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"Türk�ye'ye yapılacak yatırımlar 
yen� pazarlara ulaşmayı sağlar"

Türkiye- Kuveyt Çalışma Kahvaltısı, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Kuveyt Devleti Maliye Baka-
nı ve Sanayi ve Ticaret Bakan Vekili 
Anas Khalid Al-Saleh ve Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci ve DEİK Yö-
netim Kurulu Başkanı Ömer Cihad 
Vardan’ın katılımı ile 28 Nisan 2015 
tarihinde Kuveyt’te gerçekleşti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Kuveyt'i Körfez bölgesinde en 
önemli ticaret ve yatırım ortakların-
dan biri olarak gördüklerini söyledi. 
2014 yılında 569 milyon dolar ola-
rak gerçekleşen ikili ticaret hacmini 
1 milyar dolar seviyesine çıkarma-
yı hedefl ediklerini belirten Erdoğan, 
ticari hedefl ere ulaşma konusunda 
işadamlarına büyük görev ve sorum-
luluklar düştüğünü vurguladı. Erdo-
ğan, "Kuveytli kardeşlerimizin Tür-
kiye'deki doğrudan yatırımlarının 
toplam miktarı şu an 2 milyar doların 
altında. Bu rakam bizim hedefl edi-
ğimiz, arzu ettiğimiz seviyelerin çok 
çok uzağında. Türkiye, büyük yatı-
rım imkanları sunan bir ülke. Şu ana 
kadar hiçbir uluslararası yatırımcı 
Türkiye'de yaptığı yatırımlardan, gi-
rişimlerinden pişman olmadı, neda-
met duymadı" şeklinde konuştu. 

Kuveyt’in Türkiye'nin Körfez'e 
açılan kapısı, Türkiye'nin de Ku-
veyt'in Avrupa'ya ve Orta Asya'ya 

açılan kapısı olduğunu anlatan Er-
doğan, “Türkiye'de yapacağınız ya-
tırımlar yeni pazarlara ulaşmanızı 
sağlayacaktır. Savunma sanayinde 
iki ülke ortak olarak yatırımlara gi-
rebilir. Şu anda savunma sanayinde 
Türkiye çok ciddi bir atılımın içeri-
sinde. Sizi bu kapıyı daha çok kulla-
namaya davet ediyorum” dedi. 

Türk�ye'n�n potans�yel�n� �lk
keşfeden ülke Kuveyt
Kuveyt’in Türkiye’deki yatırım hac-
minin 1.5 milyar dolar seviyesine 
ulaştığını belirten Vardan da, Ku-
veyt’in Türkiye’nin potansiyelini ilk 
keşfeden ülke olduğunu söyledi. Ku-
veyt’in 1980’li yılların başında Tür-
kiye’ye bankacılık yatırımı yaparak; 
diğer Arap ülkelerine öncülük ettiği-
ni dile getiren Vardan, yakın zaman-
da Türkiye’de bir banka yatırımı ya-
pan Kuveytli bir yatırımcının, milyar 
dolarla ifade edilen kârlılık seviyesi-
ne ulaştığını aktardı. Burgan Bank’ın 
Tekfenbank’ı satın aldığını hatırla-
tan Vardan, bankacılığın geniş iç pa-
zarı ve çevre pazarlara kolay erişimi 
ile uygun yatırım imkânları sundu-
ğunu söyleyerek, “Kuveytli yatırım 
fonları ülkemizde gıdadan enerjiye, 
tarımdan lojistiğe, gayrimenkulden 
sanayiye birçok alanda yatırım yapa-
bilir” diye konuştu. 

Türk-Fransız 
�şb�rl�ğ� masaya 
yatırıldı

Türkiye-Fransa Ceo Toplantısı, 
Ekonomi Bakan Yardımcısı Ad-
nan Yıldırım, Paris Büyükelçisi 
Hakkı Akil, DEİK Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ömer Cihad Vardan, 
Türkiye-Fransa İş Konseyi Baş-
kanı Sani Şener, İş Konseyi Kar-
şı Kanat Başkanı Jean Lemier-
re’nin katılımı ile 3 Nisan'da  
Paris’te gerçekleşti. Yıldırım, 
Türkiye’ye doğrudan gelen yatı-
rımların yüzde 70’inden fazlası-
nın AB'den yapıldığını belirtti. 
Türkiye-Fransa işbirliğinin  ar-
tarak devam etmesini bekledik-
lerini söyleyen Yıldırım, Türk ve 
Fransız şirketlerinin Türkiye’nin 
jeopolitik konumu ve kültürel 
ilişkilerini kullanarak, Ortadoğu, 
Afrika, Orta Asya, Kafk asya gibi 
bir çok bölgeye beraber yatırım 
yapabileceklerini kaydetti. 

"AB'ye tam üye b�r Türk�ye
öneml� b�r artı değerd�r"
Ömer Cihad Vardan, “Türk iş 
dünyası olarak Türkiye’nin AB'ye 
tam üyeliğini hedefl iyoruz. Tam 
üye bir Türkiye her alanda küre-
sel Avrupa vizyonu için önemli 
bir artı değerdir” diye konuştu. 

Sani Şener de, iki ülke arasın-
daki son yıllarda yaşanan yo-
ğun iletişimin kaçınılmaz ola-
rak üretken sonuçlar vereceğine 
inandığını belirtti. İlişkilerinin 
artarak devam edeceğini ifade 
eden Şener, “Yap-işlet–devret 
modeli ile yatırımların finans-
manı ve enerji arzı güvenliğini 
Türk-Fransız işbirliğinin süre-
gelen önemli gündem maddeleri 
arasında görmekteyiz” dedi. 

C E O ' L A R  B İ R A R A Y A  G E L D İ

UTM heyeti Zeybekci’yi ziyaret etti

Zeybekc�, Türk tekn�k 
müşav�rl�k f�rmalarının 
dünyada öne çıkma 
zamanının geld�ğ�n� 
söyled�. 

DEİK Uluslararası Teknik Müşa-
virlik (UTM) İş Konseyi, Ekono-
mi Bakanı Nihat Zeybekci’yi 11 
Mart'ta Ekonomi Bakanlığı’nda zi-
yaret etti. Toplantıya, DEİK Ulus-
lararası Teknik Müşavirlik İş Kon-
seyi Başkanı Demir İnözü, İş Kon-
seyi Başkan Vekili Levent Gelgin, 
İş Konseyi Başkan Yardımcısı Mu-
nis Özer ve iş konseyi üyeleri katıl-
dı. Türk teknik müşavirlik sektö-
rünün geleceği ve dünyaya açılma 
sürecinin de görüşüldüğü toplan-
tıda DEİK’in sektörel iş konseyle-
ri yapılanması ile Türkiye’nin hiz-
met ihracatına büyük katkı sağla-
yacağı vurgulandı. 

Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı 
olarak farklı bir yapılanma ile hiz-
met ihracatının ve bu kapsamda 
yüzde 100 katma değeri olan tek-
nik müşavirlik hizmetlerinin ön 
plana çıkmasını planladıkları-
nı belirtti. Türk teknik müşavirlik 
sektörünün yurtdışında etkinli-
ğini artırması ile inşaat sektörü-
nün tüm alt dallarını oluşturan iş-
lerin Türk firmalar tarafından ya-

pılmasının sağlanacağını ifade 
eden Zeybekci, bu kapsamda atıl-
ması gereken adımları, dünyadaki 
başarılı örnekleri ve tüm talepleri 
detaylandırıp DEİK ve kurucu ku-
ruluşları ile ortak bir çalışma yü-
rütülmesinin önemini vurguladı. 
Türk teknik müşavirlik firmala-
rının dünyada öne çıkma zamanı-
nın geldiğini anlatan Zeybekci, ta-
sarım, tedarik ve inşaat zincirinin 
her bir halkasının Türk firmala-
rınca tamamlanacağını vurguladı.  

Demir İnözü de, Türkiye’yi dün-
yada temsil eden ve ülkenin önde 
gelen firma temsilcilerinin iş kon-
seyinin üye profilini oluşturduğu-
nu söyledi. Sektörün dünyaya ta-
nıtılmasında ve geliştirilmesinde 
Ekonomi Bakanlığı’nın ve bizzat 
Bakanın öncü olduğunu görmek-
ten memnuniyet duyduğunu vur-
gulayan İnözü, “Türkiye’nin kültür 
coğrafyası olarak nitelendirilen 
bölge, aynı zamanda iş konseyi-
nin hedef ülkeleridir. Türk teknik 
müşavirlik firmaları olarak bu coğ-
rafyada yabancı firmalar ile her 
anlamda rekabet edebilecek ka-
pasiteye sahibiz. Bu bölgelerdeki 
faaliyetlerini artırmak amacı ile 
yakın dönemde Kazakistan ve Ce-
zayir’e ‘Teknik Müşavirlik Heyet 
Ziyaretleri’ başlayacak” dedi.

S E K T Ö R Ü N  Ö N E M İ  E L E  A L I N D I

'5 yıllık kalkınma planı caz�p fırsatlar sunuyor'
Kuveyt'�n ekonom�k yüksel�ş�n� 
ve alt yapı projeler�n� �lg�yle tak�p 
ett�ğ�n� ve Kuveyt'�n gel�ş�m�n�n 
bölge ekonom�s� ve �st�krarına 
güç katacağını bel�rten Erdoğan, 
Kuveyt'�n 2015-2020 beş yıllık 
kalkınma planında ortaya konulan 
yen� altyapı projeler�n�n Türk 
yatırımcıları �ç�n caz�p �şb�rl�ğ� 
fırsatları sunduğunu söyled�. 
Kuveyt'�n konut �ht�yacını karşılamak 
�ç�n b�r konut �nşa hamles� 
başlatacağını öğrend�ğ�n� �fade 

eden Erdoğan, Türk�ye'n�n konut 
�nşa sektöründe büyük deney�mler� 
olduğunu, bu tecrübeler�n� Kuveyt �le 
paylaşab�leceğ�n� b�ld�rd�. Türk�ye'n�n 
tur�zm alanında da Kuveytl� 
�şadamlarına fırsatlar sunduğunu 
vurgulayan Erdoğan, "Kuveytl� 
tur�zmc�ler�n Türk�ye'n�n sunduğu 
fırsatları daha �y� değerlend�rmeler�n� 
arzu ed�yorum. Ülkem�zde 2003 
yılında yürürlüğe g�ren yen� 
gayr�menkul yasasıyla Kuveytl� 
kardeşler�m�z�n Türk�ye'den daha 

fazla konut ed�nmes�n� de ayrıca 
bekl�yorum. Kuveytl�ler ülkem�zde 
konut ed�nme konusunda Körfez 
ülkeler� arasında �lk sırada 
yer alıyor. 2014 yılı sonu �t�bar�yle 
sadece İstanbul'da 100 b�n 
metrekare mülk ed�nd�ler. 
Kuveytl� kardeşler�m�n ülkem�zde 
yatırımlarının artarak süreceğ�n� üm�t 
ed�yorum, Kuveytl� kardeşler�me bu 
konuda her türlü desteğ� vermeye 
hazır olduğumuzu b�r kez daha 
vurgulamak �st�yorum" d�ye konuştu.

