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‘Amerika ile Türkiye dost
ortak ve müttefik iki ülkedir’
Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan, ATC 32.
Ortak Yıllık
Konferansı’nda ABD ile
Türkiye ilişkilerinin
önemine değinerek, “İki
ülke dost, ortak ve
müttefiktir. Başkan
Obama bu ilişkiyi model
ortaklık olarak
tanımlıyor” dedi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK)/Türk-Amerikan İş Konseyi
(TAİK)-ATC (American-Turkish
Council) Ortak Yıllık Konferansı’nın 32.’si, 2-5 Haziran 2013 tarihleri arasında, Washington DC’de
‘Ortaklık, Ticaret ve Yatırım: Şimdi
Tam Zamanı’ teması çerçevesinde
yaklaşık 600 kişinin katılımı ile
gerçekleşti.
Konferansta her iki ülkenin birçok ortak önceliğinin olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bunların arasında Suriye,
Irak, Afganistan, Ortadoğu barış
süreci, enerji konusu, Rusya ve Çin
ile olan ilişkilerin sadece birkaç tane konu olduğunu ve listenin daha
da uzun olduğunu söyledi. Ekonomide gösterdiği başarıdan dolayı ‘Seçkin Lider Ödülü’nü alan Babacan, “Bazen aynı hedefe ulaşırken seçtiğimiz yollar ayrı olsa da
yine de sürekli irtibat içindeyiz ve
bilgi alışverişinde bulunuyoruz”
diye konuştu.
Açılış konuşmaları TAİK Başkanı Haluk Dinçer ve ATC Başkanı
Richard Armitage tarafından gerçekleştirilen konferansa, DynCorp
International Yönetim Kurulu Başkanı Steven F.Gaffney de katıldı.
TAİK Başkanı Haluk Dinçer açılış
konuşmasında ABD ve Türkiye için
STA imzalama zamanı olduğuna

İtalyanlar, DEİK
ile uzun vadeli
hedefler istiyor

dikkat çekti. Açılış konuşmasından
sonra gerçekleştirilen Politik oturumuna, Gazeteci Terence Smith,
Washington Post Editör Yardımcısı Ve Ulusal Güvenlik Muhabiri Karen DeYoung, Gazeteci Kemal Kirişçi ve Daniel Abraham Orta Doğu
Barış Merkezi Başkanı Robert Wexler katıldı. Milli Savunma Bakanlığı Müşteşarı Murad Bayar’a ‘Savunma Sanayi’ Ödülü ve Yüksel
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Sazak’a ‘Özel Ödül’ takdim
edildi. Konferansta, Avrupa Birliği,
Tarım ve Gıda, Bankacılık ve Finans, Eğitim, Savunma ve Güven-

lik ve Altyapı panelleri düzenlendi.

ISPAT YÖNETİMİNDE
OTURUM
Etkinliğin 4 Haziran 2013 Salı
günü programında Michael J. Rogers’in konuşmacı olarak yer aldığı
Golden Horn Kahvaltısı gerçekleştirildi. Kahvaltının ardından yer
alan ‘Türkiye’nin Altyapısı: 2023
için Mega Projeler’ oturumu Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansı (ISPAT) Başkanı İlker Aycı’nın açılış konuşması ile başladı.
ISPAT Başkan Yardımcısı Hasan
Pehlivan’ın moderatörlüğünde ger-

çekleşen oturuma, Yapı Kredi Bankası Baş Ekonomisti Prof. Dr. Cevdet Akçay, Limak Holding Yönetim
Kurulu Üyesi Ebru Özdemir ve Ünlü and Co. Başkanı Mahmut L. Ünlü katıldı.
Aynı tarihte Savunma ve Güvenlik, Tarım ve Gıda ile Enerji
panelleri gerçekleştirildi. Ana konuşmasını Borusan Holding
CEO’su Agâh Uğur’un gerçekleştirdiği öğle yemeğinde, Emekli Büyükelçi Esther Coopersmith’e ‘Kültür Ödülü’, Amgen Global Government Affairs Baş Direktörü Paul
Neureiter’e ise ‘Ticari Liderlik Ödü-

