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Doğu Afrika’da yatırım üsleri: Etiyopya ve Cibuti
DEİK’in öncülüğünde 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve Ekonomi Bakanı 
Zeybekci’nin katılımları ile 
gerçekleştirilen Etiyopya 
ve Cibuti iş forumlarında, 
bu ülkeler ve Afrika 
konusunda önemli adımlar 
atıldı. 

Türkiye-Etiyopya İş Forumu, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ve Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’nin katılımları ile DE-
İK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Cihad Vardan ev sahipliğinde 22 
Ocak 2015 tarihinde Etiyopya’da 
gerçekleşti. Erdoğan, “Türkiye ile 
Etiyopya’nın ticaret hacmi 2013 
yılı sonunda 421 milyon dolara 
ulaştı. Fakat 2014’te maalesef bir 
düşüş söz konusu. Öyle sanıyorum 
ki 2014’te 400 milyon dolar gibi bir 
rakamla herhalde bir son bulacak. 
2014 yılının ilk 11 aylık verisi bize 
bunu işaret ediyor” dedi.

Etiyopya ve Türkiye’nin toplam 
173 milyon nüfusa sahip olduğunu 
ifade eden Erdoğan, “Öyleyse ara-
mızdaki ticaret hacmi çok daha ile-
ri noktalara varması gerekir diye 
düşünüyorum. Bölgelerinin önde 
gelen ekonomik aktörleri olarak, 
serbest ticaret alanı tesis etmek 
üzere bir ‘Ekonomik Ortaklık An-
laşması’ imzalanması çalışmala-
rına bir an evvel başlamamız gere-
kiyor. 3 milyar dolara ulaşan Türk 
yatırımları ile Etiyopya, ülkemizin 
Afrika’da en fazla yatırım yaptığı 
ülkelerin başında yer alıyor. Ulus-
lararası piyasalarda haklı bir iti-
bara sahip olan Türk müteahhit-
lerinin Etiyopya’da etkin bir şekil-
de faaliyet göstermekte olduğunu 
görmekten de ayrıca memnuniyet 
duyuyorum” diye konuştu. 

Etiyopya ile ilişkilerini her alan-
da daha ileriye taşımak istedikle-
rini belirten Erdoğan, Afrika kıta-
sına, Afrika ülkeleri ve halklarıyla 
olan ilişkilere özel önem verdikle-
rini söyleyerek, sözlerine söyle de-
vam etti: “Her geçen gün daha de-
rinleşen bir ortaklık politikası an-
layışıyla ilişkileri güçlendirmek 
istiyoruz. Sahip olduğu potansi-
yel ve insan kaynağıyla öne çıkan 
Etiyopya, Afrika Birliği Örgütü’ne 

ev sahipliği yapıyor olması ile kı-
tanın merkezi konumunda bulu-
nuyor. Şimdiye kadar Etiyopya’da 
yaklaşık 2.5 milyar dolar değerin-
deki 14 proje, Türk firmaları tara-
fından üstlenildi. Bu projelerden 
en önemlisi Avas-Veldia Demiryo-
lu Projesi tamamlandığında, Türk 
müteahhitlik sektörünün önem-
li bir başarısı olarak hatırlanacak” 
ifadelerini kullandı. 

 
İşbirlikleri artarak devam edecek
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Türkiye’nin Afrika açılımının süre-
ceğini belirterek, Afrika’nın ticaret 
kapısı konumundaki Cibuti ve Eti-
yopya’yla işbirliklerinin artarak de-
vam edeceğini vurguladı. Zeybekci, 
“Cibuti’de inşa edilecek Özel Eko-
nomik Bölge için Etiyopya’yla or-
taklığa hazırız. Etiyopya hüküme-
tinin de konuya sıcak yaklaşması 
Türk ekonomi yönetimini memnun 
etti” şeklinde konuştu. 

Türkiye’nin Etiyopya’daki etkin-
liğini artıracağını söyleyen Zey-
bekci, “Türkiye-Etiyopya arasın-

da serbest ticaret anlaşması (STA) 
ile ilgili resmi görüşmelere bir an 
önce başlamak için kendilerinin 
(Etiyopya Başbakanı) bu konuda-
ki olurlarını aldık. Ayrıca kendile-
rinin de desteğiyle Etiyopya’da bir 
Türk bankasının, kamu bankaları-
mızdan güçlü olanlarından bir ta-
nesinin yer almasıyla ilgili de olur-
larını aldık” dedi. 

İyileşmeler Etiyopya’ya 
ilgiyi artıracak
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan,  Etiyopya ile 
Türkiye arasındaki ikili ekonomik 
ilişkilerde son 10 yılda önemli ge-
lişmelerin kat edildiğini ve ticaret 
hacminin 2003 yılından bu yana 
yaklaşık 7 kat arttığını söyledi. Eti-
yopya’nın Doğu Afrika havzasında 
Türk şirketlerinin yatırım üssü ola-
cağını söyleyen Vardan, sözlerine 
şöyle devam etti: “Etiyopya’nın Ci-
buti’ye ve dolayısıyla limana ulaşı-
mının iyileştirilmesi, işadamları-
nın Etiyopya’da iş ve yatırım yapar-
larken karşılaştıkları bürokratik 

işlemlerin azaltılması da Etiyop-
ya’ya ilgiyi artıracaktır. Türkiye sa-
hip olduğu deneyimleri Etiyopya 
ile paylaşmaya her zaman hazırdır. 
Bu kapsamda bugün biz de, ülkemi-
zin iş dünyasının en nadide kuru-
luşlarının başkanları ve işadamları 
ile buradayız. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM)’nin, Müstakil Sana-
yici ve İşadamları Derneği (MÜSİ-
AD)’nin, TMB’nin, TÜMSİAD’ın, 
ASKON’un başkanları da kendi 
grupları adına buradalar”.   

‘Bu coğrafyayla yeniden 
buluşuyoruz’
Cibuti-Türkiye İş Forumu,  Eti-
yopya’daki forumun hemen ardın-
dan 24 Ocak 2015 tarihinde Cibu-
ti’de gerçekleşti. Foruma yaklaşık 
200 iş adamı katıldı. Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, ekonomik potansiye-
li ve insan kaynaklarıyla Afrika’nın 
önemli merkezlerinden biri olan Ci-
buti’nin, kıtanın ve bölgenin ulusla-
rarası ilişkilerinde ağırlığı olan bir 
ülke olarak da öne çıktığını söyledi. 
Cibuti’ye cumhurbaşkanı düzeyin-

de ilk ziyareti gerçekleştirdiğini be-
lirten Erdoğan, “Türkiye için Afrika 
ile kucaklaşmanın, ticari ve ekono-
mik boyutunun ötesinde bir mana-
sı var. Bu, kardeşlik ve dostluk bağı-
mızın güçlenmesidir. Binlerce yıllık 
gönül birlikteliğimiz, yüzlerce yıllık 
fiili beraberliğimiz olan bu coğraf-
yayla yeniden buluşuyor, adeta has-
ret gideriyoruz” dedi.

Türkiye’ye 5 bin dönümlük 
özel ekonomik alan
Türkiye ile Cibuti arasındaki tica-
ret hacminin 2014’te, 60 milyon 
dolar düzeyinde olmasının beklen-
diğini söyleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bu, bizim yapımıza uy-
gun değil. Süratle 100, 200 milyon 
dolara çıkması lazım” dedi. Türk 
ekonomisinin bu yüksek perfor-
mansında, Türk özel sektörünün 
başarısının büyük payı olduğuna 
dikkati çeken Erdoğan, şu değer-
lendirmelerde bulundu: “Başarı-
larımızı Cibutili kardeşlerimiz-
le de paylaşmak istiyoruz. Sizler-
le birlikte kazanmak istiyoruz. ‘Siz 

pazar olun, biz de pazarlayan’ di-
ye düşünmüyoruz. Beraber kaza-
nacağız, beraber üreteceğiz. Tür-
kiye’ye tahsis edilen, 5 bin dönüm-
lük özel ekonomik alan çok ciddi 
sinyaller verecek. Buradan inanı-
yorum ki, Cibuti’nin ekonomik ha-
reketliliği başlayacak. İstihdam 
burada başlayacak. İstihdamın, 
bu 5 bin dönümlük arazide Cibu-
ti’ye sağlayacağı kolaylık, iç huzuru 
ve barışı farklı bir şekilde gelişti-
recek. Ekonomik işbirliğimizi sa-
dece bunlarla da bitirmeyeceğiz. 
Bunun yanında, müşterek olarak 
üçüncü ülkelerde yatırımlara gir-
menin arayışı içinde olacağız. Bu-
radaki ülkeler ile kardeşlerimizle 
olan ilişkilerimizi işte bu anlayış 
üzerinde yükselteceğiz.”

DEİK Yönetim Kurulu Başka-
nı Ömer Cihad Vardan da, “DEİK 
olarak Afrika kıtasının geneli için 
çalışmalarımız ilk etapta Türkiye 
Cumhuriyetinin Büyükelçilikleri-
nin, temsilciliklerinin bulunduğu 
her ülkede iş konseylerimizi kura-
rak devam edecek” dedi. 

