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Türk ve Japon 100 CEO Tokyo’da bir araya geldi
DEİK’in organizasyonunda 
Tokyo’da gerçekleştirilen 
yuvarlak masa 
toplantısında bir araya 
gelen yaklaşık 100 Türk 
ve Japon CEO, önemli 
görüşmeler gerçekleştirdi. 
Toplantıda konuşan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin Japonya ile 
küresel işbirliğine büyük 
önem verdiğini söyledi.  

Japonya CEO Yuvarlak Masa Top-
lantısı, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Ekonomi Baka-
nı Nihat Zeybekci, DEİK Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Cihad Var-
dan, Japonya İş Federasyonu (KE-
İDANREN) Japonya-Türkiye Eko-
nomik Komite Başkanı Kenichi-
ro Yamanishi’nin katılımları ile 8 
Ekim 2015 tarihinde Japonya’nın 
başkenti Tokyo’da gerçekleşti. Top-
lantıya yaklaşık 100 üst düzey Türk 
ve Japon işadamı katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 7-9 Ekim 2015 tarih-
leri arasında Japonya’nın başken-
ti Tokyo’da gerçekleştirdiği resmi 
temaslar kapsamında düzenlenen 
üst düzey Ceo Roundtable Top-
lantısı’nın açılış konuşmasında, 
Kasım ayında Türkiye’de düzenle-
necek olan G-20 zirvesi öncesin-
de, Türkiye’nin Japonya ile küre-
sel işbirliğine büyük önem verdi-
ğini söyledi. 

G-20 zirvesinde Japonya Baş-
bakanı Shinzō Abe’yi Türkiye’de 
ağırlamaktan memnuniyet duya-
caklarını belirten Erdoğan, 2014 
yılındaki ziyaretinin ardından 
‘Ekonomik Ortaklık Anlaşması’ 
sürecinin başladığını vurguladı. 

Eylül ayında anlaşma müzakere-
lerinin üçüncü turunun gerçek-
leştiğini ifade eden Erdoğan, eko-
nomik işbirliği anlaşmasının iki 
ülke arasındaki ekonomik ilişki-
lerinin en önemli yapı taşı olduğu-
nu belirterek, Asya Pasifik Bölge-
si Trans-Pasifik müzakerelerinin 
gelecekteki yol haritalarını şekil-
lendirecek en önemli unsurların 
başında geldiğini kaydetti.

 İki ülke arasındaki ticaret
dengesi dengelenmeli
Türkiye ile Japonya arasındaki tica-
ret hacminin arzulanan seviyenin 
altında olduğuna dikkat çeken Erdo-
ğan, ticaret dengesinin Türkiye’nin 
aleyhinde olduğunu belirterek, ti-
caret dengesinin dengelenmesi ge-
rektiğini söyledi. Dünyanın en önde 
gelen tarım ülkelerinden biri olan 
Türkiye’nin Japonya’ya tarım  ala-

nında yaptığı ihracatın artırılması 
gerektiğini anlatan Erdoğan, dünya-
nın en büyük tarım ürünü ithalatçısı 
olan Japonya’nın Türk tarım ürün-
lerine yönelmesi ile iki ülke arasın-
daki ticaret hacminin artacağını di-
le getirdi. Japonya’nın yurtdışında 
yaptığı yatırımlarda Türkiye’nin de 
en az yüzde 1 pay alması gerektiğine 
değinen Erdoğan, Türkiye’nin özel-
likle altyapı alanında büyük fırsatlar 

sunduğunu aktardı. Erdoğan, Türki-
ye ile Japonya arasındaki ekonomik 
ilişkilerin özellikle Sinop Nükleer 
Santrali ve hızlı tren projelerinin ha-
yata geçirilmesi ile çok daha iyi bir 
seviyeye geleceğini vurguladı.

 
Projeler sayesinde ekonomik
ilişkiler de gelişiyor
Japonya’nın kendileri açısından 
oldukça önemli bir ülke olduğu-

nu anlatan DEİK Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ömer Cihad Vardan 
da, 2010 yılınının ‘Uzaktaki Ya-
kın Ülke’ temasıyla Türkiye-Ja-
ponya yılı olarak kutlandığını be-
lirterek, 2010 yılı boyunca dü-
zenlenen etkinliklerle iki ülkenin 
birbirine daha da yakınlaştığını 
söyledi. Uzaktaki Yakın Ülke slo-
ganının Türkiye için Japonya’yı 
tam olarak tanımlamadığını be-
lirten Vardan, Japonya’ya  “Doğu 
komşumuz Japonya” demek iste-
diğini söyledi. 

Son yıllarda artan karşılıklı zi-
yaretler, hayata geçirilen mega 
projeler ile ekonomik ilişkiler de 
önemli gelişmeler olduğunu ifa-
de eden Vardan, sözlerine şöy-
le devam etti: “Yatırım ilişkile-
rimiz canlandı. Son 3 yılda Tür-
kiye’ye gelen Japon sermayesi 
866 milyon dolar seviyesine çık-
tı. Bu anlamda Japon şirketleri-
nin Türkiye’de yapmış oldukları 
sanayi yatırımları bizler için özel 
önem taşımaktadır. Japonya-Av-
rupa Birliği Serbest Ticaret An-
laşması müzakerelerine paralel 
olarak Türkiye-Japonya Serbest 
Ticaret Anlaşmasının da ivedi-
likle tamamlanmasının iki tara-
fın da ortak menfaatine olacağını 
belirtmek istiyorum. Türk-Japon 
dostluğunun serbest ticaret an-
laşması ile taçlanmasını temenni 
ediyorum.” 

CEO Roundtable Toplantısı’nın 
verimli olduğunu belirten Ömer 
Cihad Vardan, 5 Kasım tarihin-
de Japonya’da gerçekleştirilecek 
olan Türkiye-Japonya İş Konse-
yi toplantısının da bu görüşmele-
rin devamı niteliğinde olacağını 
söyledi. 

Türkiye ve Japonya arasında çok özel bir dostluk ilişkisi var
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de 
konuşmasına başlarken, Türkiye ve 
Japonya arasında çok özel bir dostluk 
ilişkisi olduğuna dikkat çekti. Bu güçlü 
dostluğun Türkiye-Japonya Ekonomik 

Ortaklık Anlaşması ile perçinleneceğini 
belirten Zeybekci, iki ülke arasındaki 
ekonomik ortaklık anlaşmasının gerçek 
amacına ulaşması için Türk ve Japon 
işadamlarından destek beklediklerini 

vurguladı. Ortaklık anlaşmasının 
hayata geçmesi ile iki ülke arasındaki 
ticaret hacminin istenilen seviyeye 
rahatça ulaşacağını kaydeden 
Zeybekci, Japonya’nın son derece 

başarılı olduğu altyapı projelerinde 
özellikle üçüncü dünya ülkelerinde 
Türkiye ile yapacağı ortaklık ile iki ülke 
arasındaki ekonomik ilişkilerin çok 
daha fazla güçleneceğini bildirdi.

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

Malezya’nın Türkiye için önemi büyük

Malezya Uluslararası Ticaret ve 
Sanayi Bakanı Dato’ Sri Musta-
pa Mohamed ile Toplantı, 5 Ekim 
2015 tarihinde İstanbul’da ger-
çekleşti.  Malezya Dış Ticaret Ge-
liştirme Kurulu (MATRADE) ve 
Malezya Sanayi Geliştirme İda-
resi (MIDA) organizasyonun-
da, DEİK işbirliğiyle gerçekleşen 
toplantıya, DEİK Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Cihad Vardan, Ma-
lezya Ankara Büyükelçisi Dato’ 
Arman Mohamed Zin, DEİK Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcı-
sı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Başkanı Mehmet Büyükek-
şi, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet Çalık ve Türk ve Malezyalı 
40’tan fazla işadamı katıldı.

Mohamed, toplantıda gerçek-
leştirdiği sunumda, Hükümet Dö-
nüşüm Programı’nın (GTP) suç 
oranını düşürme, yolsuzlukla mü-
cadele, eğitimi geliştirme, düşük 
gelirli ailelerin yaşam standart-
larını artırma, kırsal kalkınmayı 
geliştirme, kentsel toplu taşıma-
yı geliştirme ve geçim giderlerini 
düzenleme olmak üzere 6 önemli 

maddeyi içerdiğini söyledi. Tür-
kiye-Malezya ticari ilişkilerine de 
değinen Mohamed,  Asya Pasifik 
Bölgesi’nde Türkiye’nin Malez-
ya’nın dördüncü büyük ticari orta-
ğı olduğunu ve iki ülke arasındaki 
toplam ticaretin 2015 yılı içerisin-
de yüzde 40 artırıldığını belirtti.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, Asya Pasifik 
Bölgesi’nde Malezya’nın Türki-
ye için öneminin büyük olduğunu 
vurgulayarak, İslam dünyasında 
her iki ülkenin de demokratikleş-

me ve iktisadi kalkınma adına ro-
lünün büyük olduğunu kaydet-
ti.  Son 10 yılda iki ülke arasında 
istikrarlı bir biçimde artan eko-
nomik ilişkilerin olduğunu ifade 
eden Vardan, mevcut ticari iliş-
kilerin iki ülkenin potansiyelini 
tam olarak yansıtmadığını aktar-
dı. Vardan, ikili ekonomik ilişki-
lerde karşılıklı ticaret ve yatırıma 
ilave üçüncü pazarlarda yatırımın 
önemine dikkat çekti. 

