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DEİK’te seferberlik
tüm hızıyla devam ediyor
15 Temmuz’da yaşanan
darbe girişiminin ardından
yepyeni bir Türkiye’nin
inşa edildiği bir döneme
girildi. DEİK’in, 15 Temmuz
darbe girişimi sonrasında
“seferberlik” çatısı altında
yapılan çalışmaları DEİK
Başkanı Ömer Cihad
Vardan yorumluyor.
15 Temmuz akşamı yaşananların bir
darbe girişimi olduğunun anlaşılmasının hemen ardından, 16 Temmuz’un daha ilk dakikalarında DEİK
olarak bir basın açıklaması yayımladık ve bu girişimi şiddetle kınadık.
Bir sonraki gün, yeni bir basın açıklaması ile Devletimiz ve Milletimizin yanında durduğumuzu ifade ettik. Darbe girişimi sonrasındaki ilk
iş günü olan 18 Temmuz tarihinde,
DEİK çatısı altındaki 133 İş Konseyimize, sorumlu oldukları ülke ve çalışma alanlarındaki muhataplarına
iletilmek üzere bir İngilizce mektup
ilettik. Söz konusu mektupta, Türk iş
dünyası olarak ‘işlerin olması gerektiği gibi devam ettiğini’, ‘işimizin başında olduğumuzu’ ve ülkemiz ekonomisinin ve demokrasisinin sağlam olduğu söyledik. Ayrıca aynı
gün, 12 iş dünyası örgütünün darbe
karşıtı bildirisine biz de imza attık.

150 öneri değerlendirildi
Darbe girişiminden sonraki hafta
ise, acil bir çağrı ile tüm İş Konseyi
Başkanlarımızın katılımıyla bir İstişare Toplantısı düzenledik. Üç saatten fazla süren toplantıya, 120’den
fazla İş Konseyi Başkanımız ve Başkan Yardımcımız katıldı. Toplantı
150’nin üzerinde öneri geliştirildi.
Bu önerileri konsolide ettik; önceliklere ayırarak kısa ve orta vadede
yapılacak çalışmaları belirledik. Kısa vadede yapılacak çalışmaları 11
maddelik ‘DEİK Acil Eylem Planı’
adı altında kamuoyu ile paylaştık.
DEİK’te bir ‘seferberlik’ ilan ettiğimizi duyurduk. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde tüm İş Konsey

15 Tem
m
özel sa uz
yısı

kililer, kendi karşı kanatları, medya
kuruluşları ile temasa geçmelerini
talep ettik. Şu ana kadar 35’e yakın
ülkede bu temaslar gerçekleştirildi
ve çalışmalar, İş Konseyimiz bulunan 126 ülkenin tamamına ulaşıncaya kadar devam edecek.

Başkanlarımızın, sorumlu oldukları ülkeleri ziyaret etmesini istedik.
İş Konseyi Başkanlarımıza yardımcı
olması için Türkçe ve İngilizce olarak bir iletişim kiti hazırladık. Doğru mesajların muhataplarımıza en
etkili şekilde iletilmesi amacıyla hazırladığımız bu kiti, sürekli olarak
güncelliyor ve İş Konseylerimiz ile
de paylaşıyoruz. Ayrıca Bakanlarımız, Büyükelçilerimiz ve muhatap
kurumlarımızla sürekli ve düzenli
bir ilişki tesis edilmesine karar verdik. Bunu da kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bugüne kadar 16 Büyükelçi ile bir araya geldik. TBMM
Başkanımız, Başbakan Yardımcılarımız, Ekonomi Bakanımız, Bakanlarımız ile de görüşerek fikir teatisinde bulunduk.

Yurtdışı muhataplar bilgilendirildi
Hiç şüphesiz ülkemizin dış ticaret ve yatırımlar alanında yetkilendirilmiş kurumu DEİK olarak,
özellikle yurtdışı iletişim ayağında önemli bir misyon üstleniyoruz.
Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat
Zeybekci’nin başkanlığında, çok
önemli bir iletişim seferberliği yürütülüyor. Belirlenen ülkelere, iktidar ve muhalefet partilerin milletvekilleri, değişik iş örgütleri veya
bizatihi iş dünyası temsilcileri ile
ziyaretlerde bulunuyoruz. Bugüne
kadar Danimarka, Polonya, Romanya, Hollanda ve İtalya’ya ziyaretler
gerçekleştirdik. Bizler DEİK olarak, tüm bu çalışmalara elimizden
gelen katkıyı vermeye çalışıyoruz.
Yurtdışındaki muhataplarımızı iş

dünyası olarak, özel sektör bakış
açısıyla bilgilendiriyor ve normalleşme sürecini hızlandırmak için
görüş alışverişinde bulunuyoruz.
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında oluşturulan Acil Eylem Planı
çerçevesinde, DEİK bünyesinde bir
İletişim Komitesi oluşturduk. İletişim Komitemiz, bu alanda yapılacak
çalışmaların koordinasyonundan
sorumlu. DEİK olarak bizler, kendi yaygın ağımız dahilinde, yurtdışında yanlış ve yönlendirici haber
ve bilgi kirliliği ile mücadeleyi görev edindik. Bu çerçevede, özellikle
düşünce kuruluşlarına, iş dünyası
temsilcisi muhtap kuruluşlara, basın-yayın organlarına ve üniversitelere odaklanmaya karar verdik.
Özellikle Avrupa ve ABD coğrafya-

larını hedef olarak belirledik; buralardaki kurumlar ile yine birebir iletişime geçmenin faydalı olacağını
düşündük. Bu çerçevede mikro heyetler ile ilk olarak ve özellikle Avrupa çapında bir roadshow’a çıkmayı
öngörüyoruz. Belirlediğimiz kuruluşlara gidip, buradaki uzmanlar ile
görüşüp, iletişim stratejisine biz de
bu şekilde katkımızı sunacağız.
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İşler devam ediyor
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında faaliyete geçirdiğimiz bu ek adımların yanısıra, DEİK’in 2016 yılı çalışma programında belirlenen faaliyetleri de hızla gerçekleştiriyoruz.
DEİK’in kendi işleyişinde herhangi bir aksama veya programın gerisinde kalma durumu yok. Bizler DEİK olarak, 2016 yılında hangi çalışmaları ön gördüysek, bu programda
ilerlemeye devam edeceğiz. 2016
bizler için çok verimli bir yıl oldu:
Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız
ve Ekonomi Bakanımız ile beraber
Afrika, Avrupa, Güney Amerika ve
Orta Doğu’da birçok ülkeye gittik. İş
Konseylerimiz ve heyetlerimiz de
2016 yılını oldukça verimli şekilde
kullandı. Her zaman olduğu gibi bu
yılın sonuna kadar DEİK, tüm dünya
sathında ülkemizin yatırım ve dış ticaretini artırmak için çalışmalarını
sürdürecek. ABD başta olmak üzere,
dünyanın hemen her tarafında; Afrika’da, Avrasya’da, Orta Doğu’da, Avrupa’da çok önemli programlar üzerinde çalışmaktayız.

Konseylere yüz yüze temas talimatı
Bunların yanında, yine 21 Temmuz
2016 tarihinde gerçekleştirdiğimiz
İstişare toplantısında, tüm İş Konseyi Başkanlarımıza, kendi sorumlu oldukları ülkelere 30 gün içinde
giderek yüz yüze temas kurmalarının talimatını verdik. Oradaki siyasi alanda ulaşabildikleri en üst yet-
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DEİK’in mesajı net
DEİK olarak bizim mesajımız net
ve açık: ‘İşler olduğu gibi devam ediyor ve etmek zorunda’. Madem ki,
tüm millet olarak ‘bir’ olduk ve ülkemize, bayrağımıza ve devletimize
sahip çıktık, o zaman bundan sonrası için de bu birlikteliğin verdiği
inanç ve güç ile ülkemizin hedeflerine ulaşması için var gücümüzle çalışmalıyız. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bu terör örgütlerinin
karşısında çok daha güçlü, çok daha
kararlı ve birbirine çok daha bağlı bir
Türkiye’nin var olduğunu da unutmamamız gerekiyor.

