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DEİK, bir çatı kuruluş olarak tüm özel sektörü kapsayacak
ÖMER CİHAD VARDAN
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı

H

atırlanacağı üzere
daha önceleri DEİK’in Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu
üyesiydim. Dolayısıyla DEİK benim için bilmediğim yabancı bir
kuruluş değil. Yıllardır içindeyim.
Böyle bir görev bize tevdi edildi.
Bizi seçtikleri için başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız,
Ekonomi Bakanımız olmak üzere
emeği geçenlere çok teşekkür etmek istiyorum.
DEİK ile tabi ne yapacağımız,
aslında DEİK’i tanımlayan vizyon
ile alakalı. Nasıl bir çalışma olacak, DEİK’ten ne isteniyor, buna
bakmak gerekir. Bu da tabi Türkiye’nin yeni girdiği yol ile alakalı.
Yeni Türkiye vizyonunda DEİK’in
de önemli bir misyonu var. Nasıl
bir rol? Hatırlanacağı üzere, DEİK 1986 yılında rahmetli Özal’ın
arzusuyla kurulmuş bir kurum.

Türk özel sektörünün yurtdışına
açılmasında, dış ekonomik ilişkilerin yürütmesini amaçlayan ve
bu çerçevede faaliyetlerini yapan
bir kurum. Tam da bu noktada ben
Özal’dan başlayarak, bu kuruma
emeği geçmiş, bütün başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve DEİK üyelerine teşekkür etmek istiyorum. DEİK çalışanlarının gayreti ile bu seviyeye ulaştı.
Bundan sonra yapacağımız çalışmalarda da onların tecrübeleri bize ışık tutacaktır.
Bu çok önemli, bunu bir kenara koyalım. Tabi “Yeni Türkiye”
vizyonu ile DEİK, bir çatı kuruluş
olarak, tüm özel sektörü kapsayacak bir kuruluş olarak konumlandırılıyor. TOBB, TİM, TÜSİAD,
MÜSİAD, TMB, ASKON, TÜMSİAD başta olmak üzere, bu konuda çalışmakta olan, çalışmış ya da
çalışması umulan bütün kurumları kurucu kuruluş olarak tanımlıyoruz. DEİK bu kurucu kuruluşlar ile bir yapı oluşturuyor. Bu bakımdan düşünüldüğünde önemli
bir misyon, önemli bir görev mevcuttur. Dış temsilciliklerde
DEİK, özel sektörün artık
tek muhatabı olarak tanımlanmış vaziyette. Tabi bu bize de ciddi anlamda görevler yükleyecek.
Aslında DEİK demek,

diğerleri yok demek anlamına gelmiyor. Biraz evvel anlattığım üzere, bu kurumun altında varolan bütün kuruluşları temsil etmesi anlamına geliyor. Aslında bütünsel
bir yapı içeriyor. DEİK’in muhatap alınması, o kurumların her birinin muhatap alınması anlamına
geliyor. Buradaki ayrıntıya dikkat
etmek lazım. Hatırlanacağı üzere
geçmiş dönemlerde özellikle dış
ekonomik ilişkilerde çok farklı boyutlarda çalışmalar gerçekleşmeye başlamıştı. Bu da tabi karşı muhataplarımız açısından hakikatten
“Türkiye ile çalışmak istersek, biz
kiminle görüşeceğiz, hangi kurumu muhatap alacağız” dediklerinde bir temsil sıkıntısı vardı. Fakat
bu yapıyla o sıkıntı tamamen ortadan kalktı. Dış temsilciler, büyükelçilikler muhattap olarak DEİK’i
alacaklar. DEİK bütün bu kuvvetli
altyapısıyla, gereken cevabı verecek, gereken ihtimamı gösterecek,
önceki yapısı neyse yeni yapıda
da aynısını yapacak. Görüşülmesi
gereken kurum TOBB, MÜSİAD,
TÜSİAD olsun hangi kurum ise o
yapıya tek elden yönlendirilecek.
Detay olarak da bir ev ödevi veriliyor. Kuvvetli bir alt yapının olması, oluşturulması gerekiyor. Bununla beraber, yönetim kurulunu
gördünüz. Çok ciddi isimlerden,
ülkemizin en nadide firmaların-

						Yanan coğrafyada Türkiye
						bir yüzük taşı gibi parlıyor
Önümüzdeki dönemde İran güçleniyor. Genel ekonomide İran ve Latin
Amerika’nın öne çıkacağını görüyoruz. Orada uzak bulduğumuz
ciddi pazarlar var. Fakat tabi bu bizim yapacağımız çalışmalar,
dünyanın genel ekonomisini de ilgilendiriyor. Şu an Türkiye yanan
bir coğrafyada bulunuyor. Bu yanan coğrafyada Türkiye bir yüzük
taşı gibi parlıyor. Biz Türk vatandaşları olarak bu durumu muhafaza
etmeliyiz. Bir taraftan Suriye ve Irak, diğer taraftan Ukrayna’daki
olaylar sürerken, bizim ne yapıp edip istikrarımızı korumamız
gerekir. Biz bunu yapamazsak içeride kendimizi yemeğe
başlarız. Şimdi bütün bu coğrafyadaki bu sıkıntılar devam
ederken, genel konjoktürde bizim de yer almamız
gerekmektedir. Zaten hedeflerimiz var, ilk 10 büyük
ekonomi içinde olmak gibi. Nasıl olacaksınız? DEİK’in
bir fonksiyonu da bu olacaktır. Diğer ülkeler de bu
pazarlarda yer almak istiyorlar. Bizim çok daha hızlı ve
aktif olmamız lazım. Netice itibariyle bu aktiviteyi de
orada yakalamamız lazım.

dan oluşuyor. Ülkemizi yurtdışında hali hazırda temsil eden önemli
insanlardan oluşuyor. Bu bakımdan aslında çok şanslıyız. Hakikaten önemli bir yönetim kurulu ile
temsil edilmiş oluyoruz. Onların
da bu networkleri bizim açımızdan
çok değerli. Çalışmalarında belirleyici olacak.
Tüm bu programlar çerçevesinde bizim kısa ve orta vadeli 3 ile 6
aylık hedeflerimiz var. Onlar için
çalışacağız. Daha sonra da yaklaşık
1 sene sonra yapılacak olan seçimli
genel kurul için de DEİK’i hazırlamış olacağız. Böyle bir çalışma içine girdik.

DEİK’te ilk etapta öncelik
verilecek projeler
Devam eden çalışmalar, iş heyetleri organizasyonları var. Türkiye
Cumhuriyeti’nin önemli gördüğü
ülkelere Sayın Cumhurbaşkanı ile
yapılan seyahatler var. Bu seyahatlerin hem organize edilimesi, hem
de mevzu bahis ülkelere, Türk işadamlarının yapacakları yatırım ve
ticari faaliyetler ile ilgili araştırma
üreten bir konumdayız. Bunlar bizim tabi ki kısmen yapmakta olduğumuz işler; fakat şu anda bu işleri konsantre olarak yapmaktayız.
Her hafta bir veya birkaç tane seyahatimiz oluyor. Bunun haricinde tabi ki bizim bu programa yetişebilmek için, altyapımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bizim aslında
ilk yapacağımız iş altyapımızı ona
göre organize etmek. Konumlandıran, pozisyonlandıran bir DEİK yapısı oluşturacağız. İş konseyi toplantıları, iş forumları, bölgesel ve
sektörel toplantılar da gerçekleştiriyoruz. Şu anda faaliyetler, yüzde
100’ün üzerinde insanların çabası,
çalışması ile devam ediyor.
Halihazırda 119 iş konseyimiz
bulunmakta. 112 bölgesel, 2 özel
amaçlı, 5 tanesi de sektörel iş konseyi. Bunların herbirinin faaliyet
alanlarına göre etkinlikleri yapılıyor. DEİK tüm dünyaya hitap eden
bir kuruluş. Baktığınız zaman sadece etrafımızdaki ülkeler değil,
dünyadaki tüm ülkeler ile özellikle Türkiye’nin ileriye dönük olarak
yapması gereken çalışmalar ile ilgili tüm işlevleri etrafında çalışan
bir kuruluş. Sektörel iş konseyle-

