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Önsöz 
“DEİK’TE SEFERBERLİK TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR” 

15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin ardından yepyeni bir Türkiye’nin 
inşa edildiği bir döneme girildi. DEİK’in, 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında “seferberlik” çağrısı altında yapılan çalışmalar tüm hızıyla 
devam ediyor. 

Konuyla ilgili çalışmalarımız 15 Temmuz akşamı yaşananların hemen 
ardından başladı. DEİK olarak gece yarısı ilk demeci verip, bu girişimi 
şiddetle kınadık ve seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimizin 
arkasında olduğumuz, demokratik düzeni yıkmaya yönelik her türlü 
girişime de karşı durduğumuzu ifade ettik. Bir sonraki gün, yeni bir basın 
açıklaması ile Devletimiz ve Milletimizin yanında durduğumuzu, böyle bir 

girişimin asla kabul edilemeyeceğini net ifadelerle kamuoyuyla paylaştık. Darbe girişimi sonrasındaki ilk 
iş günü olan 18 Temmuz tarihinde, DEİK çatısı altındaki 133 İş Konseyimize, sorumlu oldukları ülke ve 
çalışma alanlarındaki muhataplarına iletilmek üzere bir İngilizce mektup ilettik. Söz konusu mektupta, 
Türk iş dünyası olarak 'işlerin olması gerektiği gibi devam ettiğini', 'işimizin başında olduğumuzu’ ve 
ülkemiz ekonomisinin ve demokrasisinin sağlam olduğu söyledik.  Ayrıca aynı gün, 12 iş dünyası 
örgütünün darbe karşıtı bildirisine biz de imza attık. 

Darbe girişiminden sonraki hafta ise, acil bir çağrı ile tüm İş Konseyi Başkanlarımızın katılımıyla bir 
İstişare Toplantısı düzenledik. Üç saatten fazla süren toplantıya, 120’den fazla İş Konseyi Başkanımız ve 
Başkan Yardımcımız katıldı. Toplantı 150’nin üzerinde öneri geliştirildi. Bu önerileri konsolide ettik; 
önceliklere ayırarak kısa ve orta vadede yapılacak çalışmaları belirledik. Kısa vadede yapılacak 
çalışmaları 11 maddelik ‘DEİK Acil Eylem Planı’ adı altında kamuoyu ile paylaştık. DEİK’te bir 
‘seferberlik’ ilan ettiğimizi duyurduk. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde tüm İş Konsey 
Başkanlarımızın, sorumlu oldukları ülkeleri ziyaret etmesini istedik. İş Konseyi Başkanlarımıza yardımcı 
olması için Türkçe ve İngilizce olarak bir iletişim kiti hazırladık. Doğru mesajların muhtaplarımıza en 
etkili şekilde iletilmesi amacıyla hazırladığımız bu kiti, sürekli olarak güncelliyor ve İş Konseylerimiz ile 
de paylaşıyoruz. Ayrıca Bakanlarımız, Büyükelçilerimiz ve muhatap kurumlarımızla sürekli ve düzenli bir 
ilişki tesis edilmesine karar verdik. Bunu da kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bugüne kadar Ankara’da 
16 Büyükelçi ile İstanbul’da da 11 Büyükelçi ve Başkonsolos ile biraraya geldik. TBMM Başkanımız, 
Başbakan Yardımcılarımız, başta Ekonomi, Dışişleri ve Kalkınma Bakanlarımız olmak üzere diğer 
Bakanlarımız ile de görüşerek fikir teatisinde bulunduk. 

Hiç şüphesiz ülkemizin dış ticaret ve yatırımlar alanında yetkilendirilmiş kurumu DEİK olarak, özellikle 
yurtdışı iletişim ayağında önemli bir misyon üstleniyoruz. Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci’nin 
başkanlığında, çok önemli bir iletişim seferberliği yürütülüyor. Belirlenen ülkelere, iktidar ve muhalefet 
partilerin milletvekilleri, TOBB, TİM, MÜSİAD, TÜSİAD, TMB, YASED ve TÜMSİAD gibi kurucu 
kuruluşlarımız, diğer iş örgütleri veya bizatihi iş dünyası temsilcileri ile ziyaretlerde bulunuyoruz. 
Bugüne kadar Danimarka, Polonya, Romanya, Hollanda ve İtalya’ya ziyaretler gerçekleştirdik, katkı 
yapmaya çalıştık. Bizler DEİK olarak, tüm bu çalışmalara elimizden gelen katkıyı vermeye çalışıyoruz, 
her birine ilgili iş konsey başkanımız da katılarak görüş ve tecrübeleriyle destek veriyor. Yurtdışındaki 
muhataplarımızı iş dünyası olarak, özel sektör bakış açısıyla bilgilendiriyor ve normalleşme sürecini 
hızlandırmak için görüş alışverişinde bulunuyoruz. 

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında oluşturulan Acil Eylem Planı çerçevesinde, DEİK bünyesinde bir 
İletişim Komitesi oluşturduk. İletişim Komitemiz, bu alanda yapılacak çalışmaların koordinasyonundan 
sorumlu. DEİK olarak bizler,  kendi yaygın ağımız dahilinde, yurtdışında yanlış ve yönlendirici haber ve 
bilgi kirliliği ile mücadeleyi görev edindik. Bu çerçevede, özellikle düşünce kuruluşlarına, iş dünyası 
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temsilcisi muhtap kuruluşlara, basın-yayın organlarına ve üniversitelere  odaklanmaya karar verdik. 
Özellikle Avrupa ve ABD coğrafyalarını hedef olarak belirledik; buralardaki kurumlar ile yine birebir 
iletişime geçmenin faydalı olacağını düşündük. Bu çerçevede mikro heyetler ile ilk olarak ve özellikle 
Avrupa çapında bir roadshow’a çıkmayı öngörüyoruz. Belirlediğimiz kuruluşlara gidip, buradaki 
uzmanlar ile görüşüp, iletişim stratejisine biz de bu şekilde katkımızı sunacağız. 

Bunların yanında, yine 21 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiğimiz İstişare toplantısında, tüm İş 
Konseyi Başkanlarımıza, kendi sorumlu oldukları ülkelere kısa bir süre içinde giderek yüz yüze temas 
kurmalarının talimatını verdik. Oradaki siyasi alanda ulaşabildikleri en üst yetkililer, kendi karşı 
kanatları, medya kuruluşları ile temasa geçmelerini talep ettik. Şu ana kadar 35'e yakın ülkede bu 
temaslar gerçekleştirildi ve çalışmalar, İş Konseyimiz bulunan 126 ülkenin tamamına ulaşıncaya kadar 
devam edecek. 

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında faaliyete geçirdiğimiz bu ek adımların yanısıra, DEİK’in 2016 yılı 
çalışma programında belirlenen faaliyetleri de hızla gerçekleştiriyoruz. DEİK’in kendi işleyişinde 
herhangi bir aksama veya programın gerisinde kalma durumu yok. Bizler DEİK olarak, 2016 yılında 
hangi çalışmaları ön gördüysek, bu programda ilerlemeye devam edeceğiz. Aslında bugüne kadar, 2016 
yılı bizler için oldukça hareketli geçti. Şöyle ki; Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Ekonomi Bakanımız 
ile beraber Afrika, Avrupa, Güney Amerika ve Orta Doğu’da birçok ülkeye gittik. İş Konseylerimiz ve 
heyetlerimiz de 2016 yılını verimli şekilde kullanmaya devam ediyorlar. Her zaman olduğu gibi bu yılın 
sonuna kadar DEİK, tüm dünya sathında ülkemizin yatırım ve dış ticaretini artırmak için çalışmalarını 
sürdürecek. ABD başta olmak üzere, dünyanın hemen her tarafında; Afrika’da, Avrasya’da, Orta 
Doğu’da, Avrupa’da çok önemli programlar üzerinde çalışmaktayız. 

DEİK olarak bizim mesajımız net ve açık: 'İşler olduğu gibi devam ediyor ve etmek zorunda’. Madem ki, 
tüm millet olarak 'bir' olduk ve vatanımıza, bayrağımıza ve devletimize sahip çıktık, o zaman bundan 
sonrası için de bu birlikteliğin verdiği inanç ve güç ile ülkemizin hedeflerine ulaşması için  var 
gücümüzle çalışmalıyız. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bu terör örgütlerinin karşısında çok daha 
güçlü, çok daha kararlı ve birbirine çok daha bağlı bir Türkiye'nin var olduğunu da unutmamamız 
gerekiyor. 

 

Ömer Cihad Vardan 

DEİK Başkanı 
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DEİK/Türkiye - ABD İş Konseyi 

Ekim Alptekin – Konsey Başkanı 

“Darbe girişiminin, KOBİ düzeyindeki firmaların Türkiye ile ilgili ticaret ve 
yatırım planlarını olumsuz etkilendiğini somut verilerle üzülerek tespit ettik” 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ABD özelinde ne 
gibi çalışmalar yaptınız? 

DEİK İcra Kurulu tarafından yayımlanan Acil Eylem Planı kapsamında, 
Türkiye-ABD İş Konseyi üyeleri olarak 11-17 Ağustos 2016 tarihlerinde 
ABD’ye gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Amerikan Kongresi, Beyaz 

Saray, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Odaları, basın kuruluşları ve düşünce kuruluşları ile görüşülerek, 
Türkiye’deki gelişmeler ve gerçekler anlatılmış; Türkiye yatırım ortamının güçlü şekilde devam ettiği; 
bunun yerli, yabancı ortaklı ve yabancı şirketlerin, finans kuruluşlarının tüm operasyonlarına devam 
ettiklerinden rahatlıkla okunabileceği aktarıldı. Darbe girişimine karşı millet, hükümet ve siyasi partiler 
olarak el ele verildiği ve bu kalkışmanın üstesinden gelindiği, Türkiye Cumhuriyeti ve demokrasinin 
ayakta durduğu, ekonominin sağlam olduğunu, iş dünyası açısından güven sorunu olmadığı belirtildi. 

Ziyaretiniz kapsamında kimlerle görüştünüz? 

11-17 Ağustos 2016 tarihlerinde ABD’ye gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Amerikan Kongresi, Beyaz 
Saray, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Odaları, basın kuruluşları ve düşünce kuruluşları ile görüşüldü.  

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir önyargılı 
tutum ile karşılaştınız mı? ABD’de 15 Temmuz nasıl algılanıyor? 

Türk Milletinin darbe karşısındaki dayanışmasını ve demokrasiye sahip çıkması takdirle karşılanıyor. Bu 
konuda kendilerinin de gerektiği şekilde tepkiyi ortaya koyduklarını inanıyorlar. Demokrasiyi 
güçlendirmek konusunda her zaman Türkiye’nin yanında olacaklarını ve geçmiş olsun dileklerini 
paylaştılar. Önyargılı tutumu darbe girişimi sonrası yaşanan süreçle ilgili olduğunu tespit ettik. Özellikle 
basın mensuplarının gözaltına alınması ciddi endişelere sebep vermekte olduğunu gözlemledik.  

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde bulunacaksınız? 

Önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığımız faaliyetler kapsamında, 8 Eylül 2016 tarihinde 
“Maliye Politikası: Türkiye’nin Makroekonomik Başarı Hikayesinin Ana Direği” başlıklı semineri; 21 Eylül 
2016 tarihinde ABD’de 8. Türkiye Yatırım Konferansı ve 30 Ekim 2016-1 Kasım 2016 tarihlerinde 
ATC&TAIK 35. Ortak Yıllık Konferansı bulunuyor.  

Türkiye-ABD ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir? 

Gelecek dönemde, ABD ekonomisinin güçlenmeye devam etmesiyle Türkiye’den ABD’ye giden ve son 
8 yılda artan yatırım trendlerinin devam etmesini bekliyoruz. Bu çerçevede TTIP müzakerelerinin 
gecikmesi nedeniyle ticaretimizin artarak devam etmesini, TTIP süreci olası olumsuz etkilerine karşı 
Türkiye’yi koruyabilmek için ABD ile ikili bir STA müzakeresi başlatılmasını hedefliyoruz. Bu amaca 
ulaşmak için, başta USTR ve Kongre ticaret komiteleri olmak üzere lobi gücümüzü arttırma 
çalışmalarımız yoğunlaşacaktır. Yaptığımız görüşmelerde köklü ABD şirketleri, Türkiye’den 
vazgeçmeyeceklerini bildirdiler. Darbe girişiminin, KOBİ düzeyindeki firmaların Türkiye ile ilgili ticaret 
ve yatırım planlarını olumsuz etkilendiğini somut verilerle üzülerek tespit ettik Bu algıyı düzeltmek ve 
güven ortamını gecikmeksizin tazelemek üzere eylem planlarımızı sürdürmekteyiz. 
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DEİK/Türkiye - Arnavutluk İş Konseyi 

Mehmet Usta - Konsey Başkanı 

“Arnavutluk’un Türkiye’de demokrasinin üstünlüğünü desteklediğini, Türkiye 
ekonomisinin istikrarlı yapısının gözler önüne serildiğini dile getirdiler ” 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Arnavutluk özelinde 
ne gibi çalışmalar yaptınız?  

Ülkemizde 15 Temmuz tarihinde yaşanan  darbe girişimi sonrası, özel sektör 
olarak gelişmeleri anlatmak üzere öncelikle Türkiye’de 3 ay önce göreve 
başlayan Arnavutluk Büyükelçisi Genti Gazheli’yi ülkemizde yaşanan 
gelişmeler, mevcut durum ve ülke ekonomimize etkilerini anlatan bir e-posta 

gönderdim. Aynı gün Arnavutluk Başkonsolosu Agron Tare ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Karşı 
kanattaki muhataplarımızı 1 Eylül 2016 tarihinde ziyaret ettik. Görüşmelerde darbe girişimini ve 
Türkiye’deki gelişmeleri aktardık, Türk halkının demokrasiye sahip çıktığını, ekonominin sağlam olduğunu, 
Türkiye’deki yatırım ortamının güçlü şekilde devam ettiği bilgisini verdik. Ziyaret öncesinde Türkiye’de 
yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarımızı içeren bir basın bülteni hazırlayarak medya temsilcileri ile 
paylaştık; bunlar Arnavutluk’ta en çok takip edilen portallarda haberleştirildi.  

Ziyaretiniz kapsamında kimlerle görüştünüz?  

1 Eylül 2016 tarihinde Arnavutluk’a gerçekleştirilen ziyaret kapsamında öncelikle Arnavutluk Ekonomik 
Kalkınma, Turizm ve Ticaret Bakanı Sayın Milva Ekonomi ve AIDA (Arnavutluk Yatırım Ajansı) Başkanı Genti 
Beqiri ile görüştük. Ardından karşı kanat kuruluşumuz Tiran Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Nikolin Jaka, 
Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi Eş Başkanı Erion Çerekja, Sanayi ve Ticaret Odası Birliği Başkan Yardımcısı 
Arben Shkodra ile toplantı gerçekleştirdik. Tiran Büyükelçimiz Sayın Hidayet Bayraktar tarafından İş Konseyi 
Yürütme Kurulu onuruna düzenlenen çalışma yemeğinde Bakan Milva Ekonomi, Tiran Ticaret ve Sanayi 
Odası, AIDA ve ATTSO yetkilileri ile bir araya geldik. Arnavutluk ziyaretimiz kapsamında, Arnavutluk’un en 
büyük medya kuruluşu Top Channel ile işbirliği içinde olan Albanian Business Transparency (ABT) ile bir 
görüşme gerçekleştirdik.  

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir önyargılı 
tutum ile karşılaştınız mı? Arnavutluk’ta  15 Temmuz nasıl algılanıyor?  

Muhataplarımız ile yaptığımız görüşmelerde, Arnavutluk’un Türkiye’de demokrasinin üstünlüğünü 
desteklediğini, Türk ekonomisinin istikrarlı yapısının gözler önüne serildiğini dile getirdiler. Ziyaretlerde 
Arnavutluk’taki Türk yatırımcılar ise, yerel basının yeterince bilgi sahibi olmadığına dikkat çekti.  

DEİK/Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde bulunacaksınız?  

Önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığımız faaliyetler kapsamında, Arnavutluk İş Konseyi 
Yürütme Kurulu toplantısına Arnavutluk’un Ankara’ya Büyükelçisi Genti Gazheli’yi ve Arnavutluk’ta turizm 
konusunda yatırım yapmayı düşünen firmaları davet edip, bir görüşme yapmayı planlıyoruz. 
Gerçekleştirdiğimiz Arnavutluk ziyaretinde karşı kanat kuruluşumuz Tiran Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Nikolin Jaka ve ekibiyle yapılan toplantıda, Türkiye-Arnavutluk ticari ilişkileri kuvvetlendirmek ve yatırımlara 
dair somut projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere dört kişilik bir çalışma grubunun 
kurulması kararlaştırıldı. 

Türkiye-Arnavutluk ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir?  

Gelecek dönemde, Arnavutluk ile Türkiye arasındaki güçlü olan ekonomik işbirliğimizin güçlenerek devam 
etmesini, ülkedeki yatırım potansiyeli ve ticari fırsatların Türkiye ve Arnavutluk’taki ilgili iş insanlarınca 
değerlendirilerek, somut işbirliklerine dönüşmesi için iki ülke iş dünyasını bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. 
Hedefimiz Türkiye’nin Arnavutluk’ta yatırım yapılan ülkeler arasında ilk sıralarda yer almasını sağlamak ve 
mevcut ikili ekonomik ilişkileri hak ettiği seviyeye getirmek. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz Arnavutluk 
ziyaretinde Bakan Ekonomi’den, yakın zamanda Arnavutluk’ta serbest ticaret bölgelerinin yapım ihalelerini 
yayımlayacakları bilgisi edinilmiş olup; konunun AIDA tarafından DEİK aracılığıyla Türkiye’deki iş dünyasıyla 
paylaşmayı planlıyoruz.  
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DEİK/Türkiye - Azerbaycan İş Konseyi 

Selçuk Akat - Konsey Başkanı 

“Azerbaycan’da Türk halkının demokrasiye, seçilmiş hükümetine sahip çıkarak 
geçmiş tarihinde olduğu gibi yine bir kahramanlık destanı yazdığı  ifade 
ediliyor” 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Azerbaycan özelinde 
ne gibi çalışmalar yaptınız? 

Büyükelçimizin aktif destekleri ile 4 – 6 Ağustos 2016 tarihlerinde 
Azerbaycan’a bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaret öncesinde bizzat Bakü’ye 
giderek, 19 Temmuz 2016 günü, karşı kanat Başkanı Milletvekili Rüfet 

Güliyev ile bir bilgilendirme toplantısı yaptım. Bu görüşme sırasında Rüfet Güliyev’e,  iş dünyası dahil bütün 
Türkiye halkının demokrasiye sahip çıktığı ve herhangi bir şekilde darbe girişimlerine müsaade etmemek 
üzere hareket ettiği, hemen darbe girişimi sonrasında Pazartesi sabahı piyasaların çok az bir etki ile haftaya 
başladığı ve giderek toparlandığı bilgisi aktardım.  

Ziyaretiniz kapsamında kimlerle görüştünüz? 

Ziyaretimiz esnasında Azerbaycan Başbakan Yardımcısı, Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 
Eşbaşkanı Abid Şerifov’u ziyaret ettik. Ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Ekonomi Alanında 
Reformlardan Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Natig Amirov ve ekibi ile görüştük. Ekonomi Bakanı Şahin 
Mustafayev ve Azerbaycan’da İhracat ve Yatırımları Teşvik Fonu (Azpromo) Başkanı Rüfet Memmedov ile bir 
toplantı gerçekleştirdik. Azerbaycan ziyareti 6 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilen münferit görüşmeler 
ile sona erdi. 

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir önyargılı 
tutum ile karşılaştınız mı? Azerbaycan’da 15 Temmuz nasıl algılanıyor?  

Azerbaycan halkı 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimini sabaha kadar televizyondan, internetten ve 
Türkiye’de yaşayan akraba ve arkadaşları aracılığı ile çok yakından takip etmişler.  Başbakan Yardımcısı 
Şerifov görüşmemizde, olaylar sırasında hayatını kaybedenler ve yaralananlarla ilgili üzüntülerini dile 
getirerek, Türkiye’nin ne kadar güçlü bir devlet olduğunu bir daha dünyaya gösterdiğini, Türk halkının 
demokrasiye, seçilmiş hükümetine sahip çıkarak geçmiş tarihinde olduğu gibi yine bir kahramanlık destanı 
yazdığını ifade etti. 

Bakan Mustafayev ise, 1994 yılında Azerbaycan’da ve 2016’da Türkiye yaşanan olayların benzerlik 
gösterdiğini, o zamanlar Türkiye tarafından gösterilen desteklerin hiçbir zaman unutulmayacağını, Türkiye 
halkının sergilediği kahramanca tutumundan ötürü gurur duyduklarını, Azerbaycan Hükümeti olarak her 
alanda Türkiye’nin ihtiyacı olan her şeyin kendileri için öncelik teşkil ettiği hususunu vurguladı.  

DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde bulunacaksınız?  

2014 yılından bu yana yapılamayan KEK toplantısının en kısa zamanda yapılması gerektiği konusunu 
görüşmelerimizde gündeme getirdik. KEK Eşbaşkanı Abid Şerifov bu toplantının rotasyona uygun olarak 
Bakü’de yapılması gerektiğini, bunun için Türkiye tarafından tarih beklendiğini, yeni projeler hatta üçüncü 
ülkelerde ortak projelerin geliştirilebileceğini, gerekirse İslam Kalkınma Bankası gibi kuruluşlardan kredi 
desteği alınabileceğini söyledi. İş Konseyi olarak önümüzdeki dönem faaliyetlerimiz içinde en çok öne 
çıkanlar ise Azerbaycan Yatırım Forumu ve Türkiye’de yapılması öngörülen Beşinci Türkiye-Azerbaycan-
Gürcistan İş Forumu olacak.  

Türkiye-Azerbaycan ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir?  

Türkiye ve Azerbaycan ekonomileri birbirini tamamlayan bir model.  Bu modelin gelişip güçlendirilmesi 
gerekmekte ve üçüncü ülkelerdeki iş fırsatları değerlendirilmeli. Yakın bir zamanda yapılması öngörülen 
Beşinci Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu, bu anlamda çok önemli. TAG olarak önemli projeler başarı 
ile hayata geçiriliyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projeleri öne çıkan 
yatırımlar olup, bu işbirliğinin finans ayağının da oluşturulması gerektiğini düşünüyorum.  
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DEİK/Türkiye - Bahreyn İş Konseyi 

Muhammet Uğurcan Barman – Konsey Başkanı 

“Darbe girişiminden sonra Türkiye'nin daha da güçleneceğini, istikrarın ve 
güvenin süreceğine inandıklarını belirttiler”. 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Bahreyn özelinde 
ne gibi çalışmalar yaptınız? 