Türk�ye-Kuveyt Çalışma Kahvaltısı'nda konuşan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, Türk�ye'ye 
yapılacak yatırımların yen� pazarlara ulaşmayı 
sağlayacağını ve Kuveyt �le Türk�ye'n�n ortak 
yatırımlara g�reb�leceğ�n� söyled�. 

D E İ K  Y Ö N E T İ M  K U R U L U  B A Ş K A N I  Ö M E R  C İ H A D  V A R D A N :

'Kanada �le t�caret hacm�n�n artırılması �ç�n yeterl� kapas�te var'

DEİK Türkiye-Kanada İş Konse-
yi ve Kanada-Türkiye İş Konseyi 
(CTBC) 12. Ortak Yıllık Konfe-
ransı, Kanada Ankara Büyükelçi-
si John T. Holmes, Kanada-Tür-
kiye İş Konseyi Direktörü Mi-
ke Ward ve Kanada Altyapı Eski 
Bakanı Hugh O'Donnell'ın katı-
lımları ile DEİK Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Cihad Vardan ve 
Türkiye-Kanada İş Konseyi Baş-
kanı Yılmaz Argüden’in ev sahip-
liğinde 4 Mayıs 2015 tarihinde 
İstanbul’da gerçekleşti.

DEİK Yönetim Kurulu Başka-
nı Ömer Cihad Vardan, Kana-
da ile Türkiye arasındaki ticaret 
kapasitesinin gerçekçi olmadı-
ğını vurguladı. Vardan, “Kanada 
ve Türkiye arasında şu an 2 mil-
yar dolarlık bir ticaret hacmi var. 
Serbest ticaret anlaşmasının im-
zalanması halinde bu rakamın 10 
milyar dolarlara çıkabilmesi için 
yeterli kapasiteye sahibiz” dedi. 

Ticaret hacminin artırılması 
için yeterli kapasitenin olduğu-
nu belirten Vardan, iki ülke ara-
sındaki ilişkilerin daha da geliş-
tirilmesi gerektiğini söyledi. Ya-
tırımlar konusunun çok büyük 
bir alanı teşkil ettiğini belirten 
Vardan, “Bu alanda hem Türki-
ye'deki projeler için, hem de Tür-
kiye dışındaki yatırımlar için iş-
birliği yapabiliriz. Türkiye gü-
nümüzde, 20-23 kadar hedefe 
sahip. Bunlardan biri, 500 milyar 
dolarlık ihracat hedefi. Bu, Tür-
kiye'de altyapıya yatırım yapıl-
ması anlamına geliyor. Kanada 
şirketleri, bu kapsamda Türk şir-
ketleri ile çok iyi işbirliği yapabi-
lir, altyapı çalışmalarını Türki-
ye'de iyileştirebilirler” diye ko-
nuştu. 

Türkiye’nin 500 milyar dolar-
lık ihracat hedefine ulaşabilme-

si için enerji alanında da çalış-
malar yapılması gerektiğini kay-
deden Vardan, sözlerine şöyle 
devam etti: "Önümüzdeki 10 yıl 
içinde Türkiye'de enerji projele-
rine 110-120 milyar dolar gibi bir 
yatırım yapılması öngörülüyor. 
Bu da birlikte çalışabileceğimiz 
diğer bir alanı teşkil ediyor. Diğer 
bir konu da, Türkiye dışındaki 
projelerde birlikte çalışabiliriz." 

Hergün yapılan uçuşlar 
�ş fırsatlarını artırdı
Türkiye-Kanada İş Konseyi Baş-
kanı Yılmaz Argüden, Türk Ha-
va Yolları’nın her gün Kanada’ya 
uçuş yaptığını söyledi. Gerçekle-
şen uçuşlar ile zaman açısından 
mesafenin kısaldığını anlatan 
Argüden, mesafelerin kısalması 
ile iş fırsatlarının arttığını bildir-
di. Ekonomik ve Ticari Ortaklık 
Komisyonu (JETCO) ve serbest 
ticaret anlaşmasının iki ülke ara-
sında gündemde olduğunu akta-
ran Argüden, Türkiye ve Kana-
da’nın birbirini tamamlayıcı çok 

fazla özelliği olduğunu belirtti. 
Türk piyasası ve Kanada piyasa-
sı için çalışmanın yanı sıra üçün-
cü ülkelerde de beraber çalışıla-
bileceğini vurgulayan Argüden, 
Ortadoğu, Balkanlar, Avrasya’da 
Türk yatırımcıları ve iş insanla-
rının çok aktif olarak çalıştığını 
ifade etti. 

Türkiye’nin beşeri sermaye-
sine dikkat çeken Argüden, “Ka-
nada’nın teknolojisi var. Özellik-
le temel olarak emeklilik fonla-
rında birikmiş paraları var. Fazla 
para üretemiyor. Bütün emekli-
ler, farklı şeyler düşünmeli. Ba-
zı emeklilik fonları özel sektöre 
yatırım yapıyor. Kamu-özel sek-
tör ortaklığına yatırım yapılabi-
lir. Türk ve Kanadalı şirketlerin 
ortak girişimleri, zorlukları aşa-
caktır” dedi. 

İk� ülke arasındak� �l�şk�ler�n 
g�d�şatı memnun�yet ver�c�
Kanada Ankara Büyükelçisi Jo-
hn T. Holmes, Türkiye ile Kana-
da'nın ilişkileri derinleştirmek 

için gayret sarfettiğini belirte-
rek, iki ülke arasındaki ilişkile-
rin gidişatının memnuniyet veri-
ci olduğunu söyledi. İstanbul'un 
G20 toplantılarına ev sahipliği 
yaptığını belirten Holmes, Tür-
kiye'ye gelecek katılımcıların 
önemli olduğunu vurguladı. Ka-
nada Dışişleri ve Konsolosluktan 
Sorumlu Devlet Bakanı Lynne 
Yelich'in geçtiğimiz hafta Türki-
ye'de olduğunu anlatan Holmes, 
"Sayın Bakan, Türk hükümeti 
yetkilileri ve Bakan Çavuşoğlu 
ile biraraya geldi ve tartışmalar-
da bir konu ortaya çıktı. Bakan-
lar daha çok şey yapılabileceğine 
dair mutabık kaldılar ve ilişkile-
ri bir üst düzeye çıkarmak konu-
sunda kendisi bir adım attı, mes-
lektaşlarından da olumlu cevap 
geldi. Ziyaret kapsamında Ulaş-
tırma Bakanı, Meclis Başkanı ile 
görüşmeler yapıldı ve savunma 
ihaleleri için müsteşarla görü-
şüldü" dedi.

Kanada-Türkiye İş Konseyi 
Direktörü Mike Ward, Kanada ve 
Türkiye’de iş temaslarını teşvik 
etmek, yüksek profil ile hem Ka-
nada’da hem de Türkiye’de iş zir-
velerine katılımı artırmak adına 
12. Ortak Yıllık toplantısının ger-
çekleştiğini söyledi. 

Ward: “Ortaklığımızı işaret 
eden bugünkü toplantımızda, 
nasıl faaliyetlerde ortaklık yapı-
labileceğini gördük. Yerel ve böl-
gesel idariler ile çalışılıyor, Tür-
kiye’de iş yapma imkanlarını ara-
yan Kanadalı firmaların mevcut” 
dedi.

Türkiye’de ticaret ortamları-
nı geliştirmek için çalıştıkları-
nı vurgulayan Ward, aktif olarak 
Kanada’nın lobicilik ve kulis faa-
liyetlerine devam ettiklerini ak-
tardı.
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Kazak�stan-Türk�ye 
İş Forumu'nda 
konuşan Kazak�stan 
Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev, �k� ülke t�caret 
hacm�n�n 10 m�lyar dolar 
sev�yes�ne çıkarılmasının 
planlandığını söyled�.

Kazakistan-Türkiye İş Forumu, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev, Kazakistan 
Cumhuriyeti Yatırımlar ve Kalkın-
ma Bakanı Aset İsekeşev, Türkiye 
Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci ve DEİK Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın katı-
lımı ile 16 Nisan 2015 tarihinde Asta-
na’da gerçekleşti. 

Kazakistan’da gerçekleşen Yük-
sek Düzeyli Stratejik İşbirliği Kuru-
lu’nun yaptığı toplantı ile ilişkilerin 
gelişmesine katkıda bulunacağını 
belirten Erdoğan, müteahhitlik fir-
malarının Kazakistan’da yaklaşık 
20 milyar dolar değerinde 400’den 
fazla esere imza attığını söyledi. Ta-
rihi İpek Yolu'nu canlandıracak Ba-
kü-Tifl is-Kars Demiryolu'nun ya-
pımında artık sona gelindiğini vur-
gulayan Erdoğan, “Türkiye son 10 
senede ortalama yıllık 12.4 milyar 
dolar yabancı yatırımı çeker hale gel-
di. 79 senede 26 havaalanımız var-
dı. Bunun üzerine 23 havaalanı ilave 
ettik. Ülkemizi geçen yıl yaklaşık 37 
milyon turist ziyaret etti. Kazak tu-
ristlerin sayısı 2014’te 440 bine ulaş-
tı” diye konuştu. 

