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Kanada ile ticari ilişkiler geliştirilecek
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Kanada’nın Türk
yatırımcılar açısından Kuzey Amerika’ya girişte çok
önemli bir ülke olduğunu söyledi.

Bankacılık en
güvenilir
sektörlerden birisi
Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Ed
Fast konuşmasında, Kanada’nın
uzmanlık alanlarının eğitim, madencilik
ve bilgi teknolojileri olduğunu ve bu
alanlarda bilgi paylaşımı ve transferi
yapmaktan kaçınmayacaklarını
belirterek Kanada’da bankacılık
sektörünün en güvenilir sektörlerden
biri olduğuna dikkat çekti. Türkiye’deki
genç nüfusun Türk ekonomisi için bir
fırsat olduğunu vurgulayan Fast, eğitim
alanda Türkiye’nin Kanada’dan
faydalanabileceğini, şimdiye dek yatırım
ve ticaret ortaklığı konularını ihmal
ettiklerini ifade etti ve bundan sonra
ilişkileri geliştirmek için ellerinden geleni
yapacaklarını dile getirdi.

‘PakistanileTürkiye
ortakçıkarlarasahip’
DEİK Türk-Pakistan İş Konseyi organizasyonunda, Enerji ve
Tabii Kaynaklar
Bakanlığı koordinasyonunda 6
Eylül’de Pakistan Enerji ve Madencilik Alanında İşbirliği TopHüseyin
lantısı düzenleAkın
di. Toplantıya
DEİK Türk-Pakistan İş Konseyi Başkanı
Hüseyin Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Müsteşar Yardımcısı Nevzat Kavaklı, Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammad Haroon Shaukat, İstanbul Başkonsolosu Dr.
Junaid Yusuf ve Pakistan Su ve Enerji Bakanlığı Sekreteri Akbar Shah katıldı. Hüseyin Akın açılış konuşmasında, “Biz yıllardır
iki ülke arasındaki olumlu ve verimli ilişkiden keyif aldık. İki ülkenin de ortak çıkarları
var. Maden ve enerji sektörleri gibi ortak çıkarlarımızı, yenilenebilir enerji, yapı malzemeleri, tarımsal işletme gibi önemli yatırımlar gördük ve bunları ek yatırımlar ile
takip ediyoruz” dedi. Akın, Pakistan’da çok
sayıda ve önemli yatırım fırsatlarının olduğunu ve uluslararası yatırımcıların ilgisini
çekmeye devam ettiğini söyledi.

DEİK Türk-Kanada İş Konseyi toplantısı 26 Ağustos’ta Ekonomi Bakanı
Zafer Çağlayan, Kanada Uluslararası
Ticaret Bakanı Ed Fast, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve İTO Başkanı İbrahim Çağlar, DEİK Türk-Kanada İş Konseyi Başkanı Yılmaz Argüden ve Türk-Kanada
İş Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri,
Kanada’ya ihracatta ilk 10’da yer alan,
Kanada’nın Türkiye’de yatırımlarını
temsil eden, Türkiye’den Kanada’ya
yatırım yapmış, Bahçeşehir Üniversitesi ve SAİK Başkanı Ruşen Yıldırım
dahil 29 özel sektör temsilcinin katılımı ile gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Çağlayan,
Kanada ile Türkiye’nin coğrafi, jeostratejik konum ve öne çıkan sektörler
bakımından benzer ülkeler olduğundan bahsederek, toplam dış ticaret
hacmi 1.4 trilyon dolar olan 2 ülke
arasındaki dış ticaret hacminin 2 milyar dolar olmasının izah edilemez olduğunu kaydetti.

ORGANİZASYONLAR
DAHA ÇOK YAPILMALI
Ekonomi Bakanı Çağlayan, “Türkiye, Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika’ya girişte ve AB ile ilişkilerinde ne
kadar önemli bir kapıysa, Kanada’nın
da Kuzey Amerika’ya girişte ve NAFTA’yla ilişkilerinde benzer bir önemli
vardır. İş dünyalarının birbirini tanıdığı, bakanlara buluşma imkânının
sağlandığı bu tür organizasyonların

daha çok yapılmalı” şeklinde konuştu.
İki ülke arasında ticari altyapının
gelişmesi için bir Ortak Ekonomi ve
Ticaret Komitesi (JETCO) kurulması
ve iki ülke arasında bir serbest ticaret
anlaşması yapılması gerekliliğine dikkat çeken Çağlayan, konuşmasına
şöyle devam etti: “Müzakere edilmekte olan serbest ticaret anlaşmasının mal, hizmet ve yatırımları da içine
alan çok daha geniş kapsamlı bir anlaşmadır. Türkiye’ye son 10 yılda yapılan 125 milyar dolar dış yatırımın
yalnızca 426 milyon doları Kanadalı
yatırımcılardan geldi. Sadece son bir
yılda 54 milyar dolar yatırım gerçekleştirmiş; fakat Türkiye’ye yatırım
yapmamış olan Kanadalı yatırımcılar zarardadır. Kanadalı yatırımcıları Türkiye’nin teşvik sisteminden yararlanmaya davet ediyorum.”

‘Kalıcı ilişkiler için serbest ticaret anlaşması temennisindeyim’

Yılmaz
Argüden

Son dönemdeki gelişme ile karşılıklı
ticaretin 2 milyar doları geçmesine
rağmen, iki ülkenin ticaret partnerliği
açısından karşılıklı olarak
30. sıralardaki ticari ortak olduklarını
söyleyen DEİK Türk-Kanada İş Konseyi
Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, oysa
ekonomik büyüklük açısından
Kanada’nın ilk 10, Türkiye’nin ise 17.
büyük ekonomi olduğunu, bu nedenle
Kanada-Türkiye arası ticaret hacminin
potansiyelin çok altında kaldığını
vurguladı. Argüden, konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Türkiye’nin genç ve
çalışkan nüfusu, yakın coğrafyalardaki

etkinliği ile Kanada’nın teknolojik ve
finansal birikiminin bir araya
getirilmesiyle karşılıklı olarak fayda
sağlayacak işbirlikleri fırsatlarını
değerlendirmek gerek. İki ülke
arasındaki öğrenci transferlerinin hem
kültürel yakınlaşmayı, hem de ticari
ilişkileri geliştirecek. Türkiye ile
Kanada’nın 2008’den beri finansal
sistemlerinde bankacılık krizinden
etkilenmeyen iki OECD ülkesi olduğuna
vurgu yaparak kalıcı bir ilişki
geliştirmek için serbest ticaret
anlaşmasının gerçekleştirilmesi
temennisindeyim.”

Çağlayan, “İlişkilerin salt mal alım
satımıyla ve yatırımla sınırlı kalmasının oldukça kısıtlı bir bakış açısı olacağına vurgu yaparak 3. ülkelerde işbirliğinin gündeme getirilmesi gerekliliğine dikkat çekti. STA olmamasının
bu işbirliğinin gelişmesi önünde bir
engeldir. G-20, OECD gibi örgütler
bünyesinde daha fazla işbirliği içinde
olunacak” diye konuştu.
Haksız rekabetin önlenmesinin
önemini vurgulayan Çağlayan,
THY’nin turizm ve hizmet sektörlerini geliştirmek için Kanada ile karşılıklı
seferlerini 5’ten 7’ye çıkarmak ve
Montreal’e de uçuş izni almak istediğini, ayrıca eğitim, müteahhitlik, gemicilik, inşaat sektörlerinde Türkiye’nin çok başarılı olduğunu ifade
ederek Bakanlık olarak döviz kazandırıcı hizmetlere teşvikler verdiklerini aktardı.

SAĞLIK TURİZMİ
GELİŞTİRİLEBİLİR
Türkiye’de eğitim kalitesi ve dil
konusunda altyapısı sürekli gelişen
176 üniversite bulunduğuna dikkat
çeken Zafer Çağlayan, uluslararası
öğrenci istediklerini ifade etti. Sağlık
turizmini de geliştirme isteklerini belirten Çağlayan, İngiltere’deki beyaz
eşyanın yüzde 80’inin Türkiye’de üretildiğini veya Türk malı olduğunu belirtti. Çağlayan, 2008 krizinin tüm
yapıyı tersine çevirdiğini, iş yapma
usullerinin değiştiğini, kapitalizmin
sorgulanmaya başlandığını ve artık
hızlı balığın yavaş balığı yuttuğunu
dile getirdi.

DEİK ailesine 2 yeni üye katıldı
kurucu kuruluş sayısı 42 oldu

Misurata’nın
avantajları
kullanılmalı

Türkiye’nin ve Türk özel sektörünün
küreselleşme sürecine ‘yüksek katma
değerli’ entegrasyonunu sağlayan
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), büyümesini sürdürüyor. DEİK
bünyesine son olarak Türkiye Ev
Tekstili Sanayicileri ve İş Adamları
Derneği (TETSİAD) ile Genç Liderler
ve Girişimciler Derneği (JCI) katıldı.
Böyleye DEİK kurucu kuruluş sayısı
42’ye yükselmiş oldu. TETSİAD ve
JCI’nın katılımıyla birlikte DEİK,
Türk iş dünyasını dünyada daha fazla noktaya taşıyacak.

