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İş dünyasının Afrka’yı keşf sürüyor

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyp Erdoğan öncülüğünde gerçekleştrlen ve üç ülkey kapsayan Afrka resm zyaret, bu yılın lk büyük yurtdışı heyet zyaret oldu. DEİK’n organzasyonu le Türk ş dünyası heyet, Doğu Afrka’nın 3 öneml ülkesn, sırasıyla, Tanzanya,

“Türkiye ve Tanzanya
ekonomileri birbirini tamamlıyor”

Afrika ziyareti kapsamında DEİK ev sahipliğinde düzenlenen
iş dünyası buluşmalarının da ilki olan Tanzanya-Türkiye İş Forumu’nun kapanış oturumu,
T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Tanzanya
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Dr. John Magufuli, T.C. Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci, Birleşik
Tanzanya Cumhuriyeti Sanayi,
Ticaret ve Yatırım Bakanı Charles John Mwijage, DEİK Başkanı
Ömer Cihad Vardan ve Tanzanya
Özel Sektör Kurumu Başkanı Dr.
Reginald Mengi’nin katılımları
ile 23 Ocak 2017 Pazartesi günü
Tanzanya’nın Darüsselam şehrinde gerçekleştirildi. Forum öncesinde gerçekleştirilen B2B görüşmelere ise Türk ve Tanzanyalı 800’ün üzerinde iş insanı
katıldı.
Forumda konuşan T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya’nın yakın zamanda Ankara’da Büyükelçilik açacağını söylerken, olumlu yönde
ilerleyen siyasi diyaloğun yakın
zamanda iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomiye de yansıyacağını ifade etti. Tanzanya’nın
Doğu Afrika’da istikrar ve güvenin var olduğu tek ülke olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, iki ekonominin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu söyledi. Türkiye’nin Afrika
kıtasındaki toplam yatırımlarının 6 milyar ABD Dolarına ulaştığını hatırlatan Erdoğan, Türkiye’nin Afrika kıtasının genelinde

en fazla istihdam sağlayan ülke
olduğunu da söyledi. Tanzayalı
iş insanlarını, Türk muhatapları
ile birlikte çalışmaya davet eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımların sadece Türkiye ve Tanzanya ile sınırlı kalmadan, üçüncü ülkelerde yatırım yapma çağrısında bulundu.

“Tanzanya ş yapmak
çn en y ülke”
Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Dr. John Magufuli ise Tanzanya’daki Türk yatırımları sayesinde birçok Tanzanyalı’nın iş imkanına sahip olduğunu söyledi. Tanzanya’nın
sekiz komşu ülkeyi beraberinde getirme potansiyeli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı
Dr. John Magufuli, ‘Tanzanya
iş yapmak için en iyi ülke’ diyerek, Türk iş dünyasına çağrıda
bulundu.
"B2B görüşmeler yoğun
ve çok verml geçt"
Forumda konuşan DEİK Başkanı
Ömer Cihad Vardan ise, “Türkiye’de hangi sektörde, hangi alanda güvenilir firma arıyorsanız,
doğru adres DEİK’tir. Biz, sizlerin ticaret, yatırım ve inşaat gibi
hemen her alandaki taleplerinizi
kurumlarımız arasında dağıtıp,
sizin için en uygun ve güvenilir
firmaları buluruz” dedi. Başkan
Vardan ayrıca Forum kapsamında gerçekleştirilen B2B görüşmelerinin yoğun ve çok verimli
geçtiğini söyledi.

Mozambk ve Madagaskar’ı zyaret ett. 22 Ocak 2017 - 25 Ocak 2017 tarhler arasında üç
ülkede düzenlenen resm zyaretler kapsamında 150’ye yakın Türk ş nsanı bölgedek fırsatları keşfederken, Afrka’dak yatırım ortamını ve potansyel nceleme fırsatı buldu.

"Türk işadamlarına uygulanan
ek vergi kaldırılmalı"

2011 yılında açıklanan rezerv
bilgileri ışığında önümüzdeki
yıllarda Mozambik’in dünyanın
en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı olacağı beklentisi; dünyanın bir çok yerinden
her sektörden yatırımcıların
Mozambik’e gelmesi ile sonuçlanırken, Türk yatırımcıları da
Mozambik’te pazar araştırmalarını sürdürüyor. T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
öncülüğünde gerçekleştirilen ve
üç ülkeyi kapsayan Afrika resmi ziyaretinde ikinci durak Mozambik oldu.
Resmi ziyaret kapsamında
DEİK ev sahipliğinde düzenlenen Mozambik-Türkiye İş Forumu, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Filipe Nyusi, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Mozambik
Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret
Bakanı Ernesto Max Elias Tonela, DEİK Başkanı Ömer Cihad
Vardan ve Mozambik İş Kuruluşları Konfederasyonu Başkanı
Rogerio Manuel’in katılımları ile
24 Ocak 2017 Salı günü Mozambik’in başkenti Maputo’da gerçekleştirildi.

"Anlaşmalar yepyen br
başlangıcı müjdelyor"
Forumun kapanışında konuşan
T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik’i ziyaret eden ilk Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı olduğunu söyledi ve görüşmelerde iki ülke ara-

sındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin de kapsamlı şekilde ele
alındığını ifade etti. Ziyaret çerçevesinde Mozambik ile Türkiye
arasında 6 ayrı anlaşmanın imzalandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlaşmaların
Mozambik ile Türkiye arasında
yepyeni bir başlangıcı müjdelediğini ifade etti. Mozambik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Filipe
Nyusi ise enerji sektörü özelinde, Mozambik’in çok farklı enerji kaynaklarında büyük imkan ve
potansiyeli barındırdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Filipe
Nyusi, ülke olarak hedefleri arasında Mozambik’i Afrika’nın turizm merkezi haline getirmek olduğunu da söyledi.
T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Forum’da yaptığı konuşmada, Türk işadamlarına uygulanan
ek verginin kaldırılması yönünde
Mozambikli mevkidaşından destek talep etti ve İş Forumu’nun
Türkiye ile Mozambik arasındaki
ilişkide yeni bir başlangıç olmasınıa temenni ettiğini ifade etti.
DEİK Başkanı Ömer Cihad
Vardan ise Türkiye’nin önde gelen uluslararası müteahhitlik ve
yatırım gruplarının halihazırda Mozambik’te yatırımlar yaptığına değinerek, “Zengin enerji kaynaklarına sahip olan ve bu
kaynaklara ihtiyacı olan ülkelere ihracat konusunda uygun jeopolitik konuma sahip olan Mozambik, başta enerji olmak üzere
Türk iş insanları için çok önemli
bir yere sahip” dedi.

600 Türk ve Madagaskarlı
iş insanı bir araya geldi

Üç Doğu Afrika ülkesini kapsayan resmi ziyareti çerçevesinde
gerçekleştirilen İş Forumlarının
sonuncusu, Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’da gerçekleştirildi. 22 milyon nüfuslu bir
ada devleti olan Madagaskar’da
Türk iş adamları altyapı, enerji,
madencilik, imalat ve müteahhitlik sektörleri başta olmak üzere birçok alanda yatırım fırsatlarını keşfetti.
Forum kapsamında gerçekleştirilen B2B görüşmelere 600’e
yakın Türk ve Madagaskarlı
iş insanı katıldı. B2B görüşmelerde Madagaskarlı iş insanları
özellikle inşaat ve inşaat malzemeleri, başta güneş enerjisi olmak üzere enerji, tekstil ve tarım
ürünleri sektörlerinde faaliyet
gösteren Türk firmalara yoğun
ilgi gösterdi.
DEİK ev sahipliğinde düzenlenen iş dünyası buluşmalarının
sonuncusu Madagaskar-Türkiye
İş Forumu’nun kapanışı ise, T.C.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Madagaskar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Madagaskar Cumhuriyeti Ticaret ve
Tüketim Bakanı Armand Tazafy,
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ile Madagaskar Ticaret ve
Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Brice Marie Jocelyn Andrianomenjanahary’nin katılımları
ile 25 Ocak 2017 Çarşamba günü
Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’da gerçekleştirildi.