Öncelikle Bahreyn’deki karşı kanat muhattaplarımız başta olmak üzere 
tüm Bahreyn'li kontaklarımıza bir yazı göndererek Türkiye’de hayatın ilk 
gün itibariyle normale döndüğünü; gerek ekonomik gerekse de siyasi 

istikrarın devam ettiğini belirttik. Karar mercilerine şahsım olarak direkt telefon görüşmeleri yaparak 
bilgilendirmede bulundum. Amacımız hayatın normale döndüğünü bir an önce ifade etmek ve 
yatırımların devamını sağlamaktı. Akabinde seferberlik kapsamında 27 -29 Eylül 2016 tarihinde 
Bahreyn'e 15 kişilik bir işadamı heyeti ile ziyarette bulunduk.  

Ziyaretiniz kapsamında kimlerle görüştünüz? 

Ziyaretimiz süresince Bahreyn Ticaret Odası Başkan'ı Sayın Khalid Almoayed ve Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu üyeleri, Bahreyn İskan Bakanı Basim Bin Yakup El Hamer ile görüşmelerde bulunduk. Karşı kanat 
Başkanı Ahmed Bin Hindi ve beraberindeki iş adamları heyeti ile görüşmeler gerçekleştirdik, Bahreyn 
Türk Büyükelçisi Sayın Hatun Demirel ile görüşmeler yaptık, Bahreyn'de bulunan Türkiye'nin en büyük 
yatırımı olma özelliğine sahip Orta Anadolu Tekstil firmasına fabrika ziyaretinde bulunduk. 
Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir önyargılı 
tutum ile karşılaştınız mı? Bahreyn’de  15 Temmuz nasıl algılanıyor?  

Tüm muhataplarımız 15 Temmuz darbe girişiminden büyük rahatsızlık duyduklarını ve Türk 
hükümetinin ayakta dimdik duracağına sonuna kadar inandıklarını ifade ettiler. Darbe girişiminden 
sonra Türkiye'nin daha da güçleneceğini, istikrarın ve güvenin süreceğine inandıklarını belirttiler. 
Özellikle tüm Arap ülkelerinde olduğu gibi Bahreyn'de de daha önceki iç karışıklıklardan dolayı 15 
Temmuz  normal bir ayaklanma olarak karşılanmış. Bahreynde an itibariyle herhangi bir olumsuz görüş 
bulunmamaktadır. 

DEİK/Türkiye-Bahreyn İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde bulunacaksınız?  

Öncelikle Bahreyn karşı kanadımız ile beraber planladığımız küçük çalışma grupları oluşturmayı 
hedefliyoruz. Böylelikle daha sık spesifik temalı toplantılar yapmayı planlıyoruz. Yanı sıra önümüzdeki 
yıl Ocak-Şubat ayları içerisinde Bahreyn karşı kanadımızın organize edeceği Bahreynli işadamları ile 
beraber Türkiye'de geniş katılımlı bir toplantı yapmayı da planlıyoruz. Kasım ayı içerisinde Bahreyn 
Ankara Büyükelçisinin ve Fahri Konsolosluğun katılacağı bir çalışma yemeği planlıyoruz. Aynı zamanda 
bu toplantıya Bahreyn ile iş yapan firmaları da davet edeceğiz Amacımız Bahreyn ile olan ticaret 
hacmini yükseltmek olacaktır. 

Türkiye-Bahreyn ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir?  

Bahreyn bizim için çok önemli ve stratejik bir pazar. Özellikle ABD ile sahip olduğu serbest ticaret 
anlaşması Bahreyn'i lojistik bir üs haline getirmektedir. Mevcut ticaret hacmimizin yaklaşık 300 milyon 
ABD Doları olduğu düşünülürse, bu seviyenin en kısa zamanda 500 milyon ABD Dolarına çıkması için 
çaba harcayacağız. Bahreyn ziyaretinde gerçekleştirdiğimiz toplantı neticesinde İskan Bakanı ile 
yaptığımız görüşme çok verimli geçti. Türk firmalarının üstlenmesi için 20.000 konutluk bir projenin 
görüşmelerini de gerçekleştirmiş olduk.  
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DEİK/Türkiye - Bosna-Hersek İş Konseyi  

Muzaffer Çilek - Konsey Başkanı 

“Türkiye’de yaşananların sadece Türkiye için değil, Bosna Hersek ve tüm 
İslam alemi için çok önemli olduğunu vurguladılar” 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Bosna-Hersek 
özelinde ne gibi çalışmalar yaptınız? 

Bosna-Hersek’te bulunan 15.000  muhataba (Ticaret Odası üyeleri, 
işadamları, iş dünyası dernekleri, firmalar, STK’lar, devlet kurumları), 
DEİK’in hazırladığı 15 Temmuz iletişim kiti ve DEİK Başkanı Vardan’ın 
mektup gönderildi. Bosna-Hersek’e ziyaret programı gerçekleştirildi ve üst 

düzey ilgili muhataplar yerinde bilgilendirildi.  

Ziyaretiniz kapsamında kimlerle görüştünüz? 

Cumhurbaşkanlık Konseyi Üyesi Bakir Izetbegovic, Bakanlar Kurulu Başkanı Denis Zvizdic, Dış Ticaret ve 
Ekonomi Bakanı Mirko Sarovic ve Dış Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştük. Görüşleri Türk 
halkının temel insan hakkı olan demokrasi ve yasalar çerçevesinde seçilmiş iktidarı savunduğuna 
memnun oldukları, Türkiye’de bu yaşananların sadece Türkiye için değil Bosna Hersek ve tüm İslam 
alemi için çok önemli olduğu, Türkiye’nin bağımsız bir politika izlenebileceğini gösterdiği şeklindedir.  

Bakanlar Kurulu Başkanı Zvizdic, bugünlerde yeni otoban ihaleleri ve diğer proje ve özelleştirmeler ile 
ilgili dosyanın da Türkiye’deki muhataplarına aktaracaklarını ve bu büyük projeler için Türk firmalarına 
öncelik tanınacağını belirtti. Zvizdic, ekonomik işbirliğini arttırmamız için daha çok çalışmamız 
gerektiğini, Bosna-Hersek’in yatırımcılar için bölgedeki en ideal ortamı sağladığını, ülkenin yakında AB 
ve NATO üyelik statülerini alınacağını ifade etti. Ayrıca Federasyon Enerji, Madencilik ve Sanayi Bakanı 
Nermin Dzindic, Federasyon Kalkınma ve Girişimcilik Bakanı Amir Zukic,  Federasyon Ticaret Odası 
Başkanı Mirsad Jasarsphic, Saraybosna Kalkınma Ajansı Başkanı Sevkija Okeric, Saraybosna Kanton 
Ticaret Odası Başkanı Muamer Mahmutovic  ile de biraraya gelindi. 

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir önyargılı 
tutum ile karşılaştınız mı? Bosna Hersek’te  15 Temmuz nasıl algılanıyor?  

Bosna-Hersek’te görüştüğümüz kişilerde ön yargılı bir tutum ile karşılaşmadık. Bosna-Hersek’te 15 
Temmuz genel olarak bilinmesine ve yakından takip edilmesine rağmen, olayın ciddiyeti ve Bosna-
Hersek’i de ilgilendiren etkileri yeteri kadar bilinmiyordu. Bu açıdan detaylı anlatımımız faydalı oldu.   

DEİK/Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde bulunacaksınız?  

23-26 Ağustos 2016 programında yer veremediğimiz, randevu alamadığımız devlet kurumları, ticaret 
odaları, yatırım ajansları, STK başkanları ve belediyeleri ziyaret ederek  Türkiye’yi anlatmaya devam 
edeceğiz. 

Türkiye-Bosna Hersek ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir?  

Bosna-Hersek ile Türkiye arasında güçlü olan ekonomik işbirliğimizin daha da güçlenerek devam 
etmesini, ülkedeki yatırım potansiyeli ve ticari fırsatların öncelikle Türk iş dünyasına yönelik 
faydalandırılmasını sağlamak istiyoruz. Halihazırda bir çok yatırım projesi mevcut ve Türk firmaları 
burada öncelik sahibi. Bu projeleri duyurmak ve ilgilileri bir araya getirmek bizim en önemli amacımız. 
Hedefimiz mevcut dış ticaret hacmimizi 1 milyar ABD Dolarına çıkartmak ve Bosna-Hersek’in yatırım 
yapılan ülkeler arasında Türkiye’de ilk sıralarda yer almasını sağlamak. 
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DEİK/Türkiye - Bulgaristan İş Konseyi  

Osman Ak – Konsey Başkanı 

“Türkiye’de hayatın normal akışı içerisinde devam ettiğini anlatmaya 
çalıştık” 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Bulgaristan 
özelinde ne gibi çalışmalar yaptınız? 

 15 Temmuz sonrasında İş Konseyi olarak bir değerlendirme yaptık. 
Üyelerimizin tamamının Bulgaristan’da deneyimi olduğundan, Bulgaristan 
özelinde iki bakış açısının egemen olduğuna karar verdik. Birinci grupta 

yer alan, ön yargısı olmayan kişilerin bilgilendirilmesi için sadece olayların gerçek yüzünü abartmadan 
anlatmanın yeterli olacağı düşündük. Bu çerçevede üyelerimiz, kişisel temaslar ile muhataplarımızı 
bilgilendirdiler. Ön yargılı olup bürokrasi veya yerel yönetimlerde etkili pozisyonlarda olanlarıda, 
gruplar halinde ziyaret ederek, benzer örnekleriile mukayeseli şekilde bilgilendirmeye karar verdik. 
Sofya Büyükelçiliği ve Ticaret Müşavirliği, Başkonsolosluk, Konsolosluklar, bölgesel iş adamları 
dernekleri ile temas halinde çalıştık ve hepsinden destek gördük.  

Geçen zaman içinde olayın küllendiğini görüyoruz. Bu nedenle, gelecek ziyaretlerimiz sırasında olay ile 
ilgili sorulan sorular dışında konuyu fazlaca gündeme getirmeme kararındayız. 

Ziyaretiniz kapsamında kimlerle görüştünüz? 

Öncelikle Bulgaristan’ın İstanbul Başkonsolosu ve Ticaret Müşaviri ile bir araya geldik. 30 Ağustos 2016 
tarihinde ise, Sofya Büyükelçiliğimizde düzenlenen toplantı ve sonrasındaki yemeğe geniş bir heyet ile 
katıldık. Söz konusu görüşmede uluslararası banka yöneticileri, danışman, denetim ve geliştirme şirket 
yöneticileri ile Bulgaristan da üretim yapan şirketlerin üst düzey yöneticileri ile beraberdik. Yine Sofya 
ziyaretimiz kapsamında İş Konseyi karşı kanat kuruluşu Sofya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı ile 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Şumen Belediye Başkanı, Şumen Bulgar-Türk Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı, 
Filibe Belediye Başkanı, Haskovo Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı, Bulgaristan Yatırım Ajansı, Türkiye’nin 
Sofya Ticaret Müşavirliği, Ulaştırma Bakanlığı, Botevgrad Belediye Başkanı ziyaret edildi.    

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir önyargılı 
tutum ile karşılaştınız mı?Bulgaristan’da 15 Temmuz nasıl algılanıyor?  

Genel olarak Bulgaristan’da bizlere yöneltilen ilk soru, darbe girişiminin bizler için sürpriz olup, 
olmadığıydı. Ayrıca darbe girişimi başarılı olsaydı Bulgaristan bundan ekonomik ve siyasi olarak ne 
kadar etkilecek diye merak içerisindelerdi. Ayrıca görüşmelerimizde, Türkiye’nin AB üyeliği, devam 
eden operasyonlar ile gözaltı ve tutuklamaları, bizlere sordular. OHAL’in ne kadar süreceği, Türkiye’de 
ölüm cezasının yeniden uygulanıp, uygulanmayacağı da, yine bizlere yöneltilen sorulardandı. Aralık 
2016 tarihinde Bulgarsitan’da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türk soydaşlarımızın oy 
kullanıp, kullanamayacaklarını da merak ediyorlar. Biz kendilerine, Türkiye’de hayatın normal akışı 
içerisinde devam ettiğini ve bu konuda bir sorun yaşanmayacağını anlatmaya çalıştık. 

DEİK/Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde bulunacaksınız?  

Ekim 2016 tarihinde, Bulgaristan’daki çok uluslu ve ulusal şirket yetkilileri, basın mensupları, oda 
yetkilileri ve yerel yöneticilerden oluşan büyük bir heyeti İstanbul’a getirip, Türkiye gerçeğini 
göstermek istiyoruz. Türkiye ve Bulgaristan arasında otomotiv ve tekstil sektörlerinin karşılaşabileceği 
sorunlara dönük bir çalışmanın yapılmasını ve risklerin çözümüne yönelik bir araştırmanın hazırlanması 
önümüzdeki dönem İş Konseyimizin gündeminde. 

Türkiye-Bulgaristan  ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir? 

Türkiye-Bulgaristan arasındaki ticari ilişkilerin gelecek dönem, artarak devam edeceğine inanıyoruz. İlk 
hedef olarak toplam ticaret hacmini, eski seviyesi olan 5 milyar ABD Dolarına çıkartmak olacak.   
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DEİK/Türkiye - Brezilya İş Konseyi  

Mithat Cansız- Konsey Başkanı 

“15 Temmuz başarısız darbe girişiminin arka planını, gayet açık ve somut 
örneklerle izah etmeye çalıştık” 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Brezilya özelinde ne 
gibi çalışmalar yaptınız? 

Ziyaret sırasında DEİK/Türkiye-Brezilya İş Konseyi’nin Brezilya tarafında yer 
alan Sao Paulo Sanayi Federasyonu (FIESP) ve Brezilya Altyapı ve Sermaye 
Malları Sanayii Derneği’yle  görüştük,  yerel seyahat acentaları ve basın 
mensuplarıyla toplantılar düzenledik.   

Ziyaretiniz kapsamında kimlerle görüştünüz? 

22 Ağustos 2016 tarihinde Büyükelçimiz ile yerel medya temsilcilerine yönelik Sao Paulo 
Başkonsolosluğu’muzda bir basın toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda ülkemizde FETÖ/PDY tarafından 
düzenlenen başarısız darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmelere dair özetle bilgi verdik ve basın 
mensuplarının sorularını yanıtladık. Türkiye ekonomisi ve iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerine dair 
kısa bir sunum yaptık. Basın toplantısına ülkenin ileri gelen gazete ve haber ajansları katıldı. Basın toplantısı 
sonrasında medyada görüşlerimizi yansıtan haberler yer aldı.  

Ziyaret kapsamında ayrıca, seyahat acentalarına yönelik Başkonsolosluğumuzda, THY Sao Paulo Ofisi’nin de 
katılımıyla bir brifing verdik. 70’den fazla seyahat acentası temsilcisinin katıldığı resepsiyon ve brifing 
sırasında başarısız darbe girişimiyle bağlantılı bilgilendirme yapıldı, ülkemizde güvenle ve huzurla seyahat 
edilebileceği vurgulandı.  

Brezilya tarafındaki muhatabımız Sao Paulo Sanayi Federasyonu Başkan Yardımcısı  ve  İş Konseyi Eş Başkanı 
Elias Miguel Haddad’la bir araya geldik. İki ülke heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerde İş Konseyi 
bünyesindeki ilişkilere ivme kazandırılması ve karşılıklı heyet ziyaretlerinin artırılması üzerinde mutabakat 
sağladık. 2016 Kasım ayında İş Konseyimiz öncülüğünde bir işadamları heyetinin Brezilya’ya ziyaretinin 
planlandığı bilgisini verdik.  

Ayrıca heyetimiz FIESP bünyesindeki Dış Ticaret Yüksek Konseyi Toplantısı’na iştirak ederek, elli civarında 
firma sahibi ve üst düzey yöneticiye ülkemiz ekonomisi ve Brezilya’yla ikili ticari ilişkilerimize ilişkin bir 
sunum yaptı.   

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir önyargılı 
tutum ile karşılaştınız mı? Brezilya’da  15 Temmuz nasıl algılanıyor?  

Brezilya bilindiği üzere FETÖ yapılanmasının en güçlü olduğu merkez ülkelerden bir tanesi. Bu bağlamda 15 
Temmuz başarısız darbe girişimine dair Brezilya basını ve muhataplarımızın kanaatlerinin belli bir ölçüde 
Amerika ve Batı menşeili haber akışlarının etkisi ile şekillendiği farkediliyor. Ancak bu algı ve duruşun 
zamanla Batı medyası ile eşgüdümlü olarak daha nötr bir pozisyona evrildiğini de gözlemliyoruz. 

DEİK/Türkiye-Brezilya İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde bulunacaksınız?  

Kasım ayının ilk yarısında iki ülke arasında iş geliştirme potansiyeli olan sektörlerde sektörel temsilcilerin de 
olduğu daha geniş bir heyet ile ziyaret planımız var. 

Türkiye-Brezilya ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir?  

Türkiye- Brezilya ticari ilişkileri çok ciddi bir potansiyel barındırmakta. Her iki ülke de gerek nüfus gerek 
merkezi konumları dolayısıyla ciddi yatırım ve ticaret imkanı sunmaktadır. İki ülke her açıdan birbirini 
tamamlar niteliktedir. Bu bağlamda her iki ülkede  karşılıklı lojistik merkezleri ve serbest ticaret 
bölgeleri  kurmak suretiyle hem yerel piyasaya, hem de iki ülkeyi çevreleyen daha geniş marketlere ulaşma 
imkanı olacaktır. Bütün bu girişimleri daha etkili kılmak adına 2008 yılında dondurulan Serbest Ticaret 
Anlaşması görüşmelerinin hızlıca tekrardan başlatılıp sonlandırılması büyük önem arz etmekte. 
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DEİK/ Türkiye - Danimarka İş Konseyi 

Hasan Alper Önoğlu– Konsey Başkanı 

“Türk ekonomisinin ve iş hayatının da bu badireden minimum zararla 
kurtulduğunu, ertesi sabah dükkanların açıldığını, fabrikaların çalıştığını, çarkların 
dönmeye devam ettiğini anlatımımız da Türkiye’ye olan bakışı değiştirdi diye 
düşünüyorum.”   

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Danimarka özelinde ne gibi 
çalışmalar yaptınız? 

İş Konseyi olarak darbe teşebbüsü konusundaki ilk kararımız Danimarkalı 
muhataplarımızla saydam bir iletişimin kurulmasını sağlamak, onlarla etkin bilgi 
paylaşımında bulunmaktı.   

18 Temmuz 2016 tarihinden itibaren başta dönemin Danimarka Büyükelçisi Ruben Matsen ve Istanbul 
Başkonsolosu Jesper Kamp ile yoğun bilgi paylaşımı içerisinde bulunduk.  Ana mesajımız Türkiye’nin büyük bir 
badireyi, yöneticilerimizin basireti ve halkımızın fedakarlığı ve sağduyusu sayesinde çok ucuz atlattığı, Türkiye’de 
demokrasinin kazandığıydı.  Ayrıca bu zor durumda dahi Türk ekonomisinin çok sağlam durduğunu, insanların 
paniklemediğini, insanların bankalara ve süpermarketlere koşmadığını anlattık.   

Özellikle Türkiye’de iş yapan Danimarkalı firmaları ve Danimarkalı iş adamı örgütleri ve başta muhatabımız DI 
(Danish Industry) olmak üzere Türkiye’deki durum konusunda bilgilendirdik.  Ayrıca Danimarka’da yaşayan 
Türkler ve muhtelif sivil toplum kuruluşları ile temasa geçerek oradaki algının ne olduğunu anlamaya 
çalıştık.  Oradaki basını yakından takip edip durumu değerlendirdik.  

10 Ekim 2016 tarihinde Danimarka Kraliçesinin Türkiye’ye yapmayı planladığı ziyaretin ertelenmemesi konusunda 
diplomatlar ve Danimarka iş dünyası nezdinde yoğun bir lobi faaliyetinde bulunduk. 

10 Ağustos 2016’da Türkiye’de yatırımı bulunan Danimarkalı şirketlerin tamamına yakınının yöneticilerini eski 
Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve şu anda Ak Parti Ankara Miletvekili Sayın Ali Babacan, DEİK Başkanı Ömer 
Cihad Vardan ve Danimarka İstanbul Başkonsolusu Jesper Kamp ile birlikte DEİK’te bir araya getirerek bir 
bilgilendirme toplantısı yaptık. Darbe girişimi sonrasında Türk ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve 
makroekonomik dengeler konusunda bilgilendirdik. Danimarkalı şirketlerin endişelerini dinledik ve bu endişeler 
konusunda istişarelerde bulunduk. Türkiye’deki işlerin olduğu gibi devam ettiğini ve Türkiye’de yatırım yapmanın 
tam zamanı olduğu mesajını verdik.  

Ziyaretiniz kapsamında kimlerle görüştünüz? 

11 Ağustos 2016 tarihinde Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci başkanlığında, DEİK, MÜSİAD, TİM, TOBB, 
Borsa İstanbul gibi ülkemizin ekonomi kurumlarının başkanları ve Türk iş dünyasının önde gelen temsilcilerinden 
oluşan bir heyet ile Danimarka’yı ziyaret ettik.  Danimarka Dışişleri bakanı Kristian Jensen, yeni atanan Danimarka 
Büyükelçisi Svend Olling, DI (Danish Industry) Başkanı Thomas Bustrup, EKF (Danish Export Credit 
Agency)  Başkanı Anette Eberhard   IFU (Investment Fund for Developing Countries) Başkanı Torben Huss 
ve  Danimarka’nın önde gelen ilk 20 şirketinin CEO’ları ile görüştük.   

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir önyargılı tutum ile 
karşılaştınız mı? Danimarka’da 15 Temmuz nasıl algılanıyor?  

Danimarka’da özellikle FETÖ etkisindeki basının yanlı yayınları sebebiyle Türkiye hakkında endişeler 
vardı.  Özellikle demokrasinin zarar gördüğü yönünde yanlış bir algı vardı.  Bu yanlış algıyı çok olumlu yönde 
değiştirdiğimizi düşünüyorum.  Özellikle Türk halkının sokaklara inerek, 240’tan fazla insanını şehit verdiğini, 
binlerce insanının yaralanması pahasına demokrasisine ve ülkesine sahip çıkmasını anlatmamız çok etkili 
oldu.  Türk ekonomisinin ve iş hayatının da bu badireden en az zararla kurtulduğunu, ertesi sabah dükkanların 
açıldığını, fabrikaların çalıştığını, çarkların dönmeye devam ettiğini anlatımımız da Türkiye’ye olan bakışı değiştirdi 
diye düşünüyorum.   

