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“Türkye, AB’den yük almaya gelyor”
Slovenya, Slovakya
ve Romanya’da
gerçekleştrlen ş
forumlarına katılan
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Romanya’da yaptığı
konuşmada AB’ye
üyelk konusunda ısrarlı
olduklarını, Türkye’nn
AB’ye yük olmaya değl,
AB’den yük almaya
geldğn belrtt.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın da katılımlarıyla Slovenya, Slovakya ve Romanya’da iş
forumları düzenledi. 3 ülkede birer
gün arayla yapılan forumlara yoğun
katılım vardı.
30 Mart’ta düzenlenen Türkiye-Slovenya İş Forumu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya
Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Slovenya Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Zdravko Pociivalsek,
Slovenya Sanayi ve Ticaret Odası
Başkanı Samo Hribar Milic, DEİK
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan yer aldı.
31 Mart’ta düzenlenen Türkiye-Slovakya İş Forumu’na Erdoğan
ile birlikte Slovakya Cumhurbaşkanı Andrej Kiska, Slovakya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Miroslav Lajčák, Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci ve DEİK Yönetim
Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan katıldı.
1 Nisan’da gerçekleştirilen ve seyahatin son ayağı olan Türkiye-Romanya İş Forumu’nda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Victor Ponta, Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci, Romanya Ekonomi, Ticaret ve Turizm Bakanı Mihai
Tudose, Romanya Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Mihai Tudose ve DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer
Cihad Vardan yer aldı.

‘Özelleştrmeler
yakından takp edn’
Türkiye-Slovenya İş Forumu’nda
konuşan Erdoğan, Türk ve Sloven
girişimcilere, Slovenya’daki özelleştirmeleri yakından takip etmeleri gerektiğini söyledi. Erdoğan, “Biz
özelleştirmeleri gerçekleştirirsek
yarın buraların kazanacağını, istihadamın da bize yardımcı olacağını ve uluslararası alanda adımızı
duyuracağını biliyorduk. Temenni
ediyorum ki; Slovenya özelleştirmede atacağı cesur adımlar ile gücüne
güc katacaktır. Finans sektörünün
bir kısmını kendi kontrolünde tutup, bir kısmını özelleştirmenin büyük faydaları var” dedi.
Yeni işbirliği alanları bulmak için
çalışılması gerektiğini ifade eden
Erdoğan, “Sadece ticarette değil,
müteahhitlik ve üçüncü ülkelerdeki ortak yatırım alanlarında yeni fırsatlar aramalıyız” diye konuştu.
Türkiye’de Sloven işadamları-

Slovenya
transt ülke
konumunda
DEİK Yönetm Kurulu
Başkanı Ömer Chad
Vardan, Slovenya’nın, Türk
hraç mallarının Avrupa
pazarına ulaştırılmasında
transt ülke olduğunu
söyled. Slovenya’nın
Türkye çn stratejk öneme
sahp olduğunu vurgulayan
Vardan, “Türk ş dünyası
olarak Slovenya’nın son
10 yıldak hızlı ekonomk
büyümesn, küresel
pyasaya ve AvrupaAtlantk kurumlarına
entegrasyonunu yakından
takp edyoruz. 2014 yılında
1 mlyar dolar sevyesnn
üzerne çıkan kl tcaret
hacmmzden cesaret
alarak Güney Avrupa’nın
model ülkes Slovenya le
tüm alanlarda güçlü ve
çeştlendrlmş
ekonomk lşkler tess
etmek styoruz” şeklnde
konuştu.

nın yatırım yapmaları için gerekli
ortamın mevcut olduğunu belirten
Erdoğan, çevre ülkeler ile bağlantıların, üretim ve altyapıda yatırımcılar için imkanlar olduğunu dile getirdi. Üçüncü ülkelerdeki fırsatların birlikte değerlendirilmesi
gerektiğini vurgulayan Erdoğan,
“Türk-Sloven-Karadağ şirketlerinin Karadağ’da üstlendikleri hidroelektrik santrali yapımını çok
önemsiyoruz. Üç ülkenin işbirliğinin artıracağına inanıyoruz. Bizim
görevimiz sizin önünüzde engeller
varsa bu engelleri kaldırmaktır. Siz
de yolunuza hızla devam edeceksiniz. G20 dönem başkanlığımızda
küresel sorunların ele alındığı platform olma özelliğimizi daha da güçlendirmeye kararlıyız. G20’nin tüm
faaliyetlerini denetlemek amacıyla izleme mekanizmaları oluşturmayı hedeﬂiyoruz. Türkiye, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
(OECD) ülkeleri arasında milli gelirini artırırken, aynı zamanda gelirin
eşit dağılımını da artıran iki ülkeden biridir” şeklinde konuştu.

Türkye, Müslüman müttefk
ülke olarak seçld
Slovenya Cumhurbaşkanı Borut
Pahor, şu ana kadar sadece üç stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığını söyledi. Müslüman ülkeler
içinde bir müttefik aradıklarını belirten Pahor, Türkiye’yi seçtiklerini kaydetti. Ekonomik olarak bir toparlanma geçirdiklerini ifade eden
Pahor, Türkiye ile Slovenya’nın ilişkilerinin geliştirilmesini istediğini
vurguladı. Pahor sözlerine şöyle de-

vam etti: “Slovenya’da yatırım yapan Türk firması Farba Otomotiv’i
ziyaret ettim. Bünyesinde bin kişiyi çalıştırmaktadır. Kuzey Adriyatik’teki liman, işbirliğini artıracak
bir konudur. Türkiye ve Slovenya,
birbirini anlayan ve birbirine güvenen iki ülkedir. NATO ve OECD
müttefiki olmanın yanı sıra AB üyeliğinizi destekliyoruz.”
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, iki ülke arasındaki ticaret hacminin ivme kazanarak 2014 yılında 1 milyar 50 milyon dolara
ulaştığını ifade etti. Slovenya’nın
Avrupa’nın lojistik merkezi olması
ve ulaşım altyapısında yaptığı yatırımlar ile cazip bir ülke olduğunu
dile getiren Zeybekci, Türkiye’de
yatırım yapan 34 Sloven şirketinin
bulunduğunu, Slovenya’da ise 10
Türk şirketinin yatırımının mevcut olduğunu söyledi.

Slovakya’ya yatırım
potansyel yüksek
Türkiye-Slovakya İş Forumu’nda
konuşan Erdogan, siyasetten ekonomiye, savunmadan enerjiye, bilimden teknolojiye pek çok alanda
çalışmaların yürütüleceğini söyledi. İki ülke arasındaki 1.4 milyar dolarlık ticaret hacminin yeterli olmadığını vurgulayan Erdoğan, Slovakya’ya yatırım potansiyelinin yüksek
olduğunu belirtti. Slovakya’nın otomotiv sektörü başta olmak üzere küresel yatırımlar için bir çekim merkezi olduğunu anlatan Erdoğan,
“Türk şirketlerini Slovakya’ya daha
fazla yatırım yapmaya davet ediyorum” dedi.

İki ülke arasında, insaat sektöründe ciddi fırsatlar ve atılabilecek
müşterek adımların olduğunu kaydeden Erdoğan, 12 yıl içinde sadece
TOKİ’nın 650 bin konut inşa ettiğini bildirdi. Dünyanın en büyük 250
müteahhitlik firmasının arasında
42 Türk firması olduğunu anlatan
Erdoğan, inşaat sektöründe işbirliği için, otoyol ve konut projelerinde
işadamlarının önemli katkıları olabileceğini iletti. Türkiye ve Slovakya arasında bölgesel ve uluslararası
düzeyde etkin işbirliği için işadamlarını desteklemeyi sürdüreceklerini söyleyen Erdoğan, sözlerine
şöyle devam etti: “Enerji kaynaklarından elde edilen imkanların barış
ve refah kaynağı haline dönüşmesi
için her türlü çabayı sarfediyoruz.
Türkiye’nin enerji ihtiyacı her geçen gün artıyor. Bunları çeşitlendirme zorunluluğumuz var. Türkiye’de
rüzgar enerjisi konusunda ciddi gelişmeler var. Ülkemizin G20 dönem
başkanlığı önceliklerinin üyeler tarafından da benimsendiğini görüyoruz. Büyümenin bütün toplumu
kapsamasına önem veriyoruz.”
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Slovakya ile her alanda işbirliğini geliştirmeye yönelik kararlılığın
ülkeye verilen önemin önemli bir
göstergesi olduğunu aktardı. İkili
ilişkilerin son 10 yılda ivme kazanarak arttığına dikkat çeken Zeybekci,
ekonominin temellerine bakıldığında iki ülkenin birbirine benzeyen ve
tamamlayıcı yönleri olduğunu söyledi. Türkiye ve Slovakya’nın iç dinamizmlerinin birbirini desteklediğini belirten Zeybekci, iki ülke
işadamlarının daha çok bir araya getirilmesi gerektiğini söyledi.
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Cihad Vardan, “Avrupa’nın
en hızlı büyüyen ekonomilerinden
olan Slovakya ile yakın siyasi ilişkilerimizi güçlü ekonomik ilişkiler ile
taçlandırmak istiyoruz” dedi. Türkiye ve Slovakya arasındaki ticaret
hacminin son 14 yılda 70 milyon
dolar seviyesinden 1.3 milyar dolar seviyesine çıktığını anlatan Vardan, “Türk özel sektörü olarak, Doğu Avrupa’nın yükselen yıldızı Slovakya ile daha fazla ticaret yapmak,
ekonomik ilişkilerimizi derinleştirmek arzusu içindeyiz” diye konuştu.
İki ülke arasında ‘Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunması
Anlaşması’nın yenilenerek yürürlüğe girmesi ile yatırım ilişkilerinin
ivme kazandığını belirten Vardan,