Malezya’nın 2020 yılı için tam 
gelişmiş ülke olma hedefi oldu-

ğunu belirten Vardan, Türki-
ye’nin 2023 yılında dünyanın ilk 
10 ekonomisine girme hedefi-
nin göz önüne alındığını bildirdi. 
Türkiye-Malezya arasında Ağus-
tos ayında yürürlüğe giren ser-
best ticaret anlaşmasının rolünün 
önemli olduğunu ifade eden Var-
dan, DEİK’in Malezya ile ilişkile-
rinde 1995 yılında kurulan Tür-
kiye-Malezya İş Konseyi kapsa-
mında aktif olarak rol aldığını ve 
Malezya ile işbirliğine her zaman 
hazır olduğunu söyledi.

TİM Başkanı Mehmet Büyü-
kekşi de, iki ülke arasındaki tica-
ret hacminin 1.4 milyar dolar se-
viyesinde olduğunu belirterek, iki 
ülke arasında özellikle enerji, in-
şaat, finans, eğitim ve turizm sek-
törlerinde ticari işbirliğinin ge-
liştirilmesinin istendiğini söy-
ledi. Toplantı, Türk firmalarının 
Malezya Uluslararası Ticaret ve 
Sanayi Bakanı Dato’ Sri Mustapa 
Mohamed’e Malezya kapsamın-
daki faaliyetlerine ilişkin bilgi –
görüş ve önerilerini iletmeleri ile 
sona erdi. 

T O P L A N T I Y A  N İ H A T  Z E Y B E K C İ  K A T I L D I

Amerikalı yetkililer ile
TTIP’ye üyelik konuşuldu

DEİK Türkiye-ABD İş Konse-
yi (TAİK) ve Amerikan Şirket-
ler Derneği (ABFT) tarafından 
ABD Ticaret Temsilci Vekili Mi-
chael Punke ile Yuvarlak Masa 
Toplantısı, 6 Ekim 2015 tarihin-
de İstanbul’da gerçekleştirildi. 
İstanbul’da gerçekleşen G/20 
Ticaret Bakanları Zirvesi’ne ka-
tılmak üzere Türkiye’de olan 
Punke, TAİK ve ABFT Yürütme 
Kurulu üyeleriyle bir araya gel-
di. Toplantıya, Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, ABD Büyükelçi-
si John Bass, ABD Başkonsolo-
su Chuck Hunter, TAİK Başkanı 
Şerif Egeli, ABFT Başkanı Serra 
Akçaoğlu, TAİK Başkan Yardım-
cısı Ekim Alptekin, TAİK Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Agah Uğur ve 
Osman Okyay ile ABFT Yönetim 
Kurulu üyeleri katılım sağladı.

Türkiye’nin Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı 
(TTIP) sürecine dahil edilme-
si konulu toplantıda Türkiye’de 
yatırımı olan Amerikan şirketle-
rinin temsilcileri Punke’ya, Tür-
kiye’nin TTIP’de yer almasının 
en çok kendi faydalarına olduğu-
nu belirttiler.

Toplantıda ayrıca böylesi bir 
olumlu gelişmenin, iki ülke ara-

sındaki stratejik işbirliğine de 
katkı sağlayacağı belirtildi. Pun-
ke, konuşmasında Trans-Pasifik 
Ortaklığı (TPP) müzakereleri-
nin olumlu sonuçlanmasından 
duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirerek, bu anlaşmanın TTIP’e 
de hız kazandıracağını ve TTIP’i 
16 ay içerisinde bitirmeyi hedef-
lediklerini söyledi. Türkiye ile 
ABD arasında kurulan Yüksek 
Düzeyli Komite sayesinde Tür-
kiye ile sürece dair tüm bilgile-
rin paylaşıldığını da dile getiren 
Punke, iki ülke arası böylesi bir 
mekanizma olmasının iki tara-
fın da olumlu niyetlerinin beya-
nı olduğunun ifade etti.

'Gümrük Birliği mekanizması 
bu haliyle devam edemez'
Ekonomi Bakanı Zeybekci de 
konuşmasına başlarken, Türki-
ye’nin Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı sürecine da-
hil edilmemesi halinde Gümrük 
Birliği mekanizmasının bu ha-
liyle devam edemeyeceğini ve 
güncellenmek durumunda kala-
cağını belirtti. Zeybekci, bu ne-
denle konuyla ilgili hem AB hem 
de ABD nezdinde çok yoğun ça-
lışma yürüttüklerini aktardı.

T O P L A N T I Y I  E N E R J İ  İ Ş  K O N S E Y İ  K O O R D İ N E  E T T İ

Sahraaltı Afrika’daki elektrik yatırım imkanları masaya yatırıldı

G-20 Sahraaltı Afrika Ülkeleri-
nin Elektriğe Erişimi Konferansı, 
2015 yılında G20’ye ev sahipliği ya-
pan Türkiye’nin dünyanın az ge-
lişmiş bölgelerinin de unutulma-
dığını vurgulamak amacıyla ‘kap-
sayıcılık’ kavramını öne çıkarmak 
amacıyla 1 Ekim 2015 tarihinde 
İstanbul’da düzenlendi. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı orga-
nizasyonunda gerçekleştirilen et-
kinliğin özel sektör katılımı konu-
sundaki koordinasyonu Enerji İş 
Konseyi tarafından gerçekleştiril-

di. G-20 ve Sahra Altı Afrika ülke-
leri Enerji Bakanlarının katıldığı 
konferansta çeşitli ve geniş enerji 
kaynaklarına sahip Afrika’da, yak-
laşık 45 ülke arasında en iyi du-
rumda olan sadece 4 ülkenin, va-
tandaşlarının yarısına elektrik ve-
rebildiği gerçeğinden hareketle 
çözüm yolları bulunması için fikir 
alışverişinde bulunuldu.

Bölgede 6 milyon insanın elekt-
riğe ulaşımının olmadığı belirtilir-
ken, 17 milyon kişi içinse yalnızca 
4 bin megawat/saat kaynağın ol-

dukça yetersiz olduğunun altı çi-
zildi. Bu yetersizliğin özel sektör 
için imkanlar doğurduğu dile geti-
rildi. Ayrıca, Sahra Altı Afrika ül-
kelerinde elektrik üretim ve satış 
mevzuatı eksik ülkelerin, söz ko-
nusu çalışmaları hızla tamamlayıp 
yasal zemini hazırlamaları gerek-
tiği kaydedildi. 

Enerji İş Konseyi Yürütme Ku-
rulu üyeleri Çalık Enerji Yönetim 
Kurulu Üyesi Osman Saim Dinç ve 
Aksa Enerji İş Geliştirme Direktö-
rü Serdar Nisli tarafından yapılan 

konuşmalarda elektrik üretiminde 
özel sektörün payının ve girişimle-
rin artırılması için maliyete uygun 
fiyat belirleme serbestisinin bü-
yük önem arz ettiği vurgulandı. Ek 
olarak, toplantıya katılım sağlayan 
uluslararası kalkınma kuruluşları 
temsilcileri tarafından da bu amaç 
etrafında verilen kredi ve hibelerin 
özellikleri hakkında bilgi verildi. 
Bilhassa kırsal kesimde elektriğe 
erişimi kısıtlı olan ülkelerden ka-
mu ve özel sektörün ortak inisiya-
tif alması gerektiği vurgulandı.



SAYFA 02 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI

02
1 4  E K İ M  2 0 1 5  •  Ç A R Ş A M B A

Davutoğlu: Türkiye’ye yatırım 
yapmak için doğru zaman

DEİK, Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nu New York’ta 
Amerikalı yatırımcılarla 
bir araya getirdi. 
Davutoğlu, Amerikalı 
yatırımcılara “Türkiye’ye 
yatırım için doğru zaman” 
diye seslendi.

 
 

7.  Türkiye Yatırım Konferan-
sı, Başbakan Ahmet Davutoğ-
lu’nun  katılımlarıyla DEİK 
Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) 
ev sahipliğinde, Goldman Sa-
chs ile işbirliğinde  29 Eylül Sa-
lı akşamı New York’ta gerçekleşti. 
Amerikan finansal yatırımcıları-
na Türkiye’deki yatırım ortamı-
nı tanıtmak amacıyla düzenlenen 
konferansa, Başbakan Yardımcı-
sı Cevdet Yılmaz, Maliye Baka-
nı Mehmet Şimşek, DEİK Başka-
nı Ömer Cihad Vardan, TAİK Baş-
kanı Şerif Egeli, Goldman Sachs 
Yatırım Bankacılığı Başkanı John 
Waldron, ABD-Türkiye İş Konseyi 
Başkanı ve CocaCola Başkan Yar-
dımcısı Ahmet Bozer, TAİK Baş-
kan Yardımcıları Cüneyd Zapsu ve 
Ekim Alptekin, TAİK Yürütme Ku-
rulu Üyeleri Temel Kotil ve Davut 

Ökütçü, Dünya Ekonomik Foru-
mu Başkanı Klaus Schwab, Nasdaq 
CEO’su Bob Greifeld, Sırbistan Es-
ki Dışişleri Bakanı Vuk Jeremic ve 
büyük Amerikan firmalarının üst 
düzey yöneticileri katıldı. Konfe-
ransa yaklaşık yüz işadamı katılım 
sağladı.

