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Türkiye ve Afrika ülkeleri
arasında 33 anlaşmalık ortaklık
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
öncülüğünde Sudan, Çad
ve Tunus’a gerçekleştirilen
resmi ziyareti kapsamında
her ülkede Cumhurbaşkanı
ve Bakanlar düzeyinde
temaslar gerçekleştirildi.
Üç ülkede toplam 33
anlaşmanın imzalandığı
ziyarette tarımdan inşaata,
vergiden teşviklere geniş
çerçevede işbirlikleri
gündeme geldi.
Resmi ziyaretler kapsamında Hükümetler arasında ve özel sektör
tarafından Sudan’da sağlık, tarım,
soğuk hava depolama, havalimanı
inşaatı alanlarında 9 anlaşma imzalanırken, Çad Cumhuriyeti ile
yatırımların karşılıklı teşviki ve
korunması, çifte vergilendirmeyi önleme, gençlik ve spor, teknik
ve kalkınma, bilişim teknolojileri
alanlarında 7 anlaşma imzalandı.
Tunus’ta ise askeri mali işbirliği,
nakdi yardım uygulama, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması ve çevre alanında işbirliği
anlaşmalarının imzalanması ile
ekonomik ilişkilerin hızla ivme kazanması hedefleniyor. Her üç ülkede gerçekleştirilen İş Forumları kapsamında gerçekleştirilen ve
özel sektör kuruluşlarının karşılıklı işbirliklerini amaçlayan ikili iş
görüşmelerine ise çok sayıda Türk
ve Afrikalı iş dünyası temsilcisi iştirak etti.
25 Aralık tarihinde Hartum’da
düzenlenen Sudan-Türkiye İş Forumu’nda Sudanlı ve Türk iş dünyası temsilcilerine seslenen iki
ülke Cumhurbaşkanları, İş Forumunda kurulan temasların takibi
kapsamında İş Konseyi ortak toplantısının en yakın zamanda Türkiye’de gerçekleştirilmesini talep
ettiler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliğinin
tesisi kapsamında toplam 22 anlaşmanın hayata geçirildiğini vurguladı. 500 milyon ABD Dolarlık
dış ticaret hacminin yetersiz olduğunu belirten Erdoğan, kısa vadede 1-2 milyar ABD Dolarlık hacme
ulaşılacağını ancak hedefin 10 milyar dolar olduğunu söyledi. Türkiye-Sudan İş Forumu vesilesiyle
100 kadar iş insanının birebir görüşmelerinin kısa zamanda sonuçlarını alacaklarını belirten Cum-

“Tunus’taki Türk
yatırımlarını artıralım”

SUDAN
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DEİK/TÜRKİYE-SUDAN
İŞ KONSEYİ BAŞKANI

DEİK/Türkiye-Sudan İş Konseyi olarak; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın Sudan’a gerçekleştirmekte olduğu ziyaret kapsamında düzenlenen İş Forumu vesilesiyle iki ülke iş
insanlarını bir araya getirerek; mevcut
ticari ilişkileri kuvvetlendirmeyi hedefledik. Türkiye ve Sudan hem halklar
nezdinde hem de hükümetler nezdinde birbirine son derece uyumlu iki ülkedir. Sudan ile ilişkimiz yalnızca ekonomik boyutu ile değil , gönül bağları
ile de bağlıdır. Sudan’ın da aynı bakışa
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hurbaşkanı Erdoğan, Türk müteahhitlik şirketlerinin Sudan’ın
altyapısına katkıda bulunması gerektiğini belirtti. Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir ise, yıllık
ticaret hacminin arttırılması konusunda Türkiye’deki özel sektöre
önemli görevler düştüğünü, Türk
özel sektörünün Sudan’daki çalışmalarında karşılaşabilecek tüm sıkıntıları çözmek noktasında Sudan
hükümetinin yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti. Sudan’da faaliyet göstermek üzere Türk bankalarını şube açmaya davet eden
El-Beşir, bir Türk bankasının açılmasının para transferi ve ekonomik ilişkiler konusunda yatırımcılara güçlü destek sağlayacağını
ifade etti.
Ziyaret kapsamında DEİK ev
sahipliğinde düzenlenen iş dünyası buluşmalarının ikincisi olan
Çad-Türkiye İş Forumu ise 26 Aralık tarihinde Çad’ın başkenti Encemine’de gerçekleştirildi. Forumda
gerçekleştirilen B2B görüşmelerine ise, Türk ve Çadlı 400’e yakın iş
insanı katıldı.
Forumda konuşan T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika’da Türk Büyükelçiliklerinin
sayısının 41’e ulaştığını hatırlattı
ve Çad’ın, Hükümetin Afrika Açılı-

"Sudan ile işbirliği artabilir"
MEHMET ALİ KORKMAZ
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ÇAD

sahip olduğu yönündeki inancımız
son derece kuvvetlidir. İki ülke ticaret
hacmi 2016 yılında 511 milyon ABD Doları seviyesindedir. Türkiye ile Sudan,
duygu, düşünce ve yorumlarda uyum
katsayısı dünyada en yüksek, mutabık
olan iki ülkedir. Sudan ile yapılacak,
gerçekleştirilecek çok işbirliği olduğunu düşünüyoruz. İki ülkenin ortak yatırımlarını teşvik etmeyi hedeflemekteyiz. 500 milyon ABD Dolarından fazla
olan ticaret hacmimizi Eximbank’ın
kredi liminitini tekrar açması ve Türkiye ile Sudan arasındaki tarım arazilerine ilişkin anlaşmanın sınırlarının
belirlenmesi ile daha da üst seviyelere
çıkarabiliriz.

mı kapsamında önemli bir yere haiz olduğunu belirtti. Çad ile diplomatik ilişkilerin 16. yüzyıla dayandığını belirten Erdoğan, Osmanlı
ile bu bölgedeki sultanlıklar arasında o dönemde elçilikler atandığını söyledi. Çad ile Türkiye Hükümetleri arasında imzalanan 7 anlaşmaya büyük önem verdiklerini
belirten Erdoğan, “Karşılıklı saygı
ve eşitliğe dayalı ve ‘kazan-kazan’
esasına yönelik bir ilişki geliştirmek istiyoruz” dedi. Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno ise, iki ülke
arasında gerçekleşen ilk resmi ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Pek çok anlaşma
imzaladıklarına dikkat çeken Itno,
iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin daha da güçlendiğini gösterdiğini belirtti. İşbirliğinin tüm
alanları ve sektörleri kapsadığına
dikkat çeken Çad Cumhurbaşkanı,
iki ülke iş dünyası temsilcilerinin
kamu-özel sektör ortaklıklarını değerlendirdiğine dikkat çekti. Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Avrasya
arasında bir köprü oluşturmanın
yanı sıra Sahra ülkeleri ile de doğru ilişkiler kurduğuna dikkat çeken
Çad Cumhurbaşkanı, hayvancılık,
tarım, yeni teknolojiler, sağlık ve
eğitim alanlarında yeni işbirliklerine hazır olduklarını belirtti. Te-

