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“2016 yüksel�ş yılımız olacak”
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Bakanlar d�asporanın sorularını yanıtladı
B A Ş B A K A N  A H M E T  D A V U T O Ğ L U :

Türk diasporası yüz akımız
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
Türk diasporasının ürettiği her 
değerin, Türkiye’nin menfaati-
ne olduğunu ifade ederken, Türk 
diasporası mensuplarının “Tür-
kiye’nin yüz akı” olduğunu söy-
ledi. Dünya Türk Girişimciler 
Kurultayı’nın Akşam Yemeği’n-
de konuşan Davutoğlu, Türk di-
asporasının yurtdışına açılması-
nın, Türkiye için büyük kazanım 
olduğunu ifade ederek, reform-
cu ve dünyadaki değişimleri oku-
yabilen siyaset anlayışından ge-
ri adım atılmayacağını söyledi. 
Başbakan Davutoğlu, yurtdışın-
daki her ziyarette iş dünyasının 
temsiline önem ver-

diklerini kaydetti ve Türkiye’nin 
bölgesinde küresel bir güç oldu-
ğunu belirtti. 

"Türk d�asporasının yanında
olmaya özen gösterd�m"
Davutoğlu, DEİK’in organizas-
yonel yapısıyla  dünya  çapın-
da bir örgüt haline dönüştüğü-
nü ifade etti. DEİK bünyesindeki 
özel amaçlı iki konseyden biri-
nin Dünya Türk İş  Konseyi vesi-
lesiyle yurtiçinde ve dışındaki iş 
adamlarıyla bir araya gelmekten 
memnun olduklarını dile getiren 
Davutoğlu, iş adamlarının üret-
tiği her değerin Türkiye’nin yurt-
dışındaki potansiyelini çok daha 

etkin kullanmasına vesile teş-
kil ettiğini aktararak, “Kurdu-

ğunuz ortaklıklar, yatırımla-
rınız, taahhüt işleriniz ve ih-

racatınızla sizler, Türkiye’nin 
yüz akısınız, en büyük gü-

cüsünüz. Yurt 
dışında yer-
leşik  Türk  iş 

adamlarının 
bir araya gel-

mesini çok 
önemsi-
yoruz" 
ifadele-
rini kul-

landı.

DEİK bünyesinde yer alan Dün-
ya Türk İş Konseyi (DTİK) kap-
samında düzenlenen kurultayda 
konuşan Erdoğan, Türkiye eko-
nomisine yönelik olumlu bir tab-
lo çizerek, Türkiye’nin makro gös-
tergelerinin kuvvetli olduğunu, 
2016’nın ekonomi açısından yük-
seliş yılı olacağını söyledi. Dün-
ya Türk Girişimciler Kurultayı, 
75 ülkeden 2 binin üzerinde Türk 
girişimcisinin katılımıyla İstan-
bul’da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihra-
catta en kötünün geride kaldığına 
ve yeniden yükselişe geçileceğine 
yönelik çok güçlü emareler oldu-
ğunu belirterek “Turizmde de sı-
kıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bu 
alanda da yeni pazarlara açılarak 
kayıplarımızı hızla telafi edeceğiz. 
Cari açık, enfl asyon ve istihdamda 
olumlu yönle ilerliyoruz. 2016’da 
Türkiye’nin ekonomide toparla-
nış hazırlıklarını tamamlayıp, ye-
niden güçlü bir yükseliş eğilimine 
girdiğine hep birlikte şahit olaca-
ğız” şeklinde konuştu.
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ABD’de yuvarlak masa toplantısı Suud� Arab�stan �le yen� �şb�rl�kler�Ürdün'le t�caret den�zyoluyla artacak
Ürdün’ün başkent� Amman’da gerçekleşt�r�len Ürdün-Türk�ye 
İş Forumu’nda �k� ülke arasında yen� �şb�rl�kler� ele alındı. 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, altyapı projeler�nde Türk 
f�rmalarının üstlen�c� olması gerekt�ğ�n� bel�rtt�.

Hırvat�stan �le �şb�rl�ğ� güçlen�yor
DEİK’�n düzenled�ğ� Hırvat�stan-Türk�ye İş Forumu, 
27 N�san’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvat�stan 
Cumhurbaşkanı  Grabar-K�tarov�ć, ekonom� bakanları 
ve �ş dünyasının katılımıyla Zagreb’te gerçekleşt�r�ld�.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’de DEİK, TAİK ve İSPAT’ın 
düzenled�ğ� yuvarlak masa toplantısında Fortune 100’de 
bulunan 24 f�rmanın başkan ve CEO’ları �le görüştü. 
Etk�nl�k bu düzeyde yapılan en büyük toplantı oldu.
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DTİK’�n yen� Bölge Kom�te Başkanları seç�ld�
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DEİK bünyesindeki DTİK 
Genel Kurulu, 27 Mart’ta 
gerçekleştirildi. DEİK Baş-
kanı Ömer Cihad Vardan ile 
DTİK Başkanı Nail Olpak’ın 
açış konuşmaları ile başla-
yan Genel Kurul’da yapılan 
seçimlerde, DTİK’in yeni 
Bölge Komite Başkanları ve 
Komite Üyeleri belirlendi. 
Genel Kurul seçimleri son-
rasında;  DTİK Avrupa Ko-
mite Başkanlığı’na Suat Şa-

hin, DTİK Avrasya Komite 
Başkanlığı’na Ali Galip Sa-
vaşır, DTİK Balkanlar Komi-
te Başkanlığı’na Ömer Süsli, 
DTİK Asya-Pasifik Komite 
Başkanlığı’na Nejdet Demir-
yürek, DTİK Afrika-Ortado-
ğu-Körfez Komite Başkanlı-
ğı’na Abubekir Salim,  DTİK 
Amerika Komite Başkanlı-
ğı’na Ömer Er seçildi. Yeni 
başkanlar 2016-2020 ara-
sında görev yapacak.

Dünya Türk Girişimciler Ku-
rultayı açılışı ve öğle yemeğinin 
ardından,  Başbakan Yardımcı-
ları Yalçın Akdoğan ve Mehmet 
Şimşek, Ekonomi Bakanı Mus-
tafa Elitaş, AB Bakanı ve Başmü-
zakereci Volkan Bozkır ve Kültür 
ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın 
katılımı ile “Bakanlar Oturumu” 
gerçekleştirildi. DEİK Başkanı 
Ömer Cihad Vardan’ın modera-
törlüğünü yaptığı oturumda Türk 
diaspora temsilcileri bakanla-
ra sorularını yöneltti. AB üyelik 
müzakereleri süreci, AB ile ilişki-

lerde paradigma değişimi, Rusya 
krizi, Gümrük Birliği’nin güncel-
lemesi, terörle mücadele, düzen-

siz göç, Türkiye’nin tanıtımı ve 
algı konularının ele alındığı otu-
rumda, 75 ülkeden gelen Türk iş 

adamları, Bakanlara ilgili olduk-
ları alanlarda doğrudan soru sor-
ma fırsatını yakaladı.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, İstanbul’da 75 
ülkeden 2 b�ne yakın 
Türk g�r�ş�mc�s�n� b�r 
araya get�ren DTİK 
Kurultayı’nda konuştu. 
Erdoğan, Türk�ye 
ekonom�s�n�n zorlukları 
aşıp yen�den yüksel�şe 
geçeceğ�n� vurguladı.

Türk�ye-Suud� Arab�stan İş Fırsatları Forumu, somut 
�şb�rl�kler�ne sahne oldu.  20 f�rma arasında yatırım anlaşması 
yapıldı. İk� ülke arasında t�carettek� engeller� 
kaldıracak çalışma heyet� kurulması kararlaştırıldı.

