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Türkiye-Finlandiya İş Forumu,
Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan’nın katılımıyla T.C. Ekonomi
Bakanlığı koordinasyonunda, Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DE-
İK) ve Türkiye İhracatçılar Mecli-
si (TİM) organizasyonuyla 6 Ka-
sım 2013 Çarşamba günü, Hel-
sinki’de düzenlendi.

Türkiye ile Finlandiya arasın-
daki ilişkilerin, sağlam dostluk
bağlarının geçmişe dayandığını,
gelecek yıl da iki ülke arasında
diplomatik ilişkilerin 90. yıl dö-
nümünün kutlanacağını ifade
eden Erdoğan, “Aslında işin ma-
zisi çok daha geriye gidiyor, iliş-
kilerimizi daha ileri taşımayı arzu
ediyoruz. Bunları el ele vermek
suretiyle geleceğe el birliğiyle ta-
şıyalım istiyoruz” dedi.

Türkiye ve Finlandiya arasın-
daki ticaret hacminin 2011 yılın-
da 1.6 milyar dolar, 2012 yılında,
küresel ekonomik kriz nedeniyle
bir miktar düşerek 1.4 milyar do-
lar olarak gerçekleştiğini vurgu-
layan Erdoğan, “Şimdi yeniden
bir tırmanma sürecine girdiğini
zannediyorum, küresel ekonomik
kriz ve euro bölgesindeki durum
ticari hacmimize yansıyor. Bu sa-
londaki tüm girişimcilerimiz eğer
bu kararı verirse inanıyorum ki
kalan kısa süre içinde geçen yılı
aşabiliriz. Ekonomi Bakanım Za-
fer Çağlayan ile Finlandiya AB ve

Dış Ticaret Bakanı Alexi Stabb
elele vermek suretiyle bu iş foru-
munu geleceğe iyi taşırlarsa, çok
güzel neticeler alacaklarına ina-
nıyorum” diye konuştu. 

Erdoğan, Türkiye’nin küresel
kriz karşısında gösterdiği sağlam
ve güçlü duruş sayesinde ekono-
mik ve sosyal gelişmesini yüksek
bir tempoyla devam ettirdiğini
belirterek, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Küresel kriz döneminde Av-
rupa’dakiler dahil bir çok ülke
IMF ile stand-by anlaşması ya-
parken, Türkiye olarak biz tam
tersine IMF’ye olan borcumuzu

14 Mayıs’ta kapattık. 10 yıl önce
IMF’ye olan borcumuz 23.5 mil-
yar dolar seviyesindeyken, mayıs
ayı itibarıyla bu borcumuzu ta-
mamen sıfırlamış durumdayız.
Şimdi IMF’yle anlaşma yaptık ve
yaptığımız anlaşmaya göre de biz
IMF’e 5 milyar dolar borç verme
durumundayız, istediği zaman
IMF bizden bu borcu tahsil edebi-
lecek. Tabi ki bunları gerçekleşti-
rirken mali disiplinden ve para
politikalarından asla taviz vermi-
yoruz. Türkiye’yi istikrarla, gü-
venle geleceğe taşıyor, sağlam
adımlarla ilerliyoruz. Avrupa’daki

vizyon sahibi lider dostlarımız
Türkiye’nin bu istikrarlı büyüyü-
şünü görüyor ve ciddi anlamda da
destek oluyorlar.”

‘YÜRÜYÜŞÜMÜZE
DEVAM EDİYORUZ’
Göreve geldikleri dönemde

Merkez Bankası döviz rezervinin
27.5 milyar dolar olduğunu, şim-
di ise 134 milyara yükseldiğini
anlatan Erdoğan, sözlerine şöyle
devam etti: “Dinamik bir ekono-
miye sahip olan Türkiye’nin zen-
gin tabi kaynakları, coğrafi ko-
numu ve eğitimli iş gücüyle ulus-

lararası yatırımcılara geniş im-
kânlar sunuyor. Fin firmalarının
ülkemize özellikle enerji, çevre,
ormancılık ve bilişim teknolojile-
ri alanlarında yatırım yapması
ekonomik ve ticari ilişkilerimizin
daha ileri bir noktaya ulaşmasına
inanıyorum ki önemli katkıda bu-
lunacaktır.”

Türkiye’nin G-20 ülkeleri içe-
risinde yerini aldığına işaret eden
Erdoğan, “Oradaki çalışmalarla
yoğun bir şekilde hizmete devam
ediyoruz. Ve 2015’te de G-20’ye
ev sahipliği yapacağız. Dolayısıy-
la bu çalışmalarımızla dünya eko-

nomisinde de dünyanın diğer sos-
yal meselelerinde de nereden ne-
reye geldik, nereye gidiyoruz.
Bunları değerlendirme fırsatımız,
imkânımız olacak. Şu anda dün-
yada en büyük 17. ekonomi ve
Avrupa’da 6. en büyük ekonomi
olması hasebiyle Türkiye’nin ko-
numu ortada, bellidir” şeklinde
konuştu.

‘GÜNEŞ OLMASA DA
SİZLER BURADASINIZ’
Finlandiya Başbakanı Jyrki

Katainen de Türkiye’yi 1.5 yıl ön-
ce ziyaret ettiğini hatırlatarak, bu
seyahatinden aldığı geri dönüşle-
rin mükemmel düzeyde olduğu-
nu söyledi. Katainen, yaklaşık 200
Türk işadamı ile gerçekleşen zi-
yaretten büyük memnuniyet duy-
duğunu belirterek, “Bu çok büyük
bir rakam. Bu görüşmelerden,
toplantılardan bir sonuç çıkma-
ması mucize olur. Yeni iş ilişkileri
geliştirmeliyiz, bu anlamda size
güvenimiz tam” dedi.

Katainen, “Kuşların bile Fin-
landiya’yı terk ettiği bu mevsimde
siz buraya geldiniz. Şu an Finlan-
diya’nın eksikliğini hissettiği şey
güneşti, ama güneş olmasa da
sizler buradasınız” diye konuştu. 

Türkiye ile Finlandiya arasın-
daki dostluğun çok eskilere da-
yandığına dikkati çeken Katai-
nen, “Finceye baktığımızda dil

olarak da bir yakınlık olduğunu
görüyoruz. Fince bile bazen hiz-
met alabiliyor turistler Türkiye’de.
Güneydeki turizm merkezleri, İs-
tanbul Finlilerin çok iyi bildiği
yerlerdir. Sizlerin de işadamları
olarak Finlandiya’yı keşfetmenizi
istiyorum. Geçen yıl 1 milyon 400
bin vize verdik. Bunların çoğu
çoklu giriş vizeleriydi. Her yıl 1.3
milyon Rusya’ya verdiğimiz vize-
ye bakınca, size verdiğimiz deste-
ği, önemi anlayabilirsiniz” dedi. 

TÜRKİYE, BİRÇOK
PAZARA GİRİŞ KAPISI
Zafer Çağlayan ise konuşma-

sında Türkiye’deki ekonomik ge-
lişmeleri anlatarak, Türkiye’nin
yabancı yatırımcı çeken ülkelerin
başında yer aldığını belirtti.
2009’dan bu yana Avrupa’da 6
milyar kişinin işini kaybettiğini,
Türkiye’nin ise tarihindeki en dü-
şük işsizlik seviyelerini yakaladı-
ğını dile getiren Çağlayan, Türki-
ye’nin kriz dönemlerinde dahi en
fazla doğrudan yabancı yatırımcı
çeken ülkeler arasında yer aldığı-
nı kaydetti. Finlandiyalı yatırım-
cıları Türkiye’de yatırım yapmaya
davet eden Çağlayan, 56 ülkenin
Türkiye’ye sadece 4 saatlik uçuş
mesafesinde olduğunu, Türki-
ye’ye gelen yatırımcıların aynı za-
manda dünyanın birçok pazarına
da girişinin olacağını söyledi.

Başbakan Erdoğan, Finlandiya, İsveç ve Polonya’yı kapsayan Avrupa
ziyaretinin ilk durağı Finlandiya’da, Türk-Fin İş Forumu’nda iki ülke iş
adamlarına hitap etti. “Disiplin ve para politikalarından asla taviz
vermiyoruz” diyen Erdoğan, iki ülke ticari ilişkilerini daha iyi seviyelere
taşıyacaklarını söyledi.

Ekonomi Bakanlığı Koordinas-
yonunda, Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhra-
catçılar Meclisi (TİM) organizas-
yonuyla 7 Kasım 2013 tarihinde
Türkiye-İsveç İş Forumu, Stock-
holm’de düzenlendi. Toplantıya
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan,
İsveç Maliye Bakanı Anders Borg,
TOBB/DEİK Başkanı Rıfat Hisar-
cıklıoğlu, Business Sweeden
CEO’su Bo Dankis, TİM Başkanı
Mehmet Büyükekşi ile Türk ve İs-
veçli işadamları katıldı.  

Toplantıda konuşan Çağla-
yan, Türk ekonomisinde yaşanan
gelişmeleri anlatarak, Avrupa Bir-
liği’nin Türk işadamlarına vize
uygulamasının adaletsizlik, in-
san hakları ihlali ve engellemeye
yönelik, bilinçli yapılan bir taktik
uygulama olduğunu belirtti. Çağ-
layan, Türkiye’nin büyüme ora-
nının AB ülkelerinden çok fazla
olduğuna dikkat çekerek, “Bu-
gün Türkiye’nin olmadığı bir Av-
rupa Birliği şu anda kayıptadır.
Son 4 yılda AB ülkelerinde çalı-
şan 5 milyon insan işinden oldu.
Aynı dönemde Türkiye’de ise 6
milyon 200 bin kişi iş sahibi oldu.
Türkiye ile AB ekonomisini bu
şekilde karşılaştırmak lazım” de-
ğerlendirmesini yaptı. 

Çağlayan, Türkiye’nin dün-
yada sadece iki ülkeye ihracat
yapamadığını, bu ülkelerin Asya
pasifikte çok küçük olan Mikro-
nezya ile Nauru olduğunu ancak
en yakın zamanda bu iki ülkeye
de Türk mallarının ihraç edilece-

ğini ve dünyada Türk mallarının
ulaşmadığı ülke kalmayacağını
belirtti. 

‘TÜRKİYE’NİN AB
ÜYELİĞİNİ
DESTEKLİYORUZ’
Toplantıda konuşan İsveç

Maliye Bakanı Anders Borg, Tür-
kiye’de son yıllarda yaşanan bü-
yüme rakamlarından örnekler ve-
rerek, Türk ekonomisini övdü.
Borg, büyümenin bugünkü oran-
da devam etmesi halinde 20-30
yıl içinde Finlandiya ya da Al-
manya olacağını söyledi. Türki-
ye’nin küresel alanda önemli bir
aktör olduğunu kaydeden Borg,
Türk ekonomisinde yaşanan ge-
lişmelere neden olarak yapılan
reformları gösterdi. Borg, ayrıca
İsveç olarak Türkiye’nin AB üye-
liğini desteklediğini bildirdi.

