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Yurt Dışı Yatırım Endeksi Basın Lansmanı
19 Eylül 2019, İstanbul

Değerli Basın Mensupları,
Değerli Katılımcılar,

Bugün Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyimizin, Bain & Company Türkiye
iş birliği ile hazırladığı ‘’Yurt Dışı Yatırım Endeksi 2019’’ raporumuzun
lansmanı için bir araya geldik. Katılımınız için öncelikle teşekkür ederim.
2016 yılında ilk olarak kamuoyuyla paylaştığımız Yurt Dışı Yatırım
Endeksi Raporumuz kendi alanında özel bir çalışma ve her yıl daha çarpıcı
sonuçlarla karşımıza çıkıyor. Bu yıl 4’sünü sizlerle paylaşacağız.
Çığır açıcı işleri ve işine olan tutkusuyla tüm dünyada tanınan Steve
Jobs, ‘’Farklı olun, farklı düşünün: Sıradan işler yapmaktansa aykırı
işler ortaya koymak, size farklılığı getirecektir.’’ diyor. Biz de, yaptığımız
iş ne olursa olsun, onu hem en iyi, hem de farklı ve özgün bir şekilde
yapmanın, başarıyı getireceğine inanıyoruz. O sebeple, altında DEİK
imzası olan tüm çalışmalarımızda, daima farklılık kazandırmaya gayret
ediyor ve hep daha iyisi için çalışıyoruz.
Yurt Dışı Yatırım Endeksi Raporumuzun diğer yabancı yatırım
endekslerinden farkı da; Türk şirketlerinin önceliklerini, motivasyonlarını ve
kaygılarını yansıtması… Bu alt yapıyı esas alarak, şirketlerimizin yurt
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dışında yatırım kararı almasına yardımcı olmak için, Türk şirketlerinin
perspektifiyle, ülkemize has, dönemsel bir endeks hazırladık.
4.süyle birlikte geleneksel hale gelen Endeksimizin hayırlı olmasını,
Türk özel sektörünün yurt dışı yatırımlarına rehber olmasını ve yeni ufuklar
açmasını diliyorum.

Değerli Basın Mensupları,
Endeksimizin sonuçlarını, Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanımız
Volkan Bey, yapacağı sunumla detaylı bir şekilde ele alacak. Şimdi,
izninizle, kendisinden önce, kısa ve genel bir giriş yapmak istiyorum.
Endeksi oluştururken; Türk iş dünyasının yüz akı olan, küresel yatırım
arenasında ülkemizi başarıyla temsil eden 500’e yakın yatırımcımızın
katılımıyla gerçekleştirdiğimiz, Yatırımcı Algı Anketimizin sonuçlarını girdi
olarak kullandık. Hem nicelik hem de nitelik açısından, bu yüksek katılımı
önemsiyor, destek verenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Endeksimizi

hazırlarken;

ülkeleri,

Dünya

Bankası’nın

gelir

kategorizasyonuna göre, yüksek, orta ve düşük gelirli ülkeler olarak ayrı
ayrı ele aldık. Bununla da yetinmedik, aynı zamanda raporumuz, kıta ve
ülke yıllık yatırım görünümlerini de içermektedir.
Bu yılki endeksimize göre, Birleşik Krallık, Brexit sürecine rağmen
Türk yatırımcılar için geçen yıl olduğu gibi, hala önemli bir cazibe
merkezidir.
Dünya ticaretinin yavaşladığı ve küresel ticaret savaşlarının yaşandığı
bir dönemde, bizim uluslararası yatırımlarımızın da daralması gayet
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normaldir.

Ancak

buna

rağmen,

çalışmamız;

2018

19 Eylül 2019

yılında

Türk

yatırımcıların yurt dışındaki yatırımlarının toplam büyüklüğünün 6 milyar $
seviyesine yaklaştığını gözlemledik.
Jeopolitik gelişmelerin doğrudan etki ettiği küresel yatırımların
gündeminde; bilhassa küresel ticarette ABD-Çin ekseninde yaşanan
gelişmeler, Brexit ile AB konusu ve gün geçtikçe Asya Bölgesine kayan
odak pazarların çok daha öne çıktığını görüyoruz.
Bu yılki raporumuzda, Çin tarafından hayata geçirilen Kuşak ve Yol
Girişiminin, Türk şirketlerinin yurt dışında yaptığı yatırımlara ve yatırım
süreçlerine etkisini de ölçmeye çalıştık. Türk iş dünyamızın konuya henüz
mesafeli yaklaştığını, ancak orta ve uzun vadede iyimser bir bakış açısına
olduklarını

sahip

söyleyebiliriz.

Kuşak

ve

Yol’un

güzergâhındaki

coğrafyalar, çok köklü ticari ortaklıklarımızın bulunduğu ülkeler olarak
karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla, makul bir süre içinde genel yatırımlarımızı ve
yatırım