YURTDIŞI
GÖRÜŞME
SAYISI

EKONOMİ BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

DEİK muhatap kurumlar ile temasta

Türkiye’nin tanıtım seferberliği başladı

Darbe girişiminin ardından ilk iş
günü olan 18 Temmuz 2016 pazartesi sabahı, DEİK bünyesindeki 134 İş Konseyi, tüm muhataplarına, karşı kanatlara, ilgili Büyükelçi ve Başkonsoloslara,
yaşananları en salt hali ile açıklayan, DEİK’in ‘işinin başında olduğunu’ ve ‘işlerin normal seyrinde devam ettiğini’ belirten bir
bilgi mektubu gönderdi.
Mektupta DEİK, darbe girişiminden çıkartılabilecek en basit sonucun halkın iradesinin
üzerinde hiçbir irade olmadığını; 2015 yılında yüzde
4 büyüme ile gelişen
piyasalarda en
iyi performansı gösteren ülkelerden biri olan
Türkiye’nin,
bu darbe
girişiminden
çok da-

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan Türkiye’nin tanıtım seferberliği
kapsamında sırasıyla Danimarka, Polonya, Romanya, Hollanda
ve İtalya’ya ziyaretler gerçekleştirildi. 11 Ağustos 2016 tarihinde
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin başkanlığında gerçekleştirilen Danimarka ziyareti, 16-17
Ağustos 2016 tarihlerinde Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın başkanlığında düzenlenen Polonya
ve Romanya ziyareti ile devam
etti.
23 ve 24 Ağustos 2016 tarihlerinde ise Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci’nin başkanlığında Hollanda ve İtalya ziyaretleri yapıldı. Söz konusu ziyaretlerde Ekonomi Bakanı ve Kalkınma Bakanı’na, aralarında DEİK Başkanı
Ömer Cihad Vardan’ın da bulunduğu geniş bir iş dünyası temsilci
heyeti eşlik etti.

ha sağlam ve kuvvetli çıkacağına inandığını vurguladı. Merkez
Bankası tarafından gerekli tedbirleri aldığını ifade eden mektupta, risk ekonomisinin sağlam
ve her türlü zorluğa karşı koyabilir durumda olduğu belirtildi.
15 Temmuz sonrası yurtdışındaki muhatap kurumları ile ilk
temas olarak adlandırılabilecek
DEİK’in mektubuna, 50’den fazla ülkenin kurumlarından cevap
geldi. Gelen yanıtlarda darbe girişimi sonrasında bu ülkelerin,
Türkiye’nin ve demokratik kurumlarının yanında oldukları, gerek ekonomik gerek
siyasi anlamda Türkiye’nin
bu zorlu günleri atlatacağına
emin olduklarına ilişkin
destek ve inançları dile getiriliyor.

Nihat
Zeybekci

Lütfü
Elvan

Zeybekci: Türkiye, yatırımlarına
hız kesmeden devam edecek
Hollanda ziyareti kapsamında,
Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma
İşbirliği Bakanı Lilianne Ploumen
ile bir araya gelen Bakan Zeybekci, 22 milyar Avroya yaklaşan ikili ticaret rakamı ile Hollanda’nın
Türkiye’deki yabancı sermaye yatırımlarının ilk sırasında bulunduğunu hatırlattı. Hollanda’ya yapılan ziyarette algı yerine olguyu
anlatmayı hedeflediklerini belirten Bakan Zeybekci, muhataplarına Türkiye’nin gelecek dönem

projelerini anlattıklarını ve Hollanda’dan destek beklediklerini
söyledi. İtalya Sanayiciler Konfederasyonu (Confindustria) ile
gerçekleştirilen toplantıda ise Bakan Zeybekci, darbe girişimi sonrasında Türkiye’nin ekonomik hedefleri ve planlanan yatırımlarına
hız kesmeden devam edileceğini
belirtti. Teknoloji transferi konusunda yapılan imalat yatırımlarına cazip bir teşvik paketi sunulduğunu kaydeden Zeybekci, İtalyan
firmalarını bu avantajlardan yararlanmaya davet etti.

Elvan: Türkiye yatırımcılar
için cazibesini koruyor
16-17 Ağustos 2016 tarihlerinde
Polonya ve Romanya’da temaslarda bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Polonya ve Romanya’da
iş adamları ile bir araya geldi. 16
Ağustos 2016 tarihinde Polonya ziyareti kapsamında Kalkınma
Bakanı Elvan, Türkiye ve Polonya arasındaki ilişkilerin önemine
değindi. Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu vurgulayan Elvan, Türkiye’nin mega
projelerinde herhangi bir kesinti
olmadığını belirtti.
17 Ağustos'ta Romanya'daRomen
işadamları ile bir araya gelen Bakan
Elvan, Rumen firmalarının Türkiye’de yatırım yapması için her türlü
desteği vermeye hazır olduklarını
belirtti. Romanya arasındaki ilişkilerinin gelişmesi için çalışmaların
sürdüğünü belirten Elvan, THY’nin
Eylül ayında Romanya’nın Cluj kentine sefer başlatacağını belirtti.

Türkiye’yi tüm dünyada anlattılar

Rusya ile iş forumları başlıyor

DEİK’ten acil eylem planı

DEİK’ten büyükelçilere ziyaret

DEİK İş Konseyi Başkanları ve Yürütme Kurulu
Üyeleri, 35’e yakın ülkede muhatapları ile temaslar
gerçekleştirdi. Ziyaretlerde Türkiye’deki
Sayfa
gelişmeler doğru bir şekilde aktarıldı.
2-3

Liderlerin biraraya gelmesiyle Rusya ile siyasi ilişkiler
normalleşirken, sürecin iş dünyası ayağını ise DEİK
yönetiyor. Gelecek aydan itibaren iki ülke arasında
iş forumları ve ikili iş görüşmeleri başlıyor.

DEİK tarafından darbe girişimi sonrası dönemde dış
ekonomik ilişkilerin kesintisiz devam etmesi için kısa
vadede uygulanacak 11 maddelik ‘Acil Eylem Planı’
oluşturuldu. Bu kapsamda ilk adımlar atıldı.

DEİK Acil Eylem Planı çerçevesinde, DEİK Başkanı
Ömer Cihad Vardan başkanlığındaki heyet
Ankara’daki çok sayıda ülkenin büyükelçisini
ziyaret ederek gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Sayfa
4

Sayfa
4

Sayfa
4
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DEİK İş Konseyi Başkanları tüm

15

Temmuz itibariyle
bir buçuk aylık süreçte,
35’e yakın ülkede DEİK
İş Konseyi Başkanları
ve Yürütme Kurulu
Üyeleri, muhatapları
ile temaslar gerçekleştirdi. DEİK İş
Konseyleri bu ziyaretlerde, karşı kanat
kuruluşları, ilgili muhataplar, düşünce
kuruluşları, fikir önderleri ve medya
temsilcileri ile bir araya geliyor ve
Türkiye hakkında muhataplarını doğru
ve etkin şekilde bilgilendiriyor. Bugüne
kadar ABD, Azerbaycan, Bosna Hersek,
Brezilya, Bulgaristan, Ekvador, Endonezya,
Estonya, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda,
İrlanda, İsrail, İtalya, Kazakistan ve
Kırgızistan (UTM), Macaristan, Malezya,
Morityus, Mozambik, Pakistan, Romanya,
Senegal, Slovenya, Tacikistan, Tayland,
Türkmenistan Ürdün, Kamboçya, Vietnam,
İtalya, Polonya, Cibuti, Demokratik Kongo,
Uganda ile temaslarda bulunuldu.
Yıl sonuna kadar 80 ülkede temaslarda
bulunulması hedefleniyor.

Terör
örgütünü
bizden
duydular
Öncelikle Estonya’nın Ankara
Büyükelçisi Marin Mottus ile bir
araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisi, Estonya
Cumhurbaşkanı Toomas İlves’in
Türkiye’deki parlamenter sisteme
Ali Galip İlter
ve seçilmiş hükümete destekleri- DEİK/Türkiye-Estonya
ni ilk açıklayan liderlerden biri ol- İş Konseyi Başkanı
duğunu ifade etti. Soruşturmaların
hukuk düzeni içinde yürütülmesinin oluşacak algı açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Daha sonra Estonya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mait Palts’ı, Enterprise Estonia Başkanı Hanno Tomberg’i ve Cumhurbaşkanı İlves’in think tank grubundan
Daniel Vaarik’i ziyaret ettik. Darbe girişimi ve toplumun
buna karşı mücadelesi konusunda bilgi verdik. Demokrasi mücadelesini büyük takdirle izlediklerini ifade ettiler. Herhangi bir önyargı gözlemlemedim.

