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Türk�ye �le Kolomb�ya’nın 
2023 ortak hedef� 5 m�lyar dolar
Türk�ye-Kolomb�ya İş 
Forumu’nda konuşan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
�k� ülke arasındak� 
t�caret hacm�n�n yeters�z 
olduğunu ve karşılıklı 
olarak t�caret hedef�n� 
2023’te 5 m�lyar dolara 
çıkardıklarını söyled�.

Türkiye-Kolombiya İş Forumu, Tür-
kiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve Kolombi-
ya Devlet Başkanı Juan Manuel San-
tos Calderon’ın katılımı ile DEİK 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ci-
had Vardan ev sahipliğinde 10 Şubat 
2015 tarihinde Kolombiya’da ger-
çekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Kolombiya’nın, Latin 
Amerika ve Karayipler bölgesindeki 
en önemli ticaret ortaklarından biri 
olduğunu söyledi. Erdoğan, “Büyük 
bir dinamizm ve potansiyeli bünye-
sinde barındıran Türkiye ve Kolom-
biya’nın, büyüme hızlarını ve yük-
selen uluslararası profillerini ikili 
ilişkilere yansıtacak güce de sahip ol-
duğunu düşünüyorum. İki ülke ara-
sındaki yaklaşık 1.4 milyar doları bu-
lan ticaret hacmi yeterli değildir. Bu 
rakamı 2023’e kadar 5 milyar dolara 
çıkarma kararı aldık”  dedi. 

Türkiye’nin Bogota Büyükelçili-
ği’nin 2010 yılında açıldığını anlatan 
Erdoğan, Kolombiya’nın Ankara Bü-
yükelçiliği’nin de 2011 yılında açıl-
mış olmasıyla iki ülke arasındaki iliş-
kilerde yeni bir dönemin başladığını 
belirtti. Erdoğan, sözlerine şöyle de-

vam etti: “Bu gelişmeleri ticari ve eko-
nomik ilişkilerimizi geliştirme yö-
nündeki irademizin somut bir nişa-
nesi olarak görüyorum. 2011 yılında 
Kolombiya’dan ülkemize devlet baş-
kanı seviyesinde ilk kez gerçekleştiri-
len ziyaret ile ilişkilerimiz çok farklı 
bir ivme kazandı. Türkiye ve Kolom-
biya arasındaki uzun mesafeye rağ-
men karşılıklı anlayış ve muhabbet 
sayesinde ilişkiler her geçen gün ar-

tıyor. Kolombiya ile Türkiye arasın-
da müşterek yapılabilecek potansiyel 
inşaat projelerinde ciddi adımlar atıl-
dı. Türkiye’nin altyapı, üstyapı ve ko-
nut yatırımlarındaki deneyimlerini 
Kolombiya ile paylaşabiliriz.”

Güvene dayalı 
büyüyen b�r ekonom�
Kolombiya Devlet Başkanı Juan 
Manuel Santos Calderon, Kolombi-
ya’nın ekonomisini geliştirmek ve 
güçlendirmek için çok çaba harca-
dıklarını kaydetti. Başarılı reform-
lar gerçekleştirdiklerini söyleyen 
Calderon, bu sayede özerk ve güve-
ne dayalı büyüyen bir ekonomiye 
sahip olduklarını ifade etti.  Hükü-
metler olarak işadamlarının önünü 
açmak durumunda olduklarını be-
lirten Calderon, Kolombiya’nın La-
tin Amerika’da en hızlı büyüyen ve 
çok düşük enfl asyon oranına sahip 
ülke olduğunu söyleyerek, sözlerine 
şöyle devam etti: “Kolombiya güç-
lü bir haldedir ve kamu finansmanı 
bağlamında başarılar elde ettiğimi-
zi düşünüyoruz. Ekonomide denge 
oluştu. Cari açık kapandı. Ekonomi 
büyümeye devam ediyor.”

Türkiye ile Kolombiya’nın büyük 
potansiyele sahip iki ülke olduğunu 
vurgulayan Calderon, karşılıklı vize-
lerin kaldırılması, büyükelçiliklerin 
açılması gibi adımların ilişkilerde-
ki katkısına inandığını dile getirdi. 
Calderon, “Türkiye son yıllarda bü-
yük başarılar elde eden bir ülkedir. 
Olağanüstü büyüme gerçekleştirmiş 
bir ülkedir. Bazı sektörlerde İtalya ve 
Fransa’yı çoktan geçmiştir. Türkiye, 
turizm açısından lider ülkelerden bi-
risidir. Türkiye’ye giden turist sayısı 
çok fazla, bu potansiyeli de kullan-
mak gerekir. Bu fırsatları değerlen-
dirilerek, iki ülke arasındaki sinerjiyi 
kuvvetlendirmeliyiz” dedi. 

‘Gelecek vaat eden 
b�r ekonom�k ortak’
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, “Latin Amerika 
bizim için 580 milyon nüfusu, 4 tril-
yon dolarlık ekonomik büyüklüğü ve 
2 triyon dolara yaklaşan dış ticaret 
hacmi ile gelecek vaat eden bir eko-
nomik ortaktır” dedi.   Vardan, “47 
milyon nüfusu ile yaklaşık 120 mil-
yar dolarlık dış ticareti ve zengin do-
ğal kaynakları ile Latin Amerika’nın 
dördüncü büyük ekonomisi olan Ko-
lombiya radarımıza girdi. İki ülke 
arasında karşılıklı olarak büyükelçi-
likler açılırken geçtiğimiz yıl iki ülke 
arasında başlayan direkt uçak sefer-
leri ile aramızdaki mesafeler daha da 
yakınlaştı” diye konuştu. 

2000 yılında 8.6 milyon dolar civa-
rında olan ticaret hacminin 14 yılda 
115 kat artarak 997 milyon dolar se-
viyelerine çıktığını belirten Vardan, 
hızlı gelişen iki ülke olarak, küresel 
rekabet gücünün daha ileri seviyele-
re taşımak istendiğini söyledi. İki ül-
ke olarak ekonomik ilişkileri artıra-
cak ve çeşitlendirecek yeni platform-
lar, bağlantılar ve iş yapma modelleri 
üzerine yoğunlaşılması gerektiğini 
vurgulayan Vardan, sözlerine şöyle 
devam etti: “İki ülke özel sektörleri 
olarak küresel eğilimleri iyi okur, fır-
satları iyi değerlendirebilirsek eko-
nomik ilişkilerimizi çok ileri sevi-
yelere çıkarabileceğimize inanıyo-
rum. Kolombiya’da özellikle maden 
ve enerji, inşaat malzemeleri, altyapı 
projeleri, savunma sanayi, otomobil 
ve yedek parçaları, makine gibi alan-
larda büyük potansiyel bulunuyor.”

İş forumunun sonunda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim 

Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ile Kolombiya İş Adamları Derneği 

(ANDI) Başkanı Bruce Mac Master arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

D E İ K  B A Ş K A N I  Ö M E R  C İ H A D  V A R D A N :

‘Türk�ye ve Meks�ka bölgeler�nde yıldız g�b� parlıyor’

Türkiye-Meksika İş Forumu, Tür-
kiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, Meksika Ekonomi 
Bakanı Ildefonso Guajardo Villar-
real katılımı ile DEİK Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve 
DEİK Türkiye-Meksika İş Konseyi 
Başkanı Albert Saydam ev sahipli-
ğinde 12 Şubat 2015 tarihinde Mek-
sika’da gerçekleştirildi. 

Vardan, Türkiye ve Meksika’nın 
tarihsel geçmişleri ve coğrafi ko-
numlarıyla gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkeler arasında stratejik öne-
mi olduğunu söyledi. Türkiye ve 
Meksika’nın G-20 üyesi olduğunu 
belirten Vardan, iki ülkenin de yeni 
küresel güç mimarisinin dinamik 
iki aktörü olarak bölgelerinde yıl-
dız gibi parladığını söyledi. Türki-
ye ve Meksika’nın aralarında tesis 
edecekleri ortaklık ile küresel dü-
zen içindeki ağırlıklarını artacağını 
vurgulayan Vardan, sözlerine şöyle 
devam etti: “1.6 trilyon dolar ekono-
mik büyüklüğü ve 700 milyar do-
ları aşan dış ticaret hacmi ile Latin 
Amerika’nın ikinci büyük ekono-
misi olan Meksika bizler için vaz-
geçilmez bir pazardır. İki ülke ola-
rak küresel eğilimleri iyi okuyup, 
fırsatları daha iyi değerlendirerek, 

ekonomik ilişkilerimizi çok daha 
ileri seviyelere çıkarabiliriz. İki ül-
ke arasındaki ilişkilerin sürdürü-
lebilir olması için ekonomik ilişki-
lerin sadece karşılıklı ticaret olarak 
sınırlamayıp karşılıklı yatırım iliş-
kilerini canlandırmalı, sermaye ve 
insan hareketliliğini daha üst sevi-
yelere çıkarmalıyız.”  

STA ve d�rekt uçuş öneml�
İki ülkenin sunmakta olduğu iş 
fırsatlarının karşılıklı olarak şir-
ketlerin radarına girdiğini belir-
ten Vardan, iki ülke arasındaki 
12 bin kilometreyi kısaltmak için 
iki konunun altını çizerek, şunla-
rı söyledi: “Birinci konu, iki ülke 
arasında serbest ticaret anlaşma-

sı (STA). İkinci konu ise iki ülke 
arasında direkt uçak seferlerinin 
başlaması. İki ülke arasında mü-
zakereleri devam eden serbest ti-
caret anlaşması ile ekonomik iliş-
kileri daha ileri seviyelere çıkara-
caktır. Bu iki meselenin çözülmesi 
bizleri uzaktaki iki komşu haline 
getirecektir.” 