Yen� projeler �k� ülkey�
 b�rb�r�ne bağlayacak
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev, Kazakistan’da 
14 proje ile 1.5 milyar dolarlık çalış-
maların yapıldığını söyledi. İki ül-
ke ticaret hacminin 10 milyar dolar 
seviyesine çıkarılmasının planlan-
dığını anlatan Nazarbayev, yatırım-
ların da 500 milyon dolar büyüye-

ceğini belirtti. Kazakistan ve Tür-
kiye’nin İpek Yolu'nun üzerinde 
olduğunu ifade eden Nazarbayev, 
yapılacak yeni ulaşım projesinde iki 
ülkenin doğu ve batıyı birbirine bağ-
layacağını belirterek, sözlerine şöy-
le devam etti: “Bu yeni yol projesi-
ne Türk işadamlarını çağırıyorum. 
Bunun için yatırım ve ortak yatırım 
fonu kurmak için anlaşmıştık. Bu 
projeler gerçekleştiği zaman Türki-
ye’nin Kazakistan üzerinden Çin’e 
ve Doğu Asya’ya açılma imkanı do-

ğacaktır. Bizim için de Avrupa’ya ve 
Ortadoğu’ya açılma imkanı doğa-
caktır. Avrasya Ekonomik Birliği’ne 
Türk işadamlarını davet ediyoruz.” 

'İk� ülke arasındak� nakl�ye 
sorununa çözüm gerek'
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, Türkiye ve Ka-
zakistan’ın son çeyrek asırda örnek 
gösterilebilecek işbirliklerine imza 
attığını söyleyerek, iki ülke arasın-
da 2013 yılında imzalanan 'Yeni Si-

nerji-Ortak Ekonomi Programı'n-
da belirlenen 2015 yılında 10 milyar 
dolar ticaret hacmi hedefine henüz 
ulaşamadığını belirtti. Kazakis-
tan’ın hızlı ve istikrarlı büyümesi-
nin iki ülke arasındaki yeni işbirliği 
imkânlarını arttıracağını kaydeden 
Vardan, ticaret ve yatırım potansi-
yelinden yararlanabilmesi için iki 
ülke arasındaki nakliye maliyetleri 
sorununa kalıcı çözümler üretmesi 
gerektiğini vurguladı. Vardan, söz-
lerine şöyle devam etti: “Bakü-Tif-
lis-Kars Demiryolu Projesi’ne 
Kazakistan’ın katılımı, iki ülke 
arasındaki ulaştırma ilişkileri açı-
sından büyük önem taşımaktadır. 
Bakü-Tifl is-Kars Demiryolu Pro-
jesi'nin Hazar üzerinden yapılacak 
Ro-Ro seferleri ile Kazakistan’a ka-
dar uzatılması iki ülke arasındaki 
ulaştırma sorununa daha etkin ve 
kalıcı çözüm olacaktır. 2020’ye ka-
dar hayata geçirilecek olan 30 mil-
yar dolar inşaat projesine de talibiz. 
İş dünyasının temsilcileri olarak, 
zaten güçlü olan ikili ilişkilerimi-
zi daha da sağlamlaştırmaya katkı 
sağlamayı sürdüreceğiz.”

Kazak�stan �le t�carette Kazak�stan �le t�carette 
hedef: 10 m�lyar dolarhedef: 10 m�lyar dolar

D E İ K  T Ü R K İ Y E - B E L Ç İ K A  İ Ş  K O N S E Y İ  B A Ş K A N I  P I N A R  E C Z A C I B A Ş I :

Belç�ka �le ekonom�k �l�şk�ler 
�st�krarlı gel�ş�m göster�yor

Belçika Dış Ticaretten Sorumlu 
Devlet Bakanı Pieter De Crem ve 
beraberindeki işadamları heyeti-
nin ziyareti vesilesiyle toplantı, 28 
Nisan 2015'te İstanbul'da gerçek-
leşti. DEİK Yönetim ve İcra Kurulu 
Üyesi ve Türkiye-Belçika İş Konse-
yi Başkanı Pınar Eczacıbaşı ev sa-
hipliğinde gerçekleşen toplantıya,  
Belçika’nın İstanbul Başkonsolosu 
Henri Vantieghem ve Türkiye-Bel-
çika İş Konseyi Yürütme Kurulu 
Üyeleri katılım sağladı.

Türkiye-Belçika İş Konseyi Baş-
kanı Pınar Eczacıbaşı, Türkiye ve 
Belçika arasındaki ekonomik iliş-
kilerin istikrarlı bir şekilde gelişme 
gösterdiğini söyledi. 2014 yılında 
ikili ekonomik hacmin 6.8 milyar 
dolara ulaştığını belirten Eczacıba-
şı, halihazırda Türkiye’de 529 Bel-
çikalı şirketin faaliyet gösterdiğini 
kaydetti. Son 10 yılda Belçika’nın 
7.5 milyar dolarlık doğrudan yatı-
rımla Türkiye’deki en önemli yatı-
rımcı ülkelerden biri haline geldi-
ğini anlatan Eczacıbaşı, ekonomik 
ilişkilerin yanısıra Belçika’da yaşa-
yan yaklaşık 220 bin kişilik Türk 
nüfusun ikili ilişkilerin önemli bir 
parçası haline geldiğini vurguladı.

Eczacıbaşı, Türkiye’nin turizm, 
bankacılık, inşaat, elektronik, pet-
rol ve petrokimya ürünleri, gıda, 
madencilik, makina endüstrisi, 
otomotiv gibi birçok alanda çok sa-
yıda fırsatlar sunduğunu bildirdi.

Belç�ka Türk�ye’dek� en öneml� 
yabancı yatırımcılardan b�r�
Belçika Dış Ticaretten Sorumlu 
Devlet Bakanı Pieter De Crem, Tür-
kiye’nin Belçika’dan 2014 yılında 
4.8 milyar dolarlık ithalatıyla Bel-
çika’nın dünyadaki 13. önemli tica-
ri partneri olduğunu söyledi. Belçi-

ka’nın Türkiye’ye olan ihracatının 
yarısını kimyasal ürünler ve plastik 
ürünlerinin oluşturduğunu dile ge-
tiren Crem, Türkiye’den Belçika’ya 
gerçekleşen ihracatın büyük bölü-
münü ise taşımacılık ve tekstil sek-
törlerinin oluşturduğunu söyledi. 
Belçika’nın Türkiye’deki en önemli 
yabancı yatırımcılardan biri oldu-
ğunu kaydeden Crem, 2012'de 7.3 
milyar dolar ile Türkiye’de en çok 
yabancı yatırım yapan 4. ülkenin 
Belçika olduğunu vurguladı. Crem, 
Türkiye’de yatırım yapan Belçikalı 
firmalara örnek olarak Ageas, Be-
kaert, Deceuninck, Ontex, Puratos, 
KatoenNatie, Ziegler, GSK, Trac-
tebel Engineering, Schreder-Co-
melec, BNP Paribas Fortis gibi şir-
ketleri gösterdi. Crem, Belçika’da-
ki Türk yatırımlarına örnek olarak 
da Yıldız Holding/ Ülker, Sabancı 
Group, Eroğlu Holding ve Aytaç’ı 
gösterdi. Türkiye’nin ekonomik 
dinamizmi ve benzersiz stratejik 
lokasyonu ile Latin Amerika, Al-
manya ve Anglo Sakson kültürle-

ri arasında bir bağ oluşturduğunu 
aktaran Crem, halihazırda var olan 
olumlu ilişkilerin daha da iyiye git-
mesi yönünde çaba harcayacağını 
sözlerine ekledi.  

'Türk�ye, AB üyeler� �çer�s�nde
en öneml� yükselen ekonom�'
TEB Kurumsal Bankacılık Genel 
Müdür Yardımcısı – Yatırım Men-
kul Kıymetler Başkanı Levent Çele-
bioğlu, 'Türkiye Ekonomisi ve Gele-
ceğe Yönelik Perspektifl er' konulu 
sunumunu gerçekleştirdi. Türki-
ye’nin 2013 yılında dünyanın en bü-
yük 18. ekonomisi, AB üyeleri için-
de ise en önemli yükselen ekonomi 
olduğunu ifade eden Çelebioğlu, ko-
nuşmasının devamında Türkiye’de 
halihazırda yapılmaya devam eden 
ve 2018 yılında 150 milyon yolcu 
kapasitesiyle hayata geçmesi plan-
lanan havalimanı projesi, Asya ve 
Avrupa kıtasını birleştirecek tünel 
projeleri, Kanal İstanbul Projesi ve 
yeni liman inşaatı projeleri hakkın-
da bilgi aktardı. 

Ö M E R  C İ H A D  V A R D A N :

'Çek şirketleri ile işbirliği fırsatları var'

Türkiye-Çek Cumhuriyeti İş Kon-
seyi Toplantısı, Çek Cumhuriye-
ti Sanayi ve Ticaret Bakanı  Jan 
Mláde, Çek Cumhuriyeti Ticaret 
Odası Başkan Yardımcısı Bořivoj 
Minář ve Çek Cumhuriyeti Anka-
ra Büyükelçisi Pavel Kafk a’nın ka-
tılımları ile DEİK Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve 
Türkiye-Çek Cumhuriyeti İş Kon-
seyi Başkanı Nazmi Akıman ev sa-
hipliğinde 8 Nisan'da İstanbul’da 
gerçekleşti. 

İki ülke arasında yatırım imkan-
larının üçüncü ülkelerde de geliş-
tirilebileceğini dile getiren Var-
dan, “Türkiye’nin 2023 hedefl eri 
doğrultusunda yapacağı yatırım-
lar Çek şirketleri için bir çok iş fır-
satını beraberinde getiriyor. Tür-
kiye önümüzdeki 10 yılda enerji, 
ulaştırma, eğitim, sağlık alanların-
da 400 milyar dolar yatırım yapma-
yı hedefl emektedir. Sizlerin de bu 
çerçeve de yer almanızı arzu ediyo-
ruz. Kamu-özel sektör işbirlikleri 
ile hayata geçirilecek olan bu proje-
ler şirketlerimiz arasında birçok iş-
birliği imkanını da beraberinde ge-
tiriyor. Çek Eximbank’ının Türkiye 
pazarına tahsis ettiği kredileri ar-
tırmasını takdirle karşılıyoruz. Bu 
imkân bir çok işbirliği potansiyeli-
nin karlı yatırımlara dönüşmesini 
mümkün kılacak” diye konuştu.

