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Türkiye-Rusya ekonomik 
entegrasyonu hızlanıyor 

Türkiye-Rusya İş Konseyi 18. Or-
tak  Toplantısı, DEİK ev sahipli-
ğinde,  T.C. Ekonomi Bakanı Ni-
hat Zeybekci, Rusya Federasyonu 
Enerji Bakanı Aleksandr Novak, 
DEİK/Türkiye-Rusya İş Konse-
yi Başkanı Tuncay Özilhan, Rus-
ya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ah-
met Palankoyev ve DEİK Başkanı 
Ömer Cihad Vardan’ın katılımları 
ile 12 Ekim 2016 tarihinde İstan-
bul’da gerçekleştirildi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek-
ci, Türkiye ile Rusya’nın birbirini 
tamamlayan birçok özelliği bulun-
duğunu, iki ülke arasında rekabet-
ten ziyade tamamlayıcı nitelikte 
bir ilişki sürdüğünü belirtti. Zey-
bekci, “Rusya’da her ne yok ise Tür-
kiye’de var. Türkiye’nin Rusya ile 
bir araya gelmesi, bir artı bir iki 
değil; bir artı bir beş yapıyor” de-
di. Türkiye ile Rusya arasındaki ti-
cari ilişkilerin, enerji hammaddesi 
ve ara malı ithalatı bazında geniş-
letilmesi gerektiğine vurgu yapan 
Bakan Zeybekci, “Türkiye’nin Rus-
ya’daki yatırımları 2 milyar ABD 
Doları civarında. Türk müteahhit-
lik sektörü 65 milyar ABD Dola-
rı yatırım gerçekleştirdi. Aradaki 
sıkıntıların giderilmesi için Türk 
Akımı Projesi, Akkuyu Nükleer 
Santrali önemli bir fırsattır” de-
di. Ekonomi Bakanı Zeybekci, iki 
ülke arasında Serbest Ticaret An-
laşmasının yakın zamanda haya-
ta geçirilebileceğine değindi: “Ti-
caretin önündeki engellerin kaldı-
rılması içinde yaş sebze ve meyve 
anlaşmasının bir bölümünü aş-
tık. Rusya ile Serbest Ticaret An-

laşması için görüşmelerde önemli 
noktalara geldik. Ticaretin önün-
deki engellerin kaldırılması konu-
sunda 2017’nin ortasında STA’nın 
imzalanmasını öngörüyoruz.”

“Afrika’da   ortak olabiliriz”
Ekonomi Bakanı Zeybekci, iki ül-
ke arasında hizmet sektörü, kamu 
alımları, metalurji, tarım, kimya 
gibi alanlarda tam bir entegrasyon 
sağlanması gerektiğini belirterek, 
Türk ve Rus şirketlerin ortaklığı ile 
üçüncü ülkelerde yatırım yapılma-
sının planlandığını söyledi. Zey-

bekci sözlerine şöyle devam etti: 
“Pazar sadece Rusya değil, Avras-
ya ve Gümrük Birliği sınırlarında-
ki ülkeler de değil. Ekonomik bü-
yümenin dinamosu önümüzde-
ki yıllarda Afrika olacaktır. Rusya 
ve Türkiye olarak önümüzdeki dö-
nemde ortaklıkları içeren bu giri-
şimleri destekleyeceğiz.” Doğalgaz 
ve hammadde üzerinden ticaret 
yapmak yerine petrokimya, yük-
sek teknoloji içeren diğer alanların 
da ticarete konu olması gerektiği-
ni belirten Bakan Zeybekci, dün-
yanın en iddialı yatırım teşvikleri-

nin şu anda Türkiye’de verildiğini 
hatırlattı.

100 milyar dolarlık 
ticaret hedefi
Rusya Federasyonu Enerji Ba-
kanı Aleksandr Novak, “Ticari ve 
ekonomik ilişkilerimizin geliş-
mesinde pozitif gündem oluştur-
mak yararlı olacaktır” dedi. İki ül-
ke arasındaki ticaret hacminin 
yakın zamana kadar arttığını be-
lirten Novak, Rusya Federasyo-
nu Devlet Başkanı Putin’in Türki-
ye’ye gelmesinin ticari ve ekono-

mik ilişkilerin gelişmesine önem 
verildiğinin kanıtı olduğunu söy-
ledi. Yıllık ticaret hacminin 4 kat 
artırılarak 100 milyar ABD Dola-
rına çıkarılmasının hedeflendiği-
ni belirten Bakan Novak, Ekonomi 
Bakanı Zeybekci ile ekonomik iş-
birliği anlaşmasının imzalandığını 
belirtti. Ulaştırma, enerji, metalur-
ji ve Türk Akımı Projesi özelinde 
imzalanan anlaşmalara vurgu ya-
pan Novak, iki ülke arasındaki iliş-
kilerin tekrar eski haline geleceği-
ne emin olduğunu belirtti. Novak, 
ruble ile ticaretin gelişmesi, feribot 
hat seferlerinin artırılması, araç 
sürücülerine özel vize uygulama-
ları, uçak seferlerinin artırılması 
gibi konuların gündeme geldiğini 
ifade etti ve bu alanlarda mutabık 
kalınacağını düşündüğünü söyledi. 
Novak; “Özellikle iş çevrelerini il-
gilendirecek proje, Rusya’nın doğ-
rudan yatırım fonunun Türkiye’de 
faaliyet göstermesidir. Rusya’da 
yapılacak yatırım projeleri de gö-
rüşüldü” dedi. Son teknoloji ürün-
lerinin geliştirilmesi konusuna 
ağırlık verildiğini belirten Bakan 
Novak, petrol, doğalgaz, eğitim, tu-
rizm, petrokimya ve inşaat alanın-
da potansiyelin mevcut olduğunu, 
yatırım ve ticari alanda işbirliği ya-
pılmasının önemli olduğunu be-
lirtti. Bakan Novak, sözlerine şu şe-
kilde devam etti: “Siyaset ve ekono-
mi alanında istikrar çok önemlidir. 
İş Konseylerinin yapıcı diyaloğun 
oluşturulmasında rolleri büyük. 
Türk ve Rus şirketlerin bugünkü 
çalışmalarının iki halka da faydalı 
olacağını düşünüyorum.”
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Seferberlik tüm hızıyla sürüyor Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumuİran pazarı mercek altında
DEİK, tarafından düzenlenen “İran’da Yatırım ve İş 
Yapma Semineri” iş dünyasının İran’daki fırsatları 
en iyi şekilde değerlendirmesini ve risklerden  
kaçınmasını hedefliyor. 

DEİK’in AB temasları artıyor
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve DEİK İletişim 
Komitesi Üyeleri, DEİK Avrupa İş Konseyleri 
işbirliğiyle 26-28 Eylül 2016 tarihlerinde 
Brüksel’de temaslarda bulundu.
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DEİK İş Konseyi Başkanları ve Yürütme Kurulu 
Üyeleri, darbe girişimi sonrası sorumlu oldukları 
ülkelerdeki muhataplarını bilgilendirmek için 
başlattıkları temaslarına son hızıyla devam ediyor.

