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Türk ve Ç�n �şadamlarına devlet 
başkanlarından tam destek

Türk-Ç�n İş Forumu’nda 
konuşan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayy�p Erdoğan, 
Türk�ye ve Ç�n’�n �l�şk�ler� 
gel�şt�rmek konusunda 
oldukça kararlı olduğunu 
ve �k� devlet�n de 
�şadamlarına her türlü 
desteğ� vereceğ�n� söyled�.

 
 

Türkiye - Çin İş Forumu, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Baş-
kanı Xi Jinping, Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, Çin Halk Cumhu-
riyeti Ticaret Bakanı Gao Hucheng 
ve DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan’ın katılımları 
ile 30 Temmuz 2015’te Çin’in baş-
kenti Pekin’de gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tür-
kiye ile Çin Halk Cumhuriyeti ara-
sındaki ikili ilişkilerde son yıllarda 
karşılıklı güven temelinde önemli 
mesafelerin kat edildiğini belirte-
rek, bu gelişmelerde 2010 yılında 
kurulan stratejik işbirliğinin bü-
yük katkısının olduğunu söyledi. 
Çin’in, Türkiye’nin uzak Asya’da-
ki en büyük, dünyada ise Alman-
ya ve Rusya’dan sonra üçüncü bü-
yük ticaret ortağı olduğunu ifade 
eden Erdoğan, 2002 yılında 2 mil-
yar dolara yaklaşan ticaret hacmi-
nin 2014 yılında 28 milyar dola-
ra ulaştığını dile getirdi. Ticarette 
kazan-kazan ilkesinin sağlıklı ve 
güvenli ekonomik ilişkinin önem-
li bir paydası olduğunu vurgulayan 
Erdoğan, sözlerine şöyle devam et-
ti: “Çin ile ticaretimizde 2000 yı-
lında 1.24 milyar dolar olan dış ti-
caret açığı bugün yaklaşık 22 mil-
yar dolara çıkmış durumda. Bu 
rakamın dengeli ve sürdürülebi-
lir bir hale kavuşturulması için be-
raberce çaba göstermemiz gereki-
yor. Bunu da aramızda değerlen-
dirdik. İnanıyorum ki bu konuda 

Çin’in Türkiye’de yapacağı yatı-
rımlar bu açığı kapama açısından 
büyük önem arz ediyor. Biz bu ko-
nuda kolaylaştırıcı her türlü adımı 
atmaya hazırız.”

Türkiye ve Çin’in ekonomik iş-
birliğini üçüncü ülkelere yöne-
lik ortak projelerle genişletmeye 
önem vermesi gerektiğini belirten 
Erdoğan, “İlişkilerimizin gelişti-
rilmesi konusunda önemli olan si-
yasi kararlılıktır ve her iki taraf-
ta da bu siyasi kararlılığın olduğu-
nu görüyorum. Kurulan siyasi ve 
hukuki altyapıyı değerlendirecek 
olan siz değerli işadamlarısınız. 
Türk ve Çin devletleri olarak her 
türlü teşviki, desteği size vereceği-

mizden emin olmalısınız” dedi.
 

‘Uzay, f�nans ve yatırımda 
yen� �şb�rl�kler� gerek�yor’
Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Baş-
kanı Xi Jinping, uzay, finans ve ya-
tırım olmak üzere üç yeni işbirliği 
alanının iki ülke arasında aktif bir 
şekilde ileriye götürülmesi gerekti-
ğini söyledi. Çin halkının 200 yıllık 
hedefini gerçekleştirmek için çaba-
ladığını ve Türkiye’nin de 2023 he-
defl eri olduğunu belirten Jinping, 
Türkiye ve Çin’in hedefl erini ger-
çekleştirmek amacıyla uluslararası 
işbirliğinin önemli olduğunu belirt-
ti. İki ülke arasında yapılan anlaş-
manın Çin-Ortadoğu ülkeleri ara-

sındakilerin en büyüğü olduğunu 
anlatan Jinping, anlaşmanın taraf-
ların birbirine verdiği önemi göster-
diğini vurguladı. İki ülke arasında-
ki işbirliği mekanizmasının ekono-
mi, ticaret, güvenlik ve kültür gibi 
diğer alanlara da yönlendirileceği-
ni ve işbirliklerinde lokomotif göre-
vi yapacağını bildiren Jinping, Çin 
ve Türkiye arasında öncelikli olarak 
hızlı tren ve yeni enerji alanlarında 
adımların atılacağını kaydetti. Tür-
kiye’nin enerji koridoru oluşturmak 
istediğini ve Çin’in yeni enerji ala-
nında avantajları olduğunu söyleyen 
Jinping, Çin şirketlerinin enerji ala-
nında güçlü olduğunu ve Ankara-İs-
tanbul arası yüksek hızlı tren hattı-

nın 2. etabını başarılı şekilde yap-
tıklarını ve Kars-Edirne Hızlı Tren 
Projesi dahil diğer demiryolu proje-
lerinde aktif şekilde rol almak iste-
diklerini ifade etti. Türkiye ile her 
alanda işbirliğinin derinleştirilme-
sini istediğini belirten Jinping, dün-
yanın dış yatırımda en büyük üçün-
cü ülkesi olan Çin’in Türkiye’deki 
yatırımlarında teşvikin artırılması 
için Çinli firmalara destek sağlana-
cağını söyledi.

 
‘Gel�n, beraberce 
tekrar tar�h yazalım’
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, Çin Halk Cum-
huriyeti Devlet Başkanı Jinping’in  

Türkiye ziyaretinde söylediği 
“Türkler ve Çinliler tarihi ortak yaz-
mış bir millet” sözüne atıfta buluna-
rak, “Gelin, beraberce tekrar tarih 
yazalım. Ancak tarihi bu sefer, Asya 
steplerinde değil, Avrupa’da, Afri-
ka’da, Balkanlarda, Kafk asya, Orta-
doğu’da yazalım ve bu yeni tarihi yu-
an ve TL ile yazalım” dedi. 

Çin’in öncülük ettiği ‘İpek Yolu 
Ekonomik Kuşağı’ projesinin küre-
sel ekonominin Çin ile Avrupa’yı ve 
Türkiye’yi birbirine bağlayacağını 
belirten Vardan, büyüme motoru ile 
iki ülke arasındaki ekonomik ilişki-
lerin derinlik kazanabileceğini, ikili 
ticaret hacminin de gerçek potansi-
yeline ulaşabileceğini söyledi.

Ç�n Devlet Başkanı �lk kez 
b�r �ş forumuna katıldı

Forum sonrasında b�r değerlend�rme 
yapan Vardan, Ç�n Devlet Başkanı 
J�np�ng’�n normal koşullarda h�çb�r 
�ş forumuna katılmadığını ancak 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın z�yaret�ne 
verd�ğ� öneme b�naen ve onun r�casını 
kırmayarak foruma geld�ğ�n� söyled�. 
Bu durumun �k� ülke arasındak� �l�şk�ler 
açısından oldukça öneml� olduğunu 
anlatan Vardan, J�np�ng’�n de bu 
�l�şk�lere ne denl� önem verd�ğ�n�n açık 
gösterges� olduğunu bel�rtt�. Ayrıca 
forum sırasında gerçekleşen �k�l� �ş 
görüşmeler�ne katılan �şadamlarının 
da yapılan görüşmelerden oldukça 
memnun kaldıklarının b�lg�s�n� 
aldıklarını ve bunun da kend�ler�n� 
z�yades�yle memnun ett�ğ�n� 
kaydeden Vardan, “Umuyorum k�, bu 
yüksek düzeyl� görüşmeler, küresel 
ekonom�ler�n parlayan �k� yıldızı Ç�n 
�le Türk�ye’n�n �ler�ye dönük b�rl�kte 
yapab�lecekler�ne yönel�k öneml� 
b�r adım olacaktır. Toplantılarımız 
ülkem�ze hayırlı olsun” ded�.
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DEİK’�n yen� genel merkez� �ş dünyasının kalb�nde Türk�ye’n�n hedef� AB �le tam entegrasyondur

DEİK, genel merkezini Levent’teki 
River Plaza’ya taşıdı. Yeni merke-
zin açılışı, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, DEİK Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Cihad Vardan, Tür-
kiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, MÜ-
SİAD Başkanı Nail Olpak, TOBB 
Başkan Vekili Halim Mete, Türkiye 
Müteahhitler Birliği (TMB) Baş-
kanı Mithat Yenigün ile diğer da-
vetlilerin katılımıyla gerçekleşti. 

DEİK’in yeni genel merkezi, iş 
dünyasının kalbi olan Levent’te Ri-
ver Plaza’da iş dünyasına hizmet 
vermeye devam edecek. Kolay eri-
şim, üyelere hızlı hizmet sunumu, 
çalışanları önceleyen açık ofis or-
tamları ile baştan tasarlanan yeni 
genel merkez 3 ay gibi kısa bir süre-
de hazırlandı.

Zeybekci, DEİK’in yeni ofis açılı-
şında, DEİK’in 1986 yılından itiba-
ren faaliyette olduğunu hatırlata-
rak, ülkedeki tüm kurumların Tür-
kiye’nin 2023, 2051, 2073 hedefl eri 
doğrultusunda beraber çalışması 
gerektiğini belirtti. Zeybekci ayrı-
ca, son dönemdeki başarılı ve etkin 
faaliyetlerinden dolayı tüm DEİK 
çalışanlarını tebrik etti. 