Davutoğlu, Türkiye ekonomisi-
nin bölgedeki tüm risklere karşın 
iyi bir performans gösterdiğini be-
lirterek, küresel risklere karşı da-
yanıklı olduğunu ve seçimlerden 
nasıl bir sonuç çıkarsa çıksın kaza-
nımların devam edeceğini ifade et-

ti. İstanbul’u dünyanın en cazibeli 
finans merkezi yapmak istedikle-
rini belirterek, yatırımcıları davet 
eden Davutoğlu, konuşmasını şöy-
le sürdürdü: “Avrupa’daki en ca-
zibeli şehir İstanbul, yatırım yap-
mak isteyenler, sadece ülkelere de-
ğil şehirlere de yatırım yapın. Eğer 
İstanbul yükseliyorsa, biz Türki-
ye’nin de yükseldiğini görüyoruz. 
Eğer İstanbul, ulaştırma bağlan-
tıları açısından en önemli merkez 
haline geliyorsa, Türkiye’nin coğ-
rafyası da bir değer olacaktır. Şunu 
çok iyi biliyoruz ki bizim gücümü-

zün kaynağı genç nüfus, demokrasi 
ve coğrafyadır. İstanbul, iki milyar 
insana erişim sağlayabileceğiniz 
bir kapı haline geldi. İstanbul’u biz 
dünyanın en cazibeli finans mer-
kezi haline getirmek istiyoruz.”

 
Ekonomik büyüme ile
önemli ölçüde başarı yakalandı
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, açılış konuş-
masında 7. Türkiye Yatırım Kon-
feransı’nın Türkiye - ABD iş iliş-
kilerine yapıcı katkıları olduğunu 
söyledi. Türkiye’nin 2015 yılı ikin-
ci çeyreğinde 3.8’lik büyüme oranı 
gerçekleştirdiğini belirten Vardan, 
Türkiye’nin G20 ülkeleri arasında 
dördüncü sırada olduğunu vurgu-
ladı. Vardan ayrıca, ‘Yeni Türkiye’ 
vurgusu yaparak, son 12 yılda yaka-
lanan stratejik derinlik, zengin in-
san kaynağı ve ekonomik büyüme 
ile önemli ölçüde başarı yakalan-
dığını ifade etti. Amerikalı yatırım-
cılara Türkiye’deki ekonomik du-
rum ve iş dünyası ile ilgili  bilgiler 
de aktaran Vardan, Türkiye’nin ha-
reketli ekonomisi ve güçlü iş kapa-
sitesine sahip olduğunu belirterek, 
Amerikalı yatırımcıları Türkiye’ye 
yatırıma davet etti.

Başbakan ve Bakanların katılımları önemli
Toplantı sonrasında bir açıklama 
yapan Vardan, Başbakanın ve 
yanında Başbakan Yardımcısı 
Yılmaz ve Maliye Bakanı Şimşek’in 
katılımlarının, Türk ve Amerikan iş 
dünyası ve DEİK için çok önemli bir 
katkı sağladığını belirtti. Vardan, 
sözlerine şöyle devam etti: “DEİK 
tarafından 7’ncisi düzenlenen bu 
yatırım konferansına Başbakanımız 
ve değerli Bakanlarımızın 
katılması çok önemliydi. Yangın 

yerine dönmüş bir coğrafyada bir 
istikrar adası olan Türkiye’yi ve 
potansiyelini ilk ağızdan duymak, 
Türkiye’ye yatırım yapmış veya 
yatırım yapmayı düşünen Amerikan 
firmaları için paha biçilmez 
bir imkan oldu. Bu toplantıyla 
Türkiye’nin temel ekonomik 
göstergeleri, büyüme dinamikleri, 
sektör ve pazar derinliğinin doğru 
anlatılma ihtiyacı en azından belirli 
bir kesim için karşılandı.”

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

DEİK organizasyonunda Umman’dan 100 firma 
temsilcisi İstanbul’da Türk firmalarla bir araya geldi

Türkiye-Umman İş Konseyi Or-
tak Toplantısı, DEİK Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, 
Umman Ticaret ve Sanayi Odaları 
(OCCI) Başkanı Said Saleh Al Ki-
yumi ve Türkiye-Umman İş Kon-
seyi Başkanı Tevfik Öz’ün katılım-
ları ile 1 Ekim 2015 tarihinde İs-
tanbul’da gerçekleşti. Toplantıya 
Umman’ın en büyük 100 firması ile 
Türkiye’den 120 firma katıldı.

Türk firmalara Ummanlı yetki-
lilerin, Ummanlı firmalara ise Baş-
bakanlık Yatırım Destek ve Tanı-
tım Ajansı, Ekonomi Bakanlığı ve 
Borsa İstanbul yetkililerinin eş za-
manlı paralel oturumlarda yaptık-
ları sunumlar ile başlayan toplan-
tıların iş görüşmelerinin başlan-
gıcında konuşan DEİK Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Cihad Var-
dan, iki ülke arasındaki siyasi iliş-
kilerin iyi olduğunu belirterek, ti-
caret hacminin yeterli olmadığını 
söyledi. Vardan, “Bu etkinlik hepi-
miz için son derece önemli. Hepi-
miz aynı noktadayız. Kardeşliğimiz 
var. Aynı zamanda ülkelerimiz ara-
sındaki siyasi ilişkilerimiz çok iyi. 
Ancak ticaret ve yatırım hacmi is-
tediğimiz boyutta değil” dedi.  

Bu programın amaca hizmet et-
mek için olduğunu belirten Var-
dan, “Eğer amaca hizmet etmez ise 
bu bir başlangıç olsun. Daha son-
ra daha fazlasını yapacağız. Sa-
dece İstanbul’da da değil üstelik. 
Türkiye’nin birçok yerinde ve ay-
nı zamanda Umman’da da organi-
zasyonları gerçekleştirebiliriz” di-
ye konuştu. 

Toplantıda tanıtım sunumla-
rının yapıldığını belirten Vardan, 

sözlerini şöyle sürdürdü: “DEİK, 
30 yıl önce 1986 yılında zamanın 
Başbakanı rahmetli Özal’ın iste-
ği üzerine kuruldu. Biz iş konsey-
leri ile faaliyet gösteriyoruz. 127 
iş konseyinin 120’si bölgesel ola-
rak ülke bazlı, 5 sektörel ve 2 özel 
amaçlı iş konseyi bulunmaktadır. 
Eğitim ekonomi iş konseyi mevcut. 
Şu anda Türkiye’de 70 bin öğren-
ciyi ağırlıyoruz. Amacımız 250 bin 
öğrenciyi ağırlamak. Türkiye’de şu 
anda PPP projeleri var. Proje kap-
samında şehir hastaneleri yapıla-
cak. Enerji ve Lojistik Konseyleri 
de var.” 

Türkiye’nin 500 milyon dolarlık 
yatırım hedefi için ülkelerin yatı-
rım yapmasının önemli olduğunu 
belirten Vardan, Türk özel sektö-
rünün dış ekonomik ilişkilerini ge-
liştirmek için çalıştıklarını söyledi. 
Ülkeler arasındaki yatırımların ge-
lişmesi için aktif olunması gerek-
tiğini kaydeden Vardan, DEİK’in 
networkünden dünyanın her ye-
rindeki işadamlarına ulaşılabile-
ceğini ifade etti. Yatırımların han-

gi alanda olacağının önemine deği-
nen Vardan, “Sizin un ve suyunuz 
var sadece ekmek yapabilirsiniz, 
ama birlikte helva yapabiliriz” şek-
linde konuştu.

Umman Ticaret ve Sanayi Oda-
ları (OCCI) Başkanı Said Saleh Al 
Kiyumi, “Ekonomik alanda büyük 
başarı kat etmiş bir ülke olarak, 
Singapur ve Güney Kore’yi örnek 
olarak gösteriyorduk. Son beş on 
yıldır artık yeni bir ekonomi mode-
li olarak, Müslümanlar açısından 
Türkiye modeli ortaya çıkmıştır” 
dedi.

Türkiye ve Türkiye’nin güçlü 
ekonomisi ile övünüldüğünü be-
lirten Kiyumi, “Müslüman ve Türk 
kardeşlerimizin kat etmiş oldukla-
rı bu gelişme bizi sevindiriyor” ifa-
delerini kullandı. 

'İki ülke arasındaki siyasi 
ilişkiler geliştiriliyor'
Hangi ülkede ekonomik gelişme 
varsa o ülkede güvenlik, siyaset ve 
sosyal alanlarda ilerlemenin de ol-
duğunu belirten Kiyumi, iki ülke 

arasındaki siyasi ilişkilerin gelişti-
rildiğini söyledi. Ekonomik olarak 
da siyasi başarının kat edilemedi-
ğini vurgulayan Kiyumi, ekonomik 
alamda daha büyük beklentilerin 
olduğunu ve büyük ticari anlaşma-
ların gerçekleşmesinin istendiğini 
belirtti. İki ülke ekonomisinin or-
tak ekonomi olmasını arzu ettikle-
rini anlatan Kiyumi, daha çok proje 
ile Türk ve Ummanlı iş adamları-
nın arasındaki işlerin geliştirilme-
sinin istendiğini bildirdi. 60 Türk 
şirketinin kayıtlı olarak Umman’da 
çalıştığını aktaran Kiyumi, şirket-
lerin 54 milyon Umman Riyali ka-
pasitesine sahip olduğunu söyle-
di. Ummanlı işadamlarının yeni ve 
stratejik ortaklıklar kurmak için 
toplantıya geldiğini vurgulayan Ki-
yumi, “Aramızda halihazırda Türk 
ortaklıkları olan işadamları var. 
Gelecekte ortaklık kurmak için ge-
len işadamları da var” dedi.

Toplantıda, DEİK ile Umman 
Ticaret ve Sanayi Odaları (OCCI) 
arasında karşılıklı iyi niyet anlaş-
ması imzalandı.

