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Afrika Bölgesi Son Dönem Gelişmeleri Yönetici Özeti
Afrika’da yaz dönemi (Mayıs-Haziran-Temmuz) gelişmeleri, Kıta içindeki istikrarsızlığın
giderilmesinin güçlüğünü ortaya koyarken; önümüzdeki dönemde bazı Afrika ülkelerinde
gerçekleşmesi öngörülen başkanlık seçimleri, demokratik bir istikrarın sağlanabilmesine
yönelik ipuçları da sergileyecek.
Angola’da gerçekleştirilecek seçimlerde Başkan Dos Santos’un yeniden aday olmayacağını
açıklaması, Kıta’nın önemli ülkelerinden Kenya’daki başkanlık seçimleri, ilginin bu ülkelere
çevrileceğini göstermekte. Ayrıca, Ağustos ayında Ruanda’da ve Ekim ayında Liberya’da
yapılacak seçimlerin sonuçları, ülkelerin ekonomik ve siyasi istikrarına dair ipuçları verecektir.
Afrika’daki mevcut güvenlik sorunları, Kıta ülkelerindeki istikrarsızlığı besleyen önemli
etkenlerden biri olarak görülmekte. Batı ve Doğu Afrika’daki radikal terör örgütlerinin tehditi,
ülkelerin kırılganlığını beslerken, aynı zamanda Batılı ülkelerin de bir şekilde kıtaya askeri
olarak müdahalesini kolaylaştırmaktadır.
Güvenlik zafiyetleri, terör konusundaki deneyimsizlik, askeri kapasite yetersizliği, ithalata
dayalı ekonomi politikası birçok Afrika ülkesini Batılı ülkelere bağımlı kılmaktadır.
Bu bağlamda; Afrika kıtasının sanayileşmesine yardımcı olacak stratejik yatırımlar ve projeler
ile Kıta içi kaynak oluşturma önem kazanmaktadır. Afrika Kalkınma Bankası, 2000 ve 2014
yılları arasında Afrika içi ticaretin %10'dan %16'ya yükseldiğini tahmin etmesine rağmen bu
oran hala birçok bölgenin altında kalmaktadır.
Ekonomik olarak bu durumu değerlendirmek isteyen Asya ülkelerinin Afrika’ya olan ilgilerinin
giderek arttığını görmekteyiz. Bu çerçevede, Afrika pazarından pay alabilmek açısından,
Hindistan ve Japonya’nın Afrika’ya yönelik yeni ekonomik politikalar geliştirdiği
gözlemlenmektedir. Afrika Kalkınma Bankası ile yatırımlara uzun vadeli kaynak sağlamak
üzere 300 milyon ABD Doları değerinde bir kredi anlaşması bulunan Japonya’nın Afrika
ülkelerinde yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri için Türkiye ile işbirliği yapma
isteği bilinmektedir.
Bu gelişmeler ışığında; Türkiye’nin de, Afrika’da çok ilgi gören “Kazan-kazan” politikası
kapsamında, Afrika ülkeleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirilmesine imkan sağlayacak
yeni ve somut adımlar atması önem arz etmektedir.
Afrika ülkelerinin yoğun katılım sergilediği Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu ve Afrika
Tarım Zirvesi bu yönde atılmış önemli adımlardır. Özellikle Afrika’daki çeşitli yatırımların
finansmanı, ikili ticaretteki engellerin hem mevzuatlarla, hem finansman kaynaklarıyla
aşılması, Türk iş dünyasının Afrika’da daha etkin olmasını sağlayacaktır.
DEİK çatısı altında 41 ülkede faaliyet gösteren Türkiye-Afrika İş Konseyleri, tüm Afrika
ülkeleriyle İş Konseyleri oluşturmak ve ekonomik ilişkilere katkıda bulunmak amacıyla
çalışmalarını sürdürmektedir. Yürütme Kurulları, Afrika ile ticaret yapan, yatırımı bulunan ve
hedefinde Afrika’yı tutup ticaret potansiyeli olan tüm sektörlerden firma temsilcilerimizden
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oluşmaktadır. Bu bağlamda, 2017 yılında kurulan Burundi, Gabon, Malavi, Namibya,
Seyşeller, Zambiya, Zimbabve ve Yeşil Burun Adaları Konseyleri’ne bölgede halihazırda iş
yapan firmalarımızın katılması ve deneyimlerini paylaşması önem arz etmektedir.
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Afrika Bölgesi’nden Haberler
“Afrika Ekonomik Perspektifi” Raporu
Afrika Kalkınma Bankası’nın 22 Mayıs 2017 tarihinde yayınlamış olduğu “Afrika Ekonomik
Perspektifi” başlıklı raporunda, eğitim, sağlık ve yaşam seviyesinde 18 Afrika ülkesinin orta ve
gelişmiş bir seviyeye ulaştığı kaydedildi.
OECD ve BM Kalkınma Programı ile ortaklaşa hazırlanan raporda; insani kalkınmışlıktaki
ilerlemelerin yavaş ve adil olmamasına rağmen, 54 Afrika ülkesinden 18’inin bu alanlarda
önemli bir gelişme sağladığı belirtildi.
2005 yılından itibaren fakirlikle mücadelede en önemli ilerlemeyi kaydeden ülkeler Ruanda,
Gana ve Liberya olarak belirlendi.
Ruanda, 10 kişiden 9’una tedavi imkanı sağlayan sigorta sistemi, Mısır ve Tunus da sırasıyla
nüfusun % 78 ve % 100’ünü kapsayan sigorta sistemleriyle ön planda olan ülkeler arasında
yer almakta.
Eğitim harcamalarının GSMH’nın % 6’sını geçtiği başlıca ülkeler ise Güney Afrika, Gana, Fas
Krallığı, Mozambik ve Tunus olarak karşımıza çıkıyor.
Doğu Afrika’da diğer bir sorun beslenme iken, Batı’da ise okula gitme oranındaki yetersizlik
ön planda.
Rapora göre, orta sınıfların güçlenmesiyle artan iç talep, en önemli kalkınma kriteri olarak
ortaya çıkmakta. Refah açısından bakıldığında, sürekli olarak alım gücü artan ve 350 milyon
kişiye ulaşan orta sınıf ekonomik açıdan potansiyel arz ediyor.
Kaynak: http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/05/22/ces-pays-africains-en-passe-deremporter-le-pari-du-developpement_5131513_3212.html
“Yeni İpekyolu” Projesi
Lojistik ve nakliye masraflarını azaltmak isteyen Çin, “Bir Kemer, bir Yol” ya da diğer adıyla
“Yeni İpek Yolu” projesini hayata geçirmeyi öngörüyor. Proje, üç kıtadan 65 ülkeyi kapsarken,
Doğu Afrika ülkeleri de bu geniş çaplı programa dahil edilmiş durumda. Bu ülkelerin başında
Kenya, Etyopya ve Cibuti geliyor. Çin, Etiyopya’yı Cibuti’ye bağlamak için 4 milyar ABD
Doları’nı, Kenya ise demiryolu ağı için 13 milyar ABD Doları’nı finanse edecek.
Çin’in Afrika ile ticaretinin % 90’ı denizyoluyla yapılıyor. Durban (GAC) ve Port Said (Mısır)
Afrika’daki en büyük konteyner limanları olarak faaliyet göstermekte.
Bahsekonu proje kapsamında gerçekleştirilecek liman tesisleşmesi, Cibuti limanını Çin’in yurt
dışındaki en büyük askeri üssü konumuna getirecek. Sao Tome/Principe de, Seyşeller de ve
Walwis Bay de (Namibya) Çin askerlerini ağırlayacak. Bu tesislerin inşasının yıl sonuna kadar
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bitirilmesi öngörülüyor. Korsanlarla mücadele ve liman tesislerinin güvenliğini sağlamak
amacı ile halihazırda Çin askeri bölgede yer almakta.
Kaynak:
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/04/24/l-afrique-au-c-ur-de-lanouvelle-route-de-la-soie_5116739_3212.html
Asia-Africa Growth Corridor (AAGC)
Afrika Kalkınma Bankası’nın 25 Mayıs 2017 tarihinde Ahmedabad’da yaptığı “Asia-Africa
Growth Corridor” toplantısına katılan Hint Başbakanı Narendra Modi bahsekonu projeyi
“Hindistan, daima Afrika’nın yanında olacaktır” sözleriyle tanıttı.
AAGC, Çin projesine göre daha dar kapsamlı ve sadece deniz nakliyesini içeriyor. Bahsekonu
projenin Japonya ve Hindistan ortaklığında gerçekleştirilmesi öngörülmekte.
Kaynak:
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/06/07/l-inde-et-le-japon-veulentfaire-barrage-a-la-chinafrique_5140026_3212.html
Afrika Birliği Başkanlar Zirvesi, 4 Temmuz 2017, Addis Ababa
29. Afrika Birliği Başkanlar Zirvesi 4 Temmuz 2017 tarihinde Etiyopya’nın başkenti Addis
Ababa’da gerçekleştirildi. Bahsekonu zirvede altı konu değerlendirildi: Reform, finans,
gençlik, Fas’ın geri dönüşü, arabuculuk ve açlık.
Ruanda Başkanı Paul Kagame’nin öncülüğünde gerçekleştirilen zirvede, prensipte katılım
gösteren tüm devlet başkanları, Afrika’daki bürokratik ve hantal yapının reforme edilmesi
hususunda hem fikir kaldılar.
Kaynak: http://mobile.lemonde.fr/international/article/2017/06/29/la-bnp-visee-par-uneplainte-pour-complicite-de-genocide-au-rwanda_5152846_3210.html
Afrika Rekabet Gücü Raporu
2016 yılı içerisinde Afrika’nın ekonomik büyümesinde gözlenen yavaşlama birçok kıta ülkesini
ekonomik reformlar gerçekleştirmeye sevk etmiştir. 2035 yılına kadar Dünya Bankası, Dünya
Ekonomik Forum ve Afrika Kalkınma Fonu işbirliğinde hazırlanan 2017 yılı “Afrika’nın Rekabet
Gücü Raporu“ http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-15076 bağlantısında yer
almaktadır.
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Angola Haberleri
Türkiye-Angola Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 1. Dönem Toplantısı, 10-12 Temmuz
2017, Luanda
Eşbaşkanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkci tarafından deruhte edilen
Türkiye-Angola Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 1. Dönem Toplantısı 10-12 Temmuz 2017
tarihlerinde Luanda'da gerçekleştirildi.
Teknik toplantılar akabinde gümrük, ticaret ve sanayi, yatırım, enerji ve madenler, çevre ve
şehircilik, orman ve su, tarım, sivil havacılık, sağlık, eğitim, lojistik, gençlik ve spor ile kültür
ve turizm alanlarında işbirliğini içeren Türkiye-Angola KEK 1. Dönem Toplantısı Tutanağı
Bakan Tüfenkçi ve KEK Eşbakanı ve Angola İnsan Hakları ve Adalet Bakanı Rui Jorge Carneiro
Mangueira tarafından imzalandı.
Toplantıda 2. Dönem KEK Toplantısının Ankara'da gerçekleştirilmesine karar verildi ve bu
toplantıya kadar ilk toplantıda alınan kararların hayata geçirileceğini bildirdi. Ayrıca, Bakan
Tüfenkci, 2017 yılı sona ermeden Türkiye-Angola İş Forumunu Türkiye’de gerçekleştirmeyi
teklif etti.
Program kapsamında, Bakan Tüfenkci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Manuel Vincent, Sanayi
Bakanı Bernadina Martins ve Ekonomi Bakanı Abraao Pio dos Santos Gourgel ile görüştü.
Ayrıca, İş Konseyinin daha aktif çalışmalar yürütmesi amacıyla Angola Yatırım, Teşvik ve
İhracat Ajansı (APIEX) yetkilileri ile işbirliği alanları ve ortak yapılabilecek faaliyetler üzerinde
görüş alışverişinde bulunuldu. Angola’da ki seçimler sonrasında karşılıklı heyet
organizasyonları yapılmasına karar verildi.
Kaynak:
https://www.gtb.gov.tr/haberler/turkiyeangola-karma-ekonomik-komisyonu-i-donemtoplantisi-tutanagi-imzalandi
https://www.haberler.com/turkiye-angola-karma-ekonomi-komisyonu-toplanti-9823683haberi/
http://www.milliyet.com.tr/turkiye-angola-karma-ekonomi-komisyonu-ankara-yerelhaber2160584/
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Burundi Haberleri
Türkiye-Burundi Yatırımların Teşviki Ve Korunması Anlaşması
Burundi ve Türkiye arasındaki Yatırımların Teşviki ve Karşılıklı Korunması Anlaşması (YKTK),
14 Haziran 2017 tarihinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Burundi Dış İlişkiler ve
Uluslararası İşbirliği Bakanı Alain Aime Nyamitwe’nin katılımlarıyla imzalandı. Karşılıklı
ekonomik ilişkilerin ve yatırımların artırılması amacıyla hukuki yapının tamamlanması için
önemli bir adım olarak görülen Anlaşma’nın yürürlüğe girmesi ile Burundi’deki Türk
yatırımlarının artması öngörülüyor.
Kaynak:http://www.haberturk.com/ekonomi/is-yasam/haber/1530483-bakan-zeybekci-disticaret-hacmimiz-yaklasik-20-milyar-dolar