Vardan,  yeniden yapılandırı-
lan DEİK’in, Anayasa Mahkeme-
si’nin de tanımıyla “Kamu gücüy-
le donatılmış, kendine özgü, atipik, 
özel hukuk tüzel kişiliğini haizdir” 
ibaresinin yer aldığını söyledi. DE-
İK’in bir kamu kuruluşu  olmadığı-
nın altını çizen Vardan, “DEİK’in 

Türk özel sektörünün hemen ta-
mamının temsil edildiği farklı ve 
özel bir statüsü vardır. Bizler bu 
yapıda, faaliyetlerimizi Ekonomi 
Bakanlığı ile son derece uyumlu ve 
koordineli olarak, işbirliği içinde 
ve hedef odaklı bir şekilde yürüt-
mekteyiz.  Ekonomi Bakanlığı bu 
alandaki hedefl erin kamu tarafın-
daki, DEİK’te  ise özel sektör tara-
fındaki işlerini yapmakta” dedi. 

102 kurucu kuruluş 
127 �ş konsey� �le çalışıyoruz
Vardan, DEİK’in yeniden yapılan-
dırılarak başta TOBB, TİM, MÜ-
SİAD, TÜSİAD, TMB, TÜMSİAD,  
UND ve YASED olmak üzere Türk 
özel sektörünün önde gelen tüm 
temsilcilerinin bir araya geldi-
ği bir kurum haline dönüştüğünü 
söyledi. Vardan, sözlerini şöyle ta-
mamladı: “Bugün itibariyle DEİK, 
Cumhurbaşkanımız, Başbakanı-
mız, Ekonomi ve Dışişleri Bakan-

larımızın dış gezilerindeki ve yur-
tiçi kabullerindeki iş dünyasıyla il-
gili tüm organizasyonları yapacak 
tek resmi kurum olarak yetkilen-
dirilmiştir. Gerektiği hallerde, or-
ganizasyonlarımızı kurucu kuru-
luşlarımız ile de birlikte yapıyoruz. 
Tüm bu sistem, ancak ve ancak hep 
birlikte olduğumuz vakit çok daha 
iyi çalışıyor. Başarı hep el ele, kol 
kola olduğumuz zaman daha ça-
buk geliyor. Sonuçta bugün biz hiç-
bir kurumu ayırmadan 102 kuru-
cu kuruluş ve 127 iş konseyimizle 
birlikte ülke hedefl erimiz doğrul-
tusunda çalışmaktayız ve göreve 
geldiğimiz günden bu yana daha 1 
sene dolmadan faaliyetlerimizi bir 
önceki döneme nazaran 3-4 kat ve 
hatta bazı alanlarda 7-8 artırmış 
vaziyetteyiz. Yeni binamızda daha 
etkin ve verimli çalışabileceğimizi 
düşünüyoruz. Yeni Genel Merke-
zimizin DEİK’e ve ülkemize hayır-
lı olmasını dileriz.”  

Türkiye-İtalya İş Forumu,  Ekono-
mi Bakanı Nihat Zeybekci,  İtalya 
Ekonomik Kalkınma Bakan Yar-
dımcısı Carlo Calenda, DEİK Yö-
netim Kurulu Başkanı Ömer Ci-
had Vardan, Confindustria Genel 
Müdür Yardımcısı Daniel Kraus 
ve DEİK Türkiye-İtalya İş Konse-
yi Başkanı Zeynep Bodur Okyay’ın 
katılımları ile 14 Eylül 2015’te İtal-
ya’da gerçekleşti.

Türkiye’nin kişi başına düşen 
milli gelirinin 13 yılda 3 bin do-
lardan 13 bin dolara yüksel-
diğini belirten Zeybek-
ci, Türkiye’nin tarım 
sektöründe dünya-
da yedinci, Avru-
pa’da birinci sıra-
ya geldiğini söy-
ledi. 

Türkiye’nin 
dördüncü bü-
yük ticaret part-
nerinin İtalya ol-
duğunu anlatan 
Zeybekci, iki ülke 
arasında 20 milyar 
dolarlık ticaret hacmi 
olduğunu kaydetti.  Ticare-
tin önündeki sınırların kaldırıl-
ması gerektiğini belirten Zeybekci, 
“Transatlantik Ticaret ve Yatırım 
Ortaklığı Anlaşması ve Trans Pa-
sifik Ortaklığı gibi anlaşmalar ile 
dünyada çeşitli bloklar oluşuyor. 
Türkiye’nin hedefi AB ile tam en-
tegrasyondur” dedi. 

İtalya Ekonomik Kalkınma Ba-

kan Yardımcısı Carlo Calenda, 
Türkiye pavyonunun Expo Mila-
no 2015 kapsamında en çok ziyaret 
edilen pavyonlardan biri olduğu-
nu söyledi. Türkiye ile İtalya ara-
sındaki ikili ticarette 2015 yılının 
ilk 6 ayında yüzde 12’lik büyüme-

nin gerçekleştiğini ifade eden 
Calenda, iki ülke arasında-

ki ithalat ve ihracatın son 
derece dengeli olduğunu 
kaydetti. Enerji, savun-
ma, altyapı ve finans gi-
bi sektörlerde başarılı iş-

birliklerinin mevcut oldu-
ğunu vurgulayan Calenda, 

KOBİ’ler arasında da güzel 
bir sinerjinin mevcut olduğu-

nu bildirdi. Calenda, “Tekstil, 
gıda ve turizm sektörlerinde son 

dönemde Türkiye’den İtalya’ya 40 
civarında yatırım gerçekleşti. Ye-
nilenebilir enerji ve biomedikal 
sektörlerinde daha çok iş birliği 
yapabiliriz. İran gibi, Orta Asya ül-
keleri gibi üçüncü ülkelerde işbir-
liği yapabiliriz. DEİK’in yaptığı ça-
lışmalar büyük önem taşıyor. Expo 
Antalya 2016 için biz de aynı des-
teği vermek isteriz” diye konuştu.

Stratej�k 
ortak İtalya

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan da, 
Türkiye ve İtalya arasında Akdeniz havzasında eskilere 

dayanan dostluk ilişkilerinin son 10 yılda ‘stratejik ortaklık’ 
noktasına yükseldiğini söyledi. İtalya’nın Türkiye’de en büyük 

beşinci küresel yatırımcı haline geldiğini belirten Vardan, 
Türkiye’nin İtalya’daki yatırımlarının hızlı bir artış gösterdiğini 

kaydetti. İki ülke arasında önümüzdeki dönemde daha güçlü 
bir yatırım ilişkisi tesis edilebileceğini anlatan Vardan, “Türk 

özel sektörünün küresel markası DEİK, sahip olduğu 
ulusal, bölgesel ve küresel networkü, profesyonel 

kadrosu ile sizlerin Türkiye’deki iş ve yatırım 
projelerine destek vermeye hazırdır” 

ifadelerini kullandı.



DÜNYA SAYFA 02 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI

02
1 8  E Y L Ü L  2 0 1 5  •  C U M A

'Türk�ye ve Endonezya 
b�rb�r�n� tamamlayan �k� ülke'

Ekonom� Bakanı N�hat 
Zeybekc�, ASEAN üyes� 
Endonezya’nın ve Gümrük 
B�rl�ğ� anlaşmasına sah�p 
olan Türk�ye’n�n b�rb�r�n� 
tamamlayan �k� ülke 
olduğunu söyled�.

 
Endonezya-Türkiye İş Forumu, 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Enerji Bakanı Taner Yıldız, Endo-
nezya Cumhuriyeti Ekonomi Ko-
ordinasyon Bakanı Sofyan A. Dja-
lil, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan ve Endonez-
ya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Suryo Bambang Sulisto’nun katı-
lımları ile 1 Ağustos 2015’te Endo-
nezya’nın başkenti Jakarta’da ger-
çekleşti. Foruma 400’ü aşkın işa-
damı katıldı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zey-
bekci, iki ülke arasındaki mevcut 
ekonomik ilişkilerin potansiye-
line yakışır sonuçlar sergileme-
diğini söyledi. Türkiye ve Endo-
nezya’nın 2020 hedefl eri arasında 
dünyanın ilk 10 ekonomisi arası-
na girme hedefinin olduğunu be-
lirten Zeybekci, iki ülkenin he-
defl erine ulaşabilmesi için ticari 
ortaklıklarını ve yatırım faaliyet-
lerini artırması gerektiğini belirt-
ti. Endonezya’nın 2050 yılına ka-
dar dünyanın ilk 5 ekonomisi ara-
sına girme hedefinin olduğunu ve 
Türkiye ile benzer ekonomik di-
namikler sergilediğini ifade eden 
Zeybekci, ülke sınırlarının eko-
nomik güçler ile çizildiğini, günü-
müz iş dünyasında G20 üyesi olan 
Türkiye ve Endonezya’nın katma 
değeri yüksek mal ticareti yapa-
rak, iki ülke arasındaki ticari den-
geleri iyileştirilmesi gerektiğini 
vurguladı. Türkiye’nin Endonez-
ya’nın Avrupa’ya açılmasında ki-
lit kapı olarak önemli bir rol oyna-
dığını anlatan Zeybekci, Güney-
doğu Asya Uluslararası Birliği’nin 
(ASEAN) oluşumuyla yeniden ya-
pılanmaya çalışan Endonezya’nın 
ve AB ile Gümrük Birliği anlaşma-

sına sahip olan Türkiye’nin birbi-
rini tamamlayan iki ülke olduğu-
nu söyledi.