rörle mücadelede işbirliği mutabakatı sağlandığına da dikkat çeken
İdris Deby Itno, TİKA’nın çalışmalarında da ileriye dönük projelerin
ele alındığını vurguladı.
Tunus resmi ziyareti kapsamında iş heyeti bölgedeki fırsatları keşfederken, Afrika’daki yatırım ortamını ve potansiyeli yerinde inceleme fırsatı buldu. Heyetler arasında
gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında ise Hükümetler arasında 4
işbirliği anlaşması imzalandı. Afrika ziyareti kapsamında DEİK ev
sahipliğinde düzenlenen iş dünyası buluşmalarının sonuncusu
olan Tunus-Türkiye İş Forumunda iki ülke iş dünyası temsilcilerine seslenen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Akdeniz’in iki iddialı
ülkesi Tunus ve Türkiye’nin yaşadığı ekonomik ilişkilerdeki hassasiyetlerin gelecekte düzeleceğini
belirtti. Zeybekci, “Tunus’un 2020
Kalkınma Planını destekliyoruz.
Tunus’un yanındayız. Bir yolunu
bulacağız. 2005 yılında imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşması ile
her iki tarafın da kazanması için biraz sabırlı olmak lazım” dedi. Ziyaret kapsamında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın imzalandığını belirten
Zeybekci, yatırım alanında geliş-

"Çad'ın potansiyeli yüksek"
CAN HAKAN KARACA
DEİK/TÜRKİYE-ÇAD
İŞ KONSEYİ BAŞKANI

DEİK/Türkiye-Çad İş Konseyi olarak;
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Çad’a gerçekleştirdiği ziyaret
kapsamında düzenlenen İş Forumu
vesilesiyle iki ülke iş insanlarını bir
araya getirerek; mevcut ticari ilişkileri kuvvetlendirmeyi ve iki ülke ortak
yatırımlarını teşvik etmeyi hedefledik.
Türkiye ile Çad arasındaki siyasi ilişkiler
16’ncı yüzyıla kadar geriye gitmektedir. 2013 ve 2014 yıllarında iki ülkenin
karşılıklı olarak Büyükelçiliklerini faaliyete geçirmesi ile ikili ilişkilerde kayda

değer bir ivme meydana gelmiştir. Türkiye-Çad dış ticareti ise henüz oldukça
düşük bir seviyede gerçekleşmektedir. İki ülke ticaret hacmi 2016 yılında
42 milyon ABD Doları seviyesinde ve
yetersiz görülmektedir. Birbirimizi daha yakından tanımak ve işbirliklerimizi
geliştirmek amacıyla önemli adımlar
atmak üzere biraraya geldiğimiz bu
ziyareti oldukça önemsemekteyiz.
Ziyaret, Türkiye’nin Afrika ile Türkiye
arasındaki ortaklığı güçlendirmeye
yönelik Türkiye’nin kararlılığını göstermektedir. Çad’ın altın, elmas, demir,
boxit, uranyum ve kaolin gibi doğal ve
mineral kaynaklar ile ilgili yatırım potansiyeli yüksektir.

Tunus-Türkiye İş Forumu’nda iş
dünyası temsilcilerine seslenen
Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci, “Biz
Tunus’a gelirken
siz iş dünyası
temsilcileriyle
balık avlamaya
veya balık
tutmayı
öğretmeye
gelmedik. Birlikte
balık tutalım istedik.
Türkiye ile Tunus arasında yaşanan
ticaretin 900 milyon ABD Dolarlık
kısmını Türkiye yapıyor. Bu bir
matematik. Bunu düzeltelim.
Nasıl olur? Yukarıdakini aşağı
çekerek mi? Hayır. Aşağıdakini

yukarı çekerek, her ikisini de
yukarı çekerek olur. Yukarıda
buluşalım” dedi. Türkiye’nin
Tunus’tan ithalatının
mutlaka artırılacağını
belirten Ekonomi
Bakanı Zeybekci,
“2005 yılında
imzalanan Serbest
Ticaret Anlaşması’nı
bir yerinden bozmak
Türkiye adına haksızlığa
sebep olur. Eğer bir mal
Tunus’ta üretilmiyor da Türkiye’de
üretiliyorsa, Türkiye’den gelen
malı engellemek diğer ülkelerden
ithalatı artıracaktır. Cari açığı
kaydıracaktır. Tunus’taki Türk
yatırımlarını artıralım” dedi.

"Girişimcilerin önünde
çok sayıda fırsat var ”
Tunus-Türkiye İş Forumu’nda iki
ülke ekonomik ilişkilerini değerlendiren DEİK Başkan Yardımcısı
ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi,
Türk ve Tunuslu
iş dünyası
temsilcilerinin önündeki
potansiyel
işbirliğine
işaret etti. Büyükekşi, “Kazan-kazan
yaklaşımı ile yatırım fırsatlarını
değerlendiren Türk ve Tunuslu
girişimcilerin önünde çok sayıda
fırsat olduğunu görüyoruz. İlave
gümrük vergisi konusunda henüz
bir ilerleme görmüyoruz. İnşallah

me beklediklerini söyledi. Tunus
Kalkınma Yatırım ve Uluslararası
İşbirliği Bakanı Zied Laadhari ise,
Tunus ile Türkiye arasındaki derin tarihi ilişkilere dikkat çekti. Bakan Zied Laadhari, yeni bir yatırım
kanunu çıkardıklarını, yatırımcılara kolaylık sağladıklarını, Türk
iş dünyası temsilcilerinin bu fırsatlardan yararlanması gerektiğini

bu konuda bir değişiklik olacağını
ümit ediyoruz. Karşılıklı yatırım
ve ticaretin, ülkelerimizin refahını
artıracağına, bizleri birbirimize
daha da yakınlaştıracağına
inanıyoruz” dedi. Tunus’un Serbest Ticaret
Anlaşması imzaladığı
ülkeler arasında Türkiye’nin de yer aldığını
belirten Büyükekşi, “Tunus’un diğer büyük yatırım
projeleri de Türk yatırımcıların
katkı sağlayabileceği işlerdir.
İnşaat ve altyapı yatırımları
konusunda uluslararası deneyime
sahip Türk iş dünyası için yatırım
fırsatı olarak değerlendirilmektedir” dedi.

söyledi. Türk ve Tunuslu iş insanlarının gerçek ortaklıklar kurmasını istediklerini belirten Laadhari,
iki ülke arasındaki dengenin sağlanması gerektiğini belirtti. Tunus
piyasasının Türk mallarına açık
olduğunu belirten Tunuslu Bakan,
her iki tarafın da kazanç elde edebilmesinin ve yatırım ilişkilerinin
önemine değindi.

