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‘Türkiye ile iş yapan kazanır’
TOBB ve DEİK Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Şimdi biz diyoruz ki,
sizdeki müthiş bilgi ve
teknoloji birikimi ile bizim
bütün bu coğrafyadaki
gücümüzü, avantajımızı
birleştirelim. Emin olun
yeniden şekillenen bu
coğrafyada Türkiye ile iş
yapan kazanır. Biz TOBB
ve DEİK olarak bu alanda
Japon firmalarına yol
göstermeye, ticaret
ortakları bulmaya hazırız.
Türk-Japon işbirliğinin
hizmetindeyiz” dedi.

DEİK Türk-Japon İş Konseyi tarafından Ankara’da düzenlenen Türk-Japon İş Konseyi 20. Ortak Toplantısı’na, TOBB ve DEİK Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Bakanı Zafer
Çağlayan ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Japonya İş Federasyonu (Keidanren) Başkanı Hiromasa Yonekura
ve çok sayıda işadamı katıldı.
Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada Japon yatırımlarının Türkiye'ye gelmesini önemsediklerini ifade ederek, buna engel olan sorunların üzerine gitmeye hazır olduklarını
belirtti. Türkiye ve Japonya arasındaki ekonomik ilişkilere ve dostluğa
çok önem verdiklerini, Türkiye ve
Japonya'nın Asya'nın iki ucunu tutan
iki güçlü sütun gibi olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Ülkeler arası ekonomik ilişkiler güçlenirse sadece Asya da değil, Atlantik'ten Pasifik'e kadar olan coğrafyada en aktif, en dinamik yatırım ve ticaret gücü oluşabilir” diye konuştu.

TÜRKİYE YARINA
ODAKLANDI
Türkiye’nin İtalya ile Çin’in arasında güçlü demokrasisi olan, serbest
piyasa ekonomisine sahip en güçlü
ülke olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“2008 krizinden bu yana Avrupa’da
net 6 milyon kişi işini kaybetti. Biz
ise 2008’in son çeyreğinden bu yana,
tam 4.8 milyon kişiye istihdam sağladık. Avrupa bugünün derdine düşmüşken, biz yarına odaklandık. Öte
yandan Kuzey Afrika ve Ortado-

ğu’daki petrol zengini bölge, iç sorunlarla boğuşuyor. Zira petrole dayalı ekonomi, devletleri zengin ederken, halklar fakir bırakıyor. Biz ise
petrol ve doğalgazımız olmadan, girişimci gücümüzle üretmeye, ihracat
yapmaya, insanımızın refahını artırmaya devam ediyoruz. Bölgenin
enerji kaynaklarını batıya bağlayarak, bir enerji üssü haline geliyoruz.”
Türkiye’nin yatırım yapmak için
cazip yönlerini anlatan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Şimdi biz diyoruz ki,
sizdeki müthiş bilgi ve teknoloji birikimi ile bizim bütün bu coğrafyadaki
gücümüzü, avantajımızı birleştirelim. Emin olun yeniden şekillenen
bu coğrafyada, Türkiye ile iş yapan
kazanır. Biz TOBB ve DEİK olarak bu
alanda Japon firmalarına yol göstermeye, ticaret ve yatırım ortakları
bulmaya hazırız. Türk-Japon işbirliğinin hizmetindeyiz” dedi.

3. ÜLKELERDE İŞBİRLİĞİ
DESTEKLENMELİ
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan
ise konuşmasında, Türkiye ile Japonya arasındaki serbest ticaret anlaşması (STA) müzakerelerine ilişkin,
“Müzakerelere, bugünse bugün, en
geç yarın mutlaka başlamamız gerekiyor” dedi.
Japonya'nın dünyanın 3. büyük
ekonomisi olduğunu hatırlatan Ekonomi Bakanı Çağlayan, “Türkiye, Asya'nın en batısında, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan dünyanın en
büyük ekonomisi. Adeta dünyada son

Japonya’nın
Türkiye’deki
doğrudan yatırımları
Türkiye’de Japon sermayeli 145 firma
faaliyet gösteriyor. Türkiye’de bulunan
Japon şirketleri arasında Mitsubishi,
Mitsui, Sumitomo, Itochu ve Marubeni
gibi büyük holding şirketleri, Toyota,
Honda, Isuzu, Yazaki, Denso, Aisin,
Bando, NTN, Toyoda Iron Works,
Sango, Yamato, Bridgestone, Kagome,
Sompo, JTI, YKK, Alesco Kansai gibi
şirketler ve Japonya’nın üç büyük
bankası olan The Bank of TokyoMitsubishi, Mizuho Corporate Bank ve
Mitsui Banking Corporation bulunuyor.

4 yıldaki ekonomik krize meydan
okuyan bir ülke” şeklinde konuştu.
İki ülke arasında geçen yıl gerçekleşen 3.9 milyar dolarlık dış ticaret
hacminin ülkelerin gerçek potansiyelini yansıtmadığına işaret eden
Çağlayan, tarihi dostluğa karşın ekonomik ilişkiler açısından Türkiye aleyhine çok dengesiz bir yapı bulunduğunu dile getirdi.
Çağlayan, geçen yıl Türkiye'nin
Japonya'ya 332 milyon dolarlık ihracatına karşılık, Japonya'nın Türkiye'ye ihracatının 3.6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade ederek, “800
milyar dolara yaklaşan Japonya'nın ithalatında 332 milyon doların bir şey
ifade etmediğini belirtmek istiyorum”
diye konuştu. Kendisinin de iş dün-

yasından gelen biri olduğunu anımsatan Çağlayan, “Meseleye iki ülkenin
birbirine ihracat yapması olarak bakmıyorum. Burada asıl olan karşılıklı
yatırımların artırılması, daha da
önemlisi 3. ülkelerde Türk ve Japon iş
dünyasının güçlerini değerlendirmesidir” şeklinde konuştu.

STA MÜZAKERELERİ
BAŞLAMALI
Çağlayan, Türkiye'nin son 10 yılda ortalama yüzde 5.1 büyüdüğünü
ve geçen yıl dünyanın en fazla ihracat yapan ikinci ülkesi olduğunu hatırlattı. Teşvik sistemine de değinen
Çağlayan, sistemin Japon iş dünyasına çok önemli fırsatlar sunduğunu
kaydetti.

Çağlayan konuşmasında ayrıca,
Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin
ziyaretinin iki ülke arasındaki dostluk
ilişkilerinin yanı sıra karşılıklı yatırım
ve 3. ülkelerde işbirliği fırsatları konusuna da katkı yapmasını diledi.

STRATATEJİK
DİYALOG ARTACAK
Japonya Başbakanı Shinzo Abe,
Türkiye kelimesinin Japonlar için çok
güzel bir anlam ifade ettiğini belirterek, iki ülke arasında uzun yıllara dayanan dostluk ilişkileri bulunduğunu
kaydetti. “Yaklaşık 30 yıl önce Türkiye'ye gelen ilk Japonya Dışişleri Bakanı Şintaro Abe babamdı. Ben de ilk defa Türkiye'ye onunla gelmiştim” diyen Abe, Türkiye-Japon İş Konseyi'nin

20'nci toplantısında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Abe konuşmasında, “Japonya olarak çok çalışan Türk insanını yakından izliyoruz. Ülkeler arasında daha
fazla üst düzey ziyaretler gerçekleştirilmesini arzu ediyorum. Bizim için işbirliğinin sınırı ufuk çizgisidir” ifadelerini kullandı. Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan ile de görüşeceğini
ifade eden Abe, “Bu görüşmelerde
Türkiye ile Japonya arasındaki stratejik diyalogun artacağını ümit ediyorum. Özellikle savunma alanında
da çalışmalarda bulunacağız. İlişkiler
yeni bir boyut kazanacak” dedi.
Abe ayrıca, İstanbul ve Tokyo'nun
2020 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmak için aday olduklarını
da anımsatarak, “Eğer İstanbul, olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmaya
hak elde ederse, bunu ilk alkışlayan
ben olacağım. Aynı şekilde Tokyo
Olimpiyatları düzenleme hakkı elde
ederse hiç şüphem yok ki bizi de ilk
tebrik eden Türkiye olacaktır” şeklinde konuştu.

MÜZAKERELER EN KISA
SÜREDE BAŞLAYACAK
Hisarcıklıoğlu'nun Japon mevkidaşı Keidanren Başkanı Hiromasa Yonekura da Japonya'nın büyüme stratejisinin önemli unsurlarından birinin
ekonomik ortaklıkların güçlendirilmesi olduğunu söyledi. Yonekura,
Türkiye ile Japonya arasındaki ekonomik ortaklık anlaşmasına ilişkin
müzakerelerin en kısa sürede başlayacağını dile getirdi.