“Afrika’da bir kapı 
daha açıldı” 

Küresel ticaretin stratejik geçiş 
havzası haline gelen Afrika 
Boynuzu’nda istikrarlı bir ülke 
olarak öne çıkan Cibuti’nin, 
Türkiye için stratejik öneme 
sahip olduğunu vurgulayan 
Vardan sözlerine şöyle devam 
etti: “Bizim için Cibuti, 400 
milyon nüfus, 160 milyar 
dolar ticaret hacmine sahip 
19 ülke The Common Market 
for Eastern and Southern 
Africa (COMESA) pazarına 
açılan kapıdır. Cibuti’nin son 
dönemlerde kararlı stratejik 
atılımlarını yakından takip 
ediyoruz. Cibuti’nin Doğu 
Afrika’nın ticari üssü olma 
arzunu destekliyoruz. Modern 
liman ve ticari hizmetleri 
ile güçlendirilmiş bir Cibuti 
bizlerin de Afrika’da ekonomik 
faaliyetlerini ve açılımlarını 
kolaylaştıracaktır.”
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Türkiye-Mali İş Konseyi kurulacak

TTIP’te izlenecek yol masaya yatırıldı

Mali Büyükelçisi Birahim Sou-
mare’in DEİK Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ömer Cihad Vardan’a 
nezaket ziyareti 23 Aralık 2014 
tarihinde gerçekleşti. Soumare, 
Haziran itibariyle görevine baş-
ladığını söyleyerek Mali Cum-
hurbaşkanı Ibrahim Boubacar 
Keïta’nın talimatlarıyla, Türkiye 
ile Mali arasındaki ekonomik ve 
ticari münasebetlerin her alanda 
ileriye götürülmesi amacına yö-
nelik olarak temaslarda bulundu-
ğunu  belirtti. Büyükelçi ayrıca, 
Vardan ve beraberindeki bir Tür-

kiye işadamları ve girişimcileri 
Mali’de ağırlamak ve Mali Cum-
hurbaşkanı ile görüştürmek is-
tediklerini ifade etti. Vardan da, 
Mali Cumhurbaşkanının Tür-
kiye’yi ziyareti vesilesiyle Tür-
kiye-Mali İş Forumu’nun DE-
İK tarafından düzenlebileceğini 
söyledi. DEİK’in önemli unsur-
larının başında yer alan  İş Kon-
seyleri arasında Türkiye-Mali İş 
Konseyi’nin bulunmadığını akta-
ran Vardan, bu ziyaret vesilesiyle 
bu iş konseyinin de kurulabilece-
ğini belirtti. 

DEİK Başkanı 
Ömer Cihad Var-
dan, Türkiye-Ame-
rika İş Konseyi (TA-
İK) Başkanı Şerif 
Egeli, TAİK Başkan 
Yardımcısı Ekim 
Alptekin ve TA-
İK Yürütme Kurulu Üyesi Davut 
Ökütçü’den oluşan TTIP Çalışma 
Grubu 1 toplantısı TOBB Plaza’da 
gerçekleştirildi. 

Toplantıda, ABD ile Avrupa Bir-
liği arasında müzekereleri sürdü-

rülen TTIP anlaş-
ması kapsamında, 
Türkiye’nin çı-
karları göz önün-
de tutularak izle-
nebilecek yollar ve 
yapılabilecek lo-
bi faaliyetleri üze-

rinde duruldu.  Konunun TAİK, 
DTİK ve ABFT sorumluluğunda 
olacak üç ayağının, Bakanlık ta-
rafından tutulacak lobi şirketinin 
faaliyetleri ile koordineli şekilde 
yürütülmesi kararlaştırıldı.

T Ü R K İ Y E ’ Y E  İ L G İ  V A R
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Finlandiya yapı teknolojileri semineri İstanbul’da gerçekleşti

Afrika’da enerji yatırımları alanında birlikte çalışabiliriz

Finlandiya’nın önde gelen ya-
pı sektörü firmalarından Halton 
Group Yönetim Kurulu Başkanı 
Mika Halttunen ve Çevre Dostu 
Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) 
Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Duygu Erten’in katıldığı ‘Fin-
landiya Yapı Teknolojileri Semi-
neri’ DEİK Türkiye-Finlandiya İş 
Konseyi Başkanı Halil Kulluk’un 
ev sahipliğinde 20 Ocak’ta İstan-
bul’da yapıldı.  Seminerin açılı-
şında konuşan  Kulluk, iki ülke 
arasındaki ekonomik ve tarihsel 
geçmişe değindi. Son 6 sene içeri-
sinde çeşitli heyetlerle Finlandi-
ya’yı ziyaret ettiğini, bunun da iki 

ülke arasındaki dostluğu pekiştir-
diğini söyleyen Kulluk, “Mevlana 

Celaleddin-i Rumi ayrılıklarınız-
dan değil aynılıklarınızdan bah-

sedin der. Biz de bugüne kadar hep 
aynılıklarımızdan söz ettik” dedi.

Türkiye ekonomisinin büyü-
mesinin kendilerine Türkiye’de 
ofis açma kararı aldırdığına de-
ğinen Halttunen de, Türk inşaat 
sektörünün dünyaca da tanındığı-
nı bu nedenle de ürünlerinin Tür-
kiye’de ilgi göreceğine inandığını 
söyledi.   

Duygu Erten ise Türkiye’de çevre 
dostu yeşil binaların sayısının art-
tığını ve son olarak Türkiye Müte-
ahhitler Birliği binasının da bu ser-
tifikayı aldığını belirterek Türki-
ye’de şu anda 100 civarında çevre 
dostu yeşil bina olduğunu söyledi.  

ABD Ankara Büyükelçisi John 
Bass, ABD İstanbul Başkonsolos 
Yardımcısı Deborah Mennuti, Ti-
caret Müşaviri Jeffrey Justice, 
Ekonomi Uzmanı Edward Ebert 
ve Ekonomi Uzmanı İbrahim Öz-
türk, DEİK Başkanı Ömer Cihad 
Vardan’a nezaket ziyareti yaptı. 
Türkiye-ABD arasındaki ticaret 
ve yatırım ilişkilerinin ele alın-
dığı görüşmede Vardan, mevcut 
potansiyeler gözönüne alındığın-

da, iki ülke arasındaki ekonomik 
ve ticari ilişkilerin istenilen se-
viyenin çok gerisinde olduğunu 
söyledi.

ABD Büyükelçisi Bass, DEİK 
Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) 
çatısı altında Eyalet Komiteleri 
oluşturulmasının olumlu olduğu-
nu belirterek, böyle bir çalışmayı 
memnuniyetle karşılayacakları-
nı söyledi. Bass, bu eyaletlerde-
ki iş dünyası kuruluşları ile bire 

bir iletişime geçilmesinin gerek 
ticaret ve yatırım rakamlarının 
artmasına, gerekse TTIP konu-
sundaki adımlarının hızlanma-
sına katkıda bulunacağını belirt-
ti. Bass, TTIP’nin karmaşık bir 
müzakere süreci olduğuna dikkat 
çekerek, süreçten Türkiye’nin 
olumsuz etkilenmemesi için elin-
den geleni yapacağını belirtti. Bü-
yükelçi Bass, süreç başlamadan 
dahi olsa, Türkiye’nin sürece baş-

lamaya hazır olmasını sağlayacak 
bazı adımlar atmasının önemi-
ne değinerek, bu konuda Türki-
ye’nin en büyük savunucusunun 
Türkiye’de veya Türkiye ile iş ya-
pan ABD firmaları olacağını ifa-
de etti. DEİK’in faaliyetlerinde 
bunlardan yararlanmasını öne-
ren Bass, Türk firmalarıyla Afri-
ka ülkelerinde enerji yatırımları 
konusunda birlikte çalışmak is-
tediklerinin altını çizdi.
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‘Türkiye ve Irak birbirini 
tamamlayan iki ülke’

Türkiye-Irak Çalışma 
Toplantısı’nda konuşan 
Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, Türkiye 
ve Irak’ın birbirini 
tamamlayan iki ülke 
olduğunu ve iki ülkenin 
ortak ekonomik faaliyetler 
yürütebileceğini söyledi.

DEİK, Türkiye-Irak Çalışma Top-
lantısı’nı Başbakan Ahmet Davu-
toğlu, Irak Başbakanı Haydar El 
Abadi, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Ni-
hat Zeybekci, Enerji Bakanı Taner 
Yıldız, Çevre ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu’nun katılımlarıy-
la DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan’ın ev sahipli-
ğinde 25 Aralık’ta Ankara’da ger-
çekleştirdi.

Davutoğlu, “Türkiye ve Irak bir-
birini tamamlayan iki ülke. Irak’ın 
istikrarı, refahı ve güvenliği Türki-
ye’nin istikrarı, refahı ve güvenliği-
dir” dedi. 

Irak’ın insan kaynakları ile doğal 
kaynaklarının bir araya geldiği na-
dir ülkelerden olduğunu söyleyen 
Davutoğlu, Irak’ın zor yıllarını ge-
çeceğini, köklü bir kalkınma ham-
lesi başlatacağını ifade ederek, iç 
istikrar sağlanırsa Irak’ın yükselen 
bir güç olacağını belirtti. Güven-
lik sorunları aşıldığında Türkiye 
ve Irak’ın ekonomik açıdan tama-
mı ile entegre olacağını dile getiren 
Davutoğlu, Türk şirketlerinin ne 

olursa olsun Irak’ı terk etmedikle-
rini söyleyerek, “Biz bugünleri dü-
şünerek Irak’ı terk etmeyin dedik” 
ifadelerini kullandı. 