Ekonom� Bakanı El�taş: Türk d�asporası Türk�ye’y� dünyaya tanıtıyor

Dünya Türk G�r�ş�mc�ler Kurultayı 
açılışında konuşan Ekonom� Bakanı 
Mustafa El�taş, Türk d�asporasının 
tanıtım faal�yetler�n�n önem�n� 
vurguladı ve Türk �ş adamlarının 
dünyanın her yer�nde büyük ve 
çok sayıda �şe �mza attığına d�kkat 
çekt�. El�taş, Türk�ye’n�n küresel 

arenada yen� pazarlar bularak, 
başta müteahh�tl�k sektöründek� 
�dd�asını sürdüreceğ�n� söyled�. 
Bakan Türk d�asporasının tanıtımı 
kapsamında, lob� faal�yetler�nde 
bulunulması ve ülke tanıtımında 
koord�nasyonun büyük rol 
oynadığını da �fade ett�. 

"OECD’n�n en hızlı 
büyüyen 2. ülkes�y�z"
Türkiye’nin 2003-2014 dönemin-
de yılda ortalama yüzde 4,8 büyüye-
rek Cumhuriyet tarihinin rekorunu 
kırdığını hatırlatan Erdoğan, 2 se-
çime ve terör olaylarına rağmen ge-
çen yıl Türkiye’nin yüzde 4 düzeyin-
de büyüdüğünü kaydetti. Cumhur-
başkanı Erdoğan, Türkiye’nin OECD 
ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 
ikinci ülke konumunda bulunduğu-
na değinerek, şöyle konuştu:

“2002’de ülkemizde yılda 77 mil-
yar lira yatırım yapılıyordu. 2014’te 
bu, 352 milyar liraya yükseldi. Tür-
kiye’ye son 13 yılda gelen uluslara-
rası doğrudan yatırım, 165 milyar 
dolardır. Sadece geçtiğimiz yıl 16,5 
milyar dolarlık uluslararası yatı-
rım ülkemize gelmiştir. Bir ara 22 
milyar dolara kadar da çıktık. Tür-

kiye’de kişi başına düşen milli ge-
lir, aynı dönemde 3 bin 500 dolar-
dan 10 bin 500 dolar seviyesine çık-
tı. 2015’in Şubat ayında ülkemizde 
5 bin 400 şirket açılırken, bin şirket 
kapandı. Bu yılın aynı ayında açı-
lan şirket sayısı 6 bin 300. Kapanan 
şirket 780. Olayı farklı yerlere çek-
me gayreti içerisinde olanlar olabi-

lir. Biz, işimize bakacağız, yolumu-
za aynı kararlılıkla devam edeceğiz. 
Otomobil satışlarında geçtiğimiz yıl 
726 bin adetle rekor kırılmıştır. Bu 
yıl da satışlar aynı seviyede devam 
ediyor. Buzdolabı, çamaşır makine-
si gibi beyaz eşya satışlarındaki artış 
eğilimi sürüyor. Bunlar bir refah dü-
zeyinin ifadesi değil mi?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
'Çağdaş Alperen' vurgusu
Erdoğan, yurtdışındaki iş adam-
larının Türkiye açısından önemi-
nin büyük olduğunu vurgulaya-
rak, TİKA çalışanları için “çağdaş 
alperenler” ifadesini kullandığı-
nı anımsattı. Erdoğan, “Aynı sıfa-
tı sizlerin de hak ettiğine inanıyo-

rum. Bugün yerkürenin dört bir 
yanında işinin, kazancının, ekme-
ğinin peşinde olan iş adamlarımı-
zın, profesyonel meslek erbabı kar-
deşlerimizin her biri birer çağdaş 
alperendir” dedi.

"En güçlü 3 d�asporadan b�r� 
olması hedefl en�yor"
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan 
Kurultayın açılışında yaptığı konuş-
mada Türk diasporasının siyasi se-
beplerle değil, çalışmak için Türki-
ye’den ayrılan vatandaşlarımızdan 
oluştuğuna dikkat çekerek, Türk 
diasporasının önceden sadece Av-
rupa’da varlık gösterirken, bugün 
Amerika’dan Asya’ya, Afrika’dan Pa-
sifik ülkelerine kadar dünyanın her 
yerinde olduğunu vurguladı. 5 kıta-
dan 2.000’e yakın Türk girişimcisi-
ni bir araya getiren Kurultayda, ka-
tılımcıların dörtte birinin 35 yaş al-
tı genç girişimcilerden oluştuğunu 
belirten Vardan, Türk diasporasını 
dünyanın en etkin ve en güçlü 3 di-
asporasından biri olmasını hedefl e-
diklerini de sözlerine ekledi.

DTİK Başkanı Nail Olpak ise, 
DTİK’in DEİK çatısı altında kuru-
lan ilk özel amaçlı iş konseyi oldu-
ğunu hatırlatarak, günümüz dün-
yasında diasporaların dayanışma 
içerisinde çalıştığına ve sıkıca ke-
netlendiklerine dikkat çekti. Türk 
diasporasının, dünyanın en büyük 
10’uncu diasporası olduğuna deği-
nen Olpak, gelecekte bu imkanın 
daha iyi değerlendirileceği inancı-
nı yineledi. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’ye
açılacak �ş adamlarına destek sözü

Başta Türkiye’nin TTIP sürecine 
katılımı ve Türkiye ile ABD arasın-
daki ticari ilişkilerin artırılması-
na ilişkin hükümet ve iş dünyasın-
dan önemli bir adım geldi. DEİK, 
TAİK ve İSPAT işbirliğinde dü-
zenlenen Gala Yemeği, 30 Mart’ta 
Washington’da Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi 
Bakanı Mustafa Elitaş, DEİK Baş-
kanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye 
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 
(İSPAT) Başkanı Arda Ermut, DE-
İK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) 
Başkanı Ekim Alptekin ve 450 Türk 
ve Amerikalı iş dünyası temsilcisi-
nin katılımı ile gerçekleşti. Gala ye-
meğinde Türk ve ABD’li iş adamla-
rına konuşan Erdoğan, iki ülke ara-
sında ekonomik ilişkilerin, siyasi 
ilişkilerin ulaştığı seviyeye ulaşma-
sı için çalışacaklarını söyledi. Erdo-
ğan Türk iş adamlarına ise ABD’ye 
açılmaları çağrısı yaptı ve bu konuda 
arkalarında olacakları sözünü verdi.

"Dünyanın en öneml� 
p�yasasından uzak kalınamaz"
Karşılıklı ticaretin geliştirilmesin-
de yatırımcılardaki çeşitli ön yargı-
ların engel oluşturduğunu aktaran 
Erdoğan, “Türk yatırımcısı, ABD ile 
olan fiziki uzaklık, rekabetçi ortam, 
mevzuat noktasındaki farklılıklar, 
iş yapma şeklindeki farklı sebepler-
le buradaki pazara temkinli yakla-
şıyor. Oysa Türk yatırımcıların bu 
ülkede önemli başarı hikayeleri var-
dır” dedi. Dünyanın en önemli piya-
sasındaki ekonomik dinamiklerden 
uzak kalarak, küresel anlamda mar-
kalaşma ve rekabet gücü edinmenin 
mümkün olmadığını vurgulayan Er-
doğan, “Bunun için küresel şirket-

ler ve yatırımcıları sürekli ABD pa-
zarından pay almaya çalışıyor. Türk 
yatırımcısının da aynı yolu takip et-
mesi gerekiyor. Dünyanın en büyük 
ekonomisini sadece finansal veriler-
le izlemek ve bu pazardaki rekabet-
ten kaçınmak, büyük hedefl eri olan 
ülke için kabul edilemez bir durum-
dur. Yatırımcılarımıza diyorum ki, 
büyük düşünün, orta ve uzun vadeli 
planlarınızı sağlam yapın, yerel fir-

malarla ortaklıklar kurun ve ticari 
ağlarınızı okyanusun bir diğer tara-
fına doğru genişletin. Bu yönde ata-
cağınız adımlarda hiç şüpheniz ol-
masın ki Türkiye, devlet olarak arka-
nızda olacaktır” diye konuştu.

