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Arnavutluk ile daha fazla 
işbirliği hedefliyoruz

Arnavutluk’ta 
gerçekleştirilen iş 
forumunda, Türkiye ile 
Arnavutluk arasındaki 400 
milyon dolarlık ticaretin 1 
milyar dolara çıkarılması 
vurgulanırken, yatırım 
projelerinde ortak hareket 
edilebileceği kaydedildi. 

DEİK Türkiye-Arnavutluk İş Fo-
rumu, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Arnavutluk Cumhur-
başkanı Buyar Nişani, DEİK Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ömer Cihad 
Vardan ve Türkiye-Arnavutluk İş 
Konseyi Başkanı Haşmet Bedii Kü-
rüm’ün katılımları ile DEİK orga-
nizasyonu ve Ekonomi Bakanlığı 
koordinasyonunda 13 Mayıs’ta Ar-
navutluk’ta gerçekleşti.  Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye’de tesis edilen güven ve is-
tikrar ortamı sayesinde milli gelirin 
800 milyar dolara çıktığını söyledi. 
Bir ülkede güvenin olmaması halin-
de istikrarın da bulunmadığını be-
lirten Erdoğan, Türkiye’ye güvenen 
hiçbir yatırımcının pişman olma-
dığını kaydetti. Türk yatırımcıları-
nın Arnavutluk’taki yatırımlarının 
değerinin 2.7 milyar doları aştığını 

anlatan Erdoğan, işadamlarının 
önündeki engellerin kaldırılması-
nın bürokratların görevi olduğu-
nu bildirdi. Türkiye ve Arnavutluk 
arasındaki ilişkilerin sağlam temel-
ler üzerinde olması için stratejik 
ortaklık ve yüksek düzeyli işbirli-
ği konseyi kurulmasına ilişkin an-
laşmanın imzalanması gerektiğini 
vurgulayan Erdoğan, yüksek düzey-
li işbirliği konseyinin toplanma-
sının iki ülke arasındaki ilişkileri 
güçlü kılacağını ifade etti. 

İki ülke arasındaki ticaret hac-
minin 400 milyon dolar civa-

rında olduğunu anlatan Erdoğan, 
hedefin 1 milyar doların üstüne çı-
karılması gerektiğini vurguladı. 
DEİK ve Tirana Ticaret ve Sana-
yi Odası’na önemli görevler düş-
tüğünü dile getiren Erdoğan, atıla-
cak yeni adımlar ile hedefe ulaşma 
noktasında işadamlarının ve yatı-
rımcıların da önemli görevler üst-
leneceğini belirtti. Erdoğan ayrı-
ca Trans Anadolu Doğalgaz Boru 
Hattı Projesi’ne Arnavutluk’un da 
dahil edilmesi için de çalışılacağını 
sözlerine ekledi.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bu-

yar Nişani, iki ülkenin ekonomik 
ilişkilerindeki ivmenin umut ver-
diğini söyledi. Önemli stratejik 
hedefler olduğunu belirten Nişa-
ni, son 25 yılda Arnavutluk ekono-
misine katkı sağlayan Türk yatı-
rımcılarını iş forumunda görmek-
ten memnun olduğunu kaydetti. 
Önemli stratejik hedeflerin mevcut 
olduğunu ifade eden Nişani, Tür-
kiye'nin turizm, enerji, sanayi tec-
rübesini örnek aldıklarını aktardı. 
Nişani, Türkiye için her platform-
da lobi yapacaklarını vurguladı.

Altyapıda iki ülke firmaları 
ortaklıklar kurabilir
Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi 
Başkanı Haşmet Bedii Kürüm, Tür-
kiye-Arnavutluk Serbest Ticaret 
Anlaşması'nın mevcut potansiyeli 
değerlendirmek açısından önemli 
olduğuna dikkat çekti. Enerji, ma-
dencilik, turizm, demir çelik sana-
yi, tekstil, ayakkabı sanayi ve gıda 
alanlarında iki ülke arasında potan-
siyel işbirliği yapılabileceğini söy-
leyen Kürüm, “Arnavutluk'un bü-
yük önem atfettiği altyapı proje-
lerinde Türk ve Arnavut taahhüt 
firmalarının daha sıkı işbirliğini ar-
zu etmekteyiz” diye konuştu.  

DTİK'ten Asya'ya çıkarma

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) 
Asya Pasifik Girişimcileri Top-
lantısı, Ekonomi Bakanlığı Müs-
teşarı İbrahim Şenel, DTİK İc-
ra Komitesi Başkanı ve Müstakil 
Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(MÜSİAD) Başkanı Nail Olpak, 
DTİK İcra Komitesi Üyesi Rona 
Yırcalı, DTİK Asya Pasifik Böl-
ge Komitesi Başkanı Nejdet De-
miryürek ve 50’yi aşkın Türk işa-
damının katılımı ile 14 Mayıs'ta 
Şanghay’da gerçekleşti. 

Çin büyük adımlar attı
Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İb-
rahim Şenel, Çin’in dünyanın üre-
timine ve ticaretine yön vererek, 
yatırım ve finans alanlarında bü-
yük adımlar attığını söyledi. Dünya 
Bankası ve Uluslararası Para Fo-
nu (IMF) gibi dünyada önde gelen 
kurumlara alternatif olarak, Çin 
liderliğinde kurulması planlanan 
Asya Altyapı ve Yatırım Banka-
sı’nın alternatif bir yapı oluştur-
masının öngörüldüğünü belirten 
Şenel, Almanya, Fransa ve Rusya 
gibi güçlü ülkelerin de ortak olarak 
içinde yer aldığı bankanın başlan-
gıç sermayesinin 50 milyar dolar, 
hedefinin ise 100 milyar dolar ola-
rak belirlendiğini kaydetti. Türki-
ye’nin Asya-Pasifik Bölgesi’ndeki 
ticari varlığının az olduğunu ifa-
de eden Şenel, Asya-Pasifik Bölge-
si’ne mal ve hizmet satabilmenin, 
bölgede var olmakla doğrudan il-
gili olduğunu söyleyerek, spesifik 
koşulların üstesinden gelebilen 
firmalar için bölgenin sayısız fır-
sat bulundurduğunu vurguladı.  

DTİK İcra Komitesi Başkanı 
Nail Olpak, “Avrupa ve gelişmiş 
ekonomiler krizle boğuşurken, 

coğrafyalar yeniden şekillenir-
ken, yeni bir küresel düzen kuru-
luyor, güç dengeleri yeniden şe-
killeniyor” dedi. 

Transatlantik Ticaret ve Yatı-
rım Ortaklığı Anlaşması (TTIP) 
ve Trans Pasifik Anlaşması (TPP) 
ile,  dünya ticaretinin üçte ikisi-
nin yeni bir yapıya kavuşacağını 
anlatan Olpak, “Çin ile İtalya ara-
sındaki en büyük serbest piyasa 
ekonomisi olan Türkiye ise finans 
piyasaları ve altyapısıyla önemli 
bir üretim ve lojistik üssü ve bu yıl 
G20'nin dönem başkanı. Değişen 
küresel düzende etkinliğimizi ar-
tırmalıyız” diye konuştu. 

Asya-Pasifik bölgesi ile ekono-
mik işbirliğinin güçlendirilme-
si gerektiğini dile getiren Olpak, 
Türk şirketlerinin bu pazarda da-
ha güçlü olmadan, hedefe ulaşıl-
masının mümkün  olmadığını 
kaydetti.  DTİK Asya Pasifik Böl-
ge Komitesi Başkanı Nejdet De-
miryürek de, DTİK Asya-Pasifik 
Komitesi çalışmaları ve DTİK’in 
üyelerine sağladığı fırsatlar hak-
kında bilgiler verdi. 

DTİK Asya Pasifik Bölge Komi-
tesi Başkan Yardımcısı Zafer Ka-
radağ, Asya Pasifik Komitesi'nin 
Türk Ticaret Odası ve Türk Lojis-
tik Merkezi’nin açılması için ça-
lışma yapıldığını söyledi. DTİK’e 
üye olarak çalışmalara destek ve-
rilmesini isteyen Karadağ, işa-
damlarına DTİK platformuna 
üye olan binlerce Türk işadamı 
ile biraraya gelerek, işbirliği tesis 
edilebileceğini anlattı.  Toplantı, 
Pekin, Şanghay, Mumbay, Guang-
zhou ve Tokyo ticaret ateşeleri-
nin sunumlarının ardından soru 
cevaplar ile sona erdi. 
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SAİK, Güney Afrika'da sektörü tanıttı

DEİK organizasyonunda Ekonomi 
Bakanlığı koordinasyonunda 3-10 
Mayıs tarihleri arasında Güney 
Afrika Cumhuriyeti’ne Sağlık Tu-
rizmi İş Konseyi'nin (SAİK) sağlık 
heyeti ziyaretleri gerçekleşti. Jo-
hannesburg’da düzenlenen Afrika 
Sağlık Kongre ve Fuarı’nda DEIK 
tanıtım standının yer alması ile 
Türkiye’nin sağlık turizmi tanıtıla-
rak, firmalar ile görüşmeler yapıl-
dı.  Güney Afrika Medikal Turizm 
Derneği üyeleri Lorraine Melvill 
ve Dr. Robyn Holgate ile çalışma 
kahvaltısı 4 Mayıs’da gerçekleş-
ti. Güney Afrika Medikal Turizm 
Derneği Üyesi Lorraine Melvill, 
Afrika’dan ve İngiltere’den Güney 

Afrika Cumhuriyeti’ne yabancı 
hasta getirildiğini ve Türkiye’deki 
sağlık kuruluşlarını yakından ta-
kip ederek bildiğini söyledi. Mel-
vill, Türkiye’deki özel sağlık kuru-
luşlarına hasta getirme projesi-
ne sıcak baktığını belirtti.  Ziyaret 
kapsamında Güney Afrika Cum-
huriyeti Sağlık Bakanlığı, Netca-
re Milpark Hastanesi, Mediclinic 
Sandton Hastanesi, Afrika Sağlık 
Fuarı ziyaretlerinin yanısıra, Pre-
toria Büyükelçisi’nin rezidansın-
da Networking Resepsiyonu yapıl-
dı. Ayrıca, Red Cross Çocuk Hasta-
nesi, Netcare Christiaan Barnard 
Memorial Hastanesi yetkilileri ile 
temaslar gerçekleştirildi. 