Vietnam’da vize
problemi ele alınmalı

Yeni pazarlar için fahri
konsolos desteği

Endonezya’daki yatırım
fırsatları önemli

Uzak Doğu’nun son yıllarda parlayan ülkelerinden Vietnam ile ilişkiler
geliştirilmeye çalışıyor. Ancak Vietnam’ın uyguladığı vize ikili ilişkilerin
gelişimine büyük engel teşkil ediyor.
Vietnam Dışişleri Bakan Yardımcısı,
Vietnam Büyükelçisi ve beraberindeki heyetin katılımları ile 17 Nisan tarihinde gerçekleşen çalışma yemeğinde Türk-Vietnam İş Konseyi Başkanı Necati Abacıoğlu iki ülke arası ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmeye
başladığına, ancak buna rağmen rakamların iki ülke potansiyelini yansıtmadığına değindi. İki ülke arasında
ilişkilerin geliştirilmesi önünde en
büyük engelin vize problemi olduğuna vurgu yapan Abacıoğlu, konunun
Vietnam hükümeti nezdinde günde-

DEİK tarafından 18 Nisan tarihinde
Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda’da yerleşik Türkiye Fahri Konsoloslarının Türkiye ziyaretleri onuruna
Cemile Sultan Korusu’nda bir akşam
yemeği gerçekleştirildi. DEİK Yönetim
Kurulu Üyesi Ayhan Zeytinoğlu’nun
ev sahipliğinde gerçekleştirilen yemeğe DEİK Türk-Hindistan İş Konseyi Başkanı Cefi Kamhi ve İTO Yönetim
Kurulu Üyesi Murat Sungurlu’nun yanı sıra, 40 kadar Türkiye Fahri Konsolosu eşleriyle katılım sağladılar. Çalışma yemeğinin açılış konuşmasını
yapan DEİK Yönetim Kurulu Üyesi
Ayhan Zeytinoğlu, konuşmasında
Türkiye’nin yükselen gücünün ve
uzak olarak görünen yeni pazarlara
entegre olma isteğinin altını çizdi.

Endonezya Doğu Java Eyaleti Vali
Yardımcısı ve beraberindeki Doğu Java Yatırım Ajansı uzmanlarının katılımı ile 25 Nisan’da gerçekleşen toplantıda Endonezya Ankara Büyükelçisi Nahari Agustini, Türkiye ve Endonezya arası ilişkilerin son yıllarda
gelişmeye başladığına değindi. Vali
Yardımcısı Doğu Java eyaleti, yabancı yatırımlar ve yatırım olanakları ile
ilgili genel bilgiler verdiği sunumunda
Türkiye’den bölgeye yatırım beklediklerini vurguladı. İş Konseyi Başkanı Emin Hitay’ın Endonezya’da enerji alanında gerçekleştirdiği yatırımlara dikkati çeken Vali Yardımcısı, yatırımların artarak devam etmesini istediklerini belirtti. Doğu Java Yatırım
Ajansı Başkanı Harissasono, bölge-

me alınması ricasında bulundu. Vietnam’daki iş fırsatlarına dikkat çeken
Abacıoğlu, vize sorununun aşılmasıyla ikili ticaretin artacağını kaydetti. Bakan Yardımcısı İstanbul ziyareti
öncesinde Ankara'da Dışişleri Baklanlığı'nda konunun görüşüldüğünü
ve Vietnam'da da konunun gündeme
alınması için çalışacağını iletti.
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Bu çerçevede Türkiye’nin bu bölgelerdeki Fahri Konsoloslarına da görev
düştüğünü hatırlatan Zeytinoğlu,
kendilerine ev sahipliği yapmaktan
duyduğu memnuniyeti ifade etti. Zeytinoğlu’nun ardından sözü alan İTO
Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sungurlu da heyeti İstanbul’da ağırlamaktan
duyulan memnuniyeti dile getirerek,
bu ülkeler ile daha yakın ekonomik ve
sosyal ilişkiler geliştirilmesi için çalışacaklarını aktardı. Fahri Konsoloslar
heyeti adına söz alan T.C. San Francisco Fahri Konsolosu Bonnie Joy ve
T.C. Costa Rica Fahri Konsolosu Michael Adenauer ise DEİK, İTO ve T.C.
Dışişleri Bakanlığı'na verimli geçen
toplantı ve çalışma yemeği için teşekkürlerini ilettiler.

deki yatırım olanaklarını katılımcılar
ile paylaştı. Özellikle altyapı ve enerji alanında büyük projelerin olduğuna
ve bunlar için Türk yatırımcılara her
türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Sunumların ardından Doğu Java Ticaret ve Sanayi Odası ile
Türk- Endonezya İş Konseyi arasında
iyi niyet anlaşması imzalandı.
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‘En canlı büyüyen piyasalardan
biri artık Türkiye, buraya gelin’
Türk-Kuveyt İş Konseyi toplantısında konuşan
Maliye Bakanı Şimşek, “Kuveytli kardeşlerimiz
Türkiye’yi iyi değerlendirsinler. Avrupa’da nüfus
yaşlı. Avrupa’nın peşinden gidiyoruz. En canlı
büyüyen piyasalardan biri Türkiye” dedi.
DEİK Türk-Kuveyt İş Konseyi toplantısı, İstanbul’da 19 Nisan’da gerçekleştirildi. Toplantıya Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Anas Khaled
Al-Saleh, DEİK Türk-Kuveyt İş Konsey Başkanı İbrahim Ekşi ve TOBB
Başkan Yardımcısı ve DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Halim Mete katıldı.
İki ülke arasındaki yatırım ilişkilerinin canlanması gerektiğini
vurgulayan İbrahim Ekşi, “Türkiye
ve Kuveyt arasındaki ticaretin Kuveyt’in ithalat hacmi iki ülkenin
potansiyeli düşünüldüğünde kısıtlı kaldığını, 2012 yılında ihracatımızın 2011 yılına oranla yüzde 2.3
oranında azalarak 290.5 milyon
dolar olarak gerçekleştiğini, ithalatın ise 2012 yılında 2011 yılına
oranla yüzde 2.9 oranında artarak 278.4 milyon dolar olduğunu
görüyoruz. Aynı şekilde müteahhitlik ilişkilerimizin diğer Körfez
Ülkeleri ile kıyaslandığında çok sınırlı kaldığını belirtmem gerek. İki
ülke arasındaki işbirliği projelerini
hayata geçirmemiz gerek” şeklinde
konuştu.

GSYİH 768 MİLYAR
DOLAR
Toplantıda konuşan Bakan
Şimşek, Avrupa’nın pek çok yerinde bankalar sorun yaşarken, Tür-

EXPO 2020’ye
DEİK’ten destek

kiye’de bankacılık sektöründe sorun yaşanmadığını söyledi. Türkiye’nin en hızlı büyüyen ülkelerden olacağını anlatan Şimşek, “Kuveytli kardeşlerimiz Türkiye’yi iyi
değerlendirsinler. Türkiye’de yatırım fırsatı bulabilirler. Ortak iştirakler olabilir. Türkiye dışında da
fırsatlar var. Büyüyen bir ülkeden
bahsediyoruz. Böyle bir ülke yatırım için en doğru adres. Avrupa’da
nüfus yaşlı. Avrupa’nın peşinden
gidiyoruz. En canlı büyüyen piyasalardan biri” diye konuştu.
Türkiye’nin başarı öyküsünün
daha ileri taşınacağını anlatan Bakan Şimşek, “Türkiye’de kuruluşların kalitesini artırdık. Halen ya-

“Türk özel sektörünün Kuveyt’e gelmesini arzu ediyoruz”
DEİK Türk-Kuveyt İş Konseyi
toplantısında konuşma yapan Kuveyt
Ticaret ve Sanayi Bakanı Anas Khaled
Al-Saleh, Türk özel sektörünün
Kuveyt’e gelmesini arzu ettiklerini
belirterek, “Engeller var, engellerin
kaldırılması adına gerekeni yapacağız.

