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İş dünyası, Malta’da hem AB sürec#n#
hem de ekonom#k #şb#rl#ğ#n# el aldı
Türk !ş dünyası, AB Dönem Başkanlığı sürec!nde
Malta’dan, Türk!ye’n!n AB
müzakere sürec!ne destek
bekl!yor. Ayrıca Gümrük
B!rl!ğ! rev!zyon sürec!n!n
her !k! tarafın end!şe ve sorunlarını g!derecek şek!lde
hızlıca tamamlanması
arzu ed!l!yor.
T.C. Başbakanı Binali Yıldırım’ın
16-17 Şubat 2017 tarihlerinde AB
Dönem Başkanı Malta’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, DEİK/Türkiye-Malta İş Konseyi
ve Malta Ticaret Sanayi ve Girişimcilik Odası işbirliğinde düzenlenen
Türkiye-Malta İş Forumu, 17 Şubat
2017 tarihinde Malta’nın başkenti
Valletta’da gerçekleştirildi.
Forumun açışına T.C. Başbakanı Binali Yıldırım, Malta Başbakanı
Joseph Muscat, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Malta Ekonomi,
Yatırım ve Küçük İşletmeler Bakanı
Dr. Christian Cardona, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Malta Ticaret Sanayi ve Girişimcilik Odası
Başkanı Anton Borg, DEİK/Türkiye-Malta İş Konseyi Başkanı Jak Eskinazi ve Türkiye-Malta İş Konseyi
Eşbaşkanı Mark Bencini katıldı. Forumda, 1 Ocak 2017 tairihi itibariyle
Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı
görevini üslenen Malta ve Türkiye
arasındaki potansiyel ekonomik işbirlikleri ve Türkiye’nin AB üyelik
süreci ele alındı.

"Malta’ya Başbakan sev!yes!nde
gerçekleşt!r!len !lk z!yaret"
İş Forumunda açış konuşmasını gerçekleştiren T.C. Başbakanı Binali
Yıldırım, Türkiye ile Malta arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin
50’nci yılı vesilesiyle gerçekleştirilen ziyaretin, Başbakan düzeyinde Türkiye’den Malta’ya yapılan ilk
ziyaret olduğunu vurguladı. Küresel ekonomik çalkantılara rağmen,

AB Konseyi
Dönem
Başkanı: Malta
● Malta, 1 Mayıs 2004 yılında AB

üyes# oldu.
● Malta, 2007 yılında Schengen

Malta’nın ekonomik büyümesine hız
kesmeden devam ettiğini vurgulayan
Başbakan Binali Yıldırım, iki ülke
arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini, böylece bugüne kadar kaybedilmiş fırsatların telafi edilebileceğini söyledi.
Türk ve Maltalı iş dünyası temsilcilerine işbirliği çağrısında bulunan
Başbakan Yıldırım, mevcut sektörlerin ötesinde yeni alanların da keşfedilmesi gerektiğini belirtti.
Türkiye’nin son 15 yılda önemli bir ekonomik dönüşüm geçirdiğini ifade eden Başbakan Yıldırım,
küresel ekonomik kriz devam ederken, Türkiye’nin dev projeleri hayata geçirmeye devam ettiğini; bu alanda Türkiye’nin Malta ile tecrübe ve
deneyim paylaşmaya her zaman hazır olduğunu ifade etti. İki ülke arasında turizm alanındaki ilişkilerin
çok daha hızlı gelişebileceğini ifade
eden Başbakan Binali Yıldırım ayrıca, Malta’ya Türkiye’nin AB üyeliği
konusunda göstermiş olduğu kararlı duruşundan ötürü teşekkür etti ve
Gümrük Birliğinin revizyonu sürecinde vermekte oldukları destekten
memnuniyet duyduklarını söyledi.

"GÜMRÜK BİRLİĞİ REVİZYON SÜRECİNİN BAŞLAMASINI BEKLİYORUZ”
T.C. Ekonom# Bakanı N#hat
Zeybekc# Forum’un açışında
yaptığı konuşmada, Türk#ye’n#n
Akden#z coğrafyasındak# en öneml#
yatırımlarının Malta’da bulunduğunu
söyled#. Türk#ye #le AB arasındak#
#l#şk#n#n temel b#leşen# olan Gümrük
B#rl#ğ#n#n rev#zyonu sürec#nde AB
Dönem Başkanı Malta’nın önem#n#n
b#r kat daha arttığını #fade eden

“Üyel!k sürec!n! desteklemeye
devam edeceğ!z”
Malta Başbakanı Joseph Muscat
ise yaptığı konuşmada finansal hizmetler, e-ticaret ve denizcilik sektörlerinde Türkiye ile Malta arasında önemli bir gelecek gördüklerini
ifade etti.
Türkiye’nin AB üyelik sürecini
desteklemeye devam edeceklerini
ifade eden Malta Başbakanı Muscat,
Gümrük Birliğinin revizyonu müzakerelerini Malta’nın AB Dönem Başkanlığı sürecinde açmak istedikleri-

Bakan Zeybekc#, 2014 yılı #t#bar#yle
Türk#ye-AB Gümrük B#rl#ğ#n#n
Türk#ye #ç#n sürdürüleb#l#r olmaktan
uzaklaşmaya başladığını söyled#.
Bu çerçevede 2015 yılında Gümrük
B#rl#ğ#n#n rev#zyonu sürec#ne
adım atıldığını bel#rten Ekonom#
Bakanı, 2016 yılında tarafların
etk# anal#zler#n# hazırladıklarını
ve Malta’nın AB Konsey# Dönem

ni ifade etti. Malta Ekonomi, Yatırım
ve Küçük İşletmeler Bakanı Dr. Christian Cardona da rekabet gücünün
giderek arttığı küresel ekonomi düzeninde, başta denizcilik, trans-denizcilik, lojistik ve eğitim başta olmak üzere, birçok sektörde iki ülke
arasında işbirliğine hız verilmesi gerektiğini vurguladı.

“Kron!kleşm!ş sorunlara kalıcı
çözüm üretmen!n vakt! geld!”
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan,
Türk iş dünyası olarak AB Dönem

Başkanlığı sürec#nde, Gümrük
B#rl#ğ#n#n rev#zyonu sürec#n# resm#
olarak başlamayı üm#t ett#kler#n#
söyled#. Önümüzdek# dönemde
Malta’nın elektron#k t#caret#n
loj#st#k merkezler#nden b#r#
olacağına vurgu yapan Ekonom#
Bakanı Zeybekc#, Türk ve Malta
#ş dünyalarını bu alanda ortak
yatırımlar yapmaya davet ett#.

Başkanlığı sürecinde Malta’dan,
Türkiye’nin AB müzakere sürecine destek beklediklerini belirtti.
Malta’nın Dönem Başkanlığı sürecinde müzakerelerine başlanması
beklenen Gümrük Birliği revizyon
sürecinin her iki tarafın endişe ve
sorunlarını giderecek şekilde hızlıca tamamlanmasını arzu ettiklerini
belirten DEİK Başkanı Vardan, taşıma kotaları, sürücü vizeleri, Türk
vatandaşlarına yönelik vize uygulamaları gibi, Türkiye-AB ekonomik
ve ticari ilişkilerinde kronikleşmiş