S E Y A H A T T E  Ö N E M L İ  G Ö R Ü Ş M E L E R  G E R Ç E K L E Ş T İ R İ L D İ M E H M E T  B Ü Y Ü K E K Ş İ ,  G A B O N  İ L E  İ Ş  K O N S E Y İ  K U R M A Y I  A R Z U L A D I K L A R I N I  S Ö Y L E D İ

Türkiye ile Gabon arasında yeni işbirlikleri gündemde
Gabon Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı Ali Bongo Ondimna ve Gabon 
Ekonomi Yatırım Teşviki ve Planla-
ma Bakanı Régis Immongault, 
Dışişleri Bakanı Emmanuel Issoze 
Ngondet ve Milli Savunma Baka-
nı Ernest Mpouho Epıgat’ın konuk 
olduğu toplantı, DEİK Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye 
İhracatçılar Meclisi Başkanı Meh-
met Büyükekşi’nin ev sahipliğinde 
13 Mayıs'ta İstanbul’da gerçekleşti.

Mehmet Büyükekşi, “Orta Afri-
ka’nın en istikrarlı ve güvenli ülke-
si olan ve 10 bin doların üzerindeki 
kişi başı gelir seviyesi ile önemli bir 
refah seviyesi yakalamış olan Ga-
bon, Afrika açılımımızın Orta Afri-
ka’daki merkez ülkesidir” dedi. 

Türkiye ve Gabon arasındaki iş-
birliğinde hukuki temelin güçlen-
dirilmesi gerektiğini vurgulayan 
Büyükekşi, yatırımların korunma-
sı ve çifte vergilendirmenin önlen-
mesi anlaşmalarının imzalanma-
sının önem taşıdığını söyledi. İki 
ülke firmaları arasında kurumsal 
bir diyalog mekanizması kurulma-
sının gerektiğini aktaran Büyükek-
şi, “Türk özel sektörünün küresel 
markası DEİK bünyesinde diğer 27 
Afrika ülkesi ile olduğu gibi Gabon 
ile de iş konseyi kurmak istiyoruz. 
Sizlerin desteği ile kurulacak Tür-
kiye-Gabon İş Konseyi, iki ülke ara-
sındaki ekonomik işbirliği potan-

siyelinin verimli işbirliklerine dö-
nüşmesi için çalışmaktadır. Bu iş 
forumu, ekonomik işbirliğinin ge-
lişmesine katkı sağlayacaktır” diye 
konuştu.

Gabon'un işbirliğine ihtiyacı var
Gabon Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı Ali Bongo Ondimna, Gabon’a, 
Nijerya’dan ve Kongo Cumhuriye-
ti’nden daha kolay ulaşılabileceği-
ni söyledi. Gabon’un işbirlikleri-
ne ihtiyacı bulunduğunu belirten 
Ondimna, ülke ekonomisinin çe-
şitlendirilmesi için politikalar yü-
rütüldüğünü kaydetti. Gabon’un 
petrole bağımlı bir ekonomisi ol-
maması için çalıştıklarını ifade 

eden Ondimna, tarım, ormancılık 
ve madencilik sektörlerindeki bü-
yümenin iki haneli rakamlara ulaş-
tığını dile getirdi. Ekonomik büyü-
menin tüm sektörler için önemli ol-
duğunu anlatan Ondimna, Gabon 
halkının refahı için sosyal politika-
lara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. 
Yatırımcıların önündeki engellerin 
ortadan kaldırıldığını vurgulayan 
Ondimna, Gabon’da nitelikli işgü-
cü yaratılması için eğitim, sağlık, 
güvenlik ve turizm gibi sektörler-
de yatırım fırsatlarının bulunduğu-
nu bildirdi. Afrika’da yatırımların 
artması için Türk firmalarının Ga-
bon’daki fırsatları değerlendirme-
leri gerektiğini vurgulayan Ondim-

na, Türkiye’den gelen girişimcilere 
Afrika’da teşvik edici bir tutum ser-
gilediklerini belirtti.

 
Yeşil Gabon projesi 
ülke için önemli
Gabon Ekonomi, Yatırım Teşviki 
ve Planlama Bakanı Régis Immon-
gault, Gabon’un 2010’dan bu yana 
yüzde 6'lık bir büyüme gerçekleş-
tirdiğini ifade etti. Gabon’un önem-
li kaynaklara sahip olduğunu kay-
deden Immongault, makro ekono-
mik istikrarın gelişmesi ve petrol 
krizinden Gabon’un etkilenme-
mesi için için çalıştıklarını söyle-
di. 2009 yılından 2025 yılına kadar 
bir kalkınma programı öngörüldü-
ğünü belirten Immongault,  'Yeşil 
Gabon' projesi ile mevcut kaynak-
ların en iyi şekilde kullanılmasının 
amaçlandığını vurguladı. Demiryo-
lu ve karayolu gibi altyapı yatırımla-
rına ihtiyaç duyulduğunu belirten 
Immongault, özellikle mühendis-
lik ve lojistik sektörlerinde strateji 
ve uzmanlığa ihtiyaç bulunduğunu 
dile getirdi. Immongault, sözleri-
ne şöyle devam etti: “Özel sektörün 
büyümesi için olumlu şartların olu-
şumunda devlet yardımı söz konu-
sudur. Gabon’dan düşük maliyet ile 
Avrupa Birliği ülkelerine ihracat 
yapılabilir. Kamu ortaklıkları viz-
yonu ile Türkiye ve Gabon arasın-
daki ticari ilişkiler artacaktır.”  

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, konuşmasına 
başlarken Türkiye'nin ekonomik 
büyüklüğü ve siyasi istikrarı ile 
bölgeye örnek teşkil ettiğini anlattı. 
Balkanlar bölgesinin güçlü tarihi 
ve kültürel bağları ile Türkiye’nin 
ayrılmaz bir parçası olduğunu dile 
getiren Vardan, bugün işadamları 
heyetinin eş zamanlı Ulaştırma 
Altyapı Bakanlığı, Enerji ve Sanayi 
Bakanlığı, Ekonomi, Ticaret, 

Turizm ve Girişimcilik Bakanlığı'nda 
yapılan toplantılar ile Arnavutluk'ta 
ihtiyaç duyulan konuların tespit 
edildiğini kaydetti. İş forumunun 
ilk bölümünün ardından ikili 
görüşmeler gerçekleştiğini ifade 
eden Vardan, ikili görüşmelerin 
takibinin de yapılacağını 
vurguladı. DEİK hakkında da 
bilgiler veren Vardan, DEİK’in 
iş dünyasının yetkili kuruluşu 
olduğunu belirtti. 

‘Türkiye, Balkanlara örnek teşkil ediyor’
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DEİK Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Cihad 
Vardan, Türkiye ile 
Kanada'nın mevcut 2 
milyar dolarlık ticaretinin 
yetersiz olduğunu, 
imzalanacak STA ile 
ticaretin 10 milyar dolara 
çıkabileceğini söyledi. 

DEİK Türkiye-Kanada İş Konse-
yi ve Kanada-Türkiye İş Konseyi 
(CTBC) 12. Ortak Yıllık Konferan-
sı, Kanada Ankara Büyükelçisi Jo-
hn T. Holmes, Kanada-Türkiye İş 
Konseyi Direktörü Mike Ward ve 
Kanada Altyapı Eski Bakanı Hu-
gh O'Donnell'ın katılımları ile DE-
İK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Cihad Vardan ve Türkiye-Kanada 
İş Konseyi Başkanı Yılmaz Argü-
den’in ev sahipliğinde 4 Mayıs'ta 
İstanbul’da gerçekleşti.

DEİK Yönetim Kurulu Başka-
nı Ömer Cihad Vardan, Kanada ile 
Türkiye arasındaki ticaret kapa-
sitesinin gerçekçi olmadığını söy-
ledi. Vardan, “Kanada ve Türkiye 
arasında şu an 2 milyar dolarlık bir 
ticaret hacmi var. Serbest ticaret 
anlaşmasının imzalanması halin-
de bu rakamın 10 milyar dolara çı-
kabilmesi için yeterli kapasiteye 
sahibiz” dedi. 