E K O N O M İ  B A K A N I  N İ H A T  Z E Y B E K C İ  T O P L A N T I L A R A  K A T I L D I

N A İ L  O L P A K ,  A R T A N  T İ C A R E T E  D İ K K A T  Ç E K T İ

Türk Konseyi Ekonomiden Sorumlu 
Bakanlar Toplantısı, Astana’da gerçekleşti

Malta ile ilişkilerde yeni 
yatırım fırsatları değerlendirildi

Türk Konseyi Ekonomiden So-
rumlu Bakanlar 5’inci Toplantı-
sı ve Türk İş Konseyi bünyesin-
de faaliyet gösteren Ekonomi 
Çalışma Grupları Yedinci Top-
lantısı 28–29 Eylül 2015 tarihle-
rinde Kazakistan’ın başkenti As-
tana’da gerçekleşti.

28 Eylül’de ‘Ekonominin Çeşit-
lendirilmesi’, ‘Ekonomik İşbirli-
ğinin Temeli Olarak Girişimcilik’ 
ve ‘Yatırım Ortamının İyileştiril-
mesi’ çalışma gruplarında daha 
önceden belirlenmiş gündem ko-
nularının görüşüldüğü toplantı-
ların sonuçları üye ülke ekono-
milerinden sorumlu Bakanla-
rın onayına sunuldu. Toplantıda, 
2015 yılının son çeyreği içerisin-
de Astana’da üye ülke ulusal oda-
ları, iş örgütleri yöneticilerinin 
katılacağı Yuvarlak Masa Top-
lantısı, 2016 yılının ilk yarısında 
İstanbul’da Azerbaycan Yatırım 
Forumu ve 29 Nisan 2016 tari-
hinde Bişkek’te Türk İş Konseyi 
4’üncü İş Forumu ve İş Konseyi 
Toplantısı’nın gerçekleştirilmesi 
kararlaştırıldı.

29 Eylül 2015 tarihinde gerçek-
leştirilen Ekonomiden Sorum-

lu Bakanlar 5’inci Toplantısı’na 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek-
ci, Kazakistan Ulusal Ekonomi 
Bakanı Yerbolat Dossayev, Kırgı-
zistan Ekonomi Bakan Yardım-
cısı Daniyar İmanaliyev ve Azer-
baycan Ekonomi ve Sanayi Bakan 
Yardımcısı Sahib Mammadov ka-
tılım sağladı.

 Türk Konseyi üyesi ülkeler 
arasında işbirliğinin bütün alan-
larda geliştirilmesi ve karşılık-
lı ticaret hacminin artırılması 
için daha fazla çaba gösterilme-
si gerektiği belirtilen toplantıda 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek-
ci, gelecek dönemlerde yapılacak 
toplantılara üye ülke özel sektör 
temsilcilerinin de katılım sağla-
ması gerektiğini söyledi. Türki-
ye’nin Türk Cumhuriyetleri ile 
karşılıklı serbest ticaret anlaş-
masının imzalanması için çalış-
malar yapıldığını anlatan Zey-
bekci, üye ülkelerin Türkiye’de 
tanıtımları için bu ülkelerin ulu-
sal kurumlarının DEİK ile iş-
birliği yapmalarının çok faydalı 
olacağını ve benzer çalışmalara 
Türk tarafının her türlü desteği 
sağlayacağını vurguladı.

Türkiye-Malta İş Forumu, DEİK 
Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı ve Müstakil Sanayici ve İşa-
damları Derneği (MÜSİAD) Baş-
kanı Nail Olpak ev sahipliğinde, 
Malta Ticaret İşletmeler ve Sa-
nayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Anton Borg ve Türkiye-Mal-
ta İş Konseyi Başkanı Halis Çak-
mak’ın katılımları ile 30 Eylül 
2015 tarihinde İstanbul’da ger-
çekleşti.

İki ülke arasındaki önemli iliş-
kilerden birisinin de dil öğren-
mek amacıyla her yıl Malta’ya gi-
den ve sayıları binleri aşan Türk 
öğrenciler olduğunu vurgulayan 
Nail Olpak, Türkiye ile Malta ara-
sındaki ikili ticaret hacminin son 
yıllarda dikkate değer bir artış 
gösterdiğini söyledi. Olpak, söz-
lerine şöyle devam etti: “İkili tica-
ret hacminin gösterdiği bu artışın 
kompozisyonuna baktığımızda, 
son 10 yılda Türkiye’nin Malta’ya 
ihracatının arttığı, ithalatının ise 
dalgalı bir seyir izlediğini görüyo-
ruz. Türkiye’nin Malta’ya ihraca-
tı; 2004 yılında 98 milyon dolar 
iken, 2014 yılında 1 milyar dolar 
düzeyine ulaşmıştır. Türkiye’nin 
Malta’dan ithalatı ise, 2004’te 
73 milyon dolar iken, 2011 yılın-
da 324 milyon dolara yükselmiş, 
2014 yılında ise 57 milyon dolara 
gerilemiştir.”

Malta Ticaret İşletmeler ve Sa-
nayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Anton Borg ise Malta Ti-
caret İşletmeler ve Sanayi Oda-

sı’nın 1948 yılında gönüllülük 
esasına dayalı olarak kurulduğu-
nu, vizyonunun ulusal ve Avrupa 
düzeyinde politika ve faydalı eko-
nomik koşulların oluşturulma-
sının olduğunu kaydetti. Devlet 
ve farklı kuruluşlar ile iş geliştir-
mek amaçlı işbirliği yapıldığını 
ifade eden Borg, üyeler arasında-
ki ilişkilerin sağlamlaştırıldığını 
vurguladı. Malta’da iş ve yatırım 
için ülkeler üzerinde tanıtım fa-
aliyetlerinin artırıldığını anlatan 
Borg, Trade Malta’nın Türkiye’yi 
yakından takip ettiğini söyledi. 
Türkiye-Malta ortaklığının çok 
boyutlu olabileceğini vurgulayan 
Borg, üçüncü ülkelerde eğitim ve 
inşaat alanlarında işbirliği yapı-
labileceğine dikkat çekti.

Forum, DEİK Türkiye-Malta 
İş Konseyi tarafından, MÜSİAD 
işbirliğiyle ve Malta Ticaret Gi-
rişimcilik ve Sanayi Odası, Mal-
ta Enterprise, Trade Malta ve Fi-
nance Malta’nın katkılarıyla ger-
çekleşti.

D Ü N Y A C A  Ü N L Ü  A K A D E M İ S Y E N L E R  V E  İ Ş A D A M L A R I  G E L E C E K

1’inci İstanbul PPP Zirvesi, 27 ülkenin karar 
alıcı bürokratlarını bir araya getiriyor 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK) koordinasyonunda, G-20 
takviminde yer alan Ekonomi Ba-
kanlığı desteği, Dışişleri Bakanlı-
ğı, Dünya Bankası, Hazine Müs-
teşarlığı gibi ulusal ve uluslara-
rası birçok kurum ve kuruluşun 
işbirliği ile İstanbul Grand Ceva-
hir Hotel’de, ‘1. İstanbul PPP Zir-
vesi’ 5 Kasım 2015 tarihinde ger-
çekleşek. 

1. İstanbul PPP Zirvesi'nde, 27 
ülkeden PPP (Kamu- özel sektör 
işbirliği) alanında çalışan karar 
alıcı bürokratların, dünyaca ünlü 

akademisyenlerin ve işadamla-
rının bir araya gelerek, PPP ala-
nında standartların belirlenmesi 
üzerine tartışmaların gerçekleş-
tirileceği teknik paneller düzen-
lenecek. 

Zirve ile aynı gün, H2H (Hu-
man to Human) görüşmeleri dü-
zenlenerek, katılım sağlayacak 
söz konusu 27 ülkenin karar alıcı 
bürokratları ile Türkiye’de PPP 
alanında faaliyet gösteren özel 
sektör temsilcilerinin bir araya 
geleceği bir ikili görüşme platfor-
mu sağlanacak. 
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İran ile ticaretimiz 
günden güne artıyor

Türkiye-İran Tercih-
li Ticaret Anlaşma-
sı (TTA) ile toplam 
265 üründe (Türki-

ye’nin 140, İran’ın 125 ürünün-
de) gümrük vergisinde karşılık-
lı olarak indirim yapıldı. Türki-
ye’nin bazı tarım ürünlerinde 
İran’a tarife indirimi vermesi 
ve buna karşılık İran’ın ise bazı 
sanayi ürünlerinde Türkiye’ye 
tarife indirimi sağlaması karar-
laştırıldı. İran’ın, TTA ile Tür-
kiye’ye tarife indirimi sağlaya-
cağı ürünler arasında; temizlik 
ürünleri, ilaç, kozmetik, plastik 
malzemeler, orman ürünleri, 
tekstil, hazır giyim, ev tekstili, 
mobilya, çelik ürünleri, demir 
ve demir dışı metaller, buzdola-
bı, bulaşık makinaları gibi beyaz 
eşya ürünleri, klimalar ve elekt-
rik-elektronik ürünleri gibi bir 
çok ürün yer alıyor. Söz konu-
su ürünlerde 2012 yılında Tür-
kiye’nin dünyaya ihracatı 38.9 
milyar dolar olarak gerçekleş-
miş olup; bu meblağ, Türki-
ye’nin aynı yıl gerçekleştirdiği 
toplam ihracatın yüzde 25.5’ine 
tekabül ediyor.

Ayrıca, TTA kapsamında 
İran’ın Türkiye’ye tarife indirimi 
yapmayı kabul ettiği sanayi ürün-
lerinde 2012 yılında Türkiye’nin 
İran’a ihracatı yaklaşık 830 mil-
yon dolar olarak gerçekleşti. An-
laşmanın yürürlüğe girmesi ile 
birlikte bu ürünlerde ihracatımı-
zın, 3 yıl sonunda iki katına çıka-
cağı bekleniyor. Diğer taraftan, 
söz konusu anlaşma kapsamında 
İran’a taviz verilen tarım ürünle-
rinin İran’dan yapılan toplam ta-
rım ürünleri ithalatı içindeki pa-
yı yüzde 57 seviyesinde.