DEİK/Türkiye-Danimarka İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde bulunacaksınız?  

Özellikle yenilenebilir enerji, atıktan enerji üretim, enerji verimliliği  konularında Danimarkalı şirketlerle ve devlet 
kuruluşları ile işbirliğini artırmak için faaliyetlerimizi hızlandıracağız.  Kasım ayı içerisinde üst düzey devlet 
görevlilerinin katılacağı bir teknik gezi planlıyoruz. Danimarka’daki özellikle yüksek teknoloji şirketlerinin 
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Türkiye’de yatırım ve üretim yapmaları için görüşmelerimizi sürdüreceğiz.  2016’da büyük ölçekte birkaç yatırımın 
geleceğini ümid ediyorum.  

 

Türkiye-Danimarka ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir?  

Danimarka ve Türkiye birbirlerini tamamlayan ekonomiler. İki ülkenin ekonomik ilişkileri sadece mal alıp satmak 
seviyesinde değerlendirilmemelidir. Her iki tarafın sahip olduğu imkanlar birleştirilereküçüncü ülkelerde özellikle 
Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya’da bir çok projede ortak çalışma potansiyelini aktive etmek istiyoruz. 
Danimarka’dan Türkiye’ye teknoloji ve bilgi transferinin hızlandırılarak Türkiye’de daha katma değerli üretim 
yapılması için işbirliğini artıracağız.  Danimarka’da çok başarıyla uygulanan atıktan enerji üretimi, çevre dostu 
yenilenebilir enerji teknolojilerini Türkiye’ye transfer ederek, hem yerli bilgi birikimini aktarmak hem de katma 
değeri yüksek ürünler üretmek için işbirliğini artırmayı hedefliyoruz.   Hedefimiz şu anda 2 milyar ABD Dolarının 
altında olan dış ticaret hacmimizi, 2023’ten önce 5 milyar ABD Dolarının üzerine çıkartmak.  
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DEİK/Türkiye - Ekvador İş Konseyi  

Yüksel Yıldırım - Konsey Üyesi 

“Türkiye’deki mevcut yatırım ve sosyal iklimin eskisi gibi güvenli ve 
kazançlı olduğunu söyledik” 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Ekvador özelinde 
ne gibi çalışmalar yaptınız? 

DEİK İcra Kurulu tarafından ilk etapta uygulanması gerektiği bildirilen 26 
Temmuz 2016 tarihli 11 maddelik Acil Eylem Planı kapsamında, Türkiye-
Ekvador İş Konseyi, 8-10 Ağustos 2016 tarihlerinde Ekvador’un Machala 
şehrine resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında, Puerto Bolívar 

Limanı işletme hakkı devir sözleşmesinin imza töreni, Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa’nın 
katılımlarıyla gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Walter Solis, Eyalet Valisi Esteban Quirola, 
muz ve hidrobiyolojik ürün yetiştirici ve ihracatçıları birliklerinin yöneticileri, bölgesel üretim ve ticaret 
kooperatiflerinin yöneticileri, uluslararası lojistik firmalarının ülke temsilcilerinin de olduğu törene 
yaklaşık 1500 kişi katıldı. Bu törende yaptığımız konuşmada, halkının darbe karşısındaki dayanışmasını 
ve demokrasiye sahip çıktığını vurgulayarak Türkiye’deki mevcut yatırım ve sosyal iklimin eskisi gibi 
güvenli ve kazançlı olduğu belirtildi. Bu hain darbe girişimine karşı millet, hükümet ve siyasi partiler 
olarak el ele verdiğimizi ve bu kalkışmanın üstesinden geldiğimizi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve 
demokrasimizin ayakta durduğunu, ekonomimizin sağlam olduğunu, iş dünyamız açısından hiçbir sorun 
olmadığını vurguladık. Bu noktada Puerto Bolívar Limanı’nın iki ülke arasındaki iş hacmini artıracak bir 
köprü olacağını ve bunu gerçekleştirmek için üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye hazır 
olduğunu ifade ettik. 

Ziyaretiniz kapsamında kimlerle görüştünüz? 

8-10 Ağustos 2016 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında, Ekvador Devlet Başkanı Rafael 
Correa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Walter Solis, Eyalet Valisi Esteban Quirola, muz ve hidrobiyolojik 
ürün yetiştirici ve ihracatçıları birliklerinin yöneticileri, bölgesel üretim ve ticaret kooperatiflerinin 
yöneticileri, uluslararası lojistik firmalarının ülke temsilciler ile bir araya geldik.  

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir önyargılı 
tutum ile karşılaştınız mı? Ekvador’da 15 Temmuz nasıl algılanıyor? 

Devlet Başkanı Rafael Correa imza töreninde yaptığı konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı 
Ekvador gezisinin çok büyük anlam taşıdığını, bu gezi sırasında alınan kararların iki ülkeyi birbirine daha 
yaklaştıracağını belirtti. Türkiye’nin ekonomisi ve kültürü ile örnek aldıkları bir ülke olduğunu, ayrıca 
Ekvador’un yakında yaşadığı depremde Türkiye’nin gönderdiği maddi yardımlar ve ilk yardım 
malzemeleri için özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tüm Türk halkına teşekkür etti. Devlet Başkanı 
ve Ulaştırma Bakanı ile yapılan birebir görüşmede, Devlet Başkanı Rafael Correa Türkiye’nin büyük bir 
ülke olduğunu ve yaşanan olumsuz durumun yarattığı kargaşanın hızlıca atlatılacağına emin olduğunu 
belirtti. Bu konuda kendilerinin de gerektiği şekilde tepki ortaya koyduğunu söyleyerek her zaman 
Türkiye’nin yanında olduklarını kaydetti. 

DEİK/Türkiye-Ekvador İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde bulunacaksınız? 

Önümüzdeki dönemde “Ekvador’da Nasıl İş Yapılır?” başlıklı bir bilgilendirme toplantısı yapmayı 
düşünüyoruz.  

Türkiye-Ekvador ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir? 

Ekvador büyük yatırım hedefleri ve programları olan bir ülke. Ekvador’un PPP modeliyle geliştirmeyi 
planladığı önemli projeler var. Bu işlerde Türk yatırımcılarının ve müteahhitlerinin yer almasını 
istiyorlar. Ekvador, aynı zamanda, turizm, altyapı ve üstyapı projeleri açısından da yatırımcılarımızın 
önem vermesi gereken bir ülke.   
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DEİK/Türkiye - Endonezya İş Konseyi  

Emin Hitay-Konsey Üyesi  

“Yüzyüze görüşme ve karşılıklı konuşma ile, yurtdışından çıkan çatlak 
sesler giderek zayıflayacak” 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Endonezya 
özelinde ne gibi çalışmalar yaptınız? 

Ben ve arkadaşlarım her yaptığımız toplantıda konunun gerçek 
detaylarını aktarıyoruz. Zaten biz konuyu açmadan ilk onlar soruyorlar. 
İlk izlenimim; görüştüğümüz kişiler içinde bazıları, FETÖ’yu öne süren 
tüm mecraların sosyal medya, basın-yayın organlarının manipülasyonu 

ile yanlış fikir ve düşüncelere kapılmış olmaları. Görüşmelerin sonunda tümü gerçeği öğrendiler ve ikna 
oldular. 

Ziyaretiniz kapsamında kimlerle görüştünüz? 

Endonezya’da yerel kurumlar dışında IFC, IDB, JICCA, ADB gibi uluslararası kuruluşlarla görüşmeler 
gerçekleştirdik. Onlara da gerekli mesajları aktardık. Endonezya'da hedef olarak seçtiğimiz iki kişi vardı 
ki, bu insanların söylemleri hem kabul edilebir, hem de hızlı bir şekilde Endonezya'da yayılma özelliğine 
sahip. Bu isimlerden biri eski Yatırım Ajansı BKPM Başkanı ve eski Ticaret Bakanı Gita Wirjawan; diğeri 
ise eski Kabine Sekreteri olan Dipo Alam. Bu kişilerle görüştük. 

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir önyargılı 
tutum ile karşılaştınız mı? Endonezya’da 15 Temmuz nasıl algılanıyor?  

Yüzyüze görüşmenin, karşılıklı konuşmanın en etkin yöntem olduğuna inanıyorum. Böylelikle özellikle 
yurtdışından çıkan çatlak sesler giderek zayıflayacak ve yandaş bulamayacaklardır. 
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DEİK/Türkiye - Estonya İş Konseyi 

Ali Galip İlter - Konsey Başkanı   

"Terör örgütü konusunda bilgileri olmadığından, ziyaretimiz ile ilk ağızdan 
bilgilenmiş olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler" 

 İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Estonya özelinde 
ne gibi çalışmalar yaptınız? Ziyaretlerinizde kimler ile görüştünüz? 

Öncelikle Estonya’nın Ankara Büyükelçisi Marin Mottus ile bir araya 
gelerek bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisi, Estonya Cumhurbaşkanı 
Toomas İlves’in  Türkiye’deki parlementer sisteme ve seçilmiş hükümete 
desteklerini ilk açıklayan liderlerden biri olduğunu ifade etti. 
Soruşturmaların hukuk düzeni içinde yürütülmesinin Türkiye’nin haklılığı 

ve oluşacak algı açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Daha sonra Estonya’ya giderek, Türkiye'nin 
Talin Büyükelçisi Hayriye Kumaşçıoğlu ile durumun Estonya’daki yansımaları hakkında görüş 
alışverişinde bulunduk ve birlikte Aripaev adlı Estonya gazetesine röportaj verdik. Röportajımızda 
Büyükelçi Kumaşçıoğlu ile birlikte, darbe girişiminin  uzun yıllardır yurt içinde ve yurt dışında yapılanan 
FETÖ/PYD tarafından Türkiye’de parlemeter rejime ve demokrasiye karşı yapıldığını; fakat halkın, tüm 
siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının topyekün karşı duruşu ile başarısızlığa uğratıldığını anlattık. 

Daha sonra Büyükelçiliğimizden bir yetkili ile birlikte, Estonya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mait 
Palts’ı, Enterprise Estonia Başkanı Hanno Tomberg’i, Estonia Business School Rektör Yardımcısı Toomas 
Danneberg’i ve Cumhurbaşkanı Toomas İlves’in think tank grubundan Daniel Vaarik’i ziyaret ettik. 
Kendilerine Türkiye’deki darbe girişimi ve toplumun tüm katmanlarının buna karşı mücadelesi 
konusunda bilgi verdim. Estonya ile mevcut ekonomik ilişkilerimizi devam ettirmek hatta geliştirmek 
istediğimizi, bu konuda kendilerinin ve Estonyalı şirketlerinin desteğini beklediğimizi ifade ettik. 
FETÖ/PDY'nin yıllarca devlet içinde sinsice yapılandığını ve bu örgütün devletin içinden en kısa sürede 
temizlenmesi için 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini; OHAL’in halk için değil devlet için ilan edildiğini izah 
ettik. Türkiye’de seçilmiş hükümetin ve parlementonun işbaşında olduğunu, Estonya’nın 15 Temmuz 
gecesi desteğini açıklamasından memnuniyet duyduğumuzu ve teşekkürlerimizi ilettik. 

Bu görüşmelerin yanısıra, Hanno Tomberg başkanlığında, start up şirketlerinin de içinde olduğu, 
Cumhurbaşkanı İlves’in think tank grubundan Daniel Vaarik ve Estonian Business School'dan Rektör 
Yardımcısı Toomas Danneberg’i heyet halinde, DEİK'in misafiri olarak İstanbul’ a davet ettik. Kendisi 
ekim veya kasım aylarında bu ziyareti gerçekleştirebileceğini ifade etti.  

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir önyargılı 
tutum ile karşılaştınız mı? Estonya’da  15 Temmuz nasıl algılanıyor?  

Görüştüğüm muhataplarımızın tamamı gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimine karşı Türkiye’deki 
seçilmiş hükümeti ve parlementer sistemi güçlü şekilde desteklediklerini, ikili ekonomik ilişkilerde 
herhangi bir problem olmayacağını belirttiler. Halkın tüm kesimlerinin göstermiş olduğu demokrasi 
mücadelesini büyük takdirle izlediklerini ifade ettiler. Herhangi bir önyargı gözlemlediğimi 
söyleyemem. 

Ancak özellikle Avrupa medyasının da etkisi ile, Türkiye – AB ilişkilerinin seyri konusunda kaygılılar.  
FETÖ/PDY yapılanması konusunda hiç bilgileri olmadığından, ziyaretimiz sayesinde ilk ağızdan 
bilgilenmiş olmaktan memnuniyet duyduklarını ve aramızdaki iletişimin düzenli şekilde sürdürülmesini 
arzu ettiklerini belirttiler.  

DEİK/Türkiye-Estonya İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde bulunacaksınız?  

Estonya’dan gelecek heyeti İstanbul'da ağırlayıp, karşılıklı işbirliği imkanlarını nasıl artırabileceğimizi 
görüşeceğiz. Bunun yanında, Estonya’daki şirketler, özellikle start up şirketleriyle ülkemizdeki 
şirketlerin en üst düzeyde işbirliğini temin edecek çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

Türkiye-Estonya ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir?  

Son yıllarda giderek artan ticaret hacmini daha da yukarılara taşımak istiyoruz.  Sadece iki ülke 
arasındaki ticari faaaliyetlerle değil, üçüncü ülkelerde de işbirliği yaparak ve vizyon değişikliği ile 
ekonomik işbirliğimizi, karşılıklı yatırımlarımızı artırmak istiyoruz.  



 

18 
 

DEİK/Türkiye - Gürcistan İş Konseyi 

Cemal Yangın – Konsey Başkanı 

“Hain darbe girişiminden 4 gün sonra 7 Bakanıyla beraber Türkiye’ye 
gelen Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili, Türk halkına destek ve demokrasi 
adına eşsiz bir tutum sergilemiştir.” 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Gürcistan 
özelinde ne gibi çalışmalar yaptınız?  Ziyaretiniz kapsamında kimlerle 
görüştünüz? 

22-24 Ağustos 2016 tarihleri arasında Tiflis ve Batum’da çeşitli 
temaslarda bulunduk. Temaslar kapsamında Gürcistan Başbakan Birinci 

Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Dimitri Kumsişvili, Gürcistan Cumhurbaşkanı Ekonomi Danışmanı Maia 
Melikidze, Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nino Çikovani ve diğer yetkililer, Gürcistan Yatırım 
Ajansı Başkanı Giorgi Pertaia, Gürcü Türk İşadamları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Yıldırım ve 
diğer üyeler, Acara Hükümet Başkanı Zurab Pataradze, Gürcistan Uluslararası Yatırımcılar Derneği 
Başkanı Cemal Bilgingüllüoğlu, Genel Sekreteri Osman Çalışkan ve Batum’da yerleşik Türk özel sektör 
temsilcileri ile bir araya gelindi.   

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir önyargılı 
tutum ile karşılaştınız mı? Gürcistan 15 Temmuz nasıl algılanıyor?   

Hain darbe girişimi sonrasında gece olaylar henüz durulmamışken, Gürcistan Cumhurbaşkanı Sayın 
Giorgi Margvelaşvili’nin Türkiye'de demokratik yollarla seçilen hükümete destek verdiğini ifade eden 
bir açıklama yapması, olaylardan sadece 4 gün sonra Gürcistan Başbakanı  Giorgi Kvirikaşvili’nin 7 
Bakanıyla Ankara’ya gelip Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılarak Türk hükümeti 
ve halkına destek vermesinin yansımalarını Gürcistan’da katıldığımız her toplantıda yakından hissettik. 
Türk halkının demokrasi tepkisi kadar Türkiye ekonomisinin etkilenmeden normal seyrinde işlemesini 
takip ve takdir ettiklerini ifade ettiler.  

DEİK/Türkiye-Gürcistan İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde bulunacaksınız?  

2016 son çeyreğinde tekstil, turizm konularında faaliyet gösteren firma temsilcilerinden oluşan bir 
heyetle  Tiflis ve Batum’u ziyaret etmek istiyoruz. Ayrıca Gürcistan Başbakanı Sayın Kvirikaşvili’nin 
katılımıyla bir CEO Yuvarlak Masa Toplantısı planlarımız arasında. Türkiye’nin Gürcistan’dan tarım ve 
havyancılık ürünleri alması konusunda bazı adımların atıldığını biliyoruz ve buna destek olmak amacıyla 
Gürcistan’da bir Tarım Konferansı yapılmasında görev alacağız.  

Türkiye-Gürcistan ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir?  

Türkiye, Gürcistan’da en büyük doğrudan yatırımcılar arasında, ayrıca en büyük dış ticaret ortağı. Fakat 
dış ticaret rakamlarında Gürcistan aleyhine çok büyük bir dengesizlik var ve bunun sürdürülmesi 
mümkün değil. Bölgesel olarak büyümek ve kalkınmak için tarım, hayvancılık alanlarında Gürcistan’ın 
desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Sarp sınır kapısının daha işlevsel hale getirilmesi, Bakü-Tiflis-
Kars demiryolu hattının çalışmaya başlamasıyla, daha fazla ortak enerji projesinin hayata geçirilmesiyle 
işbirliğimizin daha da artacağına eminim.   
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DEİK/Türkiye - Hırvatistan İş Konseyi 

Burak Baykan - Konsey Başkanı 

"Türkiye’de yaşananların gerçekte ne olduğunu bizlerden duymalarını sağladık" 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Hırvatistan özelinde ne 
gibi çalışmalar yaptınız? 

DEİK/Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi Başkanı olarak, sanırım sorumlu olduğum 
ülkede yaşayan ender Konsey Başkanlarından biriyim. Bu nedenle sürecin 
tamamını Hırvatistan’dan takip etme şansım oldu. Olayın hemen ardından 
eylem planının hazırlanmasından da önce, karşı kanadımız olan Hırvatistan 
Ticaret Odası'nı, 24 Temmuz 2016 tarihinde Ticaret Müşaviri Ebru Arısoy ile 
beraber ziyaret ettim. Toplantıda Hırvatistan TicaretOdası TürkiyeMasası 

Başkanı Dr. Zlatan Frohlic hazır bulundu. Karşı tarafa, DEİK tarafından gönderilen mektubu temel alarak, 
mektupta belirtildiği gibi, Türk siyaseti ve ekonomik sisteminin normalleşme sürecine bir an önce gireceğini 
belirttik. FETÖ/PDY organizasyonun geçmişini ve tehlikesini aktardık. 

Temsil ettiğim firma, Hırvatistan’ın en büyük yabancı yatırımcılarından biri durumunda. Bu sebeple hem 
siyasi çevrelerle, hem de iş dünyası çevreleri ile yakın ilişkiler içerisindeyiz. Türkiye’de yaşananların gerçekte 
ne olduğunu bizlerden duymalarını sağladık. Türkiye’nin bu büyük tehditin üstesinden gelecek güce ve 
altyapıya sahip olduğunu, en üst düzeyde aktarma fırsatını yakaladık. 

Ziyaretiniz kapsamında kimlerle görüştünüz? 

Hırvatistan Ticaret Odası dışında, Bakan ve Bakan Yardımcıları seviyesinde belli Bakanlıklar ve ülkenin ileri 
gelen önemli iş adamları ile sürekli irtibat halindeyiz. 

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbegirişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi birönyargılı tutum 
ile karşılaştınız mı? Hırvatistan’da 15 Temmuz nasıl algılanıyor? 

Türkiye ve Hırvatistan ilişkileri uzun yıllardır son derece sıcak bir seyirde.Bu ilişkilerin hem tarihi, hem siyasi, 
hem de kültürel açıdan çok iyi bir düzeyde olduğunu vurgulamak istiyorum. Son dönemde, Hırvatistan'ın 
Türkiye’den doğrudan yatırım almasıyla birlikte, Hırvatlar Türkiye'yi çok daha yakından takip etmeye 
başladılar. Bu nedenle, ilk etapta Hırvat tarafında bir endişenin olduğunu hissetik. Sürecin ne şekilde 
sonuçlanacağı konusunda Hırvatlar kaygılıydı. Batı medyasının da etkisiyle, 15 Temmuz’un belirli çevreler 
tarafından farklı yorumlandığına da şahit olduk. 

Bu algının değiştirilmesi için Büyükelçiliğimizin önemli çalışmaları oldu. En önde gelen ulusal medya 
organları ile doğru mesajların verildiğini  gözlemledik. Bizlerde, bu süreçte, iş dünyasını doğru bilgilerle 
yönlendirmeye çalıştık. Zaman geçtikçe, 15 Temmuz ile oluşan kaygıların yanısıra, yeni bir takım soru 
işaretleri ortaya çıkmaya başladı. Özellikle de Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşması, ki bunu Batı’dan uzaklaşma 
şeklinde yorumlayanlar var ve Türkiye-NATO ilişkileri ve geleceği hakkında. 

DEİK/Türkiye- Hırvatistan İş Konseyi olarakönümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde bulunacaksınız? 

Yakın tarihte Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti ile bir takım faaliyetler gündeme geldi. Enerji, gıda, turizm 
ve lojistik alanlarında planlanan yatırımlar ve işbirlikleri söz konusu. Bu konuların takibini yapmaktayız. Bu 
ziyaret sırasında bir çok önemli Türk firması, Zagrep’te hazır bulundular. Kasım ayında, bu firmalarımızla 
beraber ilgili Hırvat firmalarını bir araya getirecek bir etkinlik yapmak niyetindeyiz. Bu organizasyon ile 
ziyaretin takibini yapmayı planlıyoruz. 

Türkiye-Hırvatistan ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir? 

Hırvatistan, Türk yatırımcısı açısından özellikle turizm alanında yüksek bir potansiyele sahip. Coğrafi konumu 
ile önemli bir Balkan ülkesi. Temmuz 2013’te AB üyesi olan Hırvatista, yatırım açısından önemli fırsatları 
bünyesinde barındırıyor.  Tarihi ve kültürel açıdan Türkiye’ye yakınlığı nedeniyle de, Türk yatırımcısına sıcak 
bakılıyor. Bu yakınlık, yakın geçmişte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti ile iyice 
pekişmiş oldu.  