"Tunus'la ticaret 2.5 kat arttı"
UĞUR DOĞAN
DEİK/TÜRKİYE-TUNUS
İŞ KONSEYİ BAŞKANI

Afrika’nın en istikrarlı ekonomileri arasında yer alan Tunus, Türkiye’nin en
fazla ticari faaliyet gösterdiği Afrika
ülkeleri arasında beşinci sıradadır. İki
ülke arasında 2005 yılında imzalanan
Serbest Ticaret Anlaşması ile 412 milyon ABD Doları olan ticaret hacmi, 1.1
milyar ABD Dolarına ulaşmıştır. Şimdiye kadar Türk firmaları tarafından
Tunus’ta yaklaşık 2 bin kişiye istihdam
sağlayan, toplamda 1 milyar ABD Doları değerinde yatırım gerçekleştirilmiş
bulunuyor. On sene içerisinde Türkiye,

Tunus’un ithalat yaptığı ülkeler içerisinde onuncu sıradan beşinci sıraya
yükseldi. 1 Ocak 2018 itibariyle Tunus
tarafından uygulamaya konan olan
yüksek gümrük vergi oranlarının, ikili
ticaretimizin hızını kesmemesini ümit
ederim. Tunus’un 2020 hedefleri arasında yer alan ve kalkınmada öncelikli
otomotiv, havacılık, tekstil ve giyim,
ilaç sanayi sektörlerinde Türk iş dünyasının tecrübesi ile işbirliği imkanları
mevcuttur. Tunus’ta özellikle enerji,
gübre, gıda sanayi, madencilik, tekstil,
bilgi işlem ve haberleşme teknolojileri, altyapı, elektronik, otomotiv yan
sanayii ve turizm sektöründe önemli
yatırım imkanları bulunuyor.

“2018 yılında büyüme sürecek”

Doğu Asya’nın başarı hikayesi G.Kore

S.Arabistan ile işbirliğinde yeni dönem

İtalya ile ortaklık gelişecek

DEİK Başkanı Nail Olpak, “Son 6 yılın en büyük
çeyrek büyümesine karşılık gelen 3.çeyrek büyüme oranı olumlu görünümü net bir şekilde destekliyor ve bizleri umutla 2018’e hazırlıyor” dedi. Sayfa
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DEİK, yurtdışında yatırım hedefleyen, dış ticarette yeni pazarları keşfetmeye hazırlanan
Türk iş dünyası temsilcileri için hazırladığı yaSayfa
yınlara Güney Kore ile bir yenisini ekledi.

DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan İş
ve Yatırım Forumu’na 250’den fazla Türk ve Suudi
iş dünyası temsilcisi katıldı.

İtalya-Türkiye İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı,
Türk ve İtalyan iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katılımlarıyla 2 Kasım 2017 tarihinde İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirildi.
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“Ekonomik görünüm 2018 yılında
büyümenin süreceğini müjdeliyor”
DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin ekonomik performansını
değerlendirdi: "2017 yılında ekonomimiz, 2016 gibi zorlu bir yıl
sonrasında oldukça hızlı ve beklentileri aşan bir ayağa kalkma sürecine sahne oldu. Bu bağlamda,
son dönemde uluslararası kuruluşların da Türkiye ekonomisinin GSYH gelişimine dair projeksiyonlarını birer birer ve belirgin
ölçüde yukarı yönlü revize ettiğine şahit oluyoruz. 2017 yılsonuna dair beklediğimiz %7(Lütfi Elvan açıkladı) bandında bir büyüme oranı, G20 ülkeleri içinde ve
dünyada en üst sıralarda yer alan
bir performans anlamına geliyor.
2017’deki söz konusu üstün performansımızın arkasında, şüphesiz devletimizin zor bir zamandan geçerken ekonomimize elini
uzatmış olması önemli bir rol oynadı. 2017 yılında gerek sektörlerimize sunulan teşvikler gerekse
Kredi Garanti Fonu marifetiyle finansmana erişimin desteklenmesi, ekonomimiz için adeta can suyu oldu. Keza istihdam seferberliği, işgücümüzün elinden tutan
önemli bir girişim oldu. Ekonomi
yönetimimizden yapılan açıklamalar bizlere daha da umut verdi,
emin adımlar atmamızı sağladı.
Böylelikle çok geçmeden ayağa
kalkan ekonomimiz, aynı zamanda ne kadar dirençli olduğunu da
bir kez daha dünyaya göstermiş
oldu. Bu kapsamda, imalat sanayi
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başta olmak üzere birçok sektörümüzün büyümemize katkı verdiği bir tablo elde etmiş olmayı da
memnuniyet verici bir gelişme
olarak değerlendiriyoruz.
Öte yandan 2017 yılındaki güçlü
tempomuzun arkasında, küresel
ticaretin olumlu etkilerini de gördüğümüzün altını çizmek gerekir.
Özellikle en büyük ortağımız olan
Avrupa ekonomisindeki iyileşmenin sürüyor olması, bu dönemde
GSYH gelişimimize belirgin katkı
veren faktörlerden biri oldu. İhracatımızın yılın ilk 11 ayında %10’u
aşan bir gelişim kaydetmesi, daha dengeli bir ekonomik büyüme
hikayesi yazmamıza da şüphesiz

yardımcı oldu.
Buna ek olarak, dış dünyayla
bağlarımıza konu olan turizm sektöründe son aylarda gördüğümüz
toparlanmanın da oldukça memnuniyet verici olduğunu eklemek
gerekir. Son veriler, ülkemize giriş
yapan ziyaretçi sayısında görülen
çift haneli artışların turizm gelirlerimizdeki kayıpları telafi etmeye başladığını gösteriyor.
Son 6 yılın en büyük çeyrek büyümesine karşılık gelen 3.çeyrek
büyüme oranımız da bu görünümü net bir şekilde destekliyor ve
bizleri umutla 2018’e hazırlıyor.
3. çeyrek büyümesiyle dünyanın tüm ekonomilerini geride bı-
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rakan bir hıza imza atan Türkiye,
bu dönemde büyük ölçüde iç talebin destek olduğu bir hikâye yazdı. %11,1’lik büyümenin 10,8 puanlık bölümü iç talepten gelirken,
bu kapsamda gerek tüketimin gerekse yatırımların güçlü desteğini aldık. İhracatın da güçlü katkısını vermeyi sürdürdüğü 3. çeyreği sektörel olarak incelediğimizde
de, büyümenin ekonomi geneline yayıldığı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Nitekim bu dönemde ekonomimiz, hizmetler başta olmak
üzere, sanayi ve ayrıca inşaat sektörlerinden güç buldu.
Sonuç olarak veriler gösteriyor
ki, Türkiye ekonomisi azim ve kararlılıkla yolunda yürümeye de-
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vam ediyor. Üstelik yatırımlardan
destek alarak bunu başarıyor. Büyümenin sürdürülebilir olması
için, yatırımların kritik önemini
her zaman vurguluyoruz.
Bununla birlikte, 2017 yılının
çeşitli dönemlerinde küresel ve
jeopolitik gelişmelerin de vermiş
olduğu belirsizliğin katkısıyla piyasalarda birtakım dalgalanmaların yaşandığına şahit olduk. 2018
yılında, bu meyanda daha sakin
bir dönem geçireceğimizi umuyor
ve öngörülebilirliğin de arttığı bir
ortamda ekonomik performansın
gücünü sürdürmesini bekliyoruz.
Önümüzdeki yıl küresel ekonomi ve ticaretteki toparlanmanın
süreceğine dair beklentiler de, bu

