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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEİK’İN 30. OLAĞAN GENEL KURULU'NDA KONUŞTU

“DEİK, 2023 hedeflerine en fazla 
sahip çıkan kurumlardan birisi"

DEİK’in 30. Olağan Genel Ku-
rulu’nda açış konuşmasını ger-
çekleştiren Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 
ekonomisine yönelik saldırıla-
rın boşa çıkartılması konusun-
da devletle birlikte iş dünyasına 
çok önemli görevler düştüğünü 
belirterek, “Bu kritik dönemde 
yatırımlarını, projelerini, gayret-
lerini erteleyen herkes benim 
nazarımda ekonomimize saldı-
ranlarla aynı saftadır. Bunun altı-
nı çiziyorum” dedi.  

“Milli seferberlik 
silahla değil yatırımla olur”
Türkiye’yi 1 trilyon ABD Doları 
dış ticaret, 2 trilyon ABD Doları 
milli gelir ve dünyanın en büyük 
10 ekonomisinden biri haline ge-
tirme hedefine ancak hep birlikte 

çalışarak ulaşabileceklerini kay-
deden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
2023 hedeflerine en samimi ve sı-
kı sahip çıkan kesimlerin başında 
iş adamları ve özellikle de DEİK 
üyelerinin geldiğini söyledi. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, konuşması-
nı şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin 
ekonomisine yönelik saldırıların 
boşa çıkartılması konusunda dev-
letle birlikte sizlere de çok önemli 
görevler düşüyor. Hükümetimiz, 
iş dünyamıza esnaf, sanatkarla-

rımıza vergi ve sicil affından kre-
di kolaylığına kadar pek çok ila-
ve destek verdi ve vermeye de de-
vam edecek. Bunun karşılığında 
iş dünyamızdan tek beklentimiz, 
ekonominin çarklarını hızlandır-
ması, piyasayı hareketlendirme-
sidir. Çünkü yaşanan sıkıntının 
en önemli sebebi herkesin bekle-
me durumuna geçmesidir Bu ba-
kımdan ‘milli seferberlik’ diyo-
rum. Benim ‘milli seferberlik’ de-
diğim ‘eline silahını al, sokağa çık’ 

bu değil. “Milli seferberlik  işte 
budur.”

“Bu oyunları biz bozacağız”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, ülkesini ve milletini sa-
vunmak için en kıymetli varlığı-
nı, canını ortaya koyan yiğitlerin, 
aynı amaç için sermayesini kul-
lanması gerekenlere örnek ve ib-
ret olması gerektiğini vurgula-
dı. Ekonomiye döviz üzerinden 
bir saldırı başlayınca millete ve 

iş adamlarına Türk lirasına geç-
me çağrısı yaptığına dikkati çe-
ken Erdoğan, “Bazılarının benim 
bu çağrılarımı istihza ile karşıla-
dığını biliyorum. Halbuki ortada 
1994 krizinden beri yaşadığımız 
bir hakikat var. Birileri döviz spe-
külasyonuyla ekonomimize yön 
vermeye çalışıyor. Bu spekülas-
yonun gerisinde hiçbir rasyonel 
ekonomik sebep yoktur. Amaç, 
siyasi operasyonlara zemin ha-
zırlamaktır ama bu oyunları biz 

bozacağız. Bunu bozmak için de 
inşallah yerli paraya geçmek su-
retiyle bu adımları atacak ve kur 
baskısını inşallah bu ihracatta, 
ithalatta üzerimizden silkeleyip 
atacağız” dedi.

“Kamu bankaları 
dahil faizin düşmesi lazım”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 
günlerde kurda yaşanan dal-
galanmaya karşı tıpkı 15 Tem-
muz’da milletin yaptığı ve daha 
önceki saldırılarda aldıkları ted-
birler gibi kararlı ve sabırlı bir du-
ruş ortaya koymak mecburiye-
tinde olduklarını anlatarak, “İşte 
bu sebeple ben işadamlarına ya-
tırım yapın ‘Türk lirasına geçin, 
üretin, ihraç edin, istihdam sağ-
layın diyorum. Çünkü bize zerk 
edilmeye çalışılan zehrin panze-
hiri bunlardır” dedi. Bu sebep-
le faizin düşürülmesinden bah-
settiğine dikkati çeken Erdoğan, 
“Kamu bankaları dahil faizin 
düşmesi lazım. Niye? Girişim-
cinin önünü açmamız için faizin 
düşmesi lazım. Girişimci yatı-
rımı yapacak ki istihdam olsun, 
üretim olsun, rekabet olsun. Eğer 
girişimcinin rekabet yapmasına 
fırsat hazırlamazsak bunlar nasıl 
olacak?” ifadelerini kullandı.

Moldova ile hedef 1 milyar $ İş insanları AB’yi masaya yatırdıPakistan ile sektörel işbirliği artıyor
DEİK tarafından düzenlenen Pakistan-Türkiye Yuvarlak 
Masa Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve Pakistan Başbakanı Navaz Şerif katılımları ile 17 Ka-
sım 2016 tarihinde İslamabad kentinde gerçekleştirildi.

Çin ile ekonomik ilişkilerde yol haritası
DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi öncülüğünde Çin ile den-
geli bir ilişki için “Asya Yüzyılında Türkiye-Çin Halk 
Cumhuriyeti Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi için 
Yol Haritası” başlıklı rapor hazırlandı. 
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DEİK/Türkiye-Moldova İş Forumu 16 Aralık 2016 ta-
rihinde Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi 
Bakanı Octavian Calmic,  T.C. Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’nin katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirildi. 

AB Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye-AB Sivil 
Toplum Diyaloğu Toplantıları Brüksel ve Berlin’de ger-
çekleştirildi. Toplantıda, iş dünyasını temsilcileri Türki-
ye-AB ilişkilerini masaya yatırdı.

DEİK’in 30. Olağan Genel Ku-
rulu, 24 Aralık 2016 tarihinde 
T.C. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve T.C. Eko-
nomi Bakanı Nihat Zeybek-
ci’nin katılımları ile DEİK Yö-
netim Kurulu Başkanı Ömer 
Cihad Vardan’ın ev sahipli-
ğinde İstanbul’da gerçekleş-
tirildi.

“2017'de  ihracat seferberliği 
yeniden başlayacak”

DEİK'in yeni logosu 
tanıtıldı

Genel Kurul delegelerine hitap eden T.C. 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci konuş-
masında, DEİK olarak 2017 yılına dair he-
deflerin gözden geçirileceğini belirtti. 
Bakan Zeybekci, 2017 yılının ih-
racat seferberliğinin yeniden 
başlayacağı yıl olacağını 
açıkladı. 2023 rotasının 
tekrar gözden geçirile-
ceğini belirten Zeybekci, 
DEİK’in ortaya koyduğu 
sinerji ve performansın 
uzun vadede başarılı ça-
lışmalar ile devam edeceği-
ni söyledi. Türkiye’nin dış tica-
ret hedeflerinin belirlenmesi ve bu 
amaç doğrultusunda eyleme geçilmesinde 
en etkin yol olan devlet-özel sektör birlik-
teliğinin yeni DEİK yapısıyla gerçekleş-

tirildiğini aktaran Zeybekci, Türkiye’nin 
önde gelen sivil toplum kuruluşlarının ku-
ruculuğunu yaptıkları DEİK ile Ekonomi 

Bakanlığı arasındaki işbirliğinin olum-
lu sonuçlarını almaktan son de-

rece memnun olduklarını 
kaydetti. Zeybekci, bu dü-

zenlemeyle ortaya çıkan 
yeni dinamizmin sonuç-
larını 2016 yılında gör-
meye başladıklarını be-

lirterek: “İnanıyorum ki 
2017’de çok daha fazlasıy-

la görmeye devam edeceğiz” 
dedi. Ekonomi Bakanı Zeybek-

ci, DEİK’in özel sektörü yurtdışın-
da güçlü bir şekilde temsil ederek Türkiye 
ekonomisinin stratejik aktörlerinden biri 
olmayı sürdüreceğini belirtti.