değerlendirme

süreçlerimizi

nasıl

etkileyeceğini

daha

iyi

yorumlayabileceğiz.
Çalışmamızı sizlerle paylaşırken, Türk şirketlerinin gün geçtikçe artan
küresel pazarlardaki iş yapma kabiliyetlerine de dikkatinizi çekmek isterim.
Ülkemiz, 1980’li yıllar ile başlayan küresel ekonomiye eklemlenme
süreci ve 2000’li yılların başından itibaren yakaladığı yüksek büyüme
ivmesiyle geliştirdiği kurumsal kapasite ile, dış yatırımlarını, komşu ülkeler
başta olmak üzere diğer ülkelere genişletmeye başladı.
Son 20 yılda, 10 katının üzerine çıkan dış yatırımlarımız, mali
sonuçlarında da görüleceği üzere, artış trendini hızla sürdürüyor. Türkiye
için nispeten yeni bir kavram olan yurt dışı yatırımın kamuoyu üzerindeki
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algısı da, hızlı biçimde değişiyor. Eskiden sermaye kaçışı olarak görülen
yurt dışı yatırımlar, artık, küresel ölçekte ve oyun kurucu şirketlere sahip
olma yolunda ilerleyen ülkemiz açısından hayati bir önem taşıyor.
Şirketlerimizin küresel pazarlarda yaptığı yatırımları Türkiye’nin uzun
vadeli hedefleri doğrultusunda stratejik bir konu olarak görüyor ve
destekliyoruz. Ülkemizin yapısal sorunu olan cari açığın azaltılması, knowhow transferi ve arz güvenliğine katkı sağlayacak yurt dışı yatırımların
teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Değerli Basın Mensupları,
Sözlerimi bitirmeden, sizlere, kısaca DEİK’i de anlatmak isterim.
Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, 34
yıldır, çalışmalarını gönüllülük esasıyla sürdüren, bir iş platformu. Ülkeler
arası yatırım ve ticareti artırmak için “ticari diplomasi” anlayışıyla
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Cumhurbaşkanımızın 2018 genel kurulumuzda belirttiği gibi; DEİK
olarak, Türk iş dünyasına yeni ufuklar açacak, yol ve istikamet çizecek
stratejik çalışmalara da imza atıyoruz. Bu bizim en önemli özelliklerimizden
biri aynı zamanda.
Birkaç örnek verecek olursam:
Dün “Brexit Sürecinde Türkiye: Riskler ve Fırsatlar” raporumuzu
açıkladık. Raporumuzda Brexit’in Birleşik Krallık, AB ve Türkiye için siyasi
ve

ekonomik

etkilerini

detaylıca

ele

aldık.

Bugün

açıkladığımız
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Endeksimizin sonuçlarına göre, Birleşik Krallık’ın yatırımcılarımız için en
cazip ülke olması açısından, bu çalışmamızı da anlamlı buluyorum.
Önümüzdeki ay, Çin’in “Kuşak ve Yol Girişimi’’ ile ilgili olarak,
Türkiye’nin kendisini nasıl konumlandıracağına dair, alternatif senaryoları
kapsayan

bir

çalışmamızı

Lojistik

İş

Konseyimiz

ve

Türk-Çin

İş

Konseyimizle birlikte kamuoyuna sunacağız.
Ticaret Bakanlığımızca belirlenen hedef ülkeler; Çin, Rusya, Hindistan
ve Meksika'ya daha odaklı bir şekilde yöneldik. Bu ülkelerle ekonomik
ilişkilerimizi artırmak üzere, hem Pazar Rehberleri hazırlıyor, hem de
paydaşlarımızla bir araya gelerek, eylem planımızı kapsamlı bir biçimde
oluşturuyoruz.
Aynı zamanda gittiğimiz ülkelerde gerçekleştirdiğimiz İş Forumlarının
ve heyet ziyaretlerinin sonuç ve analizlerini tek tek rapor haline getiriyoruz.
Ülkemizin girişimci iş insanları, bugün dünyanın dört bir yanında
çeşitli sektörlerde önemli yatırımlara imza atıyor. Biz de DEİK olarak,
yatırımcılarımızın önünü açmak ve onlara yol göstermek için dünyada
faaliyet gösteren 146 iş konseyimizle, ticari diplomasi faaliyetleri yürütüyor,
kurucu kuruluşlarımızla ve tüm üyelerimizle, hem yurt içinde, hem yurt
dışında yatırım fırsatları araştırıyor ve üyelerimizi bu bağlamda teşvik
ediyoruz.
İş Konseylerimizden bir tanesi de Başkanlığını Volkan Kara’nın
yaptığı Yurt Dışı Yatırımlar, özel amaçlı iş konseyimiz… DEİK olarak, 2011
yılında Yurt Dışı Yatırımlar Çalışma Grubumuzu kurduk, 2013 yılında da
çalışma grubumuzu iş konseyine dönüştürdük.
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Faaliyetlerini ve yatırımlarını küresel çapta sürdüren büyük Türk
şirketlerini bünyesinde barındıran konseyimiz; özel sektörün yurt dışı
yatırım dinamiklerini kavrama, yurt dışı yatırımlar sürecinde ortaya çıkan
ihtiyaçlara yanıt üretme, kamu ile yüksek düzeyde eşgüdüm sağlamada
öncü kurumsal yapı olma vizyonunda çalışmalarını sürdürüyor.
Nobel Kimya Ödülüne sahip Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar:
‘’Çoğu insan zekâya inanır, ben inanmıyorum. Bizi birbirimizden
ayıran emektir. Ben çalışmaya inanıyorum.’’ diyor.
Ülkemizi kalkındırmak için daha çok çalışacağımıza söz veriyor; bu
duygularla, raporumuzun hazırlanmasına katkı sunan Yurt Dışı Yatırımlar İş
Konseyi Başkanımız Volkan Kara ve konsey üyeleri başta olmak üzere,
araştıran, sorgulayan ve objektif bir biçimde bizleri bilgilendiren siz değerli
basın mensuplarımıza ve programımıza katılan ve hazırlanmasında emeği
geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.
Endeksimizde çok çarpıcı sonuçlarla, ilginç detaylarla karşılaşıyoruz,
ben inceledim ama tekrar sizlerle dinlemekten mutluluk duyuyorum. Şimdi
sunumunu yapmak üzere sözü Volkan Bey’e veriyorum.
Nail OLPAK
DEİK Başkanı
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