Bunu yaptığımızda Türkiye’den
şirketler ülkemize gelecek. Hem
Kuveyt’te, hem Türkiye’de daha çok
fuar olmalı, daha çok toplantı
yapılmalı. Hükümetlerden
devletlerden daha dinamik, özel
sektör. Devlet olarak bizler özel sektör

arası ilişkileri geliştirmeliyiz. Türkiye,
Kuveyt’in gelişini kolaylaştırdı.
Biz de onları kolaylaştıracağız. En iyi
şekilde ağırlayacağız. İnşaat
sektörlerinin yanında diğer
sektörlerde de yatırımcı görmeyi
talep ediyoruz” dedi.

pılması gerekenler var. Bulunduğumuz bölge anlamında Avrupa’ya, Rusya’ya, Orta Asya’ya göre
iyi durumdayız. Rekabet, ürün piyasaları anlamında da iyi gidiyoruz. Türkiye’de yatırım yaparsanız bütün çalkantılara rağmen gelir elde edeceksiniz” şeklinde konuştu.
Maliye Bakanı Şimşek, son 10
yılda Türkiye GSYİH’nın 3.5 kat
arttığını, 2011 yılında dünyada 16.
büyük ekonomi, Avrupa’daki 6.
büyük ekonomi olduğunu söyledi. Şimşek, borçlanma oranının
2004 yılı itibariyle Masstricht kriterlerini sağladığını, enflasyon oranının 2002 yılında düşüşe geçtiğini kaydetti. 2002 yılında 230 milyar dolar olan GSYİH’nın 2012 yılında 786 milyar dolara ulaştığını
ifade eden Şimşek, hedefin 2023
yılında 2 trilyon dolar, 2050 yılında ise 5 trilyon dolar olacağını aktardı. Uluslararası rekabet edilebilirlik endeksinde ise Türkiye’nin 1
yılda 16 basamak atlayarak 2012
yılında 144 ülke arasında 43. Olduğunu söyleyen Şimşek, 2023 yı-

lına kadar altyapı alanında 350
milyar dolar yatırım yapılacağını
sözlerine ekledi.

TÜRKİYE’ YE YATIRIM
YAPMAYA BEKLİYORUZ
Halim Mete, Türkiye ekonomisi ve ekonomik gelişmelere dair
bilgi vererek iki ülke arasındaki ticaretin son 10 yılda 30 milyon dolar seviyesinden 500 milyon doların üzerine çıktığını, Kuveyt’in Türkiye’deki yatırım hacminin 1.1 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi. Mete, sözlerine şöyle devam
etti: “Özellikle dünyanın en büyük
hazine varlık fonlarından birisi
olan Kuveyt Yatırım Otoritesi’nin
ülkemizde daha fazla yatırım yapmaya davet ediyorum. Gayrimenkul, enerji, mali piyasalar, perakende, turizm ve lojistik sektörlerinin Kuveyt Yatırım Fonları ve şirketleri Türkiye’de yatırım yapabilirler. Ayrıca ikili ekonomik ilişkilerimiz sadece ülkemiz ile sınırlı
kalmamalı. Aksine geniş bir coğrafyada ekonomik işbirliği yapılabileceğine inanıyorum.”

Moritanya ile ticari ilişkiler geliştirilecek
DEİK ile Moritanya
Ulusal İşverenler birliği
arasında imzalanan
iş konseyi kuruluş
anlaşmasının, iki ülke
ticari ilişkilerini
geliştireceği kaydedildi.

İstanbul TOBB Plaza’da, DEİK
Türk-Moritanya İş Konseyi Başkanı
Sami Özdağ ev sahipliğinde TOBB
ve DEİK ile Moritanya Ulusal İşverenler Birliği (UNPM) arasında
Türk-Moritanya İş Konseyi Kuruluş
Anlaşması İmza Töreni ve İş Konseyi 1. Ortak Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Moritanya Ankara
Büyükelçisi Mohamed Ahmed Lehweirthi, Moritanya Ulusal İşverenler Birliği Başkanı Ahmed Baba
Azizi, Türk-Moritanya İş Konseyi
Eş Başkanı Chighaly Ould Amara
ve 60 kadar Türk ve Moritanyalı
firma katıldı.
Toplantıda konuşan Sami Özdağ, DEİK ile Moritanya Ulusal İşverenler Birliği arasında imzalanan iş konseyi kuruluş anlaşmasının iki ülke arasındaki ilişkilere
büyük katkı yapacağını belirtti.
Türk ekonomisi hakkında genel
bir bilgi verdikten sonra, Türkiye’nin bölgedeki stratejik konumuna vurgu yapan Özdağ, Moritanyalı işadamlarının Türk firmaları ile gerçekleştirmeyi planladıkları işlerde Türkiye’nin bu konumunu değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.
İş konseyi olarak 2012 yılında
İş Konseyi olarak gerçekleştirilen
ziyarette son derece iyi ağırlan-

İzmir’in EXPO 2020 adaylığına destek vermek
için, Amerika ve Pasifik Bölgesi Fahri konsolosları 18 Nisan’da DEİK bünyesinde buluştu. 30’a
yakın katılım gösteren fahri konsoloslar ile DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, Başbakanlık Türkiye Yatırım Tanıtım ve Destek Ajansı Proje Direktörü Ahmet Cüneyt Selçuk, EXPO
2020 İzmir Yürütme Komitesi Üyesi Muzaffer
Tunçağ ve İstanbul 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Adaylık Komitesi Finans Direktörü
Selma Somer’in katılımlarıyla TOBB Plaza İstanbul’da gerçekleşti.
DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Rona Yırcalı
konuşmasında, Türkiye’nin son 10 yılda geçirdiği değişim süreci ve büyüyen ekonomisi hakkında bilgi verdi. DEİK olarak Türkiye’nin hedef
pazarlarını çeşitlendirmesine katkıda bulunmak amacıyla Latin Amerika ve Asya Pasifik ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi için çaba sarf
edildiğini belirten Yırcalı, Türk işadamlarının bu
bölgelere penetrasyon sağlamalarının önemini
vurguladı. Yırcalı, Latin Amerika Bölgesi’nin
yarım milyarlık nüfusu, 6 trilyon dolar GSMH ve
1.7 trilyon dolar ticaret hacmi ile Türkiye’ye çok
önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Hırvatistan’dan
ortak iş daveti
DEİK Türk-Hırvat İş Konseyi Başkan Vekili Burak Baykan ev sahipliğinde Hırvatistan Split
Bölgesi heyeti ile toplantı 12 Nisan’da gerçekleştirildi. İki ülke arasındaki ortak yatırım yapılabilecek alanlar, ‘müteahhitlik, turizm, lojistik, havacılık yönetimi, gemi yapımı’ olarak belirtildi. Toplantıda konuşan Baykan, Hırvatistan’da çalışan 50’ye yakın Türk firmasının faaliyetlerine devam etmekte olduğunu bildirildi.

VİZELERİ KALDIRMAK
İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Split Bölgesi Ticaret Odası Başkanı Jadoranka Radovania , “Türkiye ile aralarımızdaki vize uygulamasını kaldırmak için çalışıyoruz.
Dünya’da üçüncü olan gemi üretimi ve gemi yan
sanayimizden Türkler de payını almalıdır” dedi.
Split Bölgesi Vali Yardımcısı Visko Paladic,
“Hep birlikte çalışalım ve birbirimize yardımcı
olalım. Ufak firmalar, büyük firmalara göre daha zor piyasaya girmektedirler. Biz birçok alanda kendimizi yeniliyoruz. Bizde bazı alanlar
çok gelişmiştir; Turizm, su ürünleri, yan sanayi
ve eğitim alanları gibi gelişen alanlarda gelin beraber çalışalım” şeklinde konuştu.
dıklarını belirten Özdağ, ilişkilerin
kazan-kazan stratejisi ile derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

LOJİSTİK ÜS OLABİLİR
Moritanya’nın uzun deniz kıyısının olması ve İç Afrika’ya uzanan
coğrafi konumu nedeniyle Güney
Amerika ve İç Afrika’ya yapılacak
ticarette üs olarak kullanılabileceğini anlatan Özdağ, hem altyapı
yatırımları konusunda çalışmalarını devam ettirmesi konusunda Moritanya’nın uzun vadede bir lojistik
üs olarak kullanılabileceğini söyledi. Moritanyalı işadamları ile ortaklaşa altyapı projelerinin önemli
olduğunu belirten Özdağ, kazan-

kazan stratejisinin benimsenmesinin önemini kaydetti.
Özdağ, DEİK ve iş konseyleri
hakkında da bilgi verdikten sonra
Moritanya’da lojistik, altyapı, müteahhitlik, balıkçılık sektörlerinde
önemli fırsatlar bulunduğunu, serbest bölge oluşturma projesinin
gündemde olduğunu bu proje sonuçlandığında Amerika ile ticaret
yapmanın daha da kolaylaşacağını
ve ortak şirketler kurmanın gelecekte iş fırsatlarını takip etmesi ve
iş yapması açısından önemli olduğunu belirterek sözlerine son verdi.
Madencilik alanında fırsat çok
İş Konseyi karşı kanat başkanı
Chigaly Ould Amara da konuşma-

sında iki ülke arasındaki ilişkilerin
giderek derinleştiğini, Türk firmalarının Moritanya’ya olan ilgisinin
artmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Moritanya’nın
Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika
arasında bulunduğunu ifade eden
Amara, limanı sayesinde Avrupa’ya
ve Amerika’ya da bağlandığını söyledi. Ayrıca Moritanya’nın zengin
yeraltı kaynaklarına sahip olduğunu dile getiren Amara, madencilik
alanında pek çok fırsat olduğunu
ve maden ve petrol arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Moritanya Ulusal İşverenler
Birliği Başkanı Ahmed Baba Azizi
ise, Moritanya ekonomisinin

