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DEİK seferberlik ilan etti;
bir yılda 99 ülke ziyaret edildi
15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından DEİK tarafından başlatılan ekonomik seferberliğin üzerinden bir
yıl geçti. Geçen bu bir yıllık sürede DEİK İş Konseyleri, 99
ülkeyi ziyaret etti ve “işler olması gerektiği gibi devam
ediyor” mesajını iletti. DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan
ile ekonomik seferberliği ve 15 Temmuz 2016 sonrası
DEİK çatısı altında yapılan faaliyetleri konuştuk...
■ 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye nasıl bir döneme
girdi? Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerden sorumlu kurumu DEİK’in Başkanı olarak geçen
bir yılı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bir yıl önce bugün ülkemiz, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve tüm
milletimizin feraseti sayesinde uçurumun eşiğinden döndü. Ülkemizin
tarihine kara bir leke olarak geçen
bu kalkışma, ülke ekonomimiz için
de büyük bir imtihandı ve bizler bu
imtihandan, Hükümetimizin dirayetli duruşu ve iş dünyamızın tek yürek atışı sayesinde alnımızın akıyla
çıktık. Sadece demokrasimizi değil,
ekonomimizi de savunduk ve güçlendirdik.
Bunun en somut göstergesini 2017
yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarında görmek mümkün. Ekonomimiz,
beklentilerin aksine, hatta beklentileri de aşan yüzde 5’lik güçlü ve dengeli bir büyüme sergiledi. Bu da ekonomimizin bu darbe girişiminden ve
muhtemel şoklardan korunduğunu
bizlere gösteriyor.

Ömer Cihad Vardan
DEİK Yönetim
Kurulu Başkanı

■ 15 Temmuz 2016 gecesi
ilk tepkiniz ne oldu?
Az önce de ifade ettiğim üzere bu
darbe girişimi tüm halkımız gibi,
biz iş dünyası temsilcileri için de bir
şoktu. Çünkü ülkemizde böyle bir
kalkışmaya sebep olacak en ufak bir
gerekçe yoktu. Bulunduğumuz coğrafyadaki tüm olumsuzluklara rağmen, ekonomimiz gayet istikrarını sürdürüyordu, yeni bir hükümet
oluşmuş ve 2019’a kadar başka bir
seçimi konuşmayacaktık; yani siyasette de bir istikrar vardı. Dolayısıyla
böyle bir girişim aklımıza gelmezdi.
Ancak 30 yılı aşkın bir süre zarfında
ülkemizin kurumlarına sinsice yuvalanmış terör örgütü bir gecede bu
ülkeyi karanlığa gömebileceğini düşündü; ancak hamdolsun başaramadı. Gelişmelerin basit bir hareketliliğin ötesinde, bir darbe girişimi olduğunun anlaşılmasından hemen
sonra bizler de hem kişisel olarak,
hem de kurum olarak bu girişime
karşı çıktık. 15 Temmuz’u, 16 Temmuz’a bağlayan gece saat 00:56’da
yayımladığımız ilk basın açıklaması ile Hükümetimizin arkasında olduğumuzu söyledik; demokrasimize sahip çıktık. Ertesi sabah yaptığımız açıklama ile de halkımızın üstün
gayreti ve demokrasi aşkıyla girişimin akamete uğratıldığını ifade ettik. Ama belki de en önemlisi Türkiye’de ‘darbeler çağının’, bu başarısız
girişimle artık kapandığını söyledik.
■ Girişimin sonrasında
ilk iş günü DEİK ofisinde
neler yaşandı?
Hiç şüphesiz bu girişim, iş
dünyası temsilcileri olarak
bizlerin de tek yürek, tek
vücut olmasına imkan
verdi. 18 Temmuz sabahı bizler de herkes gibi işimizin
başına geçtik.
DEİK bünyesinde faaliyet
gösteren 142
İş Konseyimizin bulundu-

ğu 135 ülkedeki muhataplarımıza,
farklı dillerde yazılmış bir mektup
gönderdik: “işler olması gerektiği
gibi devam ediyor” dedik. “Bizler
işimizin başındayız” diye de ekledik. Bu mektubumuza Karşı Kanatlarımızdan onlarca cevap geldi.
Onlar da cevaplarında, Türk halkının yanında oldukları mesajını bize
ilettiler. Bu elbette bizler için hem
sevindirici, hem de cesaret verici
bir gelişmeydi.
Darbe girişiminin henüz haftası
dahi dolmadan tüm İş Konseylerimiz ve Kurucu Kuruluş temsilcilerimizin katılımı ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Bu çerçevede, “DEİK olarak biz ne yapabiliriz?”
sorusuna ortak yanıt aradık. İstişareler sonucu ortaya çıkan 150’yi aşkın öneri, 11 maddelik Acil Eylem
Planımızın da temelini oluşturdu.
■ Acil Eylem Planı
kapsamında ne gibi çalışmaların
yapılması öngörüldü?
Eylem Planı çerçevesinde, DEİK
olarak bir ‘Ekonomik Seferberlik’
ilan ettik. Tüm İş Konseylerimizden,
sorumlu oldukları ülkeleri bilfiil ziyaret etmelerini talep ettik. DEİK
İletişim Komitesini kurarak Hükümetimiz, kurumlarımız ve yabancı
muhataplarımızla iletişimde eş güdümü sağladık; böylece bu hayati

sürecin çok daha verimli geçmesini amaçladık. Ayrıca Türkiye’de bulunan yabancı misyon temsilciklerinin ziyaret edilmesi, basın-yayın
kuruluşları, Türkiye’de yatırımı bulunan yabancı firmalar ile düzenli
temasın sağlanması gibi çeşitli faaliyet ve adımları öngördük.
■ Sizce alınan bu tedbirlerin
sonuçları ne oldu?
Hiç vakit kaybetmeden kısa ve orta vadede alınan önlemlerin, özellikle yabancı iş çevrelerinde endişeleri ortadan kaldırdığına inanıyorum. İş dünyasının hızlıca işinin
başına dönmesini sağlayan ortam,
işte bu güven ortamının hızlıca tesisi ile mümkün oldu. Bu noktada Hükümetimizi de tekrar tebrik etmek
isterim; ilk şokun ardından aldıkları
ekonomik tedbirler, sonrasında peşi
sıra açıklanan yeni reform paketleri ile şokun dalga dalga büyümesine
engel oldular, bilakis ateşin sönmesini sağladılar.
■ Bugün itibariyle ekonomik
seferberlik hamlenizde neredesiniz?
İş Konseylerimiz, bu bir yıllık süre
zarfında tam 99 ülkeyi ziyaret etti;
dile kolay tam 99 ülke. Ve bunu DEİK
olarak bizlerin rutin çalışmalarının
dışında gerçekleştirdiler. İş Konseylerimiz Afrika’dan Avrupa’ya,