rinin önümüzdeki hafta içerisinde
çalışmaları gerçekleşecek. Bütün
bu çalışmalarımız neticesinde biz
hem yatırımları organize etmeye
gayret ediyoruz hem de ikili ticari
ilişkilerin artması için çalışıyoruz
hem de özellikle spesifik sektörlerde ülkemizin cazibe merkezi olmasına gayret ediyoruz.
Bu dönemde öne çıkacak olan
ülkeler hangileri diyecek olursak;
burada birkaç konuya bakmak gerek. Öncelikle Sayın Başbakan ile
geçtiğimiz günlerde açıklamış olduğu program çerçevesinde yapılacak faaliyetler de var. Örneğin
ithalata bağımlılığın azaltılması
konusu. İnovasyon ile ilgili de çalışmalar var. Şimdi biz bu programlara destek olacaksak, bizim
yapmamız gereken hangi ülke ile
hangisine en fazla dış ticaret açığı
veriyoruz, hangisinde ağırlıklı ithalatta bağlılığımız var, bunu nasıl giderebiliriz? Bu soruları araştıracağız. Biz bunlara nasıl yardımcı olabiliriz buna bakacağız. Çin,
Rusya ve Amerika ile ciddi bir açık
veriyoruz. Şimdi biz bunları terse
döndürmek için neler yapabiliriz,
bu çalışmaları iş konseylerimiz ülkeleri bazında raporlayacaklar. Bu
raporlar, çalışmalar çerçevesinde
hem fikir üreteceğiz hem faaliyet
yapacağız hem de hükümetimizle
de bu bilgileri paylaşıyor olacağız.
Tabi şimdi Rusya’ya baktığınız da
dış ticaretin en büyük sebebi ne?
Oradan almış olduğunuz doğalgaz.
Doğalgaza karşılık biz orada ciddi
olarak bir şey yapabilir miyiz? Bu
özel bir çalışma gerektirir. Ama öte
yandan Çin’i düşündüğünüz zaman yaklaşık 2 trilyon dolara yakın
ithalat hacmi olan bir ülkeye bizler sinek vızıltısı gibi mal satıyorsak bu bizim sorgulamamız gereken bir husustur. Yani neden Çin’e
bu kadar az mal satıyoruz? Dünyadan 2 trilyon dolarlık mal alan bir
ülkeye biz neden az mal veriyoruz
da daha fazla mal veremiyoruz. Bu
konuya bakmamız lazım.
Amerika ile ilgili keza öyle. Tabi
burada ABD dediğiniz zaman aklımızın ucundan gitmiyor. Hem İKV
olarak yapmış olduğumuz çalışmlar hemde DEİK olarak yapmakta olduğumuz çalışmalar mevcut.
Bu TTIP konusu ciddi anlamda

Türk iş dünyasını hapseden bir konu ki dış ticareti sorduğunuz konuda eğer bu anlaşma biz taraf olmadan imzalanırsa, o zaman Türkiye
1996 yılından beri Gümrük Birliği içinde olduğu Avrupa ile bütün
gümrük kapılarını ABD için de açmış olacak. Bu da tabi bizim o zaten dış ticaret açığı vermiş olduğumuz ABD ile daha yüksek ölçülerde açık vermeye devam edeceğimiz
manasına geliyor. Bu durum ciddi
anlamda bizi rahatsız ediyor. Bizde hep şunu söylüyoruz: “Eğer AB
sadece TTIP bünyesinde de değil,
3’üncü ülkelerle de bir serbest ticaret anlaşması imzalama niyetinde ve böyle bir çalışmaya başlıyor ise mutlaka bizde bunun içinde
olmalıyız. Bu uygulama içinde yani Gümrük Birliği’nde gelecek sene 17. senemiz olacak. 17 senedir
uygulama içinde olduğumuz için
bizim de bu anlaşmanın içinde olmamız gerekmektedir. Otomatik
olarak biz de bu çıktılardan istifade
edebilelim. Bugünkü kurallar çerçevesinde tamam, biz de bu anlaşmayı yapalım. Siz de isterseniz onlarla görüşme yaparsınız diyorlar.

Amaç DEİK’in yapısının
daha güçlü hale gelmesi
DEİK ile ilgili olarak, bünyemizde TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, TMB gibi kuruluşlar ile daha
güçlü bir DEİK ile karşınızdayız.
Bu kurumlar ile daha güçlü ve temsil kabiliyeti ile birlikteyiz. Bu kurum ülkemize daha yararlı ile hale geldi. Amaç DEİK’in yapısının
daha güçlü hale gelmesi ile tek ses
halinde muhattapları ile temas halinde olmasını sağlamak ve DEİK’i
dış ticaret noktasında vizyoner bir
yapıya kavuşmasını sağlamak. İlk
kuruluş gayesi olduğu şekliyle devam etmektedir. 2023 hedefleri ve
2053 hedefleri için hızlı hareket etmek için yapılmış bir çalışmadır.
DEİK’in yapısında daha serbest bir
yapı mevcut. Burada direk, iki dış
ticaret ile uğraşan kurumun birleşmesi söz konusu. Delege kendi yapısını seçecek. Üye yapımız aynen
devam ediyor. 2 bin civarında üye,
900 civarında üye firmamız mevcut. Burda ciddi bir sinerji oluştu.
Çalışan arkadaşlarımız son derece
verimli çalışıyorlar.

DEİK KURUCU KURULUŞLAR

EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

EGE TÜTÜN MAMULLERİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

EGE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

GÜNEYDOĞU
ANADOLU
HALI
İHRACATÇILARI
BİRLİĞİ

GÜNEYDOĞU
ANADOLU
HUBUBAT,
BAKLİYAT VE YAĞLI
TOHUMLAR VE MAMULLERİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

EGE SU ÜRÜNLERI VE HAYVANSAL
MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
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Türkiye ve Litvanya, ortak
ekonomik hedeflere yol alacak

GIANNI PITTELLA:

Türkiye-Litvanya İş
Forumu’nda konuşan
Mehdi Eker, iki ülke
arasındaki işbirliğinin
ortak değerlere ve
kazanımlara dayandığını,
mevcut potansiyelin
kullanılma zamanının
geldiğini söyledi.

TTIP sürecine dahil olmanız
için bir yol bulmaya çalışacağız
Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu Başkanı Gianni Pittella İstanbul’da İktisadi Kalkınma
Vakfı ve Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde iş
dünyası temsilcileri ile bir araya
geldi. Avrupa Parlamentosu’nun
ikinci büyük grubu olan Sosyalistler ve Demokratlar’ın Başkanı
Gianni Pittella, Türkiye ile müzakere sürecinde yeni başlıklar
açmaya hazır olduklarını belirtti. 23 ve 24 nolu fasılların açılabileceğine vurgu yapan Pittella,
Türkiye’nin AB’nin önemli bir ortağı olduğunu, aynı zamanda AB
ile Türkiye arasında ekonomik
işbirliğininin güçlendirilmesi
gerektiğini belirtti. Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı
(TTIP) müzakere sürecinde Türkiye’nin, AB ve ABD’nin yanında
bir aktör olarak resmi müzakerelere katılması için bir ara formül
üretmeyi planladıklarını söyleyen Pittela, “Çözüm bulmak için
birlikte çalışalım” dedi.