İk� ülke arasındak� t�caret gel�şt�r�lmel�
Türk�ye �le Meks�ka arasındak� 
t�caret; coğraf� uzaklık, nakl�ye 
masrafl arının yüksekl�ğ�, kolay 
bozulab�l�r ürünler�n taşınmasındak� 
zorluklar, �k� ülken�n de benzer 
üret�m ve �hracat portföyüne 

sah�p olması ve Türk�ye’n�n AB 
pazarına, Meks�ka’nın �se ABD 
pazarına odaklanması neden�yle 
düşük hac�mde seyrett�. Türk�ye’n�n 
Meks�ka’nın 2013 yılı �hracatında ve 
�thalatında 39. sırada olması, �k� ülke 

arasındak� t�caret�n gel�şt�r�lmes� 
gerekt�ğ�n� göster�yor. Geçt�ğ�m�z 
yıl Türk�ye’den Meks�ka’ya yapılan 
�hracat 312  m�lyon dolar oldu. 
Meks�ka’dan �thalat �se 945 m�lyon 
dolar olarak gerçekleşt�.

Türkmen�stan Yatırım Forumu 
4-5 Mart tar�hler�nde 
İstanbul’da gerçekleşt�r�lecek
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Türk�ye-Mal� İş Konsey�’nde 
�lk �mzalar atıldı

Türkiye-Mali İş Forumu, Ma-
li Cumhurbaşkanı İbrahim Ebu-
bekir Kitta, Mali Dışişleri, Afri-
ka Bütünleşmesi ve Uluslararası 
İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop, 
Mali Yatırımların ve Özel Sektö-
rün Teşviki Bakanı Me Mamadou 
Gaoussou Diarra, Mali Savunma 
ve Muharip Gaziler Bakanı Tié-
man Hubert Coulibaly ve Kalkın-
ma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın ka-
tılımları ile DEİK Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı ve Müstakil 
Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(MÜSİAD) Başkanı Nail Olpak ev 
sahipliğinde 4 Şubat 2015 tarihin-
de İstanbul’da gerçekleştirildi. 

Mali Cumhurbaşkanı İbrahim 
Ebubekir Kitta, konuşmasının 
başında Türkiye ile olan dostluk 
ilişkilerine vurgu yaptı. Mali’deki 
enerji açığının kendilerini endi-
şelendirdiğini belirten Kitta, Ma-
lili işadamlarının kalkınmanın bel 
kemiği olduğunu belirterek ken-
dilerine seslendi: “Şirketlerini-
zin başında, sanayinin kaptanları 
olun. Türkiye’de olağanüstü geliş-
meler yaşanıyor. Malili işadamla-
rı olarak onlardan ilham almalısı-
nız” dedi. 

Kalkınma Bakanı Cevdet Yıl-
maz, Mali ile yüzyıllardır süren 
karşılıklı kültürel bağların bu-
lunduğunu anlattı. Osmanlı İm-
paratorluğu döneminden bu yana 
Mali ve Afrika ile ilişkilerin sür-
düğünü belirten Yılmaz, Türki-
ye’de henüz Batılı ülkelerin bü-
yükelçilikleri açılmamışken, Ma-

li Büyükelçiliği’nin varolduğunu 
söyledi. Türkiye’nin son 10 yılda 
Afrika ilişkilerine önem atfettiği-
ni söyleyen Yılmaz, “Küresel kriz 
ve bölgesel istikrarsızlıklara rağ-
men ihracatımız artmaya devam 
ettiyse bunda politikalarımızın 
ciddi rolü olduğunu belirtmek is-
terim” dedi. 

Mali ile mevcut ticari ve ekono-
mik ilişkileri daha yüksek seviye-
ye çıkarmanın temel öncelikler-
den biri olduğunu belirten Yılmaz, 
Mali’nin arazilerin çok az kısmı-
nın sulu tarımda değerlendirildi-
ğini aktardı.  Mali’nin gelişmek-
te olan bir ülke olarak, altyapı ve 
üstyapı ihtiyaçlarında gelişime 
ihtiyaç duyduğunu vurgulayan 
Yılmaz, “Mali, Türk müteahhit-
lik sektörünün bu anlamda ciddi 
katkılar vereceği bir ülke. Mali’de-
ki ABD Büyükelçiliği binasını bir 
Türk firması inşa etti” dedi. 

Mali ile serbest ticaret yapılma-
sını istediklerini vurgulayan Yıl-
maz, “Malili yetkililerle bu konu-
da çalışma yapma arzumuz var. 
Ticaretimiz bununla üst nokta-
ya gidecektir. Yatırımlarda huku-
ki altyapıyı güçlendirmemiz ge-
rekiyor. Yatırımların karşılıklı ko-
runması ve teşviki anlaşması bu 
konuda kritik öneme sahip. Önü-
müzdeki dönemde hızlı şekilde bu 
anlaşmanın sonuçlandırılmasını 
arzu ediyoruz” diye konuştu. 

Toplantının sonunda Türki-
ye-Mali İş Konseyi Kuruluş Muta-
bakat Zaptı imzalandı.

E K O N O M İ K  V E  T İ C A R İ  O R T A K L I K  K O M İ T E S İ  A N L A Ş M A S I  İ M Z A L A N D I

Finlandiya ile işbirliğinde önemli adım

DEİK Türkiye-Finlandiya İş Fo-
rumu, Ekonomi Bakanı Nihat Zey-
bekci ve Finlandiya Avrupa ve Dış 
Ticaret Bakanı Lanita Toivak-
ka’nın katılımı ile DEİK Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Cihad Var-
dan ev sahipliğinde 4 Şubat 2015 
tarihinde Ankara’da gerçekleşti.

Türkiye ve Finlandiya’nın bir-
birini tamamlayıcı iki ülke olduğu 
konusunda fikir birliğine vardıkla-
rını dile getiren Zeybekci, Finlan-
diya’nın, AB’ye üyelik sürecinde 
Türkiye’nin en büyük destekçile-
rinden biri olduğunu ifade etti. Zey-
bekci, Türkiye’nin gelecek 10 yıl-
da ulaştırma, haberleşme, teknoloji 
gibi alanlarda en az 300 milyar do-
larlık yatırım yapması gerektiğinin 

altını çizdi. Zeybekci, basın toplan-
tısının ardından imzalanan Eko-
nomik ve Ticari Ortaklık Komite-
si (JETCO) anlaşması kapsamın-
da iki ülke işadamlarının 6 ayda bir 
DEİK organizasyonunda bir araya 
gelmelerini istediklerini bildirdi. 

Toivakka ise JETCO anlaşma-
sını iki ülke arasındaki işbirliği-
nin gelişmesi ve derinleşmesi an-
lamında önemli bir adım olarak ni-
telendirdi.  

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, “Avrupa’nın 
iki uç ülkesi olarak düşük büyü-
me ile baş etmeye çalışan Avrupa 
ekonomisi içinde yeni bir büyüme 
hikâyesini birlikte yazabileceğimi-
zi düşünüyorum” dedi. 
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Pakistan ile STA konusunda ilk adımlar atıldı
Pakistan-Türkiye İş Forumu, Baş-
bakan Ahmet Davutoğlu, Pakistan 
İslam Cumhuriyeti Başbakanı Mu-
hammad Nawaz Sharif, Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, Pakistan 
İslam Cumhuriyeti Ticaret Bakanı 
Khurram Dastgir Khan, Pakistan 
Devlet Bakanı ve Yatırım Konse-
yi Başkanı Miftah İsmail ve Mali-
ye Bakanı İshak Dar’ın katılımları 
ile DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan ev sahipliğin-
de Pakistan’da 17 Şubat 2015 tari-
hinde gerçekleştirildi.

Davutoğlu, Türkiye’nin ekono-
mik gerekçelerle dünyaya kafa tu-
tan bir ülke olduğunu söyledi. Tür-
kiye’nin bir başarı hikayesi oldu-
ğunu anlatan Davutoğlu, “Türkiye 
geçtiğimiz yıllarda birçok konuda 
devrim yaptı. En büyük devrim ise 
özgüven konusunda yapıldı. Örne-
ğin, göreve geldiğimizde 13 milyon 
olan turist sayısını 35 milyona çı-
kardık. Türkiye’nin zaman içerisin-
de geçirdiği bu evrimi Pakistan’ın 
da elindeki büyük potansiyeli ile ge-
çireceğine inanıyorum” dedi.

Pakistan’ın bulunduğu coğrafya-
da stratejik bir konuma sahip ol-
duğunu belirten Davutoğlu, “Pa-
kistan potansiyelini kullanarak, 
gelecek dönemin parlayan yıldızı 
olacak” diye konuştu. 

Pakistan ne zaman bir zorluk-
la karşılaşsa, Türkiye’nin yanında 
olduğunu vurgulayan Davutoğlu, 
“Pakistan, Türkiye ile el ele verip 

yürüyebilecek, en önde gelen ülke-
lerden biridir. Biz Pakistan’a kom-
şu değiliz ama komşudan daha ya-
kınız” ifadelerini kullandı.