Cezayir Haberleri
Cezayir’in Yeni Ekonomik Büyüme Modeli
Cezayir’in 26 Haziran 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca onaylanan ve 2016 yılı itibariyle
uygulamaya konulan yeni ekonomik büyüme modeli, 2017 yılının Nisan ayında kamuoyuyla
paylaşıldı.
T.C. Cezayir Büyükelçiliği’nden iletilen bir yazıda; 2016-2019 yılları için Cezayir ekonomisini
çeşitlendirmenin hedeflendiği, 2030 yılına giden süreçte ekonomik dönüşüm için mali
politikalar odaklı bir model izleneceği bilgisi iletilmiştir. Belirlenen modelde; vergilendirmede
yeni düzenleme, bütçe açığında azalma, yerel finansal piyasaya ilave kaynak ayrılması gibi
ana başlıklar yer almaktadır.
Cezayir’in 2020-2030 dönemi ekonomik büyüme modeline ilişkin hedeflerinin yer aldığı
yazıda, tarım ve enerji sektörlerinde yatırımların artırılmasına yönelik alt başlıklar öne
çıkmaktadır.
İlgili Yazı: http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-15062
Turizm Yatırımları Fuarı, 27-30 Eylül 2017, Cezayir
Cezayir İmar, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı tarafından 27-30 Eylül 2017 tarihleri arasında
“Salon des Expositions Pins maritimes d’Alger” fuar alanında Turizm Yatırım Fuarı
gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
Bankacılık ve finans, turizm, inşaat ve altyapı, taşımacılık, çevre ve şehircilik alanlarında kamu
ve özel sektör temsilcilerinin katılım göstereceği fuar kapsamında Cezayir’de mevcut yatırım
fırsatları ve yatırımlarda ihtiyaç duyulan finansal desteğin temininden ülkede uygulanan
regülasyonlara kadar yatırımcıların ihtiyaç duyacağı temel bilgilerin sunulduğu bir panel yer
alacak.