DEİK Türk-Libya İş Konseyi tarafından 3 Temmuz’da İstanbul TOBB Plaza’da Misurata Serbest Bölgesi heyetinin katılımlarıyla bir toplantı düzenlendi. Türk-Libya İş Konseyi Başkanı Ersin Takla ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Misurata Serbest
Bölgesi AŞ Teknik İşler Müdürü Khalil Ali Wafa, Pazarlama Müdürü Mohamed Mustafa El-Sawayah, Hukuk
İdaresi Müdürü İbrahim Mustafa Laghah ve Danışman Al Basheer Ali El-Jabudan, DEİK Afrika Bölgesi Koordinatörü Bahar Kavala katıldı.
Türk-Libya İş Konseyi Başkanı Ersin Takla, Libya heyetine Misurata’nın
Libya ve ikili ilişkiler açısından önemi
vurguladı. Bu süreçte Trablus Limanı’nın sıkıntılı olduğunu, alternatif liman arayışında Misurata ve Homs’un
ön plana çıktığı bilgisini aktaran Takla, Misurata’nın coğrafi olarak daha fizibl olduğu, düşük nüfus yoğunluğu,
mezhep farklılıklarının olmaması, eğitimli işgücü ile önemli bir şehir olduğunu belirtti. Misurata Heyeti yetkilileri de Misurata’yı başarı örneği yap-

SEKTÖRÜN YÜZDE 95’İ
TETSİAD’DA YER ALIYOR
Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri
ve İş Adamları Derneği, ev tekstili sanayici ve iş adamlarının ekonomik
ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, üyeler arasında karşılıklı dayanışmanın temini ile üyelerin verimli ve organize çalışmaları
için her türlü yardımda bulunmak
amacıyla, 1991 yılında kuruldu. Yönetim kurulu başkanlığını Yaşar Kü-
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çükçalık’ın yürüttüğü TETSİAD’da,
948 üye yer alıyor. 2012 yılında, 2
milyar 800 milyon dolar ihracat ve 13
milyar ticaret hacmine ulaşan ev tekstili sektörünün yüzde 95 üretim gücü,
TETSİAD çatısı altında temsil ediliyor.

DÜNYANIN 3. EN BÜYÜK
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ
Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (Junior Chamber International-

JCI) 118 ülkeye yayılan ve 200 bini
aşkın üyeye sahip, dünyanın en büyük üçüncü sivil toplum örgütü.
Küreselleşen dünyada, evrenselliği benimseyen Genç Liderler ve Girişimciler Derneği, dünya barışını destekliyor. Üyelerinin liderlik vasıflarını
geliştirerek, yaşadıkları toplumda pozitif değişime katkıda bulunmayı hedefleyen derneğin vizyonu, aktif
gençler için önde gelen küresel ağ
olmaktır. Genç Liderler ve Girişimciler Derneği’ni misyonu ise gençlerin
yetişmesi için fırsatlar sunarak toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamaktır.
ICC, UN, UNICEF, UNDP ve AISEC ile uluslararası ortaklığı olan JCI,
Jacques Chirac (Fransa Cumhurbaşkanı), Valerie Giscard Destaing (Fransa Cumhurbaşkanı), Willy De Clerk
(AT Komisyon Başkanı), Gerad Ford
(ABD Başkanı), Taro Aso (Japonya
Eski Başbakanı), Paul Schulter (Danimarka Başbakanı) gibi dünyada
isim yapmış önemli üyeleri bünyesinde barındırıyor.

Müteahhitlik sektöründe Çin, Japonya, Güney Kore örneklerindeki
gibi Avrasya başta olmak üzere üçüncü pazarlarda müteahhitlik konularında Kanada–Türk ortaklıklarının
olabileceğini ifade eden Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, her iki ülkede
bunu teşvik etmenin önemli olacağını
vurguladı.

İLİŞKİLER İSTİKRARLI
BİR ARTIŞ İÇİNDE
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar da konuşmasında Türkiye
ve Kanada’nın karşılıklı ticari ilişkilerinin az geliştiğine dikkat çekerek,
“Birbirine çok katkısı olabilecek iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, şimdiye dek mesafe, siyasi ve psikolojik
bariyerler sebebiyle gelişemedi. Fakat
istikrarlı bir artış içinde” dedi.
Yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi ve 3. ülkelerde işbirliği merkezli bir ekonomik ilişki modelinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan İbrahim Çağlar, Atlantik İttifakı’nın saygın bir üyesi olan Türkiye’nin, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı
İşbirliği Anlaşması sürecinin dışında
tutulmasının Türkiye’nin Atlantik ittifakındaki ortakları ile olan ekonomik ilişkilerinin olumsuz etkileneceğini belirtti. Türkiye-Kanada Serbest
Ticaret Anlaşması’nın sonuçlandırılması gerektiğinin altını çizen İbrahim Çağlar, Türkiye’nin Kanada’daki
eğitim olanaklarından faydalanabileceğini bildirdi.

Ersin
Takla

mak istediklerini açıkladı. Misurata
Serbest Bölgesi’nin hayata geçmesi
için de altyapının tamamlanması gerektiğini söyleyen yetkililer, uygun
yatırım ortamını yaratmak için mevzuatın gözden geçirilmesi gerektiğini
ve nitelikli iş gücüne deneyim aktarımının önlerindeki temel iki konu olduğunu ifade etti.
Eğitim konusunda özel sektörle işbirliği yapılabileceğini aktaran heyet
yetkilileri, ancak başarılı olması için
devlet kontrolünde olması gerektiğini, eğitimlerin İngilizce yapılması gerektiğini ancak dil problemleri olduğunu kaydetti.

2]

Dış Ekonomik İlişkiler

> 30 EYLÜL 2013 PAZARTESİ

Türkiye ile
Güney Kore ortak
projelerde çalışacak
Ekonomik başarıları dikkat çeken Türkiye ve Güney Kore, tecrübelerini ortak
projelerde birleştirerek çalışma kararı aldı. İki ülke ilk olarak Kırgızistan, Tacikistan
ve Özbekistan’da müteahhitlik projelerinde ortak hareket edecek.
DEİK Türk-Kore İş Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen Türk-Kore Müteahhitlik Sektörü İşbirliği Forumu ‘Kırgizistan, Tacikistan ve Özbekistan’
27 Ağustos’ta düzenlendi. Toplantıya,
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Kore Kara, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Seoung Hwan Suh, TOBB Başkan Yardımcısı ve DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Halim Mete, DEİK Türk-Kore İş
Konseyi Başkanı Ali Kibar katıldı.
Toplantıda konuşan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, “Dünyada köprülerin yıkıldığı, birçok ülkede iç savaşların yoğun bir şekilde yaşandığı,
kardeşin kardeşi öldürdüğü dünyada
siyasi krizin bilerek tırmandığı bir ortamda dünyanın iki süper gücünden
biri olan ve bölgesinde son derece
önemli bir yere sahip olan bir Türkiye
Cumhuriyeti Devleti ve yine Asya'nın
diğer ucunda her geçen gün ekonomik başarısı katlanarak artan Güney
Kore. İki ülke, iki devlet ve bu devletlerin bakanları olarak özel sektörümüzle beraber köprülerin yıkıldığı
bir ortamda biz yeni köprüler inşa
etme gayret içindeyiz” diye konuştu.

ORTA ASYA’DA BİRLİKTE
HAREKET EDİLECEK
İstanbul'daki bu toplantıdan bütün dünyaya farklı bir mesaj verdiklerini ifade eden Çağlayan, “Bunu yaparken de bilhassa atalarımızın yaşadığı çok uzun süre önce atalarımızın
bu topraklara geldiği ancak ata vatanda hiçbir zaman unutmadığımız
Orta Asya'daki gerek Kırgızistan'ın
gerek Özbekistan'ın gerek Tacikistan'ın altyapı konuları başta olmak
üzere yeniden yapılandırılmasında
iki ülke olarak müteahhitlik sektörü

BüyükelçiMartha
Barcena,Türkleriiş
yapmayaçağırdı
Meksika’nın yeni atanan Ankara Büyükelçisi Martha Barcena ile DEİK
Türk-Meksika İş Konseyi, 3 Temmuz’da bir toplantı düzenledi. Toplantıya Türk-Meksika İş Konseyi Başkanı Albert Saydam, Meksika Ticaret
Müşaviri Hector Rodriguez, Ticaret
Ofisi Temsilcisi Orhun Başer, DEİK
Amerika Bölgesi Koordinatörü Aslı
Özelli, Koordinatör Yardımcısı Merih
Kepez katıldı. Toplantıda Büyükelçi’ye
Türk-Meksika İş Konseyi tarafından
gerçekleştirilecek olan Meksika ziyareti ve konsey tarafından hazırlanan
Meksika Strateji Raporunda belirlenen hedefler hakkında bilgi verildi. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının hazır olduğunu ve Meksika Devlet
Başkanı ziyareti sırasında imzalanacağını belirten Barcena, Yatırımların
Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşması’nın ise STA kapsamında değerlendirilme ihtimalinden ötürü henüz
hazır olmadığını ifade etti. STA müzakerelerine başlanması için de gerekli
imzanın yine Meksika Devlet Başkanı
ziyareti esnasında imzalanacağını kaydeden Barcena, THY’nin de direk Meksika’ya uçmasının faydalı olacağını bildirdi. Gemi inşası, liman işletmeciliği,
lojistik ve müteahhitlikte fırsatlar olduğuna dikkat çeken Barcena, Meksika’daki shale gazının çıkarılması için
gerekli boruların döşenmesi konusunda Türk firmaları ile çalışılabileceğini
belirtti. Meksika’da da boru üretimi
olduğunu ileten Barcena, güzel bir işbirliği olacağına inandığını söyledi. Gemi inşasında petrol tankerleri ve yat
gezilerinde kullanılan guletlerin inşasında işbirliği olabileceğini aktaran
Barcena, ayrıca Türkiye’deki mavi tur
konsepti know-how’ının Meksika’ya
aktarılabileceğine ve Meksika’nın Cortes Körfezi’nde uygulanabileceğine
inandığının altını çizdi. Barcena ayrıca
Meksika’nın beğenilen otellerinde Türk
Mutfağı Haftası düzenlenmesi gibi bir
kültürel etkinliğin de pozitif etki yaratabileceğini dile getirdi.

