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"B!rleş; Keşfet; Gel!şt!r"
 Türk ve Afr!ka !ş dünyası İstanbul'da buluştu
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DEİK İş Konseyler# Genel Kurulu Kosova’da #ş fırsatları konuşulduTürk, Sırp ve Boşnak #ş dünyası b#r arada
DEİK ev sah"pl"ğ"nde düzenlenen Türk"ye-
Sırb"stan-Bosna-Hersek Üçlü İş Forumu, 26 
Ek"m 2016 tar"h"nde İstanbul’da gen"ş katılımla 
gerçekleşt"r"ld". 

35. Türk#ye-ABD İl#şk#ler# Konferansı
DEİK/Türk"ye-ABD İş Konsey" ve Amer"can Turk"sh 
Counc"l (ATC) tarafından bu yıl 35'"nc"s" gerçekleşen 
Türk"ye-Amer"kan İl"şk"ler" Konferansı, Wash"ngton 
D.C.’de düzenlend". 
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DEİK İş Konseyler" Olağan Genel Kurulu, 
Ekonom" Bakanı N"hat Zeybekc"’n"n katılımı 
"le 18 Ek"m 2016 tar"h"nde İstanbul’da 
gerçekleşt"r"ld". 

DEİK tarafından gerçekleşt"r"len Türk"ye-Kosova 
İş ve Yatırım Forumu, DEİK Başkanı Ömer 
C"had Vardan’ın ev sah"pl"ğ"nde İstanbul’da 
gerçekleşt"r"ld". 

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, 
Forumun açılışında yaptığı konuş-
mada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
11 yıl önce Türkiye'nin Afrika açılı-
mını başlattığını ve kıtalar arası bir-
leşmeye işaret ettiğini anımsatarak, 
bugün bu sayede Afrika ile ilişkiler-
de bambaşka bir noktaya gelindiği-
ni dile getirdi: "Afrikalı dostlarımız 
bizleri, bizler de onları daha iyi tanı-
maya başladık. Birbirimizi, ülkeleri-
mizi, ihtiyaçlarımızı ve bunları nasıl 
karşılayacağımızı keşfetmeye baş-

ladık".  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
gösterdiği istikamette ilişkileri ge-
liştirmeye gayret ettiklerini, bu ne-
denle bugünkü forumun sloganını 
“Birleş, Keşfet, Geliştir" olarak be-
lirlediklerini aktaran DEİK Başka-
nı Vardan, Türkiye-Afrika Ekonomi 
ve İş Forumu ile bir ebru sanatçısı-
nın ustalığı ve titizliğiyle yıllar için-
de damla damla işlenen Türkiye'nin 
Afrika açılımının en önemli döne-
meçlerinden birini, adeta bir düğü-
nü yaşadıklarını ifade etti. 

"B!rleşmeye, keşfetmeye 
gel!şt!rmeye hazırız"

"Dünya ekonom!s!n!n 
d!namosu Afr!ka olacak"

Forumun açılış töreninde ko-
nuşan T.C. Ekonomi Bakanı Ni-
hat Zeybekci, ecdadın kendi-
lerine miras bıraktığı ve onur 
duydukları tarihlerinde, Asya, 
Avrupa ve Afrika'da sadece ve 
sadece hizmetlerinin, eserleri-
nin, adaletinin ve medeniyeti-
nin izlerinin olduğunu kaydet-
ti. Bakan Zeybekci, Afrika'da 
en çok noktaya uçan havayolu-
nun THY haline geldiğini be-
lirterek, "Bugün THY, Afrikalı 
kardeşlerimizin dışa açılan ka-
pısı, haline geldi" dedi. Bunla-
rın sonucunda Türkiye'nin Af-
rika ile olan toplam ticaretinin 
10 yılda 4 kat artarak 20 milyar 
ABD Dolarına çıktığı bilgisi-
ni veren Zeybekci, Türkiye'nin 

Afrika politikasının kesinlikle 
almak için değil, öncelikle ver-
mek için olduğunun altını çizdi. 
Zeybekci, Afrika'nın hemen he-
men her yerinde demiryolu, yol, 
hastane, stadyum, otel yatırım-
ları, kongre merkezleri ve daha 
bir çok alanda özel ve kamu yatı-
rımlarında Türkiye'nin olduğu-
nu da belirtti. 2017’yi Afrika ile 
‘ticaret serbestliği yılı’ ilan edil-
mesi çağrısında bulunan Bakan 
Zeybekci, “Biz Afrika'ya inanı-
yoruz. Büyümede yolun sonuna 
gelen, yaklaşık 10 yıldan bu yana 
resesyon içindeki dünya ekono-
misinin önümüzdeki 10 yıllarda 
büyüme dinamosu, büyüme mo-
toru doğru politikalarla Afrika 
olacaktır” dedi. 
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Türk!ye ve Afr!ka ülkeler! ye-
n! dönemde ekonom!k !şb!r-
l!ğ!n! artırmak !ç!n öneml! 
adım atıyor. Ekonom! Bakan-
lığı öncülüğünde DEİK, bu 
süreçte kr!t!k b!r rol oynuyor.

T.C. Ekonomi Bakanlığı ev sa-
hipliği ve Afrika Birliği işbirli-
ğinde, DEİK'in koordinasyonu 
ve TİM'in katkılarıyla düzenle-
nen Türkiye-Afrika Ekonomi ve 
İş Forumu  İstanbul'da gerçek-
leştirildi. 2-3 Kasım 2016 tarih-
lerinde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile Afrika Birli-
ği Dönem Başkanı Çad'ın Dev-
let Başkanı Idriss Déby Itno'nun 
katılımıyla gerçekleşen Foru-
ma, Türkiye ve 50'yi aşkın Afri-
ka ülkesinden 2.500'ün üzerin-
de üst düzey yetkili, iş insanı ve 
girişimci katıldı. Foruma, T.C. 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek-
ci, Afrika ülkelerinden bakanlar, 
özel sektör kuruluş başkanları 
ve firma temsilcileri, Afrika Bir-
liği ve Afrika Kalkınma Banka-
sı'nın üst düzey temsilcileri ile 
Afrika bölgesel ekonomik top-
luluklarının Genel Sekreterleri 
katıldı. 

"Küreselleşme adına tek b"r 
yönet"m s"stem" dayatılıyor"
Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş 
Forumu’nun açılış oturumunda 
konuşan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Forumun Türkiye ile Afri-
ka kıtası ve Afrika Birliği ile yü-
rütülen yakın iş birliğinin bir 
meyvesi olduğunu söyledi. Sınır 
ve mesafelerin anlamını yitirip 
dünyanın büyük bir köye dönüş-
tüğü bir süreçten geçildiğine ve 
bu sürecin bir girdap gibi tüm ül-
keleri içine aldığına işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kü-
reselleşme adına, tek bir reçe-
tenin, tek bir gelişme-kalkınma 
modelinin, tek bir yönetim sis-
teminin diğer ülkelere dayatıl-
dığını görüyoruz. Bu dayatma-
dan sadece Türkiye gibi yükse-
len güçler değil, Afrikalı, Güney 
Amerikalı ve Asyalı dostlarımız 
da payını alıyor" dedi.  

"Ekonom"m"ze, ve z"h"nler"m"ze 
pranga vurulmak "sten"yor"
Afrika’nın öncelikleri, toplum-
sal hassasiyetleri, yüzlerce yıllık 
kültür ve geleneklerinin dikkate 
alınmadığı küreselleşme anlayı-
şını ‘yeni bir sömürgecilik mo-

deli ve modern bir kölelik düze-
ni’ olarak nitelendiren Erdoğan,  
"Bu yeni kolonyalizm modelin-
de, 2-3 asır önce ellere ve ayakla-
ra vurulan prangalar, şimdi ülke 
ekonomimize, sanayimize,  siya-
sal sistemimize ve zihinlerimize 
vurulmak isteniyor" dedi. 

“Afr"ka’nın öncel"kler"n", kend" 
öncel"kler"m"z added"yoruz”
Türkiye’nin Afrika kıtasının 
önceliklerini, kendi öncelikleri 
olarak addediklerini ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afri-
ka açılımını başlattıkları 2005 
yılından beri kıtaya bu şekilde 
baktıklarını ve Afrikalıları ‘ka-
der ortağı’ olarak gördüklerini 
söyledi. Kıta ülkeleriyle hasbi 
ilişki geliştirmenin, uzun vadeli 
dostluklar kurmanın, kazan-ka-
zan temelinde anlık değil sürek-
li iş birlikleri tesis etmenin gay-
retinde olduklarını vurgulayan 
Cumhurbaşkanı, “Afrika’nın de-

rin irfanından, deneyimlerin-
den, zorluklara direnme azmin-
den öğrenecek çok şeyimiz var” 
dedi. 