İş hayatı
duraksama
olmadan devam
ediyor
15 Temmuz darbe girişiminin
hemen ardından İrlanda’nın
Türkiye Büyükelçisi Sayın Brendan Ward ile görüşülerek kendisine Türkiye Cumhuriyeti’nin Mehmet Hakan
güçlü bir ülke olduğu ve bu krizi
Karaalioğlu
de atlatacağını anlattık. Ardın- DEİK/Türkiye-İrlanda
dan DEİK Türk-İrlanda İş Konse- İş Konseyi Başkanı
yi olarak, İrlanda tarafı Başkanı
Jonathan Ryan’a, DEİK Başkanı
Sayın Ömer Cihad Vardan’dan gelen mesaj gönderildi. DEİK Eğitim İş Konseyi ile bir toplantı düzenlendik
ve bu toplantıya Enterprise Ireland Direktörü ve
DEİK/Türk İrlanda İş Konseyi Eş Başkanı Sayın Jonathan Ryan ve ekibi katıldı. Kendilerine gelişmeler ve
sonrasında yaşananlar anlatılınca, Türkiye’nin ne derece ciddi bir olayla karşı karşıya kaldığını anlamış oldular ve Türk halkını takdir ettiler.

Yanlış
bilgilendirilenler
olduğunu
gördük
Öncelikle, İsrail'de muhatap
kuruluşlarımıza Türkiye'de yaşanan olaylarla ilgili bir mektup
yazdık. Ayrıca karşı kanat kuruluşlarından MAI ve İsrail-TürkiHasan
ye İş Konseyi ile doğrudan gö- Akçakayalıoğlu
rüşmeler yaptık. Bu faaliyetlerin DEİK/Türkiye-İsrail
yanı sıra Temmuz ayında İsrail'i
İş Konseyi Başkanı
ziyaret ettik. İş camiasından üst
düzey yöneticilerle görüşüp, bilgilendirme yaptık. Ağustos ayında İstanbul Başkonsolosu ile yemekli toplantı düzenledik. Daha detaylı
bilgilendirme yaparak, DEİK'in aktardığı ve benimsenen temel mesajları verdik. Genelde iş dünyasının
özellikle basının yanlış bilgilendirmesi sebebiyle yanlış fikirlere sahip olduğunu gördük. Muhataplarımızla
bunun düzeltilmesi hususlarını görüştük ve hala buna çalışıyoruz.

Türkiye’nin
algısını
düzeltmeye
çalışıyoruz
Türkiye-ABD İş Konseyi üyeleri
olarak 11-17 Ağustos 2016 tarihlerinde ABD’ye gerçekleştirilen
ziyaret kapsamında, Amerikan
Kongresi, Beyaz Saray, Ticaret
Bakanlığı, Ticaret Odaları, basın
Ekim Alptekin
kuruluşları ve düşünce kuruluş- DEİK/Türkiye-ABD
ları ile görüşülerek, Türkiye’deki İş Konseyi Başkanı
gelişmeler ve gerçekler anlatılmış; Türkiye yatırım ortamının
güçlü şekilde devam ettiği aktarıldı. Yaptığımız görüşmelerde köklü ABD şirketleri, Türkiye’den vazgeçmeyeceklerini bildirdiler. Darbe girişiminin, KOBİ düzeyindeki firmaların Türkiye ile ilgili ticaret ve yatırım
planlarını olumsuz etkilendiğini somut verilerle üzülerek tespit ettik. Bu algıyı düzeltmek ve güven ortamını gecikmeksizin tazelemek üzere eylem planlarımızı sürdürmekteyiz.

Azerbaycan’da
kahramanlık
hikayesi olarak
görüyor
Büyükelçimizin aktif destekleri
ile 4 – 6 Ağustos 2016 tarihlerinde Azerbaycan’a bir ziyaret gerçekleştirdik. Başbakan Yardımcısı Şerifov görüşmemizde, olaylar
Selçuk Akat
sırasında hayatını kaybedenler
DEİK/Türkiyeve yaralananlarla ilgili üzüntüleAzerbaycan İş
rini dile getirerek, Türkiye’nin ne
Konseyi Başkanı
kadar güçlü bir devlet olduğunu
bir daha dünyaya gösterdiğini,
Türk halkının demokrasiye sahip çıkarak geçmiş tarihinde olduğu gibi yine bir kahramanlık destanı yazdığını ifade etti. Azerbaycan Hükümeti olarak her
alanda Türkiye’nin ihtiyacı olan her şeyin kendileri için
öncelik teşkil ettiği hususunu vurguladı. İş Konseyi
olarak Azerbaycan Yatırım Forumu ve Türkiye’de yapılması öngörülen Beşinci Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu’nu düzenleyeceğiz.

Türkiye’de
yaşananlar tüm
İslam alemi için
önemli
Bosna-Hersek’te bulunan 15
bin muhataba DEİK’in hazırladığı 15 Temmuz iletişim kiti ve
DEİK Başkanı Vardan’ın mektubu gönderildi. Bosna-Hersek’e
ziyaret programı gerçekleştiril- Muzaffer Çilek
di ve üst düzey ilgili muhatap- DEİK/Bosna-Hersek
lar yerinde bilgilendirildi. Cum- İş Konseyi Başkanı
hurbaşkanlık Konseyi Üyesi Bakir Izetbegovic, Bakanlar Kurulu
Başkanı Denis Zvizdic, Dış Ticaret ve Ekonomi Bakanı
Mirko Sarovic ve Dış Ticaret Odası Yönetim Kurulu
üyeleri ile görüştük. Görüşleri Türk halkının temel insan hakkı olan demokrasi ve yasalar çerçevesinde
seçilmiş iktidarı savunduğuna memnun oldukları,
Türkiye’de bu yaşananların sadece Türkiye için değil
Bosna Hersek ve tüm İslam alemi için çok önemli olduğu şeklindedir.

dünyada seferberliği anlatıyor
Hayatın normal
devam ettiğini
anlatmaya
çalıştık
15 Temmuz sonrasında İş Konseyi olarak bir değerlendirme yaptık. Bulgaristan özelinde iki bakış
açısının egemen olduğuna karar
verdik. Birinci grupta yer alan,
Osman Ak
ön yargısı olmayan kişilerin bilgiDEİK/Türkiyelendirilmesi için sadece olaylaBulgaristan İş
rın gerçek yüzünü abartmadan
Konseyi Başkanı
anlatmanın yeterli olacağı düşündük. Bu çerçevede üyelerimiz, kişisel temaslar ile muhataplarımızı bilgilendirdiler. Ön yargılı olup bürokrasi veya yerel yönetimlerde
etkili pozisyonlarda olanlarıda, gruplar halinde ziyaret ederek, benzer örnekleri ile mukayeseli şekilde
bilgilendirmeye karar verdik. Sofya Büyükelçiliği ve
Ticaret Müşavirliği, Başkonsolosluk, Konsolosluklar,
bölgesel iş adamları dernekleri ile temas halinde çalıştık ve hepsinden destek gördük.

Girişiminin
arka planını
açık bir şekilde
anlattık
DEİK/Türkiye-Brezilya İş Konseyi’nin Brezilya tarafında yer
alan Sao Paulo Sanayi Federasyonu (FIESP) ve Brezilya
Altyapı ve Sermaye Malları Sanayii Derneği’yle görüştük, yeMithat Cansız
rel seyahat acentaları ve basın DEİK/Türkiye-Brezilya
mensuplarıyla toplantılar dü- İş Konseyi Başkanı
zenledik. 22 Ağustos 2016 tarihinde Büyükelçimiz ile yerel
medya temsilcilerine yönelik Sao Paulo Başkonsolosluğu’muzda basın toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda ülkemizde düzenlenen başarısız darbe girişimi
ve sonrasındaki gelişmelere dair özetle bilgi verdik
ve basın mensuplarının sorularını yanıtladık. Türkiye
ekonomisi ve iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerine dair sunum yaptık. Basın toplantısına ülkenin
ileri gelen gazete ve haber ajansları katıldı.