Türkiye - Afrika Ekonomi ve İş Forumu, 2-3 Kasım 
2016 tarihleri arasında İstanbul’da Lütfi Kırdar 
Kongre ve  Sergi Sarayı’nda düzenlenecek. 
Foruma geniş katılım bekleniyor. 
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8. Türkiye Yatırım Konferansı New York’ta gerçekleştirildi
DEİK, Türkiye-ABD İş Konse-
yi (TAİK) ve Citibank işbirliğin-
de düzenlenen 8. Türkiye Yatırım 
Konferansı, Ekonomi Bakanı Ni-
hat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Berat Albayrak, DE-
İK Başkanı Ömer Cihad Vardan, 
DEİK/TAİK Başkanı Ekim Alp-
tekin ve Citibank Türkiye Genel 
Müdürü Serra Akçaoğlu'nun katı-
lımları ile 21 Eylül 2016 tarihinde 
New York’ta gerçekleştirildi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci açış 
konuşmasında, darbe girişimi-
nin ardından Türkiye’de her şe-
yin ‘mucize’ denilebilecek kadar 
iyi bir noktada olduğunu ifade etti 
ve bu başarının, her şeyin halkın 
kontrolünde olmasına bağladı. 
Darbe girişimi sonrasında Türk 
halkının demokrasi, özgürlük ve 
insan haklarının, hukukun üstün-
lüğü ve devletin sahibi haline gel-
diğini vurgulayan Zeybekci, “Bu, 
bir Türk sivil demokrasi devrimi 
olarak dünya demokrasi tarihine 
geçecek” dedi. Zeybekci konuş-
masında 15 Temmuz sonrası ya-
şanan ekonomik gelişmelere de-
ğindi ve “18 Temmuz günü saat 
08.30’da Türkiye’deki tüm banka-
lar, uluslararası bankacılık siste-
mi içinde bütün mükellefiyetle-
rini yerine getirebilir durumday-
dı. Darbe gecesi öncesi Türkiye’de 
1 ABD Doları 2,88 liraydı. Bütün 

beklentiler ABD Dolarının 2 ve-
ya 3 katına çıkacağı yönündey-
di. Pazartesi günü ABD Doları en 
fazla 3,07 lira değerini gördü ve 
sonrasında 2,90’lara kadar geri-
ledi” dedi. Bakan Zeybekci, Türki-
ye’de cari açığın milli gelire oranı-
nın yüzde 11 seviyesinden yüzde 
4,4 seviyesine gerilediği bilgisini 
verdi. 

“Bu haliyle TTIP 
kabul edilebilir değil”
Türkiye ile AB arasında ekono-
mik anlamda yüksek düzeyde bir 
entegrasyon olduğunu vurgula-
yan Zeybekci, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “AB ile 1996’da yürürlü-
ğe giren Gümrük Birliği, AB’nin 
üçüncü ülkelerle imzaladığı ser-
best ticaret anlaşmalarında Tür-
kiye’ye otomatik olarak kapılarını 
açabilir. Yani Avrupa Birliği, ABD 
ile TTIP anlaşması sonucu ola-
rak ekonomik işbirliğine giderse, 
Amerikan şirketleri, Avrupa’dan 
elde ettiği tüm hakları otomatik 
olarak Türkiye’den de elde edi-
yor  olacak ancak Türkiye tarafı-
na baktığınız zaman, Türk ürün-
leri aynı haklara sahip olmayacak. 
Bu kabul edilebilir değil. TTIP an-
laşması kabul edildiğinde, Türki-
ye elini kolunu bağlayıp, ‘Bunun 
sonuçlarına katlanırız’ diyemez. 
Kendini korumaya alır” dedi.

“Enerjide alternatif 
kaynaklar oluşturmalıyız”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-
nı Berat Albayrak ise Türkiye’nin 
enerji kaynaklarını çeşitlendir-
mesi ve stratejik olan bölgesinde-
ki ülkelerle farklı sinerjiler oluş-
turarak daha etkin bir rol alması 
gerektiğini söyledi. Türkiye’nin, 

yılda toplam 50 milyar metrekü-
pün üzerinde tüketimle dünyanın 
en büyük doğalgaz tüketen ülke-
lerinden biri olduğunu belirten 
Albayrak, “gaz talebimizin yüz-
de 50’sinden fazlası tek bir ülkeye 
dayanıyor. Alternatif  kaynaklar 
oluşturmalıyız” dedi. 

Türkiye’nin bölgesindeki ülke-

lerle farklı sinerjiler yaratarak, 
ekonomi, enerji ve güvenlik alan-
larında bölgeye büyüme ivme-
si kazandırması gerektiğini söy-
leyen Bakan Albayrak, bu konuda 
Türkiye’nin yeni çözümler üret-
mesi gerektiğini sözlerine ekle-
di. Albayrak, Türkiye’nin stratejik 
konumuna işaret ederek, bölgesin-

deki Rusya, Azerbaycan, Kazakis-
tan, Suudi Arabistan, İran ve Katar 
gibi petrol ve doğalgaz rezervleri 
zengin ülkelere dikkati çekti.

“ABD ile ticaret artmalı”
DEİK Başkanı Ömer Cihad Var-
dan ise Türkiye ile ABD arasın-
daki ticaret hacminin artması ge-
rektiğini söyledi. Vardan, Türki-
ye’nin iş imkanlarına açık ve pek 
çok fırsat sunabilecek bir ülke 
olduğunu ifade etti. Türkiye ve 
ABD’nin karşılıklı ekonomik iliş-
kilerine değinen Vardan, “Türki-
ye ile ABD arasındaki ticaret hac-
mi seviyesinden memnun değiliz. 
Bunun artması gerek” dedi. Tür-
kiye’nin yabancı yatırımı çekme-
yi sürdürdüğüne ve ekonomik bü-
yümeye devam ettiğine dikkati çe-
ken Vardan, “Türkiye’nin toplam 
126 ülkeyle ticaret ilişkisi var. Tür-
kiye’ye yatırım yapın, Türkiye’yi 
ticaret merkezi olarak kullanın” 
diye konuştu. 

DEİK / TAİK  Başkanı Ekim 
Alptekin ise,  Türk ekonomisinin 
2008’deki küresel finansal kri-
ze karşı dirençli olduğuna dikka-
ti çekti ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, dengesiz eko-
nomik koşullarda ülke ekonomisi-
ni başarıyla yönettiğini söyleyerek, 
bunun güçlü ekonomik politikala-
rın bir sonucu olduğunu vurguladı.
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“Vize serbestisinin 
geri gelmesini umuyoruz”

DEİK  Başkanı Ömer Cihad Var-
dan  ise, Türkiye ve Rusya’nın or-
taklığına vurgu yaptı ve vize ser-
bestisinin yeniden sağlanması 
gerektiğini belirtti: “Avrasya coğraf-
yasındaki iki büyük aktör olarak her 
alanda birlikte rol alacağımız orta-
dadır. Önümüzdeki dönemde iki ül-
ke arasındaki ilişkilerde birçok ge-
lişme beklemekteyiz. Rusya ile böl-
gesel işbirliği, enerji, ulaştırma, 
tarım ve hayvancılık, sanayi, inşa-
at müteahhitlik, bilim ve eğitim gibi 
birçok alanda işbirliği konularını ele 
alıyoruz. Tüm bu çalışmaların hız-
la yürümesi için Rusya tarafından 
tek taraflı olarak askıya alınan vize 
serbestisinin geri gelmesini umu-
yoruz” dedi. DEİK Başkanı Vardan, 
Türk Akımı Projesi’nin öneminin 
de altını çizdi: “Türkiye bu dönemde 
soğukkanlı bir diplomasi yürütmüş-
tür. Türk Akımı Projesi’nin imzalan-
mış olması, 15 Temmuz sonrası tüm 
dünyaya Türkiye’nin yatırım ve tica-
ri ortak olarak cazibesini her daim 
koruduğu mesajını vermesi açısın-
dan büyük önem taşıyor.” Enerji zir-
vesinde oldukça önemli çıktılar el-
de edildiğine değinen Vardan, “Her 
zaman söylediğimiz gibi, Türkiye ve 
Rusya bu bölgede sadece ikili ilişki-
ler bazında değil, bölge istikrarı ve 
ilişkiler bazında önemlidir” dedi. 
Vardan, toplantı vesilesiyle turizm, 
tarım ve inşaat sektörlerinin ele alı-
nacağını da belirtti.
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15 Temmuz darbe girişimi sonrası   seferberlik tüm hızıyla sürüyor

Sırbistan’da 
Türkiye ile 

ilgili bir olumsuz 
algı yok 

İş Konseyi Başkanı olarak, 15 Tem-
muz günü ve izleyen haftası bir iş 
seyahati sebebiyle Sırbistan’day-
dım. Bu sayede, İş Konseyi Karşı 
Kanat Kuruluşumuz Sırbistan Ti-
caret Odası, Sırbistan Ekonomi Ba-
kanlığı, Ulusal Yatırım Ajansı ve di-
ğer muhatap kuruluşlarla doğru-
dan temasa geçme fırsatım oldu. 
İlk 24 saat içinde, Sırbistan kamu-
oyu Türkiye’de yaşananları ilgiyle 
takip etti, Türkiye’de her şey normale dönmeye başladı-
ğında ilgi farklı gündem konularına kaydı. İş dünyası daha 
sonra da herhangi bir endişe dile getirmedi, bu tutumla-
rının altında yatan sebep, Sırbistan’da Türkiye ekonomi-
sine olan güçlü bir inancın varlığıdır. Sırbistan iş dünyası, 
Türkiye ile işlerini yapmaya devam ediyor ve faaliyetlerini 
herhangi bir önyargı olmaksızın sürdürüyorlar. 