Ne kadar küçük bir ekonomi olsa da; turizm, lojistik, müteahitlik ve gıda alanlarında işbirliğine açık bir 
ekonomi. Şu günlerde müteahitlik alanında Türk ve Hırvat firmalarının işbirliklerine imza attığına da şahit 
oluyoruz.  
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DEİK/Türkiye - Hollanda İş Konseyi 

Murat Özyeğin - Konsey Başkanı 

"Ülkemizde oluşan uzlaşmacı, birlik ve beraberlik ortamının takdir edildiğini 
gördük" 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Hollanda özelinde ne 
gibi çalışmalar yaptınız? 

Darbe girişiminin hemen ertesinde karşı kanatlara ve muhatap kuruluşlara 
olayları açıklayıcı nitelikte bilgilendirme mektupları gönderilmişti. 15 
Temmuz’u takip eden hafta, 23 Temmuz’da Hollanda’nın İstanbul 
Başkonsolosu Robert Schuddeboom, DEİK’i ziyaret ederek İş Konseyi ile 

biraraya geldi. Hemen ertesi günü İş Konseyi, İstanbul Başkonsolosluğu ev sahipliğinde Dutch Business 
Association tarafından Büyükelçi van Rij’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katılarak Hollandalı firma 
temsilcileri ve diplomatik misyon temsilcileriyle birebir görüşmeler sağladılar. 

Sayın Bakan Nihat Zeybekci’nin 23 Ağustos 2016'da Hollanda’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ise, 
Hollanda’nın en önemli iş dünyası kuruluşu VNO-NCW ve Hollanda iş dünyasının üst düzey temsilcileriyle bir 
araya geldik. Ayrıca, Hollanda’nın en etkin ekonomi gazetesi olarak da nitelendirilen Het Financieele 
Dagblad’a bir roportaj verdik.  

7 Eylül tarihinde Hollanda Büyükelçisi van Rij ile bir çalışma yemeği gerçekleştiriliyor ve 8 Eylül’de Hollanda 
Merkez Bankası’nı ziyaret ederek bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştireceğim. 

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir önyargılı 
tutum ile karşılaştınız mı? Hollanda’da 15 Temmuz nasıl algılanıyor?  

Hem Büyükelçi ve Başkonsolos nezdindeki görüşmeler, hem de Hollanda ziyareti sırasında basınla 
deneyimlerimizde Hollandalılar,Türkiye’de darbe sonrasındaki süreçlerin, OHAL uygulamalarının 
sorgulandığını ve bu süreçlerin hukuka uygunluğu, sorgulamalar vegazeteci tutuklanmaları ile özgür basına 
müdahale konularında ikna edilmeye ihtiyaç duyduklarını bizimle açıkça paylaştılar. Devlet memurluklarında 
boşalan pozisyonlara liyakat usulüyle atamalar yapılması; her koşulda hukukun üstünlüğünün sağlanması ve 
insan hakları konularının da takip edileceği intibasını aldık. 

Bunlarla birlikte darbe girişimi sonrasında ülkemizde oluşan uzlaşmacı, birlik ve beraberlik ortamının da 
takdir edildiğini gördük; Hollandalılar’ın temennisi de bu ortamın sürmesi. Ayrıca Hollanda’da 
gerçekleştirdiğimiz CEO Toplantısı’nda iş dünyasının yönelttiği sorular politik gelişmelerden ziyade 
önümüzdeki dönem yatırımları ve iş fırsatlarına odaklanmıştı, bu durum da bize Hollanda’da iş dünyasının 
önüne baktığını açıkça gösteriyor. Ancak FETO’nun Hollanda’daki gücü ve basını çok etkin kullanmaları 
Hollanda’da kamuoyunu ikna konusunda daha fazla çabaya ihtiyacımız olduğunu göstermektedir.  

Kamuoyunu yönlendirme konusunda en büyük katkının bizden ya da orada yerleşik vatandaşlarımızdan 
ziyade Hollandalı Türkiye dostlarından geleceği düşüncesindeyiz. 

Biz de her fırsatta ve her toplantımızda bize gelen bu endişelere ilişkin ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü 
durum nedeniyle OHAL’in gerekli bir süreç olduğunu ancak hiçbir koşulda hukukun üstünlüğünün önüne 
geçilmediğini, iş dünyasının, ekonominin ve günlük hayatın hiçbir şekilde etkilenmediğini somut örneklerle 
açıklıyoruz ve Türkiye’ye güven duyulması talebimizi dile getiriyoruz. 

DEİK olarak  önümüzdeki dönemde Hollanda’da ne gibi faaliyetlerde bulunacaksınız? 

Hollanda ile faaliyetlerimizin temelinde “business as usual” temasına odaklanıyoruz; bu 
kapsamda halihazırda gündemimizde yer alan faaliyetlerimizin hayata geçirilmesi yönünde 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayvancılık sektörü iki ülke işbirlikleri açısından önceliğimiz ve Kasım 
ayında başlatmayı planladığımız proje kapsamında bir dizi “workshop” gerçekleştireceğiz. 

Hollanda’da bundan sonraki dönemde lobi çalışmalarımızı birebir görüşmeler üzerinden devam 
ettirmemizin bu aşamada daha faydalı olacağına inanıyoruz. VNO-NCW ile Türkiye uzmanı Hollandalı 
ekonomistlerin katılımıyla yuvarlak masa toplantıları ve briefingler düzenlemeyi öngörüyoruz.  
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DEİK/ Türkiye - İngiltere İş Konseyi 

Remzi Gü r– Konsey Başkanı 

“İngiltere’de özel sektörün yaşanan bu gelişmeleri ikincil olarak gördüğünü, 
önümüzdeki dönemde ülkede planlanan yatırımlarla daha da ilgili olduklarını 
gözlemledik". 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında İngiltere özelinde ne gibi 
çalışmalar yaptınız? 

DEİK/ Türkiye-İngiltere İş Konseyi olarak, Birleşik Krallık’ta gerek sivil toplum 
örgütleri, gerekse de bürokrasi kanadı ile temaslarımız, yazışmalarımız oldu. 29 
Temmuz 2016 tarihinde Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Richard Moore’u 
ziyaret ettik ve 9 Eylül 2016 tarihinde ise Ekonomi Bakanımız Sayın  Nihat 

Zeybekci’yle birlikte İngiltere’ye giderek, ülkedeki özel sektör kuruluşları ve temsilcileriyle bir araya geldik. 

Bu görüşmelerde hem sağduyulu halkımız, hem de dirayetli siyasetçilerimizin 15 Temmuz kalkışmasının ne denli 
başarılı bir şekilde üstesinden geldikleri bilgisini paylaştık.  

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir önyargılı tutum ile 
karşılaştınız mı? İngiltere’de  15 Temmuz nasıl algılanıyor? 

Bu bağlamda yapmış olduğumuz görüşmeler ve temaslarda herhangi bir önyargı ile karşılaşmadık; bilakis 
muhataplarımız bizleri dikkatle dinlediler ve kendileri ile olan bu temaslarımızda konuyla ilgili bilgilendirilmiş 
olmaktan memnuniyet duyduklarını ve bu iletişimin çok faydalı olduğu bilgisini bizlerle paylaştılar. İngiltere’de 
özel sektörün yaşanan bu gelişmeleri ikincil olarak gördüğünü, önümüzdeki dönemde ülkede planlanan 
yatırımlarla daha da ilgili olduklarını gözlemledik. 

DEİK olarak  önümüzdeki dönemde İngiltere’de ne gibi faaliyetlerde bulunacaksınız? 

İletişimimize ve görüşmelere devam etmeyi planlıyoruz ancak öncelikle iş, yatırım ve ticaret gibi konulara 
odaklanarak “business as usual” mesajını vermeye devam etmeyi hedefliyoruz. İstanbul’a yeni bir Başkonsolos 
atandı, yakın bir zamanda kendisiyle de bir araya gelerek İngiliz muhataplarımızla iletişimimize ve ilişkilerimizi 
güçlendirmeye devam edeceğiz.  
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DEİK/Türkiye - İrlanda İş Konseyi  

Mehmet Hakan Karaalioğlu – Konsey Başkanı  

“Görüşmede iş hayatının bir duraksama olmadan yoluna devam ettiğini 
vurguladık” 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında İrlanda özelinde ne 
gibi çalışmalar yaptınız?  

15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından İrlanda’nın Türkiye 
Büyükelçisi Sayın Brendan Ward ile görüşülerek kendisine Türkiye 
Cumhuriyeti’nin güçlü bir ülke olduğu ve bu krizi de atlatacağını anlattık. 
Ardından DEİK Türk-İrlanda İş Konseyi olarak, İrlanda tarafı Başkanı Sayın 

Jonathan Ryan’a, DEİK Başkanı Sayın Ömer Cihad Vardan’dan gelen mesaj gönderildi. İrlanda’nın 
AB’den aldığı fonların büyük bir kısmının eğitim sektörüne yatırdığı gerçeğinden hareketle İş Konseyi 
olarak, DEİK Eğitim İş Konseyi ile bir toplantı düzenlendi ve bu toplantıya Enterprise Ireland Direktörü 
ve DEİK/Türk İrlanda İş Konseyi Eş Başkanı Sayın Jonathan Ryan ve ekibi katıldı. Ayrıca DEIK Türk – 
İrlanda İş Konseyi Yönetim Kurulu da toplanarak durum değerlendirmesi yapmış ve yapılması planlanak 
aktiviteler üzerinde görüşerek fikir birliğine varmıştır. 

Ziyaretiniz kapsamında kimlerle görüştünüz?  

Öncelikle Türkiye’de yerleşik Enterprise Ireland Direktörü Sayın Jonathan Ryan ile bir araya gelerek, 
darbe gününün ertesinde bu kalkışmanın Türk Milleti tarafından bertaraf edileceğini, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin güçlü bir ülke olduğunu, tarihteki tüm zorlukların üstesinden gelen bu milletin el ele 
verek bu sıkıntıyı da aşacağını söyledik. Ardından vakit geçirmeden durumu ilgili muhataplara anlatmak 
üzere 25-26 Temmuz 2016tarihlerinde İrlanda’ya bir ziyaret gerçekleştirdik ve üst düzey yetkililere 
darbe girişimi ile ilgili bilgi verdik. Darbe girişiminin Türkiye’yi ilerleme yönünde etkilemiyeceğini gayet 
açık bir dille ifade ettik. İş hayatının bir duraksama olmadan yoluna devam ettiğini vurguladık. 

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir önyargılı 
tutum ile karşılaştınız mı? İrlanda’da  15 Temmuz nasıl algılanıyor?   

Görüştüğümüz kişi ve kurumlar, başlangıçta gelişmeleri tam olarak anlamadıklarını ifade ettiler; ancak 
yapılan açıklamalar ile konuya vakıf olduklarını söylediler. Herhangi bir ön yargı tesbit etmedik ancak 
büyük bir şaşkınlık içinde olduklarını gördük. “Bir sabah uyanıyoruz ve Türk ordusunun kendi Meclisini 
bombaladığını, kendi halkına silah doğrulttuğunu görüyoruz; bunu anlamakta güçlük çekiyoruz” 
dediler. Kendilerine gelişmeler ve sonrasında yaşananlar anlatılınca, Türkiye’nin ne derece ciddi bir 
olayla karşı karşıya kaldığını anlamış oldular ve Türk halkını takdir ettiler.  

DEİK/Türkiye-İrlanda İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde bulunacaksınız?  

Türkiye'deki son olayları dikkate alarak, ülkemizdeki gelişmeleri anlatmak ve bir imaj tazelemesi 
yapmak amacıyla, Dublin'de bir "Türkiye Günü" düzenlenmesini planlamaktayız. Bu toplantıya 
Dublin'deki tüm iş çevreleri ile diğer resmi ve özel kuruluşlar ve bunlarla birlikte tüm yabancı 
temsilcilikler ve diğer ülkeler büyükelçiliklerin davet edilmesi planlamakta. Ayrıca Türkiye’de de bir 
çalıştay yapılması düşünülmektedir.  

Türkiye-İrlanda ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir?  

İrlanda ile Türkiye arasındaki ticaret 1,6 milyar Avro civarında. Hedef bu rakkamın yükseltilmesi ve iki 
ülke arasındaki ticaretin gelişmesine katkıda bulunmak. Dünyanın en büyük 50 bankasının yarısından 
fazlası İrlanda’da faliyet göstermekte ve dünyanın yüksek riskli yatırım fonlarının yüzde 40’ından fazlası 
İrlanda da işlem görmekte. İrlanda bugün, 1200’e yakın uluslararası firmaya ev sahipliği yapmakta. Bu 
göstergeler de bizim İrlanda ile ticaretimizi geliştirmek konusunda ciddi çalışmalar yapmamızı zorunlu 
kılıyor. Şunu unutmayalım ki İrlanda, Türkiye’nin AB üyeliği konusunda daima Türkiye’nin yanında yer 
almış bir üye ülke.   
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DEİK/Türkiye - İsrail İş Konseyi 

Hasan Akçakayalıoğlu - Konsey Başkanı   

"İsrail'deki tüm paydaşlar ve muhataplarımız ile sürekli irtibatta ve onları 
bilgilendirmeye devam edeceğiz" 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında İsrail özelinde 
ne gibi çalışmalar yaptınız? Ziyaretlerinizde kimler ile görüştünüz? 

Öncelikle, İsrail'de muhatap kuruluşlarımıza Türkiye'de yaşanan olaylarla 
ilgili bir mektup yazdık. Hemen akabinde DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan 
tarafından yazılan mektubu, karşıt kanat kuruluşumuza gönderdik. Bu 
mektuplarla yazılı olarak detaylı bilgilendirme yapmış olduk. Daha sonra 
karşıt kuruluşlardan cevabi mektuplar ve destek mesajları tarafımıza 

ulaştı. 

Mektuplar dışında, karşı kanat kuruluşlarından MAI ve Israel-Turkey Business Council ile doğrudan 
görüşmeler yaptık. Türkiye’deki olayları, sonrasını, buradaki birlik beraberlik, ekonomiyi koruma 
üzerindeki kararlılık ve işlerin normal devamını anlattık. Bunu Acil Eylem Planı kapsamında ve telefonla 
aracılığıyla hemen gerçekleştirmiş olduk. 

Bu faaliyetlerin yanı sıra Temmuz ayında İsrail'i ziyaret ettik. Bu ziyarette de karşı kanat kuruluşlarıyla 
yüzyüze görüşme fırsatını yakaladık. Basını bilinçli bilgilendirmeleri üzerinde özellikle durduk. Ayrıca, iş 
camiasından üst düzey yöneticilerle görüşüp, bilgilendirme yaptık. 

Yine Temmuz ayında İsrail'in İstanbul Başkonsolosu ile görüşüp DEİK'in Acil Eylem Planı doğrultusunda 
bilgilendirme yaptık. İstanbul'da ayrıca Israel-Turkey Business Council Başkanı ile bir araya geldik. 
Özellikle Türkiye'de yaşananların nasıl doğru anlatılabileceğini ve yapılabilecekleri tartıştık. Bu 
kapsamda, Eylül ayında İsrail'de işadamlarının katılacağı bir toplantı ve bizim katılımımızla Türkiye'yi 
anlatmak üzere planlama yaptık.Ayrıca büyükelçiler atamasından sonra neler yapılabileceğine dair 
taslak bir program ve fikirler listesi oluşturduk. Bunu İş Konseyimizin bir sonraki toplantısında ele 
alacağız.  

Ağustos ayında İstanbul Başkonsolosu ile yemekli toplantı düzenledik. Daha detaylı bilgilendirme 
yaparak, DEİK'in aktardığı ve benimsenen temel mesajları verdik. Bunun dışında İsrail Ankara 
Büyükelçiliği'nde  Maslahatgüzara bilgilendirme yapıldı.  

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir önyargılı 
tutum ile karşılaştınız mı? İsrail'de  15 Temmuz nasıl algılanıyor?  

Görüştüğümüz İsrail tarafındaki muhataplarımızdan Türkiye'yi iyi tanıyanlar, olayları daha doğru 
okuyabilmekle beraber, genelde iş dünyasının özellikle basının yanlış bilgilendirmesi sebebiyle yanlış 
fikirlere sahip olduğunu gördük. Muhataplarımızla bunun düzeltilmesi hususlarını görüştük ve hala 
buna çalışıyoruz. Olayları yanlış okumalarının temel sebebi, Batı basınında çıkan yanlı ve yanlış haberler 
olduğu aşikar. 

DEİK/Türkiye-İsrail İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde bulunacaksınız?  

İleriye dönük olarak Temmuz ayı ziyaretine ilaveten Eylül’de İsrail’e bir ziyaret yapacağız. Bu ziyarette 
Bi-national Chambers of Commerce etkinliğine de DEİK adına katılacağız. 26 Eylül 2016 tarihinde, karşı 
kanat kuruluşu tarafından düzenlenecek ve İsrail iş dünyasının katılacağı bir bilgilendirme toplantısı 
yapacağız. Burada Türkiye’deki gelişmeleri ve pozisyonumuzu direk anlatma fırsatımız olacak. İsrail'deki 
tüm paydaşlar ve muhataplarımız ile sürekli irtibatta ve onları bilgilendirmeye devam edeceğiz. 
Büyükelçi atamasından sonra süratle yapılmaya başlanacak ve 12 ila 24 ayı kapsayan bir dizi etkinlik 
planlama üzerinde çalışıyoruz.  

Türkiye-İsrail ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir? Önümüzdeki dönemde 
Türkiye-İsrail ticaret hacminin, özellikle büyükelçi atamalarından sonra, artarak ilk etapta 6 milyar ABD 
Dolarını aşmasını bekliyoruz. Akabinde doğal gaz ve diğer stratejik işbirlikleri ile bu hacmin 5 sene 
içerisinde ikiye katlanmasını bekliyoruz. 
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DEİK/Türkiye - İtalya İş Konseyi 

Burak Vardan - Konsey Başkanı 

“15 Temmuz sabahı AB aday ülkesi ve NATO üyesi olan Türkiye’nin, 
16 Eylül sabahı farklı bir ülke olamayacağını vurguladılar” 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında İtalya 
özelinde ne gibi çalışmalar yaptınız? 

İş Konseyi olarak, konunun doğrudan izahı için Ankara’daki 
Büyükelçi ve İstanbul’daki Konsolosluk ile bire bir temasa geçtik. 
Akabinde hemen, karşı kanadımız olan Confindustri’ya ve 

programlarımızı beraber yürüttüğümüz İtalyan Ekonomi Bakanlığı kuruluşu Italian Trade 
Agency'ye de aynı şekilde yazılı ve sözlü izahatlarimizi yaptık. 

Yürütme Kurulu Üyelerimiz, İtalya’da iş ortaklarına ve müşterilerine konuyu anlatan ve iş 
dünyasındaki olumsuz havayı bertaraf edip Türkiye’de işlerin normal yürüdüğünü açıklayan, 
DEİK tarafından belirlenmiş ‘business as usual’ mesajını açık ve net olarak verdik. Bu 
gelişmeleri de, şahsen Roma Büyükelçimiz Sayın Aydın Sezgin ile paylaştık ve kendilerinin de 
desteğiyle İtalyan medyasına benzer mesajların verilmesini sağladık. Ayrıca 24 Ağustos 2016 
tarihinde Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci’nin Roma’daki temaslarında kendilerine 
eşlik ettik.  

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir 
önyargılı tutum ile karşılaştınız mı? İtalya’da 15 Temmuz nasıl algılanıyor?  

Görüştüğümüz muhataplarımız, genelde bizlere destek mesajlarını ilettiler. Türkiye’nin 
yanında olduklarını ve böyle bir durumun kabul edilemez olduğunu açık şekilde ifade ettiler. 
15 Temmuz sabahı AB aday ülkesi ve NATO üyesi olan Türkiye’nin, 16 Eylül sabahı farklı bir 
ülke olamayacağını vurguladılar. Özellikle darbe girişimi sonrasında, İtalyan medyasında da 
sıklıkla dillendirilen insan hakları ve yargıya yönelik eleştirilerin, 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasına özel bir söylem olmadığını, geçtiğimiz dönemde bu konuda, halihazırda İtalya’da 
endişelerin var olduğunu vurguladılar.  

İtalya, coğrafi olarak Avrupa’da Türkiye’ye en yakın olan ülke. Benzer şekilde ekonomik ve 
ticari olarak da ciddi ikili ilişkilerimiz var, İtalya ile. Muhataplarımız ekonomik açıdan 
ilişkilerimizde herhangi bir sıkıntı görmediklerini net bir şekilde ifade ettiler. 

DEİK olarak  önümüzdeki dönemde İtalya’da ne gibi faaliyetlerde bulunacaksınız?  

İş Konseyi olarak, yıl başında planlanmış olduğumuz etkinliklerimize aynen devam etme kararı 
aldık. Kendi programımızda herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Aynen DEİK’in sloganında 
belirlediği gibi, DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi için de ‘işler olduğu gibi devam ediyor’.  

Bu çerçevede 28 Eylül 2016 tarihinde Antalya Expo’da ‘İtalyan Günü’ etkinliğin İtalyan Ticaret 
Ajansı ile birlikte gerçekleştireceğiz. Bu etkinliğe, İtalya’nın Tarım Bakanı ve Dış Ticaret Bakan 
Yardımcısı katılacak. 10 Ekim 2016, İstanbul’da JETCO toplantısını yapacağız ve bu çerçevede 
bir de İş Forumu düzenleyeceğiz. 26 Ekim 2016 tarihinde ise, bu sefer Milano’da bir ‘Türkiye 
Günü’ etkinliğimiz olacak. Bu etkinlikte 4 farklı iş kolu dalı seçtik: yenilenebilir enerji, kimyasal 
ve ilaç, elektromedikal, mobilya ve aksesuar ile takı-kuyumculuk ve makina. Tekstil, 
paketleme, ahşap sanayii, deri ve ayakkabı, robot sektörlerinde faaliyet gösteren Türk ve 
İtalyan yatırımcı, üretici, ithalat-ihracatçı ve distribütör firmaların biraraya gelmesini 
hedefliyoruz.  
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DEİK/Türkiye - Karadağ İş Konseyi 

Necip Naci Doğru – Konsey Başkanı 

“Tüm bu görüşmelerden edindiğim ortak izlenim, aslında insanların Türkiye’de 
yaşananlar, darbe kalkışmasıyla yapılmak istenenin farkında olduklarıdır. 
Türkiye’ye olan güven ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda hiç bir sarsıntıya 
uğramamış ve olumsuz bir algı meydana gelmemiştir”. 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Karadağ özelinde ne gibi 
çalışmalar yaptınız? 

