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Türkiye-Afrika Tarım Bakanla-
rı Birinci Toplantısı ve Tarım İş 
Forumu kapsamında, DEİK ile 
COMESA (Doğu ve Güney Afri-
ka Ortak Pazarı) arasın-
da işbirliği anlaşma-
sı imzalandı. T.C. 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanı Faruk 
Çelik himaye-
sinde, DEİK/
Türkiye-Afri-
ka İş Konseyleri 
Koordinatör Baş-
kanı Tamer Taşkın 
ve COMESA Genel Sek-
reter Yardımcısı Büyükelçi Kip-
yego Cheluget arasında gerçek-
leştirilen imza töreni ile DEİK 
ve COMESA işbirliği kurumsal 

hale getirildi. 
Doğu ve Güney Afrika Ortak 

Pazarı - COMESA, 1994’te ku-
rulmuş, uluslararası rekabe-

ti ve tam entegrasyonu 
amaçlayan 19 üye-

li (Burundi, Ko-
morlar Birliği, 

Kongo Demok-
ratik Cumhu-
riyeti, Cibuti, 
Mısır, Eritre, 
Etiyopya, Ken-

ya, Libya, Ma-
dagaskar, Malavi, 

Mauritius,Ruanda, 
Seyşeller, Sudan, Svazi-

land, Uganda, Zambiya ve Zim-
babve) uluslararası bir örgüt ve 
üye ülkelerin ticaretini kolaylaş-
tırmak amacını taşıyor.

Afrika ile Türk iş dünyalarını bir 
araya getiren ikinci büyük Afrika 
Zirvesi, T.C. Başbakanlığı himaye-
sinde, Afrika Birliği, T.C. Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tür-
kiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği ve DEİK işbirliğinde 
Antalya’da gerçekleştirildi.

Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 
Birinci Toplantısı çerçevesinde ger-
çekleştirilen Türkiye-Afrika Tarım 
İş Forumuna, halihazırda DEİK’in 
39 ülkede bulunan Afrika İş Konsey-
lerinin yanısıra, 54 ülkeden 2 Cum-
hurbaşkanı, 48 Bakan, 14 Bakan Yar-
dımcısı, 46 uluslararası kurum tem-
silcisi, 184 bürokrat ve 1500’e yakın  
iş insanını katıldı. Zirve, tarım fi-
nansman modelleri, sulama tekno-
lojileri, mevsimsel esneklik, tarım 
ticareti ve yatırımlar, tarım endüst-
risi, kırsal kalkınma ve genç istihda-
mı, gıda ve beslenme temalı panelle-
re ev sahipliği yaptı. Zirveye 1500’e 
yakın Türk ve Afrikalı iş insanları 
katılırken, Forum kapsamında Türk 
girişimciler tarafından Afrika’da ta-
rım alanında halihazırda yürütülen 
projeler ve bu alanda planlanan ya-
tırımların Hükümet ve özel sektör 
yetkilileri tarafından tartışıldığı 8 
paralel oturum gerçekleştirildi. 

Zirve’nin açılışında  konuşan T.C. 
Başbakanı Binali Yıldırım Zirve’nin 
sadece Türkiye ve Afrika için değil, 
dünyanın geleceği için de çok önem-
li olduğunu söyledi. İnsanlığın küre-
sel sorunlara çözüm üretmekte ye-
tersiz kaldığını ifade eden Başbakan 
Yıldırım, Türkiye ile Afrika ülkele-
ri arasındaki son on yılı aşkın süre-
dir devam eden samimi işbirliğinin 
ve iletişimin dünyaya örnek olma-

sı gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin 
Afrika açılımı kapsamında çok sa-
yıda Afrika ülkesine üst düzey ziya-
ret gerçekleştirdiğine değinen Baş-
bakan Binali Yıldırım, “bizim Afrika 
ülkeleri ile olan ilişkimiz tek taraflı 
değil, karşılıklıdır” dedi. Türkiye’nin 
Afrika’ya ilk adımı Kıta’ya ulaşım 
imkanlarını artırmakla başladığını 
vurgulayan Yıldırım, ikinci adımın 

Büyükelçiliklerin açılması olduğu-
nu ifade etti ve daha fazla Büyükel-
çiliğin Afrika ülkelerinde çalışmaya 
devam edeceğini söyledi. 

Afrika Birliği Dönem Başkanı Gi-
ne’nin Devlet Başkanı Prof. Alpha 
Condé ise Forumun açılışında yap-
tığı konuşmada, barındırdığı büyük 
potansiyele rağmen Afrika’da ta-
rım sektörünün henüz arzu edilen 

seviyeye ulaşamadığını, buna bağ-
lı olarak tarımın finansmanı, kırsal 
kalkınma ve tarım endüstrisi alan-
larında daha fazla çabaya ihtiyaç du-
yulduğunu söyledi. 

Zirve’nin açılışında konuşan T.C. 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
ise, 2005 yılında Türkiye tarafından 
başlatılan Afrika açılımının artık bir 
ortaklık politikasına dönüştüğünü 
söyledi. DEİK Başkanı  Ömer Cihad 
Vardan, ‘Tarımda Yeni Ufuklar; Ye-
ni Umutlar’ sloganıyla Türk ve Af-
rika’daki ülkelerin Tarım Bakan-
larını ve tarım sektöründe faaliyet 
gösteren yüzlerce iş dünyası temsil-
cisinin gerçekleşen Zirve’de bir ara-
ya geldiğini söyledi. Vardan, Türki-
ye ile Afrika ülkeleri arasındaki iliş-
kilerin sadece diplomatik, kültürel 
ve insani yardım çerçevesinde değil; 
ticaret ve yatırımlar noktasında da 
önemli bir gelişme kaydettiğini, de-
rinleştiğini ve çeşitlendiğini belirtti.

 (devamı Sayfa 2)

DEİK ev sahipliğinde düzenlenen 
Hindistan-Türkiye İş Forumu, T.C. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Hindistan Başbakanı Shri Naren-
rdra Modi, DEİK Başkanı Ömer Cihad 
Vardan, Hindistan Ticaret ve Sanayi 
Odaları Federasyonu (FICCI) Başkanı 
Pankaj R Patel, Hindistan Sanayi Kon-
federasyonu (CII) Başkanı Shoban Ka-
mineni'nin katılımları ile 1 Mayıs 2017 
tarihinde Hindistan'ın başkenti Yeni 
Delhi'de gerçekleştirildi.

Forumda konuşan T.C. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan 
ile Türkiye arasındaki ekonomik işbir-
liğinin derinleştirilip, çeşitlendiril-
mesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. 
Bu çerçevede Hindistan ile Kapsamlı 
Ekonomik Ortaklık müzakerelerinin 
bir an önce başlaması gerektiğini ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 
2014 yılında toplanan Türkiye-Hin-
distan Karma Ekonomik Komisyonu 
toplantılarının sürdürülmesi, yanısı-
ra Hindistan ile Türkiye arasında Ser-
best Ticaret Anlaşmasının müzake-
relerine başlanması gerektiğini ifade 
etti. 

İki ülke arasındaki mevcut ikili eko-

nomik ilişkilerde dengesizliğe işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tür-
kiye ile Hindistan'ın işbirliği potansi-
yelinin bu rakamların çok üzerinde ol-
duğunu söyledi ve Hintli yatırımcılara 
Türkiye'ye, Türk yatırımcılara da Hin-
distan'a yatırım yapmaları için çağ-
rıda bulundu. Erdoğan; "Ticaretimiz 
üzerindeki kur baskısını azaltmalıyız. 
Kendi milli paralarımızla karşılıklı it-
halat-ihracat yapabiliriz" dedi. 

Hindistan Başbakanı Shri Narend-
ra Modi ise, iki ülkenin ekonomik viz-
yonundaki benzerliklere dikkat çekti. 
Dünyanın en güçlü 20 ekonomisi ara-

sında yer alan Türkiye ve Hindistan'ın 
daha fazla işbirliği yapması gerektiği-
ni ifade etti. Türk müteahhitlik sektö-
rünün küresel başarılara imza attığını 
ifade eden Hindistan Başbakanı Modi, 
ülkenin bağımsızlığının 150'nci yılına 
denk gelen 2022 yılında, 50 milyon ko-
nut inşa etmek istediklerini, bu çerçe-
vede Türk müteahhitlik sektörü ile da-
ha fazla çalışmak istediklerini söyledi. 