6

Fuar ve panellerin yanı sıra ikili iş görüşmelerinin yer aldığı etkinliğe ilişkin detaylara
http://algeria-tourisminvest.com/ web adresinden ulaşılabilir.

Fas Haberleri
Fas Gelişmekte Olan Ülkeler Kategorisinde Değerlendirildi
Son birkaç yıldaki ekonomik performansı ile Fas, petrol üretmeyen MENA ülkeleri arasında
gelişmekte olan ülkeler sınıfında değerlendirilen ilk ülke oldu.
Dünya Bankası’nın Fas’a yönelik yaptığı araştırmaları içeren “Morocco 2040 - Emerging by
Investing in Intangible Capital” adlı raporda; Fas’da son 15 senede gözlenen ekonomik ve
sosyal gelişmelerin yanı sıra siyasi haklar ve bireysel özgürlükler alanında da önemli
mesafeler kat edildiği, bu gelişmelerin sonucunda ülkede son dönemde yüksek ekonomik
büyüme, halkın yaşam kalitesinde artış, temel eğitimde iyileşme, altyapı yatırımları ve kamu
hizmetleri anlamında önemli gelişmeler gözlemlendiği görüşü yer alıyor. Bu çerçevede; Fas,
petrol üretmeyen MENA ülkeleri arasında gelişmekte olan ülkeler sınıfında değerlendirilen ilk
ülke oldu.
“Morocco 2040 - Emerging by Investing in Intangible Capital” özet raporuna
http://pubdocs.worldbank.org/en/873111494618941322/Morocco-CEM2017-summaryENG.pdf bağlantısından ulaşılabilir.
Fas’a Dünya Bankasından Kredi İmkanı Sağlandı
Dünya Bankası tarafından, Fas finansal aracılık sektörünün geliştirilebilmesi için 350 milyon
ABD Doları tutarında kredi imkanı sağlandığı açıklandı. Söz konusu kredinin temelde küçük ve
orta ölçekli firmaların finansmana erişiminin sağlanması amacıyla kullanılacağı, Fas’lı
yatırımcıların düşük maliyetli finansman erişimi içinde kolaylık sağlayacağı düşünülen kredi
ile ilgili firmaların ulaşabileceği ürünlerin çeşitliliğinin artırılması amaçlanıyor.
Kaynak:
http://lematin.ma/express/2017/la-bm-approuve-un-pret-de-350-millions-dedollarsau-maroc/272074.html

7

Yabancıların Açabilecekleri Banka Hesapları
T.C. Rabat Ticaret Müşavirliği’nden alınan bilgi notuna istinaden; Fas genelinde yabancılar
tarafından açılacak banka hesaplarındaki uygulamalara ilişkin özet bilgi aşağıda belirtilmiştir.
1. Döviz hesabı: Fas’ta yerleşik olan veya olmayan yabancı kişiler, yabancı yasal
temsilciler, Fas’lı bankaların yabancı temsilcileri, serbest bölgede bulunan şirketler ile
finansal offshore bölgelerinde yer alan şirketler söz konusu hesabı açabilirler.
Kazablanka Finans Şehri statüsüne sahip şirketler de döviz varlıklarını yönetme
konusunda serbesttirler. Söz konusu açma yetkileri bu statüye sahip şirketler içinde
söz konusudur.
2. Dövize çevrilebilen konvertibl hesap: Fasta yerleşik olan veya olmayan yabancı kişiler,
yabancı yasal temsilciler, Fas’lı bankaların yabancı temsilcileri, serbest bölgede
bulunan şirketler ile finansal offshore bölgelerinde yer alan şirketler söz konusu
hesabı açabilirler. Müşteri adına açılabileceği gibi Fas bankalarının yabancı
temsilcilikleri adına da açılabilir.
3. Özel hesaplar: Fas’ta yerleşik olmayan yabancılar veya yasal temsilcileri tarafından
geçisi süreli aktiviteler için, akredite diplomatik temsilcilikler ve bunların yabancı
çalışanları, uluslararası organizasyonlar ve bunların yabancı çalışanları, serbest
bölgelerdeki veya offshore bölgelerindeki şirketler söz konusu hesabı açabilir.
4. Uzun dönemli konvertibl hesap: Fas’ta yerleşik olmayan yabancılar veya yasal
temsilcileri için dirhem olarak alınan ve transfer yapılamayan hesaplardır. Genelde
satış gelirleri veya yatırım bedelleri için kullanılan bir hesap türüdür.
Döviz hesabı ve dövize çevrilebilen konvertibl hesaplarda serbestçe ve limit olmadan transfer
yapılabilmesi mümkündür. Diğer taraftan söz konusu hesaplara sadece hesap sahipleri ve
yetkili temsilcileri tarafından para yatırılabilmektedir.
Kaynak:
http://www.oc.gov.ma/portal/fr/content/reglementation%E2%80%90changes/instruction%
E2%80%90et%E2%80%90circulaire
Fas Esnek Kur Rejimi
T.C. Rabat Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan Esnek Kur Rejimine ilişkin özet bilgi notu
aşağıda yer almaktadır.
Fas Merkez Bankası(BAM)kontrolünde devam eden yerel para Fas Dirheminin kontrollü
rejimden çıkılarak piyasa şartlarına göre belirlenmesi ile ilgili çalışmalara başlanıldığı
belirtilmiştir. Bahse konu geçişin Fas’ı ekonomik şoklara daha dirençli hale getireceği, Merkez
Bankası rezervleri üzerinde baskının azalacağı hedeflendiği belirtiliyor.
IMF ve Fitch Ratings’in yaptığı açıklamalara göre; döviz kredilerinin tamamının ticarete bağlı
olması, kamu borçlarının ağırlığının dirhem olması gibi sebeplerden dolayı dirhemin
serbestleştirilmesi kısa ve orta vadeli makroekonomik istikrarı kısıtlı bir şekilde etkilemesi
beklendiği ifade edilmekte.
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Ayrıca, bahse konu geçiş sürecinde keskin ve fiyat dalgalanmalarının çok yüksek olmayacağı
tahmin edilmekte. Fiyat dalgalanmalarının beklenilenden daha yüksek seyretmesi
durumunda Fas Merkez Bankası’nın müdahalesi ile ani ve yüksek dalgalanmaların
engellenmesi beklenmekte olduğu ifade ediliyor.
Fas Merkez Bankası Ve Maliye Bakanlığı tarafından resmi olarak esnek kur rejimine geçileceği
açıklanmasına rağmen, teknik gerekçelerden dolayı bahse konu geçişin ertelendiği belirtildi.
Kaynak:https://www.moroccoworldnews.com/2017/07/221907/morocco-delays-gradualfloating-of-dirham-due-to-ttechnical-adjustments/
Fas ile Bazı Afrika Ülkeleri Arasında Enerji Alanında İşbirliği
Fas’ın ekonomik büyümesi ile birlikte elektrik tüketimi artmaya devam ederken, 2030 yılında
nükleer enerji kullanılması düşünülüyor. Ulusal Nükleer Enerji, Bilimler ve Teknoloji
Teknikleri Merkezi'nin (CNESTEN) Genel Müdürü Khalid El Mediouri'ne göre, Fas Ulusal Enerji
Stratejisi kapsamında nükleer enerjiyi ülkenin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak için uzun
vadeli bir alternatif olarak düşünüyor. Şu ana kadar bu konuda somut bir adım atılmış
olmamasına rağmen uluslararası standartlarla uyumlu bir nükleer enerji projesi için altyapı
çalışmalarının yapıldığı ifade ediliyor.
Fas Güneş ve Yeni Enerjiler Araştırma Merkezi (IRESEN) tarafından düzenlenen ‘Yeşil
Ekonomi İnovasyon Programı’ etkinliği kapsamında; Fas ile Fildişi Sahili, Benin, Mali, Senegal,
Burkina Faso, Sudan ve Tunus arasında yenilenebilir enerji alanında işbirlikleri geliştirmek
amacıyla anlaşma imzalandı.
Kaynak:
http://www.infomediaire.net/energies-renouvelables-le-maroc-lance-un-reseaucontinental/
https://www.moroccoworldnews.com/2017/05/216195/a-nuclear-morocco-by-2030scientists-reconsider-the-kingdoms-energy-plan/
Fas’ta 2021 Yılına Kadar 800.000 Konut İnşa Edilmesi Planlanıyor
Fas Kentsel Planlama Bakanlığı tarafından açıklanan yeni bir programda 2021 yılına kadar
800.000 konut inşa edilmesinin planlandığı ifade edildi. Fas’ta sosyal konutların teşvik
edilmesi kapsamında Bakanlık Genel Sekreteri Fatna Lkhiyel tarafından Rabat'ta yapılan
açıklamada, söz konusu programın amacının önümüzdeki dört yıl boyunca konut açığını % 50
oranına azaltmak olduğu ifade edilirken, 2021 yılı hedeflenerek yapılan"Gecekondusuz
Şehirler" programı kapsamında 120.000 ailenin talebinin yarısının karşılanması bekleniyor.
Program aynı zamanda 200.000 civarında konutun iyileştirilmesi ile 37.000 binanın
yenilenmesini de içeriyor. Söz konusu program kapsamında Bakanlığın yılda 170.000
civarında konut yapması hedefleniyor.
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Kaynak:
https://www.moroccoworldnews.com/2017/05/218236/ministry-of-urbanplanning-800000-housing-units-created-by-2021/
Marakeş'te “Geri Dönüşüm Merkezi” Projesi
Fas’ın Marakeş şehrinde ev ve benzeri atıkların bertaraf edilmesi ve geri dönüştürülmesi için
yeni bir merkez (CEV) inşa edilmesi planlanıyor. Toplam yatırım maliyetinin yaklaşık 107
milyon dirhem olması beklenen merkezin Fas'ta bu alanda ilk olması beklenirken projenin
Marakeş'te 2015 yılında imzalanan 20 yıllık sözleşme kapsamında faaliyet gösteren Ecomed
firması tarafından geliştirildiği açıklandı. Marakeş'in 40 km kuzeyinde bulunması planlanan
merkezin 182 hektarlık bir alan üzerinde kurulacağı ifade edilirken söz konusu merkezin su
toplama havuzları, dahili yağmur suyu hendekleri, çöp ayırma ve saklama odası gibi farklı
kısımlardan oluşacağı vurgulandı.
Kaynak:
http://www.infomediaire.net/valorisation-des-dechets-marrakech-soffre-uncentreultra-moderne-a-107-mdh/
Fas Gümrüklerinde İnternet Üzerinden Ödeme Başlıyor
Fas’ta gümrük işlemlerinin önemli bir kısmının internet üzerinden gerçekleştirildiği PORTNET
uygulamasının geliştirilmekte olduğu ifade edildi. Yakın zaman içerisinde tüm ithalat ve
ihracat operasyonları ödemelerinin online ödeme platformu üzerinden gerçekleşeceği
açıklandı. Prosedürlerin tamamının elektronik olarak gerçekleştirmesi yönünde çalışmaların
devam ettiği ifade edildi.
Kaynak:http://www.leconomiste.com/article/1015466-operations-import-export-bientot-le-paiement?platform=hootsuite