Aleksandar 
Medjedovic
 DEİK/Türkiye-

Sırbistan İş Konseyi 
Başkanı

Sahip oldukları 
yüzeysel 

bilgileri 
yok ettik

DEİK/Türkiye-Vietnam İş Konseyi 
olarak 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrası ivedilikle Vietnam Büyü-
kelçiliği ve Vietnam Ticaret Ataşe-
liği ile irtibata geçtik. Daha sonra 
Vietnam’ın ticari merkezleri olan 
Ho Chi Minh ve Dongnai şehir-
lerine 5-6 Eylül 2016 tarihlerin-
de bir ziyaret düzenledik.  Mu-
hataplarımız 15 Temmuz’dan 
ziyade Atatürk Havalimanı’nda 
gerçekleşen terör saldırısı ile ilgili daha fazla bilgiye sa-
hiptiler.  15 Temmuz’da yaşanan olaylar ile ilgili açıkla-
malarımız ile sahip oldukları yüzeysel bilgiye dayanan 
duyumları ve dolayısıyla önyargıları yok ettiğimizi, iza-
hatlerimizin oldukça tatmin edici bulunduğunu düşü-
nüyoruz.  İleride Türkiye ile yakın çalışmak istemelerini 
de bunun bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. 

Mustafa Necati 
Abacıoğlu  

DEİK/Türkiye-
Vietnam İş Konseyi 

Başkanı

Muhammet 
Uğurcan Barman

DEİK/Türkiye-Bahreyn 
İş Konseyi Başkanı 

Konseyi Başkanı

Arnavutluk 
Türkiye’de 

demokrasiyi 
destekliyor

Ülkemizde 15 Temmuz tarihinde 
yaşanan  darbe girişimi sonrası, 
özel sektör olarak gelişmeleri an-
latmak üzere öncelikle e-posta 
ve telefon yoluyla muhatapları-
mızla iletişime geçtik. Daha son-
ra karşı kanattaki muhatapları-
mızı 1 Eylül 2016 tarihinde ziyaret 
ettik. Ziyaret kapsamında önce-
likle Arnavutluk Ekonomik Kal-
kınma, Turizm ve Ticaret Bakanı Sayın Milva Ekonomi 
ve Arnavutluk Yatırım Ajansı Başkanı Genti Beqiri ile 
görüştük. Muhataplarımız ile yaptığımız görüşme-
lerde, Arnavutluk’un Türkiye’de demokrasinin üstün-
lüğünü desteklediğini, Türk ekonomisinin istikrarlı 
yapısının gözler önüne serildiğini dile getirdiler. Zi-
yaretlerde Arnavutluk’taki Türk yatırımcılar ise yerel 
basının yeterince bilgi sahibi olmadığına dikkat çekti.

Mehmet Usta 
DEİK/Türkiye-
Arnavutluk İş 

Konseyi Başkanı

Ülkemize 
yönelik 

algı olumluya 
evrildi

15 Temmuz sonrası, 26 Eylül 2016 
tarihindeki ziyaretimize kadar ge-
çen sürede Vilnius Büyükelçimiz 
Aydan Yamancan ve Vilnius Tica-
ret Başmüşavirimiz Muhammet 
Karakaya ile görüşmeler yaparak, 
ülkemizde yaşanan gelişmeler ile 
ilgili Litvanya’daki algı ortamına da-
ir istişarede bulunduk. Ziyaretimiz-
de de çeşitli resmi kurum ve kuru-
luşlarla temasa geçtik. Herhangi bir olumsuz tavır veya 
önyargı ile karşılaşmadık. Temaslarımızda, 15  Temmuz 
sonrası Türkiye hakkında olumsuz bir hava oluştuğu-
nu; ancak Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius’ın 
Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyarette, Litvanya’nın Tür-
kiye’nin yanında olduğunu ve süreçte desteklediklerine 
dair verdikleri olumlu demeçlerin ardından Türkiye’ye 
yönelik algının olumlu bir tarafa yöneldiğini öğrendik.

Mehmet Güneş  
DEİK/Türkiye-

Litvanya İş Konseyi 
Başkanı

Lüksemburg 
ilişkilerimize 
uzun vadeli 

bakıyor

15 Temmuz darbe girişiminin aka-
binde Ankara Büyükelçisi Con-
zemius için İş Konseyi olarak bir 
veda yemeği düzenledik. Bu ve-
da yemeğinde ülkemizdeki son 
gelişmeleri konuştuk. Yakın za-
manda Başbakan Yardımcımız 
Mehmet Şimşek, iş dünyası, sivil 
toplum kuruluşları ve muhalefet 
partileri temsilcilerinin katılımları 
ile Luxemburg  Başbakan Yardımcısı Etienne Schine-
der’in katılımıyla Lüksemburg’a bir ziyaret gerçekleş-
tirdik.   Son derece başarılı geçen bir dizi toplantı yaptık. 
Lüksemburg Türkiye’ye son derece sıcak bakıyor. Her-
hangi bir önyargıları mevcut değil. Türkiye’nin önemine 
ve gücüne inanıyorlar. İlişkilerimize uzun vadeli bakı-
yorlar. Diyaloğun birbirimiz hakkında değil birbirimiz ile 
konuşarak sağlanabileceğine inanıyorlar. 

Pınar Eczacıbaşı 
DEİK/Türkiye-
Lüksemburg İş 

Konseyi Başkanı

15 
Temmuz darbe 
girişiminin ardından 
geçen 3 aylık sürede 
İş Konseyi Başkanları 
ve Yürütme Kurulu 
Üyeleri, muhatapları 

ile 50'ye yakın ülkede temaslar 
gerçekleştirdi. İş Konseyleri bu ziyaretlerde, 
karşı kanat kuruluşları, ilgili muhataplar, 
düşünce kuruluşları, fikir önderleri ve 
medya temsilcileri ile bir araya geliyor ve 
Türkiye hakkında muhataplarını doğru 
ve etkin şekilde bilgilendiriyor. Sadece 
son 1 aylık süreçte Arnavutluk, Bahreyn, 
Belçika, Danimarka, Hollanda, İngiltere, 
Karadağ, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, 
Meksika, Rusya Federasyonu, Sırbistan, 
Vietnam ile temaslarda bulunuldu. Yıl 
sonuna kadar 80 ülkede temaslarda 
bulunulması hedefleniyor. İş konseyleri 
çalışmalarının yanı sıra DEİK yönetimi 
hükümet üyelerinin de yaptığı çalışmalara 
aktif destek sağlıyor.

Karadağ’da 
girişim ile 

yapılmak istenen 
anlaşılıyor

Menfur 15 Temmuz darbe girişimi 
sırasında ben Karadağ’da bulunu-
yordum. Ertesi günün sabah sa-
atlerinden başlayarak, gerek Ka-
radağ iş çevresinden dost ve ta-
nıdıklarım ile, gerek ise siyasi  ve 
bürokratik çevreden kamu yet-
kilileri ile görüşmelerde bulun-
dum. Temelde muhataplarıma, 
ülkemizin, devlet tecrübesi, top-
lumsal duyarlığımız ve istikrarımıza bağlı olarak bu zor 
günlerden geçeceğini açıkladım. Tüm bu görüşmelerden 
edindiğim ortak izlenim, aslında insanların Türkiye’de ya-
şananlar, darbe kalkışmasıyla yapılmak istenenin farkın-
da olduklarıdır. Türkiye’ye olan güven ekonomik, siyasi ve 
sosyal alanlarda hiç bir sarsıntıya uğramamış ve olumsuz 
bir algı meydana gelmemiştir. Temelde dost kaygısı düze-
yinde bir yaklaşım içinde olduklarını söyleyebilirim.