Doğrudan denizcilik ve bankacılık hatları kurulacak
Moritanya Ankara Büyükelçisi
Mohamed Ahmed Lehweirthi, TürkMoritanya İş Konseyi Başkanı Sami
Özdağ’ın iki ülke arasındaki ilişkilere
yaptığı katkı nedeniyle Moritanya
Fahri Konsolosu olarak belirlendiğini
belirtti. Lehweirthi, Nuakşot ile
Türkiye limanları arasında direk bir
denizcilik hattı kurulması ve
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Moritanya ile Türkiye
arasında doğrudan bankacılık
ilişkilerinin sağlanması ve iki ülke
arasında vize kolaylığının
sağlanmasının büyük bir önem
taşıdığının altını çizdi. Ticaret ve
turizm gibi alanlarda karşılıklı fuar
organizasyonlarının yapılmasının ve
iki ülkenin birbirine tanıtılmasının

önemli olduğunu söyleyen
Lehweirthi, Moritanya’nın Türk
firmalarına karşı çok olumlu bir tavrı
olduğunu belirterek, Türk
ürünlerinin Çin ürünlerine
karşı rakip olabileceğini ve
Moritanya’nın Türk ürünlerinin
kalitesinin farkında olduklarının
altını çizdi.

önemli bir ivme kazandığını belirterek, özel sektörün ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişiminde öncü
bir role sahip olduğunun altını çizdi. Moritanya’nın ekonomik büyümenin yanı sıra modernleşmek için
de önemli çalışmalar yaptığını vurgulayan Azizi, Moritanya’da demokratik bir yönetimin var olduğunu, kamunun özel sektöre destek verdiğini, kamu-özel ortaklıkların gerçekleştirildiğini ve liberalleşme çalışmaları kapsamında
önemli teşvik paketlerinin var olduğun söyledi. Bu fırsatların sunulmasının, ülkeye gerçekleştirilen yatırımların artmasını ve mevcut potansiyelin değerlendirilmesini sağladığını aktaran Azizi, özelleştirme çalışmalarının da devam
ettiğini vurguladı. Moritanya’nın
Arap Magrip ve Sahra Altı Afrika
gibi iki büyük tüketim pazarlarına
ulaşım kolaylığı olduğunu kaydeden Azizi, Moritanya’dan gerçekleştirilecek ticaret için büyük avantaj olduğunu belirterek, balıkçılık,
altyapı, müteahhitlik, tarım, ulaştırma, finansal kurumlar ve turizm
sektörlerinde büyük fırsatlar sunduğunu belirterek sözlerine ekledi.

Konya’da Afrika
Tanıtım Günü
Türkiye-Afrika Odası, DEİK Türk-Afrika İş Konseyleri ve Konya Ticaret Odası İşbirliği ile 19 Nisan tarihinde, Konya’da Afrika Tanıtım Günü Semineri düzenlendi. DEİK Türk-Uganda İş Konsey Başkanı Ersin Eren, Konya’nın Doğu Afrika
ülkeleri ile tarım makineleri, otomotive yedek
parça, ambalaj, ayakkabı ve ofis mobilyaları
sektörlerinde ticaretin artırılmasını sağlamak
amacıyla ilgili bölgedeki iş fırsatlarına ilişkin bilgi verdi.
Ekonomi bakanlığının Afrika ile ticaret yapmak isteyen firmalara fırsatlar sunduğundan
bahseden Eren, ayrıca Eximbank’ın özel kredi
fırsatlarından yararlanılabileceğini belirtti. Seminerin ardından Ersin Eren, Konya Ticaret
Odası Başkanı Selçuk Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Başkan Selçuk Öztürk, Afrika açılımı
ile hükümetimizin Türk firmalarının Afrika ile ticaretini desteklediğini belirterek Afrika’nın Konya için önemli bir pazar olduğunu ancak firmalarımızın bu pazar ile ilgili büyük bilgi eksikliği
bulunduğunu ifade etti. Öztürk, “Düzenlenen
seminerle Afrika ile işbirliği yapılacak sektörler
hakkında firmalarımız bilgi sahibi oldular” şeklinde konuştu.
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Mısır’da projeler ve fırsatlar çok
Mısır Başbakanı Hişam
Kandil, Mısır’da
toplamda 100 milyar
dolarlık projeler
gerçekleştirmeyi
planladıklarını, Türk iş
insanlarını da bu
projelerde görmeyi
istediklerini söyledi.

DEİK Türk- Mısır İş Konseyi tarafından 14. Türk-Mısır İş Konseyi
Ortak Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Mısır Başbakanı Hisham
Kandil, Mısır Yatırım Bakanı Yahya
Hamed, Mısır Planlama Bakanı
Amr Darrag, TOBB Başkan Yardımcısı ve DEİK Yönetim Kurulu
Üyesi Murat Yalçıntaş, EBA Başkanı Hussein Sabbour, Türk-Mısır İş
Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield,
Mısır-Türk İş Konseyi Başkanı Adel
Lamei, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu (FEDCOC) Başkanı Ahmed El Wakil, Port Said Ticaret
Odası Başkanı Mohamed El Masry,
Mısır Ankara Büyükelçisi Abderrahman Salaheldin, T.C. Kahire
Büyükelçisi H. Avni Botsalı, Mısır
İstanbul Başkonsolosu Wafaa El
Hadidy, Mısır İstanbul Ticaret Müşaviri Mostafa Mikawi, Mısırlı işadamları ve Mısır’da yatırımı ve ticari ilişkileri olan veya planlayan
Türk firmaları katıldılar.
Mısır Başbakanı Hişam Kandil
yaptığı konuşmada, Mısır'da ihracatın arttığını, üretim kalitesinin
yükseldiğini ve bu başarıların Türk
halkının da beğenisini kazanmaya
başladığını ifade etti. Demokrasi ve
reform çalışmalarının da hız kaybetmeden devam edeceğini kaydeden Kandil, kardeş olarak nitelendirdiği Türk halkının Mısır halkıyla omuz omuza çalıştığını ve
aradaki samimiyetin rahatlıkla hissedilebildiğini belirtti. Mısır'ın ve
Süveyş Kanalı'nın coğrafi konu-

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK)
Türk- Singapur İş
Konseyi tarafından
düzenlenen toplantıya Singapur Başbakan Yardımcısı Tharman Shanmugaratman, Asya Pasifik İş
Konseyleri Koordinatör Başkan Vekili Cefi Kamhi ve 20’den
fazla Türk CEO katıldı. 7 Mayıs tarihinde
İstanbul’da düzenlenen toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Shanmugaratman, Singapur
ve Türkiye ilişkilerini ele aldı.
Singapur Başbakan Yardımcısı: “Türkiye ile
Singapur’un siyasi ilişkileri çok eskilere dayanmıyor. İki ülke arasındaki iyi ilişkiler ile 3. ülkelerde iş birliği fırsatlarını değerlendirebiliriz. Biz
iki ülke olarak birbirimizi tamamlayabiliriz” dedi.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE
İŞBİRLİĞİ OLABİLİR
muna dikkati çeken Kandil, kanalın iki tarafındaki projelerin 100
milyar doları bulacağını, kısa vadede kazanç elde edilecek bu projelerle ilgili fizibilite çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

MISIR'DA
ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ
Mısır halkının bütün başarıları
hak ettiğini söyleyen Başbakan
Kandil, "Durmayacağız, tökezlemeyeceğiz, yolumuzda yürümeye
devam edeceğiz. Allah'ın izniyle
yatırımlara imkan sağlayacak büyük atılımların arifesindeyiz. 25
Ocak devriminden sonra Mısır'da

çok şey değişti, bugün de önümüzdeki fırsatları Türkiye ile birlikte
değerlendirmemiz gerekiyor" diye
konuştu.
Hükümet olarak emin adımlarla siyasi istikrarı ve ekonomik
büyümeyi gerçekleştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Kandil, "Bu
işin anahtarı siyasi istikrarın sağlanması ve ülkede güvenliğin sağlanmasıdır. Yabancı sermaye ve
işadamları için güvenlik vazgeçilmez bir unsurdur. Demokratik her
ülkede olduğu gibi yürüyüşler ve
gösteriler Mısır'da da düzenlenebilir ama biz moralimizi bozmadan
Mısır halkının menfaatleri neyi ge-

rektiriyorsa onu yapmaya devam
edeceğiz" ifadelerini kullandı.