Türk Hava Yolları’nın İstan-
bul-Jakarta arasında direk yolcu 
ve kargo seferlerinin olduğunu ak-
taran Zeybekci, iki ülke arasındaki 
ticaretin önündeki lojistik zorluk-
ların iyileştirildiğini söyledi. Deniz 
yolu taşımacılığının da iyileştiril-
mesi gerektiğini belirten Zeybekci, 
Endonezya ve Türkiye’nin dünya-
nın ilk 10 ekonomisi arasına girme 
yolundaki ortak hedefl eri için kat-
ma değeri yüksek işbirliği yapma-
ları gerektiğini bildirdi.

D�yalog gel�şt�r�lmel�
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, Türk iş dünya-
sının Asya’ya baktığında Endonez-
ya’yı orta ve uzun vadeli verileri ile 
büyüleyici bir ekonomi olarak gör-
düğünü söyledi. İki ülke arasında da-
ha güçlü ekonomik işbirliğinin ol-
ması için mesafenin yakınlaştırıl-
ması gerektiğini belirten Vardan, 
ekonomik ilişkilere imkan verecek 
hukuki altyapının ve Türk ve Endo-
nezyalı şirketlerin arasındaki diya-
log mekanizmasının güçlendirilme-
si gerektiğini söyledi. Yatırımların 
Karşılıklı Korunması Anlaşması’na 

ilaveten iki ülke arasında Serbest 
Ticaret Anlaşması imzalanması-
nın önem taşıdığını belirten Vardan, 
sözlerine şöyle devam etti: “İki G-20 
ekonomisi olarak kapsayıcı ve adil 
bölgesel ticaret ve yatırım rejimle-
rinin savunucusu ve takipçisi olma-
mız gerekmektedir. Meksika-Endo-
nezya-Güney Kore-Türkiye- Avust-
ralya (MIKTA) oluşumunun 7 Ekim 
2015 tarihinde İstanbul’da düzenle-
yeceği iş forumuna davet etmek is-
tiyorum.” Açılış konuşmalarının ar-
dından, DEİK ve Endonezya Ticaret 
ve Sanayi Odası arasında ‘Mutaba-
kat Zaptı’ imzalandı.

Endonezya, keşfed�lmey� bekleyen b�r pazar
Endonezya Cumhur�yet� Ekonom� 
Koord�nasyon Bakanı Sofyan A. 
Djal�l, Endonezya’nın 250 m�lyon 
nüfusu �le Güney Asya’nın en büyük 
ekonom�k aktörü olarak Türk 
�şadamları �ç�n keşfed�lmey� bekleyen 
b�r pazar olduğunu söyled�. Hızla 
gel�şmekte olan Endonezya’da enerj� 
ve altyapı projeler�nde yatırıma 

�ht�yaç duyulduğunu bel�rten Djal�l, 
Endonezya’nın mevcut elektr�k 
tüket�m�n� karşılamak �ç�n her sene 
10 m�lyon MW yatırım yapması 
gerekt�ğ�n� kaydett�. Endonezya’nın 
coğraf� konumu göz önüne alındığında 
jeotermal enerj� sektöründe ger� 
dönüşler�n hızlı, karlılık oranının 
yüksek olab�leceğ�n� vurgulayan Djal�l, 

�k� ülke arasında yatırımları teşv�k 
etmek amacıyla ‘Bölgesel Ortak 
Kom�syonlar’ın oluşturulab�leceğ�n� 
d�le get�rd�. Endonezya’nın ortak 
kom�syonlardan b�r�n� Ç�n Halk 
Cumhur�yet� �le oluşturduğunu 
söyleyen Djal�l, Türk�ye �le de ortak 
kom�syonların kurulmasına sıcak 
bakıldığını sözler�ne ekled�.

D E İ K  T Ü R K İ Y E - A F R İ K A  İ Ş  K O N S E Y L E R İ  K O O R D İ N A T Ö R  B A Ş K A N I  T A M E R  T A Ş K I N :

Senegal �le �l�şk�ler katlanarak artacak

Türkiye-Senegal İş Forumu, Sene-
gal Ankara Büyükelçisi Moustapha 
Mbacke, Senegal Ekonomi, Mali-
ye ve Planlama Bakanlığı Kamu-Ö-
zel Sektör Ortaklığı Daire Başka-
nı Teigue Mbodj Dıaw, Dakar Tica-
ret, Sanayi ve Tarım Odası Başkan 
Yardımcısı Daouda Thıam ve Sene-
gal-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ah-
met Amar’ın katılımları ile DEİK 
Türkiye-Afrika İş Konseyleri Ko-
ordinatör Başkanı Tamer Taşkın ve 
Türkiye-Senegal İş Konseyi Başka-
nı Mustafa Akıncılar’ın ev sahipli-
ğinde 15 Eylül 'de gerçekleşti.

Moustapha Mbacke, “DEİK iki 
ülke arasındaki ticareti tekrar di-
namikleştirmek için elinden gelen 
herşeyi yapmaktadır” dedi.

Senegal’in 10 yıldır büyüme ora-
nının yüzde 5 olduğunu belirten 
Mbacke, “Coğrafi açıdan Senegal 
Batı Afrika’ya açılan kapıdır. Sena-
gal’de yatırım oranı GSYH’nin yüz-
de 30’unu, büyüme oranı da yüzde 
7’yi aşmaktadır. Kişi başı milli ge-
lir bin 500 yüz dolardır” ifadelerini 
kullandı.

Senegal’in direk yatırım ülke-
si olarak Afrika’daki 10 destinas-
yondan biri olduğunu vurgulayan 
Mbacke, bütün hedefl erin yerine 
getirilmesi için Senegal’in ulusal 
ve uluslararası yatırımcıya ihtiyacı 
olduğunu kaydetti. Turizm, tekstil, 
su ürünleri, tarım, balıkçılık, yeni-
lebilir enerji ve sağlık gibi sektörle-
rin yatırım alanları olduğunu belir-
ten Mbacke, Senegal Hükümeti’nin 
Türk yatırımcıları beklediğini söz-
lerine ekledi.

Tamer Taşkın, “Türkiye-Senegal 
İş Konseyi’nin faaliyete geçmesiyle 
birlikte 165 milyon dolar dolayın-
da bulunan ticaret hacminin ve dü-
şük düzeydeki yatırım ilişkilerimi-

zin katlanarak artacağına inancım 
tam” dedi.

Türkiye’nin demir-çelik, inşaat 
malzemeleri, otomotiv ana ve yan 
sanayi, turizm, tekstil, enerji, ku-
yumculuk, bankacılık, iletişim, bil-
gi teknolojileri, ulaşım gibi sektör-

lerde çok gelişmiş bir altyapıya sa-
hip olduğunu ifade eden Taşkın, 
tüm bu alanlardaki bilgi ve tecrü-
be alışverişi ile iki ülkenin birbiri-
nin ekonomik kalkınmasına destek 
olabileceğini kaydetti. Taşkın, söz-
lerine şöyle devam etti: “Bu forum 

sonunda müteahhitlikten, ticare-
te, lojistikten sağlığa geniş bir yel-
pazede faaliyet gösteren firmalar 
ile Senegalli dostlarımızı bir araya 
getirerek birçok alanda işbirliği ve 
ortak projeleri hayata geçirebilece-
ğinizi düşünüyorum.”

Dış t�caret�n artması hedefl en�yor

"Türk�ye Senegal'e �lham ver�yor"

Türk�ye-Senegal İş Konsey� Başkanı 
Mustafa Akıncılar, Senegal’�n son 10 yılda 
ekonom�k büyümes�n�n yıllık ortalama 
yüzde 5 düzey�nde olduğunu söyled�.  
Senegal’e Türk�ye’n�n �hracatının 2014 
yılında b�r öncek� yıla göre yüzde 38 

artarak 165 m�lyon sev�yes�ne geld�ğ�n� 
bel�rten Akıncılar, 2014 yılı �thalatının 
�se 5 m�lyon dolar c�varında olduğunu 
kaydett�. Türk�ye �le Senegal arasındak� 
dış t�caret hacm�n�n artırılmasının 
hedefl end�ğ�n� anlatan Akıncılar, şunları 

söyled�: “Bugün burada s�z değerl� 
Senegal heyet� �le paylaşacağımız b�lg�ler 
ışığında �k� ülke arasında kazan-kazan 
mantığına dayalı t�car� ve ekonom�k 
�l�şk�ler�n daha da artmasına katkıda 
bulunacağımıza �nanıyoruz.”

Senegal Ekonom�, Mal�ye ve Planlama 
Bakanlığı Kamu-Özel Sektör Ortaklığı 
Da�re Başkanı Te�gue Mbodj Dıaw, 
Senegal’� yen� b�r ülke perspekt�f�ne 
get�rerek, ekonom�k kalkınmanın 
amaçlandığını söyled�. Türk�ye’n�n 
Senegal’e �lham veren b�r ülke 

olduğunu anlatan Dıaw, Senegal 
ve Türk �ş adamlarının ‘Kardeşl�k 
Derneğ�’n� kurduğunu b�ld�rd�. Senegal 
Hükümet�’n�n özel sektörün rekabetç� 
ve her yerde akt�f olmasını arzuladığını 
vurgulayan Dıaw, farklı sektörler�n de 
beklent�s�ne cevap vermeye çalışıldığını 

aktardı. Kamu kurumlarının gayretler� 
�le makro ekonom�k çevrede, verg�, 
altyapı ve formal�teler�n bas�tleşt�rmes� 
üzer�nde çalışmaların olduğunu bel�rten 
Dıaw, Senegal’e yatırım yapılmasının 
ve ekonom�n�n gel�şt�r�lmes�n�n 
hedefl end�ğ�n� d�le get�rd�.