“Daha kapsayıcı 
kucaklayıcı olduk”

Genel Kurul’da konuşan DEİK Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, bugün geldi-
ği konum ve oluşturduğu alt-
yapısıyla bundan sonra da 
DEİK’in, ülke ekonomisi-
nin büyümesi, ilerlemesi 
ve gelecek nesillere en gü-
zel şekilde aktarılması yö-
nünde hizmet vereceğine 
emin olduğunu vurgulaya-
rak, DEİK’in, stratejik yol ha-
ritasıyla Türkiye’nin büyümesi-
ne eşsiz katkılar sunmaya hazır oldu-

ğunu dile getirdi. Başlattığı atılımı, geçmişin 
güçlü temelleri üzerine inşa eden 

DEİK’in son iki yılda çok daha 
güçlendiğini ve hızlandığını 

aktaran Vardan, sözlerine 
şöyle devam etti: “Geçen 
iki yıllık dönemde DEİK 
olarak 3 bine yakın etkin-

lik düzenledik. Hemen her 
gün yurt içi ve yurt dışı faali-

yetler gerçekleştirdik. Dünya-
nın dört bir yanında ülkemiz için 

yeni dostluklar oluşturduk.”

Genel Kurul kapsamında DEİK’in 
yeni logosu ve kurumsal kimliği-
nin tanıtımı DEİK Başkanı Var-
dan tarafından yapıldı. “Türk iş 
dünyasının güçlenmesi için alın 
teri döken bu kuruma, yıllara sari 
tecrübenin ve bilinirliğin izlerini 
muhafaza ederek, bugünkü hızına 
yakışır bir logo ve yeni bir kurum-
sal kimlik kazandırıyoruz” diye-
rek yeni logoyu DEİK Başkanı 
Vardan; “Dış ekonomik ilişkilerde 
geleceği şekillendirmeye hazırız” 
dedi. 1986’da Türkiye’nin ekono-
mik dönüşümüne katkı vermek ve 
yurtdışına açılmak isteyen Türk 
girişimcisine yol göstermek üzere 
kurulan DEİK, 30 yıllık tecrübesi 
ile bugün Türk iş dünyası temsil-

cilerinin dünyanın her yerinde-
ki aktivitelerine yön veriyor.  DE-
İK, 2017 yılına girerken kurumsal 
kimliğini ve bu kapsamda da logo-
sunu yenilemiş bulunuyor.  DE-
İK, çatısı altında toplanan iş in-
sanlarına, özgüven, vizyon ve ye-
ni pazarlar kazandırarak, Türkiye 
ekonomisine daha fazla katkı sağ-
lamalarına imkan sağlıyor. DEİK, 
Türkiye’nin dünyaya açılan pen-
ceresi, Türkiye’nin dünyayı kav-
rayan zihni olarak yeni kimliği ile 
yoluna devam ediyor.

134
DEİK bünyesinde faaliyet gösteren 
İş Konseyi sayısı

DEİK

116
Son iki yılda ağırlanan 
yabancı Devlet Başkanı, 
Başbakan ve Bakan sayısı

DEİK

3.000 +
Son iki yılda düzenlenen 
yurtiçi ve yurtdışı 
etkinlik sayısı

DEİK

700 +
Son iki yılda gerçekleştirilen 
Yürütme Kurulu Toplantısı sayısı

DEİK

34
Son iki yılda Cumhurbaşkanı 
ile ziyaret edilen ülke sayısı

DEİK

45
Son iki yılda Ekonomi Bakanları ile 
ziyaret edilen ülke sayısı

DEİK
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Moldova !le t!caret hedef! 1 m!lyar ABD Doları

DEİK ev sahipliğinde, Moldova 
Başbakan Yardımcısı ve  Ekonomi 
Bakanı Octavian Calmic,  Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, Gagavuz 
Yeri Özerk Bölgesi Başkanı İrina 
Vlah ve DEİK Başkanı Ömer Cihad 
Vardan’ın katılımları ile Türki-
ye-Moldova İş Forumu 16 Aralık 
2016 tarihinde İstanbul’da gerçek-
leştirildi.

Moldova Başbakan Yardımcısı 
ve  Ekonomi Bakanı Octavian Cal-
mic, Moldova’nın yeni hükümeti-
nin iş çevrelerini ve ülkeler ara-
sı dostane ilişkileri desteklediğini 
söyledi. Serbest Ticaret Anlaşma-
sı çerçevesinde  Yatırımların Teş-
viki ve Korunması Anlaşması’nın 
da imzalanacağını belirten Cal-
mic, iki ülke arasındaki ticaret 
hacminin yeterli olmadığını be-
lirterek, 2017 yılında Moldova’nın 
daha da üst seviyelere çıkarılma-
sının hedeflendiğini söyledi. Mol-
dova hükümetinin iş çevrelerinin 
önünün açılması ve idari bariyer-
lerin kaldırılması için çalıştığını 
vurgulayan Bakan Calmic, Türki-
ye’de ticaret temsilciliğinin açıl-

masının önemine vurgu yaparak,    
ticaret merkezinin İstanbul’da 
açılması gerektiğini belirtti. 

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Mol-

dova’nın İstanbul’da ticaret ofisi 
açma isteğinin hemen yerine ge-
tirileceğini söyledi. Türkiye’nin 
Moldova ile olan diyaloğunun ön-

celikli olduğunu belirten Zeybekci, 
1991 yılında Moldova’nın bağım-
sızlığını ilk tanıyan ülkelerden bi-
rinin Türkiye olduğunu hatırlattı. 

“Moldova daha 
çok satsın !st!yoruz”
Bakan Zeybekci, “Ticarette Moldo-
va lehine dengesizlik söz konusu. 
Moldova daha çok satsın istiyoruz. 
Moldova’nın önüne ticari engellerin 
çıkmasını istemiyoruz” dedi.  İki ül-
ke arasındaki ticaret hacminin 400 
milyon ABD Doları seviyesinden 1 
milyar ABD Dolarına çıkarılmasının 
hedeflendiğini belirten Bakan Zey-
bekci, STA’nın işleme konması ile 
Türk yatırımcıların önündeki engel-
lerin açıldığını belirtti. 

Müteahh!tlere f!nansman desteğ! 
Yatırımların Karşılıklı Korunması 
ve Teşviki Anlaşmasının STA’yı da 
içine alacak şekilde düzenlendiği-
ni belirten Zeybekci, dünya gene-
lindeki trende bağlı olarak iki ülke 
arasında ticaret hacminde 2015 yı-
lında geriye düşüş olduğunu söy-
ledi. Moldova ile ticaret hacminin 
hızlı bir şekilde artması için çalışı-
lacağını belirten Zeybekci, “Türki-
ye’nin Moldova’da 300 milyon ABD 
Dolarlık bir yatırımı var. Müteah-
hitlerimizin Moldova’da aldıkla-
rı işlerde, Türkiye’den mal alarak 
götürdükleri takdirde, Türk Lirası 
bazında sıfır faiz olacak” dedi. 

Forumun açılış konuşmalarının 
ardından, Türkiye Cumhuriyeti 
ve Moldova Cumhuriyeti arasında 
Yatırımların Karşılıklı Korunma-
sı ve Teşviki Anlaşması imzalandı. 

419
MİLYON  ABD DOLARI
Moldova !le toplam 
!k!l! dış t!caret hacm!

MOLDOVA

300
MİLYON ABD DOLARI
Türk!ye’n!n Moldova’dak!
toplam yatırım hacm!

MOLDOVA

202
MİLYON ABD DOLARI
Türk!ye’den Moldova’ya 
yapılan !hracat

MOLDOVA

Ekonom! Bakanı N!hat Zey-
bekc!, Moldova !le Serbest T!-
caret Anlaşması’nın !şleme 
konması !le Türk yatırımcıla-
rın önündek! engeller!n açıl-
dığını bel!rtt!.