Bölges#ne, 2008 yılında #se Avro
Alanı’na dâh#l oldu.
● AB Dönem Başkanlığı görev#n#
1 Ocak 2017 tar#h#nde üstlenen
Malta’nın bu #lk Dönem Başkanlığı.
● Bu görev# 30 Haz#ran 2017
tar#h#ne kadar yürütecek Malta,
sonrasında Dönem Başkanlığını
Estonya’ya devredecek.
● Malta’nın Dönem Başkanlığı
ayrıca, Hollanda, Slovakya ve
Malta’dan oluşan Üçlü Dönem
Başkanlığının da sonu olacak.
● Malta’nın AB Dönem
Başkanlığında öncel#kler#:
■ Göç Kr#z# ■ Tek Pazar
■ Güvenl#k ■ Sosyal Kapsayıcılık
■ AB’n#n Komşuları ■ Den#zc#l#k
● Türk#ye #ç#n Malta’nın AB Dönem
Başkanlığının öneml# konuları:
■ Mültec# kr#z# konusunda sağlanan
uzlaşmanın devamı;
■ Gümrük B#rl#ğ#’n#n güncelleşmes#n#
öngören müzakereler#n başlanması;
■ Türk#ye #le üyel#k müzakere
sürec#ndek# #lerleme.

sorunlara kalıcı çözümler üretilmesinin zamanının geldiğini vurguladı.
DEİK Başkanı Vardan ayrıca
Malta’nın Dönem Başkanlığı’nda
birkaç fasılda müzakerelere başlamayı ve açılmış bazı başlıklarda
müzakerelerin kapatılmasını talep
ettiklerini de vurguladı.
Vardan, Türk iş dünyasının Malta’yı ziyaretinde amacın, Türkiye’nin AB adaylık süreci olduğu kadar, Türkiye ile Malta arasındaki
ikili ticaret ve yatırımları artırmak
olduğunu ifade etti.
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Türk!ye-İtalya İş Forumunda, altyapı, enerj! ve sağlık sektörler!nde !şb!rl!kler! masaya yatırıldı
DEİK ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-İtalya İş Forumu,
T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Calenda, DEİK
Başkanı Ömer Cihad Vardan ve
DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı Burak Vardan’ın katılımları ile 22 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
Toplantıda başta altyapı, enerji
ve sağlık sektörleri olmak üzere,
Türk-İtalyan ekonomik ve ticari ortaklığının geliştirilebileceği
alanlar, 100’ün üzerinde Türk ve
İtalyan iş dünyası temsilcisinin
katılımıyla masaya yatırıldı.

“T!caret hacm! 30 m!lyar
ABD Doları’na çıkmalı”
T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk ve İtalyan Eximbankları arasında imzalanan anlaşmanın önemine vurgu yaparken,
Türkiye ve İtalya arasındaki ikili ticaretinin geliştirilmesi için
yeni hedeflerin belirlenmesi gerektiğini söyledi. DEİK ve karşı kanat kuruluşu Confindustria arasında oluşturulacak ortak

bir platform ile Türk ve İtalyan
iş dünyaları arasında işbirliği fırsatlarının değerlendirileceğini
belirten Bakan Zeybekci, iki ülke arasında 18 milyar ABD Doları
hacmindeki dış ticaretin, yeterli
olmadığını ve bu rakamın 30 milyar ABD Doları seviyesine çıkması gerektiğini vurguladı.

“Anlaşma !le yatırımlar
hız kazanacak”
İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Calenda, Türkiye’nin
her zaman AB konusunda İtalya’ya güvenebileceğini, özellikle
de Gümrük Birliğinin güncellenmesi kapsamında İtalya’nın gözlemci ve sürecin takipçisi olacağını söyledi. Yasadışı göç ile ilgili
olarak Türkiye’nin çok büyük bir
sorumluluğu sırtlandığını ifade
eden İtalyan Bakan, Türkiye’ye
gösterdiği çabadan ötürü teşekkür etti. İki ülke Eximbankları
arasında varılan anlaşma ile yatırımlara hız kazandırılacağını belirten Bakan Calenda, yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi ve
yönlendirilmesi için gerekli ça-
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lışmaların yapılacağını ifade etti.

“Türk!ye’n!n hedef ülke
olması çok öneml!”
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise, ekonomik ve ticari ilişkiler açısından Türkiye ile İtalya’nın tam bir uyum ve senkronizasyon içerisinde olduğunu
söyledi. Son iki yılda ülkeler arası ticaretin düşüş eğiliminde olduğunu vurgulayan DEİK Başkanı Vardan, Türk ve İtalyan iş
dünyası temsilcilerinin bu hac-

mi, hızla büyütmesi gerektiğini
belirtti. İtalya’nın 2017 ve 2018
yılları için Türkiye’yi ‘Hedef Ülke’ olarak belirlemiş olmasının
çok önemli bulduklarını ifade
eden Başkan Vardan, bu çerçevede enerji, tarım, otomotiv, gıda gibi ‘geleneksel’ sektörlerin yanı sıra, start-uplar, akıllı ve inovatif
teknolojiler, yenilenebilir enerji
gibi yüksek katma değere sahip
alanlardaki fırsatların da karşılıklı olarak değerlendirileceğini
söyledi.

“Fırsatlar somut projelere dökülmeli”
DEİK/Türk#ye-İtalya İş Konsey#
Başkanı Burak Vardan #se, Türk#ye
ve İtalya’nın sah#p olduğu fırsatları
#k# ülken#n b#rl#kte somut projelere
dönüştürmes# gerekt#ğ#n# söyled#.
İk# ülke ekonom#s#n#n tamamlayıcı
özell#kler#n# üçüncü ülkelerde uzun
vadel# ortaklıklarla güçlend#rmes#
gerekt#ğ#n# bel#rten Vardan, sağlık,
altyapı ve enerj# sektörler#nde

#şb#rl#ğ# yapılab#leceğ#n#
vurgulayarak, “Sadece Türk#ye
ve İtalya’da değ#l, uluslararası
ekonom#k s#stem #çer#s#nde
g#derek daha etk#n rol oynamaya
aday Afr#ka’da; ambargoların
kalkması sonrasında tüm dünyanın
gözler#n# çev#rd#ğ# İran’da;
Orta Doğu’da, Orta Asya’da
gerçekleşt#rmel#y#z” ded#.

DEİK, Tac#k#stan’dak# fırsatları masaya yatırdı

Yurtdışı pazarlar DEİK'#n radarında

Özbek#stan'la tekn#k altyapı rev#ze ed#l#yor

Türk ve Afgan #ş dünyası b#r araya geld#

T.C. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’#n Tac#k#stan
z#yaret# çerçeves#nde düzenlenen Türk#ye-Tac#k#stan
İş Forumu, 400’den fazla Türk ve Tac#k #ş dünyası tems#lc#s#n# ağırladı.

Yurtdışı Yatırım Forumu 2017, kapsamında Türk
ş#rketler# #ç#n potans#yel arz eden yen# pazarlara
dönük hukuk# durumlar, yatırım r#skler# ve f#nansman enstrümanları masaya yatırıldı.

DEİK/Türk#ye-Özbek#stan İş Forumu’nda tarım, tekst#l-konfeks#yon, tur#zm, loj#st#k, alanlarında #şb#rl#ğ#
çağrısı yapıldı. Ayrıca 10 farklı alanda #şb#rl#ğ# anlaşması #mzalandı.

RECCA konferansları çerçeves#nde #lk #ş forumu İstanbul’da düzenlend#. Forum kapsamında b#r araya
gelen Türk ve Afgan #ş dünyası tems#lc#ler# #şb#rl#ğ#
fırsatlarını ele aldı.
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Türk!ye !le Et!yopya
t!car! ortaklığı !lerl!yor

DEİK, Tac"k"stan’dak"
fırsatları masaya yatırdı
Son yıllarda ekonom!k
kalkınma !ç!n öneml! reformlar gerçekleşt!ren Tac!k!stan’la !l!şk!ler b!r üst
sev!yeye çıkıyor. Karşılıklı
yatırım ve t!caret!n artması !ç!n !k! ülke de kolaylaştırıcı adımlar atacak.

Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome Wirtu’nun resmi ziyareti onuruna düzenlenen Çalışma Kahvaltısı CEO Toplantısı, T.C.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımlarıyla DEİK ev sahipliğinde 9 Şubat 2017 tarihinde
İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda Türk ve Etiyopyalı iş dünyası temsilcileri bir araya geldi.
CEO Toplantısında işadamlarına hitap eden Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome Wirtu, iki ülke arasındaki ekonomik
ilişkilerin geliştirilmesi açısından
çok emek verildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Dr. Wirtu, “Tekstil
sektörünün Etiyopya’nın yabancı
yatırımı çekmek istediği tek alan
olmadığına dikkat çekerek, “Sanayileşmeyi tamamlayabilmek için
enerji ve altyapı sistemlerine ihtiyacımız var. Özel sektör her iki ülkede büyük rol oynayacak” dedi.

“Et!yopya’ya güven!yor ve
!nanıyorum”
T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise CEO Toplantısında yaptığı açış konuşmasında Etiyopya
ile gelişen ilişkilere vurgu yaptı ve
Türkiye’nin Etiyopya’da 2,5 milyar
ABD Dolarlık doğrudan yatırımı
bulunduğunu söyledi. Bakan Zeybekci, “Türk yatırımcıların Etiyopya’ya gösterdiği ilgi giderek artıyor.

420

ETİYOPYA

MİLYON ABD DOLARI
Toplam dış t!caret hacm!

384

ETİYOPYA

MİLYON ABD DOLARI
Et!yopya’ya yapılan !hracat

Ben Etiyopya’ya güveniyor ve inanıyorum. Etiyopya ile işbirliğinde
sınır tanımıyoruz” dedi.

“Tarımda !şb!rl!ğ! yapab!l!r!z”
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan
ise "Geçtiğimiz Kasım ayının başında İstanbul’da Türkiye-Afrika
Ekonomi ve İş Forumunu gerçekleştirdik. Etiyopya’dan da oldukça
önemli bir heyetin katıldığı Zirvede 3.500 iş insanını bir araya getirdik. Önümüzdeki Nisan ayının sonunda tarım özelinde çalışma yapacağız. Etiyopya’nın bu Foruma
katılımı oldukça önemli” dedi.
DEİK Karşı Kanat Kuruluşu Etiyopya Ticaret Odası (ECCSA) Başkanı Endalkachew Sime da Etiyopya ve Türkiye’nin önemli ekonomik
ortaklık safhasına geldiğini belirtti.

YENİ İŞBİRLİĞİ İMKANLARI ELE ALINDI

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan
Üçlü İş Forumu İstanbul’da toplandı

DEİK ev sahipliğinde Türkiye -Azerbaycan-Gürcistan 5’inci İş Forumu, T.C. Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü,
Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma
Bakanı Giorgi Gakharia, T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi
Rona Yırcalı’nın katılımları ile 17
Şubat 2017 tarihinde İstanbul’da
gerçekleştirildi.

"Her adımı atmaya hazırız"
T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Türk, Azeri
ve Gürcü iş adamlarının yeni anlaşmalar yapmasının üç ülke için
güç birliği oluşturduğunu söyledi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın, Güney Kafkasya’nın jeostratejik konumu ile doğunun
batıya, batının da doğuya açılan
kapısı olduğunu belirten Bakan
Özlü, ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlenmesi için her adımın
atılmaya hazır olduğunu vurguladı. Türkiye’nin dünyadaki olumsuz gelişmelere rağmen büyümeye
devam ettiğini belirten Özlü, Türkiye’nin makroekonomik göstergelerde yukarı yönlü büyümesini
sürdürdüğünü söyledi.
T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı
Fatih Metin ise Forum kapsamın-

da yaptığı konuşmada, Türkiye,
Azerbaycan ve Gürcistan’dan, üç
dost ülkenin iş adamlarının biraraya gelmesinin önemli olduğunu
söyledi. Bakan Yardımcısı Metin,
dostluğu ve kardeşliği tescillenmiş üç ülkenin ticari ilişkilerinde
karşılıklı olarak engellerin kaldırması gerektiğini sözlerine eklendi.
Üç ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar ABD Dolarına çıkarılmasının istendiğini ve bu hedefin gelecek dönemde yakalanacağını belirten Metin, “Bizim Ar-Ge
ve inovasyon altyapımız, Gürcistan’ın zengin doğal kaynakları ve
Azerbaycan’ın güçlü enerji altyapısını bir araya getirerek, ortak
projeler gerçekleştirip sanayimizi
birlikte ivmelendirmeliyiz” dedi.

"Henüz hedefler!n uzağındayız"
DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, Türkiye, Azerbaycan ve
Gürcistan’ın bölgede istikrar eksenlerini inşa etmek için yoğun
çaba sarf ettiğini belirtti. Türkiye,
Azerbaycan ve Gürcistan arasında
tesis edilen ekonomik ve ticari ilişkilerin, üçlü işbirliği için bir temel
oluşturduğunu belirten Yırcalı, bir
önceki İş Forumunda üçlü ticaret
hacminin 20 milyar ABD Doları
seviyelerine ulaşması gerektiğinin
hedeflendiğini vurgulayarak, “Henüz bu hedefin uzağındayız” dedi.

DEİK ev sahipliğinde Türkiye-Tacikistan İş Forumu, T.C. Başbakan
Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Tacikistan Ekonomik Kalkınma Bakanı
Nematullo Hikmatullozoda, DEİK/
Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Mahmut Er ve Tacikistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şarif Said’in katılımları ile 16 Şubat
2017 tarihinde Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de gerçekleştirildi.
T.C. Başbakan Yardımcısı Tuğrul
Türkeş’in Tacikistan ziyareti çerçevesinde düzenlenen Türkiye-Tacikistan İş Forumu'na, 400’den fazla Türk ve Tacik iş dünyası temsilcisi katıldı.
T.C. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Mevlana’nın doğduğu
topraklarda bulunmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile Tacikistan’ın ikili ticaretinde
mevcut durumun potansiyeli yansıtmadığını söyledi. İlişkilerin daha da gelişmesine engel olan faktörlerin beraber tespit edilmesi ve
ortadan kaldırılması için Tacikistan yetkilileri ile beraber çalıştıklarını belirten Başbakan Yardımcısı, Türkiye ekonomisinin dünya
genelinde yaşanan olumsuzluklara
rağmen büyüme eğiliminde olduğunu söyledi. Türkiye’nin bölge ülkeleri arasında en yüksek performans sergileyenlerden biri olduğunu ifade eden Türkeş, Tacikistan ile
Tercihli Ticaret Anlaşmasının imzalanması konusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Tacikistan’da Türk ihraç ürünleri fuarının
düzenlenmesi ve Tacik firmaların
Türkiye’deki fuarlara teşvik edil-
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Toplam t!caret hacm!

Türk!ye’n!n Tac!k!stan’a !hracatı

mesinin faydalı olacağını vurgulayan Başbakan Yardımcısı Türkeş,
Tacikistan’ın yetkili makamları ile
Türk iş insanlarına vize kolaylığı,
çalışma izinleri, tır geçiş belgeleri gibi önem arz eden konuların da
görüşüldüğünü söyledi.

“Anlaşmalar !t!c! güç olacak”
Tacikistan Ekonomik Kalkınma
Bakanı Nematullo Hikmatullozoda, bugün protokolü imzalanacak
olan Karma Ekonomik Komisyonu
(KEK) çerçevesinde birçok alanda
işbirliği anlaşmalarına varıldığı ve
bu anlaşmaların Türkiye ile Tacikistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin itici gücü olacağını
söyledi. Büyük ve orta hacimli Türk
yatırımlarının önemini vurgula-

yan Hikmatullozoda, serbest bölgeler alanında tecrübelerin paylaşımının önemli olduğunu ve özellikle tekstil, tarım, hidroelektrik ve
ulaştırma sektörlerinde yeni işbirliği projelerinin arzu edildiğini söyledi. Tacikistan Hükümeti tarafından açık ve şeffaf bir ekonomik sistem kurulması için ciddi adımlar
atıldığını vurgulayan Hikmatullozoda, Türk firmalarının bu fırsatlardan yararlanmalarını istediklerini kaydetti.