“Türkiye bugün rekabet ede-
bilir, gelişmiş bir işgücüne ve sür-
dürülebilir kalkınmaya dayanan
ekonomisiyle bölgesindeki en

önemli aktörlerden birisidir” di-
yen Hisarcıklıoğlu, küresel eko-
nominin yeni bir dönüşüm süre-
cinden geçtiğini kaydetti. Avrupa
ve komşu coğrafyalar mali krizler
ve halk hareketleri ile yeniden
şekillendiğini anlatan Hisarcıklı-
oğlu, Türkiye’nin ise bu dalgalı ik-
limde istikrarlı adımlarla büyü-
meye ve gelişmeye devam ettiği-
ni ifade etti. Bu başarının altında
sağlam temeller yattığını vurgu-
layan Hisarcıklıoğlu, “Son 10 yıl-
da Başbakanımız önderliğinde
Türkiye, hem siyasi hem de eko-
nomik alanda çok önemli geliş-
meler kaydetti. Türkiye bugün
rekabet edebilir, gelişmiş bir iş-
gücüne ve sürdürülebilir kalkın-
maya dayanan ekonomisiyle böl-
gesindeki en önemli aktörlerden
birisidir. Türkiye artık bu bölge-
nin en büyük sanayi üreticisi, en
büyük sanayi ihracatçısı, en bü-
yük lojistik merkezi ve en sağlam
finansal sisteme sahip ülkesidir”
dedi.

Türkiye’nin, tamamına yakını
sanayi ürününden oluşan ihra-
catı ile bölgenin en önemli sanayi
malı tedarikçisi olduğunu belir-
ten Hisarcıklıoğlu, “Ancak bizim
hedeflerimiz daha büyük. Gitme-
miz gereken daha çok yol, atma-
mız gereken daha çok adım ol-
duğuna inanıyoruz. Bu bağlamda
İsveç’in ekonomik gelişimini ya-
kından takip ediyoruz” ifadeleri-
ni kullandı. 

Hisarcıklıoğlu, gelişmiş eko-
nomilerin duraklamaya başladığı
ve gelişmekte olan ülkelerin ivme
kazandığı bu zamanda, İsveç’in
güçlü ekonomik yapısını koruya-
bilmesi için taze kana ihtiyacı ol-
duğunu, bu taze kanı da dinamik
ve genç nüfusu, gelişen ekono-
misi, karlı yatırım ortamı ile Tür-
kiye’nin sağlayabileceğini söyledi.

Türkiye’de 265 İsveç serma-
yeli şirketin 3.3 milyar dolarlık
yatırımı olduğunu belirten Hisar-
cıklıoğlu, “Biz Türk özel sektörü
olarak daha çok İsveç firmasını

Türkiye’ye davet ediyoruz. Gelin
Türkiye’ye yatırım yapın, Türk
şirketler ile ticaret yapın. Hep
birlikte kazanalım” dedi. 

STA’LARDA SORUN
ORTAYA ÇIKIYOR
Üçüncü ülkelerle yapılan

STA’larda da sorunların ortaya
çıktığını ifade eden Hisarcıklıoğ-
lu, şunları kaydetti: “Son dönem-
de hepimizi büyük ölçüde etkile-
yecek gelişmelerden biri ABD ve
Avrupa Birliği arasında müzake-
releri yürütülen Transatlantik Ti-
caret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP)
anlaşması. Türkiye’nin TTIP’deki
varlığı hem Avrupa’ya hem de
Türkiye’ye büyük kazançlar sağ-
layacaktır.  Türkiye’nin, gelişen
ekonomisi ve konumu itibariyle,
Ortadoğu, Orta Asya ve Kuzey
Afrika’yı kapsayan yaklaşık 1 mil-
yarlık bir pazara açılan kapı ol-
duğu unutulmamalı. Ayrıca, Türk
iş dünyası olarak Gümrük Birli-
ği’nin felsefesi gereği Türkiye’nin
bu müzakerelerde taraf olması
gerektiğini düşünüyoruz. Ve Av-
rupa Birliği’nden TTIP müzake-
relerine davet beklediğimizi açık-
ça ifade etmek istiyorum. Biz
Türk ve İsveç iş insanları olarak,
bugüne kadar sorunlarımızın çö-
zümü ve ekonomik ilişkilerin ge-
liştirilmesinde siyasi iradenin des-
teğini hep yanımızda hissettik.
Bu sorunların da kesin biçimde
çözülmesi için, yine siz bakanla-
rımızın desteğine ihtiyacımız
var.”

‘AB’deki vize uygulamaları bilinçli bir taktik’

‘Disiplin ve para
politikalarından
asla taviz
vermiyoruz’

‘Türkiye-Finlandiya ilişkileri hak edilen noktada değil’
TOBB/DEİK Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Finlandiya
arasındaki ekonomik ilişkilerin, iki
ülke ekonomilerinin hak ettiği
noktada olmadığını söyleyerek,
Finlandiyalı şirketleri Türkiye’ye
yatırım yapmaya davet etti. Türk iş
dünyası olarak, Türkiye’yi dünyanın
en büyük 10 ekonomisinden biri
haline getirme hedefi doğrultusunda
çalıştıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu,
“Bu bağlamda, ülke olarak çok
önemli gelişmeler kaydettik.
Ekonomide istikrarı sağladık. Avrupa
küresel krizde küçülürken, biz
büyüme rekorları kırdık. Yatırım
ortamını iyileştirdik, bürokrasiyi en

aza indirerek yabancı yatırımcının
önündeki engelleri kaldırdık” dedi.
İhracatın yarısından fazlasını Avrupa
ve Amerika gibi dünyanın en
rekabetçi pazarlarına yaptıklarını
belirten Hisarcıklıoğlu, kaliteleriyle
fark yarattıklarını, ama yaklaşık 80
milyar dolar ithalat yapan Finlandiya
ile ihracatlarının sadece 300 milyon
dolar olduğunu ifade etti.
Hisarcıklıoğlu, ihracat rakamlarının,
iki ülke arasındaki iş dünyalarının
birbirini tanımadığının en büyük
göstergesi olduğunu vurguladı.
Finlandiya’nın, rekabet gücü
bakımından özellikle yüksek
teknolojide dünyanın en iyilerinden

biri olduğunun altını çizen
Hisarcıklıoğlu, “Peki, son yılların en
hızlı büyüyen ekonomilerinden, yılda
230 milyar doların üzerinde ithalat
yapan Türkiye’ye ne kadar mal
satıyorsunuz? Sadece 1.1 milyar
dolar. İşte bunu değiştirmek için
buradayız. Ben deneyimli Finlandiya
ile dinamik Türkiye’nin çok iyi iki
ortak olacağını düşünüyorum” diye
konuştu. “Birbirine rakip olan değil,
birbirini tamamlayan üretim
yapılarına sahip iki ülkeyiz” diyen
Hisarcıklıoğlu, sözlerine şöyle devam
etti: “Eğer fırsatları iyi
değerlendirirsek, iki ülke olarak
Avrupa’da yeni bir büyüme hikâyesi

yazabileceğimize inanıyorum.
Huzurlarınızda Finlandiyalı şirketleri
Türkiye’ye yatırım yapmaya davet
ediyorum. Gelin birlikte yüksek
teknoloji ve bilişim sektörlerinde
ortak projeler geliştirelim. 21.yüzyılın
örnek ortaklıklarını kuralım. Çünkü
Türkiye, Finlandiyalı işadamları için
gelişen ekonomisi ve konumu
itibariyle, Ortadoğu, Orta Asya ve
Kuzey Afrika’yı kapsayan yaklaşık 1
milyarlık bir pazara açılan kapıdır. Bu
geniş coğrafyada birlikte iş yapabilir,
ortaklıklar kurabiliriz. Nüfusun hızla
arttığı, orta sınıfın hızla geliştiği bu
coğrafyada ciddi fırsatlar bizleri
bekliyor.”

‘Türkiye ve Polonya
büyüme rekorları kırıyor’
Türkiye-Polonya İş Forumu,
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan,
TOBB/DEİK Başkanı Rıfat Hisar-
cıklıoğlu’nun katılımlarıyla 8 Ka-
sım 2013 tarihinde Varşova’da
gerçekleşti. Forumda konuşan
Hisarcıklıoğlu, “Avrupa ekono-
misinin iki dinamik yıldızı olarak
bir araya geldiklerini, Avru-
pa’daki tüm ekonomiler krizlerle
boğuşurken, Türkiye ve Polon-
ya’nın büyüme rekorları kırmayı
başarıyor” dedi.

Türkiye ve Polonya iş dünya-
sının büyük bir başarı hikayesi
yazdığını ifade eden Hisarcıklı-
oğlu, “Gelişmiş ülkelerdeki zen-
gin işadamları paralarını nerede
saklayacaklarını düşünürken,
bizler risk aldık ve ülkelerimizin
geleceğine yatırım yapmaya de-
vam ettik. Daha çok ürettik, daha
çok ihracat yaptık, daha çok is-
tihdam sağladık” diye konuştu.

Avrupa’nın hızlı balıkları
olan Türkiye ve Polonya’nın iş
dünyalarının birbirini tanımadı-
ğını ve yeterince iş yapamadıkla-
rını anlatan Hisarcıklıoğlu, “Ta-

rihi bağlarımız çok güçlü. Gele-
cek sene diplomatik ilişkilerimi-
zin 600.yılını kutlayacağız. Ama
maalesef ekonomik ilişkilerimiz
çok zayıf. Bakın bugün Türkiye,
İtalya ile Çin arasındaki geniş
bölgenin en büyük sanayi üreti-
cisi, en büyük lojistik merkezi ve
en sağlam finansal sisteme sahip
ülkesi. Türkiye, tamamına yakını
sanayi ürününden oluşan 160
milyar dolarlık ihracatı ile bölge-
sinin en önemli sanayi malı te-
darikçisidir. Hem de ihracatın
yarısından fazlasını da Avrupa
ve Amerika gibi dünyanın en re-
kabetçi pazarlarına yapıyoruz.
Yani kalitemizle fark yaratıyo-
ruz. Gelin birlikte ortak projeler
geliştirelim. 21’inci yüzyılın ör-
nek ortaklıklarını kuralım. Avru-
pa’nın geleceğini birlikte şekil-
lendirelim. İki tarafın da oldukça
başarılı olduğu sektörler var. Ye-
ni nesil mekanizmalar, ortaklık
modelleri, uygun hukuki ve idari
altyapının tesis edilmesiyle de-
neyimlerimizi birbirimize akta-
rabiliriz” dedi.
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DEİK/Türk-Amerikan İş Konseyi
(TAIK) tarafından düzenlenen 6.
Türkiye Yatırım Konferansı, Maliye
Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımla-
rı ile 7 Kasım 2013 Perşembe günü
09.30-17.00 saatleri arasında New
York’ta Citibank ev sahipliğinde ger-
çekleşti. ABD ile Türkiye arasındaki
ticari ve ekonomik ilişkileri güçlen-
dirmek amacıyla yapılan konferans,
New York Menkul Kıymetler Borsası
işlem salonunda gerçekleştirilen üst
düzey bir resepsiyonla sona erdi.