“Moldova’nın 
AB sürec!n! 

destekl!yoruz”

DEİK Başkanı Ömer Cihad 
Vardan, “STA’nın getirdi-
ği dinamizm ile ilişkilerimi-
zin ticaret ve karşılıklı yatı-
rımlar dâhil olmak üzere, yeni 
bir boyuta taşınması gayreti 
içindeyiz” dedi. Serbest Tica-
ret Anlaşması ve karşılıklı vi-
ze muafiyetine ek olarak, Ya-
tırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunması Anlaşması ile 
Çifte Vergilendirmeyi Önle-
meye İlişkin Anlaşma’nın im-
zalanmasının girişimcilerin 
önünü tamamen açtığını be-
lirten Vardan, “İkili ekono-
mik ilişkiler geliştirilirken, 
Moldova’nın devam eden Av-
rupa Birliği adaylık sürecini 
destekliyoruz” dedi. 
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Türk ve Tatar !ş dünyası tems!lc!ler! yen! t!car! !şb!rl!kler!ne hazır

Türk ve Suud !ş dünyası safları sıkılaştırıyor

DEİK ev sahipliğinde, Rusya Fede-
rasyonu Tataristan Cumhurbaşka-
nı Rustam Minnihanov, T.C. Eko-
nomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rus-
ya Federasyonu Ankara Büyükelçisi 
rahmetli Andrey Karlov ve DEİK/
Türkiye-Rusya İş Konseyi Başka-
nı Tuncay Özilhan’ın katılımları ile 
gerçekleştirilen DEİK/Türkiye-Ta-
taristan İş Forumu, 15 Aralık 2016 
tarihinde Ankara’da yapıldı. 
 Rusya Federasyonu Tataristan 

Cumhurbaşkanı Rustam Minni-
hanov, geçen haftaki ziyaretten 
büyük memnuniyet duydukları-
nı belirtti. Minnihanov, Türk iş 
adamlarının Tataristan’da yakla-
şık 2 milyar ABD Doları civarın-
da yatırım yaptıklarını belirtti ve 
sözlerine şöyle devam etti: “Türk 
şirketleri arasında ülkemizin en 
büyük vergi mükellefleri arasın-
da olanlar var. Doğrudan uçuş-
ların yapılması konusunda THY 
ile görüşmelerimiz sürüyor. Vize, 
önemli konulardan bir tanesi. En 
azından işadamları için bu sıkın-
tıyı çözebilmek için çalışıyoruz. 
Çoklu vize uygulaması ile çözüme 
kavuşacağımızı düşünüyoruz.” 

“Tatar!stan fırsatları 
değerlend!recek”
TC. Ekonomi Bakanı Zeybekci, 
Tataristan’dan Türkiye’ye gele-

cek potansiyel yatırımlar açısın-
dan petrokimya endüstrisine dik-
kat çekti ve sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Hammadde fiyatlarında 
dalgalanmalar oluyor ve bu bir sü-
re daha devam edecektir. Dünya-
daki büyüme trendi ve talep o denli 
artmayacaktır. OPEC ise arzı an-
cak bir miktar kısabilir. Petrokim-
ya endüstrisinde Tataristan’ın fır-
satları değerlendireceğine inanı-
yorum. Petrokimya sektöründe 
cari açığımız 20 milyar ABD Dola-

rı civarında. Bu açığın Türkiye’de 
yapılacak yatırımlar ile kapatıl-
ması, yeni teşvik sistemimizle 
birlikte mümkündür. Türkiye’nin 
stratejik bir ihtiyacı olacaksa bu-
nun dost ve kardeş bir ülke tarafın-
dan yapılması tercihimizdir.”

Tatar!stan yatırımlarında 
Türk damgası 
DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi 
Başkanı Tuncay Özilhan ise Tata-
ristan’da faaliyet gösteren yabancı 

sermayeli şirketler arasında Türk 
firmalarının ilk sırada olduğunu 
vurguladı ve bölgedeki yabancı ya-
tırımların yaklaşık dörtte birinin 
Türkiye menşeili olduğunu belirt-
ti.  Son yıllarda bölgesel iş olanak-
larından yararlanmak amacıyla 
faaliyetlerini Moskova dışında-
ki bölgelere yaymak için adımlar 
atan Türk şirketleri için Tataris-
tan’ın   büyük bir potansiyel vaad 
ettiğini belirten Özilhan, 2001 yı-
lında 7,7 milyon ABD Doları olan 
karşılıklı ticaret hacminin 2014 
yılında 509 milyon ABD Doları-
na ulaştığını, 2015 yılında ise 208 
milyon ABD Dolarına gerilediğini 
söyledi. Türkiye–Tataristan tica-
retinde gümrük işlemlerinin hem 
Tataristan gümrüklerinde hem de 
Rusya’nın diğer gümrüklerinde 
yapılmakta olduğunu hatırlatan 
DEİK İş Konseyi Başkanı Özilhan, 
gerek Türkiye’nin Tataristan’a ih-
racatının, gerekse toplam ticaret 
hacminin resmi rakamlardan da-
ha fazla olduğunun  tahmin edildi-
ğini belirtti. 
 İş Forumu sonunda aralarında 

TÜBİTAK, Tataristan Ekonomi 
Bakanlığı, Gebze Organize Sana-
yi’nin de bulunduğu özel sektör-ö-
zel sektör ve özel sektör-kamu ku-
rumları arasında üç işbirliği an-
laşması imzalandı.

DEİK   ev sahipliğinde Türkiye–
Suudi Arabistan İş Konseyi Or-
tak Toplantısı, T.C. Ekonomi Ba-
kanı Nihat Zeybekci, Suudi Ara-
bistan Ticaret ve Yatırım Bakanı 
Majid Abdullah Alkasabi, Suu-
di Arabistan-Türkiye İş Konseyi 
Başkanı Mazen Rajab ve DEİK/
Türkiye-Suudi Arabistan İş Kon-
seyi Başkanı Yusuf Cevahir’in ka-
tılımları ile 30 Kasım 2016 tari-
hinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek-
ci, Suudi Arabistanlı tüm yetkilile-
re 15 Temmuz sürecinde verdikle-
ri destek için teşekkür etti. Bakan 
Zeybekci, “Türkiye ile Suudi Ara-
bistan arasında yatırım ve ticaret 
için hiçbir engel ve kısıtın olma-
dığı bir ortam oluşturmak istiyo-
ruz. Petrokimya ürünleri ile ilgili 
gümrük vergilerinin kaldırılma-
sına dahi sıcak bakarız, her türlü 
işbirliğine hazırız. Tercihli tica-

rete konu ürünlere iki ülke olarak 
birlikte karar vereceğiz” dedi. İs-
lam İşbirliği Teşkilatına üye olan 
38 ülkenin dahil olduğu bir yapı-
nın kurulduğunu belirten Zeybek-
ci, Türk ve Suud iş dünyası tem-
silcilerine seslenerek, Türk yatı-
rımcıların Suudi Arabistan’a gidip 
yatırım yapmasına teknik olarak 
destek verileceğini söyledi. Pro-
je bazlı yatırım teşvik sistemi-
nin hayata geçirildiğini vurgula-
yan Bakan Zeybekci, yatırım alanı 
tahsisinden vergi indirimine, ka-
mu-özel sektör ortaklığından tek-
nolojik desteğe kadar hemen her 
alanda teşvik sisteminin işlerlik 
kazandığını hatırlatarak, yenile-
nebilir enerji teknolojileri, sağlık 
teknolojileri ve ilaç sanayi tekno-
lojileri gibi ileri teknoloji içeren 
sektörlere bu kapsamda destek ve-
receklerini açıkladı. Vize serbes-
tisi için de çalışılması gerektiğini  

belirten Bakan Zeybekci, Türki-
ye olarak Körfez İşbirliği Konseyi 
çerçevesinde yer almak istenildi-
ğini vurguladı. 