“40 Afr"ka ülkes"yle karma 
ekonom"k kom"syonlar kuruldu”
Türkiye’nin Afrika kıtasına yö-
nelik kapsamlı yaklaşımının ana 
bileşenlerinden birini ekonomik 
ve ticari ilişkilerin oluşturduğu-
na değinen Cumhurbaşkanı Er-
doğan, bugüne kadar 40 Afrika ül-
kesiyle Ticari ve Ekonomik İşbir-
liği Anlaşması imzalayıp karma 
ekonomik komisyon mekaniz-
maları oluşturduklarını dile ge-
tirdi. DEİK bünyesinde 34 Afrika 
ülkesiyle karşılıklı İş Konseyleri 
tesis edildiğini ve pek çok Afrika 
ülkesi ile imzalanan çeşitli anlaş-
maları hatırlatan Cumhurbaşka-
nı Erdoğan,  bunların büyük bir 
kısmının yürürlüğe girdiğini söy-
ledi ve Türkiye-Afrika Ekonomi 
ve İş Forumu’ndan tarafl arın aza-

mi faydayı çıkarmalarını temen-
ni etti. 

“Türk"ye-Afr"ka arasındak" t"caret 
hacm" son 10 yılda 3’e katlandı”
Afrika Birliği Dönem Başkanı 
Çad’ın Devlet Başkanı Idriss Dé-
by Itno ise, Forumun açılışında 
yaptığı konuşmada, Türkiye ve 
Afrika arasındaki ticaret hacmi-
nin son 10 yılda 3'e katlandığını 
belirterek, "Bu Forumdaki eğilim 
bize, söz konusu bu ticaret hac-
minin, önümüzdeki yıllarda daha 
da katlanarak güçleneceğini gös-
termektedir” dedi. Dünya ekono-
misi bir kriz ve gerileme içindey-
ken Forumun en önemli amacı-
nın, Türkiye ve Afrika arasındaki 
ilişkilerin güçlendirilmesi, her 
iki tarafa da bir fayda kazandırıl-
ması ve ilişkilerin daha önemli 
boyutlara çıkartılması olduğunu 
vurgulayan Çad’ın Devlet Başka-
nı Déby Itno, “Afrika su ve ham 
madde gibi kaynakları çerçeve-
sinde önemli bir zenginlik sun-
maktadır. Ayrıca Afrika genç nü-
fusuyla da önemli bir fırsat sun-
maktadır. Birçok Afrika ülkesi 
daha fazla yabancı yatırım çeke-
bilmek ve ekonomilerini güçlen-
direbilmek için bir çok önemli re-
formlar gerçekleştirmiştir” dedi.

Forumun açılış töreninde ayrı-
ca Afrika Birliği Komisyonu’nun 

Ekonomik İşler Komiseri Dr. An-
tony Mothae Maruping, Pan-Af-
rika Ticaret Odaları Başkanı ve 
Etiyopya Ticaret Odası Başka-
nı Solomon Afework da birer ko-
nuşma gerçekleştirdi. Açılış ko-
nuşmalarının ardından Ekono-
mi Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK 
Başkanı Vardan ve TİM Başka-

nı Mehmet Büyükekşi, Cumhur-
başkanı Erdoğan'a foruma kat-
kıları ve teşrifl erinden dolayı 
Afrika temalı bir ebru çalışması 
takdim etti. Afrika Birliği Dönem 
Başkanı Çad’ın Devlet Başka-
nı Idriss Déby Itno’ya ise İstan-
bul temalı ebru çalışması hediye 
edildi.

50+
ÜLKEDEN 
KATILIM

FORUM

2.500+
KATILIMCI 

FORUM
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"İl"şk"ler"n olmazsa olmazı ulaşım"

10.000 +
B2B GÖRÜŞME 

SAYISI

FORUM

2.300+
B2B  GÖRÜŞMELERİNE 

KATILAN KİŞİ SAYISI

FORUM

F O R U M D A  Ç O K  S A Y I D A  B 2 B  V E  B 2 G  G Ö R Ü Ş M E  G E R Ç E K L E Ş T İ R İ L D İ

İki günde 10.000'in
üzerinde ikili görüşme

2-3 Kasım 2016 tarihlerinde İs-
tanbul’da gerçekleştirilen Türki-
ye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu, 
Afrika kıtasından 50’nin üzerinde 
ülkenin üst düzey yetkilileri ve iş 
dünyasını, Türk muadilleri ile bir 
araya getirdi. İki gün boyunca de-
vam eden B2B (şirketler arası) ve 
B2G (Şirket-Kamu İdaresi) görüş-
melerde, binlerce görüşme gerçek-
leştirildi.

Farklı sektörler
görüşmelere katıldı
Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Fo-
rumu kapsamında, 50’den fazla 
sektörde Türk ve Afrikalı toplam 
2.500’e yakın katılımcı, 10.000’in 
üzerinde ikili iş görüşmesi gerçek-
leştirdi. 20 saat süren şirketler ara-
sı   görüşmelere, Cezayir, Benin, 
Burkina Faso, Kamerun, Cape Ver-
de, Çad, Kongo, Fildişi Sahili, Kon-
go Demokratik Cumhuriyeti, Ci-
buti, Mısır, Ekvator Ginesi, Etiyop-
ya, Gabon, Gambiya, Gana, Kenya, 
Madagaskar, Malawi, Mali, Mori-
tanya, Mauritius, Fas, Mozambik, 
Namibya, Nijer, Nijerya, Ruan-
da, Senegal, Sierra Leone, Somali, 
Güney Afrika, Güney Sudan, Tan-
zanya, Tunus, Uganda, Zambiya ve 
Zimbabve ülkelerinden yoğun ka-
tılım oldu. Görüşmelerde bilişim 
teknolojileri, danışmanlık ve mü-
hendislik hizmetleri, eğitim, elekt-

ronik sanayi, enerji ve çevre, finan-
sal hizmetler, genel ticaret, inşaat 
ve taahhüt, kimyasal ürünler, ma-
dencilik, metal ürünleri,  mobilya,  
orman ürünleri, otomobil ve yedek 
parça, plastik ve kauçuk ürünleri, 
sağlık, tarım ve hayvancılık,  maki-
ne, tekstil, tıbbi ve optik aletler, tu-
rizm, üretim sektörü, yatırım, yiye-
cek ve içecek sektörlerinde faaliyet 
gösteren iş dünyası temsilcileri yer 
aldı. Forum kapsamında 2 gün bo-
yunca devam eden B2G görüşme-
lerde ise, 15 ayrı şirket-kamu ida-
resi görüşmesi gerçekleştirildi ve 
Afrika ülkelerinden gelen üst dü-
zey yetkililer, Türk iş dünyası tem-
silcileri ile ülkelerindeki yatırım 
fırsatları ve bu yatırımların finans-
manı ile ilgili bilgi verdi.

Kamu kurumları da yer aldı
B2G görüşmelerde Türk Exim-
bank, TÜBİTAK, Afrika Kalkınma 
Bankası, , Tunus, Ruanda, Gabon, 
Fildişi Sahili, Zimbabve, Nijer-
ya, Namibya, Zambiya Kalkınma 
Ajansı, Kenya, Fes Ticaret Odası 
(Mozambik), Mozambik, Etiyop-
ya, São Tome ve Principe, Senegal 
Yatırım ve Kalkınma Ajansı, Bur-
kina Faso, Nijerya Yatırım Pro-
mosyon Komisyonu, Gabon, Ma-
uritius, Cibuti, Kamerun, Malawi, 
Güney Afrika, Lesoto ve Gana ku-
rum ve ülke sunumları yapıldı.

D E İ K  6  Ü L K E  İ L E  K A R Ş I  K A N A T  İ Ş B İ R L İ Ğ İ  A N L A Ş M A S I  İ M Z A L A D I 

Türk#ye-Afr#ka Ekonom# ve İş Forumu 13 anlaşma #le taçlandı
2-3 Kasım 2016 tarihlerinde 
T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Afri-
ka Birliği işbirliğinde, DEİK ve 
TİM’in katkılarıyla düzenlenen 
Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş 
Forumunun ikinci gününde, al-
taypı, enerji ve ulaştırma başta 
olmak üzere, Türkiye ile Afrika 
arasında ekonomik işbirliği fır-
satları masaya yatırıldı; Forum-
da  toplam 13 anlaşma imzalandı. 

“Afrika’daki Yatırım Projeleri-
nin Finansmanı: Altyapı, Ulaş-
tırma, Enerji” başlıklı tematik 
oturum, Ekonomi Bakanı Ni-
hat Zeybekci ve Afrika Birliği 
Komisyonu’nun Ekonomik İş-
ler Komiseri Dr. Antony Mothae 
Maruping’in katılımlarıyla İs-
tanbul’da gerçekleştirildi. Otu-
rumun açılışında konuşan Eko-
nomi Bakanı Zeybekci, Forum 
kapsamında Afrika’daki yatırım 
projelerinin finansmanı, altya-
pı, ulaştırma ve enerji konularını 
ele almak üzere üst düzey katı-
lımcılarla bir araya geldiklerini 
belirtti. Forumun ilk gününden 
büyük memnuniyet duyduğunu 
ifade eden Bakan Zeybekci, “Ge-
rek ikili görüşmeler, gerekse özel 
sektördeki şirketler arasındaki 
görüşmelerin yararlı olduğu bil-
gisini aldım. Dilerim ki bunun 
arkası gelir ve sonuç alıcı bir gü-
zergahta devam eder” dedi.