Doğru bilgiyi
bizden
almalarını
sağladık

DEİK Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi, sektörel bir İş Konseyi ve üyelerimiz çeşitli yurtdışı projelerde teknik müşavirlik
hizmetleri veriyorlar. 25 Temmuz
Demir İnözü
2016-2 Ağustos 2016 tarihleri araDEİK/Uluslararası
sında, Kazakistan'ın Almata ve
Teknik Müşavirlik
Kırgızistan'ın Bişkek şehirlerin- İş Konseyi Başkanı
deydik. Bu iki ülkede de işbirliği
yaptığımız kişilerle yaptığım görüşmelerde, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasıyla ilgili sorular yöneltildi. Bu hain darbe girişimine karşı tüm
millet, hükümet ve siyasi partiler olarak el ele verdiğimizi ve bu kalkışmanın üstesinden geldiğimizi, demokrasimizin ayakta durduğunu, ekonomimizin sağlam olduğunu, iş dünyamız açısından sorun olmadığını anlattım.
Görüşmelerimizde önyargılı ve olumsuz bir tavırla karşılaşmadım.

Görüşmelerde
1 milyar dolarlık
ek yatırım
kararı aldık
DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi olarak yabancı yatırımcı ve
devlet adamları nezdinde Macaristan’da bazı temaslarda bulunduk.
Bu çerçevede, darbe teşebbüsünün ertesi haftasında Paris’te aynı
Adnan Polat
zamanda ortaklarımız olan ÉlectriDEİK/Macaristan
cité de France ve PSP Investments İş Konseyi Başkanı
ile bir toplantı düzenlenmiştir. Türkiye’nin demokrasinin daha kuvvetli olduğu ve yatırım ortamının dünden daha iyi ve uygun olduğu defaten ifade edilmiştir. Bilgilendirmemiz ve
yoğun çabalarımız ortaklarımız tarafından takdir edilmiş
olmalı ki bürokraside yaşanan bazı sıkıntıların aşılması durumunda, ortaklarımızla birlikte rüzgar enerjisinden elektrik üretimi konusunda şu ana kadar yaptığımız yatırımlara
ek olarak 1 milyar ABD Doları yatırım yapılması konusunda
mutabık kalınmıştır.

Türkiye-Ekvador İş Konseyi,
8-10 Ağustos 2016 tarihlerinde Ekvador’un Machala şehrine resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında, Puerto
Bolívar Limanı işletme hakYüksel Yıldırım
kı devir sözleşmesinin imza DEİK/Türkiye-Ekvador İş
töreni, Ekvador Devlet Baş- Konseyi Yür. Kur. Üyesi
kanı Rafael Correa’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Walter Solis, Eyalet Valisi
Esteban Quirola ve çok sayıda iş adamının da olduğu
törene yaklaşık 1500 kişi katıldı. Burada yaptığımız
konuşmada, halkının darbe karşısındaki dayanışmasını vurgulayarak Türkiye’deki mevcut yatırım ve sosyal iklimin eskisi gibi güvenli ve kazançlı olduğu belirtildi. Devlet Başkanı Rafael Correa Türkiye’nin yanında olduklarını kaydetti.

Türk halkının
gösterdiği
dirayete
hayranlar
Telefon görüşmelerinin ardından
öncelikle DEİK yönetimi tarafından hazırlanmış olan bilgilendirme notunu, hem karşı kanat Başkanımıza, hem de iş yapmış ya da
yapmakta olduğumuz firmalara Ruhsar Pekcan
ve iletişimde bulunduğumuz si- DEİK/Türkiye-Ürdün
vil toplum örgütlerine ilettik. 8-10 İş Konseyi Başkanı
Ağustos 2016 tarihinde Ürdün’e
gerçekleştirdiğimiz ziyaret çerçevesinde, Ürdün Başbakanı ve danışmanları ile ülkenin Ulaştırma Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve Ürdün
Arap İşadamları Federasyonu ile görüşmeler yaptı. Çok
üst düzey kabul ve ilgi gördük. Kesinlikle bir önyargı söz
konusu değildi; sadece Türk halkının göstermiş olduğu
kararlılık ve dirayete hayranlık söz konusuydu. Üst düzey görüşmelerimizde ise iki ülke arasındaki ilişkilerin ve
ticaret hacminin artırılması görüşüldü.

DEİK/Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi Başkanı olarak, sorumlu olduğum ülkede yaşayan ender
Konsey Başkanlarından biriyim.
Bu nedenle sürecin tamamını
Burak Baykan
Hırvatistan’dan takip etme şanDEİK/Türkiyesım oldu. Olayın hemen ardından
Hırvatistan İş
eylem planının hazırlanmasından
Konseyi Başkanı
da önce, karşı kanadımız olan Hırvatistan Ticaret Odası'nı, 24 Temmuz 2016 tarihinde Ticaret Müşaviri Ebru Arısoy ile beraber ziyaret ettim. Toplantıda Hırvatistan Ticaret Odası
Türkiye Masası Başkanı Dr. Zlatan Frohlic hazır bulundu.
İlk etapta Hırvat tarafında bir endişenin olduğunu hissettik. Batı medyasının da etkisiyle, 15 Temmuz’un belirli çevreler tarafından farklı yorumlandığına da şahit
olduk. Bizler de bu süreçte, iş dünyasını doğru bilgilerle
yönlendirmeye çalıştık.

Türk milletinin
dayanışmasını
takdirle
karşılıyorlar

Türkiye eskisi
gibi güvenli
ve kazançlı
bir ülke

Gürcistan
Türk halkına
eşsiz bir tutum
sergiledi
Hain darbe girişimi sonrasında gece olaylar henüz durulmamışken, Gürcistan Cumhurbaşkanı Sayın Giorgi
Margvelaşvili'nin Türkiye'de
Cemal Yangın
demokratik yollarla seçilen
DEİK/Türkiyehükümete destek verdiğini
Gürcistan İş
ifade eden bir açıklama yapKonseyi
Başkanı
ması, olaylardan sadece 4 gün
sonra, Gürcistan Başbakanı
Giorgi Kvirikaşvili'nin 7 Bakanıyla
Ankara'ya gelip Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği
Konseyi Toplantısı'na katılarak Türk hükümeti ve halkına destek vermesinin yansımalarını,
Gürcistan'da katıldığımız her toplantıda yakından hissettik.

Malezyalılar
Türkiye’de
yaşananları
bilmiyor
DEİK Acil Eylem Planı kapsamında 16-19 Ağustos 2016 tarihlerinde Kuala Lumpur’a bir ziyaret
gerçekleştirdim. Ziyaret kapsamında Malezya Uluslararası SaSüheyla Cebi
nayi ve Ticaret Bakanlığı, MalezKarahan
ya’nın önde gelen pek çok sivil
DEİK/Türkiye-Malezya
toplum kuruluşlarıyla ve devlet
İş Konseyi Başkanı
televizyon kanalı aracılığı ile televizyonlarla toplantılar gerçekleştirildi. Malezya Türkiye’ye destek veren bir ülke olmasına rağmen ana dili İngilizce ve Türkiye ile ilgili haberleri uluslararası kanallarından izliyorlar. Görüşmelerde,
birçok kişinin Türkiye’deki seyahat programlarını iptal
ettiklerini öğrendim. Bu kalkışmanın ordu içerisindeki
küçük bir grup tarafından yapıldığını bilmiyorlar. Genel
kanı, baskıcı rejime karşı ordunun bir darbe girişiminde
bulunulduğu yönünde.

Türkiye’nin, farklı
bir ülke
olamayacağını
vurguladılar
Türkiye’nin yanında olduklarını ve
böyle bir durumun kabul edilemez
olduğunu açık şekilde ifade ettiler.
15 Temmuz sabahı AB aday ülkesi ve
NATO üyesi olan Türkiye’nin, 16 TemBurak Vardan
muz sabahı farklı bir ülke olamayacaDEİK/Türkiye –
ğını vurguladılar. Darbe girişimi sonİtalya İş Konseyi
rasında, İtalyan medyasında da sıklıkBaşkanı
la dillendirilen insan hakları ve yargıya
yönelik eleştirilerin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasına özel bir söylem olmadığını vurguladılar.