10

Fas’ta Yatırım Teşvikleri
T.C. Rabat Ticaret Müşavirliği tarafından derlenen Fas Krallığı’nda yatırım teşviklerine ilişkin
özet bilgi notu ve yürürlükte olan mevzuatlara ulaşılabilecek internet adreslerinin listesi
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-15060 bağlantısında yer almaktadır.
İletişim:
RABAT TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ
Adres: 4 Rue Tiflet Hassan Rabat/MAROC
Tel: 00 212 537 76 76 01
Fax: 00 212 537 76 76 42
E-posta: rabat@ekonomi.gov.tr

Fildişi Sahili Haberleri
Fildişi Sahili-Afrika Birliği İthalat Vergisi
Fildişi Sahili Bakanlar Kurulu’nun 01 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren kararı ile Afrika
Birliği ülkeleri dışında yapılan ithalat işlemlerinde CIF fiyatı üzerinden %0,2 oranında ek vergi
uygulanmasına karar verildi.
Alınan karar, 2016 yılından Afrika Birliği Zirvesi tarafından gerçekleştirilmiş olan kalkınma ve
entegrasyon programları ile barış gücü operasyonlarının finansmanını oluşturan ‘Afrika Birliği
İthalat Vergisi’ uygulaması kapsamına dahil edildi.
Fildişi Sahili N’ZI bölgesi Su Kuyuları İhalesi
Fildişi Sahili’nin N’ZI bölgesinde Fildişi Sahili'nin N’ZI bölgesinde su kuyularında kullanılan 70
adet el pompasının tadilatı kapsamında bir ihale düzenlenecek olup, ihale dosyasının son
sunum tarihi 22 Ağustos 2017 olarak belirtildi.
Dosya bedeli 75.000 CFA olan ihalenin dosyası Agence de Gestion des Routes
(AGEROUTE)’dan temin edilmektedir.
5 lottan oluşacak çalışmada, ihale kapsamındaki geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir;
Lot1 : 11.000.000 CFA (yaklaşık 16.500 EUR)
Lot2 : 10.500.000 CFA (yaklaşık 15.750 EUR)
Lot3 : 20.000.000 CFA (yaklaşık 30.000 EUR)
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Lot4: 3.000.000 CFA (yaklaşık 4.500 EUR)
Lot5 : 2.200.000 CFA (yaklaşık 3.300 EUR)
Bu çerçevede ; ihaleye ilişkin detaylı bilgi almak isteyen firmaların (M. MEITE Mamadou Tel :
00225 20 25 10 00 / 20 25 14 82 / 20 25 10 02 E-posta: ageroute@ageroute.ci;
meitevafing@yahoo.fr) ile iletişime geçmeleri rica olunur.
Fildişi Sahili Adiake ve San Pedro Limanları İhalesi
T.C. Abidjian Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıda; Fildişi Sahili'nde Adiake ve San
Pedro’da yer alan liman bölgelerinde yapılacak inşaat çalışmaları için bir ihale düzenlenecek
olup, ihale dosyasının son sunum tarihi 06 Eylül 2017 olarak bildirildi.
Dosya bedeli 50.000 CFA olarak belirtilen ihalenin dosyası, Direction de la Construction et de
la Maintenance Service Passation des Marches adlı kurumdan temin edilmektedir.
2 lottan oluşacak çalışmada, ihale kapsamındaki geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir;
Lot1 : 3.500.000 CFA (yaklaşık 5.250 EUR)
Lot2 : 4.500.000 CFA (yaklaşık 6.750 EUR)’dır.
Bu çerçevede ; ihaleye ilişkin detaylı bilgi için Direction de la Construction et de la
Maintenance Service Passation des Marches (M. Anon Alain Serge Tel: 00225 20 21 03 69) ile
iletişime geçilmesi rica olunur.