Türkiye-AB ilişkilerinin
kalitesi yükseltilecek
Gianni Pittella, Türkiye’nin dünyada önemli bir ülke konumunda olduğunu belirtti ve AB’de yeni
Parlamento’nun göreve başlaması ve yeni Komisyonun seçilmesi
ile başlayan yeni dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin kalitesinin
yükseltilmesi yönünde bir değişim olacağını umduğunu ekledi. Kendisinin ve Başkanı olduğu

Sosyalist ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu’nun AB’nin genişleme sürecine ve Türkiye’nin
üyeliğine destek verdiğini belirten Pittella, bu işbirliğini güçlendirirken hem Hristiyan-Demokrat kanadın hem de sosyalist kanadın baz alınması gerektiğini
belirtti. Sosyalistler ve demokratlar Grubu Başkanı Gianni Pittella, grubunun vize serbestisine
yönelik olarak çalışmaya yetkili
olduğunu, bu alanda Türkiye’nin
yol haritasını izlemesi gerektiğini, engellerin ortadan kaldırılması için bu sürecin önemli olduğunu belirtti.

‘Müzakere süreci vize
diyaloğu ile hızlanmalı’
Erasmus programı kapsamında Türkiye ile kurulan güçlü bağın önemine vurgu yapan Pittella,
gençlerin istihdamı açısından da
işbirliğinin önemine dikkat çekti. Pittella, yeni parlamento ve komisyon kadroları ile Türkiye-AB
ilişkilerinin yeni dönemde değişeceğine inancını belirtti ve müzakere sürecinin vize diyaloğu ile
hızlanmasını beklediğini açıkladı.
İKV ve DEİK ev sahipliğinde
düzenlenen toplantıya TOBB,
İstanbul Sanayi Odası, İstanbul
Ticaret Odası, TİM, UND, DEİK Çek İş Konseyi, DEİK Eğitim
Ekonomisi İş Konseyi, DEİK Litvanya İş Konseyi, DEİK Estonya İş Konseyi ve DEİK Letonya İş
Konseyi’nden üst düzey katılım
gerçekleşti.

Türkiye-Litvanya İş Forumu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker liderliğinde, Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaitė, Litvanya
Ekonomi Bakanı Evaldas Gustas, Litvanya Ticaret, Sanayi ve
Esnaf Odaları Birliği Direktörü
Rimantas Sidlauskas’ın katılımlarıyla, Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve MÜSİAD
Genel Başkanı Nail Olpak ev sahipliğinde 9 Aralık’ta İstanbul’da
gerçekleştirildi.
Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia
Grybauskaite, Türkiye’nin AB’ye
giriş sürecine destek verdiklerini
hatırlatarak, iki ülkenin bölgedeki güvenliğe dair aynı anlayış içerisinde olmasının önemine dikkat
çekti. Grybauskaite, Litvanya’nın
10 yıldır AB üyesi olduğunu ve Türkiye’nin AB’ye giriş sürecinin hızlandırılmasını istediklerini belirtti.
İki ülke arasındaki işbirliği potansiyelinin büyüklüğüne işaret
eden Grybauskaite, ulaştırma ile
igili karşılıklı yatırımların söz konusu olduğunu, bu nedenle Ulaştırma Bakanlığı ile bir anlaşma
imzalanacağını, bunun iki ülke
arasındaki ulaştırmayı güçlendireceğini dile getirdi.
Litvanya Ekonomi Bakanı Evaldas Gustas ise Litvanya ve Türkiye arasındaki iş potansiyelinin
yüksek düzeyde bulunduğunu belirterek, “Ülkeler arasında mesafeler uzak olsa da, kültürel farklar bulunsa da, mutlaka köprüler
kurmak ve bu köprüler vasıtasıyla birbirimize yakınlaşmak gerekir” dedi.
Gustas, Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı duydu-

T O P L A N T I YA C U M H U R B A Ş K A N I E R D O Ğ A N I L E N I H AT Z E Y B E KC I V E Ö M E R Ç E L I K D E K AT I L D I

DEİK’in yeni yönetim kurulu ve icra kurulu belirlendi
6552 sayılı kanunla yeniden kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) yeni yönetim kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci ve Kültür ve Turizm
Bakanı Ömer Çelik’in katılımlarıyla 28 Eylül 2014 Pazar günü Çırağan
Sarayı’nda gerçekleşti.
Zeybekci, toplantıda DEİK’in
yeni başkanının İktisadi Kalkınma
Vakfı (İKV) Başkanı Ömer Cihad
Vardan olduğunu açıkladı. Zeybekci, “DEİK, yeni başkanımız Ömer
Cihad Vardan yönetiminde ilk yönetim kurulu toplantısını şu anda
yapıyor” dedi. Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın

da DEİK’in ilk toplantısına gelerek, kurumu gelecek dönemdeki
çalışmaları için cesaretlendirdiğini söyledi.
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Cihad Vardan da, yeni oluşturulan DEİK’in ‘2023 Vizyonu’
çerçevesinde, Türkiye’deki küresel ekonomideki ağırlığının ve Türk
şirketlerinin küresel değer zinci-

rindeki konumu ile marka değerinin artması için çalışmalar yapacağını söyledi. DEİK’in şeffaf ve
paydaşlarına hesap verilebilir bir
anlayışla çalışmalarını yürüteceğini dile getiren Vardan, geçiş döneminin en kısa zamanda tamamlanacağını, DEİK çalışanlarının ise herhangi bir hak kaybı oluşmadan yeni
DEİK’te görev alabileceğini belirtti.

D E İ K G Ü N E Y A F R I K A İ Ş KO N S E Y I Y Ü R Ü T M E KU R U LU B A Ş K A N V E K I L I DAĞ I STA N T U R A N L I :

Güney Afrika, stratejimizde önemli bir yer tutuyor
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) Güney Afrika İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkan Vekili
Dağıstan Turanlı, “Güney Afrika
ile Türkiye’nin ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 1 milyar 670 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Yapılan
ticaretin daha da geliştirilebileceğine ve çeşitlendirilebileceğine
inanıyoruz” dedi.
Turanlı, Güney Afrika Yatırım
ve İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, “Girişimlerimizin hem Afrika ülkelerine hem Türkiye’ye
kazanç getirmesini hedefliyoruz.
Bu çerçevede Güney Afrika, Sahra

Altı Afrika’ya yönelik stratejimizde önemli bir yer tutuyor” ifadelerini kullandı.
Turanlı, Afrika kıtasının en
büyük ekonomisi ve Sahra Altı Afrika’nın ekonomik lideri konumunda olan Güney Afrika ile
Türkiye’nin ticaret hacminin geçtiğimiz yıl 1 milyar 670 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini hatırlatarak, sözlerine şöyle devam
etti: “Bu rakamın büyük çoğunluğunu Türkiye’nin ithalatı oluşturmaktadır. İthal ettiğimiz başlıca
ürünler arasında mineral yakıt ve
yağlar, değerli taşlar, makine, de-

mir-çelik ve metal cevherleri yer
almaktadır. Başlıca ihraç ettiklerimiz arasında ise yine makine ve
mineral yakıt ve yağlar ile motorlu kara taşıtları bulunmaktadır.
Çok zengin hammadde kaynakları, güçlü tekstil, turizm, otomotiv
ile tarım sektörlerine ve oturmuş
bir altyapıya sahip Güney Afrika
ile yapılan bu ticaretin daha da geliştirilebileceğine ve çeşitlendirilebileceğine inanıyor, iş konseyi
olarak bu rakamların daha da artırılmasını ve ticari ilişkilerimizin
dengeli bir hale getirilmesini hedefliyoruz.”

