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Polonya-Türkiye İş Forumu, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı Andrzej Duda, Ekonomi Baka-
nı Nihat Zeybekci, Polonya Cum-
huriyeti Ekonomik Kalkınma Ba-
kanlığı Bakan Yardımcısı Witold 
Słowik, DEİK Başkanı Nail Olpak 
ve DEİK/Türkiye-Polanya İş Kon-
seyi Başkanı Kemal Güleryüz’ün 
katılımları ile 17 Ekim 2017 tari-
hinde Polonya’nın başkenti Varşo-
va’da gerçekleştirildi.

 
T�caret hacm�nde yen� 
hedef 10 m�lyar ABD Doları
İkili ekonomik ilişkiler dahilin-
de yatırımların artacağı sinyali-
ni veren Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan açış konuşma-
sında, Türkiye ile Polonya ara-
sındaki ilişkilerin 2009 yılında 
stratejik ortaklık seviyesine çıka-
rıldığını söyledi. Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, ikili ticaret hacminin 
2017 yılının ilk 8 ayında 4 milyar 
ABD Dolarına ulaştığını hatırlat-
tı ve 5 yıllık hedefin 10 milyar ABD 
Doları olduğunu açıkladı. Savun-
ma sanayi, bankacılık, tekstil, mo-
bilya, tarım, hayvancılık, altyapı 
ve lojistik gibi alanlara öncelik ve-
rilmesi gerektiğini belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Karşılıklı 
yatırımları arttırmalıyız. Önce-
likle gerçek potansiyelini yansıt-
mayan alanlara yönelmeliyiz. Siz 
iş dünyası temsilcilerinin işlerini 
kolaylaştırmak için elimizden ge-
leni yapacağız. Üçüncü pazarla-
ra erişim için firmaların stratejik 

ortaklık kurmalarını destekleme-
liyiz” dedi. Jeopolitik konumu ve 
AB üyeliği sayesinde Polonya’nın 
önemli fırsatlar sunduğunu belir-
ten Erdoğan, Polonya’nın cazibe-
sinin giderek arttığını vurguladı, 
“Daha fazla yatırım yapmalıyız, 
Polonya makamlarının da gerekli 
desteği göstereceklerine inanıyo-
rum. Türk Hava Yolları ve Polonya 
Hava Yolları’nın karşılıklı sefer-
leri arttırmalarının, ilişkilerimi-
zin gelişmesine de büyük katkısı 
olacaktır. Siyasi, kültürel ve eko-

nomik alanda çok daha kapsam-
lı projelerin gerçekleştirilmesini 
ümit ediyorum” dedi.

 
Duda’dan Türk 
yatırımcısına destek
Polonya Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı Andrzej Duda, Türk iş 
dünyası temsilcilerinin Polon-
ya’da yakından tanındığını be-
lirterek, ikili ilişkilerin 600’ün-
cü yılının kutlandığını hatırlattı. 
Türkiye’nin, Polonya’nın Orta Do-
ğu’daki en önemli ortaklarından 

biri olduğunu belirten Duda, iki ül-
ke arasında birbirini tamamlayıcı 
nitelikte bir ticaret altyapısı varol-
duğunu söyledi. Polonyalı firma-
ların Türkiye pazarında makine, 
ulaştırma, demiryolu, enerji sis-
temleri, mekanik ve ekipmanları 
alanlarında çözüm ortağı olabile-
ceğini belirten Duda, Polonya’nın 
yüksek ekonomik büyüme perfor-
mansına da dikkat çekti. Kafk asya 
ve Orta Asya gibi üçüncü pazarlar-
da ortak çalışmaların takip edil-
mesi gerektiğini belirten Duda, 

“Eski enerji santrallerinin yeni-
lenmesine ilgi gösteriyoruz. Tür-
kiye’nin Polonya’da bu alanda or-
taklıklar bulacağına inanıyorum. 
Kömür, gaz ve güneş enerjilerinde 
karşılıklı yatırımlar çok kısıtlı. Po-
lonyalı firmalar bu alanlarda Tür-
kiye’de faaliyet gösteriyorlar. Türk 
firmalarının da Polonya’da araş-
tırma yaptığını görüyoruz. İlişki-
lerimizi daha da güçlendireceği-
mizi bilerek buradayız” dedi.

 
Tamamlayıcı n�tel�kte �k� 
ülke: Türk�ye ve Polonya
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek-
ci, Türkiye ile Polonya’nın birbiri-
ni tamamlayıcı özellikleri olduğu-
nu, Avrupa’nın en hızlı büyüyen iki 
ekonomisi olduğunu söyledi. Po-
lonya’nın ekonomik büyüme oranı-
nın yüzde 3’ün üzerinde olduğunu 
vurgulayan Zeybekci, inşaat, ener-
ji, tarım, gıda, ulaştırma sektörle-
rinde işbirliği imkanlarının yük-
sek olduğunu ifade etti. Zeybek-
ci, “Türkiye-Polonya İş ve Yatırım 
Zirvesi’ni yakın zamanda Varşo-
va’da düzenleyelim. Hem karşılıklı 
hem de üçüncü ülkelerde kullanıl-
mak üzere, EximBank’ları bir ara-
ya getirerek ortak fon oluşturmayı 
hedefl iyoruz” dedi.

 Polonya Cumhuriyeti Ekono-
mik Kalkınma Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Witold Słowik ise, Po-
lonya’ya yatırım çekmeyi planla-
dıklarını hatırlattı ve Polonya’daki 
metro inşaatının bir Türk müteah-
hitlik firması tarafından üstlenil-
diğini vurguladı. Słowik, gıda sek-
törünün büyüme fırsatı olan sek-
törler arasında olduğunu belirtti. 
Üçüncü pazarlarda işbirliğinin 
önemine değinen Słowik, “Orta As-
ya’da inşaat, enerji ve elektrik sant-
ralleri alanlarında deneyimlerimi-
zi birleştirebiliriz” dedi.

 
V�şegrad Grubu 
ülkeler� �le İş Forumu öner�s�
DEİK Başkanı Nail Olpak, iki ülke 
arasındaki ticaret hacminde daha 

büyük hedefl ere ulaşılması gerek-
tiğini söyledi. DEİK Başkanı Olpak, 
“Bugün Almanya ile Fransa’nın; 
ABD ile Kanada’nın birbirine ben-
zer sanayi ve ekonomileri ve ara-
larındaki büyük ticaret hacimleri-
ni düşünürsek, Türkiye ile Polonya 
arasında da ekonomik ve ticari iliş-
kileri küresel bir marka haline ge-
tirebileceğimize inanıyorum” dedi. 
Türkiye ve Polonya’nın finans, oto-
motiv, beyaz eşya, enerji, tarım ve 
müteahhitlik sektörlerinde birlik-
te çalışabileceğini belirten Olpak, 
üçüncü ülkelerdeki işbirliğinde 
Türkiye’nin hem deneyim, hem de 
coğrafya olarak Polonyalı iş dünyası 
temsilcilerine büyük fırsatlar sun-
maya hazır olduğunu söyledi. Olpak, 
“Viségrad Grubu’nda Polonya’nın 
oynadığı rol bizler için çok ama çok 
kıymetli.Bu bağlamda V4 ülkeleri ve 
Türkiye arasında iş dünyalarını bir 
araya getiren bir İş Forumu’nun ya-
pılmasını öneriyorum” dedi.

 
Z�yaret dah�l�nde 
5 yen� anlaşma �mzalandı
Türkiye ve Polonya arasında Sos-
yal Güvenlik Anlaşması ile Sos-
yal Güvenlik Anlaşması’nın uy-
gulanmasına yönelik İdari Anlaş-
ma imzalandı. İki ülke arasında 
bilim, eğitim ve kültür alanların-
da da İşbirliği Anlaşmalarının 
2017-2020 yılları Uygulama 
Programı imzalandı. 

Polonya, 13 yıllık AB üyeliği-
nin yanı sıra Vişegrad Grubu üze-
rinden de yol almayı sürdürmek-
te. Çekya, Macaristan, Polonya 
ve Slovakya’dan oluşan Vişegrad 
yapılanması içerisinde Polonya, 
Türkiye’ye AB üyeliği konusun-
da açık desteğini her durumda yi-
nelemekte. Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın da konuşmasında Po-
lonya’nın BMGK geçici üyeliğine 
desteğinin tam olduğuna vurgu 
yapması, iki ülkenin uluslarara-
sı platformlarda daha fazla daya-
nışma içinde olacağının gösterge-
si olarak yorumlanmakta.