Necip Naci Doğru 
DEİK/Türkiye-Karadağ İş 

Konseyi Başkanı

Letonya’da 
ön yargılı 

bir tavır ile 
karşılaşmadık

15 Temmuz sonrası iş yaptığımız 
paydaşlarımıza yaşanan olayla-
rı en ince detayına kadar anlat-
tık. Özellikle, yanlış yönlendirilen 
uluslararası dış basının yanlış an-
latımlarına vurgu yaparak, haksız 
ve uygunsuz yorum ve haberle-
rin dikkate alınmaması gerektiği-
ni belirttik. Letonya özelinde, ha-
lihazırda yerel basında olumsuz 
etkinin limitli olduğunu biliyoruz. Biz de Türkiye eko-
nomisinin bu sene içinde yaşanan tüm sıkıntı ve şokla-
ra karşı hala sağlam durduğunu ve büyüyen bir çizgide 
olduğunu belirttik. Bu durumun beraber iş yapmak is-
teyen şirketler tarafından dikkate alınması gereken en 
önemli husus olduğunu vurguladık. Dolayısıyla ziyare-
timiz ikili ticaret ve yatırım ilişkilerini iyileştirme konuları 
hakkında fikir alışverişinde bulunarak gerçekleşti.

Serkan Kaptan 
DEİK/Türkiye-Letonya 

İş Konseyi Başkanı 

Meksika 
16 Temmuz 

sabahı Türkiye’nin 
yanında durdu

DEİK’in 11 maddelik Acil Eylem 
Planı kapsamında 20-25 Eylül 
2016 tarihlerinde Meksika’nın 
başkenti Mexico City’yi ziyaret 
ettik. Türk halkının darbe girişi-
mi karşısındaki güçlü duruşunu ve 
demokrasiye sahip çıkışını vurgu-
layarak, Türkiye’deki mevcut yatı-
rım ikliminin olumsuz etkilenme-
diğini rakamlarla anlattık. Temmuz 
sürecinde Meksika’yı diğer ülkelerden ayrı bir yere koy-
malıyız. Sözde dost bildiğimiz ülkeler ‘bekle ve gör’ poli-
tikası güderken, Meksika Dışişleri Bakanlığı kalkışmayı 16 
Temmuz sabahı erken saatlerde kınamış, tereddütsüz 
Türkiye’nin ve demokrasinin yanında durmuştur. İki ülke 
arasındaki çok önemli konular var. Onların da ‘konsant-
rasyonumuzu bozmadan işimize bakalım’ yaklaşımı-
mızda bizimle hemfikir olduklarını tespit ettik. 

Albert Saydam  
DEİK/Türkiye-

Meksika İş Konseyi 
Başkanı

Darbe girişimi 
AB ile 

ortaklığımızı 
etkilemez

15 Temmuz’un ardından Türk 
ekonomisinin güçlü ve dirençli 
yapısı ve iş dünyasının normal iş-
leyişine devam ettiği mesajlarını 
vermek adına DEİK/Türkiye–Bel-
çika İş Konseyi olarak hızlıca giri-
şimlerde bulunduk. Kalkışmanın 
hemen ardından Ankara’da Bel-
çika Büyükelçisi ziyareti gerçek-
leştirerek, durumu birlikte değer-
lendirdik. Ayrıca 26-28 Eylül 2016 tarihlerinde AB’nin 
siyasi kalbi Brüksel’e bir ziyaret gerçekleştirdik. Belçi-
ka’daki temaslarımızın genelinde, muhataplarımız Tür-
kiye ile ilgili dış basında çıkan haberler nedeniyle olu-
şan tedirginliğe vurgu yaparak, Türk iş dünyası temsilci-
lerinin Avrupalı ve Belçikalı muhatapları ile özellikle bu 
dönemdeki temaslarının önemine ve ziyaretimizden 
duydukları memnuniyete değindiler.

Özlem Gökçe  
DEİK/Türkiye-

Belçika İş Konseyi 
Başkanı

İngiltere 
daha çok yeni 

yatırımlarla 
ilgileniyor

DEİK/ Türkiye-İngiltere İş Konse-
yi olarak, Birleşik Krallık’ta gerek 
sivil toplum örgütleri, gerekse 
de bürokrasi kanadı ile temas-
larımız, yazışmalarımız oldu. 29 
Temmuz 2016 tarihinde Birleşik 
Krallık Ankara Büyükelçisi Ric-
hard Moore’u ziyaret ettik ve 9 
Eylül 2016 tarihinde ise Ekono-
mi Bakanımız Nihat Zeybekci’y-
le birlikte İngiltere’ye giderek, özel sektör kuruluşları ve 
temsilcileriyle bir araya geldik. Görüşmelerde herhangi 
bir önyargı ile karşılaşmadık; bilakis kendileri ile olan bu 
temaslarımızda konuyla ilgili bilgilendirilmiş olmaktan 
memnuniyet duyduklarını paylaştılar. İngiltere’de özel 
sektörün yaşanan bu gelişmeleri ikincil olarak gördüğü-
nü, önümüzdeki dönemde ülkede planlanan yatırımlar-
la daha da ilgili olduklarını gözlemledik.

Remzi Gür
DEİK/ Türkiye-

İngiltere İş Konseyi 
Başkanı

Anlatımlarımız 
Türkiye’ye 
olan bakışı 
değiştirdi 

DEİK/ Türkiye-Danimarka İş Konse-
yiolarak darbe teşebbüsü konusun-
daki ilk kararımız Danimarkalı mu-
hataplarımızla saydam bir iletişimin 
kurulmasını sağlamak, onlarla et-
kin bilgi paylaşımında bulunmaktı.  
18 Temmuz 2016 tarihinden itiba-
ren başta dönemin Danimarka Bü-
yükelçisi Ruben Matsen ve İstanbul 
Başkonsolosu Jesper Kamp ile yo-
ğun bilgi paylaşımı içerisinde bulunduk.  11 Ağustos 2016 
tarihinde Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci başkanlı-
ğında, Türk iş dünyasının önde gelen temsilcilerinden olu-
şan bir heyet ile Danimarka’yı ziyaret ettik. Danimarka’da 
özellikle FETÖ etkisindeki basının yanlı yayınları sebebiyle 
Türkiye hakkında endişeler vardı.  Özellikle demokrasinin 
zarar gördüğü yönünde yanlış bir algı vardı.  Bu yanlış algıyı 
çok olumlu yönde değiştirdiğimizi düşünüyorum.  

Hasan Alper 
Önoğlu 

DEİK/ Türkiye-
Danimarka İş 

Konseyi Başkanı

Türkiye-AB ilişkilerinde çözüm bekleyen konular artarken DEİK AB mesaisini yoğunlaştırıyor
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan 
ile DEİK’in AB özelinde son dönem 
artan temaslarını, Türkiye’nin AB 
üyelik sürecini ve üyelik müzake-
relerinin iş dünyası perspektifin-
den açmazlarını konuştuk. 

 
“Üyelik müzakerelerinde arzu 
edilen mesafeyi kat edemedik”
Türk iş dünyası ülkemizin AB üye-
lik sürecinin her zaman en önem-
li destekçilerinden biri oldu. 1996 
yılında yürürlüğe giren Gümrük 
Birliği sürecinde ve 2004 yılında 
başlayan üyelik müzakerelerinde 
Türk özel sektörü, ülkemizin AB 
üyeliğinden yana bir tavır sergile-
di. Bizler de bu tavrı sürdürmeye 
devam ediyoruz. 