“DEİK/TAİK-ATC Konferansı, Washington’da gerçekleştirilen en önemli program”
Türkiye’den ve ABD’den birçok
tanınmış ismin katıldığı konferansta
konuşma yapan Türkiye’nin
Washington Büyükelçisi Namık Tan,
ATC konferansının önemine değindi.
Konferansın ABD–Türkiye ilişkileri
konusunda Washington’da
gerçekleşen en önemli program
olduğunu ifade eden Tan,
organizatörlere gösterdikleri
çabadan dolayı teşekkür etti. Tan,
organizasyonun iki ülke insanını bir
araya getirdiğini ve uygun tartışma
ortamı sağlanması adına ciddi
katkıda bulunduğu kaydetti.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın

yakın zamanda Başkan Barack
Obama’nın davetiyle Washington’a
geldiğini hatırlatan Tan, ABD ile

Türkiye ilişkilerinin hiç olmadığı
kadar iyi olduğunu ve daha da
ilerlemesi için çalışılması gerektiğini
söyledi. Ortadoğu’da son dönemde
yaşanan gelişmelere de değinen Tan,
“Bölgenin geleceği için yatırım
zamanıdır. Açık bir şekilde söylemek
gerekir ki birçok zorluklar vardır.
Suriye en merkezi ve en acil olanı.”
şeklinde konuştu. Suriye’deki
yaşananların despot rejime karşı
barışçıl bir başkaldırı olduğunu ifade
eden Tan, Türkiye’nin Suriye halkının
yanında olacağını ve desteğine
devam edeceğini kaydetti.
Tan, İran’ın nükleer programı

konusunda ise Türkiye’nin bölgedeki
hiçbir ülkede istemeyeceği gibi bu
ülkenin de nükleer silah edinmesine
karşı çıkacağını ifade etti.
Diplomasinin İran nükleer programı
probleminin çözümünde tek yol
olduğunu vurguladı.
Türk ekonomisindeki pozitif
gelişmelere de dikkat çeken Tan,
Türk ekonomisinin son yıllarda harika
performans gösterdiğini, dünyanın
16., Avrupanın ise 6. büyük
ekonomisi olduğunu kaydetti. Tan,
son 10 yılda gerçekleşen yapıcı
reformların ülkenin makro ekonomik
temellerini güçlendirdiğini belirtti.

lü’ takdim edildi.

İKİLİ TİCARET YETERLİ
DÜZEYDE DEĞİL
Yıllık Konferans’ın kapanış yemeğine TAİK Başkanı Haluk Dinçer, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ATC Başkanı Richard Armitage, ABD Başkan Yardımcısı Joe
Biden ana konuşmacı olarak katıldı. Joe Biden, Türkiye'nin ekonomisini överken, Türkiye ve Amerika'nın NATO ittifakından, stratejik
ve ekonomik ilişkilere kadar çok
alanda işbirliği yaptığını hatırlattı.
Amerika'nın Türkiye'de 5 milyar,
Türkiye'ninse Amerika'da 1 milyar
dolar tutarında doğrudan yatırımlara sahip olduğunu söyleyen Başkan Yardımcısı, ikili ticaretin yüzde
75 artarak 20 milyar dolara yükselmesine rağmen, bu rakamın da
yeterli düzeyde olmadığını ifade
etti. Türkiye ve Amerika'nın uzun
yıllardır savunma alanında işbirliği yaptığının altını çizen Joe Biden,
bu işbirliğinin teknoloji, ilaç ve
enerji alanında da geliştirilebileceğini savundu. Amerika'da üniversitelerde okuyan Türk öğrenci
sayısının Avrupa Birliği ülkelerine
kıyasla daha fazla olduğunu kaydeden Biden, Türkiye'nin Amerika'yla işbirliğini geliştirmesi için
kendilerine daha fazla öğrenci
göndermesi çağrısında bulundu.

İsviçre ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK), Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Derneği(TUSİAD), Türkiye’deki İsviçre Ticaret Odası Derneği ve Switzerland Global Enterprice işbirliği ile düzenlenen
Türk –İsviçre İş Konseyi Toplantısı, 22 Mayıs’ta TOBB Plaza İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıya,
İsviçre Ekonomi Bakanı MarieGabrielle Ineichen-Fleisch, DEİK
Türk-İsviçre İş Konseyi Başkanı
Uğur Bayar, Switzerland Global
Enterprice CEO’su Daniel Küng
katıldı.