Bu girişimi
anlamakta
zorluk
çekiyorlar
İlk etapta ilgili muhataplarımız
ile temasa geçip konu hakkında kendilerine sözlü olarak bilgi
verdik. Sonrasında bir ekip oluşturup Morityus’a bir seyahat orÖmer Hakan Baki
ganize ettik. Bu organizasyona,
DEİK/TürkiyeTürkiye’nin bağlı olduğu MoritMorityus İş
yus’un Berlin Büyükelçisini ve TürKonseyi
Başkanı
kiye’nin Madagaskar Büyükelçisini de davet ettik. 16-23 Ağustos
2016 tarihleri arasında gerçekleştirmiş olduğumuz bu
seyahatte karşı kanada ve tüm resmi ve özel kurumlara, Türkiye’de yaşanan darbe girişimi ile ilgili olarak hem
diplomatik, hem de iş dünyası olarak aydınlatıcı ve bilgi
kirliliğini ortadan kaldırıcı faaliyetlerde bulunduk. Darbe
girişimi ile ilgili büyük üzüntü duyduklarını ve demokratik bir ülkede yaşanan bu girişimi anlamakta zorluk çektiklerini söylediler.

Uzlaşmacı
ortamının
takdir edildiğini
gördük
Kamuoyunu yönlendirme konusunda en büyük katkının Hollandalı
Türkiye dostlarından geleceği düşüncesindeyiz. Biz de her fırsatta
bize gelen endişelere ilişkin ülkenin
Murat Özyeğin
içinde bulunduğu olağanüstü duDEİK/Türkiyerum nedeniyle OHAL’in gerekli bir
Hollanda İş
süreç olduğunu ancak hiçbir koşulKonseyi Başkanı
da hukukun üstünlüğünün önüne
geçilmediğini, iş dünyasının, ekonominin ve günlük hayatın hiçbir şekilde etkilenmediğini somut örneklerle açıklıyoruz ve Türkiye’ye güven duyulması
talebimizi dile getiriyoruz.

İlk harekete
geçen İş
Konseylerinden
biriyiz
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında karşı kanat kuruluşu
CTA’nın Başkan ve Başkan Yardımcısı ile 18 ve 20 Temmuz 2016
tarihlerinde temasa geçilerek
Erhan Barutoğlu
bilgi verilmiş; 20 Temmuz 2016
DEİK/Türkiyetarihinde ise resmi yazı ile temas
Mozambik İş
kurulmuştur. 11 maddelik Acil EyKonseyi
Başkanı
lem Planı kapsamında, belki de
ilk harekete geçen İş Konseylerinden birisi olarak 27 Temmuz 2016 tarihinde Mozambik’in başkenti Maputo’yu ziyaret ettik. Ziyaretimiz
çerçevesinde ivedilikle, önceden temasta olunan kişiler ile birebir görüşmeler yapılarak Türkiye’deki gelişmeler ve gerçekleri anlattık. Mozambik’te temas
ettiğimiz istisnasız tüm kesimler, olayı kınadılar ve Türkiye’ye olan desteklerini vurguladılar. Bu desteğin giderek arttığını gözlemlemekteyiz.

Firmalarımızı
duyulan güvende
olumsuz bir
yaklaşım yok
Daimi tarafsız ülke olan Türkmenistan'ın Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov'un hain darbe girişiminden sonra, Türkiye'de yaşanan olayları takip etme ve ülkedeki
durum hakkında ülke yönetimine zaHalil Avcı
manında bilgi verilmesi konusunda
DEİK/TürkiyeTürkmenistan Dışişleri Bakanlığı'nı göTürkmenistan İş
revlendirmesi, Türkmenistan'da buluKonseyi Başkanı
nan vatandaşlarımızın insani meselelerin çözümlenmesi hususunda her türlü
yardımların sağlanması talimatı çok önemli. Atavatanımızda faaliyet gösteren firmalara duyulan güvende herhangi olumsuz bir
yaklaşım yok.

Türk yatırımcılar,
Pakistan'ın
potansiyelinin
farkında
29 Ağustos 2016 - 2 Eylül 2016
tarihleri arasında Pakistan’ın İslamabad ve Lahor kentlerinde
çeşitli temaslarda bulunduk. Temaslar kapsamında Pakistan
Atilla Demir Yerlikaya
Cumhurbaşkanı Memnun HüseDEİK/Türkiyeyin, Pakistan Başbakanı Navaz
Pakistan İş Konseyi
Şerif, Pakistan Maliye Bakanı İsBaşkanı
hak Dar ve Pakistan’ın Pencap
Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif
ile bir araya gelindi. Türkiye pozitif olarak algılanmakta; ayrıca ülkemizde yaşananlar sonrasında Türkiye’de
halkın demokrasiye sahip çıkmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyorlar. Pakistan ile Türkiye arasında 2016
sonuna kadar imzalanması beklenen Serbest Ticaret
Anlaşması ile iki ülke arasındaki tarihi dostluğun refaha
dönüşeceği bir fırsat yakalanacak. Türk yatırımcılar, Pakistan'ın potansiyelinin artık farkında.

Tedbirlerin
hızla alınmasını
takdirle
karşılıyorlar
15 Temmuz darbe girişimini anlatmak için Slovenya'ya ivedi bir
seyahat gerçekleştirdim. Seyahatte öncelikle, DEİK/Türkiye-Slovenya İş Konseyi Eş Başkanı Sayın Zeljko Puljic ve SloZahit Sağlık
venya Ticaret Odası Temsilcisi DEİK/Türkiye-Slovenya
Sayın Ante Milevoj ile Maribor
İş Konseyi Başkanı
Ticaret Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret ettim. Ziyarette kendilerine, darbe girişimi hakkında bilgi
verdim. Slovenler, Türkiye’de bir iç savaş yaşandığını
ve tehlikesinin henüz geçmediğini düşünmektedir. Bu
görüşlerin de kısa ve orta dönemde ülkemiz turizmine
ciddi zararlar vereceği görüşündeyim. Bu çerçevede,
ülkemize karşı bu tip ön yargıları ortadan kaldırabilmek ve Sloven halkını doğru bilgilendirebilmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirdik.

Yatırımların
devam
etmesinden
memnunlar
17 Ağustos 2016 tarihinde Romanya Başbakan Yardımcısı ve
Ekonomi, Ticaret ve İş Çevresi İlişkileri Bakanı’nın, Türk ve Romen
iş dünyası temsilcilerinin ve sekFatih Karamancı
tör kuruluşlarının katılımıyla göDEİK/Türkiyerüşmeler gerçekleştirildi. Romen
Romanya
İş Konseyi
iş dünyası temsilcileri, yaşanılan
Başkanı
olağanüstü durum hakkında Türkiye’den önde gelen STK Başkanlarının Bükreş’e gelerek böyle bir üst düzey ziyaret aracılığıyla Romen kamuoyunu bilgilendirmesinden son
derece memnun oldular. Söz konusu ziyaretin Türk iş
dünyasının Romanya’ya verdiği önemi gösterdiği vurgulayarak Türk firmalarının yatırımlarının Romanya’da
devam etmesinden çok memnun olduklarını dile getirdiler. Türkiye’ye duyulan güven konusunda herhangi bir
önyargılı tutum ile karşılaşmadık.

Yurtdışından
çıkan çatlak
sesler
zayıflayacak
Ben ve arkadaşlarım her yaptığımız toplantıda konunun gerçek
detaylarını aktarıyoruz. Zaten
biz konuyu açmadan ilk onlar
soruyorlar. İlk izlenimim; görüştüğümüz kişiler içinde bazıları,
Emin Hitay
FETÖ’yu öne süren tüm mecra- DEİK/Türkiye-Endonezya
ların sosyal medya, basın-yayın İş Konseyi Yür. Kur. Üyesi
organlarının manipülasyonu ile
yanlış fikir ve düşüncelere kapılmış olmaları. Görüşmelerin sonunda tümü gerçeği öğrendiler ve ikna oldular. Endonezya’da yerel kurumlar
dışında IFC, IDB, JICCA, ADB gibi uluslararası kuruluşlarla
görüşmeler gerçekleştirdik. Onlara da gerekli mesajları
aktardık. Yüz yüze görüşmenin, karşılıklı konuşmanın
en etkin yöntem olduğuna inanıyorum. Böylelikle özellikle yurtdışından çıkan çatlak sesler giderek zayıflayacak ve yandaş bulamayacaklardır.