DEİK tarafından gerçekleştirilen İş 
Forumu sonrasında gerçekleştirilen 
birebir iş görüşmelerine 200’ün üze-
rinde Türk ve Hint iş dünyası temsilci-
si katıldı. (devamı Sayfa 2)

DEİK işbirliğinde ger-
çekleştirilen Türki-
ye-Afrika Tarım Ba-
kanları Birinci Top-
lantısı ve Tarım İş 
Forumu kapsamın-
da, T.C. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk 
Çelik’in himayesinde gerçekleşti-
rilen imza töreninde, DEİK/Tür-
kiye-Afrika İş Konseyleri Koordi-

natör Başkanı Tamer Taşkın 
ve  Burundi Federal Tica-

ret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Audace Ndayize-
ye arasında DEİK/Tür-

kiye-Burundi İş Konseyi 
Kuruluş Anlaşması Muta-

bakat Zaptı imzalandı. İmzala-
nan Mutabakat Zaptı ile DEİK’in 
Afrika’da mevcut bulunan İş Kon-
seyi sayısı 40’a yükselmiş oldu.

Türkiye ile Hindistan 
arasında tarihi buluşma

Enerji sektörü İstanbul’da buluştu DEİK ve DIHK arasında tarihi anlaşmaMoldova ile 1,5 milyar ABD Dolarlık hedef
5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde Başbakan Binali Yıldı-
rım’ın Moldova ziyareti kapsamında düzenlenen Tür-
kiye-Moldova İş Forumu’na 300’e yakın Türk ve Mol-
dovalı iş dünyası temsilcisi katıldı.

“Bir Kuşak-Bir Yol herkesi etkileyecek”
DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, 
Çin’in başlattığı “Bir Kuşak-Bir Yol Projesi’ni”, Türki-
ye’nin rolünü ve Türkiye’nin Asya-Pasifik Bölgesinde 
giderek artan rolünü KÜRESEL’e anlattı. 
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23’üncü Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Kon-
feransı’nın açılışı (ICCI) İstanbul’da gerçekleştirildi. 
Sektörünün Avrasya’daki en önemli buluşması olan 
konferansta sektörün tüm bileşenleri bir araya geldi. 

Almanya-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı ve DE-
İK-Almanya Ticaret ve Sanayi Odası (DIHK) İşbirliği 
Anlaşması İmza Töreni, 8 Mayıs 2017 tarihinde Al-
manya’nın başkenti Berlin’de gerçekleşti. 
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Türkiye'den Hindistan'a 7 yıl 
aradan sonra cumhurbaşkanı 
düzeyinde yapılan ilk ziyaret 
kapsamında gerçekleştirilen 
İş Forumu'na 160'ın üzerin-
de Türk iş dünyası temsil-
cisinin yanısara çok sayıda 
Hintli iş insanı katıldı.
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Altı ay içinde Afrika ile ikinci büyük zirve

DEİK’in 40’ıncı Afrika 
İş Konseyi kuruldu

DEİK ile COMESA arasında 
işbirliği anlaşması imzalandı

DEİK Başkanı Ömer Cihad 
Vardan, Forumda yaptığı 
konuşmada, Türkiye ile 
Hindistan arasındaki mevcut 
ticari ilişkinin potansiyeli 
yansıtmaktan çok uzak 
olduğunu ifade etti. Vardan; 
“Gelecek adına bugünkü İş 
Forumundan çok umutluyuz 
ve bu İş Forumunu ekonomik 

faaliyetlerimizde bir ilk adım-ilk 
tanışma olarak görüyoruz” 
dedi. DEİK Başkanı Vardan, 
Türk ve Hint iş dünyalarının 
iki ülke arasında henüz 
keşfedilmemiş olan ekonomik 
ve ticari potansiyeli gün yüzüne 
çıkarmak ve bunun devamını 
getirmekle sorumlu 
olduğunu söyledi.

ÇELIK: "TÜRKIYE DESTEK VERMEYE HAZIR”
T.C. Tarım, Gıda ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik ise, Kıta’nın 
dünya nüfusunun yüzde 15’ine 
ev sahiliği yaparken, dünyadaki 
tarıma elverişli toprakların ise yüzde 
25’ine sahip olduğunu söyledi. 
Afrika’nın tarım alanında büyük 
bir potansiyele sahip olmasına 
rağmen, henüz bu potansiyelin 
doğru değerlendirilmediğine dikkat 

çeken Bakan Çelik, Türkiye’nin bu 
noktada Afrika’nın yanında bir ortak 
olduğunu söyledi. Zirve kapsamında 
“Afrika sorunlarına, Afrika çözümleri 
bulunmaya çalışılacağını” ifade 
eden Tarım, Gıda ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik, önümüzdeki 
dönemde Türkiye ile Afrika arasında 
tarım ve tarım ticaretinin artacağına 
inandığını söyledi. 
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MILYAR ABD DOLARI
Hindistan 
Dış Ticaret Hacmi (2016)
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MILYON ABD DOLARI
Türkiye’nin 
Hindistan’a ihracatı (2016)
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Türkiye’nin 
Hindistan’dan ithalatı (2016)
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Türkiye’nin, Hindistan’ın 
ihracatındaki yeri (2016)
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VARDAN: "ILK ADIM-ILK TANIŞMA”
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DEİK ev sahipliğinde düzenlenen 
Türkiye-Moldova İş Forumu, T.C. 
Başbakan Binali Yıldırım, Moldo-
va Başbakanı Pavel Filip,  T.C. Eko-
nomi Bakanı Nihat Zeybekci, DE-
İK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve 
DEİK/Türkiye-Moldova İş Kon-
seyi Başkanı Sinan Bora'nın katı-
lımları ile 6 Mayıs 2017 tarihinde 
Moldova'nın başkenti Kişinev'de 
gerçekleşti. 

"Gagavuz Bölgesi'ndeki
Türk yatırımları artacak"
T.C. Başbakan Binali Yıldırım, Fo-
rum’un açılışında yaptığı konuş-
mada; “Türkiye ile Moldova ara-
sındaki ikili ilişkilerimizi daha da 
ileri taşımaya niyetli olduğumuz-
dan, 1990'lı yıllarda varılan anlaş-
maları bugün güncellemekteyiz. Bu 
bağlamda, ikili ticaret hacmini en 
kısa zamanda 1,5 milyar ABD Do-
ları ve üstü seviyeye çıkarmaya ni-
yetliyiz” dedi. Türkiye ile Moldo-
va’nın diplomatik ilişkilerinin tesis 
edilmesinin 25’inci yılını kutlan-
dığını hatırlatan Başbakan Yıldı-
rım, Moldova'daki Türk yatırımla-
rının  ulaştığı hacmin 300 milyon 

ABD Doları civarında olduğunu; fa-
kat bu rakamın iki ülke arasındaki 
mevcut potansiyeli yansıtmadığını 
söyledi. Türk yatırımcılarının özel-
likle Moldova’nın başkenti Kişinev 
ve civarında önemli projeler ger-
çekleştirdiğini belirten Başbakan 
Binali Yıldırım, başarılı yatırımla-

rın Gagavuz Bölgesinde de artarak 
devam etmesinin beklendiğini ve 
Moldova ile işbirliğinde tekstil, ta-
rım, gıda işleme, paketleme ve de-
polama alanlarındaki potansiyel-
lerin değerlendirilmesi gerektiğini 
ifade etti.  Moldova Başbakanı Pa-
vel Filip ise konuşmasında, Foru-

mun açış oturumunda yaptığı ko-
nuşmada hâlihazırda iki ülke iliş-
kilerinin memnuniyet verici ve 
yüksek düzeyde işbirliğine dayan-
dığını söyledi. 2016 yılının Kasım 
ayında imzalanan Serbest Ticaret 
Anlaşmasının yürürlüğe girme-
si ile sadece ticaret alanında de-

ğil, tecrübe ve bilgi paylaşımı ko-
nularında da Türkiye'nin vereceği 
desteğin Moldova için değerli ol-
duğunu ifade eden Başbakan Filip,  
Moldova hükümetinin dünyanın 
birçok ülkesinde etkili olan finan-
sal kriz sonrasında yenilikçi ça-
lışmalara imza attığını ve 2016’da 
ekonominin  yüzde 4 büyüme gös-
terdiğini söyledi. 2017-2018 yılla-
rı içinde büyümenin devam etmesi 
için çalışmaların devam edeceği-
ni belirten Moldova Başbakanı Fi-
lip, Moldova’nın devlet şirketleri-
nin özelleştirmeye açılacağını ve 
bu süreçte Türk firmalarının yer al-
malarını arzu ettiğini belirten Filip,  
Moldova’da ilk büyük yatırımların 
Türk firmaları tarafından yapıldı-
ğını söyledi.
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MILYON ABD DOLARI
Türkiye’den, Moldova’ya
 yapılan ihracat (2016)
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ürkiye’nin Moldova’dan  
yaptığı  ithalat (2016)
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HAZIRAN
Türkiye ile Moldova arasında 
vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
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Moldova’daki Türk 
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5-6 Mayıs 2017 tarihlerin-
de Başbakan Binali Yıldı-
rım'ın Moldova ziyareti 
kapsamında düzenlenen 
Türkiye-Moldova İş Foru-
mu'na 300'e yakın Türk 
ve Moldovalı iş dünyası 
temsilcisi katıldı.