olarak bütün dünyaya birlik beraberlik ve ortak çalışma kültürünü adeta
aşılayacak önemli bir toplantı gerçekleştiriyoruz" dedi.
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan,
Orta Asya'da Türk-Kore İşbirliği Müteahhitlik Toplantısı'nın dünya müteahhitlik sektöründe iki süper gücünü
bir araya getirdiğini belirterek, "Bu iki
gücün çok büyük başarılara imza atacağından şüphem yok. Türk müteahhitlik sektörü dünyada saygın bir yere sahip. Müteahhitlerimiz 101 ülkede 254 milyar dolarlık iş yapıyor. Geçen yıl sektör 26.9 milyar dolarlık iş
aldı" dedi.

KARDEŞLİK DUYGUSU
İLE BİR ARAYA GELİNDİ
Çağlayan, iki ülkenin İstanbul'dan
barış ve kardeşlik mesajı verdiğini
vurgulayarak, toplantının Tacikistan,
Kırgızistan ve Özbekistan'ın altyapısının yeniden oluşturulması için Türk
ve Güney Kore müteahhitlik sektörünü kardeşlik duyguları içinde bir araya getirdiğini kaydetti.
Bakan Çağlayan, "Ülkemizde Güney Kore deyince halkımızda ciddi
bir sempati vardır. Halklarımız arasında önemli bir sevgi bağı, kardeşlik
ve dostluk vardır. Her ne kadar bu
kardeşlik, dostluk bağı ticaretimize
çok iyi yansımamış olsa da bugün 1
trilyon dolardan fazla toplam dış ticaret hacmine sahip olan gerek Güney Kore, 400 milyar dolara yakın
toplam dış ticaret hacmine sahip olan
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bunu
topladığımız zaman iki ülkenin toplam 1.5 trilyon dolarlık toplam dış ticaret hacminde yapmış olduğu dış ticaret maalesef 6.2 milyar dolardır. Bu

bizim gücümüzü yansıtmaktan uzaktır. Bu bizim dostluğumuzu yansıtmaktan da uzaktır. Ülkemiz Güney
Kore'den 5.7 milyar dolarlık ithalat
gerçekleştirirken, ülkemizin Güney
Kore'ye ihracatı 527 milyon dolardır.
Bu ticaret dengesini olumluya çevirmek hem de 1.5 trilyon dolarlık toplam dış ticaret hacmi olan iki ülke arasında değil belki 36 milyar dolarlık
toplam dış ticaret hacmini yakalayacak önemli çalışmalar içindeyiz. Bunun bir göstergesi olarak da geçen yıl
Uzak Doğu’da Asya Pasifikte bir ilk
olan Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması’nı imzaladık. Şimdi
serbest ticaret anlaşması yürürlüğe
girdi. Hizmetler sektörüyle ilgili bir ilk
olarak Türkiye'nin bir ilk anlamda
içinde olduğu serbest ticaret anlaşması olacak hizmetler sektöründe ki
müzakerelere de başladık. Ümit ediyorum en kısa zaman içinde hizmetler sektöründe Türkiye-Güney Kore
arasında serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girecek” şeklinde konuştu.

‘BAŞKA ÜLKELERDE
BİRLİKTE ÇALIŞABİLİR’
Toplantıda konuşan Güney Kore
Kara Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Seoung-Hwan Suh, ekonomik gücü yüksek olan Türkiye ile uzmanlık ve tecrübelere sahip olan Güney Kore'nin
başka ülkelerde birlikte çalışabileceğini söyledi. Suh, altyapının tüm ülkelerin ilerlemelerinde önemli bir yer
tuttuğunu vurgulayarak, ekonomik
gelişimin halkın refahını sağlayabilmek için en temel yöntem olduğunu
dile getirdi. Yatırım ve geliştirme projelerini teşvik etmek için küresel alt
yapı fonu oluşturma ve dünya çapın-

ZaferÇağlayanveHalimMete,GüneyKoreKaraUlaştırmaveAltyapıBakanıSeoung-HwanSuh’ahediyetakdimettiler.

‘Kore ve Türkiye arasındaki ilişki ticaret ile sınırlı kalmamalı’
Kore ile ilişkilerin geliştirilmesi
doğrultusunda DEİK Türk-Kore İş
Konseyi ve Kore Cumhuriyeti İstanbul
Başkonsolosluğu işbirliğinde Koreli
firmalar ile çalışma kahvaltısı
düzenlendi. Toplantıya, DEİK Türk-Kore
İş Konseyi Başkanı Ali Kibar, Kore
Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu
Jeon Tea-Dong, İş Yatırım Direktörü

Serhat Düzleyen katıldı. Kore İstanbul
Başkonsolosu Jeon açılış konuşmasında
benzer etkinliklerin daha geniş kapsamlı
ve daha farklı şekillerde bir araya
gelmenin yararlı olduğunu söyledi. Jeon,
Kore ve Türkiye arasında işbirliğinin
sadece ticaret ile sınırlı kalmaması
eğitim, sağlık turizmi, enerji bankacılık
ve finans alanlarında da iki ülke işbirliği

için fırsatlar bulunduğuna dikkat çekti.
Ali Kibar, konuşmasında uzun yıllara
dayanan ilişkilerini değerlendirdi. Kibar,
serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe
girmesi ile birlikte ikili ilişkilerin ivme
kazanacağına inandığını belirterek, Kore
tarafından STA uyumluluk sürecinin
KOBİ’ler için kolaylaştırılmasının ticari
ilişkilere olumlu yansıyacağını belirtti.

daki devlet fonlarıyla ortak yatırım
için sözleşme imzalayarak faaliyet
alanlarını genişlettiklerini aktaran
Suh, altyapısını geliştirmesi gereken
bir çok ülke ile temel plan oluşturarak
çeşitli programlar sürdürdüklerini ifade etti.

Kore Uluslararası Müteahhitler
Birliği (ICAK) Başkan Yardımcısı Soong-Chull Shin ise dünyada 8.6 trilyon dolarlık bir inşaat piyasası olduğunu, bunun yüzde 8.6 büyüyerek
2020 yılında 15.4 trilyon dolara çıkacağını söyledi. Güney Koreli müteahhitlerin inşaat piyasasında 1965'ten
bu yana büyük ilerleme gösterdiğini
dile getiren Shin, toplamı 550 milyar
dolar olan 9 bin 22 proje gerçekleştirdiklerini bildirdi. Türk müteahhitlerin ise 194 ülkeye girmeyi başardığını, 6 bin 500 proje gerçekleştirdiklerini aktaran Shin, bu projelerin toplamının ise 220 milyar doları bulduğunu dile getirdi. Kore Savaşı'nda
kendilerine 15 bin genç Türk'ün gönderildiğini anımsatan Shin, "Bu da

Kore'nin ekonomik kalkınmasının mihenk taşı oldu" dedi.

‘TÜRKİYE, EKONOMİK VE
KÜLTÜREL BİR KÖPRÜ’
Türk Ekonomi Bakanlığı'nın finansal alanda uzmanlığa sahip olduğunu vurgulayan Güney Kore Kara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı SeoungHwan Suh, "Türkiye, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan coğrafi özelliği ile Güney Kore gibi Asya ülkeleri
için ekonomik ve kültürel bir köprü
rolünü üstlenmiştir" diye konuştu.

PROJE HAVUZLARI
OLUŞTURULACAK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkan Yardımcısı ve Dış
Ekonomik İlişkiler (DEİK) Yönetim
Kurulu Üyesi Halim Mete ise işbirliğini mümkün kılacak yeni nesil mekanizmaları bu forum vesilesi ile kuracaklarını ve bir an önce çalışır duruma getireceklerini söyledi. Mete,
forum kapsamında oluşturacakları
çalışma komitesi ve diğer mekanizmalar vasıtası ile Türkiye, Kore, Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan olarak işbirliği imkanlarını belirleyip proje havuzları oluşturacaklarını söyledi.