600 yıllık dostlar ekonom�de 
yen� hedefler bel�rled�
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayy�p Erdoğan’ın Varşova 
z�yaret� kapsamında düzen-
lenen ve yaklaşık 450 �ş �n-
sanın katıldığı Polonya-Tür-
k�ye İş Forumu’nda �k� ülke 
t�caret hacm�n�n 6 m�lyar 
ABD Doları sev�yes�nden, 
5 yıl �ç�nde 10 m�lyar ABD 
Dolarına çıkarılmasının 
hedeflend�ğ� açıklandı.

Portek�z Dış�şler� Bakanı S�lva DEİK’te Türkler, Afr�ka’yı karış karış dolaştı Sırb�stan �le 12 anlaşmalık �şb�rl�ğ�
Sırb�stan’da, 7 yıl aradan sonra 10 Ek�m 2017 ta-
r�h�nde 700 Türk ve Sırp �ş �nsanının katılımı �le 
Sırb�stan-Türk�ye İş Forumu düzenlend�.  Z�ya-
ret kapsamında toplam 12 anlaşma �mzalandı. 

Rusya �le �şb�rl�ğ� tesc�llend�
Türk�ye ve Rusya tarafından �k� ülke bakanları, ya-
pılan müzakereler�n ardından, KEK protokolü 
metn�n� n�ha� hale get�rd�ler  ve varılan anlaşma ve 
mutabakatlara �l�şk�n açıklamalarda bulundular. Sayfa 
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Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva 
17 Ekim 2017 tarihinde İstanbul’da DEİK/Tür-
kiye-Portekiz İş Konseyi ev sahipliğinde dü-
zenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı’na katıldı.

DEİK/Türk�ye-Afr�ka İş Konseyler�, 2017 yılı Eylül-Ek�m 
dönem�nde C�but�, Kamerun, Ekvator G�nes�, Gamb�-
ya, Senegal, Ben�n ve F�ld�ş� Sah�l� olmak üzere toplam 
yed� ülkeye t�caret heyet z�yaret� gerçekleşt�rd�.

24'üncü sırada

DB İş Yapma Kolaylığı 
Raporu Sıralaması
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“Sektör bazında akıllı 
hedefl er belirlemeliyiz”

“Polonya'da Türk fi rmalarının 
pazar imkânı yüksek”

 NAİL OLPAK

DEİK BAŞKANI

Türk�ye ve Polonya özel�nde baktığımız-
da, bugün aralarında b�nlerce k�lometre 
mesafe bulunan Türkler ve Polonyalılar, 
geçm�şte aynı sınır üzer�nde komşuluk 
yapmışlardır. B�l�nd�ğ� üzere 15. yüzyılın 
başlarına kadar Polonya �le aramızdak� 
hudut dah� bel�rg�n değ�ld�. Günümüz-
de 600 yılı aşan dostluk �k� ülke �ş çev-
reler�n� b�raraya gelmekte ve bu dost-
luğun büyük hedefl er�n öncülüğünde 
ekonom�k �şb�rl�kler�ne dönüştürülmes� 
beklenmekted�r. İk� ülke arasındak� dış 
t�caret�n, 2016 �t�bar�yle 6 m�lyar ABD 
Dolarına ulaşmasından mutluyuz, an-
cak, daha büyük hedefl ere ulaşab�lece-
ğ�m�ze �nanıyorum. Bu çerçevede, sek-
tör bazında akıllı hedefl er bel�rlemel� ve 
doğru stratej�ler oluşturmalıyız. Yen�le-
neb�l�r enerj� ve güneş enerj�s� başta ol-
mak üzere, müteahh�tl�k, tarım, otomo-
t�v ve beyaz eşya sektörler�nde karşılıklı 

yatırımlar potans�yel vadetmekted�r. 
Üçüncü ülkelerde yapılacak �şb�rl�kler� 
de aynı şek�lde değerlend�r�lmes� gere-
ken b�r başka alandır. Aramızdak�, s�yas� 
�şb�rl�ğ�, NATO müttef�k� olmamızın ya-
nısıra, Polonya’nın Türk�ye’n�n AB aday-
lık sürec�nde verd�ğ� yoğun destek �le 
daha net ortaya çıkmaktadır. Ancak b�z 
�l�şk�ler�m�ze, sadece AB üyel�ğ� pers-
pekt�f�nden bakmıyoruz. B�z�m �ç�n Po-
lonya’nın V�ségrad (V�şegrad) Grubu’n-
da üstlend�ğ� rol de oldukça değerl�. Bu 

bağlamda, V4 Ülkeler� ve Türk �ş dünya-
sını b�r araya get�ren b�r İş Forumu’nun 
yapılması Türk �ş çevreler�n� son derece 
memnun edecekt�r. Cumhurbaşkanları-
mız tarafından bel�rlenen 10 m�lyar ABD 
Dolarlık hedefe �lerlemekte tereddüt 
etmemel�y�z. DEİK bünyes�nden �k� ül-
ke �ş çevreler�n�n b�raraya gelmes� ve �ş 
hacm�n�n artırılması �ç�n, 10 m�lyar ABD 
Dolarlık hedefe ulaşmak adına Polonya 
�le çalışmalarımızı yoğun b�r şek�lde sür-
dürüyor olacağız.

KEMAL TAHİR GÜLERYÜZ

DEİK/TÜRKİYE-POLONYA

İŞ KONSEYİ BAŞKANI

Türk�ye'n�n Orta Avrupa'dak� en 
öneml� t�caret ortağı konumunda 
olan Polonya, yabancı sermaye 
yatırımları ve AB yatırım destek-
ler�n�n katkıları �le Türk f�rmaları 
ve yatırımcıları �ç�n öneml� potan-
s�yele sah�pt�r. Türk�ye �le Polonya 
arasındak� t�caret hacm� 2000 
yılından �t�baren düzenl� b�r artış 
eğ�l�m�nded�r. Gel�nen sev�ye �t�-
bar�yle �k�l� t�caret hacm�m�z 2017 
yılı �lk 8 ayında  4 m�lyar ABD Do-
larına ulaşmıştır. Ekonom� Bakan-
lığımızın yurtdışında �ş yapmanın 
önünü açtığı değerl� �hracat ve 
yatırım destekler� �le önümüz-
dek� dönemde t�caret hacm�n�n 
daha da yüksek sev�yelere ulaşa-
cağı �nancındayım.Polonya’dak� 
yerleş�k Türk f�rmaları öncel�kle 

tekst�l-g�y�m, gayr�menkul, pera-
kende ve toptancılık sektöründe 
faal�yet göstermekted�r. Konut 
projeler�, telekomün�kasyon, 
otel, hastane ve �ş merkez� g�b� 
büyük ölçekl� �nşaat projeler�n� kı-
sa vadede gerçekleşt�recek olan 
Polonya'da Türk f�rmalarının pa-

zar �mkânı yüksekt�r. Bunlara ek 
olarak; AB kaynaklarından Polon-
ya’ya 2020 yılına kadar tahs�s ed�-
len mal� destekler�n b�r kısmı �se 
�nsan kaynakları, teknoloj�k ye-
n�l�k gel�şt�rme, çevre koruma ve 
tarımın modern�zasyonu �ç�n tah-
s�s ed�lm�şt�r. Ülken�n bu t�p çeş�tl� 
yen�leme ve gel�şt�rme faal�yetle-
r� Türk f�rmaları açısından öneml� 
fırsatlar oluşturmaktadır.
Cumhurbaşkanımızın Polonya’ya 
gerçekleşt�rd�ğ� z�yaret kapsa-
mında düzenled�ğ�m�z İş Forumu 
ves�les�yle t�caret ve yatırım �l�şk�-
ler�n�n daha da kuvvet kazana-
cağı �nancındayız. Yurtdışı yatı-
rımları �ç�n her yerde olduğu g�b� 
Polonya’da da uzun vadel� düşün-
mek gerek�yor. Karşılıklı güven ve 
�şb�rl�ğ� zem�n�n�n tes�s�n�n ardın-
dan dürüst, çalışkan ve �y� n�yetl� 
b�r toplum olan Polonya’da çalış-
mak memnun�yet ver�c�d�r.
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laşması'nı olması gerekene çok ya-
kın bir hale getirdik. 2020 yılı sonuna 
hedefimiz ticaret hacminin 3 milyar 
ABD Doları olması” dedi. Serbest Ti-
caret Anlaşması’nın kamu alımları 
ve elektronik ticaret alanlarında gün-
cellenmesi için çalışmaların sürdü-
ğünü vurgulayan Bakan Zeybekci, 
Bosna-Hersek ile STA’nın bitirildi-
ğini ve böylece üç ülke arasında köprü 
niteliği taşıyan bir anlaşmanın dev-
reye alınacağını açıkladı. Yatırımla-
rın karşılıklı korunması ve garanti 
altına alınması için gerekli tedbirle-
rin alınacağını ifade eden Zeybekci, 
“Türkiye ve Sırbistan arasında iliş-
kilerimiz katlanarak devam edecek. 