Ortadoğu’dan Asya’ya kadar yayılan
geniş bir coğrafyada darbe girişimini, öncesini ve sonrasını muhataplarımıza anlattılar. Bu coğrafyalardaki dostlarımıza, millet iradesinin
üzerinde hiç bir gücün olmadığını
ve olamayacağını söylediler. Ekonomimizin hain girişimden bir gün
öncesi kadar güçlü olduğunu; hiçbir
gücün 16 Temmuz Türkiye’sini, 15
Temmuz Türkiye’sinden farklı kılamayacağını ifade ettiler.
■ Ziyaret ettiğiniz ülkelerde
ne gibi tepkiler ile karşılaştınız?
Bölgesel bazda hatta ülkeler bazında yaşananların çok farklı algılandığını gördük. Ülke ülke gezdik, yaşananları anlattık. 99 ülkede 99 farklı
yorum dinledik. Endonezya’da, Pakistan’da, Orta Doğu’da bazı ülkelerde Türkiye için destek mesajları
alırken, birçok ülkede ise darbe girişiminin net olarak anlaşılamadığını
gördük. Hatta bazı ülkelerde Türkiye ve darbe girişimine ilişkin yanlış ve çarpıtılmış bilginin bulunduğunu da tespit ettik. Kimi ülkelerde
gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde,
hain yapının iş dünyası ayağındaki
izlerini tespit etmek ve ilgili hükümet temsilcilerinden bertarafını talep etmek durumunda kaldık.
Uluslararası ağı bu denli geniş
bir kurum olarak, DEİK’te elimiz-

den geldiği kadar, ülkemizin yurt dışındaki yanlış algısının önüne geçmek ve bilhassa oluşan yanlış algıyı
düzeltmek maksadıyla yaptığımız
çalışmalarla aslında ülkemize, demokrasimize ve ekonomimize sahip çıkmaya çalıştık. Bunda da büyük ölçüde muvaffak olduğumuzu
söyleyebilirim. Zira, bu çalışmalarla ertelenmesi veya iptali düşünülen bazı yatırımların devamı sağlanırken, bazı yeni yatırımların da
yapılabilmesi yönünde gelişmelere
şahit olduk.
■ Peki ya bundan sonra?
Bundan sonrası için de bir yandan
huzur ve güven ortamı tam anlamıyla tesis edilirken, diğer yandan
ülkemizin iktisadi ve siyasi alanda
ilerleme kaydedebilmesi için ülkemizin yurt dışında doğru anlatılabilmesiyle ilgili çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Aynı zamanda
İş Konseyimiz bulunan 135 ülkede bu çalışmamız tamamlanana
seferberliğimizi devam ettirmeye
kararlıyız. Tabii ki, bu iş nasıl hiç
beklemediğimiz şekilde bir gecede
ortaya çıkmışsa, bu tehlikenin farkında olarak bundan sonra böyle
bir acı yaşamamak adına ülkemizin
gerçeklerinin bilhassa yurt dışında doğru anlatılmasının devamına
gayret sarf edeceğiz.

D E İ K YÖ N E T I M - İ C R A K U R U L U Ü Y E S I V E D E İ K İ L E T I Ş I M KO M I T E S I B A Ş K A N I E B R U Ö Z D E M I R :

Darbe girişimi sonrasında iletişimde ülke sınırlarını aştık
‘İşler olması gerektiği gibi devam
ediyor’ mesajı ile yola çıkan DEİK
İletişim Komitesi’ne iş dünyasının
önde gelen isimlerinden Ebru Özdemir başkanlık ediyor. Özdemir
ile 15 Temmuz darbe girişimi sonrası geçen bir yılı konuştuk.

■ 15 Temmuz sonrasında kurulan
DEİK İletişim Komitesi son 1 yılda
nasıl bir rol üstlendi?
120’den fazla İş Konseyi Başkanımız, Başkan Yardımcımız ve
İcra Kurulu Üyemiz, 21 Temmuz
2016 tarihinde biraraya gelerek,
darbe girişimi sonrasında atılması gereken adımlar ile ilgili üç saati aşan bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantı sırasında
150’nin üzerinde öneri geliştirildi. DEİK ekibi tarafından konsolide edilen ve sonrasında önceliklendirilen bu öneriler ile kısa
vadede yapılacak çalışmalar 11
maddede özetlendi.
11 maddelik eylem planı çerçe-

vesinde DEİK bünyesinde bir İletişim Komitesi kuruldu. Komitemiz, düzenli toplantılarla, hem
içeride, hem de dışarıda iletişimde eş güdümü oluşturdu. Hükümetimiz ile tam koordinasyon halinde, gün be gün gelişmeleri paylaşarak bu hayati sürecin, iletişim
ayağında çok daha verimli geçmesini sağladı.

■ İletişim Komitesi olarak
yaptığınız çalışmalardan
bahsedebilir misiniz?
İletişim Komitesi olarak öncelikle Kabinemiz Bakanları ile biraraya geldik. TBMM Başkanı İsmail
Kahraman, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AB Bakanı
ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile
kapsamlı değerlendirme toplantıları gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde iletişim alanında yapılacak
çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Halihazırda

Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen iletişim seferberliğine de
gerekli katkıyı vermeye çalıştık.
Komite faaliyetlerine önce Türkiye’deki yabancı ülke misyonlarını ziyaretle başladık: Fransa, İtalya, İngiltere, Belçika, dönemin AB
Dönem Başkanı Slovakya, ABD,
Çin, Japonya, Kanada, Meksika,
Hindistan, İran, Kazakistan gibi
ülkemizin yoğun ikili ticari ilişkileri bulunan ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilerini ziyaret ettik. Bu
görüşmelerin çok etkili olduğuna
inanıyorum. İş dünyası olarak, özel
sektör bakış açısıyla kendilerini
bilgilendirdik ve normalleşme sürecini hızlandırmak için görüş alışverişinde bulunduk.

■ İletişim Komitesi, DEİK
Seferberliği kapsamında ziyarette
bulunan İş Konseylerine
nasıl bir yardımda bulundu?
Komitemizin gerçekleştirdiği her
toplantıda, doğru iletişimde tüm

muhataplarımıza doğru mesajların verilmesi üzerinde durduk. Bu
çerçevede İş Konseylerimizin ülke ziyaretlerine başlamasıyla beraber kendilerine Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış bir ‘İletişim Kiti’ ilettik. Darbe girişimi,
öncesi ve sonrasına ilişkin muhtemel sorular ve bu sorulara olası cevapları derlediğimiz bu kiti,
güncel gelişmeler ışığında sürekli
olarak güncelleyerek, İş Konseylerimizin kullanımına sunduk.
Ayrıca özellikle Batı dünyasında
mevcut yanlış ve taraflı algının
bertaraf edilmesi için, Avrupa’nın
önemli merkezlerinde düşünce kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile temasa geçtik. Örneğin
Eylül 2016 tarihinde, dünyanın
en önde gelen düşünce kuruluşlarından biri olan, Brüksel merkezli
Bruegel ile bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdik. Benzer bir
çalışmayı Real Instituto Elcano
ile ortaklaşa İspanya’nın başken-

ti Madrid’de de gerçekleştirdik.
Önümüzdeki dönemde düşünce
kuruluşları ile olan bu yuvarlak
masa toplantılarına devam etmeyi öngörüyoruz.

■ Darbenin üzerinden bir yıl
geçti; önümüzdeki dönemde DEİK
İletişim Komitesi’nin çalışmaları
ne yönde devam edecek?
Önümüzdeki dönemde DEİK’in
ana faaliyet alanı ile birebir örtüşen yurtdışı iletişimde de proaktif bir rol üstleneceğiz. Yurtdışı
iletişim ayağında, az önce ifade ettiğim üzere özellikle düşünce kuruluşları, muhatap kuruluşlar
ve basın organlarına
odaklanmak istiyoruz.
DEİK çatısı altında faaliyet gösteren DTİK
ile de (Dünya Türk İş
Konseyi) aktif ve eşgüdümlü çalışmalar
yapmamız gerekiyor.

Yurtdışında yaşayan Türkler, bizlerin en büyük gücü. Yerleşik oldukları ülkelerde DTİK üyeleri
aktif şekilde iletişim faaliyetlerine katkıda bulunuyorlar.

Ebru Özdemir
DEİK Yönetim - İcra Kurulu
Üyesi ve DEİK İletişim
Komitesi Başkanı
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DEİK Yönetim Kurulu Başkanı

be girişiminin
Güzel ülkemizin maruz kaldığı hain dar
üzerinden bir yıl geçti.
demokrasisi
Bu süre zarfında, DEİK olarak ülkemizin
imza attık.
ve ekonomisi adına önemli bir mücadeleye
ımızda,
Şüphesiz, 15 Temmuz sabahına uyandığ
inden haberdar değildik.
hiç birimiz karanlığın getirebilecekler
rahatsız olmakla birİçimizde yuvalanmış hainlerin varlığından
hiçbirimiz tahmin edemelikte, bu denli kana susamış olabileceklerini

EBRU ÖZDEMIR

www.deik.org.tr/seferberlik

koştuğundan beri bir yıl geçti.
olduğu 99 ülkede,
Bu zaman zarfında İş Konseylerimizin
ğini’ anlattık;
‘işlerin olması gerektiği gibi devam etti
anlatmaya da devam ediyoruz.