Forumun kapanışında konuşan
T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madagaskar’ı ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı
olduğunu söylerken, iki ülke arasındaki işbirliğinin sadece siyaset ve ekonomi ile sınırlı olmadığını, çevreden, sürdürülebilirliğe
kadar çok geniş bir yelpazede iki
ülke arasındaki potansiyelin keşfedilmesi gerektiğini söyledi.

"Brçok sektörde öneml
fırsatlar bulunuyor"
Türk girişimcilerini ve işadamlarına Madagaskar’da yatırım
çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta hidroelektrik ve rüzgar enerji santralleri olmak üzere, inşaat, tarım,
hayvancılık, tekstil ve turizm
sektörlerinde Madagaskar’da
önemli fırsatların bulunduğunu
ifade etti.
"İmzalanan anlaşmalar en kısa
sürede sonuca ulaştırılacak"
T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Forum’da yaptığı konuşmada, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek ve yoğunlaşacak
temaslarda imzalanan anlaşmaların en kısa sürede sonuca ulaştırılacağını ifade etti. Madagaskar
Cumhuriyeti Ticaret ve Tüketim
Bakanı Armand Tazafy ise bu ziyaretin iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesinde büyük katkıda bulunduğunu söyledi. Forum
kapsamında gerçekleştirilen B2B
görüşmelere 600’e yakın Türk ve
Madagaskarlı iş insanı katıldı.

İş Konseyler Afrka zyaretn anlattı

Seferberlk tam gaz sürüyor

9. Büyükelçler Konferansı

Türk ve Fransız ş dünyası br araya geld

DEİK Başkanı Ömer Chad Vardan, DEİK/Türkye-Tanzanya
İş Konsey Başkanı (İKB) Aytaç Muhttn Dnçer, DEİK/Türkye-Mozambk İKB Erhan Barutoğlu ve DEİK/Türkye-Madagaskar İKB Yalçın Kıroğlu Afrka sefern değerlendrd.

15 Temmuz han darbe grşm sonrasında DEİK’n lan
ettğ seferberlk kapsamında, İş Konseyler yaklaşık
150 günde toplam 75 ülkeye zyaret gerçekleştrd. Bu
ülkelerde Türkye algısına yönelk çalışmalar yapıldı.

“2023’e Doğru: Mll Değerler ve Küresel Hedefler” başlığı altında 9. Büyükelçler Konferansında Türkye’nn dış
poltkasını lglendren olaylar gözden geçrlrken fırsatSayfa
lar ve gelecek döneme dar öncelkler değerlendrld.
04

Türkye-Fransa Ortak Ekonomk ve Tcaret Komtes 4.
Dönem Toplantısı kapsamında DEİK ev sahplğnde
gerçekleştrlen Türkye-Fransa İş Dünyası Yuvarlak MaSayfa
sa Toplantısı, 31 Ocak 2017’de İstanbul’da düzenlend.
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“Afrka bzm çn öneml,
bz de Afrka çn önemlyz”
ÖMER CİHAD VARDAN
DEİK BAŞKANI

Ülkemiz için olduğu gibi, DEİK için
de Afrika kıtası çok özel, çok önemli.
2015, 2016 ve 2017 yıllarında Sayın
Cumhurbaşkanımız ile Afrika’ya
gerçekleştirdiğimiz ziyaretler vesilesiyle Afrika’da daha çok iş ve yatırım yapma fırsatını keşfederken,
Afrikalı iş adamlarını daha yakından tanıyor ve öğreniyoruz. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın
en son Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’a yapmış oldukları resmi
ziyaretleri önemli bir işadamı heyetiyle eşlik ettik.
Bilindiği üzere, bizler DEİK olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından akredite edilmiş ve ülkemiz
iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş bir kurumuz. Bu bağlamda, Türkiye’nin önde gelen iş dünyası örgütleri bildiğiniz üzere DEİK’in kurucu
yapısında ve birçoğu da yönetim ku-

rulumuzda yer alıyor. Bizler hep beraber ülkemiz iş dünyasının dış dünyada temsilini en iyi şekilde yapmaya gayret sarf ediyoruz. En son
Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde
gerçekleşen Tanzanya, Mozambik,
Madagaskar’ı kapsayan ziyaretinde de TİM, TOBB, MÜSİAD, TMB,
İTO, ATO, KTO gibi Kurucu Kuruluşlarımızın Başkan veya temsilcileriyle birlikteydik. Ziyaretlerimize
ayrıca 150’ye yakın güçlü ve geniş
bir işadamı heyeti katıldı.
Düzenlediğimiz İş Forumlarında,
ziyaret ettiğimiz ülkelerin iş dünyası temsilcilerine hep aynı mesajı
vermeye çalıştık: “Bizler, ülkelerimiz arasında iş ve yatırımlar için bir
güçlü, sağlam ve güvenilir bir bağız,
irtibat noktasıyız. Bizler ilgili ülkelerdeki Büyükelçilerimiz ve Ticaret
Müşavirlerimizle ele ele, kol kola,
omuz omuza, ülkemizdeki potansiyelini sizlere sunmaya çalışıyoruz
ve aynı zamanda, ülkelerinizdeki
fırsatları da Türk iş adamlarımıza

D E İ K / T Ü R K İ Y E -TA N Z A N YA İ Ş KO N S E Y İ B A Ş K A N I AY TA Ç M U H İ T T İ N D İ N Ç E R

“Tanzanya’da ş adamlarımızın
tecrübelerne çok htyaç var”

150

TANZANYA

116

TANZANYA

aktarıyoruz” dedik.
Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’a ziyaretlerimizde tespit ettiğimiz üzere, maalesef bu ülkelerle
ticaret bağlarımız yeterince güçlü
değil. Ancak potansiyel çok yüksek. Özellikle tüketim malları başta
olmak üzere, ihracat yapılabileceğimiz çok ürünümüz var. Bunun yanında her üç ülkede de birçok alanda yatırım yapma imkanı var. Daha
biz oradayken bazı arkadaşlarımız
somut iş bağlantıları yapılabildiler.
Ama asıl sonucun, heyetimizdeki iş
dünyası temsilcilerinin Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı bu kapıların
ardından yürümesiyle elde edileceğini düşünüyoruz. Çünkü birçok iş
adamımız bu bölgelere daha ilk defa
gittiler ve potansiyeli görebildiler.
Altyapı, enerji, başta sosyal konut
olmak üzere inşaat, maden, tarım,
gıda, sanayi ve imalat sektörlerinde büyük yatırım fırsatları mevcut.
Keşfedilmemiş koyları ve doğal güzellikleri ile Madagaskar tam bir tu-

rizm cenneti ve Türk
turizmcilerinin muhakkak
radarında bulunması gereken bir ülke. Mozambik ise bilhassa
enerji alanında tüm Batılı ülkelerden şimdiden yatırım çekmeye başlamış durumda. DEİK olarak Enerji Bakanlığımız ile birlikte Mozambik’i de kapsayan Sahra Altı Afrika
ülkelerine yapılacak enerji yatırımları için bir model geliştirme çalışması başlattık. Bununla ilgili icraatlara da yakında başlayacağız. Tanzanya da bu bölgede umut vadeden

D E İ K / T Ü R K İ Y E- M OZ A M B İ K İ Ş KO N S E Y İ BA Ş K A N I E R H A N BA RU TO Ğ LU

“Mozambk Türkye’y ve Türk
ürünlern kucaklamaya hazır”

116

MOZAMBİK

44

MOZAMBİK

bir başka ülke: 2005 yılında Türkiye ile Tanzanya arasında 12 milyon
ABD Doları seviyesinde olan ticaret hacmimiz, 10 yılda 12,5 kat artmış; 2015 yılında da 151 milyon ABD
Doları seviyesine ulaşmış durumda.
Çok daha ileri gitmesinin önünde
hemen hiç engel yok. Sadece yakın
ilgi göstermemiz ve detaylı olarak
potansiyeli işlememiz lazım.
Sonuçta, bu ülkelerin hepsinde

bilhassa enerji başta olmak üzere
her türlü altyapı, inşaat, tarım, gıda,
madencilik ve turizm sektörlerinde rahatlıkla iş yapabileceğimiz birçok alan var. Sonuçta tüm bu çalışmalardan şunu çıkarıyoruz; “Afrika
bizim için, biz de Afrika için önemliyiz”. Afrika’yı daha iyi anlamak ve
Afrika ile birlikte kazanmanın yollarını aramak için çalışmalarımızı
sürdüreceğiz.