pozitif öngörümüzü destekliyor.
Ayrıca ekonomimizin yüksek gelirli statüye ulaşma yolunda en büyük ihtiyacı olan yapısal
reformlarla birlikte, özellikle orta
gelir tuzağını aşma amacına yönelik olarak, bir yandan eğitim
reformlarının bir yandan da ARGE proje ve desteklerinin, 2018 ve
ötesindeki tabloya ivme kazanacağını ümit ediyor ve ilgili gelişmeleri heyecanla bekliyoruz.
Yatırım harcamalarının 2017
yılında artış eğiliminde olması,
geniş kapsamlı reformların 2018
yılının ilk çeyreğinde hayata geçirilecek olması, iş dünyasında aktif
yatırım hedefleyen her firmamızın 2018 yılına güvenle adım atmasını sağlayacak, doğrudan yabancı yatırımların artmasını sağlayacaktır.
Ayrıca DEİK olarak, dış dünya
ile olan ilişkilerimizin önümüzdeki yıllardaki ekonomik gelişim
serüvenimize daha güçlü bağlarla katkı vermesi gerektiğine inanıyor ve bu yöndeki ticaret ve yatırımı destekleyici çabalarımızı
sürdürüyoruz. Bu çerçevede, en
büyük ortağımız olan AB ile ekonomik ilişkilerimize Gümrük Birliği’nin genişletilmesi doğrultusunda taze bir çaba ve nefes gelmesini umarken, dünyanın dört
bir yanındaki fırsatları da değerlendirerek yeni kazan-kazan hikayeleri yazılmasına öncülük etmeyi hedefliyoruz."

Cibuti ile 150 milyonluk
bir pazara erişme fırsatı

Moritanya ile ticaret
hacmi 10 kat artırılabilir

Senegal’deki Türk
yatırımları artacak

Afrika’nın son derece stratejik
bir ülkesi olan Cibuti, ülkenin
hemen en yakınındaki Etiyopya,
Güney Sudan ve Somali ile 150
milyonluk bir pazarı temsil ediyor. Türk ve Cibutili iş dünyası
temsilcileri Aralık ayında Ankara’da DEİK ev sahipliğinde biraraya geldi. Cibuti Cumhuriyeti
Ekonomi ve Endüstriden sorumlu Maliye Bakanı İlyas Moussa Dawaleh, T.C. Maliye Bakan
Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu’nun katılımları ile DEİK Başkanı Nail Olpak ve DEİK/Türkiye-Cibuti İş Konseyi Başkanı
Volkan Kazova’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iş ve yatırım fırsatlarının ele alındığı Yuvarlak Masa Toplantısı, 20 Aralık
2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya 50’den
fazla Türk ve Cibutili iş dünyası
temsilcisi katıldı.
Toplantının açılışında konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak,
Afrika’nın potansiyelinin tartışılmaz olduğunu ve potansiyelden anlaşılanın sadece doğal kaynakları ve bu kaynakların tek taraflı elde edilmesini
amaçlayan bir açısının olmadığını söyledi. Cibuti’nin stratejik konumu ile hemen en yakınındaki Etiyopya, Güney Sudan
ve Somali ile 150 milyonluk bir

pazarı hedeflemenin mümkün
olduğunu belirten Olpak, Türkiye ile Cibuti arasındaki ticaret hacminin 2017 yılının ilk 10
ayında 84 milyon ABD Dolara
ulaştığını belirten Olpak, ticaret hacminin ilk planda 150 milyon ABD Doları ve orta ve uzun
vadede 300-500 milyon ABD
Doları seviyesine çıkarılması
için çaba sarf edileceğini ifade
etti.

“Özel Ekonomik
Bölge Dikkat Çekiyor”
Cibuti Cumhuriyeti Ekonomi
ve Endüstriden sorumlu Maliye
Bakanı İlyas Moussa Dawaleh
hava şartları sebebiyle toplantıya katılamayan Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh’in konuşma metnini okudu:
“Türkiye ile Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşması gibi ya da Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarını imzalamayı planladığımız
yasal çerçeveler var. Türk yatırımcılar için kurulan Özel Ekonomik Bölge söz konusu”
T.C. Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu ise, Cibuti’nin Türkiye’nin Afrika’ya
yönelik açılımında önem teşkil
eden; yatırımcılara birçok fırsat
sunan bir ülke olduğunu söyledi.

Moritanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler, Türkiye’nin Afrika Açılım programları kapsamında önemli bir yer ediniyor
ve her geçen gün gelişiyor. Moritanya Cumhurbaşkanı Abdel
Aziz’in ülkemizi ziyareti ile tanışıklıklarımız artmış, temaslar ivme kazanmaya başlamıştı.
Ülkelerimiz arasında üst düzey
temaslar ile 2013’ten bu yana
süregelen siyasi istişare mekanizmasının yanısıra başta TİKA olmak üzere diğer kamu kuruluşlarımız ve sivil toplum örgütlerimizin gerçekleştirdikleri
eğitim politikası sayesinde ikili
ve çok taraflı platformlarda biraraya geliniyor. Aralık ayında İstanbul’da gerçekleştirilen
Moritanya-Türkiye İş Konseyi
Ortak Toplantısı, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Moritanya Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Naha Mint Hamdi
Ould Mouknass’ın katılımları
ile DEİK Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı ve DEİK/
Türkiye-Moritanya İş Konseyi Başkanı Zeynel Abidin Kaymak’ın ev sahipliğinde 20 Aralık 2017 tarihinde Moritanya’da
gerçekleştirildi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Moritanya’nın Türkiye
için Afrika’da öncellikli ülke-

ler arasında yer aldığını söyledi. Türk özel sektörünün Moritanya’da kalıcı işler yapmak
istediğini belirten Zeybekci, kazan-kazan ilkesi ile Moritanya’da üretip, Moritanya
mallarını dünyaya tanıtmak
istediklerini vurguladı. Moritanya Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Naha Mint Hamdi Ould Mouknass ise, son dönemde gerçekleşen üst düzey
ziyaretlerin her iki ülkenin
Cumhurbaşkanlarının ikili ilişkilere karşılıklı olarak
önem verdiklerinin göstergesi
olduğunu söyledi.

"İki ülkenin ticaret potansiyeli
mevcut seviyenin çok üstünde"
DEİK Yönetim ve İcra Kurulu
Üyesi Fuat Tosyalı, “İkili ticari
ilişkilerimiz son yıllarda büyük
bir ivme kazanmış olup, 2008
yılında 20 milyon ABD Doları
olan ticaret hacmimiz bugün 4
kat artmış bulunmaktadır. Elbette potansiyel ve arzulanan
seviye çok daha fazladır” dedi.
DEİK/Türkiye-Moritanya İş
Konseyi Başkanı Zeynel Abidin Kaymak, DEİK’in Moritanya’da bulunma misyonunun iki
ülke arasında bulunan tarihi
ilişkilere ayrı anlam kazandırdığını söyledi.