İş dünyamızın gücünden hiçbir şey
kaybetmeden, dayanışma içerisinde;

Ayrıca iş dünyamızın demokrasiye bütün
gücüyle sahip çıktığını...

ALBERT SAYDAM

FUAT TOSYALI

www.deik.org.tr/seferberlik

Yabancı şirketler ile yabancı ortaklı
şirketlerin ve tüm finans kuruluşlarının
faaliyetlerini kesintisiz şekilde
sürdürdüğünü;

DEİK/Türkiye-Meksika
İş Konseyi Başkanı

Türkiye’deki mevcut yatırım
ikliminin olumsuz etkilenmediğini
rakamlarla anlattık.

İş dünyası, basın mensupları ve siyasetçilerin
ötesinde Harvard Üniversitesi Center for
Middle Eastern Studies’de gerçekleştirdiğimiz
seminerde, akademisyenlere darbe girişimini
sebepleri ve çıktıları ile anlattım.

ADNAN BOSTAN

BURAK BAYKAN

Doğru bilgiyi bizden
almalarını sağladık.

Reformlara hız kesmeden
devam edildiğini hatta
daha da ivme kazandığını net
bir şekilde ifade ettik.

Söz konusu girişimin Türkiye’nin demokratik
gelişimin önünde bir kaza olduğunu; ancak
küreselleşen dünyada, Türkiye’nin ilerleyişine
devam ettiğinin altını çizdik.

BILGIN AYGÜL

MEHMET HAKAN
KARAALIOĞLU

ETHEM SANCAK

MURAT ÖZYEĞIN

Türkiye’nin eskiden olduğu
gibi güvenli ve kazançlı bir ülke
olduğunu ifade ettik.

DEİK/Türkiye-İrlanda
İş Konseyi Başkanı

HALIT İNCI

SEFA GÖMDENIZ

Somali’de terör örgütünün herhangi
bir faaliyette bulunmasının kolay
olmayacağını söylediler.

Ayrıca bizlere, terör örgütünün
ülkedeki faaliyetlerini durdurmak
için gerekli çalışmaları derhal
başlatacaklarını ifade ettiler.

Fildişi Sahili her zaman ve her anlamda
Türkiye’ye yardım etmeye hazır
olduklarını; ülkemizin Afrika kıtasıyla
olan stratejik ortaklığını güçlendirmesi
gerektiğinin altını çizdi.

ve Türkiye’de üretim yapmak için
girişimlere devam etme arzusunda
olduklarını gözlemledik.

Türkiye’den ve Türk şirketlerinden
asla vazgeçmeyeceklerini açık
şekilde ilettiler.

Peki yolun sonuna mı geldik?
Hayır!
Henüz çok başındayız.
15 Temmuz’da yüce Türk Milleti’nin iradesi, bir kez daha gösterdi ki;
Yol ne kadar zorlu olursa, yürek o
kadar güçlü atacak,
Yol ne kadar uzun olursa,
yürek o kadar sürekli atacak.

ÖMER CİHAD VARDAN

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı

DEİK/Türkiye-Pakistan
İş Konseyi Başkanı
DEİK İletişim Komitesi Üyesi

İki dost ülke, Türkiye ve Pakistan’ın
önümüzdeki dönemde hem siyasi hem de
ekonomik anlamda çok daha ileri noktalara
gideceğine dair inançlarını yinelediler.

DR. MUSTAFA AYDIN
DEİK/Eğitim Ekonomisi
İş Konseyi Başkanı

Ayrıca Türkiye’ye karşı
oluşturulmaya çalışılan yanlış
algıyı, üniversiteler olarak yurtdışı
temaslarımızla onarmaya
devam etmeliyiz.

Devamı: www.deik.org.tr/seferberlik

MURAT EFENDI ATAER
DEİK/Türkiye-Nijer
İş Konseyi Başkanı

Büyükelçiliğimiz ve İş Konseylerimizin
çalışmalarıyla, Nijer’de terör örgütüne
ait beş okul ve iki yurdun Türkiye Maarif
Vakfı’na devredilmesini sağladığımızı da
eklemekte fayda var.

VOLKAN ÖZTÜRK

DEİK/Türkiye-Belarus
İş Konseyi Başkanı

ZEYNEL ABIDIN KAYMAK
DEİK/Türkiye-Moritanya
İş Konseyi Başkanı

ve Türk ekonomisinin, son 10 yılda
göstermiş olduğu olumlu çizgide
ilerlemeye devam ettiğini ve
edeceğini vurguladık.

SINAN BORA

DEİK/Türkiye-Kamboçya
İş Konseyi Başkanı

DEİK/Türkiye-Moldova
İş Konseyi Başkanı

Türkiye-Kamboçya arasındaki
ticaret hacmini de 2020 yılı
hedefimiz olan 500 milyon ABD
Dolarına ulaştırmamız gerekiyor.

Moldova ile 1 milyar ABD
Dolarlık ticaret hacmi hedefini
gerçekleştirmemiz,

MEHMET ALI KORKMAZ

M. KEMAL KOLOĞLU

İlgili Bakanlar ve bürokratlar, heyetimizi tam
gün misafir ettiler. Bizler de bir gün boyunca
gelişmeleri onlar ile beraber mülahaza etme
fırsatını bulduk.

Bu yıl ikili ilişkilerin ellinci yılını
kutlayacağımız Kenya’ya, Sayın
Cumhurbaşkanımızın 2016 yılında
gerçekleştirdiği ziyarette eşlik ettik.

DEİK/Türkiye-Özbekistan
İş Konseyi Başkanı

Uzun süredir DEİK olarak, ülkemiz ve Özbekistan
arasındaki ikili ilişkilerin canlandırılması için arzu
ettiğimiz bu ziyarete katılımın yoğun olması, her
iki ülke tarafındaki sektörel çeşitlilik ve ilgi, bizi en
çok memnun eden konulardan biri oldu.

CEMALETTIN KERIM
DEİK/Türkiye-Filistin
İş Konseyi Başkanı

İBRAHIM YILDIRIM

Gündelik hayatın normal akışında
devam ettiğini;

İHSAN ŞAHIN

DEİK/Türkiye-Senegal
İş Konseyi Başkanı
Halkımızın haklı mücadelesini…

İkili yatırımların devam
etmesinden memnun olduklarını…

YUSUF CEVAHIR

DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan
İş Konseyi Başkanı
Hiç şüphesiz bu coğrafyada
Türkiye önemli bir ülke;
örnek bir ülke.

ALI SEZEN

DEİK/Türkiye-Tunus
İş Konseyi Başkanı

DEİK/Türkiye-Ekvator Ginesi
İş Konseyi Başkanı

Türk firmaları bugüne kadar Tunus’ta
önemli projeler gerçekleştirdi ve
ülkenin yeni beş yıllık kalkınma
planı kapsamında birçok projeye ilgi
göstereceklerinden şüphem yok.

Cumhurbaşkanımız önderliğinde
başlatılan Afrika Açılımını
bir fırsat bilerek, bu coğrafyada
çok daha aktif olmalı, karşılıklı
yatırımlarımızı artırmalıyız.

REMZI GÜR

RUŞEN ÇETIN

DEİK/Türkiye-İngiltere
İş Konseyi Başkanı

DEİK/Türkiye-Ukrayna
İş Konseyi Başkanı

Darbe girişiminden çok, yeni yatırımlar
ile daha fazla ilgilendiklerini;

ERSIN EREN

DEİK/Türkiye-Uganda
İş Konseyi Başkanı

Türkiye’ye ilişkin olumlu
yaklaşımlarının sürdüğünü ve
stratejik sektörlerde iş birliğinin
geliştirilmesine büyük önem
verdiklerini;

PINAR ECZACIBAŞI

DEİK Denetim Kurulu Başkanı
DEİK/Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi Başkanı

Türkiye’yi kendileri için model
bir ülke olarak görüyorlar.