Pakistan’da Yüksek Düzey-
li Stratejik İşbirliği Konseyi 
(YDSK) toplantılarının gerçek-
leştirildiğini belirten Davutoğlu, 
bu toplantılar ile ilişkilerin bir te-
mel üzerine kurulmasını hedefle-
diklerini söyleyerek, “Bir rekabet 
varsa bizim de ortak vizyona ihti-
yacımız var. Bugün iki lider olarak 
ortak vizyon üzerine görüştük. Bu 
konuda iş dünyasının da desteği-
ne ihtiyacımız var. Ne karar alır-
sak alalım, ne yaparsak yapalım iş 
dünyası yanımızda yer alarak bize 
destek vermeli” dedi. 

Pakistanlı işadamlarının Türki-
ye’de hiçbir sorununun olmayaca-
ğını vurgulayan Davutoğlu, sözle-
rine şöyle devam etti: “Ticaretimi-
zi geliştirmek için serbest ticaret 
anlaşması mı lazım? İki Başbakan 
olarak karar aldık, anlaşma Hazi-
ran ayına kadar tamamlanacak. 
İki ülke arasında enerji, inşaat ve 
tarım alanlarında işbirliği yapıla-
bilir. Başbakan Sharif ’in özel öne-
risi ile Özel Türk Ekonomi Bölgesi 
yakın zamanda Pakistan’da kuru-
lacak.”

Pakistan İslam Cumhuriye-
ti Başbakanı Muhammad Nawaz 
Sharif, “Türkiye ve Pakistan adet-
leri ve ortak kaderleri ile gerçek an-
lamda iki kardeş ülkedir” dedi.  

‘Forum, ilişkileri yukarı taşıyacak’
İki ülkenin birlikte büyüyebilece-
ğini söyleyen Sharif, “Enerji üre-
timi iki ülke için de büyük önem 
taşıyor. Bu forum ile iki ülke ara-
sındaki ilişkilerin ileri bir noktaya 
taşınacağına inanıyorum” şeklin-
de konuştu. 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek-
ci, Türkiye’nin son 12 yılda ekono-
mide bir devrim yaptığını belirte-
rek, Türkiye’nin bu süreçte elekt-
rik üretim ve tüketimini ikiye 
katladığını kaydetti. Türkiye’nin 
ihracatını 2023 yılına kadar 500 
milyar dolara çıkarmayı hedefle-
diklerini ifade eden Zeybekci, “Av-
rupa’nın en büyük üç ekonomisi 
içerisinde olmayı hedefliyoruz. Pa-
kistan-Türkiye İş Forumu’nun biz-
leri güzel bir geleceğe taşımasını 
diliyorum ve bu geleceğe Pakistan 
ile yürümek istiyoruz. Bu anlamda 
serbest ticaret anlaşmasını da ge-
niş kapsamlı olarak yürürlüğe sok-
mayı planlıyoruz” dedi.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, “Siyasi oto-
riteler, ekonomik büyümenin lo-
komotifi olan özel sektörün önü-
nü açmalı ve iş yapmanın önünde-
ki engelleri kaldırmalıdır. Bunun 
için de Ekonomik İşbirliği Teşki-
latı’nın iki öncü ekonomisi olarak 
tercihli ticaret anlaşması görüş-
melerini yeniden canlandırmalı-
yız” dedi. 

Bugüne kadar iki ülke arasında 

bulunan kardeşlik bağlarına rağ-
men ekonomik ilişkilerin istenen 
seviyede olmadığını vurgulayan 
Vardan, son 4 yıldır ekonomik iliş-
kilerde iki eğilimin var olduğunu 
belirtti. Vardan, “Bir yandan iki-
li ticaret hacmimiz düzenli olarak 
azalıyor. Diğer yandan ise yatırım 

ilişkilerimiz canlanıyor” dedi. 
İki ülke arasındaki ekonomik 

ilişkileri güçlendirmenin ve derin-
leştirmenin siyasi liderlerin des-
teği ve girişimcilerin önceliğinde 
olduğunu belirten Vardan, küresel 
ekonominin yeni bir değişim süre-
cine girdiğini, dünya ekonomisinin 

ağırlık merkezinin Asya’ya kaydığı 
bu dönemde yeni fırsatların doğ-
duğunu söyledi. Vardan, “Pakistan 
enerji, altyapı, düşük maliyetli ko-
nut inşaatı, telekomünikasyon ve 
tarım alanlarında Türk şirketle-
rine cazip yatırım imkânları sun-
maktadır” diye konuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Pakistan Başbakanı ile serbest ticaret anlaşması (STA) 
konusunda karar aldıklarını ve görüşmelerin bu yıl içinde başlayacağını açıkladı.

‘Uçuşlar artırılmalı ve konteyner trafiği hızlandırılmalı’
Pakistan’ın enerji konusunda 
yaşadığı sorunların yakından takip 
edildiğini belirten Vardan, sözlerine 
şöyle devam etti: “Pakistan’ın enerji 
konusunda sahip olduğu rüzgar, su 
kaynakları ve kömür rezervlerini 
ekonomiye kazandırarak çözümler 

üretebiliriz. İki kardeş ülke 
arasında ekonomik işbirliğinin 
derinleşmesi için aramızdaki 6 bin 
500 kilometreyi de kısaltmamız 
gerekiyor. Bunun için iki konu hayati 
önem taşıyor. İlk olarak haftada 
14 olan direkt uçuş sayısı daha da 

artırılmalıdır. İkinci olarak da iki 
ülke arasındaki konteyner trafiğini 
hızlandırmamız gerekiyor. Bugün 
İstanbul’dan çıkan bir konteyner 
deniz yolu ile Karaçi Limanına 
ancak 40 günde ulaşıyor. Bunu 
kısaltmamız lazım.”

Türkiye ve İngiltere 
ortak hareket edecek

Türkiye-İngiltere İş Forumu, Eko-
nomi Bakanı Nihat Zeybekci, İngil-
tere Ticaret ve Yatırım Bakanı Lord 
Livingston ve İngiliz Ticaret Oda-
sı Başkan Chris Gaunt’un katılımı 
ile DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan ve Türkiye-İn-
giltere İş Konseyi Başkanı Rem-
zi Gür’ün ev sahipliğinde 23 Şubat 
2015 tarihinde İstanbul’da gerçek-
leşti. Zeybekci, Türkiye’nin ve İngil-
tere’nin birbirini tamamlayıcı özel-
liklere sahip olduğunu vurguladı. İki 
ülkenin işadamlarının biraraya geti-
rilmesi gerektiğini belirten Zeybek-
ci, “Bir artı bir, iki yapar ama bizim 
için bir önemli yoktur. İngiltere ve 
Türkiye birbirini tamamladığı za-
man üç, dört, beş olur” dedi.

Dünya nüfusunun 7 milyara çık-
tığını anlatan Zeybekci, “Gelişmiş 
ülkelerdeki en önemli sıkıntılardan 
biri de nüfustur. Gelişmiş ülkelerde 
yaşlı nüfus oranı daha fazladır. Tür-
kiye’nin genç nüfusundan faydala-
nabilirsiniz” diye konuştu. 

İngiltere’de haberleşme, ulaştır-
ma, sağlık, yeni okul ve üniversitele-
re ihtiyaç olmadığını söyleyen Zey-
bekci, “Ekonominin merkezi olacak 
yeni yerlere açılmanız lazım. Bu ye-
ni yer de Türkiye’dir. 2 bin 500 İngi-
liz asıllı şirketin Türkiye’de varlığı-
nı sürdürerek yatırım yapması bizi 
memnun etmektedir. Bizimle bera-

ber üçüncü ülkelere yelken açmaya 
da gelin” ifadelerini kullandı.

Avrupa, Ortadoğu ve Asya coğraf-
yalarına bakıldığı zaman Türkiye 
ve İngiltere gibi iki devasa ülkenin 
görüleceğini vurgulayan Zeybekci, 
“Lord Livingston’ın dediği gibi Afri-
ka, Balkanlar ve Asya gibi coğrafya-
larda yeni projeler yapılabilir” dedi.  

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 
adaylık sürecinde İngiltere’nin des-
teğinin önemine değinen Zeybek-
ci, “AB’ye tam üye olmak çok önemli 
ama daha önemlisi adaylık sürecini 
tamamlayıp, standartları tam olarak 
yerine getirmek” diye konuştu.  

Türk ve İngiliz Ticaret Odaları-
nın küçük ve orta ölçekli şirketleri 
biraraya getirmeleri gerektiğini söy-
leyen Zeybekci, şirketlerin birara-
ya geldiğinde Etiyopya, Kongo, Rus-
ya gibi ülkelerde daha fazla iş yapı-
labileceğini ve üçüncü ülkelerdeki 
fırsatların değerlendirilebileceğini 
aktardı. İngiltere Ticaret ve Yatırım 
Bakanı Lord Livingston da Türkiye 
ve İngiltere’nin ilişkisinin eşsiz bir 
ilişki olduğunu söyledi. İki ülkenin 
siyasi ilişkilerinin çok eskilere da-
yandığını kaydeden Livingston, “İn-
giltere, Türkiye’nin AB’ye üye olması 
için destek olmaya devam edecek-
tir. Türkiye’de faaliyet gösteren 2 bin 
500’e yakın İngiliz asıllı firma bizi 
memnun etmektedir. Türkiye, almış 

olduğu cesur altyapı kararları ile bizi 
haklı çıkarıyor” dedi.  