Türkiye-İran Tercihli Tica-
ret Anlaşması hakkındaki ka-
nun TBMM’de 10.09.2014 günü 
görüşülerek kabul edildi. Cum-
hurbaşkanı tarafından onay-
lanarak 04.11.2014 tarihinde 
Resmi Gazetede yayınlandı ve 
01.01.2015’te karşılıklı olarak 
yürürlüğe girdi ve uygulama 
başladı.

Ancak bulunduğumuz nokta-
da uygulamada aksaklıklar ol-
duğu görülüyor. İran tarafından 
bazı itirazlar ve talepler geliyor. 
Listede olan bazı ürünler için 
İran gümrüklerinin uygulama-
ya başlamadığı bilgileri geliyor. 
Şu sıralar anlaşma üzerinde ye-
ni görüşmeler planlanıyor. Her 
iki tarafı da memnun edecek de-
ğişikliklerin yapılmasını bekli-
yor ve ümit ediyoruz.

Gerekli araştırmalar yapılıp 
İran ile ticaret yapılmalı
İran ile iş yapmadan önce de-
taylı bir hazırlık yapılmalı, İran 
ile iş yapan firmalardan, meslek 
örgütlerinden (odalar, ihracat-
çı birlikleri), ticaret müşavir-
liği ve Ekonomi Bakanlığı web 
sayfasından gerekli araştırma-
lar yapılmalıdır. İran pazarına 
giriş uzun vadeli bir proje ola-
rak planlanmalı. Sektörel fuar-
lara bireysel veya milli katılım 
sağlanmalı. İran’da ortaklık ko-
nusunda çok dikkatli olunmalı. 
Verilen bilgilerin doğruluğu ve 
eksiksiz olduğu farklı kaynak-
lardan doğrulanmalıdır.

İran’da yatırım yapanlar, şir-
ket kuranlar İran mevzuatına ve 

mali sistemine aykırı işler yap-
maktan azami ölçüde kaçın-
malıdır. İş yapılan firmaların 
Kart-ı Bazargani’si olması artı 
bir puandır. 

İş yapılan firmalar iyice araş-
tırılmalıdır. Güvene dayalı bir 
ticaret yapılmamalı. Mal bedeli 
peşin olarak tahsil edilmeli, be-
deli tahsil edilmeden özel üre-
tim kesinlikle yapılmamalıdır. 
Vadeli satışlarda banka teminat 
mektubu, bu mümkün değilse 
gayrimenkul ipoteği alınmalı-
dır. Tek bayilik konusunda çok 
dikkatli olunmalıdır.

Ticari bağlantılarda ve diğer 
önemli konularda hukuki yar-
dım alınmalı, sözleşme olma-
dan iş yapılmamalıdır.

İran’da yatırım planlarında 
acele edilmemeli, hazırlık evre-
si uzun tutulmalı, pazar araştır-
maları, sektörün alışkanlıkları 
ve kabulleri çok iyi araştırılma-
lıdır. Bizde kabul gören bazı uy-
gulamalar İran’da ciddi bir di-
rençle karşılaşabilmektedir. 

İran’da yatırım yapan firmalar, 
personel kadrosunu oluşturur-
ken çok dikkatli olmalıdırlar.

Önemli çalışmalara 
imza atıyoruz
DEİK olarak Türkiye ve İran’da 
karşılıklı olarak iş forumları 
düzenliyoruz. Bu toplantılar-
da Türk ve İran işadamları bu-
luşturulup, karşılıklı olarak iş 
hacminin artırılmasına gayret 
ediyoruz. Hem Türkiye, hem 
de İran’da hükümetler ve dev-
let kurumları nezdinde, iki ül-
kede iş yapılmasını güçleştiren 
uygulama ve mevzuatın iyileş-
tirilmesi için girişimlerde bulu-
nuyoruz. 

DEİK’in aldığı yeni yapı ve ya-
pılacak seçimlerin getireceği 
dinamizm ile önümüzdeki dö-
nemde her iki ülke arasındaki 
ticaret ve yatırımların artırıl-
ması, zorlukların giderilmesi 
için daha da fazla gayret edile-
ceğine ve bunun da başarılaca-
ğına inanıyorum.

İran'da firmaların yer alması 
için hepimiz çalışmalıyız
İran pazarı hem ticaret, hem de 
yatırım açısından Türkiye için 
çok güzel ve potansiyeli çok 
yüksek bir pazar. Bu pazarda ül-
kemiz firmalarının yoğun bir 
şekilde yer alması için hepimiz 
çok çalışmalıyız. 

Türkiye ve İran geçmişi çok 
eskilere giden ortak bir tarihe 
sahip iki ülke. İki ülke arasında 
vize bulunmuyor. Bu, çok önem-
li bir avantaj. 

Ben, işadamlarımızı İran’da 
yatırım ve ticaret yapmak üzere 
çalışmalarını yoğunlaştırmaya 
davet ediyorum.

Osman Aksoy
Türkiye-İran İş Konseyi 

Başkan Yardımcısı

Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, İran’ın yeni 
dönemde bir fırsatlar 
ülkesi olduğunu 
vurgulayarak, iki ülkenin 
ortak kültür coğrafyasında 
ortak yatırımlar 
yapmasının önemine 
dikkat çekti.

İran İslam Cumhuriyeti  İran Sa-
nayi, Maden ve Ticaret Bakanı Mu-
hammed Rıza Nimetzade ile Çalış-
ma Yemeği, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, DEİK Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve 
Türkiye İhracatçılar Meclisi Baş-
kanı Mehmet Büyükekşi, İran’ın 
Ankara Büyükelçisi Ali Rıza Bik-
deli, Ekonomi Bakan Yardımcı-
sı Adnan Yıldırım, Türkiye Mü-
teahhitler Birliği Başkanı Mithat 
Yenigün, Türkiye Bankalar Birliği 
Başkanı Hüseyin Aydın’ın katılım-
ları ile 1 Ekim 2015 tarihinde An-
kara’da gerçekleşti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek-

ci, Türkiye ve İran Cumhurbaş-
kanlarının iki ülke arasında hedef-
ledikleri 30 milyar dolarlık tica-
ret hacmi için verimli bir toplantı 
gerçekleştirdiklerini söyledi. İran 
Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı 
Muhammed Rıza Nimetzade ile 3 
ayda bir karşılıklı ziyaret gerçek-
leştirilerek bir araya gelinmesinin 
kararlaştırıldığını belirten Zey-
bekci, 2015 yılı başında Türkiye ve 
İran arasında yürürlüğe giren Ter-
cihli Ticaret Anlaşması’nın (TTA) 
önemli bir gelişme olduğunu kay-
detti. İki ülke arasında 30 ürünün 
daha TTA kapsamına alınacağını 
açıklayan Zeybekci, tarım ve sana-
yi ürünlerinin de anlaşma kapsa-
mına dahil edilmesinin arzu edil-
diğini bildirdi. Türkiye ve İran’ın 
“tercih hakkı olmayan kardeşler” 
olduğunu vurgulayan Zeybek-
ci, dünya ticareti daralırken TTA 
sonrasında İran ile ticaretin yüz-
de 17 arttığını belirtti. İran’ın ye-
ni dönemde bir fırsatlar ülkesi ol-
duğunu belirten Zeybekci, iki ülke 
olarak ortak kültür coğrafyasında 

ortak yatırımlar yapmasının öne-
mine değindi.

“Dünyanın ilgisi arttı, Türk 
işadamlarını da İran’a yatırıma 
bekliyoruz”
İran İslam Cumhuriyeti  İran Sa-
nayi, Maden ve Ticaret Bakanı Mu-
hammed Rıza Nimetzade, Türkiye 
ile stratejik ilişkilerinin olduğunu 
söyledi. Türk dostlarının hizme-
tinde olduğunu aktaran Nimetza-
de, Türk özel sektörü ile çalışma-
ya hazır olduklarını kaydetti. ABD 
ve AB ile iş ilişkisi olan şirketle-
rin İran’dan uzak durduğunu be-
lirten Nimetzade, P5+1 ile İran’ın 
kazan kazan temelinde anlaştığını 
vurguladı. Anlaşmadan sonra Ko-
re, Japonya, Çin ve Avrupa’dan zi-
yaretlerin arttığına dikkat çeken 
Nimetzade,  Türk şirketlerini de 
İran’a davet etti. Türk şirketleri ile 
yatırımlara özel önem verdiklerini 
belirten Nimetzade, İran Ulaştır-
ma Bakanlığı’nın liman, havayolu, 
otoban projelerinin yakın zaman-
da açıklayacağını aktardı. Ener-

ji projelerinin de yakın zamanda 
açıklanacağını belirten Nimetza-
de, görevlerinin engelleri ortadan 
kaldırmak olduğunu ifade etti. İran 
tarafının da TTA’yı genişletmek 
istediğini dile getiren Nimetza-
de, sanayi alanında işbirliğine ha-
zır olduklarını belirterek, Türk iş 
adamlarını İran’a davet etti.

Transit ve gümrük
sorunlarının çözümü bekleniyor
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, 
DEİK bünyesinde faaliyet gösteren 
127 iş konseyinden birisi olan Tür-
kiye-İran İş Konseyi’nin sadece ti-
careti değil yatırımları da artırmak 
için çalıştığını söyledi. Türkiye-İ-
ran İş Konseyi Başkanı Rıza Eser de 
transit ve gümrük sorununun çö-
zülmesi gerektiği belirterek psiko-
lojik siyasi meselelerin ticarete en-
gel olmaması gerektiğini vurguladı.