Ticaret hacminin artırılması 
için yeterli kapasitenin olduğunu 
belirten Vardan, iki ülke arasında-
ki ilişkilerin daha da geliştirilme-
si gerektiğini kaydetti. Yatırımlar 
konusunun çok büyük bir alanı teş-
kil ettiğini ifade eden Vardan, “Bu 
alanda hem Türkiye'deki projeler 
için, hem de Türkiye dışındaki ya-
tırımlar için işbirliği yapabiliriz. 
Türkiye günümüzde çeşitli hedef-
lere sahip. Bunlardan biri 500 mil-

yar dolarlık ihracat hedefi. Bu, Tür-
kiye'de altyapıya yatırım yapılması 
anlamına geliyor. Kanada şirket-
leri, bu kapsamda Türk şirketleri 
ile çok iyi işbirliği yapabilir, altyapı 
çalışmalarını Türkiye'de iyileşti-
rebilirler” diye konuştu. 

Türkiye’nin 500 milyar dolar-
lık ihracat hedefine ulaşabilmesi 
için enerji alanında da çalışmalar 
yapılması gerektiğini dile getiren 
Vardan, sözlerine şöyle devam etti: 

"Önümüzdeki 10 yıl içinde Türki-
ye'de enerji projelerine 110-120 
milyar dolar gibi bir yatırım ya-
pılması öngörülüyor. Bu da birlik-
te çalışabileceğimiz diğer bir ala-
nı teşkil ediyor. Diğer bir konu da, 
Türkiye dışındaki projelerde bir-
likte çalışabiliriz."

THY'nin seferleri ile 
iş fırsatları arttı
DEİK Türkiye-Kanada İş Konse-
yi Başkanı Yılmaz Argüden, Türk 
Hava Yolları’nın her gün Kana-
da’ya uçuş yaptığını, gerçekleşen 
uçuşlar ile zaman açısından mesa-
fenin kısaldığını, mesafelerin kı-
salması ile de iş fırsatlarının art-
tığını söyledi. Ekonomik ve Tica-
ri Ortaklık Komisyonu (JETCO) 
ve serbest ticaret anlaşmasının 
iki ülke arasında gündemde oldu-
ğunu ifade eden Argüden, Türki-
ye ve Kanada’nın arasında birbi-
rini tamamlayıcı çok fazla özellik 
olduğunu kaydetti. Türk piyasası 
ve Kanada piyasası için çalışma-
nın yanı sıra üçüncü ülkelerde de 
beraber çalışılabileceğini vurgu-
layan Argüden, Ortadoğu, Balkan-
lar, Avrasya’da  Türk yatırımcıla-
rı ve iş insanlarının çok aktif ola-
rak çalıştığını söyledi. Türkiye’nin 
beşeri sermayesine dikkat çeken 
Argüden, “Kanada’nın teknolojisi 
var. Özellikle temel olarak emek-
lilik fonlarında  birikmiş paraları 
var. Fazla para üretemiyor. Bütün 
emekliler, farklı şeyler düşünmeli. 
Bazı emeklilik  fonları özel sektö-
re yatırım yapıyor. Kamu-özel sek-
tör ortaklığına yatırım yapılabilir. 
Türk ve Kanadalı şirketlerin ortak 
girişimleri, zorlukları aşacaktır” 
şeklinde konuştu.

İlişkiler derinleştirilecek 
Kanada Ankara Büyükelçisi Jo-
hn T. Holmes, iki ülke ilişkilerini 
derinleştirmek için gayret sarfet-
tiğini belirterek, iki ülke arasın-
daki ilişkilerin gidişatının mem-
nuniyet verici olduğunu söyledi. 
İstanbul'un G20 toplantılarına ev 
sahipliği yaptığını anlatan Holmes, 
Türkiye'ye gelecek katılımcıların 
önemli olduğunu vurguladı. 

Kanada ile ticarette hedef: 
10 milyar dolar

D E İ K  B A Ş K A N I  V A R D A N :

'Türkiye, yabancı öğrenciler 
için cazibe merkezi olabilir'

DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konse-
yi (EEİK), Yüksek Öğretim Kurulu 
(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Sa-
raç’ın katılımlarıyla, uluslararası 
öğrenci temini ve yükseköğretimde 
uluslararasılaşma konularının tar-
tışıldığı iştişare toplantısını 24 Ni-
san'da İstanbul’da düzenledi. DEİK 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ci-
had Vardan ve EEİK Başkanı Mus-
tafa Aydın'ın ev sahipliğindeki top-
lantıya, 45 üniversitenin mütevelli 
heyet başkanları katıldı.  

DEİK Başkanı Ömer Cihad 
Vardan, DEİK Eğitim Ekonomi-
si İş Konseyi’nin yükseköğreti-
min uluslararasılaşması yolun-
da önemli adımlar atmış olduğuna 
vurgulayarak, özellikle yakın coğ-
rafyadaki sorunlar göz önüne alın-
dığında, Türkiye’nin coğrafi ko-
num ve kültürel benzerlik avantajı 
sebebiyle bölgede yurtdışında oku-
mak isteyen öğrencilerin cazibe 
merkezi olabilecek bir ülke olduğu-
nu belirtti. DEİK’in iş konseyleri ile 
ilgili mevcut yasal yapısı sebebiy-
le EEİK’e devlet üniversitelerinin 
üye olamadığına değinen Vardan, 

DEİK’in bünyesine devlet üniver-
sitelerini de dahil etmesi gerektiği-
ni kaydetti.

Saraç, 2008 yılında yapılan mev-
zuat değişikliği sayesinde yükse-
köğretim kurumlarının uluslara-
rasılaşma ile ilgili yaşadıkları bir 
takım sorunların giderilmiş ve bu 
sayede önlerinin açılmış olduğu-
nu ifade etti. Yabancı öğrencilerin 
en fazla gittikleri ülkeler incelen-
diği zaman buradaki devlet kurum-
larının yabancı öğrenciyi ülkeye 
çekmek için ellerinden gelen yar-
dımları yaptıklarının görüldüğünü 
söyleyen Saraç, uluslararasılaşma 
çalışmalarında, hedef alınan bölge 
ve ülkeleri ön planda tutmanın işi 
kolaylaştıracağını belirterek, DE-
İK’in tanıtım faaliyetleri ve strateji 
oluşturmaya katkısının önemli ol-
duğunu vurguladı.  

Mustafa Aydın da, konseyin 
uluslararasılaşma ile ilgili yapmış 
olduğu faaliyetleri, sektördeki dün-
ya trendlerini, istatistikleri ve pay-
daşlarla yürütülen çalışmalar ile 
paydaşların beklentilerini içeren 
detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Kanada Tarım Bakanı Gerry Ritz 
ile yuvarlak masa toplantısı, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi 
Eker, Kanada Ankara Büyükelçisi 
John T. Holmes’in katılımları ile 
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan ve Türkiye-
Kanada İş Konseyi Başkanı Yılmaz 
Argüden’in ev sahipliğinde 7 Mayıs'ta 
İstanbul’da gerçekleşti. Mehdi Eker, 
Türkiye’nin dünya’nın 17'nci büyük 
ekonomisi olması sebebi ile G20 
üyesi olduğunu söyledi. G20’ye 
üye ülkelerin dünya ekonomisinin 
yüzde 85'ini kapsadığını belirten  
Eker, G20'nin uluslararası tarımsal 
ekonominin yüzde 70'ini  
temsil etmekte olduğunu söyledi. 

Türkiye’nin dinamik bir pazar 
olduğunu ifade eden Kanada 
Tarım Bakanı Gerry Ritz, 
uluslararası gıda güvenliğinin ve 
ekonomik büyüme için tarımsal 

ticaretin ve innovasyonun esas 
olduğunu vurguladı. Toplantıda, 
Kanada ile imzalanacak STA ile 
tarım sektöründe de ortak hareket 
edilebileceği konuşuldu.

Kanada ile tarım sektöründeki yatırım fırsatları değerlendirildi

S L O V A K Y A  B A Ş B A K A N I  T Ü R K İ Y E ' N İ N  A B  Ü Y E L İ Ğ İ N İ  D E S T E K L E Y E C E K L E R İ N İ  A Ç I K L A D I

Slovakya ile 6 milyar dolar ticaret hedefleniyor
Türkiye-Slovakya VI. İnovasyon 
ve Teknoloji Forumu, Slovakya 
Başbakanı Robert Fico ve bera-
berindeki heyetin katılımları ile 
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan ve DEİK Tür-
kiye-Slovakya İş Konseyi Başkanı 
Akay Gökçe’nin ev sahipliğinde 14 
Mayıs'ta İstanbul’da gerçekleşti. 

Slovakya Başbakanı Robert Fi-
co, Türkiye'ye, AB müzakere sü-
recinde en büyük desteğin Slo-
vakya tarafından verileceğini 
söyledi. Türkiye ve Slovakya ara-
sındaki karşılıklı ilişkilerin son 
dönemde mükemmel seviyede ol-
duğunu belirten Fico, "Slovakya 
olarak Kuzey Atlantik Antlaşma-
sı Örgütü'ne (NATO) girişimiz ve 
dahil edilmemizde Türkiye'nin 
destekleri büyük. Türkiye’nin 
destekleriyle bir NATO üyesi ol-
duk. Brüksel'de sesimizi duyura-
biliyoruz” dedi. 