‘Meksika ile işbirliği için uygun ortamı hazırlamalıyız’
DEİK Türk-Meksika İş
Konseyi Başkanı Albert
Saydam, Meksika
pazarının çok önemli
olduğunu ve karşılıklı
işbirlikleri için uygun
ortamın hazırlanması
gerektiğini söyledi.
DEİK Türk-Meksika İş Konseyi Ortak
Yürütme Kurulu Toplantısı 8 Temmuz’da gerçekleşti. Toplantıda, TürkMeksika İş Konseyi karşı kanadı
COMCE ile 2013-2014 takvimi değerlendirildi. Toplantıya DEİK TürkMeksika İş Konseyi Başkanı Albert
Saydam ve karşı kanat Başkanı Jorge
Lopez Morton başkanlık etti.
Düzenlenen toplantıya, Uludağ
Otomotiv İhracatçı Birliği Başkanı Orhan Sabuncu ve Başkan Yardımcısı
Ömer Burhanoğlu, İş Konseyi üyesi
Ufuk Tanuğur, ProMexico Türkiye
Temsilcisi Aleksandar Medjedovic,
Meksika Ticaret Müşavirleri Timur
Dikbayir ve Yavuz Değirmencioğlu,
Meksika’daki Türk yatırımcıları Nobel
Otomotiv Murat Akman, PMM Madencilik Namik İdil, DEİK Amerika
Bölgesi Koordinatörü Asli Özelli,
COMCE CEO’su Lorenzo Ysasi, Meksika Ekonomi Bakanlığı Avrupa Genel
Müdürü Manuel Luna, Meksika Dışişleri Bakanlığı Avrupa ile Ekonomi
Teşvik Genel Müdürlüğü’nden Tomas Olvera Lopez, Otomotiv Sanayicileri Birliği (AMIA) Ekonomik Araştırmalar Bölümü’nden Dalia G.Guizar
Ozuna, Yan Sanayicileri Birliği (INA)
Orijinal Ekipman Müdürü Mauricio
Camacho, Tekstil Sanayicileri Birliği
(CANAIVE) Kurumsal İlişkiler Ve Dış
Ticaret Direktörü Jessica Morales Portano, Promexico Temsilcisi Alejandra Sanchez Apodaca, Yürütme Kurulu Üyesi Ufuk Tanuğurun Partneri
Avukat Luis Pedreza ve karşı kanat
başkan yardımcısı Ayşe Koçak katıldı.
Karşı kanat iş konseyi başkanı Jor-
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aktardı. Farkındalık yaratmak için
Türkiye yılı, ayı ya da günü yapılmasının önemine dikkat çeken Saydam,
2023 hedeflerini yakalamak için Meksika gibi teğet geçilen pazarların
önem taşıdığını kaydetti.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ
DEĞERLENDİRİLMELİ

Otomotiv sektörü, Türkiye ihracatı için önemli
Otomotiv İhracatı Birliği Başkan
Yardımcısı Ömer Burhanoğlu,
konuşmasında bu toplantı ve fuara
katılımın sağlanmasının Türk otomotiv
sektörü için önem taşıdığını aktardı.
Burhanoğlu, Türkiye’nin 152 milyar
dolar ihracatı içinde 20 milyar dolar
otomotivin ve 8.5 milyar dolar yan

sanayinin yer aldığını, bu ihracatın
yüzde 70’inin AB ülkelerine yapıldığını
kaydetti. Bu pazarı çeşitlendirmek
istediklerini aktaran Burhanoğlu,
Türkiye’nin Avrupa’da yükselen yıldız
olduğunu kalite ve verimlilik konusunda
oldukça iyileştiğini bildirdi. Stratejik
yatırımlar ve Ar-Ge konusunda

Türkiye’nin farklı bir yaklaşımda olduğu
ve bunun Benchmark yapılabileceğini
ifade eden Burhanoğlu, serbest ticaret
anlaşmasını bir an evvel imzalamanın
bu nedenle önem taşıdığını, otomotivde
platform teknolojisini iki ülke
işbirliğinde kullanabileceklerini
kaydetti.

ge Lopez Morton konuşmasında iki
ülkenin bulundukları bölgede önemli güce sahip stratejik partner olarak
değerlendirilmesinde yarar olduğunu, üretimi için doğalgaz ihtiyacı bulunan Meksika’nın müteahhitlik sektöründe dünya ikincisi olan Türk müteahhitlik firmalarına ihtiyaç duyduğunu belirtti.
DEİK Türk-Meksika İş Konseyi
Başkanı Albert Saydam konuşmasında ekonomi, insan yapısı kültür gibi

konularda benzeşen bu iki ülkenin
potansiyelin altındaki ekonomik işbirliği için serbest ticaret anlaşması
(STA), vize, uzaklık gibi konuların
engel olarak öne sürüldüğünü ancak
esas sorunun iş dünyasının düşünce
yapısından kaynaklandığını vurguladı. Saydam, iş konseyi yönetimi değiştikten sonra partnerlerle yakın temasta bulunulduğunu, geniş yelpazede bir yürütme kurulunun faal olduğunu ifade etti. Ayda bir yapılan

yürütme kurulu toplantılarında eylem planı üzerinden takip yapıldığını
belirten Saydam, Meksika ile ilgili çıkan haberleri günlük bazda takip ettiklerini söyledi.

2023 HEDEFİ İÇİN
MEKSİKA ÖNEMLİ
Saydam, farkındalık yaratmak
için Anadolu şehirlerinde yapılan toplantıları, otomotiv fuarına paralel düzenlenen etkinliklerine dair bilgiler

Belirlenen 9 öncelikli sektörden
biri olan otomotivin ikili ilişkilerde
önemli olmasının yanı sıra kendisinin
de otomotiv sektöründen olmasının,
bu sektörde işbirliği fırsatlarını değerlendirme imkanını verdiğini ileten Saydam, sözlerine şöyle devam etti: “Geçen sene Meksika’daki Automechanika Fuarı’na Kocaeli’nden bir
otomotiv heyeti olarak birkaç firma
katıldı. Bu yıl 12 firma ile daha da iyi
bir katılım sağlanmasının yanı sıra,
Türkiyedeki Automechanika Fuarı’na
konuk ülke seçilen Meksika’dan 6 firma gelmiş olmasını olumlu bir başlangıçtır. Bütün yapılan bu çalışmaların bir benzerinin COMCE tarafından
yapılmasını öneriyorum. Hazırlanan
strateji raporunda elde edilen etkiuygulanabilirlik analizinin yaşayan
bir organizmadır. Bir benzerinin Meksika tarafınca hazırlanmasında yarar
olduğu ve hedefler için ortaklaşa ekipler halinde çalışılmasını öneriyorum.”
İşbirliği için uygun ortamın hazırlamasının önemli olduğunu ve ortam hazır olduğunda işadamlarının
bu konuya ilgisinin artacağını ifade
eden Saydam, bu nedenle öncelikli
sektörler ve bu sektörlerde faal firmalardan oluşan bir odak kitle oluşturmanın önemini vurguladı. Saydam, bu hedefleri gerçekleştirmek
için hazırlanacak bir eylem planının
devlet başkanı ziyaretinde imzalanmasını önerdi.
Toplantıda otomotiv sektöründen
başka tıbbi cihaz, telekom elektronik, havacılık, turizm, enerji ve taahhüt sektörlerinin de öncelikli olduğu
konuşuldu.
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Dış Ekonomik İlişkiler

‘Azerbaycan ile ekonomik ilişkiler
daha üst seviyelere çıkarılmalı’
TOBB Başkan Yardımcısı ve DEİK Yönetim Kurulu
Üyesi Halim Mete, “Türkiye ve Azerbaycan iş
çevreleri olarak ekonomik düzen içerisinde ortaya
çıkan fırsatları, yeni iş imkânlarına dönüştürerek,
ekonomik işbirliğimizi istenilen seviyelere
çıkarmamız gerektiğine inanıyoruz” dedi.
DEİK Türk-Azerbaycan İş Konseyi tarafından düzenlenen ‘Türkiye’de Faaliyet Gösteren Azerbaycanlı İş adamları ile 4. Çalışma Yemeği’ 28 Haziran’da Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Azerbaycan
Ekonomik Kalkınma Bakanı Şahin
Mustafayev, TOBB Başkan Yardımcısı ve DEİK Yönetim Kurulu
Üyesi Halim Mete, DEİK TürkAzerbaycan İş Konseyi Başkanı
Cengiz Gül, Azerbaycan Sahipkarlar (İşverenler) Konfederasyonu
Başkanı Memmed Musayev, Türk
Konseyi Genel Sekreteri Halil Akıncı ve 80’e yakın iş adamının katılımıyla gerçekleşti.
İki ülke işadamları ve birlikleri
arasındaki işbirliği ve çalışmaların
her geçen gün arttığını söyleyen
Azerbaycan Sahipkarlar (İşverenler) Konfederasyonu Başkanı
Memmed Musayev, bu gelişmeyi
her iki tarafın da memnuniyetle
karşıladığını ifade etti.
Türk Konseyi Genel Sekreteri
Büyükelçi Halil Akıncı konuşmasında, Türk Konseyi’ne Azerbaycan’ın etkin katılımının önemini
vurguladı ve Bakanlara verdikleri
desteklerden ötürü teşekkür etti.
TOBB Başkan Yardımcısı ve
DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Halim Mete, “Gelişen ekonomisi, yüksek küresel rekabet gücü, sahip ol-

dürdü: “Devlet başkanlarımız da
bu anlayışa sahip. Bakanlar olarak iş dünyasının önündeki engelleri temizleyerek, hareket edilebilecek önemli alanlar açıyoruz. İşadamlarımıza adeta hız yapacağı
otobanlar hazırlıyoruz. Türkiye ve
Azerbaycan olarak geçen yıl dış ticaret hacmimiz 4.2 milyar dolara
ulaştı. 10 yılda yaklaşık 14 kat artırdık ticaretimizi. Bugün Türk firmalarının Azerbaycan'da yapmış
oldukları yatırımlar nereden bakarsanız bakın yaklaşık 7 milyar
dolardır. Azeri kardeşlerimizin
Türkiye'de yapmış olduğu yatırımlar SOCAR'ı ve bilhassa PETKİM'i
devreye sokup bunun gelecek yatırımlarını da dikkate aldığımızda
10 milyar dolar düzeyini geçecek
seviyeye gelecektir."