“Tüm !mkanlar 
seferber ed!lecek”
Suudi Arabistan Ticaret ve Yatı-
rım Bakanı Majid Abdullah Alka-

sabi, Suudi Arabistan’ın Türki-
ye’nin stratejik ortağı olduğunu 
söyledi. 15 Temmuz sonrasında 
Türkiye için sorunun bir parçası 
olmak yerine çözümün bir parçası 
olmak istediklerini belirten Alka-
sabi, bütün zorluklara rağmen iki 
ülke işbirliği ile çözümlerin bula-
narak tüm sıkıntıların birlikte üs-

tesinden gelineceğini söyledi. İki 
konsey arasında 2 yıllık bir plan 
ve strateji belirlenmesini istedik-
lerini belirten Bakan Alkasabi, 
tüm imkanları seferber edeceğini 
söyledi. Suudi Arabistan’a yöne-
lik alınacak ticari vizelerin  ücret-
siz olmadığını; ancak işlemlerin 
çok hızlı ve çok girişli olacağını be-
lirten Alkasabi, çalışmaların hızlı 
yürüyeceğini ifade etti.  

“Türk !ş adamlarına 
v!zede kolaylık sağlanacak”
DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan 
İş Konseyi Başkanı Yusuf Cevahir, 
Arabistan vizesinde kolaylık sağ-
lanacağını belirtti. 2 yıl süreli çok 
giriş-çıkışlı ticari vize sağlanaca-
ğını açıklayan İş Konseyi Başkanı 
Cevahir, ticarette dengenin oluş-
masındaki en önemli unsurlardan 
birinin vize olduğunu vurguladı. 
Türkiye ile Suudi Arabistan ara-

sındaki diyaloğun sorunsuz oldu-
ğunu ifade eden Yusuf Cevahir, 
“Karşılıklı ilişkiler an itibari ile sa-
dece alışverişin ötesinde olup, bir-
lik ve beraberlik içerisinde uzun 
vadeli işbirlikleri ile yol almalı ve 
güçlenmeliyiz. Bizler iş adamı ola-
rak somut adımlar ile konuşma-
lıyız” dedi. 2016 yılı başından iti-
baren Türkiye-Suudi Arabistan İş 
Konseyinin yaptığı her toplantı-
da yatırımcının önünü tıkamadan, 
vizyoner insanlarla işbirliği yapıl-
ması gerektiğini belirten Cevahir, 
tüm Orta Doğu coğrafyasını kap-
sayacak şekilde hamlelerin yapıl-
ması gerektiğini vurguladı.
 Forumun kapanış oturumun-

da konuşmaların ardından müte-
ahhitlik, bankacılık, tarım, ener-
ji, gıda ve savunma sanayi sektör-
lerinde faaliyet gösteren firmalar 
arasında 8 işbirliği anlaşması im-
zalandı.

DEİK’ten Karlov !ç!n 
taz!ye açıklaması

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan 
ve DEİK/TR-Rusya İş Konseyi Baş-
kanı Tuncay Özilhan, 19 Aralık 2016 
tarihinde Ankara’da suikast sonucu 
yaşamını yitiren Rusya Federasyo-
nu’nun Ankara Büyükelçisi Andrey 
Karlov için birer taziye yayımladı. 

DEİK Başkanı Ömer 
Cihad Vardan:
Kendisiyle şahsen tanıştığımız ve 
Türkiye-Rusya ilişkilerinin bugün-
kü seviyesine getirilmesinde üstün 
gayret sarf ettiğini bildiğimiz, Rusya 
Federasyonu’nun Ankara Büyükel-
çisi Sayın Andrey Karlov’un silahlı 
saldırıda hayatını kaybettiğini üzün-
tüyle öğrendik. Bu menfur saldırıyı 
nefretle kınıyor; şahsım ve tüm DE-
İK ailesi adına Büyükelçinin yakın-
ları başta olmak üzere, Rusya Fede-
rasyonu Dışişleri Bakanlığı ve tüm 
Rus halkına en derin taziyelerimizi 
iletiyorum. Bu menfur saldırıda ya-
ralananlara da acil şifalar diliyorum. 
Bu alçak saldırı, sadece Rusya’yı de-
ğil, aynı zamanda Türkiye’yi ve Rus-
ya-Türkiye ilişkilerini de hedef al-
maktadır. Terörü, terörün anlamını 

ve yol açtığı sonuçları çok iyi bilen, 
birebir tecrübe eden ve maalesef ya-
şayan bir ülke olarak bu acıyı çok iyi 
biliyor; anlıyoruz. 

DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi 
Başkanı Tuncay Özilhan:
Şahsen çok iyi tanıdığım; iki ülke 
hakları arasındaki dostluk ilişkileri-
ne inanan ve bu yönde muazzam kat-
kılar sağlamış Rusya Federasyonu 
Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov’a 
Ankara’da gerçekleştirilen silahlı 
saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyo-
rum. Hain saldırının arkasındaki ki-
şilerin, terör örgütlerinin ve karanlık 
odakların bir an önce tespit edilme-
sini ve yasal işlemlerin yapılmasını 
temenni ediyorum.
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Türk!ye !le Pak!stan arasındak! 
sektörel !şb!rl!kler! g!derek artıyor
DEİK tarafından düzenlenen Pa-
kistan-Türkiye Yuvarlak Masa 
Toplantısı, T.C. Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan 
Başbakanı Navaz Şerif, T.C. Eko-
nomi Bakanı Nihat Zeybekci ile 
DEİK Başkanı Ömer Cihad Var-
dan’ın katılımları ile 17 Kasım 
2016 tarihinde Pakistan’ın İsla-
mabad kentinde gerçekleştirildi.  

Çeş"tl" sektörlerde potans"yel
"şb"rl"ğ" alanları ele alındı
Müteahhitlik, enerji, beyaz eşya, 
havacılık, gıda, tekstil ve banka-
cılık sektörlerinde faaliyet gös-
teren 50’ye yakın Türk ve Pakis-
tanlı işadamının katılımıyla ger-
çekleştirilen Pakistan-Türkiye 

Yuvarlak Masa Toplantısında, 
başta enerji, savunma, tarım ve 
altyapı olmak üzere iki ülke ara-
sındaki potansiyel işbirliği alan-
ları ele alındı. 

“Ekonom"k "l"şk"lerde 
artış bekl"yoruz”
Toplantıda konuşan Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, Tür-
kiye ve Pakistan’ın dostluğuna 
vurgu yaparak, iki ülke arasındaki 
ekonomik ilişkilerde artış bekle-
diklerini belirtti. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, toplantının Türkiye ve 
Pakistan’da ticaret ve yatırım po-
tansiyelinin karşılıklı olarak keş-
fedilmesine imkan sağlayacağını 
söyledi ve Pakistan’da yatırımla-

rı bulunan Türkiye’nin önde gelen 
gıda, inşaat, enerji alanında faali-
yet gösteren holdinglerini işaret 
etti. Pakistan Başbakanı Navaz Şe-
rif ise konuşmasında, Pakistan’da 
yatırım planlayan Türk iş insanla-
rına destek mesajı verdi. Başbakan 
Şerif, birçok alanda Pakistan’ın 
Türk yatırımcılarına çok cazip fır-
satlar sunduğunu söyledi ve bu te-
maslar sayesinde iki ülke arasında 
yatırım ve ticaret bazlı ekonomik 
ilişkilerin çıtasının yükselmesini 
beklediğini vurguladı. 

“STA’yı b"r an önce 
n"hayete erd"rmel"y"z”
DEİK Başkanı Ömer Cihad Var-
dan ise, Pakistan’da iş yapan Türk 

şirketleri ve Türk iş insanlarının 
büyük kolaylıklarla karşılaştığı-
na dikkati çekerek, vize, çalışma 
izni gibi konularda hiçbir kısıtla-
ma olmadığını belirtti. İş dünyası 
temsilcilerinin de bu avantajla-

rı kullanması gerektiğini belirten 
Vardan, iki ülke arasındaki tica-
ri ve yatırım ilişkilerinin strate-
jik bir perspektiften ele alınması 
gerektiğini de vurguladı. Başkan 
Vardan, “mevcut bir takım so-

runları da bir an önce kaldırma-
mız gerekiyor. Türkiye ile Pakis-
tan arasında müzakereleri devam 
eden STA’yı bir an önce nihayete 
erdirip, karşılıklı ikili ilişkileri-
mizi ilerletmemiz gerekir” dedi. 
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2017 Ekonom!k Görünüm ve Yabancı 
Yatırımlar Sem!ner! gerçekleşt!r!ld!