D U B A İ ’ D E  Ö N E M L İ  G Ö R Ü Ş M E L E R  Y A P I L D I

SAİK, Sağlık Turizmi Kongresi’ne katıldı

DEIK Sağlık Turizmi İş Konse-
yi (SAİK) üyesi olan 4 sağlık ku-
ruluşu Acıbadem Sağlık Grubu, 
Ankara Güven Hastanesi, Medi-
cal Park Sağlık Grubu ve Memo-
rial Sağlık Grubu yetkilileri, Du-
bai merkezli organizatör firma 
Grand Aurum Marketing & Mar-
ta Consulting tarafından Birleşik 
Arap Emirlikleri’nin Dubai ken-
tinde 6-7 Eylül 2015 tarihlerinde 
düzenlenen 10. Dünya Sağlık Tu-
rizmi Kongresi’ne katıldı. 

Dubai Sağlık Kampüsü’nde ça-
lışan sağlık yöneticileri ve  farklı 
ülkelerden sağlık turizmi üzerine 
konuşmalar gerçekleşti. 

Kongrede açılış oturumların-

dan sonra, ikili iş görüşmeleri ger-
çekleşti. Afrika, Orta Doğu ve Kör-
fez ülkeleri ile eski Sovyet ülkele-
rinden gelen sağlık hizmeti satın 
alıcıları, tur operatörleri ve sağlık 
turizmi danışmanlık firmaları ve 
doktorlar ile görüşmeler gerçek-
leşti. SAİK adına katılım sağlanan 
Kongre’nin ikili iş görüşmelerinde 
yaklaşık 10 firma temsilcisi ile gö-
rüşmeler gerçekleştirildi. Özellik-
le Türk özel sağlık sektörünün sağ-
lık hizmeti ihracatında henüz gi-
remediği ve güçlü olmadığı Afrika 
ülkelerinden gelen sağlık turizmi 
danışmanlık firmaları ile sağlık iş-
birliği modelleri üzerine görüşme-
ler gerçekleştirildi.

S E M İ N E R E  K A T I L I M  O L D U K Ç A  Y O Ğ U N D U

Devlet destekler� eğ�t�m 
sem�ner� İstanbul’da gerçekleşt�

Ekonomi Bakanlığı Devlet Des-
tekleri Eğitim Semineri, 22 Tem-
muz 2015’te İstanbul’da gerçekleş-
ti. DEİK Genel Sekreteri Mustafa 
Mente’nin açılış konuşması ile baş-
layan seminerde, Serbest Bölge-
ler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler 
Genel Müdürlüğü Daire Başkanla-
rı Halis Kaya ve Daire Başkanı Öz-
ge Dumlupınar, İhracatı Geliştir-
me Uzmanı İrem Ekmekçi Konuk, 
Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik 
Müşavirlik Hizmetleri Dış Ticaret 
Uzmanı Sait Sözümert eğitim ver-
di. Seminere 150’den fazla iş dün-
yasının temsilcileri katılım sağladı. 

Döviz kazandırıcı hizmet sek-
törlerinin yurtdışına ticaretinin 
desteklenmesine yönelik olarak 
hazırlanan ve Ekonomi Bakanlı-
ğı tarafından 2015 yılı içerisinde 
güncellenerek yayımlanan 2015-
8 Döviz Kazandırıcı Hizmet Tica-
retinin Desteklenmesi Hakkında 
Karar ve 2015-9 Döviz Kazandırı-
cı Hizmet Sektörleri Markalaşma 
Destekleri Hakkında Karar kapsa-
mında, Halis Kaya, eğitim ve bili-
şim sektörlerine ve Özge Dumlu-
pınar sağlık turizmi ile film ve di-

zi sektörlerine sağlanan destekler 
hakkında sunumlarını gerçekleş-
tirerek, değişiklikler ve ilave des-
tekleri ile ilgili katılımcıları bilgi-
lendirdi. 

2011/1 Sayılı Pazar Araştırması 
ve Pazara Giriş Desteği Hakkında 
Tebliğ ile ilgili İrem Ekmekçi Ko-
nuk, ihracata yönelik devlet yar-
dımları kapsamında sınai ve ticari 
faaliyette bulunan firmalar ile iş-
birliği kuruluşlarına sunulan pa-
zar araştırması ve pazara giriş fa-
aliyetlerine ilişkin olarak verilen 
destekleri ile ilgili bilgi verdi.

Sait Sözümert de, 2014/10 Sa-
yılı Teknik Müşavirlik Hizmetle-
rine Sağlanacak Devlet Yardımla-
rı Hakkında Karar ile mühendislik 
ve mimarlık sektöründen katılan 
firma temsilcilerine, teknik mü-
şavirlik hizmetlerine yönelik ola-
rak Bakanlığın yürüttüğü kapsamlı 
devlet yardımı programı hakkında 
sunumunu gerçekleştirdi. 

Yoğun katılım ve interaktif otu-
rumlar çerçevesinde verimli geçen 
eğitim seminerinin, gelen talepler-
le, Ekim ayında DEİK tarafından 
tekrarlanması öngörülüyor.

Z İ Y A R E T T E  S T A ’ Y A  D İ K K A T  Ç E K İ L D İ

Priştine Büyükelçisi Kılıç’tan DEİK’e ziyaret

Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kı-
lıç, DEİK Yönetim Kurulu Başka-
nı Ömer Cihad Vardan’ı ziyaret 
etti. Serbest ticaret anlaşması-
nın (STA) yakın gelecekte Koso-
va makamlarınca onaylanmasın-
dan sonra iki ülke ticari ilişkile-
ri açısından olumlu gelişmelerin 
beklendiğini belirten Vardan, Bal-
kanların Türkiye için önemini 
vurgulayarak, Büyükelçi Kılıç’a 
görevinin hayırlı olmasını diledi. 
2015 yılının ikinci yarısında bir he-
yet ziyaretinin planlandığını ifa-
de eden Vardan, gerek karşı kanat 
Kosova Ticaret Odası, gerekse ilgi-
li kamu kuruluşları ile temasların 
gerçekleşeceğinin bilgisini verdi. 

İlk görevinin Kosova olmasın-
dan memnuniyet duyduğunu 
kaydeden Kılıç, DEİK tarafından 
düzenlenecek ziyaretin heyetini 
en kısa sürede Priştine’de ağır-
lamaktan memnuniyet duyaca-
ğını belirtti.  Kılıç ayrıca, DEİK 
Türk-Kosova İş Konseyi ile bira-
raya gelerek, Kosova’da aktif baş-
lıca Türk firma temsilcileri ile ta-
nıştı. Türkiye-Kosova İş Konseyi 
Başkanı Sadullah Sıpahioğlu, 2.5 
milyar euroluk yatırım kapasitesi 
bulunan Kosova’da Türk firmala-
rının 279 milyon dolar ile yatırım 
kapasitesinin yüzde onluk dilimi 
dışında kaldığını ve yeterli paya 
sahip olmadığını bildirdi.
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‘Türk�ye-Irak İş Konsey� �le
yatırımlar artırılacak’

Türk�ye-Irak İş 
Konsey�’n�n kuruluş 
toplantısında konuşan 
Ömer C�had Vardan, 
“Konsey�m�z �k� ülke 
arasındak� potans�yel 
�şb�rl�ğ�n�n�n karşılıklı 
olarak ver�ml� yatırımlara 
dönüşmes�ne öncülük 
edecek” ded�.

Türkiye-Irak İş Konseyi Toplan-
tısı ve Kuruluş Anlaşması, Ekono-
mi Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ci-
had Vardan, DEİK Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Mehmet Bü-
yükekşi, Nail Olpak, Halim Mete ve 
Mithat Yenigün’ün katılımları ile 
17 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul 
River Plaza’da gerçekleşti. 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek-
ci, “Türkiye olarak birlik ve bera-
berlik içerisindeki Irak hüküme-
tiyle ilişkilerimizi olabildiğince ar-
tırmak istiyoruz” dedi. 

Irak ile Türkiye’nin birbirini ta-
mamlayıcı iki ekonomi olduğu-
nu belirten Zeybekci, “Irak’ta her 
ne yoksa Türkiye’de vardır, Tür-
kiye’de ne yoksa birçoğu Irak’ta 
vardır. Irak’ın istikrarını kendi is-
tikrarımız, birlik ve beraberliği-
ni kendi birlik ve beraberliğimiz, 
Irak’ın refahının ve ekonomisinin 
artmasını da kendi refah ve ekono-
mimizin artması olarak görüyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 

Türkiye için Anadolu ne kadar 
önemliyse Irak’ın da buradaki iş 
imkanı, ekonomik ortam, huzur ve 
istikrar için aynı öneme sahip ol-
duğunu ifade eden Zeybekci, “Türk 
firmalar Iraklı, Iraklı firmalar 
Türk şirketlerle ortaklık kursun. 
Siz de Türkiye’ye gelin, Türkiye’de 

ortaklıklar kurun, Türkiye sizin de 
vatanınızdır, İstanbul sizin de şeh-
rinizdir. Bu kadar derin ortak tari-
he sahip ülkeler olarak ilişkileri-
mizi ecdatlarımızın ilişkileri gibi 
geliştirip derinleştirirsek iki ülke 
de karlı çıkar” diye konuştu.