Türkiye-Moldova ikili ekonomik 
ilişkilerinde hedef 1,5 milyar ABD Doları
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"EKONOMIK IŞBIRLIĞIMIZI ARTIRACAK BIR YAPI ARTIK MEVCUT"
DEİK Başkanı Ömer Cihad 
Vardan,  Türk iş dünyası 
temsilcilerinin 2016 yılında yürürlüğe 
giren Serbest Ticaret Anlaşmasının 
getirdiği itici güç ile ekonomik 
ilişkilerin yeni bir boyuta taşınması 
için gayret içinde olduğunu söyledi.  

Türkiye ile Moldova arasında 
imzalanan Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunması Anlaşması ile 
Çifte Vergilendirmeyi Önlemeye 
İlişkin Anlaşmanın girişimcilerin 
önünü açan gelişmeler olduğunu 
vurgulayan DEİK Başkanı Vardan, 

“İki ülke arasında, karşılıklı ekonomik 
işbirliğimizi daha fazla artıracak 
bir yapı artık mevcut. Şimdi 
temennimiz, böylesi bir yapıyla, 
ticaret hacmimizi önce, yarım milyar 
sonra da, 1.5 milyar ABD Doları 
seviyesine çıkarabilmek” dedi.

Ülkemiz için olduğu gibi, DEİK 
için de Afrika kıtası çok özel ve çok 
önemli. Afrika’da iş yapmak iste-
yen iş adamlarımıza yön göstermek 
açısından düzenlenen, 2015, 2016 
ve 2017 yıllarında Sayın Cumhur-
başkanımız ile Afrika’ya gerçekleş-
tirdiğimiz ziyaretler vesilesiyle Af-
rika’da daha çok iş ve yatırım yap-
ma fırsatını keşfederken, Afrikalı iş 
adamlarını daha yakından tanıyor 
ve öğreniyoruz, sektörel işbirlikle-
rini yakından inceleme fırsatı bu-
luyoruz.

Bilindiği üzere, bizler DEİK ola-
rak Sayın Cumhurbaşkanımız tara-
fından akredite edilmiş ve ülkemiz 
iş dünyasının dış ekonomik ilişkile-
rini yürütmek üzere yetkilendiril-
miş bir kurumuz. Bu bağlamda, Tür-

kiye’nin önde gelen iş dünyası örgüt-
leri bildiğiniz üzere DEİK’in kurucu 
yapısında ve birçoğu da yönetim ku-
rulumuzda yer alıyor. Bizler hep be-
raber ülkemiz iş dünyasının dış dün-
yada temsilini en iyi şekilde yapma-
ya gayret sarf ediyoruz.   

Düzenlediğimiz İş Forumlarında, 
ziyaret ettiğimiz ülkelerin iş dün-
yası temsilcilerine hep aynı mesajı 
vermeye çalıştık: “Bizler, ülkeleri-
miz arasında iş ve yatırımlar için bir 
güçlü, sağlam ve güvenilir bir bağız, 
irtibat noktasıyız. Bizler ilgili ülke-
lerdeki Büyükelçilerimiz ve Ticaret 
Müşavirlerimizle ele ele, kol kola, 
omuz omuza, ülkemizdeki potansi-
yelini sizlere sunmaya çalışıyoruz 
Ülkelerinizdeki fırsatları da Türk iş 
adamlarımıza aktarıyoruz” dedik.

Afrika’daki ülkelerle ilişkileri-
mizde son 12 yılda bambaşka bir 
noktaya gelmiş bulunuyoruz ve  iliş-
kilerimiz sadece diplomatik, kültü-
rel ve insani yardım çerçevesinde 
değil; ticaret ve yatırımlar noktasın-
da da önemli bir artış kaydetti, de-
rinleşti ve çeşitlendi. Tarım İş Fo-
rumu, bunun en güzel örneği. Tür-
kiye’nin Afrika kıtası ile ekonomik 
işbirliğinin sadece inşaat, altyapı, 
enerji gibi ülkemizin başat sektö-
ründe değil; tarım, hayvancılık ve gı-
da gibi farklı sektörlerinde de ilerle-
diğinin bir göstergesi. Tüm bu çalış-
malardan şunu çıkarıyoruz; “Afrika 
bizim için, biz de Afrika için önem-
liyiz”. Afrika’yı daha iyi anlamak ve 
Afrika ile birlikte kazanmanın yolla-
rını aramak için çalışacağız. 

Bugün Hindistan, dünyanın en hızlı 
büyüyen ekonomilerinden bir tanesi. 
Yıllık bazda %7 - %7.5 bandında bir bü-
yüme grafiği sergiliyor. Özellikle bili-
şim alanında ciddi gelişme içerisinde-
ler ve tüm dünyaya yazılım ihraç edi-
yorlar. Ayrıca küresel firmaların çağrı 
merkezi hizmetleri de Hindistan ta-
rafından geniş manada yürütülüyor. 
Ancak böylesi bir ülkeyle Türkiye’nin 
ticari münasebetleri oldukça sınırlı. 
Hindistan’nın milyarı aşan nüfusu ve 
gelişme trendi dikkate alındığında, bi-
zim mutlaka Hindistan ile ekonomik 
ve ticari ilişkilerilerimizi geliştirme 
zorunluluğumuz var. Bu nedenle Sayın 
Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız bu 
ziyaret, ticaret ve yatırımlar açısından 
oldukça büyük önem arz ediyor. Cum-
hurbaşkanımız ile Hindistan’a ger-
çekleştirdiğimiz resmi ziyaret kapsa-
mında DEİK olarak bir İş Forumu  dü-
zenledik. Aynı zamanda Hindistan’ın 
çok önemli iş çevreleriyle ikili görüş-
me imkanlarını oluşturduk. Söz konu-
su etkinliklerde, Türkiye ve Hindistan 

arasında henüz keşfedilmemiş olan 
ekonomik ve ticari potansiyeli gün yü-
züne çıkardık. 

Genel olarak baktığımızda Hindis-
tan’da Türk şirketleri için önemli fır-
sat sağlayabilecek sektörler var. Bun-
ların başında inşaat, otomotiv, altya-
pı, bilişim teknolojileri, ambalajlı gıda 
gibi sektörlerle beraber, sağlık, turizm  
gibi hizmet sektörleri de geliyor. 
Ancak Hindistan ile tica-
ri yakınlaşmamız için, 
ülkelerimiz arasında-
ki Serbest Ticaret An-
laşması’nın acilen im-
zalanması gereki-
yor. Buna ek olarak 
Türkiye ile Hindis-
tan arasında imza-
lanmış olan Yatı-
rımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korun-
ması ile Çifte Ver-
gilendirilmeyi Ön-
leme Anlaşmaları’nın 
da güncellenmesi gerekli.

Hindistan, halihazırda GSMH olarak 
dünyanın 7’nci büyük, satın alma gücü 
paritesine göre 3’üncü büyük ekono-
misi olmasının yanısıra, 1.3 milyarlık 
genç nüfusu, hızla büyüyen orta sını-
fı, yüksek şehirleşme oranı ve trans-
formasyon içinde olan ekonomisiyle, 
önümüzdeki yılların en hızlı gelişen 
ülkesi olmaya devam edeceği husu-
sunda şüphe bulunmuyor. Bu aynı za-
manda Hindistanın Asya’nın en büyük 
pazarı olacağı anlamını da taşıyor. 