D E İ K / T Ü R K İ Y E - M A D A G A S K A R İ Ş K O N S E Y İ B A Ş K A N I YA L Ç I N K I R O Ğ L U

“Madagaskar’da Türk heyet
ve ülkemze lg büyük oldu”

60

MADAGASKAR

54

MADAGASKAR

ABD MİLYON DOLARI

ABD MİLYON DOLARI

ABD MİLYON DOLARI

ABD MİLYON DOLARI

ABD MİLYON DOLARI

ABD MİLYON DOLARI

Toplam dış tcaret hacm

Türkye’den Tanzanya’ya
yapılan hracat

Toplam dış tcaret hacm

Türkye’den Mozambk’e
yapılan hracat

Toplam dış tcaret hacm

Türkye’den Madagaskar’a
yapılan hracat

Cumhurbaşkanımız ile gerçek- lar ve faizler tamamen liberal haleştirmiş olduğumuz ve Tanzan- le getirilmiştir. Büyük kapsamlı
ya, Mozambik, Madagaskar’ı kap- özelleştirme uygulamaları gerçeksayan ziyaretleri, Türk iş adamları leştirilmiş, kamuda çalışan sayısı
ve Oda Başkanlarının büyük katı- önemli ölçüde azaltılmıştır ve perlımıyla gerçekleştirildi. Özellikle formansa dayalı ücret sistemine
Tanzanya’da ilgili kamu kurumla- geçilmiştir. Bununla birlikte gelirrının temsilcileri ve karşı kanadı- lerin yaklaşık % 40’ı borçlanma yomız TPSF’nin temsilcileri bizlere luyla sağlanmaktadır.
büyük bir ilgi ve misafirperverlik
Genel ekonomik büyümenin ingösterdi. Bu ziyaretimizden bir sü- şaat, madencilik ve hizmetler sekre öncede Ankara’da düzenlenen törlerinin desteğiyle gerçekleştirTürkiye-Tanzanya Karma Ekono- mektedir. Bir önceki yıl son 10 yılmik Kurulu Toplantısı da, Tanzan- daki en yüksek seviyesine ulaşmış
ya tarafından geniş bir katılım ile olan enflasyon oranı, 2014 yılında
gerçekleşmişti.
düşüş trendine girerek % 12,1 olaZiyaretin ilk gününde Cumhur- rak yılı tamamlamıştır.
başkanımızın Türk heyetinde buTanzanya’nın 2013-2017 dönelunan iş dünyası temsilcileri ile minde cari açığının nominal olarak
gerçekleştirdiği toplantı da iş dün- artacağı düşünülmektedir.
yası olarak bu ülkeler ile ilgili bekÜlkelerin küçük devlet, güçlü
lentilerimiz aktarma fırsatı yaka- özel sektör, geniş mülkiyet hakları,
ladık. Sonrasında düzenlenen Tan- hukuk düzeni ve az vergi gibi prenzanya-Türkiye İş Forumu’nda
sipleri ne ölçüde benimsediğini
heyetimiz, Tanzanyalı iş
ölçmeye çalışan Dünya
adamlarıyla görüşEkonomik Özgürme imkanı yakalük Endeksi 2011
ladı. Tanzanya,
Yılı Raporu’nda
Türk iş adamTanzanya 108.
larının, enersırada yer alji, madencilik,
maktadır. Bupetrol ve teksnunla birlikte,
til konularında
Tanzanya bahbüyük ölçekli iş
se konu endeksyapma imkanları
te Sahra altı AfriAYTAÇ MUHİTTİN DİNÇER
olan bir ülke ve moka’daki 46 ülke aradern tarım konusunda da
sında 15. sıradadır.
Türk iş adamlarının tecrübelerine
Tanzanya, Doğu Afrika Gümrük
çok ihtiyaçları var. Ayrıca altyapı Birliği üyesidir. Doğu Afrika Topve müteahhitlik hizmetleri konu- luluğu (EAC); Tanzanya Birleşik
sunda işbirliği fırsatlarımızın ola- Cumhuriyeti, Kenya Cumhuriyebileceği bir ülke. 2008 yılı Afrika ti, Uganda Cumhuriyeti, Ruanda
yılı ilan edilmesinden sonra Türk Cumhuriyeti ve Burundi Cumhuriiş dünyası Afrika da yeni pazarlar yeti’nin üye olduğu ve genel merkebulma ve bu niş pazarda etkin bir zi Tanzanya’nın Arusha kentinde
oyuncu olmak için verimli ve etkin bulunan bölgesel bir hükümetler
bir çalışma yürütmektedir. Bu kap- arası örgüttür.
samda Doğu Afrika’nın giriş kapısı
Doğu Afrika Topluluğu; siyave önemli bir ülkesi olan Tanzanya si, ekonomik ve sosyal konulardabu niş pazar içinde Türk iş dünyası ki işbirliğinin üye ülkelerin tümüiçin önemli bir ülkedir.
nün yararına olacak şekilde genişSon on yılda Sahra-Altı Afrika’da letilmesini ve derinleştirilmesini
en iyi ekonomik performans gös- hedeflemektedir. EAC ülkeleri bu
teren ülkelerin başında gelen Tan- amaçla 2005 yılında gümrük birzanya’da başta sanayi ve hizmetler liği uygulamasına geçmiş, 20 Kasektörlerinin katkılarıyla ekonomi sım 2009 tarihinde ise, 1 Temmuz
yıllık yaklaşık % 6.3 oranında bü- 2010 tarihinde yürürlüğe giren Oryümüştür . 1986 yılında başlayan tak Pazar Protokolünü imzalamışekonomik reform programları so- tır. Politik sistemde, ekonomide ve
nucunda pazar ekonomisine dö- kamu yönetiminde reformlar uynüşüm sağlanmıştır. Ticaret, kur- gulanmaktadır.