MUHAMMET MESUT TOPRAK
DEİK/Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı
DEİK İletişim Komitesi Üyesi

Ülkemizin 10 yılı aşkın süredir yürüttüğü Afrika
Açılımı politikasında, Mısır ile ticari ve ekonomik
ilişkilerimizin çok önemli olduğu gerçeğinden
hareketle, bulunduğumuz ortak coğrafyada iş
birliğimiz büyük bir kazanç olacaktır.

Ülkemiz ile olan ilişkilerine uzun
vadeli bakıyorlar.

AYTAÇ MUHITTIN
DINÇER
DEİK/Türkiye-Tanzanya
İş Konseyi Başkanı

Afrika kıtasında da Türk diasporasını
oluşturmamız ve birbirini
tamamlayan ekonomiler ile iş
birliğini hızlandırmamız gerekiyor.

JAK ESKINAZI

Türk halkının demokrasisine, seçilmiş
Cumhurbaşkanı ve Hükûmetine sahip çıktığını;

İSMET GÜRAL

DEİK/Türkiye-Slovakya
İş Konseyi Başkanı
Ve gerekli tedbirlerin hızla
alınmasını takdirle karşıladıklarını,

HALIL AVCI

DEİK/Türkiye-Türkmenistan
İş Konseyi Başkanı
Ziyaretlerimiz ile firmalarımıza
duyulan güvende olumsuz bir yaklaşım
olmadığını da gördük.

RONA YIRCALI

DEİK Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi
DEİK/Türkiye-Lübnan
İş Konseyi Başkanı
Türkiye’yi bölgede ekonomik ve siyasi olarak
önemli bir aktör olarak benimsiyorlar.

İZZET EKMEKÇIBAŞI

DEİK/Türkiye-Kongo Cumhuriyeti
İş Konseyi Başkanı
Hiç şüphesiz Türk iş dünyası
temsilcileri olarak bizlerin ülkemizi
daha iyi anlatabilmek için ticari
ilişkilerimizi hızla artırmamız,

SERKAN KAPTAN

NAIL OLPAK

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da 15 Temmuz ve
sonrasında yaşananları yakından takip ettiklerini, yaşadıkları
ülkelerdeki basın kurumları aracılığıyla ve diplomatik kanalları
kullanarak ülkemizdeki durumu anlatmaya çalıştıklarını
görmek bizleri ayrıca memnun etti.

DEİK/Türkiye-Bahreyn
İş Konseyi Başkanı
İstikrarın ve güvenin
süreceğine inanıyorlar.

ALI KIBAR

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi
DEİK/Türkiye-İsviçre
İş Konseyi Başkanı
Onları Türkiye’ye davet ederek işlerin
olması gerektiği gibi yürüdüğünü
ve devam ettiğini kendi gözleri ile
görmelerini arzu ediyoruz.

Darbe girişimine ilişkin soruların
artık sorulmadığını görüyorum.

BEKIR KÜÇÜK

Nijerya’nın her zaman Türkiye’nin
yanında olduğunu belirttiler.

FATIH VOLKAN KAZOVA
DEİK/Türkiye-Cibuti
İş Konseyi Başkanı

Cibuti’nin her zaman Türkiye’nin yanında
olduğunu açık şekilde söylediler.

MEHMET GÜNEŞ

Yanlış bilgi ve kanaatleri
düzelttiğimizi düşünüyorum.

Ayrıca görüşmemiz neticesinde
ülkede terör örgütünün
yapılanmasına dikkat çektiğimizi;

Ülkemize yönelik algıyı olumluya
çevirdiğimize inanıyorum.

Uzak coğrafyalarda kendimizi ifade ederken, darbe
girişimi ile aynı anda başlayan faaliyetlerimizle
KKTC’de terör örgütünün yapılanmasına ve bundan
böyle nefes dahi almasına hiçbir şekilde fırsat
tanımayacak her türlü aksiyonu aldığımızı belirttik.

ADNAN POLAT

ÇIĞDEM PENN

DEİK/Türkiye-Japonya
İş Konseyi Eski Başkanı

DEİK/Türkiye-Macaristan
İş Konseyi Başkanı

DEİK/Türkiye-Nepal
İş Konseyi Başkanı

Türkiye’yi kendi gözleriyle
görebilmeleri için onları
Türkiye’ye davet ettik.

Ayrıca ziyaretimiz ile 1 milyar
ABD Doları değerinde yatırım
yapmaya karar verdik.

Nepal’de Türkiye markasının
değeri çok yüksek ve bizler
önümüzdeki dönemde çok
daha kuvvetleneceğine
inanıyoruz.

DEİK/Türkiye-Litvanya
İş Konseyi Başkanı

STEVEN YOUNG

DEİK/Türkiye-KKTC
İş Konseyi Başkanı

Bunlara ilave olarak; terör örgütünün
Bangladeş’teki en sağlam yapılanmasının kırılması
konusunda girişimlerimiz oldu. Girişimlerimiz
sonuç verdi ve terör örgütünün ülkedeki iş
dünyası yapılanmasına ağır darbe vuruldu.

Darbe girişiminin hemen akabinde, bu
olaya ilişkin net bilgileri olmadığı için hızlı
hepki vermediklerini;

YALÇIN KIROĞLU

AYSU ÖZLEM GÖKÇE

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi
DEİK/Türkiye-Almanya
İş Konseyi Başkanı

DEİK/Türkiye-Belçika
İş Konseyi Başkanı

Türkiye’nin bir an önce istikrarı sağlayarak
düzenli büyümeye devam etmesinin
hem Almanya, hem de Avrupa Birliği için
büyük önem taşıdığına

DEİK Acil Eylem Planı çerçevesinde İş
Konseyi olarakhiç zaman kaybetmeden
Kazakistan’a bir ziyaret gerçekleştirdik
ve tüm muhataplarımıza durumu açık
bir şekilde aktardık.

Büyük enerji firmalarından temsilcilerin katılımıyla
Finlandiya’ya gerçekleştirdiğimiz ziyarette,
muhataplarımızın bazı konularda kafalarında soru
işaretlerinin olduğunu gördük. İş Konseyi olarak
bu soru işaretlerini gidermeye çalıştık.

DEİK/Türkiye-Polonya
İş Konseyi Başkanı

DEİK/Türkiye-Madagaskar
İş Konseyi Başkanı

T. MERT SARI

DEİK/Türkiye-Kazakistan İş
Konseyi Başkanı

DEİK/Türkiye-Finlandiya
İş Konseyi Başkanı

KEMAL GÜLERYÜZ

DEİK/Türkiye-Kırgızistan
İş Konseyi Başkanı

DIMAĞ ÇAĞINER

DEİK/Türkiye-Bangladeş
İş Konseyi Başkanı

MEHMET PEKARUN

HAKAN ÖZEL

DEİK/Türkiye-Nijerya
İş Konseyi Başkanı

AHMET KAYA

DEİK/Türkiye-Makedonya
İş Konseyi Başkanı

Herhangi bir endişeyi dile getirmediler
çünkü Sırbistan’da Türkiye’ye ve Türk
ekonomisine ilişkingüçlü bir inanç var.

İlk iş olarak Afganistan’ın Ankara
Büyükelçisini ziyaret edip hain
darbe girişimi ile ilgili bir görüşme
gerçekleştirdik.

H. EMRE ARICAN

DEİK/Türkiye-Sırbistan
İş Konseyi Başkanı

Ulusal basındaki
dezenformasyonlardan ötürü,
yanlış fikirlere sahip olduklarını
müşahede ettik.

ve Türkiye’nin 16 Temmuz sabahı farklı
bir ülke olamayacağına ikna oldular.