ğu memnuniyeti dile getirerek,
bu vesileyle gelecekte yapılabilecek işbirliklerini görüşme fırsatı bulduklarını, Türkiye-Litvanya
İş Forumu’nun bu anlamda ileriye dönük büyük önem arz ettiğini
vurguladı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Türkiye ve Litvanya arasındaki ticaret hacmine
ilaveten doğrudan yabancı sermaye akışının da beklenen düzeyin
altında olduğunu belirterek, “İkili ticaret hacmi 2013 yılında yaklaşık 440 milyon euro olarak gerçekleşti. 2014 yılının ilk 10 ayında
ise 345 milyon euro oldu” dedi.

ye’den Litvanya’ya yapılan doğrudan yatırım stoğunun ise 2 milyon
dolar olduğunu dile getirdi. Eker,
yenilenebilir enerji, kara ve deniz ulaştırması, bilgi ve iletişim
teknolojileri ile müteahhitlik sektörünün iki ülke arasında değerlendirilebilecek işbirliği alanları olduğuna dikkati çekerek, Türkiye’de artan talebe bağlı olarak
enerji ve ulaşım alanlarında büyük yatırım planlarının mevcut
olduğunu, 2023 yılına kadar ulaştırma alanında yaklaşık 80 milyar
euro, enerji alanında ise 108 milyar euro yatırımın yapılmasının
planlandığının altını çizdi.

Çeşitli alanlarda işbirliği
fırsatları bulunuyor
Türkiye ve Litvanya arasındaki işbirliğinin ortak değerlere ve
kazanımlara dayandığını vurgulayan Eker, bu nedenle zamanın
sahip olunan potansiyeli ortaya çıkarma ve kapasitenin daha
büyük bir kısmını gerçekleştirme zamanı olduğunu dile getirdi.
Litvanya’nın Türkiye’deki doğrudan yabancı yatırım stoğunun
2002-2014 eylül dönemi itibariyle 22 milyon dolar olduğu bilgisini
veren Eker, buna karşılık Türki-

‘Daha fazla ekonomik
işbirliğine ihtiyacımız var’
DEİK Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Nail Olpak, “Küresel
ekonomi yeniden şekillenirken,
Litvanya, Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında, Türkiye ise Ekonomik Kalkınma ve
İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri
arasında, en hızlı büyüyen ekonomiler arasında yer alıyor. Birçok
ülke, 2008 krizinin etkisinden henüz kurtulamamışken; 2013 yılında, Litvanya yüzde 3.4 büyümüş,
benzer şekilde, Türkiye de yüzde

4.1 büyüyerek, istikrarını sürdürmüştür” dedi.
Türkiye’nin 2023 hedefleri ile
dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olmayı hedeflerken,
Litvanya’da ise 2030 yılını hedef
alan yeni bir kalkınma stratejisinin açıklandığını söyleyen Olpak,
“Bu hedeflere ulaşabilmemiz için,
kalıcı ve nitelikli, daha fazla ekonomik işbirliğine ihtiyacımız var.
Ülkelerimiz arasındaki ekonomik
ilişkilerin seyrine baktığımızda önemli ilerlemeler görüyoruz.
Milenyumun başında 100 milyon
dolar olan ticaret hacmimiz, 2012
yılında 500 milyon dolar, 2013 yılında 580 milyon dolar seviyesine
çıktı” ifadelerini kullandı.
1994 yılında imzalanan, ‘Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın güncellenmesiyle, iki ülke arasında karşılıklı yatırımların canlanacağını
belirten Olpak, “Küresel ekonomide lojistik maliyetleri önemli
bir rekabet unsuru haline gelmişken, Türk ürünlerini Kuzey Avrupa’ya, Litvanya ve İskandinav Ülkelerinin mallarını da, Türkiye ve
Ortadoğu’ya ulaştıracak olan, Viking Yolu Projesini de, önemli bir
adım olarak görüyorum” dedi.

DEİK YÖNETİM KURULU
Ad

Soyad

Ünvanı

1

Ömer Cihad

Vardan

Yönetim Kurulu Başkanı

İKV Yön. Kur. Başkanı

2

Halim

Mete

Başkan Yardımcısı

TOBB Başkan Yardımcısı

3

Mehmet

Büyükekşi

Başkan Yardımcısı

TİM Yönetim Kurulu Başkanı

4

Haluk

Dinçer

Başkan Yardımcısı

TÜSİAD Yön. Kur. Başkanı

5

Nail

Olpak

Başkan Yardımcısı

MÜSİAD Yön. Kur. Başkanı

6

Mithat

Yenigün

Başkan Yardımcısı

TMB Yön. Kur. Başkanı

7

Remzi

Gür

Sayman Üye

Gürmen Giyim Sanayi Yön. Kur. Baş.

8

Başaran

Ulusoy

Yönetim Kurulu Üyesi

TURSAB Yönetim Kurulu Başkanı

9

Berna

İlter

Yönetim Kurulu Üyesi

BRN Yatak Yönetim Kurulu Başkanı

10

Çetin

Nuhoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

UND Yönetim Kurulu Başkanı

11

Latif Aral

Aliş

Yönetim Kurulu Üyesi

Sav.ve Hav.San.İhr.Bir.Yönetim Kurulu Başkanı

12

Rona

Yırcalı

Yönetim Kurulu Üyesi

Best A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

13

S.Pınar

Eczacıbaşı

Yönetim Kurulu Üyesi

GP-Trust Fin.Yön.ve Danış.Hizm. Yön. Kur. Baş.

14

Zeynep

Bodur

Yönetim Kurulu Üyesi

Okyay Kale Grubu Başkanı ve CEO

15

Abdulkadir

Konukoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı

16

Abdullah

Tivnikli

Yönetim Kurulu Üyesi

Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı

17

Ahmet

Çalık

Yönetim Kurulu Üyesi

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı

18

Ahmet

Kocabıyık

Yönetim Kurulu Üyesi

Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı

19

Ahmet Nazif

Zorlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı

20

Ali

Kibar

Yönetim Kurulu Üyesi

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı

21

Ali Y.

Koç

Yönetim Kurulu Üyesi

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı

22

Ebru

Özdemir

Yönetim Kurulu Üyesi

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı

23

Ender

Yorgancılar

Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı

24

Ferit F.

Şahenk

Yönetim Kurulu Üyesi

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı

25

Fuat

Tosyalı

Yönetim Kurulu Üyesi

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı

26

Güler

Sabancı

Yönetim Kurulu Üyesi

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı

27

Hasan

Sert

Yönetim Kurulu Üyesi

TÜMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

28

İbrahim

Burkay

Yönetim Kurulu Üyesi

Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı

29

İbrahim

Çağlar

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Ticaret Odası Başkanı

30

İdil

Yiğitbaşı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı

31

Lucien

Arkas

Yönetim Kurulu Üyesi

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı

32

Mahsum

Altunkaya

Yönetim Kurulu Üyesi

Güneydoğu Anad.Hub.Mam.İhr.Bir.Yön. Kur.Baş.

33

Murat

Ülker

Yönetim Kurulu Üyesi

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı

34

Tuncay

Özilhan

Yönetim Kurulu Üyesi

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

35

Vahap

Küçük

Yönetim Kurulu Üyesi

Tema Holding/LC Waikiki/Küçükler Holding Yön.Kur.Baş.
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“Türkmenistan ile birçok alanda
işbirliği imkanlarına sahibiz”

CIBUTI’DE KONUŞAN EKONOMI BAKANI ZEYBEKCI:

Türkmenistan-Türkiye
İş Forumu’nda konuşan
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, “Hazar ve
Karadeniz kıyısındaki dost
ülkeler olarak, tarımdan
ileri teknolojiye, sanayi
ve ulaştırmadan,
enerji sektörüne
birçok alanda işbirliği
imkanlarına sahibiz” dedi.