Menfur 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ben Karadağ’da bulunuyordum. 
Ertesi günün sabah saatlerinden başlayarak, gerek Karadağ iş çevresinden dost ve 
tanıdıklarım ile, gerek ise siyasi  ve bürokratik çevreden kamu yetkilileri ile 

görüşmelerde bulundum. Temelde muhataplarıma, ülkemizin, devlet tecrübesi, toplumsal duyarlığımız ve 
istikrarımıza bağlı olarak bu zor günlerden geçeceğini açıkladım. Ekonomik gücümüzün bu tür terörist saldırılar ile 
yıkılmayacak kadar sağlıklı ve tecrübeli bir yapısının olduğunu izah ettim. Bu anlamda menfur olayın hemen 
ertesinde başta Karadağ Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Tuzoviç olmak üzere bir çok kişi ile görüşmeler 
yaptım. 

Ziyaretiniz kapsamında kimlerle görüştünüz? 

26 Eylül 2016’da Türkiye'nin  Podgorica Ticaret Müşaviri F. Derya Koç ile birlikte, Karadağ Hükümeti Başbakan 
Yardımcısı Sayın Vujitsa Lazoviç i ziyaret ettik. Kendilerine genel hatları ile ülkemizin ne denli acımasız bir terör 
örgütü ile karşı karşıya kaldığı ve bu kalkışmanın nasıl bertaraf edilmiş olduğunu açıkladık. Ardından ülkenin 
dayanıklı ekonomik yapısı ve devlet geleneği sayesinde kısa sürede kendisini toparlamış olduğunu ekonomik 
veriler üzerinden izah ettik. Ertesi gün Karadağ Ekonomi Bakan Yardımcısı  Sayın Goran Spanoceviç ve Karadağ 
Yatırım Ajansı Genel Direktörü Sn. Milos Jovanović ile aynı çerçevede bir görüşme yaptık.  

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir önyargılı tutum ile 
karşılaştınız mı? Karadağ’da  15 Temmuz nasıl algılanıyor? 

Tüm bu görüşmelerden edindiğim ortak izlenim, aslında insanların Türkiye’de yaşananlar, darbe kalkışmasıyla 
yapılmak istenenin farkında olduklarıdır. Türkiye’ye olan güven ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda hiç bir 
sarsıntıya uğramamış ve olumsuz bir algı meydana gelmemiştir. Temelde dost kaygısı düzeyinde bir yaklaşım 
içinde olduklarını söyleyebilirim. Dikkatimi çeken en önemli olumsuzluk; kendi  halinde insanların, yakın zamana 
kadar parlayan yıldız gibi gördükleri Türkiye için şimdi güvenliksiz, terörle boğuşan bir ülke izlenimine kapılmış 
olmalarıdır. Bu algı, hepimizin bir an önce elbirliği ile değiştirmek zorunda olduğu en önemli konulardan biridir.  

DEİK/Türkiye-Karadağ İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde bulunacaksınız? 

DEİK/Türkiye-Karadağ İş Konseyi herşeyden önce İki ülke arasında oldukça gecikmiş plan periyodik KEK 
Toplantısının gerçekleştirilmesine çalışmaktadır. Bununla birlikte bir ortak yatırım ve işbirliği toplantısı 
düzenlemeyi planlamaktayız. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın Karadağ'a yapması öngörülen ancak iki defa 
ertelenmiş olan ziyaretinin de bir an önce hayata geçirilmesi için çaba göstereceğiz. Bu etkinlikler kapsamında İş 
Konseyi olarak, bir iş forumu düzenlemek arzusundayız.  

Türkiye-Karadağ ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir? 

Karadağ, turizm, orman ürünleri, tarım, gıda, bankacılık, finans, enerji gibi pek çok sektörde potansiyeli olan bir 
ülke; ayrıca genç ve yetenekli nüfusu bakımından yeni teknolojiler ve bilişim alanında da önemli fırsatlar içeriyor. 
Bu potansiyelin Türk yatırımcılar tarafından daha tanınır hale gelmesi ve somut projelerin ortaya konulması 
amacıyla İş Konseyi çalışmalarımıza yön vereceğiz.   

x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://4/
x-apple-data-detectors://5/
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DEİK/Türkiye - Letonya İş Konseyi 

Serkan Kaptan – Konsey Başkanı 

“Yerel basında çok sınırlı olumsuz haber olmasından dolayı önyargılı 
bir tavır ile karşılaşmadık” 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Letonya 
özelinde ne gibi çalışmalar yaptınız? 

15 Temmuz sonrası iş yaptığımız paydaşlarımıza yaşanan olayları en 
ince detayına kadar anlattık. Özellikle, yanlış yönlendirilen 
uluslararası dış basının yanlış anlatımlarına vurgu yaparak, haksız ve 

uygunsuz yorum ve haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirttik. Türk halkına yapılan 
saldırıları, halkın bu saldırılara nasıl cesurca karşılık verdiğini,  demokrasi ve halk iradesine tüm 
gücüyle sahip çıkarak canları pahasına, malum hain yapının nasıl bertaraf edildiğinden 
bahsettik. Mevcut aşamada ise, siyasi iradenin halkın bu özverisine sahip çıkmak istediğini, 
yanlı ve yanlış haberlere itibar edilmemesinin gerekliliğini nedenleriyle açıkladık.  

Letonya özelinde, halihazırda yerel basında negatif etkinin limitli olduğunu biliyoruz. Tüm 
konulara ek olarak, Türkiye ekonomisinin bu sene içinde yaşanan tüm sıkıntı ve şoklara karşı 
hala sağlam durduğunu ve büyüyen bir çizgide olduğunu belirttik. Bu durumun Türkiye’ye 
yatırım yapmak veya beraber iş yapmak isteyen şirketler tarafından dikkate alınması gereken 
en önemli husus olduğunu vurguladık. 

Ziyaretiniz kapsamında kimlerle görüştünüz? 

Ziyaretimiz kapsamında ülkemizin Letonya Büyükelçiliği, Letonya Ticaret ve Sanayi 
Odası, Letonya Dışişleri Bakanlığı, Letonya Ekonomi Bakanlığı, Letonya Yatırım ve 
Kalkınma Ajansı ile görüşmeler gerçekleştirdik.  

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir 
önyargılı tutum ile karşılaştınız mı? Letonya’da  15 Temmuz nasıl algılanıyor?  

Daha önce belirttiğimiz gibi yerel basında çok sınırlı olumsuz haber olmasından dolayı önyargılı 
bir tavır ile karşılaşmadık. Bundan dolayı, ziyaretimiz özellikle Türk ekonomisinin dayanaklılığını 
vurgulamak ve ikili ticaret ve yatırım ilişkilerini iyileştirme konuları hakkında fikir alışverişinde 
bulunarak gerçekleşti.   

DEİK/Türkiye - Letonya İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde 
bulunacaksınız?  

DEİK/Türkiye-Letonya İş Konseyi olarak öncelikli hedefimiz Leton Başbakanı’nın Türkiye 
ziyaretini bir an önce  gerçekleştirmesi ve buna ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek. Bu ziyaret 
ile daha önce karşılıklı olarak gerçekleştirilen ve birçok iş adamının katıldığı resmi ziyaretlerin 
devamlılığını sağlayarak, karşılıklı olarak azalan ilgiyi tekrar canlandırmak istiyoruz.  

Türkiye-Letonya ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir?  

Türkiye-Letonya ticari ilişkilerinde gelecek dönemde halihazırda faydalanılamayan potansiyelin 
aktive edilmesi için çalışılması hedefleniyor. İlaveten, karşılıklı iş yapmakta olan tüm firmaların 
Konsey çalışmalarına aktif katılımda bulunması için DEİK vasıtasıyla tekrar davet gönderilmesi 
gerektiğini ve bu şirketlerin tecrübelerini anlatmaları ve aktif olarak ilgili yeni şirketlere destek 
vermelerinin sağlanması hedefleniyor.  
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DEİK/Türkiye - Litvanya İş Konseyi 

Mehmet Güneş - Konsey Başkanı 

“Litvanya Dışişleri Bakanı’nın Türkiye ziyareti ardından, 
ülkemize yönelik algının olumluya evrildiğini gördük” 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Litvanya 
özelinde ne gibi çalışmalar yaptınız? 

15 Temmuz sonrası, 26 Eylül’deki ziyaretimize kadar geçen sürede 
Vilnius Büyükelçimiz Aydan Yamancan ve Vilnius Ticaret 
Başmüşavirimiz Muhammet Karakaya ile görüşmeler yaparak, 

ülkemizde yaşanan gelişmeler ile ilgili Litvanya’daki algı ortamına dair istişarede bulunduk.  

Ziyaretiniz kapsamında kimlerle görüştünüz? 

Ziyaret kapsamında çeşitli resmi kurum ve kuruluşlarla temasa geçtik. Başta Büyükelçimiz ve 
Ticaret Başmüşavirimiz olmak üzere, Litvanya Yatırım Destek Ajansı, Enterprise Lithuania, 
Litvanya Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odaları Birliği ve Litvanya Ekonomi Bakanı Yardımcısı Sayın 
Rasa Noreikiene ile biraraya geldik. 

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir 
önyargılı tutum ile karşılaştınız mı? Litvanya’da  15 Temmuz nasıl algılanıyor? 

Herhangi bir olumsuz tavır veya önyargı ile karşılaşmadık. Temaslarımızda, 15  Temmuz 
sonrası diğer Avrupa üyesi ülkelerin temsilcilerinin açıklamalarına paralel olarak Türkiye 
hakkında olumsuz bir hava oluştuğunu; ancak 22 Ağustos 2016 tarihinde Litvanya Dışişleri 
Bakanı Sayın Linas Linkevicius'ın Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyarette, Litvanya’nın Türkiye’nin 
yanında olduğunu ve süreçte desteklediklerine dair verdikleri olumlu demeçlerin ardından 
Türkiye’ye yönelik algının olumlu bir tarafa yöneldiğini öğrendik. Bakan Linkevicius'ın, 15 
Temmuz sürecinden sonra Türkiye’ye destek ziyareti yapan üst düzey temsilcilerden biri 
olması bakımından, bu ziyaretin oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Zaten temaslarımızda, 
bu olumlu havayı açıkça hissettik. Bu sebeple, gerçekleştirdiğimiz toplantılar, daha çok iki ülke 
arasındaki ekonomik ilişkileri daha ileri seviyeye taşımaya yönelik istişarelerle geçti.  

DEİK/Türkiye-Litvanya İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde 
bulunacaksınız? 

İş Konseyi olarak öncelikli hedefimiz Litvanya’da bir karşı kanat yapılanmasını sağlamak. Bu 
amaçla, ziyaret kapsamında çeşitli kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdik. 2017 yılının ilk 
çeyreğinde, Litvanya’dan bir heyetin Türkiye’ye ziyaretini planlamaktayız.  

Türkiye-Litvanya ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir? 

Gelecek dönemdeki beklentilerimiz, iki ülke arasındaki 545 milyon ABD Doları olan mevcut 
ticaret hacmini, 2 katına çıkarılarak 1 milyar ABD Doları seviyesine getirmek. Bu hedefle 
DEİK/Türkiye-Litvanya İş Konseyi olarak çalışmalarımıza yön vermeyi planlıyoruz. 
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DEİK/Türkiye - Lüksemburg İş Konseyi 

Pınar Eczacıbaşı – Konsey Başkanı 

“Türkiye’nin önemine ve gücüne inanıyorlar. İlişkilerimize uzun vadeli 
bakıyorlar. Diyaloğun birbirimiz hakkında değil birbirimiz ile konuşarak 
sağlanabileceğine inanıyorlar”. 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Lüksemburg özelinde ne 
gibi çalışmalar yaptınız? 

15 Temmuz darbe girişiminin akabinde Ankara Büyükelçisi Conzemius için İş 
Konseyi olarak bir veda yemeği düzenledik. Bu veda yemeğinde ülkemizdeki son 
gelişmeleri konuştuk. Zaten ülkemizi çok yakından tanıyan Büyükelçi ile mevcut 

konuları masaya yatırdık ve kendisinin Brüksel’de devam edeceği yeni görevinde de ülkemiz ile ilgili konuları en 
iyi şekilde aktarabileceğine olan inancımızın çok büyük olduğunu belirttik. 

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Yardımcımız Sn. Mehmet Şimşek, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve muhalefet 
partileri temsilcilerinin katılımları ile Luxemburg  Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Etienne Schineder’ın 
katımıyla Luksemburg’a bir ziyaret gerçekleştirdik.   Son derece başarılı geçen bir dizi toplantı yaptık. Bu 
toplantılara Lüksemburg Ticaret Odası Başkanı Carlo Thelen, Lüksemburg-Türkiye İş Konseyi Başkan Yardımcısı 
Mr. Jeannot Erpelding  ve Lüksemburg’un önde gelen işadamları katılım sağladı. Başbakan Yardımcımız Mehmet 
Şimşek ülkemizdeki son gelişmeleri aktardı. Lüksemburg tarafı ise Türkiye ile olan işbirliğinde memnuniyetlerini 
dile getirdi.    

Ziyaretiniz kapsamında kimlerle görüştünüz? 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Lüksemburg’a yaptığımız kapsamlı ziyarette, Lüksemburg’da değişik 
sektörlerden iş dünyası temsilcilerinin yanısıra Lüksemburg Ticaret Odası Başkanı, Karşı Kanat İş Konseyimizin 
Başkan Yardımcısı, Lüksemburg Başbakan Yardımcısı, Lüksemburg Ekonomi Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirdik.  

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir önyargılı tutum ile 
karşılaştınız mı? Lüksemburg’da 15 Temmuz nasıl algılanıyor?  

Lüksemburg Türkiye’ye son derece sıcak bakıyor. Son gelişmelerle ilgili olarak Türkiye’nin yanında olduklarına dair 
çok sıcak mesajlar aldık. Herhangi bir önyargıları mevcut değil. Türkiye’nin önemine ve gücüne inanıyorlar. 
İlişkilerimize uzun vadeli bakıyorlar. Diyaloğun birbirimiz hakkında değil birbirimiz ile konuşarak sağlanabileceğine 
inanıyorlar.  

DEİK/Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde bulunacaksınız?  

2017 yılının başında Ocak ayı için planlanan Türkiye’de gerçekleşecek  olan JETCO toplantısını geniş bir işadamları 
katılımıyla yapmayı arzu ediyoruz. Ayrıca bu sene Luksemburg’da gerçekleştirdiğimiz Gayrimenkul Fon Yatırımları 
Konferansı’nın devamı niteliğindeki ikinci toplantısını İstanbul’da gerçekleştirmeyi, bu vesileyle gayrimenkul 
fonlarına Türk piyasasını anlatarak ülkemize çekmeyi arzu ediyoruz.   

Türkiye-Lüksemburg ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir?  

Öncelikle halihazırda oldukça kısıtlı bir ticari hacmimiz var. Bu hacmi geliştirmek için çaba harcıyoruz. Lüksemburg 
çok önemli bir fon merkezi olmanın yanısıra Avrupa’daki konumu itibariyle çok önemli bir lojistik merkezi. Mars 
Lojistik ve Cargo Lux ‘ün kurduğu ortaklık Türk mallarının Avrupa’ya yayılması hususunda çoık önemli. Aynı 
zamanda Lüksemburg’lu uydu firması SES dünyanın önde gelen uydu firmalarından biri ve Türksat ile olan 
görüşmeleri devam ediyor.   Biz bundan sonraki dönemde Lüksemburg’un kamu alımlarından daha çok pay 
alabilmek için çalışmalar yapıyor olacağız. Aynı zamanda bizler için önemli olan özellikle gayrimenkul geliştirme 
alanında önemli fonları ülkemize çekmeye çalışıyoruz. Ayrıca gündemde olan “Çin-Türkiye-Lüksemburg İpek Yolu” 
projesinin hayata geçirilebilmesi için çaba gösteriyor olacağız.   

‘Luxemburg for Finance’, İstanbul Finans Merkezi projesi için güzel bir örnek oluşturmakta. Ayrıca Lüksemburg’un 
yüksek teknoloji içeren iş kollarındaki ekspertizinden yararlanarak sadece Türkiye’de değil üçüncü ülkelerde de 
gerçekleştirilebilecek işbirliği olanaklarını da araştırıyoruz.   
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DEİK/Türkiye - Macaristan İş Konseyi  

Adnan Polat - Konsey Başkanı 

“Yapılan görüşmeler sonrasında haklı mücadelemizin Macaristan 
nezdinde iyi bir şekilde anlaşıldığına inanıyoruz” 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Macaristan 
özelinde ne gibi çalışmalar yaptınız?   

DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı ve aynı zamanda ülkesini 
seven, demokrasisine gönülden bağlı bir işadamı olarak ülkemizde 
yaşanan elim darbe teşebbüsü ile ilgili, yabancı yatırımcı ve devlet 
adamları nezdinde Macaristan’da bazı temaslarda bulunduk. Bu 

çerçevede, darbe teşebbüsünün ertesi haftasında Paris’te aynı zamanda ortaklarımız olan Électricité de 
France ve PSP Investments ile bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda kendilerine darbe teşebbüsü ve 
Türk halkının demokrasisine sahip çıkmak için yaptıkları fedakarane direniş anlatılmıştır. Türkiye’nin 
demokrasinin daha kuvvetli olduğu ve yatırım ortamının dünden daha iyi ve uygun olduğu defeaten 
ifade edilmiştir. Bilgilendirmemiz ve yoğun çabalarımız ortaklarımız tarafından takdir edilmiş olmalı ki 
bürokraside yaşanan bazı sıkıntıların aşılması durumunda, ortaklarımızla birlikte rüzgar enerjisinden 
elektrik üretimi konusunda şu ana kadar yaptığımız yatırımlara ek olarak 1 milyar ABD Doları yatırım 
yapılması konusunda mutabık kalınmıştır. Söz konusu yatırım kararının önündeki bürokratik engellerin 
kaldırılması sonrasında bu ortamda söz konusu yatırımın yapılmasının tüm dünyaya Türkiye’nin yatırım 
yapılabilirliği konusunda somut bir örnek olması açısından ne kadar önemli olduğu zaten takdirinizdir. 

Ziyaretiniz kapsamında kimlerle görüştünüz? 

Temmuz ayının son haftasında yapılan Budapeşte ziyaretinde Macaristan Başbakanı Victor Orban ile 
görüşülmüş ve darbe teşebbüsü, teşebbüsün arkasında yer alan hareket etraflıca kendisine 
aktarılmıştır. Söz konusu görüşmede Türkiye’nin ekonomik olarak dünden farklı olmadığı, yatırım 
konusunda uygulanan yeni teşviklerle daha da iyi olacağı ayrıca vurgulanmıştır. Başbakan Orban ise, 
Türkiye’nin istikrarına çok önem verdiklerini, demokrasinin ve seçilmiş hükümetin istikrarın ön şartı 
olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Macar Başbakan, Macaristan Devleti olarak dünyada sadece 3 ülkede 
(Rusya, Sırbistan ve Türkiye) şubesi bulunan Macaristan Eximbank’ının faaliyetlerine aynı şekilde, hatta 
gelecek taleplere göre artarak devam edeceğini özellikle vurgulamıştır.  

Söz konusu görüşme sonrasında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Péter Szijjártó AB üyesi 
olarak ülkemizi destekleyen ve darbe sürecini en net şekilde kınayan açıklamalarda bulunmuştur. 

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir önyargılı 
tutum ile karşılaştınız mı? Macaristan’da 15 Temmuz nasıl algılanıyor?  

Yapılan görüşmeler sonrasında ülkemizin yaşadığı bu darbe teşebbüsü ve FETÖ’ye karşı haklı 
mücadelemizin, gerek Macar devlet adamları, gerekse iş adamları ve Macar halkı nezdinde iyi bir 
şekilde anlaşıldığına inanıyoruz. Özellikle Türkiye’ye davet edilen Macar TV kanalları aracılığı ile, darbe 
teşebbüsü sonrasında ülkemizde her şeyin normal olduğu ve turizm, ticaret alanında hiç bir sıkıntı 
olmadığına kendilerininde şahit olması, ülkelerinde bu yönde yayın yapmalarını sağlamıştır. 

Türkiye-Macaristan ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir?  

Gelecek dönemde Türkiye-Macaristan ticari ilişkilerinin aratarak devam edeceğine inanmaktayız. 
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2013 yılında konulan 5 milyar ABD Dolarlık dış 
ticaret hacmine ulaşma noktasında kararlıkla iki ülkeninde elinden geleni yaptığına inanmaktayız. 
Özellikle Macaristan ile, gerek Doğu Avrupa, gerekse de Afrika da ortak projeler geliştirilmesi 
noktasında çalışmalarımızı yoğunlaştırmaktayız. 
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DEİK/Türkiye - Malezya İş Konseyi 

Süheyla Cebi Karahan – Konsey Başkanı 

“Yabancı kanallardan edindikleri bilgiler çerçevesinde, Türkiye’de 
yaşananları yorumluyorlar” 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Malezya özelinde 
ne gibi çalışmalar yaptınız? 

DEİK Acil Eylem Planı kapsamında 16-19 Ağustos 2016 tarihlerinde Kuala 
Lumpur’a bir ziyaret gerçekleştirdim. Söz konusu ziyaret kapsamında 
başta Malezya Uluslararası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere 
Malezya’nın önde gelen pek çok sivil toplum kuruluşu ve iş dünyasını 

temsil eden kurumlarıyla ve Devlet televizyon kanalı aracılığı ile televizyonlarla toplantılar 
gerçekleştirildi. 

Ziyaretiniz kapsamında kimlerle görüştünüz? 

Ziyaret edilen kurumlar sırasıyla şunlar; CIDB Holdings (Construction Industry Development Board 
Malaysia, MITI (Ministry of International Trade and Industry), MIDA (Malaysian Investment 
Development Authority), MATRADE (Malaysia External Trade Development Corporation), FGV (Felda 
Global Ventures, CIDB (Construction Industry Development Board Malaysia), MICCI (Malaysian 
International Chamber of Commerce and Industry), FMM (Federation of Malaysian Manufacturers). 
Ayrıca BERNAMA TV ile (Malezya Ulusal Haber Ajansı Televizyon Kanalı) bir röportaj gerçekleştirildi.  

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir önyargılı 
tutum ile karşılaştınız mı? Malezya’da 15 Temmuz nasıl algılanıyor?  

Malezya Türkiye’ye destek veren bir ülke olmasına rağmen ana dil ingilizce ve Türkiye ile ilgili haberleri 
uluslararası kanallarından izliyorlar. Dolayısıyla bu kanallardan edindikleri bilgiler çerçevesinde, 
Türkiye’de yaşananları yorumluyorlar. Görüşmelerde, bir çok kişinin Türkiye’deki seyahat programlarını 
iptal ettiklerini, bazı firmalarında İzmir Uluslararası Fuarı’na katılımlarını iptal ettiklerini öğrendim. Bu 
kalkışmanın Türkiye devletine karşı, ordu içerisindeki küçük bir grup tarafından yapıldığını bilmiyorlar. 
Genel kanı, baskıcı rejime karşı ordunun bir darbe girişiminde bulunulduğu.  