2017 Ekonomik 
Görünüm ve Ya-
bancı Yatırımlar 
Semineri, Hollan-
da Başkonsolosu 
Robert Schudde-
boom’un ev sahip-
liğinde, ING Bank 
Başkan Yardımcısı 
Alper Hakan Yük-
sel’in moderatörlü-
ğünde DEİK/Türkiye-Hollanda 
İş Konseyi Başkanı Murat Öze-
yeğin ile DEİK Kurucu Kurulu-
şu YASED’in Başkanı Ahmet Er-
dem’in katılımları ile 15 Aralık 
2016 tarihinde İstanbul’da ger-
çekleştirildi.

“2017 daha "y" olacak”
Türkiye’nin stratejik konumu, 
genç, dinamik ve çalışkan nüfu-
su, güçlü ekonomik marketi, sağ-
lam bankacılık sistemi ve yapı-
sal reformlarının konuşulduğu 
seminerde,   DEİK/Türkiye-Hol-
landa İş Konseyi Başkanı Murat 

Özyeğin, 2016 yılının oldukça kö-
tü geçtiğini, ama 2017 yılının da-
ha iyi olacağına inandığını söyle-
di. 2017 yılında kriz beklentisini 
yorumlayan Özyeğin, Avrupa’da 
kriz olarak nitelendirilebilecek 
bir olayın, Türkiye için günlük ru-
tin olabileceğini ve bu yüzden ön-
ce krizin tanımlamasının doğru 
yapılması gerektiğini belirtti.
 YASED Başkanı Ahmet Erdem 

ise Türkiye’nin 2017 yılında re-
ferandum deneyimi geçireceğini 
ve onun sonucuna göre doğrudan 
yabancı yatırımlarının etkilene-
ceği belirtildi.

D E İ K  V E  S E V  A R A S I N D A    İ Ş B İ R L İ Ğ İ  A N L A Ş M A S I  İ M Z A L A N D I

Türk!ye !le Yunan!stan arasındak! !ş fırsatları At!na’da ele alındı
Yunanistan-Türkiye İş Forumu, Yu-
nanistan Dışişleri Bakan Yardımcı-
sı Terens Nikolaos Quick, Atina Bü-
yükelçisi Halit Çevik, DEİK/Türki-
ye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı 
Tevfik Bilgen ve SEV Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı Konstantinos 
Bitsios’un katılımları ile DEİK/Tür-
kiye-Yunanistan İş Konseyi ve SEV 
işbirliğiyle 5 Aralık 2016 tarihinde 
Atina’da gerçekleştirildi.

Türkiye ve Yunanistan’dan  yakla-
şık 80’den fazla iş dünyası temsilci-
sinin katıldığı Forumda,  Yunanistan 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Terens 
Nikolaos Quick, 2014 yılında Türki-
ye-Yunanistan ikili ticaret hacminin 
4,4 milyar ABD Doları seviyesinde 
olduğunu belirterek, 2015 ve 2016 yı-
lının ilk altı ayında gerçekleşen dü-
şüşe rağmen bu rakamın önümüzde-
ki dönemde artacağına ve işbirlikle-
rinin gelişeceğine inandığını söyledi. 
Türkiye’nin Yunanistan için ekono-
mik olarak en önemli ticaret partner-
lerinden biri olduğunu kanıtladığını 
belirten Quick, Yunanistan’ın ürün 
ihracatında Türkiye’nin ilk 4 sırada 
yer aldığını söyledi. 

“Yatırımlar artab"l"r”
Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Ha-
lit Çevik, Türkiye ve Yunanistan 
arasındaki ticari ilişkilerin son 
yıllarda önemli artış gösterdiği-
ni söyledi. İki ülke arasındaki tica-
ri rakamların potansiyelin altında 
olduğunu vurgulayan Çevik, Yuna-
nistan’a yönelik gerçekleşen doğ-
rudan yabancı yatırımlarda Türki-
ye’nin daha fazla yer alabileceğini  
ve iki ülke iş adamlarının  üçüncü 
ülkelerde ortak yatırımlar yapma-

sının da büyük önem taşıdığını söy-
ledi. Türkiye’de yaşayan Rum azın-
lık ve Yunanistan’da yerleşik Türk 
azınlığın bu hususta yapıcı bir rol 
üstlenebileceğini de ifade eden Çe-
vik, bu yolla bir barış köprüsü kuru-
labileceğinin altını çizdi.

“İşb"rl"ğ"n"n önem" artıyor”
DEİK/Türkiye-Yunanistan İş Kon-
seyi Başkanı Tevfik Bilgen,  Türki-
ye ve Yunanistan’ın küresel ekono-
mik kriz ve yakın coğrafyalardaki 

istikrarsızlıkların olumsuz ekono-
mik etkilerini en aza indirebilmek 
ve ekonomilerini güçlendirebilmek 
adına işbirliği yapmasının önemi-
nin gün geçtikçe daha da görünür 
hale geldiğini söyledi. Yunanis-
tan’ın Türkiye açısından artık bir 
“yabancı pazar” olarak algılanma-
dığını belirten Bilgen, Türkiye’de 
600’den fazla Yunan şirketinin bu-
lunduğunu belirterek, bu şirketle-
rin Türkiye’de ortaklık ve yatırım 
gibi faaliyetler ile üçüncü pazarla-
ra ihracat yaptığını söyledi. Bilgen, 
Türkiye ve Yunanistan’ın turizm 
destinasyonu olarak bir paket ha-
linde dünyaya tanıtılmasının öne-
mini vurguladı. İzmir ve Selanik 
arasında ro-pax seferleri ve İstan-
bul-Selanik hızlı tren hattı projesi-
nin  başlatılmasının önemini vur-
gulayan Bilgen, İş Forumunun ve 
firmalar arasında gerçekleştirile-
cek ikili  iş görüşmelerinin ikili tica-
ret ilişkilerine katkı sağlayacağına 
inandığını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından 
DEİK ve SEV arasında  işbirliği an-
laşması imzalandı.
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Türk !ş dünyası AB !le d!yalog !ç!n 
Brüksel ve Berl!n’de b!r araya geld!

İng!ltere-Türk!ye İş 
Forumu Gerçekleşt!r!ld!

AB Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik’in katılımlarıyla, AB 
Bakanlığı tarafından düzenlenen 
“Türkiye-AB Sivil Toplum Diyalo-
ğu: İş Dünyası Toplantıları Serisi”, 
DEİK Başkanı, DEİK İletişim Ko-
mitesi Üyeleri ve DEİK Avrupa İş 
Konseyleri Başkanları’nın da ka-
tılımı ile 29 Kasım 2016’da AB’nin 
siyasi kalbi Brüksel’de; 11 Aralık 
2016 tarihinde ise Berlin’de ger-
çekleştirildi. Toplantılarda son 
günlerde Türkiye-AB arasında sü-
regelen müzakerelerin dondurul-
masına ilişkin diyaloğun gerek-
çeleri ve olası sonuçları, Türk ve 

Avrupalı iş dünyalarının temsil-
cileri tarafından ele alındı. Avru-
pa Parlamentosu’nda Türkiye ile 
müzakerelerin dondurulması yö-
nündeki çağrının hemen ardın-
dan AB Bakanlığı’nın öncülüğün-
de gerçekleştirilen toplantılarda, 
iş dünyasını temsil eden katılımcı-
lar, Avrupa’da yükselen korku, ko-
rumacılık ve muhafazakarlık,  Av-
rupa’nın geleceği, bu korku ve en-
dişelere bağlı olarak Avrupa’nın 
nasıl cevap vereceği, İngiltere’nin 
Brexit kararı ve “Farklılaşmış En-
tegrasyon Modeli” üzerinde gö-
rüşlerini dile getiriyorlar.

Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Oda-
sı tarafından DEİK ve İSPAT işbir-
liğiyle düzenlenen 7. İngiltere-Tür-
kiye İş Forumu,  2 Aralık 2016 tari-
hinde İstanbul’da gerçekleştirildi. 
Forumun açış konuşmalarını, Tür-
kiye’nin Londra Büyükelçisi Abdur-
rahman Bilgiç, DEİK/Türkiye-İn-

giltere İş Konseyi Başkanı Remzi 
Gür, Türk İngiliz Ticaret ve Sana-
yi Odası Başkanı Emma Edhem, İn-
giltere Türkiye Büyükelçisi Ric-
hard Moore, T.C. Ekonomi Bakanlı-
ğı Müsteşar Yardımcısı Vekili Tarık 
Sönmez ve AB Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Vekili Ahmet Yücel yaptı.

Türk!ye ve Belarus 
!l!şk!ler!nde tar!h! z!yaret

Dış Ekonomik İlişkiler Kuru-
lu (DEİK) tarafından Belarus’un 
başkenti Minsk’te   düzenlenen 
Belarus-Türkiye İş Forumu, T.C. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile Belarus Cumhurbaş-
kanı Aleksandr Lukaşenko’nun 
katılımları ile DEİK ve Belarus Ti-
caret ve Sanayi Odası ev sahipli-
ğinde gerçekleştirildi.

Forumda konuşan T.C. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 
Temmuz darbe girişimi sonrasın-
da Türkiye ekonomisinin ciddi bir 
testten geçtiğini hatırlattı ve “va-
tandaşlarımız sadece silahlı dar-
belere karşı değil, ekonomik darbe 
girişimlerine karşıda ülkesini sa-
vunmuştur” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Hedef 1 m"lyar ABD Doları
Heyetler arası görüşmelerde ti-
caret, ulaştırma, telekomünikas-
yon ve müteahhitlik başta olmak 
birçok sektörde görüş alışveri-
şinde bulunulduğunu ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziya-
ret kapsamında Belarus ile Tür-

kiye arasında 9 başlıkta anlaşma 
imzalandığını da sözlerine ekle-
di. Bu çerçevede ticaretin karşı-
lıklı teşviki amacıyla iki ülke ara-
sında ilgili anlaşmanın imzalan-
dığını ifade eden Cumhurbaşkanı, 
benzer bir anlaşmanın yatırımlar 
alanında da müzakere edilme-
ye başlanacağını ekledi. Belarus 
ile ikili ticarette 14 yılda 10 katlık 
bir büyüme yaşandığını hatırla-
tan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki 

ülke arasındaki ticaret hedefini, 1 
milyar ABD Doları olarak belirle-
di ve iş dünyası temsilcilerinden 
bu hedefe ulaşmak için gerekli so-
mut işbirliklerini oluşturmasını 
istedi.  

DEİK Başkanı Vardan: İş Forumu 
yen" b"r dönem" müjdel"yor
Belarus Cumhurbaşkanı Alek-
sandr Lukaşenko ise Belarus ta-
rihinde benzeri bir İş Forumunun 

düzenlenmediği söyledi ve siyasi 
alanda uzun süredir devam eden 
işbirliğinin ekonomik ve ticari 
alanda çok daha hızlı şekilde art-
ması gerektiğini vurguladı

DEİK Başkanı Ömer Cihad Var-
dan, Türkiye’den 200, Belarus’tan 
250’nin üzerinde iş insanının ka-
tılımı ile gerçekleştirilen Foru-
mun, Türkiye ve Belarus iş dünya-
ları için yeni bir dönemi müjdele-
diğini söyledi. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tay-
y"p Erdoğan'ın Belarus z"ya-
ret" kapsamında, Belarus "le 
Türk"ye arasında 9 başlıkta 
anlaşma "mzalandı. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, yatı-
rımların karşılıklı  teşv"k"n" 
sağlayacak anlaşmanın da 
müzakere ed"lmeye başla-
nacağını duyurdu.
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Ç!n !le ekonom!k !l!şk!lerde 
9 adımlık reçete

Türkiye’nin Çin ile ekonomik iliş-
kilerinin sürdürülebilir ve den-
geli bir hale gelmesi amacıyla 9 
maddelik yol haritasını da içeren 
“Asya Yüzyılında Türkiye-Çin 
Halk Cumhuriyeti Ekonomik 
İlişkilerinin Geliştirilmesi için 
Yol Haritası” başlıklı rapor, DE-
İK/Türkiye-Çin İş Konseyi ön-
cülüğünde hazırlandı. Saban-
cı Üniversitesi İstanbul Politi-
kalar Merkezi (İPM) Uzmanı Dr. 
Altay Atlı tarafından kaleme alı-
nan rapor, DEİK/Türkiye-Çin İş 
Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı 
ve DEİK/Türkiye-Çin İş Konse-
yi Başkan Yardımcısı Necati Aba-
cıoğlu’nun mali katkıları ile ta-
mamlanırken, iş dünyası ile karar 
alıcılar için yüksek nitelikli bir yol 
haritası içeriyor. 

“Ç!n, küreselleşme sürec!n!n 
öncüsü hal!ne geld!”
Raporun basın lansmanında açış 
konuşmasını gerçekleştiren DE-
İK Başkanı Ömer Cihad Vardan, 
“küresel ekonomi Asya’laşırken, 
Çin dünyanın ikinci büyük eko-
nomik gücü olarak atılımları ile 
küreselleşme sürecinin öncüsü 
haline gelmektedir” dedi.  Çin ile 
daha yüksek hacimli, kaliteli ve 
yüksek katma değerli ekonomik 
işbirliğini sürdürülebilir ve den-
geli bir düzlemde tesis etmenin, 
bir tercihten öte bir mecburiyet 

olduğunu ifade eden DEİK Baş-
kanı Vardan, “Türkiye’nin temel 
meselesi olan yüksek gelir seviye-
sindeki ekonomiler ligine çıkabil-
mesi için Asya’daki zenginleşme-
den gerek ticaret, gerek ise yatı-
rım olarak pay almak zorundadır.  
Bunun da yolu Çin ile sürdürüle-
bilir ve düzenli bir ekonomik ilişki 
kurmaktan geçiyor.   Türkiye’nin 
2023, Çin’in ise 2025 vizyonu iki 
ülke arasında gerekli sinerjiyi or-
taya çıkaracaktır. Son dönemler-
de iki ülke arasında artan karşı-
lıklı diyalog, istişare ve iletişim, 
ekonomik işbirliğinin daha üst se-
viyelere taşınabilmesi için uygun 

ortamı sağlamaktadır” dedi.

“Rapor !l!şk!ler !ç!n rehber olacak”
DEİK/Türkiye-Çin İş Konse-
yi Başkanı Murat Kolbaşı ise ko-
nuşmasında, “Bu raporun, 1.200 
ürüne dokunarak 9 başlıkta, Tür-
kiye-Çin arasındaki ilişkileri-
ne önce ticari, daha sonra da sos-
yal ve kültürel gelişimi için reh-
berlik edeceğini düşünüyor ve iş 
dünyası ile kamuoyunun beğeni-
sine sunuyoruz” dedi. 1992 yılın-
da kurulan DEİK/Türkiye-Çin İş 
Konseyi’nin beşinci Başkanı oldu-
ğunu vurgulayan Kolbaşı sözleri-
ne şöyle devam etti: “Bu dönem-

de Türkiye’de faaliyet gösteren 
739 Çinli firma ile Çin’de faaliw-
yet gösteren Türk firmalarını or-
tak bir platformda buluşturmaya 
çalışıyoruz. Aynı zamanda Çin’in 
2013 yılı itibari ile inisiyatif aldı-
ğı ‘Bir Kuşak Bir Yol’ projesine İş 
Konseyi olarak dahil olmak istiyo-
ruz. Hatta tarihi İpek Yolu’nun Xi-
an’daki başlangıç anıtının bir ben-
zerini, Asya kıtasının son noktası 
olan İstanbul’da yapmak istiyoruz. 
İlişkilerimizi sürdürdüğümüz Ba-
kanlık ve etki ettiğimiz tüm ka-
mu kurumlarıyla sivil toplum ku-
ruluşlarını ve özel kuruluşları tek 
bir stratejide ortak bir platform-
da toplamaya çalışıyoruz. DEİK/
Türkiye-Çin İş Konseyi’nin de bu 
doğrultuda en uygun platform ol-
duğunu herkese anlatıyoruz.”