“Yapılab"lecek çok "ş var”
Afrika Birliği Komisyonu’nun 
Ekonomik İşler Komiseri Dr. 
Antony Mothae Maruping ise, 
altyapı ve enerji konularının Af-
rika’da büyük önemi olduğunu 
belirtti; hizmet için altyapı, de-
polama, ulaştırma alanında ya-
tırım yapılması gerektiğini kay-
detti. Komiser Dr. Maruping, bir 
projeyi uygulanabilir hale getir-
menin önemini vurgulayarak, 
finansal kaynakların bir araya 
getirilebilmesi için konsorsi-
yum oluşturulabileceğini söyle-
di. Yap-işlet-devret, kamu-özel 
sektör işbirliği formüllerinin ta-
kip edilebileceğini ifade eden Dr. 
Maruping, “Kıtamızda yapılabi-

lecek çok iş var” dedi. 

Ülkeler arası 
6 anlaşma "mzalandı
Forum kapsamında Türkiye ve 
bazı Afrika ülkeleri arasında 4 
ayrı anlaşmaya imza atıldı. Ger-
çekleştirilen imza töreni ve ba-
sın toplantısında konuşan Eko-
nomi Bakanı Zeybekci, Türki-
ye’nin Afrika’ya olan desteğinin 
artarak devam edeceğini vurgu-
ladı. Her iki tarafta ortak iş yap-
ma gayretinin bulunduğunu ifa-
de eden Zeybekci, her iki tara-
fında kazanması için Türkiye ve 
Afrika ülke hükümetlerinin, iş 
dünyalarına yol göstermesi ge-
rektiğini söyledi. Bakan Zeybek-
ci, “Toplantılarda Afrika hükü-
metleri tarafından Türk iş adam-
larına bilgilendirici mahiyette 
20’den fazla proje sunumu ya-
pıldı, 2.300’den fazla iş adamı da 
birbiriyle görüştü.  
İmza töreni vesilesiyle dü-

zenlenen basın toplantısında 
konuşan Afrika Birliği Komis-
yonu’nun Ekonomik İşlerden 
Sorumlu Komiseri Dr. Antony 
Mothae Maruping ise, Afrika’nın 

önümüzdeki yıllarda bir yatırım 
merkezi olacağını söyledi. 

Forumun ikinci günü gerçek-
leştirilen imza töreninde ise, 
Türkiye ile Ruanda, Lesoto Kral-
lığı, São Tomé ve Príncipe De-
mokratik Cumhuriyeti ve Sva-
ziland Krallığı ile çeşitli anlaş-
malar imzalandı. Bu çerçevede, 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek-
ci ile Ruanda Cumhuriyeti Ti-
caret ve Sanayi Bakanı François 
Kanimba, Ticaret ve Ekonomik 
İşbirliği Anlaşması ile Yatırım-
ların Karşılıklı Teşviki ve Ko-
runmasına İlişkin Anlaşma’ya; 
Lesoto Krallığı Hükümeti Tica-
ret ve Sanayi Bakanı Joshua Se-
tipa ile Ticaret ve Ekonomik İş-
birliği Anlaşması’na; São Tomé 
ve Príncipe Demokratik Cumhu-
riyeti Hükümeti Ticaret, Sanayi 
ve Mavi Ekonomi Bakanı Ame-
rico Ramos ile Ticaret ve Eko-
nomik İşbirliği Anlaşması’na 
ve Svaziland Krallığı Hükumeti 
Ekonomik Planlama ve Kalkın-
ma Bakanı Prens Hlangusemphi 
Dlamini ile Ticaret ve Ekonomik 
İşbirliği Anlaşması’na imza attı.  
Ayrıca ISPAT ile ANPI arasında 

İşbirliği anlaşması imzalandı.

DEİK’ten yen" İş Konseyler"
İmza töreninde ayrıca Bakan 
Zeybekci ile Afrika Birliği Ko-
misyonu’nun Ekonomik İşler-
den Sorumlu Komiseri Dr. An-
tony Mothae Maruping’in hima-
yelerinde DEİK ile Çad, Güney 
Afrika Cumhuriyeti, Gabon, Ka-
merun, Malavi ve Yeşil Burun 
Adaları karşı kanatları ile işbir-
liği anlaşmaları da imzalandı. Bu 
çerçevede DEİK Başkanı Ömer 
Cihad Vardan, Çad Ulusal İşve-
renler Konseyi ve Çad Ticaret Sa-
nayi, Tarım, Madenler ve El Sa-
natları Odası ile İş Konseyi Kuru-
luş Anlaşması’na; Güney Afrika 
Cumhuriyeti Siyah İş Konseyi 
Başkanı Danisa Eileen Baloyoi 
ile İş Konseyi Kuruluş Anlaşma-
sı’na; Gabon İşverenler Konfede-
rasyonu Başkanı Jean Bernard 
Boumah ile İş Konseyi Kuruluş 
Anlaşması’na; Kamerun Ticaret, 
Tarım, Sanayi, Madenler ve El 
Sanatları Odası Başkan Yardım-
cısı Ekoko Mukete ile İş Konse-
yi Kuruluş Anlaşması’na; Malavi 
Ticaret ve Sanayi Odaları Kon-
federasyonu CEO’su Chancel-
lor Kaferapanjira ile İş Konseyi 
Kuruluş Anlaşması’na; Yeşil Bu-
run Sotovento Ticaret, Sanayi ve 
Hizmetler Odası Müdürü Angelo 
Sapinho ile İş Konseyi Kuruluş 
Anlaşması’na imza attı.
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Türk!ye-Afr!ka Ekonom! ve 
İş Forumu Gala Yemeğ!’n-
de konuşan T.C. Başbaka-
nı B!nal! Yıldırım, Afr!ka !le 
ekonom!k !l!şk!ler!n der!n-
leşmes!nde ulaşımın rolü-
ne vurgu yaptı ve gerek t!ca-
ret hacm!n!n gerekse de ya-
tırımların daha da artacağını 
söyled!.

 
T.C. Ekonomi Bakanlığı ev sa-
hip liği ve Afrika Birliği işbirli-
ğinde, DEİK’in koordinasyonu ve 
TİM’in katkılarıyla düzenlenen 
Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Fo-
rumu Gala Yemeği, Başbakan Bi-
nali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci’nin katılımlarıyla 
İstanbul’da gerçekleştirildi.  Tür-
kiye ve 50’yi aşkın Afrika ülkesin-
den 2.500’ün üzerinde üst düzey 
yetkili, iş insanı ve girişimciyi bir 
araya getiren Forumun Gala Yeme-
ği’ne ayrıca Afrika Birliği Komis-
yonu’nun Ekonomik İşler Komi-
seri Dr. Antony Mothae Maruping, 
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi 
ve Limak Yatırım Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı ve DEİK Yönetim 
Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Eb-
ru Özdemir birer konuşma yaptı. 
 

“Afr"ka "le t"caret"m"z 
son yıllarda öneml" ölçüde arttı”
Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Fo-
rumu Gala Yemeğinde bir konuşma 
gerçekleştiren Başbakan Binali Yıl-
dırım, 54 ülke, 1 milyar 100 milyo-
na yakın nüfustan oluşan, yıllık 2,2 
trilyon ABD Dolarlık gayrisafi ha-
sılaya sahip ve ortalama yüzde 5,6 
büyüyen Afrika’yı, ‘geleceği olan 
bir kıta’ şeklinde tanımladı. Türki-
ye-Afrika ilişkilerinin, Batı dünya-
sının, gelişmiş ülkelerin Afrika ile 
olan ilişkilerinden çok farklı oldu-

ğunu dile getiren Başbakan Yıldı-
rım, “Afrika ile ticaretimiz, son yıl-
larda önemli ölçüde arttı. Çok değil 
bundan 10 yıl önce 6-7 milyar ABD 
Dolarlık toplam ticaretimiz varken, 
şu anda 18 milyar dolara yaklaşmış 
vaziyette. Tabii ki bu gerçek potan-
siyeli yansıtmıyor. Türkiye ile Af-
rika arasındaki gerek ekonomik po-
tansiyel, gerekse yatırım imkanları 
bunun çok çok üzerinde” dedi.

Başbakan Yıldırım, özellikle son 
10 yılda Türkiye’nin Afrika ile her 
anlamda ilişkilerini geliştirdiğini 
vurgulayarak şunları söyledi: “İliş-
kilerimizin artmasının olmazsa ol-
mazı ulaşımdır. Önce ulaşım altya-
pısında havacılık ile başladık. Afri-
ka kıtasına, sadece Kuzey Afrika’ya 
4 noktaya uçuş yapılırken, bugün 
31 Afrika ülkesine 50’den fazla 
uçuş gerçekleştiriyoruz. Bugün sa-
dece Afrika’ya değil, dünyanın 283 

noktasına erişimi olan küresel bir 
havayolu şirketimiz var”. Hava ta-
şımacılığı ile başlayan ulaşım ko-
laylığının, ticari ilişkilere de yan-
sıdığına değinen Başbakan, “Buna 
uygun olarak Afrika ile ticaretimiz, 
son yıllarda önemli ölçüde arttı” 
dedi. Türk müteahhitlerinin Afri-
ka kıtasındaki doğrudan yatırım 
tutarlarının 60 milyar ABD Dola-
rını aştığını kaydeden Başbakan 
Yıldırım, yatırımlardaki bu artışta 
üstlendiği iddialı projelerle takdir 
kazanan müteahhitlik sektörünün 
öneminin altını çizdi.