"Ekonom�k �l�şk�ler� gel�şt�receğ�z"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ABD ile 
ilişkilerimizin ekonomik boyutunu, 
siyasi düzeyiyle uyumlu hale getirme 

arzusu içerisindeyiz” dedi. Erdoğan, 
ABD ve Türkiye arasında uzun geç-
mişe ve güçlü temellere sahip ilişki-
lerin olduğunu, bunun ikili konular 
yanında, bölgesel ve küresel gelişme-
ler açısından büyük önem taşıdığını 
belirterek, “Çok geniş bir coğrafyada, 
terörle mücadeleden arz güvenliğine 
ve küresel ekonomik gelişmelere ka-
dar geniş bir işbirliği alanına sahibiz. 
Hiç şüphesiz ABD dünyanın en güç-
lü ekonomisidir. Türkiye de dünya-
nın en büyük 17’nci, Avrupa’nın 6’ncı 
büyük ekonomisidir” değerlendir-
mesinde bulundu. Türk ve Amerikan 
yatırımcılarının daha fazla bir araya 
gelmeleri, projeler geliştirmeleri ve 
birlikte iş yapma kültürünü edinme-
leri gerektiğinin altını çizen Erdo-
ğan, “Şu anda içimizde bu tür adımlar 
atmış birçok iş adamlarımız, girişim-
ciler var, bunların sayısını daha da 
artması arzumuzdur. Elbette Ame-
rikan yatırımcılarının da aynı yakla-
şımı benimsemesi gerekiyor” dedi.

Hırvatistan-Türkiye ekonomik işbirliği güçleniyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kuru-
lu (DEİK) tarafından düzenle-
nen Hırvatistan-Türkiye İş Foru-
mu, 27 Nisan’da Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatis-
tan Cumhurbaşkanı Kolinda Gra-
bar-Kitarović, Ekonomi Bakanı 
Mustafa Elitaş, Hırvatistan Eko-
nomi Bakanı Tomislav Pane-
nić’in katılımları ile DEİK Başka-
nı Ömer Cihad Vardan ve Hırva-
tistan Ticaret Odası Başkanı Luka 
Burilović’in ev sahipliğinde Hır-
vatistan’ın başkenti Zagreb’te ger-
çekleştirildi.

“Hırvat�stan kabuğuna
sığmayan b�r ülkeye dönüştü”
Forumda konuşan  Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 yıl 
aradan sonra Hırvatistan’da 600 
iş adamının buluşmasına aracılık 
eden forumun, iki ülke arasındaki 
işbirliğinde kararlılığa işaret etti-
ğini söyledi. Hırvatistan’ın 10 yıl 
içerisinde gerçekleşen NATO ve 
AB üyeliği, doğal ve turizm güzel-
likleri ile büyük gelişme göster-
diğini, kabuğuna sığmayan bir ül-

keye dönüştüğünü belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, dünyanın 
önemli cazibe merkezlerinden bi-
ri haline gelen Hırvatistan’ın yeni 
hükümet ile ilişkilerin dayanışma 
ile devam edeceğine inancını vur-
guladı. Türkiye ve Hırvatistan’ın 
paylaştıkları ortak tarih ve kül-
türe ek olarak, siyasi ve askeri or-
taklığının da bulunduğuna dikkat 
çeken Erdoğan, ikili ticari ve eko-
nomik ilişkilerin istenilen düzeye 
ulaşmadığını, iki ülke arasındaki 
ticaret hacminin 1 milyar dolara 
ulaşmasının önünde herhangi bir 
engel bulunmadığını vurguladı.

“Türk�ye’den gelecek
yatırımlara destek ver�yoruz”
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Ko-
linda Grabar-Kitarović ise, iki ül-
ke arasındaki işbirliğinin bu zi-
yaret ile artmasını beklediğini 
söylerken, Türkiye’nin bölgesel 
süreçlerdeki rolüne ve Türki-
ye’nin Avrupalı kurumlar ile en-
tegrasyonu için verdikleri deste-
ğe dikkat çekti. İki ülke arasındaki 
ticaret hacminin giderek artmak-

ta olduğunu belirten Hırvatistan 
Cumhurbaşkanı Grabar-Kitaro-
vić, iki ülke arasında turizm, ta-
rım, enerji, bankacılık, yeni tekno-
lojiler gibi alanlarda yapılacak iş-
birliklerine ek olarak, Türkiye’den 
Hırvatistan’a gelecek yatırımlara 
destek verdiklerini vurguladı.

Tur�zmde ortak proje arayışı 
Ekonomi Bakanı Mustafa Eli-
taş ise Hırvatistan ile temel hede-
fin, siyasi ilişkilerde kaydedilen 
yakınlığın ticari ilişkilerde de kar-
şılığını bulması olduğunu söyledi. 
Bakan Elitaş, ticaret hacminin 1 
milyar dolara çıkarmak için gay-
ret gösterileceğini, son 8 yılda iki 
ülke arasındaki ticaret hacminin 6 
kattan fazla arttığını belirtti. Hır-
vatistan’a Türkiye’den giden 15’i 
büyük çaplı olmak üzere 60’a ya-
kın yatırımın bulunduğunu ifade 
eden Bakan Elitaş, altyapı ve tu-
rizm alanlarında yatırım fırsatla-
rına dikkat çekti. Bakan Elitaş, tu-
rizm sektöründe ortak projelerin 
geliştirilmesinin gerekliliğinin de 
alkını çizdi.

Hırvat�stan’a yapılan en kapsamlı 
özel sektör heyet� z�yaret�
DEİK Başkanı Ömer Cihad Var-
dan ise konuşmasında, söz konusu 
özel sektör heyetinin Türkiye’den 
Hırvatistan’a bugüne kadar gelmiş 
en kapsamlı ve en geniş özel sek-

tör heyeti olduğunu söyledi. Bu-
güne kadar Türkiye’den Hırva-
tistan’a  200 milyon dolar yatırım 
yapıldığını ifade eden Başkan Var-
dan, DEİK olarak tarihi, kültürel 
ve sosyal ilişkilerin çok derin ol-
duğu Hırvatistan ile ticaret ve ya-

tırım ilişkilerini her bakımdan 
geliştirmek arzusu içerisinde ol-
duklarını vurguladı. Başkan Var-
dan, DEİK Türkiye-Hırvatistan İş 
Konseyi’nin 1995'te, Türkiye’nin 
Hırvatistan’ı tanımasından 3 yıl 
sonra kurulduğunu da hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ABD’l� yönet�c�ler �le b�r araya geld�

ABD’n�n önde gelen 
ş�rketler�n�n başkan ve CEO’ları, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p 
Erdoğan �le b�r araya geld�. 
DEİK, TAİK ve İSPAT �şb�rl�ğ�nde, 
30 Mart’ta ABD’n�n başkent� 
Wash�ngton’da gerçekleşt�r�len 
Yuvarlak Masa Toplantısı’nda 
Coca-Cola, Dow Chem�cal, 
Baxalta, Honeywell, C�t�bank, 
PwC g�b� dünya dev� ş�rketler�n 
yönet�c�ler� de hazır bulundu. 
Toplantıya, Fortune-100 l�stes�nde 
yer alan 25 ş�rket�n tems�lc�s� ve 
Dış�şler� Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Ekonom� Bakanı Mustafa El�taş, 
Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak katıldı. DEİK 
Başkanı Ömer C�had Vardan, 
Başbakanlık Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansı (İSPAT) Başkanı 
Arda Ermut ve DEİK/Türk�ye-
ABD İş Konsey� (TAİK) Başkanı 
Ek�m Alptek�n de toplantıda hazır 
bulundu.

"Türk�ye parmakla 
göster�l�yor"
Toplantının açış konuşmasını 
gerçekleşt�ren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Türk�ye-ABD �l�şk�ler�nde 
s�yas�, savunma, asker� boyutu ne 
kadar önems�yorsak, ekonom�, 
yatırım ve t�car� boyutu da o kadar 
önems�yoruz” ded�. Bu z�yaret �le 
�l�şk�ler�n ekonom�, yatırım ve t�car� 
boyutunu da ele alarak, ‘nasıl daha 
�ler�ye götüreb�l�r�z?’ sorusuna 

cevap aramaya geld�kler�n� �fade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türk�ye’n�n bölges�nde b�r �st�krar 
ab�des� olmaya devam ett�ğ�n�; 
Türk�ye’n�n gel�şmekte olan ülkeler 
arasında parmakla göster�l�rken, 
yen� yatırımlar ve mega projeler 
�le Türk�ye’n�n bu konumunu 
sağlamlaştıracaklarını vurguladı.