Türkiye olarak sizlerle beraber ticari
ve ekonomik bir üst kurmaya geldik
Türkiye-Cibuti İş Forumu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci liderliğinde, Cibuti Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanı Moussa
Dawaleh’in katılımlarıyla, Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Afrika Koordinatör Yardımcısı Ersin Eren ev sahipliğinde 10
Aralık 2014 tarihinde Cibuti’de
gerçekleştirildi.
Toplantıda Cibuti ile Türkiye
arasında yeni ortaklıklar için bir
platform oluşturacak Özel Ekonomik Bölge Kuruluşu Anlaşması imzalandı.

Anlaşma ile ekonomik
işbirliği ivme kazanacak
Forumda konuşan Zeybekci, iki
ülke arasında tarihten gelen gönül bağına dikkati çekti. İmzalanan Özel Ekonomik Bölge Kuruluşu Anlaşması’yla bu dostluğun
ekonomik alanda da ivme kazanacağını belirten Zeybekci, bu
anlaşmanın Cibuti’yle başlayacak yeni iş fırsatlarını da beraberinde getireceğini söyledi.
İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Zeybekci, gelecek yıllarda bu rakamın
milyar dolar seviyelerine çıkmasını hedeflediklerini aktardı.
Türkiye’nin Doğu Afrika’nın
giriş kapısı olan Cibuti’ye büyük
önem verdiğini belirten Zeybekci, Türkiye’nin de Cibuti için Avrupa’nın giriş kapısı konumunda
olduğunu söyledi.
"Bu bölgenin kaynakları
bu bölgede kalmalı"
Türk halkının Afrika’ya yönelik
samimi tutumunun tarihten gelen bir değer olduğunu anlatan
Zeybekci, “Biz Afrika’yı önemsiyoruz. Ama biz Afrika’yı başkalarının önemsediği gibi önemsemiyoruz. Biz Afrika’yı sadece
bir şeylerin alınabileceği bir yer
olarak görmüyoruz. Bölgedeki
yoksulluğu görmezden gelmiyoruz. Bu bölgenin kaynaklarının bu bölgede kalması gerektiğinin bilincindeyiz” ifadelerini
kullandı.
Türkiye’nin Afrika ülkelerinin
tamamı ile olan ekonomik ilişkilerini geliştirmek istediğini yineleyen Zeybekci, fırsatlardan
karşılıklı olarak kazanç sağlanmasının önemine dikkati çekti.
Zeybekci, şunları kaydetti: “Bugün fırsatları beraber değerlendirmek için buradayız. Biz buraya
bölgedeki askeri faaliyetlerimizi
sağlamak için bir askeri üs kurmaya gelmedik. Biz Cibuti gibi bir
dostumuz ve kardeşlerimizin olduğu bir coğrafyada askeri bir üs-

Türkmenistan-Türkiye İş Forumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov’in katılımlarıyla, 7 Kasım’da Türkmenistan Aşkabat’ta
gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında Türkiye’nin ekonomik göstergeleri ve
hayata geçirilen büyük projeler
hakkında bilgi vererek, Avrupa’nın
altıncı, dünyanın sekizinci yüksek
hızlı tren işletmecisi konumuna
ulaşıldığını söyledi. ‘Asrın projesi’
olarak tanımlanan Marmaray ile
iftihar edildiğini anlatan Erdoğan,
Avrasya Tüneli’nin de 2015 sonunda açılmasını ümit ettiklerini, Boğaz’ın altındaki çift katlı tüp geçitten otomobillerin geçeceğini ifade
etti. İstanbul Boğazı’nda üçüncü
köprü inşaatının sürdüğünü, 2015
sonunda bu projenin de tamamlanmasının planladığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: “Aynı güzergah üçüncü havalimanıyla bambaşka bir güç kazanacak ki,
bu projenin bitiminde 150 milyon
insan bu havalimanından istifade edecek. Türkiye’nin her yerinde bölünmüş yol, demiryolu, havalimanı, okul, hastane ve konut
yatırımlarının hızla sürüyor. Eğitim öğretim ile sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılmasına yönelik
gayretler devam ediyor.”
İki ülke arasında ortak din,
inanç, kültür ve tarih birlikteliğinden gelen kardeşlik bağlarının,
siyasi ve ekonomik işbirliğinin
mükemmel bir seviyede ilerlediğini kaydeden Erdoğan, Türkmenistan’ın ekonomik kalkınma çabalarının Türkiye’den yakından izlendiğini, özellikle inşaat ve altyapı
çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünün görüldüğünü söyledi.

se ihtiyacımız olduğunu da zannetmiyoruz. Biz buraya Türkiye
olarak sizlerle beraber ticari ve
ekonomik bir üs kurmak için geldik. Biz Cibutili kardeşlerimizle
beraber ülkeyi de kalkındırmak,
bölge coğrafyasında beraber ticaret yapmak için ticari ve ekonomik anlamda herkesin daha büyük menfaatler temin edeceği ve
birlikte içinde bulunacağımız bir
ekonomik üs kurmak için geldik.”

“Afrika’yla ticaret hacmimiz
30 milyar dolara çıktı”
Zeybekci, Türkiye ekonomisinin
son 12 yılda küresel ve rekabetçi bir kapasiteye ulaştığını belirterek, Cibuti ekonomisinin de
son yıllarda büyüme kaydettiğini
söyledi. Türkiye’nin Afrika’daki
büyükelçilik sayısının 39’a ulaştığını hatırlatan Zeybekci, Türkiye’nin Afrika’yla ticaret hacminin de son 12 yılda 5 milyar dolar seviyesinden 30 milyar dolara
çıktığını anımsattı. “İki kardeş
ülkenin önünde ticareti sınırlayıcı hiçbir sınırın olmaması gerektiğine inanıyoruz” diyen Zeybekci, Türkiye’nin 30 önemli ülkeyle
serbest ticaret anlaşması (STA)
bulunduğunu anımsatarak, “Çok
kısa bir süre içinde Cibuti ile de
bir STA imzalamak zorundayız.
Geleceğin en önemli ortaklarından olan Cibuti’yle daha süratli
yol almalıyız” diye konuştu.
Dawaleh, Türk iş adamlarını
Cibuti’ye yatırıma davet etti
Cibuti Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanı Moussa Dawaleh ise
imzalanan anlaşmanın yeterli olmayacağını, ticari işbirliklerinin
her alanda sürmesi için tüm gayreti göstereceğini aktardı. Cibuti
ekonomisinde sürmekte olan BM
mekanizmalarının yakın zamanda aşılacağını belirten Dawaleh,
Cibuti’nin bir kalkınma stratejisine girdiğini, bunu sürdürmek
için de güçlü bir arzu içinde olduğunu söyledi. Türkiye’ye güvendiklerini vurgulayan Dawaleh,
Türk iş adamlarını Cibuti’ye yatırıma davet etti.
Forumda DEİK Başkan Yardımcısı Ersin Erin de bir konuşma yaparak potansiyel işbirliklerinin her iki ülkeye de yeni fırsatlar getireceğini aktardı.

Erdoğan, “Türkmenistan’ın, 2013
yılında yüzde 12’lik büyüme oranını yakalamış olması küresel ölçekte en iyi performans noktasında önemli bir işarettir. Bu, dünya
ekonomileri arasında takdire şayan bir başarıdır. Hazar ve Karadeniz kıyısındaki dost ülkeler olarak, tarımdan ileri teknolojiye,
sanayi ve ulaştırmadan, enerji sektörüne birçok alanda işbirliği imkanlarına sahibiz. Bu imkanları,
karşılıklı fayda temelinde en iyi şekilde değerlendirerek halklarımıza daha iyi hizmetler verebileceğimize inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.
İkili ticaret hacminin 2013 sonu itibarıyla yaklaşık 4 milyar dolar olduğunu, bu yıl bu rakamın üstünde bir netice beklediklerini dile getiren Erdoğan, ikili ticaretin
dengeli bir yapıya kavuşturulması konusunda Türkmen tarafıyla
hemfikir olduklarını söyledi.