“Afr"ka'da kamu ve özel sektörün 
gel"ş"m"ne önem ver"yoruz”
Afrika’da faaliyet gösteren firma-
ların büyük çoğunluğunun KOBİ 
olduğuna dikkat çeken Başbakan 
Yıldırım, “Bu firmalar, tecrübeleri-
ni arazide doğrudan muhataplarıy-

la paylaşmakta ve bölgenin ekono-
misinin, istihdamının, üretiminin 
gelişmesine katkı sağlamaktadır. 
Afrika ekonomisinin sağlıklı bir 
şekilde gelişimi, istihdam oluştu-
rulması, gelir dağılımındaki denge-
nin daha da iyileştirilmesi, kadın ve 
genç girişimcilerin desteklenmesi, 
KOBİ’lerin genel ekonomi içerisin-
deki payının daha da artırılmasıyla 
mümkün olacaktır” dedi. 

Afrika ülkelerinde kamu ve 
özel sektörün kapasite gelişi-
mine özel bir önem verdiklerine 
dikkat çeken Başbakan, “İlgili ba-
kanlıklarımız, kurumlarımız, Af-
rikalı muhataplarıyla bu anlam-
da her türlü işbirliği ve tecrübe 
paylaşımını gerçekleştirmekte-
dir. Ülkemizce Afrika ülkelerin-
de sosyal sorumluluk projelerine 
de TİKA marifetiyle katılıyor ve 
birçok anlamlı projeyi gerçekleş-

“2003'ten  !t!baren !hracatçılarımız 
Afr!ka’ya adeta çıkartma yaptı”
Gala Yemeğinde konuşan TİM 
Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, 
2003’ten bugüne kadar Türki-
ye’nin Afrika’ya yaptığı ihraca-
tın 5 kat, Afrika’dan yaptığı itha-
latın ise 3 kat arttığını belirtti. 
“Biz ne kazanıyorsak dostları-
mızın da kazanmasını isteyen 
bir ülke olduk. Sadece ihraca-
tımızda değil ithalatımızda da 
önemli bir artış gözleniyor” di-
yen TİM Başkanı, 2003 yılın-
dan itibaren Türk ihracatçıla-
rının Afrika’ya adeta çıkartma 
yaptığını ve önemli bir işbirli-
ği kurduğunu söyledi. “Türk şir-
ketlerinin Afrika’daki yatırım-
ları, 6 milyar ABD Dolarını aştı. 

Yapılan bu yatırımlar sayesin-
de neredeyse 100 bin kişi istih-
dam ediliyor” değerlendirme-
sinde bulunan Büyükekşi, Türk 
Eximbank’ın bugüne kadar ver-
diği en yüksek montanlı krediyi 
Etiyopya için kullandırdığının 
altını çizdi. 

tiriyoruz” diye konuştu.

“15 c"varında bakan 
dostumuzla "k"l" görüşme yaptık”
Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş 
Forumu Gala Yemeğinde konu-
şan T.C. Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, Forumun birinci gü-
nünde 15'e yakın Afrikalı Bakan 
ile ikili görüşme yaptıklarını söy-
ledi. Zeybekci, “Türkiye-Afrika 
Ekonomi ve İş Forumu’nda 15 ci-
varında bakan dostumuzla ikili 
görüşme yaptık. Forumun ikin-
ci gününde yine Bakanlar seviye-
sinde finansman ve projelerle il-
gili özel bir toplantımız olacak” 
şeklinde konuştu.

Bakanlar, kuruluş temsilcileri ve 
Türkiye ile Afrika’dan Foruma ka-
tılan iş dünyası temsilcilerine te-
şekkür eden Ekonomi Bakanı Zey-
bekci, Forum kapsamında çeşitli 

Afrika ülkeleriyle Türkiye arasın-
da ticari ve ekonomik işbirliği an-
laşmalarının imzalanacağının bil-
gisini verdi. 
 

“Afr"ka’nın yol göster"c"ye değ"l 
yol arkadaşlarına "ht"yacı var”
Limak Yatırım Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve DEİK Yönetim Ku-
rulu ve İcra Komitesi Üyesi Ebru 
Özdemir de Türkiye ile Afrika ara-
sındaki ilişkilerin yüzyıllarca geri-
ye dayandığını anlatarak, ekonomik 
ilişkilerin özellikle son 20 yılda mü-
teahhitlik sektörü öncülüğünde sıç-
rama yaptığını ifade etti. Afrika’nın 
yol göstericiye değil, yol arkadaşla-
rına ihtiyacı olduğunu belirten Öz-
demir, “Altyapıdan enerjiye, turizm-
den inşaata kadar yapmak istediği-
miz mega projelerle hem istihdama 
katkı sağlamak, hem de ekonomik 
değer yaratmak istiyoruz” dedi.
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DEİK İş Konseyler# 
Olağan Genel Kurulu 

gerçekleşt#r#ld# 
DEİK İş Konseyleri Olağan Genel 
Kurulu, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’nin katılımı ile DEİK Baş-
kanı Ömer Cihad Vardan’ın ev sahip-
liğinde 18 Ekim 2016 tarihinde İstan-
bul’da gerçekleştirildi. DEİK Afrika 
Bölgesi Koordinatör Başkanı Tamer 
Taşkın, DEİK Amerika Bölgesi Ko-
ordinatör Başkanı Aykut Eken, DE-
İK Asya Pasifik Bölgesi Koordinatör 
Başkanı Murat Kolbaşı, DEİK Avrupa 
Bölgesi Koordinatör Başkanı Zeynep 
Bodur Okyay, DEİK Avrasya Bölge-
si Koordinatör Başkanı Tuncay Özil-
han, DEİK Ortadoğu ve Körfez Böl-
gesi Koordinatör Başkan Yardımcısı 
Yusuf Cevahir, DEİK Sektörel İş Kon-
seyleri adına DEİK Enerji İş Konseyi 
Başkanı Süreyya Yücel Özden, DEİK 
Dünya Türk İş Konseyi Başkanı Nail 
Olpak, sorumlu oldukları bölgeler ve 
konseylerda son bir yılda yapılan ça-
lışmalar hakkında  bilgi verdi. 

"Bu coğrafyanın en "t"barlı 
pasaportu Türk"ye’n"n olacak"
DEİK İş Konseyleri Olağan Genel 
Kurulu’nda konuşan Ekonomi Ba-

kanı Nihat Zeybekci, 15 Temmuz ve 
sonrasında yaşananları anlattı ve 
ülkelerin menfaate dayalı ilişkileri-
nin bir sonucu olarak Türkiye’nin, 
‘Güçlü Türkiye’ olması gerektiğine 
değindi. Türkiye’nin dünyaya ayak 
uyduran değil, dünyaya yön veren 
dış ticaret ve ekonomi politikaları 
oluşturması gerektiğini belirten Ba-
kan Zeybekci, “Önümüzdeki 10 se-
ne içinde bu coğrafyanın en itibarlı 
pasaportu Türkiye’nin olacak” dedi. 

Türkiye-AB arasında tesis edi-
len Gümrük Birliği’nin 1996 yılın-
daki kapsamının o günün şartla-
rında doğru tayin edildiğini, 2015 
yılı itibariyle ise kapsamın geniş-
letilmesine karar verildiğini hatır-
latan Bakan Zeybekci, geçen hafta 
Brüksel ziyaretinde kapsamında 
Gümrük Birliğinin revizyonuna iliş-
kin ortaya çıkan sonuçların son de-
rece umut verici olduğunu ve bu yıl 
sonu itibariyle söz konusu revizyona 
ilişkin müzakerelerin tarafl ar ara-
sında başlayacağını belirtti. Bakan 
Zeybekci: “Gümrük Birliğinin kap-
samının genişletilmesi ile ihracatın 

2017 sonuna kadar yüzde 15 artırıl-
ması hedefl eniyor” dedi.

"On b"nlerce "ş adamı 
b"r araya get"r"ld""
DEİK İş Konseyleri Olağan Genel 
Kurulu’nun açış konuşmasını ya-
pan DEİK Başkanı Ömer Cihad Var-
dan, geçtiğimiz dönemde DEİK ta-
rafından gerçekleştirilen faaliyet-
ler ile ilgili katılımcılara bilgi verdi. 
Geçtiğimiz bir yıllık dönemde, Tür-
kiye’de bir genel seçim ve iki hükü-
met değişikliği yaşandığını hatırla-
tan Vardan, Türkiye’de demokrasi ve 
ekonomiyi hedef alan, 15 Temmuz 
hain darbe girişiminin de hafızalar-
daki yerini aldığını söyledi. “Ülke-
miz içinde yaşanan terör eylemleri, 
yurt dışında yakın coğrafyamızda, 
ihracat, yatırım ve inşaat pazarları-
mızda 6 yıla yakın zamandır cereyan 
eden savaşların son yıl içindeki yük-
selişi de, işin tuzu biberi oldu” diye 
konuşan Vardan, bütün bu süreçte 
tüm DEİK camiasının kendisinden 
beklenen hizmetleri yerine getirme-
ye çalıştığını, faaliyetleriyle Türki-

ye’nin değişim sürecine ayak uydur-
maya ve zorluklarla baş etmeye gay-
ret ettiklerini söyledi. Son bir yılda, 
163’ü yurt dışında, 318’i yurt içinde 
olmak üzere toplam 481 etkinliği ba-
şarıyla tamamladıklarını ifade eden 
DEİK Başkanı Vardan, yurtdışında 
66 farklı ülkede etkinlik gerçekleş-
tirdikleri ve bu etkinliklerde on bin-
lerce Türk ve yabancı iş adamını bir 
araya getirdiklerini hatırlattı.