‘Yen� projelere �mza 
atab�leceğ�m�ze �nanıyorum’
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, “Önümüzde 
yeni bir dünya, yeni bir Orta Doğu, 
yeni bir Irak varken ortak bir viz-
yon ile Irak’ın yeniden imarı, küre-
sel bağlantılarının gelişmesi için 

yeni projelere imza atabileceğimi-
ze inanıyorum” dedi.

Ticari ilişkilerin kalıcı ve sürdü-
rülebilir yatırım ilişkileri ile derin-
leştirmesinin planlandığını belir-
ten Vardan, Türkiye ve Irak iş çev-
relerini bir araya getiren “Irak’ta 
Yatırım Olanakları” konferansı-
nın İstanbul’da gerçekleştirildiği-
ni söyledi. Irak’ın son dört yılda en 
çok ihracat yapılan ikinci ülke hali-
ne geldiğini anlatan Vardan, Türk 
şirketlerinin Irak’taki en etkin şir-
ketler olduğu bilgisini verdi. Ortak 
vizyon ile iki ülke işadamlarını bir 
araya getirerek hayata geçirecek 

olan Türkiye-Irak İş Konseyi Ku-
ruluş Anlaşması’nın imzalanaca-
ğını belirten Vardan, “Konsey kar-
şılıklı olarak iş ve yatırım yapan, 
Irak ile ticaret yapan değişik sek-
törlerden işadamlarının ortak se-
si olacak. Konseyimiz iki ülke ara-
sındaki potansiyel işbirliğininin 
karşılıklı olarak verimli yatırımla-
ra dönüşmesine öncülük edecek” 
şeklinde konuştu.

Irak Ticaret Odaları Federasyo-
nu Başkanı Cafer Resul el-Hama-
dani, “Irak’taki reformlar Türkiye 
ile ekonomik ilişkilerimize de yan-
sıyacak” dedi. 

Irak’ta yen� reformlar ve yapılanma gerçekleş�yor
Irak’ta yen� b�r sayfa açılmakta 
olduğunu bel�rten Hamadan�, “Irak’ta 
yen� reformlar, yapılanma ve Irak’ın 
�st�krarı �ç�n çaba harcanmaktadır. 
Kanaat�m�ze göre bugün Irak’tak� bu 
başarılar Türk�ye �le olan ekonom�k 
�l�şk�ler�m�ze de yansıyacaktır” 
�fadeler�n� kullandı. Türk ş�rketler�n�n 

Irak’tak� yatırımlara destek vermes�n� 
bekled�kler�n� bel�rten Hamadan�, 
sözler�ne şöyle devam ett�: “Türk 
ş�rketler�nden Irak’tak� özel sektörde 
stratej�k b�r ortağa dönüşeb�lmeler� 
�ç�n ödemeler�n ertelenmes�n� 
talep ed�yoruz. Bu şartlarda Irak’ta 
faal�yetler�n� r�ca ed�yoruz. Böylece 

önümüzdek� yıllar �ç�n b�r alan açılmış 
olacaktır.” Irak’ta hal�hazırda reformlar 
gerçekleşt�r�ld�ğ�n� aktaran Hamadan�, 
bu reformlar sonucu doğru k�ş�ler�n 
doğru makam ve mevk�lere get�r�ld�ğ�n� 
ve böylece mal� ve �dar� yolsuzlukların 
ortadan kaldırılmış olacağını ve yen� b�r 
şeff af dönem başlayacağını söyled�.

P A K İ S T A N L I  Y E T K İ L İ L E R ,  T Ü R K  Y A T I R I M C I L A R I  D A V E T  E T T İ L E R

Pencap Bölges�’ndek� �ş fırsatları masaya yatırıldı

Pencap Eyaleti Karayolları Ağının 
Yenilenmesi Projesi Tanıtım Top-
lantısı, Pakistan Pencap Eyaleti 
İnşaat ve Çalışma Bakanı Tanve-
er A. Malik, Pakistan İslam Cum-
huriyeti Ankara Büyükelçisi So-
hail Mahmood, Pakistan İslam 
Cumhuriyeti İstanbul Başkonso-
losu Dr. Junaid Yusuf ’un katılımı 
ile DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan ve DEİK Tür-
kiye-Pakistan İş Konseyi Başkan 
Vekili A. Yağmur Özdemir ev sa-
hipliğinde 2 Temmuz 2015’te İs-
tanbul’da gerçekleşti. 

Pakistan Pencap Eyaleti İnşaat 
ve Çalışma Bakanı Tanveer A. Ma-
lik, Pencap bölgesinde okul, hasta-
ne, karayolu, işyeri merkezi kapsa-
mında 5 bin kilometrelik yeni in-
şaat projesinin mevcut olduğunu 
belirtti. Malik, 15 binkilometrelik 
karayolunun da yeniden yapılandı-
rılmasının hedefl endiğini kaydetti. 
Malik, Pencap Bölgesi’ndeki proje-
nin 400 milyon dolar değerindeki 
ikinci aşamasının Ağustos 2015’te 
başlayacağını ifade etti.

Pakistan İslam Cumhuriyeti An-
kara Büyükelçisi Sohail Mahmo-
od, Türkiye ve Pakistan arasında 

serbest ticaret anlaşması müza-
kerelerinin sonuçlandırılmasının 
önemine dikkat çekti. Yatırımların 
ve teşviklerin serbest ticaret an-
laşmasına bağlı olarak artacağını 
vurgulayan Mahmood, Çin-Pakis-
tan ekonomik koridoru sayesinde 
dünyaya entegrasyonu hızla artan 
Pakistan’da Türk firmalarının da 
desteklerini görmek istediklerini 
bildirdi. Altyapı ve inşaat alanında 
bir marka olmuş Türk firmaları-
nın bilgi birikimi sayesinde Pakis-
tan’daki fırsatların değerlendiril-
mesi gerektiğini belirten Mahmo-

od, “DEİK ve Pakistan İslam 
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği 
işbirliğinde düzenlenen bu toplan-
tı, iki ülke arasındaki ticari faali-
yetlerin artırılmasında önemli bir 
adım olmuştur” dedi. 

‘İş yapmanın önündek� 
engeller ortadan kaldırılmalı’
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, Türkiye ve Pa-
kistan ilişkilerinin uzun yıllara da-
yandığını, Pakistan’da iş yapmanın 
önündeki engellerin ortadan kaldı-
rılması gerektiğini belirtti. Vardan, 

kardeşliğin ve birliğin geliştirile-
rek, ticari faaliyetlerin artırılması-
nın önemine vurgu yaptı. 

Türk müteahhitlik sektörünün 
dünyada Çin’den sonra  ikinci sı-
rada yer aldığını belirten Vardan, 
Rusya, Türkmenistan, Libya ve Af-
ganistan gibi ülkeler ile işbirlik-
lerini hatırlattı. Pencap Karayo-
lu Projesi’nin Türk müteahhitlik 
firmaları tarafından hem kaliteli, 
hem hızlı, hem de uygun bütçeler 
ile yapabileceğini kaydetti. 

DEİK’in 127 iş konseyi ile çalış-
malarına devam ettiği bilgisini ve-
ren Vardan, “Konseyler vasıtası ile 
ülkelerle çalışılabildiği gibi o ülke 
üzerinden üçüncü ülkeler ile de iş-
birliği yapabiliriz. 1988 yılından 
bugüne Türkiye-Pakistan İş Kon-
seyi ile çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. DEİK bünyesindeki faali-
yetleri, hem Türkiye’de  hem Pa-
kistan’da hem de üçüncü ülkelerde 
birlikte gerçekleştirebiliriz” dedi. 

Açılış konuşmalarının ardın-
dan DEİK Yönetim Kurulu Başka-
nı Ömer Cihad Vardan ve Pakistan 
Pencap Eyaleti İnşaat ve Çalışma 
Bakanı Tanveer A. Malik arasında 
hediye takdimi gerçekleşti. 

T O P L A N T I D A  İ Ş B İ R L İ Ğ İ  A N L A Ş M A S I  İ M Z A L A N D I

Türk�ye ve Len�ngrad, ekonom�k
�şb�rl�ğ�n� b�r adım öteye taşıyacak

Rusya Federasyonu  Leningrad 
Bölgesi İş ve Yatırım Olanakları 
Tanıtım Toplantısı, Rusya Fede-
rasyonu Leningrad Bölgesi Vali 
Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma 
ve Yatırım Faaliyetleri Komitesi 
Başkanı Dmitriy Yalov, Rusya Fe-
derasyonu Ticaret Mümessilliği 
İstanbul Şubesi Müdürü Albina 
Rakhimullina’nın katılımları ile 
DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi 
Başkanı Tuncay Özilhan’ın ev sa-
hipliğinde 3 Haziran 2015’te İs-
tanbul’da gerçekleşti.

Tuncay Özilhan, Rusya Fede-
rasyonu içerisinde Leningrad 
Bölgesi’nin özel bir yere sahip ol-
duğunu söyledi. Leningrad Böl-
gesi’nde yatırım olanaklarının 
değerlendirilmesinin hedefl en-
diğini belirten Özilhan, bölge ile 
yeni işbirlikleri kurulmasının 
arzu edildiğini vurguladı. Özil-
han, “Türkiye-Rusya İş Konse-
yi olarak, ister iki ülkenin devlet 
organları ile yürütülen çalışma-
lar, isterse de kendi bünyemizde 
geliştirdiğimiz projeler çerçeve-
sinde Türkiye ile Rusya Federas-
yonu arasındaki ticari ve ekono-
mik ilişkilerin derinleştirilme-
si, yeni bir boyuta taşınması ve 
önümüzdeki hedefl erin yakalan-
ması amacıyla faaliyetler yürü-
tülmektedir” dedi.  