sözlerine şöyle devam etti: “Slovak
şirketleri ile öncelikli olarak müteahhitlik hizmetleri, enerji üretimi,
nakli ve ticareti, otomotiv ve yedek
parça imalatı, savunma ekipmanları, elektrik ürünleri ve telekomünikasyon gibi alanlarda ortak projeler gerçekleştirerek ekonomik ilişkilerimizi çeşitlendirebileceğimize
inanıyoruz. Yatırımcı dostu politikaları, AB üyeliği ile birlikte son
yıllarda önemli bir yatırım üssü
haline gelen Slovakya’ya önümüzdeki dönemde Türk yatırımları artarak devam edecektir.”

Romanya le tcaret
hedef, 10 mlyar dolar
Türkiye-Romanya İş Forumu’nda
konuşan Erdogan, Türkiye ve Romanya arasındaki ticaret hacmini
10 milyar dolar seviyesine çıkarmak
istediklerini söyledi. Türkiye ve Romanya uluslararası ve bölgesel ortamda işbirliği içinde olduğunu belirten Erdoğan, “Türkiye tüm ilişkilerinde barışa, huzura, istikrara
önem veren bir ülkedir; AB ile olan
ilişkilerimizde de bu prensipleri değerlendiriyoruz. Biz barışın özlemi
içinde olan bir ülkeyiz; biz Ukrayna
için de aynı kaygı içindeyiz. Artık bu
dünya toprak işgalleri ile barışı yakalayamaz” dedi.
Türkiye’nin en az gelişmiş ülkelere verdiği desteğin 4.5 milyar dolara
ulaştığını ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Tarımsal üretimde Avrupa’da lideriz; savunma
sanayiinde ise dünyada ilk 10 ülke
arasına girmeyi hedeﬂiyoruz. Sağlık
turizminde her yıl 400 bin yabancı
hasta, ülkemize tedavi olmak için geliyor. Üniversitelerimizdeki yabancı öğrenci sayısı her yıl artıyor. Yıllık
150 milyon yolcu kapasitesi olan, 22
milyar euro bedelli yeni havalimanımızın inşası hızla devam ediyor.

İşbrlğ çn
yeterl fırsat var
Slovakya Cumhurbaşkanı
Andrej Kska, k ülke
arasındak şbrlğn
kuvvetlendrmek
stedklern söyled.
Bankacılık sektöründe
sağlıklı ve karşılıklı fon
alışverşnn mümkün
olduğunu belrten Kska,
altyapı sektörünün
gelşmekte olduğunu
ve endüstr parklarının
sayısının arttığını belrtt.
Slovakya’nın Avrupa’nın
tam kalbnde olduğunu
belrten Kska, blşm
teknolojler, makne
üretm ve optk
enformasyon sektörlernn
önemn vurguladı. Slovakya
ve Türkye’nn brbrn
desteklemes gerektğn
dle getren Kska,
“İşbrlğnn gerçekleşmes
çn yeterl fırsat var.
İnovasyon bu şbrlkler
artırmak çn öneml”
fadelern kullandı.

Güven ve istikrar sağlayarak bu yatırımları yapabilirsiniz. Güney Kore
güven ve istikrar olduğu için 3. köprüye yatırım yapıyor.” Türkiye’nin
uğradığı tüm haksızlıklara ve siyasi
engellere rağmen AB’ye üyelik konusunda ısrarlı olduğunu vurgulayan
Erdoğan, “Türkiye AB’ye yük olmaya
değil, AB’den yük almaya geliyor. AB
ülkelerinde 5 milyon Türk vatandaşı yaşıyor. Temel hak ve özgürlükler
bakımından Türkiye bir çok Avrupa
Birliği ülkesinin üzerinde” dedi.
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“Türkye ve Portekz’n
tcaret potansyel yüksek”
Türkye-Portekz’n tcaret hacmnn 1.3 mlyar dolar olduğu belrten Başbakan Ahmet
Davutoğlu, k ülkenn tcaret potansyelnn çok daha yüksek olduğunu vurguladı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun
işadamları ile sohbet toplantısı, Portekiz temasları vesilesiyle,
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,
AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Milli Savunma Bakanı
İsmet Yılmaz, Lizbon Büyükelçisi
Ebru Barutçu Gökdenizler’in katılımları ile DEİK Başkan Yardımcısı Nail Olpak’ın moderatörlüğünde
3 Mart 2015 Salı günü Lizbon’da
gerçekleşti.
Başbakan Ahmet Davutoğlu,
Türkiye-Portekiz ticaret hacminin
1.3 milyar dolar olduğu belirterek,
iki ülkenin ticaret potansiyelinin
çok daha yüksek olduğuna inandığını söyledi. 2014 yılında Portekiz
ekonomisinin yüzde 1 büyüme gösterdiğini anlatan Davutoğlu, ülke
ekonomisinin son dönemde “clean exit from bailout- finansal krizden çıkış” yönünde ivme gösterdiğini kaydetti. Davutoğlu, işadamlarından aldığı fikir ve görüşlerin
hükümetlerarası zirve ve önümüzdeki dönemde atılacak adımların
temelini oluşturacağını vurguladı.
Davutoğlu, Brezilya başta olmak
üzere Portekizce konuşan ülkeler
topluluğunun (Angola, Mozambik,
Ekvator Ginesi) 1.6 trilyon dolar
ekonomik hasılaya sahip olduğunun ifade ederek, hükümetlerarası

zirvede Portekiz ile 6 anlaşma daha
imzalanacağını dile getirdi.
DEİK Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Halim Mete, Portekiz’in denizcilik sektöründe çok
önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Mete, denizcilik sektöründe
faaliyet gösteren bir işadamı olarak vizelerin ve kotaların problem
yarattığını bildirdi.

Türkye, Portekz çn
öneml br pazar
DEİK Türkiye-Portekiz İş Konseyi Başkanı Fahri Gökyayla, ikili
ilişkilerin iyi bir ivme kazandığını
belirterek, özellikle kriz sonrasında Portekizliler için Türkiye’nin
önemli bir pazar haline geldiğini
söyledi. Gökyayla, İş Konseyi Başkanı olarak sektörel bazda ziyaretlerin artırılması gerektiğini ve turizm sektöründe işbirliği olanaklarının değerlendirilmesinin önemli
olduğunu aktardı.
Toplantı, işadamlarının sorunları ve çözüm yollarının konuşulması ile sona erdi.
Portekiz Ceo Yemeği, Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan ve Portekiz
Başbakan Yardımcısı Paulo Portas
katılımı ile DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Müstakil
Sanayici ve İş Adamları Derneği
(MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak ev sahipliğinde 3 Mart’ta Por-

tekiz’de gerçekleşti.
Ali Babacan, Türkiye ve Portekiz’in tarih boyunca iyi ilişkiler
sürdürmüş iki ülke olduğunu kaydetti. Türkiye’nin daha güçlü bir
Avrupa Birliği vizyonuyla AB’ye
dahil olma hedefinde olduğunu aktaran Babacan, iki ülke Başbakanlarının önderliğinde ilk kez yapılacak hükümetlerarası zirve toplantısının önemli olduğunu vurguladı.
Portekiz’deki Türk yatırımlarının
artarak devam ettiğini belirten Babacan, Global Yatırım Holding’in
liman yatırımının bunun en önemli örneklerinden birisi olduğunu
dile getirdi. İki ülke arasında turizm, finans hizmetleri, inşaat, yenilenebilir enerji gibi sektörlerde
işbirliği fırsatları olduğunu ifade
eden Babacan, Türkiye’nin 2015
yılı G20 başkanlığının da önemine
işaret etti.