TİM Başkanı Mehmet Büyükek-
şi ise, İran’ın yatırımcıya güven-
ce vermesinin gerekliliğini belir-
terek, doğalgaz müzakereleri daha 
hızlı olması gerektiğini ifade etti.

T Ü R K İ Y E - K U V E Y T  İ Ş  K O N S E Y İ  B A Ş K A N I  İ B R A H İ M  E K Ş İ :

Arap ligi ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz

‘Arap Ülkelerinde İşinizi Sağla-
ma Alın: Arap Yatırım ve İhracat 
Kredi Garanti Şirketinin Rolü’ 
semineri, DEİK Türkiye-Kuveyt 
İş Konseyi Başkanı İbrahim Ek-
şi, Dhaman Genel Müdürü Fahad 
Al-İbrahim ve Aktif Bank Genel 
Müdürü Serdar Sümer’in katılım-
ları ile 8 Ekim 2015 tarihinde İs-
tanbul’da gerçekleşti. 

Kuveyt Merkezli Arap Yatı-
rım ve İhracat Kredisi Garantisi 
Şirketi (The Arab Investment & 
Export Credit Guarantee Corpo-
ration-Dhaman) tarafından, DE-
İK Türkiye-Kuveyt İş Konseyi iş-

birliğiyle gerçekleşen seminerde, 
Türkiye-Kuveyt İş Konseyi Baş-
kanı İbrahim Ekşi, “DEİK olarak, 
Arap ligi ülkeleri ile ticaretin yanı-
sıra karşılıklı yatırımlar ve müte-
ahhitlik ilişkilerinin gelişmesine 
büyük önem vermekteyiz. Özel-
likle yatırım ilişkilerinin potansi-
yelin altında olduğunu görmekte-
yiz. Ayrıca, bazı Arap ligi ülkeleri 
ile henüz imzalanmamış olan ser-
best ticaret anlaşmalarının da en 
kısa zamanda imzalanmalarını te-
menni etmekteyiz. Bugünkü top-
lantımızın da bu anlamda önem 
taşıdığını düşünmekteyim” dedi. 

T O P L A N T I D A  Ö N E  Ç I K A N  S E K T Ö R L E R  K O N U Ş U L D U

P E K  Ç O K  F A R K L I  Ü L K E D E N  K U R U M L A R  T O P L A N T I D A  Y E R  A L D I

Avusturya’daki gelişmeler masaya yatırıldı

Orta Asya ve Kafkaslar Resepsiyonu’na 30 firma katıldı

DEİK ve ABA işbirliğinde Neden 
Avusturya–Avusturya Yatırım 
Semineri düzenlendi. Seminer, 
DEİK ve Austrian Business Agen-
cy (ABA) işbirliğiyle 6 Ekim 2015 
tarihinde İstanbul’da gerçekleş-
tirildi. Söz konusu seminere DE-
İK Türkiye–Avusturya İş Konseyi 
Başkanı Şadi Gücüm, Başkan Yar-
dımcıları Tevfik Bilgen ve Nurlu 
Esemenli, ABA’dan Peter Löschl, 
Yapı Kredi’den Wolfgang Schilk, 
CMS Reich-Rohrwig’den Döne 
Yalçın, Avusturya Ticari Konso-
losu Konstantin Bekos, İstanbul 
Ticaret Müşaviri Marco Garcia ve 
Yardımcı Ticari Konsolos Gabrie-

le Haselsberger katıldı.
DEİK Türkiye–Avusturya İş 

Konseyi Başkanı Gücüm, Avus-
turya ekonomisi hakkında bilgi-
ler vererek Avrupa Birliği pazarı 
için Avusturya’nın önemli bir gi-
riş noktası olduğunu söyledi. 

Peter Löschl, Austrian Busi-
ness Agency ve Avusturya hak-
kında bir sunum gerçekleştirdi. 
Diğer AB ülkeleri ile karşılaştır-
malı gerçekleştirdiği Avusturya 
ekonomisi ve yatırım ortamı su-
numu çerçevesinde Avusturya 
ekonomisinin büyümesi, öne çı-
kan sektörler, yatırım ortamı gi-
bi konular hakkında katılımcılara 

bilgiler aktardı.
Döne Yalçın, Avusturya’da yatı-

rım gerçekleştirmek isteyen fir-
malar veya firma kurmak isteyen-
ler için hukuki bilgiler hakkında 
bir sunum gerçekleştirdi. Hukuk 
ve vergi açısından düzenlemele-
ri aktaran Yalçın, Avusturya’nın 
sunduğu teşvikler hakkında katı-
lımcılara bilgi verdi.

UniCredit Bank Austria ve Ya-
pı Kredi Risk Yönetimi Wolfgang 
Schilk, Avusturya’ya yatırım ger-
çekleştirmek isteyen firmalar 
için bankacılık sistemine dair bil-
giler aktararak, Avusturya’da bu-
lunan çeşitli iş modellerini tanıttı.

Japon Dış Ticaret Teşkilatı (Jetro) 
tarafından, DEİK ve Azerbaycan’da 
İhracat ve Yatırımları Teşvik Fonu 
(Azpromo) işbirliğinde, ‘Orta Asya 
ve Kafkaslar Semineri’ düzenlendi. 
Avrupa ve Türkiye’de faaliyet gös-
teren  Mitsubishi, İtochu, Toshi-
ba, Marubeni, Sumitomo gibi yak-
laşık 25 Japon firması ile Orta As-
ya ve Kafkaslarda faaliyet gösteren 
Türk firmalarını bir araya getiren 
Networking Resepsiyonu, 2 Ekim 

2015 tarihinde İstanbul’da gerçek-
leştirildi. Etkinliğe 30 Türk ve 40 
Japon firma temsilcisi katıldı. 

Seminerde Çalık Enerji Genel 
Müdürü Osman Saim Dinç, Türk-
menistan’da iş ortamı ve firma fa-
aliyetlerini katılımcılara aktardı. 
Azpromo Başkan Danışmanı Na-
tiq Madatov, Azerbaycan’da iş or-
tamı sunumunu, Sumgayıt Kimya 
Sanayi Parkı Yatırımcı İlişkileri Kı-
demli Uzmanı Kamran Ayyubov ise 

söz konusu Park’ın avantajları hak-
kındaki sunumunu katılımcılar ile 
paylaştılar. 

Networking resepsiyonu önce-
sinde Türkiye-Japonya İş Konseyi 
Yürütme Kurulu Üyesi Muhammet 
Aksan, Türk ve Japon firmalarının 
üçüncü ülkelerde yapabilecekleri 
ortaklıkların faydaları konusunda 
katılımcılara bilgi aktardı. Toplan-
tının sonunda firma temsilcileri 
ikili görüşmeler gerçekleştirdi.      

UTM İş Konseyi
Dubai’de 
konferansa katıldı

DEIK Uluslararası Teknik Mü-
şavirlik (UTM) İş Konseyi, Mü-
şavir Mühendisler Uluslara-
rası Federasyonu FIDIC’nun 
her yıl geleneksel olarak ger-
çekleştirdiği Uluslararası Alt-
yapı Konferansı’na, 13-15 Ey-
lül 2015 tarihlerinde Dubai’de 
katıldı. Türk teknik müşavir-
lik sektörünün temsil edilmesi 
amacı ile açılan stantta, ulus-
lararası mühendislik firmaları 
ile temaslar kurulurken işbirli-
ği fırsatları da değerlendirildi. 
Heyette UTM Başkanı Demir 
İnözü, Başkan Vekili Levent 
Gelgin, Yürütme Kurulu Üye-
si Sinan Aker yer alırken, üye 
firmalar Yüksel Proje ve Su-Ya-
pı’nın da temsilcileri katıldı.

İş Konseyi Başkanı İnözü, 
“UTM İş Konseyi’nin Mayıs 
ayında Kazakistan’a başarıyla 
gerçekleştirdiği teknik müşa-
virlik heyetinin ardından, Ara-
lık ayında Dubai’ye heyet ziya-
reti düzenleme kararı alması, 
Türk teknik müşavirlik sektö-
rünün yurtdışında daha aktif 
hale gelmesi için atılan sevin-
dirici bir adım” ifadelerini kul-
landı. 

İ Ş B İ R L İ K L E R İ  E L E  A L I N D I

Ü Ç L Ü  F O R U M  İ L K  K E Z  D Ü Z E N L E N İ Y O R

Saraybosna’da üçlü ülke iş forumu

Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan 
Üçlü İş Forumu, Ekonomi Bakan-
lığı, Bosna Hersek Dış Ticaret ve 
Ekonomik İlişkiler Bakanlığı ve 
Sırbistan Ticaret, Telekom ve Tu-
rizm Bakanlığı koordinasyonun-
da, Bosna Hersek Dış Ticaret Oda-
sı organizasyonunda ve Sırbistan 
Ticaret ve Sanayi Odası ile DEIK 
işbirliğinde, 20 Ekim Salı günü Sa-
raybosna’da düzenlenecek. İlk kez 
düzenlenecek toplantıya Ekono-

mi Bakanı Nihat Zeybekci, Bosna 
Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik 
İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic, 
Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve 
Ticaret-Telekom ve Turizm Ba-
kanı Rasim Ljajic katılacak. Üç-
lü ekonomik ilişkileri geliştirme 
amacıyla Bakanlıklar seviyesinde 
imzalanan anlaşmanın ardından 
düzenlenecek olan forumda bölge 
ve çevre pazarlarda işbirliği konu-
lu paneller düzenlenecek. 