"Türk�ye'n�n yalnız sırakılması 
b�z� üzüyor"
 Türk�ye-ABD �l�şk�ler� �le �lg�l� 
olarak �se Cumhurbaşkanı Erdoğan 
“Maalesef �k� ülke arasında 
ekonom�, yatırım ve t�caret 
m�ktarı arzu ed�len boyutlarda 
değ�l. Bu tabloyu değ�şt�rmek 
�ç�n s�zler� Türk�ye’ye yatırım 
yapmaya davet ed�yorum” 
d�ye konuştu. TTIP sürec�ne de 
değ�nen Cumhurbaşkanı Recep 
Tayy�p Erdoğan, “ABD �le Avrupa 
B�rl�ğ� arasında �lerlemekte olan 
TTIP sürec�n� yakından tak�p 
ed�yoruz. Maalesef k� Türk�ye’n�n 
AB �le olan Gümrük B�rl�ğ� �l�şk�s� 
sebeb�yle yalnız bırakıldığını 
görüyoruz. Bu da b�zler� üzüyor; 
ekonom�m�z� olumsuz etk�l�yor. Bu 
noktada s�zler�n desteğ�ne �ht�yaç 
duyuyoruz” ded�. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın ardından ABD’l� 
ş�rket yönet�c�ler�, Türk�ye �le 
olan mevcut ve �ler�ye dönük 
yatırım potans�yeller� �le �lg�l� 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
heyet�ne b�lg� verd�.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan �ş dünyasına TTIP çağrısı

“TTIP ar�fes�nde b�rb�r�m�ze destek olmalıyız”

Erdoğan, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında 
müzakereleri devam eden Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı anlaşmasıyla 
ilgili “AB ile paralel şekilde ABD ile bir 
serbest ticaret anlaşması akdetmek veya 
bu anlaşmaya katılmak arzusundayız” 
diye konuştu. Türk ve ABD iş dünyasından, 

Türkiye’nin anlaşmaya taraf olmasına 
veya ABD ile bir serbest ticaret anlaşması 
imzalamasına kuvvetli destek verilmesini 
beklediklerini aktaran Erdoğan, “Bu 
durum her iki tarafa da sayısız faydalar 
sağlayacaktır. İstihdam artışı ve teknoloji 
transferini de kolaylaşacaktır. Bu yaklaşımın 

yönetime, kongre üyelerine, iş çevrelerine, 
siyasetçilere, karar mekanizmalara doğru 
şekilde izah edilmesinde sizlerin de katkısı 
çok büyük önem arz etmektedir. Ortak 
geleceğimizi birlikte inşa etme çağrımıza 
hepinizin olumlu cevap vereceğine 
inanıyorum” dedi.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Bir NATO 
üyesi olarak Türkiye’nin, müttefi k olmanın 
gereğini yerine getirdiğini söyledi. Vardan, “Türk 
Amerikan ilişkileri güvenliğin yanı sıra düzeyli 
bir ekonomik ortaklık ilişkisi içinde bulunuyor. 
Hatta bu ortaklık, Obama’nın 2009’da Türkiye’ye 
yaptığı ziyaret akabinde model ortaklığa 
dönüştü” dedi. Türkiye ve ABD arasındaki ticaret 
ve yatırımların arzu edilen düzeye gelmesi 
gerektiğini belirten Vardan sözlerine şöyle 

devam etti; “Türk ve Amerikan fi rmaları olarak; 
daha çok yatırım yapmak, ticaret hacmimizi 
geliştirmek ve 3'üncü ülkelerde projeler 
gerçekleştirmek istiyoruz. Bunu yaparken de, 
TTIP gibi küresel ticaretin kurallarını “sil baştan” 
değiştirecek bir ortaklığın arifesinde, birbirimize 
destek olmamız gerekiyor. Türk-Amerikan 
ekonomik ortaklığının, Türkiye’nin TTIP sürecine 
dâhil edilerek, revize edilmesi bizlerin stratejik 
talebidir.”
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Ürdün �le t�caret den�zyolu �le artacak 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Aka-
be ile İskenderun arasında Ro-Ro 
seferlerinin başlatılacağını belirt-
ti. Ürdün-Türkiye İş Forumu, 27 
Mart’ta Ürdün’ün başkenti Am-
man’da Başbakan Ahmet Davutoğ-
lu ve Ürdün Haşimi Krallığı Baş-
bakanı Abdullah Ensour, Ekonomi 
Bakanı Mustafa Elitaş, DEİK Yö-
netim Kurulu üyesi ve İTO Başka-
nı İbrahim Çağlar’ın katılımları ile 
DEİK Ürdün-Türkiye İş Konseyi 
Başkanı Hamdi Taba’nın ev sahip-
liğinde gerçekleşti.  Foruma Türk 
ve Ürdünlü  200’ü aşkın iş dünyası 
temsilcisi katıldı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
İpekyolu’nun üzerinde bu coğraf-
yanın tekrar ayağa kalkmasını te-
menni ettiklerini belirtti. Davutoğ-
lu, Akabe ile İskenderun arasında 

Ro-Ro seferlerinin başlatılacağını 
belirtti. Türk ve Ürdünlü iş adam-
larına seslenen Davutoğlu, Ür-
dün’de mevcut 300 milyon dolarlık 
Türk yatırımına ek yatırımlar ya-
pılması, altyapı projelerinde Türk 
firmalarının üstlenici olması ge-
rektiğini belirtti. Havayolu seferle-
rinin de artırılmasının planlandı-
ğını belirten Davutoğlu, Ürdün’ün 
inanç turizminde keşfedilmemiş 
bir hazine olduğunu söyledi.

"Tur�zm ç�ft yönlü gel�şmel�"
Ürdün Haşimi Krallığı Başbaka-
nı Abdullah Ensour, bölgedeki so-
runların iki ülkenin ekonomik, si-
yasi ilişkilerini geliştirmesine en-
gel olmaması gerektiğine vurgu 
yaptı. Ensour, ekonomik düzeyde 
yapılan görüşmelerde, Akabe ile 

Türkiye tarafından belirlenecek 
bir liman arasında  Ro-Ro seferle-
rinin hızlıca başlatılması, AB ile, 
NAFTA ülkeleri ile Ürdün arasın-
daki Serbest Ticaret Anlaşmala-
rının Ürdün’de üretilecek Türk 
mallarının ihracatında avantaj 
sağlaması gibi konuların masaya 
yatırıldığını belirtti. Ensour, iki 
ülke arasında çift yönlü turizmin 
geliştirilmesi gerektiğine dikkat 
çekerek, özellikle dini turizm açı-
sından Ürdün’ün Türk ziyaretçi-
leri beklediğini belirtti.

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve 
İTO Başkanı İbrahim Çağlar, eko-
nomik işbirliğini geliştirmek adına 
yoğun çalışma yürütülmesi gerek-
tiğine vurgu yaptı. Çağlar, iki ülke 
arasında imzalanan Serbest Tica-
ret Anlaşmasının yeni ticari ola-
naklar yarattığını belirtti. Çağlar, 
iki ülke arasında kesilen kara bağ-
lantısına alternatif güzergahların 
acilen devreye girmesi gerektiğine 
dikkat çekti. 

Sur�ye ve Irak’tak� çatışmalar Ürdün �le kara bağlantısını 
keserken, Başbakan Davutoğlu, Akabe-İskenderun Ro-Ro 
seferler�n�n başlatılacağını duyurdu. Ayrıca artacak havayolu 
seferler�yle tur�zm�n de canlandırılması hedefl en�yor. 