Türkiye ile Rusya arasında son 
yıllarda istikrarlı şeklide geli-
şen bir ticari ve ekonomik işbir-

liğinin mevcut olduğunu anlatan 
Özilhan, iki ülke arasındaki tica-
ret hacminde olumlu gelişmeler 
yaşandığını belirterek, “İki ül-
ke hükümetlerinin destekleriy-
le hayata geçirilen büyük çaplı 
projeler ve karşılıklı yatırımlar 
bakımından, iki ülke  arasındaki 
ilişkiler stratejik partnerlik dü-
zeyine ulaşmış bulunmaktadır” 
diye konuştu.

İhracat ve ithalatın önemli bir 
kısmının Leningrad bölgesinde 
gerçekleştiğini belirten Dmit-
riy Yalov da, bölgenin en önemli 
avantajının burada yapılan üre-
timin hem iç piyasaya satılabil-
mesi, hem de ihraç edilebilme-
si olduğunu söyledi. Leningrad 
Bölgesi’nin son yıllarda ekono-
misinin önemli ölçüde büyüdü-
ğünü aktaran Yalov, bölgede bir 
çok Türk şirketinin faaliyet gös-
terdiğini dile getirdi. Rublenin 
değer kaybından dolayı Avrupa 
ürünlerinin rekabet gücünün 
azaldığına dikkat çeken Yalov, 
Federal mevzuat çerçevesinde 
bazı teşvikler verdiklerine işaret 
ederek, kurumlar vergisini yıl-
da yüzde 13.5’e kadar indirdikle-
rini, Türk şirketlerinin burada-
ki boşlukları doldurabileceğini 
vurguladı. 

Konuşmalar sonrasında DEİK 
ve Rusya Leningrad Bölgesi Eko-
nomik Kalkınma Ajansı arasın-
da işbirliği anlaşması imzalandı. 

K A T A R  A N K A R A  B Ü Y Ü K E L Ç İ S İ  Z İ Y A R E T  E D İ L D İ

Katar İş Konsey� Sektörel Çalışma Grupları atağa geçt�  

Türkiye-Katar İş Konseyi, Katar 
Ankara Büyükelçisi Büyükelçisi 
Salem Mubarek Al-Shafi’yi 6 Ağus-
tos 2015’te Ankara’da ziyaret etti. 
Türkiye-Katar İş Konseyi Başka-
nı Mithat Yenigün başkanlığındaki 
toplantıya, Türkiye-Katar İş Kon-
seyi Başkan Vekili ve İnşaat Çalış-
ma Grubu Başkanı Bülent Güngör, 
İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi 
ve Savunma ve Havacılık Çalışma 
Grubu Başkanı Yalçın Yılmazkaya, 
Sağlık Turizmi İş Konseyi (SAİK) 
temsilcisi Sevsen Halit katıldı. 

Büyükelçi Salem Mubarek 
Al-Shafi, Türkiye’nin tüm sek-
törlerinin başarılı olduğunu söy-
ledi.  Iki ülke arasındaki illişkile-
ri daha da güçlendirmek için her 
konuda destek olacaklarını anla-
tan Al-Shafi, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan ile Katar Dev-
leti Emiri Şeyh Tamim Bin Hamed 
Al-Tani’nin  başkanlıklarını yap-
tıkları ‘Ortak Strateji Komisyo-
nu’nun 2015 Kasım ayında bir ara-
ya geleceğini vurgulayarak, iki ül-
ke arasında işbirliğini geliştirmek 

için anlaşmaların imzalanacağını 
kaydetti. Savunma sanayinde tah-
min edilenden daha hızlı gelişme-
ler yaşandığının gözlemlendiğini 
anlatan Al-Shafi, gelecek dönemin 
daha da iyi olacağını vurguladı.   

Türkiye-Katar İş Konseyi Baş-
kanı Mithat Yenigün, iş konseyi 
yol haritası üzerinde belirlenen 
Sektörel Çalışma Grupları’nın 
oluşturulduğunu söyledi. Yeni-
gün, sektörel çalışma grupları-
nı takip etmesi ve katılım sağlan-
ması amacıyla Büyükelçi Al-Sha-

fi’den görevlendirme yapması 
ricasında bulundu. Görevlendir-
menin yerinde olacağını belirten 
Al-Shafi, Katar Büyükelçiliği Si-
yasi Uzmanı Ziyat Köprülü’nün 
konu ile ilgileneceğini söyledi.  

SAİK Temsilcisi Sevsen Halit, 
sağlık sektöründe Türkiye’nin son 
15-20 yıldır gerek hekimlerin, ge-
rekse teknolojinin ileri seviyeye 
ulaştığını, yurtdışından Ortado-
ğu, Avrupa, Balkanlar’dan çok sa-
yıda hastaların Türkiye’yi tercih 
ettiğini açıkladı. 

T O P L A N T I Y A  Z E Y N E L  A B İ D İ N  E R D E M  E V  S A H İ P L İ Ğ İ  Y A P T I

Katalonya ile işbirliği fırsatları ele alındı

İspanya’nın Katalonya Bölgesi 
Yatırım Semineri, Katolanya Böl-
gesi Sanayi ve Ticaret Bakanı Fe-
lip Puig, Katalonya İş Geliştirme 
Merkezi Türkiye Ofisi (ACCIO) 
Yatırım ve Dış Ticaret Ajansı Yö-
netim Kurulu Başkanı Nuria Bet-
riu’nun katılımları ile DEİK Tür-
kiye-İspanya İş Konseyi Başkanı 
Dr. Zeynel Abidin Erdem’in ev sa-
hipliğinde 9 Haziran 2015’te İs-
tanbul’da gerçekleşti. 

Katolanya Bölgesi Sanayi ve Ti-
caret Bakanı Felip Puig, Akdeniz’i 
düşünmeden, Katolonya’nın eko-
nomik durumunun düşünüleme-
yeceğini söyledi. Türkiye ile Kato-
lonya arasındaki ticari ilişkilerin 
artmakta olduğunu belirten Pu-
ig, 2014 yılında Türk şirketlerin-
den İspanya’ya yapılan yatırım-
larının yüzde 25’inin Katolonya 
Bölgesi’ne gerçekleştiğini, bölge-
deki Türk yatırımlarının 60 mil-
yon euroya ulaştığını kaydetti. Ka-
talonya Bölgesi’nin yatırım için 
rekabete açık bir hizmet anlayışı 
sunduğunu ifade eden Puig, bölge-
de yapılan yeniliklerin Avrupa Bir-
liği tarafından desteklendiğini di-

le getirdi. Katalonya Bölgesi’nde 5 
bin 700 yabancı yatırımcının oldu-
ğunu anlatan Puig, Türkiye ile La-
tin Amerika ve Afrika’da işbirliği 
yapılabileceğini sözlerine ekledi. 

Türkiye-İspanya İş Konse-
yi Başkanı Zeynel Abidin Erdem 
de, Katalonya Bölgesi’nin, İspan-
ya’nın en zengin ve sanayileşmiş 
bölgelerinden biri olduğunu söy-
ledi. Katalonya’nın ekonomi ve sa-
nayi faaliyetleri ile İspanya eko-
nomisinin yüzde 20’sinin ve mer-
kez hükümetinin vergi gelirlerinin 
yüzde 25’inin  karşıladığını vurgu-
layan Erdem, Katalonya’nın bir-
çok yönden İspanya ekonomisinin 
lokomotifi olarak adlandırıldığı-
nı bildirdi. Erdem, sözlerine şöyle 
devam etti: “2014 yılında Katalon-
ya’dan Türkiye’ye 1.1 milyar euro 
ihracat gerçekleşmiş olup, Türki-
ye’nin Katalonya’ya ihracatı ise 1 
milyar euro seviyelerinde kalmış-
tır. Katalonya Bölgesi ile gerçek-
leştirlen ikili ticaret, İspanya ile 
olan toplam ticaretimizin beşte 
birine denk geliyor. Bu rakam da, 
mevcut potansiyelin çok gerisinde 
kalındığına işaret ediyor.”
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Estonya Heyet� Türk�ye Tanıtım Sem�ner�
Yen� Atanan TC C�but� Büyükelç�s� �le Tanışma Toplantısı
Türk�ye-Malta İş Forumu
Türk�ye - Umman İş Konsey� Ortak Toplantısı
Jetro Orta Asya ve Kafk aslar Network�ng Reseps�yonu
“Neden Avusturya?” Sem�ner�
Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan’ın Japonya’ya 
Resm� Z�yaret� Kapsamında CEO Roundtable Toplantısı 
9. Azerba�jan Internat�onal Educat�on Expo
Arap Yatırım ve İhracat Kred�s� Garant�s� Ş�rket� 
(Dhaman)tarafından DEİK/Türk�ye-Kuveyt İş Konsey� 
�şb�rl�ğ�yle düzenlenen B�lg�lend�rme Sem�ner�
Türk�ye-Sırb�stan-Bosna Hersek Üçlü İş Forumu 
Duşanbe-2015 Uluslararası G�r�ş�mc�l�k Forumu’na 
Katılım ve Resm� Temaslar Programı
DTİK Avrupa G�r�ş�mc� Toplantısı
DEİK/Sektörel İş Konseyler� ev sah�pl�ğ�nde, TC 
Ekonom� Bakanlığı yetk�l�ler� tarafından “TC Ekonom� 
Bakanlığı Devlet Destekler� Eğ�t�m Sem�ner�”
4. Öğrenc� Tem�n� Çalıştayı
Türk�ye-F�nland�ya CEO Yemeğ�
Tb�l�s� S�lk Road Forum
EKO ATLANTIC Projes� Tanıtım Toplantısı

Etk�nl�k L�stes�

Güney Afr�ka’da �şadamlarının 
üstleneceğ� öneml� roller var

DEİK Afr�ka İş Konseyler� 
Koord�natör Başkanı 
Tamer Taşkın, Güney 
Afr�ka’nın zeng�n yer altı 
kaynakları ve gel�şm�ş 
sektörler� �le Türk 
�şadamlarına fırsatlar 
sunduğunu, üstlen�lecek 
öneml� roller olduğunu 
söyled�.