Daha çok
terörden
endişe
ediyorlar
İş Konseyi olarak, 1-2 Eylül 2016
tarihlerinde yoğun bir program
çerçevesinde görüşmelerimizi
gerçekleştirdik. Ziyaret kapsamında, Tayland Ticaret Bakanlığı,
Tayland Ticaret Odası, Tayland
Refik Gökçek
Ticaret Kurulu, Tayland Sanayi- DEİK/ Türkiye-Tayland
ciler Federasyonu ve Ortak Ya- İş Konseyi Başkanı
bancı Ticaret Odası ile görüşüldü. Bu ziyaretlerde üst düzey
yetkilileri ile görüşme fırsatımız oldu. Bu bölgenin yapısı
gereği görüştüğümüz herkes bize çok yakın davrandı.
Tayland özelinde askeri darbelere alışık bir toplum oldukları için bizim yaşadıklarımızı anlayışla karşılıyorlar.
Taylandlı dostlarımız için darbe girişiminden daha çok
yaşanan terör saldırıları ve Suriye’deki çatışmalar endişe
yaratıyor. Türkiye'yi ziyaret etmek konusunda çekinceleri daha çok terör ile ilgili.

Tacikistan,
Türkiye’nin
yaşadıklarını
çok iyi anlıyor
DEİK/Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyelerinin
15-17 Ağustos 2016 tarihlerinde
gerçekleştirilen Duşanbe ziyaretinde İş Konseyi Eşbaşkanı ve Tacikistan Ticaret ve Sanayi Odası
Mahmut Er
Başkanı Şarif Said ile bir görüş- DEİK/Türkiye-Tacikistan
me gerçekleştirdi. Toplantıda
İş Konseyi Başkanı
Türkiye’nin karşılaştığı darbe girişiminin ardından ülkemizde
herhangi bir toplumsal ve ekonomik çöküşün yaşanmadığı anlatıldı. Tacikistan 1992-1997 yılları arasında
bir iç savaş yaşadığı için, Türkiye’nin nasıl bir tehlikenin
felaketin ucundan döndüğünü daha iyi anlıyorlar ve
görüştüğümüz tüm yetkililer bunu ifade ettiler. Tacik
yetkililer Türk halkının ülkesini korumak için canları pahasına topyekun gösterdiği vatanseverliği takdir ettiklerini belirttiler.

Türk halkının
mücadelesini
takdirle
karşılıyorlar
25 Temmuz 2016 tarihinde Senegal Büyükelçiliği Ekonomi Ofisi Başkanı Cheikh Diallo ve Büyükelçilik Ticaret Müsteşarı Moustapha Sokhna Diop ile bir araya
İhsan Şahin
geldik. Darbe girişimi sonrası hüDEİK/Türkiyekümetin başarılı bir kriz yönetimi
yaparak ekonomik ve toplumsal Senegal İş Konseyi
Başkanı
spekülasyon yapılmasına fırsat
vermediğini, ulusal ve uluslararası piyasalarda işleyişin aynen devam ettiğini vurguladık. Sonrasında çok sayıda üst düzey yönetici ile
görüşmelerimiz oldu. Gerek Bakan düzeyindeki görüşmelerde, gerek ise diğer kurumlarla yapılan görüşmelerde, Senegal’de darbe girişiminin Türkiye’deki
vatandaşlarımız kadar yakından takip edildiğini, Türk
halkının mücadelesini büyük takdirle karşıladıklarını gördük. Türkiye’yi örnek aldıklarını belirttiler.
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DEİK İletişim Stratejisi
Bakanlarla paylaşıldı
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan
ile DEİK Yönetim Kurulu Üyeleri, 15 Temmuz 2016 günü yaşanan
başarısız darbe girişimi sonrasında Başbakan Yardımcısı Mehmet
Şimşek, TBMM Başkanı İsmail
Kahraman ile AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’i Ankara’da ziyaret etti ve iletişim faaliyetleri konusunda istişare toplantıları gerçekleştirildi.
DEİK İletişim Komitesi ile bir
araya gelen Başbakan Yardımcısı
Mehmet Şimşek, iletişimde revizyon yapılması gerektiğini hatırlattı. Korku üzerinden bir iletişim faaliyeti yürütmenin yanlış olduğunu
vurgulayan Başbakan Yardımcısı,
özellikle Batı’da ülkelerin Türkiye
ile olan ilişkilerini düşük seviyeye
çekme gayretinde olduklarını, dolayısıyla batı ile yürütülecek iletişimin çok daha zor olduğunu söyledi.
Şimşek, “Bu darbe girişimini Türkiye, en az sıyrıkla atlattı; ancak sivil
toplum örgütleri olarak sizlere bundan sonra önemli bir rol düşüyor”
dedi. İletişim faaliyetlerinde hedef
kitlenin iş dünyası, düşünce kuruluşları ve basın-yayın organları olduğunu belirten Şimşek, DEİK ve İş
Konseylerinin iş diplomasisi ve lobicilik odaklı çalışmalarına devam
etmesi gerektiğini vurguladı.
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer

Çelik ile Ankara’da AB Bakanlığı’nda gerçekleştirilen istişare toplantısında ise DEİK heyetine, Avrupa ülkeleri İş Konseyi Başkanları
da eşlik etti. Başmüzakereci Çelik, mevcut durumun acil müdahale edilmesi gereken bir konu olduğunu, ancak Türkiye-AB arasında
üyelik müzakerelerinin devam ettiğini unutmamak gerektiğini söyledi. Teknik müzakere sürecine hız
verilerek devam edilmesi, vize meselesi, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gibi konuların da gündemde olduğunu hatırlatan Bakan Çelik, “Ülkemizde yeni bir toplumsal
sözleşme oluşurken toplumun tüm
kesimleri sürece dahil olmalı"dedi.

TBMM ve DEİK birlikte çalışacak
TBMM Başkanı İsmail Kahraman
ile görüşen DEİK Başkanı Vardan
ve Yönetim Kurulu Üyeleri ise Türkiye’deki yabancı misyon şeflerini davet ederek, TBMM’ye yapılan
saldırının gözler önüne serildiğini söyledi. Dünyaya gerçekleri anlatmak üzere TBMM Dış İlişkiler
Komisyonu Meclis bünyesindeki dostluk gruplarını harekete geçirdiklerini aktaran Kahraman,
TBMM Dış İlişkiler Komisyonu yurtdışı ziyaretlerinde DEİK ve
ilgili İş Konseyi ile işbirliğinin tesis
edileceğini vurguladı.

BÜYÜKELÇİLERİN DOĞRU BİLGİLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

DEİK’ten Ankara'da büyükelçilere ziyaret
DEİK Acil Eylem Planı çerçevesinde, DEİK Başkanı Ömer Cihad
Vardan başkanlığındaki heyet Ankara’daki bazı ülkelerin büyükelçilerini ziyaret etti. DEİK Yönetim Kurulu Üyeleri ile İş Konseyi
Başkanları’ndan oluşan heyet, 29
Temmuz 2016-11 Ağustos 2016 tarihleri arasında Fransa’nın Ankara
Büyükelçisi Charles Fries, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard
Moore, ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass, AB Dönem Başkanı Slovakya’nın Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova, Belçika’nın
Ankara Büyükelçisi Marc Trenteseau, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Hiroshi Oka, Meksika’nın
Ankara Büyükelçisi Martha Barcena Coqui, Hindistan’ın Ankara
Büyükelçisi Rahul Kulshreshth,
Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev,
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara
Büyükelçisi Yu Hong Yang, İran İslam Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Mouhammad Ebrahim
Taherian Fard ve İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo bir
araya geldi.
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, Türkiye’nin yoğun ikili

siyasi ve ticari işbirliği içerisinde
olduğu ülkelerin büyükelçilerine
yönelik ziyaretleri değerlendiren
DEİK Başkanı Vardan, söz konusu ziyaretlere büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “İş dünyası olarak, özel sektör bakış açısıyla
büyükelçilerimizi yaşanan gelişmeler ile ilgili bilgilendiriyor, normalleşme sürecini hızlandırmak
için atılması gereken adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuyoruz. Ayrıca 2016 yılı çalışma programımız kapsamında planladığımız faaliyetleri büyükelçilerimiz
ile görüşüyoruz” dedi.