Bu çerçevede Hindistan’ın ihtiyaç-
larının doğru analiz edilmesi gereki-
yor. Hindistanın en çok ithalat yaptığı 
25 ülke incelendiğinde Türkiye’nin ra-
hatlıkla bir Tayland, Malezya, Güney 
Afrika, Avusturalya’nın yerini alabile-
ceğini düşünüyorum. Tarım, hayvan-
cılık, gıda ürünleri, savunma sanayi, 
petrokimya, inşaat malzemeleri, mo-
bilya, cam ve cama dayalı ürünlerde 
ülkemizin Hindistan için önemli bir 
tedarikçi olabileceği kanaatindeyim. 
Bunun için yerel firmalarla kurulacak 
işbirlikleri ve ortaklıklar Türk ürünle-

rinin pazara girişini ve yayılımını hız-
landıracaktır.

Hindistan’ın dünya ticaretindeki 
ağırlığı da her yıl güçlenmekte. Ül-
ke, üretim ve tüketim açısından sü-
rekli  büyüyen bir merkez olması-
nın yanında Doğu-Batı arasındaki 
önemli deniz ve kara ulaşım kori-
dorları üzerinde. Dolayısıyla tüm 
dünya ekonomik anlamda sürdü-
rülebilirliği güvence altına almak 
adına Hindistan’ı önemli ve önce-
likli ekonomik ve siyasi iş orta-
ğı olarak değerlendirmekte. 
Bu çerçeveden bakıldığın-
da hizmet sektörü ve alt-
yapı, üstyapı alanında 
Türk firmaları öne çı-
kabilir. Hindistan’da 
turizm henüz emek-
leme evresinde. Türk 
girişimciler Akdeniz 
havzasında gerçek-
leştirdikleri başarı hi-
kayesini Hindistan’a 
taşıyabilirler.

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

D E İ K  B A Ş K A N I  Ö M E R  C İ H A D  VA R D A N : D E İ K / T Ü R K İ Y E - H İ N D İ S TA N  İ Ş  K O N S E Y İ  B A Ş K A N I  C A N A N  Ç E L E B İ O Ğ L U :

“Afrika ile geleceğimize dair 
her alanda işbirliği hedefliyoruz”

“Hindistan ile ekonomik ilişkilerilerimizi 
geliştirme zorunluluğumuz var”

“Hindistan’ın ihtiyaçlarının 
doğru analiz edilmesi gerekiyor”

Afrika Kıtası, beşeri ve doğal kay-
naklar bakımından büyük bir ta-
rım potansiyeline sahip olmak-
la birlikte, Kıta’da gıda hem gıda 
üretiminin yeterli olmayışı, hem 
de gıdaların tüm yıl boyunca her 
bölgeye erişimini sağlamak için 
gereken altyapı eksikliği, Afrika 
için çözülmesi gereken sorunla-
rın başında geliyor. Bu çerçevede 
gıda güvenliğinin sağlanabilmesi 
ve gıda ticaretinin yapılabilmesi 
için uygun saklama koşullarının 
yaratılması, lojistik imkanların 
sağlanması gerekiyor. Bu anlam-
da Türkiye tarım alanındaki tek-
nik deneyim ve teknolojik imkan-
lar ile Afrika’nın stratejik ortağı 
olabilir.

Tarım Zirvesi’nde de bu anlam-
da bir istişare mekanizmasının 

faydalı olacağı kanaatiyle Türki-
ye-Afrika Tarımsal İşbirliği Plat-
formu oluşturuldu. Bu platform 
sayesinde oluşturulacak sektö-
rel raporlar ve sonuçlara istina-
den alınacak aksiyonlar sayesin-
de verimliliğin yükseltilmesi ve 
Afrika’daki gıda güvenliğinin sağ-
lanmasına katkıda bulunulacak-
tır. Bu çerçevede Türk firmaları 
için Afrika Kıtası’nda sulama sis-
temlerinin geliştirilmesi, gıdala-
rın depolanması ve işlenmesine 
yönelik çok önemli yatırım fırsat-
ları bulunmaktadır. 2016 yılında 
Türkiye'nin Afrika ile tarımsal ti-
careti 2,5 milyar ABD Doları ola-
rak gerçekleşti. Kıta tarımındaki 
mevcut sorunlar giderildikçe ta-
rımsal ticaret kapasitemizin de 
artacağını düşünüyoruz.

D E İ K / T Ü K İ Y E - Ç A D  İ Ş  K O N S E Y İ  B A Ş K A N I  H A K A N  K A R A C A :

“Afrika'da tarım sektöründe 
önemli fırsatlar mevcut"
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DEİK’TEN KISA KISA...

DEİK/Türkiye-İrlanda İş Kon-
seyi organizasyonu ve Enterpri-
se Ireland işbirliği ile İrlanda’nın 
başkenti Dublin’de Türkiye Gü-
nü etkinliği gerçekleştirildi. T.C. 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanı 
Charles Flanagan, DEİK Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, DEİK/Türki-
ye-İrlanda İş Konseyi Başkanı Ha-
kan Karaalioğlu'nun katılımları ile 
25 Nisan 2017 tarihinde Dublin'de 
gerçekleştirilen ve Türk iş dünya-
sından önde gelen temsilcilerin 
yoğun katılım gösterdiği "Türki-
ye Günü" etkinliği kapsamında 75 
Türk ve İrlandalı iş dünyası tem-
silcisi bir araya gelerek, yatırım ve 
işbirliği fırsatlarını  değerlendirdi. 

"Türkiye maddi ve manevi 
olarak İrlanda'nın yanında"
Etkinlikte konuşan T.C. Ekono-
mi Bakanı Nihat Zeybekci, en kısa 
zamanda Türkiye'de de bir İrlan-
da ülke günü etkinliği düzenlen-
mesini temenni ettiğini söyledi. 
Türkiye'nin bir köprü, merkez ül-
ke konumunda olduğunu belirten 
Zeybekci, Türkiye ile İrlanda'nın 
birbirinin zor günlerde dostu oldu-
ğunu ve Türkiye'nin maddi ve ma-
nevi olarak İrlanda'nın yanında  ol-
duğunu söyledi. 

 İrlanda Dışişleri ve Ticaret Ba-
kanı Charles Flanagan ise, yaptı-
ğı konuşmada, hızla gelişen kü-
resel ticarette İrlanda markala-
rının önemli bir yer edindiğini 
söyledi. 

DEİK Başkanı Ömer Cihad 
Vardan ise,Türkiye ile İrlan-
da'nın ticaret ve yatırımlar nok-
tasında daha fazla ortaklık kur-
ması gerektiğini vurguladı. DE-
İK Başkanı Vardan, 2014 yılında 

Türkiye ile İrlanda ekonomile-
ri arasında tesis edilen Ekono-
mik ve Ticari Ortaklık Komite-
si (JETCO) mekanizmasının da-
ha etkin kullanılması gerektiğine 
dikkat çekti. 

 

Dublin'de Türkiye günü

23’üncü Uluslararası Enerji ve 
Çevre Fuarı ve Konferansı’nın açı-
lışı (ICCI) İstanbul’da gerçekleş-
tirildi. Enerji sektörünün Avras-
ya'daki en önemli buluşması olan 
ve bu yıl 23'üncüsü düzenlenen IC-
CI 2017, Enerji ve Tabii  Kaynak-
lar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve 
Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-
mu'nun (EPDK) desteğiyle sektö-
rün bileşenleri bir  araya getirdi. 

Konferansın açılış töreninde 
konuşan DEİK Başkanı Ömer Ci-
had Vardan, "milli enerji" sefer-

berliğinin Türkiye ekonomisinin 
önüne yeni ufuklar açacağını söy-
ledi. Vardan, Türkiye'nin hedef-
lediği ekonomik büyümeye ulaş-
mak, bölgesel ve küresel ağırlığını 
artırmak ve ulusal güvenliğini te-
minat altına almak için enerjide 
dışa bağımlılığın sona erdirilmesi-
nin hayati önem taşıdığını vurgu-
larken, bu seferberliğin piyasa ve 
tüketicilerin ihtiyacını gözetecek 
biçimde kaynak çeşitliliğinin ar-
tırılması, enerji güvenliğinin sağ-
lanması ve yerlileşme odaklı oluş-
turulduğunu ifade etti. 