DEİK/Türkiye-Malezya İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde bulunacaksınız?  

DEİK/ Türkiye- Malezya İş Konseyi olarak, 28-30 Eylül 2016 tarihlerinde Malezya Büyükelçisinin 
katılımıyla Türkiye’deki Malezyalı firmalar ile İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri’ni bir araya getiren bir 
çalışma yemeği organize edilerek, özellikle Türkiye’de yatırımları bulunan KHAZANAH yetkilileri ile 
Yürütme Kurulu Üyelerimizin tanışması sağlanacak. 9-12 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenecek 
MÜSİAD Expo kapsamında Malezya’da İş Fırsatları konulu bir İş Forumu düzenlenecek. Ayrıca DEİK ve 
MÜSİAD işbirliğinde, Malezya’ya bir işadamı heyeti düzenlenerek, B2B görüşmelerin organize edilmesi 
öngörülmektedir.  

Türkiye-Malezya ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir?  

Türkiye ile Malezya arası ikili ticarette, geçtiğimiz yıllarda ihracat üçte bir oranında Malezya’nın lehine. 
2015 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin Malezya’ya ihracatı 357 milyon ABD Doları, Malezya’nın Türkiye’ye 
ihracatı 1.339 milyon ABD Doları olarak gerçekleşti. 2016 yılının Ağustos ayında da oranlar, hemen 
hemen aynı seviyedeydi. Bu rakamlara baktığımızda Türkiye ile Malezya’nın ticaret hacmi 
potansiyelinin altında olduğu görülmekte. DEİK/Türkiye-Malezya İş Konseyi olarak görevimiz bu 
rakamları karşılıklı olarak arttırmak. Hedefimiz 5 yılda karşılıklı toplam ticaret hacmini 5 milyar ABD 
Dolarının üzerine çıkartmak. Ayrıca, Malezya’da açılacak büyük altyapı ve enerji sektöründeki inşaat 
ihalelerinde Türk firmalarının yer almasını sağlamaktır. 
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DEİK/Türkiye - Meksika İş Konseyi 

Albert Saydam – Konsey Başkanı 

“15 Temmuz sürecinde Meksika’yı diğer ülkelerden ayrı bir yere koymalıyız. 
Sözde dost bildiğimiz ülkeler ‘bekle ve gör’ politikası güderken, Meksika Dış 
İşleri Bakanlığı kalkışmayı 16 Temmuz sabahı erken saatlerde kınamış, 
tereddütsüz Türkiye ve demokrasinin yanında durmuştur”. 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Meksika özelinde 
ne gibi çalışmalar yaptınız? 

DEİK’in 11 maddelik Acil Eylem Planı kapsamında, DEİK/Türkiye-Meksika İş 
Konseyi olarak 20-25 Eylül 2016 tarihlerinde Meksika’nın başkenti Mexico City’yi ziyaret ettik. Türk 
halkının darbe girişimi karşısındaki güçlü duruşunu ve demokrasiye sahip çıkışını vurgulayarak, 
Türkiye’deki mevcut yatırım ikliminin olumsuz etkilenmediğini rakamlarla anlattık.  

Ziyaretiniz kapsamında kimlerle görüştünüz? 

Ziyaret kapsamında Meksika Ekonomi Bakanlığı, Meksika Dışişleri Bakanlığı, karşı kanat kuruluşumuz 
COMCE, iş dünyası çatı kuruluşu CCE, Meksika Ticaret Odası, ProMexico ve serbest ticaret anlaşması 
görüşmelerinde kilit sektör olarak duran tekstil sektörü temsilcileri ile toplantılar gerçekleştirdik. 

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir önyargılı 
tutum ile karşılaştınız mı? Meksika’da 15 Temmuz nasıl algılanıyor?  

Öncelikle 15 Temmuz sürecinde Meksika’yı diğer ülkelerden ayrı bir yere koymalıyız. Sözde dost 
bildiğimiz ülkeler ‘bekle ve gör’ politikası güderken, Meksika Dışişleri Bakanlığı kalkışmayı 16 Temmuz 
sabahı erken saatlerde kınamış, tereddütsüz Türkiye’nin ve demokrasinin yanında durmuştur. Ayrıca 
felaket tellalları 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’deki yabancı yatırımların devamlılığı tartışırken, yine 
Meksika’dan iyi bir haber gelmiştir: Meksika’nın önde gelen gruplarından biri İzmir’de yerleşik köklü bir 
otomotiv tedarik sanayi firmasının alımını Ağustos başında gerçekleştirmiş ve Türkiye ekonomisine 
inandıklarının altını çizmişlerdir. Bu iki gelişme iki ülke liderinin “21. Yüzyılda Stratejik Ortaklık” 
yaklaşımlarının doğal sonuçlarıdır.  

Meksika’nın şu anda gündemindeki en önemli konu, ana pazarı ve NAFTA’ki ortağı olan ABD’deki 
başkanlık seçimidir. Bilindiği üzere Meksika, daha doğrusu Meksika’nın mevcut anlaşmalar üzerinden 
ABD’ye kattığı değer bu süreçte olumsuz olarak gündeme gelmiş, hatta adaylardan biri kişilerin 
önyargılarını seçim malzemesi olarak kullanmıştır. Bu bir bakıma özellikle Batı Dünyası’nda 15 Temmuz 
sonrasında karşılatığımız haksız tutumla benzerlikler göstermektedir. Doğrular yerine, küresel medya 
ve siyasilerin pompaladığı yanlışlar üzerinden iki ülke itibarsızlaştırılmaya kalkışılmıştır. 

Yukarıdaki vahim benzerlik nedeniyle kendimizi, 15 Temmuz’da karşı karşıya kaldığımız durumu 
Meksika’daki muhataplarımıza anlatmakta zorlanmadık. Meksika’daki Dışişleri Bakanlığı ve Meksika 
Ekonomi Bakanlığı yetkililerin yanında iş dünyasının kanaat önderleri ile bir dizi görüşme yaptık, DEİK’in 
en başından beri altını çizdiği ‘business as usual’ gerçeğini kendilerine aktardık. İki ülke arasındaki 
büyük potansiyel yanında gündemde o kadar önemli konular var ki, onlar da ‘konsantrasyonumuzu 
bozmamalı, hedeflere yoğunlaşalım, işimize bakalım’ yaklaşımımızda bizimle hemfikir olduklarını tespit 
ettik.  

DEİK/Türkiye-Meksika İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde bulunacaksınız?  

Meksika  büyük yatırım hedefleri ve programları olan bir ülke. Meksika pazarının Kuzey Amerika'ya giriş 
kapısı niteliğinde olması, gümrüksüz ithalat olanakları, Türkiye'deki üretici ve ihracatçılar için kayda 
değer fırsatlar barındırıyor. Serbest Ticaret Anlaşmasının imzalanması halinde tekstil, tarım, otomotiv, 
altyapı ve enerji sektörleri en çok potansiyel barındıran sektörler olacaktır. Bu nedenle en önemli 
önceliğimiz STA'nın imzalanmasıdır. Yanısıra enerji, otomotiv sektörlerine ilişkin planladığımız 
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seminerlerimiz önümüzdeki dönem takvimimizde yer alacak faaliyetlerdir.  Ayrıca Meksika'daki “El 
Turco”lar ile de bir faaliyet planımız mevcut. Ticari olarak önemli noktalara gelmiş Osmanlı tebaasının 
Türkiye ile tarihsel bağlarını canlandırarak iki ülke ekonomik ilişkilerini derinleştirmeyi hedefliyoruz. 

Türkiye-Meksika ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir?  

Bu dönemde iki önceliğimiz olacaktır. Bunlardan biri otomotivde karşılıklı yatırım ve ticarette yakalanan 
ivmenin tekstil, tarım, enerji sektörü, müteahhitlik ve turizm gibi daha geniş bir platforma yayılması. Bir 
diğeri ise 4 sene önce Türkiye-Meksika İş Konseyi olarak hazırlamış olduğumuz strateji belgesinin en 
önemli ayaklarından biri olan ve halihazırda yakın zamanda sekizinci tur görüşmeleri yapılacak olan 
serbest ticaret anlaşması sürecinin sonuçlandırılması için iş dünyası olarak destek olmaktır. Eğer iki ülke 
de Dünya’nın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak istiyorsa, mevcut geleneksel pazarlarda (elde 
çanta mal satmak gibi) konvansiyonel yöntemler yerine, yeni pazarlarda (Uluslararası ortaklıklar, uzak 
coğrafyalarda operasyonlar gibi) alışılmışın dışında şekilde çalışmak zorundadır. Bunun da 
göstergelerinden biri Meksika ve Türkiye arasındaki 1-1,5 milyar ABD Doları olan iş hacminin, 5 milyar 
ABD Doları seviyesine yükselmesidir.  
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DEİK/Türkiye - Morityus İş Konseyi  

Ömer Hakan Baki - Konseyi Başkan 

“Muhataplarımız demokratik bir ülkede yaşanan bu girişimi anlamakta 
zorluk çektiklerini söylediler” 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Morityus 
özelinde ne gibi çalışmalar yaptınız? 

Ilk etapta ilgili muhataplarımız ile temasa geçip konu hakkında 
kendilerine sözlü olarak bilgi verdik. Sonrasında bir ekip oluşturup 
Morityus’a bir seyahat organize ettik. Bu organizasyona, Türkiye’nin 

bağlı olduğu Morityus’un Berlin Büyükelçisini ve Türkiye’nin Madagaskar Büyükelçisini de 
davet ettik.16-23 Ağustos 2016 tarihleri arasında gerçekleştirmiş olduğumuz bu seyahatte 
karşı kanada ve ilgili tüm resmi ve özel kurumlara, 15 Temmuz’da Türkiye’de yaşanan darbe 
girişim ile ilgili olarak hem diplomatik, hem de iş dünyası olarak aydınlatıcı ve bilgi kirliliğini 
ortadan kaldırıcı faaliyetlerde bulunduk  

Ziyaretiniz kapsamında kimlerle görüştünüz? 

Ziyaretimiz kapsamında karşı muhatabımız olan Morityus Sanayi Ticaret Odası Başkanı ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Morityus Cumhurbaşkanı, Morityus Başbakanlık Müsteşarı, Morityus 
Başbakan Yardımcısı, Morityus Turizm Bakanı, Morityus Ekonomi ve Finans Bakanı, Morityus 
Tarım ve Denizcilik Bakanı, Morityus Üreticiler Birliği, Morityus Serbest Bölge Birliği, Morityus 
Yatırm Ajansı, Morityus İhracatçılar Birliği, Morityus Turizm ve Tanıtım Ofisi ile özel sektör 
temsilcileri ile görüşmeler yaptık. 

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir 
önyargılı tutum ile karşılaştınız mı? Morityus’ta 15 Temmuz nasıl algılanıyor? 

Ülkemizde gerçekleşen darbe girişimi ile ilgili büyük üzüntü duyduklarını ve demokratik bir 
ülkede yaşanan bu girişimi anlamakta zorluk çektiklerini söylediler. Ülkede daha çok batılı 
yayın yapan gazete ve televizyonlar olduğu için, bilgi akışı sadece bu kanallardan alınmakta 
olduğunu, bunun da bilgi kirliliğine sebebiyet verdiğini anlamak mümkün. Fakat DEİK/Türkiye-
Morityus İş Konseyi olarak yapmış olduğumuz görüşmeler ile bu darbe girişiminin amacının ne 
olduğunu ve ne yapılmak istendiğini net bir şekilde açıkladık. 

DEİK/Türkiye-Morityus İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde 
bulunacaksınız? 

Önümüzdeki dönemde en üst seviyedeki tüm ilgili kişileri ülkemize davet ettik. En kısa sürede 
İstanbul’da ‘Türkiye-Morityus Zirvesi” olarak adlandıracağımız bir organizasyonu bu yıl içinde 
yapmayı planlıyoruz ve muhataplarımız ile bu konuda ön çalışmalara başladık. Ayrıca Kasım 
ayında planlanan Afrika Zirvesi içinde, çalışmalara başladık ve ülkenin önde gelen siyasi ve özel 
sektör şahsiyetlerinden bazılarını, bu etkinliğe davet etmek istiyoruz. 

Türkiye-Morityus ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir? 

Ticari beklentilerimiz için ilk adımlarımızı attık ve bu ülkede yerleşik bir şirket oluşumunu 
gerçekleştirdik. THY’nin İş Konseyi üyelerimize bu bölgede daha fazla destek olması diğer bir 
beklentimiz. Ayrıca bu ülkeden Doğu Afrika’ya daha yoğun bir iş yapma şansının olduğunu net 
bir şekilde fark ediyoruz. Bu konuda yoğun bir çalışma içerisine girdik.  
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DEİK/Türkiye - Mozambik İş Konseyi 

Erhan Barutoğlu - Konsey Başkanı   

“DEİK Acil Eylem Planı kapsamında ilk harekete geçen İş Konseylerinden 
biri olduk” 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Mozambik 
özelinde ne gibi çalışmalar yaptınız? Ziyaretlerinizde kimler ile 
görüştünüz? 

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında karşı kanat kuruluşu CTA’nın Başkan 
ve Başkan Yardımcısı ile, 18 ve 20 Temmuz 2016 tarihlerinde temasa 
geçilerek bilgi verilmiş; 20 Temmuz 2016 tarihinde ise resmi yazı ile temas 

kurulmuştur. Sonrasında DEİK İcra Kurulu tarafından kısa vadede uygulanması gerektiği bildirilen 26 
Temmuz 2016 tarihli 11 maddelik Acil Eylem Planı kapsamında, belki de ilk harekete geçen İş 
Konseylerinden birisi olarak 27 Temmuz 2016 tarihinde Mozambik’in başkenti Maputo’yu ziyaret ettik. 
Ziyaretimiz çerçevesinde ivedilikle, önceden temasta olunan bakanlar, temsilciler, karşı kanat kuruluşu 
başkanı, başkan yardımcısı, genel sekreteri, kanaat önderleri, işadamları ile birebir görüşmeler 
yapılarak Türkiye’deki gelişmeler ve gerçekleri anlattık. Türkiye yatırım ortamının güçlü bir şekilde 
devam ediyor olduğu, bunun tüm şirketlerimizin, yabancı ortaklı ve yabancı şirketlerin, finans 
kuruluşlarının tüm operasyonlarına devam ettiklerinden rahatlıkla okunabileceğini, herhangi bir 
olumsuzluğun sözkonusu olmadığı gerçekçi biçimde aktardık. Türkiye’nin ekonomik ve siyasi gücü ve 
istikrarından hiç bir şekilde ödün vermeyeceği belirttik.  

31 Ağustos 2016 tarihinde ise, Türkiye’nin Maputo Büyükelçisi Aylin Taşhan ve Ekonomi Müşaviri 
Ahmet Mahir Yener ile Mozambik Devlet Başkanı Filipe Jacinto Nyussi, makamında ziyaret edildi. Bu 
görüşmede darbe girişimini gerçekleştiren yapılanmanın bulundukları her ülke için bir tehdit olduğu 
mesajı kendilerine verildi. Ayrıca DEİK ile ilgili bilgi verildi; İş Konseyi olarak Türkiye ile Mozambik 
arasındaki ekonomik ilişkilerin artırılması yönünde çalışmalarımız, muhataplarımıza aktarıldı. 

Bununla birlikte, 1 Ağustos 2016 tarihinde, Türkiye’nin Maputo Büyükelçisi Sayın Aylin Taşhan ve 
Maputo Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri Sayın Ahmet Mahir Yener ile beraber CTA Yönetim Kurulu ile 
gerçekleştirilen geniş ve etkin katılımlı toplantıya katıldık. Söz konusu toplantıda, 15 Temmuz ve 
sonrasını anlatarak, ülkemizin demokrasiyi korumada olan topyekun kararlılığı ve ülke gerçeklerini 
aktarma konusundaki düşünce birliğini vurguladık. 

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir önyargılı 
tutum ile karşılaştınız mı? Mozambik’te 15 Temmuz nasıl algılanıyor?  

Mozambik’te temas ettiğimiz istisnasız tüm kesimler, olayı kınadılar ve Türkiye’ye olan desteklerini 
vurguladılar. Bu desteğin giderek arttığı gözlemlemekteyiz. 

Türkiye-Mozambik ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir? Önümüzdeki 
dönemde ne gibi faaliyetlerde bulunacaksınız?  

Türkiye-Mozambik İş Konseyi olarak, dünyanın dördüncü en büyük doğalgaz rezervlerini barındıran, 
denize kıyısı olmayan ve/veya doğal kaynakları olan Afrika ülkelerinin, dünya nüfusunun yüzde 70’ini 
oluşturan Asya’ya açılış ve giriş kapısı olan Mozambik ile Türkiye’nin ekonomik ve kültürel ilişkilerini 
artırmaya yönelik girişimler, etkinlikler yapılmaya devam edilecektir. Şu anda tüm dünyada var olan 
ekonomik yavaşlama, bazı Afrika ülkeleri gibi özellikle borç yükü yüksek ve sadece petrol ile gaz geliri 
bağımlı olan ülkeleri daha derinden etkilemektedir. Bu nedenle, Afrika kıtasının endüstri üretim 
merkezi olma stratejisi kapsamında, Mozambik’te de yerli üretim ile başkaca yerli ürün ve/veya 
kaynakların ticarileşmesi yönünde yatırımların hızlandırılması gerekmektedir.  

Dünya pazarlarındaki rekabet düşünülerek işgücünün de göreceli olarak ucuz olmasından dolayı, Türk 
girişimcilerin ihracata yönelik üretimlerini Mozambik’ten yapabilme konusunu değerlendirmeye; Türk 
ihracatçısına Mozambik pazarında daha çok yer açma ve Türk ürünlerinin pazar payını yükseltmeye 
yönelik toplantıların düzenlenmesini planlamaktayız. Bunlar iki ülke işadamları ve kuruluşları arasındaki 
etkileşimi artıracak faaliyetler olduğu için DEİK/Türkiye-Mozambik İş Konseyi olarak bu konuya azami 
önem vermekteyiz. 
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DEİK/Türkiye - Pakistan İş Konseyi 

Atilla Demir Yerlikaya – İş Konseyi Başkanı 

“Türk yatırımcılar, Pakistan'ın potansiyelinin artık farkında” 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Pakistan 
özelinde ne gibi çalışmalar yaptınız?  Ziyaretiniz kapsamında kimlerle 
görüştünüz? 

29 Ağustos 2016 - 2 Eylül 2016 tarihleri arasında Pakistan’ın 
İslamabad ve Lahor kentlerinde çeşitli temaslarda 
bulunduk.  Temaslar kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun 

Hüseyin, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Pakistan Maliye Bakanı İshak Dar ve Pakistan’ın 
Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelindi. 

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir 
önyargılı tutum ile karşılaştınız mı? Pakistan’da  15 Temmuz nasıl algılanıyor?   

Pozitif olarak algılanmakta; ayrıca ülkemizde yaşananlar sonrasında Türkiye’de halkın 
demokrasiye sahip çıkmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyorlar.  

DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde 
bulunacaksınız?  

Pakistan Yatırım ve Ticaret Kurulu (PBIT) ile DEİK arasında, iki ülke arasındaki yatırım ve ticari 
ilişkileri artırmaya yönelik bir Mutabakat Zaptı da imzalandı. Bu kapsamda ortaklık çalışmasını 
yürüteceğiz.  

Türkiye-Pakistan ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir?  

Pakistan ile Türkiye arasında 2016 sonuna kadar imzalanması beklenen Serbest Ticaret 
Anlaşması ile iki ülke arasındaki tarihi dostluk ve güvenin, gelişme ve refaha dönüşecek bir 
fırsat yakalayacak. Türk yatırımcılar, Pakistan'ın potansiyelinin artık farkında.  
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DEİK/Türkiye - Polonya İş Konseyi 

Kemal Güleryüz – Konsey Başkanı 

“Darbe girişiminden sonraki ilk günlerde darbe ile ilgili net bilgileri 
olmadığı için net bir tepki veremediler” 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Polonya 
özelinde ne gibi çalışmalar yaptınız? 

Darbe girişimi sonrasında Türkiye- Polonya İş Konseyi olarak 12 
Ağustos tarihinde Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirdik. DEİK 
Acil Eylem Planı çerçevesinde Polonya’da işbirliği içerisinde 

bulunduğumuz firmaları Türkiye'deki son gelişmeler hakkında doğru ve etkin bir şekilde 
bilgilendirdik. 

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir 
önyargılı tutum ile karşılaştınız mı? Polonya’da 15 Temmuz nasıl algılanıyor?  

Kalkınma Bakanı Sayın Lütfi Elvan Başkanlığında, AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Hüseyin 
Kocabıyık, CHP İstanbul Milletvekili Sayın Sezgin Tanrıkulu, MHP Mersin Milletvekili Sayın Baki 
Şimşek, Sayın Başkanımız Ömer Cihad Vardan ve sivil toplum kuruluşları Başkanlarının 
katılımları ile birlikte 16 Ağustos 2016 tarihinde Polonya’ya bir ziyaret gerçekleştirdik. 
Polonyalı önemli işadamlarının katıldığı “Üst Düzey İşadamları Toplantısı'nda” Sayın Bakanımız; 
darbe girişimi hakkında katılımcılara bilgi vermiş, Türkiye ve Polonya arasındaki ilişkilerin 
önemine değinmiş ve Türkiye'nin yatırım ve üretim açısından önemli fırsatlar sunmaya devam 
edeceğini belirterek, Polonyalı iş adamlarını yatırım ortamını yerinde görmeleri için Türkiye'ye 
davet etmiştir. 

Polonyalılar Türkiye’yi dost bir ülke olarak görüyorlar ve böyle bir darbe girişimiyle karşı 
karşıya kalmasından da derin üzüntü duyuyorlar. Darbe girişiminden sonraki ilk günlerde 
darbe ile ilgili net bilgileri olmadığı için net bir tepki de vermemişlerdi. Ancak, ilerleyen 
günlerde gerek kamuoyunda yer alan haberler, gerek bizlerin bilgilendirmeleri ile konuyu daha 
net bir biçimde anladılar. Özellikle Türkiye’ye ve Türk hükûmetine destekleri daha da arttı. 
Sayın Bakanımızın ziyareti ve gerçekleştirdiğimiz toplantı, Polonyalı işadamları tarafından 
memnuniyet verici olarak değerlendirildi. Hükümetimize olan güvenlerini dile getirip, 
Türkiye’ye her tür desteklerinin açık olduğunu her fırsatta vurguladılar. 