duğu doğal zenginlikleri etkin biçimde kullanan ve hedeflerine
doğru ilerleyen bir Azerbaycan,
hepimizin ortak arzusudur. Bu arzumuzu gerçekleştirmek için Türkiye ve Azerbaycan iş çevreleri olarak yeniden şekillenen küresel ekonomik düzen içerisinde ortaya çıkan fırsatları, yeni iş imkânlarına
dönüştürerek, ekonomik işbirliğimizi istenilen seviyelere çıkarmamız gerektiğine inanıyoruz” dedi.

BTC VE TANAP
ÖNEMLİ PROJELER
Şimdiye kadar kardeş iki ülke
olarak önemli işler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Mete, “Bunların başında da boru hattı projelerinde attığımız başarılı adımlar
geliyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol
Boru Hattı (BTC) iki kardeş ülkeyi,
birbirine ‘enerjiyle’ bağlayan
önemli bir proje oldu. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi
(TANAP) bizleri birbirimize daha
da bağlayacak. Birlikte hayata geçireceğimiz boru hattı projeleriyle
Avrupa enerji güvenliğine ciddi
katkılarda bulunacağız. Bu hamlemiz bizlerin küresel arenadaki stratejik konumunu daha da güçlendirecek” şeklinde konuştu.
“Ulaşım alanında da ilklere imza atıyoruz” diyen Mete, konuş-

MÜTEAHHİTLİKTE
İŞBİRLİKLERİ OLABİLİR

ÇalışmayemeğindebirkonuşmayapanEkonomiBakanıZaferÇağlayan,iki
ülkearasındakiticaretinpotansiyelinaltındaolduğunadikkatçekerek,
işadamlarınınönündekiengellerinkaldırılmasıgerektiğinisöyledi.

masını şöyle sürdürdü, “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı projesi ile
Azerbaycan Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlanacak, Türkiye de
Azerbaycan üzerinden Orta Asya
ve Çin’e kadar uzanan geniş bir
coğrafyaya doğrudan bağlanma
imkânı bulacak. Yüksek enerji gelirlerini gelişmiş bir ekonominin
fiziki ve beşeri altyapısını oluşturmak için harcayan Azerbaycan,

Konya’da Azerbaycan ekonomisi ve iş olanakları anlatıldı
DEİK Türk-Azerbaycan İş Konseyi
organizasyonu ve Azerbaycan
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği
işbirliğinde 4 Temmuz’da, Konya
Ticaret Odası ev sahipliğinde
Azerbaycan’da İş ve Yatırım
Olanakları Tanıtım Toplantısı
düzenlendi. Toplantıya DEİK TürkAzerbaycan İş Konseyi Başkanı
Cengiz Gül, Azerbaycan Ankara
Büyükelçisi Faiq Bağırov, Ticaret
Ataşesi Vasif Aliyev, Konya Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Selçuk Öztürk ve DEİK İş Konseyi
Koordinatörü Nurengiz Eşki katıldı.
Toplantı, Konya Valisi Aydın Nezih
Doğan ve Konya Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Memiş
Kütükcü’yü ziyaretleri ile başladı.
Ziyaretlerin ardından Konya Ticaret
Odası’nda 25 firma temsilcisinin
katılımıyla düzenlenen toplantının

açılışını Konya Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk yaptı.
Toplantı sırasında konuşan Büyükelçi
Bağırov ve İş Konseyi Başkanı Gül,
Azerbaycan ekonomisi, ülkedeki yeni
yatırım ve iş olanakları hakkında
bilgileri paylaştı. Toplantının

ardından Konya Büyükşehir
Belediyesi Başkanı Tahir Akyürek ile
makamında bir görüşme
gerçekleştiren Büyükelçi Bağırov ve
İş Konseyi Başkanı Gül, Özdöken
Tarım Makineleri ve Doğrular Madeni
Eşya fabrikalarını ziyaret ettiler.

Türk iş dünyası için yeni iş fırsatları
yaratmaktadır ve yaratmaya devam edecektir. Türkiye merkezli
şirketler ve girişimciler Azerbaycan'da bugüne kadar bin 685 şirket
kurarak 7 milyar dolar yatırım yaptı. Türkiye’de de halen Azerbaycan
sermayeli bin 174 şirket faaliyet
gösteriyor.”

‘ENGELLERİ
KALDIRMALIYIZ’
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, “İki ülke olarak 85 milyonluk
bir nüfusa sahibiz. Bugün milli gelirlerimiz toplamı 885 milyar dolar.
İki ülkenin toplam 410 milyar dolarlık dış ticaret hacmine karşılık
geçen yılki toplam dış ticaret rakamımız sadece 4.2 milyar dolar, yani yüzde 1. Ticaretin iki ülke arasında daha fazla artması için yapmamız gereken önemli çalışmalar
var. İşadamlarımızın önündeki engelleri kaldırmalıyız" dedi.
Bakan Çağlayan, Tercihli Ticaret Anlaşması'nın uygulamaya geçmesiyle birlikte büyük mesafeler
kat edileceğini ifade ederek, "Bu
anlaşmayı yaptığımız zaman iki
ülke olarak ticaretimizi karşılıklı ve
dengeli bir şekilde katlayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.
"Türk ve Azeri işadamı kardeşlerimiz her türlü imkâna sahipler”
diyen Çağlayan, sözlerini şöyle sür-

Türk müteahhitlerinin 3 projede 1.3 milyar dolarlık büyüklükte
iş aldığını hatırlatan Çağlayan,
"Her yıl ortalama 26 milyar dolardan fazla uluslararası müteahhitlik
işi alan bir Türkiye var. O nedenle
iki ülke arasında bu alandaki yatırımlar ve üçüncü ülkelerdeki işbirlikleri son derece önemli olacaktır. Türk müteahhitleri yılın ilk
5 ayında Azerbaycan'da toplam 3
projede 1.3 milyar dolarlık büyüklükte iş aldı” diye konuştu.

EKONOMİK KRİZLER
BAŞARIYLA ATLATILDI
Her iki ülkenin ekonomik krizleri başarıyla atlattığını ifade eden
Ekonomi Bakanı Çağlayan, "Azerbaycan ve Türkiye dünya ekonomik krizine meydan okurcasına kimi yıllar yüzde 9, yüzde 10 ve yüzde 11 büyüme başarısını göstermiş
olan iki ülke durumunda. Ermenistan Yukarı Karabağ'ı işgali bırakmadıkça Türkiye asla Ermenistan'la bir araya gelmeyecektir. Ne
ticari ne ekonomik ne de siyasi anlamda" dedi.

DEİK Türk-İran İş Konseyi ve İran
Sanayici ve İşadamları Derneği’nin
(İSİAD) desteğiyle, 5-7 Temmuz
tarihleri arasında, 4. Doğu Azerbaycan Yatırım Fırsatları Uluslararası Konferansı ve Türk-İran İş
Konseyi Toplantısı Tebriz’de gerçekleşti.
Konferansta konuşan Tebriz
Başkonsolosu Güven Begeç,
İran’daki son siyasi gelişmelere dair katılımcılara bilgi verdi. Yeni seçilen cumhurbaşkanı ve yeni hükümetin 1 ay sonra göreve başlayacağını belirten Begeç, yeni Cumhurbaşkanı Rouhani’nin daha ılımlı bir yaklaşıma sahip olduğunu, bu
durumun İran’ın ekonomisi ve yaptırımların hafifletilmesi yönünde
de olumlu etkileri olacağını belirtti. Begeç, 2 Temmuz tarihinden
itibaren ABD’nin uyguladığı yaptırımların sıkılaştığı, buna göre de
İran’ın altın ithalatına ve birçok
demir çelik ürünü ithalatına kısıtlamalar getirildiği belirtti. Tebriz’in
ise Türk işadamları açısından önemine değinen Begeç, Türk yatırımcıların Tebriz’e gösterdikleri il-