“1 m!lyar ABD Dolarlık hedef”
DEİK/Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Mahmut Er, Türkiye’nin diğer Orta Asya ülkeleri gibi Tacikistan’ı da öncelikli ortak
olarak gördüğünü söyledi. Türki-

ye ile Tacikistan arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin Türk özel
sektörünün öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirten Er, Tacikistan’ın ihracatında ilk sırada
Türkiye’nin yer aldığını söyledi.
Türkiye ile Tacikistan arasında ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için potansiyelin ve altyapının bulunduğuna dikkat çeken
Er, 1 milyar ABD Dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmanın öncelikli
hedef olduğunu ve ticari taşımacılığın önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.
Türk firmalarının Tacikistan’da
gerçekleştirdiği doğrudan yatırımların 11,5 milyon ABD Doları seviyesinde olduğu vurgulayan Er, Türk
müteahhitlik firmalarının Tacikistan’da 450 milyon ABD Dolarına
karşılık 30 kadar proje üstlendiğini
ve Tacikistan’da faaliyet gösteren
yaklaşık 35 Türk sermayeli firmanın ağırlıklı olarak müteahhitlik,
inşaat malzemeleri, halıcılık, mobilya üretimi ile gıda ve ticaret sektörlerinde çalıştığını söyledi.

H U K U K İ V E T E K N İ K A LT YA P I R E V İ Z E E D İ L İ YO R

Türk!ye !le Özbek!stan 10 farklı alanda
!şb!rl!ğ!n! artırmak !ç!n anlaşmalar !mzaladı
DEİK ev sahipliğinde düzenlenen DEİK/Türkiye-Özbekistan
İş Forumu, Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Özbekistan
Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler, Yatırımlar ve Ticaret Bakanı Elyor Ganiyev, DEİK Başkan
Yardımcısı ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ile DEİK/Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Hayri Kartopu’nun katılımları
ile 27 Şubat 2017'de İstanbul’da
gerçekleştirildi.
T.C Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Forumda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Özbekistan’ın
birbirini tamamlayıcı nitelikte,
toplam 110 milyonluk bir nüfus
hacmi oluşturduklarını söyledi.
İki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 1,2 milyar ABD Doları olması sebebiyle karşılıklı ihracat seferberliği başlatmayı kararlaştırdıklarını açıklayan Bakan
Zeybekci, tarım, tekstil-konfeksiyon, turizm, lojistik, alanlarında
işbirliği çağrısı yaptı. 1995 yılında
imzalanan Yatırımların Karşılıklı
Korunması ve Teşviki Anlaşmasının da güncelleneceğini belirten
Bakan Zeybekci, “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasını da çalışıp, imzalayacağız. Ulaştırma alanında imzalanmış ancak
henüz hayata geçmemiş bir anlaşmamız var, bunu da en yakın zamanda hayata geçireceğiz” dedi.

“T!caret hacm! yeterl! değ!l”
Türkiye’nin Gümrük Birliği sayesinde AB ile 160 milyar ABD
Dolarlık ihracat hacmine ulaştığını hatırlatan Bakan Zeybekci,
“En geç 2018’in ilk yarısına kadar
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Gümrük Birliğinin güncellenmesi gündemimizde. Tarım, hizmetler, kamu alımları da Gümrük Birliğine dâhil edilecek” diye ekledi.
Özbekistan’da bugüne dek Türk
şirketlerinin yürüttüğü proje bedelinin toplam değerinin 2 milyar ABD Dolarının üzerinde olduğunu, 110’a yakın Türk şirketinin
de Özbekistan’da faaliyet gösterdiğini hatırlatan Bakan Zeybekci, bu hacmin yeterli olmadığını
da sözlerine ekledi. Ekonomi Bakanı Zeybekci, Özbekistan ile kazan-kazan ilkesine göre işbirliği
yürütmeyi hedeflediklerini belirtti ve “Karşılıklı menfaatin sürdürülebildiği ilişkiler, sürdürülebilir ilişkilerdir. Türk ve Özbek şirketlerinin hem Türkiye’de, hem de
Özbekistan ve üçüncü ülkelerde

kurum ve kuruluş ortaklıklarını
çok önemsiyorum” dedi.

"S!zlerle !ler!ye g!tmeye açığız"
Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov ise
konuşmasında, Türkiye’nin Özbekistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk
ülke olduğunu hatırlattı ve Türkiye’nin bu kabulünü hiç bir zaman
unutmayacaklarını söyledi. Başbakan Yardımcısı Azimov, Özbekistan’ın Türk iş dünyası ile işbirliğine her zaman açık olduğunu belirtti
ve “Ticari ve ekonomik işbirliğinde
yeni seviyeler kat etmeye, sizlerle
ileriye gitmeye açığız” dedi.
Özbekistan’ın bağımsızlığını elde ettikten sonra ekonomik olarak
gelişimine dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Azimov, hükümet

olarak ekonomide beş ana prensip belirlediklerini; ekonominin
siyasetten üstünlüğüne, hukukun
üstünlüğüne, reformcu devlet yapısına, güçlü sosyal politika ve
serbest piyasa ekonomisine inandıklarını belirtti.
DEİK Başkan Yardımcısı ve TİM
Başkanı Mehmet Büyükekşi ise iki
ülke arasındaki işbirliğinin giderek
gelişeceğini öngördüğünü açıkladı.
Turizm, sağlık, madencilik, dericilik başta olmak üzere pek çok sektörde ekonomik ilişkilerin gelişmesi için potansiyelin varlığına işaret
eden Büyükekşi, “Enerjiden turizme; madencilikten ilaç ve kimya sanayiine; müteahhitlikten inşaata
kadar çok farklı sektörlerdeki firmalarımız bu potansiyeli hayata geçirmek için hazırlar" dedi.
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Yurtdışı yatırımlarda yeni boyut:
Küresel konumlanma
Yurtdışı Yatırım Forumu
2017, T.C. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, EBRD
Türkiye Yönetici Direktörü
Jean-Partrick Marquet ve
DEİK/Yurtdışı Yatırımlar
İş Konseyi Başkanı Volkan
Kara’nın katılımları ile 23
Şubat 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
DEİK/Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi ev sahipliğinde, Avrupa İmar
ve Kalkınma Bankası (EBRD), Dünya Bankası Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Dentons ve Balcıoğlu
Selçuk Akman Keki Avukatlık Ortaklığı işbirliği ile gerçekleştirilen
Forum kapsamında, Türk şirketleri
için potansiyel arz eden yeni pazarlara dönük hukuki durumlar, yatırım riskleri ve finansman enstrümanları masaya yatırıldı.