‘ÜZERİMİZE
DÜŞENİ YAPACAĞIZ’
Başbakan Kandil, lojistik merkezlerinin kurulması, Ro-Ro taşımacılığı ve deniz ulaşımı konularında üzerlerine düşeni yapacaklarını, bunun yanı sıra giden gemilerin dolu gelmesi için de çaba göstereceklerini, Türkiye ile işbirliklerini de ileri seviyeye taşımaya çalışacaklarını kaydetti.
Türk yatırımcıları, Süveyş Kanalı projelerine ilişkin önümüzdeki günlerde açılacak ihalelere ilgi

Türkiye’ye de Mısırlı yatırımcılar bekleniyor
DEİK Türk-Mısır İş Konseyi ve
ASKON işbirliği ile Mısır Spor Bakanı
Amry Farouk ve beraberindeki heyet
ile 13 Nisan’da bir araya gelindi.
Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhal
Mansfield konuşmasında,
“Türkiye’de artık Mısırlı yatırımcıları
görmek istiyoruz. Mısır’ın imzaladığı
bölgesel anlaşmalar sayesinde ciddi
avantajlar var. Mısır, yabancı
sermaye girişi konusunda çok
başarılı” dedi. Mısırda sorun yaşayan
Türk firmalar için Türk masası
oluşturulduğunu söyleyen Mansfield,
sorunların çözümü için buraya
başvurulabileceğini belirtti.
Mansfield, Mısır üzerinden 2020
yılında 2.7 trilyonluk bir pazarı temsil

eden Afrika’ya açılımın mümkün
olduğunu kaydetti. Mısır Spor Bakanı
Farouk da, konuşmasında şunlara
değindi: “Mısırda 22 milyon genç
eğitim görüyor. Mısır sporunun
doğası gereği daha önce yatırıma bu
kadar imkan tanınmıyordu.
Mısırlı gençler artık üzerlerine
sorumluluk almaya başladırlar. Bu
gelişmelerle sonucunda da yeni bir
spor kanunu oluşturmaya başladık.
Şarm-El Şeyh, Luksor, Aswan, Güney
Sina ve Ariş’te Arap Bilim ve
Teknoloji Akademisi ile birlikte
hareket ederek 5 spor şehri
kurulmasını ve spor şehri projesi
kapsamında yüksek düzeyli spor
hastanesi yapılmasını planlıyoruz.

Mısır’ın kış sezonunda Türk
kulüplerinin çalışma yapması için
uygun bir ortam var. Stadyumları
yenilemek istiyoruz ve bu amaçla
Türk firmalarını davet ediyoruz.”
Toplantıda konuşan DEİK Eğitim
Ekonomisi İş Konseyi Başkanı ve
Türk-Mısır İş Konseyi Başkan
Yardımcısı Mustafa Aydın, “İki ülke
de genç nüfusa sahip. Bu genç nesle,
iki ülkenin birlikteliğini aşılamak,
dost olmasını sağlamak gerek. Kışın
Mısır’da, yazın Türkiye’de iki ülke
gençlerinin katılacağı spor yaz
okulları düzenlenerek gençler bir
araya getirilebilir. İki ülke
üniversiteleri arasındaki işbirliği
henüz istenen düzeyde değil” dedi.

göstermeye çağıran Kandil, sözlerini şöyle tamamladı: "Mısır size
açıktır, komşuluk, kardeşlik ve kazan kazan esasına göre büyük projelere birlikte imza atacağız. Birlikte çalıştığımız sürece Allah bizi
başarılı kılacaktır. Kardeş ülke Türkiye'ye ve iş dünyasına çalışmalarında başarılar diliyorum."

İŞBİRLİĞİ
YAPMAYA GELDİK
Mısır Yatırım Bakanı Yahya Hamid de göreve yeni gelmiş olmasına rağmen kendisine çok sayıda
soru yöneltildiğini kaydederek, şöyle konuştu: "Elimde Hazreti Musa'nın sihirli asası yok, ancak geçen
döneme ilişkin değerlendirmelerde
bulunabilir, yeni projelerle ilgili fikirlerimi paylaşabilirim. Biz buraya
nutuk atmaya değil işbirliği yapmaya geldik. Bakanlığımızın kapısı
açık buyurun gelin birlikte çalışalım. Yıllar sonra Mısır'da halkın istediği oldu, biz de bu reforma katılan vatandaşların beklentilerine cevap vermek zorundayız. Elle tutulur somut projeler istiyoruz."
Çalışmalara elektrik ve enerji
üretiminden başlayacağını belirten Hamid, "Elektrik yoksa hiçbir
şey olmaz, eksiklerimizi tamamlamalıyız. Gücümüzün yüzde 20'sini
kullanıyoruz, bu büyük eksikliktir. Ben çarkın sesini dinlemek istiyorum. Mısır artık devrim öncesi
Mısır'ı değil, üç yıl içinde Mısır'ın
çehresi değişecek" diye konuştu.

Nijer’de enerji alanında yatırım fırsatları var
Yeraltı zenginlikleriyle dikkat çeken Afrika ülkesi
Nijer’de enerji sorununa çözüm için yatırımlar
yapılacak. Türk yatırımcılar da Nijer’e bekleniyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda, DEİK TürkAfrika İş Konseyleri ile DEİK Enerji İş Konseyi işbirliğinde, Nijer
Enerji ve Petrol Bakanı Foumakoye
Gado ve beraberindeki heyetin katılımıyla Türkiye-Nijer Enerji İş Forumu gerçekleştirildi. DEİK TürkAfrika İş Konseyleri Koordinatör
Başkan Yardımcısı Ersin Eren’in
başkanlık ettiği toplantıya, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan
Bakan Yardımcısı Hasan Murat
Mercan, DEİK Enerji İş Konseyi
Başkanı Süreyya Yücel Özden ile
DEİK üyesi firmaların temsilcileri
katıldı.
DEİK’i tanıtarak başladığı açılış
konuşmasında Ersin Eren, Nijer ile
yapılan ticaretin potansiyeli yansıtmadığını vurgulayıp, ticareti çeşitlendirmek gerektiğinin altını çizdi. Enerji alanı başta olmak üzere
Nijer’de gerçekleştirilmesi planlanan projelerde Türk işadamlarının
önemli roller oynayabileceğine
inandığını iletti.
Daha sonra konuşma yapan
DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Süreyya Yücel Özden ise, 2001 yılından itibaren enerji tesislerinin kurulması alanında özel sektör yatırımlarının arttığını belirtti. Dışa
bağımlılığı azaltmak ve enerji kullanımı verimliliğini arttırmak için
gerekli çalışmaların sürdürülme-

Singapur ile
ilişkiler
yoğunlaştırılacak

sini öneren Özden, Türkiye’nin
yerli ve yenilenebilir enerji kaynağının çok olduğunu ve Türkiye’nin
jeopolitik konum avantajı ile birlikte bu kaynakları verimli kullanması gerektiğini vurguladı.

AFRİKA’YA
DÜZENLİ ZİYARET
Nisan ayı başında Nijer’e yapmış oldukları heyet ziyaretinden
bahseden Hasan Murat Mercan,
bundan böyle her ay bir Afrika ülkesine heyet ziyareti düzenleyeceklerini belirtti. Türk işadamlarını da ziyaretlerine dahil ederek,
hem Türk özel sektörünün hem de
Afrika ülkelerinin fırsatlardan yararlanmalarını sağlamak istediklerini ifade eden Mercan, Nijer’de
kömür ve maden yataklarının çok
olduğunu, çimento fabrikalarının
bulunmadığını, demiri işleyemediklerini anlattı ve bu alanlarda iş
fırsatları olduğunu söyledi. Kurmak istedikleri iş modelinin büyük enerji projelerinde kamu-özel
sektör işbirliği şeklinde olmasını
planladıklarını aktaran Mercan,
Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın hem
Nijer Enerji ve Petrol Bakanı hem
de Nijer Madenler ve Sınai Kalkınma Bakanı ile iki ülke arası işbirliklerinin yolunu açacak anlaşmalar imzaladıklarını kaydetti.
Nijer Enerji ve Petrol Bakanı
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EnerjiBakanYardımcısıMuratMercan,Nijer’dekipotansiyeledikkatçekti.