Afrika, Ortadoğu ve Asya ülkele-
rinde birlikte çalışılabileceğini di-
le getiren Livingston, İngiltere’nin 
Türkiye’de 1.3 milyar dolarlık yatı-
rım yaptığını vurguladı. Ticaretin 
önündeki engellerin kaldırılması 
gerektiğini belirten Livingston, hü-
kümetlerin kimi zaman koruyucu 
önemler alabileceğini vurgulayarak, 
sağlık, bilim, inovasyon gibi alanlar-
da işbirliği yapılabileceğini söyledi. 
Küçük ve orta ölçekli şirketleri des-
teklediklerini belirten Livingston, 
Türkiye’deki ve İngiltere’deki tica-
ret odalarının biraraya gelmelerinin 
çok önemli olduğunu vurgulayarak, 
Türkiye’nin stratejik ortak olarak 
kabul edildiğini söyledi.

 
Hedef, ilişkilerde 
altın çağı başlatmak
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, yeni Türki-
ye’nin ekonomik dönüşümünü, bu 
dönüşümün beraberinde getirdiği 
imkânları en iyi anlayanların İngil-
tere ve İngiltere’nin küresel şirket-

lerinin olduğunu anlattı. Vardan, 
2050 yılında Avrupa’nın en büyük 
ikinci ekonomisi haline gelmesi he-
deflenen Türkiye’nin, Avrupa’nın ve 
İngiltere’nin ekonomik kalkınması-
na en çok katkı sağlayabilecek eko-
nomilerden birisi olacağını vurgu-
ladı. Vardan, sözlerine şöyle devam 
etti: “Hedefimiz iyi olan ekonomik 
ilişkilerimizi en iyiye ulaştırmak 
ve 500 yıllık ticari ilişkimizin altın 
çağını başlatmaktır. Altın çağ ile ne 
demek istiyoruz? Altın çağdan kas-
tımız, iki ülkenin güçlü ekonomik 
ortaklar olarak ve yeni küresel eko-
nomik mimarinin tasarımında or-
tak çalışmaktır. İş dünyası olarak bu 
vizyonu hayata geçirmek için karar-
lılık içindeyiz.”  

Ekonomik ortaklıkta en iyiye ulaş-
mak için Türkiye’nin konumu ve dö-
nüşümü ile bağlantılı olarak 4 ana 
eksende çalışılması gerektiğini söy-
leyen Vardan, “İlk olarak bölgesel fi-
nans merkezi Türkiye. İkinci olarak 
bölgesel inovasyon merkezi Türkiye. 
Üçüncü olarak bölgesel enerji mer-
kezi Türkiye. Son olarak da bölgesel 
altyapı merkezi Türkiye” dedi.

İ K İ  Ü L K E N İ N  E K O N O M İ K  İ L İ Ş K İ L E R İ  İ V M E  K A Z A N I Y O R

T H Y ’ N İ N  D O Ğ R U D A N  U Ç M A S I  İ S T E N İ Y O R

Morityus ile ilişkiler geliştirilecek

DEİK Türkiye-Morityus İş Konse-
yi, 14-19 Şubat 2015 tarihleri ara-
sında Morityus St. Louis kentinde-
ki iş konseyinin karşı kanadı Mo-
rityus Ticaret, Sanayi ve Tüketiciyi 
Koruma Odası’nı ziyaret etti. DEİK 
Türkiye-Morityus İş Konseyi Baş-
kanı Ömer Hakan Baki başkanlığın-
da gerçekleşen ziyarete, konseyin 
yürütme kurulu üyeleri de katıldı.

Ziyaret kapsamında Morityus 
özel sektörünü temsil eden kurum 
ve kuruluşlar ile toplantılar yapıldı. 
Yapılan görüşmeler arasında Mo-
rityus Ticaret, Sanayi ve Tüketici 
Koruma Odası (MCCI) Başkanı Sé-
bastien Mamet, Morityus Yatırım 
Ajansı Genel Müdürü Ken Poono-

osamy, Morityus İşletmerler İda-
resi Müdürü Ashween K. Bunwa-
ree, Morityus Sanayici ve Üreticiler 
Derneği Başkan Yarımcısı Sylvan 
Oxenham, Morityus İhraçatçılar 
Birliği Direktörü Lilowtee Rajmun, 
Morityus Limanı ve Serbest Bölge 

Bölge’nin yöneticileri ile görüşme-
ler gerçekleşti. 

MCCI’nin düzenlediği Türki-
ye-Morityus Ticari İlşkilerinin Ge-
liştirme Semineri’ne, MCCI Başkan 
Yardımcısı Helene Echeyin ve Mo-
rityus Dışişleri Bakanlığı, Bölgesel 

Entegresayon ve Uluslarrası Tica-
ret Direktörü Esad Bhuglah katıldı. 
DEİK olarak Türkiye’nin ticari ve 
finansal çevrelerinin dünya ekono-
misine entegrasyonu için çalışıldı-
ğını söyleyen Baki, 50 milyon dolar 
seviyelerindeki iki ülke arasındaki 
dış ticaret hacminin yetersiz oldu-
ğunu belirtti. 

Türkiye ile Morityus arasında 
THY’nin doğrudan  servis hizme-
ti açılması için gerekli girişmlerde 
bulunacağını anlatan Baki, Türki-
ye özel sektörünü tekstil ve giyim 
know-how transeferi, otomotiv, tu-
rizm, tarım, lojistik ve inşaat sek-
törlerinde fırsatlar beklediğini kay-
detti. 

Z E Y B E K C İ ,  A Z E R B A Y C A N ’ D A  A Ç I K L A D I :

Tarım ürünlerinin serbest 
ticareti başlayabilir

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek-
ci’nin Bakü ziyareti çerçevesinde 
Türk firma temsilcileri ile yuvarlak 
masa toplantısı, 5 Şubat 2015 tarii-
hinde Bakü’de gerçekleşti. Toplantı 
öncesinde gerçekleşen Azerbaycan 
Ekonomi ve Sanayi Bakanı Şahin 
Mustafayev ile görüşmeye Zeybek-
ci, iki ülke devlet yetkilileri ve DE-
İK Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi 
Başkanı Cengiz Gül katıldı. 

Zeybekci, Azerbaycan’ın yurtdı-
şındaki en büyük yatırımını Türki-
ye’ye yaptığını hatırlatarak Türki-
ye adına teşekkürlerini dile getirdi. 
Türkiye’nin 1980 yılında 2 milyar 
dolar olan ihracatının günümüz-
de 170 milyar seviyesine ulaştığını 
belirten Zeybekci, Azerbaycan ile 
ikili ticaret hacminin 5 milyar do-
lar olup, hedeflenen 15 milyar dolar 
rakamına ulaşılabilmesi için Ter-
cihli Ticaret ve Serbest Ticaret An-
laşmaları’nın imzalanmasının ge-
rekli olduğunu söyledi. Zeybekci, 
bu sürece tarım alanı ile başlayarak 
Türkiye ve Azerbaycan tarım ürün-
lerinin karşılıklı olarak serbest ti-
caretini sağlayacaklarını, ayrıca 
Azerbaycan ile ticarette yerel para 
birimlerinin kullanılmasının fay-
dalı olacağını belirtti. 

Mustafayev de, Türkiye-Azer-
baycan ilişkilerinin dünyaya ör-
nek olduğunu aktardı. Azerbaycan 
ekonomisi için öncelikli olan inşa-
at malzemeleri, tarım, pamuk üre-
timi, tekstil gibi alanlarda Türk ya-
tırımlarının arzu edildiğini ifade 
eden Mustafayev, DEİK tarafından 
düzenlenen “Türkiye’de Faaliyet 
Gösteren Azerbaycanlı İşadamları 
ile Çalışma Yemeği” başlıklı beşinci 
etkinliğin en kısa zamanda Zeybek-

ci’nin katılımı ile gerçekleştirilme-
sini arzu ettiklerini, Türkiye’deki 
Azerbaycanlı yatırımcı ve işadam-
larının faaliyetlerine büyük önem 
verdikerini vurguladı. 

Öte yandan, görüşme sırasın-
da uzun zamandan beri yapılama-
yan Türkiye-Azerbaycan İş Kon-
seyi Ortak Toplantısının 2015 yılı 
içerisinde düzenlenmesinin ama-
ca uygun olacağı her iki Bakan ta-
rafından da belirtildi. Bahsi geçen 
etkinliklerin Nisan ayı başlarında 
yapılmasının faydalı olacağını kay-
deden Zeybekci, ayrıca 6 Mart 2015 
tarihinde Batum’da yapılması plan-
lanan Türkiye-Azerbaycan-Gür-
cistan V. İş Forumu’nun yanı sıra 
İran ve Türkmenistan’da da Azer-
baycan ile birlikte benzer üçlü fo-
rumların organize edilmesinin fay-
dalı olacağını anlattı.  Zeybekci, 
İran örneğini göstererek Azerbay-
can’la yılda en az iki defa iş forumla-
rının düzenlenmesi gerektiğini, bu 
bağlamda 2015 yılı içerisinde rotas-
yona göre Bakü’de yapılacak KEK 
toplantısı ile eşzamanlı olarak bir iş 
forumunun daha gerçekleştirilebi-
leceğini söyledi. İşadamlarının ha-
reket kolaylığını sağlamak amacıy-
la bir süre önce başlatılan vize mu-
afiyeti sürecinin işleme konulması 
gerektiğini dile getiren Zeybekci, 
Türkiye ve Azerbaycan ortaklığı ile 
kurulan firmaların üçüncü ülkeler-
de iş yapmalarını sağlamak için iki 
Eximbank’ın da ortak fon oluştura-
rak, bu projelerin finansmanını sağ-
lamalarının faydalı olacağını belirt-
ti. Zeybekci, ortak projelerin sayısı-
nın artırılması amacı ile bir irtibat 
bürosunun kurulmasının faydalı 
olacağını bildirdi. 
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“DEİK, tüm Türkiye’yi 
kucaklıyor”

DEİK İş Konseyleri İstişare Top-
lantısı, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’nin katılımı ile DEİK Yö-
netim Kurulu Başkanı Ömer Cihad 
Vardan ev sahipliğinde 29 Ocak 
2015 tarihinde gerçekleşti. Zey-
bekci, toplantının açılış konuşma-
sında, “Yeni bir dünya kuruluyor, 
kurulacak. Türkiye de o yeni dün-
yayı kuranlardan olacak. Bunu da 
beraber yapacağız. Bu, tek kişilik 
bir oyun olamaz” dedi. 