Projeler çn mkanlar var
Portekiz’in geçirdiği ekonomik
kriz ve Türkiye’nin varolan kriz tarihinin paralellik gösterdiğini belirten Babacan, Türkiye’nin sağlık ve bankacılık gibi sektörlerinde, kriz döneminde öğrendiklerini
kriz sonrasında uygulandığını söyledi. Babacan, Türkiye ile Portekiz
arasında direk uçuşların sayısının günde 2 sefere çıkarılmasının
ve Porto’ya direk uçuş seferleri-

‘Portekz, Türkye çn merkez üs’
DEİK Başkan Yardımcısı ve
MÜSİAD Genel Başkanı Nal Olpak,
son dönemde k ülke lderler
arasındak temasların hız kazandığını
belrterek, hükümetlerarası zrve
mekanzmasının tess edldğn
söyled. Syas alanda devam eden bu
sürecn ekonomk lşkler de olumlu
yönde etkledğn anlatan Olpak,
kl tcaret hacmnn 2014 yılında
1.3 mlyar dolara ulaştığını kaydett.
Olpak, 2002-2014 dönemnde

nin olmasının ikili ticaret ilişkilere olumlu yansıyacağına inandığını bildirdi. Kamu Özel Ortaklıkları
(PPP-Public Private Partnership)
projeleri için de imkanlar olduğunu anlatan Babacan, Türkiye’nin
Türki Cumhuriyetlere ve Balkanlara lojistik ve kültürel olarak açılma potansiyeline benzer olarak
Portekiz’in de Latin Amerika, Afrika ve AB’ye açılımda kolaylık yaşadığını söyledi.
Portekiz ve Türkiye’nin müşterek hedeﬂere sahip iki ülke olduğunu, iki ülkenin de kriz deneyimleri olduğunu kaydeden Portekiz

Türkye’ye Portekz’den 56 şrketn
toplamda 762 mlyon dolar yatırım
yaptığını fade ett. Türkye gb kıtalar
arasında brleştrc konuma sahp olan
Portekz’n Türk ş dünyası çn genş
br coğrafyaya açılımasında merkez
üssü konumu olduğunu belrten Olpak,
Portekz’n sadece 10 mlyonluk br
pazar değl, kültürel hnterlandı le 250
mlyonluk ktsad br ortak olduğunu
lett. Türkye’nn 2023 yılında 500
mlyar dolar hracat hedefleyen br

Başbakan Yardımcısı Paulo Portas,
iki ülkenin de problem çözme yönündeki hareketlerinin kabiliyetli olduğunu vurguladı. 2014 yılında Portekiz’in ihracat rakamları ve
turizm gelirlerinde en iyi yılı geçirdiğini belirten Portas, Eurozone’da
büyüme gösteren bir ülke olduklarını söyledi. Portas, NATO üyesi
ve gelişen bir ülke olan Türkiye’ye
ayrı bir önem atfettiklerini söyledi.
Portekiz Küresel Ticaret ve Yatırım Ajansı (AICEP) Başkanı Miguel Frasquilho, Türkiye pazarına büyük önem verdiklerini ve son
dönemde sıklaşan üst düzey resmi

ÖMER HAKAN BAKİ:
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İşbirliği, ortaklık seviyesine çıkarılmalı

Mlano EXPO 2015, k ülkey yakınlaştıracak

Türkiye-Etiyopya İş Forumu,
DEİK ve Müstakil Sanayici ve İş
Adamları Derneği (MÜSİAD) organizatörlüğünde, Etiyopya Ticaret Odası ve Sektörel Birlikleri (ECSA) ve Addis Ababa Ticaret Odası ve Sektörel Birlikleri
(AACCSA) işbirliğinde,
inde,
18 Mart 2015 tarihinde
de
MÜSİAD Genel Mer-kezi’nde gerçekleşti.
Forumun açılış
konuşmalarını, DEİK Türkiye-Morityus İş Konseyi Başkanı Ömer Hakan Ba-ki, MÜSİAD Yurtdışı
ışı
Teşkilatlanma Komisyonu
Başkanı Alper Esen, Etiyopya Ticaret Odası ve Sektörel Birlikleri
Başkanı Gebrehiwot Gebreegziabher Abera ve TC Addisababa Ticaret Müşaviri Zülfikar Kılıç gerçekleştirdi.
DEİK Türkiye-Morityus İş
Konseyi Başkanı Ömer Hakan
Baki, “Türkiye ile Etiyopya ara-

Milano EXPO 2015 Tanıtım Toplantısı, İtalya Büyükelçisi Luigi
Mattiolo, DEİK Yönetim Kurulu
Üyesi Başaran Ulusoy, Lombardia Bölgesi EXPO 2015 Sorumlu Müsteşarı Fabrizio Sala, Türkiye’nin EXPO Yüksek Komiseri,
Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez’in katılımı ile 18 Mart 2015
tarihinde İstanbul’da gerçekleşti.
Luigi Mattiolo açılış konuşmasında, “Türkiye ve İtalya bizler
için çok önemlidir. Bu anlamlı etkinlik ile Venedik Sarayı’nda düzenlediğimiz ilk davette gurur ve
mutluluk duyduk” dedi.
Dünyayı beslemek ve yaşam için
enerji sağlamak amacı ile düzenlenen EXPO Milano 2015’in 1 Mayıs’ta açılacağını belirten Mattiolo, ana konunun beslenme olacağını söyledi. Mattiolo, sözlerine
şöyle devam etti: “Türkiye’den çok
şey bekliyorum. Milano’da önemli uluslararası etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu da İtalya’nın son
yıllardaki en önemli etkinliği olacak. Ankara Büyükelçiliğimiz
ve İstanbul Konsolosluğumuzla birlikte çaba gösteriyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Vizeler konusunda daha iyi
hizmet vermek ve prosedürlerin
kolaylaştırılması için çaba harcıyoruz. İtalya’ya giden Türk turistlerin sayısı artacaktır ve artış sürdürülebilir olacaktır. EXPO 2015
Fuarı kültürel ve ekonomik entegrasyon açısından önemli bir platform olacak. Burada yeni projeler
ve yenilikçi fikirler tanıtılacak.
Dışişleri Bakanlığı, EXPO 2015
Fuarı için online platform hazırladı. Potansiyel ortaklar, müşteriler
ve tedarikçilerin iletişimi bu sayede güçlendirilecek.”
DEİK Yönetim Kurulu Üyesi
Başaran Ulusoy, İtalya’nın Türkiye’nin üçüncü ticaret ortağı olduğunu ve ülkedeki en büyük beşinci
yabancı yatırımcı haline geldiğini
ifade etti. Türk şirketlerinin İtalya’dan şirket ve marka satın alarak
‘Made in Italy’ logosunun gücüyle
küresel pazardaki etkinliğini artırma yoluna gittiğini anlatan Ulusoy,
iki ülke arasında gelecek dönemde daha güçlü bir yatırım ilişkisinin tesis edilebileceğini vurguladı.
Ulusoy, risklerle ve belirsizliklerle

sındaki hızlı büyüyen ekonomik
işbirliğini ortaklık seviyesine çıkarmalıyız” diye konuştu.
Maksimum işbirliği ve entegrasyon prensibiyle tüm alanlarda
ve seviyelerde işbirliği tesis edilmesi gerektiğini söyleyen Baki,
“Son
Son üç yılda Afrika’daki
en hızlı büyüme oranllarını kaydeden, 75
milyon dolarlık pazarına ilaveten Güney ve Doğu Afrika
Ortak Pazarı (COMESA) üyeliği ile
yatırımcılara
toplam
y
380 milyonluk bir paza38
ra açılım
l imkanı sunan Etiyopya, Türk özel sektörü için Afrika açılımının merkezidir. Türk
iş dünyası olarak Etiyopyalı şirketler ile güçlü ve çeşitlendirilmiş ekonomik ilişkiler tesis etmek istiyoruz. Bunun için bugün
yapacağımız ikili iş görüşmelerde illerdeki ortaklığımız için bir
adım olabilecek bir fırsat” dedi.