HASAN HOŞBEN

Dünya Türk İş Konseyi
Eski Başkanı

ALEKSANDAR MEDJEDOVIC

DEİK/Türkiye-İsrail İş Konseyi Başkanı

DEİK/Türkiye-İtalya
İş Konseyi Başkanı

Şanlı tarihinde olduğu gibi
Türkiye’nin yeni bir kahramanlık
hikayesi yazdığını,

Türk halkının ve kamu yönetiminin
bu menfur olay karşısında duruşunu
hayranlıkla takip ettiklerini;

Hızlı bir şekilde, 27 Temmuz 2016
tarihinde Mozambik’in başkenti
Maputo’yu ziyaret ettik. Temas ettiğimiz
istisnasız tüm kesimler olayı kınadılar ve
Türkiye’ye olan desteklerini vurguladılar.

HASAN
AKÇAKAYALIOĞLU

BURAK VARDAN

DEİK/Türkiye-Azerbaycan
İş Konseyi Başkanı

DEİK/Türkiye-Mozambik İş
Konseyi Başkanı

Tayland, geçmişinde askeri
darbelere maruz kalmış bir ülke
olduğu için bizim yaşadıklarımızı
anlayabiliyor.

Malezyalılar maalesef Türkiye’de
nelerin yaşandığını bilmiyorlar.

SELÇUK AKAT

DEİK/Türkiye-Kolombiya
İş Konseyi Başkanı

DEİK/Türkiye-Tayland
İş Konseyi Başkanı

DEİK/Türkiye-Malezya
İş Konseyi Başkanı

Bizler, saptırılan uluslararası
basının yanlış anlatımlarına vurgu
yaparak taraflı ve haksız haberlere
itibar edilmemesi gerektiğini net
bir şekilde ifade ettik.

YÜKSEL YILDIRIM

REFIK GÖKÇEK

SÜHEYLA ÇEBI KARAHAN

DEİK/Türkiye-Letonya
İş Konseyi Başkanı

Ayrıca görüşmelerimizde dinamik bir yapıya
sahip olan ülkemizde, hiçbir gücün birliğimizi
bozamayacağını;

MUHAMMET
UĞURCAN BARMAN

Tacikler, Türkiye’nin yaşadıklarını
çok iyi tahmin edebiliyorlar.

ERHAN BARUTOĞLU

Cumhurbaşkanımızın vatandaşları
havalimanlarına direnmeye
çağırmasıyla harekete geçen halkın
direnişini gösteren görüntüler ile
darbe girişimini anlatmaya çalıştık.

DEİK/Türkiye-Tacikistan
İş Konseyi Başkanı

Şunu gördük ki Karadağ, darbe
girişimi ile Türkiye’de yapılmak
istenilenin farkında.

DEİK/Türkiye-Malta İş Konseyi Başkanı

SANI ŞENER

MAHMUT ER

DEİK/Türkiye-Karadağ İş
Konseyi Başkanı

DEİK/Türkiye-Afganistan
İş Konseyi Başkanı

Ayrıca ilk temas olarak, Ankara’da Estonya’nın Büyükelçisi
ile acil bir toplantı gerçekleştirdik ve gelişmeler ile ilgili
kendisini bilgilendirdik. Akabinde Estonya’da karşı kanat
kuruluşumuz ve diğer muhataplarımız ile bir araya
gelerek bilgilendirme gerçekleştirdik.

DEİK/Türkiye-Fransa
İş Konseyi Başkanı

Sayın Cumhurbaşkanımızın Ağustos
ayında Rusya’ya gerçekleştirdikleri
ziyarete eşlik ettik.

NECIP NACI DOĞRU

Bu sıcak ve samimi yaklaşımı Gürcistan’da
katıldığımız tüm toplantılarda yakından
hissetmek bizleri memnun etti.

DEİK/Türkiye-Peru
İş Konseyi Başkanı

TUNCAY ÖZILHAN

SADI YALÇIN

DEİK/Türkiye-Estonya
İş Konseyi Başkanı

İlgili mektubu ayrıca iş dünyası
temsilcilerine, Ürdün’de iş yaptığımız
ya da iş yapmakta olduğumuz
firmalara da göndererek, farkındalığın
artırılmasını sağladık.

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi
DEİK/Türkiye-Rusya
İş Konseyi Başkanı

Türkiye ve Yunanistan arasında sekiz yıldır, ancak Bakan
veya Başbakan düzeyinde temaslarda bir araya gelen
iki ülke iş dünyası temsilcileri olarak, İş Konseyimiz ve
karşı kanat kuruluşumuz ile birlikte, tamamen kendi
girişimimizle Aralık ayında Atina’da bir araya geldik.

GALIP İLTER

DEİK/Türkiye-Ürdün
İş Konseyi Başkanı

DEİK tarafından hazırlanan İngilizce
mektubu karşı kanat kuruluşlarımıza
ilettik. Onları ziyaret ederek içeriğini tek
tek açıkladık ve Türkiye’de işlerin olması
gerektiği gibi devam ettiği mesajını verdik.

İş Konseyi olarak
gelişmeleri önce telefon
ve e-posta yoluyla
muhataplarımıza
aktardık.

TEVFIK BILGEN

DEİK/Türkiye-Gürcistan
İş Konseyi Başkanı

RUHSAR PEKCAN

DEİK/Türkiye-Bosna Hersek
İş Konseyi Başkanı

DEİK /Türkiye-Yunanistan
İş Konseyi Başkanı

CEMAL YANGIN

DEİK/Türkiye-Avustralya
İş Konseyi Başkanı

MUZAFFER ÇILEK

DEİK/Türkiye-Arnavutluk
İş Konseyi Başkanı

İstişare Toplantısında 11 maddeden oluşan bir Acil Eylem Planı
kabul edildi. Bu Eylem Planı kapsamında DEİK bünyesinde
faaliyet gösteren tüm İş Konseylerinin, en yakın zamanda
sorumlu oldukları ülkeleri ziyaret ederek, bu ülkelerdeki
muhatapları ile bire bir görüşmelerine karar verildi.

DEİK/Türkiye-Kenya
İş Konseyi Başkanı

ZUHAL MANSFIELD

OSMAN AK

MEHMET USTA

DEİK/Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı
DEİK/Türkiye-Angola İş Konseyi Başkanı

DEİK/Türkiye-Sudan
İş Konseyi Başkanı

Samimi yaklaşımları dikkatimizi çekti.

DEİK/Türkiye-Bulgaristan
İş Konseyi Başkanı

TAMER TAŞKIN

DEİK/Türkiye-Kuveyt
İş Konseyi Başkanı

Seferberlik kapsamında
gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde
heyetimizi çok sıcak şekilde
karşıladılar.

Yaptığımız görüşmelerde
muhataplarımız da samimi bir şekilde
bizlerle görüşlerini paylaştılar.

DEİK/Türkiye-Romanya
İş Konseyi Başkanı

UĞUR DOĞAN

M. HAYRI KARTOPU

DEİK/Türkiye-Hollanda
İş Konseyi Başkanı
DEİK İletişim Komitesi Üyesi

FATIH KARAMANCI

Ziyaretimizde ayrıca, ülkedekiterör
örgütü varlıklarının Türkiye Maarif
Vakfı’na devrine ilişkin hükûmet
yetkilileriyle mutabakat zaptı imzalandı.

Bu çerçevede, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası
DEİK İş Konseyi Başkan ve Yürütme Kurulu
Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen İstişare
Toplantısına katılarak, atılması gereken adımlar
konusunda ortak akıl geliştirmeye çalıştık.

DEİK/Türkiye-Kanada
İş Konseyi Başkanı

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi
DEİK/Türkiye-Katar İş Konseyi Başkanı

İş hayatının duraksamadan
sürdüğünü;

Yüz yüze görüşmenin, karşılıklı
konuşmanın en etkili yöntem
olduğuna inanıyorum.