İk�l� t�caret�n artmasında 
DEİK'�n de katkısı var
Türkiye-Çek Cumhuriyeti İş Kon-
seyi Başkanı Nazmi Akıman, iş 
konseylerinin özellikle üst düzey 
ziyaretler çerçevesinde, ticaret ve 
ekonomi alanında işadamlarını bu-
luşturmak amacıyla iş forumları 

düzenlediğini anlattı. Sektörel ve 
bölgesel toplantılar ile iki ülkenin 
iş dünyasının bir araya getirilme-
sini amaçlandığını söyleyen Akı-
man, iki ülke cumhurbaşkanları, 
başbakanlarının katılımı ile Türki-
ye ve Prag’da ortak çalışmaların ya-
pıldığını belirti. İki ülke arasında-
ki ticaret hacminin son 10 yıl için-
de 700 milyon dolar düzeyinden, 
3.5 milyar dolar seviyesine ulaş-
tığını vurgulayan Akıman, bu ba-
şarıda çok küçük de olsa DEİK’in 
katkısının da olduğunu söyledi. 
Akıman, “Ticaret alanındaki geliş-
melere rağmen, iki ülke arasında-
ki ticaret hacmi ve Türk firmala-
rının  Çek  Cumhuriyeti pazarını 
değerlendirmeleri, iki ülke arasın-
daki potansiyelin altındadır. Türk 
firmalarının Çek Cumhuriyeti’n-
deki yatırım fırsatlarını değerlen-
dirmeleri gerekiyor” dedi.

"Türk�ye’ye yatırım 
yapılmasını destekl�yoruz"
Çek Cumhuriyeti Endüstri ve Ti-
caret Bakanı Jan Mládek, ticari iş-
birliğini iki ülke girişimcileri ile ge-
nişletmenin büyük bir zevk oldu-
ğunu söyledi. Çek Cumhuriyeti’nde 
Türkiye ve İstanbul’un büyük öne-
mi olduğunu vurgulayan Mládek, 
İstanbul’un aktif uluslararası tica-
ri ilişkilerin ve yeni yatırım fırsat-
larının oluşmasında büyük rol al-
dığını kaydetti. Büyük uluslararası 
fuarların ve ticaret fuarlarının İs-
tanbul’da organize edildiğini ifa-
de eden Mládek, Çek şirketlerinin 
Türkiye’ye yatırım yapmasını des-
teklediklerini aktardı. Mládek, iki 
ülke ekonomisinin pozitif anlam-
da değişimler yaşadığını vurguladı. 

B A T I  A F R İ K A  İ L E  İ L İ Ş K İ L E R  A R T I R I L A C A K

Fildişi Sahili-Türkiye İş Konseyi 
Mutabakat Zaptı imzalandı

Türkiye- Fildişi İş Forumu, Fildi-
şi Sahili Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı Alassane Ouattara, Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Nurettin Canik-
li ve Fildişi Sahili İşletmeleri Genel 
Konfederasyonu Başkanı Jean Ka-
cou Diagou’nun katılımı ile DEİK 
Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Halim Mete, DEİK Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mithat 
Yenigün ve DEİK Türkiye-Fildişi 
Sahili İş Konseyi Başkanı Halit İn-
ci’nin ev sahipliğinde 27 Mart 2015 
tarihinde İstanbul’da gerçekleşti. 

Yakın zamanda Fildişi Sahi-
li’nin yıldızının parlayacağını tüm 
dünyanın göreceğini belirten Ca-
nikli, Fildişi Sahili’nin genç ve di-
namik nüfusunun ülkeler için bir 
avantaj olduğunu vurguladı. Türk 
firmalarının da Fildişi Sahiline gi-
derek, yatırım yapmaları gerektiği-
ni anlatan Canikli, “Fildişi Sahili’n-
de çok büyük bir potansiyel var. Fil-
dişi Sahili’nden faydalanarak katkı 
sağlayın. Birlikte kazanalım” ifade-
lerini kullandı.

DEİK Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Halim Mete, Türk özel 
sektörünün güçlü tarihi ve kar-
deşlik bağları  bulunan Afrika ile 
ilişkileri güçlendirmek ve derin-

leştirmek zorunda olduğunu söy-
ledi. Afrika’nın küresel sisteme en-
tegrasyonu ve dünya ekonomik dü-
zeni içinde hak ettiği yere gelmesi 
gerektiğini dile getiren Mete, Afri-
ka’nın insan kaynaklarını ve doğal 
zenginliklerini kullanarak kalkın-
masının iki ülkenin ortak arzusu 
olduğunu vurguladı. Mete, “Afrika 
kıtasındaki beklentimiz uzun va-
deli ve verimli bir ortaklık tesis et-
mektir. Batı Afrika'nın giriş kapı-
sı olan Fildişi Sahili, zengin doğal 
kaynakları, yaklaşık 10 milyar do-
larlık dış ticaret hacmi ve sanayi, fi-
nansal, ulaştırma altyapısıyla Afri-
ka açılımızın önemli merkezlerin-
den birisi olacaktır” dedi. 

Forum �le �l�şk�ler güçlenecek
Çok büyük bir fırsat yaşandığını 
söyleyen Fildişi Sahili Cumhu-
riyeti Cumhurbaşkanı Alassane 
Ouattara da, bu forum ile ilişki-
lerin güçleneceğini düşündüğü-
nü belirtti. Açılış konuşmalarının 
ardından DEİK, Fildişi Sahili Ti-
caret ve Sanayi Odası 'CCI-CI', 
Fildişi Sahili İşletmeleri Genel 
Fedarasyonu 'CGECI' arasında 
Fildişi Sahili-Türkiye İş Konseyi 
Mutabakat Zaptı imzalandı.

Türkiye 
ekonomisinin 
güçlü yapısı 
anlatıldı

Financial Times Türkiye Kon-
feransı, Financial Times tara-
fından, DEİK işbirliği ile 15 Ni-
san 2015 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleşti. Konferansın açılış 
konuşmaları, FT Dış İlişkiler 
Editörü David Gardner, Eko-
nomi Bakan Yardımcısı Adnan 
Yıldırım, Akbank Yönetim Ku-
rulu Başkanı Suzan Sabancı 
Dinçer, Citibank CEO'su Serra 
Akçaoğlu tarafından gerçek-
leştirildi. 

DEİK Türkiye-İngiltere İş 
Konseyi Başkan Yardımcısı H. 
Şerif Egeli, konferansın 'Dış 
İlişkiler, Seçimler ve Ekonomi' 
konulu açılış panelinde, Tür-
kiye'nin Avrupa Birliği ile tica-
ri ve yatırım ilişkilerinin istik-
rarlı olduğunu söyledi. 

Şerif Egeli, Türkiye ekono-
misinin dış dünyada yaşanan 
olumsuz siyasi gelişmelere 
rağmen güçlü yapısını korudu-
ğunu söyledi. 

K O N F E R A N S A  K A T I L I M  Y O Ğ U N D U

2014'te �k� ülken�n karşılıklı 
t�caret� 2 m�lyar doları geçt�

Geçt�ğ�m�z yıl Türk�ye’den 
Kazak�stan’a yapılan �hracat 978 
m�lyon dolar oldu. Türk�ye’n�n 
Kazak�stan’a �hraç ett�ğ� başlıca 
kalemler; mücevherc� eşyası ve 
aksamı, plast�kten monof�ller, 
�nce ve kalın çubuklar ve prof�ller, 
dem�r veya çel�kten �nşaat ve 
�nşaat aksamı, �nşaatta kullanılmak 
üzere hazırlanmış dem�r veya 

çel�k, dokunmuş halılar ve 
dokumaya elver�şl� maddelerden 
d�ğer yer kaplamaları. Türk�ye’n�n 
Kazak�stan’dan yaptığı �thalat �se 
1.2 m�lyar doları buldu. Türk�ye 
Kazak�stan’dan başlıca ham 
petrol, petrol gazları ve d�ğer gazlı 
h�drokarbonlar, raf�ne ed�lm�ş bakır 
ve bakır alaşımları, �şlenmem�ş 
ç�nko, �şlenmem�ş alum�nyum aldı.
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D E İ K  Y Ö N E T İ M  K U R U L U  B A Ş K A N I  Ö M E R  C İ H A D  V A R D A N :