Türkiye-Güney Afrika İş Foru-
mu,  Ekonomi Bakan Yardımcı-
sı Adnan Yıldırım, Güney Afri-
ka Cumhuriyeti KOBİ’lerden So-
rumlu Bakan Yardımcısı Elizabeth 
Thabethe, Güney Afrika Ankara 
Büyükelçisi Vika Mazwi Khuma-
lo’nun katılımları ile DEİK Afrika 
İş Konseyleri Koordinatör Başka-
nı Tamer Taşkın ve DEİK Yönetim 
Kurulu Üyesi Remzi Gür’ün ev sa-
hipliğinde 28 Temmuz 2015’te İs-
tanbul’da gerçekleşti. Forum, Arçe-
lik’in sponsorluğunda yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi 
Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, 
“Hedefimiz iki ülke arasındaki po-
tansiyelden maksimum verimi el-
de etmek, ticaret politikalarına yo-
ğunlaşmak ve ortak yatırımları ar-
tırmaktır” diye konuştu. 

Afrika stratejisi sayesinde tica-
ri ve ekonomik ilişkilerde önem-
li mesafelerin kat edildiğini belir-
ten Yıldırım, Afrika’daki Türk ya-
tırımlarının 6.3 milyar dolara ve 
Türk müteahhitlik firmaları tara-
fından kıtanın tamamında üstleni-
len projelerin değerinin 55 milyar 
dolara ulaştığını vurguladı. Türki-
ye’nin Sahra Altı Afrika’daki en bü-
yük ikinci ticaret ortağının Güney 
Afrika olduğunu kaydeden Yıldı-
rım, iki ülke arasındaki ticaret hac-

minin iki kattan fazla artırıldığını 
söyledi. Yıldırım, “Türkiye’nin sa-
dece Güney Afrika’da yaklaşık 500 
milyon dolar değerinde yatırımı 
mevcut. Müteahhitlerimizce bu-
güne kadar Güney Afrika’da 19 mil-
yar dolar değerinde toplam 3 pro-
je üstlenilmiştir. Türkiye-Güney 
Afrika 3. Dönem Karma Ekono-
mik Komisyon Toplantısı’nı 2015 
yılı bitmeden gerçekleştirebiliriz” 
şeklinde konuştu.  

İki ülke arasındaki ticaretin ve 
yatırımların hedefl enen seviyele-
re çıkması için 2000 yılında im-
zalanan ‘Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunması Anlaşma-
sı’nın yeniden gözden geçirilme-
si gerektiğini ifade eden Yıldırım, 
mevcut potansiyel ve stratejik po-
zisyonlarına bakıldığında, iki ül-
ke arasındaki ilişkilerin geliştiril-
mesi için sayısız fırsatların oldu-
ğunu hatırlattı.

Oturmuş b�r altyapı var
DEİK Afrika İş Konseyleri Koor-
dinatör Başkanı Tamer Taşkın, Af-
rika kıtasının en büyük ekonomisi 
ve Sahra Altı Afrika’nın ekonomik 
lideri olan Güney Afrika ile Türki-
ye’nin ticaret hacminin 2014 yılın-
da 1 milyar 734 milyon dolar oldu-
ğunu söyledi. 

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin 
zengin hammadde kaynaklara, 
tekstil, turizm otomotiv ile tarım 
gibi sektörlere ve oturmuş bir alt-
yapıya sahip olduğunu belirten 
Taşkın, iki ülke arasındaki ticare-
tin çeşitlendirilerek geliştirilebile-
ceğini vurguladı. Güney Afrika’da 
gerçekleştirilmesi planlanan pro-
jelerde Türk işadamlarının önem-
li roller alabileceğini vurgulayan 
Taşkın, firmaların Güney Afrika 
piyasasında kısa vadeli değil uzun 
vadeli planlama ve strateji ile izle-
meleri gerektiğini söyledi. 

 Gümrük verg�ler� avantajlı
Güney Afrika Cumhuriyeti Kobi-
lerden Sorumlu Bakan Yardımcı-
sı Elizabeth Thabethe, Güney Afri-
ka’nın birçok ülke ile tercihli tica-
ret anlaşmasının olduğunu söyledi. 
İki ülkenin stratejik konumların-
dan faydalanılması gerektiğini vur-
gulayan Thabethe, Afrika’da Güney 
Afrika’nın ekonomik güç olarak yo-
luna devam ettiğini bildirdi. Güney 
Afrika’da yatırımcılar için önemli 
fırsatların bulunduğunu kaydeden 
Thabethe, Türk işadamlarına yerel 
üreticiler ile ortaklık kurabilecek-
lerini, ülkenin bir yatırım destinas-
yonu olduğunu aktardı. Afrika’nın 
nüfusunun 1 milyar civarında oldu-
ğunu ve Güney Afrika’dan her yere 
açılımın mümkün olduğunu hatır-
latan Thabethe, “Gümrük vergileri-
miz işadamları için son derece dos-
tane seviyede. Teşviklerle de doğru-
dan yatırımları cezbediyoruz” dedi.

Ortak platformda 
b�r araya gel�nmel�

Güney Afr�ka Ankara Büyükelç�s� 
V�ka Mazw� Khumalo, gel�şmekte 
olan ülkeler�n b�r takım engeller ve 
zorluklar �le karşı karşıya olduğunu 
aktardı. Güney Afr�ka �le Türk�ye’n�n 
�şb�rl�ğ� ve yatırım fırsatlarını atağa 
geç�rmek �ç�n çalıştıklarını anlatan 
Khumalo, Güney Afr�ka’da Arçel�k 
ve Anadolu Hold�ng’�n büyük 
yatırımcılar arasında olduğunu 
söyled�. Khumalo, �k� ülke 
ekonom�ler�n�n ortak platformlarda 
küçük ve orta ölçekl� ş�rketler 
�ç�n b�r araya gelmes� gerekt�ğ�n� 
bel�rtt�.

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

Türk�ye-ABD İş Konsey�’n�n 30’uncu yılı sempozyumla kutlandı

DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi 
(TAİK) 30. Yıl Sempozyumu, ABD 
Ankara Büyükelçisi John Bass’ın 
katılımları ile DEİK Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ömer Cihad Vardan 
ve Türkiye-ABD İş Konseyi Baş-
kanı Şerif Egeli’nin ev sahipliğinde 
4 Haziran 2015’te İstanbul’da ger-
çekleşti.

Amerika Birleşik Devletleri An-
kara Büyükelçisi John Bass, iki ül-
ke arasındaki bağların Türkiye ve 
ABD iş konseylerinin öncülüğünde 
artacağını vurguladı. İş konseyleri-
nin iki ülke özel sektörünün sesini 
duyuracağını belirten Bass, bu sa-
yede ticaret alanında yaşanan so-
runların çözüm bulacağını söyle-
di. Türkiye’de 500’ü aşkın Amerika 
menşeili firmanın faaliyet göster-
diğini anlatan Bass, bu şirketlerin 
5 milyar dolar yatırım yaparak 600 
kişilik istihdam sağladığını vur-
guladı. İki ülke arasındaki ticaret 
hacminin Amerika Birleşik Dev-
letleri Başkanı Barack Obama’nın 
2009’daki ziyaretinden bugüne sü-
rekli artmaya devam ettiğini ifa-
de eden Bass, ticareti artırmak 
için birlikte daha aktif çalışılma-
sı gerektiğini bildirdi. İki ülke ara-
sındaki ticaretin artması için üç 
önemli unsurun varlığına dikkat 
çeken Bass, ticaretin önündeki en-
gellerin kaldırılması, hukuk ve ti-
caret alanındaki şeff afl ığın artırıl-
ması ve iletişimin güçlendirilmesi 
gerektiğini vurguladı. Türkiye ve 
ABD için küresel ısınmanın öne-
mini vurgulayan Bass,  yenilenebi-
lir enerjinin ve enerji yatırımları-
nın çok önemli olduğunu, İzmir’de 
enerji verimliliği için  kurulan tek-
noloji merkezine ABD’li bir firma-
nın da yatırım yapmakta olduğunu 
belirtti. Bass, Türk yatırımcıları da 
daha çok adım atmaya davet etti.  