15 Temmuz darbe girişimi sonra-
sında DEİK bünyesinde ‘seferberlik’ 
ilan edildiğini de hatırlatan DEİK 
Başkanı Vardan, 120’nin üzerinde İş 

Konseyi Başkanı ve Yürütme Kuru-
lu Üyesinin katılımıyla gerçekleştir-
dikleri İstişare Toplantısı sonrasın-
da ortaya çıkan 152 öneriyi, konso-
lide ettiklerini ve 11 adımlık bir ‘Acil 
Eylem Planı’ oluşturduklarını söyle-
di: “ DEİK kapsamında ilan ettiğimiz 
seferberlik kapsamında İş Konsey-
lerimizden sorumlu oldukları ülke-
leri ziyaret edip, bu ülkelerde muha-
tapları ile birebir temas etmelerini 
istedik. Ekim ayı itibariyle, toplam 
53 ülkeye ziyaret gerçekleştirmiş 
bulunmaktayız. Önümüzdeki gün-
lerde bunun artarak devam edece-

ğini de biliyoruz” dedi. Geçen  yıl yü-
rütülen faaliyetleri DEİK’in Kurucu 
Kuruluşları ile sıkı işbirliğinde ger-
çekleştirdiklerini vurgulayan DEİK 
Başkanı Vardan, “Faaliyetlerimizi 
Kurucu Kuruluşlarımız TOBB, TİM, 
TÜSİAD, MÜSİAD, TMB, YASED, 
TÜMSİAD, İKV, TÜRSAB, TÜR-
KONFED, UND, İTO, İSO ile toplam 
103 Kurucu Kuruluşumuz ile birlik-
te veya onların destekleriyle gerçek-
leştirdik; gerçekleştirmeye devam 
ediyoruz. Bu vesileyle Kurum Baş-
kanlarına bu desteklerden ötürü bir 
kez daha teşekkür ederim” dedi. 

DEİK, son b"r yılda, 66'sı farklı ülke olmak üzere 163’ü yurt dışında, 
318’" yurt "ç"nde olmak üzere toplam 481 etk"nl"ğe başarıyla "mza attı.

Bakan Zeybekc!: Türk!ye TTIP görüşmeler!ne dah!l olab!l!r
Uçak krizi sonrasında gerilen Tür-
kiye-Rusya ilişkilerinde son dö-
nemde çok olumlu gelişmelerin 
yaşandığına dikkat çeken Ekono-
mi Bakanı Zeybekci, Rusya ile ti-
cari ilişkilerde mevcut olan kimi 
teknik sıkıntıların birkaç hafta 
içinde sonuçlanmasını bekledik-
lerini belirtti. Türkiye ile İran ara-

sında karşılıklı 165 ürünün güm-
rüksüz ticaret kapsamına alındı-
ğına dikkat çeken Bakan Zeybekci, 
ürün sayısının 200’lere çıkartı-
lacağını da söyledi. AB ile tam bir 
ekonomik entegrasyona gidecek 
olan Türkiye’nin ABD seçimleri 
sonrasında TTIP görüşmelerine 
dâhil olmasının çok daha yüksek 

bir ihtimal olacağını ifade eden 
Bakan Zeybekci, önümüzde-
ki dönemde ticaret ve yatırım-
lar alanında Afrika’yı işaret et-
ti ve geçtiğimiz 10 yılda, Türkiye 
ile Afrika arasındaki 2,5 milyar 
ABD Dolarlık dış ticaret hac-
minin, 30 milyar ABD Dolarına 
ulaştığını söyledi. 
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35. ATC-TAİK Ortak Yıllık Konferansı Wash#ngton D.C.’de gerçekleşt#r#ld#

Türk!ye ve Lübnan !şb!rl!ğ!ne öncel!k ver!yor

DEİK/Tü rkiye-ABD İ ş  Konseyi 
(TAİ K) ve American Turkish Coun-
cil (ATC) tarafından bu yıl 35’incisi 
düzenlenen Tü rkiye-Amerika İ liş -
kileri Konferansı, T.C. Başbakan Yar-
dımcısı Mehmet Şimşek, ABD Tica-
ret Temsilcisi Michael Froman, ABD 
Enerji Bakanı Ernest Moniz, ABD 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Tony 
Blinken, ABD Ticaret Bakan Yar-
dımcısı Bruce Andrews, T.C. Savun-
ma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, 
T.C. Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD 
Türkiye Büyükelçisi John R. Bass ve 
Amerikan Eximbank Başkanı Fred 
Hochberg’in katılımlarıyla, 20 sek-
törden CEO, giriş imci, yatırımcı, 
Amerikan Kongresi ve TBMM’den 
temsilciler ile 30 Ekim 2016-1 Ka-
sım 2016'da ABD’ni başkenti Was-
hington D.C.’de gerçekleştirildi.

Konferans ö zel sektö r, hü kü met 
ve STK'ların yanısıra iş  insanı, ya-
tırımcı ve girişimcilerin yer aldı-
ğı 500’den fazla katılımcıyı birara-
ya getirdi. Bu yıl teması “Geleceği İş, 
İnovasyon ve Büyüme ile Şekillen-
dirmek” olan Konferansta, 15 Tem-

muz darbe giriş imin ardından Tür-
kiye ekonomisi, 2016 ABD Başkanlık 
seç imleri, savunma sanayi, Tü rk ya-
tırımcılar ve üreticiler iç in Ameri-
kan pazarı, turizm, NATO ve Tü rki-
ye-Amerikan stratejik iş birliğ i, Tü r-
kiye’nin makroekonomik baş arısı, 
yenilenebilir enerji, gıda sanayi, fi-
nansal teknoloji ekosistemi başlıkla-
rı ele alındı.

"Reformlara hız verd"k"
T.C. Başbakan Yardımcısı Meh-
met Şimşek, Türkiye’de ekonomik 

reformların hız kesmeden devam 
ettiğini hatırlattı ve “Güveni yeni-
den sağlamak ve piyasa tepkisini 
en aza indirgemek için tek yolun 
reformları hayata geçirmek oldu-
ğunu bildiğimiz için, Temmuz ve 
Ağustos aylarında reformlara bü-
yük hız verdik” dedi.  ABD Ticaret 
Temsilcisi Michael Froman, Türk 
ekonomisini överek Türkiye’nin 
çok önemli bir örnek oluşturdu-
ğunu vurguladı ve ticaretin de son 
altı yılda yüzde 20 artış gösterdi-
ğini hatırlattı.

ABD Enerji Bakanı Ernest Mo-
niz, Türkiye’deki enerji politikala-
rına destek verdiklerini belirtti ve 
“Doğ u Akdeniz doğ algazının Avru-
pa’ya taş ınmasının da ciddi anlam-
da muhtemel olduğ unu gö rü yoruz. 
Tü rkiye tü m bu giriş imlerin gelece-
ğ i iç in merkezi ö neme sahip” dedi. 
Tü rkiye’nin nü kleer enerjiden ya-
rarlanmasının ö nemine iş aret eden 
ve Cumhurbaş kanı Erdoğ an’ın ko-
nuya iliş kin aç ıklamasına atıfta bu-
lunan Moniz, “Cumhurbaş kanı’nın 
nü kleer enerjinin dü ş ü k karbonlu 

bir gelecek iç in ç ö zü m yolları ara-
sında yer alması gerektiğ ine yö nelik 
mesajını ş ahsen destekledim” dedi. 

ABD Dışişleri Bakan Yardım-
cısı Tony Blinken konuşmasında, 
“Tü rkiye’nin ABD’den daha bü yü k 
bir dostu yoktur. ABD olarak yaşa-
nanları anlamakta geç kaldık. An-
cak mü ttefik olarak, Tü rkiye’nin de-
mokratik olarak seç ilmiş  yö netimi-
ni ve kurumlarını desteklemeye her 
durumda devam edeceğ iz” değ er-
lendirmesinde bulundu.