Coğrafi konumu ile Batı Afrika’ya giriş kapısı olan Senegal,
15.4 milyonluk nüfusa ve 300
milyondan fazla tüketici pazarına erişim imkanı sağlıyor. Senegal’de sağlık, eğitim, taşımacılık, enerji, su arıtma ve dağıtım,
inşaat ve altyapı sektörlerinde
işbirliği fırsatları ile dikkat çekiyor. DEİK ev sahipliğinde düzenlenen Senegal-Türkiye İş
Forumu, T.C. Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci, Senegal Cumhuriyeti Ticaret, Tüketim, Yerel Ürünleri Teşvik ve Kobiler
Bakanı Alioune Sarr, DEİK Başkan Yardımcısı ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, DEİK/
Türkiye-Senegal İş Konseyi
Başkanı Dr. İhsan Şahin ve Dakar Ticaret, Sanayi ve Tarım
Odası (CCIAD) Başkanı ve Senegal-Türkiye İş Konseyi Başkanı Yardımcısı Daouda Thiam’in katılımları ile 21 Aralık
2017 tarihinde Senegal’de gerçekleşti. Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci’nin Senegal ziyareti
kapsamında düzenlenen Senegal-Türkiye İş Forumu’na yaklaşık 200 Türk ve Senegalli iş
dünyası temsilcisi katıldı.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Senegal’in başkenti Dakar’ın giderek Afrika’nın hızla

gelişen ekonomi merkezi haline geldiğini söyledi. Zeybekci,
“Türk firmalarınca yapımı tamamlanan Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı’nın projesinin yanına başka Türk yatırımları da eklenecek. Senegal’de
inşaat malzemeleri, tekstil ve
hazır giyim, otomotiv yedek parçası, elektrikli ev aletleri ve turizm gibi pek çok alanda iş fırsatı olduğunu görüyorum” dedi.
Senegal Cumhuriyeti Ticaret,
Tüketim, Yerel Ürünleri Teşvik
ve Kobiler Bakanı Alioune Sarr,
Türk iş adamlarını Senegal’deki iş imkanları konusunda en iyi
şekilde destekleme talimatı verdiğini belirtti.
DEİK Başkan Yardımcısı ve
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, “Senegal’de turizm tesis
altyapısının güçlendirilmesi,
yenilenebilir enerji yatırımlarının gerçekleştirilmesi noktasında Türkiye’nin tecrübesi ve
desteği sizlerle olacaktır” dedi. DEİK/Türkiye-Senegal İş
Konseyi Başkanı Dr. İhsan Şahin, Türk iş adamlarının halihazırda var olan potansiyel ve
avantajları doğru şekilde kullanması durumunda ortaklığın
gelişimine büyük katkı sağlayacağını söyledi.
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Türkiye’den Cibuti’ye yapılan ihracat
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Türkiye’den Moritanya’ya
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DEİK’ten yeni yayın: Doğu Asya’nın
başarı hikayesi Güney Kore
DEİK, yurtdışında yatırım
hedefleyen, dış ticarette
yeni pazarları keşfetmeye
hazırlanan Türk iş
dünyası temsilcileri için
hazırladığı yayınlara
bir yenisini ekledi.
Son 2 yılda hazırlanan
ülke analiz raporlarına
eklenen Güney Kore
Raporu, ortak bir geçmişe
dayanan kültürel bağların
sürdürülebilir ekonomik
değerlere dönüşümü için
bir yol haritası çizdi.
DEİK/Türkiye-Kore İş Konseyi
ev sahipliğinde düzenlenen Güney Kore Ülke Raporu Tanıtım
Toplantısı, DEİK Başkanı Nail
Olpak, Güney Kore Cumhuriyeti
İstanbul Başkonsolosu Youngcheol Cha, DEİK/Türkiye-Kore İş
Konseyi Başkanı Tamer Saka, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Uzmanı Dr. Altay
Atlı ve Korea Business Association Başkanı Do Kil Oh’un katılımları ile Kasım ayında İstanbul’da
gerçekleştirildi.

“Ürün çeşitliliğinin artması
için gayret sarf edilmeli”
DEİK Başkanı Nail Olpak, iki ülke arasında uzun yıllara dayanan
toplumsal ve kültürel mirasa vurgu yaptı. Stratejik ortaklığa dayalı

"GÖRÜŞMELERDE
ENERJI SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI"

olarak iki ülkenin de birlikte büyümeyi hedeflemesi gerektiğini ifade eden Olpak, Güney Kore’nin, önümüzdeki 10 yılda ortalama %2,5 büyümeye devam
etmesinin beklendiğini vurguladı. Türkiye’nin ise, ekonomik büyüme tahminlerinin yukarı yönde olarak, neredeyse her gün revize edilen, bölgesindeki tek ülke
olduğunu belirten Olpak, “O halde, neden birlikte daha fazla büyümeyelim? Türkiye ile Güney
Kore arasında 2013 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması’nın, daha işlevsel ve aktif
hale getirilmesi gerekmekte. İkili ticaretimizin, ülkemiz lehine
dengelenmesi için, gıda, inşaat,
tekstil, hazır giyim ve yenilenebilir enerji gibi, rekabetin yüksek
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Türkiye-Güney Kore ticaret hacmi

olduğu sektörlerde daha yoğun
çalışmalı ve ürün bazında çeşitliliğin artması için gayret sarf etmeliyiz” dedi.
Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Youngcheol Cha, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın geliştirilmesi
gerektiğine vurgu yaptı. İkili ticaretin artırılması ile ekonomik
ilişkilerin düzelebileceğini, raporda belirtilen ihracat potansiyeli olan ürünlerin ticarete konu
edilmesi gerektiğini söyledi. Başkonsolos ayrıca inşaat sektöründe üçüncü ülkelerde işbirliğinin
mümkün olduğunu vurguladı.

Riskler iyi analiz edilmeli
Rapora göre; Türkiye’nin küresel ekonominin önemli aktörle-
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2016 yılında Türkiye’deki
G.Kore menşeili doğrudan yatırımlar

Başbakan Binali Yıldırım’ın 4-6 Aralık’ta Güney Kore’ye gerçekleştirdiği
resmi ziyarete katılan
DEİK/Türkiye-Kore İş
Konseyi Başkanı Tamer
Saka, “Güney Kore
ile kan kardeşliğine
dayanan ilişkilerimizin
ticaret hacmine de
yansıması konusunda
her iki ülke mutabakat
içinde. Önümüzdeki dönemde otomotiv, elektronik, enerji ve
daha birçok alanda, değişik yatırım
konuları gündeme gelecek” dedi.
Başbakan Yıldırım’ın Güney Koreli
iş adamlarıyla görüşmesinde siyasi,
kültürel iş birliği konularının yanı
sıra ticaret hacminin artırılmasına
yönelik değerlendirmelerin yapıldığını kaydeden Saka, ana gündem
maddesinin her iki ülkedeki yatırım
fırsatları olduğunu söyledi. Ziyaret
kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde enerji alanının öne çıktığını
belirten Saka, “Özellikle Sayın Başbakanımız Türkiye’nin önemli bir hub
(merkez) olduğunu ve Kore-Türkiye

rinden birisi olan Güney Kore ile
olan ticari ve ekonomik ilişkileri
de her iki ülkenin ekonomik kalkınma sürecine paralel bir gelişme kaydetmektedir. Ekonomik ilişkilerin ağırlık noktasını
ise Güney Kore’nin Türkiye’deki yatırımları oluşturmaktadır.
Türkiye’nin Güney Kore’ye ihracatında potansiyel taşıyan
ürünlere odaklanarak bu ürünlerde pazar paylarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Türkiye’nin ithal ettiği kalemlerde Güney Kore’deki
potansiyel değerlendirilerek bu
alanlarda ülkenin Türkiye için
yüksek kaliteli ürünlerin alımı
için bir kaynak haline getirilmesi ekonomik açıdan Türkiye’ye
bakış açısını özetleyen en net ta-