giden son derece memnun olduklarını söyledi.
Etkinliğin 6 Temmuz günü düzenlenen 4. Doğu Azerbaycan Yatırım Fırsatları Konferansı’nda DEİK Türk-İran İş Konseyi Başkanı
Ali Osman Ulusoy, Kalkınma Bakanı Yardımcısı Mehmet Ceylan,
Doğu Azerbaycan Valisi Ali Rıza
Beygi, Tebriz Sanayi ve Ticaret
Odası Başkanı Rahim Sadikiyan,
Tebriz İslami Konseyi Temsilcisi
ve İran Parlamentosu Sanayi ve
Maden Komisyonu Başkanı katıldı.
Konferansta konuşan Kalkınma Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Türkiye olarak söz konusu
konferansı çok önemsediklerini,
dost ve komşu iki ülke olan Türkiye ve İran arasındaki ekonomik
ilişkilerin daha da geliştirilmesini
amaçladıklarını ifade etti. Ceylan,
2015 yılında iki ülke arasındaki ticaretin 30 milyar doları hedeflendiğini, ticaretin ve yatırımların hızlandırılması için ise bazı mekanizmaların devreye girmesi halinde
ise örneğin Tercihli Ticaret Anlaşması’nın imzalanması ve gümrük
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TebrizBaşkonsolosuGüvenBegeç,İran’ınyeniCumhurbaşkanıHassan
Rouhani’ninılımlıbirisimsahipolduğunu,budurumunİran’ınekonomisive
yaptırımlarınhafifletilmesiyönündedeolumluetkileriolacağınısöyledi.

işlemlerinin kolaylaştırılmasının
ekonomik ilişkilere önemli açılımlar kazandıracağını ifade etti.

AMBARGO
SONLANABİLİR
İki ülke arasında 2002 yılında
1.2 milyar dolar olan ticaret hacminin 2012 yılında 22 milyar dolara ulaştığın belirten Ceylan, konuşmasını söyle sürdürdü: “İran’ın
uygulamakta olduğu yüksek güm-

rük oranları ve referans fiyat uygulamaları nedeniyle ticarette bir
takım sorunlar yaşanıyor. Ortak
gümrük kapısı projelerinin en kısa
sürede hayata geçirilmesi gerek.
Tahran’da 100 Türk firması, Tebriz’de ise 38 Türk firması faaliyet
göstermektedir. 2012 yılında ise 2
bin 800 İranlı firma Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Önümüzdeki dönemde İran’a uygulanan ambargonun hafifletileceği ve kaldırıla-

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Eken, TürkBrezilya İş Konseyi Başkanı Hakan Tiftik, Başkan Yardımcısı Silvyo Benbassat ve Bölge Koordinatörü Aslı Özelli’nin katılımı ile 28 Haziran’da Ankara’da Ekonomi Bakan Yardımcısı
Mustafa Sever, yeni atanan Brezilya Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdürü
Büyükelçi Ali Savut ziyaret edildi. Toplantıda,
Güney Amerika’da yeni kurulan iş konseyleri
hakkında bilgi verildi. Caricom 14 ada ile bir iş
konseyi kurulması planlandığı bilgisini veren
Aykut Eken, EXPO 2020 İzmir adaylığı için bu
bölgede temasları olduğu bilgilendirdi. Brezilya
ile ilişkilerde gelinen noktaya ilişkin bilgiler
aktaran Eken, DEİK-Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğinin önemli olduğunu ve üniversitede Latin Amerika Kitabı’nın hazırlandığını söyledi.
Brezilya’dan 100 milyon dolar muz ithal edildiğini, KEK toplantılarının bu bölgede çok
önemli olduğunun bilgisini veren Eken, 10 ülke
bazında Ekonomi Bakanlığı ile DEİK olarak yakından çalışmak istendiğini belirtti.
Hukuki süreçte yaşanan sıkıntıların ekonomik ilişkilerin gelişimine olumsuz etki yaptığını
aktaran Hakan Tiftik, bu konuda atılacak adımların iş konseyi olarak takip edildiğini belirtti.
Mısır-Mercosur serbest ticaret anlaşması sürecini kaydeden Tiftik, sürecin Arap Baharına tesadüf etmesinden dolayı anlaşmanın onayının
yavaşladığını ifade etti.
Bakan Yardımcısı Mustafa Sever, Mercosur kapsamında serbest ticaret anlaşması için
müzakere düşünüldüğünü belirterek, “DEİK’in
strateji raporu çıktıları kapsamında pazar araştırması yaptırmalı ve bu konuda bakanlık desteklerine başvurabilir. THY direkt uçuşu fark yarattığı DEİK tarafından belirtildi. Bakanlık için
fuarlar önemlidir. Fuarların katılımda artışlar
gözlenmektedir. Çifte vergilendirmenin önlenme anlaşması yürürlüğe girmedi” dedi.
Toplantıda iş konseyi tarafından, Karşı kanat Fiesp ile ilişkilerin devam ettiği, Türk-Brezilya İş Konseyi yönetiminin yenilendiği, yeni
başkan ve yardımcısı ile Brezilya’da temaslarda
bulunulduğu, otomotiv, ilaç, inşaat malzemeleri
sektörlerinde fırsatlar görüldüğü iletildi.

İKİ ÜLKE JEOPOLİTİK
YÖNDEN AVANTAJLI
Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma Bakanı Şahin
Mustafayev ise Azerbaycan ve Türkiye arasında siyasi ekonomik ve
sosyal işbirliğinde daha büyük aşamalar kaydedilmesi gerektiğini belirtti. İki ülkenin de doğalgaz taşıma projelerinde jeopolitik yönden
avantajlı konumda bulunduğunu
belirten Mustafayev, her iki ülkenin de stratejik işbirliği kanallarını
her zaman açık tutması gerektiğini söyledi.

İran ile 30 milyar dolar ticaret hedefleniyor
Kalkınma Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, 2015
yılında iki ülke arasındaki ticaretin 30 milyar
dolara ulaşmasının hedeflendiğini, bunun altyapısı
için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Brezilya ile
ilişkiler masaya
yatırıldı

cağını ümit ediyoruz.”
Önümüzdeki dönemde İran’a
uygulanan ambargoların kaldırılmasını ümit ettiklerini dile getiren Ceylan, gümrüklerde sorun yaşayan firmaları da dinleyerek, sorunları çözmek amacıyla gümrüklerden sorumlu devlet bakanlığı
ile de görüşeceklerini aktardı.
Türk-İran İş Konseyi Başkanı
Ali Osman Ulusoy konuşmasında,
iş konseyi olarak bugüne kadar
70’i aşkın toplantı gerçekleştirdiğini belirtti. Ulusoy, iş konseyi’nin
Tahran dışında Tebriz, İsfahan ve
Şiraz şehirlerine de ziyaretler düzenlediğini, İran’a uygulanmakta
olan ambargolara ise iş konseyi
olarak karşı olduklarını ve bunu
her platformda dile getirdiklerini
kaydetti.
İş konseyinin sorun yaşayan
firmalara her zaman destek olmaya çalıştığı, hâlihazırda en önemli
sorunun ödemeler olduğu vurgulayan Ulusoy, iki ülke arasında 30
milyar dolar ticaret hacminin gerçekleşmesi durumunda Türkiye’nin İran’ın birinci ticaret ortağı
olacağı ifade etti.
Toplantıda İran ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin önümüzdeki 10 yılda 50 milyar dolara çıkmasının da beklendiği kaydedildi.