Tatar�stan’dak� �mkanların değerlend�r�lmes� gerek

Türkiye- Tataristan İş Forumu, 
Rusya Federasyonu (RF) Tataris-
tan Cumhurbaşkanı Rustam Min-
nihanov, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, Rusya Federasyonu An-
kara Büyükelçisi Andrey Karlov, 
Tataristan Cumhuriyeti Başbakan 
Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Baka-
nı Ravil Zaripov, Tataristan Cum-
huriyeti Devlet Turizm Komitesi 
Başkanı Sergey İvanov, İnnopolis 
Belediye Başkanı Yegor İvanov, Ala-
buga Özel Ekonomik Bölgesi Genel 
Müdürü Timur Şagivaleyev’in ka-
tılımları ile DEİK Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın ev 
sahipliğinde 30 Nisan 2015 tarihin-
de Ankara’da gerçekleşti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek-
ci, Tataristan’ın Rusya ve Türkiye 
arasında bir köprü görevi gördüğü-
nü söyledi. Rusya Ekonomi Bakanı 
ile stratejik hedef olarak, iki ülke ti-
careti önündeki tüm engellerin kal-
dırılması konusunda anlaşıldığını 
kaydeden Zeybekci, ulaşım, lojistik 
ve teknik alanlarda  tüm engellerin 
kaldırılması gerektiğini vurguladı. 
Rusya ile serbest ticaret anlaşması 
görüşmelerine başlama kararı alın-
dığını ifade eden Zeybekci, sözlerine 
şöyle devam etti: “Türkiye ve Rusya 
Federasyonu arasında STA görüş-
meleri başladı. Hedefimiz tam ser-
bestlik. Avrupa Birliği ile Gümrük 
Birliği Anlaşması olan tek ülke Tür-
kiye’dir. Türkiye ve Rusya birbirine 
gelecek vaad eden iki ülkedir. Tür-
kiye’de Rusya ve Tataristan için çok 
önemli bir yatırım alanları var. Yatı-
rımcıların akışı tek tarafl ı olmamalı. 
Yatırımcıların Türkiye’deki turizm, 

tarım, finans ve hizmetler gibi alan-
larda yatırım fırsatlarını değerlen-
dirmelerini istiyoruz. Tataristan ve 
Rusya’da yatırım yapan yatırımcı-
ların orada kurdukları işbirlikleri ve 

ortaklıklar ile Türkiye’deki yatırım 
fırsatlarını da değerlendirmelerini 
istiyoruz. Her iki ülke sahip olduğu 
kaynaklar ile üçüncü ülkelerde iş-
birliği yapabilir. Türkiye, müteah-

hitlik sektöründe 305 milyar do-
larlık bir başarı kazanmış ve bunu 
sürdüren bir ülkedir. Hedefimiz, 
Türkiye’nin yılda 100 milyar dolar-
lık kontrata imza atmasıdır. Bunu da 
tek başına değil, Rusya’daki şirketler 
ile beraber ve üçüncü ülkelerde yap-
masını hedefl iyoruz.”

 
Tatar�stan'da altyapı 
�ler� sev�yede
Ömer Cihad Vardan, Tataristan’da-
ki imkanların değerlendirilmesi 
gerektiğini söyledi. Alabuga’daki 
serbest bölge, organize sanayi böl-
gesi ve birkaç fabrikanın açılışın-
da bulunduğunu ve Tataristan’da-
ki tüm altyapının bitmiş olduğunu 
vurgulayan Vardan, Tataristan’da-
ki sanayi bölgelerinin Türkiye’de-
ki organize sanayi bölgelerinden 
bir farkı olmadığını belirtti. Tata-
ristan’daki altyapının ileri seviye-
de olduğunu kaydeden Vardan, Ta-
taristan’ın Türk yatırımcılarının  
rahatlıkla gidebilecekleri bir ül-
ke olduğunu ifade etti. Daha önce 
gerçekleştirilen birlikteliklerinin, 
bugünkü işbirliklerini beraberin-
de getirdiğini dile getiren Vardan, 
yeni tanışmalarda ise daha sonraki 
işbirliklerini getireceğini vurgula-
dı. İki iradenin bir araya gelmesinin 
çok önemli olduğunu aktaran Var-
dan, iki ülkede işbirliklerinin geliş-
tirilmesinin çok önemli olduğunu 
bildirdi. İki ülke arasındaki ilişkile-
rin geliştirilerek, ticaret hacminin 
arttırılması amacının olduğunu be-
lirten Vardan, ilişkileri geliştirmek 
için bu iş forumunun çok elverişli 
olduğunu anlattı.
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Rusya �le ekonom�k �şb�rl�ğ� 
b�r adım öteye taşınacak

Türk�ye- Rusya 
İş Forumu'dan 
konuşan Ekonom� Bakanı 
N�hat Zeybekc�, �k� ülke 
arasındak� t�caret�n 
önündek� engeller�n 
kaldırılması �le �k�l� t�caret 
hacm�n�n poz�t�f b�r trend 
yakalayab�leceğ�n� söyled�.

Türkiye- Rusya İş Forumu, Ekono-
mi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya 
Fedarasyonu Ekonomik Kalkınma 
Bakanı Aleksey Ulyukayev ve Rusya 
İhracat Sigorta Ajansı (EXIAR) Ge-
nel Müdürü Aleksey Tyupanov’un 
katılımları ile DEİK Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın ev 
sahipliğinde 22 Nisan 2015 tarihin-
de Antalya’da gerçekleşti. 

İki ülke arasında hızlıca hayata 
geçirilmesi beklenen Hizmet ve Ya-
tırım Alanında Ticari ve Ekonomik 
Ortaklık Anlaşması’nın sorunla-
rın kalıcı bir şekilde çözülmesi için 
önemine vurgu yapan Zeybekci, “İki 
önemli ticaret ortağı olan ülkeleri-
miz arasında müzakerelerine başla-
nacak olan bu anlaşma ile ulusal dü-
zenlemeler ve uygulamalara yöne-
lik hizmet ticaretini ve yatırımlarını 
artıracak disiplinler geliştirilecek. 
İki ülke yatırımcı ve hizmet sunu-
cuları açısından öngörülebilirliğin 
arttırılması sağlanacak. Yeni pazar-
lar oluşturularak karşılıklı işbirliği 
alanları geliştirilecek” dedi.  

Rusya’da 10 milyar doları aşan 
Türk yatırımlarının farklı sektör-
lere yayılmış durumda olduğunu 
belirten Zeybekci, yatırımların bir 
kısmının Ar-Ge’ye dayalı bir kıs-
mının da Rusya’nın en büyük eksiği 
olan KOBİ açığını giderecek tarzda 
ve Rus KOBİ’lerine örnek gösteri-
lebilecek yatırımlar olduğunu kay-
detti. Rusya’nın Türkiye’deki yatı-
rımlarının 5 milyar doları aştığını 
anlatan Zeybekci, sözlerine şöyle 
devam etti: “Rusya’da ticaret veya 
yatırım yapan firmalarımızın, eko-
nomik durgunluk dönemlerini at-
latabileceğini düşünüyoruz. Fir-
malarımızın, Türkiye’nin en önem-
li ticari ve ekonomik ortaklarından 
birisi olan Rusya'dan çıkmamaları 
için destek veriyoruz. Rusya'nın si-

yasi gelişmelere bağlı kalmadan iki 
ülke arasındaki ticaret ve yatırım-
ların artırılmasına destek verilecek. 
Türkiye’nin Rusya’ya ihracatının 
karşılığını Türk lirası olarak öden-
mesini istiyoruz.”

'Alınacak önlemler 
konuşulmaya başlanmalı'
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, ticari ve eko-
nomik işbirliğinin 2012-2015 yılla-
rına ilişkin uygulanması planlanan 
orta vadeli programının gelişmeleri 
ışığında, 100 milyar dolarlık ihracat 
hedefine doğru güncellenmesi ge-
rektiğini söyledi. Vardan, bu ihra-
cat hedefine ulaşılabilmesi için Av-
rasya bölgesinde yaşanan jeo-poli-
tik gelişmelerin, Türkiye ve Rusya 
arasındaki ekonomik ilişkileri etki-
lememesi için alınacak önlemlerin 

konuşulmaya başlanması gerektiği-
ni vurguladı. Vardan, sözlerine şöy-
le devam etti: “İki ülke arasındaki 
ticaret hacminin dengeli bir şekil-
de arttırılması hedefine ek olarak, 
daha geniş bir vizyon ile çeşitlen-
dirilmiş ekonomik ilişkiler mode-
lini kamu özel sektör işbirliği ile te-
sis etmemiz gerektiğini düşünüyo-
ruz. Rusya Türkiye için, Türkiye de 
Rusya için vazgeçilmez ülkelerdir. 
Ve biz ticaret erbabı için, işadamla-
rı için, yatırımcılar için önemli olan, 
gerek mal alımı, gerek mal satımı ve 
gerekse yatırımlar için yolların açık 
ve güvenli olmasıdır. Doğal olarak 
ticaret bir risktir. İçinde kâr da var-
dır, zarar da. Önemli olan iyi niyet, 
dürüst çalışma ve şeff af olmaktır. 
Biz bu şekilde çalıştıkça, burada en 
büyük destek, ülkelerimizin yöne-
tim kadrolarından gelecektir, gel-

melidir.”  
Rusya Fedarasyonu Ekonomik 

Kalkınma Bakanı Aleksey Ulyuka-
yev, özel sektörde ve kamuda bürok-
ratik engellerin aşılması için çalış-
tıklarını söyledi. Ticaret hacminin 
3 kat artırılması gerektiğini ifade 
eden Ulyukayev, dönemsel olarak 
görülen geçici sorunların çözüldü-
ğünü belirtti. Rusya’nın kendi içe-
risinde yeni bir altyapı revizyonu 
yaşadığını dile getiren Ulyukayev, 
Türkiye’nin Rusya’ya ihracatının, 
Rusya’nın Türkiye’ye ihracatından 
daha fazla azaldığını bildirdi. Tica-
ret yapma koşullarının  basitleşti-
rilmesi ve kolaylaştırılması gerekti-
ğini vurgulayan Ulyukayev, gümrük, 
gıda, hayvancılık gibi sektörlerin 
çeşitli testlerden geçirilerek iki ülke 
arasındaki ihracatın artırılması ge-
rektiğini aktardı. Uluslararası taşı-
macılığın önünde alınması gereken 
önemlerin olduğunu söyleyen Ulyu-
kayev, ulusal para birimi rejimleri-
nin uygun koşullara göre düzenlen-
mesi gerektiğini vurguladı. Türk ve 
Rus ihracatçılarının ortak bir para 
birimi kullanabileceklerini belirten 
Ulyukayev, Türk yatırımcıları ser-
best ekonomik bölgelerde yatırım 
yapmaya davet etti. Sadece büyük 
ölçekli şirketlerin değil, KOBİ’lerin 
de desteklenmesi gerektiğini anla-
tan Ulyukayev, yatırımların cezbe-
diciliğinin artması için ortak bir fon 
oluşturulmasının amaçlandığını 
kaydetti.  