İl�şk�ler 200 yıldan 
fazla b�r süred�r var
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, Türkiye ve 
ABD ilişkilerinin 200 yıldan fazla 

bir geçmişe sahip olduğunu belir-
terek, iki ülke arasındaki ilişkile-
rin siyasi ve ekonomik iki kanatta 
stratejik bir ortaklığa dayandığını 
belirtti. Türkiye’ye doğrudan gelen 
yatırım hacminin 100 milyar do-
lardan fazla olduğunu anlatan Var-
dan, Türk dış ticaret hacminde ise 
ABD’nin payının giderek azalmak-
ta olduğunu söyledi. İki ülke ara-
sındaki ekonomik ilişkilerin geliş-
tirilmesi için iki ülke siyasi liderle-
rinin ekonomik sorunlara öncelik 
vermesi gerektiğini belirten Var-
dan, 2009 yılında Türkiye’ye gelen 
ABD Başkanı Obama’nın “Ülkele-
rimiz ve milletlerimiz arasındaki 
işbirliğini yeniden ilerletelim”sö-
züne atıfta bulundu. İki ülke hükü-
metinin daha önce ekonomik ilişk-
lierin önündeki engellerin kaldırıl-
ması için Türkiye-ABD Stratejik 
Ekonomik ve Ticari İşbirliği’ni 
(FSECC) başlattığına dikkat çeken 
Vardan, ABD ve AB arasında müza-
kereleri devam eden Transatlan-
tik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı An-
laşması’nın (TTIP) Türkiye için 
önemini hatırlattı. Vardan, Tür-
kiye’nin 1996 yılından bu yana AB 
ile süren Gümrük Birliği bir yana, 
Türk-Amerikan stratejik ve eko-
nomik ortaklığının çeşitlendiril-
mesi için Türkiye’nin bu anlaşma-
nın içerisinde olması gerektiğini 
kaydetti. Türkiye’nin geçmişe gö-

re tamamen farklı bir yapıda ol-
duğunu dile getiren Vardan, Türk 
ekonomisinin başarılı bir dönü-
şüm sürecinden geçtiğini vur-
guladı. Vardan, Türkiye ve ABD 
arasındaki ticaretin kamu ve özel 
sektörlerinin aktif katılımı ile ba-
şarılı bir şekilde artacağını sözle-
rine ekledi.

Türkler, Amer�ka’da 
farkındalığını artırmayı başarıyor

DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı 
Şerif Egeli, Türkiye’nin üçüncü ülkelerde 
başarılı ortaklıklar kurabilmesi için Türk 
müteahhitlerinin devreye girdiğini 
belirterek, Türk özel sektörünün 
Amerika’da farkındalığını artırmayı 
başardıklarını söyledi. Genç profesyoneller 
ile çalışan Amerika’nın çok uluslu 
şirketlerinin, Türkiye’de yatırım merkezi 
olarak İstanbul’u seçtiklerini belirten Egeli, 
Amerika’nın mühendislik şirketlerinin 
Türkiye ile üçüncü dünya ülkeleri için 
başarılı anlaşmalar sağladığını kaydetti. 
Türkiye-ABD arasındaki 20 milyar 
dolarlık ticaret hacminin çeşitlendirerek 
geliştirmesi için çalıştıklarını belirten 
Egeli, otomotiv, hava taşıtları, özel 
motor araçları ve tarım gibi sektörlerde 
Türkiye’den ihracatı geliştirmek içim 
yatırım yapılabileceğini ifade etti. 

L Ü K S E M B U R G ’ U N  A B  D Ö N E M  B A Ş K A N L I Ğ I ’ N D A N  Y A R A R L A N I L A C A K

Hedefte, Lüksemburg’daki 
gayrimenkul fonları var

Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi 
Ortak Yürütme Kurulu Toplantı-
sı, Türkiye-Lüksemburg İş Kon-
seyi Başkan Yardımcısı Halit Bo-
zabalı, Lüksemburg-Türkiye İş 
Konseyi Başkanı Fernand Rip-
pinger ve Yürütme Kurulu Üyele-
ri Christian Thiry, Luc Verbeken, 
Jeannot Erpelding, Zeynep As-
lan, Ian Cresswell, Georges We-
yer, Edith Stein ile Garanti Ban-
kası ve İş Bankası Lüksemburg 
temsilcisinin katılımları ile 17 
Haziran 2015’te Lüksemburg Ti-
caret Odası’nda gerçekleşti. 

DEİK Türkiye-Lüksemburg 
İş Konseyi Başkan Yardımcısı ve 
Lüksemburg’un Antalya Bölge-
si Fahri Konsolosu Halit Boza-
balı, iki ülke arasındaki dostane 
ve verimli ilişkilerin memnuni-
yet verici olduğunu söyledi. Hü-
kümetler arasında belli iniş çıkış 
dönemlerinde ekonomik ilişki-
lerin üst seviyelere çıkarılması-
nın çok önemli olduğunu belir-
ten Bozabalı, Lüksemburg’un 
AB Dönem Başkanlığı süresinde 
iş konseyi olarak önemli bir et-
kinliğe imza atmak istenildiğini 
kaydetti. İki ülke arasında potan-
siyel bir çok sektörde işbirliği-
nin öne çıkarılabileceğini anla-
tan Bozabalı, Türkiye’nin 1963 
Ankara Anlaşması’ndan itiba-
ren AB üyeliği yolunda, kararlı 

ve sadık bir şekilde, sabırla her 
türlü yükümlülüğü yerine getir-
meye çalıştığını ifade etti. Boza-
balı, Türk halkının bu konudaki 
motivasyonunu sürdürebilmek 
açısından, Lüksemburg’un AB 
Dönem Başkanlığı süresinde iş 
konseyinin her iki tarafının bu 
konuda ortak ve güçlü bir mesaj 
vermesinin yararlı olacağı husu-
sunu vurguladı.  

Lüksemburg-Türkiye İş Kon-
seyi Başkanı Fernand Rippinger, 
Lüksemburg’da son dönemde sü-
regelen siyasi gelişmelere örnek 
olarak, 7 Haziran 2015 tarihinde 
gerçekleşen referendum hakkın-
da bilgi verdi. 

Toplantıda, gayrimenkul sek-
törüne yönelik fonların Türki-
ye’ye getirilmesi yönünde bir et-
kinlik düzenlenmesi konusu 
Lüksemburg İş Konseyi üyeleri 
tarafından oldukça olumlu kar-
şıladı. Güncel olan mevzuatlar 
çerçevesinde, yabancı bir banka-
nın Türkiye’de gayrimenkul fonu 
kurması için yerel bir gözetmen 
bankayla işbirliği yapması gerek-
tiğine değinilen toplantıda, fon 
yönetimi konusunda uzman olan 
Zeynep Aslan, Lüksemburg’un 
AB Dönem Başkanlığı süresince 
iş konseyi olarak Lüksemburg’da 
bu konuyla ilgili bir seminer dü-
zenlenebileceğini söyledi.  

P O R T E K İ Z  B Ü Y Ü K E L Ç İ S İ  J O R G E  C A B R A L :

Türk�ye ve Portek�z arasındak�
pol�t�k �l�şk�ler mükemmel

Portekiz Büyükelçisi Jorge Cab-
ral’in DEİK Başkanı Ömer Cihad 
Vardan’a nezaket ziyareti 25 Hazi-
ran 2015’te İstanbul’da gerçekleş-
ti. Toplantıya DEİK Türkiye-Por-
tekiz İş Konseyi Başkanı Fah-
ri Gökyayla, Portekiz’in İstanbul 
Konsolosu Aaron Nommaz, Por-
tekiz Büyükelçiliği Ticaret Müşa-
viri Celeste Mota da katıldı. Gö-
rüşmede, Büyükelçi Cabral iki ül-
ke arasındaki mükemmel politik 
ilişkilere değinerek, ikili ticaretin 
daha iyi seviyelere gelmesi gerek-

tiğini söyledi. Türkiye ile Porte-
kiz arasında kurulan JETCO me-
kanizması ve düzenli olarak ger-
çekleşen üst düzey ziyaretlerin 
kendilerini memnun ettiğini ifade 
eden Cabral, iki ülke arasında öne 
çıkabilecek potansiyel sektörler-
de heyet ziyaretlerinin de yapıla-
bileceğini vurguladı. Cabral, daha 
güçlü ve etkin bir yapıya kavuşan 
DEİK ile önümüzdeki dönemde 
işbirliğinin artarak devam etme-
sinden memnuniyet duyacağını 
sözlerine ekledi.   

T O P L A N T I Y A  K O N S E Y  B A Ş K A N L A R I  V E  B Ü Y Ü K E L Ç İ L E R  K A T I L D I

Latin Amerika'daki gelişmeler ele alındı

Latin Amerika Büyükelçileri ile 
toplantı, DEİK Türkiye-Amerika 
İş Konseyleri Koordinatör Başka-
nı Aykut Eken, Meksika İş Konseyi 
Başkanı Albert Saydam, Brezilya İş 
Konseyi Başkanı Hakan Tiftik, Şili 
İş Konseyi Başkanı Sevgür Arslan-
pay, Peru İş Konseyi Başkanı Eser 
Olcay Avunduk, Ekvador İş Konse-
yi Başkanı Dursun Ali Tever, Peru 
Büyükelçisi Jorge Enrique Abarca 
Del Carpio, Meksika Büyükelçisi 

Martha Barcena, Arjantin Büyü-
kelçisi Juan Jose Arcuri, Brezilya 
Büyükelçisi Antonio Luis Espinola 
Salgado, Şili Büyükelçisi Fernando 
Varela Palma, Ekvador Maslahat-
güzarı Arturo Cabrera katılımla-
rıyla gerçekleştirildi. Eken, DEİK 
bünyesindeki iş konseyleri aracı-
lığıyla gerçekleştirdiği gelecek dö-
nem etkinlikleri ve bu etkinlikle-
rin kapsamı hakkındaki bilgileri 
büyükelçiler ile paylaştı. 
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