Açılışı Citi Group CEO’su Micha-
el Corbat tarafından yapılan konfe-
ransın kapanışı ise American Tur-
kish Society (ATS) tarafından dü-
zenlenen geleneksel gala etkinliği ile
New York Borsası’nda yapıldı. Galaya
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ya-
nı sıra, ABD Ticaret Bakanı Penny
Pritzker da katılım sağladı.

TAİK Başkanı Haluk Dinçer, kon-
feransın açılışında yaptığı sunum ko-
nuşmasında, TAİK olarak New
York’taki Türkiye yatırım konferans-
larını 6 yıldır düzenlediklerini, küçük
çapta başlayan bu konferansların ar-
tık tüm Wall Street’in takvimine işa-
retlediği önemli organizasyonlardan
birine dönüştüğünü belirtti. Dinçer,
sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye,
sağlam bankacılık sektörü ile istikrarlı
ekonomisi sayesinde küresel krizin
etkilerini diğer ülkelere göre daha
az hissetti. Biz de TAİK olarak Türki-
ye’nin bu etkileyici hikayesini Ameri-
ka’da anlatmaya devam ediyoruz. İki
ülke arasındaki yatırım akışlarına ye-
ni bir ivme kazandırmak için düzen-
lediğimiz bu konferanslara başladı-
ğımızda, global ekonomiyi adeta felç

etmiş bir krizin ortasında Türkiye’nin
güçlü yanlarını nasıl en iyi şekilde
kullanabileceğimizi bulmaya çalış-
mıştık. Yıllar boyunca, Türkiye’nin
bölgede en iyi fırsatları sunan ve en
sağlam büyüme gerçekleştiren tek
ekonomi olduğunun altını çizdik. Bu-
rada da görüyoruz ki ABD’deki yatı-
rımcılar, Türkiye ile ABD arasındaki
ekonomik ve iş ilişkilerinin potansi-
yelinden büyük heyecan duymakta-
dırlar.”

Citi olarak Türkiye Yatırım Kon-
feransına ev sahipliği yapmaktan gu-
rur duyduklarını belirten Citibank
Türkiye Genel Müdürü Serra Akça-

oğlu, Türkiye’nin muazzam bir po-
tansiyeli olduğuna inandıklarını be-
lirtti. Akçaoğlu şöyle devam etti: “Ci-
ti olarak Türkiye’nin eşsiz coğrafisi,
dinamik ve istikrarlı ekonomisi ile
çok uluslu şirketler için her geçen
gün daha da önemli bir merkezi böl-
ge üssü olduğuna inanıyor, 2013
Türkiye Yatırım Konferansı’na evsa-
hipliği yapmaktan gurur duyuyoruz.
Citi, geçtiğimiz yıl Türkiye’de müşte-
rilerine yüksek katma değer sağlaya-
bileceğine inandığı kurumsal ve tica-
ri bankacılık faaliyetlerine odaklan-
ma yönünde stratejik karar almıştır.
Citi’nin Türkiye’de önümüzdeki dö-

nemde finansal kurumlar, kurumsal
ve ticari firmalara yönelik faaliyetle-
rini arttırmaya yönelik taahhüdü de-
vam etmekte olup, tüm paydaşları-
mıza global erişim sağlamak üzere
müşterilerimiz ile birlikte işbirliği içe-
risinde çalışmayı sürdüreceğiz.” Ma-
liye Bakanı Mehmet Şimşek ise ko-
nuşmasında 2007’den beri yaklaşık
4.7 milyon kişi için istihdam yarat-
tıklarını belirterek, bölgesel konular-
da birlikte çalışmaya devam etmenin
önemi üzerinde durdu. ABD Ticaret
Bakanı Penny Pritzker de konuşma-
sında, ABD ve Türkiye arasındaki ti-
cari ve ekonomik ilişkilerin birçok

yönden geliştiğini ve her iki ülkenin
karşılıklı olarak birbirine yatırım yap-
makta olduğunu kaydetti. Obama
yönetiminin 2009 yılında göreve gel-
mesinden bu yana iki ülke arasında-
ki ticaretin yüzde 75 arttığını belirten
Pritzker, ileriye dönük olarak iki ül-
kenin özel sektörlerinin önemli bir
göreve sahip olduğunu ve hükümet-
lerini daha ileri düzeyde ticari or-
taklıklara yönelmeye teşvik etmeleri
gerektiğini aktardı. Pritzker, uzun
vadeli politik ve ekonomik dostluğu
daha da ileriye götürmek, aradaki
bağları daha da kuvvetlendirmek için
çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Türk-Amerikan İş
Konseyi tarafından
New York’ta
düzenlenen ‘6.Türkiye
Yatırım Konferansı’na
Amerika Birleşik
Devletleri’nin önde
gelen şirketlerinden üst
düzey katılım oldu. 

Ürdün’deki yatırım avantajları,
gerçekleştirilen 2 toplantıyla Türk
yatırımcılara anlatıldı. DEİK Türk-
Ürdün İş Konseyi tarafından ilk
olarak 9 Ekim 2013 tarihinde
TOBB Plaza İstanbul’da Ürdün’de
Yatırım Fırsatları ve Koşulları top-
lantısı düzenlendi. Toplantıya
Türk-Ürdün İş Konseyi Başkanı Şe-
rif Egeli, İş Konseyi Eş Başkanı
Hamdi Tabba’a, Akabe Özel Eko-
nomi Bölgesi Başkanı Prof. Dr. Ka-
mel Mahadin, Ürdün Ticaret ve Sa-
nayi Odaları Başkanı Nael Al Kaba-
riti ve Ürdün’ün Ankara Büyükelçi-
si Amjad Al-Adaileh katıldı.

DEİK/Türk-Ürdün İş Konseyi
Başkanı Şerif Egeli açılış konuşma-
sında, Ürdün’ün Türkiye için böl-
gede öncelikli konumuna ve sağla-
dığı avantajlara dikkat çekerek, ka-
tılımcıları Ürdün’e yatırıma çağırdı.

İş Konseyi Eş başkanı Hamdi
Tabba’a konuşmasında, Ürdün’ün
sunduğu imkanlarla Türk yatırım-
cıları beklediğini, bölge ekonomi-
sinin geliştirilmesinde Türkiye ile
işbirliği ve ortaklığa hazır oldukla-

rını ifade etti. 
Ürdün Ticaret ve Sanayi Oda-

ları Başkanı Nael Kabariti, özellikle
yapı malzemeleri, gıda ve yenile-
nebilir enerji sektörlerinde yatırım
yapılabileceğini, ortaklıklar kuru-
labileceğini belirtti.

Akabe Özel Ekonomi Bölgesi
Başkanı Prof. Dr. Kamel Mahadin,
Akabe Ekonomik Bölgesi’nin Ür-
dün’ün diğer bölgelerinden farklı
olarak sunduğu avantajları anla-
tan bir konuşma yaparak, Ür-
dün’ün, sahip olduğu serbest tica-
ret anlaşmaları ile Arap Bölge-
si’ndeki 22 ülkenin pazarlarına
ulaşmada bir üs olabileceğini, aynı
zamanda ABD ve Kanada ile bulu-
nan serbest ticaret anlaşmalarının
da yatırımcılar için büyük fırsatlar
yarattığının altını çizdi.

PBI Aqaba Industrial State
CEO’su Sheldon Fink, katılımcılara
Akabe bölgesindeki deneyimlerin-
den bahsederek, bu bölgede yapı-
lan yatırımlarının meyvelerini top-
lamak için öngörülenden fazla bek-
lemediklerini, koşulların her ge-

çen gün daha da iyiye gittiğini ak-
tardı.

‘ÜRDÜN İLE TİCARET
HACMİ MEMNUN EDİCİ’
10 Ekim 2013 tarihinde ise İs-

tanbul Sanayi Odası’nda Ür-
dün’deki Yatırım Fırsatları toplan-
tısı gerçekleştirildi. Toplantıya DE-
İK Türk-Ürdün İş Konseyi Başkanı
Şerif Egeli, İstanbul Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Saru-
han ev sahipliği yaptı. Toplantıya
ayrıca İş Konseyi Eş Başkanı Hamdi
Tabba’a, Akabe Özel Ekonomi Böl-
gesi Başkanı Dr. Kamel Mahaddin,
Ürdün Ticaret ve Sanayi Odaları
Başkanı Nael Al Kabariti, Ürdün’ün
Ankara Büyükelçisi Amjad Al-Adai-
leh katıldı.

Ayhan Saruhan konuşmasında,
Türkiye’nin gayri safi yurtiçi milli
hasılasının 780 milyar dolara ve
390 milyar dolar değerinde ticaret
hacmine ulaştığını belirtti. İhraca-
tının yüzde 85’inin sanayi ürünle-
rinden oluştuğunu söyleyen Saru-
han, otomobil sanayinde önemli

bir üs konumuna geldiğini, Türki-
ye’deki en büyük 500 firmanın
198’inin İSO üyesi olduğunu, teks-
tilde Çin’den sonra Türkiye’nin AB
ülkelerine 2. büyük tedarikçi oldu-
ğunu, Avrupa’da kullanılan 3 beyaz
eşyadan 1’inin Türk malı olduğunu
ifade etti. Ürdün ile imzalanan ser-
best ticaret anlaşması sayesinde
Ürdün ile ticaret hacmimizin son
derece memnuniyet verici düzey-
lere ulaştığını kaydetti.

‘ 118 BİN ÜRDÜNLÜ
İSTİHDAM EDİYORUZ’
Ekonomi Bakanlığı Serbest Böl-

geler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Metin Değer, geçtiğimiz mayıs
ayında Ürdün’e gerçekleştirdikleri
teknik ziyaret ile ilgili bilgiler ak-
tardı. Ürdün’de 850 milyon dolar
değerinde Türk yatırımı olduğunu
söyleyen Değer, söz konusu yatı-
rımlarda 118 bin Ürdünlü istih-
dam edildiğini, özellikle Akabe
Özel Ekonomik Bölgesi’nin yatı-
rımlar için son derece uygun oldu-

ğunu, Ekonomi Bakanı Zafer Çağ-
layan’ın kasım ayında Ürdün’e bir
ziyaret gerçekleştireceğini aktardı.