‘İran, yeni dönemde
bir fırsatlar ülkesi’
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Rusya-Türkiye Diplomatik İlişkilerin 95. Yıldönümü: 
Çok Boyutlu Ortaklık Stratejisi Moskova
‘Çin’de İş Fırsatları’ Paneli İstanbul
Tbilisi Silk Road Forum Tiflis
Eko Atlantic Projesi Tanıtım Toplantısı İstanbul
Rusya Federasyonu Soçi’de İş Ve Yatırım Olanakları 
Toplantısı İstanbul 
Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü İş Forumu 
Sarajevo
Türkiye-Rusya Kek Bölgesel İşbirliği Çalışma Grubu 
2.Dönem Toplantısına Eşzamanlı Olarak Türk Ve 
Rus Firmalarının Katılımıyla Seminer Ankara
Qs University Rankings: Eeca (Emerging Europe & 
Central Asia) Launch İstanbul
PPP İstanbul 
Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı Tokyo
İspanya - Bask Bölgesi Tic. Ofisi Spri İle Seminer 
İstanbul 
7. Uluslararası Türkmenistan Yatırım Forumu Diğer
Türkiye - Belarus Yatırım Forumu İstanbul 
Türkiye Organ Nakli Vakfı İnt Projesi Çalıştayı 
İstanbul

Etkinlik Listesi

Vardan: İtalya ile işbirlikleri
daha da artırılacak

DEİK Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Cihad 
Vardan, İtalya ile ticari 
ilişkilerin önemli bir 
seviyeye ulaştığını, 
karşılıklı işbirliklerini 
daha da artırmak 
için çalışmaların 
sürdürüleceğini söyledi. 

İtalya Ekonomik Kalkınma Bakan 
Yardımcısı Carlo Calenda ile CEO ye-
meği, DEİK Türkiye-İtalya İş Konse-
yi ve İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği 
işbirliğiyle, 6 Ekim 2015 tarihinde İs-
tanbul’da gerçekleşti. Yemeğe, İtal-
ya Büyükelçisi Luigi Mattiolo, DEİK 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ci-
had Vardan, DEİK Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve Türkiye-İtalya İş Konse-
yi Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Dı-
şişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Genel 
Müdürü-Büyükelçi Aslıgül Üğdül, 
DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı ve Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyü-
kekşi, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Türkiye Seyahat Acentaları Birli-
ği (TURSAB) Başkanı Başaran Ulu-
soy, DEİK Yönetim Kurulu Üyeleri 
Ali Koç ve Berna İlter, Türkiye-İran 
İş Konseyi Başkanı Rıza Eser, Türk ve 
İtalya iş dünyasının önde gelen tem-
silcileri katıldı.

İtalya ekonomisi ve İtalya’da öne 
çıkan fırsatlar hakkında bir sunum 
gerçekleştiren Calenda, 2015 yılında 
İtalya ekonomisinin görünümü hak-
kında bilgiler verdi. Gayri safi milli 
hasılada 3 yıldan sonra gerçekleşen 
bir artış olduğunu belirten Calenda, 
sanayi üretiminde hareketlenme, iş-
sizlik oranında 2014 yılının aynı dö-
nemine gore yüzde 0.7’lik bir düşüş 
göstermesi, birleşme ve satın alımlar 
piyasasında hareketlilik, 2015 yılının 
ilk 7 ayında 2014 yılının aynı döne-
mine göre İtalya’nın ihracat oranın-
da yüzde 5.2’lik büyüme gerçekleş-
tiğinin bilgisini verdi. 2014 yılında 
İtalya’nın sanayi ürünleri ticareti 
hakkında G-20 ülkeleri ile karşılaş-
tırmalı olarak bilgiler veren Calenda, 
dünyanın önde gelen ekonomilerinin 
2000 ve 2013 yılları arasında dünya 
ekonomisindeki pazar payları hak-
kında katılımcılara bilgi vererek, İtal-
ya’nın 2000 ve 2013 yılları aralığında 
pazar payını koruduğunu söyledi. 

İtalya Yatırım Ofisi’nin 
açılması önemli
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Cihad Vardan, Türkiye’nin üçüncü 

ticaret ortağı, Türkiye’deki en bü-
yük beşinci küresel yatırımcı hali-
ne gelen İtalyan temsilcilere Türki-
ye’ye gösterdikleri ilgi için teşekkür 
etti. 2002 yılından itibaren bin 200 
İtalyan şirketin Türkiye’de 2.7 mil-
yar dolar değerinde yatırım yaptığını 
belirten Vardan, Türk şirketlerinin 
İtalya’daki yatırımlarının 300 mil-
yon dolar civarında olduğunu söyle-
di. Türk şirketlerinin İtalya’dan şir-
ket ve marka satın alarak Made in 
Italy logosunun gücüyle küresel pa-
zarlarda gücünü artırma yoluna git-
tiğini anlatan Vardan, Türkiye’ye 
İtalya’dan gelen yatırım miktarının 
İtalya’nın yatırım hacminin yüzde 
birinin altında olduğunu vurguladı. 
İtalyan Hükümeti’nin İstanbul’da 
‘İtalya Yatırım Ofisi’ açıyor olması-
nın önemli bir gelişme olduğunu be-
lirten Vardan, 2016 yılında İtalya’dan 
Türkiye’ye düzenlenecek olan yeni-
lenebilir enerji, biyomedikal sektör-
lerini kapsayan yatırım heyeti ziya-
retinde DEİK olarak her türlü deste-
ğin gösterileceğini vurguladı.

Ekonomik ambargo sonrası 
İran’ın birçok Avrupa ülkesinin ya-
tırım gündeminde olduğunu ifade 

eden Vardan, İran’ın yeniden küresel 
pazara entegre olacağını ve bunun 
yeni iş imkanlarını beraberinde ge-
tireceğini kaydetti. Türkiye ve İtal-
ya’nın İran pazarında geçmiş ilişki-
lerden beslenen farklı rekabetçi üs-
tünlükleri olduğunu aktaran Vardan, 
bu hususları değerlendirerek İran 
pazarına ortak bir heyet düzenle-
nebileceğini vurguladı. Türk nakli-
yecilerinin geçiş belgesi kotaları ve 
vize serbestisi konusuna değinen 
Vardan, TTIP sürecine Türkiye’nin 
dahil edilmesi gibi hususlarda İtal-
ya’dan destek beklediklerini söyledi. 

Türk ve İtalyan firmalar
yeni iş modelleri geliştirebilir
Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı 
Zeynep Bodur Okyay, Türk ve İtal-
yan firmaların birlikte projelendire-
bileceği çok sayıda yeni iş modeli ol-
duğunu söyledi. Türkiye’deki İtalyan 
sermayesinin  yüzde 1’i temsil ettiği-
ni ve yeni mekanizmalara ihtiyaç ol-
duğunu belirten Okyay, Türkiye’de 
18 şehrin diğer şehirlere nazaran çok 
daha açık olduğunu vurgulayarak, ti-
carette “Türk firmalarının İtalyan 
firma/marka satın alması” ve “Türk 

şirketlerinin coğrafi avantajlarını 
kullanarak sınırları ortadan kaldır-
ması” şeklinde 2 trendin son dönem-
de yoğun olarak izlendiğini belirtti. 
İtalya’da sürdürülebilir yatırım ve 
çalışma ortamı için gerekli yatırım-
ların hızlı bir şekilde yapılması ge-
rektiğinin altını çizen Okyay, 18 yıl-
dır Gümrük Birliği’nde olan Türki-
ye’nin çok değiştiğini belirterek, son 
yıllarda ekonominin düzenli olarak 
yüzde 5 oranında büyüme gösterdi-
ğini, GSMH’yi 3’e katladığını, yurt-
dışı yatırımların yüzde 20 oranında 
artış gösterdiğini söyledi. 

Türkiye’nin İtalyanlardan KO-
Bİ’lerin yönetim stili gibi konularda 
daha çok şey öğrenerek çok daha bü-
yük gelişme gösterebileceğini ifade 
eden Okyay, İtalyan şirketlerin Ar-
Ge kabiliyetinin yüksek olduğunu 
ve Türkiye’de de bu konuda bir teş-
vik programı hazırlandığını söyle-
di. İran’ın ekonomik ambargosunun 
kalkmasının ardından dünya ekono-
misine yeniden entegre olma konu-
sunda önemli bir pazar haline geldi-
ğini belirten Okyay, İran’ın 3. pazar-
larda işbirliği hususunda önemli bir 
örnek olabileceğini söyledi. 

‘İtalyanlar, Türkler ile birlikte İran’da işbirliği yapabilir’
Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı Rıza 
Eser, İran’a ekonomik ambargonun 
kalkmasının ardından, dünya 
ülkelerinin ilgisinin üst seviyelere 
çıktığını söyledi. Ambargonun 
kalkmasından önce Türk şirketlerinin 

İran ile ticaret ve yatırımlara devam 
ettiğini belirten Eser, Gübretaş 
firmasının İran’da 1.1 milyar dolarlık 
bir yatırım gerçekleştirdiğini 
kaydetti. İran’da yatırım ve ticaret 
hususunda Türklerin bir adım 

önde olduklarını ifade eden Eser, 
İtalyan firmaların da bu avantajı 
kullanarak Türkler ile İran’da işbirliği 
yapabileceğini belirterek, İran İş 
Konseyi olarak her türlü desteğin 
memnuniyetle sağlanacağını söyledi.