nımlamalardan birisi, Güney Kore Gümrük İdaresi’nin web sitesinde Türkiye ile ilgili olarak yer
alan “Avrupa ve Orta Asya pazarlarına giriş için köprübaşı” ifadesidir. Güney Kore’nin 52 milyonluk ve yüksek gelir seviyeli nüfusu ithal mallara olduğu kadar
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326
Türkiye’de Güney Kore
sermayeli firma sayısı
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Türkiye’de yerleşik kişilerin
Güney Kore’deki doğrudan yatırımları

arasındaki ekonomik ilişkilerin
daha da geliştirilmesi konusunda
kararlılığımızın altını çizdi.
Koreli şirketler yatırım
fırsatlarının ve gelişim
alanlarının farkında
olduklarını söyleyerek, Türkiye’ye daha
fazla yatırım yapmak
istediklerini belirtti.
Spesifik olarak enerji
alanında Koreli şirketlerin daha
aktif olmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı” ifadesini kullandı.
Güney Kore ile kan kardeşliğine dayanan ilişkilerin ticaret hacmine de
yansıması konusunda her iki ülkenin
mutabakat içinde olduğunu belirten
Saka, iki ülke arasındaki 7 milyar ABD
Dolarlık ticaret hacminin yetersiz
olduğu ve bu hacmin geliştirilmesi
konusunda siyasi iradelerin de kararlı olduğunu vurguladı. Saka, özel
sektör ve iş dünyası da bu kararlılıkta
olup önümüzdeki dönemde otomotiv, elektronik, enerji ve daha birçok
alanlarda değişik yatırım konularının
gündeme geleceğini kaydetti.

hizmetlere de artan bir talep göstermektedir. Türk ve Güney Koreli üst düzey yetkililer sıklıkla
iki ülkeyi “kan kardeşi” olarak nitelendirmektedirler. Yukarıdaki öneriler doğrultusunda adımların etkili bir şekilde atılması,
risklerin iyi analiz edilip iyi yönetilmesi ve bu alanlarda devamlı bir süreç oluşturulması halinde, Türkiye’nin Güney Kore ile
ekonomik ilişkilerinde daha dengeli, ticaret açığına rağmen uzun
vadede sürdürülebilir ve Türkiye ekonomisine daha fazla değer
sağlayan bir yapıya ulaşılabilecektir.

B A Ş B A K A N YA R D I M C I S I M E H M E T Ş I M Ş E K :

“Türkiye’nin AB’ye dahil olması büyük katkı sağlayabilir”
Aralık ayında Brüksel’de, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkçi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki
Katainen’in eşbaşkanlıklarında
gerçekleştirilen Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog İş Zirvesine, Türkiye’nin önde gelen Sivil Toplum
Kuruluşları’nın üst düzey temsilcileri de katıldı.
DEİK Başkanı Nail Olpak, Zirve’de Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinde Türk iş çevrelerinin vize ve diğer konularda yaşadığı sıkıntıları hatırlattı
ve müzakerelerin başlaması için

çağrıda bulundu. Gümrük Birliği’nin Avrupa standartlarında
üretim seviyesine dönük üretimi teşvik ettiğini belirten Olpak,
Türkiye’nin önemli bir başarı hikayesi olduğuna dikkat çekti.
DEİK Başkanı Olpak, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Avrupalı şirketlerin herhangi bir aksaklık olmaksızın
Türkiye’deki yatırımlarını sürdürdüğünü, istikrara şeffaflığa
ve hukukun üstünlüğüne olan
inancın sürdüğünü ifade etti.
Öte yandan Olpak, Avrupa’ya
erişimin Türkiye açısından önemine dikkat çekti ve son yaşanan küresel ekonomik krizde
Avrupa’nın içerisinde yaşanan

süreçlere de atıfta bulundu. Olpak, Avrupa’nın iç potansiyelinin küresel bir krizde tek başına
yeterli olamayabileceğini hatırlattı. DEİK Başkanı Olpak, Avrupa Birliği’ne dahil olma sürecinde yüksek potansiyeli ve
coğrafi konumu ile Türkiye’nin
Avrupa’ya dahil olmasının büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. DEİK Başkanı Olpak, son
olarak günümüzde popülizm,
ayrımcılık ve aşırıcılık ile öngörülemez bir konuma ulaşan
dünya düzeninin üstesinden gelebilmek için, anlayış ve saygı ile
ekonomik, politik ve ticari ilişkileri yürütmek gerektiğini hatırlattı.

İ S T A N B U L’ D A N L I Z B O N ’A İ N O V A S Y O N K Ö P R Ü L E R I S E M I N E R I D Ü Z E N L E N D I

Türk girişimcileri Lizbon üzerinden dünyaya açılacak
2015 yılında “Avrupa’nın Girişim Bölgesi” seçilen Lizbon,
son yıllarda artan bir ivme ile
yeni girişimlerin, start up ve
risk sermayesi fonların odak
noktası haline geldi. 2016 yılı itibariyle tüm dünyadan 60
bin katılımcıyı ağırlayan “Web
Summit” etkinliğinin ev sahipliği görevini üstlenen Lizbon,
girişimlerin ve teknoloji şirketlerinin yeşermesi için gerekli
olan destekleri sağlamakta aktif rol üstlenmekte.
“Empresa na hora- tek işlemde şirket kuruluşu” gibi inisiyatifler sayesinde internet or-

tamından bir saat içerisinde
şirket kuruluşuna imkan sağlayan Portekiz’de bugün itibariyle risk sermayesi fonları tarafından yönetilen varlık toplamının 500 milyon Avro’nun
üzerinde olduğu tahmin edilmekte.
İstanbul’dan Lizbon’a İnovasyon Köprüleri Semineri, DEİK/Türkiye-Portekiz İş
Konseyi ve World Economic
Forum Global Shapers İstanbul Hub işbirliğiyle, Portekiz’in
Ankara Büyükelçiliği, Portekiz Ticaret ve Yatırım Ajansı
AICEP, StartersHub İstanbul

ve İTÜ Arı Teknokent’in katkılarıyla 5 Aralık 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Seminerin açılış konuşmalarını DEİK/Türkiye-Portekiz
İş Konseyi Başkanı Berna İlter,
World Economic Forum Global
Shapers CEO’su Zeynep Dağlı
Kastro ve Portekiz Türkiye Büyükelçiliği Ekonomik ve Ticaret Müşaviri Celeste Mota gerçekleştirdi.
DEİK/Türkiye-Portekiz İş
Konseyi Başkanı Berna Gözbaşı İlter, start-up ekosistemlerinin gelişmiş olduğu yerlerde DEİK’in daha aktif çalışma-