Cumhurbaşkanımız, yüksek mik- zarında da mevcut. Türk yatırımtarda doğal kaynaklara ve büyük cıları pazarı inceleyerek, anlayapotansiyele sahip Mozambik’e rak ve iş konularına odaklı olarak
yapmış olduğu resmi ziyaret kap- Mozambik pazarına bilinçli giriş
samında, 24 Ocak 2017 itibariyle yaparlarsa, Mozambik pazarı her
ülkelerimiz arasındaki işbirliğini ne kadar tek başına büyük olsa da
güçlendiren ve karşılıklı yatırım- Türk firmalarımız, bu kurgu ile
ların daha fazla artmasına ufuk diğer çevre ülkelerle de iş yapma
açan ikili anlaşmaları imzalandı. imkanına kavuşabilirler. TürkiBu ziyaret programı kapsamında ye’nin ihracatı ve hammadde itDEİK tarafından mükemmel orga- halatı için önemli bir pazar oluşnize edilen Mozambik-Türkituran olan Mozambik ve benzer
ye İş Forumu’na gerek
ülkelerde, değişik modelMozambik gerek
ler üreterek ve mümise Türkiye’den
künse yerel firen önde gemalarla işbirliği
len ve seçkin
içinde var olmaiş insanlamız, biz Türk girı yüksek karişimcileri için
tılım sağladı
büyük bir fırve ikili ticari
sat olarak görülişbirliği konumeli. Afrika’da en
ERHAN BARUTOĞLU
sunda ne kadar
yüksek potansiyele
istekli ve ne kadar
sahip ülke olarak armotive olduklarını göstık dünyada kabul görmüş
terdi. Cumhurbaşkanımızın ko- Mozambik’in, bu bilinçle Türkinuşmalarının tamamında da vur- ye’yi, Türk firmalarını ve Türk
guladığı gibi başta altyapı, enerji, ürünlerini kucaklamaya hazır oltarım, madencilik, eğitim ve sağ- duğunu söylemek mümkün.
lık sektörleri olmak üzere, 80 milMozambik karasularında buluyon nüfuslu Türkiye ile 27 milyon nan yüksek miktardaki doğalganüfuslu Mozambik, toplamda 107 zın ticarileştirilmesi sonrasında
milyonluk bir nüfus, birlikte çok dünyanın en büyük sıvılaştırılmış
önemli projelere imza atabilir.
doğalgaz ihracatçısı olacağı bekMozambik’in önemi, hem ener- lentisi; bu realitenin 2011 yılında
ji kaynaklarına sahip olması, hem tüm dünyaya açıklanması ile birde bu kaynaklara azami derecede likte dünyanın en yüksek büyüihtiyacı olan ülkeler ile ihracata me oranlarını yakalaması öngöuygun jeopolitik konuma sahip ol- rüsü; dünyanın bir çok yerinden
ması. Bu nedenle, doğalgazın ihra- her sektörden yatırımcıların Mocat edilebilir hale getirilmesi için zambik’e gelmesi ve gelmiş olmakurulacak tesislerin yatırımı, ya- sı gerçeklerinden hareketle, Mopımı; bu gazı yakıt olarak kullana- zambik’in kısa-orta ve uzun vadecak elektrik üretim tesislerinin de tüm Türk yatırımcıları, Türk
yatırımı ve yapımı; bunun yanın- ürünleri için büyük umut vadettida yine zengin kömür yataklarına ğini söylemek yanlış olmayacaktır.
sahip olan ülkedeki ilgili tesislerin Ülkemizin önde gelen Uluslararayatırımı ve yapımı; bu hammad- sı müteahhitlik ve yatırım grupdelerin kullanıldığı diğer kimya- ları kurdukları firmalar, açtıkları
sal ve sanayi tesislerinin yatırımı ofisler ve istihdam etmiş oldukları
ve yapımı; tüm bu enerji odaklı ge- yerli personel ile birikim ve tecrülişimde ülkenin ihtiyacı olan tüm belerini, yer aldıkları, gerçekleşdiğer endirekt yatırımların ki bun- tirecekleri yapım projelerine ve
lar, lojistik, her türlü işletmecilik, uygun olacak yatırımlara aktarma
hizmet, mamül ve yarı mamül üre- konusunda yoğun çalışmaktadırtimi, ticaret gibi Türkiye ve Türk lar. Türk yatırımcılarımız, gayrişirketleri için önemli ve her vade- menkul geliştirme, konut, tarım,
de büyük fırsatlar yarattığı yadsı- küçük ve orta ölçekli ticaret konunamaz bir gerçek.
larında hali hazırda Mozambik’e
Her pazarda olduğu gibi fırsat- yatırım yapmış ve yapmayı planlalar, karlar, rekabet, Mozambik pa- maktadırlar.

Cumhurbaşkanımızın teşrifle- lişmişken, Madagaskar daha büriyle 24-25 Ocak 2017 tarihinde yük bir potansiyele sahiptir. Kıgerçekleştirdiğimiz Madagas- yı uzunluğu ve bakir koylarında
kar resmi ziyareti ve İş Konseyi ciddi tesis ve alt yapı ihtiyacı butoplantılarının verimli geçmiş lunmaktadır. Son dönemde Avolmasından büyük memnuniyet rupa’dan turistler adayı tercih
duyuyoruz. Madagaskar ziyare- etmektedir. Türk yatırımcıların
ti sırasında Cumhurbaşkanımı- turizm sektöründeki tecrübe biza ülkenin en büyük madalyası rikimi, otel ve diğer turizm tesisolan devlet nişanı takdim edil- leri için karlı yatırım fırsatları
di. İş Konseyi toplantımız kapsa- sunmaktadır.
mındaki B2B görüşmelerine ise
Tarım, ormancılık ve balıkçılık
450’nin üzerinde Madagaskarlı iş sektörlerinden edinilen gelirler
insanı katıldı. Madagaskar devlet ülke için önemli bir gelir ve istihyönetimi ve iş adamları tarafın- dam kaynağıdır. Öte yandan, Madan da yoğun ve yapıcı ilgi ile kar- dagaskar’ın aralarında elmas, yaşılanan Türk heyeti ve ülkemize rı değerli taşlar ve petrolün de olilgi büyük oldu.
duğu önemli yeraltı zenginlikleri
Madagaskar’da başta tarım, bulunduğu sanılmaktadır. Siyasi
enerji, alt yapı, konut, turizm, krizle birlikte ABD’nin Madagasüretim sanayi olmak üzere pek kar’ı “Afrika Büyüme ve Fırsat
çok alanda yatırım ve işbirliği fır- Sözleşmesi” (AGOA) dışında bısatları bulunuyor. 25 milyon nü- rakmasıyla da ihraç malı üreten
fusu ve yüzde 4.5 olan 2016 yılı
tesisler kapanmış ve işsizlik
büyüme oranı ile Madaartmıştır. Diğer yangaskar, Türk yatırımdan, Madagaskar
cısı için büyük po2014 yılında
tansiyel taşıyor.
anayasal düAda’da Türk yazene geri dötırımları henüşle birliknüz çok yeni. Bir
te yeniden
Türk enerji firAGOA kapmasının 2017 yısamına dalı sonunda devhil edilmiştir.
YALÇIN KIROĞLU
reye girmesi ile heÜlkenin gedeflenen 120 MW’lık
leneksel ihracat
fuel-oil’den elektrik üreürünleri kabuklu detecek santral projesi yatırımı buniz ürünleri, vanilya ve kahlunuyor. Bunun dışında Mada- vedir. Tekstil ürünleri ihracatı
gaskar’da turizm, kozmetik ve da ülke ekonomisi içinde önemli
yenilenebilir enerji alanlarında bir paya sahip olup, 2002 yılınfaaliyet gösteren firmalarımız dan itibaren artış göstermiştir.
var ve bu firmalar oldukça aktif.
Madagaskar’ın ithal ettiği önemli
Şu an ülkede bulunan istikrar ürünler, mineral yağlar, yakıtlar,
düzeni ve düşük düzeydeki suç elektronik ekipmanlar, taşıtlar,
oranı her ne kadar pozitif bir or- kumaş, pamuk, plastik ve plastam oluştursa da ülkenin henüz tik parçaları, kağıt, karton, ecza
9.7 milyar ABD Dolarlık bir mil- ürünleri, tahıllar, hayvansal ve
li geliri mevcut. Morityus, Fran- bitkisel yağlar ile şeker ve şeker
sa, Kanada ve Çin’den gelen doğ- mamulleridir.
rudan yabancı yatırımın toplam
Maalesef borçlanma limitinin
tutarı 850 milyon ABD Doları. dolu olması bu dönemde yatırımÜlke yönetimindeki çağdaş ve ların önündeki en büyük engeluluslararası kabul görmüş ilke- dir. Borçlanma limitleri nedeni
lerin uygulamaya girmesi ile bu ile yatırımlara devlet garantisi olyatırımlar üzerinde ciddi bir po- dukça zorlanmaktadır. Bu da yazitif etki bekleniyor. Ayrıca zen- tırımcıların devlet garantisi olgin doğal güzellikleri ve keşfedil- madan riskleri kendilerinin yömemiş koyları ile Ada tam bir tu- neterek, yatırım yapmalarına,
rizm cenneti. Hemen yanındaki finansman açısından da çok kıMorityus turizmde bu kadar ge- sıtlı seçeneklere yol açmaktadır.
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DEİK seferberlğ tam gaz sürüyor
SEFERBERLİK
KAPSAMINDA ZİYARET
EDİLEN ÜLKELER
Q ABD