“Büyükelçilerin kafası karışık”
Büyükelçilerin 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşanan
gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden DEİK Başkanı
Vardan, “Hiç şüphesiz büyükelçiler ülkemizde yaşanan gelişmeleri
kendi ülkelerine sürekli aktarıyorlar. Ancak onların da belli konularda kafaları karışık. Yüz yüze ve heyet olarak gerçekleştirdiğimiz bu
ziyaretler ile büyükelçilerimizin
doğru bilgilendirilmesi, bu vesileyle de kendi ülkelerine doğru bilgi
aktarmalarını hedefliyoruz” dedi.

Rusya ile ilişkilerde yeni dönem:
Hedef, 100 milyar ABD Doları
Türkiye ve Rusya ilişkileri
iki ülke liderlerinin uzun
süre sonra bir araya
gelmesiyle tekrar eski
seviyelerine dönüyor.
Sürecin iş dünyası ayağını
ise DEİK yönetiyor.
Gelecek aydan itibaren iki
ülke arasında iş forumları
ve ikili iş görüşmeleri
başlıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Rusya Federasyonu
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in
daveti üzerine 9 Ağustos 2016 tarihinde Rusya’nın St. Petersburg
şehrine resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Rusya ziyaretinde; Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat
Albayrak, AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Mehdi Eker ve MİT
Müsteşarı Hakan Fidan’ın yanı
sıra DEİK Başkanı Ömer Cihad
Vardan’ın da aralarında bulunduğu sınırlı bir iş dünyası temsilcileri heyeti eşlik etti.
Ziyarete ilişkin bir değerlendirmede bulunan DEİK Başkanı
Ömer Cihad Vardan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’ya, Devlet
Başkanı Vladimir Putin ile gö-

“100 milyar ABD Dolarlık hedef için engeller kalkmalı”
Türkiye’nin Rusya için, Rusya’nın da
Türkiye için vazgeçilmez iki önemli
ülke olduğunu belirten Vardan,
“Bu iki önemli ülke aynı zamanda
bölgesinde de güçlü ülkelerdir.
Sonuçta iki güçlü ülkenin, hem
siyasi hem de ticari açıdan birlikte
ortak projeler geliştiriyor olması,
bölgede barış ve istikrar için son
derece önemlidir. Görüşmelerde
iki ülke arasındaki ticaret

rüşmek üzere yapmış olduğu ziyaret, ülkemize dair hem siyasi
hem de ekonomik açıdan önemli
bir zaman dilimine rastlamaktadır. Tarihi olarak niteleyebileceğimiz bu görüşmelerin siyasi, ticari, ekonomik ve ikili ilişkilerin
gelişimine önemli katkı sağlaya-

hacminin daha önce belirlenmiş
olan 100 milyar ABD Doları
hedefine ulaştırılmasının
altı yeniden çizilmiş oldu. Bu bizim
açımızdan çok önemli; çünkü netice
itibari ile bu hedefi gerçekleştirecek
olan bizler, yani iş dünyası
temsilcileridir. Bu hedefe ulaşırken
de bürokratik ve hukuki engellerin
ortadan kaldırılması temennimizi
belirttik.”

cağı inancındayım” dedi.

“İşbirliği devam edecek”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iş dünyası temsilcilerine “Hedeflere ulaşmanın önünde
hangi engeller varsa onları kaldırmakta kararlıyız” dediğini belir-

ten Vardan, “Bu çerçevede, askıda
olan projelerin tekrar ele alınarak
devam ettirilmesi, mevcut projelerin ve yeni projelerin hayata geçirilebilmesi için öncelikle iki ülke arasında var olan vize sorunun
halledilmesi gerekmekte. Bir başka önemli husus ise özellikle Türk
yöneticilerin, işçilerinin Rusya’daki projelerde çalışmak üzere alması gereken çalışma izinleri. İki ülke
arasında bir Türk-Rus ortak yatırım fonunun kuruluyor olması da
iki ülkenin karşılıklı yatırımları
açısından büyük önem arz etmektedir” dedi.
Vardan sözlerine şöyle devam
etti: “Türkiye’deki en büyük Rus
yatırımı olan Akkuyu Nükleer
Santrali projesinin kaldığı yerden devam edecek olması ve aynı zamanda Türk Akımı Doğalgaz
projesinin inşasının da yeniden
gündeme gelmiş olması, enerji alanındaki işbirliğimizin, hız
kesmeden devam edeceğini bize göstermektedir. Biz DEİK olarak, bundan sonrası için Türkiye-Rusya İş Konseyimiz vasıtasıyla, muhatap karşı kuruluşlarımızla
dış ekonomik ilişkileri canlandırmaya yönelik olarak hem Türkiye’de hem de Rusya’da iş adamları ile iş forumları ve ikili iş görüşmeleri (B2B) gerçekleştirmek için
Ekim-Kasım aylarında faaliyetlerimize devam ediyor olacağız. DEİK’teki ve İş Konseyimizdeki tüm
çalışma arkadaşlarım da bu yönde
çalışacaklar.”

D I Ş E KO N O M I K I L I Ş K I L E R I N K E S I N T I S I Z D E VA M E T M E S I I Ç I N Ü Y E L E R TA R A F I N DA N B E L I R L E N D I

Darbe girişimi sonrasında DEİK’ten Acil Eylem Planı
21 Temmuz 2016 tarihinde, 150’yi
aşkın DEİK Yönetim ve Denetim
Kurulu Üyeleri ile İş Konseyi Başkan ve Başkan Yardımcılarının
biraraya geldiği İstişare Toplatısında, 15 Temmuz darbe girişimi

sonrasında dış ekonomik ilişkiler
alanında DEİK tarafından atılması gereken adımları ele alındı.
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen İstişare Toplantısı’nda,

FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleşirilen darbe girişimi sonrası dönemde dış ekonomik
ilişkilerin kesintisiz devam etmesi için 150’nin üzerinde öneri geliştirildi. Söz konusu öneriler, kı-

sa, orta ve uzun vade olmak üzere
önceliklendirildi ve 25 Temmuz
2016 günü İcra Kurulu’nun onayının ardından, kısa vadede uygulanacak 11 maddelik ‘Acil Eylem
Planı’ oluşturuldu.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SONRASI DEİK ACİL EYLEM PLANI
1) DEİK olarak, öncelikle konuyla ilgili yurt
dışındaki dezenformasyonu engellemek, bilgi
kirliliğini temizlemek amacıyla “seferberlik”
ilan edilmiş olup, tüm çalışmalar bu minvalde
yürütülecektir.
2) Yurtiçi ve yurtdışı iletişim faaliyetlerine
katkı sağlamak amacıyla DEİK bünyesinde bir
İletişim Komitesi kurulacaktır.
3) DEİK Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
başta Ekonomi Bakanı, Dışişleri Bakanı, AB
Bakanı ve Başmüzakereci olmak üzere, ilgili
Bakanlar ile düzenli olarak bir araya gelerek
kapsamlı istişarelerde bulunacaktır.
4) Büyükelçiler, ticaret müşavirleri ve karşı
kanat kuruluşları ile olan temaslar artırılarak
devam edecektir.
a. İş Konseyi Başkanları, sorumlu oldukları

ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri ile
temaslarını sıklaştıracaklardır.
b. DEİK Başkan, Yönetim Kurulu ve ilgili İş
Konsey Başkanı Almanya, Fransa, İngiltere,
Belçika, İtalya, Slovakya, ABD, Çin, Japonya,
Güney Kore’nin Büyükelçilerini en kısa
zamanda ziyaret edeceklerdir.
c. Türkiye’deki yabancı misyon temsilcilerinin
katılımı ile Ankara ve/veya İstanbul’da bir
çalışma yemeği düzenlenecektir.
5) İlan edilen seferberlik kapsamında,
İş Konseyi Başkan ve Yürütme Kurulları
önümüzdeki 30 gün içerisinde sorumlu
oldukları ülkelere ziyaretler gerçekleştirerek;
karşı kanat, ilgili muhataplar, düşünce
kuruluşları, fikir önderleri, medya temsilcileri
ve kendi iş ortakları ile bir araya gelecek,

yüz yüze temasla ülke gerçeklerini
anlatacaklardır.
6) Gerektiği hallerde yurt dışındaki
muhataplar, gruplar halinde veya münferiden
Türkiye’ye davet edilecek ve ülkedeki durumu
gözleriyle görmeleri, yaşayarak hissetmeleri
sağlanacaktır.
7) DEİK Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve
ilgili İş Konseyi Başkanlarının katılımlarıyla
başta AB ülkeleri, ABD ve ikili ticari
ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkeler olmak
üzere, bazı ülkelere üst düzey temaslar
gerçekleştirilecek; söz konusu temaslarda
karşı kanat, ilgili muhataplar, düşünce
kuruluşları, fikir önderleri ve medya
temsilcileri ile bir araya gelinecektir.
8) Türkiye’de yerleşik yabancı yatırımcılar ile