DEİK/Türkiye-İspanya İş Kon-
seyi tarafından 3-5 Mayıs 2017 
tarihlerinde İspanya'nın baş-
kenti Madrid’detemaslarda bu-
lundu. Gerçekleştirilen ziyaret 
kapsamında, İspanya’da tekno-
loji ve akıllı şehirler konuların-
da faaliyet gösteren kurum ve 
firmalar ile temaslar gerçekleş-
tirdi. Ziyaret kapsamında ay-
rıca, İspanya’nın önde gelen 
düşünce kuruluşlarından Re-
al Instituto Elcano ortaklığın-
da bir yuvarlak masa toplantısı 
düzenlendi. DEİK/Türkiye-İs-
panya İş Konseyi Başkanı Zey-
nep Bodur Okyay’ın başkanlı-
ğında düzenlenen ziyarete, İş 
Konseyi Yürütme Kurulu Üye-
leri katılırken, Karşı Kanat Ku-
ruluşu İspanya İşverenler ve 
Sanayiciler Konfederasyonu 
(CEOE) ile de bir görüşme ger-
çekleştirildi. 

Real Instituto Elcano işbirli-
ğinde düzenlenen Yuvarlak Ma-
sa Toplantısında konuşan DEİK/
Türkiye-İspanya İş Konseyi Baş-
kanı Zeynep Bodur Okyay, Türki-
ye ve İspanya’nın hem güçlü eko-
nomik bir ortak, hem de birbiri-
ni anlayabilen iki ülke olduğunu 
söyledi.  Türkiye ve İspanya’nın 
ekonomik alanda geniş bir yelpa-
zede işbirliği kurabilecek potan-
siyele sahip olduğunu vurgulayan 
Bodur Okyay,  Türkiye ve İspan-
ya’nın önderliğinde başlatılan ve 
daha sonra Birleşmiş Milletler 
tarafından sahiplenilen bir giri-
şim haline gelen Medeniyetler İt-
tifakı’nın ülkeler arasında diyalo-
ğu ve karşılıklı saygıyı artırmak 
için kurulan önemli bir mekaniz-
ma olduğunu hatırlattı. Okyay,  
Gümrük Birliğinin derinleştiril-
mesinin hem Türkiye, hem de AB 
için faydalı olacağını ifade etti.

“Milli enerji seferberliği, 
ekonomide yeni ufuklar açacak”

DEİK/Türkiye-İspanya İş Konseyi 
Madrid'de temaslarda bulundu

İran’daki fırsatların Türk giri-
şimcilere tanıtımını amaçlayan 
DEİK ve Deloitte Türkiye ev sa-
hipliğinde düzenlenen İran’da İş 
Yapma Semineri, DEİK/Türki-
ye– İran İş Konseyi Başkanı Bil-
gin Aygül, İran’ın Ticaret, Sana-
yi, Madenler ve Tarım Odaları 
Yatırım Komisyonu Başkanı Fe-
rial Mostofi, Deloitte Türkiye 
CEO’su Humphry Hatton, De-
loitte Orta Doğu Ofis Temsilci-
si Asad Jafree, Deloitte Orta Do-
ğu Ofis Temsilcisi Nick Beer ve 
Deloitte Türkiye Baş Hukuk Mü-
şaviri Lerzan Nalbantoğ-
lu’nun katılımları ile 19 Ni-
san 2017 tarihinde İstan-
bul’da gerçekleştirildi. 

İran’ın 80 milyon genç 
nüfusu olduğunu vurgula-
yan DEİK/Türkiye-İran 
İş Konseyi Başkanı Bilgin 
Aygül, Türkiye’nin İran ile 
Tercihli Ticaret Anlaş-
ması olduğunu hatırlattı 
ve 2013 yılı itibari düşü-
şe geçen ihracatın, 2016 
yılı itibari ile artışa geç-
tiğini söyledi. İran’ın Ti-
caret, Sanayi, Madenler 
ve Tarım Odaları Yatırım 
Komisyonu Başkanı Ferial 
Mostofi ise, Türkiye 
ile İran arasındaki 

dostluğun geçmişe dayandığını 
ve kültürlerel benzerliklerin dik-
kat çekici olduğunu söyledi. Yap-
tırımların kaldırılmasının ardın-
dan İran’ın küresel ekonomiye 
entegrasyonunda önemli bir fır-
sat yakaladığını vurgulayan Mos-
tofi, dünyanın en büyük doğalgaz 
rezervi ile en büyük dördüncü 
petrol rezervinin İran’da olduğu-
nu belirterek, demir, çinko, bakır 
ve kurşun gibi madenciliğe daya-
lı sektörlerin öne çıktığını vur-
guladı. Deloitte Türkiye CEO’su 
Humphry Hatton ise, İran’daki 
fırsatlar ile çok yakından ilgilen-
diklerini ve İran’a genel anlamda 
ilginin gün geçtikçe arttığını söy-
ledi. Birincil yaptırımların hala 

devam ettiğini belirten Hatton, 
Dubai’de kurulan ofisin refe-

rans noktası olarak kulla-
nıldığını belirtti. Pek çok 

şirketin İran’a yatırım 
yapabilmek için 

İstanbul’u mer-
kez olarak belir-

lediğini hatırla-
tan Hatton, İran’ın 

dünyanın en büyük 
18’inci ekonomisi 
olduğunu ve Türki-

ye’nin hemen arka-
sından geldiğini vur-

guladı. 

24 Nisan 2017 tarihinde DEİK/
Türkiye-Rusya İş Konseyi ev sa-
hipliğinde Rusya Federasyonu 
Ulyanovsk Bölgesi Tanıtım Top-
lantısı düzenlendi.  DEİK/ Tür-
kiye-Rusya İş Konseyi Başka-
nı Tuncay Özilhan, Rusya Fede-
rasyonu İstanbul  Başkonsolosu 
Andrey Podyelişev, Rusya Fede-
rasyonu  Ulyanovsk Valisi Sergey 
Morozov’un katılımları ile İstan-
bul’da gerçekleştirilen toplantıda 
DEİK/ Türkiye-Rusya İş Konse-
yi Başkanı Tuncay Özilhan, Rus-
ya Federasyonu ile ilişkilerde ta-

rih boyunca inişli-çıkışlı dönem-
ler yaşandığını ancak sağduyunun 
her zaman hakim olduğunu vur-
guladı.   Rusya Federasyonu  Ul-
yanovsk Valisi Sergey Morozov, 
Ulyanovsk Bölgesinin önemli bir 
sanayi bölgesi olduğunu ve bölge-
nin otomotiv, nükleer, tekstil, in-
şaat malzemeleri üretimi ve tu-
rizm alanında faaliyet gösterdiği-
ni anlattı. 

Toplantıda ayrıca, DEİK/Türki-
ye-Rusya İş Konseyi ve Ulyanovsk 
Bölgesi Kalkınma Ajansı arasında 
İşbirliği Anlaşması imzalandı. 

DEİK ve TİM işbirliğinde 23-27 
Nisan 2017 tarihleri arasında Kü-
ba’nın başkenti Havana’ya ve Ve-
nezuela’nın başkenti Karakas’a 
birer ticaret heyet ziyareti ger-
çekleştirildi. Havana’da gerçek-
leştirilen İş Forumu, Havana Ti-
caret Odası Başkanı, Uluslararası 
Yatırım Direktörü, T.C. Havana 
Büyükelçisi Berris Ekinci, DEİK 
ve TİM Heyet Başkanı Mustafa 
Çıkrıkçıoğlu’nun katılımlarının 
yanısıra 100’e yakın Kübalı firma 
temsilcisinin katılımıyla yoğun 
ilgi gördü. İş Forumunda Küba 
ekonomisinin halen merkeziyet-
çi bir ekonomi olduğu, ancak son 
dönemde ekonomide yeni açı-
lımlar başladığı belirtildi. Yaban-
cı şirketlerin ancak Küba devlet 

şirketleriyle ortak şirketler kura-
rak ülkede yatırım yapabilmekte 
olduğu ele alındı. Üretimin büyük 
bir kısmının Hükümet kuruluşla-
rı tarafından gerçekleştirilmekte 
olduğu ve  iş dünyasının muhat-
tabının halen kamu kurumları ol-
duğu vurgulandı.  

Karakas’da gerçekleştirilen İş 
Forumuna Dış Ticaret ve Yatırım 
Bakanı Jesus Faria, T.C. Karakas 
Büyükelçisi Şule Öztunç'un yanı 
sıra DEİK ve TİM Heyet Başkanı 
Mustafa Çıkrıkçıoğlu katıldı.  Ve-
nezuela ekonomisinin derin bir 
krizde olduğu ve kısa vadede bu 
durumun değişmesinin beklen-
mediği açıklanan Forumda, ülke-
de gıda krizinin devam ettiği de 
dile getirildi. 