Q!Gürcistan

Q!Moritanya

Q!Almanya

Q!Hırvatistan

Q!Morityus

Q!Angola

Q!Hollanda

Q!Mozambik

Q!Arnavutluk

Q!İngiltere

Q!Nijerya

Q!Avustralya

Q!İrlanda

Q!Pakistan

Q!Azerbaycan

Q!İsrail

Q!Peru

Q!Bahreyn

Q!İtalya

Q!Polonya

Q!Belarus

Q!Japonya

Q!Romanya

Q!Belçika

Q!Kanada

Q!Ruanda

Q!Benin

Q!Karadağ

Q!Rusya

Q!Bosna-

Q!Kazakistan

Q!Senegal

Hersek
Q!Brezilya
Q!Bulgaristan
Q!Cezayir
Q!Cibuti
Q!Danimarka
Q!Ekvador
Q!Endonezya
Q!Estonya
Q!Etiyopya
Q!Fas
Q!Fildişi Sahili
Q!Fransa
Q!Güney Afrika

Q!Kenya

Q!Sırbistan
Q!Slovenya
Q!Somali
Q!Sudan
Q!Tacikistan
Q!Tayland
Q!Tunus
Q!Türkmenistan
Q!Uganda
Q!Ukrayna
Q!Ürdün
Q!Vietnam
Q!Yunanistan
Q!Tanzanya

Q!Kırgızistan
Q!Kolombiya
Q!Kongo Dem.
Cumhuriyeti
Q!Letonya
Q!Litvanya
Q!Lübnan
Q!Lüksemburg
Q!Macaristan
Q!Madagaskar
Q!Makedon
Q!Malezya
Q!Meksika

Ziyaretlerinde bulunan Sektörel ve Özel
Amaçlı İş Konseyleri
Dünya Türk İş Konseyi
Eğitim Ekonomisi İş Konseyi
Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi

15

Temmuz darbe grşmnn ardından İş
Konsey Başkanları ve Yürütme Kurulu
Üyeler yurt dışı muhataplarını blglendrmek çn seferberlğe devam edyor.
Bugüne kadar DEİK’n lan ettğ sefer-

DEİK/TÜRKİYE-ALMANYA İŞ
KONSEYİ BAŞKANI STEVEN YOUNG

DEİK/TÜRKİYE-CİBUTİ İŞ KONSEYİ
BAŞKANI FATİH VOLKAN KAZOVA

Ziyaretimizde Almanya’da özel sektörün Türkiye’de
yatırımlara ilgi göstermeye devam ettiği aktarılarak,
Türkiye’nin bir
an önce istikrarı sağlayarak
düzenli büyümeye devam etmesinin
hem Almanya hem de Avrupa Birliği
için önem taşıdığı belirtildi.

Cibuti her
zaman
Türkiye’nin
yanında.
Q Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Türkiye’yi daha iyi
anlatabilmemiz için
ticari ilişkilerimizi
hızlı bir şekilde artırmamız gerekir.
Q!Uganda: Uganda Türkiye’nin kendileri için bir model
ülke olduğunu ve bu
olayın kendilerini de
üzdüğünü bildirdiler.

DEİK/TÜRKİYE-ANGOLA İŞ
KONSEYİ BAŞKANI TAMER TAŞKIN
Afrika’da herkes
Türkiye’ye hayran
ve Türk mallarını
Avrupa kalitesinde
Uzak Doğu fiyatları adı altında
sloganlaştırmışlar. Hala
THY’nin Afrika
seferlerinin hepsi full gidip, geliyor.

DEİK/TÜRKİYE-AVUSTRALYA İŞ
KONSEYİ BAŞKANI
ZUHAL MANSFİELD
Samimi yaklaşımları
dikkatimizi
çekti. Avustralya iş dünyası
Türkiye ile iş yapmaya çok istekliler.

DEİK/TÜRKİYE-BELARUS İŞ
KONSEYİ BAŞKANI SEFA GÖMDENİZ
Gerek İş Konseyi, gerekse diğer
kurum ve kuruluşların yaptığı
çalışmalar
sonucu iki
ülke arasında ticari ve
ekonomik ilişkilerin olumlu seyrini koruması sevindiricidir.

DEİK/TÜRKİYE-CEZAYİR İŞ
KONSEYİ BAŞKANI FUAT TOSYALI
Ziyaret sırasında
yapılan görüşmelerde 15 Temmuz
sonrası Türk şirketlerinin, yabancı
ortaklı ve yabancı şirketler
ile finans kuruluşlarının tüm
faaliyetlerini sürdürdükleri ve Türkiye’de demokrasinin daha da kuvvetli bir hale geldiğini dile getirildi.

DEİK/TÜRKİYE-DÜNYA TÜRK İŞ
KONSEYİ BAŞKANI NAİL OLPAK
Yurtdışındaki vatandaşlarımızın da 15
Temmuz’da yaşananlara ilişkin
medya organlarına konuya ilişkin
röportajlar verdiklerini, diplomatik kanalları
kullanarak ülkemizin durumunu anlatmaya çalıştıklarını
görmek bizleri sevindirdi.

DEİK/TÜRKİYE-EĞİTİM
EKONOMİSİ İŞ KONSEYİ BAŞKANI
DR. MUSTAFA AYDIN
Türkiye’ye karşı
oluşturulmaya
çalışılan yanlış
algıları onarmayı,
üniversiteler olarak yurtdışındaki temaslarımızla sürdürmekteyiz.

DEİK/TÜRKİYE-ETİYOPYA İŞ
KONSEYİ BAŞKANI EMRE AYKAR
15 Temmuzla ilgili bilgi vererek
Türk iş dünyasının demokrasiye
bütün gücüyle sahip
çıkmış olduğunu anlatılmıştır.

DEİK/TÜRKİYE-YUNANISTAN İŞ
KONSEYİ BAŞKANI TEVFİK BİLGEN
İki ülkenin katılımcılarından alınan
bilgilere göre
görüşmeler başarılı.

berlk kapsamında, İş Konseyler yaklaşık 150 günde
toplam 75 ülkeye zyaret gerçekleştrd. Bu ülkelerde
Türkye algısına yönelk çalışmalar yapıldı. İş konseyler
çalışmalarının yanı sıra DEİK yönetm hükümet üyelernn de yaptığı çalışmalara aktf destek sağlıyor.
DEİK/ UTM İŞ KONSEYİ
BAŞKANI DEMİR İNÖZÜ
Fas ziyareti 2015
yılı dünya genelindeki PPP yatırımlarının %40’ını tek
başına gerçekleştirmiş olan Türk
iş dünyasının, 15
Temmuz darbe girişimi sonrasında gücünden hiçbir
şey kaybetmeden yoluna devam ettiğinin gösterilmesi açısından ayrı
bir anlam taşımıştır.