İ K İ  Ü L K E  E K O N O M İ S İ  B İ R B İ R İ N İ  T A M A M L I Y O R
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Finlandiya ile 2020 yılında 5 milyar euroluk ticaret hedefi 

Başbakan Davutoğlu’ndan Türk işadamlarına Bosna Hersek’e yatırım çağrısı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Tür-
kiye ile Finlandiya arasındaki ti-
caret hacminde  2018 yılı hedefi-
ni 2 milyar avro, 2020 yılı hedefini 
ise  5 milyar avro olarak belirledi. 
İki ülke arasındaki ticaret hac-
minde  ilk defa 2015 yılında yüz-
de 13’lük düşüş olduğunu belirten 
Davutoğlu, “Ticaret hacminde bu 
yıl pozitif değişiklik olmasını  ve 
ticaret ve yatırımlarda fark yarat-
mayı umuyoruz” dedi.

DEİK tarafından düzenlenen 
Finlandiya-Türkiye CEO Forumu, 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Fin-
landiya Başbakanı Juha Sipilä, Fin-
landiya Sanayi Konferasyonu Genel 
Direktörü Jyri Häkämies’in katı-
lımlarıyla, DEİK Başkanı Ömer Ci-
had Vardan'ın ev sahipliğinde 6 Ni-
san’da Finlandiya’nın başkenti Hel-
sinki’de  gerçekleştirildi. Türkiye 
ve Finlandiya’nın ekonomik yapı-
sının  birbirini tamamlar nitelikte 
olduğunu belirten Başbakan Davu-
toğlu, Türkiye’nin daha ileri derece-

Türk iş adamlarına Bosna Her-
sek’te yatırım yapmalarını tavsiye 
eden Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
Bosna Hersek’te 1 milyar dolarlık 
Türk yatırımı olması gerektiğini 
belirtti. Başbakan, tarım, turizm, 
enerji, altyapı, finans,  alanlarında 
işbirliklerinde potansiyel olduğu-
nu belirtti.

DEİK Türkiye-Bosna Hersek İş 
Konseyi Toplantısı ve Çalışma Ye-
meği, 7 Nisan’da Ankara’da   Baş-
bakan Ahmet Davutoğlu ve Bosna 
Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı 
Denis Zvizdić’in teşrifl eriyle, Eko-
nomi Bakanı Mustafa Elitaş, Bosna 
Hersek Dış Ticaret ve Ekonomi Ba-
kanı Mirko Šarović, Bosna Hersek 
Dış Ticaret Odası Başkan Yardım-
cısı Nemanja Vasić ve DEİK Tür-
kiye-Bosna Hersek İş Konseyi Baş-
kanı Muzaff er Çilek’in katılımları 
ile DEİK Başkanı Ömer Cihad Var-
dan’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Davutoğlu açış konuşmasında, 
Bosna Hersek ile ekonomik ilişki-

lerin, siyasi ilişkilerdeki yakınlı-
ğa rağmen halen istenen seviyeye 
ulaşmadığını belirtti. İki ülke ara-
sındaki ticaret hacminin en yakın 
zamanda 1 milyar dolara çıkarıl-
masını temenni ettiklerini belirten 
Başbakan Davutoğlu, iki ülke ara-
sındaki Serbest Ticaret Anlaşma-
sı’nın kapsamının yenilenmesi ge-
rektiğini vurguladı. Türk iş adam-
larının Bosna Hersek’te yapılan iş 
fuarlarına katılmaya çağıran Baş-
bakan Davutoğlu, TİKA üzerinden 
Bosna Hersek’e 1 milyar avroluk 
proje gerçekleştirildiğini belirtti.

Bosna Hersek Bakanlar Kon-
seyi Başkanı Denis Zvizdić ise 
uzun vadeli doğrudan yabancı ya-
tırımların Bosna Hersek açısın-
dan önemine dikkat çekti. Zviz-
dić, EFTA ve AB’nin yanısıra 
Türkiye’nin de Bosna Hersek’in 
en önemli ticaret ortaklarından 
biri olduğunu vurgularken, Türk iş 
adamlarını, vergi avantajlarından 
yararlanmaya davet etti. Enerji 

santralleri, otoyol inşaat projeleri 
gibi yatırım bekleyen projelerin bu-
lunduğunu belirten Zvizdić, sanayi 
yatırımlar alanında stratejik ortak 
arayışı içinde olduklarını söyledi. 

"Türkler 5 b�n �st�hdam sağlıyor"
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan 
ise, “Bosna Hersek’in NATO ve AB 
yolunda süratle ilerlemesini arzu-
luyoruz” dedi. Türkiye ile Bosna 
Hersek arasındaki 1 milyar dolarlık 
ticaret hacmine ulaşma hedefi için 
daha çok çalışılması gerektiğini 
vurgulayan Vardan sözlerine şöyle 
devam etti: “Serbest ticaret anlaş-
mamızın, hizmetleri de içerecek şe-
kilde revize edilmesini talep ediyo-
ruz. Bugüne kadar 80’e yakın Türk 
şirketi, Bosna Hersek’te 300 mil-
yon doların üzerinde yatırım yap-
mış durumda. Türk işverenler, yak-
laşık 5 bin Bosnalıya istihdam sağlı-
yor. Türk müteahhitlerimiz, Bosna 
Hersek’te 500 milyon dolara yakın 
16 proje tamamladı.”

964
MİLYON DOLAR
Toplam dış
t�caret hacm�

ÜRDÜN

1.3
MİLYAR DOLAR
Toplam dış
t�caret hacm�

FİNLANDİYA

543
MİLYON DOLAR
Toplam dış
t�caret hacm�

BOSNA
HERSEK

293
MİLYON DOLAR
Türk�ye’den Bosna Hersek’e 
yapılan �hracat 

BOSNA
HERSEK

300
MİLYON DOLAR
Türkler�n Bosna Hersek’te 
yaptığı yatırım

BOSNA
HERSEK

266
MİLYON DOLAR
Türk�ye’den F�nland�ya’ya 
yapılan �hracat

FİNLANDİYA

400
MİLYON DOLAR
Son 10 yılda F�nl� ş�rketler�n
Türk�ye’de yaptığı yatırım tutarı

FİNLANDİYA

836
MİLYON DOLAR
Türk�ye’n�n Ürdün’e 
�hracatı

ÜRDÜN

163
BİN KİŞİ
Türk�ye’ye gelen 
Ürdünlü tur�st sayısı

ÜRDÜN

de teknolojiye, Finlandiya’nın ise 
nitelikli iş gücüne ihtiyacı olduğu-
nu vurguladı. Teknoloji sektörün-
de rekabetin arttığını vurgulayan 
Davutoğlu, Türkiye’nin coğrafi ko-
numunun avantajları  ile  Finlan-
diya’nın yüksek seviyedeki bilgi 
birikimini bir araya getirmeyi arzu 
ettiklerini söyledi. 

 
Gümrük B�rl�ğ� 
güncellenmel�
Finlandiya Başbakanı Juha Si-
pilä ise köklü bir tarihe sahip olan 
Türkiye-Finlandiya ilişkileri-
nin ilerletilmesi gerektiğinin al-
tını çizerek, Türkiye-AB Güm-
rük Birliği’nin gecikmeksizin 
güncellenmesi gerektiğini söy-
ledi. 2015 yılında yürürlüğe gi-
ren JETCO mekanizmasına bü-
yük önem atfettiklerini belirten 
Finlandiya Başbakanı, en kısa za-
manda Türk heyetini bu meka-
nizma kapsamında Helsinki’de 
ağırlamak istediklerini söyle-

di. Türkiye’nin AB üyeliğine tam 
destek verdiklerini de belirten 
Sipilä, Türkiye’nin Finlandiya’da 
en çok tercih edilen turizm desti-
nasyonlarından biri olduğunu da 
sözlerine ekledi.