Slovakya Başbakanı Robert Fi-
co, “Türkiye bölgesel bir güç, bun-
dan kimsenin şüphesi yok. Suriye 
ve Libya'daki sorunlarla mücade-
lede Türkiye çok yardımcı oldu” 
diye konuştu. 

Slovak iş dünyasının gücünün 
yüksek teknolojide yoğunlaştığı-
nı anlatan Başbakan Fico, "Son 
yıllarda Türkiye ile dış ticareti-
miz 6 kat büyüyerek 1.6 milyar 
dolar seviyesine ulaştı. Bizim bu 
rakamı 6 milyar dolar seviyesine 
çekmemiz gerekiyor. Dolayısıyla 
Türk işadamlarına ve Slovak işa-
damlarına bunun çağrısını yapı-
yorum. Gelin bunu beraber yapa-
lım” ifadelerini kullandı. 

Ekonomik ve siyasi ilişkilerde 
güçlü işbirliği var
DEİK Yönetim Kurulu Başka-
nı Ömer Cihad Vardan, Slovak-
ya’nın Türkiye için önemli bir yer 
olduğunu söyledi. Son 10 yıl içeri-
sinde iki ülke arasında ilişkilerin 
geliştiğini belirten Vardan, eko-
nomik ve siyasi ilişkilerde güç-
lü işbirliğinin bulunduğunu kay-
detti. Ticaret hacminin gelişmesi 
için karşılıklı alışveriş yapılma-
sının gerektiğini vurgulayan Var-
dan, iki ülke arasındaki ticaret 
hacminin 75 milyon dolardan 
1.6  milyar dolara çıktığını aktar-
dı. Teknoloji paylaşımı ve turizm 
alanında yeni işbirliklerinin ya-

pılabileceğini ifade eden Vardan, 
Türk vatandaşlarının sık sık kar-
şılaştığı vize problemini hatırla-
tarak, genç ve dinamik bir nüfusa 
sahip Türkiye'nin vize sorunun-
dan artık sıkıldığını bildirdi. Var-
dan, sözlerine şöyle devam etti: 
"Türkler bir haftasonu için de ol-
sa Avrupa'ya gitmek istediğinde 
vize sorunu yaşıyor. 1980’li yılla-
rın başında geçici bir durum ola-
rak başladı ama 35 yıldır bu du-
rum böyle sürüyor. Turizmi geliş-
tirmek için bazı adımlar atmamız 
gerektiğinden söz ediyoruz. Bun-
ları aşmamız gerekli."  

Vardan, Türk özel sektörü ve 
Slovak işadamlarının, teknolojisi 

yüksek mal ve hizmet üretimi için 
ortak projelere yönelebileceğini 
belirtti. 

Konsey ile ekonomik 
işbirliği artacak
DEİK Türkiye-Slovakya İş Kon-
seyi Başkanı Akay Gökçe, konuş-
masına başlarken iş konseyi-
nin faaliyetlerinden bahsetti. İş 
konseyinin 2013 yılının Haziran 
ayında kurulduğunu ifade eden 
Akay Gökçe, DEİK Türkiye-Slo-
vakya İş Konseyi ile iki ülke ara-
sındaki ikili ekonomik işbirliği-
nin artacağını, karşılıklı ilişki-
lerin daha da geliştirilmesinin 
hedeflendiğini söyledi.

B O S N A  H E R S E K ' T E K İ  F I R S A T L A R  E L E  A L I N D I

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 
Bosna Hersek'e yatırım çağrısı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın Bosna Hersek te-
masları kapsamında DEİK Yö-
netim Kurulu Başkanı Ömer 
Cihad Vardan ve DEİK üyesi 
işadamlarının katıldığı heyet zi-
yaretleri 20 Mayıs'ta Bosna Her-
sek’te gerçekleşti. 

Bosna Hersek ile İlişkileri 
Geliştirme Merkezi Vakfı'nda 
(BİGMEV) gerçekleştirilen ül-
ke tanıtımının ardından, Türki-
ye-Bosna Hersek İş Konseyi Baş-
kanı Selman Ulusoy’un Saray-
bosna’daki yatırımı Liva Enerji 
Tesisi ziyaret edildi. 

Heyete projelerin sunumu yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Bosna Hersek Cum-
hurbaşkanlığı Konseyi Dönem-
sel Başkanı Mladan Ivanic, Kon-
sey Üyeleri Dragan Covic, Bakır 

İzetbegovic, Bosna Hersek Baş-
bakanı Denis Zvizdic ve Bosna 
Hersek Federasyon Başbakanı 
Fadıl Hovatic’in katılımı ile işa-
damlarıyla gerçekleştirilen öğ-
le yemeğinde "Türk Özel Sektö-
rüne Bosna Hersek’teki Yatırım 
Projeleri Sunumu" yapıldı.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, be-
raberindeki işadamlarını ta-
nıtarak, Türk özel sektörünü 
Bosna Hersek’teki başta özel-
leştirmeler olmak üzere yatırı-
ma davet etti. Program kapsa-
mında Türk işadamları Cum-
hurbaşkanı Erdoğan ile Ziraat 
Bankası’nın kredi imza törenine 
katıldı. Bosna Hersek Federas-
yon Başbakanı Fadıl Hovatic’in 
ev sahipliğinde düzenlenen ve 
Bosnalı işadamlarının da katıl-
dığı akşam yemeği ile program 
sona erdi.

S E R M A Y E  T Ü R K İ Y E ' Y E  Ç E K İ L E B İ L İ R

Yemen'deki gelişmeler konuşuldu

DEİK Türkiye-Yemen İş Konse-
yi, Yemen Değerlendirme Top-
lantısı'nı 12 Mayıs'ta İstanbul’da 
gerçekleştirdi. Yemen özel sektö-
rünün pazar daralmasını yaşaya-
cağını belirten DEİK Türkiye-Ye-
men İş Konseyi Başkanı Sadık 
Yıldız, güvenlik nedeniyle serma-
yenin gidecek yer arayacağını söy-
ledi.  Yemen’deki sermayeyi Türki-
ye’ye çekmek için neler yapılabile-

ceğine değinen Yıldız, şirketlerin 
gayrimenkul, sanayi ve hizmet sek-
töründe yoğunlaştığını belirterek, 
konunun Yemen’in çok sıcak oldu-
ğunu ve sermayenin hangi ülkelere 
yöneleceğinin henüz bilinmediğini 
kaydetti. Yemenli yatırımcılar ile 
üçüncü ülkelerde işbirliği yapılabi-
leceğini ifade eden Yıldız, Yemenli 
ve Türk işadamlarının ortak iş ya-
pabileceklerini bildirdi. 
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Türkiye ile İran arasında turizm ilişkileri artırılacak

Türkiye-İran Turizm Paneli, Türki-
ye Seyahat Acentaları Birliği (TÜR-
SAB) Genel Sekreteri Çetin Gür-
cün, DEİK Türkiye-İran İş Konseyi 
Başkanı Rıza Eser, İranlı Sanayici 
ve İş Adamları Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehdi Culazade ve 
İran-Türkiye İş Konseyi Başka-
nı Reza Kami’nin katılımları ile 29 
Mayıs'ta İstanbul’da gerçekleşti.  

DEİK Türkiye-İran İş Konse-
yi Başkanı Rıza Eser, "Türkiye'nin 
önemli tarihi ve turistik bölgelerin-
de önümüzdeki yıl 250 tane otel ya-
pılacak" dedi. 

turizm, iran'ı kalkındırır
İran ile Türkiye arasında karşılıklı 
turizmin gelişmesi için yapılma-
sı gereken çalışmalar olduğunu 
belirten Eser, iki ülke halklarının 
birbirini, kültürünü, gelenekleri-
ni bilmesi gerektiğini, halkların 
tanışıklığının ticari ilişkilerin ge-
lişmesi açısından önemli oldu-
ğunu vurguladı. Turizm gelirinin 
İran'da yatırıma dönüşmesinin 
İran'ın kalkınması anlamına gel-
diğini ifade eden Eser, "Biz sadece 

Türkiye'den değil, Avrupa ülkele-
rinden de İran'a yüksek miktarda 
turist gelmesini temenni ediyo-
ruz" ifadelerini kullandı.  

İranlı Sanayici ve İş Adamları 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehdi Culazade, dost ve kardeş ülke 

Türkiye’nin her zaman olduğu gibi 
İran’ın sıkıntılı olduğu dönemde ya-
nında yer aldığını açıkladı. İki ülke 
arasındaki turizm ve ticaretin da-
ha da zenginleştirilmesi gerektiğini 
ifade eden Culazade, Tebriz-Trab-
zon ve Tahran-İzmir kardeş şehir-

lerinin arasındaki seferlerin artma-
sının zorunlu hale geldiğini belirtti. 
Tebriz-Trabzon arasındaki uçak se-
ferlerinin yeniden gözden geçiril-
mesi gerektiğini söyleyen Culazade, 
iki ülkenin valilik ve belediyelerinin 
katılımları ile sınır bölgesine yakın 
bulunan şehirlerde ticaret, turizm, 
yatırım, akademik ve kültürel iliş-
kilerin artırılması yönündeki çalış-
maların son derece sevindirici oldu-
ğunu bildirdi. 