Ancak geçen yıl itibariyle, mü-
zakere sürecinde 10 yılı geride bı-
rakmış bulunuyoruz. Teknik mü-
zakerelerde  son yıllarda arzu edi-
len mesafeyi kat edebilmiş değiliz. 
Vatandaşlarımız, iş adamlarımız 
henüz vizesiz seyahat hakkına ka-
vuşamadılar ve Türkiye-AB iliş-
kilerinde acil çözüm bekleyen 
birçok mesele var. Kıbrıs sorunu, 
Gümrük Birliğinin güncellenme-
si, Türkiye’nin TTIP sürecine da-
hil edilmesi, ekonomik ilişkilerin 
derinleştirilmesi, göçmen krizi ise 
bunlardan sadece bazıları.

Bu çerçevede DEİK olarak ülke-
mizin AB ile olan ilişkisini çok ya-
kından takip eden bir kurumuz. AB 
üyesi olan ve olmayan her ülkede İş 
Konseyimiz var. Avrupa genelin-
de toplam 37 İş Konseyi. Hal böyle 
olunca tabii ki ilişkileri yakından 
takip etmek zorundayız. Kaldı ki, 
ülkemizde dış ticaretin yarısından 

fazlası Avrupa ülkeleriyle. Dolayı-
sıyla Avrupa, bizler için sadece bir 
stratejik ortak değil; aynı zamanda 
çok önemli bir ekonomik partner. 

Bu kapsamda 26-28 Eylül 2016 
tarihlerinde, AB’nin siyasi mer-
kezi Brüksel’e 3 günlük bir ziyaret 
gerçekleştirdik. AB İş Konseyleri-
miz tarafından planlanan ziyaret-
te, Türkiye’nin AB ile olan ilişkileri 
kapsamında bizleri çok yakından 
ilgilendiren yüksek düzeyli ekono-
mik işbirliği, vize meselesi, Güm-
rük Birliğinin revizyonu ve güncel-
lenmesi süreçleri ile Türkiye-AB 
üyelik müzakereleri sürecinin hız-
landırılmasına yönelik özel sektö-
rün görüş ve düşüncelerinin, AB 
tarafına aktarılmasını amaç edin-
dik. 15 Temmuz hain darbe girişimi 
sonrasında gerçekleşen bu prog-
ramda ayrıca, Türk ekonomisinin 
durumu ve darbe girişimine ilişkin 
özel sektörümüzün tutumunu da 
aktarma fırsatını yakaladık.

“Brüksel’de 3 günde 20 kurum 
ve yetkili ile temas sağladık”
Darbe girişimi sonrasında DEİK 
bünyesinde ilan ettiğimiz seferber-
lik kapsamında bir İletişim Komite-
si’nin kurulmasına karar verilmişti. 
Brüksel ziyaretimizi de AB İş Kon-
seyleri ve İletişim Komitemizin eş-
güdümlü çalışması ile tasarladık. Te-
maslarda DEİK Yönetim ve Yürütme 
Kurulu Üyesi, aynı zamanda İletişim 
Komitesi Başkanı Ebru Özdemir; 
DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konse-
yi Başkanı Murat Özyeğin; DEİK/
Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı 
Özlem Gökçe; DEİK İletişim Komi-
tesi Üyesi ve DEİK Ekonomi Danış-
manı Doç. Dr. Hatice Karahan; YA-
SED Genel Sekreteri Özlem Özyiğit 
ve TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, 
YASED, TÜMSİAD gibi bazı Kuru-
cu Kuruluşlarımızın yetkilileri biz-
lere eşlik etti.  26-28 Eylül 2016 ta-
rihlerinde gerçekleştirilen Brüksel 
ziyareti kapsamında aralarında Av-

rupa Komisyonu, Avrupa Parlamen-
tosu, Avrupa Dış Eylem Hizmetleri 
(EEAS), Avrupa Ekonomik ve Sosyal 
Komitesi, düşünce kuruluşları ve si-
vil toplum örgütleri, Türk ve yabancı 
basın mensupları, Brüksel’de bulu-
nan Türk özel sektör kurumlarının 
temsilcileri ve Belçikalı yetkililerin 
de olduğu 20 kurum ve yetkili ile gö-
rüşmeler gerçekleştirdik. 

Bruegel ile Yuvarlak Masa Toplantısı
Ziyaret kapsamında, dünyanın en 
etkili 10 ekonomik düşünce kuru-
luşundan biri olarak bilinen Brue-
gel ile DEİK heyeti arasında bir yu-
varlak masa toplantısı düzenledik. 
Türkiye’yi yakından takip eden 30 
uzmanın katılımıyla gerçekleşen 
toplantıda, darbe sonrası Türkiye 
ekonomisi, Moodys’in ülkemizin 
kredi notunu düşürme kararı, Tür-
kiye’nin enerji politikası, Türkiye’de 
ekonomik reform gündemine ilişkin 
görüşler masaya yatırıldı.

AB Dönem Başkanlığını yü-
rüten Slovenya’nın Anka-
ra Büyükelçisi’nin destekle-
riyle Ankara’da AB üye ülke 
büyükelçileri ile öğle yeme-
ğinde; İstanbul’da ise COE-
LA ile bir araya geldik. Her 
iki toplantıda da, darbe giri-
şimi sonrasında ülkemizin 
ekonomik görünümü, Tür-
kiye-AB ilişkilerinin seyri ve 
ülkemizin AB gündeminde-
ki önemli konular Gümrük 
Birliği, vize meselesi, göç-
men krizi, Kıbrıs meselesi ve 
teknik müzakere süreci hak-
kında karşılıklı görüş alış-
verişinde bulunma fırsatını 
yakaladık. Bu tür karşılıklı fi-
kir paylaşımlarını, özellikle 
AB’de karar alıcı pozisyon-
da olan yetkililer ile yapmak 
çok faydalı oluyor.

Görüşmeler 
oldukça 
faydalı oluyor

Bruegel’de gerçekleştirdiğimiz yu-
varlak masa toplantısında, Türki-
ye ekonomisine dair dinamikler 
çerçevesinde SWOT yaklaşımını 
içeren bir sunum gerçekleştirdik. 
Türkiye ekonomisinin 15 Tem-
muz gibi uç derecede bir şok son-
rası, aslında dayanıklılığını ispat-
ladığını ifade ettik. Bruegel ile yap-
tığımız yuvarlak masasına benzer 
bir toplantıyı Avrupa Parlamento-
su’nda “Türkiye’nin Dostları Gru-
bu” ile de gerçekleştirdik. İngiliz 
Parlamenter Geoffrey van Orden; 
Alman Parlamenter İsmail Er-
tuğ, Bulgar Parlamenterler Nedz-

hmi Ali ve İlhan Kyuchyuk’un ya-
nı sıra Avrupa Komisyonu, Avru-
pa Dış Eylem Hizmetleri (EEAS) 

ve sivil toplum temsilcisi 20’ye ya-
kın Türkiye’yi takip eden yetkili-
nin katıldığı toplantıda, ülkemizin 
AB üyelik sürecine ilişkin konu-
lar ele alındı. AP Türkiye Rapor-
törü Kati Piri ve AP’nin Hollanda-
lı milletvekili ve uzun süre Avru-
pa Parlamentosu İnsan Hakları Alt 
Komitesi Eş Başkanlığı’nda yapan 
Marietje Schaake ile de bir araya 
geldik. Belçika Başbakan Yardım-
cısı ve Dışişleri Bakanı Didier Rey-
nders’i ziyaret ettik ve darbe girişi-
mi sonrası Türk ekonomisi ile Bel-
çika-Türkiye ilişkileri konularını 
görüşme imkânını yakaladık. 