B Ö LG E D E P OTA N S İ Y E L Y Ü K S E K

Mortyus’a doğrudan
seferler beklenyor
Türkiye-Morityus İş Konseyi
Başkanı Ömer Hakan Baki, Şubat ayında gerçekleşen Morityus
temaslarını değerlendirdi. Baki,
Morityus’un Doğu ve Güney Afrika için ortak pazar (COMESA)
ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu’na (SADEC) üye 34 ülke
ile serbest ticaret anlaşmasının
mevcut olduğunu, bu ülkelere sıfır gümrük vergisi ve kota ile Morityus üzerinden ürün satılabildiğini söyledi.
Morityus’un ABD ve Avrupa
ülkelerine gümrüksüz ve kotasız ürün satabilmekte olduğunu
anlatan Baki, Morityus’un finansal alt yapısının sağlam olduğunu anlattı. Halıhazırda Air France, British Airways, Lufthansa
ve Emirates firmalarının doğrudan Morityus’a seferi olduğunu
dile getiren Baki, Türk Hava Yolları’nın da Morityus’a doğrudan

sefer düzenlemesi gerektiğini
söyledi. Türk ürünlerinden Morityus pazarında ticareti mümkün olabilecek ürünler arasında
başta tarım ve gıda ürünleri gelmekte olduğunu ifade eden Baki,
Türkiye’den Morityus’a ihracatın
2014 yılında yaklaşık 38 milyon
dolar olduğunu belirterek, konserve ürünler, zeytinyağı, un, şekerli ve çikolatalı mamuller, bisküviler ve makarna ürünlerinin
ihracatında büyük potansiyel görülmekte olduğunu vurguladı.
2014 yılında ithalatının yaklaşık
4.5 milyon dolar değerinde olduğunu anlatan Baki, “Morityus’un
AGOA’nın (Afrika Kalkınma ve
Fırsat Yasası) sağlamış olduğu
teşvikler sayesinde özellikle güçlü olan tekstil sektörü ile diğer çeşitli ürünlerin ABD’ye ihracatında büyük fırsatlar bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Türkye’ye yatırım
toplamı 2.7 mlyar dolar
Son yıllarda İtalyan yatırımcıların Türkye’ye lgsnn
öneml ölçüde arttığını dle getren Ulusoy, Türkye’ye
2002 yılından bu yana yaklaşık bn 200 İtalyan şrketn
toplam 2.7 mlyar dolar değernde yatırım yaptığını söyled.
Türk şrketlernn İtalya’dak yatırımlarının 300 mlyon doları
aşmış durumda olduğunu dle getren Ulusoy, “Türkye yen
teşvk programları ve Avrupa ortalamasının üzerndek büyüme
oranı le İtalyan yatırımları çn her zamanknden daha cazp
hale gelmştr. Yatırımların canlanması, potansyel alanların
karşılıklı olarak değerlendrleblmes çn k ülke ş dünyası
kuruluşlarına öneml görevler düşmektedr. DEİK olarak
Türkye ve İtalya arasında yatırım mkanlarının
doyasaptanmasında, değerlendrlmesnde ve ortak
lu
da
grşmlern kurulmasında her türlü
önembir coğyardım ve desteğ
rafyanın
li konumveryoruz” ded.

ortasında bulunan Türkiye’nin
iktisadi açıdan güçlü olmak için
küresel piyasalara stratejik yatırımlar yapmak zorunda olduğunu
bildirdi. Ulusoy, Türk şirketlerinin
Avrupa Birliği ülkelerinde yapacağı yatırımların Avrupa pazarına ihracatın artması ve ekonomik gelişmeden daha fazla pay alması için
önemli olduğunu iletti.

İk ülke dünyada öneml
konumda
Lombardia Bölgesi EXPO 2015
Sorumlu Müsteşarı Fabrizio Sala, Türkiye’nin AB üyeliği için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi. İki ülkenin dün-

da bulunduğunun ifade eden
Sala, EXPO 2015 Fuarı sürecinin
kendileri için oldukça uzun olduğunu vurgulayarak, bunun 7 yıldır
devam ettiğini, ‘Gezegeni Beslemek ve Yaşam İçin Enerji’ temasıyla söz konusu fuarı gerçekleştirmeye hak kazandıklarını belirtti. EXPO 2015’te gıda güvenliğinin
masaya yatırılacağını kaydeden
Sala, sözlerine şöyle devam etti:
“Gıdaya ulaşamayan 800 milyon
insanın muzdarip olduğu durumu
inceleyeceğiz. Fuara yaklaşık 150
ülkeden katılım gösterilecek. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği de
buraya katılacak ve bu önemli tartışmayı bu önemli aktörlerle ger-

ülke olarak 2015’te Latn Amerka ve
Afrka olmak üzere k stratejk hedef
pazarı olduğunu bldren Olpak, bu
k pazarda da Portekzl şrketlern
bağlantılarının yen ortaklıkları
berabernde getrebleceğn kaydett.
Olpak, DEİK le Portekz Küresel
Tcaret ve Yatırım Ajansı (AICEP)
arasında mzalanacak şbrlğ
anlaşması le k ülkenn özel sektörler
arasında kurumsal dyaloğun daha da
güçleneceğn sözlerne ekled.

ziyaretlerin bunun bir göstergesi
olduğunu anlattı. Hükümetlerarası zirvede imzalanacak olan anlaşmaların ve yapılacak görüşmelerin
ikili ilişkilerin geleceğinde önemli bir yer teşkil ettiğini vurgulayan
Frasquilho, katılım sağlayan Türk
işadamlarını Portekiz’de yatırım
yapmaya davet etti.
Ziyaret kapsamında gerçekleşen
Türkiye-Portekiz Hükümetlerarası Birinci Zirvesi Ortak Bildiri Toplantısı’nda, Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu ile Portekiz Dış Ticaret ve
Yatırım Ajansı (AICEP) arasında
Mutabakat Zaptı imzalandı.

çekleştireceğiz.”
Türkiye’nin EXPO 2015 Yüksek
Komiseri ve Ekonomi Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez de, EXPO Milano’nun teması itibariyle, tüm dünyaya gıda ve
beslenmenin önemini ve bu konularda acil olarak uluslararası alanda işbirliği ihtiyacını anlatacak bir
organizasyon olduğunu söyledi.
Türkiye’nin EXPO Milano 2015’e
büyük önem verdiğini belirten
Sönmez, “EXPO’ya ‘Geleceğin gıdası için tarihin irdelenmesi’ temasıyla katılıyoruz. Ülkemiz bilgi
birikimi ve deneyimi, sürdürülebilir gıda desteği ile yaşanabilir bir
dünya kurmada öncülük yapmaya
hazırdır” diye konuştu.
EXPO Antalya 2016 hakkında da
bilgi veren Sönmez, söz konusu organizasyonun 23 Nisan-30 Ekim
2016 tarihlerinde ‘Çiçek ve Çocuk’
temasıyla bin 120 dönüm alanda
düzenleneceğini söyleyerek, burada EXPO Tepesi, EXPO Kulesi gibi alanların yanı sıra çocukların iyi
vakit geçirmesini sağlayacak alanların da bulunacağını vurguladı.
Sönmez, “Kalıcı ve cazibesini koruyan bir mekan yapılması planlanmaktadır. Çalışmalarımız devam ediyor. EXPO Milano’daki iş
birliğimizin yanı sıra İtalya ile iş
birliğimizin EXPO Antalya ile daha da güçleneceğini düşünüyorum.
İtalya’nın EXPO Antalya’ya katılımını önemsiyoruz” dedi.
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Bahreyn ve
Kuveyt, ortak
çalışacak
Türkiye-Bahreyn ve Türkiye-Kuveyt İş Konseyleri’nden
ortak hareket etme kararı. Türkiye-Bahreyn İş Konseyi ve
Türkiye-Kuveyt İş Konseyi, bölgedeki tecrübelerin paylaşılması ve işbirliklerinin artırılması
amacıyla önemli bir adım attı.
Konseylerin bünyesinde ‘inşaat-gayrimenkul, sağlık ve turizm, savunma-bilişim ve telekomünikasyon, sanayi yatırımları ve teknik müşavirlik’ olmak
üzere dört çalışma grubu kuruldu. Bu çalışmalarda ortak hareket edecek olan iş konseylerinin
faaliyetlerinde, Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu üyelerinin de
daha etkin söz sahibi olması hedeﬂeniyor.
İki konseyin ortak kurduğu
çalışma gruplarının amacının,
Türkiye ve anılan ülkelerdeki
öncelikli sektörlerde karşılıklı
işbirliklerinin artırılması ve çalışmalardan verim elde edilmesi olduğu açıklandı.