Zeybekci, dönüşen dünyada Tür-
kiye’nin, dünya milletler yarışında-
ki yerine hep birlikte götürülmesi 
gerektiğini belirterek, Türkiye’nin 
bu coğrafyada kendisine biçilmiş 
bir görevi olduğunu söyledi.

Çeşitli sebeplerle dünyanın, ABD 
ve etrafındaki müttefikleriyle tek 
kutuplu bir hale geldiğini söyleyen 
Zeybekci, son 30 yıldır varlık gös-
teren Çin faktörünün, son 15 yılda 
çok daha planlı bir yapı, siyasi, eko-
nomik ve dünyadaki yapılaşmayla 
ilgili şekilde ortaya çıktığını belirt-
ti. Zeybekci, sözlerine şöyle devam 
etti: “Tabiat tek kutuplu değil, ken-
dini dengelemek durumunda. Diğer 
kutup da birkaç güçle güç dengesini 
oluşturmaya kalkıyor. Bu, karşımı-
za Transatlantik Ticaret ve Yatırım 
Ortaklığı (TTIP) diye bir yapı çı-

kardı. AB’yi ortaya çıkaran irade ki 
ABD’yi oluşturan iradedir aynı za-
manda. Bu irade dedi ki ‘Bu iki ira-
denin artık bir araya gelme zama-
nıdır.’ Çok hızlı şekilde TTIP süreci 
devam ediyor. 2015 sonunu planlı-
yorlardı ama 2016 sonu gibi teknik 
görüşmelerin bittiği, 2017’de onay 
süreci ve 2018’de uygulamaya baş-
lamak gibi bir hedef var. Bu TTIP, 
basit bir STA değil, hatta güçlü bir 
STA da değil. Bu tam anlamıyla eko-
nomik bir entegrasyondur. Siyasi ve 
kültürel entegrasyona da çok yatkın 
bir ekonomik entegrasyon. Onun 
için son derece önemli hale geldi. 
Dünya ticaretinin yüzde 50’sinin 
bir araya geldiği bir yapılanma.”

 
Asıl ihracat 171.3 milyar dolar
Aynı iradenin Trans Pasifik Ortak-
lığı (TPP) ile ABD’nin Japonya-Ko-
re-Yeni Zelanda gibi ülkelerle bi-
raraya geldiğini de anlatan Zey-
bekci, Türkiye’nin kurumlarının, 
diğer ülkelerinki gibi ‘tıkır tıkır iş-
leyen’ bir yapısı olmadığını, Anado-
lu coğrafyasında insanların moti-
vasyona ihtiyacı olduğunu söyledi. 
Zeybekci, “Sistemlerimizi, kurum-
larımızı kuramamışız, görev tanı-
mımızı iyi yapamamışız. DEİK ya-
pılanmasındaki tartışmamız da bu. 

10 yılki performansımızla şimdi 
övünüyoruz. 171.3 milyar dolarlık 
ihracatımız var. Tam net rakamlar 
var elimizde. Kaydi olarak 8.8 mil-
yar dolarlık faturalı bavul ticareti-
miz var. Bunu da oraya eklemiyo-
ruz. Bunları yaptığımızda 241 mil-
yar dolarlık ithalatımızı ve 171.3 
milyar dolarlık ihracatımızı aldı-
ğımız zaman, Türkiye’nin ihraca-
tının ithalatı karşılama oranı yak-
laşık yüzde 71.9. Uluslararası are-
naya bunu açıklamıyoruz. Çünkü 
ülkeler buna göre değerlendirili-
yor,  gruplanmaların içine giriyor” 
ifadelerini kullandı.

 
‘Bizim muhteşem bir girişimci 
kabiliyetimiz var’
Zeybekci, DEİK’in bütün Türki-
ye’yi kucakladığını, devletle işbir-
liğine girdiğini ve tüm varlığıyla da 
dünyayla entegre olduğunu, tüm 
dünyada Türkiye’yi temsil ettiği-
ni vurguladı. Mart başında Polonya 
ile bütün sektörleri biraraya geti-
ren bir ticaret iş forumu düzenlene-
ceğini belirten Zeybekci, “Türkiye 
etrafındaki ateş çemberinin, dar-
madağın olan coğrafyanın içinde 
yükselmesini büyümesini nasıl ba-
şardı? İnanının bizim muhteşem 
bir girişimci kabiliyetimiz var. Baş-

kaları oturup aylarca fizibilite ça-
lışmaları yaparken benim aslanım 
çoktan oraya gitmiş bile. İnşallah 
büyükelçiliğimizin olduğu her ül-
kede ticaret ataşeliği müşavirleri-
miz olacak” dedi. 

Zeybekci, gelecek 50 yılın Afri-
ka’nın yılı olacağı öngörüsünde bu-
lunarak, 2016-2017 yıllarının Afri-

ka için problemli olabileceğini dile 
getirdi. Dünyayı işadamları örgüt-
leriyle karış karış dolaştıklarını be-
lirten Zeybekci, sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Bunu yapmazsak vebali 
üzerimizedir. Bunu hep beraber ya-
pılacağız. Hepimiz beraber, bütün 
ülke sahip çıkarsa böyle olacak. Ben 
DEİK yapısına baktıkça heyecan 

duydum. DEİK katılımcı, kucakla-
yıcı, demokratik bir yapıile inşallah 
çok daha farklı bir noktaya gelecek.” 

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, “Her yıl en az 
bir kere toplanarak, çalışmaları-
mızı ve sesimizi en etkin bir şekil-
de nasıl çıkartabileceğimizi değer-
lendireceğiz” diye konuştu.

DEİK İş Konseyleri İstişare Toplantısı’nda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
DEİK’in bütün Türkiye’yi kucakladığını, tüm varlığıyla dünyayla entegre olduğunu 

ve tüm dünyada Türkiye’yi temsil ettiğini söyledi.
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Afrika’da büyükelçilik sayısı kadar iş konseyi kurulacak
DEİK faaliyetlerinin iş konseyleri 
ile yürütüldüğünü belirten Vardan, 
“Çok ciddi bir çalışma programı 
izliyoruz. Aynı zamana rastayan 
eş zamanlı programlarımız var. 
Örneğin İran İş Forumu var. 
Bu foruma Türkiye İhracatçılar 
Meclisi Başkanı ve DEİK Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet 
Büyükekşi başkanlık edecek. Mali 
Cumhurbaşkanının katılacağı 
Türkiye-Mali İş Forumuna Müstakil 
Sanayici ve İş Adamları Derneği 
Başkanı (MÜSİAD) ve DEİK Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Nail 
Olpak başkanlık edecek. Finlandiya 
İş Forumu’na da Ankara’da ben 
katılacağim” ifadelerini kullandı. 
DEİK’in Türkiye’nin hem içinde 
hem de dışında çok çalışan bir yapı 
olacağını dile getiren Vardan, 120 
iş konsey sayısının 121’e çıktığını 
açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Afrika’da Büyükelçilik sayısını da 
12’den 39’a çıkardığını belirten 
Vardan, “Biz de Afrika’da büyükelçilik 
sayısında iş konseyi kurmayı 
hedefliyoruz. Türkiye-Cibuti İş 

Konseyi ile 22 iş konseyi sayısı 23’e 
çıktı” şeklinde konuştu. Amerika’nın 
50 eyaletten oluştuğunu söyleyen 
Vardan, “Bu büyük coğrafya’da 5 
bölge komitesi kurarak çalışacağız. 
İş konseylerimizi daha aktif hale 
getirmemiz gerekiyor. Yeni iş 
konseyleri oluşturacağız. Kendi 
bünyemizde departmanlar 
oluşturarak, istişare kurulu ve 
denetleme kurulu gibi mevcut 
yapıdan ve dışarıdan bize katkı 
sağlayacak organlar oluşturacağız” 
ifadelerini kullandı.

N İ H A T  Z E Y B E K C İ ,  Y E N İ  Z E L A N D A ’ N I N  G E L İ Ş M İ Ş  T A R I M  S E K T Ö R Ü N E  D İ K K A T  Ç E K T İ

F İ L İ S T İ N L İ  B A K A N  İ S T A N B U L ’ D A  A Ç I K L A D I

Yeni Zelanda ile tarım alanında işbirlikleri yapılabilir

Filistin, sanayi yatırımlarını artıracak

Filistin-Türk İşadamları Derneği 
tarafından düzenlenen “Türkiye: 
Filistin’in Dünyaya Açılan Kapısı” 
konferansı 7 Şubat 2015 tarihin-
de İstanbul’da gerçekleşti. Konfe-
ransa Ekonomi Bakanı Nihat Zey-
bekci, Filistin Başbakan Yardımcı-
sı ve Ekonomi Bakanı Mohammed 
Mustafa, Filistin Türk İşadamları 
Derneği Başkanı Mazen Hasasneh, 
Filistin İşadamları Derneği Birli-

ği Başkanı Samir Zyriq, Filistin İş 
Federasyonu Hazırlıkları Başkanı 
Raruq Al Shami ve DEİK Ortadoğu 
ve Körfez Bölge Koordinatörü Su-
zan Cailliau katıldı. 