'Üçüncü ülkelerde ortak 
projeler yapılab�l�r'

EXIAR’ın önünde 1.5 m�lyar dolarlık 5 
Türk projes� olduğunu bel�rten EXIAR 
Genel Müdürü Tyupanov, Akkuyu 
Nükleer Santral� projes�n�n�n, bu 5 
projen�n dışında olduğunu anlattı. 
Türk �şadamlarının Rusya’dak� özel 
ve kamu bankalarından destek 
alab�lecekler� b�r yapının mevcut 
olduğunu bel�rten Tyupanov, 
“Üçüncü ülkelerde ortak projeler 

yapılab�l�r. Serbest ekonom�k 
bölgelerde, �malat sektöründe 
projeler gerçekleşt�reb�l�r�z. 
Türk�ye’de otomot�v sektöründe 
ortak çalışmalarımız var. Bu tür 
projeler� destekl�yoruz. Bu projeler 
�le �lg�l� olarak, Türk Ex�mbank �le 
görüşüyoruz. Ortak projelerde 
b�rl�kte çalışmamız b�r s�nerj� 
oluşturab�l�r” ded�.

Tatar�stan Cumhurbaşkanı Rüstem 
M�nn�hanov, Tatar�stan’ın güçlü 
b�r potans�yele sah�p olduğunu 
söyled�. Tatar�stan Cumhur�yet�’n�n, 
Rusya Federasyonu’nun �ler� gelen 
bölgeler�nden olduğunu anlatan 
M�nn�hanov, Tatarların Rusya’da 
�k�nc� sırada yer alarak, güçlü b�r 
potans�yele sah�p olduğunu bel�rtt�. 
Tatar�stan’ın Rusya ve Türk�ye 
arasındak� �l�şk�ler�n gel�şmes�nde 
katkı sağlamak zorunda olduğunu 
�fade eden M�nn�hanov, �k� ülke 
arasındak� �l�şk�lerde bütün 

�mkanların bulunduğunu kaydett�. 
Tatar�stan’ın büyük Rusya 
p�yasasına g�r�lmes�nde b�r sıçrama 
tahtası olduğunu vurgulayan 
M�nn�hanov, gerçekleşm�ş olan ve 
gerçekleşmes� planlanan projeler�n 
ve �şb�rl�kler�n�n federal ve bölgesel 
yönet�mde destekleneceğ�n� 
söyled�. T�car� �l�şk�ler�n yanı sıra 
eğ�t�m, tıp ve tur�zm alanlarında 
fırsatların var olduğunu bel�rten 
M�nn�hanov, mevcut uçak 
seferler�n�n yeterl� olmadığını 
söyled�.

E K O N O M İ  B A K A N I  N İ H A T  Z E Y B E K C İ  A Ç I K L A D I :

Et�yopya'dak� Türk yatırımları 
3 m�lyar dolara yaklaştı

Türkiye-Etiyopya İş Forumu, Eko-
nomi Bakanı Nihat Zeybekci ve 
Etiyopya Sanayi Bakanı Ahmed 
Abitew, Etiyopya Ankara Büyükel-
çisi Ayalew Gobezie Workneh ve 
Etiyopya Ticaret Odası ve Sektörel 
Birlikleri Başkan Yardımcısı Abe-
baw Mekonnen Mihiretb’in katı-
lımları ile DEİK Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın ev 
sahipliğinde 27 Nisan 2015 tari-
hinde İstanbul’da gerçekleşti. 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
"Etiyopya'nın yurtdışından gelen, 
orada bankacılık yapan ilk banka-
sı bir Türk Bankası olacak. Ziraat 
Bankası'nın kendileri ile temasını 
sağladık, orada önce bir ofis açan ve 
ardından bankacılık yapmakla ilgi-
li lisans alan ilk banka olacak" dedi. 

Etiyopya’daki Türk yatırımla-
rının 3 milyar dolara yaklaştığı-
nı belirten Zeybekci, Etiyopya’da 
yaklaşık 30 bin kişinin istihdam 
edildiği bilgisini verdi. Türk yatı-
rımcılarının Etiyopya'ya, "Etiyop-
ya'lı olmak" için gittiklerini vurgu-
layan Zeybekci, Etiyopya'da enerji 
alanında ciddi yatırım fırsatları bu-
lunduğunu kaydetti. Türkiye-Eti-
yopya ilişkilerinde artık ikinci fa-
za geçilmesinin gerektiğini anlatan 
Zeybekci, "Artık ekonomik ortaklık 
zamanı geldi. Biz Etiyopya'yı Afri-
ka'daki ortağımız olarak görmek is-
tiyoruz. Hızlı bir şekilde aramızda-
ki ilişkileri geliştirmemiz gerekli” 
diye konuştu. 

1.5 m�lyar dolarlık
yatırım �zn� alındı
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, Türk müte-
şebbislerinin Etiyopya’da 1.5 mil-
yar doların üzerinde yatırım izni al-
dığını söyledi. İki ülke arasındaki 

ikili ticaret hacminin 2003 yılın-
da 70 milyon dolar olduğunu akta-
ran Vardan, bu rakamın 2014 yılın-
da 400 milyon dolar seviyesine çık-
tığını bildirdi. Türk şirketlerinin 
Etiyopya’daki en büyük özel sek-
tör işvereni durumunda olduğunu 
belirten Vardan, “Firmalar, ülkede 
istihdam yaratıp, buradan küresel 
pazarlara ihracat yaparak, Etiyop-
ya’nın büyümesine, gelişmesine 
katkı sağlıyorlar. Başta Türkiye-E-
tiyopya İş Konseyi Başkanı olmak 
üzere burada müteşebbis Türk fir-
malarımızın ileri görüşlülüğü ve 
ataklığı çok önemli. Ancak bir o 
kadar daha önemli olan, Etiyopya 
hükümetinin bu yatırımları kendi 
ülkesine çekebilme arzusu ve be-
cerisi. Dolayısıyla bu iki özellik bir 
araya geldiğinde isabetli işler orta-
ya çıkıyor. Sonuçta herkes kazan-
mış oluyor” dedi.

Etiyopya Sanayi Bakanı Ahmed 
Abitew, Türkiye'nin kalkınmala-
rına katkıda bulunan stratejik bir 
ortakları olduğunu belirtti. Türki-
ye ve Etiyopya arasındaki strate-
jik bağın sürekli olarak geliştiğine 
işaret eden Abitew, "Hükümetler, 
halklar ve iş çevreleri arasındaki 
ilişkiler gelişmektedir. İki dost ül-
ke arasındaki yakın ilişki daha da 
ileriye taşınmaktadır. Uzun vadeli 
stratejik, sosyal ve ekonomik etki-
lerin de beraberinde geldiği yatı-
rım fırsatları değerlendirilmekte-
dir. İki ülke özel sektör temsilcile-
rinin oynadığı roller ve bu rollerin 
önemi yadsınamaz" dedi. 

Türk yatırımcılarının Etiyop-
ya'daki fırsatlardan yararlanmala-
rı için teşvik istediklerini belirten 
Abitew, daha da ileri düzeyde ima-
lat alanında işbirliklerine gidilebi-
leceğini kaydetti. 

İ N Ş A A T  S E K T Ö R Ü N D E  Ö N E M L İ  F I R S A T L A R  V A R

Moğolistan'da pazar payı artırılacak

DEİK ev sahipliğinde Moğolistan 
İnşaat ve Kalkınma Bakanı Dam-
din Tsogbaatar ile 21 Nisan 2015 
salı günü İstanbul’da gerçekleşti-
rilen toplantıya Moğolistan Anka-
ra Büyükelçisi Batkhishig Badam-
dorj, DEİK Uluslararası Teknik 
Müşavirlik İş Konseyi Başkanı De-
mir İnözü, Türkiye Müteahhitler 
Birliği Genel Sekreter Yardımcı-
sı Ciğdem Çınar ve DEİK Türki-
ye-Moğolistan İş Konseyi Başkanı 
Kemal Koloğlu katıldı.

Türk işadamlarının Moğolis-
tan’da gerçekleştirilecek altyapı, 
ulaşım, inşaat sektörlerindeki pro-
jelerde deneyim ve söz hakkına sa-
hip olabileceklerini belirten Tsog-
baatar, altyapı yatırımlarının yete-
rince iyi olmadığını kaydetti. 

Türk müteahhitlik firmaları-
nın bugüne kadar 304 milyar do-
larlık iş hacmi aldıklarını belirten 
Çınar, firmaların dünyanın her ye-
rinden proje üstlendiklerini söy-
ledi. Rusya’da, Türkmenistan’da 
ve Libya’da önemli projelerin üst-
lenildiğini kaydeden Çınar, Türk 
firmalarının Moğolistan’da 6 pro-

je üstlenildiğini ifade etti. Moğo-
listan’da daha fazla projenin üst-
lenilmesinin amaçlandığını belir-
ten Çınar, “Türkiye Müteahhitler 
Birliği olarak firmalarımız ile yeni 
projelere hazırız” dedi. 

İşb�rl�kler�n�n gel�şmes� 
fayda sağlar
Demir İnözü, Türk ve Moğol firma-
ların arasındaki işbirliğini geliş-
tirmenin karşılıklı fayda sağlaya-
cağına değindi. Türk firmalarının 
yurtiçinde ve yurtdışında geniş bir 
deneyime sahip olduğunu söyle-
yen İnözü, Türk firmalarının Mo-
ğolistan’daki projelerde daha faz-
la pay sahibi olmasını istediklerini 
vurguladı. 

Kemal Koloğlu da, “İthalat ve ih-
racat dengesinde ibre Türkiye lehi-
nedir. Bu anlamda, karşılıklı tica-
retin artırılması önündeki engel-
lerin tespit edilerek, yeni projeler 
geliştirilmesi gerek” dedi. 

Koloğlu, THY’nin başkent Ulan 
Bator’a doğrudan haftanın her gü-
nü sefer düzenlemesinin önemli 
olduğunu vurguladı. 