Kenya’daki yatırım
fırsatları ele alındı
DEİK Türk-Kenya İş Konseyi tarafından 22
Ağustos’ta Holiday Inn İstanbul Airport Otel’de
bir toplantı düzenlendi. Kenya ile işbirliği fırsatlarının konuşulduğu toplantıya DEİK TürkKenya İş Konseyi Başkanı Ali Nahit Bozatlı,
Kenya Meclis Başkanı Justin Muturi, Kenya Ankara Büyükelçiliği’nden Maslahatgüzar Lindsay
Kiptiness, Kenya Ulusal Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Erastus Kabutu Mwongera katıldı.
Toplantıda Türkiye ile Kenya arasındaki ticaret
potansiyeli ile Kenya’daki yatırım olanaklarına
vurgu yapıldı. İnşaat, tekstil, elektrikli aletler, finans, mobilya, otelcilik, tarım ürünleri, mücevherat, sağlık ekipmanları, kağıt ve matbaa,
otomobil, güvenlik sistemleri ve ekipmanları
sektörlerine göre ayrılan masalarda yapılan ikili görüşmeler sırasında işadamları gerçekleştirmekte oldukları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Türkiye Ticaret
Merkezleri’ne destek
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın başkanlık
ettiği Türkiye Ticaret Merkezleri Kurulması ve
Bunların Teşvikine İlişkin Toplantı, 13 Temmuz’da Ekonomi Bakanlığı’nda gerçekleşti. Toplantıya TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, UND
Başkanı Çetin Nuhoğlu, Genel Sekreterler ve
Bakanlık bürokratları katıldı. Bakanlığın işbirliği
kuruluşlarınca yurtdışında kurulacak Türkiye
Ticaret Merkezleri’ni devlet yardımları kapsamına almasına yönelik yaptığı sunumun ardından, DEİK’in geçmişte önerdiği ve Bakan Çağlayan’ın destek sözü verdiği Türk Ticaret Kapıları projesinin özet sunumu yapıldı. Toplantıda
işbirliği kuruluşlarının münferiden yurtdışında
açacakları Türkiye Ticaret Merkezleri’nin ve
TOBB ve TİM’in ortaklığında başta DEİK olmak
üzere diğer işbirliği kuruluşlarının ortaklığına
açık bir şirketin yurtdışında kuracağı Danışmanlık ve İş Geliştirme Ofislerinin destek kapsamına alınması kararlaştırıldı.
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Lüksemburg,
Türkiye için
Avrupa’da
stratejik ülke
Güçlü finans yapısı, lojistik altyapısı ve Avrupa’daki
coğrafi konumu nedeniyle Lüksemburg, Türkiye’nin
Avrupa’daki önemli pazarlara ulaşma noktasında
stratejik bir konumda bulunuyor.
DEİK Türk-Belçika İş Konseyi ve
Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın resmi ziyaretleri vesileyle 2527 Haziran’da işadamları heyeti ile
Lüksemburg ve Belçika ziyareti gerçekleşti. Ziyaretin ilk ayağında Lüksemburg Ekonomi Bakanı Etienne
Schneider, Lüksemburg KOBİ ve Turizm Bakanı Françoise Hetto-Gaasch,
TOBB Başkan Yardımcısı Faik Yavuz, DEİK Türk-Belçika İş Konseyi
Başkanı Pınar Eczacıbaşı, UTİKAD
Başkanı Turgut Erkeskin, INTES Başkanı Mehmet Şükrü Koçoğlu, Lüksemburg, Belçika ve Türkiye’nin önde gelen işadamlarının katılımlarıyla Lüksemburg’da bir dizi toplantı
ve görüşme gerçekleşti.
Lüksemburg Ticaret Odası’nda
düzenlenen Türk-Lüksemburg İş Forumu’nda konuşan Lüksemburg Ticaret Odası İcra Kurulu Başkanı Pierre Gramegna, Lüksemburg ve Türkiye arasında inşaat, finans ve lojistik
sektörleri başta olmak üzere birçok
sektörde işbirliği olanakları olabileceğini belirtti. Türkiye’nin halihazırda Lüksemburg’un 16’ncı ticari partneri konumunda olduğunu ifade
eden Gramegna, Lüksemburg’un küçük bir ülke olmasına rağmen, özellikle bazı sektörlerde son derece güçlü bir ülke olduğuna dikkat çekti.

‘SÜRDÜRÜLEBİLİR
İŞBİRLİĞİ OLMALI’
TOBB Başkan Yardımcısı Faik Yavuz, 1996 yılında Gümrük Birliği’ne
giren ve Avrupa ekonomik sisteminin
bir parçası olan Türkiye’nin, dünyanın en gelişmiş pazar ekonomilerinden biri olan Lüksemburg ile çeşitlendirilmiş ve sürdürülebilir bir ekonomik işbirliği tesis etmek istediğini
ifade etti. Lüksemburg’un Avrupa
içindeki merkezi konumuna değinen
Yavuz, sözlerini söyle sürdürdü:
“Mükemmel altyapısının sağladığı
pazar erişimi, kolay iş yapma ve şirket kurma olanakları, rekabetçi ve
esnek vergi politikası, esnek gümrük düzenlemeleri, yüksek yaşam

kalitesi ve gelir seviyesi gibi avantajları var. Bu avantajlara rağmen son
10 yılda ikili ekonomik ilişkilerin istenen seviyelere ulaşmadı. Bu kapsamda turizm, bankacılık, inşaat-altyapı-taahhüt, elektronik, Petro-kimya, demir-çelik, lojistik ve telekomünikasyon sektörlerinde güçlü işbirlikleri kurma imkanı olabilir. Bu
amaca ulaşabilmek adına iki ülke
özel sektörlerine önemli görevler düşüyor.”
DEİK çatısı altında Lüksemburg
ile kurulmuş iş konseyi yapılanması
bulunmadığını belirten Yavuz, bu
ülke ile ilişkileri geliştirmek adına
bugüne kadar birçok etkinlik yapıldığını ve iş konseyi kurulmasının ardından ilişkilerin daha üst seviyelere
ulaşacağını kaydetti. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde
karşı karşıya kaldığı haksızlıklar olduğunu dile getiren Yavuz, “Biz bu
konuda destek istiyoruz. AB ile ABD
arasında başlatılan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı sürecine
Türkiye’nin de dahil edilmesi için
Lüksemburg’un desteğini bekliyoruz” dedi.
Yavuz, AB’nin üçüncü ülkeler ile
tek taraflı imzaladığı ve müzakere ettiği serbest ticaret anlaşmalarının
Türk ekonomisine ciddi zararlar verdiğini belirtti.

TÜRKİYE’NİN GENÇ
NÜFUSU ÖNEMLİ
Lüksemburg Ticaret Bakanı Etienne Schneider, kasım ayında Türkiye’ye ilk en üst düzey resmi ziyareti gerçekleştireceklerini, böylelikle
ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin
hızlı bir ivme kazanacağını kaydetti.
Bu ziyaretler vesilesiyle Lüksemburg’un yabancı yatırımcılara sunduğu fırsatların daha iyi değerlendirilebileceğini ifade eden Schneider,
Lüksemburg’un Fransa, Almanya ve
Benelux ülkelerine yakın konumu,
ülkede birçok farklı ulustan yerleşik
vatandaşların bulunması ve dünyanın en büyük finans merkezi olma
özellikleriyle öne çıktığını vurguladı.

FARKLISEKTÖRLERDEORTAKLIKLARMÜMKÜNLüksemburgTicaretBakanıEtienneSchneider,resmiziyaretlervesilesiyleLüksemburg’unyabancı
yatırımcılarasunduğufırsatlarındahaiyideğerlendirilebileceğinikaydetti.Lüksemburg’unfinansalhizmetler,sanayi,temizteknolojiler,uydu,ICT,lojistik,ilaç,kimyave
farklışirketlerinkıtalararasımerkezüssüdurumundaolmasıgibiavantajlarıolduğunusöyleyenSchneider,Türkiyeilebualanlardaortakçalışılabileceğinivurguladı.
Avrupa ülkeleri genelindeki yaşlanan nüfus probleminin, Türkiye’deki genç nüfus ile dengelenebileceğini söyleyen Schneider, ayrıca
Türkiye’nin istikrarlı ve gelişen ekonomisinin Avrupa ekonomilerine
katkı sağlayacağına inandığını belirtti.
Lüksemburg’un finansal hizmetler, sanayi üretimi, temiz teknolojiler, uydu teknolojileri, ICT, lojistik,
ilaç, kimya ve farklı şirketlerin kıtalararası merkez üssü durumunda olması gibi avantajları olduğuna dikkat
çeken Schneider, Türkiye’nin de jeostratejik olarak Orta Doğu ve Asya
arasında köprü özelliği taşımasının
yanısıra dinamik ve büyüyen bir ekonomiye sahip olduğunu ifade etti.
Türkiye ekonomisinin Brezilya ve
Çin gibi gelişen ekonomiler arasında
olduğunu belirten Schneider, bu ülkelerle ticari ve sosyal ilişkiler kurmanın bir tercih değil, bir gereklilik
olduğunu ifade etti.

DOĞRUDAN UÇUŞLARIN
BAŞLAMASI ÖNEMLİ
KOBİ ve Turizm Bakanı Françoise Hetto-Gaasch konuşmasında, iki
ülke arasında direk uçuşların başlamasının turizm ve iş ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.
Bu vesileyle iki ülkenin kendi cazip
yönlerini birbirine tanıtma fırsatı ya-

‘Lüksemburglu yatırımcılarla birlikte çalışabiliriz’
Lüksemburglu yatırımcıları sadece
Türkiye’ye yatırım yapmaya, mal
satmaya değil; birlikte 3. ülkelerde
işbirliği yapmaya davet eden Ekonomi
Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye’nin
dünyaya 1972 yılında Libya’ya inşaat

‘Lojistikte Lüksemburg ile işbirliği geliştirebiliriz’
UTİKAD Başkanı Turgut Erkeskin,
lojistik sektörü sunumunu
gerçekleştirdikten sonra UTİKAD’ın
yapısından ve uluslararası alanda
işbirliği halinde olduğu kuruluşlardan
bahsetti. Türkiye’nin 2012 yılında
yüzde 28’i Avrupa ülkelerinden olmak
üzere 240 milyar dolarlık ithalat
yaptığına, ihracat rakamının ise 153

milyar dolara ulaşmasıyla birlikte 393
milyar dolarlık toplam ticaret hacmine
ulaştığına dikkat çeken Erkeskin, bu
denli dinamik bir ekonomide lojistik
sektörü ve altyapısının güçlü olmasının
önemini vurguladı. Türkiye’nin
jeostratejik olarak bulunduğu konumun
önemine dikkat çeken Erkeskin,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin

yaptığı taşımacılığın önemli bölümünün
karadan yapılıyor. İstanbul’da yapılacak
3. havalimanının hâlihazırda dinamik
olan ithalat-ihracat akışını olumlu
yönde etkileyeceğine inanıyorum.
Lüksemburg gibi lojistik altyapısı güçlü
olan bir ülkeyle işbirliği olanaklarının
geliştirilmesinden mutluluk
duyacağım.”