Gambiya Haberleri
Banjul Limanı’nın Genişletilmesi Projesi
Gambiya Cumhurbaşkanlığı ofisinden T.C. Banjul Büyükelçiliği’ne iletilen yazıda, Banjul
Limanı’nın Batı Afrika bölgesi ticaretinde stratejik bir konuma getirilmesi için proje yapılacağı
bildirildi. Planlanan projenin maliyetinin 170-250 Milyon Avro arasında olması planlanıyor.
Bahsekonu proje ile ilgilenen firmaların (Ümran Çatma Tel: 00312 292 10 00 E-posta:
umran.catma@mfa.gov.tr) ile iletişime geçmeleri rica olunur.
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Gambiya’da Enerji Sektöründe Yatırım Fırsatları
Gambiya Hükümeti tarafından ülke ekonomisinin geliştirilmesi amacıyla enerji ve altyapı
projeleri başta olmak üzere yabancı yatırımların teşviki amaçlanmaktadır. Bu hususta; T.C.
Banjul Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer’in Gambiya Dış Politika ve Ekonomi Danışmanı ile
yaptığı görüşmelerde, Türk firmaların sahip oldukları know how’ın bahsekonu sektörlerde
değerlendirilmesi görüşüldü. Önümüzdeki dönemde yap-işlet-devret veya kamu-özel sektör
ortaklığıyla aşağıda belirtilen otoyol ve köprü projelerinde Türk firmaların işbirliği ile
ihalelerin gerçekleştirilmesinde fayda görülmekte;
•
•
•

Banjul-Brikama şehirleri arasında 35 km uzunluğunda ödemeli otoyol projesi
Banjul’u Gambiya nehri üzerinden Senegal’e bağlayacak olan 7 km uzunluğundaki
köprü projesi
Ülkedeki muhtelif yerleşim merkezlerini birbirine bağlayacak toplamda 100 km
uzunluğundaki ödemeli otoyol projeleri

Malavi Haberleri
T.C. Dışişleri Bakanlığı’ndan Kurulumuz’a iletilen yazıda; Mpatamanga Hidroelektrik Santrali
projesine dair kavram raporunun temin edildiği belirtilmekle beraber, bahse konu projenin
gerçekleşmesi halinde 300MW civarında enerji üretebileceği bildirildi.
Ayrıca, Dünya Bankası’ndan destek alınarak fizibilite çalışmalarının tamamlandığı
belirtilmekte olup, bahse konu projenin uygulamaya konabilmesi için mali desteğe ihtiyaç
duyulduğu belirtilmektedir.
Bu çerçevede; proje ile ilgili bilgi almak isteyen firmaların (Fatih Bingül Tel: 0090 312 212 76
23, E-Posta: fatih.bingul@enerji.gov.tr) ile iletişime geçmeleri rica olunur.
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Senegal Haberleri
Senegal Doing Business 2018
T.C. Dışişleri Bakanlığı’ndan Kurulumuz’a iletilen yazıda; Senegal’e yönelik dış yatırımların
artırılması için başlatılan “Senegal Focus Doing Business 2018” kapsamında reformların
yürürlüğe girdiği belirtilmekte.
Bahsekonu reform bildirisi http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-15078 bağlantısında
yer almakta olup; konuya ilişkin detaylı bilgi için T.C. Dışişleri Bakanlığı (Ümran Çatma Tel:
00312 292 10 00, E-posta: umran.catma@mfa.gov.tr) ile iletişime geçilmesi rica olunur.

Tanzanya Haberleri
İhale Duyuruları
Tanzanya Hükümeti, Avrupa Birliği fonlarıyla 220/33 kilowat trafo inşaatı ve 70 kilometrelik
enerji dağıtım hattını güncellemeyi planlamakta. Projeye ilişkin niyet mektupları toplanmaya
başlanmış olup; detaylı bilgi için T.C. Darüsselam Ticaret Müşaviri ile iletişime geçilmesi rica
olunur.
İhale Duyurusu: http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-15068
İletişim:
T.C. Darüsselam Ticaret Müşavirliği
Tel: +255 746 576 196
E-Posta: darusselam@ekonomi.gov.tr
Tanzanya Madencilik Alanında Yatırım Rehberi
T.C. Darüsselam Ticaret Müşsavirliği’nden alınan bir yazıda; Tanzanya'da altın, kömür, demir,
bakır, kurşun, çinko, alüminyum, boksit vs. madenlerin sahalarında resmi olarak
düzenlenmekte olan ruhsat türleri ve ruhsatlara ilişkin bilgiler ihtiva eden resmî belgeye
https://mem.go.tz/wp-content/uploads/2015/11/04.11.15TANZANIA_Mining-IndustryInvestor-Guide-June-2015_v10b.pdf adresinden ulaşılabileceği bildirildi.
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Tanzanya Darüsselam Limanı Projesi
T.C. Darüsselam Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen yazıda; Darüsselam Limanı’ndan
üçüncü ülkelere gönderilecek kargolara 2015 yılı itibariyle KDV tahsilatı yapıldığı belirtildi.
Bahsekonu KDV tahsilatının, Darüsselam Limanı’nın rekabet gücüne zarar verdiği; bu nedenle
Tanzanya Hükümeti’nin 2017-2018 yılı bütçesi dahilinde liman hizmetlerinden alınacak
KDV’yi kaldıracağı bildirildi.
Tanzanya Tütün Yatırımı
Tanzanya Devlet Başkan John MAGUFULi’nin Temmuz ayı içerisinde Tabora Bölgesi’ne
gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Türkiye ile Bölge’ye tütün işleme tesisi kurulması hususunda
işbirliği geliştirilmesine ilişkin görüş belirtti.
T.C. Darüsselam Ticaret Müşavirliği’nden paylaşılan bilgiye göre; Tanzanya’da yıllık 55 Milyon
ton ‘Flure Cured Virginia’ tipi tütünün üretilmektedir. Türk yatırımcıların bahsekonu sektörde
yatırımları söz konusu olduğu takdirde ücretsiz arazi tahsisinin mümkün olduğu bildirildi.
Konu ile ilgilenen firmaların T.C. Darüsselam Ticaret Müşavirliği (Tel: 00255 746 576 196 Eposta: darusselam@ekonomi.gov.tr) ile iletişime geçmeleri rica olunur.

Tunus Haberleri
İhale Duyuruları
T.C. Tunus Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen; Tunus’ta açılan uluslararası ihalelere ilişkin
bilgilerin yer aldığı doküman http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-15070 bağlantısında
yer almaktadır. İhalelere ilişkin detaylı bilgi için T.C. Tunus Ticaret Müşavirliği ile iletişime
geçilmesi rica olunur.
İletişim:
T.C. Tunus Ticaret Müşavirliği
Tel : (+216) 71 753 212 -71 752 506
E-mail: tunus@ekonomi.gov.tr
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Tunus’ta Yürürlüğe Giren Yeni Yatırım Kanunu
Tunus’ta 30 Eylül 2016 tarihinde yayımlanan ve 1 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe giren 71
sayılı yeni Yatırım Kanunu ve 3 uygulama tebliği, 2011 yılı devriminden sonra Tunus’ta
uygulamaya koyulan en önemli yapısal reformlar arasında değerlendiriliyor. Yatırım
serbestisine dayanan yeni mevzuatta, başta pazara giriş olmak üzere; ekonomik faaliyetlere
ilişkin birçok izin kaldırılmış olup, ihale şartnameleri, yabancı yatırımlar için borsaya giriş,
arazi satın alma, ihracata yönelik faaliyette bulunma hususlarındaki izin prosedürleri gibi
yatırımları teşvike yönelik reformların gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
Kaynak: http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-15072
İletişim:
T.C. Tunus Büyükelçiliği
Tel: +216 70 132 300
E-Posta: ambassade.tunis@mfa.gov.tr
Tunus ile İşbirliği Olanakları
T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan Kurulumuz’a iletilen yazıda; T.C. Kampala Büyükelçisi Ömer
Faruk Doğan’ın Sfax şehrine gerçekleştirdiği ziyaretin değerlendirmesi yer almaktadır.
Bahsekonu yazıda; Bölge’nin tarım sanayisi açısından gelişmemiş olmasına rağmen, tarım
potansiyelinin yüksek olduğu, zeytinyağı sektörü ve yan sanayide işbirliğine ihtiyaç
duyulduğu ve Sfax’da derin liman yapımı projesi arzusunun devam etmekte olduğu belirtildi.
Konuya ilişkin detaylı bilgi için T.C. Ekonomi Bakanlığı (Furkan Usta Tel: 00312 204 93 71, Eposta: ustaf@ekonomi.gov.tr) ile iletişime geçilmesi rica olunur.