"Ortaklık bozulmamalı"
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, 
ABD ile Türkiye arasındaki ekono-
mik ilişkilerin önemini vurguladı 
ve sözlerine şöyle devam etti: “Tür-
kiye ve ABD’nin takip etmesi gere-
ken net bir vizyonu var. Bu neden-
le hiçbir kişinin, hiçbir grubun ve 
olayın iki ülke arasındaki ortaklığı 
bozmasına izin verilmemeli” dedi.  
DEİK/TAİ K Baş kanı Ekim Alpte-
kin ise; “Türkiye-Amerika ilişkile-
ri stratejik önemini korurken, eko-
nomik boyutu her geçen gün daha 

da derinleşiyor” dedi ve Avrupa za-
yıfl amaya devam ederken, Suri-
ye’deki krizin ABD ile Türkiye’nin 
işbirliğiyle çözülebileceğini hatır-
lattı. T.C. Washington Büyükelçisi 
Serdar Kılıç, PKK ile ilgili ABD’nin 
tutumunu eleştirdi ve terö r ö rgü -
tü  PKK’nın Suriye kolu olan PYD/
YPG’ye ABD’nin silah vermesinin 
Tü rkiye tarafından doğ ru bulun-
madığ ını hatırlattı. Bü yü kelç i Kılı-
ç , bu silahların PKK’nın eline geç ip 
Tü rkiye’ye karş ı kullanılabileceğ i 
uyarısında bulundu.

Konferansta Savunma Sana-
yi Ödü lü ne Havelsan; Seç kin Li-
derlik Ödü lü ne Dow Aksa CEO’su 
Douglas Park; Seçkin Kariyer Ödü-
lüne ABD Kongre Üyesi Ed Whit-
field; Seç kin Savunma Sanayi Ödü -
lü ne SSM’den Dr. İsmail Demir; 
Kültürel Katkı Ödülüne Professor 
Edward Erickson; Mustafa V. Koç 
İş Dünyası Liderlik Ödü lü ne Co-
modo’dan Melih Abdulhayoğ lu; 
Özel Anma Ödü lü ne ise, Kale Gru-
bu Onursal Başkanı İbrahim Bodur 
layık görüldü. 

DEİK bünyesinde “Türkiye-Lüb-
nan: İnşaat Sektörlerinde Üçüncü 
Ülkelerde İşbirliği” başlıklı toplantı 
ve T.C. Başbakan Yardımcısı Meh-
met Şimşek’in katılımı ile gerçek-
leştirilen akşam yemeği, Lübnan 
Ankara Büyükelçisi Masour Ab-
dallah, DEİK Başkan Yardımcısı ve 
Türkiye Müteahhitler Birliği Baş-
kaı Mithat Yenigün,  ICC Lebanon 
Başkanı ve Lübnan-Türkiye İş Kon-
seyi Başkanı Wagih Bizri ve Lübnan 
Müteahhitler Birliği Başkanı Ma-
roun Helou’nun katılımları ile DE-
İK Yönetim Kurulu Üyesi, Orta Do-
ğu ve Körfez İş Konseyleri Koordi-
natör Başkanı ve Türkiye-Lübnan 
İş Konseyi Başkanı Rona Yırcalı'nın 
ev sahipliğinde 26-27 Ekim 2016'da 
İstanbul’da gerçekleştirildi. 

"Başlamak "ç"n doğru yer burası"
Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Şimşek konuşmasında, Türkiye’de iş 
ve yatırım imkanı olduğunu belirte-
rek, onların Türkiye’deki inşaat ve 
kentsel dönüşüm fırsatlardan fay-
dalanabileceğini söyledi. Türkiye ve 

Lübnan’ın yatırımcılarının üçüncü 
bir ülkede birlikte iş yapabileceği-
ni belirten Şimşek, "Aşina olduğu-
nuz, ortak bir kültürümüz var. Bir-
likte çalışabiliriz. Neticede Lübnan, 
Lübnanlılar ve Lübnan iş dünyasıyla 
ilgili olumlu görüşlere sahip insanlar 
burada. Türk inşaat endüstrisi çok 
güçlü. Türkiye, Çin’den sonra en faz-
la müteahhitlik şirketi olan ülke. Bir-
likte çalışabiliriz. Belli pazarlarda el 
ele verebiliriz.  Başlamak için doğru 
yer burası” dedi.

"Kamu kaynakları yeters"z kalıyor"
DEİK Yönetim Kurulu Üyesi, Orta 
Doğu ve Körfez İş Konseyleri Ko-
ordinatör Başkanı ve DEİK/Tür-
kiye-Lübnan İş Konseyi Başka-

nı Rona Yırcalı, Türkiye ve Lüb-
nan’ın bölgede doğal kaynaklara 
bağlı olmadan serbest piyasa eko-
nomisi mantığı ile girişim dina-
mizmini canlı tutabilen iki ülke 
olduğunu vurguladı. 300 milyon 
nüfusa sahip Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika Bölgesinin her yıl 100 mil-
yar ABD Dolarlık altyapı yatırımı-
na ihtiyaç duyduğunu hatırlattı ve 
her 1 milyar ABD Dolarlık yatırı-
mın Körfez ülkelerinde 100.000 
kişiye istihdam yarattığını söyle-
di. Ülkelerin ihtiyacı olan alt yapı 
projelerinin finansmanı için ka-
mu kaynaklarının, petrol fiyatla-
rının düşük seyrettiği dönemde 
yetersiz kaldığını, bu nedenle pro-
jelerin hayata geçirilmesi ve ye-

ni işlerin geliştirilmesi için yeni 
finansman modellerinin de üze-
rinde çalışmak gerektiğini belirt-
ti. Yırcalı, “Bu noktada kamu-özel 
sektör iş birliği modelleri devre-
ye girmektedir. Biz, ülkemizde ki 
birçok altyapı projesini direkt ka-
mu finansmanı kullanmadan özel 
sektör katılımı ile hayata geçirdik. 
Bu alanda gerek kamu gerekse özel 
kesimde ciddi bir deneyim birik-
ti. Bu deneyimleri hedef pazarlar 
için sizlerle paylaşmayı arzuluyo-
ruz” dedi. 

DEİK Başkan Yardımcısı ve 
Türkiye Müteahhitler Birliği Baş-
kanı Mithat Yenigün,  “Küresel İn-
şaat 2030 raporuna göre, küresel 
inşaat sektörünün yılda ortala-
ma yüzde 4 oranında büyüyerek 
2030 yılında 15.5 trilyon ABD Do-
ları’na ulaşacağı tahmin edilmek-
tedir” dedi. Uluslararası inşaat 
sektörünün küresel ekonomik be-
lirsizlikten en çok etkilenen sek-
törlerin başında yer aldığını belir-
ten Yenigün, “Son beş yılda Türk 
müteahhitlerin yurtdışında üst-

lendikleri yeni proje tutarları yıl-
lık 20-30 milyar dolar bandında 
gerçekleşirken, 2016 yılının ilk 
9 ayında yurtdışında 4.1 milyar 
ABD Doları değerinde proje üst-
lenilmiştir. Toplam yurtdışı mü-
teahhitlik hizmetlerinin yaklaşık 
yüzde 35’ini oluşturan Rusya, Li-
bya ve Irak pazarlarından doğa-
cak kaybı dengeleyebilecek ye-
ni fırsatlar için, Sahra-altı Afrika 
ve Güney Amerika ülkelerindeki 
potansiyel yatırımlar takip edil-
mektedir” dedi. Türk müteahhit-
lerinin son 44 yıllık dönemde 110 
ülkede yaklaşık 330 milyar ABD 

Doları tutarında 9.000’e yakın 
proje gerçekleştirdiği bilgisini ak-
taran Yenigün, Türk firmalarının 
dünyada marka haline gelmiş pro-
je uygulamaları ve sahip olduk-
ları ciddi potansiyel ile Lübnanlı 
firmaların proje yönetimi ve tek-
nik müşavirlik konusunda sahip 
oldukları üstünlüğü bir araya ge-
tirerek başarılı girişimlere imza 
atabileceğini söyledi.  

Lübnan Ankara Büyükelçisi 
Mansour Abdallah, Türk ve Lüb-
nanlı iş dünyası temsilcilerinin 
rekabet içinde değil, birlikte çalış-
ması gerektiğini söyledi. 

İ K İ  Ü L K E  Ü Ç Ü N C Ü  Ü L K E L E R D E  M Ü T E A H H İ T L İ K  A L A N I N D A  İ Ş B İ R L İ Ğ İ  H E D E F L İ Y O R 
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Türk, Sırp ve Boşnak "ş dünyası tems"lc"ler" 
Üçlü İş Forumu’nda İstanbul’da buluştu

Türkiye-Sırbistan-Bosna-Hersek 
Üçlü Ticaret Komitesi’nin Üçüncü 
Dönem Toplantısı kapsamında DE-
İK ev sahipliğinde düzenlenen Tür-
kiye-Sırbistan-Bosna-Hersek Üçlü 
İş Forumu, 26 Ekim 2016 tarihinde 
İstanbul’da düzenlendi. T.C. Ekono-
mi Bakanı Nihat Zeybekci, Sırbis-
tan Cumhuriyeti Başbakan Yardım-
cısı ve Ticaret, Turizm ve Teleko-
münikasyon Bakanı Rasim Ljajić, 
Bosna-Hersek Dış Ticaret ve Eko-
nomik İlişkiler Bakanı Mirko Ša-
rović’in katılımlarıyla gerçekleş-
tirilen Üçlü İş Forumu’nda, DEİK 
Başkanı Ömer Cihad Vardan, Sır-
bistan Sanayi ve Ticaret Odası Baş-
kanı Marko Čadež ve Bosna-Hersek 
Dış Ticaret Odası Başkan Yardım-
cısı Ahmet Egrlic ile Türkiye, Bos-
na-Hersek ve Sırbistan’ın iş dünya-
sı temsilcileri hazır bulundu. 