Ürdün Ticaret ve Sanayi Oda-
ları Başkanı Nael Al Kabariti ise
konuşmasında, Ürdün’ün 2013 yılı
ilk 6 ayında yüzde 2.8 büyüme kay-
dettiğini, enflasyon oranının yüzde
5 civarında gerçekleştiğini, istik-
rarlı bir ekonomiye sahip oldukla-
rını belirtti. En önemli sanayilerin
tekstil, ilaç, mobilya, gıda, ambalaj,
madencilik, kimya, kozmetik sek-
törlerinden oluştuğunu ifade eden
Kabariti, Ürdün ihracatının yüzde
95’inin sanayi ürünlerinden oluş-
tuğunu ve bu oranın yüzde 16’sının
da tekstil ürünlerinden oluştuğunu
aktardı. ABD, Kanada ve AB ile im-
zaladıkları serbest ticaret anlaşma-
ları ile 1 milyon tüketiciye ulaştık-
larını söyleyen Kabariti, ABD’ye
tekstilde kotasız ve gümrüksüz ih-
racat yapıldığını, Ürdün’ün istik-
rarlı ekonomisi, kaliteli ve eğitimli
iş gücü ve stratejik konumu ile böl-
gede ön plana çıktığını sözlerine
ekledi.

Ürdün’deki avantajlar yatırımcılara anlatıldı

Etiyopya’da
yatırım fırsatları
ele alındı
DEİK Türk-Etiyopya İş Konseyi, Ekonomi Ba-
kanlığı Serbest Bölgeler, Yabancı Yatırım ve
Hizmetler Dairesi işbirliğinde 1 Ekim’de İstan-
bul Şans Restaurant’ta, Etiyopya Oromia Eya-
leti’nden gelen resmi heyet ile bir çalışma ye-
meği düzenlendi.

DEİK Türk-Etiyopya İş Konseyi Başkan Yar-
dımcısı Atanur Dikmen’in başkanlık ettiği top-
lantıya DEİK Türk-Uganda İş Konseyi Başkanı
Ersin Eren, Etiyopya Ankara Büyükelçisi Dr.
Mulatu Tashome Wirtu, Etiyopya Bölgesel Sa-
nayi ve Kentsel Gelişim Bürosu Başkan Yar-
dımcısı Abdulkadir Hussien, Etiyopya Bölgesel
Sanayi ve Kentsel Gelişim Bürosu Müdürü Ato
Hayilu Ifa ve Oromia Yatırım Komisyonu’ndan
Komisyoner Keba Hunde, Ekonomi Bakanlığı
Serbest Bölgeler, Yabancı Yatırım ve Hizmetler
Dairesi Şube Müdürü Hüsnü Ada, Dış Ticaret
Uzman Yardımcısı Abdullah Oskay ve Etiyop-
ya’da tekstil yatırımı girişimlerinde bulunan
firma yetkilileri katıldı. 

Etiyopya’daki son gelişmeler ve yatırım or-
tamı görüşüldüğü toplantıda Büyükelçi’ye Türk-
Etiyopya İş Konseyi’nin aralık ayında ülkelerine
düzenlemeyi planladığı ziyaret hakkında bilgi
verildi. Etiyopya’da yatırım kararı alan tekstil
firması yetkililerine DEİK İş Konseyi faaliyetle-
ri anlatıldı.

Japonya ile
ilişkiler masaya
yatırıldı
DEİK Türk-Japon İş Konseyi 21. Ortak Top-
lantısı 2-5 Ekim 2013 tarihlerinde Keidanren
Ofisi Tokyo’da gerçekleşti.

3 Ekim 2013 tarihinde Türk-Japon İş Kon-
seyi Başkanı Mehmet Pekarun, Nikkei Business
Uluslararası Satış Müdürü Tatsuya Kitamura ile
bir görüşme gerçekleştirdi. Pekarun, Türk-Ja-
pon ilişkilerini ve önümüzdeki dönem beklen-
tilerini Nikkei Business ile paylaştı. 

4 Ekim 2013 Cuma günü İş Konseyi Karşı
Kanadı Keidanren işbirliğinde gerçekleşen 21.
Ortak Toplantısı, DEİK Türk-Japon İş Konseyi
Başkanı Mehmet Pekarun, Ekonomi Bakan Yar-
dımcısı Mustafa Sever, Türk işadamları heyeti
ve 50’den fazla Japon İşadamının katılımlarıy-
la gerçekleşti.

Türkiye -Japonya Ekonomik İşbirliği An-
laşması, teknoloji, enerji, gıda, altyapı, otomo-
bil ve ilaç sektörlerinin görüşüldüğü toplantıda,
Türk tarafı ve Japon tarafı sunumların ardından
fikir alışverişi gerçekleştirdi. 

Türk–İran İş
Forumu detayları
konuşuldu
DEİK Türk-İran İş Konseyi Başkanı Ali Osman
Ulusoy ev sahipliğinde,  İş Konseyi Eş Başkanı
Reza Kami onuruna İş Konseyi Yürütme Kurulu
Üyeleri’nin katılımları ile 3 Ekim’de Venge Res-
taurant’ta bir çalışma yemeği düzenlendi.

DEİK Türk-İran İş Konseyi tarafından, karşı
kanat başkanı Kami’ye 11–12 Aralık tarihle-
rinde Türkiye’de yapılması planlanan Türk–
İran İş Forumu öncesinde temaslarda bulunmak
üzere İş Konseyi heyeti olarak İran’a bir ziyaret
gerçekleştirmek istedikleri aktarıldı. Karşı Kanat
Başkanı Kami’den İran Ticaret, Sanayiler ve
Madenler Odaları Başkanı Muhammed Naha-
vandiyan’ın yanı sıra uygun olmaları duru-
munda İran Ticaret Bakanı Nimeti’den randevu
ayarlamaları istendi. 

Karşı Kanat Başkanı Kami’de konu ile ilgili
Türk–İran İş Konseyi’nden yazı beklediğini be-
lirtti. Toplantıda, ayrıca İran’daki politik ortam
hakkında karşı kanat başkanı Kami tarafından
bilgi verildi.

TÜRKİYE’NİN ÖNCÜ İŞADAMLARI ABD’Lİ YATIRIMCILARLA BULUŞTU
Borsa İstanbul’da işlem gören Türk firmaları ile Amerikan finansal yatırımcıları buluşturmak amacıyla düzenlenen konferansa, Türk-Amerikan İş Konseyi
(TAIK) Başkanı Haluk Dinçer, TAIK Başkan Yardımcısı ve Citibank Türkiye Genel Müdürü Serra Akçaoğlu’nun yanısıra Turkcell CEO’su Süreyya Ciliv, Sabancı
Holding CEO’su Zafer Kurtul, Türk Telekom Grup CEO’su Hakam Kanafani, Akfen CEO’su Süha Güçsav, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Yapı Kredi
Genel Müdürü Faik Açıkalın, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Numan Bek ile Koç Holding, Arçelik, Ford Otosan, İş
Yatırım, Bank Pozitif, GE gibi firmaların üst düzey yöneticileri katılım sağladı.

Türkiye ekonomisine ABD 
iş dünyasından büyük ilgi
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Belarus ile ticari ilişkiler hızla artıyor

DEİK Türk- Belarus İş Konseyi, 1
Kasım 203 tarihinde TOBB Plaza
İstanbul’da Türk-Belarus İş Kon-
seyi Ortak Toplantısı ve İş Foru-
mu’nu gerçekleştirdi. Toplantıya
TOBB Başkan Yardımcısı ve DEİK
Yönetim Kurulu Üyesi Halim Mete,
Belarus Cumhuriyeti Sanayi ve Ti-
caret Odası Başkanı ve İş Konseyi
Karşı Kanat Başkanı Mihail Myatli-
kov, DEİK Türk-Belarus İş Konseyi
Başkan Yardımcıları Ekrem Yener,
Erdoğan Gündüzpolat, Barış Onay,
Alparslan Uçar, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel
Müdürü Süfyan Emiroğlu, Türk
Eximbank Genel Müdür Yardımcı-
sı Alaaddin Metin, Belarus Cum-
huriyeti Sanayi Bakan Yardımcısı
Pavel Utupin, Belarus Cumhuriye-
ti Sanayi Bakanı Birinci Yardımcısı
İvan Demidoviç katıldı. 

Belarus’un gelişmesinin dikkat
çekici olduğunu söyleyen Halim
Mete, “Belarus’un son yıllardaki
ekonomik performansı şirketleri-
miz için bir çok alanda önemli im-
kanlar yaratmakta ve ikili ticari
ilişkilerimiz hızla artmaktadır” de-
di. 

Türk iş dünyası olarak Bela-
rus’un son yıllardaki büyüme per-

formansını yakından takip ettikle-
rini belirten Mete, “Belarus’un son
yıllardaki ekonomik performansı
şirketlerimiz için bir çok alanda
önemli imkanlar yaratmakta ve
ikili ticari ilişkilerimiz hızla art-
maktadır” diye konuştu. 

Mete, iki ülke arasındaki ikili
ilişkilerin Belarus’un bağımsızlığı-
nı kazanmasından sonra karşılıklı
saygı, karşılıklı yarar ve işbirliği
temelinde güçlendiğini söyledi. 

YATIRIMLAR 1 MİLYAR
DOLARI BULDU
Mete, 2003 yılında 50 milyon

dolar seviyesinde olan iki ülke ara-
sındaki ticaret hacminin 2012 yı-

lında 450 milyon dolar seviyesine
çıktığını dile getirerek, “Türk mü-
teahhitlik şirketleri tarafından bu-
güne kadar Belarus’ta üstlenilen
alt ve üst yapı projelerinin toplam
bedeli 2013 yılı itibarı ile yaklaşık
679 milyon dolara ulaşmıştır. Be-
larus’tan ülkemize gelen turist sa-
yısı da 2012 yılı sonunda 138 bin
olmuştur. Bunlara ilave olarak, kü-
resel piyasaların yükselen yatırım-
cısı olan Türk şirketlerinin Bela-
rus’taki yatırımları son dönemde
ciddi bir artış eğilimine girdi ve
Belarus’taki Türk yatırımları bir
milyar dolar seviyesine çıktı” şek-
linde konuştu. 