 
Ambargonun kalkması göz 
önünde bulundurulmalı
İran-Türkiye İş Konseyi Başkanı 
Reza Kami, İran'ın dışa açılmasının 
gündeme geldiğini, ambargoların 
önümüzdeki dönemde hafifletilme 
ve kaldırılma durumunun da bu dışa 
açılımı desteklediğini söyledi. Ka-
mi sözlerine şöyle devam etti: "İran 
ve Türkiye arasındaki turizmin dü-
şüşünü engellemek, ambargonun 
kalkması ile ilgili değerlendirmeyi 
göz önünde bulundurmak gerekiyor. 
Benzerlikleri iyi değerlendirmek ge-
rek, bunun için de çok iyi program 
yapmak lazım." 
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‘Afrika ile ortaklık sağlam 
temeller üzerinde ilerlemeli’

Afrika’nın Türkiye 
için oldukça önemli 
olduğunu anlatan DEİK 
Başkanı Ömer Cihad 
Vardan, Türkiye ve Afrika 
arasındaki ortaklığın 
sağlam temeller üzerinde 
ilerlemesi zamanının 
geldiğini söyledi.

Afrika Günü Sempozyumu, Dışiş-
leri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
ve Büyükelçi Ali Kemal Aydın, Fas 
Büyükelçisi Lotfi Aouad ve Anka-
ra’daki 30 Afrika ülkesinin büyü-
kelçilerinin katılımları ile DEİK 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ci-
had Vardan ve Türkiye-Afrika Ko-
ordinatör Başkanı Tamer Taşkın’ın 
ev sahipliğinde 25 Mayıs’ta Anka-
ra’da gerçekleşti.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, Türkiye’nin ku-
zeyden güneye, doğudan batıya tüm 
dünya coğrafyası ile iş yaptığını be-
lirterek, Avrupa, Asya ve Afrika kı-
talarının kesişme noktasında yer al-
dığını söyledi. Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kuruluşunun hemen ardından, 
1926 yılında dönemin Afrika’da-
ki tek bağımsız ülkesi Etiyopya’nın 
başkenti Adiss Ababa’ya elçilik açtı-
ğını ifade eden Vardan,  bu girişimim 
Afrika’nın Türkiye açısından ne ka-
dar önemli olduğunu gösterdiğini 
kaydetti. Türkiye’nin Afrika’daki bü-
yükelçilik sayısının 12’den 39’a çık-
tığını anlatan Vardan, Türkiye’nin 
son 10 yıldır Afrika’ya kararlı bir şe-
kilde uyguladığı açılım politikası-
nın genişleyerek devam ettiğini ak-
tardı. Afrika’nın zenginleşebilmesi 
için dünyanın tüm bölgeleri ile tica-
ret yapması ve daha çok yabancı yatı-
rım çekmesi gerektiğini vurgulayan 
Vardan, “Türkiye ile Afrika arasın-
daki ekonomik, ticari, sosyal ve kül-
türel ilişkilerin güçlendirilmesinin 
de Türkiye ve Afrika’nın ortak men-
faati olduğu kanaatindeyiz” dedi. 

Türkiye ve Afrika arasındaki or-
taklığın sağlam temeller üzerinde 
ilerlemesi zamanının geldiğini be-
lirten Vardan, Afrika ile eşit ortaklı-
ğa dayalı yeni bir işbirliği modelinin 
tesis edilmesinin istendiğini vurgu-
ladı. Türk özel sektörünün Afrika’da 

diğer ülkelerin yaptığı gibi askeri üs-
ler değil, ekonomik üsler kurulması-
nın yanında olduğunu anlatan Var-
dan, Türkiye’nin Afrika Kıtası ile 
ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve 
Afrika’nın sunduğu fırsatları değer-
lendirilebilmesi için bankacılık hiz-
metleri ve yük taşımacılık sistemi-
nin geliştirilerek, radikal iyileşme-
nin sağlanması gerektiğini belirtti.

THY, Afrika’ya uçuş 
sayısını artıracak
Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yar-
dımcısı ve Büyükelçi Ali Kemal 
Aydın, Türkiye-Afrika ortaklığı-
na Afrika Günü Sempozyumu’nun 
entelektüel bakımdan katkıda bu-
lunacağına inandığını söyledi. Af-
rika kıtasının doğal kaynakları ile 
dikkat çektiğini kaydeden Aydın, 
Afrika kıtasındaki nüfusun 21. yüz-
yılda daha büyük rol oynayacağını 
bildirdi. Afrika’nın açlık, özel sek-
törün zayıflığı, elektrik-su alt ya-
pısının ve hizmet sektörünün ye-
tersizliği ile ilgili sorunlarla karşı 
karşıya bulunduğunu dile getiren 
Aydın, Afrikalıların bu sorunla-
ra karşı giderek bilinçlendiğini be-
lirtti. Sahra Altı Afrika’da 2015 yı-
lı sonuna kadar bir büyükelçiliğin 
daha açılacağını açıklayan Aydın, 
Türk Hava Yolları’nın 40’ın üzerin-

deki uçuş sayısının 50’ye ulaşaca-
ğını ifade etti. 2013 yılından önce 
Türkiye’ye gelen Afrikalı sayısının 
170 bin iken 2014 yılında bu sayının 
770 bine çıktığını belirten Aydın, 
dış ilişkilerin sadece ekonomik ve 
finans alanında olmadığını turizm 
sektörünün de ilişkiler açısından 
da önemli olduğunu vurguladı.

Afrika’da geleceğin kurulması 
için istikrara ihtiyaç var
Fas Büyükelçisi Lotfi Aouad,  Afri-
ka gününün kutlanmasının Afrikalı-
lar için neşe ve gurur kaynağı olduğu-
nu söyledi. Bağımsızlık hareketinden 
bugüne 50 yıl geçtiğini belirten Aou-
ad, Afrika’da önemli birtakım geliş-
meler bulunduğunu iletti. Afrika kı-
tasının genelinde iyi bir yönetimin 
olduğunu ifade eden Aouad, her ülke-
nin kendi çapında geliştiğini, bölge-
sel ve alt bölgesel bölünmelerin oldu-
ğunu kaydetti. Geleceğin kurulması 
için istikrara ihtiyaç olduğunu vur-
gulayan Aouad, kalkınmanın da bu 
noktada önemli olduğunu dile getir-
di. Afrika kıtasının elindeki kaynak-
ların umut verdiğini aktaran Aouad, 
2000’li yıllardan itibaren dünyanın 
diğer yanı ile gerçekleşen ticaretin 
yüzde 200 artığını belirtti.

Afrika’nın dost ülkeleri arasın-
da Türkiye’nin öncelikli yer aldığını 

kaydeden Aouad, Türk yatırımcıları 
Afrika kıtasında yatırım yapmaya da-
vet etti. DEİK’in Afrika’nın gelişme 
sürecine birçok ülkede temsilcilik-
ler kurarak destek verdiğini anlatan 
Aouad, sadece kamu değil özel sek-
törün de bu ortaklık içerisinde olma-
sı gerektiğini vurguladı. Afrika’da-
ki kalkınma ve yatırım olanakları-
nı toplantıda bulunan temsilcilerin 
anlatacağını belirten Aouad, finans 
ve yatırım kaynaklarının artırılarak 
sürdürülmesinin ve kamu özel sektör 
ortaklıklarının kurulmasının gerek-
tiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan gerçekleşen “Türkiye için Afri-
ka’da Yatırım ve İş Fırsatları” paneli, 
Emekli Büyükelçi Numan Hazar mo-
deratörlüğünde, Güney Afrika Cum-
huriyeti Büyükelçisi Vika M. Khu-
malo, Gana Büyükelçisi İbrahim 
Abass, Sudan Büyükelçisi Majok 
Guandong Thiep, Tunus Büyükeçi-
si Mohamed Salah Tekaya, İstanbul 
Aydın Üniversitesi Ekonomi ve Fi-
nans Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sedat 
Aybar, Müstakil Sanayici ve İş Adam-
ları Derneği (MÜSİAD) Yurtdışı Teş-
kilatlandırma Komisyon Başkan Yar-
dımcısı Zeki Güvercin ve DEİK Tür-
kiye-Afrika Koordinatör Başkanı 
Tamer Taşkın’ın katılımları ile ger-
çekleşti.