sını istediklerini söyledi. Türk
start-up'larının ihtiyacı olduğu
network’e ancak oturmuş ekosistemlerinden erişebileceğini belirten İlter, “Türkiye’de de
imkanlar var. Teknokentlerde çok sayıda firma bulunuyor
ama asıl olan küresel arena. Bunun için de bizim genç girişimcileri buralara taşımalıyız.
En azından bu imkanı vermeliyiz. Devamını zaten kendileri yapacaklarıdır” dedi. Lizbon’un devlerle yarıştığı bilgisini aktaran İlter,
Lizbon Silikon vadisinin dünyada, Londra ve Berlin’den

sonra öne çıkan bir girişimci ekosistemini barındırdığını söyledi. İlter, “2015 yılında
“Avrupa’nın Girişim Bölgesi”
seçilen Lizbon, son yıllarda artan bir ivme ile yeni girişimlerin, start-up ve risk sermayesi fonların odak noktası haline
geldi. 2016 yılı itibariyle tüm
dünyadan 60 bin katılımcıyı
ağırlayan “Web Summit” etkinliğinin ev sahipliği görevini
üstlenen Lizbon, girişimlerin
ve teknoloji şirketlerinin yeşermesi için gerekli olan destekleri sağlamakta aktif rol üstleniyor” dedi.
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Suudi Arabistan ile DEİK
işbirliğinde yeni dönem

2017 yılında Suudi Arabistan özelinde yaşanan
yönetimsel dönüşüm süreci, ülkenin ekonomik
dinamiklerinde de etkilerini hissettirecek gibi
görünüyor. Petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda
gösterdiği iniş ve çıkışlardan doğrudan etkilenen
Suudi Arabistan ekonomisinin, bugün sahip olduğu
rezervlere bakılarak 90 yıl süre ile petrol gelirlerini
sürdüreceği tahmin edilmekte. Türkiye’nin Suudi
Arabistan ile ekonomik ilişkilerinde ise, ülkenin
mega şehir projelerinde Türk müteahhitlerinin
üstleneceği rol büyük önem taşıyor.
DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş
Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan İş ve
Yatırım Forumu, Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci, Suudi Arabistan
Krallığı Ticaret ve Yatırım Bakanı Majid Abdullah Alkasabi, DEİK
Başkanı Nail Olpak ve Suudi Arabistan-Türkiye İş Konseyi Başkan
Yardımcısı Ziyad Farisi’nin katılımları ile 22 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Foruma, 250’den fazla Türk ve Suudi Arabistanlı iş dünyası temsilcisi
katıldı.
Forumun kapanış oturumunda
yaptığı konuşmasında Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci, iki ülkenin
dostluğunun büyüklüğüne dikkat
çekti. Zeybekci, “Suudi Arabistan
ve Türkiye’nin hem dünyada hem
de İslam coğrafyasında sahip olduğu imkanlara bakalım. İşbirlik-

lerini İş Konseyleri’ne yani işin
ehline bırakalım. Sektörel bazlı dönüşümler geçiren Suudi Arabistan için 10 yıl sonra çok farklı şeyler konuşacağız. Biz iki ülke,
bir artı bir iki yapmaz, beş yapar
on yapar diyoruz. Petrokimya, inşaat, turizm, lojistik, tarım alanlarında işbirliklerini inşalllah birlikte gerçekleştireceğiz” dedi. Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesi
Türkiye’nin finans ve yatırım olanaklarına dikkat çeken Ekonomi
Bakanı Zeybekci, İpek Yolu Projesi’nde Suudi Arabistan ve Türkiye’nin konumuna vurgu yaptı.
Bakan Zeybekci, 5 yıllık süreçte
elektronik ticaretin dünya ticaretinin yarısını üstlenmesinin beklendiğini hatırlattı.
Zeybekci, iki ülke iş dünyası
temsilcilerinin en iyi şekilde dostluğu ve fırsatları değerlendirece-
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“Medeniyet yolunda
başarı, değişime bağlı”

Uluslararası İşbirliği Platformu(UİP) tarafından T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde
Geleceğin Tasarımı: Küreselleşmenin Yeni Sınavı temasıyla 28-30 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen 8. Boğaziçi Zirvesi, DEİK
Başkanı Nail Olpak’ın yanı sıra, UİP Onursal Başkanı Talal
Abu Ghazaleh, Eski AB Bakanı
ve Başmüzakereci ve UİP Danışma Kurulu Eş Başkanı Egemen Bağış, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TOBB Başkan
Yardımcısı Çamur Ali Kapuz,
BM Genel Sekereter Yardımcısı Magdy Martinez Soliman
ve Lübnan’dan “Future Movement” Genel Sekreteri Ahmed
Hariri’yi ağırladı.
Zirvede açılış konuşmasını gerçekleştiren DEİK Başkanı Nail Olpak, “Bugün, ‘Küresel
düşün, yerel hareket et’ dönemini de geride bıraktık. ‘Küresel düşünüp, yereli gözetip, küresel hareket etme’ zamanı bile
geçmek üzere” dedi. 3 parametrenin olduğunu belirten Olpak,
“Birincisi, bilgi, teknoloji ve kapital gibi ‘kaynaklarımız’. İkincisi, talep eden, tepki veren ve
harekete geçen, ‘sorumlu bireyler’, ve üçüncüsü, sorumlu

bireylerin aksiyonlarını dinleyen ve doğru çözümler için tepki veren ‘kurumlar, yönetimler
ve yöneticiler” dedi. Dünyanın
hızla değiştiğini belirten Olpak,
yeni iletişim ve ulaşım araçlarının, kıtaların, ülkelerin, insanların arasındaki sınırların hızla ortadan kaldırıldığını ifade
etti. Olpak sözlerini şöyle sürdürdü: “Medeniyet yolunda başarı, değişime bağlı. Değişimi
yönetmekse, zor ve çetrefilli,
ama, bir o kadar da gerekli. Değişimi yönlendirmek, bunu yaparken de, tüm toplumun faydasına olacak şekilde kanalize
etmek gibi, çok önemli bir sorumluluğumuz var. Değerlerimizle, kültürümüzle, toplumsal
dinamiklerimizle ve potansiyelimizle barışık bir değişim sürecini, hep birlikte yönetmek durumundayız.”
Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Zirve’de, 72 ülkeden, 123’ü
yabancı olmak üzere, aralarında başbakan, başbakan yardımcısı, bakan yardımcısı, müsteşar, iş insanı, akademisyen ve
medya temsileri bulunan toplam 179 konuşmacı küresel ve
bölgesel meselelere yönelik görüş, tespit ve çözüm önerilerini ortaya koydu.