Foumakoye Gado da yapıtğı konuşmada, Afrika’da gerçekleşen
sömürü haksızlığının Afrika’yı yoksulluk ile karşı karşıya bırakmış
olduğunu, Türkiye’nin ise bu haksızlığı sonlandırmak için büyük bir
kararlılıkla çalıştığını belirtti. Türkiye ile işbirliğinin sömürü yerine
kazan-kazan modeli ile yapılacağını dile getiren Gado, Türkiye’nin
ise bu amaçta uygun bir ortak olduğunu bildirdi.

İŞ FIRSATLARI
ÇOK FAZLA
Nijer’deki yatırım olanaklarından ve projelerden bahseden Gado, Madencilik sektörü ile ilgili
olarak, 4-5 bin ton uranyum üretildiğini, altın madenlerinin 8 yıldır
işletildiğini ve bu madenlerin genişletmek ve yeni madenler açmak

istediklerini kaydetti. Zengin demir
kaynaklarının bulunduğunu ve demir-çelik endüstrisi kurulması için
yatırımcı arayışında olduklarını anlatan Gado, fosfat işletim tesisleri
açmak istediklerini, kimyevi gübreye ihtiyaçları olduğunu, 70 milyon ton kömür rezervi bulunduğunu ve bu kömür yataklarını işletmek istediklerini, var olan bir kömür santralini de yenilemek istediklerini söyledi. Uranyum tesisleri için ise elektrik üretimi sağlamak
istediklerini ileten Gado, enerji
sektörü ile ilgili olarak Türkiye’de
nükleer enerji üretimi yapılması
konusunda nükleer yakıt üreten
bir ülke olan Nijer’in Türkiye ile işbirliği yapabileceğini, Nijer’de ham
petrolün çıkarılması ve işletilmesi
konusunda fırsatlar olduğunu ifade etti. Nijer’in Agadem şehri ile

Çad Cumhuriyeti arasında 800 kilometrelik petrol boru hattı inşaasının devam etmekte olduğunu aktaran Gado, bu yılın sonuna kadar
bu konuda bir ihale açılacağını ve
Türk firmalarının da ihaleye katılabileceğini, Nijer nehri üzerinde
135 mW’lık hidroenerji üretimi yapacak bir baraj inşaatı olduğunu
belirtti. Bu proje için ayrıca 200 kilometrelik bir aktarım hattı inşaa
edileceğini, ayrıca 200 mW’lık üretim kapasitesine sahip bir kömür
santrali ile 400 kilometrelik aktarım hattı projesi olduğunu söyleyen Gado, bunun dışında 50
mW’lık üretim kapasitesine sahip
bir başka kömür santrali projesi
daha olduğunu, güneş enerjisi sayesinde elektrik üretimi gerçekleştirmeyi planladıklarını vurguladı.
Ham petrolün yanında doğalgaz
rezervlerinin de bulunduğunu anlatan Gado, Nijer’in denize erişiminin olmamasından dolayı artan
ulaşım maliyetlerini düşürmek
amacıyla oluşturdukları demiryolu
inşaası projesinden bahsetti.
Katılımcılardan gelen, işadamlarının Nijer’de karşılaşabilecekleri bürokrasinin nasıl olduğu
sorusuna Bakan Gado, iş kurmak
isteyenler için idari prosedürün
geçtiğimiz yıla kadar çok uzun olduğunu fakat yapılan düzenleme
ile bu sürenin şu anda en fazla 48
saat sürdüğünü söyledi. Gado,
elektrik projeleri için bağımsız firmalar ile ulusal dağıtım şirketi
aralarında kontrat imzalandığını
da sözlerine ekledi.

Türkiye ile Singapur’un siyasi ilişkilerinin
çok eskilere dayanmadığını anlatan Başbakan
Yardımcısı Shanmugaratnam, “Ancak son yıllarda iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerde yakalanan ivme ile daha da kuvvetleniyor.
İki ülke arasındaki iyi ilişkiler ile 3. ülkelerde iş
birliği fırsatlarını değerlendirebiliriz. Biz iki ülke olarak birbirimizi tamamlayabiliriz” dedi.
Başbakan yardımcısının sözleri üzerine iki
ülke arasında özellikle Afrika’da iş birliğine gidilebileceği konusunda görüş birliğine varıldı.
Shanmugaratnam’ın konuşmasını takiben toplantıya katılan CEO’lar kendilerini ve firmalarını tanıtarak Singapur ile ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve potansiyel arz eden sektörler hakkındaki önerilerini Başbakan Yardımcısı ile paylaştı. Özellikle liman, havaalanı, savunma sanayi
finansal hizmetler, şehir planlaması ve çevre teknolojileri gibi alanlarda işbirliğine gidilebileceği, ayrıca özellikle şehir planlaması ve su idaresi konusunda uzmanlık sahibi olan Singapur’dan
bu alanlarda Türkiye’ye destek olmasının faydalı
olabileceği görüşüne varıldı.

KDC, Türkiye’yi
yanında görmek
istiyor
DEİK Türk-Afrika İş Konseyleri Koordinatörlüğünde, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC)
Ticaret ve Endüstri Odası’ndan ziyarete gelen heyetin Türk işadamları ile görüşmelerini sağlamak
amacıyla 29 Nisan tarihinde İstanbul TOBB Plaza’da bir bilgilendirme toplantısı ve ardından ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Toplantıda TürkAfrika İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ersin Eren ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Christian Kanyiki Wa Kanyiki konuşma yaptı. Ersin
Eren, DEİK’i ve Türk-Afrika İş Konseylerini tanıttıktan sonra Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Türkiye için önemini ve sunduğu ticari imkanları aktardı. Daha sonra Christian Kanyiki Wa
Kanyiki söz aldı ve konuşmasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin yeni kurulan bir ülke
olarak önemli fırsatlara sahip olduğunu kaydetti. Türkiye’nin de hem Avrupa’da hem de dünyada yerini her geçen gün sağlamlaştıran ve büyüyen bir ülke olduğunu belirttikten Kanyiki, kazan-kazan stratejisi içerisinde iki ülkenin işbirliği yapmasının önemine vurgu yaptı. Wa Kanyiki,
ülkelerinin beş ana sektöre yoğunlaştığını, bunların tarım, inşaat, sağlık, enerji ve altyapı olduğunu belirtti. Bu alanlarda pek çok projeler olduğunu söyleyen Kanyiki, Türkiye ile çalışarak
bu projeleri hayata geçirebileceklerini iletti.

TARIM ÇOK ÖNEMLİ
Özellikle Kongo Demokratik Cumhuriyeti
hükümeti için tarımın en öncelikli sektör olduğunu anlatan Kanyiki, mısır, pirinç, kauçuk gibi
tarım ürünlerinin üretilmesi için hükümetin 2020
yılına kadar 5.1 milyar dolarlık bir bütçe ayırdığını sözlerine ekledi. Tarımı geliştirme çalışmalarının yanı sıra tarım alanlarını yerleşim yerlerine bağlayacak yol rehabilitasyon projesinin çalışmalarının devam ettiğini de belirten Kanyiki,
ayrıca Tarım Bakanlığı tarafından diğer bakanlıklar tarafından da desteklenen 600 milyon dolar tutarında Doğu Bölgesini Elektriklendirme
Projesi’nin gündemde olduğunu ifade etti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin zengin
bir ülke olduğunu ancak zenginliği geliştirmeleri gerektiğinin bilincinde olduklarını anlatan
Kanyiki, bu nedenle Türkiye’nin bilgi birikiminden ve tecrübelerinden yararlanmak istediklerini kaydetti. Bu çerçevede, iyi bir işbirliği için tarafların birbirlerini iyi tanımaları gerektiğini belirten Kanyiki, ortaklıklara ve dolayısıyla yatırımların güvencesine çok önem verdiklerinin altını çizdi. Wa Kanyiki, THY’nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği seferlerden de
çok memnun olduklarını da sözlerine ekledi.