Toplantıda Filistin’de yatırım 
yapmak ve dışarıda yaşayan Filis-
tinlilerin yatırımlara desteğinin 
nasıl olacağı, bunun yanısıra yatı-
rım önünde çıkan engellerin nasıl 
aşılabileceği konuları ele alındı. 

Filistin Başbakan Yardımcı-
sı ve Ulusal Ekonomi Bakanı Mu-
hammed Mustafa, sanayiye büyük 
önem verdiklerini söyledi. Sanayi 
sektörünün ekonomideki payının 
şu an yüzde 13 olduğunu belirten 
Mustafa, hedeflerinin bu oranı 5 yıl 
içerisinde yüzde 25’e çıkarmak ol-
duğunu kaydetti. Ekonomi Baka-
nı Nihat Zeybekci, konuşmasında 
Filistin konusunda dünyanın du-

yarsız kaldığını vurguladı. Türki-
ye ve Filistin arasında serbest tica-
ret anlaşması olduğunu ifade eden 
Zeybekci, bu anlaşmanın kapsamı-
nı genişletmek için ne gerekiyorsa 
yapmaya hazır olduklarını aktardı. 
Zeybekci, Filistin’in Cenin şehrin-
de, Türkiye’nin girişimleriyle ku-
rulacak olan sanayi bölgesinin Fi-
listin’in kalkınmasına önemli katkı 
sağlayacağını dile getirdi. 

Türkiye-Yeni Zelanda İş Foru-
mu, Ekonomi Bakanı Nihat Zey-
bekci ve Yeni Zelanda Ticaret Ba-
kanı Tim Groser’in katılımı ile, DE-
İK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Cihad Vardan ev sahipliğinde 29 
Ocak 2015 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleşti. 

Zeybekci açılış konuşmasında, 
Türkiye ile Yeni Zelanda’nın birbi-
rinden çok uzak coğrafyalarda bir-
birini tamamlayıcı nitelikte olan 
iki ülke olduğunu söyledi. Yeni Ze-
landa denildiğinde akıllara üst dü-
zey teknoloji ile yapılan tarımın 
geldiğini ifade eden Zeybekci, “Biz 
tarımda israf eden bir ülkeyiz. Ta-
rım alanlarının bölünmesiyle ilgili 
mirastaki yanlış uygulamalardan 
dolayı tarım alanlarımız çok küçük 
durumda. Yaptığımız kanunlarla 
bunu düzenlemeye çalışıyoruz. Bu-
nun düzelmesi çok uzun yıllar ala-
cak. Biz tarımı ülke olarak koruyan 
bir ülkeyiz. Et ve sütte tam anla-
mıyla koruma sağlıyoruz. Bu koru-
ma sürdürülebilir bir şey değil. Asıl 
olması gereken Türkiye’nin tarımı-
nı, et, süt ve tüm tarım alanların-
daki sektörlerini dünya ile rekabet 
edilebilir hale getirirsek Türk tarı-
mına en büyük iyiliği yapmış olu-
ruz. Yeni Zelanda ve Avrupa ile re-
kabet edebilir hale gelirse biz ken-
dimizi başarılı görürüz” dedi. 

Türkiye’nin Avrupa ile imzala-
dığı Gümrük Birliği’nde tarımın ve 
hizmetlerin dışarıda kaldığını ha-
tırlatan Zeybekçi, Avrupa Birliği ile 
görüşmeleri başlatacaklarını bil-
dirdi. Zeybekci, “Yeni Zelanda ya-
tırımcılarıyla, tarım endüstrisiyle, 
Türiye’deki tarım ve benzer alan-
daki girişimcilerin bir araya gel-

mesi, ortak projelere imza atma-
sı, üçüncü ülkelerde ortaklıkla-
ra gitmesi Türkiye için son derece 
önemli” diye konuştu.

Zeybekci, Türkiye ile Yeni Zelan-
da’nın başlatmış olduğu STA kap-
samında tarım ürünlerini de görüş-
meye başladıklarını belirtti.  

Büyüme devam edecek
Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Tim 
Groser, Türkiye gibi başarılı ve bü-
yük bir stratejik ülkeyle, daha kü-
çük bir ülke olan Yeni Zelanda’nın 
ortak çalışmalarından söz etti. Yeni 
Zelanda ekonomisine bakıldığın-
da son derece iyimser oldukları-
nı belirten Groser, bu iyimserliğin 
gelecek yıllarda da devam etme-
si temennisinde bulundu. Groser, 
büyüme oranlarının yüzde 3.5 dü-
zeyinde olduğunu ve yapılan öngö-
rülerin bunun belli bir dönem de-
vam edeceğini gösterdiğini belir-
terek, işsizlik oranlarının oldukça 
düşük seviyede bulunduğunu, eko-
nomide artıya geçtiklerini kaydet-
ti. Bölgelerinde uzun vadede büyü-

menin devam edeceğini öngörerek, 
pek çok ticaret ve yatırım fırsatının 
var olduğunu söyleyen Groser, ti-
caretten sorumlu bakan olarak son 
20-30 yıldır kusursuz şekilde en-
tegrasyonun devam ettiğini, böl-
gesel ticaret anlaşmalarının kilit 
önem taşıdığını vurguladı. Groser, 
TTIP (Transatlantik Ticaret ve Ya-
tırım Ortaklığı) ile ilgili gelişme-
lerin Gümrük Birliği bağlamında 
Türkiye’ye etkileri olabileceğine 
de değindi. Groser, “Burada birlikte 
bazı tamamlayıcı stratejiler gelişti-
rebiliriz. Bu sayede Yeni Zelanda ve 
Türkiye’nin yakın entegrasyonu-
nu temin edebiliriz. Doğal bazı ta-
mamlayıcı özellikler var aramızda 
ama somut olarak son yüzyıllık dö-
nemde adım atılmamış. Bu, bizi ge-
lecek vizyonundan alıkoymamalı. 
Mevcut durum insanı hiçbir zaman 
fırsatları görmekten alıkoymama-
lı. Böyle bir vizyonu olan bu kadar 
muazzam bir ülke olan Türkiye ile 
çok daha faydalı entegrasyonu ve 
de faaliyetleri yürütmememiz için 
hiçbir sebep yok” dedi.

DEİK Yönetim Kurulu Başka-
nı Ömer Cihad Vardan, “Umut edi-
yorum ki bu toplantı kapsamında 
ekonomik ilişkilerimizin büyüme-
si ve geliştirilmesi temin edilecek-
tir” diye konuştu.

‘Ekonomik ilişkilerimiz 
geliştirilecek’
Vardan, DEİK’in 1986 yılında ku-
rulduğunu ve Türkiye’nin ekono-
mik ilişkilerinin geliştirilmesi-
ne yönelik çalışmalar yaptıklarını 
söyledi. Bunu iş konseyleri aracı-
lığıyla gerçekleştirdiklerini ve şu 
an itibariyle 121 iş konseyi bulun-
duğunu belirten Vardan, bunla-
rın 114’ünün bölgesel, 5’inin sek-
törel, 2’sinin de özel amaçlı iş kon-
seyleri olarak faaliyet gösterdiğini 
söyledi. Türkiye ve Yeni Zelanda İş 
Konseyi’ne ilişkin olarak ise Var-
dan, “Umut ediyorum ki bugün bi-
zim tarafımızdan düzenlenen bu 
toplantı kapsamında faydalı çalış-
malar yapılacak ve de ekonomik 
ilişkilerimizin büyümesi, gelişti-
rilmesi temin edilecektir” dedi.

D E İ K  B A Ş K A N I  V A R D A N :

Küba’da Türk yatırımcılar için fırsatlar var

Türkiye-Küba İş Forumu, Ekono-
mi Bakanı Nihat Zeybekci, Küba 
Dış Ticaret ve Yatırımlar Bakan 
Vekili Antonio Carricarte ve Kü-
ba Ticaret Odası Başkanı Orlan-
do Hernandez’in katılımı ile DE-
İK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Cihad Vardan ev sahipliğinde 11 
Şubat'ta Küba’da gerçekleştirildi. 
Vardan, Türk yatırımcılarının Kü-
ba’da otel, marina, golf sahası gibi 
tesislerin inşasında ve işletilmesi-
ne yatırım yapabileceğini söyledi. 
Türkiye-Orta Amerika ve Karayip-
ler İş Konseyi’nin bölgede 36 ülke 
ile ekonomik ilişkilerin gelişmesi 
için kurulduğunu belirten Vardan, 
“Küba, Türkiye-Orta Amerika ve 
Karayipler İş Konseyimizin kapsa-
dığı ülkelerden birisi. İmzalanacak 
olan ‘İyi Niyet Anlaşması’ ile Tür-
kiye-Küba İş Konseyi’ni kurmayı 
hedefliyoruz” dedi. 