Tatarlar, Rusya'da güçlü 
potans�yele sah�p
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TARİH

Etk�nl�k L�stes�

07.05.2015 Kanada Tarım Bakanı Gerry R�tz'�n Katılımlarıyla 
 Yuvarlak Masa Toplantısı
07.05.2015 ICCI Konferansı DEİK Enerj� Oturumu
08.05.2015 Şanghay-İstanbul İpekyolu T�caret ve Ekonom� Forumu
16.05.2015 Kazak�stan Tekn�k Müşav�rl�k Heyet�
13.05.2015 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayy�p 
 Erdoğan'ın Arnavutluk Z�yaret� Kapsamında Özel 
 Sektör Heyet Programı ve Türk�ye-Arnavutluk 
 İş Forumu, T�ran
14-16.05.2015 DTİK Asya-Pas�f�k G�r�ş�mc� Toplantısı
14.05.2015 Türk�ye-Slovakya Teknoloj� Forumu
14.05.2015 Kore Büyükelç�s� �le Kore'de Enerj� Sektöründe 
 Fırsatlar Toplantısı
20.05.2015 R�jeka L�manı �le Toplantı
21-24.05.2015 V. Türk Ün�vers�teler� Tanıtım Fuarı
22-29.07.2015 NAFSA Annual Conference & Expo
29.05.2015 Türk�ye-İran Tur�zm Sektöründe İşb�rl�ğ� Toplantısı
01.06.2015 George Mason Ün�vers�tes� Öğrenc� Heyet�ne Br�f�ng
03.06.2015 RF Len�ngrad Bölges� Tanıtım Toplantısı
04.06.2015 TAİK 30. Yıl

ETKİNLİK

'Türk�ye ve Irak yen� b�r 
ekonom�k blok oluşturmalı'

Ekonom� Bakanı N�hat 
Zeybekc�, "Türk�ye, 
Irak ve yakın coğrafya 
yen� b�r ekonom�k blok 
oluşturmalıdır. Türk�ye 
ve Irak, bu oluşan yen� 
blokun en öneml� �k� 
aktörüdür” ded�. 

Irak’ta Yatırım Olanakları  Konfe-
ransı, Irak Cumhuriyeti Belediyeler 
ve Altyapı Bakanı Abdel Karim You-
nis Al Ansari, Sanayi ve Madenler 
Bakanı Naseer Kadhim Obaid Al-E-
sawi, İletişim Bakanı Hassan Kad-
him Al-Rashed, Dışişleri Bakan Yar-
dımcısı Hala Shakir Mustafa, İmar 
ve İskan Bakan Yardımcısı Dara Ha-
san Rasheed Yara, Ticaret Odaları 
Federasyonu Başkanı Jafaar Raso-
ol Al Hamadany, Trade Bank of Iraq 
CEO’su Hamdiyah Mahmood Fa-
raj Al-Jaff ’ın  katılımları ile Ekono-
mi Bakanı Nihat Zeybekci ve DEİK 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ci-
had Vardan’ın ev sahipliğinde 10 Ni-
san'da İstanbul’da gerçekleşti. Kon-
ferans, Çalık Holding, Dorçe Prefab-
rik, Taha Kargo, Tefirom, Türkiye İş 
Bankası, Standart Pompa ve THY 
sponsorluğunda düzenlendi. 

Nihat Zeybekci, "Türkiye, Irak ve 
yakın coğrafya yeni bir ekonomik 
blok oluşturmalıdır. Türkiye ve Irak, 
bu oluşan yeni blokun en önemli iki 
aktörüdür” dedi. 

Türkiye ve Irak'ın ulaştırma ala-
nında potansiyel işbirliğine vurgu 
yapan Zeybekci sözlerine şöyle de-
vam etti: “Irak ile Türkiye birbirini 
tamamlayan iki ülke. Irak'ta olan bir-
çok şey Türkiye'nin, Türkiye'de olan 
pek çok şey ise Irak'ın ihtiyaç duydu-
ğu özelliktedir. Irak ve Türkiye'nin 
sanayi, ekonomi ve enerji gibi alan-
larda bir araya gelmesi, bölgeye hu-
zur getirecektir. Türkiye, gerek şe-
hirleşmede gerek altyapı ve planla-
mada çok büyük başarılara imza attı. 
Bu alanda dilediğiniz kadar her türlü 
iş birliğine varız. Türkiye'deki bütün 

kurumların kapıları sizlere açıktır. 
Irak Cumhuriyeti Sanayi ve Maden-
ler Bakanı Naseer Kadhum Al Esa-
vi'nin dediği gibi Türkiye'nin Irak'ta 
özel bir ekonomi bölgesi oluşturması 
fikrine son derece sıcak bakıyorum. 
Türkiye, dünyanın artık her yerinde 
çok aktif rol oynamaya başladı. Kar-
deşimiz Irak'ın topraklarında özel 
bir Türk ekonomi bölgesinin oluşu-
munu derhal gerçekleştirelim. Biz 
varız, derhal bu konuda detayları gö-
rüşmeye hazırız. Gelin, iki ülke ara-
sındaki ekonomiyi, ticareti, ekono-

mik, eğitim ve kültürel ilişkilerini so-
nuna kadar libere edelim.”

"Türk ş�rketler� Irak’ta en etk�n 
ş�rketler olmuşlardır"
Ömer Cihad Vardan, Irak’ın tarihi ve 
coğrafi bağları ile Anadolu coğraf-
yasının ayrılmaz bir parçası olduğu-
nu söyledi. Irak’ın dünyaya Anadolu 
ticaret yolları ile açıldığını belirten 
Vardan, “Türkiye ve Irak bugün ortak 
bir kültürel ve tarihi mirası paylaşan 
iki dost ve komşu ülkedir. Irak, son 
dört yılda en çok ihracat yaptığımız 

ikinci ülke haline gelmiştir ve Türk 
şirketleri Irak’ta en etkin şirketler 
olmuşlardır. Ziraat Bankası, Irak’ta 
şube açan ilk yabancı bankadır. Türk 
Hava Yolları da Irak halkını İstanbul 
üzerinden dünyanın dört bir köşe-
sine ulaştırmaktadır” diye konuştu.  

İki ülke arasında ekonomik en-
tegrasyonun güçlenmesi için iki ül-
ke arasındaki lojistik imkânlarını ge-
liştirmek ve sınır geçişlerini moder-
nize etmek gerektiğini vurgulayan 
Vardan, “Basra ile Mersin’i birbirine 
otoyol ve demiryolu ile bağlamalıyız. 
Bundan 100 yıl önce İstanbul-Bağ-
dat arasındaki demiryolu sistemi 
varken bugün olmaması kabul edile-
bilecek bir durum değildir” dedi.

Irak Cumhuriyeti Belediyeler ve 
Altyapı Bakanı Abdel Karim You-
nis Al Ansari,  Irak’ın yürüyüşünü 
demokratik birlik olarak devam et-
tirmekte olduğunu kaydetti. Irak’ın 
çeşitli yatırım fırsatları sunduğunu 
vurgulayan Al Ansari, “Irak’ın kapı-
ları tüm kardeşlere ve ortak çıkarla-
rımız için katkıda bulunan herkese 
açıktır” dedi. 

T Ü R K  İ Ş  D Ü N Y A S I  Y A T I R I M A  B E K L E N İ Y O R

Adıge'de serbest bölge kurulması hedefl en�yor

Adıge Cumhuriyeti Tanıtım 
Toplantısı, Adıge Cumhuriye-
ti Başbakanı Murat Kumpilov 
ve Rusya Federasyonu İstanbul 
Ticaret Mümessili Albina Ra-
himullina’nın katılımı ile DEİK 
Türkiye-Rusya İş Konseyi Başka-
nı Tuncay Özilhan’ın ev sahipli-
ğinde 7 Nisan 2015 tarihinde İs-
tanbul’da gerçekleşti. 

İki ülke arasındaki ticaret hac-
minde olumlu gelişmelerin oldu-
ğunu aktaran Özilhan, “İki ülke 
hükümetlerinin destekleriyle ha-
yata geçirilen büyük çaplı projele-
rin Akkuyu Nükleer Santrali gibi 
ve karşılıklı yatırımlar bakımın-
dan, ülkelerimiz arasındaki ilişki-
ler stratejik partnerlik düzeyine 
ulaştı. Türkiye-Rusya İş Konse-
yi olarak, ister iki ülkenin devlet 
organları ile yürüttüğümüz çalış-
malar, isterse de kendi bünyemiz-

de geliştirdiğimiz projeler çerçe-
vesinde Türkiye ile Rusya arasın-
daki ticari ve ekonomik ilişkilerin 
derinleştirilmesi ve yeni bir boyu-
ta taşınması amacıyla faaliyetle-
rimizi yürütmekteyiz” dedi.  

Murat Kumpilov, "Rusya, ser-
best bölgelerin kurulması için bü-
yük destek veriyor. Böyle bir kriz 

döneminde Adıge'yi seçtiğiniz 
için çok minnettarız. Yasal olarak 
yatırımcılarımız hem Adıge hem 
federal hükümet kanunlarıyla ko-
runuyor. Türkiye ile ilişkilerimi-
ze gelince, serbest ekonomik böl-
geler şu anda bizim için öncelik-
li. Niyetimiz bunları kopyalamak 
değil, içlerinden en iyilerini se-

çip bizim spesifik özelliklerimi-
ze oturtmak. Yatırımcılar için iyi 
bir yatırım imkanı var. Projeye gö-
re, vergi, toprak, arsa vergisinden 
muafiyetleri mevcut. Bütün pro-
jelere ben sürekli destek veriyo-
rum” dedi. 

Türk işadamlarının serbest 
ekonomi bölgesinin kurulmasın-
da ve yönetilmesinde yer aldığını 
belirten Rahimullina, “Türk işa-
damlarının tecrübesi bu konu-
da eşi bulunmazdır. Siz bu gelişi-
nizde Türkiye'de pek çok serbest 
ekonomi bölgesini gezdiniz, yö-
netici şirketlerle organize sanayi 
bölgelerinde iş nasıl sürdürülü-
yor, hangi yapıdan verimli olarak 
istifade ediyorlar bunların hep-
sini gördünüz. Fırsat bulmuşken 
gerçekten Türk işadamlarının 
bölgeye daha ağırlık vermesini is-
teriz” dedi.  