ODAKLANILMASI
GEREKEN DÖRT
SEKTÖR
İki ülke arasındaki ilişkilerin
geliştirilmesi gerektiğine değinen
Uğur Bayar, “Türkiye ve İsviçre
arasındaki ilişkiler ve iş birlikleri
önemlidir. Türkiye ve İsviçre’nin
sahip olduğu iş potansiyeli nelerdir? Bunun üzerinde durmalıyız.
İki ülke arasında odaklanılması ge-

Fabio
Pizzino

reken dört sektör var. Bu dört sektör yenilenebilir enerji, çevresel
teknoloji, otomotiv ve sağlık turizmidir. Bu dört sektörün haricinde tahkim ve vergi konuları da
önemlidir. İsviçre’nin kantonlar
şeklindeki yapısının da odaklanılması gereken bir diğer konudur”
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şeklinde konuştu.

‘TİCARET OFİSİ İLE
İLİŞKİLERİMİZ
ARTACAKTIR’
Switzerland Global Enterprice
CEO’su Daniel Küng konuşmasında, “Türkiye’de olmaktan mutluluk

duyuyorum” dedi. Türkiye’de açılan ticaret ofisinin önemine dikkat
çeken Daniel Küng, ticaret ofisi ile
Türkiye ve İsviçre arasındaki işbirliklerinin artış göstereceğini umut
ettiklerini kaydetti.
Şirketlerin ortaklıklar kurmasının önemine dikkat çeken İsviçre

Ekonomi Bakanı Marie-Gabrielle
Ineichen-Fleisch de konuşmasında şunları söyledi: “İki ülke arasında dostluk ve işbirliği önemli.
Bu toplantılar, firmalar arası ilişkileri geliştiriyor. Bugünden sonra iki
ülke firmalarının birlikte daha çok
iş yapacağını ümit ediyorum.”

İtalya’yla ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yaşanan sorunların masaya yatırılması amacıyla
20 Mayıs’ta İstanbul TOBB Plaza’da bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya İtalya Ekonomik
Gelişmeler Bakanlığı’ndan Roberta Ferri, İtalyan Odalar Birliği Unioncamere Uluslararası
İlişkiler Departmanı yetkilisi Fabio Pizzino, İtalyan Odalar Konsorsiyumu Temsilcisi Giancarlo
Zanni, Salerno Ticaret Odası-Intertrade Başkanı ve İtalyan Odalar Konsorsiyumu Temsilcisi
Vincenzo Galiano, Salerno Ticaret Odası-Intertrade Yönetim Kurulu Üyesi Habusha Bruno,
SALERNO Ticaret Odası-Intertrade Yönetim
Kurulu Üyesi Giovanni Galiano, Invest in RomaRoma ve Lazio Ticaret Odaları Uluslararasılaşma Departmanı Müdürü Mattia Miglio, Torino
Ticaret Odası Dış Ticaret Ofisi Proje Sorumlusu
Sonia Naretto, Türkiye’deki İtalyan Ticaret
Odası Başkanı Giuseppe Moggi, Genel Sekreteri Fatih Ayçin, İş Geliştirme ve Projeler Sorumlusu İpek Erden, DEİK/Türk-İtalyan İş Konseyi
Başkan Yardımcısı Mehmet Buçukoğlu, İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri Mustafa Hakkı
Kınacı ve Guido Manzini katıldı.
Toplantıda açılış konuşmasını yapan İş Konseyi Başkan Yardımcısı Mehmet Buçukoğlu,
DEİK ve Türk-İtalyan İş Konseyi yapılanması ve
çalışmalarını aktardı. Ardından DEİK tanıtım filmi konuklara gösterildi.