Bizim işimiz hukuki güvenceyi sağla-
mak, sonrası siz iş dünyası temsilci-
lerine kalıyor. Aralık ayı başında Tür-
kiye-Sırbistan-Bosna-Hersek Üçlü 
Komite Toplantısını ve İş Forumunu 
Belgrad’da gerçekleştireceğiz” dedi.

 
Stratej�k ortaklar: 
Türk�ye ve Sırb�stan
Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve 
Ticaret, Turizm ve İletişim Baka-
nı Rasim Ljajić, iki ülke ilişkilerinin 
gelinen en iyi nokta olduğunu söyle-
di. Türkiye ile Sırbistan’ın stratejik 
ortaklık seviyesine ulaştığını belir-
ten Ljajić, ilişkilerde dönüm noktası-
nın Halkbank’ın Sırbistan’a gelmesi 
ve gerçekleşen İş Forumu olduğunu 
söyledi. İş Forumu’na geniş katılıma 
dikkat çeken Ljajić, iş fırsatlarından 
faydalanılması ve değerlendirilmesi 
gerektiğini vurguladı.

TİM Başkanı ve DEİK Başkan Yar-
dımcısı Mehmet Büyükekşi, “İş in-
sanları olarak, iki dost ülke arasında-
ki ilişkileri daha da yukarıya taşımak 
istiyoruz” dedi.  Sırbistan’da iki ay 
önce Tarım İş Forumunun gerçek-
leştirildiğini hatırlatan Büyükekşi, 
“Tekstilden inşaata, turizmden bi-
lişime geniş bir yelpazede iş insan-
larımız buradalar. Forum öncesin-
de firmalarımız ikili iş görüşmeleri-
ni gerçekleştirdi. Yeni ortaklıkların 
ve başlangıçların temeli atıldı” de-
di. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek-
ci’nin yoğun gayretleriyle İstan-
bul’da Bosna Hersek-Sırbistan Ti-
caret Ofisi’nin açıldığını hatırlatan 
Büyükekşi sözlerine şöyle devam et-
ti: “Ticaret Ofisi, 2016’dan bu yana, 
aramızdaki ticareti artırmak için yo-
ğun bir şekilde çalışıyor. Komite top-
lantılarının en büyük kazanımının 
ise; Üçlü Serbest Ticaret Anlaşması 
olacağına inanıyoruz.” Türkiye’nin 
Sırbistan’a ihracatının son 10 yıllık 
dönemde yüzde 22 arttığını söyle-
yen Büyükekşi, ihracatın 2016 yılın-
da 582 milyon ABD Doları seviyesine 
geldiğini; fakat istenilen seviyeler-
de olmadığını vurgulayarak, hedefin 
karşılıklı ticareti çok daha yukarılara 
taşımak olduğunu belirtti.

DÜNYA SAYFA 02

DEİK ve Dışişleri Bakanlığı 
Diplomasi Akademisi koordi-
nasyonunda ‘Yeni Atanan Bü-
yükelçiler ile Tanışma Toplan-
tısı’ 26 Eylül 2017 tarihinde 
Ankara’da gerçekleştirildi.  DE-
İK tanıtımı ve Türkiye ekono-
misine dair tanıtım sunumla-
rının yapıldığı toplantıda DEİK 
İş Konseyleri, dünya genelinde 
6 bölgeye ilk kez atanan 25 Bü-

yükelçi ile biraraya geldi.
  Afganistan, Bahreyn, Bo-

livya, Çad, Çin, Demokratik 
Kongo, Dominik Cumhuri-
yeti , Ekvador, Ekvator Gine-
si, Japonya, Kenya, Kırgızis-
tan, Kolombiya, Kuveyt, Laos, 
Malezya, Namibya, Pakistan, 
Şili, Sudan, Suudi Arabistan, 
Tanzanya, Trinidad ve Toba-
go ve Zimbabve’ye ilk kez ata-

nan Büyükelçilere, DEİK ve İş 
Konseyi çalışmalarının bilgisi 
aktarıldı. Türk iş dünyasının 
bilgilendirilmesi amacına yö-
nelik ihale ve  işbirliği gibi du-
yuruların DEİK’in ilgili birim-
leri ile paylaşılmasının önemi-
ne dikkat çekilen toplantıda, 
Büyükelçilerin duyuru ve bil-
ginin  paylaşılması konusunda 
DEİK İş Konseyleri’nden ya-

rarlanabileceği belirtildi.

Çalışma yemeğ� yapıldı
Afrika bölgesine atanan Bü-
yükelçiler ile ilgili uygulama-
nın genişletilmesi istenen top-
lantı sonrasında, DEİK/Tür-
kiye-Afrika İş Konseyleri, 
Afrika’da görevlerine başlaya-
cak Büyükelçiler ile ayrıca bir 
çalışma yemeğinde buluştu. 

Sırbıstan-Türkiye İş Forumu, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vučić, Ekonomi Baka-
nı Nihat Zeybekci, Sırbistan Baş-
bakan Yardımcısı ve Ticaret, Tu-
rizm ve İletişim Bakanı Rasim Lja-
jić, TİM Başkanı ve DEİK Başkan 
Yardımcısı Mehmet Büyükekşi, 
DEİK/Türkiye-Sırbistan İş Kon-
seyi Başkanı Aleksandar Medje-
dovic, Sırbistan Sanayi ve Ticaret 
Odası Başkanı Marko Čadež’in ka-
tılımları ile Sırbistan’ın başkenti 
Belgrad’da gerçekleştirildi.

 
Balkanlar’ın k�l�t 
ülkes�: Sırb�stan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Sırbistan’ın Balkanlar’da 
istikrarın kilit ülkesi olduğunu 
söyledi. Sırbistan ile Türkiye ara-
sındaki ilişkilerin her alanda ge-
liştirilmesi konusunda iradenin 
mevcut olduğunu vurgulayan Er-
doğan, “Bu ziyaret ilişkilerimi-
ze verdiğim önemin ispatı. Şu an-
da İş Forumu’nda yaklaşık 700 iş 
adamı bulunuyor. Bu tablo ilişki-
lerimizi daha ileri taşıma arzumu-
zun ifadesidir” dedi. Türkiye’nin 
2011-2015 yılları arasında yüzde 
7 ve 2017 senesinin ilk yarısında 
yüzde 5 büyüme gerçekleştirdiğini 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
‘Yap-İşlet-Devret’ modeliyle özel 

sektörün önünün açıldığını ifade 
etti. Türkiye’nin Balkanlar ile bü-
tünleşmek istediğini vurgulayan 
Erdoğan, ‘kazan-kazan’ esasına 
göre çalışmaların sürdürüleceği-
ni ve birikimlerin paylaşılacağını 
ifade etti. 

Sırbistan’ın gerçekleştirdiği 
önemli ekonomik reformlara dik-
kat çeken Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Kaliteli işgücü ve sağlanan 
kolaylıklar sayesinde bu ilgi kısa 
sürede somut kazançlara dönüşe-
cek. Karşılıklı ekonomik ilişkileri 
geliştirmek için hukuki altyapıyı 
kurduk. İkili ticaret hacminin is-
tikrarlı bir şekilde arttığını görüyo-

ruz. Ticaret hacmi 2017 yılı sonu-
na kadar 1.2 milyar ABD Dolarına 
ulaşabilir. İki ülke olarak bu hac-
mi 3 milyar ABD Dolarına çıkarta-
lım” dedi. İki ülke hükümetlerinin 
üzerine düşeni yapacağını vurgu-
layan Erdoğan, iş dünyası temsil-
cilerinin de yatırıma yöneleceğini 
ifade etti.

 Sırbistan Cumhurbaşkanı Alek-
sandar Vučić, Sırbistan ve Türki-
ye’nin üçüncü ülkelerde yatırım 
imkanı bulacağına inandığını be-
lirtti. Vučić, “Balkanlar bölgesinde 
kim size daha iyi şart verirse siz ge-
lin, biz size daha iyisini vereceğiz” 
dedi. Sırbistan’ın daha fazla yatı-

rımcı çekmek ve çalışmak amacın-
da olduğunu ifade eden Vučić, “İlk 
defa Sırbistan’ın bütçesinde açık 
yok. Kamu borcumuzu azaltıyoruz. 
İşsizlik yüzde 11,8’e indi. Refah se-
viyesini Türk iş dünyası temsilcile-
ri sayesinde artırdık. Türkler ken-
dilerini adayarak çalışıyor” dedi.