F�nl�ler AB sürec�nde 
yanımızda oldu
DEİK Başkanı Ömer Cihad Var-
dan, Finlandiya’nın AB üyeli-
ği konusunda her zaman Türki-
ye’nin yanında olduğunu söyle-
di. AB üyelik süreci ile beraber 
iki ülke ilişkilerinin de geliştiril-
mesi gerektiğini ifade eden Var-
dan, son 10 yılda Finli şirketlerin 
Türkiye’de 400 milyon dolar yatı-
rımı bulunduğunu belirtti ve “Bu 
rakam yeterli değil, ama önemli. 
Gelişen ekonomilerimiz aramız-
da yeni işbirliği imkânlarını bir-
likte keşfetmemiz gerekiyor. Bu 
bağlamda FinPro ile Ankara’da 
ve İstanbul’da forumlar düzenle-
meye devam edeceğiz” dedi.

Türk şirketleri 
Libya’ya dönmeye hazır

DEİK Türk�ye-L�-
bya İş Konsey� 
Başkanı Murat 
Üstay başkanlı-
ğında, L�bya he-
yet� �le toplantı, 
L�bya Başbakanı 
Fayez Al-Saraj, L�bya Dış�şler� Bakanı 
Mohamed Altah�re Hamouda Ahmed 
Syala, Başbakan S�yas� Danışmanı Taher 

El Sonn� ve L�bya’nın Ankara Büyükelç�s� 
Abdurrazzaq Mukhtar’ın katılımıyla 13 
N�san’da İstanbul’da gerçekleşt�. Üstay, 
L�bya'dan öncel�kl� projeler�n açıklanma-
sını bekled�kler�n�, Türk f�rmaları olarak 
yarım kalan projeler� devam ett�rmeye 
hazır olduklarını �fade ett�. L�bya Dış�şle-
r� Bakanı Mohamed Altah�re Hamouda 
Ahmed Syala, �ş anlaşmalarını gözden 
geç�recekler�n�, tem�nat mektupları ko-
nusunu da çözüme kavuşturmak �ç�n 
çalışacaklarını söyled�. L�bya Başbakanı 
Fayez Al-Saraj �se L�bya ekonom�s�n�n 

tekrar canlanmasınd a Türk ş�rketler�n�n 
yen�den rol alacağını d�le get�rd�. 

Yatırımcı, teknik müşavir ve
müteahhit birlikte çalışacak

DEİK Enerj� İş Konsey�, DEİK Uluslararası 
Tekn�k Müşav�rl�k İş Konsey� ve Türk�ye 
Müteahh�tler B�rl�ğ� (TMB) �şb�rl�ğ�nde 
31 Mayıs’ta Ankara’da Ekonom� Bakanı 
Mustafa El�taş’ın katılımıyla Üçlü İşb�rl�ğ� 
Toplantısı  gerçekleşt�r�lecek. Türk �nşa-
at sektörünün uzun süred�r etk�n oldu-

ğu ana pazarlarda son zamanlarda yaşa-
nan gel�şmeler, düşen enerj� f�yatlarının 
büyük çaplı proje f�z�b�l�teler�ne ve sek-
tördek� global rekabete etk�s� göz önü-
ne alındığında, yatırımcı, tekn�k müşav�r 
ve müteahh�t arasındak� �şb�rl�ğ�ne olan 
�ht�yacın önümüzdek� dönemde artaca-
ğı gözlemlen�yor.  Üçlü �şb�rl�ğ�n�n yanı 
sıra, yaşanan kaybı dengelemek  �ç�n 
yen� pazar ve fırsatların değerlend�r�le-
ceğ� bu toplantıda ayrıca, uluslararası 
f�nansman kuruluşlarının �hale süreçler� 
ve projeler� hakkında sunumlar da yapı-

lacak.  Toplantı kapsamında “yükselen 
pazar Afr�ka” ve ambargoların b�r kıs-
mının kaldırılmasının ardından Batı’nın 
odağı hal�ne gelen İran’ın konuşulacağı 
�k� panel gerçekleşt�r�lecek. 

Afrika ile sağlık alanında 
işbirliği artırılacak

İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Afr�ka Uygu-
lama ve Araştırma Merkez� (AFRİKAM) 
ve DEİK Sağlık Tur�zm� İş Konsey� (SAİK) 
�şb�rl�ğ� �le 29 Mart’ta, Ankara’da “Afr�ka 

�le Sağlık D�plo-
mas�s�” çalışma 
kahvaltısı yapıldı. 
Çalışmaya Afr�ka 
ülkeler� büyükelç�ler�n�n 
yanı sıra İstanbul Aydın 
Ün�vers�tes� Rektörü Prof. 
Dr. Yad�gar İzm�rl�, AFRİKAM 
D�rektörü Prof. Dr. Sedat Aybar ve SAİK 
Başkanı Dr. Ruşen Yıldırım katıldı. Çeş�t-
l� bakanlıkların tems�lc�ler� ve sağlık ş�r-
ketler�n�n de yer aldığı toplantıda sağlık 
alanındak� �l�şk�ler konuşuldu.

Kısa... Kısa... 
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Türk�ye ve Suud� Arab�stan arasında 
yen� �şb�rl�kler�ne �mza atıldı

DEİK tarafından 
düzenlenen Türk�ye-Suud� 
Arab�stan İş Fırsatları 
Forumu'nda somut 
�şb�rl�kler�ne �mza atıldı. 
6 sektörden 20 f�rma 
arasında yatırım ve �şb�rl�ğ� 
anlaşması yapıldı. Türk�ye 
Ekonom� Bakanı Mustafa 
El�taş ve Suud� Arab�stan 
Sanay� ve T�caret Bakanı 
Al Rab�ah görüşmes�nde 
�se t�carettek� engeller� 
kaldıracak çalışma heyet� 
kurulmasına karar ver�ld�.

 

DEİK tarafından düzenlenen Tür-
kiye-Suudi Arabistan İş Fırsatları 
Forumu, 14 Nisan’da İstanbul'da 
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, 
Suudi Arabistan Krallığı Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Taufiq Bin Fawzan 
Al Rabiah, DEİK Türkiye-Suudi 
Arabistan İş Konseyi Başkanı Yu-
suf Cevahir ve  DEİK Türkiye-Suu-
di Arabistan İş Konseyi Eş Başkanı  
Mazan Rajab’ın katılımları ile DE-
İK Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın 
ev sahipliğinde gerçekleşti. 

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, 
forumda yaptığı konuşmada Suu-
di Arabistan’ı hem Körfez Bölge-
sinde, hem de dünyada en büyük 
iş ortaklarından bir olarak gördük-
lerine dikkat çekti. İslam İşbirli-
ği Liderler Zirvesi gibi üst düzey-

de gerçekleştirilen bu ziyaretlerin 
sayısı artıkça ülkelerin refahının 
artacağını belirten Elitaş, iki ülke 
halkına istihdam sağlamak adına 
önemli bir çaba olduğunu belirtti. 
Fakirliğin hiçbir ülkenin kaderi ol-
madığına vurgu yapan Bakan Eli-
taş, üçüncü ülkelerde üstlenilecek 
ortak projeler ile istihdam sağlan-
ması gerektiğini söyledi.

“KİK �le Türk�ye arasında 
STA �mzalanmalı”
Ekonomi Bakanı Elitaş, 2015’te 
Suudi Arabistan ile ticaret hacmi-
mizin istenen seviyenin altında ol-
duğunu belirtti ve Körfez İşbirliği 

Konseyi (KİK) ülkeleri ile Türkiye 
arasında Serbest Ticaret Anlaşma-
sı imzalanması gerekliliğini ifade 
etti. Türkiye’nin müzakere masa-
sına oturmaya hazır olduğuna dik-
kat çeken Bakan Elitaş, ülkeler ara-
sındaki yatırım rakamlarının ar-
tırılmasının önemine vurgu yaptı. 
Suudi Arabistan’da yakın zamanda 
yapılacak altyapı ve üstyapı proje-
lerinde Türk müteahhitlerinin rol 
alması konusunda destek istedi. 
2014 yılında Suudi Arabistan’dan 
Türkiye’ye gelen 342 bin turist sa-
yısının 2015’te 451 bine yükseldi-
ğini, turizm alanında işbirliğinin 
artırılması için daha da çaba sarf 

edilmesi gerektiğini belirtti. 