OSMAN OKYAY

Darbe girişimi sonrasında
gösterdiğimiz çabalar ile Türkiye’ye
yabancı sermaye girişinin hız
kesmeden devam ettiğini ifade ettik.

DEİK/Türkiye-Fildişi Sahili
İş Konseyi Başkanı

ATILLA YERLIKAYA

MEHMET HABBAB

Görüşmelerde, 15 Temmuz’a ilişkin
bilgiler aktarıldı ve “Business as
Usual” (İşler olması gerektiği gibi
devam ediyor) mesajı verildi.

DEİK/Türkiye-İran
İş Konseyi Başkanı

İBRAHIM EKŞI

DEİK/Türkiye-Filipinler
İş Konseyi Başkanı

Gerçekleştirilen İstişare Toplantısında bizlere iletilen
150’nin üzerinde öneri oldu. Bir çoğu darbe girişimi
sonrasında gelişmelerin tüm taraflara doğru anlatılması ile
ilgiliydi. İşte bu çerçevede bir İletişim Komitesi oluşturduk.

DEİK/Türkiye-Birleşik Arap
Emirlikleri İş Konseyi Başkanı

DEİK/Türkiye-Mali
İş Konseyi Başkanı

EKIM ALPTEKIN

T. MURAT KOLBAŞI

DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı
DEİK İletişim Komitesi Üyesi

DEİK/Türkiye-Umman
İş Konseyi Başkanı

DENIZ TÜRKKAN

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi
DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı

Büyükelçiliğimiz ile beraber, yerel medya
temsilcilerine darbe girişimi ve sonrasındaki
gelişmelere ilişkin bilgi verdik ve onların
sorularını yanıtlayarak, girişimin arka planını
açık bir şekilde anlattık.

DEİK/Türkiye-Hırvatistan
İş Konseyi Başkanı

AHMET SAMI İŞLER
DEİK/Türkiye-Somali
İş Konseyi Başkanı

DEİK/Türkiye-Brezilya
İş Konseyi Eski Başkanı

Ziyaretimizde sadece Fas iş dünyası temsilcileri ile
sınırlı kalmadık. Aynı zamanda üst düzey yetkililer
ve basın mensupları ile bir araya geldik ve 15
Temmuz darbe girişimini konuştuk.

ERDAL YENIGÜN

DEİK/Türkiye-Benin
İş Konseyi Başkanı

MITHAT CANSIZ

DEİK/Türkiye-Fas
İş Konseyi Başkanı

DEİK tarafından hazırlanan ve yaşanan
gelişmeler ışığında sürekli olarak
güncellenerek bizlere aktarılan İletişim Kiti
aracılığıyla, muhataplarımızın sorularına
cevap vermeye çalıştık.

EMRE AYKAR

Ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek adına, 15 Temmuz
gazisi olarak iyileşir iyileşmez ilk iş seyahatimi
Ruanda’ya yaptım ve yetkililere ilk ağızdan darbe
girişimine ilişkin gerçekleri anlatma fırsatını buldum.

OSMAN KOCAMAN

DEİK/Türkiye-Çad
İş Konseyi Başkanı

DEİK/Türkiye-Etiyopya
İş Konseyi Başkanı

DEİK Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi
DEİK/Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı

HALIL KULLUK

DEİK/Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkanı
DEİK İletişim Komitesi Üyesi

EMIN HITAY

DEİK/Türkiye-Ruanda
İş Konseyi Başkanı

İstişare Toplantısında İş Konseyleri tarafından
getirilen öneriler ve sonrasında oluşturulan
11 maddelik Acil Eylem Planı, darbe girişimi
sonrasında DEİK tarafından atılması gereken
adımların ana iskeletini oluşturdu.

CAN HAKAN KARACA

DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik
İş Konseyi Başkanı

İBRAHIM ÖZEN

T.C. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı
DEİK İletişim Komitesi Üyesi

DEİK olarak ilk tepkimizi 16 Temmuz’un daha ilk
dakikalarında bir basın açıklaması ile verdik.
Girişimin üzerinden daha bir hafta geçmeden
tüm İş Konseylerimizin katılımıyla bir İstişare
Toplantısı gerçekleştirdik.

miştik.
15 Temmuz günü geceye döndüğünde ise;
asfaltları
Gökyüzünü inleten jetlerin çığlıkları,
kların namlusundan
tırmalayan tankların uğultuları ve alça
ibetle karşı karşıya olçıkan mermilerin ıslıkları, nasıl bir mus
erdi.
duğumuzu tam anlamıyla bizlere göst
İşte, o an silkindik ve uyandık!
, güçlü yüreklerinin
Bu kutsal milletin şerefli bireylerinin
daha gelmişti ki bu
ve asil ruhlarının birleşme vakti bir kez
si yeterli oldu.
ulvi birleşme için tek bir telefon görüşme
ruhuyla tek yürek,
İşte bu inançla, birlik, beraberlik ve kardeşlik
destanın ilk satırlarını
tek vücut olan Türk Milleti, o gece yeni bir
yazıyordu.
şa ererken, DEİK
Memleket, söken şafakla birlikte kurtulu
du…
olarak bizim de yolculuğumuz başlıyor
k
yüre
Ülkemiz en karanlık gecenin sabahına tek

DEMIR İNÖZÜ

DOÇ. DR. HATICE KARAHAN

DEİK Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi ve
DEİK İletişim Komitesi Başkanı

Seferberlik Hikayesi

ve yaşanan gelişmelerin
Avrupa Birliği ile ortaklığımızı
etkilemeyeceğine inanıyorlar.

ÖMER HAKAN BAKI
DEİK/Türkiye-Morityus
İş Konseyi Başkanı

Bu girişimi anlamakta zorluk
çektiklerini;

HASAN ALPER ÖNOĞLU
DEİK/Türkiye-Danimarka
İş Konseyi Başkanı

Görüşmelerimiz sonrasında
anlattıklarımızın Türkiye’ye olan
mevcut bakışı değiştirdiğini gördük.

M. NECATI ABACIOĞLU
DEİK/Türkiye-Vietnam
İş Konseyi Başkanı

Darbe girişimine ilişkin sahip oldukları
yüzeysel bilgileri yok ettiğimize,

BERNA İLTER

DEİK/Türkiye-Portekiz
İş Konseyi Başkanı
DEİK İletişim Komitesi Üyesi
Bu çerçevede komşu
coğrafyalarda Türk iş dünyası ile
beraber iş yapmak istiyorlar.

FATIH KEMAL EBIÇLIOĞLU

H. ZEYNEP BODUR OKYAY

CANAN ÇELEBIOĞLU

İşte bu çerçevede önümüzdeki dönemde
daha aktif çalışmalar yapılabilmesi için
en yakın zamanda ortak bir toplantı
düzenlemeye karar verdik.

Çünkü Türkiye ve İspanya, ekonomileri
güçlü ve birbirini anlayabilen iki ülke.

Sayın Cumhurbaşkanımıza eşlik
ettiğimiz Hindistan ziyareti
kapsamında, Türkiye-Hindistan
ortaklığının üçüncü ülkelerde artırılması
gerektiği özellikle dile getirdiler.