Türk firmaları Türkiye’nin
misyon şefleri gibi çalışıyor
Türkmenistan’da faaliyet gösteren
Türk firmalarının başarılarından
duyulan memnuniyeti ifade eden
Erdoğan, Türk firmalarının Türkiye’nin misyon şefleri gibi çalıştığını, onların eserlerinin iftihar vesilesi olacağını bildirdi. Erdoğan,
arasında Türkmenbaşı-Aşkabat
otoyol projelerinin de bulunduğu
büyük çalışmaların Türk firmalarınca üstlenilmesini önemini vurguladı ve “İnşallah bunun da bitimini görür ve birlikte açılışını yaparız” dedi.
İki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar olduğunu, Türk ve Türkmen

Türkiye Yunanistan’ın ekonomik istikrarını kendi istikrarı gibi görmektedir
12 Kasım’da İzmir’de gerçekleştirilen forum sonrası ikinci etkinlik
olan Türkiye-Yunanistan İş Forumu, Başbakan Ahmet Davutoğlu
liderliğinde dokuz Bakan, Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, Dışişleri Bakanı Evangelos
Venizelos, Yunanistan Kalkınma ve Rekabetçilik Bakanı Konstantinos Skrekas’in katılımlarıyla, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Cihad Vardan evsahipliğinde 5 Aralık’ta Atina’da gerçekleştirildi.
Konuşmasında iki ülke arasındaki ilişkilere değinen Davutoğlu, “Türkiye, güçlü bir Yunanistan
istemektedir. Türkiye Yunanistan’ın ekonomik istikrarını ken-

Türkiye’ye yatırımlar için
arazi tahsis edildi
İmzalanan anlaşmayla 500 hektardan büyük bir arazi 99 yıllığına Türkiye yararına tahsis edildi.
Burada Türk iş çevreleri faaliyetlerini sürdürecek ve yeni yatırımlar burada organize edilecek.

di istikrarı gibi görmektedir. Artık
iki ülke arasında işbirliğini güçlendirme zamanıdır ” dedi.
Türkiye ve Yunanistan arasında
dostlukların köklü olduğunu söy-

zalez Sanz, Türkiye’de iletişimlerinden bahsederek, ülkelerine doğrudan yabancı yatırım çekmek istediklerini söyledi. Kosta Rika
hakkında kısa film gösteriminden
sonra sunum yapan Dışişleri Bakanı Sanz, Kosta Rika’nın işgücü
açısından zengin bir ülke olduğunu, diğer Latin Amerika ülkeleriyle sağlıklı bir iletişim ve ulaşım ağına sahip olduklarını aktardı. Sanz,

leyen Davutoğlu, bu iş forumunun
parlak bir geleceğin habercisi olduğunu ifade etti. Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bugünkü görüşmelerde iki ülke arasın-

da 47 anlaşma imzalandı. Türk ve
Yunan iş dünyası 3’üncü ülkelerde işbirliği yapabilir. Türk ve Yunan şirketlerin 3’üncü ülkelerde
birlikte çalışması ile oluşacak sinerji, bir fırsat dönemini getirebilir.”
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Türkiye büyük bir dönüşüm
içinde. İki ülke daha fazla bir araya gelmek ve iş dünyasını bir araya
getirmek zorunda” dedi.
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Cihad Vardan da, “İş dünyası olarak Yunan meslektaşlarımızla bölgemizde işbirliği ve ortaklık zemini oluşturmak için emin
adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini
kullandı.

Etkinlik Listesi

Kosta Rika Komitesi kurulacak
Ekim 2014 tarihinde gerçekleşti.
Konuşmasında DEİK çatısı altında Orta Amerika ve Karayipler
İş Konseyi kurulduğu ve bu Konsey’in altında Kosta Rika Komitesi olacağını belirten Vardan, Kosta Rika’daki muhatap konseyin Camara de Comercio de Costa Rica
(Costa Rica Ticaret Odası) olmasının öngörüldüğünü bildirdi.
Kosta Rika Dışişleri Bakanı Gon-

‘İki ülke arasındaki ticari
hareketlilik daha da artacak’
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Cihad Vardan, Türkmenistan
Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov liderliğinde devam
eden reformlar ve kalkınma stratejilerini, kararlılıkla yürüttüğü ‘aktif
tarafsızlık’ politikasını, bölgesel barış ve refaha yaptığı katkıları yürekten desteklediğini söyledi.
Berdimuhamedov liderliğinde
uygulamaya konulan Türkmenistan 2011-2030 Ulusal Sosyo-Ekonomik Kalkınma Programı’nı yakından takip ettiklerini belirten
Vardan, ekonomik işbirliğin daha ileri seviyelere çıkması için iki
konunun altını çizdi. İlk olarak
iki kardeş ülke arasındaki lojis-

Projelerde Türklere
öncelik veriliyor
Türkmenistan Devlet Başkanı
Gurbangulı Berdimuhamedov da,
2030 yılına kadar gerçekleştirilecek büyük sanayi projeleriyle ilgili bilgi vererek bu kapsamda petrol rafinerileri, gıda güvenliğiyle ilgili tesisler ve çimento fabrikaları
inşa edileceğini söyledi. Ülkedeki
büyük projelerle ilgili seçimlerde
Türkler’e ve Türk şirketlerine öncelik verdiklerini tekrarlayan Berdimuhamedov, Türk şirketleriyle
işbirliği yapmaya devam edileceğini belirtti.
“Doğalgaz ve petrol şirketlerini, Hazar Denizi kıyısındaki lisanslı bölgelere davet ediyorum”
ifadesini kullanan Berdimuhamedov, taşımacılık ağı kapsamındaki
projelerin de işbirliği için imkan
sağladığına işaret etti.
İki ülke işbirliğinin geliştirilmesi çerçevesinde Erdoğan’ın yaptığı çalışmalardan duyulan memnuniyeti dile getiren Berdimuhamedov, “Yaptığınız çalışmaların
hepsini ata vatanınız için yapıyorsunuz. Bu da rızkın, bereketin ve
iki devletliliğin bir göstergesidir”
diye konuştu.

B A Ş B A K A N A H M E T DAV U TO Ğ LU :

D E İ K B A Ş K A N I VA R DA N AÇ I K L A D I :

DEİK Türk-Amerika İş Konseyleri
tarafından düzenlenen, Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci’nin evsahipliğinde, DEİK Yönetim Kurulu
Başkanı Ömer Cihad Vardan, DEİK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyesi Rona Yırcalı’nın katılımlarıyla Kosta
Rika Dışişleri Bakanı Manuel Gonzalez Sanz onuruna öğle yemeği 10

yatırımcıların üçüncü ülkelerde
de yatırım yapma şansı olabileceğini dile getiren Erdoğan, 6. Türkmenistan Uluslararası Yatırım
Forumu’nun 3-4 Mart 2015’te İstanbul’da gerçekleştirileceğini, forumun Türkmenistan’ın uluslararası görünürlüğünü artıracağını ve
iki ülkenin işbirliğine katkı sağlayacağını kaydetti.
Erdoğan, konuşmasının sonunda, Türkmen iş çevrelerine de şöyle seslendi: “Ticaretimizi katma
değeri yüksek alanlara taşımalı ve
artırmalıyız. Biz katkı sağlamak
ve çalışmaları teşvik için buradayız. Çalışmalarınızda size her türlü
kolaylığı sağlamaya hazırız. Bizler
cumhurbaşkanları olarak iki dost
ve kardeş ülkenin iş çevreleri arasında kurulacak yeni ortaklıklarla
başka ülkelerde beraber iş yapmanız konusunda sizi sonuna kadar
destekliyoruz.”