DEİK olarak  önümüzdeki dönemde Polonya’da ne gibi faaliyetlerde bulunacaksınız?  

DEİK Türkiye – Polonya İş Konseyi olarak öncelikli hedefimiz; Polonya’da Türkiye’den geniş 
kapsamlı bir işadamı katılımı ile iş forumu yapmak yönünde. 

Eylül- Ekim ayı içerisinde de DEİK Türkiye – Polonya İş Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri olarak 
Polonya Büyükelçisi Sn. Mieczysław Cieniuch  ve Polonya Başkonsolosu Sn. Grzegorz Michalski 
ziyareti etmeyi, önümüzdeki dönem faaliyetleri hakkında istişare etmeyi planlamaktayız. 

14-16 Eylül 2016 tarihleri arasında Polonya’da gerçekleştirilecek Baltık İş Forumu’nda; “Polish 
and Turkish Enterprises on Foreign Markets” ve “Doing Business in Turkey” başlıklı 
oturumlarda konuşmacı desteği ile Polonyalı İşadamlarına Türkiye’deki yatırım fırsatları ile 
birlikte güven ortamı vurgulanacaktır. 
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DEİK/Türkiye - Romanya İş Konseyi  

Fatih Karamancı - Konsey Başkanı 

“Türkiye’ye duyulan güven konusunda herhangi bir önyargılı tutum 
ile karşılaşmadık” 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Romanya 
özelinde ne gibi çalışmalar yaptınız?  

DEİK tarafından hazırlanmış bilgilendirme notunu Romanya’daki 
karşı kanadımız ve 6-7 Haziran 2016 tarihlerinde  Bükreş’te ziyaret 
ettiğimiz kurum ve firmalara gönderdik.  

Ziyaretiniz kapsamında kimlerle görüştünüz?  

17 Ağustos 2016 tarihinde Romanya Başbakan Yardımcısı ve  Ekonomi,  Ticaret ve İş Çevresi 
İlişkileri Bakanı’nın, Türk ve Romen iş dünyası temsilcilerinin ve sektör kuruluşlarının katılımıyla 
görüşmeler gerçekleştirildi. Haziran ayında İş Konseyi olarak yaptığımız ziyaret  sonrasında  üst 
düzey katılımla gerçekleşen ilk ziyaret oldu.  

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir 
önyargılı tutum ile karşılaştınız mı?Romanya’da  15 Temmuz nasıl algılanıyor?  

Romen iş dünyası temsilcileri, yaşanılan olağanüstü durum hakkında Türkiye’den önde gelen 
STK Başkanlarının Bükreş’e gelerek böyle bir üst düzey ziyaret aracılığıyla Romen kamuoyunu 
bilgilendirmesinden son derece memnun oldular. Söz konusu ziyaretin Türk iş dünyasının 
Romanya’ya verdiği önemi gösterdiği vurgulayarak Türk firmalarının yatırımlarının 
Romanya’da devam etmesinden çok memnun olduklarını dile getirdiler. İkili ticaret hacmi 
hedefi olarak belirlenen 10 milyar dolarlık hedefin karşılaşılan güçlüklerin hızla çözülmesi ile 
ulaşılması için her iki ülke iş dünyasının kararlı olduğunu belirttiler. Dolayısıyla iki ülke 
arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin devamı ve Türkiye’ye duyulan güven konusunda 
herhangi bir önyargılı tutum ile karşılaşmadık.  

DEİK/Türkiye-Romanya İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde 
bulunacaksınız?   

İş Konseyi Yürütme Kurulu olarak 6-7 Haziran 2016 tarihlerinde Bükreş’e gerçekleştirdiğimiz 
ziyarette karşı kanat kuruluşumuz Romanya Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayi, İş Dünyası ve 
Yabancı Yatırımlardan sorumlu Romen müsteşar yardımcıları, Türk – Romen İşadamları 
Derneği ziyaret edilerek 2016 – 2017 döneminde İş Konseyi faaliyetleri planlaması konusunda 
istişare edildi. Ziyaretimizi takiben bir Romen iş dünyası heyetini Türkiye’ye davet ederek bir 
Türkiye – Romanya İş Forumu düzenlemek istemekteyiz. Ayrıca gerçekleştirilmesi öngörülen 
faaliyetler kapsamında gündemimizde Romanya’da Türkiye’deki eğitim fırsatlarının tanıtılması 
yönünde bir çalışma gerçekleştirmek yer almaktadır.  

Türkiye-Romanya ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir?  

Gümrük kapılarında gözlemlenen sorunların çözümü ve Türkiye’dekiki normalleşme sürecinin 
tamamlanması ile ikili ticaretin ivme kazanacağına inanıyorum. Romanya’daki mevcut Türk 
yatırımlarının başarılı olması, yeni Türk yatırımlarının önünü açmaktadır. Bu gelişmelerin 
artarak devam edeceğini beklemekteyiz. Daha önce iki ülkenin ortak olarak belirlemiş olduğu 
10 milyar dolar ticaret hacmi hedefini sekteye uğratan sorunların çözülüp, en yakın zamanda 
bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.  
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DEİK/Türkiye - Senegal İş Konseyi  

İhsan Şahin - Konseyi Başkanı 

“Senegal, Türk halkının mücadelesini büyük bir takdirle karşılıyor” 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Senegal 
özelinde ne gibi çalışmalar yaptınız? 

25 Temmuz 2016 tarihinde Senegal Büyükelçiliği Ekonomi Ofisi 
Başkanı Cheikh Diallo ve Büyükelçilik Ticaret Müsteşarı Moustapha 
Sokhna Diop ile bir araya geldik. Darbe girişimi sonrası hükümetin 
başarılı bir kriz yönetimi yaparak ekonomik ve toplumsal 

spekülasyon yapılmasına fırsat vermediğini, ulusal ve uluslararası piyasalarda işleyişin aynen 
devam ettiğini vurguladık 

Ziyaretiniz kapsamında kimlerle görüştünüz? 

Senegal Başbakanı’na vekaleten Kabine DirektörüSenegal Enerji Bakanı, Senegal Ticaret Bakanı, 
Senegal Maliye Bakanı  Senegal Sağlık Bakanı’na vekaleten Teknik Müşaviri, Senegal Parlemento Dış 
İlişkiler Komisyon Başkanı, Senegal Dakar Ticaret Odası Başkanı, Senegal Türk İş Konsey Başkanı, 
Senegal Kaolack Ticaret Odası Başkanı, Senegal İhracat Teşvik Fonu Başkanı, Senegal Kalkınma Ajansı 
Başkanı, Senegal Stratejik Yatırım Fonu Başkanı, Senegal Yatırım Ajansı Başkanı, Senegal Kadın 
Girişimciler, Senegal Lokal Kalkınma Ajansı ve Senegal Başbakanlık  Ekonomi Danışmanı ziyaret 
ettiğimiz kişiler oldu 

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir önyargılı 
tutum ile karşılaştınız mı? Senegal’de  15 Temmuz nasıl algılanıyor? 

Gerek Bakan düzeyindeki görüşmelerde, gerek ise diğer kurumlarla yapılan görüşmelerde,Senegal’de 
darbe girişiminin Türkiye’deki  vatandaşlarımız kadar yakından takip edildiğini ; Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın  tüm Türkiye’ye verdiği mesaj sonrası, kendilerinin de rahatladığını ; Türk 
halkının mücadelesini  büyük takdirle karşıladıklarını gördük. Görüştüğümüz her 
platformda,  Türkiye’nin gerek  ekonomik hamlelerini, gereksedemokrasisine  sahip çıkışını  örnek 
aldıklarını belirttiler. 

DEİK/Türkiye-Senegal  İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde bulunacaksınız? 

Afrika kıtasının önemli ülkelerinden biri olan Senegal ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi 
bizim önceliğimiz. Bu çerçevede projelerin finansmanına ilişkin özellikle Eximbank ve TİKA 
ile  görüşmeler  yaparak , nitelikli projelerde Eximbank’ın, acil  yapılması gerekenler  ile ilgili ise  TİKA 
ile  çözümler üretmeye  öncelik vereceğiz.  Senegal  gerek potansiyel, gerekse  Türkiye ile iş yapma 
isteği ile  çok önemli bir ortağımız olacak.   

Türkiye-Senegal  ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir? 

Senegal Büyükelçiliği ve Ticari Ataşeliği ile düzenli toplantı yapılarak , Senegal’deki  projelerin DEİK ile 
düzenli paylaşılmasını sağlayacağız. Kısa ve orta  vadede ise, Hükümetimiz nezdinde girişimlerde 
bulunarak   Eximbank  ülke kredileri ve limitleri  konusunda  görüşeceğiz.  Nitelikli ve halkın acil 
ihtiyaçları içinTİKA’ya  proje sunarak, destek istemeyi düşünüyoruz. Senegalli ve Türk iş adamlarının 
sektörel bazda birbirlerini tanımalarını sağlayacak fuar organizasyonları üzerinde  çalışacağız. Uzun 
vadede ise, Senegal ve Türkiye’nin yanısıra,  her iki ülke iş adamlarının kısa ve orta vadeli çalışma 
sonuçlarını, diğer ülkelere yatırım, ticaret ve iş geliştirme boyutuna getirmeyi hedefliyoruz.  
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DEİK/Türkiye - Sırbistan İş Konseyi 

Aleksandar Medjedovic - Konsey Başkanı 

“Sırbistan’da herkes geleceğe bakıyor, Türkiye ile ilgili herhangi bir olumsuz 
algı söz konusu değil.” 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Sırbistan özelinde 
ne gibi çalışmalar yaptınız? Ziyaretiniz kapsamında kimlerle görüştünüz? 

İş Konseyi Başkanı olarak, 15 Temmuz günü ve izleyen haftası bir iş 
seyahati sebebiyle Sırbistan’daydım. Bu sayede, İş Konseyi Karşı Kanat 
Kuruluşumuz Sırbistan Ticaret Odası, Sırbistan Ekonomi Bakanlığı, Ulusal 
Yatırım Ajansı ve diğer muhatap kuruluşlarla doğrudan temasa geçme 

fırsatım oldu. Böylesi durumlar karşısında önceki deneyimlerim bana şunu gösterdi, ilk tepki 
sakinleştirici ve güven tazeleyici olmalı. Ardından, bilgi toplama ve doğru bilginin taraflara iletilmesi 
şeklinde ilerlenmeli. 15 Temmuz gecesi, İş Konseyi Eş Başkanı ve Karşı Kanat Kuruluşundan pek çok 
çalışan beni arayarak, kendi sağlığım ve DEİK üyelerinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Türkiye’ye 
ilişkin yansıyan kareler oldukça can sıkıcı olduğu için, ilk kaygıları sağlık durumu hakkında bilgi edinmek 
oldu. Fikirleri şekillendirmede kişisel analizin en etkili yöntem olduğuna inandığım için, darbe girişimini 
izleyen günlerde Belgrad’da kalarak, tüm ilgili insanlarla temas halinde oldum. İlgi yoğundu, asıl merak 
edilen meselenin siyasi boyutlarından çok, insanların sağlık durumlarıydı.  

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir önyargılı 
tutum ile karşılaştınız mı? Sırbistan’da 15 Temmuz nasıl algılanıyor?  

Pek alışılmadık bir durum olabilir, fakat Sırbistan’da ve diğer Balkan ülkelerinde son 20 yılda maalesef 
krizlere ilişkin ciddi bir deneyim var. Siyasiler ve halkın kendisi, öncelikle “yaşanan bu olay benim 
günlük yaşamımı ve ailemi nasıl etkileyebilir” diye sorarak, sivil ve kamusal sorunlara farklı bir 
pencereden bakmayı öğrendiler. Bu bağlamda, yaşananlar Sırbistan’dan farklı bir ülkede cereyan ettiği 
için, değerlendirmeler ticari konulardan ziyade öncelikle turizm üzerine yoğunlaştı. Her yıl, 
Sırbistan’dan Türkiye’ye çok büyük oranda turistgeldiği ve hadise yaz sezonunda meydana geldiği için, 
pek çok insan Türkiye’ye yapacakları seyahat planlarını erteleme kararı ile karşı karşıya kaldı. Ancak 
Sırbistan’dan neredeyse kimse Türkiye’ye seyahatlerini iptal etmedi ve gelen Sırp turistler Türkiye 
tatillerinden oldukça memnun döndüler; buna şahit olmak harikaydı.  

İlk 24 saat içinde, Sırbistan kamuoyu ve iş dünyası Türkiye’de yaşananları ilgiyle takip etti, Türkiye’de 
her şey normale dönmeye başladığında, durum kabullenildi ve ilgi farklı gündem konularına kaydı. İş 
dünyası daha sonra da herhangi bir endişe dile getirmedi, bu tutumlarının altında yatan sebep, 
Sırbistan’da Türkiye ekonomisine olan güçlü bir inancın varlığıdır. Darbe girişiminin üzerinden geçen 
zaman içerisinde Sırbistan iş dünyasında bu konuya ilişkin bir endişe olmadığını söyleyebilirim. İş 
dünyası, Türkiye ile işlerini yapmaya devam edyor ve faaliyetlerini herhangi bir önyargı olmaksızın 
sürdürüyorlar.  

Bu, iş dünyasının her seviyesinde aynı zamanda resmi kurumlarda da hakim olan bir tutum. Bu görüş, 
Hükümet Başkanı’nın bizzat kendisince de ifade edildi:  

Mevcut ve yeni Türk yatırımları hakkında istişarelerde bulunmak üzere, T.C. Belgrad Büyükelçisi 
Mehmet Kemal Bozay ile birlikte Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı olarak, Sırbistan Başbakanı 
Aleksandar Vucic’i 2 Ağustos 2016 tarihinde makamında ziyaret ettik. Sırbistan Başbakanı Sayın Vucic, 
Türkiye’de meydana gelen iç meselelere bağlı olmaksızın, ülkedeki Türk iş insanlarına ve doğrudan Türk 
yatırımlarına olan güvenin ve desteğin süreceğini ifade etti. Başbakan Vucic, Sırbistan’daki iş 
insanlarının Türkiye’deki iş insanları ile paylaşabilecekleri pek çok konunun ve Türk iş dünyasının 
deneyimlerinden faydalanacakları pek çok alan olduğun altını çizdi. Başbakan Vucic, hükümetinin ve 
kendi kapısının Türk yatırımcılar için her daim açık olduğunu vurguladı.  
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Başbakan Vucic’in bu güçlü ifadesinin başka bir açıklama gerektirmeyecek kadar net olduğunu ve 
Sırbistan’da mevcut algının da bu görüşü desteklediğini söyleyebilirim. Bu tip söylemleri destekleyen 
en güçlü kanıtlar, pratikte yaşananlardır. Bu anlamda, 30 Eylül 2016’da Belgrad’ın 100 km kadar 
güneyinde yer alan Cuprija bölgesinde, Türk yatırımı olan bir tekstil fabrikasının açıldığını belirtmek 
isterim. Söz konusu yatırım 1 milyon Avro büyüklüğünde ve gelecek yıllarda bin kişiye yakın istihdam 
sağlayacaktır. Başbakan Vucic, kamu ve özel sektörden büyük ilginin olduğu açılışa katıldı; açılışta 
oldukça pozitif bir atmosfer hakimdi. Söz konusu açılışta, gelecek 6 ay içinde daha fazla Türk 
yatırımcının somut planlarını yatırıma dönüştürmeye yönelik planlamalar da dile getirildi. Bu bağlamda, 
Sırbistan’da herkes geleceğe bakıyor, Türkiye ile ilgili herhangi bir olumsuz algı söz konusu değil.  

Türkiye-Sırbistan ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir?  

Güncel gelişmelere dayanarak öngörüde bulunursak: yılın başlangıcından bu yana Türk yatırımcılar 
tarafından küçük orta ve büyük ölçekte, farklı sektörlerde, Sırbistan’da gerçekleşen yaklaşık yarım 
düzine kadar başarılı yatırım var. Diğer yandan yıl sonuna dek gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar da 
biliniyor. DEİK/Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Yürütme Kurulu olarak, bu yatırımların her birinde farklı 
seviyelerde de olsa yer aldık, yatırımlara ilişkin süregelen durumun farkındayız. Şu ana dek, Sırbistan’da 
kimsede mevcut ya da planlanan Türk yatırımlarının, yaşanan darbe girişimi sebebiyle daha az başarılı 
ya da etkili olacağına dair bir algı görmedim. Türk yatırımlarına ve Türk firmalarının bilgi birikim 
ve  deneyimlerine duyulan güven ve bağlılık ve planlanan projelerin hayata geçirilmesine yönelik inanç, 
Sırbistan’da oldukça güçlü olduğu için, olumsuz bir algıdan bahsetmek mümkün değil.   

DEİK/Türkiye-Sırbistan İş Konseyi olarak uzun yıllardır, iki ülke arasındaki ikili ekonomik ilişkilerin 
geliştirilmesi için gösterdiğimiz çabalar sonucu, daha fazla somut yatırım projesini hayata geçirme 
noktasındayız. Bu noktadan ileriye gitme hedefimizde, tüm muhataplarımız ve İş Konseyi adına, bizleri 
hiçbir şeyin durdurabileceğine inanmıyoruz.  
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DEİK/Türkiye - Slovenya İş Konseyi  

Zahit Sağlık - Konsey Başkanı 

“Bu hain saldırının yaralarının hızla sarılarak, huzur, güvenlik ve 
refah için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını takdirle 
karşılıyorlar” 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Slovenya 
özelinde ne gibi çalışmalar yaptınız? Ziyaretiniz kapsamında kimlerle 
görüştünüz? 

15 Temmuz darbe girişimini anlatmak ve akabinde Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan milli mücadeleye ilişkin bilgi 
vermek üzere İş Konseyi Başkanı olduğum Slovenya'ya ivedi bir seyahat gerçekleştirdim. Söz 
konusu seyahatte öncelikle, DEİK/Türkiye-Slovenya İş Konseyi Eş Başkanı Sayın Zeljko Puljic ve 
Slovenya Ticaret Odası Temsilcisi Sayın Ante Milevoj ile Maribor Ticaret Odası Başkanı ve 
Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret ettim. 

Ziyarette kendilerine, sözde cemaat faaliyetleri kapsamında yıllarca devletimiz içinde art 
niyetli olarak örgütlenen ve paralel bir yapılanma vasıtasıyla ülkemiz eğitim ve güvenlik sistemi 
başta olmak üzere hukuk, ordu ve devletin denetleme ve yönetim mekanizmalarına sızan 
örgüt ve darbe girişimi hakkında bilgi verilmiştir. Bu kapsamda, ülkemizde 
mevcut hükümetin eskisinden daha güçlü bir şekilde görev başında olduğu, söz konusu terör 
örgütünün sızmış olduğu tüm devlet kurumlarının 3 aylık bir OHAL sürecinde yeniden 
yapılandırıldığı ve hali hazırda ülke ekonomisinin asgari etkiyle bu süreci atlatabilmesi için tüm 
tedbirlerin alındığı da iletilmiştir.  

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir 
önyargılı tutum ile karşılaştınız mı? Slovenya’da  15 Temmuz nasıl algılanıyor?  

Slovenyalı yetkililer, Türkiye’nin Meclisin bombalanmasına kadar varan bu hain saldırının 
yaralarının hızla sarılarak, huzur, güvenlik ve refah için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını 
takdirle karşıladıklarını belirtmiştir. Bir daha ülkemizin bütünlüğünü tehdit eden bu gibi 
gruplaşmaların oluşmasına müsaade edilmemesi temennilerinde bulunmuşlardır. Ayrıca 15 
Temmuz darbe girişimi, Sloven halkında ülkemize karşı bir takım güvensizlikleri de beraberinde 
getirmiştir. Slovenler, Türkiye’de bir sivil savaş yaşandığını ve tehlikesinin henüz geçmediğini 
düşünmektedir. Bu görüşlerin de kısa ve orta dönemde ülkemiz turizmine ciddi zararlar 
vereceği görüşündeyim. Bu çerçevede, ülkemize karşı bu tip ön yargıları ortadan kaldırabilmek 
ve Sloven halkını doğru bilgilendirebilmek amacıyla, Slovenya Kanal A muhabiri ile 
gerçekleştirilen bir röportajda, baskısı tüm Slovenya genelinde dağıtılan SLO Business 
dergisinde ve ayrıca Slovenya Ulusal Gazetesinde de aktardım.  
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DEİK/Türkiye - Tacikistan İş Konseyi  

Mahmut Er - Konsey Başkanı  

“1992-1997 yılları arasında iç savaş yaşayan Tacikistan, Türkiye’nin nasıl bir 
tehlike ve felaketin ucundan döndüğünü daha iyi anlıyor” 

Tacikistan İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Tacikistan 
özelinde ne gibi çalışmalar yaptınız? Ziyaretiniz kapsamında kimlerle 
görüştünüz? 

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hazırlanan DEİK Acil Eylem Planı 
çerçevesinde 15 – 17 Ağustos 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen 
DEİK/Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyelerinin Duşanbe 

ziyareti, Duşanbe Büyükelçiliği’nde heyet üyelerinin Maslahatgüzar Fatih Kahraman ve Ticaret Müşaviri 
Yardımcısı Hakkı Barutçu’nun bir araya gelmesi ile başladı. Bu görüşme  sırasında, ülkemizde yaşanan son 
gelişmeler kapsamında Türkiye ekonomisinin devam eden performansını ilk elden Tacikistan’daki 
muhataplara anlatmayı hedefleyen söz konusu programla bir fikir teatisinde bulunuldu.  

Heyet üyeleri daha sonra Tacikistan Ticaret ve Sanayi Odası’na geçerek İş Konseyi Eşbaşkanı ve Tacikistan 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şarif Said ile bir görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu görüşme sırasında, 
ziyaret amacının öncelikle Türkiye’de yaşanan olaylar hakkında objektif bilgi aktarmak olduğu, 15 tarihinde 
Türkiye’nin karşılaştığı darbe girişiminin ardından ülkemizde  herhangi bir toplumsal ve ekonomik çöküşün 
yaşanmadığı, halkın devleti ve hükümetinin yanında olduğu ve bunu bütün dünyaya gösterdiği; Türkiye ile 
Tacikistan arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğinin sağlam temellere dayandığı ve yaşanan süreçte 
Tacikistan’ın desteğinin gerek milletimiz gerekse de bu ülkede faaliyet gösteren Türk şirketleri için çok 
kıymetli olduğu yönünde mesajlar verildi.  