Etk!nl!k Takv!m!

YORUM İNCELEME

TARİH  ETKİNLİK 
24.01.2017  Türk!ye-İtalya İş Forumu -İSTANBUL
17.01.2017  Rusya Federasyonu Tyumen Bölges! Tanıtım 
 Toplantısı -İSTANBUL
16.01.2017 TONV !le Mozamb!k Sağlık Heyet! Z!yaret! 
 İSTANBUL
13.01.2017 İran Eğ!t!m Heyet! -TAHRAN
11.01.2017  4. Organ Bağışı ve Nakl! Yabancı Basın Çalıştayı 
 -İSTANBUL
10.01.2017  Türk!ye-İng!ltere CEO Öğle Yemeğ! -LONDRA
10.01.2017 Los Angeles T!caret Odası Başkan Yardımcısı 
 Carlos Valderrama !le Toplantı -İSTANBUL
06.01.2017  TAİK Transatlant!k Sohbetler! -İSTANBUL
05.01.2017  DTİK Afr!ka-Ortadoğu-Körfez Kom!te Toplantısı 
 İSTANBUL
04.01.2017  Arjant!n Başkonsolosu D!ego E. Alvarez R!vera 
 !le Tanışma Toplantısı -İSTANBUL
01.02.2016 Türk!ye-Çekya Tarım Alanında İşb!rl!ğ! Toplantısı 
 İSTANBUL

Enerj! sektörünün Sahra Altı 
Afr!ka Açılımı üzer!ne: 
Sahra Altı Afr!ka Projes!

Enerji kavramı gün geçtikçe dün-
yanın daha çok üzerinde durdu-
ğu, her geçen gün ihtiyacın arttığı 
bir noktaya doğru hızla ilerlemek-
te. Bu kapsamda Türkiye ener-
ji sektörünün dünya şartlarında-
ki dinamiklere hakim hale gelmesi 
için DEİK/Enerji İş Konseyi ola-
rak çalışmalarımızı farklı alanlar-
da da sürdürüyoruz. Uluslararası 
enerji piyasasını takip ederek, ge-
lecek vadeden enerji piyasalarına 
dönük araştırmalar yapılması ge-
rektiğine inanıyoruz. Özellikle kü-
resel oyuncuların dikkatlerini yo-
ğunlaştırdığı Sahra Altı Afrika’da 
son dönemde keşfedilen hidrokar-
bon kaynaklarının keşfi ve işletil-
mesinde  aralarında Türk Exim-
bank’ın da olduğu uluslararası fi-
nansman kuruluşlarının da ilgi 
gösterdiği açıkça görülüyor. 

Ortalama büyüme hızı diğer dün-
ya ülkelerine kıyasla kayda değer bi-
çimde yüksek olan Sahra Altı Afrika 
coğrafyasının, şebekeye bağlı elekt-
rik erişimi için altyapı yatırımları-
na ihtiyacı olduğu gerçeği bilinmek-
tedir.  Sahra Altı Afrika coğrafyası, 
dünya ortalamasının neredeyse iki 
katı olan nüfus artış oranıyla (yüz-
de 4,7) geleceğe dönük yatırımların 
artacağına işaret ediyor. Elektriğe 
en çok ihtiyaç duyan grup olarak da 
orta gelir grubu gösteriliyor. Enerji 
sektörünün planladığı yatırımlar-
da talep sıkıntısı oluşmayacağı tah-
min ediliyor. Şehirleşmenin arttı-
ğı ve talep eğrisinin yukarı kaydı-
ğı noktada elektriğe erişim oranları 
dünya seviyesinin altında olan böl-
gede enerji yatırımlarının karşılıklı 
kazanma prensibine uygun olacağı 
açıkça ortada duruyor. 

Tüm bu gelişmelere bağlı olarak 
İş Konseyi Yürütme Kurulu’nun 
kararıyla Sahra Altı Afrika Ülkele-
ri Enerji Yatırım Ortamı Çalışması 
hazırlanması kararı alındı. Türki-

ye’de ‘enerji pazarı’ndan ‘enerji en-
düstrisi’ne geçişte ürün üreten, hiz-
met satan firmalara yeni pazarlar ve 
yatırım imkanları oluşturmak ama-
cıyla hazırlanan bu çalışmada Dev-
let tarafından bölgeye yapılan sos-
yal yardımların yanısıra enerji alt-
yapısı konusunda da bölgeyle yakın 
çalışmanın önemine dikkat çekili-
yor. PwC firması ile ortak yürütü-
len çalışmada kredi limiti olan ül-
kelerin seçimiyle küçük ve orta bü-
yüklükteki enerji santral ihtiyacı ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
analizi zemininde İş Konseyi üye-
lerinin yatırım planlamalarında yol 
haritasının belirlenmesi için ayrı-
ca bir rapor hazırlanmaktadır. Ra-
porda 50 milyon ABD Doları üst li-
mitli projeler üzerine odaklanılarak 
enerji endüstrisinin genele yayıl-
ması amaçlanıyor. Bir diğer önemli 
amaç ise Türkiye’de enerji sektörü-
nün ihtiyaç duyduğu yurtdışı yatı-
rım finansman modelinin oluşma-
sına katkı sağlamak. Söz konusu ça-
lışma Türkiye’de enerji sektörüne 
yol gösterecek önemli bir döküman 
olarak konuyla ilgili ülkedeki tüm 
resmi paydaşlarla da paylaşılacak.

YALÇIN KIROĞLU
DEİK/Enerji İş Konseyi Başkan 
Yardımcısı ve Sahra Altı Afrika 

Rapor Komitesi Başkanı

T Ü R K  L İ R A S I  S E F E R B E R L İ Ğ İ N E  D E S T E K

"Yurt!ç!nde her !şlem!m!z! TL !le yaparak geleceğ! !nşa edeceğ!z"
DEİK olarak;

Ülke ekonomisinin güçlü olma-
sı ve o ülke parasının kazanmış ol-
duğu değerin, ülkeyi diğer ülkeler-
den güçlü kıldığını çok iyi biliyo-
ruz.

Ekonomisi güçlü olan bir ülke-
nin, diğer ülkeler nezdinde söz sa-
hibi olduğuna inanıyoruz.
  İşte bu noktada DEİK olarak 

bizler; 
Ülkemizin bağımsızlığı ve ege-

menliğinin nişanesi; Türkiye 
Cumhuriyeti’nin resmi para biri-
mi Türk Lirası’nın, hak ettiği de-
ğeri almasını ve ülkemizin güçlü 

ekonomisiyle diğer ülkeler nez-
dinde ve küresel ekonomik düzen-
de söz sahibi olmasını yürekten is-
tiyoruz. 

Elbette bunun yolu, öncelikle 
ülke vatandaşlarımızın kendi pa-
ralarına sahip çıkması, milli para 
birimine itimat etmesi ve ticari iş-
lerinde kendi parasını kullanma-
ları ile mümkün olacaktır. Türk iş 
dünyasının dış ekonomik ilişkile-
rini geliştirmek ve derinleştirmek 
hedefiyle yetkilendirilmiş kuru-
mu DEİK olarak bizler de, Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Merkez 
Bankamızın milli paramızın değe-

rinin korunmasına ilişkin yakla-
şımlarını can-ı gönülden destekli-
yor; ekonomimizin güçlenmesine 
destek anlamında elimizden gelen 
her türlü katkıyı yapmaya hazır ol-
duğumuz ifade ediyoruz. 
 