 Ekonomi Bakanı Nihat Zey-
bekci ise, ‘Türkiye-Bosna-Her-
sek-Sırbistan’ üçlü mekanizma-
sının başarıyla işlediğini belir-
terek, bu siyasi iklim ve dostluk 
ilişkisinin sürdürülmesi gerekti-
ğine dikkat çekti. Zeybekci, “Uzun 
çalışmalara vesile olan bir dönem 
sonucunda Serbest Ticaret  An-
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayy�p Erdoğan'ın, 
Başbakan olarak 2010 
yılında z�yaret ett�ğ� 
Sırb�stan’da, 7 yıl aradan 
sonra 10 Ek�m 2017 
tar�h�nde 700 Türk 
ve Sırp �ş �nsanının 
katılımı �le Sırb�stan-
Türk�ye İş Forumu 
düzenlend�.  Z�yaret 
kapsamında "Türk�ye-
Sırb�stan Yüksek Düzeyl� 
İşb�rl�ğ� Konsey�n�n Tes�s 
Ed�lmes�ne İl�şk�n Ortak 
B�ld�r�" ve toplam 12 
anlaşma �mzalandı.

Türk�ye �le Sırb�stan arasında 
12 anlaşmalık �şb�rl�ğ�
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B Ü Y Ü K E L Ç İ L E R E ,  D E İ K  V E  İ Ş  K O N S E Y İ  Ç A L I Ş M A L A R I N I N  B İ L G İ S İ  A K T A R I L D I

Yen� atanan Büyükelç�ler DEİK İş Konseyler� �le buluştu

“T�caret hac�mler�n�n yükseleceğ� 
b�r dönem yaklaşıyor”

“İk� ülke ortak b�r tar�h ve kültürel m�rasa sah�p”

NİHAT ZEYBEKCİ

EKONOMİ BAKANI

Ekonom� Bakanı N�hat Zeybekc�, 
Türk�ye-Sırb�stan İş Forumu'nda 
yaptığı konuşmada, Türk�ye, Sır-
b�stan ve Bosna Hersek arasında 
t�caret hac�mler�n�n yükseleceğ� b�r 
dönem�n yaklaştığını bel�rtt� ve dış 
t�caret hacm�n� 2020 yılı sonun-
da 3 m�lyar ABD Doları sev�yes�ne 
çıkarmayı planladıklarını kaydett�. 
Bosna Hersek �le Türk�ye arasında-
k�  Serbest T�caret Anlaşması'nın da 
tamamlandığını aktaran Zeybekc�, 
en kısa zamanda yapılacak b�r z�ya-
rette bu anlaşmanın da �mzalana-
cağını �fade ett�. Zeybekc�, ayrıca 
Sırb�stan �le Yatırımların Karşılık-
lı Korunması ve Teşv�k� Anlaşma-
sı'nın da yıl sonuna kadar b�t�r�lme-

s�n� ele aldıklarını aktararak, sözle-
r�ne  şöyle devam ett�:
"İk� ülke arasında bundan sonra 
gerçekleşecek en öneml� faktörler-
den b�r tanes� de Sırb�stan'a Türk 
yatırımlarının yoğun b�r şek�lde 
gelmes� olacak. İk� ülken�n Bakan-
ları olarak da b�z, bu yatırımların 
burada sağlıklı b�r şek�lde, karşılıklı 
korunması, garant� altına alınması 
ve sürdürüleb�l�r b�r şek�lde bura-
da hayatlarına devam etmes� �ç�n 
de gerekl� tedb�rler�m�z� alacağız. 
Önümüzdek� dönem, Türk�ye, Sır-
b�stan ve Bosna Hersek arasında 
çok öneml� t�caret hac�mler�n�n ya-
kalandığı b�r dönem olacak. Ama 
en öneml�s�, Türk�ye �le Sırb�stan 
arasında bugüne kadar kabına sığ-
mayan t�car� �l�şk�ler�m�z, katlana-
rak devam edecek."

ALEKSANDAR MEDJEDOVİC

DEİK/TÜRKİYE - SIRBİSTAN 

İŞ KONSEYİ BAŞKANI

Yugoslavya’nın dağılmasının ar-
dından geçen 25 yılda yaşanan 
ekonom�k ve pol�t�k zorlukların ar-
dından Sırb�stan ş�md� parlak b�r 
geleceğe doğru �lerl�yor. AB üyel�-
ğ�ne en yakın adaylardan b�r� olan 
Sırb�stan, Orta ve Güneydoğu 
Avrupa'nın ortasında bulunmakla 
b�rl�kte, doğal güzell�kler� ve canlı 
şeh�rler� �le tur�zmde öneml� b�r 
yere sah�p. Bugün b�le bölges�n-
de, en yüksek m�ktarda yabancı 
doğrudan yatırım çeken Sırb�stan, 
üret�m açısından da oldukça ve-
r�ml� koşullar sağlamaktadır. Ülke, 
çok zeng�n b�r sanay� geçm�ş�ne, 
genç, enerj�k ve yüksek n�tel�kl� 
�şgücüne sah�pt�r. Çok sayıda sa-
nay�leşm�ş ülke, yatırım ve �ş fır-

satlarını değerlend�rmek üzere 
Sırb�stan’a gelmekte. Sırb�stan ve 
Türk�ye ortak b�r tar�h ve kültürel 
m�rasa sah�p. Bu ortaklığın, yatı-
rım ve �şb�rl�kler�n� kolaylaştıran 
güzel b�r dostluğa dönüştüğü-
nü memnun�yetle �zlemektey�z. 
Sırb�stan kökenl� b�r Türk �şadamı 
olarak bu dostluğun �ş ortaklık-
ları yönünden deney�mlenmes� 
gerekt�ğ�n� düşünüyorum. Ayrıca,  
Sırp �şadamlarına Türk�ye’de bü-
yük b�r etk�nl�k �le ev sah�pl�ğ� yap-
malıyız d�ye düşünüyorum. Onlar 
�ç�n Türk�ye çok öneml� b�r pazar 
ve b�rl�kte oluşturulacak güç �le 
üçüncü ülke pazarlarında yen� ba-
şarılar elde etmek de mümkün. 
B�z DEİK olarak, tüm dünyadak� 
ortaklarımız ve arkadaşlarımızla 
beraber, Türk�ye-Sırb�stan �l�şk�le-
r�n� en �y� sev�yeye get�rme hede-
f�m�z �ç�n çalışacağız.
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Maduro’nun Ankara ziyareti kap-
samında TOBB ve DEİK/Türki-
ye-Venezuela İş Konseyi tarafından 
gerçekleştirilen Türkiye-Venezu-
ela İş Forumu’na Venezuela Devlet 
Başkanı Nicolás Maduro, Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, TOBB Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve DE-
İK/Türkiye-Venezuela İş Konseyi 
Başkanı Selim Bora katıldı.

Afr�ka, Asya ve Orta Doğu’ya 
açılan kapı: Türk�ye
Venezuela Devlet Başkanı Nicolás 
Maduro, İstanbul’un Afrika, Asya 
ve Orta Doğu’ya açılan kapı oldu-
ğunu, iki ülke arasında turizm, ta-
rım, endüstri, güvenlik ve ekono-
mi olmak üzere beş alanda işbirliği 

anlaşmasının imzalandığını söy-
ledi. Venezuela’nın bir dönüşüm-
den geçtiğini vurgulayan Maduro, 
Türkiye ile Venezuela’nın yeni bir 
döneme adım attıklarını ve iki ül-
kenin işbirliği yapacağını vurgula-
dı. Venezuela’nın yaklaşık 1 asırdır 
petrol üzerinden geçimini sağla-
dığını vurgulayan Maduro, petrole 
bağımlı dönemin sona erdiğini ve 
ekonominin canlanması konusun-
da yeni reformlar yapıldığını ifa-
de etti. Türk iş dünyasına her türlü 
desteği vermeye hazır olduklarını 
söyleyen Maduro, Venezuela’daki 
ekonomik dönüşümün tüm sektör-
lerde bir parçası olmak üzere, Türk 
yatırımcıları ülkesine davet etti.