“Marka satın almak
Türkiye’yi büyütür”
T.C Başbakan Yardımcısı Mehmet
Şimşek, Forum’un açış konuşmasında son dönemde korumacı politikaların küresel boyutta kendini göstermeye başladığını, ancak pek çok sektörde küreselleşmenin kaçınılmaz
olduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı Şimşek, “Yatırım uzun soluklu
bir alandır. 80 milyon nüfusu ile Türkiye’nin tüketim alışkanlıkları, cazibesi aynıdır. Türkiye’nin bulunduğu
coğrafyanın sıkıntıları, Türkiye’deki
ekonomik gelişime yönelik iradeyi
etkilemedi. Önümüzdeki günlerde
Orta Doğu’nun yeniden inşasını ve

YURTDIŞI YATIRIMLAR ARTIYOR
2016 yılında DEİK ve Deloitte Türkiye
işbirliği ile hazırlanan ve kamuoyu ile
paylaşılan ‘Yurtdışı Yatırım Endeksi’
raporu, son yıllarda Türk şirketlerinin
yurtdışı yatırımlara artan ilgisine dikkat
çekiyor, yatırım coğrafyalarının risk ve
potansiyelini Türk yatırımcılar açısından
değerlendiriyordu. Rapor, orta ve düşük
gelir sınıfındaki ülkelerde Çin’i, yüksek
gelir sınıfındaki ülkelerde ise ABD’yi ilk
sırada konumlandırıyor; Avrupa ülkeleri
ise cazibesini korumaya devam ediyor.
Rapor, Türk şirketlerinin, 2014-2015
döneminde yurtdışında gerçekleştirdiği birleşme ve satın alma işlemleri ile

bunu kimlerle yapmamız gerektiğini
konuşacağız” dedi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet
Şimşek, yurtdışında pazar payını
büyütmek için marka satın almanın, firmaların pazar payını büyütmek açısından büyük avantaj getirdiğini hatırlattı ve “Var olan bir
markayı satın almak bu anlamda
avantajlıdır. Yurtdışına Türk girişimcilerin marka satın almak yoluyla yaptığı yatırımlar Türkiye’ye
katkı sağlar, ekonomisini büyütür,
cari açığını azaltır” dedi. Yurtdışında iş yapan girişimcilerin farklı
yönetişim modellerine, farklı kültürlere dair tecrübe edinmesinin
mümkün olduğunu belirten Şimşek, DEİK’in hazırladığı ‘Yurtdışı
Yatırım Endeksi’ çalışması ile, Türkiye dışına açılmak isteyen yatırım-

“ L A T I N A M E R I K A , A F R I K A’ D A N Ç O K D A H A B Ü Y Ü K B I R P A Z A R ”

cıya yol gösterici olmak açısından
önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

“Türk şirketleri bölgede
etkinliğini artırmalı”
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
(EBRD) Türkiye Yönetici Direktörü
Jean-Partrick Marquet ise, Türk özel
sektöründe son iki yılda elde edilen
başarılara hayranlık duyduğunu belirtti. Marquet, uluslararası ticarette
büyük atılımlar yapıldığını, son aylarda Türkiye’de yaşanan sıkıntıların geçici olduğunu düşündüğünü belirtti ve yurtdışı yatırımların Türkiye’nin özellikle eğilmesi gereken bir
alan olduğuna dikkat çekti. Akdeniz
havzasında ve çevre ülkelerde Türkiye’nin etki alanının yüksek olduğunu hatırlatan Jean-Patrick Marquet, Türk girişimcilerin rekabet gücü-

nün olduğu bu ülkelerde mutlaka dış
yatırımların etkinliğinin artırılması gerektiğini de vurguladı. Bugüne
kadar Banka olarak Türkiye’de farklı
alanlarda 9 milyar Avro toplam yatırım tutarına ulaştıklarını belirten
Marquet, sadece 2015 ve 2016 yıllarında 2 milyar Avro yatırım yaptıklarını hatırlattı. DEİK/Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Volkan
Kara ise, Forum kapsamında yaptığı
konuşmada son 15 yılda, 10 katın üzerinde artış gösteren Türk dış yatırımlarının gelinen noktada yeni bir boyuta geçtiğini belirterek, Türk şirketlerinin kendilerini küresel pazarda
ispatladığını ifade etti. Şirketlerin iç
pazardaki zorunlu şartlardan ziyade
küresel olarak konumlanmayı stratejik amaç edindiklerini vurgulayan
Kara sözlerine şöyle sürdürdü: “Son

T Ü R K F I R M A L A R I N I N A Z E R B AYC A N ’ D A YAT I R I M YA P M A S I H E D E F L E N I YO R

DEİK Latin Amerika özelinde
faaliyetlerine hız verdi

Türkiye ile Azerbaycan
tarımda işbirliğine hazırlanıyor

17 Şubat 2017 tarihinde DEİK/
Latin Amerika İş Konseyi Başkanları ile Latin Amerika Büyükelçilerini bir araya getiren koordinasyon toplantısında, Türkiye
ile Latin Amerika ülkeleri arasında 9 milyar ABD Doları olan ticaret hacmini artırmak için yeni
formüller masaya yatırıldı. Koordinasyon toplantısına Arjantin Büyükelçisi Julian Luis Tettamanti, Küba Büyükelçisi Alberto
Gonzalez Casals, Venezuella Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho
Reyes, Panama Büyükelçisi Jorge Hernan Miranda Corona, Kosta Rika Büyükelçisi Marcelo Varela Era Seeva katılırken, DEİK/
Amerika İş Konseyleri Bölge Koordinatör Başkanı Aykut Eken,
DEİK/Türkiye-Venezuela İş Konseyi Başkanı Selim Bora, DEİK/
Türkiye-Meksika İş Konseyi Başkanı Albert Saydam, DEİK/Türkiye-Şili İş Konseyi Başkanı Bahadır Balkır, DEİK/Türkiye-Ekvador İş Konseyi Başkanı Arif
Çelen ve DEİK/Türkiye-Peru İş
Konseyi Başkanı İbrahim Yıldırım da toplantıda hazır bulundu.

Türkiye-Azerbaycan Tarım İş Forumu, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanı
Haydar Asadov ve DEİK Başkanı
Ömer Cihad Vardan’ın katılımları
ile 23 Şubat 2017 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirildi.
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, açış konuşmasında tarım ve gıda güvenliğinin günümüzde giderek daha büyük önem arz etmekte olduğunu
vurguladı. Mevcut koşullarda 39
ülkede gıda, 80 ülkede ise su sıkıntısının yaşandığını belirten Bakan
Çelik, 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara yaklaşacağını ve
2 milyarının da açlık sıkıntısı çekeceğinin
tahmin edildiğini
belirtti. Tarım
alanlarının
geliştirilmesi ve kalkındırılmasının
büyük önem
taşıdığını vurgulayan Bakan
Çelik, tarım konusunda Türkiye’nin
Avrupa ülkeleri arasında
önde gelen ülke konumunda olduğunu belirtti. Bugüne kadar İran,
Gürcistan, Ukrayna ve Çekya ile
Tarım İş Forumlarının gerçekleştirildiğini ifade eden Çelik, forumlar çerçevesinde teknik tarım, tohumculuk, hayvancılık, meyve ve
sebze yetiştiriciliği gibi konuların masaya yatırıldığını hatırlattı.
Azerbaycan menşeili tarım ürünlerinin Avrupa pazarlarına Türkiye üzerinden erişiminin mümkün
olabileceğini ifade eden Bakan Çelik, Türkiye ile Azerbaycan arasında tarım sektöründe işbirliğinin
geliştirilmesinin gerekliliğini vurguladı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanı Haydar Asadov ise konuşmasında Azerbaycan’da tarım
alanındaki faaliyetler için her tür-

" Türkiye, iyi bilinen bir ülke"
Koordinasyon toplantısında konuşan DEİK/Amerika İş Konseyleri Bölge Koordinatör Başkanı
Aykut Eken, 2006 yılında Latin
Amerika ülkeleri ile 2 milyar ABD
Doları olan dış ticaret hacminin
9 milyar ABD Dolarına ulaştığını
belirtti ve “Türkiye, Latin Amerika ülkelerinde yakından bilinen
bir ülke. Bu ülkelerde inşaat, ge-

micilik, turizm ve gıda alanında
büyük yatırım fırsatları bulunuyor. Türk iş dünyasına bu ülkelerdeki yatırım fırsatlarını anlatıyoruz” dedi. Latin Amerika pazarının, Afrika’dan daha büyük
bir pazar olduğunu ifade eden
Eken, “Latin Amerika’da Türkiye için çok ama çok önemli fırsatlar bulunuyor. Brezilya, Meksika,
Venezuela, Kosta Rika gibi ülkelere önemli düzeyde ihracat yapabiliriz. Bu ülkelerde yatırım ortamı da inceleniyor. Özellikle Latin
Amerika ülkeleri ile yapılacak ortak projeler, hem Türkiye’nin tanıtımına katkı yapacak hem de ticareti arttırmak için sıcak bir ortam yaratacak” dedi.