Etkinlik
Tarih
11.01.2018

Etkinlik

09.02.2018

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’u Anma Toplantısı
İstanbul
Azerbaycan Yatırım Forumu ve Road Show 
İstanbul
Türkiye-Ecowas Ekonomi ve İş Forumu -İstanbul

15.02.2018
22-23.02.2018

DEİK İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulları -İstanbul
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Ticaret hacmi

700

S.ARABISTAN

MİLYAR ABD DOLARI
Türkiye’de faaliyet gösteren Suudi
Arabistan sermayeli firma sayısı

ğini öngördü.
Suudi Arabistan Krallığı Ticaret ve Yatırım Bakanı Majid Abdullah Alkasabi, iki ülkenin ortak çıkarlarına uyacak şekilde,
İş Konseylerinin her iki hükümet arasında iletişim platform
rolünü üstlenmesini beklediklerini belirtti. Önümüzdeki aylarda fırsatlar, sorunlar ve engelleri
analiz eden bir çalışma yapılacağını belirten Alkasabi, kurumsal
bir mekanizma kurulmasını is-

tediklerini söyledi. Geçmişi çok
eskiye dayanan Türk-Suudi kardeşliğinin ekonomik ilişkilerde
de bir marka olmasını istediklerini vurgulayan DEİK Başkanı
Nail Olpak, Suudi Arabistan’da
2018 ve 2019 yıllarında inşasına
başlanacak mega şehir projelerinden Türk müteahhitlerin yer
almasını beklediklerini belirtti.
DEİK Başkanı Olpak, diyalog
mekanizmalarının doğru ve etkin kullanılması ile bölgedeki

sorunların aşılabileceğini ifade
ederek, iş dünyasının görevinin
işlerin ve işbirliklerinin geliştirilmesi olduğunu söyledi. DEİK
Başkanı Olpak, 1976 yılından bu
yana, Suudi Arabistan’da 18 milyar ABD Dolarında proje gerçekleştirmiş Türk yatırımcılarına
ve girişimcilerine pozitif ayrıcalık yapılmasının gerekliliğini
vurguladı.
DEİK Başkanı Olpak sözlerini
şöyle sürdürdü: “Ülkelerimizin

güçlü yönlerini daha da birleştirecek, ortaklığımızı ve dostluğumuzu daha pekiştirecek adımlar atmanın, yeni sektörlerde
işbirliklerini keşfetmenin tam
zamanı. Türk iş insanlarımıza uygulanan vize maliyetinin
ve süreçlerinin makul seviyelere indirilmesini talep ediyoruz.
Çalışma izinleri konusunda karşılaşılan sorunlar da eminim,
karşılıklı ortak irade ile aşılır ve
zorluklar kolaylık haline gelir.”
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Türkiye ve İtalya üçüncü
ülkelerde işbirliğine hazırlanıyor

İtalya-Türkiye İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin
Roma ziyareti kapsamında Türk
ve İtalyan iş dünyasının önde
gelen temsilcilerinin katılımlarıyla 2 Kasım 2017 tarihinde İtalya’nın başkenti Roma’da
gerçekleştirildi. Toplantıya,
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İtalya Ekonomik Kalkınma
Bakanı Carlo Calenda, DEİK
Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı
Burak Vardan, Confindustria
Başkan Yardımcısı Alberto Baban katıldı.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ve İtalya arasındaki ticaret hacminin 2017
yılında yüzde 10 oranında
artış gösterdiğini söyledi. Türkiye’nin en büyük gücünün KOBİ’ler olduğunu ve ihracatın
yüzde 60’ının KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildiğini aktaran
Zeybekci, iki ülke KOBİ’lerinin
biraraya gelmesini teminen etkinlikler düzenlenmesinin, fir-

maların sektörel bazda biraraya getirilmesine yönelik uygun
platformların yaratılmasının
önemine dikkat çekti. Zeybekci, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve kapsamının genişletilmesi yönünde tarım, gıda,
hizmet sektörleri, kamu alımları ve elektronik ticaret kapsayacak şekilde güncellenmesinin
önemli olduğunu söyledi. İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı
Carlo Calenda, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda Türkiye’ye destek vereceklerini ifade ederek, Türkiye’nin

AB üyeliği konusunda desteklerini hiçbir zaman esirgemediklerinin altını çizdi. İtalyan
firmaların Türkiye’deki ihalelere katılabilirken Türkiye’nin
İtalya için sadece iş imkanları
açısından değil, aynı zamanda
uluslararasılaşma anlamında
önemli bir partner olduğunu belirten Calenda, iki ülke arasında
DEİK ve Confindustria tarafından bir çalışma grubunun oluşturulması ve bu çalışma grubunun JETCO Toplantısı için de
bir destek çalışması yapmasının
önemine değindi.

DEİK Başkanı Nail Olpak,
İtalya’nın 2017 ve 2018 yılları
için Türkiye’yi hedef ülke olarak belirlemiş olmasının önemine değindi. İtalya’nın 35 binin üzerinde Türk vatandaşına
ev sahipliği yaptığını hatırlatan
Olpak, Türkiye ve İtalya arasındaki işbirliğinin iki ülke ve Avrupa bazında sınırlı kalmaması gerektiğini ve birçok şirketin
Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’daki yatırım ve operasyonlarını Türkiye üzerinden yönettiğini ve bu coğrafyalarda iş yapma konusunda önemli bir bilgi
ve deneyime sahip olunduğunu
belirtti. DEİK/Türkiye-İtalya
İş Konseyi Başkanı Burak Vardan, özellikle üçüncü ülkelerde
işbirliği açısından Türk ve İtalyan şirketlerinin çok başarılı bir
model teşkil ettiğini ifade ederek, işbirliklerinin geliştirilmesi açısından İtalyan İhracat
Kredi Kurumu SACE ile Türk
Eximbank arasında imzalanan
müşterek sigorta anlaşmasının
önemine dikkat çekti.

60 GÜNDE 28 BÜYÜKELÇİ İLE TOPLANTI DÜZENLENDİ

DEİK, Türk iş dünyası temsilcileri ile Büyükelçileri bir araya getirdi
DEİK, Kasım ve Aralık aylarında
28 Büyükelçi ile tanışma toplantısı düzenleyerek, Türk iş dünyası temsilcileri ile Büyükelçileri bir
araya getirdi. Türk iş dünyası temsilcilerini Türkiye’nin ilgili ülkelerdeki büyükelçileri ile ve aynı
zamanda da ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile buluşturdu. DEİK,
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi,

T.C. Bişkek Büyükelçisi, T.C. Bogota Büyükelçisi, T.C. Budapeşte
Büyükelçisi, T.C. Kito Büyükelçisi, T.C. Kuala Lumpur Büyükelçisi, T.C. Malabo Büyükelçisi, T.C.
Manama Büyükelçisi, T.C. Santiago Büyükelçisi, T.C. Santo Domingo, T.C. Seul Büyükelçisi, T.C.
Stokholm Büyükelçisi, T.C. Tiflis
Büyükelçisi, T.C. Tiran Büyükelçi-

si, T.C. Riyad Büyükelçisi, T.C. Antananarivo Büyükelçisi, T.C. Guatemala Büyükelçisi, T.C. Karakas
Büyükelçisi, T.C. Maputo Büyükelçisi ve Belçika’nın Ankara Büyükelçisi, Cibuti Ankara Büyükelçisi, Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi, İtalya’nın Ankara Büyükelçisi,
Lüksemburg’un Ankara Büyükelçisi, Moğolistan’ın Ankara Büyü-

kelçisi, Vietnam’ın Ankara Büyükelçisi, Yeni Zelanda’nın Ankara
Büyükelçisi, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi ile toplantılar düzenlendi. İlgili ülkede iş yapan ve
iş yapmayı planlayan firmaların
temsilcileri ile Büyükelçiler bir
araya gelerek, sektörel olarak hangi alanlarda işbirliği yapılabileceği, yatırım, iş fırsatlarını tartıştı.