 

DEİK ve Deloitte merak 
edilen pazar İran'ı anlattı

Rusya'nın Ulyanovsk Bölgesi 
Türk yatırımcıları bekliyor

DEİK heyetinin Küba ve 
Venezuela ziyaretleri

 

Türkiye-SICA Dışişleri Bakanları 
Forumu İstanbul’da gerçekleştirildi

Türkiye ve Deniz İpek Yolu 
Çalıştayı gerçekleştirildi

Türkiye-Orta Amerika Enteg-
rasyon Sistemi (SICA) İkin-
ci Dışişleri Bakanları Forumu, 
T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu’nun daveti üzerine 20-
21 Nisan 2017 tarihlerinde İstan-
bul’da gerçekleştirildi. 

Forum kapsamında, DEİK/Or-
ta Amerika ve Karayipler İş Kon-
seyi tarafından düzenlenen Re-
sepsiyon, T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanı Nabi Avcı, Kosta Rika Dı-
şişleri Bakanı ve SICA Dönem 
Başkanı Manuel González Sanz, 
SICA İcra Sekreteri Werner Isa-
ac Vargas Torres, Belize Dışişle-
ri Bakanı Wilfred Peter Elring-
ton, El Salvador Dışişleri Bakanı 
Hugo Martinez Bonilla, Guate-
mala Dışişleri Bakanı Carlos Ra-
ul Morales Moscoso, Honduras 
Dışişleri ve Uluslararası İşbirli-
ği Bakanı Maria Dolores Agüe-
ro Lara, Panama Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Maria Luisa Navar-
rro, DEİK Başkanı Ömer Cihad 
Vardan ve İş Konseyi Başkanı 
Aykut Eken’in katılımları ile 19 
Nisan 2017 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirildi. 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanı 
Nabi Avcı, Türkiye’nin dünyanın 

her bölgesinde barışı destekle-
yen bir ülke olduğunu hatırlattı 
ve SICA, Latin Amerika ve Kara-
yip Devletleri Toplulukları (CE-
LAC) üyesi ülkeleri Türkiye’de 
ağırlamaktan büyük mutluluk 
duyduğunu söyledi. 

Türkiye’nin, dünyanın birçok 
yerinde dünden bugüne var olan 
siyasi kriz, savaş ve çatışmaların 
son bulması için üzerine düşen 
vazifeyi her zaman hakkıyla yap-
tığını belirten Bakan Avcı, Türki-
ye’nin daima demokrasinin, hak-
kın ve hukukun yanında olduğu-
nu belirtti. 

DEİK Başkanı Ömer Cihad 
Vardan ise yaptığı konuşmada, 
Türkiye ile SICA Bölge ülkeleri 
arasında güçlü ekonomik bağlar 
oluşturulması için bir yol harita-
sı çizilerek gelecekte ilişkilerin 
planlanması gerektiğini söyledi. 
DEİK/Türkiye-Orta Amerika ve 
Karayipler İş Konseyi Başkanı 
Aykut Eken ise, DEİK’in İş Kon-
seyleri aracılığıyla öncü bir rol 
üstlendiğini, özellikle Orta Ame-
rika ve Karayipler gibi uzak coğ-
rafyalarda, mesafeleri yok eden 
geliştirici bir faaliyet içerinde ol-
duğunu belirtti.

14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde 
Çin'in başkenti Pekin'de 65 ülke-
nin temsilcilerinin biraraya ge-
leceği İpek Yolu Zirvesi öncesin-
de 28 Nisan 2017’de İstanbul’da 
Koç Üniversitesi Denizcilik Fo-
rumu (KÜDENFOR),  DEİK/Lo-
jistik İş Konseyi, Koç Üniversite-
si Asya Çalışmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (KUASYA), 
Huaqiao Üniversitesi (Çin Halk 
Cumhuriyeti) işbirliği ile Ulus-
lararası Türkiye ve Deniz İpek 
Yolu Çalıştayı başlıklı bir çalış-
tay düzenledi. Düzenlenen çalış-
taya Çin, Hindistan ve Filipinler 
ile Türkiye’den kamu, özel sektör, 
akademi ve Sivil Toplum Kuru-
luşları ile düşünce kuruluşlarının 
üst düzey temsilcileri katıldı. Ça-
lıştayda Türkiye’nin  kıyısı oldu-

ğu denizler, sahip olduğu liman-
lar, Türkiye’de faaliyet gösteren 
denizcilik şirketleri ve yatırım 
kapasitesinin Deniz İpek Yolu 
üzerindeki rolü ele alındı. Türki-
ye’nin Deniz İpek Yolu güzergâ-
hı üzerinde etkin bir biçimde yer 
almasına ve Türk-Çin ilişkileri-
nin geliştirilmesine yönelik du-
rum tespiti ile ilgili yol haritala-
rı konunun uzmanları tarafından 
tartışıldı. Çin Halk Cumhuriye-
ti, Hindistan ve Filipinler’den ka-
tılan akademisyen ve uzmanlar, 
Türk akademisyenler, fikir insan-
ları ve iş insanları iki ayrı paneled 
incelenen 11 ayrı sunum ile Deniz 
İpek Yolu’nun kapsamlı analizini 
ve söz konusu girişimin her kap-
samda Türkiye–Çin ilişkilerine 
etkilerini değerlendirdi.



DÜNYA EK SAYFA 04 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI

Çin Halk Cumhuriyeti  tarafından 
2013 yılında başlatılan ve Mayıs ayın-
da Pekin’de Türkiye’nin de katılımı 
ile gerçekleşecek  Bir Kuşak-Bir Yol 
Uluslararası Zirvesi öncesinde, DE-
İK/Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyle-
ri Koordinatör Başkanı, aynı zamanda 
DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başka-
nı Murat Kolbaşı ile projeyi, projede 
Türkiye’nin üstleneceği rolü ve Türki-
ye’nin Asya-Pasifik Bölgesinde gide-
rek artan rolünü konuştuk. 

Bir Kuşak-Bir Yol projesini sürdü-
rülebilir kalkınma için bir çıkış nok-
tası olarak görüyor musunuz? 

Bir Kuşak-Bir Yol projesi, geçtiği-
miz yüzyıl içerisinde batıdan doğuya 
doğru değişen, yükselen ekonominin 
sürdürülebilir olması için bence çok 
doğru bir girişim. Bu projenin içeri-
sine dahil olan 65 ülke ile Asya kıta-
sından başlayan bir su kaynağı olarak 
düşünürsek; bu suyun akarak Afrika, 
Avrupa ve ötesine geçerek tüm kıtaları 
etkisi altına alacağına düşünüyorum. 

Baktığınız zaman Asya-Pasifik Böl-
gesi zaten dünya nüfusunun yarısını 
kapsamakta. Dolayısı ile hem insan 
ekonomisinin sürdürülmesi hem in-
san hayatının devamı için doğru bir 
proje. Bir Kuşak-Bir Yol projesi, tarih-
te de İpek Yolu ismiyle bilinen ama ke-
sintiye uğramış, şimdi farklı bir isimle 
harekete geçen ve ekonomiyi canlan-
dıran ve sürdürülebilir olması için çok 
doğru bir adım.

Bir Kuşak-Bir Yol projesinde Tür-

kiye'nin üstleneceği rolü nasl değer-
lendiriyorsunuz? 

Bir Kuşak-Bir Yol projesinde Türki-
ye'nin üstleneceği  rol olduça önemli 
çünkü Türkiye zaten her ortamda iki 
kıta arasında bir köprü vazifesi görü-
yor. Asya’da doğan bir ürünün Avru-
palı bir tüketiciye erişmesinde Tür-
kiye’nin rolü yadsınamaz; çünkü lo-
jistik anlamında Asya’daki son nokta. 
Asya’dan Avrupa’ya neredeyse yürü-
me mesafesinde diyebiliriz. Ülkemiz 
denizin altından da Kabataş Tüneli ile 
birbirine bağlanacak iki kıtanın üzeri-
ne kurulu. Dolayısıyla lojistik ve trans-
fer açısından çok önemli bir noktada 
bulunuyoruz.  Bence Çin bunu zaten 
çok net olarak görüyor çünkü Çin hü-
kümetinin Pekin’de yaptığı bu ilk me-
ga Bir Kuşak-Bir Yol Zirvesine ilk da-
vet edilen devlet başkanlarından bir 
tanesi Cumhurbaşkanımız oldu; ken-
disi de toplantıya katılıyor. Bu katı-
lımın, bu organizasyonun her iki ül-
kenin ekonomisinde, ilişkilerinde ve 
kültürel olarak gelişiminde çok fayda-
sı olacağını düşünüyorum.