“Üçlü mekan!zmanın 
garantörü Devlet Başkanları”
Üçlü İş Forumu’nda konuşan T.C. 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 1 
yıl içinde üç ülke arasında ekonomik 
işbirliği sürecinin duraksamadan 
ilerlediğini, geçen yıl ele alınan ko-
nuların, bugün gerçekleştirilmekte 
olduğunu görmekten büyük mem-
nuniyet duyduğunu belirtti. Bakan 

Zeybekci, İstanbul’da açılışı ger-
çekleştirilecek olan ve Türkiye’nin 
ev sahipliğinde faaliyet gösterecek 
Bosna-Hersek ve Sırbistan Ortak 
Ticaret Ofisi ile tüm dünyaya önemli 
bir mesaj verildiğini vurguladı. Üçlü 
mekanizmanın garantörünün Dev-
let Başkanları olduğunu ifade eden 
Ekonomi Bakanı: “Belirli sanayi 
ürünlerini kapsayan Serbest Ticaret 
Anlaşmalarımız var. AB ile olduğu 
gibi bu anlaşmaların kapsamını sa-
nayi ürünleri, tarım, kamu alımları 
ve hizmetler alanında genişletebilir-
sek, yatırım ve ticaret artacaktır” de-
di. 2017 yılında Serbest Ticaret An-
laşmalarının kapsamının genişletil-
mesi için mutabakata vardıklarını 
vurgulayan Zeybekci, “Yenilenebi-
lir enerji, turizm, tarım hayvancılık 
alanlarında üçlü ortaklıklar ile yatı-
rım yapılmasını öngörüyor ve des-
tekliyoruz. Ancak Sırbistan ile taşı-
macılık konusunda sıkıntılarımız 
var. Bu nedenle Bosna-Hersek ile 
Sırbistan arasında seçilecek bir ula-
şım projesini destekleyeceğiz” dedi. 

“Yen! yatırım fırsatları var”
Sırbistan Cumhuriyeti Başbakan 
Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve 
Telekomünikasyon Bakanı Ra-
sim Ljajić ise, insanların artık si-

yasi sloganlara ihtiyacı duymadı-
ğını, siyasetin başarısının ekono-
mideki başarıya bağlı olduğunu 
hatırlattı. Bakan Ljajic, “Balkan-
lar yatırım için çok büyük bir alan, 
üçüncü ülkelere yatırım yapmak 
konusunda da istek var. Bu üç ül-
kenin birlikteliği aslında çok bü-
yük bir ümittir. Ticaret hacmimizi 
ve yatıırmlarımızı artırmak istiyo-
ruz. Türkiye’nin yatırımlarının bu 

ülkelere gelmesini bekliyoruz” de-
di. Sırp Bakan ayrıca, “Görünme-
yen engelleri kaldırmakla yüküm-
lüyüz. Özellikle tekstil anlamında 
yatırım bekliyoruz. Bir işçi Sırbis-
tan’da ortalama 350 Avro kazanı-
yor ve bu sizin karlılığınızı yüksel-
tecektir. Ayrıca termal tesislerin 
özelleştirilmesi gündemde. Bu 
da yeni bir yatırım fırsatı olabi-
lir. Barış ve istikrar açısından her 

iki ülkeye yapacağınız yatırım çok 
önemli” dedi.

Ortak merkez katkı sağlayacak
Bosna-Hersek Dış Ticaret ve Eko-
nomik İlişkiler Bakanı Mirko Ša-
rović, Üçlü İş Forumu’nda yap-
tığı konuşmada, son birkaç yıl-
da ticaret hacminde 100 milyon 
ABD Dolarlık artış kaydettikleri-
ni hatırlattı. Bakan Sarovic, “Ser-

best Ticaret Anlaşmalarında bazı 
maddelerin değişikliği ile birlik-
te Bosna-Hersek olarak ekonomik 
ve ticari ilişkilere destek vermek 
istiyoruz” dedi. Turizm, altyapı, 
müteahhitlik konularında Tür-
kiye ve Sırbistan ile işbirliğinin 
mümkün olduğunu belirten Ba-
kan, söz konusu ortak merkezin 
açılmasının, bu çabalara büyük 
destek sağlayacağını vurguladı. 

Etk!nl!k Takv!m!
TARİH  ETKİNLİK 
10-12.11.2016 12. FICCI Yükseköğret#m Z#rves# 2016 ve 
 H#nd#stan’a Heyet Z#yaret# - YENİ DELHİ
10.11.2016 S#ndh Heyet# #le Toplantı - İSTANBUL
10-11.11.2016 T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayy#p Erdoğan’ın 
 Belarus Resm# Z#yaret# ve Türk#ye - Belarus 
 İş Forumu - MİNSK
11.11.2016 Belç#kalı F#rmalarla İk#l# Görüşmeler - İSTANBUL
11.11.2016 Yen# Atanan T.C. Ljubljana Büyükelç#s# Esen 
 Altuğ #le Tanışma Toplantısı - İSTANBUL
11.11.2016 Türk#ye-Sr# Lanka Çalışma Yemeğ# - ANKARA
14-17.11.2016 Mozamb#k Sağlık Heyet# Z#yaret# - MAPUTA
15-17.11.2016 Türk#ye - Estonya Teknoloj# İşb#rl#ğ# ve 
 G#r#ş#mc#l#k Sem#ner# - İSTANBUL
16.11.2016 Türk#ye-Azerbaycan-Gürc#stan 5’#nc# 
 Üçlü İş Forumu - İSTANBUL
17.11.2016 İran’da Tekst#l-Hazır G#y#m, Mob#lya Sektörler#nde 
 İş Yapma ve Yatırım Sem#ner# - İSTANBUL
18.11.2016 DEİK/Türk#ye-Tayland İş Konsey# Ortak Toplantısı -İSTANBUL
21-25.11.2016 V#yana Ekonom# Forumu ve Türk#ye Yatırım 
 Günü - VİYANA
25-26.11.2016 DEİK- FCIC Uluslararası 
 Mühend#sl#k Forumu - İSTANBUL
4-6.12.2016 Afr#ka Kalkınma Bankası Tekn#k Müşav#rl#k 
 Heyet# - ABİDJAN
5.12.2016 Yunan#stan-Türk#ye İş Forumu - ATİNA/PİRE
6-8.12.2016 F#ld#ş# Sah#l# Tekn#k Müşav#rl#k Heyet# - ABİDJAN
7.12.2016 Merc#dabık Zafer# 500. Yıl Kutlamalarına katılım ve 
 DEİK/Türk#ye-Lübnan İş Konsey# Beyrut Z#yaret# -BEYRUT
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“ İstanbul’u PPP alanında mükemmel"yet merkez" yapacağız”
DEİK tarafından, Türkiye’nin PPP 
(kamu-özel sektör ortaklığı) alanın-
da elde ettiği bilgi ve tecrübelerini, 
bu alanda faaliyet gösteren ulusal ve 
uluslararası iş dünyası ve kamu ke-
simi temsilcileri ile paylaşmak ve 
İstanbul’u PPP alanında bir çekim 
merkezi haline getirmek amacıyla 
2-5 Kasım 2016 tarihlerinde gerçek-
leştirilen İkinci İstanbul PPP Zirve-
si’nin kapanışı, 5 Kasım 2016 tari-
hinde T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
T.C. Ekonomi Bakanlığı Bakan Yar-
dımcısı Fatih Metin ve DEİK Başka-
nı Ömer Cihad Vardan’ın katılımla-
rıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

 
“Ç!n'! Avrupa'ya Türk!ye bağlayacak"
30 farklı ülkeden kamu ve özel sek-
törde karar vericiler ile iş dünyası 
temsilcilerini bir araya getiren Zir-
ve’de konuşan Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Ars-
lan, Asya ve Avrupa arasında, Do-
ğu-Batı güzergâhında yer alan ve üç 
ana koridordan biri olan Orta Kori-

dor’un, Çin’den başlayarak Orta Asya 
ve Hazar bölgesini, Türkiye üzerin-
den Avrupa’ya bağlayacağını söyledi. 
Bakan Arslan, “Tarihi İpek Yolu’nun 
bir devamı olarak büyük öneme sa-
hip olan bu hat ayrıca Türkiye’nin 
ulaştırma politikalarının temel ek-
senini teşkil eden ‘Çin’den Londra’ya 
kesintisiz bir taşımacılık hattı’ sağ-
lanmasına hizmet etmektedir” dedi. 
Türkiye’nin, ulaşım altyapı çalışma-

larında muazzam bir değişim oldu-
ğunu söyleyen Arslan, dev projelerin 
Kamu-Özel Ortaklığı ile hayata ge-
çirildiğini söyledi. Ekonomi Bakan 
Yardımcısı Fatih Metin ise  “Türkiye, 
özellikle son dönemde PPP'de belirli 
aşamalara geldi.  Ulaştırma, sağlık ve 
altyapı yatırımları alanlarında ciddi 
bir tecrübe birikimine ulaştı” dedi.