“Türk L!ramızla, geleceğ! !nşa 
etmek !st!yoruz”
Bu amaçla, öncelikle çevre ülke-
lerle yapılan ticaretimizde yerel 
paraların kullanılması hususunu 
desteklemenin yanında, bundan 
sonra kendi iç muamelatımızda 
yurtiçinde yapacağımız alımları-
mızda da tüm paydaşlarımızdan 

sözleşmeleri sadece Türk Lirası 
ile talep ederek, imzalayıp, konu-
nun bayrağını taşıyacağız. 

Ekonomik krizlerin ve sıkıntı-
ların dünya genelini etkilediği şu 
dönemde, istikrarın özellikle ti-
caret alanında kazanılması zor-
luğunun farkında; ülkemize, ba-
ğımsızlığımıza, egemenliğimize 
ve ekonomimize güveniyor, bu-
nun devamının da ancak topyekun 
destekle olacağına inanıyor; tüm 
halkımızı da bu konuda hassasiyet 
göstermeleri yönünde çağrıda bu-
lunuyoruz. 
 Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

DEİK’ten Beş#ktaş ve 
Kayser# saldırılarına kınama

DEİK Başkanı Ömer C!had 
Vardan, Beş!ktaş ve 
Kayser!’de gerçekleşt!r!len 
bombalı saldırılarla !lg!l! 
“Saldırıların geleceğ!m!ze 
olan !nancımızı sarsmasına 
asla !z!n vermeyeceğ!z. 79 
m!lyon !nsan!m!z! terörle 
yıldırmak mümkün değ!ld!r” 
ded!. Vardan, şunları söyled!: 

Saldırılarda yaşamını y!t!ren 
vatandaşlarımıza, Allah’tan 
rahmet; a!leler!ne, yakınlarına 
ve sevd!kler!ne başsağlığı; 
yaralılara da ac!l ş!falar d!l!yoruz. 
Tüm DEİK a!les! olarak ülkem!z!n 
!st!krarına ve geleceğ!ne 
duyduğumuz güven! b!r kez 
daha vurgulayarak, saldırıları 
ş!ddetle kınıyoruz.”
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DEİK/UTM İş Konsey!, F!ld!ş! 
Sah!l!’ne heyet z!yaret! düzenled!

DEİK/EEİK H!nd!stan’da 
Yüksek Öğret!m Z!rves!’nde

DEİK/Uluslararası Teknik Mü-
şavirlik(UTM) İş Konseyi, Afri-
ka Kalkınma Bankası’na ve Fil-
dişi Sahili’ne teknik müşavir-
lik heyet ziyaretlerini 4-8 Aralık 
2016 tarihlerinde gerçekleştirdi. 
Düzenlenen heyet ziyareti kap-
samında 2013 yılından bu ya-
na Afrika Kalkınma Bankası’na 
üyeliği olan Türkiye’nin müte-
ahhitlik ve teknik müşavirlik 
firmalarının şimdiye dek ihale 
kazanamamış olması ve Afrika 
Kalkınma Bankasına kayıt yaptı-
ran  Türk firmalarının sayısının 
yetersiz olması ele alındı. Hem 
Afrikalı firmaların hem de Afri-
ka Kalkınma Bankası’nın Türk 
firmalarını yeterince tanımadı-
ğı dile getirilmiş olup,  heyet zi-
yaretinde Banka’nın ihale prose-
dürleri, kısa ve orta vadeli tarım, 
ulaşım ve enerji sektörleri stra-
tejileri ve Kamu Özel Ortaklığı 
(PPP) modelini kullanarak iha-
le ettiği projeler ile ilgili toplan-

tılar ve ikili görüşmeler gerçek-
leştirildi. Kanada, Çin, Kore, Ku-
veyt ve Türkiye Masa Sorumlusu 
Hau Sing Tse, Türk firmalarının 
Banka’nın açtığı ihaleleri değer-
lendirirken öncelikli olarak Tür-
kiye’nin hedef ülke olarak be-
lirlediği ve siyasi yakınlığı olan 
ülkelerdeki ihaleleri ön planda 
tutmaları gerektiğini  söyledi.

DEİK/Uluslararası Teknik 
Müşavirlik İş Konseyi YK Üyesi 
Sedef Erdoğan “Sadece karayolu 
işlerinde 2025’e kadar 20 milyar 
ABD Doları tutarında yatırım 
beklenen Fildişi Sahili’nde Türk 
firmaları Fransız, Fas ve Tunus-
lu firmalarla rekabet halinde 
olacaklardır. Ancak gerçekleş-
tirdiğimiz temaslarda Türk fir-
malarına karşı gördüğümüz iş-
birliğine açık ve olumlu yakla-
şım, yeni pazar açılımlarında 
Batı Afrika’nın hedef olarak be-
lirlenmesi gerektiğini göster-
mektedir” dedi.

DEİK/Eğitim Ekonomisi İş 
Konseyi (EEIK), Ekonomi Ba-
kanlığı destekleriyle 10-12 Ka-
sım 2016 tarihlerinde   Hin-
distan’ın Yeni Delhi şehrinde 
gerçekleştirilen FICCI Yükse-
köğretim Zirvesi’ne katıldı. Hiz-
met ihracatının en önemli ka-
lemlerinden eğitim sektörünün 
hedef ülkelerinden olan Hindis-
tan’da gerçekleşen Zirveye; Ab-
dullah Gül Üniversitesi, Akde-
niz Üniversitesi, Beykent Üni-
versitesi, Fırat Üniversitesi, 
İstanbul Aydın Üniversitesi, İs-

tanbul Şehir Üniversitesi ve Sa-
bancı Üniversitesinin temsilci-
leri  katılım sağladı. Yükseköğ-
retim Zirvesinde, Türkiye’nin 
Yükseköğretim Sistemi ve üni-
versitelerinin tanıtımı yapıldı. 
Hindistanlı yetkililer ve başta 
Hindistan olmak üzere birçok 
ülkeden üniversite temsilcileri 
“Study in Turkey” pavilyonun-
da ağırlanarak işbirliği görüş-
meleri gerçekleştirdi. Görüşme-
lerde Türkiye’deki üniversiteler 
ve sundukları fırsatlar hakkında 
bilgi verildi.

DEİK/Türk"ye-Ç"n İş Konse-
y" öncülüğünde hazırlanan 
“Asya Yüzyılında Türk"ye-Ç"n 
Halk Cumhur"yet" Ekonom"k 
İl"şk"ler"n"n Gel"şt"r"lmes" "ç"n 
Yol Har"tası” başlıklı rapor, Ç"n 
"le "l"şk"ler"n sürdürüleb"l"r 
b"r düzeye get"r"lmes"n" "ç"n 
9 maddel"k b"r yol har"tası "çe-
r"yor.
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Ç!n !le toplam !k!l!
dış t!caret hacm!
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MİLYAR ABD DOLARI
Türk!ye’den 
Ç!n’e yapılan !hracat
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MİLYAR ABD DOLARI
Ç!n !le t!caretten kaynaklanan
toplam dış t!caret açığı

ÇİN

Ç!n !le dengey! 
sağlayacak  9 maddel!k 

yol har!tası
1. İhracatta potansiyel taşıyan 

ürünlere odaklanma
2.  İthalatta katma değer sağla-

yan kalemleri belirleme
3.  Daha fazla yatırım çekmek için 

gerekli ilişkileri oluşturma
4.  Çin’deki teşviklerden yarar-

lanma
5.  Başta turizm olmak üzere 

hizmet ticaretini artırma
6.  Çin’le iş yapmaya yönelik ka-

lifiye iş gücü geliştirme
7.  Türk malı imajını Çin toplu-

mu nezdinde güçlendirme
8.  Finansman imkânlarını ar-

tırma
9.  Tüm ilişkileri kurumsal bir 

yapıda gerçekleştirme