Türkiye’nin Asya-Pasifik Bölge-
sinde giderek artan etkinliği ve Tür-
kiye-Çin ilişkilerini nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

 Türkiye-Çin ilişkilerine bakıldığın-
da, özellikle 2001-2002 yılları itiba-
riyle artan bir ticari trafik var. Çin’in 
bu dönemde çok ciddi bir yükselişi var 
zaten; bu ilişkilerin gelişiminde yeni 
bir başlangıç noktası olabilir.

Çin ile ilişkilerimiz aslında gayet 
hızlı bir şekilde büyüdü ve gelişti. Çin, 
Türkiye’nin Asya Pasifik’deki en bü-
yük, dünyada da ikinci büyük tica-
ret ortağı. Ancak şöyle bir şey var ki; 
Çin’den ağırlıklı olarak ürün alıp, az 
ürün satıyoruz; bizim bir şekilde gıda, 
turizm, sağlık gibi sektörleri de geliş-
tirerek Çin’e aldığımız kadar satma-
mızın da gerekliliği var. Ayrıca turizm 
konusunda büyük bir potansiyel var, 
bunu da değerlendireceğimizi düşü-
nüyorum. Bir Kuşak-Bir Yol, aslında 
yeni Türkiye-Çin ilişkileri açısından 
bakıldığında taze bir başlangıç olabi-
lir; tarihi İpek Yolu’nun devreye gir-
mesiyle bu ilişkiler doğru noktaya, 
doğru zemine ve verilere gidecektir. 

Transpasifik anlaşmasının ra-
fa kaldırılmasının ardından, önü-
müzdeki dönemde Türkiye açı-
sından Uzakdoğu’da yatırım po-
tansiyeli yüksek ülkeler hangileri 
olacaktır?

Transpasifik anlaşmasının rafa kal-
dırılması ile ikili anlaşmalarda Türki-
ye ile tabii ki Malezya ve Güney Kore 
ön plana çıkıyor. Ama ben o bölgede 
Endonezya’nın da, Vietnam’ın da, Fi-
lipinler’in de bu bölgede Türkiye için 
önemli olduğunu düşünüyorum. Bu-
nunla birlikte İpek Yolu projesi çer-
çevesinde geçmiş dönemde, Bir Ku-
şak-Bir Yol çerçevesinde bugün de 
asnında kültürleri iç içe geçmiş top-
lumlar haline gelmiş durumdayız. Bu-
nun da en güzel örneklerinden bir ta-

nesi Uzakdoğu’dan aldığımız yeşil ça-
yın siyah çay kadar benimsenmesi ve 
sıkça tüketilmesi. Türkiye kişi başı 10 
kg ile dünyada en çok çay tüketen ül-
ke konumunda olsa da, aynı zamanda 
dünyaya kahveyi, kahve kültürünü ya-
yan ülkeyiz konumundayız. 

Çayı aldık, içtik ve en çok içilen içe-
ceğimiz haline dönüştürdük. Şimdi de 
hedef olarak Uzakdoğu’da Çin’de, Ja-
ponya’da ve Güney 
Kore’de Türk kah-
vesini onların 
en çok tükettiği 
kahveye dönüş-
türmek için bir 
strateji geliştir-
meliyiz.

“Bir Kuşak-Bir Yol Projesi 
tüm kıtaları etkileyecek”

Etkinlik Takvimi

YORUM İNCELEME

TARIH  ETKINLIK 
17-19.05.2017 Türkiye-Portekiz İş Konseyi’nin Sektörel Ziyareti  
 - LIZBON, PORTEKIZ
17.05.2017 Yurtdışı Yatırım Endeksi Basın Lansmanı 
 - ISTANBUL
17.05.2017 4’üncü Türkiye-Tayland İş Konseyi Ortak 
 Toplantısı - ISTANBUL
17.05.2017 Ankara Ticaret Odası - İran Ülke Günü - ANKARA
17.05.2017 Yatırım Tahkimi Etkinliği - ISTANBUL
21-23.05.2017 ATC-TAİK 36’ıncı Ortak Yıllık Konferansı  
 - WASHINGTON D.C., ABD
21.05.2017 DTİK Amerika Bölge Çalıştayı
 - WASHINGTON D.C., ABD
23-27.05.2017 Estonya Bilgi İletişim Teknolojileri İşbirliği 
 ve Girişimcilik Semineri - TALLINN, ESTONYA
23-25.05.2017 TAİK San Francisco Bilişim Zirvesi  
 - SAN FRANCISCO, ABD
23.05.2017 3’üncü Yapı Fuarı Kuzey Afrika-Türkiye 
 İnşaat Forumu & İkili İş Görüşmeleri - ISTANBUL
24-26.05.2017 Türkiye-Özbekistan İş Forumu ve Özel Sektör 
 Heyetinin Taşkent Programı 
 - TAŞKENT, ÖZBEKISTAN
25.05.2017 TAİK-Los Angeles İş Forumu 
 - LOS ANGELES, ABD
25.05.2017 Afrika Günü Etkinlikleri - ANKARA
25.05.2017 DTİK Asya-Pasifik Bölge Çalıştayı - HONG KONG
25.05.2017 Türkiye - İran İş Konseyi Otomotiv Yan Sanayii 
 ve Mobilya Sektörel Toplantıları - ISTANBUL
28.05-02.06.2017 Nafsa 2017 Konferansı & Expo 
 - LOS ANGELES, ABD
28-31.05.2017 Gürcistan Teknik Müşavirlik Heyeti 
 - TIFLIS, GÜRCISTAN
12-13.06.2017 Türkiye-Singapur İş Konseyi Ortak Toplantısı  
 - SINGAPUR
14-16.06.2017 Ukrayna Teknik Müşavirlik Heyeti 
 - KIEV, UKRAYNA
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DEİK ve Alman DIHK arasında tarihi anlaşma

Uluslararası öğrenci hedefinde 100 bin sınırı aşıldı Asya-Pasifik Bölgesi, çalışma yemeğinde buluştu 

Almanya-Türkiye Yuvarlak Ma-
sa Toplantısı ve DEİK-Almanya 
Ticaret ve Sanayi Odası (DIHK) 
İşbirliği Anlaşması İmza Töreni, 
T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zey-
bekci, DEİK/Türkiye-Almanya 
İş Konseyi Başkanı Steven Young 
ve DIHK CEO’su Martin Wansle-
ben’ın katılımları ile 8 Mayıs 2017 
tarihinde Almanya’nın başken-
ti Berlin’de gerçekleşti. Söz konu-
su anlaşmayla DEİK/Türkiye-Al-
manya İş Konseyi’nin karşı kanat 
yapılanmasını tamamlanarak iki 
ülke arasındaki ilişkilerin gelece-
ğine yönelik önemli bir platform 
oluşturuldu. Almanya iş dünyası-
nın en kapsayıcı ve güçlü kurumu 
olan DIHK ile DEİK arasında ilk 
defa oluşturulan işbirliğinin Tür-
kiye ve Almanya arasındaki eko-
nomik ve ticari ilişkileri de olumlu 

yönde etkilemesi ve her iki ülke iş 
dünyasına yeni bir yol açması he-
defleniyor.

Yuvarlak Masa Toplantısı ve 
Anlaşma İmza Töreninde konu-
şan T.C. Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, 2016 yılı rakamlarına 
göre, Almanya’nın Türkiye’nin ih-
racatında birinci sırada olduğunu, 
ithalatında ise   Çin’in ardından 
ikinci sırada yer aldığını hatırlat-
tı. Bu durumun sadece 2016 yılı 
için değil, çok uzun yıllardır de-
vam ettiğine dikkat çeken Bakan 
Zeybekci, “Almanya ülkemizin en 
önde gelen ticari ve ekonomik or-
taklarından birincisidir” dedi.  İki 
ülkenin sahip olduğu gerçek po-
tansiyelin, ikili ticari ilişkilere 
yansıması için iş dünyası temsil-
cilerine büyük rol düştüğünü ifa-
de eden Bakan Zeybekci, “sizler 

birbirinize güvenerek, daha faz-
la ortaklıklar kurarak ekonomik 
ilişkilerinizi yoğunlaştırdıkça, ül-
kelerimiz de birbirine daha fazla 
yakınlaşacak, dostluğumuz peki-
şecektir. Ortak hedef ve değerlere 
sahip olduğumuz Almanya ile iki-
li ticaretimizin artırılmasına, var 
olan potansiyelin daha etkin kul-
lanılmasına büyük önem atfedi-
yoruz” dedi.