Zirve’nin kapanışında konuşan 
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan 

ise, “Kamu kesiminin, özel sektörle 
nasıl ve hangi büyüklükte proje ge-
liştirebileceği, bu projeleri nasıl ha-
yata geçirebileceği konusunda, son 
10 yılda küresel ölçekte kabul edilen 
önemli başarılara imza attık” dedi.

 
Başkan Vardan: PPP Kom!tes!n! 
daha fazla der!nleşt!receğ!z
Ulaştırma ve sağlık alanlarında 
önemli projelere imza attıklarına 
değinen DEİK Başkanı Vardan, DE-
İK bünyesinde kurulan PPP Komi-
tesini daha fazla derinleştirerek, bu 
alandaki tecrübeyi ihtiyacı olanlar-
la paylaşmayı amaçladıklarını vur-
guladı. Vardan, İstanbul’u bu alanda 
bir ‘mükemmeliyet merkezi’ haline 
getirmek istediklerini sözlerine ek-
ledi. DEİK bünyesinde 2 yıldır yürü-
tülen çalışmalarla  PPP alanında 42 
ülkeden ilgiliyi bir araya getirdikleri-
ni kaydeden Vardan, bu yılki zirveye, 
Mozambik, Filipinler, Kosova, Bos-
na-Hersek, Portekiz, Etiyopya, Bang-
ladeş, Suudi Arabistan gibi farklı coğ-
rafyalardan katılım olduğunu söyledi. 

Türk!ye, Sırb!stan ve Bosna-Hersek arasındak! ekonom!k !ş-
b!rl!ğ! sürec! duraksamadan devam ed!yor. DEİK bünyes!nde 
gerçekleşt!r!len Üçlü İş Forumu’nda daha önce alınan karar-
lar hayata geç!r!l!yor.

Vardan: Altyapı ve enerj!de !şb!rl!ğ! fırsatları var
2015 yılında Bosna-Hersek’in 
başkenti Saraybosna’da gerçek-
leştirilen etkinliğin yeni ayağın-
da üç ülkenin Bakanını ve iş dün-
yası temsilcilerini İstanbul’da 
ağırlamaktan memnuniyet duy-
duklarını ifade eden DE İK Baş-
kanı Ömer Cihad Vardan, baş-
ta altyapı ve enerji olmak üzere, 
birçok alanda ve sektörde üç ül-
kenin ciddi işbirliği fırsatlarını 
elinde bulundurduğunu söyledi. 
Ülkeler arasında halihazırda im-
zalanmış bulunan Serbest Tica-
ret Anlaşmalarının, ekonomik 

ve ticari ilişkiler için gerekli hu-
kuki zemini hazırladığını ifade 
eden DEİK Başkanı, projelerin 
hayata geçirilebilmesi için ye-
ni ve ortak finansman modelleri 
üzerinde çalışmaya ihtiyaç duy-
duklarını söyledi. Bu çerçevede 
kamu-özel sektör işbirliği mo-
dellerinin ön plana çıktığını ha-
tırlatan DEİK Başkanı Vardan, 
DEİK olarak bu alanda sahip ol-
dukları bilgi ve deneyimleri Sır-
bistan ve Bosna-Hersek ile pay-
laşmaktan mutluluk duyacakla-
rını sözlerine ekledi.
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Kosova’da !ş ve yatırım fırsatları, DEİK’te ele alındı
DEİK tarafından gerçekleştirilen 
Türkiye-Kosova İş ve Yatırım Fo-
rumu, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci ve Kosova Cumhuriyeti 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Hykme-
te Bajrami’nin katılımları ile DEİK 
Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın ev 
sahipliğinde 18 Ekim 2016 tarihin-
de İstanbul’da gerçekleştirildi. T.C. 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Forumun kapanışında yaptığı ko-
nuşmada, Kosova ile 2015 yılında 
imzalanan Serbest Ticaret Anlaş-
masının onaylanması halinde Türk 
iş dünyası temsilcilerinin Koso-
va’da üretmek konusunda daha da 
istekli olacaklarını söyledi. Türki-
ye’ye sıfır gümrük vergisi ile ihra-
cat yapılmasının önemine değinen 
Bakan Zeybekci, Türkiye’nin dün-
yanın birçok ülkesinde yatırımla-
rı ile adından söz ettirdiğini ifade 
ederek, Rusya’da 70 milyar ABD 
Dolarlık müteahhitlik projesinin 
Türk firmaları tarafından üstlenil-
diğini, Mısır’da 6 milyar ABD Dola-
rına yakın Türk yatırımı bulundu-

ğunu, Etiyopya’da ise 3 milyar ABD 
doların üzerinde Türk yatırımının 
mevcut olduğunu söyledi. Koso-
va ile Türkiye arasında imzalanan 
STA’nın onaylanmasını bekledikle-
rini belirten Bakan Zeybekci, bu sa-
yede Kosova’daki Türk yatırımları-
nın artacağını vurguladı. Zeybekci, 
Kosova’nın Türkiye’ye ihracatının 
100 milyon ABD Dolarına çıkması-
nı da arzu ettiklerini belirtti. 
 

“Kosova’da 705 Türk ş!rket! var”
Kosova Cumhuriyeti Sanayi ve Ti-
caret Bakanı Hykmete Bajrami, 
Kosova’nın Türkiye ile ikili ilişki-
lerini güçlendirmek istediklerini 
vurguladı. Bakan Bajrami, farklı 
sanayi sektörlerinde işbirliğini ge-
liştirmek isteyen Kosova’da hâli-
hazırda 705 aktif Türk şirketinin 
varlık gösterdiğini hatırlattı. Tür-
kiye’nin Kosova’dan yaptığı itha-
latın 2015 yılında 250 milyon Av-
ro’ya ulaştığını, bu seviyenin mem-
nuniyet verici olduğunu söyledi. 
Kosova’da elverişli bir yatırım or-

tamı yaratmak istediklerini belir-
ten Bajrami, makroekonomik is-
tikrarı sağlamış durumda olduk-
larını, iş yapmak için güvenli bir 
ortam yaratmak çabasında bulun-
duklarını, bunun içinde özellik-
le ülkenin hukuki sistemine yatı-
rım yaptıklarını vurguladı. Türki-
ye’den gelecek girişimlerin büyük 
memnuniyetle karşılanacağını 
hatırlatan Bajrami, altyapı, tarım, 
sanayi bölge yatırımlarına ihti-
yaç duyduklarını söyledi ve yatı-

rımcıları inşaat, sağlık ve bankacı-
lık sektörlerinde yatırım yapmaya 
Kosova’ya davet etti. 

“STA henüz yürürlüğe g!rmed!”
DEİK Başkanı  Ömer Cihad Vardan 
ise, Forum’da Türkiye ile Kosova 
arasındaki işbirliği ve yatırım im-
kânlarının istişare edildiğini söy-
ledi. Avrupa’nın kalbinde yer alan 
Kosova ile Türkiye’nin ilişkileri-
nin çok daha sıkı ve derin olması-
nı arzu ettiklerini belirten Vardan, 

STA ve çifte vergilendirmeyi önle-
me anlaşmasının imzalandığını ha-
tırlattı. Vardan, Ziraat Bankası’nın 
Kosova’da şube açtığını belirtti ve 
sözlerine şöyle devam etti: “Gelişen 
yatırım ortamında, hâlihazırda ha-
valimanı da dâhil olarak Kosova’da 
birçok Türk işletmesi açıldı ve bun-
lar binlerce Kosovalı kardeşimize iş 
imkânı sağlıyor. Ancak daha çok iş 
yapabilmemizin önünde sıkıntılar 

var. Örneğin, imzalanan Serbest Ti-
caret Anlaşması (STA) henüz onay-
lanıp yürürlüğe girmedi” dedi. Güm-
rüklerde şirketlerin daha fazla güm-
rük vergisi ödemesine sebep olan bir 
takım teknik sorunların da çözül-
mesi gerektiğini belirten Vardan, bu 
teknik ayrıntıların çözümüyle bir-
likte Kosova ile iş yapan kişi ve ku-
rum sayısının artacağını ve  iş hac-
minin de genişleyeceğini söyledi. 1 
Nisan 2016’da yürürlüğe giren İstik-
rar ve Ortaklık Anlaşmasını önem-
sediklerini vurgulayan Vardan, 
“DEİK ile Kosova Türkiye Ticaret 
Odası (KTTO)  ve Kosova Yatırım 
ve İşletmeleri Destekleme Ajansı 
(KIESA) arasında imzalanan işbir-
liği anlaşmaları ile iki ülke şirket-
leri arasında kurumsal diyalog me-
kanizması güçlenecek ve ekonomik 
işbirliği artacak” dedi. Toplantıda;  
DEİK ile Kosova Yatırım ve İşlet-
meleri Destekleme Ajansı(KIESA) 
ve DEİK ile Kosova Türkiye Ticaret 
Odası (KTTO) arasında iyi niyet an-
laşması (MoU) imzalandı.  
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