B Ü Y Ü K E L Ç İ D E İ K ' İ Z İ YA R E T E T T İ

Güney Afrika
ilişkileri
geliştirmek istiyor
Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Vika Mazwi
Khumalo, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan’ı 12 Mart 2015 tarihinde
ziyaret etti. Büyükelçi Khumalo, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için yapılacak her
faaliyete tüm desteği vermeye
hazır olduklarını söyledi. Khumalo, öncelikli olarak İş Konseyi’nin Güney Afrika tarafındaki
yapılanmasının değiştirilmesi
ve büyük, orta ve küçük ölçekli
tüm firmaları kapsayan bir üst
çatının kurulması gerektiğini
vurguladı. İş dünyasının bir saniyesinin bile boş geçmediğini
anlatan Khumalo, bir yapı içinde iki ülke arasındaki ticareti
geliştirecek anlaşmaların imzalanmasının geciktirilmemesi gerektiğini belirtti. Serbest
ticaret anlaşmasının büyük
bir önemi olduğunu kaydeden
Khumalo, anlaşmanın eşit derecede kazanç getirecek şekilde hazırlanması gerektiğini ifade etti.
Güney Afrika’nın Türkiye
için önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Vardan, Karma
Ekonomik Komisyonu toplantısının en kısa zamanda yapılması ve iş konseyi faaliyetlerinin arttırılması için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

T Ü R K L E R YAT I R I M A B E K L E N İ YO R

Cbut’de enerj
taleb artıyor
Cibuti Ankara Büyükelçisi Aden
Houssein Abdillahi, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad
Vardan’ı 12 Mart 2015’te ziyaret
etti. Abdillahi, Cibuti’de Türk yatırımlarını arzu ettiklerini söyleyerek, elektriğin pahalı olduğunu
ve 3 yeni havalimanı ile Cibuti-Etiyopya tren yolu gibi yeni yatırımların elektrik ihtiyacının arttığını belirtti. Abdillahi, Cibuti’de
jeotermal konusunda Türk firmalarına önemli fırsatlar olduğunu belirtti. Vardan da, her konuda tam destek olacaklarını dile
getirerek son yapılan faaliyetlerden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. Vardan, Cibuti’de
Türkiye için kurulacak serbest
bölgenin çok önemli olduğunu, iş
konseyinin bu konuda gerekli çalışmaları yapacağını belirtti.

‘Hazar ayıran değl, bağlayıcı br denz’
Uluslararası Türkmenstan
Yatırım Forumu’nda
konuşan Ekonom Bakanı
Nhat Zeybekc, Hazar
Denz’nn ayıran değl,
bağlayıcı br konumda
olduğunu, Hazar üzernden
Türkye ve Türkmenstan’ın
brbrne bağlandığını
söyled.
Uluslararası Türkmenistan Yatırım Forumu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkmenistan Sanayici ve Girişimciler Birliği Başkanı Aleksandr Dadayev’in katılımı
ile DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi Başkanı Sefa Gömdeniz’in ev sahipliğinde 4-5 Mart 2015 tarihlerinde
İstanbul’da gerçekleşti. Foruma,
Çalık Holding, Polimeks Holding,
Cotam Enterprises, Rönesans, Tepe Türkmen, Nata Holding, Coca
Cola İçecek, Schneider Electric,
Engin Group ve MPE şirketleri
sponsor oldu.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye için Türkmenistan’ın
önemli olduğunu belirterek, Türkmenistan’ın Hazar Denizi’nin öteki tarafında olduğunu; fakat Hazar’ın artık ayıran değil, birbirine
bağlayıcı olduğunu söyledi. Ekonominin bozulduğu zamanlarda sosyal, kültürel ve diğer bağlantıların
da kendi ayakları üzerinde duramadığını anlatan Zeybekci, dünya
kuralları belirleyicisinin son bin
yıldır, özellikle de 80’ler ve 90’ların sonunda blokların yıkılması ile
tek bağlantının ekonomik bağlantı
olduğunu vurguladı. Hazar Denizi üzerinden iki ülkenin birbirine

100 mlyar dolarlık nşaat yatırımı yapılacak
Türkmenstan Sanayc ve Grşmcler
Brlğ Başkanı Aleksandr Dadayev,
Türkmenstan Cumhurbaşkanı
Gurbangul Berdmuhamedov’un
konuşma metnn katılımcılara okudu.
Türkmenstan’dak yatırım fırsatları
hakkında blg veren metnde, şunlar
yer aldı: “Enerj, sağlık, blşm ve sosyal
tesslern gelştrlmes çn çalışıyoruz.

bağlanacağını vurgulayan Zeybekci, demiryolu ile ilgili çalışmaların
hızla devam ettiğini kaydetti. Hazar Denizi’nden geçen Pekin’den
Londra’ya bağlanan projenin bu
coğrafyada hayat bulacağını belirten Zeybekci, “Türkiye, bu coğrafyanın Türkmenistan ve Azerbaycan ile yeniden barış ve huzurlu haline gelmesi önemsiyor” dedi.
Barış, huzur, kardeşlik coğrafyasında ticari ilişkilerin de derin
ve sağlam olması gerektiğini ifa-

Bu şeklde yen tessler ortaya
çıkmaktadır. Bölgelern kendlerne
özgü özellkler kullanılmak üzere,
bölgelerde büyük sanay brlkler
oluşturuyoruz. Ülkemzde kırsal
kesmlern gelştrlmes çn 15 yıllık
br plan öngörüyoruz. TürkmenbaşıAkşabat’ta bu yıl 800 konut nşa
edlecek. 100 mlyar dolara tekabül

de eden Zeybekci, ticarette kısıtlamaların olmaması gerektiğini aktardı. Zeybekci sözlerine şöyle devam etti: “Ekonomi Bakanı olarak
Türkmenistan’ın menfaati nasıl
olur? Nasıl daha çok ithalat yapılabilir? Benim işim ithalatı minimize etmek ve ihracatı maksimum
hale getirmek. Fakat Türkmenistan için bu durum farklı. Kendimi
Türkmenistan Ekonomi Bakanı
olarak görüyorum bazen.”
Türkmenistan’ın bütün sektör-

edlecek br nşaatın yapılması
hedeflenmektedr. İşbrlklern ve
hedeflere ulaşmak çn ş çevrelern
ve toplumsal katılımcıları br araya
getrmelyz. Halkımızın refah sevyesn
daha da yükseltmey hedeflyoruz.
İşadamlarımızın brlkte çalışacağına
nanıyorum. Türkmenstan’da serbest
yatırım yapablrsnz.”

lerinin önemli olduğunu dile getiren Zeybekci, “Türk ve Türkmen
işadamlarının daha çok biraraya
gelmeleri önemli. Kendi ülkeleri gibi yatırım yapar hale gelmelerinden daha da önemli olan birlikte
üçüncü ülkelere yatırım yapabilmeleridir” dedi.

2 bne yakın kl
ş görüşmeler yapıldı
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Cihad Vardan, Türkmenis-

tan’ın kalkınma stratejilerini yakından takip ettiklerini anlattı.
Türk, Türkmen ve foruma katılan
50’ye yakın ülkeden gelen işadamları ile kamu görevlileri arasında
2 bine yakın ikili iş görüşmelerinin forumun ilk gününde yapıldığını belirten Vardan, Türkmenistan’da neler yapılabileceğini,
hangi alanlarda işbirlikleri içinde
bulunabilecekleri konusunun tartışılacağını belirtti. Ömer Cihad
Vardan, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye ile Türkmenistan ilişkilerinin gelişmesinde anahtar
rol oynamış olan Türk şirketler ve
Türkmensitan’a yatırım yapmak
isteyen diğer ülkelerin şirketleri
bugün buradaki forumdalar. Şirketler arasında Türkmenistan
makamlarının artan desteği ile iki
ülke şirketleri arasındaki işbirlikleri ile kardeşlik bağları daha da
güçlenecek. Türkmenistan’ın kalkınma stratejilerini yakından takip ediyoruz. Bu yıl 20. yılını kutladıkları ve kararlılıkla yürüttükleri ‘aktif tarafsızlık’ politikasını,
bölgesel barış ve refaha yaptığı
katkıları yürekten destekliyoruz.
Bütün bunların bölgesel barış ve
refahın kalkınmasına katkı sağladığını da görüyoruz. Türkler için
Türkmenistan hakikaten önemli bir ülke. Ama sadece bizler için
değil, 50’ye yakın ülkeden katılımcı için de oldukça önemli. Sadece
inşaat sektöründe bugüne kadar
toplam yatırımların tutarı 50 milyar dolara yaklaştı. Bunun da daha
sonraki günlerde artmasını umuyoruz. Forum, Asya’nın parlayan
yıldızı Aşkabat ile küresel ekonominin çekim merkezi İstanbul’u
bir araya getiriyor.”