S I N I R  Ö T E S I  E N E R J I  T I C A R E T I  K O N U Ş U L D U

Türkiye enerjide Doğu 
Avrupa'da önemli işler yapıyor

DEİK Enerji İş Konseyi, Limak 
Enerji CEO’su Birol Ergüven ile 
Sınır Ötesi Enerji Ticareti konu-
lu toplantısını 14 Mayıs'ta İstan-
bul’da gerçekleştirdi. Toplantıya 
İş Konseyi Başkanı Süreyya Yücel 
Özden, Dışişleri Bakanlığı Başka-
tibi Aslin Savran, Türk Eximbank 
Uluslararası Ticaretin Finans-
manı Müdürü Fırat Dursun ve 
Enerji İş Konseyi üyeleri katıldı.  
Ergüven, Limak Enerji Grubu’nun 
enerjinin tüm alanlarında faaliyet 
gösteren, 3000 MW’lık üretim ka-
pasitesine sahip, 4 dağıtım bölgesi 
ile yüzde 30’a yakın pazar payı olan, 
enerji ticaretinde sektörün önde 
gelen ve en aktif gruplarından bi-
risi olduğunu söyledi. Enerji çeşit-
liliğine verdikleri öneme değinen 
Ergüven, doğalgaz, kömür ve hidro-
elektrik santrallerinin yanı sıra ye-
ni lisansı alınan 13 MW kapasiteli 
güneş enerjisi projesinden ve ye-
nilenebilir enerji kaynaklarına yö-
nelik yeni yatırım çalışmalarından 
bahsetti. Grubun faaliyet gösterdi-
ği diğer ülkelerin enerji piyasaları 
hakkında da bilgi veren Ergüven, 

Türkiye ve Bulgaristan arasında 
sınır ötesi ticarette yaklaşık 1100-
1500 MW arası kullanılabilir kapa-
site olduğunu, ancak mevcut tica-
rete açık olan kapasitenin Bulga-
ristan-Türkiye yönünde 366 MW 
olduğunu ifade etti. Doğu Avrupa 
enerji piyasalarının Türkiye’ye kı-
yasla küçük piyasalar olduğuna ve 
tüketim rakamlarının 3.2 TWh ile 
55 TWh arasında değiştiğine deği-
nen Ergüven, bölgedeki üretim ka-
pasitesinin büyük çoğunluğunun 
linyit kömür santralleri olduğunu 
belirtti. Limak Enerji Grubu’nun 
özellikle Kosova enerji piyasasın-
da yön verici rolü olduğunu anla-
tan Ergüven, KEDS (Kosova Elekt-
rik Dağıtım) olarak ülkenin tama-
mının elektriğini sağladıklarını 
ve bölgenin önemli enerji ticare-
ti oyuncularından biri oldukları-
nı aktardı. Ayrıca Ergüven, grubun 
aktif olarak Sırbistan, Kosova ve 
Bulgaristan’da enerji ticareti yaptı-
ğını ve ileride Arnavutluk, Roman-
ya ve Macaristan’da da aktif enerji 
ticareti yapmak üzere çalışmaları-
nın olduğuna değindi.

T O P L A N T I  S A M S U N ’ D A  G E R Ç E K L E Ş T I R I L D I

Latin Amerika ile ilişkiler 
masaya yatırıldı
DEİK Latin Amerika Anadolu 
ile Buluşuyor 7. Toplantısı, Sam-
sun Valisi İbrahim Şahin, Sam-
sun Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Tica-
ret Borsası Başkanı Sinan Çakır, 
Meksika Büyükelçisi Martha 
Barcena, Arjantin Büyükelçisi 
Juan Jose Arcuri, DEİK Türkiye 
Meksika İş Konseyi Başkanı Al-
bert Saydam’ın katılımları ve DE-
İK Türkiye-Meksika İş Konseyi 
Başkan Yardımcısı Murat Ertü-
rer ev sahipliğinde 29 Mayıs'ta 
Samsun’da gerçekleşti. 

Kazan-kazan ilişkisi var
Samsun Valisi İbrahim Şahin, 
Türkiye ve Latin Amerika ülkele-
ri arasındaki ilişkinin kazan-ka-
zan prensibine dayandığını söy-
ledi. Latin Amerika ülkeleri ile 
gerçekleştirilen ticaretin birbi-
rini tamamlayıcı nitelikte oldu-
ğunu anlatan Şahin, karşılıklı ti-
caret konusunda yakın temas 
kurulmasının önemli olduğunu 
belirtti. Ülkeler arasındaki me-
safelerin gittikçe kısaldığı ifade 

eden Şahin, 2030’lu 2040’lı yıl-
lara doğru özellikle Brezilya, Şili 
ve Arjantin’in yakından ilgilenil-
mesi gereken ülkeler olduğu vur-
guladı.  

DEİK Türkiye-Meksika İş 
Konseyi Başkan Yardımcısı Mu-
rat Ertürer, Latin Amerika halk-
larına da  hizmet sunulmaya ha-
zır olunduğunu aktardı. Ertürer, 
Samsun iş dünyasının karşılıklı 
iletişime açık olduğunu da sözle-
rine ekledi. 

T U R I Z M  I L E  T I C A R E T T E K I  D U R U M  E L E  A L I N D I

İran ile gündem konuşuldu

DEİK Türkiye–İran İş Konseyi, 
Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbir-
liği Toplantısı, 5 Mayıs'ta gerçek-
leşti. Türkiye ve İran arasındaki 
ikili ilişkiler çerçevesinde günde-
mi değerlendirmek ve bu gündem 
ile bağlantılı ortak faaliyetler yü-
rütmek amacıyla gerçekleşen 
toplantı, Türkiye–İran İş Konse-
yi Başkanı Rıza Eser başkanlığın-
da, Uluslararası Nakliyeciler Der-
neği (UND) İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı Alper Özel, İcra Kuru-
lu Üyesi Elif Sevim, Türkiye Seya-
hat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 
Genel Sekreteri Çetin Gürcün, 
TÜRSAB Kurumsal İilşkiler So-
rumlusu Gülberk Aşyapar, İran-
lı Sanayici ve İşadamları Derneği 
(İSİAD) Başkanı Mehdi Culaza-
deh, Türkiye–İran İş Konseyi Baş-
kan Yardımcısı Osman Aksoy, İş 
Konseyi Üyeleri Habib Zarei, Adil 
Pelister ve Mehmet Güldalı ve 
Türkiye–Orta Doğu İş Konseyleri 
Üyesi Bilgin Aygül katıldı. 

Rıza Eser, İran’ın turizm’de ye-
ni yatırımlara başlamış olması-
nın büyük memnuniyet yarattığı-
nı söyledi. 

2015 yılının ilk üç ayı içerisin-
de İran’dan gelen turist sayısında 
yüzde 3 oranında bir artışın görül-
düğünü kaydeden Gürcün, İran ile 

iş yapan turizm acentelerinin ya-
şadıkları en önemli sorunun öde-
meler olduğunu bildirdi. 

Osman Aksoy da, son yıllarda 
İran’da tüketimin azaldığını, hal-
kın satın alma gücünün düştüğü-
nü belirterek, İran’a uygulanan 
ambargoların kalkması ile bu du-
rumun düzelebileceğini söyledi.  

Vize sıkıntısı azaldı
Culazadeh ise, İran vatandaşları-
nın yakın zamana kadar AB ülkele-
rine seyahat etmek istedikleri za-
man vize alma konusunda zorlan-
dıklarını ancak şimdi AB vizesini 
çok daha kolay aldıklarını söyledi. 
Türkiye ile İran arasında turizmin 
gelişmesi konusunda TÜRSAB’a 
çok önemli görevler düştüğünü 
belirten Culazadeh, insanlarda 
oluşan ön yargıları düzeltmek ve 
hatta mümkün olduğu kadar orta-
dan kaldırmanın gerektiğini vur-
guladı. Culazadeh, Türkiye’deki 
sağlık turizminin de daha iyi tanı-
tılması gerektiğini aktardı.

UND İcra Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Alper Özel, iki ülke ara-
sında taşımacılık alanında yaşa-
nan sorunların başında en güncel 
olan durumun hudut kapılarında 
şu an için oluşan izdiham olduğu-
nu söyledi.

TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin 
Gürcün, turizmin tanıtım ile gelişen 
bir sektör olduğunu söyledi. 
Türkiye’de İranlı makamların 
tanıtıma daha çok önem 
vermeleri gerektiğini belirten 
Gürcün, tüketicilere yönelik 
tanıtımın artması ile birlikte, tur 
operatörlerinin daha çok tur 
düzenleyebileceğini vurguladı. 
İran’dan Türkiye’ye gelen turist 
sayısının 2015 yılında 1.7 milyona 
çıkmasının beklendiğini ifade eden 
Gürcün, Türkiye’de Farsça bilen 
rehber eksikliği olduğunu söyledi. 
İki ülke makamlarının Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’na Farsça 

bilen rehber sayısının artırılması 
konusunda talepte bulunmaları 
gerektiğini söyleyen Gürcün, bu 
sayede İran’dan gelen turistlerin 
daha verimli hizmet alabileceğini 
kaydetti. Türkiye’ye çok sayıda 
İranlı turistin gelmesi ile kaçak 
acentecilik faaliyetleri yürüten 
kurumların ortaya çıktığını anlatan 
Gürcün, Türkiye’de acentecilik 
faaliyetlerinin yürütülmesi için 
TÜRSAB üyesi olma zorunluluğu 
olduğunu belirterek, İranlı 
misafirlerin de güvenli hizmet 
alması için TÜRSAB üyesi 
acentelerden hizmet almaları 
gerektiğini sözlerine ekledi.  