İkili ekonomik ilişkilerin can-

lanması adına Türk işadamlarının
Belarus’taki faaliyetlerinde daha
başarılı olmaları için bazı talepler-
de bulunan Mete, şöyle devam etti:
“İşadamlarımızın aldıkları vizeler
kısa sürelidir. Uzun süreli vize al-
mak için davetiye gerekmekte, bu
süreç zaman kaybına neden ol-
maktadır. Vize işlemlerinin kolay-
laştırılması ve hızlandırılmasına
yönelik tedbirlerin alınması talebi-
mizi ifade etmek istiyorum. Ayrıca
Belarus’ta bankacılık işlemlerinin
ve uluslararası para transferlerinin
kolaylaştırılması, ikili ekonomik
ilişkilerimizi daha da canlandıra-
caktır. Belarus’un dünya ekonomi-
sine daha fazla entegrasyonu yo-

lunda bankacılık sisteminin geliş-
mesi için her türlü işbirliğine hazır
olduğumuzu huzurlarınızda ifade
ediyorum. Dünyanın ikinci büyük
müteahhitlik gücü haline gelen, lo-
jistik yakınlık avantajına ve bölge
koşullarında inşaat yapma tecrü-
besine sahip Türk inşaat şirketleri-
ne Belarus’a daha fazla hizmet et-
me fırsatı tanınmasını istiyoruz.
Artık tarım stratejik bir sektör hali-
ne gelmiş iken, arazilerinin yüzde
75’i sulanabilen Belarus ile tarımsal
işbirliği yapabiliriz. Gıda sektörün-
de özelikle süt, et, buğday işleme
tesisleri alanında işbirliğini hayata
geçirebileceğimize inanıyorum.” 

‘İŞADAMLARI
FIRSATLARI
DEĞERLENDİRECEK’
Belarus Sanayi Bakan Yardım-

cısı Pavel Utupin, Belarus ve An-
kara arasında siyasi ve ekonomik
anlamda bir sorun bulunmadığını
belirterek, toplantıya katılan işa-
damlarının işbirliği fırsatlarını de-
ğerlendireceğini söyledi. Türkiye
ve Belarus’un çok açık ve saydam
ülkeler olduğu için bu işbirliğinde
de ortak noktalara sahip olduğunu
ifade eden Utupin, Belarus halkı-
nın Türk hizmetlerine gösterdiği il-
ginin hükümetler arası ilişkiyi ar-
tırmada itici bir güç olduğunu dile
getirdi. İki ülke arasındaki 1 milyar
dolarlık dış ticaret hacminin ye-
tersiz olduğunu vurgulayan Utu-
pin, ekonomik ilişkilere daha iyi bir
nitelik kazandırılması gerektiğini
ifade etti. Utupin, Türkiye’nin ken-
dileri için çok cazip bir ülke oldu-
ğunu ifade ederek, işbirliğinin yeni
projelerle süreceğini kaydetti.

Ev
tekstilinde
Çin önemli
bir pazar
Avrupa ve Amerika’da tüketicilerin
mekan tekstili alırken ‘Made in
Turkiye’ etiketini aradıklarını söy-
leyen Türkiye Ev Tekstili Sanayici-
leri ve İşadamları Derneği (TETSİ-
AD) Başkanı Yaşar Küçükçalık, bu
durumun kendilerini mutlu ettiği-
ni belirtti. Çin’in kendileri için ra-
kip olmadığını anlatan Küçükçalık,
“Miktar bazında sektörün yakla-
şık yarısını Çin karşılıyor fakat den-
geler aleyhimize dönmüyor. Çün-
kü biz Çin’le rekabet etmiyoruz.
Çin, sektörün diğer önemli oyun-
cuları olan Pakistan ve Hindistan
ile rekabet ediyor. Yoğun marka-
laşma çalışmalarımız sayesinde üst
gelir grubuna hitap eden bir ‘mar-
ka ülke’ olduk. Miktarlara takıl-
madan katma değeri göz önünde
alarak ilerliyoruz. Biz basic mal-
lardan sıyrıldık. Kendi kreasyonu-
muzu, yüksek katma değeri olan
ürünleri satmayı amaç edindik” di-
ye konuştu.

Çin ile rekabet edilmesi gere-
ken bölgelerde ve yeni pazarlarda
lojistik üstünlüğü ve buna dayalı fi-
yat avantajını kullanacaklarını kay-
deden Küçükçalık, sözlerine şöyle
devam etti: “Yakın gelecekte süre-
cin gittikçe lehimize döneceğini
tahmin ediyoruz. 2013 yılında 500
milyar dolar olarak koyulan ihracat
hedefine 11 milyar dolar gibi bir
rakamla katkıda bulunmak istiyo-
ruz. Ayrıca, Çin bizim çok yarar-
landığımız bir ülke. Onların bazı
ürün gruplarını, hammadde olarak
kullanıp, daha karlı ürünler yapa-

biliyoruz. Daha da önemlisi Çin
giderek Türkiye için iyi bir pazar
olma yolunda. Ev tekstilinde Çin’e
yaptığımız ihracat her geçen gün
artıyor.”

‘TECRÜBELERDEN
FAYDALANMAK
İSTEDİK’
Kısa bir süre önce DEİK’e kuru-

cu üye sıfatıyla üye olduklarını ifa-
de eden Küçükçalık, “Yurtdışı sek-
törel tanıtım ve ihracat atağı şu
an öncelikle eylem planlarımızın
başında geliyor. Gerek derneğimiz
ve ihracatçı birliklerimiz aracılı-
ğıyla, gerekse firmalar bazında ka-
tıldığımız uluslararası fuarlarda,
iş seyahatlerimizde sektörümüzü
elimizden geldiğince tanıtmaya ça-
lışıyoruz. Bu tanıtım ve ihracat ata-
ğı seferberliğimizde DEİK’in tec-
rübesinden ve güçlü global ilişki-
lerinden faydalanmak istedik. Di-
ğer taraftan, biz de hem DEİK üye-
lerinin, hem de diğer sektörleri-
mizin tanıtımına katkıda buluna-
cağımıza inanıyorum” dedi.

Belarus’un ekonomik
gelişimine dikkat çeken
TOBB Başkan
Yardımcısı ve DEİK
Yönetim Kurulu Üyesi
Halim Mete, buna bağlı
olarak iki ülkenin ticari
ilişkilerinin hızla
arttığını söyledi. 

Brezilya
ekonomisi
işadamlarına
anlatıldı
DEİK Türk-Brezilya İş Konseyi 8 Ekim 2013
tarihinde Brezilya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ile
TOBB Plaza İstanbul’da bir toplantı gerçekleş-
tirdi. Toplantı DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Ay-
kut Eken, DEİK Türk-Brezilya İş Konseyi Başkan
Vekili Silvyo Benbassat, Koordinatör Yardımcı-
sı Merih Kepez ve 20’ye yakın işadamının katı-
lımıyla gerçekleşti. Firma temsilcilerinin Bre-
zilya’da iş yapma konusundaki beklenti ve
amaçlarının Büyükelçi ile paylaşıldığı toplantı-
da, Türk firmalarının dahil olabileceği projele-
re dair görüş alışverişinde bulunuldu. 

Brezilya ve Türkiye’nin birlikte iş yapma po-
tansiyellerinin çok altında olduklarını belirten
Büyükelçi Diriöz, potansiyelleri en iyi şekilde
değerlendirmek için, Büyükelçilik olarak elle-
rinden geleni yapacaklarını kaydetti. Toplantı,
Büyükelçiye hediye takdimi ile son buldu.

Ukrayna İş
Konseyi önemli
rol üstleniyor
Ukrayna’nın kamu ve özel sektör kurumları
temsilcilerinden müteşekkil heyeti ile 8 Ekim’de
Ankara TOBB Merkez binasında bir toplantı dü-
zenlendi. Toplantıya TOBB Başkan Vekili Faik
Yavuz, DEİK Türk–Ukrayna İş Konseyi Başkanı
Ruşen Çetin, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası
Başkan Yardımcısı ve Türk–Ukrayna İş Konseyi
karşı kanat Başkanı Viktor Yanovski, Kırım Tica-
ret ve Sanayi Odası Başkanı Aleksandr Basov ve
her iki ülkeden özel sektör temsilcileri katıldı. 

Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in
9 Ekim 2013 tarihinde yapacağı Türkiye ziyare-
tinin hemen öncesinde düzenlenen toplantının
önemine dikkat çeken V. Yanovski, Ukrayna’da
Ticaret ve sanayi odaları sisteminin yeniden ya-
pılandırılması yönünde çalışmaların öngörül-
düğünü ve bu kapsamda Ukrayna Ticaret ve
Sanayi Odası’nın daha etkin konuma gelmesini
beklediklerini ifade etti. 

DEİK Türk-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ru-
şen Çetin, iş konseyinin ikili ticari ve ekonomik
ilişkilerin gelişiminde çok önemli rol üstlendiği-
ni ve önümüzdeki dönemde konsey faaliyetleri-
nin daha da artırılması için çalışmalar yapıldığı-
nı kaydetti. Ukraynalı iş ortaklarının, özel sektör
ve kamu kurumlarının bu konuda daha aktif ol-
malarını beklediklerini vurgulayan Çetin, konsey
çalışmalarının çeşitlendirilmesi ve etkinliğinin ar-
tırılması yönünde gelebilecek her türlü önerinin
değerlendirileceğini belirtti.

Toplantıda Türk şirketlerinin temsilcileri söz
alarak, Ukrayna pazarına yönelik faaliyetleri
konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Dnepro-
petrovsk Yatırım Ajansı Direktörü İvan Gerasi-
menko ve Ukrayna firmalarının temsilcilerinin
yaptığı tanıtım sunumlarının ardından toplantı
tamamlanırken, akabinde firmalar arasında iş
görüşmeleri gerçekleştirildi. 

Türk ve İtalyan 
iş heyetleri bir
araya geldi
DEİK Türk-İtalyan İş Konseyi tarafından, IS-
PRAMED (Institute for the Promotion of Arbit-
ration and Mediation in the Mediterranean) he-
yeti ile 9 Ekim 2013 tarihinde TOBB Plaza İs-
tanbul’da bir toplantı düzenlendi. Toplantıya
DEİK Türk-İtalyan İş Konseyi Başkan Vekili Ca-
fer Sait Okray, Türk Hukuk, Denetim ve Danış-
manlık Firmaları Temsilcileri ve Koordinatör
Yardımcısı Neslihan Kilit katıldı.