Kolombiya’ya ziyaret
DEİK bünyesinde faaliyet gösteren DEİK/Türkiye-Kolombiya
İş Konseyi ise, 5-12 Mart 2017 tarihleri arasında Kolombiya ve Panama’ya bir ticari heyet ziyareti
düzenledi. Kolombiya’da başkent
Bogota ve Medellin şehrine, Panama’da ise başkent Panama şehrini kapsayan organizasyonda, her
iki ülkenin önde gelen kamu ve
özel kurum ile kuruluş temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirildi. Kolombiya ve Panama’ya yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının
oluşturulması ve pazar payımızın artırılması amacıyla düzenlenen heyette özellikle inşaat, altyapı, kara yolu, demir yolu, liman
ve hava yolu yatırımları planlayan
Türk iş dünyası temsilcileri katılım gösterdi.

lü yasal altyapının hazır hale getirildiğini ve işbirliği için olumlu
şartların yaratıldığını söyledi. Tarım alanında uygulanan vergi muafiyetinin de işbirliğini teşvik edici bir unsuru olacağını hatırlatan
Asadov, Türk firmalarının Azerbaycan’da yatırım ve ortak üretim
yapmalarını istediklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından son yıllarda tarım üretiminde gelişimin teşvik edilmesi
için devlet tarafından sağlanacak
finansmanın artırıldığını vurgulayan Asadov, 2016 yılında Türkiye’den yaklaşık 100 milyon ABD
Dolarlık gıda ürünü ithal edildiğini; ancak Türkiye ile ortak üretimin de artırılmasının arzu edildiğini söyledi. Türkiye’den 30
ile 50 milyon ABD Doları
değerinde tarım aleti
ithal edileceğini belirten Asadov, tohumculuk, ipek
kozası ve hayvancılık alanlarındaki işbirliğinin artmasını arzu ettiklerini söyledi.

Yeni zirve önerisi

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, tarım alanında Türkiye’nin
öncülüğünde yapılacak iki ülke işbirliğinin her iki tarafın katkısına
olacağını vurguladı. DEİK Başkanı Vardan, Azerbaycan ülke ekonomisinin gelişimine katkı sunmak amacıyla öncelikli alan olarak belirlenen tarım sektöründe
çalışmalarını yürüten DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi’nin
son olarak 2016 yılı Ocak ayında
düzenlediği İkinci Tarım Konferansı’nın Azerbaycanlı firmalar
ve girişimciler tarafından büyük
ilgi gördüğünü hatırlattı. Vardan,
yeni işbirliklerine yönelik olarak
yapılacak ikili iş görüşmelerinin
zeminini hazırlamak üzere Azerbaycan’da 2017 yılında gerçekleştirilecek yeni bir zirve toplantısı
önerisinde bulundu.

yıllardaki bu artış trendinin önümüzdeki dönemde de sürmesini bekliyoruz. Sadece son 5 yılda Amerika’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Asya’ya
uzanan bir geniş bir coğrafyada Türk
şirketleri tarafından satın alınan kü-

sıfırdan yatırımların da bir özetini sunuyor. Rapora göre, bölgesel ve küresel
coğrafyada öne çıkmak isteyen Türk
şirketleri, 2015 yılında yurtdışında 2,4
milyar ABD Dolarlık 52 sıfırdan yatırıma
başladı. Buna ek olarak, yine 2015 yılında Türk şirketleri tarafından yurtdışında
3,5 milyar ABD Dolarlık 35 birleşme ve
satın alma işlemi gerçekleştirildi. 2016
yılı raporunda Almanya, ABD, Rusya,
Birleşik Krallık ve İspanya gibi yüksek
gelir grubunda yer alan ülkeler, hem
sıfırdan yatırımlar hem de birleşme ve
satın almalar için tercih edilen ilk 10 ülke
arasında yer bulmuştu.

resel markalar ve yapılan sıfırdan yatırımların büyüklüğü 30 milyar ABD
Dolarına yaklaştı. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre şirketlerimizin bugüne kadar yaptığı yurtdışı yatırım
ise 60 milyar ABD Dolarını aştı.”

E K O N O M I K I L I Ş K I L E R S O N 1 0 Y I L D A B Ü Y Ü K G E L I Ş M E K AY D E T T I

Türk yatırımcılar Sırbistan’da
etkin rol üstleniyor

Sırbistan Başbakan Yardımcısı
ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajić’in
Türkiye’ye resmi ziyaretleri kapsamında, Tekstil Yatırımcıları Yuvarlak Masa Toplantısı, 1 Mart
2017 tarihinde İstanbul’da düzenlendi. DEİK/Türkiye-Sırbistan İş
Konseyi Başkanı Aleksandar Medjedovic ile İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Tanrıverdi’nin
moderatörlüğünde gerçekleşen
toplantıya, tekstil alanında faaliyet gösteren 30 yerli firma katıldı.

"Sırbistan geçmişte tekstilin
merkezi olarak anılıyordu"
Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve
Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajić, Türk
firmaların Sırbistan’da sağladıkları toplam istihdamın 8.000 kişiye ulaştığını belirtti ve 2017 yılı
içinde en az 10 Türk fabrika yatırımının Sırbistan’da faaliyete geçmesini ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin ise 1 milyar ABD
Dolarına çıkmasını arzu ettiklerini söyledi. Sırbistan’da geleneksel olarak güçlü sektörlerden birinin tekstil olduğunu vurgulayan
Bakan Ljajić, Sırbistan’ın geçmişte tekstilin merkezi olarak anıldığını, o zamanlar tekstil alanında
250.000 kişinin iş gücüne katıldığını ve mevcut durumda ise bu sayının 40.000 civarında olduğunu
ifade etti.
DEİK/Türkiye-Sırbistan İş
Konseyi Başkanı Aleksandar Medjedovic, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin 2007 yılında sı-

fır noktasındayken, aradan geçen
10 yılda büyük aşama kaydedildiğini söyledi. Türk şirketlerin Sırbistan’ı keşfi ile iki ülke arasındaki
ticaret hacminin 850 milyon ABD
Dolarına yükseldiğini vurguladı.
Medjedovic, özellikle son yıllarda
Sırbistan’da Türk menşeili doğrudan yatırımların önemli düzeyde
arttığını vurgulayarak. “2015 yılında Sırbistan’da faaliyet gösteren Türk firma sayısı 136 iken 2017
yılı Şubat ayı itibariyle 3’e katlanarak 454’e yükselmiş durumda.
Yani yüzde 234 artmış durumda”
dedi. Medjedovic, Sırbistan hükümetinin son 10 yılda yabancı yatırımı çekmek için çok sayıda teşvik
programını hayata geçirdiğini belirterek, farklı bölgeler için ciddi
fırsatlar sağlayan teşvik programları olduğunu söyledi.

"Türkiye’deki yatırımcıları
Sırbistan’ı tercih ediyor"
İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı
Hikmet Tanrıverdi, Türkiye’deki hazır giyim sektörünün, 23 milyar ABD Doları düzeyinde bir ticaret hacmine sahip olduğunu ve bu
hacmin de yaklaşık 6 milyar ABD
Dolarının bavul ticaretinden sağlandığını söyledi. 12 milyar ABD
Dolarlık tekstil hammadde ihracatının da eklenmesiyle toplamda 35 milyar ABD Dolarlık ihracat
hacminin var olduğunu belirten
İHKİB Başkanı Tanrıverdi, Türkiye’deki yatırımcıların, ucuz işgücüne sahip olması ve Avrupa’ya
yakın olmasından ötürü Sırbistan’ı tercih ettiklerini söyledi.
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RECCA konferansları çerçeves!nde
!lk İş Forumu İstanbul’da düzenlend!