D Ü Z E N L E N E N İ Ş F O R U M U N A K AT I L I M YO Ğ U N D U

VA R DA N , U LU DAĞ E KO N O M İ Z İ RV E S İ ’ N D E KO N U ŞT U :

Gürcstan, Türkye ve Azerbaycan
tcaretnde hedef 20 mlyar dolar

Afrika, Türkiye için çok önemli bir bölge

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş
Forumu (TAGİF), Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci, Gürcistan
Başbakan Yardımcısı, Ekonomi
ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Giorgi Kvirikaşvili, Azerbaycan
Ekonomi ve Sanayi Bakanı Şahin
Mustafayev’in katılımı ile Gürcistan Ulusal Yatırım Ajansı Direktörü Georgi Pertaia’nın moderatörlüğünde 6 Mart 2015 tarihinde Batum’da gerçekleşti.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan İş Forumu’nda DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad
Vardan, DEİK Türkiye-Gürcistan
İş Konseyi Başkanı Tuğrul Erkin,
Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Cengiz Gül ve 350’den
fazla katılımcı yer aldı.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, forumların daha sık yapılması gerektiğini söyledi. Bir forumun da yakın zamanda Türkmenistan’da yapılabileceğini
belirten Zeybekci, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan’ın birlikte
dördüncü ülkelerde işbirliği yaparak, ortak projeler üzerinde çalışılması gerektiğini aktardı. Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan
arasındaki üçlü ticaret hacminin
20 milyar dolar seviyelerine ulaşması gerektiğini ifade eden Zeybekci, “Ekonomideki sınırları kal-

dırarak ortak çalışma içinde olmamız lazım” dedi.
İlişkilerin ekonomik zemine
oturması ile beklentilerin daha
da kolay karşılanabileceğini vurgulayan Zeybekci, bu coğrafyadaki İpek Yolu’nun gelecek 3-5 yıllık
dönemde yeniden canlanacağını
dile getirdi. Hazar Denizi’nin üç
ülkeyi birleştiren bir konuma geleceğini vurgulayan Zeybekci, üç
ülke arasında özellikle enerji ve
ulaşım alanlarındaki işbirliğinin
önemine dikkat çekti.

‘Türkye, gerçek dost ve
stratejk ortak’
Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, Türkiye’nin, Azerbaycan ve Gürcistan’ın gerçek dostu
ve stratejik ortağı olduğunu söyledi. Forumun ülkeler arasındaki ilişkileri ve işbirliğinin daha da
derinleşmesine fırsat vereceğini
belirten Garibaşvili, Türkiye’nin
ve Azerbaycan’ın yatırım potansiyelinin büyük olduğunu aktardı. Garibaşvili, sözlerine şöyle devam etti: “Gürcistan olarak, Türkiye ve Azerbaycan ile iş yapmaya
her zaman hazırız. Hükümetimiz,
ekonomimizin geliştirilmesi için
yatırımcılara gereken yardımı
yapmak için çaba gösteriyor. İşadamlarını ülkemize çekmek için
yatırım alanlarını cazip hale getirmeye çalışıyoruz. Gürcistan’ın

kapısı size her zaman açıktır. Gürcistan’da iş alanları şeffaf, tehlikesiz ve tarafsızdır.”
Gürcistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir
Kalkınma Bakanı Giorgi Kvirikaşvili, ülke halklarını birbirine
daha da yakınlaştıracak, ekonomik ortaklık çerçevesinde birçok
projenin olduğunu söyledi. Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye’de
ticareti teşvik etmenin önemli olduğunu anlatan Kvirikaşvili, üç
ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin örnek teşkil ettiğini ve alternatifinin olmadığını belirtti.

Foruma lg büyük
Azerbaycan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Şahin Mustafayev, forumda 350’den fazla katılımcının olduğunu kaydederek, ilginin
büyük olduğunu bildirdi. Mustafayev, “Bakü-Tiﬂis-Ceyhan boru
hattı ve Bakü-Tiﬂis-Kars demiryolu inşası gibi birçok stratejik
proje gerçekleştirildi. Yakın zamanda Güney Gaz Koridoru’nu
da hayata geçireceğiz. Bunlar çok
önemli projeler, Avrupa ülkelerinin enerji ihtiyacını karşılaması
bakımından büyük öneme sahip”
diye konuştu.
Mustafayev, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye’nin birbirleri
arasındaki işbirliğini artırarak devam ettirmesi gerektiğini belirtti.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, 13-14 Mart 2015 tarihlerinde dördüncüsü gerçekleştirilen
Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne katıldı. Zirve’nin ‘Afrika: Fırsat kapısı’ başlıklı panelinde bir konuşma yapan DEİK Başkanı Vardan,
katılımcılara Afrika’da Türk iş
dünyası için mevcut fırsatlar, Afrika’da iş yapmanın püf noktaları
ve 2023 hedeﬂeri doğrultusunda
Afrika’dan beklentiler konularında bilgi verdi.
Afrika’nın, Türkiye ve dünyanın hemen her ülkesi için çok
önemli olduğunu, bazı ülkelerin
de bu coğrafyanın önemini daha
yeni anlamaya başlandığını söyleyen Vardan, Afrika’da toplam
nüfusun 1 milyara yakın olduğunu, 2060’lara kadar bu nüfusun
ikiye katlanmasının beklendiğini ifade etti. Dünyaca ünlü The
Economist dergisinin 13 yıl arayla basılmış kapaklarını katılımcılar ile paylaşan Vardan, yıllar öncesindeki bir kapakta Afrika’nın
‘Ümidi olmayan, çok sıkıntılı bir
kıta’ olarak tanımlandığını, daha
sonra 2 Mart 2013 tarihli kapakta
ise Afrika’nın fırsatlarından bahsedildiğine dikkat çekti. Afrika’ya
yönelik benzer durumun Türkiye’de bürokrasi ve dış temsilciliklerde de vaki olduğunu vurgulayan Vardan, “90’lı yılların başlarında ve ortalarında biz MÜSİAD
olarak Afrika’ya gitmek istediğimizde büyükelçilerimiz ve diğer
yetkililer oraya niye gitmek istediğimizi sorguluyorlardı; ‘burada vakit kaybetmeyin’ diyorlardı.
Şimdi ise durum 180 derece farklı. Tüm büyükelçilerimiz bizleri
Afrika’ya davet ediyor ve fırsatları kaçırmayalım diye adeta yalvarıyorlar” dedi.

İşbrlklerne de
önem verlmel
Konuşmasında insanın olduğu
her yerde ihtiyaçların bulunduğuna dikkat çeken Vardan, Türk
firmalarının yaptıkları yatırımlar, ürettikleri mallar ve verdikleri hizmetler ile Afrika’da büyük iş potansiyeli imkanlarına
sahip olduğunu ifade etti. Afri-

ka’da sadece ticaret değil yatırım
işbirliklerine de önem verilmesi
gerektiğine de değinen Vardan,
Türk özel sektörünün tek resmi
yetkili temsilcisi DEİK olarak,
mevcut 121 iş konseyinin 22’sinin, Afrika kıtasındaki ülkelerde bulunduğunu ve DEİK olarak büyükelçiliklerin bulunduğu her ülke de yeni bir iş konseyi
oluşturmayı hedeﬂediklerini
ifade etti. Vardan, buna göre 39
olan büyükelçiliklerin sayısına
ulaşmak üzere 17 ülkeyle daha
iş konseyi kurulacağını bildirdi.
Mevcut ve yeni iş konseyleri ile
Türk iş dünyasının Afrika ile birebir ve daha yakın işbirliği içerisine gireceğini kaydeden Vardan, bunun Türkiye’nin ve Türk
iş dünyasının Afrika’daki itibarını artıracağına dikkat çekti. Vardan, sözlerine şöyle devam etti:
“Hepinizin malumu olduğu üzere Afrika 2000’den sonra küresel
ilgiyi üzerine çekti. Kıtada etkinlik gösteren ülkelere ilaveten Çin,
Hindistan, Brezilya gibi ülkeler
de Afrika’da aktif olma çabasına
girdiler. İngiltere, Fransa gibi aktörler kıtada daha çok güvenlik
kaygıları merkeze alarak siyasi
ve askeri angajmanlara girerken
yeni aktörler daha çok ekonomik
menfaatler ile hareket etmeye başladılar. Bazı ülkeler Afrika
için özel ordular kurarken, bazıları da Afrika’da yerleşik askeri
üstler kurdular.”
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Polonya le tcaret hedef: 10 mlyar dolar
Türkye ve Polonya arasındak tcaret hacmnn
5.5 mlyar dolar olduğunu anlatan Nhat Zeybekc,
önümüzdek 3 yıl çersnde bunu 10 mlyar dolara
çıkarmak stedklern söyled.
Türkiye-Polonya İş Forumu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Polonya Dışişleri Bakanı Grzegorz Schetyna, Tarım Bakanı Marek Sawicki’nin katılımı ve DEİK Yönetim
Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın ev sahipliğinde 26 Mart 2015
tarihinde İstanbul’da gerçekleşti.
Türkiye ve Polonya arasındaki
ilişkilerin 600 yıl öncesine dayandığını anlatan Zeybekci, iki ülke
işadamlarının biraraya gelmesi gerektiğini ve iki ülkedeki iş imkanlarını biraraya getirilmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye’nin 2023’e kadar enerji
üretimini ikiye katlaması gerektiğini vurgulayan Zeybekci, bunun
için de 150 milyar dolarlık bir yatırım öngörüldüğünü belirtti. Türkiye’nin haberleşme, ulaşım, sağlık
ve eğitim alanında yatırım yapacağını ifade eden Zeybekci, Türkiye’de çok büyük bir potansiyel olduğunu kaydetti. Zeybekci, önümüzdeki 3 yıl içinde 5.5 milyar
dolar olan ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması gerektiğini
vurguladı.
Dünyada AB ile Gümrük Birliği anlaşması olan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirten Zeybekci,