"İk� ülke arasında tur�zm gel�ş�yor"
Suudi Arabistan Krallığı Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Taufiq Bin Fawzan 
Al Rabiah, belirgin bir şekilde iki ül-
ke arasındaki ilişkilerin gelişmek-
te olduğuna dikkat çekti ve bu duru-
mun tüm iş adamlarını memnun et-
tiğini belirtti. Mevcut durumda iki 
ülke arasında günde 16 uçuş gerçek-
leştirildiğini, turizmin giderek geliş-
mekte olduğunu vurguladı. 
Ticareti engelleyecek her türlü en-
gelin kaldırılmasına ilişkin iki ülke 
devlet çalışanlarından oluşacak bir 
çalışma heyeti oluşturulmasına ka-

rar verdiklerini belirtti. Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Taufiq Bin Fawzan 
Al Rabiah, gayrimenkul sektöründe 
de karşılıklı yatırımların artmakta 
olduğunu vurguladı. Bakan “Ancak 
sadece ülkeniz ile değil, bölge ülke-
leriyle de dış ticaret ve yatırım anla-
mında önümüzde büyük bir potansi-
yel var” şeklinde konuştu.

DEİK Türkiye-Suudi Arabistan 
İş Konseyi Başkanı Yusuf Cevahir 
ise Türkiye-Suudi Arabistan ti-
cari ilişkilerinde vize uygulanma-
sı konusunda yaşanan sıkıntıla-
rı dile getirdi. İş Konseyi Başkanı 
Cevahir, iki ülke arasındaki yakın 
ilişkinin ticarete de yansıması ge-
rektiğine vurgu yaptı. Suudi Ara-
bistan vatandaşlarının 2002’den 
beri Türkiye’ye vizesiz giriş yap-
tığını belirten Cevahir, aynı duru-
mun Türk vatandaşlarının Suudi 
Arabistan’a girişinde de geçerli ol-
masını istediklerini belirtti. 

Forumda MÜSİAD ile Mekke Ti-
caret Odası arasında işbirliği an-
laşmasının yanı sıra 20 firma ara-
sında inşaat, enerji, tıbbi malzeme, 
ilaç, gayrimenkul, sermaye piyasa-
sı girişimleri alanlarında karşılık-
lı yatırım ve işbirliği anlaşmaları 
imzalandı. Ayrıca iki ülke arasında 
ticareti engelleyecek her türlü en-
gelin kaldırılmasına ilişkin iki ül-
ke devlet çalışanlarından oluşacak 
bir çalışma heyeti oluşturulmasına 
karar verildi. 

Etk�nl�k Takv�m�
TARİH  ETKİNLİK 

02.05.2016 Brez�lya Arama Konferansı (İSTANBUL)
07-10.05.2016 SAİK Katar Sağlık Heyet� Z�yaret� (DOHA)
08-12.05.2016 Fas Tekn�k Müşav�rl�k Heyet� (RABAT)
08-11.05.2016 Türk�ye-Sr� Lanka İş Konsey�’n�n Kolombo 
 Z�yaret� (KOLOMBO)
09.05.2016 Türk�ye Yurtdışı Yatırım Stratej�s� ve Yol Har�tası 
 Projes� Lansmanı (İSTANBUL)
10-14.05.2016 Yapı Fuarı Konuk Ülke Projes� / 
 Kenya-Mozamb�k-N�jerya (İSTANBUL)
10-11.05.2016 Ekonom� Bakanı Mustafa El�taş �le İng�ltere’ye 
 Özel Sektör Heyet Z�yaret� (LONDRA)
10-11.05.2016 KEK Toplantısı çerçeves�nde Moğol�stan Seyahat� 
 (ULAANBAATAR)
13-15.05.2016 SAİK İran Sağlık Heyet Z�yaret� (TAHRAN)
17.05.2016 İran Loj�st�k Toplantısı (İSTANBUL)
17.05.2016 Güney Kore Ekonom� Gel�ş�m� Faktörler� Toplantısı
 (İSTANBUL)
21-24.05.2016 İran Eğ�t�m Heyet� (TAHRAN)
21-23.05.2016 Türk�ye-F�l�st�n İş Forumu /  (RAMALLAH)
22-24.05.2016 Katar Tekn�k Müşav�rl�k Heyet� (DOHA)
22.05.2016 BM İnsan� Z�rve Hoşgeld�n�z Reseps�yonu 
 (İSTANBUL)
23.05.2016 Türk�ye-Lübnan: Mena Bölges�, Afr�ka, Türk�ye ve 
 BDT Ülkeler�nde İnşaat Sektöründe 
 İşb�rl�ğ� II. Toplantısı (İSTANBUL)
24.05.2016 Lübnan Başbakanı Tammam Salam İle 
 Çalışma Kahvaltısı (İSTANBUL)
24.05.2016 TCBC-CTBC 13. Ortak Yıllık Konferansı (OTTAWA)
24.05.2016 BAU-TAİK Global �le Leadersh�p Forum (İSTANBUL)
24-27.05 2016   KEK Toplantısı eş zamanlı Türk�ye-Belarus 
 İş Forumu (MINSK)
26.05.2016 Türk�ye-Ürdün İş Forumu (İSTANBUL)
28.05-05.06.2016 Nafsa yıllık Eğ�t�m Konferansı ve Fuarı 2016 
 (DENVER)
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Hollanda ile işbirliği alanları artırılıyor
Son 10 yılda Türkiye’nin en çok 
yatırım aldığı ve yatırım yaptığı 
ülke olan Hollanda ile işbirliğini 
3. ülkelere taşımak için ilk adımlar 
atıldı. Hollanda’nın Lahey kentin-
de 6 Nisan’da düzenlenen DEİK 
Hollanda-Türkiye İş Forumu’nda 
iki ülke arasındaki yatırımlar ve 
ticareti artırmanın yanı sıra mü-
teahhitlik sektöründe başta Af-
rika olmak üzere ortak çalışma-
nın yolları arandı. Gümrük Birli-
ği, vize ve mülteci sorunlarında da 
iki ülke arasında ortak dil oluştu-
ruldu. Foruma, Ekonomi Bakanı 
Mustafa Elitaş, Hollanda Krali-
yeti Dış Ticaret ve Kalkınma İş-
birliği Bakanı Lilianne Ploumen, 
DEİK Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Nail Olpak, Hollan-
da Orta ve Küçük İşletmeler Bir-
liği (MKB)  Başkanı Michaël Van 
Straalen ve  Hollanda İşverenler 
Derneği (HOTIAD) Başkanı Hik-
met Gürcüoğlu gibi iki ülkeden üst 
düzey katılım gerçekleşti.

Hollanda �le yen� �şb�rl�ğ� 
alanları aranıyor
Türkiye’nin dünya ticaretin-
den aldığı payın hızla büyüdü-
ğüne dikkat çeken Bakan Elitaş, 
“Tüm Hollandalı firmaları, Tür-
kiye gibi güçlü, sürekli gelişen ve  
dinamik bir ülkeye yatırım yap-
maya davet ediyorum” dedi. İki 
ülke arasındaki bir başka önemli 
iş birliği alanının müteahhitlik 
olduğunu kaydeden Elitaş, Türk 
müteahhitlik firmalarının Ba-
ğımsız Devletler Topluluğu, Or-
tadoğu ve Kuzey Afrika’da çok 

önemli projeleri tamamladıkları-
nı vurguladı. Elitaş, müteahhitlik 
alanında Türkiye ve Hollanda’nın 
karşılıklı ve üçüncü ülkelerde 
birçok ortak projeye imza atacak-
larına inandığını belirtti. Elitaş, 
“Hollanda ile 400 yıldan uzun bir 
süredir ortak değerler ve çıkar-
lar üzerine kurulu bir ortaklığı-
mız var. Yeni işbirliği alanları da 
geliştirmek durumundayız. İno-
vasyon iki ülke işbirlikleri için de 
önemli bir yere sahip. TÜBİTAK 
ve Hollanda Dış Ticaret Bakan-
lığı arasında iyi niyet anlaşması-

nın imzalanmasından çok mem-
nunuz” dedi. 