Kurulacak konsey ile ekonomik 
ilişkilerin daha ileri seviyelere çı-

kartılması için çeşitli projelerin 
hayata geçirilebileceğini vurgula-
yan Vardan, “Küba ile ticaretimiz 
son 10 yılda 2.2 milyon dolardan 30 
milyon dolara çıktı. İşbirliğimizi 
daha da güçlendirmek için birçok 
imkan var. AB standartlarında üre-
tim yapan bir sanayi gücü olarak 
Küba’nın ihtiyaç duyduğu malları 
rekabetçi fiyatlarla temin edebili-
riz. Türkiye’nin Küba’ya sağlaya-
cağı inşaat malzemeleri, endüstri-
yel makina ve tarım aletlerine kar-
şılık olarak Küba’dan kömür, nikel 
gibi madenler ile şeker, kakao gi-
bi tarım ürünleri ithal edebiliriz. 
Küba’daki turizm, biyo-teknoloji, 
ilaç, enerji, ulaşım ve inşaat alan-
larında ilerlemeleri ve gelişmele-
rini yakından takip ediyoruz” diye 
konuştu. 

Forumunun ardından Vardan 
ile Küba Ticaret Odası Dış İlişkiler 
Müdürü Celia Labora Rodriquez 
işbirliği anlaşması imzaladı. 

G Ü M R Ü K  V E  T İ C A R E T  B A K A N I  N U R E T T İ N  C A N İ K L İ :

İran ile ilişkiler ivme kazandı

Türkiye-İran İş Forumu, Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Nurettin 
Canikli, İran İletişim ve Enfor-
masyon Bakanı Mahmud Vai-
zi, Türkiye’nin Tahran Büyü-
kelçisi Rıza Hakan Tekin, DEİK 
Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı ve Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, DEİK Türkiye-İran 
İş Koneyi Başkanı Rıza Eser ve 
İran-Türkiye İş Konseyi Başka-
nı Rıza Kami’nin katılımlarıyla, 
3 Şubat 2015 tarihinde İran’ın 
başkenti Tahran’da gerçekleş-
tirildi. 

DEİK ve İran Ticaret Odası iş-
birliğinde düzenlenen forumun 

açılış konuşmasını gerçekleş-
tiren Canikli, iki ülke ilişkileri-
nin son aylarda ‘inanılmaz bir iv-
me’ kazandığını söyledi. Canikli, 
“Belki abartı olacak ama muci-
zevi bir dokunuş ile birileri bu 
süreci başlattı. Bu süreç, iki ül-
kenin geleceği ve halkların refah 
seviyeleri için güzel bir gelişme. 
İki ülke arasındaki ilişkilerin is-
tenilen noktaya hızlı bir şekilde 
ulaşmasına olan inancım arttı. 
Tercihli Ticaret Anlaşması’nın 
yürürlüğe girmesi iki ülke için de 
önemlidir. Yakın zaman içinde 
bu anlaşma ile hem İran’a hem 
de Türkiye’ye katkı sağlayacağı-
nı hep birlikte göreceğiz” dedi.



SAYFA 04 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI

04
2 6  Ş U B A T  2 0 1 5  •  P E R Ş E M B E

ETKİNLİKTARİH
04.03.2015

04-05.03.2015
06.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
18.03.2015
19.03.2015

19.03.2015
20.03.2015

24.03.2015
27.03.2015

30.03.2015
30-31.03.2015

T.C. Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun 
Portekiz Resmi Ziyareti (Etkinlik)
IX. Türkmenistan Uluslararası Yatırım Forumu (Etkinlik)
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Kömür Sektörü Toplantısı (Etkinlik)
FIDIC Eğitim Semineri (Etkinlik)
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Afrika Pazarında Makedonya-Türkiye İşbirliği 
Forumu (Etkinlik)
Uluslararası Eğitim Fuarı (Etkinlik)
T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Tataristan 
Ziyareti Çerçevesinde İş Forumu (Etkinlik)
Türkiye-Rusya İş Konseyi XVII.Ortak Toplantısı (Etkinlik)
DTİK Avrasya Girişimci Toplantısı/ DEİK Avrasya 
İş Konseyi Ortak Toplantısı (Etkinlik)

Etkinlik Listesi

Türkmenistan Yatırım Forumu ile 
karşılıklı ticari ilişkiler artırılacak

Bu yıl dokuzuncusu 
yapılacak olan 
Türkmenistan Yatırım 
Forumu’na yaklaşık 700 iş 
insanı katılacak. Türkiye 
ve Türkmenistan’daki 
yatırım ortamının ele 
alınacağı forumda, pek çok 
sektörden üst düzey isim 
karşılıklı görüşme imkanı 
bulacak.

IX. Türkmenistan Yatırım Foru-
mu, yaklaşık 700 iş adamının  ka-
tılımı ile yapılacak. İki ülke ara-
sındaki yatırım ilişkilerini artı-
rılmasının hedeflendiği forum, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Türkmenistan Cum-
hurbaşkanı Gurbanguly Berdi-
muhammedov’un da katılımla-
rıyla 4-5 Mart 2015 tarihlerinde 
İstanbul’da düzenlenecek. 

DEİK Türkiye-Türkmenistan 
İş Konseyi ev sahipliğinde ve iş 
konseyinin karşı kanadı Türk-
menistan Ticaret ve Sanayi Oda-
sı işbirliğinde düzenlenecek fo-
rumda, Türkmenistan’ın sahip 
olduğu iş ve yatırım imkanlarının 
Türkiye ve diğer ülkelerin iş çev-
relerine daha etkin tanıtımı yapı-
lacak. Bu amaçla forum ikinci de-
fa İstanbul’da düzenleniyor. 

Uluslararası Türkmenistan Ya-
tırım Forumu’na Türkmenistan 
İnşaat Bakanlığı, Petrol, Doğalgaz 
ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı, 
Tekstil Sanayii Bakanlığı, Ekono-
mi ve Kalkınma Bakanlığı, Enerji 
Bakanlığı, Sağlık ve İlaç Sanayii 
Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı,-
Tarım Bakanlığı, Devlet Turizm 

Komitesi, Sanayici ve Girişimci-
ler Birliği, Ticaret ve Sanayi Oda-
sı, Merkez Bankası, Türkmengaz, 
Türkmenpetrol, Türkmenkimya 
gibi önemli kamu kurum ve ku-
ruluşların üst düzey yöneticileri, 
uluslararası yabancı bürokrat ve 
firma temsilcileri katılacak. 

Forumun sponsorları arasın-
da Polimeks, Çalık, Tepe İnşaat, 
Cotam, Nata Holding, Coca Co-
la, Schneider ve MPE gibi şirket-
ler yer alıyor. Yatırım forumuna 
http://kayit.deik.org.tr/Katilim-

Formu/31/7  internet bağlantısı 
üzerinden online kayıt yaptırıla-
biliyor. 

Forumda ortaklıklar kurulacak
DEİK Türkiye-Türkmenistan İş 
Konseyi Başkanı Sefa Gömdeniz, 
iki ülke arasındaki ticari ilişki-
lerin her yıl düzenli olarak geliş-
tiğini, transit ticaretle birlikte iş 
hacminin 4-5 milyar dolar arasın-
da seyrettiğini belirtti. IX. Türk-
menistan Yatırım Forumu’nun 
Türk iş dünyası açısından olduk-

ça önemli olduğunu anlatan Göm-
deniz, forumda özellikle inşaat ve 
ticaret alanında ortaklıklar kuru-
labileceğini kaydetti. 

Yatırım forumuna Türkmenis-
tan tarafından 100 civarında özel 
ve resmi sektör temsilcisinin ka-
tılacağını ifade eden Gömdeniz, 
“Türkmenistan Yatırım Foru-
mu'nda inşaat, elektrik enerjisi 
üretim ve dağıtımı, petrol ve gaz, 
gıda, tekstil, çimento, inşaat mal-
zemeleri, bankacılık, finans, sağ-
lık ve eğitim, müşavirlik, mühen-

dislik, ticaret alanlarından konu-
lar ele alınacak. Ayrıca, üçüncü 
ülkelerde işbirliği imkanları ma-
saya yatırılacak. Forum uluslara-
rası olduğu için, tüm dünya ülke-
lerinden işadamları, uzmanlar, 
diplomatlar ve sektör temsilcileri  
katılacak” dedi.

Fuarlara katılım desteği veriliyor
Ticareti geliştirmek için Türk-
menistan’daki fuarlara katılım 
sağladıklarını söyleyen Göm-
deniz, Türkmen firmalarının da 

Türkiye’deki fuarlara katılmala-
rını teşvik ettiklerini anlattı. Geç-
tiğimiz yıl Türkmen girişimciler 
için İzmir Uluslararası Fuarı’n-
da stantlar temin ederek ilk ka-
tılımlarını sağladıklarını kayde-
den Gömdeniz, bu yılki fuarda da 
partner ülke olarak katılım bekle-
diklerini ifade etti. 

Gömdeniz, bunların dışında iş 
toplantıları ve iş forumları düzen-
lediklerini, IX. Türkmenistan Ya-
tırım Forumu’nun da bunlardan 
birisi olduğunu sözlerine ekledi.

Lojistikte büyük potansiyel bekleniyor

Tecrübelerimiz, Türk 
yatırımcılara ilham verecektir

Mehmet Ali Keçeciler
Schneider Electric 
Ortadoğu Ülkeleri CEO’su

Schneider Electric olarak,1996’dan 
beri Türkmenistan’da gerçekleş-
tirdiğimiz 60’ın üzerinde proje, bi-
zi güvenilir bir tedarikçi konumu-
na getirmiştir. Enerji, yapı ve elekt-
rik dağıtım alanlarında edindiğimiz 
paylaşmaya değer tecrübenin, yeni 
Türk yatırımcılarına da ilham vere-
ceğini düşünüyoruz. Aynı zaman-
da daha güçlü yerel işbirlikleri ile 
elektromekanik sektöründe yarat-
tığımız katma değerin artacağına 
inacımız tam.   