Okyanus dolusu fırsatlar
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 
“Önümüzdeki en kısa sürede Eko-
nomi Bakanlığı ve DEİK eliyle çok 
güçlü bir iş dünyası ekibiyle Vene-
zuela'ya bir daha gideceğiz" dedi.  
Venezuela’ya düzenlenecek ziyare-
tin şirket bazlı eşleştirme yapılarak 
iki ülke iş dünyasının iş yapar ha-
le getirileceğini belirten Zeybekci,  
iki ülke arasında mesafelerin çok 
uzun olduğunu; ancak bu uzaklığı 
"okyanus dolusu fırsatlar" şeklinde 
değerlendirdiğini söyledi. Zeybek-
ci, "Bütün platformu siz iş dünyası 
temsilcileri için hazırlıyoruz. Çok 
hızlı bir şekilde iki ülke arasındaki 
ticaretin önündeki tüm engellerin 

kaldırılması, ticaretin serbest hale 
gelmesi ile ilgili adımları atıyoruz. 
Ayrıca, ticaret, finansman, banka-
cılık alanlarında da çok önemli ko-
laylıkların getirileceği altyapıları 
hazırlıyoruz" dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Venezuela’da yaşanan sı-
kıntılar dolayısıyla son 5 yılda ikili 
ticaret hacminin 83 milyon ABD 
Doları seviyesine kadar düştüğü-
nü belirtti. Türk şirketlerinin Ve-
nezuela'nın tarım, gıda, ilaç ve te-
mizlik malzemeleri konusundaki 
acil ihtiyaçlarını, en iyi kalitede en 
rekabetçi fiyatlarla karşılayabile-
ceğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
Venezuela’da kullanılmayan mil-

yonlarca hektar tarım arazisi ol-
duğunu vurgulayarak, bu arazile-
rin Türk şirketleri ile ilgili kamu 
otoriteleri arasında yapılacak iş-
birlikleri ile ekonomiye kazandı-
rılabileceğini ifade etti. Dünyanın 
en iyi kakao aromasına sahip ülke-
si olan Venezuela ile, kahve ve çi-
kolata üretiminde tecrübe sahibi 
olan Türk şirketlerinin işbirliği ya-
pabileceğini vurgulayan Hisarcık-
lıoğlu: “Venezuela’nın acil olarak 
sosyal konutlara ihtiyacı olduğu-
nu biliyoruz. Daha önce ülkenizde 
sosyal konut inşaatı gibi projeler 
üstlenmiş ve başarıyla teslim et-
miş olan şirketlerimiz konut pro-
jelerinizi yüksek kalite ile ivedilik-

le üstlenebilir. Limanlarınızı, Türk 
şirketleri kamu otoriteleriniz ile 
işbirliği yaparak modernize ede-
bilir. Venezuela limanlarının yeni-
leneme ihtiyacı yüzünden ihracat 
potansiyelinizi tam olarak kulla-
namadığını biliyoruz” dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan 
Türk �ş dünyasına tam destek

H A V A C I L I K ,  İ N Ş A A T ,  M A D E N C İ L İ K ,  E L E K T R İ K L İ  A R A Ç L A R ,  B T  S E K T Ö R L E R İ N D E  İ Ş B İ R L İ K L E R İ  G Ö R Ü Ş Ü L D Ü T Ü R K  Y A T I R I M C I L A R I N  P O R T E K İ Z ’ D E  K A R Ş I L A Ş T I K L A R I  S I K I N T I L A R  D İ L E  G E T İ R İ L D İ

D E İ K / T Ü R K İ Y E - P A K İ S T A N  İ Ş  K O N S E Y İ  B A Ş K A N I  A T İ L L A  Y E R L İ K A Y A :

Kanada �le yen� �şb�rl�ğ� alanları gündeme gel�yor Dış�şler� Bakanı S�lva DEİK’te Türk yatırımcılar �le buluştu

“ Pak�stan �le ekonom�k sınırlar kaldırılsın”

DEİK ev sahipliğinde düzenle-
nen Türkiye-Kanada İş Konseyi 
14’üncü Ortak Yıllık Konferan-
sı, 100 kadar Kanadalı ve Türk 
iş insanının katılımı ile 10 Ekim 
2017 tarihinde İstanbul’da ger-
çekleştirildi. Konferansa, DEİK 
Başkanı Nail Olpak, DEİK/Tür-
kiye-Kanada İş Konseyi Başka-
nı Osman Okyay, Kanada An-
kara Büyükelçisi Chris Cooter, 
Kanada İstanbul Başkonsolo-
su Ulric Shannon, Toronto Be-
lediye Başkan Yardımcısı Den-
zil Minnan-Wong, Kanada-Tür-
kiye İş Konseyi Direktörü Mike 
Ward katıldı. Konferansta, hava-
cılık, inşaat, madencilik, elekt-
rikli araçlar, bilgi teknolojileri 
alanlarında işbirliklerini masa-
ya yatırdı.

Güçlü b�r �şb�rl�ğ�:
Türk�ye ve Kanada
Kanada Tabii Kaynaklar Bakanı 
James Gordon Carr, video mesaj 
ile katıldığı konferansta, iki ülke 
ekonomik ilişkilerinin yaklaşık 
üçte birinin tabi kaynaklara iliş-
kin faaliyetlerden kaynaklan-
dığını açıkladı. Kanadalı yatı-
rımcıların Türkiye piyasasında 
elektrik, doğalgaz, altyapı pro-
jeleri, güneş enerjisi, biyoküt-
le, rüzgar ve hidroenerji alan-
larında araştırmalar yapmakta 
olduklarını belirten Carr, “Güç-
lü bir işbirliğinin gerçekleşti-
rilmesi için hazır olduğumuzu 
belirtmek istiyorum. Kanadalı 

dostlarımızdan süreci hızlan-
dırmalarını bekliyoruz” dedi.

Olpak: Doğrudan 
yatırım ön plana çıkarılmalı
DEİK Başkanı Nail Olpak, Ka-
nada’nın kuruluşunun 150’nci 
yılının, İkili İş Konseylerinin de 
15’inci yılının kutlandığını ha-
tırlattı. Kanada iş çevreleri ile 
sürdürülebilirlik çerçevesinde 
ilişkilerde gelinen noktaya dik-
kat çeken Olpak, “Çok yakın za-
manda Kanada ve AB arasında 
‘Uzun Süreli Ekonomik ve Tica-
ri İşbirliği Anlaşması’ imzalandı. 
Bu anlaşma sayesinde gümrük 
vergileri  yüzde 98 oranında kal-
dırılmakta ve ticaret hacminde 
11 milyar Avroluk bir artış bek-
lenmekte. Dünya ticaretinin ku-
rallarının hızla değiştiği günü-
müzde DEİK olarak bizler, Tür-
kiye ve Kanada arasındaki güçlü 
potansiyele istinaden doğrudan 
yatırım ilişkileri üzerinden iler-
lemeli ve  iki tarafın ilişkilerini 
güçlendirmeliyiz. Bu anlamda 
Kanadalı dostlarımızdan süre-
ci hızlandırmalarını bekliyoruz. 
Bizim gibi iş insanları ufak bir 
fırsat yakalayıp uygulamaktan 
başka birşey yapmıyoruz. Kana-
dalı ana aktörler iş insanları bu-
rada aramızda, bundan yararlan-
malıyız” dedi.

DEİK/Türkiye-Kanada İş 
Konseyi Başkanı Osman Okyay, 
İnovasyon ve teknoloji yatırımla-
rının hızla sürdürülmesi halinde 

Kanada ile havacılık, inşaat, ma-
dencilik, elektrikli araçlar, bilgi 
teknolojileri gibi alanlarda ileri 
düzeyde işbirliği gerçekleştirile-
bileceğini vurguladı. Okyay, Tür-
kiye’de hali hazırda uygulanan 
genel yatırım teşvikleri, bölgesel 
teşvikler ve stratejik yatırımlara 
yönelik teşvikler sayesinde 100 
milyar ABD Dolarının üzerinde 
gerçekleşen yabancı yatırımın bu 
sayede daha da artacağını öngör-
dü. Kanada ile yapılması planla-
nan işbirliklerinde savunma sa-
nayinin, 60 milyar ABD Dolarlık 
bir iş hacmi ile büyümenin fırsat 
teşkil ettiği alanlardan biri oldu-
ğunu belirten  Okyay, “Türkiye 
yakın dönemde sunduğu avantaj-
lar ve yüksek ekonomik büyüme-
si ile Kanadalı şirketlerin dikka-
tini çekmeye başladı” dedi.  

Kanada Ankara Büyükelçisi 
Chris Cooter, Türkiye’nin Kana-
da açısından önemli bir potan-
siyeli temsil ettiğini belirtti. Ka-
nada’nın Türkiye’de önemli bir 
tarım misyonu olduğuna vurgu 
yapan Cooter, Moody’s ve Fitch 
gibi Kredi Derecelendirme Ku-
ruluşları’nın Türkiye’ye ilişkin 
notlarını tekrar yükseltmeye 
başladıklarını da hatırlattı. Co-
oter, “Türkiye’nin ticari eksper-
tizini yanımıza alarak Orta As-
ya’ya yönelebiliriz. Uzun vadede 
aşamayacağımız bir engel yok. 
İki ülke iş imkanlarının daha bü-
yük çalışmalarla sürdürülmesi 
gerekir” dedi.