DEİK/TÜRKİYE-FİLDİŞİ SAHİLİ
İŞ KONSEYİ BAŞKANI HALİT İNCİ
Türkiye’deki hain darbe girişiminin ve sonrasında
yaşananların,
Türkiye’nin
ekonomisi
ve yatırım
potansiyeli
daha da güçlendirdiğini anlattık.

DEİK/TÜRKİYE-FRANSA İŞ
KONSEYİ BAŞKANI SANİ ŞENER
Cumhurbaşkanımızın vatandaşları havalimanlarına
direnmeye çağırdığında
halkın direnişini gösteren görüntüler ile anlatmaya çalıştık.

DEİK/TÜRKIYE-GÜNEY AFRİKA
İŞ KONSEYİ BAŞKANI FATİH
KEMAL EBİÇLİOĞLU
15 Temmuz’da
yaşananlar ve
sonrasındaki süreçler
hakkında
bilgi verdik
ve Konseyin önümüzdeki dönem
daha aktif çalışmalar yapabilmesi
adına yakın zamanda ortak toplantı düzenlenmesine karar verdik.

DEİK/TÜRKİYE-JAPONYA/ İŞ
KONSEYİ ESKİ BAŞKANI MEHMET
NURETTİN PEKARUN
Japon tarafı özellikle OHAL
uygulaması ve
güvenlik
konularındaki çekincelerini dile getirirken,
bizler de kendilerine en kısa zamanda bir heyetle Türkiye’ye gelmelerini önerdik.

DEİK/TÜRKİYE-KANADA İŞ
KONSEYİ BAŞKANI OSMAN OKYAY
Dünya lideri diyebileceğimiz
Kanada ile iyi
bir sinerji oluşturulacağından
şüphe duymadığımı belirttiğimde, Kanadalı işadamları ve kanaat önderlerinin benimle hem
fikir olduğunu gözlemledim.

DEİK/TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İŞ
KONSEYİ BAŞKANI
TAYFUN MERT SARI
Kazakistan’ın
devlet ve
hükümet
kurumları, iş örgütleri ve ülke kamuoyunun
Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ettiği, ülkemizin
milleti ve devleti ile verdiği
haklı mücadelesini yakından
desteklediği görülmektedir.

DEİK/TÜRKİYE-KENYA İŞ KONSEYİ
BAŞKANI M.KEMAL KOLOĞLU
Muhataplarımıza iş dünyasının
darbe teşebbüsü
sonrası durumu ve
bugünün
dünden
çok daha
iyi olduğunu anlattık, Türkiye’ye davet ettik.

DEİK/TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN İŞ
KONSEYİ BAŞKANI AHMET KAYA
İki ülke arasındaki ilişkiler
daha da iyiye
gidecektir.
Görüşme
sonucunda yanlış
bilgilerin ve
kanaatlerin düzeldiğini memnuniyetle gördüm.

DEİK/TÜRKİYE-KOLOMBİYA
İŞ KONSEYİ BAŞKANI
YÜKSEL YILDIRIM
Kolombiyalı
yetkililer
Türkiye
halkı ve
yönetiminin menfur olay karşısındaki
duruşuna hayran oldu.

DEİK/TÜRKİYE-LÜBNAN İŞ KONSEYİ
BAŞKANI A. RONA YIRCALI
Lübnanlı yetkililer,
Türkiye’nin bölgede ve dünyada
önemi artan bir ülke olduğu,
Türkiye’nin
önemli bir aktör olduğu ve Türkiye’ye
yatırım yapmak için uygun zaman olduğunu vurguladılar.

DEİK/TÜRKİYE-MADAGASKAR
İŞ KONSEYİ BAŞKANI
YALÇIN KIROĞLU:
T.C. Antananarivo
Büyükelçisi ile birlikte bir basın toplantısı düzenlenerek 15 Temmuz
anlatıldı ve Madagaskar’da ki yapıya dikkat çekildi.

DEİK/TÜRKİYE-MAKEDON İŞ
KONSEYİ BAŞKANI HASAN HOŞBEN
Makedonya’da, 15
Temmuz başarısız
darbe girişimine dair artık
sorular sorulmuyor,
Türkiye’de
son dönemde yaşanan terör olaylarına dair üzüntü dile getiriliyor. Türkiye ekonomisinin istikrarlı yapısına
olan inancın sürdüğünü gördük.

DEİK/TÜRKİYE-MORİTANYA
İŞ KONSEYİ BAŞKANI
ZEYNEL ABIDIN KAYMAK
Türkiye demokrasisi ve
istikrarına
karşı yapılan
kalkışmada Moritanya, 16 Temmuz günü, Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk tepkiyi veren 3. ülke oldu.

DEİK/TÜRKİYE-NİJERYA
İŞ KONSEYİ BAŞKANI HAKAN ÖZEL
Türkiye’nin demokrasisi için verdiği kahramanca tepki takdir
edilmiş ve
Nijerya’nın
Türkiye’nin yanında olunduğu
mesajı verilmiştir.

DEİK/TÜRKİYE-PERU İŞ KONSEYİ
BAŞKANI İBRAHİM YILDIRIM
Ülke genelinde
Türkiye algısı pozitif ve Türkiye ile ticari ilişkiler heyecan
uyandırıyor.

DEİK/TÜRKİYE-POLONYA
İŞ KONSEYİ BAŞKANI KEMAL
TAHİR GÜLERYÜZ
Darbe Girişiminden
sonraki
ilk günlerde darbeyle ilgili net bilgileri olmadığı
için net bir tepki veremediler.

DEİK/TÜRKİYE-RUANDA İŞ
KONSEYİ BAŞKANI İBRAHİM ÖZEN
Türkiye’de demokrasinin
güçlenmesini
desteklediklerini, ticari canlılık için istikrar vebarışın şart olduğunu belirttiler.

DEİK/TÜRKİYE-SOMALI İŞ KONSEYİ
BAŞKANI AHMET SAMİ İŞLER
Somali’de FETÖ
terör örgütünün
herhangi bir faaliyette
bulunması bundan sonra kolay olmayacaktır.

DEİK/TÜRKİYE-SUDAN İŞ KONSEYİ
BAŞKANI MEHMET ALİ KORKMAZ
Sudan Ticaret
Bakanı Muhammed
Ali Sadık ve
beraberindeki heyeti ağırlayıp hem
ticari hem siyasi konuları 1 tam
gün mülahaza fırsatı bulduk.

DEİK/TÜRKİYE-TUNUS İŞ KONSEYI
BAŞKANI UĞUR DOĞAN
Tunus’ta gerçekleştirilen Ekonomik
Destek ve
Yatırım Konferansı (28 Kasım 2016-1 Aralık 2016) vesilesiyle karşı taraftaki muhataplarımızı 15 Temmuz hakkında bilgilendirdik.

DEİK/TÜRKİYE-UKRAYNA İŞ
KONSEYİ BAŞKANI RUŞEN ÇETİN
Ukrayna şirket ve
kurumlarının Türkiye ile ilgili
olumlu
yaklaşımlarının sürdüğü ve
stratejik sektörlerde işbirliğinin geliştirilmesine büyük
önem verdikleri görülmüştür.
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Türkye ve Çekya tarımsal
tcarette br adım öteye gdecek

Türkiye-Çekya İş Forumu, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Faruk Çelik, Çekya Tarım Bakanı
Marian Jurečka, Çek Ticaret Odası
Başkan Yardımcısı Borivoj Minar,
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan
ve DEİK/Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkanı Halil Kulluk’un katılımları ile 31 Ocak 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, halihazırda
Çekya ile ikili tarımsal ticaret hacminin 126 milyon ABD Doları seviyesinde olduğunu, Rusya tecrübesinden hareketle, Türkiye ihracatında tarım alanındaki pazarlarda

çeşitlendirmenin önemli olduğunu belirtti. Bakan Çelik, bu hedefle
Çekya ile daha çok çalışarak, üçüncü ülkelerde işbirliği potansiyelinin
arttırılması gerektiğini vurguladı.