tik maliyetini azaltmak için tarihi
İpek Yolu’nun geniş tren ağlarıyla, ulaşım hatlarıyla, enerji koridorlarıyla yeniden canlandırılması için her türlü gayretin gösterilmesi gerektiğine değinen Vardan,
“İlk etapta Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Hattı’nı Hazar geçişi ile
Türkmenistan’a uzatarak aramızdaki lojistik maliyetlerini daha
aşağılara çekebiliriz” ifadelerini
kullandı.
İki ülke arasındaki ticari haraketliliği daha ileri seviyelere çıkacağını vurgulayan Vardan, “İkinci
olarak iki ülke arasında hızlı işleyen bankacılık sistemi tesis etmeliyiz. Bu çerçevede döviz transferini daha önce olduğu gibi bankaların kendi muhabir hesaplarından
yapabilmeleri olanağının sağlanması ekonomik ilişkilerimizin gelişmesi için faydalı olacaktır. Bu
mümkün değilse Türkmenistan
Merkez Bankası’nın Türkiye’de bir
kamu bankası ile muhabirlik anlaşması yapması ilişkilerimize ivme katacaktır” dedi.

uluslararası arenada Avrupa ülkeleriyle de ekonomik ilişkiler içerisinde bulunmak istediklerinin vurguladı.
Kosta Rika ile ilişkilerin yeterli
seviyede olmadığını belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de, ilk
adım olarak serbest ticaret anlaşması (STA) imzalanması ve iki ülke
işadamlarının bir araya getirilmesi
gerektiğini belirtti.
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“DEİK, Türkiye’yi dünyaya açıyor”

DEİK İş Konseyleri Olağan Genel Kurulu’nda Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve İş Konsey Başkanları aile fotoğrafında biraraya geldiler.

DEİK’in yeni yapılanma
sonrası ilk İş Konseyleri
Olağan Genel Kurulu’nda
konuşan Başbakan Ahmet
Davutoğlu, Türkiye’nin
gelişiminde DEİK’in rolüne
dikkat çekerek, DEİK’in
Türkiye’yi dünyaya
açtığını söyledi.
DEİK İş Konseyleri Olağan Genel
Kurulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,
Kurucu Kuruluş Başkanları, İş Konseyi Başkan ve Üyeleri ile çok sayıda
özel sektör temsilcisinin katılımıyla DEİK Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Cihad Vardan ev sahipliğinde
8 Kasım 2014 Cumartesi günü Lütfi Kırdar Kongre ve Etkinlik Merkezi’nde gerçekleşti. Davutoğlu, yeni Türkiye’de devletin görevinin, iş
adamlarının önünü açmak olduğunu
belirterek, şöyle konuştu: “Ama size
şunu söylemek istiyorum: Ölçeğinizi küçük tutmayacaksınız. Şirketler
ölçeklerini küçük tutarlarsa, zihniyet olarak hedeflerini küçük tutarlarsa, ülke siyasetçileri ne kadar büyük hedeflerden bahsederlerse bahsetsinler o hedeflere ulaşılmaz. Biz
bu dönemde bir özgüven devrimi ile
aslında ölçekleri sürekli büyüterek,
geliştirerek hedefler koyuyoruz. Bazıları bu hedefleri koyuş biçimimize
‘ulaşılmaz’ diyorlar. 12 yıl önce 2002
Kasım’ındaki Türkiye’ye dönüp baksanız gerçekten bu hedeflerin ulaşılamaz görüldüğü, hayal gibi algılandığı ayları hatırlarsınız. Kimin aklına gelirdi Türkiye’nin gayri safi milli
hasılasının 3.5-4 misli büyüyeceği,
kişi başına düşen gelir itibarıyla ihracatın 38 milyar dolardan 158 milyar dolara çıkacağını? Bunları sağlayan şey; zihniyet devrimi. Hedeflerimizi hiç küçültmedik. Bütün dünya
ekonomileri 2008’de hedef küçültmeye giderken, biz bir taraftan tam
bir bütçe disiplini ve çok dikkatli bir
ekonomi politikayla krizi kontrol altına almaya çalıştık, diğer taraftan
gelecek yılların planlamasını yaptık.
Onun için bazı krizler bizi teğet geçti ve tekrar ümitli bir şekilde geleceğe baktık. Hiç kimsenin bu zihniyet
dönüşümünden feragat etmemesi
lazım. Eğer biz tekrar kendi içimize
döner, kapanır ve dünyayla bütünleşmek iddiası yerine sadece kendi
iç çelişkilerimizle yüzleşmek gibi bir
tabloyla karşı karşıya kalırsak, işte o
zaman korkmaya başlayalım.”
AB Dışişleri Bakanları toplantı-

“Yeni süreçte DEİK’e de büyük görevler düşüyor”
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,
konuşmasında iş dünyasının
hükümetler, devletler, ülkelerin
dış politikalarıyla iç içe geçmiş
yeni bir misyona, vizyona, yapıya
kavuşmasının önemine işaret
ederek, “Yeni süreçte DEİK’e
de büyük görevler düşüyor. Bu
dönemde DEİK ile devletimizin,
hükümetimizin, milletimizin dış
politika, ekonomik politikalarla
uyum içinde olması ve bir hedefe
hep beraber kenetlenmesi için
yeni yapılanma yaşadık. Bu yeni
yapılanmalardan asla geri gitmesi
söz konusu değildir” diye konuştu.
DEİK ile yola çıkarken ülkenin 2023
ve 2071 hedeflerine gitmesinin
sadece hükümete, devlete,
bakanlıklara ait olmadığının
bilincinde olduklarını anlatan
Zeybekci, konuşmasına şöyle

sında kendisine yöneltilen bir soru
üzerine, “Krizlere tepki verme gücü ve kendi içinde kendini yenileme
kudreti anlamında 3 tür ülke var”
dediğini aktaran Davutoğlu, bu kategorileri, “vizyonu olan ve bu vizyonu bir ülkeyi yönetebilme kabiliyetiyle pekiştirmiş olan siyasi liderlikteki ülkeler”, “vizyonu olmamakla
birlikte ülke yönetme kabiliyeti olan
ülkeler” ve “vizyonu olmayan, yönetme kabiliyetini de kaybeden ülkeler” şeklinde sıraladı.
Davutoğlu, vizyonu, yönetme kabiliyeti ve siyasi istikrarı olan ülkelerin yükseldiğini dile getirerek, vizyonu olmayan ancak siyasi yönetme
kabiliyeti bulunan ülkelerin yerinde
saydığını, durumu idare etmeye çalıştığını, vizyonu ve yönetme kabiliyeti olmayan ülkelerin ise düşüşe
geçtiğini, ekonomik kaynakların ta-

devam etti: “Dünyanın şu andaki
yapılanması ekonomik ve ticari
haritanın yeniden çizilmesiyle ilgili
ABD ve AB, Transatlantik Ticaret
ve Yatırım Ortaklığı ile bir araya
geliyor. 2016 yılı itibarıyla anlaşmayı
imzalayıp, 2017’de yürürlüğe
koymak istiyorlar. Bu gerçekleşirse
dünya ticaretinin yüzde 50’sini
temsil eden alanda yeni bir blok
oluşacak. ABD, Japonya’dan Yeni
Zelanda’ya kadar 16 Asya Pasifik
ülkesi ile yeni bir ticaret ve yatırım
ortaklığı oluşturacak. Dünya
ticaretinin 3’te 2’sinden fazlası 2
ayrı blok ile ama organik bir bağda
yer alacak. Türkiye olarak bu
blokların dışında kalmayı asla kabul
etmiyoruz. AB ile Gümrük Birliği
anlaşması olan tek ülke olarak ülke
ülke dolaşarak, Türkiye’nin haklı
davasını anlatıyoruz.”