Hükümetler olarak serbest tica-
ret anlaşmasını tamamlayıp, giri-
şimcilerin önünü açtıklarında sü-
ratle alana girmenin gerektiğini 
kaydeden Davutoğlu, “Iraklı dost-
larımızla birlikte çalışmanızı sağ-
lamak bizim görevimiz. Türk şir-
ketlerin Irak’ın heryerinde faal 
olmasını istiyoruz. Iraklı dostla-
rımızla 3’üncü ülkelerde bir arada 
çalışalım” diye konuştu. 

 ‘İmar ve yatırım projeleri 
alanında vaad eden ülkeyiz’
Irak’ta Türk şirketlerinin önemli 
bir rol oynadığını anlatan Irak Baş-
bakanı Haydar El Abadi, Türk şir-
ketlerinin her zaman öncelik taşı-
dığını vurguladı. 14 eyalette sorun 
olmadığını söyleyen Abadi, özellik-
le kamu alanında ortaklık istedikle-
rini ifade etti. Bürokratik engellerin 
kalkmasını istediklerini vurgula-
yan Abadi, “Mal satmak değil, or-
taklıklarımızın devamını getirecek 
ortaklıklar istiyoruz. Böylece hem 
Türkiye, hem de Irak halkı yararla-

nacak. Irak’ta yatırımı teşvik ede-
cek yasalar ile ilgili çalışmaları sür-
dürüyoruz. İmar ve yatırım projele-
ri alanında vaad eden ülkeyiz” dedi. 

Petrol fiyatlarının düşmesi ile 
bütçe açığını engelleyemediklerini 
belirten Abadi, “Irak’ta Türk ban-
kası kurulsun. Ortak bankalar ku-
ralım. Böylece yatırımların artma-
sıyla bütçe açığı kapanacak. Türk 
şirketlerine hiçbir zaman kötülük 
gelsin istemiyoruz. Coğrafyadaki 
ülkeler ile ilişkilerin düzelmesini 
ve yatırımların artmasını istiyo-
ruz” şeklinde konuştu. 

Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı yapılacak
Yılın ilk çeyreğinde İstanbul’da iki 
ülke sektörlerine ilişkin Türkiye’de 
ve Irak’ta yatırım imkanları 
toplantısı düzenleneceğini söyleyen 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
“Serbest ticaret anlaşmasına 
ilişkin görüşmelerin yakın sürede 
başlayacağına inanıyoruz. DEİK 
Türkiye-Irak İş Konseyi çalışmalara 
hazır. Konseyin karşı kanadının 
kurulması önem arz ediyor. Birbirine 
mahkum iki ülkenin seçme hakkı, 
tercih etme hakkı yok. Gelecek 
vaad eden iki ülke olarak ocak 
ayında Karma Ekonomik Komisyonu 
toplantısı gerçekleştireceğiz” 
dedi. DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan ise Irak’in zaten 
tarih boyunca ticaret yolları ile 
Anadolu coğrafyasının ayrılmaz bir 
parçası olduğunu ve dünyaya Anadolu 

üzerinden açıldığını vurgulayarak, 
“Son yıllarda yaşanan bunca olaydan 
sonra, şimdi önümüzde yeni bir 
dünya, yeni bir Ortadoğu, yeni bir 
Irak var. Ve Türkiye, tarihi ve kültürel 
mirası paylaştığı Irak’ın bu yeni 
dönemde yeniden yapılanmasına 
büyük önem vermektedir” ifadelerini 
kullandı. Gündemi meşgul eden 
konjonktürel jeopolitik riskleri aşarak 
ortak geleceği şekillendirmek için 
yeni başlangıçlar yapilabileceğine 
inandığını belirten Vardan, “2010 
yılında Başbakanımızın entellektüel 
mimarisini kurguladığı Türkiye, 
Suriye, Ürdün ve Lübnan’ı kapsayan 
Levant Dörtlüsü Projesi’ başladı. 
Irak’ın da bu sürece katılacağını ve bu 
vesileyle bölgemizde güvenli ve 
etkili bir ticaret alanı oluşturabilmeyi 
ümit ediyorum” dedi. Irak’ın küresel 

pazarlara entegrasyonunun tarih 
boyunca olduğu gibi bundan sonra 
da Türkiye üzerinden olmaya devam 
edeceğini ifade eden Vardan, bu 
entegrasyonun güçlenmesi için 
siyasi liderlerin iki ülke şirketlerine 
uygun ortamı sağlaması gerektiğini 
söyleyerek, sözlerine şöyle devam 
etti: “Irak, biz Türk işadamları için 
oldukça önemlidir. Bu tüm tarih 
boyunca böyle olmuştur. Irak’ın 
ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri 
tasarlayıp, finansman imkanları 
bularak bu projeleri Irak otoriteleri 
ile hayata geçirmeye dayalı iş 
yapma modelinin benimsenmesi 
gerekiyor. İki ülke arasında ekonomik 
entegrasyonun güçlenmesi için 
ayrıca lojistik imkânlarını da 
geliştirmemiz ve sınır geçişlerini 
modernize etmemiz gerekiyor.”

G Ü R C I S T A N  A C A R A  Ö Z E R K  C U M H U R I Y E T I  H Ü K Ü M E T  B A Ş K A N I   A R C H I L  K H A B A D Z E :

Türk yatırımcılar için düzenlemeler sürecek

Gürcistan Acara Özerk Cumhu-
riyeti Hükümet Başkanı Archil 
Khabadze, Batum Başkonsolusu 
Yasin Temizkan, Batum Ticaret 
Müşaviri Mikail Develioğlu ve 
Gürcistan’ın İstanbul Başkonso-
losu Irakli Asaishvili’nin katıldı-
ğı ve DEİK Türkiye-Gürcistan İş 
Konseyi Başkanı Tuğrul Erkin’in 
ev sahipliğinde düzenlenen 
“Gürcistan Acara Özerk Cum-
huriyeti’nde İş ve Yatırım Ola-
nakları Toplantısı” İstanbul’da 
gerçekleşti. İki ülke arasındaki 
ticaret hacminin kimlikle geçiş 
uygulamasıyla arttığını söyleyen 
Archil Khabadze, Sarp Sınır Ka-
pısı’ndan sadece nüfus cüzdanı 
göstererek geçiş yapılabildiğini 
hatırlatarak, Sarp Sınır Kapısı’n-
daki yoğun geçişlerin her iki ülke 
ekonomisi için de canlılık getir-
diğini kaydetti. Khabadze sözle-
rini şöyle sürdürdü: “Gümrükte-
ki koşulların geliştirilmesi ve ge-
çişlerin yaygınlaştırılması için 
bir proje üzerinde çalışan bir ko-
misyonumuz var. Gürcistan ge-
çen yıl AB ile ortaklık anlaşması 

imzaladı.  AB ile ortaklıkla Gür-
cistan çok sayıda avantaj sağla-
dı. Gürcistan, diğer ülkelerden 
gelecek yatırımcılar için de çok 
özel bir hale geldi. Bu bağlamda, 
Türk yatırımcıların bazı sıkıntı-
larla karşılaştığı doğrudur. Ama 
Türk yatırımcılara uygulanan vi-
zeye yönelik iki iyileştirme yapıl-
dı. İdeal noktaya gelinene kadar 
bu düzenlemeler sürecek.”

DEİK Türkiye-Gürcistan İş 
Konseyi Başkanı Tuğrul Erkin 
de, Gürcistan’ın dışa açılım po-
litikasını geçen 12 yıl içinde adım 
adım hayata geçirdiğini belirtti. 
Erkin, “Gürcistan son dönemde 
uluslararası kuruluşlarla işbir-
liğini artırmıştır. Türkiye ile ilk 
başta vizeler kaldırılmış, daha 
sonra pasaportsuz geçiş yürürlü-
ğe girmiştir. 2008 yılında serbest 
ticaret anlaşması ile dış ticareti-
miz ivme kazanmıştır” diye ko-
nuştu.

İki ülke arasında ticari, ekono-
mik ve kültürel bağların sorun-
suz bir şekilde yürümesinin ya-
nı sıra mart ayında ilk defa üst 

düzey işbirliği konseyi görüşme-
lerinin yapılacağını belirten Er-
kin, şöyle devam etti: “Gürcis-
tan’ın zengin su kaynakları ve 
Türkiye’nin gelişen enerji ihti-
yacı göz önüne alındığında, söz 
konusu alanda Türkiye’den yatı-
rım yapacak firma sayısının art-
ması kuvvetle muhtemeldir. 5-6 
senedir, Gürcistan’ın dış ticaret-
te en büyük partneri olan Tür-
kiye’nin avantajını yitirmemesi 
için kaliteden ödün vermemesi 
ve Gürcistan’ın gelişen yapısını 
sürekli takip ederek ona göre ça-
lışmalarını sürdürmesi gerekir.” 

Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu 
Hattı Projesi tamamlandığı za-
man bu hattın, Avrupa-Çin ara-
sındaki en kısa güzergah olacağı-
nı kaydeden Erkin, “Bu hat Özbe-
kistan ve Kazakistan’a da hizmet 
verecektir. İki ülke arasındaki ge-
çişler 21 Aralık 2011 tarihinden 
itibaren pasaportsuz olarak, sade-
ce kimlikle gerçekleşti. Ziyaretler 
arttıkça ticaret hacmi de arttı. An-
cak  henüz yeterli seviyeye gelme-
di” ifadelerini kullandı. 