Dış Ekonomik İlişkiler
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İran ile karşılıklı ekonomik ilişkiler
mevcut potansiyelin oldukça uzağında
Tahran’da DEİK
tarafından
gerçekleştirilen iş
forumunda konuşan
Kalkınma Bakanı Cevdet
Yılmaz, ikili ekonomik
ilişkilerdeki mevcut
durumun potansiyelin
uzağında olmasının kabul
edilebilir olmadığını
belirtti.

anımsatan Yılmaz, ikili ekonomik ilişkileri “Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler de bir vücut gibi yekparedir.
Türkiye veya İran’dan birisi hapşırsa
diğeri nezle olur” benzetmesiyle değerlendirdi.
Atılan her adımın, imzalanan her
projenin sonuçlarını Tahran pazarlarında, İstanbul sokaklarında görmekten büyük memnuniyet duyduğunu
anlatan Yılmaz, bugün Bazar-ı Bozug’da (Büyük Pazar) birçok Türk
ürününün satıldığını belirtti. İranlıların Türk mallarını tercih ettiklerini
söyleyen Yılmaz, 2012 yılı itibariyle
Türkiye’de 2 bin 804 İranlı firmanın
imalattan turizme, inşaattan tekstile
kadar birçok sektörde faaliyet gösterdiğini açıkladı. “Ektiğimiz tohumların artık meyvesini vermeye başladı” diyen Bakan Yılmaz, halen yapacak çok iş olduğunu, siyasi karar alıcılar olarak işadamlarını ve yatırımcıları daha fazla motive ederek yatırım ve üretim sürecinin hızlandırılması maksadıyla çalışmaların devam
edeceğini ifade etti.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 26–
29 Nisan tarihlerinde beraberideki iş
heyeti ile birlikte İran İslam Cumhuriyeti’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Saidlu’nun eş başkanlıklarında, DEİK Türk–İran İş Konseyi ve İran Ticaret, Sanayiciler ve
Madenler Odaları (ICCIM) işbirliğinde Tahran’da ve Şiraz’da Türk–İran İş
Forumları düzenlendi.
İş dünyasından 250 kişilik katılımla
27 Nisan’da Tahran’da gerçekleştirilen toplantıya İran Ticaret Bakanı
Mehdi Ghazanferi ile Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra ICCIM
Başkanı Mohammed Nahavandiyan,
Türk–İran İş Konseyi Başkanı Ali Osman Ulusoy ve İş Konseyi Eşbaşkanı
Reza Kami katıldı.

HEDEFTEN UZAKTAYIZ
İran Ticaret Bakanı Mehdi Ghazanferi, 2007 yılında 1.6 milyar dolar
olan iki ülke ticaret hacminin 2012 yılında petrol ve doğalgaz haricinde
5.1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, petrol ve doğalgaz ile birlikte bu
rakamın 21 milyar doları bulduğunu
ifade etti. 30 milyar dolar olarak telaffuz edilen hedeften halen uzak kalındığını vurgulayan Ghazanferi, ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasının önemine değindi. İthalat ve
ihracatta uygulanan vergilerin azaltılması ve sınır ticaretinin arttırılmasına vurgu yapan Gazanferi, ortak
projeler geliştirilmesi, serbest ticaret
bölgeleri kurulması ve ticarette başından beri ısrarcı oldukları Türk Lirası ve İran Riyali ile ticaretin yürütülmesi durumunda beklenen hedeflere ulaşılabileceğini belirtti.
Konuşmasında Türk ve İranlı işadamlarının katılımıyla gerçekleştirilen bu toplantıya gösterilen yüksek ilgiye dikkat çeken Kalkınma Bakanı
Yılmaz, “Türkiye ile İran arasındaki
ilişkilerin geleceğine dair olan umudumuzu bir kez daha tazelemiş bulunmaktayız ve bu tablo tüm dünyanın örnek alması ve ders çıkarması gereken bir tablodur” diyerek memnuniyetini ifade etti.
Bu çerçevede, öncelikle Türkiye

İRANLI YATIRIMCILAR
BEKLENİYOR

ile İran arasındaki ticari ilişkilere değinen Bakan Yılmaz, “2012 yılında
Türkiye’nin İran’a ihracatı 9.9 milyar
dolar seviyesine ulaştı. Diğer taraftan
2012 yılında Türkiye’nin İran’dan ithalatı ise 11.9 milyar dolar olarak
gerçekleşti. Böylece iki ülkenin ticaret
hacmi 2012 yılında 22 milyar dolar
seviyesine ulaştı. Ancak her iki ülkenin toplam dış ticaret hacimleri dikkate alındığında bu rakam gerçek potansiyeli yansıtmaktan uzak” şeklinde
konuştu. Cevdet Yılmaz, 23. Dönem
Karma Ekonomik Komisyon Toplan-

tısı Mutabakat Zaptı’nda da belirtildiği gibi, ikili ticaret hacminin 2015
yılında 30 milyar dolar seviyesine çıkartılmasının en önemli hedefleri olduğunu belirtti.
Türkiye ve İran olarak bu hedefe
ulaşacak ve hatta bunu aşacak kapasiteye ve azme sahip olduklarını belirten Yılmaz, ancak bunun için mevcut ticari ilişkileri geliştirmeye ve çeşitlendirmeye, iki ülke arasındaki ticari engelleri kaldırmaya gerek olduğunu kaydetti. Gümrük işlemleri dahil prosedürel sorunlar için gerekli

“İlk iki aydaki ticaretin yüzde 4’lük artışı umut verici”
Her iki ülkenin kararlılığı ile ticaret
hacminin henüz 30 milyar dolara
ulaşmamakla beraber yükseliş trendi
içinde olduğunu söyleyen Mohammed
Nahavandiyan, 2013 Ocak–Şubat
rakamlarındaki yüzde 4’lük artışın ümit
verici olduğunu belirtti. Sadece ticari
ilişkilerde değil, karşılıklı yatırım
alanlarında da artış gözlemlendiğini
ifade eden Nahavandiyan, bu durumun

D-8İstişare
Toplantısı’ndaöneriler
masayayatırıldı
DEİK Türk-Afrika İş Konseyleri koordinatörlüğünde, 2013 yılı içerisinde Mısır’da
gerçekleşmesi planlanan D-8 Dördüncü
Sanayi Bakanları Toplantısı öncesinde, 16
Nisan’da TOBB Plaza’da bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. DEİK iş konseyleri
başkanları ile DEİK kurucu kuruluşları temsilcilerini bir araya getiren toplantıda Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır,
Nijerya, Pakistan ve Türkiye’nin bulunduğu üye ülkeler arasında ticari ve sanayi işbirliğinin gelişmesine yönelik proje önerileri
görüşüldü. Toplantıda, D-8 ülkeleri arasında vizelerin kaldırılmasının en önemli
husus olduğu, özel sektör olarak bu hususta lobi çalışmalarına ağırlık verilmesi
gerektiği vurgulandı. Geçmiş dönemlerde
gerçekleştirilen D-8 toplantılarında alınan
kararların genellikle dünya ekonomisinde
karşılığı olmayan önerileri içerdiği, bu nedenle D-8 toplantılarında üye ülke ikili ilişkilerine etkin katkısı olacak proje önerileri
sunulması gerektiğinin önemi ifade edildi.
Üye ülkelerde D-8 üye ülke firmalarına
yönelik serbest bölgelerin kurulması, bu
hususta Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel
Müdürlüğü’ne yazı iletilerek üye ülkeler
arasında serbest bölge uygulamasının
uluslararası ticari yükümlülükler çerçevesinde uygun olup olmadığı yönünde görüş
sorulmasına karar verildi.

ikili ilişkiler açısından kalıcı olduğunun
göstergesi olduğunu ve memnuniyet
verici olduğunu vurguladı.
Nahavandiyan, ticaretin bir gün sona
erebileceğini, ancak yatırımların
devamlılığının esas olduğunu,
Türkiye’nin çok akıllı bir şekilde
yatırımlar için gerekli alt yapıyı
hazırladığını kaydetti.
Birleşmiş Milletler ve AB’nin İran’a

uygulamakta olduğu yaptırımlardan
kurtulmak için yakın gelecekte
ellerinden gelen gayreti göstereceklerini
aktaran Nahavandiyan, bugünkü şartlar
altında kendilerine destek olan ülkelerin
unutulmayacağını ve Türkiye’nin de bu
ülkerin başında geldiğini belirtti.
Nahavandiyan, ICCIM’in yakın geçmişte
Doha’da bir toplantı gerçekleştirdiğini
ve toplantının sunuş bildirisinde

yaptırımların 3. ülkelere de zarar
verdiğinin deklare edildiğini vurguladı.
İran ve Türkiye’nin işbirliklerinde artık
karşılıklı jestleri bıraktıklarını ve
kararlılıkla açık konuşarak işleri
yürüttüklerini dile getiren
Nahavandiyan, bu bağlamda Erdebil–
Bursa, Hamedan–Isparta, Tahran–İzmir
gibi önemli şehirler arasında işbirliği
anlaşmalarının imzalandığını açıkladı.