DEİK’in tanıtım filminin ardından İtalyan
konuklara DEİK’in faaliyetleri, işleyişi, yapısı ve
önümüzdeki dönem hedefleri hakkında bilgiler
aktarıldı. ISPRAMED Temsilcisi Valentina Ren-
na konuşmasında, temsil ettiği kurumun Akde-
niz Bölgesi’nde faaliyet gösteren, tahkim ve
hukuki anlaşmazlıkların çözümü konusunda
denetleyici rol üstlenen bir kurum olduğu bil-
gisini aktardı. Bu kapsamda Fas, Lübnan, Ce-
zayir, İtalya, Mısır, Tunus ve Türkiye’de etkin ol-
duklarını belirten Renna, İstanbul’da İstanbul
Ticaret Odası ile işbirliği içinde olduklarını ifa-
de etti. Toplantının devamında, Türkiye’de faa-
liyet gösteren hukuk-denetim ve danışmanlık
firmaları ile İtalyan hukukçular arasında gö-
rüşmeler gerçekleşti.

Medef ile yatırım fırsatları konuşuldu
DEİK Türk-Fransız İş Konseyi tara-
fından, iş konseyi karşı kanat kurulu-
şu MEDEF International ile birlikte
üst düzey işadamı heyetinin Türkiye
ziyareti vesilesiyle, 4 Ekim’de Ceylan
InterContinental İstanbul’da çalışma
kahvaltısı düzenlendi. Toplantıya DE-
İK Türk-Fransız İş Konseyi Başkanı
Sani Şener, İş Konseyi Karşı Kanat
Başkanı Jean Lemierre, DEİK Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve İş Konseyi Yü-
rütme Kurulu Üyesi Zeynel Abidin Er-
dem, TEB Yönetim Kurulu Başkanı ve
İş Konseyi Başkan Yardımcısı Yavuz
Canevi, İş Konseyi Başkan Yardımcı-
sı Didem Engin, İş Konseyi Yürütme
Kurulu Üyeleri, Fransa’nın İstanbul
Başkonsolosu Muriel Domenach,
Türk ve Fransız iş dünyasının önde
gelen temsilcileri katıldı.

Kahvaltıda açılış konuşmasını
gerçekleştiren Sani Şener, iş konse-
yinin son dönemde gerçekleştirdiği
üst düzey temaslara değindi ve ivme
kazanan ikili ilişkilerin önümüzdeki
dönemde güçleneceğine dair inancı-
nı dile getirdi. İcra kurulu başkanlı-
ğını yürütmekte olduğu TAV Havali-
manları Holding’in Türkiye’deki en
büyük Türk-Fransız ortaklığını ger-
çekleştirdiğini ifade eden Şener, Ae-
roports de Paris firması ile ortaklık
kurulması gibi örnekleri çoğaltmanın
iş konseyinin başlıca hedefleri ara-
sında olduğunu dile getirdi. Şener,
söz konusu ortaklığın Türk-Fransız iş-
birliğiyle 3. pazarlarda ortaklık açı-
sından da önemli bir örnek teşkil et-
tiğini vurguladı. Bu kapsamda Hır-
vatistan-Zagreb ve New York- La Gu-
ardia Havalimanlarını örnek olarak
veren Şener, DEİK çatısı altında yer
alan 112 iş konseyinin Türkiye’de
yer alan UBIFRANCE gibi yabancı
yatırımı ve ikili ticari ilişkileri artır-
mayı hedefleyen kuruluşlar aracılı-
ğıyla Irak, Azerbaycan ve Kazakis-

tan gibi üçüncü pazarlarda işbirliğini
geliştirmeyi hedeflediğini kaydetti. 

‘TÜRKİYE İLE
ORTAKLIKLARIMIZ İYİ
İLERLİYOR’
DEİK Türk-Fransız İş Konseyi

Karşı Kanat Başkanı Jean Lemierre
konuşmasında, Ankara ziyaretleri-
nin son derece verimli geçtiğini ve İs-
tanbul temaslarında ağırlıklı olarak
mega projelerin finansmanı ve özel
sektör-kamu işbirlikleri hususların-
da daha detaylı bilgi edinmeyi arzu-
ladıklarını dile getirdi. 

BNP olarak TEB ile kurulan işbir-
liğinin son derece önemli olduğuna
dikkat çeken Lemierre, bu vesileyle
eşsiz bir büyüme modeli ortaya kon-
duğunu, dünyada ve Türkiye’de TEB
ile yeni pazarlara açılmaktan ve bü-
yümekten gurur duyduklarını, Tür-
kiye ile yapılan ortaklıkların iyi işle-
diğine ve bu gibi örneklerin çoğaltıl-
ması gerektiğini belirtti. Dünya ge-
nelinde iş yapmanın zorlaştığına ve
yurtdışında kaynak aramanın gerek-
liliğine vurgu yapan Lemierre, ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu kap-
samda TAV-ADP gibi örneklerin teş-
vik edilmesi gerektiğine ve birlikte 3.
pazarlarda farklı iş ve değerler üre-
tilmesi önemlidir. Türk-Fransız iliş-

kilerinin politik olarak gergin olduğu
dönemde Türk işadamlarına sağdu-
yulu yaklaşımları için minnettarız.
Bu vesileyle her iki ülkenin refahına
katkı sağlandı.”

Yavuz Canevi ise ‘Ortak Proje Fi-
nansmanı, Kamu İhaleleri ve Kamu-
Özel İşbirlikleri’ konusunda bir ko-
nuşma yaptı. Konuşmasında Türk fi-
nans sektörü hakkında istatistiksel
bilgiler aktaran Canevi, projelerin
hangi şartlarda, sürede ve oranda fi-
nanse edildiği ve kredi çeşitleri hak-
kında bilgi aktardı. Türkiye’deki hu-
kuki mevzuatla ilgili de bilgi veren
Canevi, Türkiye’deki finans sektörü-
nün hali hazırdaki durumunu avantaj
ve dezavantajları hakkında detaylar
aktardı. Kamu-özel sektör işbirlikleri
ve çeşitleri hakkında da bilgi veren
Canevi, Türkiye’deki kurulu elektrik
üretiminin yüzde 25’inin kamu-özel
sektör işbirliği şeklinde gerçekleşti-
ğini belirtti.  

Kamu-özel sektör işbirliklerinde
gelecek vaat eden sektörlerin enerji,
yenilenebilir enerji, petrol-doğalgaz,
petrokimyasal, ulaşım, su, kamu hiz-
metleri, hastane-kamu binaları, kent-
sel atıkların enerjiye dönüştürülmesi
ve uydu teknolojileri olduğunu belir-
ten Canevi, konuyla ilgili regülas-
yonlar hakkında da detaylar anlattı.

Türk-Uganda İş Konseyi 11 Ekim
2013 tarihinde, Uganda Ankara Bü-
yükelçisi  Johnson Agara Olwa’ya
nezaket ziyareti gerçekleşti. Türk-
Uganda İş Konseyi Başkanı Ersin
Eren’in başkanlık ettiği ziyarete

Türk-Uganda İş Konseyi Başkan
Yardımcısı Atakan Giray, İş Konseyi
üyelerinden Mehmet Nazım Yavuz,
Aytaş Muhittin Dinçer, Uganda An-
kara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı
Kasujja Moses Kalule Kagodo katıl-
dı.

Toplantıda Türk-Uganda İş
Konseyi’nin şu ana kadar gerçek-
leştirmiş olduğu faaliyetlerden ve
Uganda’daki aktivitelerden bahse-
dildi. Türk yatırımcılarını Ugan-
da’ya çekmek ve özellikle Ugan-
da’da kurulma çalışmaları süren
küçük sanayi sitelerinde Türk yatı-

rımcılarına yer vermek için atılan
adımlar anlatıldı. 

Büyükelçi Olwa, vize başvuru-
larının artık Ankara’daki büyükel-
çiliklerinden alındığı ve bir gün içe-
risinde vize alma kolaylığı sağladı-
ğını belirtti. Türk-Uganda İş Konse-
yi’nin ikili ticari ve ekonomik ilişki-
leri geliştirmeye yönelik yapmış ol-
duğu çalışmalardan çok memnun
olduğunu kaydeden Büyükelçi Ol-
wa, Türk yatırımcı ve işadamlarının
Uganda’da iş yapma konusunda her
türlü ihtiyaçları için yardımcı ol-
mak için göreve getirildiklerini,

bundan mutluluk duyacaklarını
söyledi.

UGANDALI GÜZELLERE
ZİYARET
Konsey, 21 Ekim 2013 tarihinde

TOBB Plaza İstanbul’da Uganda gü-
zelleri ile bir araya geldi. Uganda
Turizm Güzellik Yarışması’na katı-
lan üç Ugandalı güzel, Shamim Na-
kamyuka, Kevina Wandira ve Sarah
Abe Wacha Mugidde, Uganda Tu-
rizm Bakanlığı aracılığıyla ülkeleri-
nin turizm potansiyelini tanıtmak
için Türkiye’ye ziyaret düzenledi.

Görüşmede, Türklerin Uganda’ya
gelip ülkelerini görmelerini istedik-
lerini belirten konuklar, Uganda’nın
turizm sektöründe büyük potansi-
yele sahip olduğunu vurguladı.
Uganda’da çok çeşitli kuşların ba-
rındığını ve kuş gözlem seyahatleri
düzenlenebildiğini belirten güzel-
ler, Afrika’da nadir bulunan ağaca
tırmanan aslanları görmek için sa-
fari turlarına katılma fırsatı oldu-
ğunu, vahşi yaşamı yerinde görme-
nizi sağlayan çok sayıda doğal par-
kın bulunduğunu, rafting turları
yapılabildiğini söylediler.

Uganda 
vize alımını
kolaylaştırdı
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DEİK KASIM AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

Norveç Krallığı Ankara Büyükel-
çiliği ve Innovation Norway orga-
nizasyonu ve DEİK işbirliği ile Nor-
veç Kralı Majesteleri V.Harald ve
beraberindeki işadamları heyeti-
nin Türkiye ziyareti vesilesiyle 7
Kasım 2013 tarihinde İstanbul Çı-
rağan Sarayı’nda ‘Denizcilik Ala-
nında Türkiye–Norveç İşbirliği Fo-
rumu’ düzenlendi. Foruma Nor-
veç Kralı 5. Harald ve Kraliçe Son-
ja, Başbakan Yardımcısı Ali Baba-
can, Norveç Ticaret ve Sanayi Ba-
kanı Monica Maeland, TOBB/DEİK
adına Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Başkan Yardımcısı Ender
Yorgancılar ve Innovation Norway
Başkanı Gunn Ovesen katıldı.

Başbakan Yardımcısı Ali Baba-
can, Norveç Kralı 5. Harald’ın Tür-
kiye’ye ilk ziyaretini gerçekleştir-
diğini belirterek, bu tarihi ziyaretin
ikili ilişkilere büyük ivme kazandı-
racağını ifade etti. Norveç’te 20
bin Türk’ün ve Türkiye’de ise 5
bin civarında Norveçlinin yaşadı-
ğını belirten Babacan, geçen yıl
gerçekleştirilen 1.5 milyar dolarlık
ticaret hacminin bu yılın ilk 9 ayın-
da 1.9 milyar dolara ulaştığını söy-
ledi. 