D E I K  Y Ö N E T I M  K U R U L U  Ü Y E S I  H A S A N  S E R T : 

Türk ve Çek firmalar arasında 
daha fazla işbirliği olmalı

Türkiye-Çek İş Forumu’nun birin-
cisi, Çek Cumhuriyeti Meclis Baş-
kanı Jan Hamacek ve beraberinde-
ki işadamlarının katılımıyla, DE-
İK Yönetim Kurulu Üyesi ve Tüm 
Sanayici ve İşadamları Derneği 
(TÜMSİAD) Başkanı Hasan Sert 
ve DEİK Türkiye-Çek Cumhuriye-
ti İş Konseyi Başkanı Nazmi Akı-
man’ın ev sahipliğinde 14 Ocak’ta 
Ankara’da gerçekleşti. Toplantıya 
Çek Cumhuriyeti’nin önemli lo-
jistik, enerji, finans ve yatırım ile 
mühendislik teknolojileri firma-
larının yanı sıra Çek Eximbank ve 
Türkiye’den 50’nin üzerinde firma 
temsilcisi katılım sağladı. 

Nazmi Akıman, Çek Ticaret 
Odası ile daha fazla işbirliği yapıla-
rak Türk ve Çek firmalar arasında 
daha sıkı bağlar oluşturulmasının 
faydalı olacağını söyledi. 

Çek Ticaret Odası Başkan Yar-
dımcısı Borivoj Minar, iki ülke işa-
damları arasında daha güçlü ilişki-
lerin kurulması için bu ziyaretlerin 
büyük önemi olduğunu kaydetti. 

Hasan Sert, Türkiye ve Çek 
Cumhuriyeti arasındaki ikili iş ve 
ekonomik ilişkilerin yanı sıra de-
rin kültürel bağlar da bulunduğun-
dan bahsederek, iki halkın daha 
fazla alanda işbirliği yapması için 

hiçbir engel olmadığını söyledi. 

Ekonomik potansiyle var
Türkiye-Çek İş Forumu’nun ikin-
cisi, Çek Cumhuriyeti Meclis Baş-
kanı Jan Hamacek ve beraberin-
deki işadamları heyetinin Türkiye 
ziyaretleri vesilesiyle DEİK Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ömer Cihad 
Vardan ve DEİK Türkiye-Çek İş 
Konseyi Başkanı Nazmi Akıman 
ev sahipliğinde 15 Ocak’ta İstan-
bul’da gerçekleşti. Toplantıya Çek 
Cumhuriyeti’nin önemli lojistik, 
enerji, finans ve yatırım ile mühen-
dislik teknolojileri firmalarının 
yanı sıra Çek Eximbank ve Türki-
ye’den 30’un üzerinde firma tem-
silcisi katıldı. DEİK Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, 
iki ülkenin ciddi bir ekonomik po-
tansyiyel taşıdığına dikkat çeke-
rek, daha fazla dış ticaret olması 
gerektiğini kaydetti. 

Uluslararası Nakliyeciler Der-
neği (UND) İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı Alper Özel, Türkiye ve 
Çek Cumhuriyeti arasındaki lojis-
tik ve ulaşım alanında önemli so-
runlarla karşılaşılmadığını, ancak 
ilişkilerin geliştirilmesi için yeni 
uygulamaların gündeme alınabile-
ceğini kaydetti.

F R A N S I Z  S A R A Y I ’ N D A  R E S E P S I Y O N  D Ü Z E N L E N D I

Fransa’da iş yapan isimler biraraya geldi

DEİK Yönetim ve Denetim Ku-
rulu ve Türkiye-Fransa İş Kon-
seyi Yürütme Kurulu Üyeleri’ni 
ve Legion D’Honneur Nişanı al-
mış Türk iş dünyası temsilcile-
rini biraraya getirmek hedefiyle, 
15 Ocak’ta Fransız Sarayı İstan-
bul’da bir resepsiyon düzenlen-
di. Resepsiyona Fransa’nın An-
kara Büyükelçisi Laurent Bili, 
Başkonsolos Muriel Domenach, 
DEİK Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mithat Yenigün, DE-
İK Türkiye-Fransa İş Konseyi 
Başkanı Sani Şener ve DEİK Yö-
netim ve Denetim Kurulu Üyele-
ri ile birlikte İş Konseyi Yürütme 
Kurulu Üyeleri ve 15 civarında 
nişan almış iş dünyası temcilsi-

cisi katıldı.
Büyükelçi Laurent Bili, Fran-

sa’da gerçekleşen terörist saldı-
rıdan üzüntü duyduğunu ifade 
ederek, olayın ardından Türk iş 
ve siyaset dünyasından olayı kı-
nayan ve beraberlik mesajı içe-
ren çok sayıda mesaj geldiğini 
ifade etti. İki ülke işadamlarının 
ticari ilişkileri artırarak devam 
ettirmesi gerektiğini belirten 
Büyükelçi Bili, beraberlik me-
sajı verdi. DEİK Türkiye-Fran-
sa İş Konseyi Başkanı Sani Şe-
ner de, İş Konseyi faaliyetleri ve 
Fransız ortaklı TAV firmasının 
Türkiye’de ve üçüncü ülkelerde-
ki operasyonları hakkında bilgi-
ler verdi. 

D E I K  T Ü R K I Y E - N I J E R Y A  I Ş  K O N S E Y I  B A Ş K A N I  H A K A N  Ö Z E L :

Nijerya’da pek çok sektörde 
yatırım ihtiyacı var

DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi 
Başkanı Hakan Özel’in ev sahipli-
ğinde, Nijerya Federal Cumhuri-
yeti Kano Eyaleti Ticaret Bakanı 
Faruk Jibril Umar’ın konuk olduğu 
ve yaklaşık 100’e yakın Türk ve Ni-
jeryalı işadamının katıldığı, Türki-
ye-Nijerya İş Forumu, 9 Ocak’ta İs-
tanbul’da gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasında Hakan 
Özel, öncelikle DEİK’in yeni ya-
pısından bahsetti. Sonrasın-
da Nijerya’daki iş ve yatırım im-
kanları hakkında katılımcıla-
ra bilgi veren Özel, Nijerya’nın 
Afrika’nın en büyük ham petrol 
üreticisi ve zengin doğalgaz re-
zervlerine sahip olduğunu, inşaat 
sektörü başta olmak üzere tekstil, 

ağaç, deri, metal, gıda ve plastik 
gibi alanlarda yatırımlara ihtiyaç 
duyulduğunu dile getirdi.

Faruk Jibril Umar ise Kano 
Eyaleti’ndeki iş ve yatırım fırsat-
larından bahsetti. Umar, Kano 
Eylaeti’nin Nijerya’nın ikinci bü-
yük sanayi merkezi olduğuna dik-
kat çekerken, tekstil, kozmetik, 
plastik, seramik, mobilya ve tu-
rizm gibi sektörlerin ciddi potan-
siyeller taşıdığını katılımcılarla 
paylaştı. Son olarak tarım sektö-
rünün ülke ekonomisinde ciddi 
bir paya sahip olduğunu; susam,-
soya fasulyesi, pamuk, yer fıstığı, 
pirinç ve mısırın ihracat ve en-
düstriyel süreçler için yetiştiril-
diğini vurguladı.

İş tecrübeleri
paylaşıldı 

Enerji sektörü 
görüşüldü

Tacikistan Bilgilendirme Top-
lantısı, Duşanbe Ticaret Mü-
şavir Yardımcısı Hakkı Barut-
çu’nun katılımıyla DEİK Tür-
kiye-Tacikistan İş Konseyi 
Başkanı Mahmut Er’in ev sa-
hipliğinde 12 Ocak’ta İstan-
bul’da gerçekleşti. Barutçu, Ta-
cikistan ile ilgili bilgilerin yanı 
sıra, iş ve yatırım imkanları hak-
kında güncel bilgilere yer ver-
di. Toplantıda Tacikistan’da fa-
aliyet gösteren firmalar, karşı-
laştıkları sorunlar ve çözümleri 
hakkında bahsederek, iş yapma 
bağlamında ülke ile ilgili tecrü-
be paylaşımında bulundular.

DEİK Yönetim Kurulu  Başka-
nı Ömer Cihad Vardan, Kara-
dağ Büyükelçisi Branko Miliç ile 
Enerji Çalıştayı kapsamında gö-
rüştü. Ekonomik ilişkilerin güç-
lü olmadığını belirten Miliç, ül-
kesindeki yatırım fırsatları ve iki 
ülke arasında imzalanan anlaş-
malar ile ilişkilerin artacağını 
belirtti. Toplantıda enerjide Ka-
radağ’ın sahip olduğu fırsatlar 
ele alındı. Vardan özel sektör ola-
rak gerekli desteğin verilmesini 
değerlendireceklerini söyledi.

T A C I K I S T A N  T O P L A N T I S I  Y A P I L D I

K A R A D A Ğ  E L E  A L I N D I
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‘Ticaret müşavirler ihracatçılar için
en güvenilir bilgi kaynağı’

Dış temsilcilikler yemeği, Ekono-
mi Bakanı Nihat Zeybekci ve 168 
ticaret müşavirinin katılımı ile 
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan’ın ev sa-
hipliğinde, 7 Ocak 2014 tari-
hinde Ankara’da gerçekleşti. 

Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, Türkiye’nin dün-
yanın kurgulayıcı ülkelerin-
den biri haline geldiğini söy-
ledi. Zeybekci, Türkiye’nin her 
alanda attığı doğru adımlarla böl-
gesel güç haline geldiğini belirte-
rek, Türkiye’nin özellikle ekono-
mik anlamda edilgen durumdan 
etken bir bir yapıya dönüştüğünü 
söyledi. 

Ülkeler arasında ekonomik or-
taklığa dayanmayan hiçbir iliş-
kinin sürdürülebilir olmadığını 

vurgulayan Zeybekci, bu neden-
le Türkiye’nin yeni dönemde bü-
tün ilişkilerini ekonomik temel-
lere oturtmakta olduğunu söyle-
yerek, sözlerine şöyle devam etti: 
“Dünyada yeni bloklar oluşuyor. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ın söylediği ‘dünya 
5’ten büyük’ sözü karşılığını mut-
laka bulacak. Çünkü hiç bir orga-
nizasyon adil değilse sürdürüle-
bilir değildir.” 

Rusya ile hedef 
100 milyar dolar ticaret
DEİK’in dönüşümüne paralel ola-
rak dünyadaki müşavirlikleri-
ni yeniden kurguladıklarına dik-
kati çeken Bakan Zeybekci, Tür-
kiye’nin 2023 hedeflerine uygun 
olarak özel sektör ve devletin 
uyumlu hareketini sağladıklarını 
söyledi. Zeybekci, ticaret müşa-
virlerinin ihracatçılar için en gü-
venilir bilgi kaynağı olduklarını 
vurguladı. Ticaret hacminin ar-
tırılması noktasında önemli ro-
lü olan müşavirlerin sıkıntılarını 
çözmek için yoğun gayret göster-
dikleri belirtti. Rusya ile ticare-
tin önündeki bütün engelleri kal-
dırmak için uğraştıklarını belir-
ten Zeybekci, “Rusya ile bugün 28 
milyar dolar civarında olan dış ti-
caret hacmimizi en kısa sürede 
100 milyar dolara çıkaracağız” di-
ye konuştu. 

‘Kurumsallaşan bir 
DEİK için çalışacağız’
Konuşmasında son dönemdeki ça-
lışmalara değinen DEİK Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Cihad Var-
dan da, “Daha kapsayıcı bir DEİK, 

küresel ekonomiye entegrasyon 
için çalışan bir DEİK, daima ku-
rumsallaşan bir DEİK için çalışa-
cağız” dedi. 

Dünya Bankası’nın çıkarttığı ki-
taptan bahseden Vardan, “Bu ki-
tap Türkiye’nin son 12 yıldaki de-
ğişimlerini anlatıyor. Bu kitapta 
şöyle söyleniyor; ülkenin değiş-
mesi kapsayıcılığa, entegrasyona 
ve  kurumsallaşmaya bağlanıyor. 
Biz de çalışmalarımızı bu üç sanat 
ile temel üzerine oturtarak sür-
dürmek istiyoruz” şeklinde ko-
nuştu. 

Vardan, DEİK’in temel misyo-
nunun 2023 hedeflerine uyumlu 
olarak Türk şirketlerinin küresel 
pazara entegrasyonu ve değer zin-
cirindeki konumunun güçlenmesi 
olduğunu ifade ederek, Türk iş di-
asporasını büyüterek, dünyanın en 
etkin 3 diasporası arasına sokmayı 
hedeflediklerini söyledi.

DEİK’in yeniden yapılandırıl-
masının üzerinden sadece 2.5 ay 
geçtiğini hatırlatan Vardan, bu sü-
rede hızlı bir tempo ile çalıştıkları-
nı ifade etti ve “Biz bir aileyiz. Kü-
resel başarı öykülerini birlikte ya-
zacağız” ifadelerini kullandı.

DEİK’in ev sahipliğinde 
gerçekleşen dış 
temsilcilikler yemeğinde 
konuşan Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, 
ticaret müşavirlerinin 
ihracatçılar için en 
güvenilir bilgi kaynağı 
olduğunu söyledi.

Türkmen 
İş Forumu 
gerçekleşecek

Türkiye’nin son yıllarda güçlü 
ekonomik ilişkiler geliştirdiği 
Türkmenistan ile DEİK’in ye-
ni döneminde de temaslar ar-
tacak. 

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın Türkmenistan’a 
6-7 Kasım 2014 tarihlerinde 
yaptığı ziyarette yakın zaman 
da Türkiye’de bir toplantı ka-
rarlaştırılmıştı. Türkmenis-
tan Devlet Başkanı Gurbangu-
li Berdimuhamedov ile birlikte 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tür-
kiye’de VI. Uluslararası Türk-
menistan Yatırım Forumu’nun 
düzenlenmesi konusunda el sı-
kışmışlardı.

Her iki ülke liderinin karar-
laştırdığı forum, 4–5 Mart 2015 
tarihlerinde İstanbul Haliç 
Kongre Merkezi’nde gerçekleş-
tirilecek. 

Forumun, Berdimuhamedov 
ve Erdoğan’ın katılımlarıyla, 
DEİK Türkiye–Türkmenistan 
İş Konseyi ev sahipliğinde ve iş 
konseyinin karşı kanadı görevi-
ni yürüten Türkmenistan Tica-
ret ve Sanayi Odası işbirliğinde 
gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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D E İ K  Y Ö N E T İ M  K U R U L U  B A Ş K A N I  Ö M E R  C İ H A D  V A R D A N :

Gelecek günlerde Çad ile bir iş konseyi kurmak istiyoruz

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan’ın ev sahip-
liğinde, Çad Cumhuriyeti Başba-
kanı Kalzeube Deubet ve Ekono-
mi Bakan Yardımcısı Adnan Yıl-
dırım’ın konuk olduğu ve yaklaşık 
100’e yakın Türk ve Çadlı işada-
mının katıldığı, Türkiye-Çad İş 
Forumu, 18 Aralık’ta İstanbul’da 
gerçekleştirildi. 

Gelecek günlerde  Çad  ile bir 
iş konseyi kurmak istediklerini 
dile getiren Vardan, DEİK bün-
yesinde 113’ü bölgesel olmak 
üzere  120  iş konseyi bulundu-
ğunu ancak henüz Çad ile bir iş 
konseyi oluşturulmadığını söyle-
di. Çad’ın Türkiye’nin yüzölçümü 
büyüklüğünde kullanılacak ta-
rım alanı bulunduğunu belirten 
Vardan, modern bir tarım gerçek-
leştirmek için Türkiye’nin Çad’a 
yardım etmesini istediklerini 
vurgulayarak, iki ülkenin inşaat 
alanında da işbirliği yapabilece-
ğini kaydetti.  

DEİK Türkiye-Afrika İş Kon-
seyleri Koordinatör Başkanı Ta-
mer Taşkın da çalışmalar netice-
sinde Afrika ile karşılıklı ticaret 
hacminin 2000 yılında 4 milyar 
dolar iken, 2013’te 20 milyar do-
lar seviyelerine yükseldiğini söy-
ledi. Taşkın, DEİK’in Türk Afri-
ka ekonomik ilişkilerinin geliş-

mesi için bugüne kadar 54 Afrika 
ülkesinin 21’i ile ikili iş konseyi 
kurduğunu hatırlatarak, atacak-
ları adımla Çad ile bir iş konseyi-
nin kurulmasını temenni ettikle-
rini belirtti. 

‘Çad halen bakir bir ülke’
İki ülke arasındaki ekonomik 
ve ticari ilişkileri geliştirme ka-
rarı aldıklarını, bunu da kararlı 
bir şekilde yürüttüklerini kayde-
den Kalzeube Deubet, Çad’ın re-
kabeti ihlal eden unsurlara karşı 
mücadele ettiğini söyledi. Deu-
bet, sözlerine şöyle devam 
etti: “Çad’da gıda, ma-
den endüstrileri, pet-
rol dönüşüm ürünle-
ri, ulaşım ve yenilene-
bilir enerji gibi birçok 
alanda yatırım fırsatları 
mevcut. Çad halen 
çok bakir 
bir ül-
ke. Ül-
keme 
daha 
da 

fazla dikkatinizi yönlendirmeni-
zi istiyorum. Türkiye ile yapıla-
cak her türlü ortaklık, iki tarafa 
da eşit derecede katkıda buluna-
cak şekilde gerçekleştirilecektir 
ve güven anlayışına dayalı ola-
caktır. Ülkemizdeki bütün yatı-
rımcılara her türlü destek sunul-
maktadır. Bugün gerçekleştir-
diğimiz etkinlik umuyorum bu 
ortaklıkların oluşmasına altyapı 
oluşturur.”

Son dönemde Türkiye’nin Afri-
ka’daki kurumsal varlığının hız-
la arttığına dikkat çeken Ekono-

mi Bakan Yardımcısı Adnan 
Yıldırım, “2003 yılında 12 
olan büyükelçilik sayımı-
zı 39’a çıkardık. Yine 2003 
yılında 11 olan Ticaret 

Müşavirliğimizi 26’ya çı-
kardık” dedi. 

Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı’nın 

(TİKA) Afri-
ka’nın birçok 

ülkesinde 
aktif olarak 

faali-
yet 

göstermekte olduğunu söyleyen 
Yıldırım, Afrikalı ülkelerin kal-
kınma sürecinde önemli rol oy-
nadığını, TİKA’nın en yakın za-
manda Çad’a ofis açacağı bilgisini 
aktardı. Yıldırım, “Bizleri bir-
birimize daha da yakınlaştıran 
doğrudan uçuşlar hız kazanmış 
ve önceden sadece Kuzey Afri-
ka’ya sefer düzenleyen Türk Ha-
va Yolları (THY), kıtada 39 nokta-
ya uçmaya başlamıştır. Ne mutlu 
ki, Encemine de THY’nin uçtu-
ğu destinasyonlar arasında” diye 
konuştu. 

Konsey ilişkileri geliştirecek
İkili ilişkilerin gelişmesinin ar-
dındaki önemli itici güçlerden 
birinin de hiç kuşkusuz özel sek-
törler arasında kurulacak temas 
olduğunu belirten Yıldırım, şun-
ları söyledi: “Özel sektör temsil-
cilerimizin katılımıyla kurula-
cak ve iş adamlarımız arasında 
bir köprü işlevi görecek Türki-
ye-Çad İş Konseyi, ülkelerimiz 
arasındaki ticari ve ekonomik 
ilişkilerin gelişmesinde önem-
li bir mihenk taşı olacaktır. Bu 
noktada biz hükümetlere düşen 
iş adamlarımızın önünü açmak, 
onların iş yapmalarını kolaylaş-
tırmak ve onları desteklemek ol-
malıdır.”

İ Ş B İ R L İ Ğ İ  P O T A N S İ Y E L L E R İ  D E Ğ E R L E N D İ R İ L D İ

Türkiye ve İtalya’nın gözü İpek Yolu’nda

İtalyan Kültür Derneği, Fondazio-
ne Ugo Spirito e Renzo de Felice ve 
Eurosis Danışmanlık firması tara-
fından ve DEİK Türkiye-İtalya İş 
Konseyi’nin katkılarıyla gerçekle-
şen “Yeni İpek Yolu-Akdeniz’den 
Orta Asya’ya İş ve Kültürel İşbir-
likleri Kurmak” konulu konferans, 
19 Ocak’ta İstanbul’da gerçekleşti. 
Konferansa İtalya’nın Ankara Bü-
yükelçisi Gianpaolo Scarante, DE-
İK Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK 
Türkiye-İtalya İş Konseyi Başka-
nı Zeynep Bodur Okyay, Fondazi-
one Ugo Spirito e Renzo de Felice 
Başkanı Giuseppe Parlato, ICE Di-
rektörü Ferdinando Pastore, Türk 
Girişim ve İş Dünyası Konfede-
rasyonu (TURKONFED) Genel 
Sekreteri Arda Batu ve yaklaşık 30 
temsilci katıldı.

Konferansın açış konuşmasını 
yapan Büyükelçi Scarante, Türki-
ye ve İtalya’nın geçmişten bugüne 
köklü politik ve kültürel bağlarıy-
la ilişkilerini sorunsuz bir şekil-
de devam ettiren ülkeler olduğunu 

belirterek, önümüzdeki dönemde 
gerek ekonomik gerek kültürel an-
lamda daha sıkı işbirliklerine imza 
atılacağına inandığını söyledi.

‘Bürokratik engeller kaldırılmalı’
Zeynep Bodur Okyay da, ‘Türki-
ye-İtalya İş Forumu’nda yapılan 
görüşmelerin önemine dikkat çek-
ti. İtalya’da yatırımı olan bir sana-
yici olarak, Türkiye gibi dinamik 
ülkelerden gelen yatırımcılara çok 
pozitif yaklaşılması gerektiğini be-
lirten Okyay, ortak çıkarları mak-
simize edebilmek adına yatırımcı-
ların önündeki her türlü bürokra-
tik engelin kaldırılması gerektiğini 
aktardı. 2023 ekonomi hedeflerine 
ulaşmak için yüksek büyüme tem-
posunu sürdürmek isteyen bir Tür-
kiye ile, diğer yanda ekonomik kriz-
den çıkarak güçlü sanayi üretimine 
yeniden ivme kazandırmak isteyen 
İtalya’nın birlikte çok güçlü ortak-
lıklara adım atabileceğini belirten 
Okyay, bu dönemde Türk şirketle-
rinin İtalya’dan şirket ve marka sa-
tın alarak ‘Made in Italy’ logosunun 
gücüyle işlerini büyütme yönün-
de bir eğilimleri olduğunu söyle-
di. Okyay, İtalyan şirketlerinin ise, 
Türkiye’nin etki alanının ve iş yap-
ma becerisinin yüksek olduğu Or-
ta Asya, Ortadoğu gibi üçüncü ül-
kelere Türk şirketleriyle ortak gir-
me eğiliminde olduğunu belirtti. 
Okyay, bu eğilimlerin her iki ülke 
ekonomisine de katkı sağlayacağı-
nı söyleyerek, UNCTAD 2014 Dün-
ya Yatırım Raporu’na göre, bir kıs-
mı İpek Yolu etrafında kümelenmiş 
gelişmekte olan ülkelerin sürdürü-
lebilir kalkınma hedeflerine ulaşa-
bilmek için gelecek 15 yıl içinde her 
yıl ortalama 3.3-4.5 trilyon dolar-
lık yatırıma ihtiyaçları olduğu bil-
gisini aktardı. İpek Yolu bölgesinin, 
2030 yılına kadar dünya ekonomi-
sini sürükleme potansiyeli yüksek 
coğrafyaların başını çektiğini vur-
gulayan Okyay, bu bölgenin sürdü-
rülebilir kalkınma, start-up ve ino-
vasyon bölgesi olarak lanse edilebi-
leceğini kaydetti.

Y E N İ  K O N S O L O S  İ L E  T A N I Ş M A  Y E M E Ğ İ  D Ü Z E N L E N D İ

N P B C L  F İ R M A S I  Y Ö N E T İ M  K U R U L U  B A Ş K A N I  K U S H  K U M A R  J O S H İ  A Ç I K L A D I

Türkiye-İsrail ticari ilişkileri artarak devam ediyor

Nepal, otoyol projesi için Türkiye'den mütehhit partner arıyor

Türkiye-Nepal İş Konseyi Baş-
kanı Çiğdem Penn ile Karşı Ka-
nat Başkanı Akhil Kumar Cha-
pagain’in katılımlarıyla 20 Ocak 
2015 tarihinde İstanbul’da bir gö-
rüşme gerçekleşti. Anılan görüş-
mede Nepal’de bulunan NPBCL 

Firması Yönetim Kurulu Başka-
nı Kush Kumar Joshi, gerçekleş-
tirecekleri otoyol inşaat projesi 
için partner aradıklarını belirte-
rek, Türkiye’de konu ile ilgili mü-
teahhit firmalarla iletişime geç-
mek istediklerini söyledi. 

Toplantıda Türkiye’deki üni-
versiteler ile Nepal’li öğrencile-
rin Türkiye’ye getirilmesine iliş-
kin görüşme de gerçekleştirildi. 
Ayrıca, çay, kahve, tekstil sektör-
lerine ilişkin Türkiye’de gerçek-
leştirilecek olası fuarların karşı 

kanada bildirilmesi, 
FNCCI ile görüşülerek Ne-

pal’de Nisan ayında olması öngö-
rülen fuara katılım sağlanması ve 
eş zamanda B2B toplantıları hak-
kında görüş alışverişinde bulu-
nuldu. 

DEİK Türkiye-İsrail İş Konseyi 
tarafından İstanbul’a yeni atanan 
İsrail Başkonsolosu Shai Cohen 
ile tanışma yemeği, 20 Ocak’ta 
gerçekleşti. Yemeğe Türkiye-İs-
rail İş Konseyi Başkanı Ekrem 
Güvendiren, Başkan Vekili Hasan 
Akçakayalıoğlu, Yürütme Kuru-
lu Üyelerinden Cihat Takunya-
cı, DEİK Genel Sekreteri Musta-
fa Mente, İsrail Başkonsolosluğu 
Ticaret Ataşesi Joseph Abraham 

ve Ticaret Ataşeliğinden Murat 
Alfas katıldı.

Başkonsolos Shai Cohen, gö-
rev alanında Türkiye’nin batısı-
nı kapsayacak şekilde 15 vilayetin 
bulunduğunu, bu bölgenin de Tür-
kiye’nin toplam ticaretinin yüzde 
60-70’ini gerçekleştirdiğini söy-
ledi. Siyasi ilişkilerin aksine iki ül-
ke arasındaki ticari ilişkilerin ar-
tarak devam ettiğini vurgulayan 
Cohen, Türkiye’nin İsrail’in tica-

retinde genel sıralamada 6. sırada 
yer aldığını, Avrupa ülkeleri ara-
sında Türkiye’nin İsrail’in toplam 
ticaretinde 3. sırada olduğunu be-
lirtti. Tel-Aviv ve İstanbul arasın-
da Türk Hava Yolları’nın günde 
karşılıklı 9 sefer gerçekleştirdiğini 
söyleyen Cohen, “Pegasus Hava-
yolları’nın 2 seferi de eklendiğinde 
günde karşılıklı toplam 11 sefer ya-
pılıyor. Türk Hava Yolları’nın ül-
kenin ulusal havayolu El-Al’dan 

sonra İsrail’e yolcu taşıyan en bü-
yük ikinci hava yolu şirketi. Gün-
de 2 bin yolcu taşınıyor. Bu da yılda 
700 bin yolcuya tekabül ediyor. İki 
ülke arasında ticaret hacmi 2014 
yılında 5 milyar doları aştı. Ancak 
gerçek potansiyel 8-9 milyar dolar 
civarında olmalı. Sadece iş nede-
niyle İsrail’e giden Türk vatandaş-
larına günde 70 adet vize veriliyor. 
Bu da yılda yaklaşık bin işadamına 
denk geliyor” dedi.