Türk ekonomisinin dayanıklılığını anlattık
2,5 gün boyunca çok 
önemli toplantılar-
da bir araya geldi-
ğimiz tüm yetki-
lilere Türkiye’nin 
içinden geçtiği 
hassas dönemde, 
Hükümetimizin ya-
tırım ortamı-
nı iyileştirme-
ye yönelik ya-
pısal reformlar 
konusunda-
ki kararlılığını sürdürdüğünü ve 
Cumhurbaşkanımızın da bu sü-
rece bizzat destek verdiğini ak-

tardık. Mesajlarımız-
da ülkemizin yatırım 

ortamını daha reka-
betçi hale getirecek 
birçok yapısal re-
formu ve teşvik pa-

ketini özellikle son 3 
ay içinde hayata geçir-

diğini anlattık. 
Uzun zamandır 
kamu kurumla-
rımıza ilettiği-
miz birçok ko-

nunun bu kanunlarda yer bulma-
sını memnuniyetle karşılıyoruz. 
Ancak ne yazık ki; atılan adımlar 

Yapısal reformlarımızı anlattık

İSMET GÜRAL
DEİK/Türkiye-Slovenya 

İş Konseyi Başkanı

DOÇ. DR. HATİCE KARAHAN
DEİK Ekonomi  Danışmanı ve 

İletişim Komitesi Üyesi

15 Temmuz  darbe girişimi 
sonrasında oluşturduğumuz 
DEİK İletişim Komitesi faali-
yetleri çerçevesinde, özellikle 
Amerika ve Avrupa’da iş dün-
yası muhatap kuruluşları, dü-
şünce kuruluşları ve yaban-
cı ulusal basın ile temaslarda 
bulunmaya karar vermiştik. 
Bu çerçevede Brüksel’de ger-
çekleştirdiğimiz etkinlikler 
çerçevesinde  hedeflediğimiz 
kitleye ulaştığımıza inanıyo-
rum; bu çalışmanın devamı da 
mutlaka gelecektir. Özellikle 
Avrupa Parlamentosu ve Bru-
egel’de gerçekleştirdiğimiz 
toplantılar çok verimli oldu: 
Türkiye ekonomisi ve ülkemi-
zin AB süreci ile ilgili verim-
li bir tartışma ortamı yaratıl-
dı. DEİK olarak bu çalışma-
lara önümüzdeki dönemde, 
hem Brüksel özelinde hem de 
diğer Avrupa başkentlerinde 
devam edilmesinden yanayız. 

Belçika Dışişleri Bakanı Di-
dier Reynders, Avrupa Ko-
misyonu Uluslararası İşbirli-
ği ve Kalkınma Genel Müdür-
lüğü Genel Müdürü Stefano 
Manservisi ve FIT CEO’su 
ile yaptığımız görüşmelerde, 
bilhassa TİKA-DEİK işbirli-
ği ve Avrupa Komisyonu’nun 
desteğiyle, az gelişmiş ülke-
ler başta olmak üzere, üçüncü 
ülkelerde işbirliklerinin ya-
pılabilmesi imkânının oldu-
ğunu gördük. Benzer görüş-
leri, başta Belçikalı yetkililer 
olmak üzere diğer yaptığımız 
görüşmelerde de duyduk. Biz-
ler DEİK olarak bu alanda da 
aktif olarak çalışıyoruz. Ül-
ke olarak ve DEİK olarak, ka-
mu-özel sektör işbirliği (PPP) 
alanında önemli bir bilgi ve 
te  crübeye sahibiz. İleriki dö-
nemlerde AB ile bu alanda da 
birlikte çalışma imkanı gö-
rünmekte.

EBRU ÖZDEMİR
DEİK Yönetim - 

İcra Kurulu 
Üyesi ve İletişim 

Komitesi  Başkanı

Brüksel’de hedeflediğimiz kitleye ulaştık

Belçika’daki temaslarımızın ge-
nelinde, muhataplarımız Türkiye 
ile ilgili dış basında çıkan haberler 
nedeniyle oluşan tedirginliğe vur-
gu yaparak, Türk iş dünyası tem-
silcilerinin Avrupalı ve Belçika-
lı muhatapları ile özellikle bu dö-
nemdeki temaslarının önemine ve 
ziyaretimizden duydukları mem-
nuniyete değindiler. Bizler de ön-
celikli hedefimizin, ekonomik iliş-
kileri güçlendirmek ve iki ülke ara-
sındaki ticaret hacmini artırmaya 
yönelik her türlü çabayı göster-
mek olduğunu belirttik ve ziyaret-
lerimizde ve iletişimde sürekliliği 
hedeflediğimizi aktardık. Belçika 
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri 

Bakanı Didier Reynders ve laman 
Yatırım ve Ticaret Ajansı (FIT) ile 
yaptığımız görüşmelerde, özellik-
le iki ülkenin başta Afrika olmak 

üzere üçüncü işbirliği yapması ko-
nusu gündeme geldi ve muhatap-
larımız bu konuda her türlü işbirli-
ğine açık olduklarının altını çizdi-
ler. Avrupa Parlamentosu, Avrupa 
Komisyonu, EEAS başta olmak 
üzere AB kurumları ve Belçikalı 
üst düzey yetkililer ile gerçekleş-
tirdiğimiz bu yoğun görüşmelerde, 
muhataplarımızın bizlere vermiş 
olduğu mesajların başında, Türki-
ye’nin AB, AB’nin de Türkiye için 
önemli bir stratejik ve ekonomik 
ortak olduğu ve darbe girişiminin 
bu gerçeği değiştirmediği geliyor. 
Görüşmelerimizde Gümrük Bir-
liği, vize sorunu ve Kıbrıs ile ilgili 
konular ele alındı. 

Muhataplarımız işbirliğine açık olduklarını gösterdi
Brüksel’de gerçekleştir-
diğimiz temaslarda, 
darbe girişimi son-
rasında ülkemizde 
oluşan uzlaşmacı, 
birlik ve beraber-
lik ortamının tak-
dir edildiğini gör-
dük. AB’nin temenni-
si, bu ortamın 
muhafaza edil-
mesi yönünde. 
Türkiye-AB 
ekonomik iş-
birliğinin nasıl ilerletilebilece-
ği konusunda fikir alışverişinde 
bulunma imkanı yakaladık. Bu 
çerçevede Birliğe Türkiye’nin 

tam üyeliğinden başka 
bir alternatifin söz 

konusu olmadı-
ğı ve olamayacağı 
mesajını da yetki-
lilere iletme fırsa-

tımız oldu. Biz iş 
dünyası için Shen-

gen ülkelerine vizesiz 
seyahat büyük 
önem taşıyor. 
Ayrıca Brük-
sel’deki görüş-
melerimizde 

bizleri hayal kırıklığına uğratan 
bir konu ise teknik müzakere sü-
recine atfedilen, görece düşük 
referans oldu. 

Shengen sorununun çözülmesi gerekiyor

ÖZLEM GÖKÇE 
DEİK/Türkiye-Belçika

İş Konseyi Başkanı

MURAT ÖZYEĞİN
DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi 

Başkanı ve DEİK İl. Kom. Üyesi 

ÖZLEM ÖZYİĞİT 
YASED Genel Sekreteri

DEİK heyeti Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders ile görüştü.

Girişim sonrası öncelikle Bah-
reyn’deki karşı kanat muhatapla-
rımız başta olmak üzere tüm Bah-
reyn’li kontaklarımıza bir yazı gön-
dererek Türkiye’de hayatın ilk gün 
itibariyle normale döndüğünü; 
gerek ekonomik gerekse de siyasi 
istikrarın devam ettiğini belirttik. 
Karar mercileri ile telefon görüş-
meleri yaparak bilgilendirmede 
bulundum. Akabinde seferberlik kapsamında 27 -29 Ey-
lül 2016 tarihinde Bahreyn’e 15 kişilik bir işadamı heyeti 
ile ziyarette bulunduk. Tüm muhataplarımız 15 Temmuz 
darbe girişiminden büyük rahatsızlık duyduklarını ve 
Türk hükümetinin ayakta dimdik duracağına sonuna 
kadar inandıklarını ifade ettiler. Darbe girişiminden son-
ra Türkiye’nin daha da güçleneceğini, istikrarın ve güve-
nin süreceğine inandıklarını belirttiler. 

Bahreyn
 istikrarın ve 

güvenin süreceğine 
inanıyor
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İran’da yatırım ve iş fırsatları 
İstanbul’da ele alındı

Ambargo sonrası dönemde 
İran pazarı yatırımcılara 
önemli fırsatla sunuyor. 
DEİK, konunun uzmanları 
ile düzenlediği etkinlikte 
iş dünyasının bu 
fırsatları en iyi şekilde 
değerlendirmesini ve 
risklerden kaçınmasını 
hedefliyor.