Forum kapsamında Türk ve Afgan !ş dünyası tems!lc!ler!n!n gen!ş katılımı !le bölgesel bağlantılar, enerj! ve doğal
kaynaklar ve Avrasya’da kamu-özel sektör !şb!rl!ğ!n!n
konu alındığı oturumlar gerçekleşt!r!ld!.
Afganistan Bölgesel Ekonomik İşbirliği Konferansları (RECCA) çerçevesindeki ilk İş Forumu, 1 Mart
2017 tarihinde DEİK ve RECCA
Sekreteryası ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlendi. Afganistan İslam
Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Humayoon Rasaw, T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin,
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan
ile DEİK/Türkiye-Afganistan İş
Konseyi Başkanı Sadi Yalçın’ın katılımları ile T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve DEİK ve RECCA Sekreteryası organizasyonu ile
gerçekleştirilen Forumda, Afganistan’ın yeniden inşası kapsamında iş
dünyaları olarak atılması gereken
adımlar, sektörler bazında ele alındı.
Afganistan İslam Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Humayoon
Rasaw Forumun açış konuşmasında,
1 Mart 2017 tarihinin, Türkiye-Afganistan Dostluk Anlaşması’nın 96’ncı
yılı olması vesilesiyle düzenlenen İş
Forumunda biraraya gelen giderek
artan sayıdaki devlet ve kurumlar ile
RECCA’nın enerji, ulaştırma, iletişim, ticaret ve şirketlerarası ortaklığa ulaşan bir yapı haline geldiğini belirtti. Afganistan Hükümeti’nin Orta Asya, Orta Doğu ve Çin’i birbirine
bağlayacak bir merkez haline gelmek
istediğini belirten Bakan Rasaw, demiryolu ve denizyolu transit geçişleri de dahil olmak üzere enerji, altyapı ve iletişimde 5 ülkeyi kapsayacak
şekilde kurgulanmakta olan ve Türkiye’nin de dahil olduğu Lapis Lazuli Anlaşması’nın Kabil’de yakın zamanda imzalanmasının öngörüldüğünü açıkladı.
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“İşb#rl#ğ#ne önem ver#yoruz”
Afganistan’ın önemli bir ekonomik
reform sürecini geride bıraktığını
belirten Rasaw, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliğine de hazırlandıklarını belirtti. Rasaw, “Bölgesel
gayretlerimizi güçlendirmek zorundayız. Şirketlerarası iletişimi RECCA çatısı altında güçlendirme girişimi, hem kamu hem özel sektörden
destek görecektir. RECCA’nın kuruluşundan bu yana elimizde yatırım
yapılacak konular var. Şimdi harekete geçme zamanıdır.” dedi. Ticaret, altyapı, konnektivite, madencilik, tarım, ulaştırma, özel ekonomik
bölgeler gibi alanlarda kamu-özel
sektör ortaklıkları için fırsatların
varlığına işaret eden Bakan Rasaw,
Türkiye’nin işbirliğine büyük önem
atfettiklerini vurguladı.
“Afgan#stan’ın önem# büyük”
T.C Ekonomi Bakanı Yardımcısı
Fatih Metin, Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluğun yüzyıllardan beri devam ettiğini hatır-

“AFGANİSTAN’IN YENİDEN İNŞASINA KATKI VERMEK İSTİYORUZ”
DEİK Başkanı Ömer C#had Vardan
Türk #ş dünyası tems#lc#ler#n#n,
daha güçlü bölgesel #şb#rl#ğ# ve Afgan#stan’ın yen#den #nşa sürec#nde k#l#t rol oynayacağını söyled#.
Sadece Türk#ye olarak değ#l, bölge
coğrafyasındak# tüm ülkeler#n
ve #ş dünyalarının el ele vermes#
gerekt#ğ#n# bel#rten DEİK Başkanı
Vardan, “Bu noktada Türk#ye ve

lattı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin
Afganistan olduğunu söyledi. Türkiye-Afganistan Dostluk Günü olarak kutlanan 1 Mart tarihinde bir
arada olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti ve RECCA bağlamında yapılan ilk İş Forumu’nda bir araya gelinmesinin önemine
değindi. Bakan Yardımcısı Metin,
170’e yakın Türk ve Afgan özel sektör temsilcisinin bir araya geldiği

Afgan#stan’a komşu ülkeler#n #ş
dünyaları olarak amacımız, Afgan#stan’ın yen#den #nşa sürec#ne
el#m#zden gelen azam# katkıyı
vereb#lmek” ded#. Forum kapsamında gerçekleşt#r#len paneller
ve b#reb#r görüşmeler #le Afgan#stan’ın #nşasında yen# b#r dönem#
başlatılmasının amaçlandığını
vurgulayan DEİK Başkanı, “Çünkü

Forum kapsamında 300’e yakın firma temsilcisinin de birebir görüşmeler gerçekleştireceklerini, ekonomik ilişkilerin gelişimi açısından
bu buluşmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

“Afgan#stan büyük yol kat ett#”
Metin, “Bir ülkenin ayağa kalkabilmesi için küresel ekonomiye entegrasyonu elzemdir. Afganistan’ın
güvenli ve istikrarlı bir ülke olması

RECCA
HAKKINDA

b#zler güven#n, refahın, #st#krarın
en öneml# garant#s#n#n ekonom#k
ve t#car# canlılık olduğuna #nanan
k#ş#ler#z. Afgan#stan’ın bulunduğu
bölgede oluşacak b#r t#car#-ekonom#k canlanmanın, Afgan#stan’ın
olduğu kadar, Afgan#stan’a komşu
ve çevre ülkeler#n ve n#ha# süreçte
tüm Asya’nın menfaat#ne olacağını b#l#yoruz” ded#.

■ Afganistan’ın liderliğinde 11 bölgesel
ülkenin katılımı ile Aralık 2005’te kuruldu.
■ RECCA, Afganistan ve Güney ve Orta
Asya’da istikrar sağlayıp ekonomik entegrasyonu tamamlamayı amaçlıyor.
■ Forum ekonomik büyüme, yoksulluğun
azaltılması ve siyasi, ekonomik ve bölgesel
güvenliğin sağlanmasını hedefliyor.
■ Forum, bölgedeki hidrogüç
potansiyelini verimli kullanılması ve
tanıtımının yapılması için konsensus
oluşturmayı hedefliyor.
■ Ulaşım, enerji taşımacılığı, ticaret
kolaylığı, iş ortamı ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda yaşanan
sorunlara çözüm üretmek,
RECCA’nın ana gündem maddeleri.
■ Forum ile Afganistan’ın ekonomik
büyümesinde, kamu gelirinde, bölgesel
yatırımlar ve sınırlar arası ticaretinde
gözle görülür artış sağlandı.

için 6 yıl önce ‘Afganistan için İstanbul’ adlı bir hareket başlatmıştık. Şimdi de Afganistan’ın küresel
ekonomiye entegrasyonunu sağlayacağız.” dedi. Afganistan’ın geçtiğimiz 15 yıllık dönemde büyük bir
yol kat ettiğini hatırlatan Metin, bu
kazanımları koruyarak güzel bir gelecek inşa etmesinin yalnızca Afganistan’ın sorumluluğunda olmadığını, her bir ekonomik aktörün destek vermesi gerektiğini söyledi.