S E K T Ö R Ü N  T Ü R K İ Y E ’ D E K İ  E N  B Ü Y Ü K  E T K İ N L İ Ğ İ

DEİK-FCIC Uluslararası Mühendislik Forumu İstanbul’da gerçekleşecek

DEIK Uluslararası Teknik Müşa-
virlik İş Konseyi ve İslam Ülkeleri 
Müşavirler Federasyonu (FCIC) 
ortaklığında ‘Uluslararası Mü-
hendislik Forumu’ Intercontinen-
tal Hotel İstanbul’da 27-28 Kasım 
tarihlerinde düzenlenecek. 

İkincisi düzenlenen forumun 

bu yılki teması, ileri teknoloji uy-
gulamalarının teknik müşavirlik 
sektöründeki kullanımı ve inova-
tif çözümleri olacak. 

Ekonomi Bakanlığı destekle-
ri ile gerçekleşecek toplantıda iki 
gün boyunca bilişim teknolojile-
ri ve uygulamaları, yapı bilgi sis-

temleri (BIM), sözleşme yöneti-
mi, su ve enerji konularında pa-
neller gerçekleşecek. 

İslam Kalkınma Bankası, IFC 
ve EBRD’den katılacak konuşma-
cılar potansiyel arz eden projeler 
ve finansmanları ile ilgili bilgiler 
verirken, Orta Asya, Afrika ve Or-

tadoğu coğrafyalarındaki inşa-
at sektörünün durumu ve teknik 
müşavirler için var olan iş fırsat-
ları ile ilgili konuşmalar yapılacak. 

20’yi aşkın ülkeden katılımcıları 
ağırlayacak olan toplantı, sektörün 
Türkiye’deki en büyük uluslararası 
etkinliği olma niteliğinde.  

B Ü Y Ü K E L Ç İ  A L T I N O K  İ L E  C İ B U T İ  E K O N O M İ S İ  K O N U Ş U L D U

Yeni Cibuti Büyükelçisi ile tanışma toplantısı düzenlendi

Görevine yeni atanan Cibuti Bü-
yükelçisi Sadi Altınok ile tanışma 
toplantısı, DEİK Türkiye-Cibu-
ti İş Konseyi Başkanı Fatih Vol-
kan Kazova ev sahipliğinde DEİK 
Türkiye-Cibuti İş Konseyi Yürüt-
me Kurulu Üyeleri Tolga Çapraz, 
İbrahim Çetin Özdemir, Mehmet 
Ali Korkmaz, Süleyman Çiçek, 
Hüseyin Gençali, Esra Cevahir ve 
Mehmet Mustafa Akincilar, Exim 
Bank Uluslararasi Krediler Daire 
Başkani Ali Koray Erden’in katı-
lımı ile 29 Eylül 2015 tarihinde İs-
tanbul’da gerçekleşti. 

Türkiye-Cibuti İş Konseyi Baş-
kanı Fatih Volkan Kazova, Cibu-
ti’nin Doğu Afrika’ya açılım için 
önemli bir konumda yer aldığını 
söyledi. Türkiye-Cubiti İş Konse-

yi’nin 2015 yılında kurulduğunu 
anlatan Kazova, iki ülke arasında-
ki ticaret hacminin 65 milyon do-
lar olduğunu ve ticaret hacminin 
5 yıl içerisinde 300 milyon dolara 
çıkarılabileceğini belirtti. 

2016 yılında Cibuti’de kurul-
ması planlanan Türkiye Ekonomi 
Serbest Bölgesi’nin de ticaret hac-
minin gelişmesine büyük katkıda 
bulunacağını vurgulayan Kazova, 
KOBİ’lerin de bu bölgeden fayda-

lanabileceğini sözlerine ekledi.
Büyükelçi Sadi Altınok, bir ön-

ceki görevini Suudi Arabistan’ın 
Riyad kentinde gerçekleştirdiğini 
ifade etti. 

Cibuti hakkında yaptığı ön araş-
tırma neticesinde herhangi bir si-
yasi problemin olmadığını belirten 
Altınok, iki ülke arasındaki eko-
nomik ve ticari ilişkilerin gelişti-
rilmesinin önceliği olduğunu söy-
ledi.  Altınok, Cibuti’de iş yapma 
koşulları ve olanakları hakkında 
daha detaylı bilgiye sahip olduktan 
sonra konsey faaliyetlerinin geliş-
tirilmesi için her türlü desteği ve-
receğini belirterek, katılımcıların 
mevcut sorunları ve önerileri çer-
çevesinde de gerekli girişimlerde 
bulunacağını kaydetti.

Y E M E Ğ İ ,  T Ü R K İ Y E - P E R U  İ Ş  K O N S E Y İ  O R G A N İ Z E  E T T İ

A S S O L O M B A R D A  G E N E L  D İ R E K T Ö R Ü  M İ C H E L E  A N G E L O  V E R N A :

Peru Büyükelçisi Del Carpio
onuruna veda yemeği düzenlendi

DEİK aracılığıyla Türkiye 
ile ticareti geliştirebiliriz

Peru Büyükelçisi Jorge Enrique 
Abarca Del Carpio onuruna veda 
yemeği, Fahri Konsolos Jak Ha-
yim, DEİK Türkiye-Amerika İş 
Konseyleri Koordinatör Başkanı 
Aykut Eken, İş Konseyi Başkanı 
Eser Olcay Avunduk, İş Konseyi 
Üyesi Halil Demirel, Peru Ticaret 
Müşaviri Fernando Albareda’nın 
katılımları ile 28 Eylül 2015 tari-
hinde İstanbul’da gerçekleşti. 

DEİK Türkiye-Peru İş Konse-

yi tarafından düzenlenen yemek-
te Büyükelçi Del Carpio, Türki-
ye’de geçirdiği 5 yılın kendisi için 
çok değerli olduğunu söyledi. Del 
Carpio, Türkiye ile Peru arasın-
daki temasları güçlendirilmesine 
yönelik çalışmaların devam et-
mesini temenni ettiğini belirtti.

Peru ile ticaret faaliyetinde bu-
lunan ve Büyükelçilik yetkilileri-
nin biraraya geldiği toplantı hedi-
ye takdimi ile sona erdi.

Assolombarda Genel Direktörü 
Michele Angelo Verna ile görüş-
me, DEİK Türkiye-İtalya Baş-
kan Vekili Cafer Sait Okray, BIP 
Partners Danışmanlık Firması-
nın Yönetici Ortakları Livio Bet-
toschi ve Furkan Öcal ile 2 Ekim 
2015 tarihinde  İstanbul’da ger-
çekleşti. 

Verna, Assolombarda olarak 
faaliyet gösterdikleri bölgenin 
sektörel ve ekonomik anlamda 
üstünlükleri, İtalya’nın total eko-
nomisine yaptıkları katkı ve AB 
genelindeki payları gibi detayları 
içeren bir sunum gerçekleştirdi. 

Lombardia Bölgesi’nin İtal-
ya’nın gayri safi milli hasılasının 
yüzde 52’sini oluşturduğu, İtal-
ya’da faaliyet gösteren şirketlerin 
yüzde 80’inin bu bölgede yer al-
dığını ve anılan firmaların yüzde 
90’ının Assolombarda üyesi ol-
duğu belirten Verna, Confindust-

ria’nın bütçesinin yüzde 50’sinin 
Assolombarda tarafından sağlan-
dığını söyledi. 

Kurum olarak hizmet verdik-
leri firmalar ve bölge için sade-
ce yatırım çekmek değil, aynı 
zamanda firmaların uluslara-
rasılaşmasını sağlamak gibi mis-
yonları olduğunu anlatan Verna, 
üyeleri nezdinde yapılan bir an-
ket çalışması sonucunda 10 he-
def ülke belirlediklerini ve Tür-
kiye’nin de bu sıralamada üçüncü 
sırada yer aldığını kaydetti. 

DEİK ile bir işbirliği anlaşması 
imzalamaktan ve İtalya’nın eko-
nomik anlamda en zengin bölgesi 
olarak Türkiye ile DEİK aracılı-
ğıyla işbirliğini, ticareti geliştir-
mekten memnuniyet duyacakla-
rını belirten Verna, İtalya tarafın-
da da bir eşbaşkan belirlenerek 
konsey mekanizması yapısının 
güçlendirilebileceğini söyledi. 

T O P L A N T I  İ S T A N B U L ’ D A  G E R Ç E K L E Ş T İ R İ L D İ

Estonyalılara Türkiye iş ortamı anlatıldı

Türkiye Ekonomisi ve İş Orta-
mı konulu seminer, DEİK Türki-
ye–Estonya İş Konseyi ev sahip-
liğinde Estonya Ticaret ve Sanayi 
Odası ve Enterprise Estonya iş-
birliğiyle, çeşitli sektörlerde faa-
liyet gösteren 7 Estonya firması-
nın katılımı ile 28 Eylül 2015 tari-
hinde İstanbul’da gerçekleşti. 

Seminere DEİK Türkiye–Es-
tonya İş Konseyi Başkanı Ali Ga-
lip İlter, Estonya’nın Ankara Bü-

yükelçiliği’nden Lilian Kasevä-
li, Başbakanlık Yatırım Destek 
ve Tanıtım Ajansı Baş Proje Di-
rektörü Yasemin Esenlik, Kuleli 
Hukuk Bürosu’ndan Turgay Ku-
leli ve WPS Partners OÜ firma-
sından Özlem Tümer katıldı. Es-
tonyalı firmalara Türkiye ekono-
misi, Türkiye’de iş yapma ortamı, 
Türkiye’de hukuk ve mevzuat ile 
ilgili bilgiler konusunda sunum-
lar gerçekleştirildi.
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