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
Toplantıda söz alan Fabio Pizzino, TOBB’un
muadil kuruluşu Unioncamere bünyesinde 150
ticaret odası bulunduğunu kaydetti. DEİK ile
uzun vadeli hedefler belirleyerek işbirliği yapmayı arzu ettiklerini belirten Pizzino, üzerinde
durdukları 3 sektörü de çevre koruma-çevre
teknolojileri, atık yönetimi ve geri dönüşümü, şehirleşme-altyapı projeleri olarak nitelendirdi.
Pizzino, bu sektörlerin dışındaki sektörlerde de
işbirliğine açık olduklarını vurguladı.
İş Konseyi Başkan Yardımcısı Buçukoğlu da
İtalyan bankalarının dünyada en iyi temsil edildikleri ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirterek; Unicredit, Intesa San Paolo, Banca Monte dei Paschi di Siena gibi finans kuruluşlarının
Türkiye’de faaliyetlerine başarıyla devam ettiğini kaydetti. Buçukoğlu, Türkiye’de yer alan güçlü İtalyan bankalarının varlığının, mevcut İtalyan
yatırımcılar ve yeni girişimciler için olumlu bir
ortam yarattığını ifade etti. Bu girişimcilerin
Türkiye’de yatırım kararı almaları durumunda,
bankalarını yanlarında bulmalarının önemli bir
avantaj yarattığına vurgu yaptı.
Toplantıda ayrıca, son dönemde kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin kredi
notunu yükselttikleri vurgulandı. Fitch’in ardından Moodys’in de Türkiye’yi yatırım yapılabilir ülke düzeyine yükselttiği ve Türkiye’nin yabancı yatırımcılar için daha güvenli bir ülke olduğu belirtildi.

Obasanjo ile
Nijerya’daki iş
fırsatları ele alındı
DEİK Türk-Nijerya İş Konseyi tarafından 23
Mayıs’ta Ankara TOBB İkiz Kuleler’de Nijerya
Eski Cumhurbaşkanı Olusagun Obasanjo’nun
katılımlarıyla Nijerya’da İş Yapma Fırsatları semineri düzenlendi. Söz konusu toplantının
moderatörlüğü DEİK Yönetim Kurulu Üyesi
ve TOBB Müteahhitlik Hizmetleri Meclis Başkanı Erdal Eren tarafından gerçekleştirildi.
Eren, DEİK ve Türk müteahhitlik sektörü hakkında katılımcılara bilgi verdi. Türk-Nijerya İş
Konseyi Başkanı Hakan Özel ise konsey ve iki
ülke arasındaki ilişkiler hakkında bilgi verdi.
Nijerya eski Cumhurbaşkanı Obasanjo ise Nijerya’nın coğrafi konumu nedeniyle Türk firmaları tarafından Batı Afrika’da bir üs olarak
kullanılabileceğini, ECOWAS sayesinde 300
milyonluk bir pazara hitap ettiklerini, iki ülke
arasında coğrafi yakınlık bulunmasa da pek
çok açıdan büyük benzerlikleri olduğunu belirtti. Obasanjo, Türk yatırımcıları bankacılık,
tarım, hayvancılık, enerji ve altyapı gibi pek
çok alanda yatırım yapmaya çağırdı.

Dış Ekonomik İlişkiler
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‘Tunus ile ilişkilerimizi daha da
güçlendirmeyi arzu ediyoruz’
TOBB ve DEİK Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Tunus ile kurumsal
ilişkilerimizi
güçlendirmek ve
derinleştirmek
istiyoruz. Çünkü biz
Türk iş dünyası olarak
Tunus’un geleceğine
yatırım yapmak arzu
ediyoruz” dedi.
Türk-Tunus İş Forumu ve Tunus
Cumhurbaşkanı Moncef Marzouki’nin katılımlarıyla çalışma yemeği 28 Mayıs’ta Ankara’da düzenlendi. Toplantıya TOBB ve DEİK
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ev
sahipliği yaptı. Çalışma yemeğinde
konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, Tunus’un asırlar boyunca Fenike Uygarlığı’ndan Kartaca’ya, Roma İmparatorluğu’ndan Osmanlı’ya kadim medeniyetlerin hüküm sürdüğü toprakların kalbinde olduğunu
söyledi. Hisarcıklıoğlu, Tunus'un,
Avrupa’nın Afrika’ya, Afrika’nın da
Avrupa’ya açıldığı stratejik bir noktada olduğunu belirterek, entelektüel genç nüfusunun, Tunus’u diğer Afrika ülkelerinden farklı kıldığını ifade etti. “Büyük filozof İbni Haldun’un torunları 700 yıl sonra
bir başka dönemin öncüsü, Arap
devriminin kılavuzu oldular” diyen Hisarcıklıoğlu, Tunus’un, toplumsal ve siyasi dönüşümün çok kısa sürede ve başarılı şeklide gerçekleşebileceğini kanıtladığını kaydetti.
Hisarcıklıoğlu, Tunus’ta başlayan Arap devriminin, birçok bölge
ülkesine de örnek teşkil ettiğine
işaret ederek, “Tunus’un verdiği
demokrasi mücadelesini, dünyanın pek çok ülkesi gibi Türkiye de
yürekten desteklemiştir” diye konuştu.