DEİK/Türkiye-İran İş Konseyi Baş-
kanı Bilgin Aygül ev sahipliğinde, 6 
Ekim 2016 tarihinde gerçekleştiri-
len “İran’da Yatırım ve İş Yapma Se-
mineri, İran merkezli Atieh Hukuk 
Firması Avukatı Seyedbehnam Kha-
tami, DEİK/Türkiye-İran İş Konseyi 
Yürütme Kurulu Üyeleri Osman Ak-
soy ve Rıza Eser’in katılımları ile İs-
tanbul’da gerçekleştirildi.

 İran’da yatırım ortamının ele alın-
dığı seminerde konuşan DEİK/Tür-
kiye-İran İş Konseyi Başkanı Bilgin 
Aygül, İran’ın 37 yıldır ambargo al-
tında olmasına rağmen güçlü ekono-
misi ile tam bir fırsat ülkesi olduğunu 
söyledi. Halihazırda 200 Türk yatı-
rımcının İran’a 3 milyon ABD Doları 
ile 1 milyar ABD Doları arasında ya-
tırım yaptığını ifade eden İş Konse-
yi Başkanı Aygül, İran’ın avantajla-
rından bahsederek, İran piyasasında 

doğalgaz fiyatının Türkiye’ye kıyas-
la sekizde bir,  elektrik fiyatının ise 
dörtte bir değerinde olduğunu belirt-
ti. Makine, otomotiv, turizm, mobil-
ya, tekstil alanlarında İran’ın önem-
li fırsatlar barındırdığını ifade eden  
Aygül, İran’ın dünyanın en büyük ilk 
iki doğalgaz rezervine sahip ülkesi 

olduğunu ifade ederek, son dönemde 
ülkenin karayolu ulaşımı konusunda 
altyapısını güçlendirdiğini söyledi.

“İran’a ihracat patlaması zor”
Aygül, bazı ambargoların kalkması-
na rağmen İran’a ihracat açısından 
çok fazla bir şey değişmediğini söy-

ledi. İhracatta bir patlamanın bek-
lenmemesi gerektiğini aktaran Ay-
gül, “Ekonomileri kötü. İran’da şu an 
için somut olarak var olan şey umut"  
dedi. Aygül, İran’a para aktarma 
mekanizmalarında yaşanan sıkıntı 
ile ilgili ise “Sorun ABD ve İran’daki 
seçimlerden sonra çözülür" dedi.

YORUM İNCELEME

TARIH  ETKINLIK 
14.10.2016 DEİK/Türkiye-Avusturya İş Konseyi Start-Up 
 Etkinliği ve Teknoloji Sunumu - VİYANA
14.10.2016 Yeni Atanan T.C. Wellington Büyükelçisi ile 
 Çalışma Yemeği -İSTANBUL
14.10.2016 DEİK/Türkiye-Yeni Zelanda İş Konseyi 
 Tanışma Toplantısı -İSTANBUL
15-20.10.2016 DEİK/Türkiye-Fas İş Konseyi Ziyareti -KAZABLANKA
18.10.2016 Türkiye-Kosova İş ve Yatırım Forumu -İSTANBUL
24-25.10.2016 T.C. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in katılımıyla  
 Türkiye-Katar İş ve Yatırım Forumu -DOHA
24.10.2016 Türkiye-Singapur CEO Forumu -SİNGAPUR
24.10.2016 DEİK/Bilişim Komitesi Ön İstişare Toplantısı -İSTANBUL
26.10.2016 DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi Tarafından Ice; 
 Confindustria, Confartigianato İşbirliğiyle 
 “Türkiye Ülke Günü” -MİLANO
26.10.2016 Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan
 Üçlü İş Forumu -İSTANBUL
26-27.10.2016 Türkiye-Lübnan: İnşaat, Altyapı, Enerji Sektörlerinde 
 Afrika, Orta Doğu, Rusya, Türkiye ve 
 BDT Ülkelerinde İkinci İşbirliği Toplantısı -İSTANBUL
30.10/02.11.2016 35. ATC-TAİK Ortak Yıllık Konferansı -WASHINGTON DC.
01-02.11.2016 DEİK/Suudi Arabistan İş Konseyi Karşı Kanat Ortak 
 Toplantısı -İSTANBUL
02-05.11.2016 2. İstanbul PPP Haftası -İSTANBUL
02-03.11.2016 Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu -İSTANBUL
08.11.2016 Türkiye - Filistin Yatırım ve İş Forumu -İSTANBUL
10-12.11.2016 12. FICCI Hindistan Yüksek Eğitim Zirvesi 2016 
 Hindistan’a Heyet Ziyareti -YENİ DELHİ
13-15.11.2016 Afrika Kalkınma Bankası Teknik 
 Müşavirlik Heyeti -ABIDJAN
16.11.2016  DEİK/Teknik Müşavirlik İş Konseyi Fildişi Sahili 
 heyet ziyareti -ABIDJAN
18.11.2016  DEİK/Türkiye-Tayland İş Konseyi Ortak 
 Toplantısı -İSTANBUL
25-26.11.2016  DEİK-FCIC Uluslararası Mühendislik Forumu -İSTANBUL

1.3
MILYAR $
İran’daki Türk 
yatırımların tutarı

İRAN 157.8
MILYAR VARIL
 Petrol
rezervi

İRAN

“Kamu ihalelerini 
takip edin”
DEİK/Türkiye-İran İş Konseyi 
Üyesi Osman Aksoy, İran’ın 
petrol rezervlerinde dünyada 
dördüncü sırada yer aldığını 
söyledi. İran’ın Dünya Ticaret 
Örgütü’ne üye  olmadığını 
hatırlatan Aksoy, Türkiye ile 
İran arasında Tercihli Ticaret 
Anlaşmasının bulunduğunu, 
bu çerçevede Türkiye’den 
125 ürünün, İran’dan ise 140 
ürünün sıfır vergi kapsamına 
alındığını ve ihracat imkanı 
bulduğunu belirtti. İran 
ekonomisinin yüzde 85’inin 
devlet elinde bulunduğunu 
vurgulayan Aksoy, Türk iş 
adamlarına devlet ihalelerini 
takip etmeleri önerdi.
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Avrupa’daki Türk girişimciler Zürih’de bir araya geldi
DEİK/Dünya Türk İş Konseyi 
(DTİK) Avrupa Girişimci Toplantı-
sı, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih 
Metin, Bern Büyükelçiliği Maslahat-
güzarı Volkan Karagöz ve DTİK Yö-
netim Kurulu Üyesi Rona Yırcalı’nın 
katılımları ile  DTİK Yönetim Kuru-
lu Başkanı Nail Olpak ve DTİK Av-
rupa Bölge Komitesi Başkanı Suat 
Şahin ev sahipliğinde 7 Ekim 2016 
tarihinde  İsviçre’nin Zürih kentinde 
gerçekleşti.

İsviçre, Hollanda, Almanya, Dani-
marka, Finlandiya, Norveç, Belçika, 
Slovenya, Fransa, İngiltere ve Ma-
carsitan gibi Avrupa’nın farklı ülke-
lerinden Zürih’e gelen 100’den fazla 
DTİK üyesi Türk girişimcinin buluş-
tuğu Avrupa Girişimci Toplantısın-
da konuşan Ekonomi Bakan Yardım-
cısı Fatih Metin, Türkiye’nin bugün 
Avrupa ve AB için hiçbir şekilde bir 

yük teşkil etmediğini, tam aksine 
ekonomik krizlerle yıpranmış, si-
yasi açıdan sorunlar yaşayan Avru-
pa’nın yükünü paylaştığını söyledi. 

Avrupa’da yaşayan Türk iş adamları-
nın Türkiye’yi Avrupa’nın en önemli 
ticari ortaklarından biri konumuna 
getirmeyi başardığını söyleyen Ba-

kan Yardımcısı Metin, DEİK/DTİK 
toplantısının amaçlarından birinin, 
Avrupa'da yerleşik Türk iş adamla-
rı sayesinde sürdürülen lobicilik fa-
aliyetlerinin Türkiye için  öneminin 
vurgulanması olduğuna işaret etti. 