DEİK, ilgili kurum ve kuruluşların da katılımıyla
gerektiği yer ve sayıda “Networking Event”
düzenleyecektir.
9) İlgili kurum temsilcilerinden, G20 Çin
ve B20 Çin kapsamında çeşitli temaslarda
bulunulması talep edilecektir.
10) Dünya geneline yayılmış DTİK ağı
kanalıyla yurtdışında yerleşik halde bulunun
Türk diasporası harekete geçirilecek; ilgili
temsilcilerin bölgelerindeki kamu yetkilileri,
medya temsilcileri ve kanaat önderleri ile
temasa girmesi talep edilecektir.
11) Yurtdışı medya dâhil ilgili tüm muhataplara
doğru bilgi aktarımını sağlamak adına birkaç
dilde e-bülten hazırlanıp, belirli periyotlarda
gönderilecek; bu bağlamda sosyal medya da
etkin bir şekilde kullanılacaktır.

DEIK LETIŞIM KOMITESI BİLGİ KİRLİLİĞİYLE MÜCADELEYI AMAÇLIYOR

15 Temmuz darbe girişimi sonrası, DEİK iletişimde “Business as usual” diyor
Türkiye’nin dış ticaret ve yatırım ilişkilerini yönlendirmekle görevlendirilmiş kurumu DEİK, 15 Temmuz sonrasında yurtdışında ‘Business as
usual’ sloganıyla iletişim atağına geçmeye hazırlanıyor. Darbe girişi-

mi sonrasında kendi bünyesinde bir İletişim Komitesi kuran DEİK, 15
Temmuz ertesinde yurtdışında yaygın olan bilgi kirliliğiyle mücadele
etmeyi amaçlıyor. DEİK tarafından açıklanan Acil Eylem Planı çerçe-

vesinde kurulan DEİK İletişim Komitesi ve yapılacak faaliyetleri, DEİK
İcra Kurulu ve İletişim Komitesi Üyeleri Ebru Özdemir, Zeynep Bodur
Okyay ve Berna İlter ile konuştuk.

DEİK Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi; DEİK İletişim Komitesi Başkanı Ebru Özdemir

DEİK Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi; DEİK İletişim Komitesi Üyesi Zeynep Bodur Okyay

DEİK ve DTİK Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi; DEİK İletişim Komitesi Üyesi Berna İlter

İletişim Komitesi, yurtdışı
iletişimde proaktif bir rol üstlenecek

Özel sektör bakış açısıyla
büyükelçileri sürekli bilgilendiriyoruz

Dünya Türk İş Konseyi
bizim en büyük gücümüz

Darbe girişiminden sonraki hafta DEİK’in çağrısı
ile tüm İş Konseyi Başkanları ile bir istişare
toplantısı düzenledik. Üç saatten fazla süren
toplantı kapsamında, 150’den fazla öneri
geliştirildi. DEİK ekibi tarafından
konsolide edilen ve sonrasında
önceliklendirilen bu öneriler
ile kısa vadede yapılacak
çalışmalar 11 maddede
özetlendi. Söz konusu Acil
Eylem Planı çerçevesinde bir
İletişim Komitesi kurulmasına
karar verildi. İletişim Komitesi, DEİK’in
ana faaliyet alanları ile birebir örtüşen
konularda, yurtdışı iletişimde proaktif bir rol
üstlenecek. Halihazırda Ekonomi Bakanlığı
tarafından yürütülen iletişim seferberliğine

Komite faaliyetlerine Türkiye’deki
Büyükelçilikleri ziyaret ile başladık. Bugüne
kadar İletişim Komitesi olarak, 13 ülke
Büyükelçisi ile heyet halinde görüştük. Bu
ülkeler: Fransa, İtalya, İngiltere,
Belçika, AB Dönem Başkanı
Slovakya, ABD, Çin, Japonya,
Kanada, Meksika, Hindistan,
İran, Kazakistan. Bu ülkelerin
seçiminde iki kriteri temel
aldık: bu ülkeler darbe girişimi
sonrasında yanlış ve yanlı
bilgilerin hakim olduğu ülkeler. Aynı
zamanda ülkemizin yoğun ikili ticari ilişkileri
bulunan ülkeler. Ancak bu ziyaretlerimize
hız kesmeden devam edeceğiz çünkü bu
görüşmelerin etkili olduğuna inanıyorum.

DEİK çatısı altında faaliyet gösteren Dünya
Türk İş Konseyi (DTİK), bizim en büyük
gücümüz. DTİK’i aktif şekilde kullanmamız
gerekiyor. Yerleşik oldukları ülkelerde,
DTİK üyelerinin aktif şekilde
iletişim faaliyetlerine katkıda
sağlamasını bekliyoruz.
Benzer şekilde İş
Konseylerimiz de sorumlu
oldukları ülkelerde üst
düzey yetkililerle, muhatap
kurumlarla ve basın mensupları
ile biraraya geliyor. Her koldan darbe
girişimini en doğru, en yalın ve en tarafsız
şekilde yurtdışında anlatmaya çalışıyoruz.
Acil Eylem Planı’nda da açık şekilde ifade
ettiğimiz üzere bu bir ‘seferberlik’; bir ‘iletişim

gereken katkıyı bizler de Komite aracılığıyla
vereceğiz. Yanlı haber ve bilgi kirliliği ile
mücadele için bazı görüşmeler yapılmasına
karar verdik. Özellikle Avrupa’da ve ABD’de
yerleşik bulunan düşünce kuruluşları,
iş dünyası temsilci örgütleri,
basın kuruluşları gibi kurumlar
ile birebir iletişime geçmenin
faydalı olacağını düşündük. Bu
çerçevede mikro heyetler ile
Avrupa çapında bir roadshow’a
çıkmayı öngörüyoruz. Ekim ve
Kasım'da Belçika, Fransa, Almanya, İtalya
ve İngiltere’de bu etkinlikleri gerçekleştirmeyi
düşünüyoruz. Düşünce kuruluşlarına ve iş
dünyası muhatap kuruluşlara gidip, buradaki
uzmanlar, analistler ile görüşeceğiz.

İş dünyası olarak, özel sektör bakış açısıyla
kendilerini bilgilendiriyor ve normalleşme
sürecini hızlandırmak için görüş alışverişinde
bulunuyoruz. Yıl sonunda sona erecek
Slovakya’nın AB Dönem Başkanlığı
kapsamında, Eylül sonunda
Ankara’da AB Büyükelçileri
ile düzenlenecek akşam
yemeğine katılacağız. Ekim
ayı başında ise, AB Konseyi
Genişleme Çalışma Grubu
(COELA) üyelerini İstanbul’da
ağırlayacağız. Bu toplantıda ise
Brüksel’de AB komşuluk ve genişleme
müzakerelerine yön veren ve bu alanda
politikaların oluşturulmasını sağlayan grup ile
özel bir toplantı yapacağız.

seferberliği’, hatta ‘sınırötesi bir seferberlik’.
Bir yandan hedeflerimize yürürken, diğer
yandan da etkili iletişim ile darbe girişimi
sonrasında yayılan bilgi kirliliği ile mücadele
etmeyi, Türkiye demokrasisinin ve
ekonomisinin güçlü olduğunu
muhataplarımıza hatırlatmayı
amaçlıyoruz. Ülkemizin
yurtdışındaki algısının
iyileşmesi için pozitif algı
operasyonu yürüteceğiz.
Amacımız muhataplarımıza o
geceyi ve yaşananları anlatmak değil;
bizim görevimiz o gecenin hemen ertesinde
ekonomimizin düzgün işlemeye devam
ettiğini vurgulamak ve işimizin başında
olduğunu anlatmak.