DEİK/Türkiye-Almanya İş 
Konseyi Başkanı Steven Young 
ise, DEİK ile DHIK arasında imza-
lanan Anlaşma ile DEİK’in DIHK 
gibi güçlü bir partnerle yoluna 
devam edeceğini söyledi. Türki-
ye özel sektörünü temsil eden DE-
İK ile Almanya özel sektörünün 
en etkili çatı kuruluşlarından bi-
ri olan DIHK’nın ortaklığı iki ül-
kenin iş dünyasını bir araya ge-

tirecek yeni bir platform olması 
açısından büyük önem taşıdığı-
nı vurgulayan İş Konseyi Başkanı 
Steven Young, DEİK ve DIHK’in  
süratli ve kararlı bir şekilde işbir-
liği alanlarını tespit ederek, iki ül-
ke iş insanlarını biraraya getirmek 
için çalışacağını söyledi.

  Toplantıda konuşan DIHK 
CEO’su  Martin Wansleben ise, iki 
ülke arasında var olan köklü iliş-
kilerin, iş dünyası temsilcilerinin 
bir araya gelmesi ile daha da güç-
leneceğini ve iki ülke arasında çok 
daha sağlıklı bir ekonomi oluşa-
cağını söyledi. DIHK’nın DEİK ile 
işbirliği açısından en uygun ku-
rum olduğunu da sözlerine ekle-
yen DIHK CEO’su Wansleben, iki 
ülke arasındaki karşılıklı ilişkile-
rin çok daha istikrarlı şekilde de-
vam ettirileceğini ifade etti. 

DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konse-
yi ev sahipliğinde düzenlenen Be-
şinci Uluslararası Öğrenci Temini 
Çalıştayı’na 50 üniversite ve çeşitli 
kamu kurumlarından, 130’dan faz-
la temsilci katıldı. Çalıştayın açış 
konuşmasını gerçekleştiren DEİK 
Yönetim Kurulu Üyesi Rona Yırca-
lı, DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Kon-
seyi’nin kuruluş amacı olan ulus-
lararası öğrenci sayısının 2015 yı-
lında 100 bine çıkarılması hedefine 

ulaşıldığını belirten Rona Yırcalı, İş 
Konseyinin yeni hedefinin, özellikle 
Çin ve Hindistan gibi ülkelerden öğ-
renci temin edilmesi olduğunu ifa-
de etti. 
DEİK/Eğitim Ekonomi İş Konse-
yi Başkanı Dr. Mustafa Aydın ise, 
dünya geneline yurtdışına en çok 
öğrenci gönderen ülkelerin başın-
da Çin, Hindistan, Almanya, Güney 
Kore ve Suudi Arabistan’ın geldiği-
ni söyledi. Dr. Aydın, dünyadaki her 

altı uluslararası öğrenciden birinin 
Çinli olduğunu; 2025 projeksiyonu-
na göre Çin’in önümüzdeki yıllar-
da dünyaya en fazla uluslararası öğ-
renci gönderen ülke olmaya devam 
edeceğini söyledi. Dr. Aydın, “OECD 
2014 verilerine göre, dünya genelin-
de yaklaşık 4,5 milyondan fazla öğ-
renci kendi ülkesi dışında, başka bir 
ülkede üniversite eğitimi almakta. 
Bu rakamın 2025'te 8 milyona ula-
şacağı tahmin edilmekte” dedi.

DEİK/Türkiye-Asya Pasifik İş 
Konseyleri ev sahipliğinde, 8 Mayıs 
2017 tarihinde gerçekleştirilen ça-
lışma yemeğinde, DEİK’in Bölge İş 
Konseyi Başkanları ve Yürütme Ku-
rulu Üyeleri, İstanbul’da görevli As-
ya-Pasifik Bölgesi diplomatik mis-
yon temsilcileri ile bir araya geldi.

 19 Asya-Pasifik Bölgesi ülkesin-
den İstanbul’da görevli  20 diplo-
mat ile 60’ın üzerinde Yönetim Ku-
rulu Üyesinin katıldığı çalışma ye-

meğinde Asya-Pasifik Bölgesindeki 
gelişmeler ele alındı; iş ve yatırım 
fırsatları değerlendirildi. Çalışma 
yemeğinde ayrıca diplomatik mis-
yon temsilcileri ve iş insanları ara-
sında güncel gelişmeler ile ilgili gö-
rüş alışverişinde bulunuldu.

 Çalışma yemeğinde bir açış ko-
nuşması gerçekleştiren DEİK 
Başkanı Ömer Cihad Vardan, “As-
ya-Pasifik Bölgesi ticaret ve yatırım 
fırsatları, Türkiye’nin ekonomik ge-

leceği ve hedefleri için zaruri özelli-
ğe sahip bir bölge” dedi, Türkiye’nin 
Asya-Pasifik Bölgesinde güçlü tica-
ri, kurumsal ve savunma ilişkileri-
ni inşa etmek üzere hızla ilerledi-
ğini söyledi. DEİK/Türkiye-Asya 
Pasifik İş Konseyleri Koordinatör 
Başkanı Murat Kolbaşı ise 2009 'da 
Asya-Pasifik Bölgesinin küresel or-
ta sınıfın yüzde 28’ine sahip oldu-
ğunu, 2030 yılında bu oranın yüzde 
66’lara varacağını söyledi.
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“40 yıllık hatır, 500 yıllık 
öyküsü ile kahveyi dünyaya 
yaymak için çalışıyoruz”
Kültürümüz içinde son dere-
ce özel bir yere sahip olan ve 
keyif veren Türk kahvesi il-
gili önemli bir misyon edin-
miş bulunuyorsunuz. Bu 
çerçevede çalışmalarınız-
dan bahsedebilir misiniz?

Türk kahvesinin bir dün-
ya markası olması mümkün 
mü?Ben Türk kahvesine özel-
likle vurgu yapıyorum çün-
kü 2008 yılında kurulan Türk 
Kahvesi ve Kültürü Araştır-
maları Derneği’nin hem Yö-
netim Kurulunda yer alıyo-
rum, hem de kurumsal spon-
sorlarındanım. Derneğimiz   
çok ciddi ve çok başarılı ça-
lışmalar yaptı; Türk kahvesi-
ni UNESCO’ya taşıdı ve 2013 
yılında kahvemiz içecek gru-
bunda UNESCO’nun Somut 
Olmayan Kültürel Miras Lis-
tesi’ne girdi.  Türkiye dendi-
ğinde, Osmanlı dendiğinde ilk 
akla gelen Türk lokumunun 
arkasından Türk kahvesi geli-
yor, dolayısı ile Türk kahvesi-
nin dünyada tanınırlığı en az 
ülkemiz kadar önde Türk kah-
vesinin kültür olarak dünya-
ya yayılması ile bize bu yönde 
farklı bir açılım sağlayacağını, 
fincancısından kahvecisin-
den, kahve zinciri ve peraken-
de de bize etki edeceğini düşü-
nüyorum. Böyle bir kültürün 

Türkiye’den dünyaya, saray-
dan halka yayıldığı gibi, halk-
tan da dünyaya yayılmasında 
önemli bir rol oynayacağını 
düşünüyorum.

Biz Türk kahvesinin dün-
yaya yayılması konusunda et-
kin çalışmalarımıza devam 
ediyoruz, UNESCO kararı 
sonrası Topkapı Sarayı’nda 
4 ay boyunca “Bir Taşım Ke-
yif; 500 Yıllık Tarihçe” konu-
lu kahve kültürünü içeren bir 
sergi organize ettik ve ardın-
dan kitabını yayınladık. Sanal 
müze çalışmalarımız devam 
ediyor. Moskova’da, Paris’de, 
Milano’da çeşitli etkinlikler-
de de Türk kahvemizi tanıttık 
ve tanıtmaya da devam ediyo-
ruz. Türk kahvesinin, günlük 
2.2 milyar fincan kahve içilen 
dünya kahve pazarında hak 
ettiği yerde olmadığını düşü-
nüyorum ve herkesten şunu 
rica ediyorum: eminim ki her 
birimiz yurtdışına seyahatle-
re gidiyorum, lütfen ama lüt-
fen gittiğiniz bütün restoran-
larda, kafelerde, beş yıldız-
lı otellerde muhakkak Türk 
kahvesi isteyin. Evet baştan 
onlar bunu duyup, yok desin-
ler ama herkesin kulağına biz 
Türk kahvesini bir şekilde ka-
çıralım ve talep etmeye de-
vam edelim.
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