7 Ekim 2017 tarihinde İstanbul’da 
DEİK/Türkiye-Portekiz İş Kon-
seyi ev sahipliğinde düzenlenen 
Portekiz Dışişleri Bakanı Augus-
to Santos Silva ile Yuvarlak Ma-
sa Toplantısı’na , DEİK/Türki-
ye-Portekiz İş Konseyi Başkanı 
Berna İlter, Portekiz’in Ankara 
Büyükelçisi Paula Leal da Silva ka-
tıldı. Toplantı kapsamında Türk 
yatırımcıların Portekiz’de karşı-
laştıkları sıkıntılar dile getirildi.

 
Tamamlayıcı b�r �şb�rl�ğ�: 
Türk�ye ve Portek�z
Portekiz Dışişleri Bakanı Augus-
to Santos Silva, ticaret ilişkileri 
arttıkça ülkelerin birbirine ya-
kınlaştığını, diğer alanlarda iliş-
kileri beslediğini ve olumlu kat-
kı sağladığını söyledi. Karşılıklı 
yatırım yapan iş insanlarının ül-
keler arasında dostluğu pekiştir-
diğini belirten Silva, Türkiye ve 
Portekiz arasındaki diyaloğun gi-
derek arttığını ve ihracat ve yatı-
rım anlamında Portekiz’in avan-
tajlı bir destinasyon olduğunu 
hatırlattı. Silva, AB içerisinde 
birbirinden çok farklı ancak ta-
mamlayıcı ülkelerin biraraya gel-
diğini, bunun bir avanataj oluş-
turduğunu belirtti. Portekiz Dı-
şişleri Bakanı Silva, Türkiye’nin, 

Avrupa nezdinde, ‘Avrupa’nın 
Asya’ya bakan yüzü’ olarak kabul 
edildiğini vurguladı. Silva, jeopo-
litik konjonktürün de Türkiye’ye 
yapılan yatırımlarda belirleyi-
ci olduğunu söyledi. Portekiz’in 
startup şirketler için son derece 
elverişli bir yatırım ortamı sağla-
dığını hatırlatan Silva, enerji gü-
venliği anlamında kaynak aktırı-
mına önem verildiğini de belirtti. 
Silva, farklılıkların tamamlayı-
cı nitelikte olduğunu, bunu eko-
nomik ve siyasi ilişkilerde doğru 
kullanmak gerektiğini vurguladı.

 
Üçüncü ülkelerde �şb�rl�ğ� 
�mkanları gel�şt�r�leb�l�r
DEİK/Türkiye-Portekiz İş Kon-
seyi Başkanı Berna İlter, Porte-
kiz’de iş yapmakta olan Türk özel 

sektör temsilcilerinin sıkıntıla-
rını ve önerilerini dile getirerek, 
yeni yatırım fırsatlarının da top-
lantı kapsamında ele alanacağını 
umduklarını belirtti. 1991 yılında 
kurulan DEİK/Türkiye-Portekiz 
İş Konseyi’nin iki ülke arasında-
ki ekonomik ilişkileri geliştirmek 
amacı ile çalışmalarını sürdürdü-
ğünü belirten İlter, her sektörde 
üçüncü ülkelerde ortak yatırım-
ları ve işbirliğini geliştirmek is-
tediklerini vurguladı. İlter, 2016 
yılında gerçekleşen 1,3 milyar 
ABD Dolarlık ikili ticaret hacmi-
nin potansiyelin altında olduğu-
nu, iki ülke arasında sosyal, poli-
tik ve kültürel ilişkilerin ileri dü-
zeyde olduğunu, bu potansiyelin 
ekonomik ilişkilere de yansıma-
sını beklediklerini belirtti.

D-8 Zirvesi için İstanbul’a ge-
len Pakistan Başbakanı Shahid 
Khaqan Abbasi, 20 Ekim 2017 ta-
rihinde  DEİK/Türkiye-Pakistan 
İş Konseyi’nin düzenlediği toplan-
tıda Türk iş dünyası temsilcileri ile 
buluştu. Toplantıya, DEİK/Türki-
ye-Pakistan İş Konseyi üyeleri, Pa-
kistan’da yatırımı bulunan ve tica-
ret yapmakta olan iş dünyası tem-
silcileri katıldı.

Pakistan Başbakanı Shahid 
Khaqan Abbasi, tüketim ürünleri, 
altyapı, enerji, yenilenebilir ener-
ji, ilaç sanayi, konut ve makine en-
düstrisi sektörlerinde Pakistan’da 
yatırım fırsatları bulunduğunu ha-
tırlattı ve Türk iş dünyası temsilci-
lerini Pakistan’da yatırım yapma-
ları için davet etti. Abbasi, Serbest 
Ticaret Anlaşması üzerindeki mü-
zakere sürecinin tamamlanması 
için Türk tarafının desteğini istedi.

DEİK/Türkiye-Pakistan İş 
Konseyi Başkanı Atilla Yerlikaya, 

iki ülke arasında Serbest Ticaret 
Anlaşması imzalanmasıyla tica-
ret hacminin 600 milyon Dolar-
dan 1 milyar ABD Dolarının üze-
rine yükselmesi için önemli bir 
adım atılacağını söyledi. Türkiye 
ile Pakistan arasındaki ekonomik 
sınırların kaldırılması çağrısın-
da bulunan Yerlikaya, Türkiye ile 
Pakistan arasındaki potansiyelin 
keşfedilmesi için Serbest Ticaret 
Anlaşmasının tamamlanmasının 
yanı sıra yatırımlar ve hizmetleri 
de içeren kapsayıcı bir anlaşma-

nın iki dost ülkenin potansiyelini 
kullanabilmesi için şart olduğu-
nu söyledi.  Yerlikaya, “Pakistan, 
enerji kısıtı nedeniyle bu ürünle-
ri katma değere dönüştüremiyor. 
STA, ticaretin hızlı artmasını sağ-
layacak. Ülkenin milli gelirinin 
300 milyar ABD Doları civarında 
olduğunu göz önünde bulundurur-
sak, Çin-Pakistan Ekonomik kori-
doru kapsamında ülkeye giren 60 
milyar ABD Dolarlık yatırımın ne 
anlama geldiğini daha kolay anla-
yabiliriz” dedi.

Venezuela Devlet Başkanı 
N�colas Maduro’nun 6 
Ek�m 2017 tar�h�ndek� 
Ankara z�yaret�, Türk�ye-
Venezuela �l�şk�ler�nde 2 
yıldan bu yana süregelen 
yakınlaşmada yen� b�r 
�vme yarattı. Maduro’nun 
Ankara z�yaret�nde Türk�ye 
�le Venezuela arasında 
güvenl�k, ekonom�, tarım, 
tur�zm, enerj� alanlarında 5 
yen� anlaşma �mzalandı.
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MİLYON ABD DOLARI
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MİLYON ABD DOLARI
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AFRİKA

Etk�nl�k 
Tarih  Etkinlik  
30.10-01.11.2017   Türkiye - Kuveyt 10. Dönem 
   KEK Toplantısı-Kuveyt

31.10.2017   THY ile SAİK Uluslararası Hasta 
   Merkezi Müdürleri Toplantısı-İstanbul 
31.10.2017   Yeni Atanan T.C. Stokholm Büyükelçisi 
   ile Tanışma Toplantısı-İstanbul 
31.10.2017   Brezilya Bilgilendirme 
   Toplantısı-İstanbul 

31.10.2017   Türk- Japon Gecesi-İstanbul 

01.11.2017   “İhracat Pusulası-Rota: Fas”-İstanbul 

01.11.2017   Rusya Federasyonu Nijniy Novgorod 
   Heyeti ile Toplantı-İstanbul 

02.11.2017    İtalya-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı-Roma

02.11.2017   TİM Rota Endonezya 
   Bilgilendirme Toplantısı-İstanbul 
02-03.11.2017   INGAS 2017-İstanbul 
02.11.2017   Türkiye - Filistin İş Konseyi 
   14. Ortak Toplantısı-İstanbul 
02-03.11.2017   Pakistan Sağlık Bakanı 
   ile Yuvarlak Masa Toplantısı-İstanbul

03.11.2017   TİM Rota Singapur 
   Bilgilendirme Toplantısı-İstanbul 

03.11.2017   T.C. Malabo Büyükelçisi ile 
   Tanışma Toplantısı-İstanbul 

03.11.2017   Belarus Serbest Ekonomi Bölgeleri ve 
   Belarus Ticaret Borsası Heyeti ile 
   Toplantı  İstanbul 
05-11.11.2017   Türkiye-Brezilya İş Konseyi Toplantısı-Sao Paulo