İtalya’da KOBİ’lerin 
yüzde 90’ı ihracaat 
yapabilir

ICE Direktörü Ferdinando 
Pastore ise, İtalya’da küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin 
ekonomideki önemine 
değinerek, Fransa ve 
Almanya gibi ekonomilerle 
karşılaştırıldığında bu 
işletmelerin ihracat 
kapasitelerinin de çok daha 
fazla olduğunu söyledi. 
İtalya’da küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin yüzde 
90 civarındaki bölümünün 
ihracat yapabilme kapasitesinin 
olduğunu dile getiren Pastore, 
İtalya Ekonomik Kalkınma 
Bakanlığı’nın bu firmalara 
dış pazarlar odaklı eğitimler 
sağladığını ifade etti.
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‘Hedef, küresel ekonomiye güçlü entegrasyon’
DEİK Olağan Genel 
Kurulu’nda konuşan 
Ömer Cihad Vardan, 
ortak hedeflerinin 
küresel ekonomiye 
güçlü entegrasyon 
olduğunu, kapsayıcı ve 
kurumsallaşan bir DEİK 
oluşturacaklarını söyledi.

DEİK Olağan Genel Kurulu, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın katılımıyla, Ekonomi Baka-
nı Nihat Zeybekci ve DEİK Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ömer Cihad 
Vardan ev sahipliğinde, 20 Aralık 
2014 tarihinde İstanbul’da gerçek-
leşti. Erdoğan, Türkiye’nin  güç-
lü ekonomisiyle mazlumların sesi 
olarak zaten itibarlı olduğunu vur-
gulayarak, “Türkiye barışa sahip 
çıkan, mazluma, mağdura, hakka 
sahip çıkan dış politikasıyla zaten 
itibarlıdır. Türkiye itibarını önce 
vicdanından, ardından tarihinden, 

ecdadından, milletinden ve bayra-
ğından alan ülkedir” dedi. 

Türkiye’nin, AB’nin önünde ka-
pıkulu olmadığını söyleyen Erdo-
ğan,  sözlerine şöyle devam etti: 
“Türkiye, bırakın boynunu eğme-
yi, bırakın geri adım atmayı as-
la ve asla azarlanacak, tedip edile-
cek, kendisine gündem belirlene-
cek, istikamet çizilecek bir ülke hiç 
değildir. Biz ne itibarımızdan ne gü-
cümüzden  ne de büyümemizden 
bir şey kaybederiz. Hiç merak et-
meyin. Ben inanıyorum ki şurada 
bulunan bütün iş adamlarımız, gi-
rişimci kardeşlerim bir defa bu az-
minden bu kararlığından hiçbir şey 
kaybetmesin. İnanın bizi tutan ol-
mayacak. Biz yine azimle kararlılık-
la yolumuza devam edeceğiz. Sah-
te rapor hazırlayanlar, bırakın on-
lar sahte rapor hazırlamaya devam 
etsinler. İftiralarla yalanlarla yan-
lı açıklamalarla tarafgir kredi not-
larıyla üzerimize gelenler, itibarla-
rından kaybettiler ve daha da kay-

bedecekler. İşte bunun için dikkatli 
olacağız. 2023’e kadar dikkatle has-
sasiyetle sabırla ve dirayetle yürü-
yeceğiz. Onlardaki yıkma, bozma, 
yıpratma azmini görecek biz onlar-
dan çok daha azimli, kararlı, çok da-
ha cesur olacağız.”

Özel sektörle birlikte 
hareket ediliyor
Türkiye’nin, etken ülkelerin yaptı-
ğı gibi hammadde ve enerji gelece-
ğini sürdürülebilir şekilde garanti 
altına alması gerektiğini belirten 
Ekonomi Bakanı Nihat  Zeybek-
ci, Türkiye’nin 2002 yılında top-
ladığı vergi gelirlerinin yüzde 85’i 
faiz harcamalarına giderken 2013 
sonu itibarıyla yüzde 15’inin faiz 
harcamalarına gittiğini aktardı. 
Son 10 yıldan beri dünyanın ide-
olojik olarak ayrımı bir kenara bı-
rakarak, ticari ve ekonomik olarak 
dünya haritasını yeniden çizdiği-
ne işaret eden Zeybekci, “Türkiye 
olarak özel sektörümüzle beraber 

yeniden ekonomik ve ticari hari-
taları çizilen bu dünyada, haritala-
rın belirleyicilerinden biri olmak 
bizim en önemli hedeflerimizden-
dir. Bir zamanlar tüm kaynakları-
nı yurtdışı faiz ödemelerine ayıra-
rak kaybeden bir Türkiye’den artık 
kaynaklarını yatırım ve üretimine 
ayırarak kazanan ülkeyiz. Türki-
ye’nin koyduğu hedefleri için neler 
yapması gerektiğini çok iyi biliyo-
ruz. Türkiye, etken ülkelerin yaptı-
ğı gibi hammadde ve enerji gelece-
ğini sürdürülebilir şekilde garanti 
altına alması gerektiğini biliyor” 
şeklinde konuştu. 

Serbest ticaret anlaşmalarının 
önemine dikkat çeken Zeybekci, 
sözlerine şöyle devam etti: “Gü-
ney Kore ile yaptığımız STA yet-
mez hale geldi. Hizmetler ve ta-
rım ürünlerinde de anlaşmamızı 
genişletiyoruz. Japonya ile STA 
görüşmelerimiz tüm hızla devam 
ediyor. 2015 yılı sonunda bitirmeyi 
hedefliyoruz. Rusya’nın liderliğini 

yaptığı Avrasya Gümrük Birliği ile 
Türkiye yakın mesafede duruyor. 
Birkaç ay içinde Rusya ile ticare-
timizin önündeki bütün engelleri 
aşmayı hedef olarak koyduk. Rusya 
ile Gümrük Birliği dışında kalacak 
alanlarda da STA yapma görüşme-
lerimizi başlattık.”

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, “Bulunduğu-
muz coğrafyada siyasi, demokratik 
ve ekonomik gelişmesiyle ülkemiz, 
değerli bir yüzük taşı gibi parlıyor. 
Komşu coğrafyalarda maalesef ki 
üzücü gelişmeler yaşanırken, Tür-
kiye bu ateş çemberi içinde bir de-
mokrasi adası, barış adası, istikrar 
adası olarak ön plana çıkmaya, çev-
resinde yaşanan sorunlara çözüm 
noktasında katkı sağlamaya devam 
ediyor” diye konuştu.

Türk özel sektörünün, Avras-
ya coğrafyasının en büyük sanayi 
üretim merkezlerinden biri haline 
geldiğini belirten Vardan, Dünya 
Bankası Turkiye Direktörü Martin 

Raiser’in Türkiye’nin son yıllarda 
gerçekleştirdiği dönüşüm tecrübe-
sini kitaplaştırarak, küresel kamu-
oyunun dikkatine sunduğunu söy-
ledi.  Dünya Bankası’nın kamuo-
yuna sunduğu kitaptaki 3 kavrama 
dikkat çekerek, bu kavramları reh-
ber alarak şekillendirmek istedik-
lerini ifade eden Vardan, “Kapsa-
yıcı bir DEİK, küresel ekonomiye 
entegrasyon için çalışan bir DEİK 
ve daima kurumsallaşan bir DEİK 
oluşturacağız” şeklinde konuştu.

Ortak hedefin küresel ekono-
miye güçlü entegrasyon olduğu-
nu söyleyen Vardan, “En büyük 
ekonomik ortağımız olan AB, is-
tikrarın bir an önce gelmesini ar-
zu ettiğimiz Ortadoğu, bünyesin-
de önemli iş potansiyeli barındı-
ran Afrika, küresel ekonominin 
yeni çekim merkezi Asya-Pasifik 
ve varlığımızı mutlaka güçlendir-
memiz gereken Latin Amerika, bi-
zim stratejik çalışma yapacağımız 
5 ekonomik havza olacak” dedi.

D E İ K  E N E R J İ  İ Ş  K O N S E Y İ  B A Ş K A N I  S Ü R E Y Y A  Y Ü C E L  Ö Z D E N :

‘Enerjide, sektöre dinamizm için durmadan çalışıyoruz’

Enerji Çalıştayı, Global Resour-
ces Partnership Başkanı Mehmet 
Öğütcü’nün katılımı, DEİK Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ömer Cihad 
Vardan ve DEİK Enerji İş Kon-
seyi Başkanı Süreyya Yücel Öz-
den’in ev sahipliğinde 26 Ocak’ta 
tarihinde İstanbul’da gerçekleş-
ti. Vardan, Türkiye’nin doğu-batı 
arasında bir köprü olduğunu be-
lirterek, Türkiye’de 2023 yılına 
kadar enerji sektörünün ihtiyaç 
duyacağı yatırım tutarının yak-
laşık 120 milyar dolar olarak tah-
min edildiğini söyledi. 