"Gümrük B�rl�ğ� �ç�n 
ortak çaba göster�yoruz"
Hollanda Kraliyeti Dış Ticaret ve 
Kalkınma İşbirliği Bakanı Lilianne 
Ploumen ise, “Türkiye ve AB ara-
sında işbirliğinin başarısı için eli-
mizden geleni yapmalıyız” dedi. 
Mayıs 2016’da İstanbul’da düzen-
lenecek Birleşmiş Milletler İnsa-
ni Yardım Zirvesi’nde  büyük fir-
maların Suriyeli sığınmacılara is-
tihdam sağlaması konusunun da 

gündeme geleceğini belirten Plou-
men, “Türkiye Hollanda’nın 16’ncı 
ticaret ortağı. Gümrük Birliği’nin 
revizyonu ve Türk vatandaşlarına 
yönelik vize zorunluluğunun orta-
dan kaldırılması için çaba gösteri-
yoruz. Türkiye’deki KOBİ’ler ken-
dilerini kanıtladılar. Hollanda’daki 
Türk KOBİ’ler de fırsatları değer-
lendiriyorlar” dedi. Hollanda’nın 
su sektöründe çok ileride olduğu 
vurgulayan Ploumen, Türkiye’nin 
lojistik açıdan önemli bir konuma 
sahip olduğunu ve iki ülke arasında 
pek çok işbirliği imkanının bulun-
duğunu söyledi. 

T�carette v�ze ve esk�yen 
Gümrük B�rl�ğ� engel�
Avrupalı işadamlarının Türki-
ye’ye rahatlıkla gelebildiği gibi, 
Türk işadamlarının da rahatlıkla 
Avrupa’ya gidebilmesi gerektiği-
ni belirten DEİK Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı Nail Olpak,  
“Vize uygulaması, Türkiye ve AB 
ülkeleri arasındaki ticareti yavaş-
latıyor. Yine, TTIP gibi Gümrük 
Birliği uygulamalarında etkisiz 
ama etkilenen ülke olarak, haksız 
rekabet şartlarına maruz kalıyo-
ruz. Bu nedenle, Gümrük Birliği 
Anlaşması güncelleme çalışma-
larının ivedilikle sonuçlanmasını 
beklediğimizi de vurgulamak iste-
rim. Eğer bu sorunlar giderilirse, 
başta Hollanda olmak üzere, bü-
tün AB ülkeleriyle ticaretimiz dik-
kate değer bir artış gösterecektir. 
Dolayısıyla hem Türkiye, hem de 
AB ülkeleri kazançlı çıkacaktır” 
diye konuştu.
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"Hollanda yatırımlarda başı çek�yor"
DEİK Başkan Yardımcısı 
Olpak, son 10 yılda Türk�ye’ye 
yapılan doğrudan yatırımlarda 
Hollanda’nın 19,9 m�lyar dolar �le 
b�r�nc� sırada yer aldığını söyled�. 
Türk�ye’n�n doğrudan yatırım 

yaptığı ülkeler sıralamasında da 
Hollanda’nın 8,7 m�lyar doları �le 
b�r�nc� sırada yer aldığını bel�rten 
Olpak, “Ama bundan sonrası �ç�n 
daha büyük düşünmel�, çıtayı daha 
yükseğe çekmel�y�z” d�ye konuştu.

G E N Ç  D İ P L O M A T L A R A  D E İ K ’ İ N  M İ S Y O N U  A N L A T I L D I A F R İ K A  A Ç I L I M I  K A P S A M I N D A  İ L K  Z İ Y A R E T

DEİK, 65 genç diplomat ile 
İstanbul’da bir araya geldi

Fas ve Katar’a Teknik 
Müşavirlik Heyetleri

DEİK, 22’nci Uluslararası Genç 
Diplomatlar Toplantısı çerçeve-
sinde 65 genç diplomat ile 26 Ni-
san’da İstanbul’da bir araya geldi. 
Toplantının açış konuşmalarını 
Dışişleri Bakanlığı Tam Yetkili 
Ortaelçisi Burcu Çelik ve DEİK 
Genel Sekreteri Mustafa Mente 
gerçekleştirdi. Mente,  DEİK’in 
misyonunun özel sektör ve devlet 
arasında köprü ve iş ağı kurmak 

olduğunu belirterek, iş konseyle-
ri mekanizmasının iki ülke ara-
sındaki ekonomik potansiyeli or-
taya çıkarmak olduğunu söyledi.

 Genel Sekreter Mente, serbest 
piyasa ekonomisine sahip Türki-
ye’de yatırımlara ilişkin herhan-
gi bir sınırlamanın olmadığı ve 
yurtdışından gelen yatırımlarda 
transfer sınırlamasının bulun-
madığını belirtti. 

DEİK Uluslararası Teknik Mü-
şavirlik İş Konseyi tarafından 
Ekonomi Bakanlığı desteğiy-
le Mayıs ayında Fas ve Katar’a 
teknik müşavirl ik heyetleri dü-
zenlenecek. Kuzey Afrika’da pa-
zar gücünü koruyan ve Arap ba-
harından etkilenmeyen Fas, İş 
Konseyi’nin Afrika açılımı kap-
samında ziyaret edeceği ilk ülke 
olacak. Heyet, Kazablanka ve Ra-

bat’ta çeşitli bakanlıklar ve özel 
sektör ile temaslar gerçekleşti-
recek. Temelsu Yönetim Kuru-
lu Başkanı Demir İnözü’nün baş-
kanlığını yaptığı İş Konseyi’nin 
yürütme kurulunda yer alan Ta-
banlıoğlu, Gözlem Mühendis-
lik, Botek Teknik Müşavirlik, 
Su-Yapı Mühendislik, Dolsar 
Mühendislik ve Yüksel Proje he-
yette yer alacak. 

İ K İ  Ü L K E  A R A S I N D A K İ  Y A T I R I M L A R  G Ö R Ü Ş Ü L D Ü

Kazakistan Cumhurbaşkanı
iş adamlarıyla bir araya geldi
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev’in Türk şirket 
ve kurum temsilcileri ile görüş-
mesi, 13 Nisan’da DEİK Başkanı 
Ömer Cihad Vardan modaretör-
lüğünde İstanbul’da gerçekleş-
ti. Görüşmeye, Kazakistan Yatı-
rımlar ve Kalkınma Bakanı, Tür-
kiye– Kazakistan KEK Eşbaşkanı 
Aset İsekeşev, Kazakistan Dışiş-
leri Bakanı Yerlan İdrisov, Kaza-
kistan Ankara Büyükelçisi Can-
seyit Tüymebayev, Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nur-
lan Onzhanov, Kazakistan Demir-
yolu A.Ş. Başkanı Askar Mamin, 
Kazakistan Ulusal Girişimciler 
Odası Atameken Başkanı Ablay 
Mırzahmetov, Karazhal Maden 

Şirketi Genel Müdürü Zhumabek 
Zhanıkulov, DEİK Türkiye-Kaza-
kistan İş Konseyi Başkanı Mert 
Sarı, Ekonomi Bakanlığı Serbest 
Bölgeler, Yurtdışı Yatırımlar ve 
Hizmetler Genel Müdür Yardım-
cısı Cengiz Gürsel katıldı.

İş adamları talepler�n� 
Nazarbayev’e �lett�
Görüşmede Yüksel Yıldırım, Meh-
met Tütüncü, Fettah Tamince, 
Mustafa Murat Şeker, Süha Taşpo-
latoğlu, Mehmet Ali Aydınlar,  Ah-
met Çalık, Ali Kibar,  Ahmet Akça 
ve Fatih Şener gibi iş dünyasının 
önemli isimleri  görüşlerini Cum-
hurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev'e doğrudan iletti.
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