rumar edildiğini ve 20-30 yıl öncesindeki üretim kapasitesini bile yitirdiğini söyledi.
Türkiye’nin farkını, “Son 12 yılda
vizyonu olan, kararlılıkla bu vizyonu
yürütmeye ve o vizyona ulaşmaya çalışan bir yönetimin etkin siyasi istikrarlılığının sürmesi” şeklinde açıklayan Davutoğlu, şöyle devam etti:
“Bütün iş adamlarımız herhalde 90’lı
yılları hatırlar. 90’lı yıllarda dünyada ekonomi büyüyordu, genişliyordu. Dünyada toplam gayri safi milli
hasılanın son 100 yıl içinde en geniş
alana yayıldığı, ölçeklerin büyüdüğü 10 yıldan biridir 90’lı yıllar. Dünya
ekonomisinin geliştiği bu dönemde,
Türk ekonomisi büyümediği gibi birkaç kriz de yaşayarak büyük ölçüde
geriye doğru gidişi zor durdurabildi.
1994, 1999, 2001 krizlerini hep hatırlarız. Son 12 yılda dünya ekonomisi

“DEİK, ‘Yeni Türkiye’nin önemli bir parçasıdır”
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Cihad Vardan, konuşmasında
DEİK’in önümüzdeki döneme ilişkin
hedeflerini ve stratejisini açıkladı.
Vardan, DEİK’in yeni yapısına
ilişkin olarak “Bugün 112 bölgesel, 5
sektörel ve 2 de özel amaçlı olmak
üzere toplam 119 iş konseyi ile
DEİK, ilk iş olarak tüm konseylerini
yoğun bir faaliyet programı içine
sokacaktır. Ayrıca ihtiyaçlara göre bu
iş konseylerine yenilerini de katacak
ve tüm varlığı ile ‘Yeni Türkiye’
vizyonunun önemli bir parçası
olacaktır. Yeni dönemde DEİK; sadece
heyet ve organizasyon düzenleyen
değil; iş geliştiren, dış ekonomi
gündemine katkı veren, projeler
üreten bir kurum olacaktır. DEİK
ayrıca problemlere değil fırsatlara,
çatışmalara değil uzlaşmaya,
pastadan dilim kapma yarışına değil

küçülüyor; birçok eski korumacı tedbirlerle ülkeler kendilerini birtakım
çemberlerin içine almaya çalışıyorlar veya yeni ortaklıklarla alanı büyütmeye çalışıyorlar ki bu tıkanıklık aşılabilsin. Ama Türkiye istikrarlı
bir şekilde yoluna devam ediyor. Burada siyasi istikrarla ekonomi politik
yapısal dönüşüm ve ekonomik refah
arasında doğrudan bir ilişki var. Bunu fark etmemiz lazım.”

‘İş adamları ölçek küçükltmesin’
Davutoğlu, DEİK’in Türkiye’yi dünyaya açtığını ifade ederek, iş adamlarından ölçek küçültmemesini, hiçbir
alandan geri çekilmemesini istedi.
Türkiye’nin önemli bir coğrafyası olduğunu ancak bu coğrafyada petrol
kaynamadığını söyleyen Davutoğlu, “Bizim insanımız var. İşte DEİK
bu insan topluluğunu temsil ettiği
için önemli. Hiçbir şey bundan daha

pastayı büyütmeye odaklanacaktır”
şeklinde konuştu. Vardan, Başbakan
Ahmet Davutoğlu tarafından daha
önce DEİK toplantısında yapılan
açıklamaya da atıfta bulundu: “Sizin
şu sözünüzü hiç unutmuyoruz.
Siz bize, daha önceki DEİK aile
toplantısında ‘hatt-ı diplomasi yok,
sath-ı diplomasi’ var ve satıh da
tüm dünya demiştiniz. Hatta bunu
DEİK faaliyetlerine de yansıtarak
‘iş dünyası için ihracat sathını tüm
dünya’ olarak tanımlamıştınız. Bu
örnekte olduğu gibi, Sizlerin daha
önceleri birçok defalar açık destek
ve cesaret verdiğiniz ve bizatihi
toplantılarına katılarak faaliyetlerini
önemsediğinizi ifade ettiğiniz DEİK,
bugün yeni yapısıyla sizlerin ve Sayın
Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği
‘Yeni Türkiye’ vizyonuna sonuna
kadar sahip çıkmaktadır” dedi.

önemli değil” diye konuştu.
Davutoğlu, Türkiye’nin dış temsilciliklerini 166’dan 221’e çıkardığını ve dünyada en fazla temsil edilen 7’nci ülke olduğunu
kaydederek, dış temsilcilikler artırılarak, işadamlarının gittiği her
yerde temsilciliklerin bulunmasının hedeflendiğini belirtti.
Davutoğlu, politikayla ekonominin birbirine bütünleşik alanlar olduğunu belirterek, “Bunu politikanın ekonomiyi yönetmesi, ekonominin politikaya etki etmesi anlamında
söylemiyorum. Sizin planlamalarınızın önünü açmak bizim görevimiz.
Özel sektördür ekonomiyi belli bir
çıtaya getirecek olan” dedi.
Devletin makro stratejik planlamasıyla şirketlerin planlaması arasında uyum olduğu zaman sonuç alındığını ifade eden Davu-

toğlu, “Son 12 yıldaki başarımızın
arkasında bence bu yöntemin büyük
bir payı var. Şirketler eğer devletin
geleceğinden emin değillerse yani
yönetimlerin, siyasi istikrarın geleceğinden emin değillerse frene basmaya başlarlar. Yatırımlarda frene
basılır. 1999-2000 krizinden sonra,
ilk iş maaşı dolara çevirmekti. Çünkü ertesi gün ne olacağını bilmiyor.
Şirketlerde de aynı durum vardı. Bir
Anayasa kitapçığı atılıyor ve bir anda
ortalık karışıyor” diye konuştu.
Davutoğlu, en önemli meselenin,
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nu,
ortak aklın üretildiği ve şirketlerin
ortak aklıyla devlet aklının birleştiği kurullar haline getirmek olduğunu vurgulayarak, “Evet bir devlet aklı
var. Bundan emin olunuz. Hiç tereddüttünüz olmasın. Türkiye’de bugün
devlet aklı ve vizyonu vardır. O devlet
aklıyla kastettiğim siyasi istikrarı ve
siyaseti elinde bulunduran bugünkü kadroların dünyaya bakışının bir
perspektifi var. 12 yıldır bu perspektif kararlı bir şekilde sürdürüldüğü
için bir netice alabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Sizin planlamalarınızın önünü
açmak bizim görevimiz’
Bu karşılaştırmayı yapmanın bazı
ülkeler için doğru olmayabileceğini
anlatan Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı döneminde 5 yıl içinde bazı ülkelerde 7, bazılarında 6, bazılarında
5 dışişleri bakanı gördüğünü, hiç birinde 2-3 bakan görmediğini söyledi. Her dışişleri bakanının başbakan
değişimi anlamına geldiğini aktaran Davutoğlu, şöyle devam etti: “Aynı 1994-1996 yılları gibi... Dışişleri
bakanlarımızın resmini astığımda
birkaç yılda öyle bir yoğunluk var ki
arka arkaya bir kaç bakan değişmiş.
Öyle bir bakan nasıl planlama yapabilir, öyle bir başbakan nasıl popülizmden kurtulabilir? Her seçime girişte popülizm sebebiyle kaybettiğimiz büyük kaynaklar var. Çünkü
istikrarsız koalisyonlar onu teşvik
eder. ‘Ekonomi politik’ kavramını
kullanmanın sebebi bu. Politikayla
ekonomi birbirinden arındırılmış,
psikolojileri birbirinden uzaklaştırılmış alanlar değildir. Politikayla
ekonomi birbirine bütünleşik alanlardır. Bunu politikanın ekonomiyi
yönetmesi, ekonominin politikaya
etki etmesi anlamında söylemiyorum. Söylediğim gibi sizin planlamalarınızın önünü açmak bizim görevimiz. Özel sektördür ekonomiyi
belli bir çıtaya getirecek olan.”