Zimbabve Haberleri
Zimbabve Tarım, Makineleşme ve Sulama Kalkınması Bakanlığı Müsteşarı ile Görüşme
T.C. Dışişleri Bakanlığı’ndan Kurulumuza iletilen yazıda; 27-28 Nisan 2017 tarihleri arasında
Antalya’da düzenlenen “I. Türkiye-Afrika Tarım Bakanları Konferansı ve Tarım-İş Forumu”
kapsamında Zimbabve Tarım, Makineleşme ve Sulama Kalkınması Bakanlığı Müsteşarı
Ringson Chitsiko ile yapılan görüşmeye ilişkin bilgi notu paylaşılmıştır. Bahsekonu
görüşmede; Türkiye’den Zimbabve’ye damla sulama sistemleri, sürme/çapalama
ekipmanlarının yanı sıra hasat makineleri ihrac edilmesi, ancak bu ticaretin tütün karşılığı
görüşüldü. Bahsekonu görüşmede devamla; ülkede montaja dayalı ortak bir üretimin
gerçekleştirilmesinin fayda sağlayacağı belirtildi.
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DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri’nin Geçmiş Dönem Etkinlikleri
Mozambik Kültür ve Turizm Bakanı Silva Armando Dunduro ile Yuvarlak Masa Toplantısı,
22 Haziran 2017, İstanbul
Mozambik Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Silva Armando Dunduro’nun İstanbul ziyareti
vesilesiyle 22 Haziran 2017, Perşembe günü 16:00-18:00 saatleri arasında DEİK/TürkiyeMozambik İş Konseyi ev sahipliğinde DEİK Ofisi, River Plaza’da Mozambik’te turizm sektörüne
ilişkin yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.
DEİK/Türkiye-Madagaskar İş Konseyi Başkanı Yalçın Kıroğlu'nun başkanlığında düzenlenen
toplantıya yaklaşık 15 firma temsilcisi katılım gösterdi.
Mozambik Kültür ve Turizm Bakanı Silva Armando Dunduro yapmış olduğu konuşmada, 2000
yılında kurulan Turizm Bakanlığı'nın 2015 yılı itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak
faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Ulaştırma ve Altyapı gibi Bakanlıklar ile işbirliğinde
çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Dunduro, 2016 yılı itibari ile yatırım ve vergi
konusunda yasa çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti. 2700 km uzunluğunda sahil
şeridiyle Mozambik'in dört mevsim tropikal iklimi ve sıcak okyanus suyu ile turizm alanında
avantajlara sahip olduğunun altını çizdi. Deniz safarisi, dalış, deniz turizmi gibi çok çeşitli
alanlarda turistlerin ilgisini çekecek tesisler kurulmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Asansör ve beyaz eşya ithalatında KDV ve gümrük vergisiz Türkiye'den ürün satışının
mümkün olduğunu belirtti. İnşaat sektöründe yabancı yatırımcıların 5 yıl boyunca vergiden
muaf olacakları, on yıla kadar da yüzde elli oranında vergi indirimi uygulamasının söz konusu
olduğu bilgisi paylaşıldı. Turizm sektöründe Türk iş adamlarının ilk üç yıl vergiden muaf
olacaklar, ardında yüzde elli vergiden muaf faaliyetlerini sürdürebilecekleri paylaşıldı.
Altyapı başta olmak üzere Mozambik'te çeşitli alanda yatırım ve işbirliği fırsatlarının mevcut
olduğunun altını çizen Mozambikli Bakan, toplantıya katılan iş adamlarına teşekkürlerinin
sunarak Mozambik’e yatırım yapmaya davet ederek konuşmasını tamamladı.
TURSAB Kurumsal İlişkiler Temsilcisi Gülberk Asyapar ve Mozambik Kültür ve Turizm
Bakanlığı Uluslararası Turizm Direktörü Albino Mahumane tarafından iki ülkenin turizm
sektörüne ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı.
DEİK/Türkiye-Mozambik İş Konseyi Başkanı Erhan Barutoğlu tarafından hazırlanan ve Bakan
ile katılımcılarla yazılı olarak paylaşılan notta aşağıdaki görüşlere yer verilmiştir:
•
•
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Mozambik Afrika’nın Hint Okyanusu’na olan en uzun kıyı şeridine sahiptir.
Mozambik, komşu ülkelerinden dolayı Asya’dan Doğu Afrika’ya ve Doğu Afrika’dan
Asya’ya hem ithalat hem de ihracat kapısı olan limanlara sahiptir.

•

•

•
•

•

Mozambik şu anda karada işletme halinde olan çok miktarda kömür rezervlerine
sahip olmasının yanısıra, karasularında çok da büyük gaz rezervlerine sahiptir. Bu
gazın ticarileşmesi sonrasında Mozambik’in dünyanın en büyük ve lider LNG
ihracatçılarından birisi olacağı beklenmektedir.
Dünyanın yaklaşık nüfusunun %70 i gelişmiş endüstrilere ve yüksek tüketim
oranlarına sahip Asya ülkelerinde yaşamaktadırlar. Büyük enerji kaynaklarına sahip
olması ve dünyanın en yoğun nüfusuna yakınlığı, Mozambik’i Afrika’nın en stratejik
konumlu ülkesi yapmaktadır.
Enerji Kaynaklarının ticarileşmesinin, önümüzdeki 15 yıl içeresinde ülkeye direkt ve
endirekt yatırım toplamı olarak 90 milyar USD getireceği öngörülmektedir.
Ülkeye direkt ve endirekt yatırımların artması, ülkenin nüfusunu da artıracak ve
toplumun refahını yükseltecektir. Bunun yanında oluşacak kültürel çeşitlilik,
Mozambik kültürünün daha da tanınmasına olanak sağlayacak; gerek Mozambiklilerin
eğitim ve iş dolayısıyla diğer ülkelere seyahatleri, gerekse diğer ülkelerin aynı
sebeplerle Mozambik’e ziyaretleri ile kültürel ilişkiler artacaktır. Dolayısıyla buna bağlı
olan birçok sektör, uzun ve güzel kıyı şeridi ve değişik ve vahşi hayvanlara ev sahipliği
yapan doğal alanlar nedeniyle özellikle de turizm sektörü daha da hızlı büyüyecektir.
Çok önemli diğer bir husus: turizm, servis sektörü olması dolayısıyla emek yoğun bir
alandır. Mozambik’in genç nüfusu ve işçi ücret seviyelerinin uygunluğu düşünülürse,
bu konu Mozambik’te turizm konusunda iş yapmak için önemli bir bilgi olarak
kaydedilebilir.

Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban’ın Türkiye’ye Resmi Ziyareti Vesilesiyle Özel
Sektör Heyeti Ziyareti ve Türkiye-Macaristan İş Forumu, 30 Haziran 2017, Ankara
Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Türkiye’ye resmi ziyareti vesilesiyle, DEİK/TürkiyeMacaristan İş Konseyi tarafından Macaristan Ulusal Ticaret Ajansı (MNKH)’nın işbirliği ile 30
Haziran 2017 tarihi 09.00-14.00 saatleri arasında, Ankara/Marriott Hotel’de TürkiyeMacaristan İş Forumu düzenlendi. T.C. Başbakanı Binali yıldırım, Macaristan Başbakanı Viktor
Orban, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı
Péter Szijjártó tarafından açılışı gerçekleştirilen İş Forumu, Türk ve Macar iş dünyasının
temsilcileri ve her iki ülkeden üst düzey bürokratların aralarında bulunduğu 300’ü aşkın
katılımcıya da ev sahipliği yaptı.