Jeopolitik çalkantılara hassas 
olan enerji güvenliğinin milli mü-
cade sorunu olduğunu ifade eden 
Vardan, “Türkiye bağlamında 50 
milyarın üzerinde enerji masrafı 
var ve bu masraf birim içinde de 
cari açık üzerindedir” dedi.  

Türk şirketlerinin 2023’e ka-
dar 25 milyar dolar enerji alanın-
da yatırım yapmaları hedeflediği 
aktaran Vardan, yatırım hedefle-
rinin değerlendirilebileceği kay-
nakların harekete geçirilmesi 
gerektiğini vurguladı. 

Enerji borsasının kurulması 
ile İstanbul’un enerji merkezle-

rinden biri olacağını umut etti-
ğini kaydeden Vardan, “Bugün 
Afrika’da 620 milyon insanın 
elektiriğe ulaşım imkanı yok. 
Komşu coğrafyalarda kamu ve 
özel sektör koordinasyonu ile 
yatırımlar yapılmasını istiyo-
ruz. Afrika’nın kalkınması ener-
jinin hayatlarının bir parçası 
haline gelmesi ile olabilir. Afri-
ka’daki ilgili bölgelere 25 milyar 
dolar enerji yatırımı yapılması 
gerekiyor. Çalıştay da ortaya çı-
kacak vurguların, enerji alanına 
olumlu olarak yansıyacağını dü-
şünüyoruz” dedi. 

‘Uygarlığın temeli enerji’
DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı 
Süreyya Yücel Özden, uygarlığın 
temelinin enerji olduğunu söyledi. 
Özden, “Çalıştayın, firmalarımız 
ve enerji sektörüne faydalı olma-
sı temennimizdir. Enerji Konse-
yi 2013’te kuruldu. Konsey kurul-
duğundan itibaren, enerji alanın-
da sektöre dinamizim eklemek 
için hedeflerimize dönük olarak 
durmadan çalışıyoruz. Ülkemizin 
enerji arz yelpazesini genişleterek 
talep ve arz edilmesi gerek. Ener-
ji alanında yurtiçi ve yurtdışı katı-
lımı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Global Resources Partnership 
Başkanı Mehmet Öğütcü de, Tür-
kiye’nin küresel güç ve bölgesel 
lider olmak iddiasını gerçekleş-
tirmesinde enerjinin olmazsa ol-
maz bir bileşen olduğunu söyle-
di. Enerjide oyun, oyuncular ve 
kuralların değiştiğini belirten 
Öğütcü, jeopolitik güç kaymala-
rı, yatırımlar, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin enerji bağımsızlı-
ğı, talep manzarasının değişme-
si, yeni üreticilerin (Mozambik, 
Angola, Arktik Bölgesi gibi) piya-
saya girişi gibi sebepler ile enerji 
görünümünün değiştiğini anlattı. 
Türkiye’nin taşımacılıkta hub ol-
ması için sert politik hamleler ye-
rine yumuşak gücünü kullanması 
gerektiğini söyleyen Öğütcü, Türk 
akımı Doğu Akdeniz ülkeleri gi-
bi fırsatları değerlendirip enerji-
ye entegre olması ve kapsayıcı bir 
gözle bakması gerektiğini dile ge-
tirdi. Öğütcü, “Türkiye 2023’e ka-
dar 5 tane 10 milyar doları aşmış 
sermayesi olan enerji şampiyon-
ları yaratmalı. Bu şirketler, devle-
tin stratejik desteğini alarak, siya-
si olarak ve riskleri bertaraf ede-
rek hareket etmeli” diye konuştu.

L İ B Y A  B Ü Y Ü K E L Ç İ S İ  A H M E T  A Y D I N  D O Ğ A N :

Libya’da çözüm diyalogla olacak

DEİK Türkiye- Libya İş Konse-
yi tarafından, Libya Büyükelçisi 
Ahmet Aydın Doğan ile tanışma 
toplantısı 26 Ocak 2015 tarihin-
de düzenlendi. 

Büyükelçi Ahmet Aydın Do-
ğan, Libya’da yaşanan mesele-
nin bir iktidar meselesi olduğu-
nu kaydetti. Doğan, dolayısıyla 
çözümün hukuki yollarla değil, 
Libya'daki tüm siyasi aktörleri 
bir araya getiren diyalog yolu ile 

bulunacağını ifade etti. 
Türkiye’nin  her iki hüküme-

te de yakın durarak Batılı ülke-
lerden farklı biz tutum sergile-
diğini söyleyen Büyükelçi Do-
ğan,  göreve başlayacağı zaman 
çiftbaşlı yapıya karşı izlenecek 
stratejilerin ve Türk firmaları-
nın Libya’da yaşadığı ekonomik 
sıkıntıları giderme hususunun 
öncelikli konusu olduğunu dile 
getirdiw. 

R U Ş E N  Y I L D I R I M ,  N İ J E R Y A  H E Y E T İ N E  S E S L E N D İ :

Sağlık sektöründe her türlü işbirliğine hazırız

DEIK Sağlık Turizmi İş Konseyi ta-
rafından Nijerya Sağlık Heyeti ile 
toplantılar 17-24 Ocak arasında ger-
çekleşti. DEİK Sağlık Turizmi İş 
Konseyi Başkanı Ruşen Yıldırım’ın 
ev sahipliğinde gerçekleşen toplan-
tılara, Nijerya Lagos Eyaleti Sağ-
lık Bakanı Başdanışmanı Yewan-
de Adeshina, Lagos Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Folashade 
Ogunsola, Nijerya Sosyal Sigortalar 
Kurumu Başkanı Martins Oluwa-
femi Thomas, Nijerya Medikal ve 
Dental Konsey Başkanı Abdulmu-
muni Ibrahim ile federal hükümet-
ten bürokratlar, özel sektör temsil-
cileri ve akademisyenler katıldı.

Yıldırım, faaliyetler hakkında ka-
tılımcıları bilgilendirerek, Nijerya 
Hükümeti ve Lagos Eyaleti ile sağ-
lıkta güçlü bir işbirliği istenildiğini 
söyledi. Yıldırım, Nijeryalıların ge-
lişmiş Türk özel sağlık sektöründen 
bilgi, hastane kalite yönetimi, hasta-

ne yöneticiliği ve medikal yetkinlik 
alanları gibi her türlü anlamda ya-
rarlanabileceklerini vurgulayarak 
Nijeryalı mevkidaşlarıyla doktorla-
rın eğitimi ve hastaların tedavisinde 
işbirliği yapmaya hazır olduklarını 

söyledi.   Lagos Eyaleti Sağlık Bakanı 
Başdanışmanı Yewande Adeshina, 
Nijeryalı vatandaşlarına ülkelerin-
de sağlayamadıkları bazı sağlık hiz-
metleri için Türkiye’deki özel hasta-
nelerle işbirliği anlaşması yapmayı 

arzuladıklarını ifade ederek, Nijer-
yalı doktorların Türkiye’deki has-
tanelerde eğitim ve staj programla-
rına katılımlarından memnuniyet 
duyacaklarını, Türkiye ile işbirliği-
ne açık olduklarını kaydetti. 

K A N A D A  İ S T A N B U L  B A Ş K O N S O L O S U  A N D R E W  S M İ T H :

Kanada ile Türkiye arasında ticareti 
artırmaya yönelik çalışmalar olacak

DEİK/Türkiye-Kanada İş Kon-
seyi tarafından Kanada İstanbul 
Başkonsolosu Andrew Smith ile 
tanışma yemeği, 21 Ocak’ta İs-
tanbul’da gerçekleşti. DEİK Tür-
kiye-Kanada İş Konseyi Başkanı 
Yılmaz Argüden’in ev sahipliğin-
de gerçekleşen toplantıya, Kana-
da Ticaret Müşaviri Rene Was-
sill, DEİK Türkiye-ABD İş Kon-
seyi Başkanı Şerif Egeli, Tureks 
İthalat İhracat Ticaret AŞ Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ruşen Çetin, 
Türkiye-Kanada İş Konseyi Yü-
rütme Kurulu Üyeleri Itır Sinem 
Aykut ve Eser Olcay Avunduk’un 
katılımlarıyla gerçekleşti. 

Türkiye ile Kanada arasında 
gerçekleşmesi öngörülen etkin-

likler ve gelecek dönem faaliyet 
planları paylaşılan yemekte, Ar-
güden, konseyin vizyonu, misyo-
nu ve 2015 yılı hedefleri hakkında 
bilgi verdi. Başkonsolos Andrew 
Smith, Kanada’nın ekonomik 
ilişkileri ve vizyonu hakkında 
bilgi vererek, Kanada ile Türkiye 
arasındaki ticaret ve yatırımla-
rın artmasına yönelik çalışmaları 
olacağını söyledi. Kanada gene-
linde 100 bin Türk vatandaşın ya-
şadığını söyleyen Smith, bunun 
fırsata çevrilebileceğini aktara-
rak,  Şubat ayının ikinci hafta-
sı içerisinde, Kanada Finans Ba-
kanı ve Merkez Bankası Başka-
nı’nın Türkiye’de bulunacağının 
bilgisini verdi. 
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