İlşkler, daha y
noktalara taşınacak

“Türkiye, dünya yeniden yapılanırken yerimizi alırız demiyor, yeniden kuranlardan biri oluruz diyor.
Neden Türk firmaları Polanya’da
yatırım yapmıyor? Neden Polonyalı firmalar Türkiye’de yatırım
yapmıyor? Bunu araştırıp bulmamız lazım. Bizden ne istiyorsunuz?
Gerekirse biz Ekonomi Bakanlığı
olarak, adama göre ceket dikebiliriz, yani size göre kurallar koyarak
yolunuzu açabiliriz. Birlikten kuvvet doğar deriz, gelin güçlerimizi
birleştirelim” dedi.

‘Büyümeye devam
etmey amaçlıyoruz’
Forumda bulunmalarının Türkiye ve Polonya arasındaki işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini anlatan Polonya
Dışişleri Grzegorz Schetyna, İstanbul’un Asya ve Avrupa’nın arasında bir köprü olduğunu söyledi. Türkiye ve Polonya olarak beraber daha güçlü bir ekonomi
oluşturulabileceğini ifade eden
Schetyna, “Bizim yetkili kuruluşlarımız yenilikçi çalışmalara
adım attılar. Büyümeye devam etmeyi amaçlıyoruz” dedi.
Küresel fırsatlardan en iyi ya-

rarlanan ülkelerden biri olduklarını dile getiren Schetyna, sözlerine şöyle devam etti: “Polonyalı yetkili kuruluşlar ve şirketler
özel uzmanlıklarını Türkiye’deki
muhataplarıyla paylaşmaya hazır. Aramızda Polonya’nın önemli
şehirlerinin ve bölgelerinin liderleri bulunuyor. Bu ziyaret bizim
taahhüdümüzü gösterir nitelikte.
Bu forum sayesinde akıllı şehirler, enerji, çevre, eğitim, turizm ve
kültür alanlarındaki işbirliğini artırmamız çok önemli. Bu bağlam-

da Polonya’nın güçlü yönlerinden
faydalanmanız konusunda sizleri teşvik etmek isterim. Bizim de
Türkiye’den öğrenecek çok şeyimiz var. Türkiye ile yakın çalışmayı çok istiyoruz. Hem hükümetler
hem de özel sektör arasında iki ülkenin çok eskiye dayanan özel ilişkisine daha fazla katkıda bulunacağımızı düşünüyorum. 600 yıldan fazla bir geçmişse sahibiz. Bu,
iki ulusun çok daha sıkı bir bağla
21. yüzyılda da çalışacağının en
önemli kanıtıdır.”

Polonya Tarım Bakanı Marek
Sawicki de konuşmasında şunları söyledi: “Tarım alanındaki potalsiyellerimizin farkında değiliz.
Tarım hem Türkiye hem de Polonya’da çok önemli bir sektördür.
Birleşmiş Milletler’e göre 2050’de
dünya tarım ihtiyacı artacaktır. Tarım Bakanı ile yapmış olduğum görüşmeler doğrultusunda, iki ülke
arasındaki zorlukların aşılmasını
umuyorum. Gerekli çevre ve ortamın hazırlanması ve sağlanması
biz siyasetçilere bağlı.”

DEİK Yönetm Kurulu Başkanı
Ömer Chad Vardan, “Ülkelermz
arasında 600 yıllık dplomatk
lşkden güç alarak sıklaşan bu
temaslar le ekonomk lşklermz
daha ler noktalara taşınacak”
ded. Vardan, “Son 25 yılda büyük
br ekonomk dönüşümden
geçerek Avrupa ekonomk
sstemnn parlayan yıldızı halne
gelen Polonya le Türkye takp
ettkler büyüme modeller,
büyümeye katalzör olan sektörler
le brbrlerne benzemektedr.
Ülkelermz, küresel ekonomk
krz sonrasındak performansları
ve syas stkrarımız le Avrupa
ekonomsn öneml br ümt
kaynağı halne geld” dye
konuştu. Polonyalı şrketlern de
Türk şrketleryle brlkte ş yapmak
çn yoğun talepler olduğunu
belrten Vardan, “Ntekm Polonya
heyetnn genşlğ, toplantıların
sayısı ve bu steğn büyüklüğünü
gösteryor. Ülkelermz arasında
enerj, turzm, altyapı, gıda,
çevre teknolojler gb brçok
alanda öneml şbrlğ mkânları
bulunmaktadır” fadelern
kullandı.

TO P L A N T I L A R A B Ö LG E Ü L K E L E R İ N D E N T Ü R K İ Ş A DA M L A R I K AT I L D I

TATA R İ STA N C U M H U R B A Ş K A N I R Ü ST E M M İ N N İ H A N OV:

DTİK, Avrasya ve Balkanlarda ‘Türk grşmcler’ toplantılarını gerçekleştrd

Türkleri, geniş işbirliğine
davet ediyoruz

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrasya Girişimci Toplantısı, Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, DTİK İcra Komitesi Başkanı
Nail Olpak, RTİB Başkanı Naki Karaaslan ve DTİK Avrasya Bölge Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır,
DTİK İcra Komitesi Üyeleri Halim
Mete ve Berna İlter’in katılımları
ile 30 Mart 2015 tarihinde Moskova’da gerçekleşti.
Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, Dünya Türk İş Konseyi’nin ilk kurultayının 6 yıl önce ‘Küresel Güç: Türkiye’ teması
ile İstanbul’da gerçekleştirildiğini
söyledi. Türk diasporasının temel
olarak güçlendirilmesine yönelik faaliyetlere başlandığını belirten Yıldırım, yurtdışında yaşayan
Türklerin sorunları ile yakından ilgilenilerek, çeşitli kurumlar oluşturulduğunu kaydetti. Türkiye olarak bölgesel güç olmaktan çıkıp
küresel güç olma yolunda ilerlendiğini anlatan Yıldırım, “Güçlü bir
dalga şeklinde dünyayı saran küreselleşme hareketi uluslararası rekabette ayakta durmanın önkoşulu olarak bölgeselleşme çabalarını
ön plana çıkarmış bulunmaktadır.
Nitekim bugün Avrupa ve Amerika kıtaları arasında atılan adım-

lar bölgesel işbirliği modelini aşan
kıtalararası bir boyut kazanmıştır. ABD ve Avrupa Birliği arasında uzun süreden beri devam eden
Transatlantik Ticaret ve Yatırım
Ortaklığı müzakereleri artık bir
sonuca ulaşmaktadır. Yine Uzak
Doğu’da bölgesel işbirliği modellerine ağırlık verildiğini ve bunun
Avrasya coğrafyası ülkeleri için de
gerekli ve hatta zorunlu bir istikamet olduğu görüşüne katılacağınızı tahmin ediyorum” dedi.
DTİK Avrasya Bölgesi Komite Başkanı Ali Galip Savaşır, Türk
işadamları’nın yaşadıkları ülkelerde görev ve sorumluluklarının farkında olduklarını söyledi. Avrasya’nın her köşesinde, bir yandan
işlerini büyütmek için çalıştıklarını, diğer yandan da Türkiye’nin gönüllü elçileri olarak omuzlarında
önemli bir görev olduğunu bildiklerini söyleyen Savaşır, “Dünyaya
yayılan Türk diasporasının başarısı için bir çatı altında buluşmamız, koordine olmamız, güçlerimizi birleştirmemiz elzemdi. DEİK’in öncülüğüne DTİK hepimizi
için bir deniz feneri rolünü üstlendi. Ortak bir çatı yaratma yolunda bugüne dek atılmış en önemli
adımlardan biri oldu” dedi.