06.11.2017   Yeni Atanan T.C. Seul Büyükelçisi 
   ile Tanışma Toplantısı-İstanbul 
07-10.11.2017   Rusya Federasyonu Adıgey 
   Yatırım Forumu-Maykop

08.11.2017   Yeni Atanan T.C. Kuala Lumpur Büyükelçisi  
   ile Tanışma Toplantısı-İstanbul

09-10.11.2017   Türkiye - Belarus Ekonomik İşbirliğinin  
                Geliştirilmesi Sempozyumu-Minsk

15.11.2017   Brezilya Milli Gün Resepsiyonu-İstanbul 
16.11.2017   Kocaeli Ticaret Odası ile İşbirliğinde Arnavutluk  
   Ülke Bilgilendirme Toplantısı-Kocaeli

17.11.2017   Vietnam Ticaret Heyeti ile Toplantı ve İkili 
   İş Görüşmeleri-İstanbul 
27.11.2017   Türkiye-İtalya Sağlık Sektöründe Kamu-Özel  
   Sektör İşbirliği Fırsatları Semineri-Bologno

28.11.2017   Çin Ülke Sohbet Toplantısı-Adana

28.11.2017   Kolombiya Ekonomik Fırsatlar 
   Bilgilendirme Toplantısı-İstanbul 

28-29.11.2017   Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Ekonomik 
   ve Ticaret Komitesi Toplantısı-Londra

29.11.2017   Lübnan’da PPP Alanında İş Fırsatları-İstanbul 
30.11.2017   İrlanda Günü Etkinliği-İstanbul

30.11-01.12.2017   Türkiye-Rusya ve Rusya-Türkiye İş Konseyleri  
   19.Ortak Toplantısı-Voronej

30.11-03.12.2017   ATS & TAİK New York Türk Film 
   Festivali-New York

K E K  P R O T O K O L Ü  M E T N İ  N İ H A İ  H A L İ N E  G E T İ R İ L D İ

T O P L A M  Y E D İ  Ü L K E Y E  T İ C A R E T  H E Y E T  Z İ Y A R E T İ  G E R Ç E K L E Ş T İ R D İ

T Ü R K İ Y E - K O R E  İ Ş  F O R U M U ,  5  Y I L  A R A D A N  S O N R A  D E İ K ,  K C C I  V E  K O T R A  İ Ş B İ R L İ Ğ İ N D E  D Ü Z E N L E N D İ

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

T Ü R K İ Y E ’ N İ N  F A R K L I  İ L L E R İ N İ N  B E L E D İ Y E  B A Ş K A N L A R I  Ü L K E D E K İ  U Y G U L A M A L A R I  İ N C E L E M E  F I R S A T I  B U L D U 

Rusya �le �şb�rl�ğ� tesc�llend�

Türkler, Afr�ka’yı karış karış dolaştı

Türk�ye ve Kore �ş çevreler� 
Seul’de İş Forumu’nda buluştu

Türk�ye �le Güney Afr�ka arasında 
yen� �şb�rl�ğ� alanları bel�rlend�

Türk beled�yeler� Dan�marka’dan es�nlenecek

18 Ağustos 2017 tarihinde İz-
mir’de Türkiye-Rusya İş Foru-
mu’nda biraraya gelen Türk ve Rus 
iş çevreleri, uzun bir aradan son-
ra yeniden işbirliklerine açık ol-
dukları mesajını vermişti. Ağus-
tos ayında gerçekleştirilen İş Fo-
rumu’nda aynı zamanda KEK 
toplantısına işaret edilmişti. hü-
kümetlerarası düzeyde Kazan’da 
gerçekleştirilen Karma Ekonomik 
Komisyonu (KEK) 15’inci Dönem 
Toplantısı, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci ve Rusya Federasyonu 
Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın 
eşbaşkanlıklarında 21 Ekim 2017 
tarihinde  gerçekleşti. Türkiye ve 
Rusya tarafından iki ülke bakan-
ları, yapılan müzakerelerin ardın-
dan, KEK protokolü metnini nihai 
hale getirdiler  ve varılan anlaşma 
ve mutabakatlara ilişkin açıkla-
malarda bulundular.

Rusya’ya domates, patlıcan
ve nar �hraç ed�lecek
Görüşmeler kapsamında, Tür-
kiye’den Rusya’ya domates, pat-
lıcan ve nar ihracatının 30 Ekim 
2017 tarihi itibari ile kısıtlamala-

rın kaldırılması, 1 Kasım itibari 
ile 50 bin ton domates sevkiyatı-
na başlanması, Rosatom tarafın-
dan gerçekleştirilen Akkuyu nük-
leer santrali inşaat işlerinin ikin-
ci aşamasına geçilmesi, öncelikle 
TIR şoförlerine vize alımında ko-
laylaştırılmış prosedür uygulan-
ması, daha sonra yeşil ve hizmet 
pasaportlarına uygulanan vizele-
rin kaldırılması, Güney Akımı ve 
Türk Akımı Doğalgaz Boru Hatla-
rı Projelerinde yeni aşamaya ge-
çilmesi konularında mutabakat 

sağlandı. Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, anti-damping tedbirle-
ri kapsamında Rusya ile Türkiye 
arasında Tercihli Ticaret Anlaş-
ması çalışmalarının başlatılma-
sını teklif etti. Zeybekci, “Yasak-
ları  ortadan kaldırarak ikili ti-
caretimizi Kasım 2015 öncesine 
hızla getirmeliyiz. Türkiye ile 
Rusya ilişkilerindeki potansiyeli 
yansıtacak, üçüncü ülkelerde bü-
yük projeler gerçekleştirerek önü-
müzdeki 100 milyar ABD Doları 
hedefine ulaşmalıyız” dedi.

DEİK/Türkiye-Afrika İş Kon-
seyleri, 2017 yılı Eylül-Ekim 
döneminde Cibuti, Kamerun, 
Ekvator Ginesi, Gambiya, Se-
negal, Benin ve Fildişi Sahili ol-
mak üzere toplam yedi ülkeye 
ticaret heyet ziyareti gerçek-
leştirdi. DEİK/Türkiye-Cibuti 
İş Konseyi Başkanı Volkan Ka-
zova, DEİK/Türkiye-Afrika İş 
Konseyleri Batı Afrika’dan So-
rumlu Koordinatör Başkan Ali 
Sezen, DEİK/Türkiye-Benin İş 
Konseyi Başkanı Adnan Bostan 
ve DEİK/Türkiye-Fildişi Sahi-

li İş Konseyi Başkanı Halit İn-
ci’nin başkanlık ettikleri heyet 
ziyaretleri kapsamında ülkele-
rin Bakanlıkları ve akademis-
yenleri ile temasların yanısıra 
çok sayıda ikili görüşme de ger-
çekleştirildi. Potansiyel iş fır-
satları araştırmaları alanında 
Cibuti’de enerji, altyapı projele-
ri, liman işletmeciliği ve deniz-
cilik sektörünün yanı sıra maki-
ne, mekanik ve elektrikli cihaz-
lar gibi kilit sektörlerde projeler 
değerlendirildi.  

Kamerun’da Türkiye-Kame-

run İş Konseyi Ortak Toplantısı 
ve ikili iş görüşmelerinde fark-
lı sektörlerden 15 Türk firma-
sı Kamerun tarafından yaklaşık 
130 iş insanı ile biraraya geldi. 
Görüşmelerde, altyapı, inşa-
at ve yenilenebilir enerji başta 
olmak üzere çeşitli sektörlerde 
yatırım fırsatları ile teşvikler 
değerlendirildi. Benin ve Fildi-
şi Sahili ziyaretlerinde ise fark-
lı sektörlerden 17 Türk firma-
sından oluşan heyet iki ülkede 
120’nin üzerinde iş insanıyla 
görüşme fırsatı yakaladı

2013 yılında imzalanan Serbest 
Ticaret Anlaşması sonrasında 
ikili ticari ilişkilerin ivme kazan-
ması ile Türk yatırımcısının Ko-
re’ye olan ilgisi giderek artıyor. 5 
yıl aradan sonra DEİK, KCCI ve 
KOTRA işbirliğinde düzenlenen 
Türkiye-Kore İş Forumu’na 100’e 
yakın Türk ve Koreli iş insanı ka-
tılım sağladı. Türkiye’de köprü 
inşaatı, sinema gibi sektörlerde 
büyük projelere imza atan 100 ka-
dar Güney Koreli firmanın Türki-
ye’de yaklaşık 1.5 milyar ABD Do-
larlık yatırımı bulunuyor.