“Gıda kıtlığı tarımın
önemn hatırlatıyor”
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan,
“Tarımsal üretim ve gıda güvenliği
son yıllarda dünyanın en önemli sorunlarından biri olarak karşımıza
çıkıyor. Özellikle son dönemlerde
gelişmekte olan ülkelerde yaşanan
gıda kıtlığı tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha
bizlere hatırlatıyor” dedi.

T İ C A R İ A L A N DA K A L I C I V E S Ü R D Ü RÜ L E B İ L İ R İ Ş B İ R L İ Ğ İ H E DE F L E NİYOR

Etyopya ve Cbut İş
Forumlarına yoğun katılım
Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde 28-29 Aralık 2016 tarihlerinde
DEİK ve TİM işbirliğinde düzenlenen Etiyopya ve Cibuti İş Forumları, 3 ülke iş insanlarının yoğun katılım ile gerçekleştirildi. T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin
öncülüğünde Etiyopya ve Cibuti’ye
gerçekleştirilen ziyaretler çerçevesinde düzenlenen İş Forumları
yoğun ilgi ile karşılandı.
Etiyopya’nın başkenti Addis
Ababa’da gerçekleştirilen Etiyopya-Türkiye İş Forumu’nda açış konuşmasını gerçekleştiren Bakan
Zeybekci, Etiyopya Maliye Bakanlığı bünyesinde bir ‘Türkiye Masası’ kurulduğunu duyurdu.

Etiyopya-Türkiye İş Forumu
kapsamında düzenlenen B2B görüşmelere ise, 350’ye yakın Etiyopyalı iş dünyası temsilcisi katılarak,
Türk iş dünyası temsilcileri ile görüştü. Resmi ziyareti kapsamında
düzenlenen Cibuti-Türkiye İş Forumu’nda ise Bakan Zeybekci, Türkiye ile Cibuti arasında ekonomik
işbirliği çerçeve anlaşması üzerinde taraflar arasında mutabakata varıldığını ifade etti. Etiyopya ve Cibuti İş Forumları açış konuşmalarını gerçekleştiren TİM Başkanı ve
DEİK Başkan Yardımcısı Mehmet
Büyükekşi, Cibuti ile ticari alanda
sürdürülebilir bir işbirliği geliştirmek istediklerini söyledi.

S T R AT E J İ K S E K T Ö R D E AY R I C A L I K TA N I N I YO R

Arnavutluk’tak fırsatlar ele alındı
Arnavutluk Yatırım Semineri, DEİK/Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi ve Arnavutluk Yatırım Destekleme Ajansı (AIDA)’nın işbirliği ile
Arnavutluk Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma, Turizm, Ticaret ve
Girişimcilik Bakanı Milva Ekonomi’nin katılımlarıyla 27 Ocak 2017
tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Altyapı, enerji, madencilik,
tekstil, turizm ve telekomünikas-

yon sektörlerinden Türkiye’nin
önde gelen temsilcilerinin katıldığı seminerde, Arnavutluk’taki yatırım projeleri ve yatırımcılara sunulan fırsatlar değerlendirildi. Arnavutluk’un yeni stratejik yatırımlar
kanunu ile enerji, madencilik, ulaştırma, turizm, tarım ve balıkçılık
gibi stratejik sektörlerdeki yatırımları için yabancı yatırımcıya ayrıcalıklar sunduğu iletildi.

Etknlk Takvm
TARİH
09.02.2017
15- 17.02.2017
15-16.02.2017
15.02.2017
16.02.2017
17.02.2017
17.02.2017
20-26.02.2017
22-23.02.2017
22.02.2017
23.02.2017
25.02.2017
27.02-04.03.2017
01-05.03.2017
01-02.03.2017
01-04.03.2017
01.03.2017
02.03.2017
06-10.03.2017
07.03.2017

ETKİNLİK
Etyopya Cumhurbaşkanı onuruna Çalışma Kahvaltısı
ve CEO Toplantısı -İSTANBUL
Türkye-Benn İş Konsey Ortak Toplantısı -KOTANA
Türkye-Tackstan Kek Toplantısı -DUŞANBE
Bla Tserkva Heyet le Toplantı ve Sanay Parkı
Sunumu -İSTANBUL
Türkye-Tackstan İş Forumu -DUŞANBE
Türkye-Azerbaycan-Gürcstan V. İş Forumu
-İSTANBUL
DEİK - Latn Amerka Buluşması -İSTANBUL
Türkye-Yen Zelanda İş Konsey Ortak Toplantısı
-WELLİNGTON
Türkye-Azerbaycan Tarımsal İş Forumu -BAKÜ
Türkye-İtalya İş Forumu -İSTANBUL
Yurtdışı Yatırım Forumu -İSTANBUL
Türkye-İran İş Forumu -TAHRAN
Türkye-Kazakstan İş Konsey Kazakstan Zyaret
-ASTANA
Senegal Heyet Zyaret -DAKAR
Recca İş Forumu -İSTANBUL
Türkye-Nepal İş Konsey Ortak Toplantısı ve İkl
İş Görüşmeler -KATMANDU
Rusya Federasyonu Tyumen Bölges Tanıtım Toplantısı
-İSTANBUL
Doğu-Batı Transt Güzergâhında Hazar Geçşler
Çalıştayı -ANKARA
Kolombya-Panama Tcaret Heyet -BOGOTA
Türk ve Rus İş Kadınları Toplantısı -İSTANBUL

İş Konsey Başkanları le
Büyükelçler br araya geld
“2023’e Doğru:
Mll Değerler ve
Küresel Hedefler” başlığı altında
toplanan 9. Büyükelçler Konferansında Türkye’nn
dış poltkasını
lglendren olaylar, tecrübeler ışığında gözden geçrlrken fırsatlar
ve gelecek döneme dar öncelkler
değerlendrld.
9. Büyükelçiler Konferansı kapsamında DEİK ve TİM ev sahipliğinde
gerçekleştirilen çalışma yemeğinde ise Büyükelçiler, DEİK İş Konseyi Başkanları ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin
katılımlarıyla gerçekleştirilen çalışma yemeğinde, DEİK Başkanı Ömer
Cihad Vardan, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete ve MÜSİAD Başkanı Nail
Olpak, açış konuşmalarını gerçekleştirdi.
9. Büyükelçiler Konferansı çalışma yemeğinde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2016 yılının
zor bir yıl olduğunu, Türkiye’nin ise
ayakta kalmayı başardığını belirterek, “Ülkenin iyi tanıtılması, negatif
algının giderilmesi, iş adamlarımı-

“DEİK çatısı altında
hep b rl kte çalışacağız”

zın o ülkelerde çok önemli proedebilmek için kurumsal ekojeler üstlenmesi ve kazansistemimizin en değerli yapıması bizim için çok önemtaşı olan siz yurtdışı temsillidir. Ekonomi Bakanlığı
cilerimizle işbirliğimizi
ile birlikte yolların açık
güçlendirmek, derinleşÇalışma yemeğnde konuşan Ekonom Bakanı Nhat
kalması için çok yakın
tirmek ve sağlamlaştırZeybekc, “Türkye’nn hracata dayalı üretm yapması,
işbirliği içinde çalışıyomak” dedi.
bzm çn olmazsa olmazdır. Türkye, dünyanın en
ruz” dedi.
güçlü 10 ekonomsnden br, Avrupa’da da lk 3 arasında