“DTİK’n ortak noktası Türkye”
DTİK Balkanlar’da Yerleşk Türk
Grşmcler Toplantısı, Ekonom
Bakanı Nhat Zeybekc, DEİK
Yönetm Kurulu Başkanı Ömer
Chad Vardan, Romanya Türk
İşadamları Derneğ (TİAD)
Başkanı Aykut Akbulut ve DTİK
İcra Komtes Üyeler Berna İlter,
Halm Mete, Rona Yırcalı’nın
katılımları le 1 Nsan 2015
tarhnde Romanya’da gerçekleşt.
Türkye’nn edlgen değl etken
br ekonom olarak, stretejsnde
hracatın olduğunu vurgulayan
Zeybekc, Japonya’da, Çn’de,
Yen Zelanda’da, Avusturalya’da,
Güney ve Kuzey Afrka’da

hracatın yapıldığını söyled.
Ömer Chad Vardan da, DEİK ve
İş Konseyler’nden bahsederek,
DTİK’n ortak noktasının Türkye
platformu olduğunu belrtt. DTİK
İcra Komtes ekb le çalışmalara
devam edleceğn söyleyen
Vardan, “Bu yıl sonunda DTİK
Kurultay’ını gerçekleştreceğz”
ded. Aykut Akbulut se,
“Balkanlardak Türk grşmclernn
koordnasyonunu sağlayan DTİK
faalyetlern önemsyoruz. Bugün
bu toplantı da ortak hedeflermz
belrleyerek, çalışmalarımızı
sürdüreceğmze nanıyorum”
fadelern kullandı.

'ULUSAL VİZYON’ BAZ ALINDI

DEİK TÜRKİYE-KANADA İŞ KONSEYİ BAŞKANI YILMAZ ARGÜDEN:

Katar için çalışma
grupları kuruldu

Kanada, Türkye’ye çok büyük katma değer katablr

2006'dan itibaren çalışmalarına
hızla devam eden Türkiye-Katar
İş Konseyi’nin bünyesinde; konseyin çalışmalarının daha aktif
ve verimli hale getirilmesi için
‘Ambalaj ve Alüminyum Bazlı Alt
Sanayi, Eğitim, Finans, İnşaat,
Perakende ve Franchise, Sağlık
Turizmi, Savunma ve Havacılık
ve Tarım’ çalışma grupları kuruldu. Anılan çalışma gruplarının
kurulmasında Katar Hükümeti tarafından büyümeyi sürdürülebilir kılmak ve vatandaşlar
için yüksek standart sağlamak
amacıyla hazırlanan ‘2030 Katar
Ulusal Vizyonu’ baz alındı. 2030
Katar Ulusal Vizyonu; rekabetçi ekonomi yaratmak, ekonomiyi
çeşitlendirmek ve kalkınmanın
sürdürülebilirliğini sağlamak
adına ülke ekonomisinde özel
sektörün varlığının artırılmasının önemine dikkat çekiyor.

Türkiye-Kanada İş Konseyi, Kanada Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Jean’in Türkiye ziyareti
onuruna akşam yemeğini, 26 Şubat'ta İstanbul’da gerçekleştirdi.
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ev sahipliğinde gerçekleştirilen yemeğe, Kanada Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Jean, Kanada İştanbul Başkonsolosu Andrew
Smith, DEİK Başkan Yardımcısı

Nail Olpak, DEİK Türkiye-Kanada
İş Konseyi Başkanı Yılmaz Argüden, Başkan Vekili Banu Tesal, Kanada Ticaret Müşaviri Rene Wassill, Mineks International Genel
Müdür Yardımcısı Kerem Kapancı, TRPE Capital Yönetici Ortağı
Memet Yazıcı, TRPE Capital Yönetici Direktörü Tolga Güreş, EDC
Doğu Akdeniz ve Kafkaslar Bölge
Direktörü Zenon Woychyshyn ka-

tıldı. Daniel Jean, Kanada-Türkiye ilişkilerine verdikleri önemini
vurgulayarak, iki ülke arasındaki
ilişkide gidilecek çok mesafe olduğunu belirtti. İnovasyonun sürdürülebilir üretim açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Argüden de, Kanada’nın bu anlamda
dünyanın en ileri ülkelerinden biri olduğu ve Türkiye’ye çok büyük
katma değer katabileceği belirtti.

ÇALIŞMA YEMEĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kenya’da yatırım fırsatları değerlendrld
Türkiye-Kenya İş Konseyi, Kenya’nın Ankara Büyükelçisi Kiema Kilonza ile çalışma yemeği 4
Mart'taİstanbu’da gerçekleştirdi.
Toplantıya, sağlık, inşaat, mobilya, enerji, madencilik ve çelik sanayi sektörlerinden yaklaşık 40
işadamı katıldı. Türkiye-Kenya İş

Konseyi Başkanı Ali Nahit Bozatlı, iki ülke arasındaki ticareti artırmak istediklerini söyledi. Bozatlı, 2014'te Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta’nın Türkiye’ye
gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında gerçekleşen Türkiye-Kenya İş
Forumu ile iki ülkenin iş adamla-

rı/kadınları arasında iş olanaklarını keşfetme fırsatı sunduğunu ve
Kenya’da da bir iş forumu düzenlemeyi hedeﬂediklerini belirtti.
Büyükelçi Kilonzo da, Kenya’daki
yatırım fırsatlarına ve kamu-özel
sektör ortaklığıyla yapılacak projelere ilişkin sunum yaptı.

Türkiye- Tataristan İş Forumu,
Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ravil Zaripov, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Cihad Vardan’ın katılımı
ile 27 Mart 2015 tarihinde Kazan’da gerçekleşti. Rüstem Minnihanov, “Türk ortaklarımızın
Rusya piyasasında çalışmalar
için başlangıç platformu olarak
Tataristan’ı tercih etmesine ilgi
duyuyoruz” dedi.
Tataristan’da gereken tüm altyapının mevcut olduğunu belirten Minnihanov, “Sizleri geniş
işbirliğine davet ediyoruz. Kardeş Türk halkıyla ilişkilerimizin
artmasına büyük önem veriyoruz. Türkiye, Tataristan Cumhuriyeti için en önde gelen yurtdışı ortaklarından biri. Tataristan
ekonomisine yönelik yabancı yatırımların dörtte birinden fazlası
Türk ortaklarımıza ait. Özellikle
Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’nde Türk yatırımlarının çalışmaları büyük önem taşıyor. Bugün orada başka bir işletmenin,
Hayat Kimya’nın açılışını yapıyoruz. Yakın zamanda orada 2
yeni işletme daha açılacak” diye
konuştu.
Türkiye ve Tataristan arasındaki kültür, tarih ve geleneklerde ortak bağların bulunduğunu
söyleyen Zeybekci, “Rusya bugün Türkiye’nin önemli ticari ortaklarından biri. Son 2 yılda ticaret hacmi yüzde 15 kayıpla
2014’te 32.5 milyar dolara geriledi. Bir yıl önce 32.7 milyar dolardı. Ama eminim ki bu geçici bir
durum. 2020’ye doğru bu rakamı
100 milyar dolara artırmamız lazım. Bugün Rusya Ekonomi Kal-

kınma Bakanlığı ile sürekli çalışmalar halindeyiz. Yakın zamanda Bakan Aleksey Ulyukayev’le
görüşeceğiz ve bu konuyu ele alacağız. Rusya ve Türkiye arasında en kısa zamanda serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasını
umut ediyorum” ifadelerini kullandı.
Ömer Cihad Vardan da, Tataristan’ın yeniden inşasına
Türk müteahhitlik şirketlerinin
önemli katkılar sağladığını anlattı. Tataristan’da 300 civarında
Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini dile getiren Vardan, Türkiye’nin halen Tataristan’daki en
büyük yabancı yatırımcı olduğunu kaydetti. Türk müteahhitlik
şirketlerinin Tataristan’da aralarında Başbakanlık Binası, Kazan Havaalanı, Parlamento Binası, Lojistik Merkezi de olan
2 milyar dolar tutarında inşaat
projesini tamamladığını söyleyen Vardan, “Tataristan’da 2018
Dünya Futbol Şampiyonası için
yapılacak projelerde, Innopolis
ve Smart City isimli projelerde
öncelik verilmesini talep ediyoruz” dedi.
Tarım sektörünün de stratejik
bir sektör haline geldiğini aktaran Vardan, Tataristan’ın yaklaşık üçte birinin verimli topraklarla kaplı olduğunu kaydetti. Rusya Federasyonu içinde en
çok tarımsal üretim yapan üçüncü bölge olan Tataristan’da ortak tarımsal üretim yapılabileceğini vurgulayan Vardan, Türkiye’nin sahip olduğu ileri tarım
tekniklerinin, özellikle sulama
teknolojilerinin ortak projelerde
uygulamasının iki ülke gıda güvenliğine önemli katkı sağlayabileceğini sözlerine ekledi.
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