DEİK/DTİK Yönetim Kurulu 
Başkanı Nail Olpak ise toplantıda 
yaptığı konuşmada, “Hayalini kur-
duğumuz Türkiye hedefine ulaş-
mak için sahip olduğumuz insan 
sermayesinin niteliğini arttırmak, 
organize olma yeteneğini güçlen-
dirmek, milli hedefler etrafında bir-
leştirmek zorundayız” dedi. Gele-
ceğimizi hazırlamak için tüm güç 
unsurlarının konsolide edilmesi 
gerektiğini belirten Başkan Olpak, 
“Türkiye’nin kendi diasporasının, 
kendi ekonomik kalkınmasının, kü-
resel hedefler etrafında konumlan-
dırmanın vakti geldi" dedi. 
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Türkiye PPP yatırımlarında 
yüzde 40 ile başı çekiyor

30 ülkeden iş adamı Belarus’ta buluştu

DEİK / Uluslararası Teknik Mü-
şavirlik İş Konseyi ve FCIC (İslam 
Ülkeleri Müşavirler Federasyo-
nu) işbirliğinde, Fas’ın Marakeş 
şehrinde 25 Eylül 2016 tarihinde 
“Türkiye'nin PPP  Ülke Deneyimi 
Semineri" toplantısı gerçekleşti-
rildi. İlk kez Fas’ta yapılan ve ge-
lecek dönemde Suudi Arabistan 
gibi çeşitli hedef ülkelerde gerçek-
leştirilmesi planlanan PPP Ülke 
Seminerleri kapsamında, Türki-
ye’nin son yıllarda PPP projelerin-
de elde ettiği başarı ve tecrübenin 
ihracı hedeflenmekte. Bu çerçeve-
de, Türkiye’nin otoyol, havalima-
nı, hastane ve katı atık yönetimi 
projelerinde dünya çapında edin-
diği deneyimler, Afrika’dan ve İs-
lam ülkelerinden gelen bürokrat, 
müteahhit ve teknik müşavirlerle 
paylaşıldı. Türkiye’nin ve Fas’ın 
kamu kurum ve kuruluşlarından 
bürokratların, özel sektör temsil-
cilerinin ve İslam Kalkınma Ban-
kası bölge yetkililerinin gerçek-
leştirdiği sunumlar kapsamında 
Türkiye ve Fas’ın PPP model uy-
gulamaları karşılaştırıldı ve dene-
yimler paylaşıldı. Toplantı kapsa-
mında sağlık, ulaştırma, hukuk ve 
finansman panelleri düzenlene-
rek Türk firmalarının tecrübeleri 
aktarıldı.

Dünya Bankasının 2015 Küre-
sel PPP Raporuna göre Türkiye, 

44,7 milyar ABD Doları değerin-
deki 7 projeyle dünya genelindeki 
PPP yatırımlarının yüzde 40’ını 
tek başına gerçekleştirdi ve “Me-
ga Projeler Sıralamasında”  lider 
ülke konumuna ulaştı. Diğer ta-
raftan, Fas’ın 2015 yılında yayın-
lanan PPP yasasıyla iş yapma or-
tamı kolaylaştırılmış olup iha-
le süreçlerinde şeffaflık sağlandı. 
Dünyanın her yerinden yatırımcı 
çekerek gelecek dönem kalkınma-
sında PPP modelini etkin bir şe-
kilde kullanmayı hedefleyen Fas, 
özellikle otoyol, havalimanı ve ye-
nilenebilir enerji alanlarında PPP 
yatırımları öngörüyor. 

“Türkiye ile işbirliği 
yapmak istiyorlar”
DEİK/Uluslararası Teknik Müşa-
virlik İş Konseyi Başkanı Demir 
İnözü, 2016 Mayıs ayında İş Kon-
seyinin Fas’a gerçekleştirdiği tek-
nik müşavirlik heyet ziyareti kap-
samında çeşitli Bakanlık, kamu 
teşebbüsleri ve özel sektör tem-
silcileri ile yapılan tüm görüşme-
lerde PPP konusunun ele alındığı-
nı ve Faslı yetkililerin Türkiye ile 
işbirliği yapmak istediklerini ifa-
de etti. Bu ziyaretin hemen ardın-
dan gerçekleştirilen PPP Ülke Se-
minerinin katılım gösteren Faslı 
yetkililer tarafından büyük ilgi ile 
karşılandığını belirtti.

“Ufukları Genişletmek: Yatırım-
lar, Finansman, Kalkınma” baş-
lığı altında gerçekleştirilen Be-
larus Yatırım Forumu, 29-30 Ey-
lül 2016 tarihlerinde Belarus’un 
başkenti Minsk’de gerçekleşti-
rildi. Belarus Ulusal Yatırım ve 
Özelleştirme Ajansı, Belarus 
Stratejik Araştırmalar Enstitü-
sü ve UNITER işbirliğinde dü-
zenlenen, 30 ülkeden 600’den 
fazla iş dünyası temsilcinin ka-
tıldığı Foruma, Minsk Büyü-
kelçiliği Ticaret Müşaviri Fatih 
Turhan, DEİK/Türkiye-Belarus 
İş Konseyi Başkanı Sefa Gömde-
niz ileYürütme Kurulu üyesi Sel-
çuk Erdoğan katıldı. 

“İş çevreleri Belarus’u bilmiyor”
Belarus Yatırım Forumu’nda açış 
konuşmasını yapan Belarus Baş-

bakanı Andrey Kobyakov, ulusla-
rarası iş çevrelerinin Belarus’un 
sahip olduğu yatırım imkanları 
konusunda yeterli bilgiye sahip 
olmadığını ifade ederek, bu alan-
daki boşluğu doldurmak için yo-
ğun çaba gösterdiklerini söyledi.

“Belarus’un yatırım potansiye-
li: İmkanlar ve olası işbirliği alan-
ları” başlıklı oturumda konuşan 
DEİK/Türkiye-Belarus İş Kon-
seyi Başkanı Sefa Gömdeniz, ka-
tılımcılara DEİK hakkında bilgi 
verdi ve başta otomotiv, orman 
ürünleri ve ağaç işleme, tekstil ve 
konfeksiyon, bankacılık ve finan-
sal hizmetler, inşaat malzemeleri 
üretimi, turizm ve otel işletmeci-
liği olmak üzere, Belarus ile Tür-
kiye arasında bir çok sektörde iş-
birliği potansiyeli bulunduğunu 
söyledi. 

DEİK ile USPP işbirliği anlaşması imzaladı
Kiev Uluslararası Ekonomi Foru-
mu, 6-7 Ekim 2016 tarihlerinde Uk-
rayna’nın başkenti Kiev’de gerçek-
leştirildi. Bu yıl üçüncüsü yapılan 
etkinliğe birçok ülkeden çokulus-
lu şirketler ile bankacılık ve finans 
kurumlarının üst düzey yönetici-

leri, uluslararası kuruluş temsilci-
leri ve iş insanlarından oluşan bine 
yakın kişi katıldı. Kiev Büyükelçi-
si Yönet Can Tezel, EBRD Ukray-
na Ülke Direktörü Şevki Acuner ve 
DEİK/Türkiye–Ukrayna İş Konse-
yi Başkanı Ruşen Çetin’in de ara-

larında bulunduğu 6 Türk konuş-
macının yer aldığıforuma Türk iş 
dünyası büyük ilgi gösterdi. Foru-
mun Türkiye kanadının ortaklığı-
nı DEİK üstlendi. Kiev Uluslarara-
sı Ekonomi Forumu kapsamında, 
DEİK ile Ukrayna Sanayiciler ve 

Girişimciler Birliği (USPP) ara-
sında bir işbirliği anlaşması imza-
landı. Ruşen Çetin, serbest ticaret 
anlaşmasının imzalanması ile iki 
ülke arasındaki ekonomik işbirliği 
önündeki engellerin kalkacağına 
inandığını söyledi.
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