DEİK/Türkiye-Güney Afrika
İş Konseyi Başkanı

www.deik.org.tr/seferberlik

DEİK'in 15 Temmuz

ÖMER CİHAD VARDAN

DEİK/Türkiye-İspanya
İş Konseyi Başkanı
DEİK İletişim Komitesi Üyesi

www.deik.org.tr/seferberlik

“İŞLER
OLDUĞU
GIBI DEVAM
EDIYOR”

DEİK/Türkiye-Hindistan
İş Konseyi Başkanı

www.deik.org.tr/seferberlik
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Türkiye ve Macaristan
arasındaki ortaklık büyüyor

Türkiye ve Macaristan arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi amacını taşıyan DEİK/Türkiye-Macaristan İş Forumu, her
iki ülkenin Başbakanları ve Bakanlarının katılımı ile 30 Haziran 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. T.C. Başbakanı Binali Yıldırım, Macaristan Başbakanı
Viktor Orban, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Péter
Szijjártó’nun katılımları ve DEİK/
Türkiye-Macaristan İş Konseyi
Başkanı Adnan Polat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Forum’da
iki ülke ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik oturumlara
Türk ve Macar olmak üzere 300’ün
üzerinde iş dünyası temsilcisi katıldı. Forum kapsamında 2,1 milyar
ABD Doları olan dış ticaret hacminin 5 milyar ABD Dolarına yükseltilmesi için çözüm önerileri de görüşüldü.
T.C. Başbakanı Binali Yıldırım,
AB ile 10 yıldan daha uzun bir zamandır üyelik müzakerelerini sürdüren ancak vize kolaylığı sağlan-

2.1
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MILYAR ABD DOLARI
Dış Ticaret Hacmi

mayan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı. AB’nin bu süreçte
Türkiye’ye bir çok zorluk çıkardı-

G A N A , TA N Z A N YA , K E N YA V E U G A N D A Ö N P L A N A Ç I K I YO R

DEİK enerji sektörüne sahra
altı Afrika’yı işaret ediyor
DEİK yeni bir analiz raporu ile,
enerji alanında yatırım planlayan özel sektöre Sahra Altı Afrika
rotasını gösterdi. DEİK Enerji İş
Konseyi tarafından Enerji Bakanlığı işbirliği ile hazırlanan “Sahra
Altı Afrika Yatırım Ortamı Değerlendirme Projesi” 10 Mayıs 2017
tarihinde İstanbul’da düzenlenen
bir çalıştay ile tanıtıldı. İş Konseyi üyeleri, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türk Eximbank ve Ziraat
Bankası temsilcilerinin katıldığı
çalıştaya, İş Konseyi Başkanı Süreyya Yücel Özden ve İş Konseyi
Başkan Yardımcısı Yalçın Kıroğlu
başkanlık etti.
Sahra Altı Afrika ülkelerinde
petrol, doğalgaz ve maden sektörlerine ilişkin üst seviye analizler
içeren proje, Türkiye enerji piyasasındaki aktörlerin Sahra Altı Afrika ülkelerinde (Gine, Gana,
Fildişi Sahilleri, Sudan, Somali,
Etiyopya, Kenya, Tanzanya, Madagaskar ve Uganda) planladıkları
yenilenebilir enerji yatırımlarına
yönelik bir de yol haritası sunuyor.
DEİK Enerji İş Konseyi, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile
koordineli yürüttüğü bu çalışma
sonrasında, yeni dönemde odaklanılan ülkelerde yatırım modellerinin incelenmesi konusunda da
yakın takipte kalacak.
Ülkelerin ekonomik göstergeleri, politik ortamı ve yatırım potansiyelinin incelendiği projede, ekonomik büyüme, kişi başı milli gelir
ve politik istikrar endeksi kriterleri baz alınarak incelenen ülkeler
arasında Gana, Tanzanya, Kenya

08-09.08.2017
09-10.08.2017

12-14.08.2017

14.08.2017
17-18.08.2017
21-24.08.2017

mutlaka vize kolaylığını dikkate almamız lazım. Özellikle iş insanlarının bugün en büyük ihtiyacı bu”
dedi.

MİLYON ABD DOLARI
Macaristan’a yapılan ihracat

“Macaristan, Türk halkının
yanında olacak”
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise konuşmasında, Macaristan’ın Türkiye’ye yönelik desteğini
hatırlattı. Türkiye’nin Avrupa’nın

ğını belirten Başbakan Yıldırım,
“Türkiye ile AB arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek istiyorsak

ve Uganda en cazip ülkeler konumunda yer alıyor. Raporda ayrıca
ülkelerin enerji altyapıları, elektrik talep ve üretim tahminleri baz
alınarak; elektrik sektöründe yatırım potansiyelleri, yenilenebilir teknolojiler, termik santraller
üzerinden de analizler yer alıyor.
Raporun sonuçlarına göre hidroelektrik, seçili ülkelerde en ucuz
teknoloji olarak karşımıza çıkarken, güneş ve rüzgardan elektrik
üretiminde maliyetlerin büyük
düşüş yaşaması bekleniyor. Kenya ve Gana’nın on-grid (şebeke
bağlantılı) üretim yatırımları için
en cazip ülkeler olduğu, Kenya’da
jeotermal ve Gana’da hidroelektrik yatırımlarının en cazip yatırım fırsatları olduğu da raporun
ülke bazlı sonuçları arasında yer
alıyor. Güneş enerjisinin azalan
maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda uzun vadede ise Kenya’da ve Gana’da güneş enerjisi ile
elektrik üretimi en cazip seçenek
olarak görülüyor.

ETKINLIK
Yeni Atanan T.C. Danimarka Büyükelçisi Kenan
İpek ile Tanışma Toplantısı - İSTANBUL
Türkiye - Kazakistan KEK 10’uncu
Dönem Toplantısı - ASTANA, KAZAKISTAN
T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin
Kazakistan Ziyareti vesilesiyle Özel Sektör
Heyet Programı ve Türkiye - Kazakistan
İş Forumu - ASTANA, KAZAKISTAN
MÜSİAD/DEİK işbirliğinde İran Ticaret Heyeti,
16. Uluslararası İnşaat Endüstrisi Fuarı ve B2B
Görüşmeleri - TAHRAN, İRAN
DTİK İcra Komitesi Toplantısı - İSTANBUL
İzmir Enternasyonal Fuarı Çerçevesinde
Türkiye-Rusya İş Forumu - İZMIR
Bangladeş İş Heyeti - DAKKA, BANGLADEŞ

en büyük ülkelerinden biri haline
geldiğini belirten Başbakan Orban,
80 milyon nüfusuyla Türkiye’nin
Macaristan’dan hem nüfus hem de
alan olarak sekiz kat büyük bir ülke olduğunu belirtti. Orban, “Türkiye’nin karşısında olan AB ülkelerinden açıklamalar yapıldığında
Macaristan bunlara asla katılmayacak. Macaristan, Türk halkının
yanında olacak” dedi.

DEİK/Türkiye-Macaristan İş Forumu
açılışında konuşan T.C. Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci karşılıklı yatırım
ve ticaretin artırılmasına yönelik
çalışmalara dikkat çekti. Zeybekci,
“Macar Eximbank Türkiye’ye yaklaşık
255 milyon ABD Dolarlık, Türk
Eximbank da Macaristan’a yaklaşık
750 milyon ABD Dolarlık kredi hacmi
açtı” dedi. Bakan Zeybekci, “Türk
Eximbank ile Macar Eximbank’ı bir
araya gelsin, Türk ve Macar sanayici
ve yatırımcıları üçüncü ülkelerde
yatırımda bulunacağı zaman bu
projeleri desteklesin. Bu anlamda
zaten bir ön görüşme vardı, bunu
somut bir anlaşmaya dönüştürüyoruz”
dedi. Türk ve Macar ortaklığının
tarihte birçok zorluğa göğüs gerdiğini
belirten Zeybekci, iki ülkenin ilişkilerini
belirleyen, ülke gruplarını bir araya
getiren en önemli faktörün ekonomik
ilişkiler olduğunu ifade etti.