'Türk ş�rketler� �ç�n sanay� bölgeler� 
tahs�s etmek �ster�m'

Sanay� ve Madenler Bakanı Naseer 
Kadh�m Oba�d Al-Esaw�, “Türk�ye 
ve Irak ekonom�k �l�şk�ler�nde 
b�rb�r�ne bağlıdır. İk� ülke arasında 
�st�krar vardır” ded�. Özel sektör 
�le �şb�rl�ğ� �ç�nde olunduğunu 
söyleyen Al-Esaw�, “İnsan 
kaynakları ve d�ğer alanlarda 

�mkanlar sağlamaktayız. Irak’ta 
büyük ve orta ölçekl� sanay� 
bölgeler� kurmaktayız. Irak’ta Türk 
ş�rketler� �ç�n sanay� bölges� tahs�s 
etmek �ster�m. Bu bölge, güney 
bölges�nde l�mana yakın olab�l�r. 
Bu bölge �ç�n tüm olanakları 
sağlayab�l�r�z” şekl�nde konuştu.

E N E R J İ  İ Ş  K O N S E Y İ  Y Ü R Ü T M E  K U R U L U ,  Z E Y B E K C İ  İ L E  G Ö R Ü Ş T Ü

Enerj�dek� durum masaya yatırıldı

Enerji İş Konseyi, Ekonomi Ba-
kanı Nihat Zeybekci’yi 30 Ni-
san'da Ankara’da ziyaret etti. 
Toplantıya, Bakanlık temsilcile-
ri, DEİK Enerji İş Konseyi Baş-
kanı Süreyya Yücel Özden, İş 
Konseyi Başkan Yardımcısı Ul-
vi Faysal İlhan, Yürütme Kuru-
lu Üyeleri Ali Karaduman, Ah-
met Fayez, Sami Habbab, Yalçın 
Kıroğlu ve DEİK Genel Sekreteri 
Mustafa Mente katıldı.  

Toplantıda yürütme kurulu 
üyeleri tarafından, yenilenebilir 
enerji alanında Türk firmalarının 
yurtdışında yatırımcı, mühendis-
lik, satın alım, inşaat ve müteah-
hit olarak kabiliyet ve kapasite-
sinin oluştuğu belirtildi. Ayrıca, 
Türkiye’nin yenilenebilir enerji 
alanında aktif rol oynayabilecek 
halde olduğu, jeotermal alanında-
ki yatırımlarını geliştirmeyi plan-
ladığını ancak yenilenebilir enerji 
yatırımlarında yeterli vergi teş-
vik desteği sağlanmadığı, rüzgar 
enerjisi başta olmak üzere yeni-
lenebilir enerji projelerinde kre-
di almadaki zorluklar konuşuldu. 

Enerji arz ve talebini 2 katı-
na çıkarmak gerektiğini belir-
ten Zeybekci, Türk firmalarının 
dünyada enerji üretim ve dağıtım 
yatırımları yapmasının önem-
li olduğunu kaydetti. Enerji tek-
nolojilerinin yurtdışındaki geliş-
melerinin takip edilmesi gerek-
tiğini ifade eden Zeybekci, enerji 
şirketlerimizin planlarında reka-
bet etmenin ve Ar-Ge çalışmala-
rına önem verilmesi gerektiğini 

kaydetti. Bağımsız bir ülkenin ba-
ğımsız ekonomisi olması gerek-
tiğini, bağımsız ekonomi için de 
hammade ve enerji güvenliğinin 
sağlanması gerektiğini vurgula-
yan Zeybekci, bu hedefl erin ger-
çekleştirilmesi için devletin de 
özel sektöre destek olması gerek-
tiğini bildirdi. Eximbank’ın fonk-
siyonunun farklı olması nedeniy-
le kredilerinin bu tarz projeler 
için yeterli olmayacağını anlatan 
Zeybekci, benzeri yatırımlar için 
özel bir fon oluşturulması gerek-
tiğini vurgulayarak, fon sahiple-
riyle ihtiyaç sahiplerini birleşti-
recek, hazine garantisi ile bir fon 
oluşturulmasının faydalı olacağı-
nı kaydetti. 

Hedefl er çerçeves�nde
çalışmalar devam ed�yor
Eximbank kredilerinin 1-1.5 yıl-
lık bir süreçte zor şartlar altında 
alındığı, özel bankaların da ken-
dilerine has farklı süreçleri ol-
duğu belirtilen toplantıda, Yücel 
Özden, Türk enerji şirketlerinin 
faaliyetlerini destekelemek ve 
yurtdışı yatırımları teşvik etmek 
için iki ana hedef üzerinde çalış-
tıklarını söyledi. 7 Mayıs 2015 
tarihinde ICCI Konferansı kap-
samında DEİK Enerji İş Konse-
yi olarak bir enerji paneli düzen-
leyeceklerini belirten Özden, bu 
konferans ile birlikte seri ola-
rak gerçekleştirilen 'Yurtdışında 
Enerji Görünümü Konusu' temalı 
Büyükelçi ve CEO toplantılarına 
devam edileceğini söyledi. 

İ L K  Y U R T D I Ş I  S E Y A H A T İ  G E R Ç E K L E Ş T İ R İ L İ Y O R

UTM'den Kazak�stan'a z�yaret

Hizmet ihracatının en önemli ka-
lemlerinden biri olan teknik müşa-
virlik sektörünün yurtdışında daha 
etkin hale gelmesi için DEİK çatısı 
altında kurulan Uluslararası Tek-
nik Müşavirlik İş Konseyi (UTM) 
heyet ziyaretlerine başlıyor. İş kon-
seyinin ilk hedef ülke olarak belir-
lediği Kazakistan’a 12-16 Mayıs'ta 
gerçekleştirilecek ziyaret kapsa-
mında Kazakistan’ın çeşitli ka-
mu kuruluşları ile temaslar kuru-
lacak ve inşaat alanında yatırım-
lara hazırlanan ülkedeki fırsatlar 
incelenecek. Ekonomi Bakanlığı 
organizasyonunda ve DEİK UTM 
İş Konseyi koordinasyonunda dü-
zenlenecek heyete Türkiye'nin ön-

de gelen 9 teknik müşavirlik firma-
sının temsilcileri katılıyor. Ekono-
mi Bakanlığı’nın başkanlık edeceği 
heyete UTM İş Konseyi Başkanı 
Demir İnözü, Başkan Yardımcısı 
Munis Özer, Yürütme Kurulu Üye-
leri Sinan Aker, Sedef Erdoğan, Bu-
rak Dalgıç ve Cemal Karaoğlu da 
katılıyor. UTM İş Konseyi'nin ilk 
kez yurtdışına teknik müşavirlik 
heyet ziyareti düzenlediğini belir-
ten İnözü, dost ve kardeş ülke Ka-
zakistan'a yapılacak ziyaretin Türk 
teknik müşavirlik sektörü için 
önemli bir adım olduğunu söyledi. 
İnözü, ziyaretin DEİK çatısı altın-
da gerçekleştirilmesinin gurur ve-
rici olduğunu kaydetti.  

T Ü R K İ Y E - A N G O L A  İ Ş  K O N S E Y İ  M U T A B A K A T  Z A P T I  İ M Z A L A N D I

Angola'nın gelişiminde rol alınacak

Türkiye-Angola İş Forumu, Tür-
kiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
organizasyonda, Ekonomi Bakan 
Yardımcısı Adnan Yıldırım baş-
kanlığında 29 Nisan 2015 tari-
hinde Luanda’da gerçekleşti. 

Foruma, Angola Sanayiciler 
Derneği (AIA) Başkanı Jose Lu-
duvino Severino de Vasconce-
los, Angola Ulusal Yatırım Ajan-
sı (AIP) Müdürü Jose Chinjam-
ba, Luanda Büyükelçisi İhsan 
Kızıltan, Angola Sanayi Bakan 
Yardımcısı Kiala Ngone Gabriel, 
Angola Ticaret Bakan Yardım-
cısı Alexandre David de Sousa 
Costa, Ekonomi Bakan Yardım-
cısı Adnan Yıldırım, DEİK Tür-
kiye-Afrika İş Konseyleri Koor-
dinatör Başkanı Tamer Taşkın, 
farklı sektörlerden 65 Türk işa-
damı ve toplamda yaklaşık 250 
işadamı katıldı. 

İki ülke arasındaki ticari ve 
ekonomik ilişkilerin durumu ve 
geleceği üzerine düzenlenen fo-
rumda, DEİK ve Angola Sana-
yiciler Derneği (AIA) arasında 
Türkiye-Angola İş Konseyi mu-
tabakat zaptı imzalandı.  Doğal 
kaynakları ile ilgi çeken ülkenin 
milli gelirinin yüzde 85’ini pet-
rol ve yüzde 5’i elmas oluşturu-
yor. Angola’nın toplam ihracatı-

nın yüzde 97.5 petrol. 24 milyon 
nüfusu olan Angola’da fırsatlar 
ile güçlükler birarada yer alıyor. 
Angola’nın yoksulluk sınırı yüz-
de 36 ve su ile elektrik sorunla-
rı bulunuyor. Angola Hüküme-
ti, sosyal projelere ağırlık veri-
yor ve altyapı yatırımları (tren, 
karayolu, havayolu) ile ener-
ji projelerine odaklanıyor.  An-
gola, dünyada petrol ihracatın-
da 14. büyük ülke. Kanıtlanmış 
petrol rezervleri bakımından 
da 18. sıradadır yer alıyor. Afri-
ka’nın ikinci büyük ülkesi olan 
Angola’nın günlük varil petrol 
üretimi 1.9 milyona denk geli-
yor. Petrol geliri 70 milyar do-
lara varırken, doğalgaza yönelik 
de 9 milyar dolarlık gelir hedef-
leri bulunuyor. 

Başlıca ihraç malları, ham 
petrol, elmas ve kahve iken; baş-
lıca ithal ürünleri ise teknik teç-
hizat, makine, ilaç, gıda, tekstil 
ve silahtır. Şu anda enerji, ula-
şım ve altyapı inşaatı sektörle-
rinde 300 milyon dolarlık yatırı-
mı olan Türkiye için tarım sana-
yi, tekstil, kağıt ve kağıt ürünleri, 
kimyasal ürünler, yapı malze-
meleri ve geri dönüşüm sektör-
lerinde de birçok ticaret fırsatı 
bulunuyor. 
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