Türkiye-Gambiya Uluslarası İşbirliği Fırsatları Değerlendirme Toplantısı, 14 Temmuz 2017,
İstanbul
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Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Gambiyalılar Bakanı Ousainou
Darboe’nin İstanbul ziyareti vesilesi ile 14 Temmuz 2017, Cuma günü 16:00-18:00 saatleri
arasında İstanbul Ticaret Odası Binası’nda Türkiye-Gambiya Uluslarası İşbirliği Fırsatları
Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Türk heyetine İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hasan Erkesim ve
DEİK/Türkiye-Gambiya İş Konseyi Başkanı Aygün Karakaş, Gambiya heyetine ise Gambiya
Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Gambiyalılar Bakanı Ousainou Darboe
başkanlık etti.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Sayın Abdurrahman Sh. A. Sewehli ile Çalışma
Yemeği, 14 Temmuz 2017, İstanbul
Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Sayın Abdurrahman Sh. A. Sewehli’nin Türkiye resmi
ziyareti vesilesi ile 14 Temmuz 2017 tarihinde Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı
Mithat Yenigün, DEİK/Türkiye-Libya İş Konseyi Kurucu Başkanı Ersin Takla ve Libya’da
yatırımları bulunan Türk müteahhitlik şirketlerinin katılımı ile Swiss Otel Bosphorus’da bir
çalışma yemeği gerçekleştirildi.
DEİK/Türkiye-Libya İş Konseyi Kurucu Başkanı Ersin Takla yapmış olduğu açış konuşmasında;
Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu (DEİK) ve Türkiye-Libya İş Konseyi’nin iki ülke arasındaki
ekonomik ilişkileri canlandırmak ve Türk yatırımcıların Libya’daki ticari faaliyetlerinde
karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ilgili merciilere iletmek amacıyla yapmış
olduğu faaliyetlere değindi. Türk firmaların ülkede siyasi istikrarın sağlanmasının akabinde
Libya’da yarım kalan işlerini tamamlama arzusunda olduklarını belirten Ersin Takla, Libya’da
katma değer sağlayacak projelerde Türk yatırımlarının yer almasının önemine değindi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye
Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün yapmış olduğu konuşmada; Türk
müteahhitlerinin dünyaya açılıdğı ilk Pazar olan Libya’nın Türkiye ekonomisindeki önemini
vurguladı. Türk inşaat sektörünün Libya’da üstlendiği projelerin ‘altın çağ’ının yaşandığı 20052010 yıllarının ardından, 2011 yılında Libya’da yaşanan karışıklıkların Türk müteahhitlerinin
projelerini olumsuz etkilediğini belirtti. Libya’da yarım kalan projeler için Türk müteahhitlik
firmaları tarafından yılda 45-50 milyon ABD Doları'na ulaşan teminat mektupları
komisyonlarının, 6 yıldır bankalara ödenmeye devam edildiğinin, bu durumun iki ülke arası
ticareti olumsuz yönde etkilediğinin altını çizdi. Mithat Yenigün konuşmasını tamamlarken;
teminat mektuplarının iadesinin, komisyonların ortadan kaldırılmasının önemine değindi.
Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Sayın Abdurrahman Sh. A. Sewehli konuşmasına;
Türkiye ile Libya’nın köklü ilişkilerine değinerek başladı. Türkiye ve Libya arasındaki ilişkilerin
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hiçbir zaman kesintiye uğramayacağını belirten Abdurrahman Sh. A. Sewehli, Libya’nın en
büyük isteğinin yarım kalan projelerin devam ettirilmesi ve tamamlanması olduğunu ifade
etti. Türkiye ve Libya’nın tekrardan birlikte çalışabilmesi ve işbirliğini idame ettirebilmesi için
siyasi güven ortamının gerekliliğine değinirken, bu ortamın 2018 yılı itibariyle sağlanacağı
konusunda güvence verdi. Gerçekleşen bu çalışma yemeğinin, Türkiye ve Libya’nın birlikte
çalışması konusunda önemli adımlardan biri olduğunu belirtti.

Tunus-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı, 21 Temmuz 2017, Tunus
T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci’nin eşbaşkanlığında 19-21 Temmuz 2017 tarihleri
arasında Tunus’ta gerçekleştirilecek Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyi Üçüncü Dönem
Toplantısı vesilesiyle DEİK ve Tunus Sanayi ve El Sanatları Birliği (UTICA) işbirliğinde 21
Temmuz 2017, Cuma günü başkent Tunus’ta gerçekleştirilen Tunus-Türkiye Yuvarlak Masa
Toplantısına TİM Başkanı/DEİK Başkan Yardımcısı Mehmet Büyükekşi’nin başkanlığında ve
DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Rona Yırcalı ile 15 Türk firma temsilcisi, 17 Tunuslu firma yetkilisi,
iki taraf bürokratları ve basın mensupları iştirak etti.
Sayın Zeybekci heyetler arası görüşmeler kapsamında Tunus Enerji, Madenler ve Yenilenebilir
Enerjiler Bakanı Héla Cheikhrouhou, Tunus Başbakanı Youssef Chahed, Tunus Sanayi ve
Ticaret Bakanı Zied Ladhari, Tunus Kalkınma, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Fadhel
Abdelkefi ve Tunus İmar, Konut ve Kentsel Planlama Bakanı Mohamed Salah Arfaoui ile
toplantı gerçekleştirdi.
T.C. Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan’ın T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci onuruna
Büyükelçilik rezidansında organize edilen öğle yemeğine Tunus Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın
Zied Ladhari ile resmi heyet ve DEİK heyeti katıldı.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tunus Sanayi ve Ticaret Bakanı Zied Ladhari ile "İş ve
Yatırım" konulu Tunus-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısında biraraya geldi. Toplantıda iki
ülkenin ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmesi için iki tarafın sorunları masaya yatırıldı ve
çözüm önerileri dile getirildi. Toplantıda iki ülkenin üçüncü ülkelerde ortaklık yapması,
karşılıklı yatırımların teşviki ve korunmasına ilişkin anlaşmanın müzakere edilmesi ve her iki
ülkenin ihracat ürünlerinin ortak bir çalışmayla iki ülke pazarı ve üçüncü pazarlara sunulması
konularında hem fikir olundu.