Bir millet, iki devlet

Yaşama değer katıyoruz

Erol Tabanca
Polimeks Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı

DEİK Türkiye-Türkmenistan İş 
Konseyi ev sahipliğinde Türkmenis-
tan Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği 
ile bu yıl 9.’su düzenlenen ‘Ulusla-
rarası Türkmenistan Yatırım Foru-
mu’nun, ortak tarihi, dili, dini ve kül-
türü paylaşan iki kardeş ülke ve halk 
arasında, ‘Bir millet, iki devlet’ te-
melini daha da kuvetlendireceğine 
inanıyoruz. Dengeli, karşılıklı saygı 
ve güvene dayanan ve her geçen gün 
daha da güçlenen ilişkilerimizi bize 
bir kez daha gösterme fırsatı sağla-
dığı için de mutluyuz. 

Bugün geldiğimiz noktada Türki-
ye ve Türkmenistan arasındaki iş-
birliği; dış politika, ticaret ve eko-
nomi, kültür ve eğitim başta olmak 
üzere her alanda ağırlığını hissetir-
mektedir. Türkmenistan Cumhur-
başkanı Sayın Gurbanguli Berdi-
muhamedov’un 2007 yılında göreve 

gelmesiyle birlikte Türkiye-Türk-
menistan ilişkileri, yeni bir ivme ka-
zanarak hızla gelişmeye devam et-
miş, yoğun bir üst düzey ziyaret tra-
fiği yaşanmıştır. Türkmenistan son 
yirmi yıllık dönemde, özellikle Türk 
müteahhitlik sektörünün en fazla 
proje üstlendiği ülkeler arasında bi-
rinci sırada yer almaktadır.

İki ülke arasındaki yakın dostluk 
ve kardeşlik, işbirliğinin geliştiril-
mesinin en önemli kaynağıdır. Bu 

kapsamda, Türkiye ile Türkmenis-
tan arasındaki ticari ilişkiler, özel-
likle müteahhitlik alanında 2008 
yılından itibaren rekor seviyelere 
ulaşarak hızlı bir artış ivmesi ka-
zanmıştır. Karşılıklı saygı ve güven 
prensibine dayalı, çok çalışmanın 
sonucunda büyük bir titizlikle ger-
çekleştirilen projeler sayesinde 
Türkmenistan’da faaliyet gösteren 
müteahhitlik firmalarımız 2012 yı-
lında 4.9 milyar dolar, 2013 yılında 
ise 10.6 milyar dolar değerinde pro-
je üstlenmiştir. Türkmenistan’da 
bugüne kadar Türk müteahhitlik 
firmalarınca üstlenilen proje sayı-
sı bin 400’ü aşmış olup, 40 milyar 
dolarlık yatırım rakamlarına ula-
şılmıştır. 

Türk işadamları, bağımsızlığın 
kazanıldığı ilk günlerden bu yana, 
Türkmenistan’ın kalkınmasına 
katkılarını hızla sürdürmektedir. 
Başta inşaat şirketleri olmak üze-
re Türkmenistan’da kayıtlı yakla-
şık 600 Türk firması iki ülke ara-

sında gerçekleşen ticaret hacmini 
hızla büyütüyor. 2012 yılında yak-
laşık 1.8 milyar dolar olan ikili tica-
ret hacmimiz, 2013 yılında 2 milyar 
doları aşmıştır. 

Ortak kültürü paylaşan iki kardeş 
ülke Türkiye ve Türkmenistan halk-
ları arasında son yıllarda yakın iliş-
kilerin hızla arttığını görüyoruz. Tu-
rizm alanında hızlı büyüme gerçek-
leştiren ülkemize her yıl çok sayıda 
Türkmen vatandaşı turizm veya ti-
caret amacıyla gelmektedir. 2013 yı-
lında ülkemize gelen Türkmen ziya-
retçi sayısı 150 bini aşmıştır. Türk-
menistan’da yaşayan 12 bine yakın 
vatandaşımız iki kardeş halk arasın-
da önemli bir köprü oluşturmaya de-
vam etmektedir. 

İki ülke arasındaki anlaşmalar, 
dostluk ve kardeşliği her geçen gün 
pekiştirirken, ‘Uluslararası Türk-
menistan Yatırım Forumu’ ilişkile-
ri eskisinden çok daha ileri bir sevi-
yeye taşıyacak ve iki ülke arasındaki 
yatırımlar artarak devam edecektir. 

Ali Fuat Cüneyt Kandemir
Nata Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi ve CEO’su

Gerçekleştirdiği yatırımlarla yarım 
yüzyıldır büyüyen, ulusal ve ulus-
lararası platformda saygın projeler 
gerçekleştiren bir dünya markası: 
Nata Holding. Engineering News 
Record tarafından açıklanan ‘Dün-
yanın En Büyük Uluslararası Mü-
teahhitleri’ listesine 148. sıradan 
giren Nata İnşaat, kentsel yaşamın 
yapısal beklentilerini karşılamaya 
nitelikli hizmet anlayışıyla devam 
ediyor.

Nata Holding. Türkmenistan’ın 
5 ayrı eyaletinde 500 günde gerçek-
leştirdiği 180 adet karayolu köprü 
inşaatı ile büyük bir rekora imza at-
mış, Türkmenistan’ın en uzun köp-
rüsü olan Serdar Köprüsü ile, Gök-
çe, Arzu Köprüleri, Bereket Tren 
Garı ve inşa edilmekte olan köprülü 

kavşaklar ile Aşkabat şehrinin çeh-
resinin değişmesine ve gelişmesine 
büyük katkılar sağlamıştır. 

Nata Holding, enerji alanında-
ki yatırımların öneminin bilinci 
ile yenilenebilir enerji kaynakları-
nın ön plana çıkarılması amacıy-
la jeotermal enerji üretim tesisle-

ri üzerinde çalışmalarını yoğunlaş-
tırmıştır. Ayrıca proje aşamasında 
olan ve İzmir’de konumlanacak Ep-
hesus-Maria Seferihisar Termal 
Rezidans ile hem jeotermal ener-
ji, hem de termal turizm sektörle-
rindeki faaliyet alanlarını genişlet-
mektedir.

62 bin 215 metrekare alana ku-
rulu beton boru fabrikası ile be-
ton-betonarme boru üretimi ger-
çekleştiren Holding’in üretim sek-
töründeki faaliyetleri, Ankara ve 
Türkmenistan’da yer alan Prefab-
rik fabrikaları, Asfalt planti, Konka-
sör tesisi ile de sürmektedir. 

Nata Holding’in madencilik sek-
törüne yeni bir vizyon kazandıra-
cak Nikel projesi ise, ülke ekonomi-
sine önemli katkı sağlayacaktır. Bu 
tesis, Türkiye’nin ilk yüzde 100 ni-
kel metali üreten tesisi olarak Tür-
kiye’yi nikel üreten ülkeler sınıfına 
sokacaktır. 

Nata Holding olarak yaklaşık 7 
yıldır yabancı yatırımcılar için çok 
uygun ve güvenilir  bir ortam su-
nan Türkmenistan’da çalışmakta-
yız. Bu süre içerisinde Türkmenis-
tan’ın 5 vilayetinde bir dizi proje ha-
yata geçirdik ve geçirmeye devam 
ediyoruz. Türkmenistan Cumhur-
başkanı Gurbanguly Berdimuham-
medov’un öngörülü ve uzun vadeli 
ekonomik politikaları doğrultusun-
da ülke son yıllarda önemli ekono-
mik kalkınma kaydetmektedir. Si-
zin aracılığınız ile bizlere Atavatan 
Türkmenistan’da yatırım yapma 
imkânı sunan Sayın Cumhurbaş-
kanı Gurbanguly Berdimuhamme-
dov’a şükranlarımızı sunmak isti-
yoruz. İkili ilişkilerin yoğun bir şe-
kilde tartışılacağı ve karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunacak bu yatırım 
fonunun, uzun vadeli işbirliği için 
önemli bir platform olması temen-
nisi ile başarılar diliyorum. 

Türkmenistan’a otomotiv alanında ihracatın 
arttığını anlatan Sefa Gömdeniz, kamyon, 
lastik, yedek parça gibi ürünlerin gönderildiğini 
kaydetti. Gömdeniz, bunların dışında tarım 
ve inşaat alanında özel amaçlı araç ihracatı 
yapıldığını bildirdi. Lojistik alanında da uzun 
yıllardır Türkmenistan’da yerleşik Türk 
firmalarının olduğunu ifade eden 
Gömdeniz, “Türkmenbaşı şehrinde 
bir Türk firması tarafından inşa 
edilen liman ve tersane tesislerinin 
bitiminden sonra bu sektörde 
büyük bir potansiyel bekleniyor. 
Ayrıca, ilk yatırımcılarımız tekstil 
alanında olup, kurulan modern 
tesisler sayesinde Türkmen 
pamuğu işlenerek tekstil ve 
konfeksiyon ürünleri olarak 
dünya pazarlarında yerini 
almıştır. Bunlarla beraber gıda, 
mobilya sanayilerinde, iş ve 
alışveriş merkezleri ile hastane 
yatırımlarımız olup toplam yatırım 
2 milyar dolar civarındadır” dedi.
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