‘Türkiye, doğu ülkelerine açılan bir kapı’
2011 yılında Lüksemburg Prensi ve Dış
Ticaret Bakanı’nın Türkiye ziyaretleri
vesilesiyle DEİK tarafından düzenlenen
yatırım seminerinin ardından, THY’nin
Lüksemburg’a ilk direk uçuşu vesilesiyle
düzenlenen toplantıların ikili ilişkilere katkı

sağlayacağına inandığını ifade eden DEİK
Türk-Belçika İş Konseyi Başkanı Pınar
Eczacıbaşı, Lüksemburg ve Türkiye’de
güçlü olan sektörlerde işbirliklerinin
artacağına inandığını söyledi. Türkiye’nin
etnik, sosyal, kültürel, dini bağları

vesilesiyle doğu ülkelerine açılan bir kapı
olduğunu belirten Eczacıbaşı, önümüzdeki
dönemde büyüyen ekonomiler arasında
yer alacağı ifade edilen birçok pazara
Türkiye üzerinden açılım
sağlanabileceğini belirtti.

kalayacağını söyleyen Gaasch, Lüksemburg ve Türkiye gibi iki dinamik
ekonominin, iki merkezi üssün birbirine direk bağlanmasının önemine

vurgu yaptı. Lüksemburg’un küçük
bir ülke olmasına rağmen, ilgi çekici
ve şaşırtıcı dinamikleri olan bir ülke
olduğunu söyleyen Gaasch, Çin ve

Japonya’dan son dönemde Lüksemburg’a yönelen turistik eğilimin, Türkiye üzerinden yönlendirilebileceğini de ifade etti.

Tayland’a yapılan yatırımlar potansiyelin altında
DEİK Türk-Tayland İş Konseyi ve
Tayland Ticaret Merkezi işbirliği ile 6
Temmuz’da Tayland Başbakanı Yingluck Shinawatra’nın Türkiye resmi
ziyareti vesilesiyle networking toplantısı düzenlendi. DEİK Türk-Tayland İş Konseyi Başkanı Refik Gökçek,
Türkiye'den Tayland'a yapılan yatırımların, ülkenin potansiyeline göre
düşük kaldığını belirterek, "Dünya
ekonomisi batıdan doğuya doğru kayıyor. Asya'nın ihracat pazarlarındaki
yeri gittikçe önem kazanıyor ama burada diğer ülkelerde görmediğimiz
ters bir denge var. Türkiye, Asya'dan
6 kat, 9 kat gibi farkla sattığının üzerinde alıyor. Bu pazarda aktif olunması gerekli" dedi.
2015 yılından sonra Asya'da Tayland merkezli, ‘Asean Ekonomik Birliği’ oluşturulacağı bilgisini veren
Gökçek, Bangkok'un yatırım yapmaya
müsait bir şehir olduğunu ve burada
var olunması gerektiğini kaydetti.
Bangkok'un, Vietnam ve Myanmar
pazarlarına yakın olduğunu aktaran
Gökçek, “Vietnam'ın tüketimin arttığı
bir yer olmasına rağmen burada hiç
yatırım yapılmıyor. Myanmar'ın ise
dünyaya açılıyor. Biz orada ilk büyükelçilik kuran ülkelerden biriyiz.
Bu çok önemli ama bizim işadamlarımızın burada aktif olması lazım. İşadamlarımızı bilinçlendirmemiz ve harekete geçirmemiz lazım. Orada çok
önemli işler yapılıyor” dedi.

Türkmenistan’da bugüne kadar
üstlendiği işlerin değerinin ise 35
milyar dolar civarında olduğunun
bilgisini verdi ve Lüksemburglu
yatırımcıları bu avantajları birlikte
kullanmaya davet etti.

işleri yaparak açıldığını ve bugün
Türk müteahhitlik sektörünün
en çok iş yaptığı ülkenin toplamda
40 milyar dolarlık ihale rakamıyla
Rusya Federasyonu olduğunu,
Türk müteahhitlerinin

‘AmerikaBirleşikDevletleri,herzaman
Türkiye’ninbaşarısınıarzuluyor’
DEİK Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK), 8
Temmuz tarihinde Sabancı Center’da
ABD Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone ile bir toplantı gerçekleşti. Toplantıya TAİK Başkanı Haluk Dinçer, Başkan Yardımcıları Haydar Yenigün, Sedat
Birol, Yönetim Kurulu Üyesi Canan Özsoy, DEİK Amerika Bölgesi Koordinatör
Yardımcısı Merih Kepez, ABD Türkiye
Büyükelçisi Francis J. Ricciardone, İstanbul Başkonsolosu Scott Kilner, Ticaret Müşavirleri Michael Lally, Manoj Desai, Tiffany David, TABA’yı temsilen Can
Karayel, Orhan Genis, Steve Corwell,
Ceylan Pirinccioglu, Oliver Myers,
ABFT’yi temsilen, Serra Akçaoğlu, Dan
Matthews, Ali Pandır, Engin Kap ve Elif
Demircan katıldı. TAİK Başkanı Haluk

Tayland'ın büyük bir pazar olduğunu dile getiren Gökçek, sözlerini
söyle sürdürdü: "Tayland'ı sırf Tayland diye görmemek lazım. Çevresindeki Laos, Kamboçya, Vietnam ve
Myanmar'la beraber görmek lazım.
Bunların hepsi yeni gelişen pazarlar.
Merkezinizi Bangkok'ta tutup bu ülkelere gidip gelmeniz lazım. 28 Kasım'da İstanbul Ticaret Odası (İTO)
Bangkok'ta Türk İhraç Ürünleri Fuarı
yapacak. Türk ihraç ürünlerini orada
sergileyeceğiz. Tayland'la ticaret hacmimiz 1.5 milyar dolar ve bizim sattığımız ise 150-200 milyon dolar. Biz
Asya'da yokuz. Çin'den korkuyoruz.
Halbuki Çin'de büyük bir pazar ve
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oraya da satacak çok şey var. Eskisi gibi fakir, üreten ve sadece satan ülke
değil. Orada çok ciddi tüketim var.
Çinliler süt içmeye başlasa süt krizi çıkar, et yemeye başlasa et krizi çıkar,
böyle bir ülke."

TÜRKİYE YÜKSELEN
YILDIZ
Tayland Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret Geliştirme Birimi Direktörü Srirat Rastapana, Türkiye'nin
Tayland endüstrisi açısından önemli
bir partner olduğunu belirterek, "Türkiye, ekonomik açıdan dünyanın yükselen yıldızı" diye konuştu. Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında statik

bir konumu olduğunu ifade eden Rastapana, Türkiye ve Tayland'ın ticaret,
turizm ve yatırım açısından yüksek
potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Rastapana, Türkiye'de bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile
getirerek, "Bu toplantı, karşılıklı bilgi
ve deneyimlerimizi paylaşmamız, iletişim kurmamız açısından önem taşıyor. Her iki taraf için de fırsatların değerlendirilmesi için faydalı olacak"
şeklinde konuştu.
Asya'nın ticaret merkezi olduğunu
ve burada yatırımcılara bir çok fırsatlar sunulduğuna dikkati çeken Rastapana, toplantının verimli geçmesini
umduğunu sözlerine ekledi.

Dinçer’in açılış konuşması ile başlayan
toplantıda Dinçer’in ardından ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone bir konuşma yaptı. Ricciardone konuşmasında,
Türkiye ile uzun yıllardır süren müttefikliklerinin devam ettiğinden bahsetti. TTIP
anlaşmasının Türkiye ile ABD arasında
bir STA imzalanması perspektifi sunmasından duyduğu memnuniyetinden bahseden Ricciardone, iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere çıkarılmasında Türk iş
dünyasına önemli görev düştüğünü belirtti. İç politikada karşılaşılabilecek istenmeyen olaylara rağmen, iki ülkenin
dost olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizen Büyükelçi Ricciardone,
ABD’nin her zaman Türkiye’nin başarısını
arzu ettiğini söyledi.

DEİK EKİM AYI ETKİNLİK TAKVİMİ
Tarih

Etkinlik

01.10.2013

Türk-Şili İş Konseyi-Şili Lezzetleri Akşam Yemeği

03.10.2013

Türk-Alman İş Konseyi-Alman Parlementer ile Görüşme

04.10.2013

Türk-Fransız İş Konseyi-MEDEF International

04.10.2013

Eğitim Ekonomisi-II. Uluslararası Öğrenci Temini Çalıştayı

07.10.2013

Türk-Kanada İş Konseyi-Türk-Kanada İş Konseyi

08.10.2013

Türk-İsviçre-Zurich Üniversitesi MBA Heyeti Ziyareti

09.10.2013

Dünya Türk İş Konseyi-Hollanda Türkiye Ticaret Odası ile

21.10.2013

Türk-Filipinler İş Konseyi-Türk-Filipinler İş Konseyi

Heyeti ile Çalışma Kahvaltısı

Toronto ve Ottova Toplantıları

Görüşme
2. Ortak Toplantısı ve Ticaret heyeti