T Ü R K İ Y E A R N AV U T L U K ’ TA K İ YAT I R I M C I L A R A R A S I N DA 4’ Ü N C Ü S I R A DA

Arnavutluk’tak! yatırım fırsatları değerlend!r!ld!
Arnavutluk Yatırım Semineri, DEİK/Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi
ve Arnavutluk Yatırım Destekleme
Ajansı (AIDA)’nın işbirliği ile Arnavutluk Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma, Turizm, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Milva Ekonomi’nin katılımlarıyla 27 Ocak 2017 tarihinde
İstanbul’da gerçekleştirildi.
Altyapı, enerji, madencilik, tekstil, turizm ve telekomünikasyon
sektörlerinden Türkiye’nin önde gelen firmalarının temsilcilerinin katıldığı seminerde, Arnavutluk’taki yatırım projeleri ve

yatırımcılara sunulan fırsatlar değerlendirildi. Arnavutluk’un yeni stratejik yatırımlar kanunu ile
enerji, madencilik, ulaştırma, turizm, tarım ve balıkçılık gibi stratejik sektörlerdeki yatırımları için
yabancı yatırımcıya ayrıcalıklar
sunduğu iletildi.

“Bölgede en hızlı büyüyen ülke”
Arnavutluk Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma, Turizm, Ticaret ve
Girişimcilik Bakanı Milva Ekonomi, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik

Etk!nl!k Takv!m!
TARİH
13.03.2017
14.03.2017
15-17.03.2017
15.03.2017
15.02.2017
16.03.2017
17.03.2017
20.03.2017
20.03.2017
22-24.03.2017
22.03.2017
23.03.2017
23-24.03.2017
27-30.03.2017
31.03.2017
03-07.04.2017

ETKİNLİK
DTİK Stratej# Yönlend#rme Kom#te Toplantısı
-İSTANBUL
Asya Pas#f#k İş Konseyler# Koord#nasyon Toplantısı
-İSTANBUL
DEİK/Türk#ye-İsv#çre İş Konsey#’n#n İsv#çre
Temasları -ZÜRİH, İSVİÇRE
Ukrayna Başbakanı’nın Katılımıyla Yuvarlak Masa
Toplantısı -İSTANBUL
Özyeğ#n Ün#vers#tes# Japonya Sunumu -İSTANBUL
Belarus Ün#versal T#caret Borsası Heyet# #le
Toplantı -İSTANBUL
C#but# Sağlık Bakanı #le Çalışma Toplantısı
-İSTANBUL
Kenya’da Yatırım ve İş Fırsatları Sem#ner# -KONYA
Türk#ye-Lüksemburg İş Dünyası Toplantısı
-İSTANBUL
EURIE Avrasya Yükseköğret#m Z#rves# -İSTANBUL
Portek#z Yatırım Sem#ner# -İSTANBUL
DEİK/Türk#ye - Umman İş Konsey#’n#n Muskat
Z#yaret#-MUSCAT, UMMAN
8. Lat#n Amer#ka Anadolu #le Buluşuyor -DENİZLİ
Türk#ye-Ş#l# İş Konsey#’n#n Ş#l# Z#yaret#
-SANTİAGO, ŞİLİ
Türk#ye-Rusya İş kadınları Çalışma Yemeğ#
-İSTANBUL
DEİK ve TİM Küba-Venezuela Heyet Z#yaret#
-HAVANA, KÜBA

ve kültürel olmak üzere her alanda
mükemmel bir seviyede olduğunu
söyledi. Türkiye’de yaşanan Arnavut vatandaşlarının iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişiminde önemli
bir rol oynadığını vurgulayan Bakan Ekonomi, Türkiye’nin Arnavutluk’taki yatırımcılar arasında
4’üncü sırada yer aldığını vurguladı. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ise artı değerlerde seyrettiğini
belirten Bakan Ekonomi, Arnavutluk’un yüzde 3,4’lük artış oranıyla
bölgedeki en yüksek büyümeyi gösteren ülke olduğunu söyledi.

“Çevre pazarlara er#ş#m #mkanı var”
DEİK/Türkiye-Arnavutluk İş
Konseyi Başkanı Mehmet Usta,
Arnavutluk’un gelişmekte olan
ekonomisinin, yeni yasal düzenlemeler ve teşviklerle yabancı yatırımcılar için önemli fırsatlar
içerdiğini söyledi. Türkiye ile Arnavutluk arasında vize uygulanmaması ve yürürlükte olan serbest ticaret anlaşmaları sayesinde
çevre pazarlara erişim imkanı olduğunu belirten Usta, Türk yatırımcılarını Arnavutluk’ta yatırım
yapmaya davet etti.

KÖRFEZ ÜLKELERİ ARASINDA ABD İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI OLAN TEK ÜLKE

Bahreyn’!n Türk!ye !ç!n önem! artıyor
Bahreyn ile Türkiye’nin yıllardır
süren yakınlaşmasında yeni sektörel işbirliklerinin gündeme geldiği Türkiye-Bahreyn İş Konseyi
Ortak Toplantısı, DEİK/Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Başkanı
Muhammet Uğurcan Barman ve
Bahreyn-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmed Bin Hindi’nin katılımları ile 1 Mart 2017 tarihinde
Ankara’da gerçekleştirildi.

"Bahreyn’# #hracat üssü
olarak kullanab#l#rs#n#z"
DEİK/Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Başkanı Muhammet Uğurcan Barman, açış konuşmasında,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın yakın zamanda Bahreyn’i ziyaret ettiğini hatırlatarak “ziyaretler sonrasında Bahreyn delegasyonunun da Türkiye’ye gelmesi bizim için çok
kıymetli. Biz de Nisan ayının ilk
haftalarında Bahreyn’e gitmeyi
planlıyoruz. Böylece iki ülke arasındaki sıcak ilişkileri artırarak,
ticareti artırmasına vesile olmasını umuyoruz” dedi. Barman,
ABD ile Bahreyn’in Serbest Ti-

caret Anlaşması bulunduğunu ve
Türk firmalarının Bahreyn’i bir
ihracat üssü olarak kullanabileceklerini söyledi.

“Bahreyn Türk
yatırımcılar #ç#n çek#c#”
Bahreyn-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmed bin Hindi ise konuşmasında, Bahreyn’in Körfez’in
tam ortasında olmasının yabancı
yatırımcılar için çok önemli fırsatlar yarattığını ve diğer Körfez
ülkelerine giriş kapısı konumundan yararlandıklarını söyledi. İki
ülke arasında ilişkilerin iyi olduğuna belirten Ahmed bin Hin-

di, “Türkiye ile ticaretimiz artıyor ama hala yeterli seviyede değil. Türk şirketlerinin Bahreyn’i
merkez olarak kullanmaları açısından değerlendirmeleri gerekir” dedi.
Bahreyn’in Türk yatırımcılar
için çekici olduğunu ifade eden
Hindi, “Size tavsiyemiz treni kaçırmayın. Bahreyn’e gelen ilk
Türk şirketlerinden olun” dedi.
Toplantıda ayrıca, Bahreyn’in
Körfez Bölgesi’nin finans merkezi konumunda olduğu vurgulandı. Bahreyn ve Türkiye arasında
taşımacılık, gıda, turizm, aluminyum, tekstil ve bilişim teknoloji-

leri sektörlerinde işbirliği yapılabileceği dile getirildi. Bahreyn
Yatırım Ajansı’nın 1 Ocak 2017
itibariyle Türkiye’de ofis açmasının önemli bir gelişme olduğu
belirtildi.
Manama Havalimanı inşaatının da bir Türk firması tarafından yapıldığı ifade edildi.
Bahreyn’in aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 41 ülke ile
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve
34 ülke ile Yatırım Teşvik ve Destek Anlaşması bulunuyor. Bahreyn, aynı zamanda Körfez ülkeleri arasında ABD ile Serbest Ticaret Anlaşması olan tek ülke.