Turizm, tanıtım ile gelişen bir sektör



SAYFA 04 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI

Ö N C Ü  İ S İ M L E R  T O P L A N T I Y A  K A T I L D I

Kore ile enerji sektöründe 
işbirliği fırsatları değerlendirildi

DEİK Enerji İş Konseyi, Kore 
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçi-
si Cho Yun Soo ile Kore’de ener-
ji sektörü toplantısı, 14 Mayıs'ta 
İstanbul’da gerçekleşti. Toplan-
tıya DEİK Enerji İş Konseyi Baş-
kanı Süreyya Yücel Özden, DEİK 
Türkiye-Kore İş Konseyi Başkanı 
Ali Kibar, Türkiye-Tayvan İş Kon-
seyi Başkanı Yavuz Onay, Dışişle-
ri Bakanlığı Başkatibi Aslin Sav-
ran, Türk Eximbank Müdürü Fırat 
Dursun, Ekonomi Bakanlığı Uz-
man Yardımcısı Sezgin Taşkın ve 
20 özel sektör temsilcisi katıldı. 

DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı 
Süreyya Yücel Özden, Kore ile Tür-
kiye’nin enerji sektörü olarak ener-
ji kaynaklarında dışa bağımlılık 
açısından benzer iki ülke olduğunu 
söyledi. Kore’nin dışa bağımlılığına 
rağmen enerji sektöründe yaşadığı 
gelişimin dikkate değer olduğunu 
vurgulayan Özden, bu bağlamda iki 
ülkenin enerji alanında işbirliğini 
geliştirmesinin karşılıklı faydalı 
bir süreç olacağını kaydetti. 

Cho Yun Soo, Kore’nin ekonomik 
gelişimi hakkında bilgi vererek, 
Kore Hükümeti’nin enerji politika-

sı ve diğer ülkelerle içinde oldukları 
işbirliklerini anlattı. Nükleer ala-
nında dünya çapında en güvenli ül-
ke olduklarını ifade eden Cho, Ko-
re’nin sektörde teknoloji geliştirme 
konusunda bağımsız sayılı ülkeler-
den biri olduğunu bildirdi. Petrol 
alanında yeni yatırımlar ile rafineri 
ve işleme kapasitelerini artırdıkla-
rını kaydeden Cho, üretimlerinin 
yüzde 30’unu Çin, ABD ve Japon-
ya’ya ihraç ettiklerini bildirdi.  

Kore’nin akıllı şebekeler ve akıllı 
şebekeler endüstrisi konusunda da 
çalışmalara ev sahipliği yaptığını  
belirten Cho, elektrik sektöründe 
kısa dönemde arz eksikliğini çöze-
cek elektrik üretimini maksimize 
etme ve enerji verimliliğini artır-
mayı, uzun dönemde arzı artırma, 
elektrik fiyatlandırmayı sistema-
tize etme ve enerji talep yönetimi-
ni düzenleyecek sistemler geliştir-
meyi hedeflediklerini kaydetti. 

Petrol sektöründe artan talebi 
karşılamak üzere çalıştıklarını dile 
getiren Cho, kaynak çeşitliliğini ar-
tırmayı ve petrol depolama sistem-
lerini geliştirmeyi planladıklarını 
vurguladı. 
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‘Türkiye ile Çin tarihi 
yeniden yazmalı’

Türkiye ile Çin’in geçmişte 
tarihi birlikte yazdığını 
anlatan DEİK Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, iki 
ülkenin İpek Yolu’nu 
tekrar canlandırıp, tarihi 
lira ve yuan ile tekrar 
yazabileceğini söyledi.

Şanghay-İstanbul İpek Yolu Tica-
ret ve Ekonomi Forumu, DEİK Yö-
netim Kurulu Başkanı Ömer Cihad 
Vardan, Şanghay Belediye Başkanı 
Yang Xiong, DEİK Türkiye-Çin İş 
Konseyi Başkan Vekili Necati Aba-
cıoğlu ve Şanghay Belediyesi Tica-
ret Komisyonu Başkanı Shang Yu-
ying’un katılımları ile 8 Mayıs’ta İs-
tanbul’da gerçekleşti. Forum, China 
Homelife Turkey Fuarları ve DEİK 
ev sahipliğinde gerçekleşti. 

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, Türkiye-Çin 
ekonomik ortaklığın güçlendirme-
si için bu forumun önemli bir fırsat 
teşkil ettiğini söyledi. Avrupa'nın 
son 20 yılda dünyanın en büyük tek 
pazarı haline geldiğini belirten Var-
dan, küresel üretim ekseninin de 
batıdan doğuya, Asya-Pasifik Böl-
gesi'ne kaymakta olduğunu aktar-
dı. Asya ve Avrupa arasında yeni ta-
şımacılık koridorlarına ihtiyacının 
ortaya çıktığını ifade eden Vardan, 
tarihi İpek Yolu’nun yeniden can-
landırılması ve bu güzergâh üzerin-
de bulunan ülkelerin küresel eko-
nomik sisteme entegrasyonuna ih-
tiyaç doğduğunu söyledi. Vardan, 
“İpek Yolu’nun bir ucunda küresel 
ekonominin büyüme motoru Çin, 
diğer ucunda da dünyanın en büyük 
pazarı Avrupa Birliği varken, gü-
zergâh üzerinde de G20 ekonomi-
si Türkiye var. Bölgesinin en büyük 
sanayi gücü olan Türkiye, Çin’den 
İtalya’ya uzanan geniş coğrafyada 
en büyük serbest piyasa ekonomi-
sidir” dedi. 

İpek Yolu güzergâhının üzerinde 
bulunan ülkelerin küresel ekono-
mik sisteme entegrasyonunun güç-
leneceğini dile getiren Vardan, de-
miryolları ve otobanlar ile Pasifik 
Okyanusu, Akdeniz ve Karadeniz 
üzerinden Avrupa’ya bağlanacağı-
nı belirterek, yeniden refah ve is-

tikrar yaratmaya başlayacağı-
nı söyledi. Türkiye’yi ziyaret eden 
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in 
“Türkler ve Çinliler tarihi ortak 
yazmış bir millet” sözüne atıfta bu-
lunan Vardan, “Gelin, tekrar bera-
ber tarih yazalım. Tarihi bu sefer 
Asya steplerini demiryolları ile aşa-
rak Avrupa’da, Afrika’da, Balkan-
lar’da, Kafkasya, Ortadoğu’da lira ve 
yuan ile yazalım” diye konuştu.

Çin, Türkiye’nin en önemli 
ticari ortaklarından biri
DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Baş-
kan Yardımcısı Necati Abacıoğ-
lu, Çin ile ticari ilişkilerin ithalat 
ağırlıklı bir gelişim sergilediğini 

söyledi. 2014 yılı itibari ile 24.6 mil-
yar dolara ulaşan ticaret hacmiy-
le Çin’in, Türkiye’nin en önemli ti-
caret ortaklarından biri hâline gel-
diğini kaydeden Abacıoğlu, Çin’in 
dünya ekonomisine yön verdiğini 
belirtti. Çin’in ağırlığını daha derin-
den hissettirdiğini vurgulayan Aba-
cıoğlu, Çin’in 2011 yılında yürürlü-
ğe koyduğu ‘12. Beş Yıllık Kalkın-
ma Planı’nın da etkisiyle yabancı 
yatırımlara daha çok açıldığını söy-
ledi. Türk firmalarının Çin’de da-
ha fazla iş ve yatırım yapması için 
önemli fırsatların bulunduğunun 
altını çizen Abacıoğlu, forumun 
Türkiye’nin Çin ile ikili ekonomik 
ilişkilerinin gelişmesine olumlu 

katkı sağlamasını dilediğini kay-
detti.

Şanghay Belediye Başkanı Yang 
Xiong, ‘İpek Yolu Ekonomik Kuşağı 
- One Belt, One Road’ ticari işbirliği 
forumu ve girişimciler toplantısına 
katılmaktan memnun olduğunu be-
lirterek, Çin ve Türkiye’nin ekono-
mik işbirliği ile Şanghay-İstanbul 
dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi-
nin etkili bir şekilde desteklenmiş 
olacağını kaydetti. Şanghay’ın her 
zaman Türk işadamlarının önem-
li bir durağı olduğunu anlatan Xi-
ong, Çin-Türkiye ticaret hacminin 
her yıl beşte birinden fazlasının 
Şanghay’dan karşılandığını söy-
ledi. Geçtiğimiz iki ayda iki ülke-
nin ticari hacminin yüzde 13.6 ar-
tarak 1 milyar doları geçtiğini ifade 
eden Xiong, karşılıklı yatırım ve iş-
birliğinde büyük gelişme gösteril-
diğini vurgulayarak, sözlerine şöy-
le devam etti: “Bugüne kadar Türk 
şirketlerinin Şanghay’daki yatı-
rım projeleri 100’ü aşmıştır. Tür-
kiye’deki Şanghay firmalarının yü-
rüttüğü proje sayısı ise 68’dir. Ya-
pılan sözleşmelerin değeri 1 milyar 
400 milyon dolardır. Özellikle Şan-
ghay elektrik firmasının ‘Hunutlu 
Entegre Termik Santrali’ projesi, 
bugüne kadar Şanghay, hatta tüm 
Çinli şirketlerin projeleri içinde en 
büyük yatırımlardan biridir.” 
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Çin, Türkiye'nin en önemli ticari ortaklarından biri
China Federation of Over-
seas Chinese Entrepre-
neurs (CFOCE) işadamla-
rı ile toplantı, Ekonomi Ba-
kanlığı Teşvik Uygulama ve 
Yabancı Sermaye Genel Mü-
dürü Özlem Nudralı, Türki-
ye-Çin İş Konseyi Başkan 
Vekili Yavuz Onay, Çin Halk 
Cumhuriyeti İstanbul Baş-
konsolos Yardımcısı Wagn 
Wan, CFOCE Baskanı Lin 
Jun, CFOCE Başkan Yardımcısı 
ve Shing Kee Group HK Yönetim 
Kurulu Başkanı Guo Taicheng, 
Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret 
Ateşesi Zhu Guangyao’nun katı-
lımları ile 5 Mayıs'ta İstanbul’da 
gerçekleşti. 