TOBB Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Ender Yorgancılar açı-
lışta yaptığı konuşmada, ortak de-
ğerleri savunan Türkiye ve Nor-
veç’in siyasal anlamda oldukça ge-
lişmiş ilişkilerinin ekonomik alan-
da da geliştirilmesi gerektiğini ifa-
de etti. Denizcilik ve gemi inşaası,
enerji, alt yapı projeleri ve sağlık
alanlarında işbirliği potansiyeli bu-
lunduğuna dikkat çeken Yorgancı-
lar, son 10 yılda iki katına çıkan
ikili ekonomik ilişkilerin, İş Foru-
mu sayesinde kazanılan ivme ile
çeşitlendirilerek geliştirileceğini
belirtti.

Norveç Kralı 5. Harald ise ül-
kemizde bulunmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, “Bu
büyük şehir Norveçlilere kendi ta-
rihimizi de hatırlatmaktadır. Bazı
Vikingli atalarımız Vareg muha-
fızlarına katılarak servet peşinde

buralara kadar gelmişlerdi. Nor-
veçlilerin ilk kez İstanbul’un sun-
duğu fırsatları keşfetmesinin üze-
rinden neredeyse bin yıl geçmiştir”
dedi.

KARŞILIKLI TİCARET
POTANSİYELİ YÜKSEK
Kral V. Harald, iki ülke arasın-

daki ticaretin gelişmekte olduğunu
ancak potansiyelin çok daha yük-
sek olduğunu vurguladı. Türki-
ye’nin küresel ve ekonomik bir
oyuncu olarak rolünün Norveçliler
tarafından farkında olduğunu be-
lirterek, Türkiye’nin G-20 üyeliği-
ne ve Norveç’in dünya ekonomile-
ri arasında 23. sırada bulunduğu-
na dikkat çekti.

Denizcilik alanında dünyanın
önde gelen ülkelerinden olan Nor-
veç’in, denizcilik hizmetleri, ürün-
leri ve uzmanlığı ile denizcilik en-
düstrisinin 100 bin Norveçliye is-
tihdam sağladığının altını çizen
Kral V. Harald, “Gemi inşa sektö-
rümüzün önemli deneyimleri bu-
lunmaktadır. Ayrıca Türkiye’deki
denizcilik sektörü de Norveç’teki
denizcilik endüstrisinden fayda-
lanmaktadır. Kazan kazan ilişkisi
tesis edilmekte, uzun vadeli bü-
yüme ve karşılıklı fayda elde edil-
mektedir. Norveç’in kıyı şeridi ve
peyzajı oldukça zorludur. Tünel,
yol, hidroelektrik santrali inşası
ve özellikle gemiler için yapılan
harcamalar gereklilik ifade etmek-
tedir. İlk kez Norveç’te bir alt yük-
lenici olarak bir Türk firması yol-
tünel ihalesine katılmış. Umuyo-
rum ki bu forumda yapılan konuş-
malar yapıcı ve ilgi çekici olacak-
tır” dedi.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan Başbakan Yardımcısı Ali Ba-
bacan ile Norveç Ticaret ve Sanayi
Bakanı Monica Maeland himaye-
lerinde, TOBB Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Ender Yorgan-
cılar ve Innovation Norway Başka-
nı Gunn Ovesen tarafından DEİK
Türk-Norveç İş Konseyi Kuruluş
Anlaşması imzalandı.

DEİK Türk Kanada İş Konseyi,  7-8
Ekim 2013 tarihlerinde Toronto ve
Ottova temaslarını gerçekleştirdi. Ge-
zi sırasında Ontario hükümeti Araş-
tırma ve Inovasyon Bakanı Reza Mo-
ridi ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya DEİK Türk-Kanada İş
Konseyi Başkanı Yılmaz Argüden, To-
ronto Başkonsolosu Ali Rıza Güney ve
DEİK Amerika İş Konseyi Koordinatö-
rü Aslı Özelli katıldı. Yapılan görüş-
mede Moridi’nin kasım başında Tür-
kiye’ye ziyaretinde Ar-Ge konusunda
sanayi ve üniversitelerdeki son geliş-
meleri sunmak için bir program ha-
zırlanması DEİK’ten talep edildi. 

Moridi, Ontario ile nükleer enerji
tesisi ve tesise kaynak olabilecek uran-
yum kaynağına destek beklediğini be-
lirtti. Kanada’nın dünyanın en iyi 24
üniversitesine sahip olduğu ve bu ko-
nuda da işbirliği yapılabileceğini ak-
taran Moridi, Özellikle sağlık sektö-
ründe eğitim veren köklü eğitim nok-
taları olduğu vurgulandı. 

İş Konseyi Başkanı Yılmaz Argü-
den, Türkiye’de bulunan toryumu iş-
lemek için uygun teknolojiye sahip
Candu’nun Türkiye’de iyi organize
olamadığını, yeterince girişimde bu-
lunmadığını belirtti. Kanada-Türkiye
üniversiteler arası işbirliğinin gelece-
ğin iki ülkede faal olacak iş insanları-
nı yetiştirmek için önemine dikkat
çeken Argüden, Türkiye’nin girişimci
karakteri ile Kanada’nın yüksek tek-
noloji ve kapitalinin uyumlu işbirlik-
lerine yol açacağını söyledi. 

Toronto Başkonsolosu Ali Rıza
Güney konuşmasında, Toronto Üni-
versitesi’nde 21 Eylül’de Türkiye ça-
lışmaları açılması ile Mart 2014’de

başlayacak THY Montreal uçuşları-
nın müjdesini verdi.

Türk-Kanada İş Konseyi daha son-
ra karşı kanat kuruluşu ev sahipliğin-
de yuvarlak masa toplantısına katıldı.
Toronto Başkonsolosu Ali Rıza Güney
ve Toronto Ticaret Müşavirleri Meh-
met Tan ve Süleyman Candemir’in
katıldığı toplantıda Türkiye’deki son
ekonomik gelişmeler paylaşıldı.

Heyet daha sonra Ontario hükü-
metinin en eski milletvekili ve Ontario
Ticaret ve Yatırım Konseyi Başkanı
Monte Kwinter’ı ziyaret etti. Liberal
parti üyesi olan Kwinter, 1986 yılında
Bursa’da Bombardier heyetinde met-
ro projesi için teklife destek olmak için
bulunduğunu aktardı. İkinci ziyareti-
nin ise turistik amaçla Kapadokya’ya
olduğunu belirten Kwinter, başkanlı-
ğını yürüttüğü Ticaret ve Yatırım Kon-
seyi’nin üst düzey CEO’ların üyesi ol-

duğu bir yapı olduğunu aktardı. Yılda
4 kez toplanan bu yönetim kurulunun
bir toplantısında ‘Türkiye’ başlıklı bir
sunum yapılmasını Türk-Kanada İş
Konseyi Başkanı Dr.Argüden önerdi.
Kwinter konuyu değerlendirip bilgi
vereceğini ekledi. 

Heyet daha sonra Toronto Baş-
konsolosu Ali Rıza Güney’i makamın-
da ziyaret etti ve Başkonsolosluğa he-
yetle görüşmek üzere davet edilen
Brampton Ticaret Odası Başkanı Ste-
ve Sheil ile görüşme gerçekleşti. 

Toronto’ya yakın, Kanada’nın 9.
büyük şehri olan Brampton’da bin ka-
dar firmayı temsil eden bu odanın
daha önce Pakistan ve Çin ile İşbirliği
Mutabakat Zaptı imzaladığını belirten
Sheil, benzer bir anlaşmayı Türkiye ile
imzalayabileceğini iletti. Sheil, tel-
kablo, gıda, lojistik, sağlık, enerji, te-
lekom konularında faal firmaları olan

bu odanın yazılım ve ilaç üretim tes-
islerine de yakın olduğu belirtti. 

Türkiye’ye bir ticaret heyeti ile
gelmek üzere davet edilen Brampton
Ticaret Odası’nın Türkiye’de bir şehir-
oda ile eşleştirilmesi öngörüldü. Buna
ilave 23 Ekim 2013 tarihinde gele-
neksel oda toplantısında Türkiye
odaklı sunum yapmak fikrini açıkla-
yan Steve Sheil’a hem Başkonsolosluk
hem İş Konseyi olarak konuşmacı kat-
kısı sağlanması kabul edildi.

Konsey üyeleri, Ottova’da enerji
sektöründe çeşitli toplantılar ger-
çekleştirdi. Kanadalı işadamlarına
DEİK Bölge Koordinatörü Aslı Özelli
tarafından Enerji İş Konseyi tanıtıldı
ve enerji konusunda yüksek öğre-
nimde tecrübeli olan Alberta’nın bu
konuda Türkiye’deki vakıf üniversi-
teleri ile işbirliği yapabileceği öneri-
si aktarıldı.

Kanada’da çeşitli sektörlerde temaslar gerçekleştirildi 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DE-
İK) Eğitim Ekonomisi İş Konseyi tara-
fından düzenlenen 2. Uluslararası Öğ-
renci Temini Çalıştayı 4 Ekim 2013 ta-
rihinde Conrad Otel’de yapıldı. Çalış-
taya, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)
Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya,
DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Baş-
kanı Mustafa Aydın, DEİK Yönetim
Kurulu üyesi Ayhan Zeytinoğlu ile çok
sayıda akademisyen katıldı.  

“Uluslararası eğitim ülke ekono-
misi için çok önemli bir sektör haline
gelmiştir” diyen Mustafa Aydın, “Ulus-
lararası öğrenci sayısını 2023’e kadar
180 bine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. 

Disiplinler arası uyumun sağlan-
masıyla başarı elde edildiğini anlatan
Aydın, uluslararası öğrenci temininde
YÖK başta olmak üzere ilgili bakan-
lıklar, kurum ve kuruluşların kendile-
rine destek verdiğini bildirdi. Türki-
ye’deki üniversitelerde şu anda 44 bin
yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü
kaydeden Aydın, “Geldiğimiz nokta
yeterli değil. Uluslararası öğrenci sa-
yısını 2023’e kadar 180 bine çıkarma-
yı hedefliyoruz” diye konuştu. 