Romanya ile sorunlar çözülüyor

adımları atıp tercihli ticaret anlaşması gibi yeni mekanizmaları devreye
sokmanın önemine değinen Yılmaz,
karşılıklı yatırımları artırmaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
Bakan Yılmaz, “Bugün gündemimizde iki ülke arasında bir tercihli ticaret anlaşması imzalanması, ortak
gümrük kapılarının kurulması, ortak
sanayi bölgesi kurulması gibi projeler
var ise bunlar işadamlarımızın ve yatırımcılarımızın yolunu açmak ve daha güçlü yarınların temellerini atmak
içindir” diyerek, Türkiye ile İran’ın
sadece işbirliğini değil, bunun daha
ötesinde ortak çıkarlara hizmet eden
bir yapıyı hedeflemekte olduğunu
vurguladı.
Bakan Yılmaz, İran ile sınırı olan
illerimiz olduğunu ve bu çerçevede
İranlı yatırımcıları düşük maliyet, kalifiye işgücü ve lojistik avantajları dikkate alarak yatırım yapmak üzere
Türkiye’ye davet etti. Şirazlı Şeyh Sadi’nin yaklaşık 900 yıl önce ifade etmiş olduğu “Ademoğulları aynı bedenin uzuvlarıdır. Bir uzva elem gelirse,
öbürlerinin huzuru kalmaz” sözünü

Türkiye ile İran arasında vizelerin
kaldırılması ile işadamlarının ve yatırımcıların önünde seyahat bağlamında bir engel kalmadığını ifade eden
Yılmaz, Türk Hava Yolları’nın, İran’da
altı farklı şehire tarifeli uçuşlar gerçekleştiriyor olmasının Türkiye ile
İran arasındaki mesafeyi oldukça kısa
zaman dilimlerine indirmesiyle uzaklığın bir bahane olmaktan çıktığını
belirtti. Yılmaz, bu nedenle İranlı yatırımcıları Denizli’ye, Kayseri’ye, İzmir’e; Türk işadamlarını da Tahran’a,
Meşhed’e, Kiş Adasına, Isfahan’a davet etti.
Türk–İran İş Konseyi Eşbaşkanı
Reza Kami, İran’da üretilen malların
170 ülkeye ihraç edildiğini söyledi.
Türkiye’de üretilen malların da 239
ülkeye ihraç edildiğini aktaran Kami, “Her iki ülke ekonomisi birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir. Türkiye’nin petrokimya açısından ihtiyaçlarının büyük kısmını İran’ın karşılayacak kapasitede ve alanda iki ülke
arasında bir yeşil koridor çizilmesi
gerekiyor” dedi.
Van Gölü geçişlerinin bir an evvel
düzenlenmesini arzu ettiklerini vurgulayan Kami, ilaç ve gıda sektörü ile
ilgili İran’a yapılan ihracatlarda bankaların akreditiflerinin kolaylıkla açılmasının, Halkbank ile İran arasındaki
bankacılık ilişkilerinin düzenli şekilde
yürütülmesinin ve Türkiye’de öğrenim gören İranlı öğrencilere bankacılık işlemlerinde kolaylıklar sağlanmasının öncelikli istekleri olduğunu
belirtti.

DEİK MAYIS AYI ETKİNLİK TAKVİMİ
Tarih

Etkinlik

Şehir

20.05.2013

Türk-Fas İş Konseyi-Türk-Fas İş Konseyi Heyet Ziyareti

İstanbul

20.05.2013

Türk-İtalyan İş Konseyi-İtalya'dan Gelecek Ticaret Odaları

İstanbul

Temsilcileri İle Toplantı
21.05.2013

Türk-Tayvan İş Konseyi-Türk Tayvan İş Konseyi

İstanbul

Iv. Ortak Toplantısı İkili İş Görüşmeleri
21.05.2013

Türk-Avrasya İş Konseyleri-

İstanbul

21.05.2013

Türk-Kazak İş Konseyi-Vı. Astana Ekonomi Forumu

İstanbul

22.05.2013

Türk-İsviçre İş Konseyi- İsviçreli Bakan Ineichen İle Toplantı

İstanbul

23.05.2013

Türk-Güney Kore İş Konseyi-

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Iıı. İş Forumu

Toplantıda,
Türkiyeve
Romanya
arasındaki
sorunlarele
alınarak,çözüm
önerileri
konuşuldu.

Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Radu Onofrei ile Türk–Romen İş Konseyi
Başkanı Fatih Karamancı 12 Nisan
TOBB Plaza’da bir görüşme gerçekleştirdi. Romanya Başbakanının eylül
ayında bir işadamları heyeti ile beraber Türkiye’ye resmi ziyaret düzenleyeceği bilgisini ileten Onofrei’ye, söz
konusu ziyaret çerçevesinde DEİK
Türk–Romen İş Konseyi olarak gereken desteğin verileceği açıklandı.
Toplantıda ayrıca Romanya Enerji Bakanı’nın haziran ayında Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceği aktarıldı. Söz konusu ziyaret çerçevesinde Türkiye’den toplantıya davet
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edilebilecek firmalar hakkında katılımcılara öneri sunuldu. Karma Ekonomik Komisyon’un kapsamında yer
alan hayvancılık ve et ithalatı-ihracatı
konusunda Türkiye ve Romanya’da
yer alan sorunun uzun süredir devam
ettiği aktarıldı. Romanya Tarım Bakanı’na sunulacak dosya hazırlıkları çerçevesinde et ihracatı ile ilgili olan konunun değerlendirileceği belirtildi.
Romanya’daki et ihracatı yapan firmaların Türkiye’ye ihracat yapamadığı kaydedildi. Ayrıca son bir sene içerisinde Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere de Romen firmaların ihracatının yapılamadığı vurgulandı. Konu

hakkında Tarım Bakanlığı ve Ekonomi
Bakanlığı’ndan bilgi talep edilmesi kararlaştırıldı.
Yapılan toplantıda, Tarım Bakanı’nın ziyareti çerçevesinde gerçekleştirilecek görüşmelere Türkiye’den tarım ve hayvancılık alanında faaliyet
gösteren firmaların davet edilebileceği vurgulandı. Romanya’nın tarım ve
hayvancılık için önemli bir fırsat sunduğu ifade edildi ve Türk yatırımcıların bu fırsatları değerlendirebileceğinin altı çizildi. Romanya’nın, tarım
alanında Fransa’dan sonra Avrupa’da
ikinci sırada yer alabilecek bir potansiyel sunduğuna dikkat çekildi.

Ve İsviçre'den Gelecek Kobiler İle İkili Görüşmeler Toplantısı
İstanbul

Kore Meclisi Finans Komitesi Başkanı İle Toplantı
25.05.2013

Eğitim Ekonomisi Nafsa 2013 Cenference And Expo

İstanbul

27.05.2013

Türk-Alman İş Konseyi-Türk-Alman İş Konseyi -

İstanbul

Bdı Ortak Yürütme Toplantısı
27.05.2013

Türk-Arjantin İş Konseyi-Arjantin Turizm Semineri

İstanbul

28.05.2013

Türk-Belçika İş Konseyi-Belçika Networking Toplantısı

İstanbul

29.05.2013

Türk-İtalyan İş Konseyi-Deik-Isıamed Toplantısı

İstanbul

31.05.2013

Türk-Rus İş Konseyi-Rf Tataristan Cumhurbaşkanı

İstanbul

Rustam Minnihanov'un Katılımıyla Türkiye-Tataristan İş For.
31.05.2013

Türk-Amerika İş Konseyleri-Türkiye-

İstanbul

02.06.2013

Dünya Türk İş Konseyi-World Sustainable Energy Forum

İstanbul

02.06.2013

Türk-Amerikan İş Konseyi--32. Atc-Taik Yıllık Konferansı

İstanbul

03.06.2013

Türk-Brezilya İş Konseyi-Fundação Getulio Vargas (Fgv)

İstanbul

Alianza Del Pacifico İş Forumu

Tarafından Düzenlenen “Brazilian Politics And Society İn
The 21st Century” Konulu Seminer
07.06.2013

Tür -Slovak İş Konseyi--Türk-Slovak İş Forumu

İstanbul

07.06.2013

Türk-Çin İş Konseyi-Şanghay Valiliği İşbirliği

İstanbul

Ve Değişim Ofisi İle Toplantı