 Türkiye-Kore İş Forumu, DE-
İK/Türkiye-Kore İş Konseyi, Ko-
re Ticaret ve Sanayi Odası (KC-
CI) ve Kore Ticaret ve Yatırım 
Tanıtım Ajansı (KOTRA) işbir-
liğinde 18 Ekim 2017 tarihinde 
Seul’de gerçekleştirildi. Foruma, 
DEİK/Türkiye-Kore İş Konseyi 
Başkanı Tamer Saka, KCCI Baş-
kan Yardımcısı Dong Geun Lee, 
KOTRA Başkan Yardımcısı Tai 
Sik Lee, ISPAT Kore Temsilcisi 
Taha Saran katıldı. KCCI Başkan 

Yardımcısı Dong Geun Lee, Tür-
kiye ile Güney Kore arasında im-
zalanan Serbest Ticaret Anlaş-
ması ile ilişkilerin daha da güç-
lenmiş olduğunu ve 2017 yılının 
Türkiye ile Güney Kore arasın-
daki diplomatik ilişkilerin 60’ın-
cı yılı olması sebebiyle bu toplan-
tının öneminin büyük olduğunu 
söyledi. KOTRA Başkan Yardım-
cısı Tai Si Lee, uzun yıllardır Ko-
re ile Türkiye arasında çok yönlü 
ve sıkı bir bağ olduğunu vurgula-

dı. DEİK/Türkiye-Kore İş Kon-
seyi Başkanı Tamer Saka, Türki-
ye ile Güney Kore’nin kardeşli-
ğinin Kore Savaşı’ndan bu yana 
sürdüğünü vurgulayarak, 2017 
yılı itibari ile, Güney Kore’nin 
dünyanın 11’inci, Türkiye’nin ise 
17’nci büyük ekonomisi olduğu-
nu söyledi. Saka, iki ülke arasın-
daki ticaret hacminin potansiye-
lin altında olduğu ve Türkiye’nin 
aleyhine bir ticaret açığı olduğu-
nu vurguladı. 

Türkiye’nin 10 yıldır süregelen 
‘Afrika Açılımı’ kapsamında Eko-
nomi Bakanlığı tarafından belir-
lenen 2016-2017 yılları hedef ve 
öncelikli ülkeler listesi içerisinde 
yer alan Kıtasının en zengin eko-
nomisi olan Güney Afrika ile iki-
li ekonomik ilişkileri geliştirmek 
için ardı ardına toplantılar düzen-
leniyor. Yeni yatırımlar ve dış tica-
ret artışının ele alındığı 4-5 Ekim 
2017 tarihlerinde gerçekleştirilen 
Türkiye-Güney Afrika Cumhuri-
yeti Karma  Ekonomik Komisyon 
(KEK) 3. Dönem Toplantısı’nın 
ardından  19 Ekim 2017 tarihin-
de Türkiye-Güney Afrika İş Foru-
mu gerçekleştirildi.

  DEİK/Türkiye-Güney Afrika 
İş Konseyi ev sahipliğinde DEİK/
Türkiye-Afrika İş Konseyleri Ko-

ordinatör Başkanı Tamer Taşkın, 
Güney Afrika Ankara Büyükelçi-
si Pule I. Malefane, Güney Afrika 
Ticaret ve Yatırım Ajansı KwaZu-
lu-Natal Bölgesi Hedef Pazarlar 
Müdürü Claude Pretorius’un ka-
tılımları ile İstanbul’da gerçekleş-
tirilen İş Forumu’na çok sayıda iş 

insanı katıldı. Forumda konuşan ve 
Güney Afrika’nın finans  hizmetle-
rindeki gücüne dikkat çeken DE-
İK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri 
Koordinatör Başkanı Tamer Taş-
kın, Türk firmaları ile Güney Afri-
ka firmaları arasında madencilik 
sektöründe ortak projeler gelişti-
rilebileceğini söyledi. Güney Afri-
ka Ankara Büyükelçisi Pule I. Ma-
lefane, İş Forumu sırasında Güney 
Afrika ile ticarette ve yatırımda 
karşılaşılan zorlukların irdelendi-
ğini belirtti. Güney Afrika Ticaret 
ve Yatırım Ajansı KwaZulu-Natal 
Bölgesi Hedef Pazarlar Müdürü 
Claude Pretorius yaptığı sunumda, 
yabancı yatırımcının Güney Afri-
ka’ya erişiminde vize sorununun 
devam ettiğini; fakat sorunları çöz-
mek için çalıştıklarını belirtti. 

Danimarka, ülke çapında ener-
ji arz güvenliğini sağlamak adı-
na yenilenebilir enerji alanında 
yatırımlarını sürdürüyor. Ülke, 
rüzgar enerjisi başta olmak üze-
re, yenilenebilir enerjinin fark-
lı kaynaklarına yönelerek, ka-
demeli olarak fosil yakıt tüketi-
mini sona erdirmeyi hedefl iyor. 
Danimarka genelinde yenilene-
bilir ve çevreci enerji teknoloji-
leri aynı zamanda önemli bir de 
istihdam alanı sağlamakta. Te-
miz ve verimli enerji alanındaki 
teknolojilerde bilgi birikimi ile 
Danimarka, enerji verimliliği ve 
çevre alanında aynı kaygıları ta-
şıyan pek çok ülkenin dikkatini 
çekmekte. DEİK/Türkiye-Dani-
marka İş Konseyi ve Danimar-
ka Başkonsolosluğu işbirliğinde 
Ekim ayı içerisinde Danimar-
ka’ya gerçekleştirilen heyet zi-
yareti ile  Türkiye’nin farklı il-
lerinin belediye başkanları ül-
kedeki uygulamaları inceleme 
fırsatı buldu.

  “Atıktan Enerji ve Bölgesel 
Isınma” temalı 26-29 Eylül 2017 
tarihlerinde Kopenhag’a gerçek-
leştirilen ziyarete DEİK/Türki-
ye-Danimarka İş Konseyi Baş-
kanı Alper Önoğlu, Danimarka 
Başkonsolosu Jesper Kamp, Er-
zurum ve Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanları, Bolu Çanak-
kale, Zonguldak, Kırşehir, Niğde 
ve Akhisar Belediyelerinin Baş-
kan ve temsilcileri katıldı. Atık-
tan enerji üretimi ve bölgesel 

ısınma konularında faaliyet gös-
teren yerel kurum ve firmalar ile 
görüşmelerin gerçekleştiği ziya-
retlerde, Türkiye ile Danimar-
ka arasındaki ekonomik ve tek-
nolojik işbirliğinin geliştirmesi 
ele alındı. Dünyada yenilenebi-
lir enerji konusunda öncü ülke-
lerden biri olan Danimarka’ya 
düzenlenen ziyaret kapsamın-
da, Kopenhag Belediye Başkanı 
Frank Jensen ile bölgesel ısınma 
ve atıktan enerji üretim politi-
kaları konusunda istişare yapıl-
dı. İş Konseyi heyeti, Danimar-
ka Bölgesel Isıtma Derneği ve 
Danimarka’nın tüm yenilenebi-
lir enerji teknolojisini bir araya 
getiren State of Green, Kopen-

hag Büyükşehir Belediyesi tara-
fından yönetilen VEKS Bölge-
sel Isıtma Tesisleri, Danimarka 
Yatırım Fonu (IFU), Danimar-
ka Exim Bankası (EKF), Nordic 
Yatırım Bankası, TAS I/S Tesisi, 
dünyanın en büyük pompa üreti-
cisi Grundfos’un Genel Merkezi,  
Sunmark-Arcon Güneş Termal 
Santraline, Danfoss genel mer-
kez ve üretim tesislerine ziyaret-
lerini gerçekleştirdi.

 Türkiye’nin Danimarka için 
değerli bir pazar olduğuna vurgu 
yapılan ziyaretlerde, yenilene-
bilir enerji ve özellikle belediye-
ler nezdinde atıktan enerji üre-
timi ve bölgesel ısınma teknolo-
jileri alanında işbirliği fırsatları 

değerlendirildi. Danimarka’da 
mevcut bilgi birikimi ile Türk 
kamu kuruluşlarının biraraya 
geldiği, bir araya getirilerek, kar-
şılıklı faydanın sağlanabileceği 
ve bu sistemlerin üçüncü ülke-
lerde Türkiye-Danimarka ortak-
lığı ile kurulabileceği ele alındı.

 DEİK/Türkiye-Danimarka İş 
Konseyi Başkanı Alper Önoğlu, 
“Danimarkalılar bir şeyden pa-
ra kazanmazlarsa bunu kurmaz-
lar. Çevrecilik değil olay sadece. 
Danimarka’da boruları döşemek 
Türkiye’dekinden 4 kat daha pa-
halı. Buna rağmen bu sistemle-
ri   kurup işletmeyi başarabili-
yorlar. Bu sistem yerli sanayiye 
de kazandırıyor” dedi.
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