“Olumsuz algı, hracatın
olmak zorundadır. Güçlü olmazsak bu coğrafyada
önünde engel”
“İşbrlğmz
tutunamayız. DEİK çatısı altında TOBB, TİM, MÜSİAD
güçlendrmek styoruz”
TİM Başkanı Mehmet
TMB ve dğer kurumlar le hep brlkte çalışacağız”
DEİK Başkanı Ömer CiBüyükekşi
ise, “Biz ne kaded. Son 30 yıl çersnde dünya ekonom
had Vardan ise, “Dünyanın
dar
kaliteli
ürünler
üretsek
merkeznn yer değştrdğn belrten Bakan
neresinde, hangi ülkesinde
de
yurtdışında
ülke
algımıZeybekc, “Türkye ve Çn bu değşmde
Büyükelçiliğimiz varsa, orada
zın zayıf olması, ihracatımızın
orta noktalarda yer
İş Konseyimizin de olmasını istiartması için engel oluşturacak.
almakta” ded.
yor ve bu yönde çalışıyoruz. Bu şeGörevli olduğunuz ülkelerde Ticaret
kilde dünyanın hemen her ülkesiyMüşavirlerimiz ile birlikte yürüttüle ticaret ve yatırım ilişkilerini te- şık 150 günde toplam 75 ülkeye zi- ğünüz faaliyetler ve gerçekleştirdisis etmeye gayret ediyoruz” dedi. 15 yaret gerçekleştirdiğini hatırlatan ğiniz ikili görüşmeler bizler için büTemmuz darbe girişimi sonrasında Başkan Vardan, “Bundan sonra da yük önem taşıyor. Bu noktada, TicaDEİK’in ilan ettiği seferberlik kap- temennimiz; daha iyi ve etkili hiz- ret Müşavirlerimiz ile birlikte çok
samında, İş Konseylerinin yakla- met üretmek ve iş planlarımızı icra daha etkin olmanızı istiyoruz” dedi.

TOPLANTIDA GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİ DE GÜNDEME GELDİ

Türkye le Fransa lşklernde şbrlkler İstanbul’da ele alındı
Türkiye-Fransa Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi Dördüncü Dönem Toplantısı kapsamında
DEİK ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-Fransa İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı, 31
Ocak 2017 tarihinde İstanbul’da
düzenlendi. T.C. Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci, Fransa’nın Dış Ticaret, Turizm ve Yurtdışında Yaşayan Fransızlardan Sorumlu Devlet Sekreteri Matthias Fekl ile DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın
açış konuşmaları ile başlayan toplantının moderatörlüğünü, DEİK/
Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı Sani Şener gerçekleştirdi. Toplantıda Türk ve Fransız iş örgütü
ve iş dünyası temsilcileri, Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik
ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, işbirliği fırsatlarını ele aldı.
T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Fırsatlar, Zorluklar ve İşbirlikleri” alt başlığında düzenle-

daha fazla Türk yatırımının çekilmesi için, süreçlerin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılması noktalarında gerekli çalışmaların yapılacağını vurguladı.

nen Türkiye-Fransa İş Dünyası
Yuvarlak Masa Toplantısında gerçekleştirdiği açış konuşmasında,
Türkiye ile Fransa arasında belirlenen ortak hedefin 20 milyar Avro olduğunu, ancak her iki ülkenin
kuracağı ortaklıklar sonucunda bu
rakamın kat ve kat yukarıya çıkabileceğini söyledi.

"Türkye dev yatırımlara hazır"
Türkiye’nin dünyadaki en iddialı teşvik programlarından birini
uygulamakta olduğunu hatırlatan
Ekonomi Bakanı Zeybekci, sağlık,
ulaştırma, eğitim sektörleri başta
olmak üzere, birçok alanda Türkiye’nin dev yatırımları yapmaya
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hazır olduğunu belirtti. Fransa’nın
Dış Ticaret, Turizm ve Yurtdışında Yaşayan Fransızlardan Sorumlu Devlet Sekreteri Matthias Fekl
ise yuvarlak masa toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği konuşmada, ziyaretin iki ülke arasındaki
ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve canlandırılması açısından önemli olduğunu söyledi.
Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin modernize edilmesi gerektiğini vurgulayan Devlet Sekreteri
Fekl, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve derinleştirilmesi sürecinin başlamasının olumlu bir işaret olduğunu belirtti. Devlet Sekreteri Matthias Fekl, Fransa’ya

“Fransız ş dünyasından
destek beklyoruz”
Türkiye-Fransa İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısında konuşan
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise, DEİK/Türkiye-Fransa İş
Konseyi’nin DEİK’in en eski ve en
köklü İş Konseylerinden biri olduğunu söyledi ve İş Konseyinin her
iki ülke iş dünyası lehine olumlu
sonuçlar doğuran etkin ve sürdürülebilir bir platform niteliğinde
olduğunu belirtti. 2017 yılında her
iki ülkeyi seçimlerin beklediğine
işaret eden DEİK Başkanı Vardan,
özellikle Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve derinleştirilmesi
konusunda Fransa’nın ve Fransız
iş dünyasının desteklerini beklediklerini söyledi.

Y E N İ İ N T E R N E T S İ T E S İ M O D E R N B A K I Ş A Ç I S I N I O R TAYA KOY U YO R

DEİK’te eğtm ve
uzmanlaşma dönüşümü

DEİK yen yüzüyle
kullanıcılarına ‘merhaba’ ded

DEİK, 2015-2019 dönemini kapsayan strateji programı kapsamında
çalışanlarına yeni bir ayrıcalık sunuyor. İnsan kaynakları alanında
yürütülen projeler dahilinde çalışan memnuniyetinin esas alındığı
yeni yapısı ile yoluna devam eden
DEİK, strateji çalışması kapsamında çalışanlarının farklı alanlarda strateji kurgulaması ve yetkinliklerini geliştirmesi amacıyla
Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu
Eğitim Merkezi (BUYEM) ile örnek bir projeye imza attı. Bu çerçevede DEİK çalışanları, BUYEM

1986 yılında Türkiye’nin ekonomik dönüşümüne katkı vermek
ve yurtdışına açılmak isteyen
Türk girişimcisine yol göstermek
amacıyla DEİK, 30 yıllık tecrübesi ile bugün hala Türk iş dünyası
temsilcilerinin dünyanın her yerindeki faaliyetlerine yön veriyor.
DEİK, gücüne, kapsamına ve hızına yakışır bir nitelik taşıyacak
şekilde, 2017 yılına girerken 30.
Olağan Genel Kurul ile yeni kurumsal kimliğini ve bu kapsamda da yeni logosunun lansmanını
gerçekleştirmişti. Kurucu Kuru-

tarafından özel olarak tasarlanan
72 saatlik bir sertifika programına
katılıyor. Eğitim programı kapsamında stratejik planlama, müzakere teknikleri, proje geliştirme,
makro ekonomik göstergeler ışığında Türkiye ekonomisi, kaynak
geliştirme, sunum teknikleri, iş hayatında profesyonellik gibi konular
ele alınıyor. Eğitimin çıktılarının
bir yayına dönüştürülmesi öngörülüyor. Bu program ile kurumun
uzmanlaşması ve profesyonelleşmesi alanında önemli bir adım atmış oluyor.

luşları ve İş Konseyleri ile günden
güne büyümeye ve her geçen gün
dünyanın dört bir köşesine yayılmayı sürdüren DEİK, artık yeni yüzü olan internet sitesiyle de
kullanıcılarına ‘merhaba’ diyor.

Yen htyaçlara cevap veryor
İş Konseyleri, üyeleri ve tüm paydaşları ile büyürken günümüz
ihtiyaçlarına da cevap vermeyi
önemseyen DEİK, yeni internet
sitesi ile yenilikçi, modern ve vizyoner bir bakış açısını ortaya koyuyor.