Ziyaret kapsamında ayrıca Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Umed Davlatzod ile 
Sanayi ve Teknolojiler Bakanı Şavkat Bobozoda ile görüşüldü. Bakan Yardımcısı Davlatzod, 1992-1997 yılları 
arasında Tacikistan’da yaşanan iç savaş tecrübesine atıfta bulunarak Türkiye tarafından atlatılan tehlikenin 
önemine değindi ve Türkiye’de atlatılan tehlikenin ne kadar ciddi olduğunu anladıklarını söyledi. İş Konseyi 
ziyaretinde, ülke yerel basınından Avesta,  Asia Plus ve Ozodagon Haber Ajansları, Tocikiston, Faradj, Sadoi 
Mardum gazeteleri, Djahonnamo devlet televizyon kanalı ve Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Enformasyon 
Genel Müdürlüğü temsilcileri ile de bir araya gelindi.  

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir önyargılı 
tutum ile karşılaştınız mı? Tacikistan’da  15 Temmuz nasıl algılanıyor?  

Tacikistan 1992-1997 yılları arasında bir iç savaş yaşadığı için, Türkiye’nin nasıl bir tehlikenin felaketin 
ucundan döndüğünü daha iyi anlıyorlar ve görüştüğümüz tüm yetkililer bunu ifade ettiler. Yine  
görüştüğümüz tüm Tacik yetkililer Türk halkının devletini, ülkesini, vatanını, liderini korumak için canları 
pahasına topyekün gösterdiği vatanseverliği takdir ettiklerini belirttiler. 

DEİK/Türkiye-Tacikistan İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde bulunacaksınız?  

Sonbaharda Tacikistan’da gerçekleşmesi planlanan Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon 
toplantısı ile eş zamanlı işadamları heyeti düzenleyip ikili iş görüşmeleri yaptırmayı planlıyoruz. Yine 
Türkiye’de bazı fuarlara Tacikistanlı firmaların katılımlarını planlıyoruz. Geçmiş yıllarda yaptığımız gibi 
Türkiye’nin bazı illerinde Tacikistan tanıtım toplantıları yapmayı planlıyoruz.  

Türkiye-Tacikistan ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir?  

Son yıllarda Çin’in yatırım, müteahhitlik, ticaret hatta tarım alanınında ülkede ciddi çalışmaları olduğu, yine 
yakın dönemde ilk defa Avrupa ülkelerinin kapsamına aldığı Tacikistan’a; iş adamlarımızın, bizlerin 
çalışmalarına destek olması açısından ülkemizden üst düzey devlet yetkililerimizin ziyaretlerinin 
yoğunlaştırılması temennimiz. Geçmiş yıllarda 650 milyon ABD Doları seviyesine kadar yükselen, ancak 
Tacikistan dahil tüm Orta Asya ülkelerinde ve Rusya’da son 2 yıldır yaşanan ekonomik krizin negatif etkileri 
ile devam eden kriz nedeniyle gerileyen karşılıklı ticaret hacmimizi 1 milyar ABD Doları seviyelerine çıkarmak 
istiyoruz. 
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DEİK/Türkiye - Tayland İş Konseyi 

Refik Gökçek - Konsey Başkanı 

"Türkiye'yi ziyaret etmek konusununda çekinceleri daha çok terör ile 
ilgili" 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Tayland 
özelinde ne gibi çalışmalar yaptınız? 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz ve sonrasını anlatmak üzere 
yapacağımız Tayland seyahati için ön çalışmalara derhal başladık 
ve sunumlar hazırlayarak mesajlarımızı net verebilmek adına 

aramıza toplantılar ve istişareler yaptık. Ön hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra 1-2 Eylül 2016 
tarihlerinde yoğun bir program çerçevesinde görüşmelerimizi gerçekleştirdik. 2 günlük 
ziyaretimize, Konsey Başkan Yardımcıları Cemil Çakar ve Handan Engin ile Zeki Kanadıkırık ve 
Bölge Koordinatörümüz Volkan Yüzer eşlik ettiler.  

Ziyaret kapsamında, Tayland Ticaret Bakanlığı, Tayland Ticaret Odası, Tayland Ticaret Kurulu, 
Tayland Sanayiciler Federasyonu ve Ortak Yabancı Ticaret Odası ile görüşüldü. Bu 
ziyaretlerde üst düzey yetkilileri ile görüşme fırsatımız oldu. Kurumlar dışında karşı kanat 
başkanı ve Tayland'ın büyük şirket yetkilileri ile de görüşmeler gerçekleştirdik. Ayrıca ilk günün 
akşamında Büyükelçimiz yemek davetinde o günün ve ertesi günün görüşmelerini 
değerlendirme fırsatımız oldu.  

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl?  

Herhangi bir önyargılı tutum ile karşılaştınız mı? Tayland’da 15 Temmuz nasıl algılanıyor?  

Bu bölgenin yapısı gereği görüştüğümüz herkes bize çok yakın davrandı. Tayland özelinde 
askeri darbelere alışık bir toplum oldukları için bizim yaşadıklarımızı anlayışla karşılıyorlar. 
Taylandlı dostlarımız için darbe girişiminden daha çok yaşanan terör saldırıları ve Suriyedeki 
çatışmalar endişe yaratıyor. Türkiye'yi ziyaret etmek konusununda çekinceleri daha çok terör 
ile ilgili. Biz tüm temaslarımızda hazırladığımız sunum ve ekonomik göstergeler ışığında 
ekonominin normale hızla geri döndüğünü, mega projelerin bir bir devreye girdiğini, Türkiye 
çevresiyle beraber çok büyük bir pazar olduğunu ve yatırım teşviklerinin çok cazip hale 
geldiğini net bir şekilde aktardık. 

DEİK olarak  Tayland İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde bu ülkelerde ne gibi faaliyetlerde 
bulunacaksınız? 

Temaslarımızın uzun dönemde faydalı olabilmesi için ülkemiz hakında gelişmeleri belli 
aralıklarla muhataplarımıza bilgilendirmede bulunmaya devam edeceğiz. Ayrıca basını da daha 
efektif kullanmak adına bir halkla ilişkiler şirketinden yararlanmamız gerektiğini düşünüyoruz. 
Onların bize gelmesini beklemeyeceğiz. Tayland çevresiyle beraber büyük bir pazar. Ayrıca 
ticaret dengesizliğini de düşünürsek bizlerin çok daha faal olarak bu bölgede var olmamız 
gerekiyor. Tayland da bir çok uluslararası fuarlar yapılıyor. Bu fuarları takip ederek ilgili meslek 
kuruluşlarını bilgilendireceğiz ve bu fuarlara katılmalarını ve ziyaret etmelerini sağlayacağız. 
STA görüşmelerinin hızlanması gerekiyor. Bunun için de temaslarımızı yoğunlaştıracağız.  
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DEİK/Türkiye - Türkmenistan İş Konseyi 

Halil Avcı – Konsey Başkanı 

“Atavatanımızda, Türkiye’ye ve Türkmenistan’da faaliyet gösteren 
firmalara duyulan güven konusunda herhangi olumsuz veya önyargılı 
bir yaklaşım yok” 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 
Türkmenistan özelinde ne gibi çalışmalar yaptınız?  Ziyaretiniz 
kapsamında kimlerle görüştünüz? 

26 Temmuz 2016 tarihinde Türkmenistan İstanbul Başkonsolosu 
Muratgeldi Seyitmammedov’u ziyaret ettik. 27-29 Ağustos 2016 tarihleri arasında Aşkabat’ta 
çeşitli temaslarda bulunduk. Temaslar kapsamında Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve  Türkiye–Türkmenistan Hükümetlerarası Ekonomik Komisyonu (HEK) Eşbaşkanı 
Şamuhammed Durduliyev, Türkmenistan Sanayici ve Girişimciler Birliği Başkanı Aleksandr 
Dadayev, İş Konseyi Eşbaşkanı ve Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dövran 
Hocayev ile bir araya gelindi. Ayrıca Türkmenistan İnşaat Fuarı ve Konferansı’nın açılışına 
katılarak bir konuşma yaptım.   

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir 
önyargılı tutum ile karşılaştınız mı? Türkmenistan’da 15 Temmuz nasıl algılanıyor?   

Daimi tarafsız ülke olan Türkmenistan’ın Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli 
Berdimuhamedov’un hain darbe girişiminin hemen sonrasında Türkiye’de yaşanan olayları 
takip etme ve ülkedeki durum hakkında ülke yönetimine zamanında bilgi verilmesi konusunda 
Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nı görevlendirmesi, Türkmenistan’da bulunan Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarına insani meselelerin çözümlenmesi hususunda her türlü yardımların 
sağlanması talimatı vermesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca görüştüğümüz muhtaplarımız 
arasında herhangi bir önyargılı ya da olumsuz görüş yansıtan olmadı.   

DEİK/Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde 
bulunacaksınız?  

Bir Türk firması tarafından inşaatı yapılan yeni Aşkabat Havaalanı’nın açılışına Eylül ayında 
katılacağız. İki ülke arasındaki ticaretin daha da iyi seviyelere gelmesi için yerel para ile ticaret 
konusunda yetkililerin çalışmalarına destek veriyoruz. Türkmen ihraç ürünlerinin Türkiye’de 
sergilenmesi, Türkmenistan’daki iş ve yatırım fırsatlarının Anadolu’nun çeşitli illerinde 
tanıtılmaya devam edilmesi gibi planlarımız var.  Türkmenistan’ın bağımsızlığının 25’nci 
yıldönümü etkinlikleri için Türkiye’de bir görev verilirse buna da yerine getirmeye 
memnuniyetle hazırız.  

Türkiye-Türkmenistan ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir?  

Türk firmalarının Türkmenistan'da üstlendiği proje sayısı 2000’e yaklaşmış, söz konusu 
projelerin değeri de 60 milyar dolara ulaşmıştır. Yerel para ile ticaret anlaşmasının yapılması 
mümkün olursa iki ülke arasındaki ticaretin daha üst seviyelere taşınacağını düşünüyorum. Bir 
sonraki hedef Türk ve Türkmen firmalarının işbirliğinde üçüncü ülkelerde ortak proje 
yapılmasıdır.  
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DEİK/Türkiye - Ürdün İş Konseyi  

Ruhsar Pekcan - Konsey Başkanı 

“Türk halkının göstermiş olduğu kararlılık ve dirayete hayranlığı 
hissettik” 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Ürdün 
özelinde ne gibi çalışmalar yaptınız?  

Telefon görüşmelerinin ardından öncelikle DEİK yönetimi tarafından 
hazırlanmış olan bilgilendirme notunu, hem karşı kanat 
Başkanımıza, hem de iş yapmış yada yapmakta olduğumuz firmalara 

ve iletişimde bulunduğumuz sivil toplum örgütlerine ilettik.  

Ziyaretiniz kapsamında kimlerle görüştünüz?  

8-10 Ağustos 2016 tarihinde Ürdün’e gerçekleştirdiğimiz ziyaret çerçevesinde, Ürdün 
Başbakanı ve danışmanları ile ülkenin Ulaştırma Bakanı, Merkez Bankası Başkanıve Ürdün Arap 
İşadamları Federasyonu ile görüşmeler yaptı. Çok üst düzey kabul ve ilgi gördük. Bu 
görüşmelerimizde Büyükelçi Sedat Onal ve Ticaret Ataşesi Nil Gökçe de katıldılar. Bu ziyaret, 
bu yıl Ürdün’e gerçekleştirdiğimiz üçüncü ziyaretti.  

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir 
önyargılı tutum ile karşılaştınız mı?Ürdün’de  15 Temmuz nasıl algılanıyor?  

Kesinlikle bir önyargı söz konusu değildi; sadece Türk halkının göstermiş olduğu kararlılık ve 
dirayete hayranlık söz konusuydu. Üst düzey görüşmelerimizde ise, daha çok iki ülke 
arasındaki ilişkilerin ve ticaret hacminin artırılması, Akabe özelinde Türk yatırımlarının 
artırılması, alternatif ticaret yolları için Akebe Limanı’na İskenderun veya Mersin limanlarından 
RO RO seferlerinin başlatılması ve desteklenmesi, Ürdün’deki Red Sea Dead Sea Projesi, BRT, 
metrobüs, enerji ve alt yapı projelerinde Türk firmalarının daha fazla yer alması gibi konular 
görüşüldü.  

DEİK/Türkiye-Ürdün İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde 
bulunacaksınız?   

Eylül ayı içerisinde Ürdün’de seçimler gerçekleştirilecek. Seçimlerin ardından Ekim ayı 
içerisinde Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci’nin de katılımı ile Ürdün Ekonomi Bakanı’nın 
da bulunacağı ve Türk ve Ürdünlü işadamlarının biraraya geleceği ortak bir forum düzenlemeyi 
düşünüyoruz.  

Türkiye-Ürdün ticari ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir?  

RO-RO seferlerinin desteklenmesi ile hem Ürdün’e, hem de bölgeye ülkemizden gerçekleşen 
yatırım ve ticaret hacminin artacağına inanıyorum.  
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DEİK/Türkiye - Vietnam İş Konseyi 

Mustafa Necati Abacıoğlu - Konsey Başkanı 

“Darbe girişimine ilişkin açıklamalarımız ile sahip oldukları yüzeysel bilgileri 
yok ettiğimizi düşünüyorum” 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Vietnam özelinde 
ne gibi çalışmalar yaptınız?  

DEİK/Türkiye-Vietnam İş Konseyi olarak 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 
ivedilikle Vietnam Büyükelçiliği ve Vietnam Ticaret Ataşeliği ile irtibata 
geçtik. Onları yaşanan olaylarla ilgili bilgilendirip, endişelerini 
giderdik.  Daha sonra ülkemizin Vietnam ve Vietnam’ın Ankara 

Büyükelçiliklerini de harekete geçirerek Vietnam’ın ticari merkezleri olan Ho Chi Minh ve Dongnai 
şehirlerine 5-6 Eylül 2016 tarihlerinde bir ziyaret düzenledik.  Bu ziyaretimiz sırasında muhataplarımıza 
Türkiye’nin önemini ve kimi terör örgütlerinin hedefi haline geldiğini ifade ettik. Halkımızın 
demokrasiye ve Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine olan bağlılığı sayesinde bu darbe girişiminden 
daha da güçlenerek çıktığını ve çok kısa sürede işleyişin tekrar normale döndüğünü ifade ettik. 
Vietnam’ın da Güney Asya’daki jeopolitik değeri ve ekonomik büyüme trendinin Türkiye ile çok 
benzeştiğini ve Türkiye’nin tecrübelerinden çok faydalanılabileceğini ifade ettik. Vietnam’ın geleceğine 
ve potansiyeline inandığımızı, yakaladıkları büyüme trendi içinde dünyanın üçüncü büyük uluslararası 
taahhüt sektörüne sahip olan Türkiye’nin çok önemli bir rol almak istediğini söyledik.   

Ziyaretiniz kapsamında kimlerle görüştünüz?  

Ziyaretimiz kapsamında Yatırım Teşvik Merkezi- Güney Vietnam, Güney İlişkilerinden Sorumlu Endüstri 
ve Ticaret Bakanlığı, Vietnam Sanayi ve Ticaret Odası (VCCI), Vietrade (Vietnam Ticaret Geliştirme 
Ajansı ve Vietnam Ticaret ve Endüstri Bakanlığı), Yatırım ve Ticaret Teşvik Merkezi Ho Chi Minh Şehri 
Halk Komitesi, Dongnai Bölgesi Yatırım ve Planlama Departmanı, Dongnai Dış İlişkiler Departmanı,   

Dongnai Bölgesi Halk Komitesi- Endüstri ve Ticaret Departmanı, Ticaret Teşvik Merkezi- Dongnai 
Endüstri ve Ticaret Departmanı kurumları ile görüşmeler gerçekleştirdik. 

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir önyargılı 
tutum ile karşılaştınız mı? Vietnam’da  15 Temmuz nasıl algılanıyor?  

Muhataplarımız 15 Temmuz’dan ziyade Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen terör saldırısı ile ilgili daha 
fazla bilgiye sahiptiler.  15 Temmuz’da yaşanan olaylar ile ilgili açıklamalarımız ile sahip oldukları 
yüzeysel bilgiye dayanan duyumları ve dolayısıyla önyargıları yok ettiğimizi, izahatlerimizin oldukça 
tatmin edici bulunduğunu düşünüyoruz.  İleride Türkiye ile yakın çalışmak istemelerini de bunun bir 
göstergesi olduğunu düşünüyorum.  

DEİK/Türkiye-Vietnam İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde bulunacaksınız?  

Önümüzdeki dönem içinde Türkiye’den sektörel anlamda titizlikle seçeceğimiz ve 15-20 karar verici, 
üst düzey yönetici ve hissedar için Vietnamlı muhataplarımızla birlikte çalışarak bir tanıtım seyahati 
düzenlemeyi hedefliyoruz.  Bu tanıtım sonrası yüzde 20 başarı oranını esas alarak, Vietnam’da 3 veya 4 
büyük Türk yatırımının kapısını aralamayı istiyoruz.  
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DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi  

Demir İnözü - Konsey Başkanı  

“Türk Milletinin darbe girişimi karşısındaki dayanışmasını ve demokrasiye 
sahip çıkmasını takdirle karşılıyorlar” 

İş Konseyi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Kazakistan ve 
Kırgızistan özelinde ne gibi çalışmalar yaptınız? Ziyaretleriniz kapsamında 
kimlerle görüştünüz? 

Başkanı olduğum DEİK Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi, sektörel bir 
İş Konseyi ve üyelerimiz çeşitli yurtdışı projelerde teknik müşavirlik 
hizmetleri veriyorlar. Benim Yönetim Kurulu Başkanı olduğum Temelsu A.Ş. 
ise, 1994 yılından bu yana tüm Orta Asya ülkeleri, Azerbaycan ve 

Gürcistan'da çalışmakta. 25 Temmuz 2016-2 Ağustos 2016 tarihleri arasında, devam etmekte olan 
işlerimizle ilgili bazı toplantılar için Kazakistan'ın Almata ve Kırgızistan'ın Bişkek şehirlerindeydik. Bu iki 
ülkede de yol, sulama projeleri, baraj ve hidroelektrik santrallerinin proje ve inşaat kontrolluk işlerinde 
işbirliği yaptığımız yerel özel firmalarla ve kişilerle yaptığım görüşmelerde, 15 Temmuz darbe girişimi ve 
sonrasıyla ilgili sorular yöneltti. FETÖ/PDY’nin bu hain darbe girişimine karşı tüm millet, hükümet ve siyasi 
partiler olarak el ele verdiğimizi ve bu kalkışmanın üstesinden geldiğimizi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve 
demokrasimizin ayakta durduğunu, ekonomimizin sağlam olduğunu, iş dünyamız açısından hiçbir sorun 
olmadığını anlattım. Görüştüğüm bazı kişiler Türkiye'de tatil planları ile ilgili herhangi bir sıkıntı olup 
olmadığını sordular. Her şeyin yolunda olduğunu, rezervasyonlarını iptal etmemelerini söyledim. Bu kişilerin 
bazılarının bu günlerde Türkiye'de tatillerini huzurla sürdürmekte olduklarını biliyorum.  

Kazakistan'da işbirliği yaptığımız bir firma Kazakistan Müşavir Mühendisler Birliği'nin üyesi. Bu Birliğe de 
durumla ilgili bilgi vermelerini söyledim ve üyelerinin Türk firmalarıyla birlikte çalışma konusunda hiçbir 
endişe duymamalarını vurguladım. Ayrıca Almata'da TÜDİB (Türk Dünyası İşadamları Derneği) Genel 
Sekreteri Hüseyin Sarı, firmamızın ofisine bir nezaket ve tanışma ziyaretinde bulundu. Kendisi de bu darbe 
girişimini TÜDİB olarak nefretle karşıladıklarını belirtti. 

Görüştüğünüz muhataplarınızın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşleri nasıl? Herhangi bir önyargılı 
tutum ile karşılaştınız mı? Kırgızistan ve Kazakistan’da 15 Temmuz nasıl algılanıyor?  

Görüşmelerimizde önyargılı ve olumsuz bir tavırla karşılaşmadım. Hepsi darbe girişimini endişeyle 
karşıladıklarını belirttiler; geçmiş olsun dileklerini ve 15 Temmuz şehitlerimiz için başsağlığı dileklerini 
ilettiler. Türk Milletinin darbe karşısındaki dayanışmasını ve demokrasiye sahip çıkmasını takdirle 
karşıladıklarını söylediler. 

Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetlerde bulunacaksınız?  

İş Konseyimizin önümüzdeki dönemde; 25-27 Eylül 2016 tarihinde Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenecek 
Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (FIDIC) Uluslararası Altyapı Konferansı'na katılım sağlayacak 
ve bir DEİK tanıtım köşesi açılacak. 25 Eylül 2016 tarihinde ayrıca, Marakeş'te DEİK UTM İş Konseyi ve FCIC 
(İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu) işbirliğiyle düzenlenecek "Türkiye'deki Kamu-Özel İşbirliği (PPP) 
Deneyimleri" Ülke Semineri gerçekleştireceğiz. 26 Ekim 2016'da İstanbul'da düzenlenecek İnşaat, 
Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmet Çalıştayı'na katılım sağlayacağız. 25-26 Kasım 2016 tarihlerinde 
ise, İstanbul'da düzenlenecek FCIC-DEİK Uluslararası Mühendislik Forumu-Afet Yönetimi gerçekleştirilecek. 
Afrika Kalkınma Bankası'nın Fildişi Sahili'ndeki Genel Merkezi'ne heyet ziyareti ve DEİK UTM İş Konseyi-DEİK 
Enerji İş Konseyi-Türkiye Müteahhitler Birliği ortak toplantısı da önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz 
diğer faaliyetler.  

Kırgızistan ve Kazakistan ile müteahhitlik yatırım ilişkilerinde gelecek dönem beklenti ve hedefleriniz nelerdir?  

Daha önce 2015 yılı Mayıs ayında bir teknik müşavirlik heyet ziyareti düzenlediğimiz Kazakistan, büyük 
yatırım hedefleri ve programları olan bir ülke. Bu ülkedeki teknik müşavirlik ihaleleri üyelerimiz tarafından 
izleniyor. Kazakistan'ın PPP modeliyle geliştirmeyi planladığı önemli projeler var, bu işlerde Türk 
yatırımcılarının ve müteahhitlerinin yer almasını istiyorlar. Kırgızistan ise, hidroelektrik potansiyelin 
değerlendirilmesi, turizm, altyapı ve üstyapı projeleri açısından yatırımcılarımızın önem vermesi gereken bir 
ülke. 