Türkiye, Avrupa standartlarıyla 
Asya dinamizmini birleştiriyor 
Türkiye-Çin İş Konseyi Başkan 
Vekili Yavuz Onay, Türkiye’nin 
Avrupa standartları ile Asya di-
namizmini birleştiren bir ülke 
olduğunu söyledi. Türkiye’nin 
sadece coğrafi anlamda değil, 
aynı zamanda girişimcilik, ya-
ratıcılık, pragmatizm ve kül-
türel açıklık anlamında da bu-
gün Çin’e en yakın Avrupa ülke-
si konumunda olduğunu anlatan 
Onay, iki ülke arasındaki ticari 
ilişkilerin ithalat ağırlıklı bir ge-
lişim sergilediğini belirtti. 2014 
yılı itibari ile 24.6 milyar dola-
ra ulaşan aşan ticaret hacmiyle 
Çin’in Türkiye’nin en önemli ti-
caret ortaklarından biri hâline 
geldiğini ifade eden Onay, sözle-
rine şöyle devam etti:  “Çin’e yö-

nelik Türkiye’nin ihracatının 
yeterli bir seviyeye ulaşamama-
sının temel nedenleri olarak, 
bu ülkedeki tüketim eğilimle-
ri ile pazar farklılığı, Çin pazarı-
nın kendine özgü yapısı, bölge içi 
(Güneydoğu Asya ve Pasifik) ti-
caretin çok güçlü olması, Çin’in 
önemli küresel ticaret ülkeleri ve 
blokları tarafından çevrelenme-
si, Türkiye ile Çin arasında özel 
ticaret anlaşmalarının bulun-
maması ve karşılıklı yatırım iliş-
kilerinin yeterince gelişmemiş 
olması ve ihracatçılarımızın Çin 
ve Asya-Pasifik bölgesine yöne-
lik sistematik çalışmalar yürüt-
memesi gösterilebilir.”

CFOCE Baskanı Lin Jun da, 
Türkiye-Çin ilişkilerinin geliş-
tiğini belirterek, somut işbirli-
ğinin artmakta olduğunu söyle-
di. Yatırım bankaları ile işbirliği 
kurulmasının önemini anlatan 
Jun, Türkiye’nin Asya Yatırım 
Bankası’na başvurmasının yeni 
fırsatların ve etkin iletişimin ge-
lişmesini sağlayacağını kaydet-
ti. Jun, bu forum aracılığı ile iki 
halk arasındaki İpek Yolu strate-

jisi ortamında işbirliği sağlana-
cağına inandığını kaydetti. 

Türkiye fırsatlar sunuyor
Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul 
Başkonsolos Yardımcısı Wagn 
Wan, Türkiye’nin 2023 yılına 
kadar gelişme planını düzenle-
diğini anlattı. Türkiye’nin geliş-
me stratejisinin Çin’e fırsatlar 
sunacağını belirten Wan, stra-
tejinin iki ülke arasındaki ikili 
ilişkileri bir adım ileri taşıyaca-
ğını söyledi.  Toplantıda, Ekono-
mi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve 
Yabancı Sermaye Genel Müdürü 
Özlem Nudralı da bir sunum ger-
çekleştirdi.  

T A C İ K İ S T A N ' D A K İ  D U R U M  E L E  A L I N D I

Yeni Duşenbe Büyükelçisi 
DEİK'i ziyaret etti

DEİK Türkiye-Tacikistan İş 
Konseyi, Duşanbe Büyükelçilisi 
Öztürk Yılmaz ile 5 Mayıs'ta İs-
tanbul’da çalışma yemeği gerçek-
leştirdi.  Tacikistan’da iş yapan 
veya yapmayı planlayan işadam-
larının katıldığı çalışma yemeği, 
Türkiye-Tacikistan İş Konseyi 
Başkanı Mahmut Er’in açılış ko-
nuşması ile başladı. Toplantıda 

Uluslararası Nakliyeciler Der-
neği (UND), Coca-Cola İçecek 
AŞ, Çilek Mobilya, Triye Dış Tic. 
Ltd. gibi firma temsilcileri faali-
yetlerinden bahsederek, Tacikis-
tan’da karşılaştıkları sorunlar ve 
çözüm önerilerini Büyükelçi Öz-
türk ile paylaştı. Çalışma yemeği, 
hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı 
çekimi ile sona erdi.

S O R U N L A R  M A S A Y A  Y A T I R I L D I

Vietnam ile ilişkiler geliştirilecek 

DEİK Türkiye-Vietnam İş Kon-
seyi, Vietnam Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Vu Hong Nam ile top-
lantısını 25 Mayıs'ta İstanbul’da 
gerçekleştirdi. DEİK Türki-
ye-Vietnam İş Konseyi Başkanı 
Necati Abacıoğlu ev sahipliğin-
deki toplantıya, Vietnam Büyü-
kelçisi Nguyen The Cuong, DE-
İK Türkiye-Vietnam İş Konseyi 
Başkan Yardımcısı Handan En-
gin, Türkiye-Çin İş Konseyi Baş-
kan Yardımcısı Yavuz Onay katıl-
dı.  Türkiye- Vietnam İş Konseyi 

Başkanı Necati Abacıoğlu, Tür-
kiye ile Vietnam arasındaki tica-
ret rakamlarına değinerek, ihra-
cat rakamlarının düşük olduğunu 
söyledi. Abacıoğlu, Türk-Viet-
nam İş Konseyi’nin en büyük sı-
kıntısının karşı kanat ile iletişi-
minde yaşandığını söyledi. Viet-
nam Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Vu Hong Nam, iki ülke arasında-
ki ticaret hacminin geliştirilmesi 
için çalışılacağını, vize iyileştir-
mesi sürecinin hızlandırılacağı-
nı söyledi. 

Shanghay Belediyesi Ticaret 
Komisyonu Genel Direktörü 
Shang Yuying, Şanghay'ın Çin’in 
dünyaya açılan reformlardaki 
büyük başarılarının bir numunesini 
sergilemekte olduğunu söyledi. 
Şanghay'ın meşhur ve başarılı 
üniversiteleri, teknolojik inovasyon 
aktiviteleri, uluslararası film ve 
sanat festivalleri, moda haftası 
ve büyük markaların kültürel 
aktivitelerinin uluslararası etkisinin 

artmakta olduğunu anlatan 
Yuying, Şanghaylı firmaları İpek 
Yolu ülkelerinde pazarlama 
bağlantıları için teşvik edeceklerini 
söyledi. İpek Yolu ülkeleri ve 
bölgelerinin de Şanghay’da ihraç 
malları için bir merkez kurmalarını 
ümit ettiklerini anlatan Yuying, 
karşılıklı olarak ticari fuarları 
ve toplantıları destekleyerek, 
ticaret ölçeğini genişletmek için 
çalışacaklarını vurguladı. 

Çinli firmalar İpek Yolu ülkeleri için teşvik edilecek

Hollanda
ile ilişkiler 
masaya yatırıldı

Türkiye-Hollanda İş Konseyi, 
Hollanda’nın İstanbul Başkon-
solosu Robert Schuddeboom'un 
katıldığı toplantıyı 27 Mayıs'ta 
İstanbul’da gerçekleştirdi. Top-
lantıya DEİK Türkiye-Hollanda 
İş Konseyi Başkanı Osman Ok-
yay, Ankara Ticaret Müşaviri Je-
roen Kelderhuis, İş Konseyi Baş-
kan Yardımcıları Semiha Ünal ve 
Nurdan Erbuğ katıldı.  DEİK Tür-
kiye-Hollanda İş Konseyi Başka-
nı Osman Okyay, DEİK’in yeni ya-
pısı ve iş konseyinin son dönemde 
gerçekleştirdiği faaliyetler ile il-
gili bilgiler aktararak konuşması-
na başladı. Okyay, iş konseyi kar-
şı kanadının daha aktif çalışmaya 
başladığını belirtti.   Toplantıda 
Hollanda’nın dünyada pek çok ül-
ke ile ticaretinde ilk beşte yer al-
dığı bilgisi paylaşırken, Türkiye 
ile yedinci sırada olması konusu-
nun değerlendirilmesi ve iki ülke 
arasındaki engellerin çözülmesi 
gerektiği belirtildi.

Ç Ö Z Ü M L E R  K O N U Ş U L D U
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