Y U R T D I Ş I YAT I R I M E N D E K S İ 2 0 1 7 R A P O R U AÇ I K L A N D I

DEİK Türk yatırımcılara yurtdışında rota çiziyor
DEİK/Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi ve Bain & Company işbirliği ile
hazırlanan ‘Yurtdışı Yatırım Endeksi Raporu’, Türk şirketlerinin
yurtdışı yatırımlara artan ilgisine
dikkat çekerek yatırım coğrafyalarının risk ve potansiyelini Türk yatırımcılar açısından değerlendiriyor. Endeks, Türk yatırımcılar için
bu yıl ülkeleri; yüksek, orta ve düşük gelirli olmak üzere 3 grupta inceliyor. Önceki yıla kıyasla endekste yüksek gelirli ülkeler sınıfında

ABD ve orta gelirli ülkeler sınıfında Çin liderliğini korurken; düşük
gelirli ülkeler sınıfında ise Azerbaycan ilk sırada yer alıyor. Avrupa ülkeleri ise cazibesini korurken,
İngiltere ve Rusya önceki seneye
göre yükselişe geçti.
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Cihad Vardan raporu, yurtdışı yatırımların son 15 yılda 10 kat
arttığını ve artış trendinin de yükselerek sürdürdüğünü belirterek
değerlendirdi. Başkan Vardan, “Bir

T Ü R K İ Y E V E E N D O N E Z YA İ Ş Ç E V R E L E R İ B İ R A R AYA G E L D İ

Etkinlik Takvimi
TARIH
01.08.2017
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Eximbanklar
birlikte çalışıyor

yandan yeni ve ileri teknolojilerde yabancı firmaları ülkemize çekmeye çalışırken, diğer yandan da
firmalarımızın yatırım yapmalarının çok uygun ve kârlı olduğunu
düşündüğümüz ülkelere gitmeleri
yönünde öneriler geliştirmeye çalışıyoruz" dedi. Yurtdışı Yatırımlar
İş Konseyi Başkanı ve Bain & Company Şirket Ortağı Volkan Kara ise
Doğu Avrupa ülkelerinin, yatırım
adresi olarak son yıllardaki çıkışını sürdürmekte olduğunu, Polon-

ya, Macaristan ve Romanya’nın gerek Türkiye'den gerek dünyadan
özellikle imalat operasyonlarına
dönük önemli miktarda yatırım
çektiğini, vurguladı.
Rapora göre; Türk şirketleri,
2016 yılında yurtdışında 2,8 milyar ABD Dolarlık 85 sıfırdan yatırıma imza attı. Ayrıca 2016 yılında
Türk şirketleri tarafından yurtdışında 3,7 milyar ABD Dolarlık 40
birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirildi.

DT İ K ST R AT E J İ K YO L H A R İ TA S I N I B E L İ R L İ YO R

Endonezya ile STA’ya adım adım

DTİK, 4 şehirde toplantı düzenledi

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko
Widodo'nun Türkiye'yi resmi ziyareti kapsamında gerçekleştirilen
Türkiye-Endonezya Yuvarlak Masa Toplantısı, 6 Temmuz 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi.
Toplantıda Türk ve Endonezyalı iş
dünyası temsilcileri Cumhurbaşkanı Widodo ile biraraya gelirken,
başta enerji ve savunma sanayi olmak üzere iki ülke arasında potansiyel işbirliği alanları ele alındı.
Toplantıda konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo,

2007 yılından bu yana DEİK bünyesinde faaliyet gösteren ve yurt
dışında yerleşik Türk girişimci
ve profesyonel yöneticileri biraraya getiren bir platform niteliği taşıyan Dünya Türk İş Konseyi
(DTİK), yurt dışında yaşayan Türk
girişimcilerinin ekonomik varlığını güçlendirmek ve lobi kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmeyi sürdürüyor.
Önümüzdeki dönem çalışma önceliklerinin belirlenmesi için Mayıs ayı itibariyle başlatılan DTİK

Endonezya'nın, Güney Asya'nın
en gelişmiş ekonomisi olduğunu
hatırlattı ve iki ülke arasında bir
STA tesis edilmesi için müzakerelere en yakın zamanda başlanacağını açıkladı. T.C. Ekonomi Bakan
Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye'nin Endonezya gibi bölgesinde
hızla büyüyen bir ülke olduğunu
belirtti. DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise, Asya-Pasifik Bölgesinin küresel ekonomik gelişmelerde lokomotif bir rol üstlendiğini söyledi .

Strateji Geliştirme Projesi’nin
amacı, DTİK’in tüm yurtdışı girişimcilerini kapsayacak ortak aklı, çözümleri ve etkin Türk lobiciliğinin gelişimini sağlayacak vizyon ve stratejinin oluşturulması
ve bölge bazında bu yeni vizyonu
gerçekleştirecek en etkin yapılanmayı tasarlamak olarak belirlendi.
Bu kapsamda İstanbul, Köln,
Washington ile Hong-Kong’da düzenlenen çalıştaylara, farklı ülkelerden yaklaşık 120 Türk girişimci
katılım sağladı.

D E İ K H İ N D İ S TA N ’ I T Ü R K YAT I R I M C I L A R İ Ç İ N M E R C E K A LT I N A A L D I

DEİK’ten yeni yayın: Hindistan fırsat analızi
DEİK ve KPMG Türkiye işbirliğinde "Hindistan Fırsat Analizi" raporu yayımlandı. Raporda
Türk yatırımcılara, Hindistan'da imalat sanayi ve
yatırım projelerinde aktif rol üstlenilmesi, ulaştırma sektöründeki gelişmelerin yakından takip
edilmesi, eğitim sektörünün altyapısına katkı verilmesi, bilim ve teknoloji alanında ortak araştırmaların yürütülmesi
öneriliyor.Hindistan'da
GSYİH’nın 2020 yılına
kadar 3,4 trilyon ABD
Doları ve 2025 mali yılına kadar 7 trilyon ABD
Nisan 2017
Dolarına ulaşmasının
beklendiğinin ifade
edildiği raporda, gelecek 5 yıl içinde ülkeye ciddi oranda yeni yatıRaporda, Hindistan'ın ‘Akıllı
rım girişinin öngörüldüğü ve Hin- Şehirler Projesi’, 2022 yılına kadistan'ın doğrudan yabancı yatı- dar 110 milyon ek konut ihtiyacı,
rımlar için en gözde ülkelerden 2019'a kadar 400 bin internet eribiri olduğu ifade ediliyor.
şim noktası hedefi, ‘Temiz Hin-

Hindistan
fırsat analizi

distan Misyonu Projesi’, 2020'ye kadar
175 GW yenilenebilir
enerji üretim hedefi
ve dünyanın en büyük
üçüncü inşaat pazarı
olması beklentisi de
potansiyel yatırımcılar için takip edilmesi
gereken alanlar olarak
öneriliyor. Ulaştırma
alanındaki fırsatların
da yakından takip edilmesi gerektiğine dikkati çeken raporda, eğitim alanında Hint öğrencilerin Türkiye'de
üniversite eğitimi almaları için gerekli altyapının hazırlanması,
bilim ve teknoloji alanında karşılıklı işbirliğinin artırılarak ortak
araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi de karşılıklı yatırım ve ticareti artırıcı unsurlar olarak sıralanıyor.
DEİK Türkiye-Asya Pasifik İş

Konseyleri Koordinatör Başkanı
ve DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, Hindistan'da büyümenin bir sonraki
fazının, gelişmekte olan şehirlerde ve kırsal alanlarda hızlı bir şekilde yaşanacağını belirtti. Kolbaşı, "Artan gelir ve Batılı yaşam
tarzına aşinalığın artışı, belirli
mal ve hizmet sektörleri için bir
dönüm noktası olacağına ve daha önce değerlendirilmeyen ürün
gruplarının birer ihtiyaç maddesine dönüşeceğine işaret ediyor.
Bu gelişmelerin önümüzdeki 20
yıl içinde tüketici harcamaları ve
tüketim kalıplarında kayda değer
bir kaymaya neden olması bekleniyor” dedi. KPMG Danışmanlık Bölüm Başkanı Hande Şenova
ise raporun, yatırımcıların Hindistan'a yönelik yatırım strateji
oluşturmasına katkı sağlayacağını ifade etti; ülkede 2020'ye kadar
özel sermaye ve kamu ortaklığında gerçekleşecek projelerin toplam değerinin 1 trilyon ABD Dolarını bulacağını söyledi.