Eğitimin artık ülkelerin ekonomi-

lerinin bir parçası olduğunu vurgula-
yan Aydın, “Study in Turkey” kam-
panyası ile Türkiye’ye yabancı öğrenci
çekmeye çalıştıklarını, dünya gene-
linde 4 milyon 300 bin uluslararası öğ-
renci olduğunu, Türkiye’nin bu ra-
kamdan yeteri kadar pay alamadığını
belirtti. Türkiye’ye en çok Azerbay-
can, Türkmenistan, KKTC, İran, Bul-
garistan ve Almanya’dan öğrenci gel-
diğini anlatan Aydın, “Eğitim Ekono-
misi İş Konseyi, Türkiye’deki yabancı
öğrenci sayısını artırmayı hedefliyor”
dedi. 

Aydın, yurtdışına en çok öğrenci
gönderen ülkeler arasında ise Türki-
ye’nin 65 bin rakamı ile 5. sırada yer
aldığını ifade etti. 

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan
Zeytinoğlu, “Dünyada en kaliteli 500
üniversite arasına 20 Türk üniversite-
sinin girmesi için çalışıyoruz” dedi.

DEİK olarak ülkenin 2023 hedef-
leri doğrultusunda Türk üniversitele-
rinin uluslararası alanda cazip hale

gelmesi için çalıştıklarını anlatan Zey-
tinoğlu, bu konuyla ilgili tüm birimle-
rin koordinasyon içinde olmaları ge-
rektiğini dile getirdi. Zeytinoğlu, söz-
lerini söyle sürdürdü: “Şu anda 40
bin olan ülkemizdeki öğrenci sayısının
2015 yılında 100 bin olmasını hedef-
liyoruz. Şüphesiz ki, Türkiye’ye daha
fazla uluslararası öğrenci çekebilme-
miz için üniversitelerimiz, iş dünyası,
DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi, il-
gili bakanlıklarımız, kamu kuruluşla-
rımız ve her şeyden önemlisi Yüksek
Öğretim Kurulu arasında koordinas-
yon ve işbirliği tesis edilmesi gereki-
yor.”

Çalıştay’da konuşma yapan YÖK
Başkanı Çetinsaya, Erasmus projesine
paralel olarak Mevlana projesini baş-
lattıklarını belirterek, “Mevlana projesi
Erasmus paralelinde, ama Avrupa böl-
gesi dışında bütün dünyaya öğrenci
değişimi ve öğretim üyesi değişimini
amaçlayan bir program. Bu sene ilk
defa uygulanacak ve Türkiye’nin yine

ev sahipliğinde, öncülüğünde ve fi-
nansman boyutunda kontrolünde baş-
lıyor. Bunun da meyvelerini umarım
hep birlikte göreceğiz” diye konuştu. 

Dışişleri Bakanlığı ve YÖK arasın-
da ikili bir anlaşma imzaladıklarını
söyleyen Çetinsaya, “Birkaç ay içeri-
sinde e-yazışma sistemlerimizi en-
tegre ediyoruz. Bundan sonra ister
uluslararası ilişkiler boyutuyla olsun
ister denklik ve benzeri boyutları ile
ilgili olsun süreleri kısaltarak bürok-
rasiyi kısaltarak Dışişleri Bakanlığı
ile çabuk yazışma meydana getirece-
ğiz” dedi.

‘DUYARSIZ DEĞİLİZ’
“Yurtdışındaki gelişmelere de du-

yarsız değiliz” diyen Çetinsaya, “Özel-
likle Suriye ve Mısır’da yaşanan in-
sanlık trajedileri dolayısıyla şöyle bir
karar aldık. İnsani kriz yahut savaş
ortamı olan Mısır ve Suriye’deki öğ-
rencilere, olağanüstü koşulları dikka-
te alarak Türk üniversitelerinde eği-
timlerine ve öğrenimlerine devam
edebilme imkanı sağlayacağız. Tabi
ki gerekli puanları ve belgeleriyle bir-
likte hangi üniversitelere yerleşebile-
ceklerse. Buradaki amacımız hem
mağdur durumda olan Türk öğrenci-
leri hem de mağdur durumda olan o
ülkenin vatandaşlarını hem de üçüncü
dünya ülkelerini kapsayacak. Biz baş-
ta üçüncü dünya ülkelerini düşünmü-
yorduk. Başka ülkelerin insanlarını
düşünmüyorduk ama bazı ülkeler bize
gelip Suriye’deki ve Mısır’daki mağdur
olan öğrencilerini Türkiye’de okutmak
istediklerini söylediler. Başta Tayland
hükümeti olmak üzere. Bizimde gö-
rüşmelerimiz ve çalışmalarımız sürü-
yor” şeklinde konuştu.

2023 yılında uluslararası
öğrenci hedefi 180 bin
Eğitimin artık ülkelerin
ekonomilerinin bir
parçası olduğunu
söyleyen DEİK Eğitim
Ekonomisi İş Konseyi
Başkanı Mustafa Aydın,
hedeflerinin 2023 yılında
uluslararası öğrenci
sayısını 180 bine
çıkarmak olduğunu
belirtti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DE-
İK), Türkiye’nin 2023 hedefine ulaş-
ması için gerçekleştirdiği çalışmalara
Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi’ni de ek-
ledi. Yeni kurulan bu konsey, özel sek-
törün yurtdışı yatırım dinamiklerini
kavrama, yurtdışı yatırımlar sürecinde
ortaya çıkan ihtiyaçlara yanıt üretme ve
kamu ile yüksek düzeyde eşgüdüm sağ-
lama noktasında öncü kurumsal yapı
olma vizyonuyla çalışmalarını sürdü-
recek.

Konsey, yurtdışı yatırımcı şirketler
için ulusal ve uluslararası iletişim ağla-
rı oluşturarak yatırımlara ilişkin bilgiyi
erişilebilir kılarak, yatırımcı olan ve ol-
mayı öngören şirketlerin yurtdışı yatı-

rım süreçlerine ilişkin kurumsal kap-
asitelerini artırıcı çalışmalar yapmayı
hedefliyor. Ayrıca konsey, yurtdışı ya-
tırımlara ilişkin mevzuatın ve teşvikle-
rin oluşturulması sürecinde özel sektör
adına görüş vermek ve yatırımcı şirket-
leri kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan
ilişkilerinde temsil etmek misyonuna da
sahip.

Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Baş-
kanı Volkan Kara, Türkiye’nin küresel
uluslararası doğrudan yatırımlarda sa-
hip olduğu payı çok daha yukarılara ta-
şıyacağına inandıklarını dile getirerek,
“Özellikle son 5 yılda yakalanan ivme
ile birlikte önümüzdeki dönemlerde
dünya yatırımlarının yüzde 1’ine ula-

şabiliriz. Türkiye son 10 yıldır uluslar-
arası doğrudan yatırımlar açısından is-
tikrarlı bir büyümeye imza attı. 2000 yı-
lında 3 milyar dolar düzeyinde olan
yurtdışı yatırım stokları 2012’de 10 kat
artışla 30 milyar dolara ulaştı” diye ko-
nuştu. Yurtdışındaki Türk yatırımları-
nın yüzde 80’inin konsey üyesi firmalar
tarafından gerçekleştirildiğini aktaran
Kara, 2023 yılına kadar hedefin 60 mil-
yar dolar olduğunu açıkladı.

Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Baş-
kan Vekili Gizep Sayın, hedefleri dahi-
linde oluşturdukları 4 alt komiteyle ça-
lışmalarını sürdüreceklerini belirterek,
faydalı projelere imza atmak istedikle-
rini vurguladı.

Yurtdışı
Yatırımlar 
İş Konseyi
kuruldu
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Tarih Etkinlik
14.11.2013 Türk-Rus İş Konseyi; Türk-Rus ve Rus-Türk İş Konseyleri 16. Ortak 

Toplantısı (Etkinlik)

Türk-Hong Kong İş Konseyi; Hong Kong Lifestyle EXPO’ya Katılım 

(Etkinlik)

Türk-AB İş Konseyleri; Sorumlu DEİK Yönetim Kurulu Üyeleri ve Sayın 

Egemen Bağış’ın KEK Eşbaşkanı olduğu ülkelerin İş Konseyleri 

Başkanlarının Sayın Bakan ile Görüşmesi (Etkinlik)

15.11.2013 Türk-AB İş Konseyleri; Avrupa Birliği İş Konseyleri Genel Kurulu 

(Etkinlik)

Türk-Avusturya İş Konseyi; TC Viyana Büyükelçisi Hasan Göğüş ile 

Tanışma Toplantısı (Etkinlik)

18.11.2013 Türk-Tacik İş Konseyi; Tacikistan Tanıtım Günü (Etkinlik)

Türk-Bulgar İş Konseyi; Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Ziyareti ve 

Türk-Bulgar İş Forumu (Etkinlik)

Türk–İsviçre İş Konseyi; İsviçre İhracat Finansmanı Olanakları (Etkinlik)

DEİK; Teknik Müşavirlik Teşvikleri Eğitimi ve İstişare Toplantısı (Etkinlik)

19.11.2013 Türk-Belçika İş Konseyi; Lüksemburg Grand Dük’ü ve beraberindeki 

işadamları heyetinin Türkiye ziyareti kapsamında İş Forumu ve CEO 

Toplantısı (Etkinlik)

22.11.2013 Türk-AB İş Konseyleri; AB Komisyonu Ticaret Müşavirleri Toplantısı 

(Etkinlik)

25.11.2013 Türk-Güney Afrika İş Konseyi; Türkiye-Güney Afrika İş Forumu (Etkinlik)

26.11.2013 Türk-Alman İş Konseyi; Thuringiya Eyaleti Tanıtım Semineri (Etkinlik)

Türk-İngiliz İş Konseyi; Grow with Turkey Conference (Etkinlik)

27.11.2013 DEİK; 2. Türkiye Kamu-Özel Sektör İşbirlikleri Konferansı (Etkinlik)

Türk-İngiliz İş Konseyi; SME Networking Toplantısı (Etkinlik)

02.12.2013 Türk-Japon İş Konseyi; Japonya’da İş Yapma (Etkinlik)

Türk-Tacik İş Konseyi; Türk-Tacik İş Konseyi Heyetinin Duşanbe Ziyareti

(Etkinlik)

Türk-Alman İş Konseyi; Hamburg School of Business Öğrenci Heyeti 

Ziyareti (Etkinlik)

03.12.2013 Türk-Alman İş Konseyi; Hamburg School of Business Heyeti’ne DEİK 

sunumu (Etkinlik)

04.12.2013 Türk-Rus İş Konseyi; Rusya Federasyonu Ulyanovsk Bölgesinin Tanıtım 

Toplantısı (Etkinlik)

13.12.2013 Türk-Tayland İş Konseyi; Yeni Atanan Tayland Büyükelçisi ile Tanışma 

Toplantısı (Etkinlik)

Norveç İş Konseyi
anlaşması imzalandı 
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