DEİK İş Heyeti’nin Güney Afrika ve Zimbabve Temasları, 28 Temmuz-6 Ağustos 2017
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın
başkanlığında 28 Temmuz-6 Ağustos 2017 tarihleri arasında Türk firma temsilcilerinden
oluşan bir heyet ile Güney Afrika Cumhuriyeti ve Zimbabve’yi kapsayan bir ziyaret
gerçekleştirdi. Zimbabve Sanayi Konfederasyonu (CZI) Kongresi ve Uluslararası Yatırım
Forumu’na katılım gösteren heyet aynı zamanda Karşı Kanat Kuruluşları ile temaslar
gerçekleştirerek, iş geliştirme potansiyelini yerinde tespit ve araştırma imkanı buldu.
Güney Afrika Cumhuriyeti temasları kapsamında Karşı Kanat Kuruluşu Siyah İş Konseyi (BBC)
Başkanı Danisa Baloyi ile biraraya gelen heyet, iş yapma kültürü ve yatırım ortamı hakkında
da bilgi edindi. Türkiye'nin Afrika ülkelerine karşı tutumunun ‘kazan-kazan’ ilkesine
dayandığını vurgulayan Baloyi, farklı sektörlerden Türk yatırımcılarla buluşmaktan memnun
olduklarını dile getirdi. Güney Afrika’da madencilik, altyapı, telekomünikasyon, tarım, turizm,
reklamcılık, medya ve tekstil gibi birçok alanda yatırım ve ortaklıklar için fırsatlar olduğunu
belirten Baloyi, iki ülke özel sektör temsilcilerinin biraraya gelmesi için İş Konseyi olarak
gerekli adımların atılacağını belirtti.
Heyet daha sonra Gauteng Büyüme ve Kalkınma Ajansı (GGDA) ve DEİK/Dünya Türk İş
Konseyi (DTİK) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantılarda Güney Afrikalı iş insanlarıyla
biraraya geldi.
DEİK heyeti, daha sonra Zimbabve Sanayi ve Ticaret Bakanı Dr. Mike Bimha’nın ev
sahipliğinde 2-4 Ağustos 2017 tarihlerinde düzenlenen Zimbabve Sanayiler Konfederasyonu
(CZI) Kongresi ve Uluslararası Yatırım Forumuna da iştirak etti. ‘Büyüyen Üretim Rekabeti:
Mevcut Durum ve Koordinasyon’ ana temalı konferansta Bakanlar, panelistler ve katılımcılar,
altyapı projeleri, özel ekonomik bölgeler, araştırma ve inovasyon imkanları, iş yapma kolaylığı
ve özel sektör-kamu işbirliği konularını masaya yatırdı.
Panelin ardından T.C. Harare Büyükelçisi Hidayet Eriş’in katılımıyla Zimbabve-Türkiye İş
Semineri düzenlendi. Seminer kapsamında DEİK heyeti ile Zimbabveli firmalar arasında ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirildi. DEİK tarafından 2017 yılı Eylül ve Ekim aylarında Güney
Afrika’dan gelecek heyet ziyaretleri kapsamında İstanbul ve İzmir’de seminerler ve ikili iş
görüşmeleri organize edilmesi öngörülüyor.

“Türkiye-Mısır Ekonomik İlişkileri Değerlendirme” Toplantısı, 04 Ağustos 2017, İstanbul
DEİK/Türkiye-Mısır İş Konseyi tarafından 3 Ağustos 2017 tarihinde Türkiye-Mısır İş Konseyi
Yürütme Kurulu Toplantısı ve akabinde Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Wael
Aboubakr Abdelkader El Naggar’ın katılımı ile Türkiye-Mısır Ekonomik İlişkileri Değerlendirme
Toplantısı gerçekleştirildi.
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Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Wael Aboubakr Abdelkader El Naggar, Mısır
Ticaret Müşaviri Mohamed Elsayed, Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği 1. Sekreteri Taghareed El
Goweily ve DEİK/Türkiye-Mısır İş Konseyi Yürütme Kurulu üyelerinin yanısıra Mısır’da yatırımı
bulunan 10 Türk firmasından temsilcilerin katılım gösterdiği toplantıda firmalar Mısır ile ikili
ticarette ve yatırımlarda karşılaştıkları sorunları dile getirdiler.
DEİK/Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mesut Toprak; İş Konseyi’nin iki ülke arasındaki ticari
ilişkilerin geliştirilmesi ve Türk firmaların Mısır’a yatırımlarının teşvikinde Maslahatgüzar
Wael Aboubakr Abdelkader El Naggar ile işbirliği çerçevesinde faaliyetlerini sürdüreceğini
belirtti.
Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Wael Aboubakr Abdelkader El Naggar,
bahsekonu toplantıda Haziran ayında yürürlüğe giren Yeni Yatırım Kanunu’na ilişkin bilgi
paylaştı. Yabancı yatırımların teşvikinin öne çıkarıldığı yasada; yüzde 30-50 arasında vergi
indirimi, Mısır’da firma kurulumunda yerel ortak bulundurma zorunluluğunun kaldırılması,
öne çıkan hususlar arasında yer aldı. 2017 yılı Eylül ve Ekim ayları içerisinde faaliyete girecek
olan elektronik sistem ile bürokratik sürecin kısaltılmasının hedeflendiğini paylaşan
Maslahatgüzar Wael Aboubakr Abdelkader El Naggar, yabancı yatırımların artırılması
amacıyla yeni bir yol haritası çizileceğine, ihtilafların çözümlenmesi için tahkim merkezi
kurulacağını bildirdi.
Toplantıda devamla; aşağıda belirtilen sorunlara değinildi;
•
•

Firmaların teknik personellerinin Mısır’a seyahatlerinde vize alım sürecinin uzun
olması ve Konsolosluk tarafından tek girişli kısa süreli vizelerin verilmesi
Mısır Serbest Bölgesi’nde üretim yapan firmaların, Mısır içerisindeki ihracatında
uygulanan kotalar ve vergilendirme

Anılan toplantıda; katılımcı firmaların Mısır’da ticarette yaşadıkları mevcut sorunların DEİK
tarafından raporlanması ve Mısır Ticaret Müşavirliği’ne bildirilmesi ve Mısır Üretici Kayıt
Sistemi’ne kayıtlı olmayan Türk firmaların belirlenip Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği ile
paylaşılmasına karar verildi.

DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri’nin Gelecek Dönem Etkinlikleri
"İhracat Pusulası-Rota:Gana" Toplantısı, 17 Ağustos 2017, İstanbul
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından seçili ülkelerin ticaret koşulları, pazara giriş
yöntemleri, ülkelerdeki firmalara ulaşabilme yolları gibi konuların ele alındığı “İhracat
Pusulası” toplantıları kapsamında 17 Ağustos 2017, Perşembe günü 10:00-12:00 saatleri
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arasında TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde “İhracat Pusulası-Rota:Gana” adlı bir toplantı
gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Bahsekonu toplantıya katılmayı arzu eden üyelerimizin http://www.tim.org.tr/pusula
bağlantısında yer alan katılım formunu doldurarak Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (Abdullah
Aydın, Tel: 0212 454 0374, E-Posta: abdullahaydin@tim.org.tr) iletmeleri rica olunur.

“Afrika’da Enerji Güvenliği ve Enerjiye Erişimi Artırmada Türkiye-Afrika Tecrübe Paylaşımı”
konulu Türkiye - Afrika İşbirliği Forumu, 6-7 Eylül 2017, Addis Ababa
“Afrika’da Enerji Güvenliği ve Enerjiye Erişimi Artırmada Türkiye-Afrika Tecrübe Paylaşımı”
konulu Türkiye - Afrika İşbirliği Forumu; Afrika Birliği, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Afrika Vakfı
ortaklığıyla 6-7 Eylül 2017 tarihleri arasında Etiyopya’nın Başkenti Addis Ababa’da
düzenlenecek. Söz konusu forum politikacıları, bürokratları, düşünce kuruluşlarını, uzmanları
ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek ve kıta ülkelerinde enerji alanında etkili
kuruluşlarla iş birliğini değerlendirmelerini ve fikir alışverişinde bulunmalarını sağlayacak.
Türkiye’de gerçekleştirilen ilk buluşma Afrika’dan davet edilen kanaat önderlerine ve
düşünce kuruluşlarına Türkiye’yi yakından takip etme fırsatı sundu. İkinci buluşmada
uluslararası konularda etkin olan, enerji alanında, ekonomik ve sosyo-kültürel konularda
bugüne kadar faaliyetleriyle öne çıkan kurum ve kuruluşların katılımı öngörülmekte.
Tanıtım Kitapçığı: http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-15074
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