‘İŞBİRLİĞİNDE
ÇEŞİTLENDİRMELER
YAPILMALI’
Bölgesel işbirliği yolunun ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, işbirliği alanlarının çeşitlendirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılmasından geçtiğini
söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Daha önceki yıllarda bölge ülkeleri olarak
sahip olduğumuz potansiyeli iyi
değerlendiremedik. Karşımıza çıkan fırsatları işbirliği projelerine
dönüştüremedik” dedi.
İşbirliğinin başarıya ulaşması
için ülkelerin dönüşüme açık olması ve ülkeler arasındaki bağlantıları güçlendirmesi gerektiğini
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Tunus’la kurumsal ilişkilerimizi de
güçlendirmek ve derinleştirmek istiyoruz. Çünkü biz Türk iş dünyası
olarak Tunus’un geleceğine yatırım
yapmak istiyoruz” diyerek, Türkiye
ile Tunus’un ticaret hacminin 1.1
milyar dolar olduğunu ancak iki ülke arasındaki dostluğa ve gelişen
ilişkilerine yakışır bir seviyede olmadığına dikkat çekti. Hİsarcıklıoğlu, ortak çabalarla ticaret hacminin artırılabileceğini vurguladı.

DEİK-DTİK Asya Pasifik Bölge Komitesi Başkanı Nejdet Demiryürek’in misafirleri olarak
Çin’den İstanbul’a gelen Qingdao Belediye Başkan Yardımcısı Wang Jianxiang başkanlığında,
Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Bian Jianping, Expo 2014 Yönetim Kurulu İnsan Kaynakları Departmanı Genel Direktör Yardımcısı
Jiang Bo, Qingdao Belediyesi Yerel Planlama
Bürosu Genel Direktörü Wang Yajun, Qingdao
Belediyesi Tasarım Mühendisliği Enstitüsü Müdürü Li Ping, Qingdao Landscape Tasarım Ensititüsü Müdürü Li Chengji, Expo 2014 Yönetim
Kurulu personeli Lv Qian, Rusça tercüman Liang Chao’dan oluşan heyet onuruna 24 Mayıs
2013 Cuma günü İstanbul Büyük Club’da bir akşam yemeği verildi.
Söz konusu davete Türk Çin İş Konseyi Başkan Yardımcısı Necati Abacıoğlu, Tuğba Trading Şirket Ortağı Murat Demiryürek, Faber Firması Yönetici Direktör ve İnşaat Mühendisi Bilal Şahin, Komili ve Kırlangıç firmaları İhracat
Müdürü Hakan Kefoğlu ve DEİK-DTİK’ temsilen
DTİK Koordinatör Yardımcısı Begüm Balaban
katılım sağladı.

SOHBET TOPLANTISI YAPILDI

Dönüşüm, ticari ilişkileri artıracak

Afrika’daki en kalifiye iş gücü

Türk-Tunus İş Forumu’nun
moderatörlüğü DEİK Türk-Tunus İş
Konseyi Başkanı Levent Soylu
tarafından gerçekleştirilirken,
forumun açılış oturumunda Soylu,
DEİK ve Türk-Tunus İş Konseyi
hakkında bilgilendirmede bulundu.
Türk-Tunus İş Konseyi Eş Başkanı
Khaled Mzid iki ülke arasındaki
ticari ilişkileri arttırmanın iş konseyi
hedefleri arasında yer aldığını
belirterek, Tunus’un yaşadığı

dönüşümün hem
yatırımları hem de ticari
ilişkileri artıracağına inandığını
belirtti. Tunus’un bulunduğu
konum ve imzaladığı anlaşmalar
itibariyle, Ortadoğu, Afrika ve
Avrupa Birliği’ne açılan bir kapı
olarak nitelendirilebileceğini
belirten Mzid, Türk iş adamlarının
süreci iyi değerlendirmeleri
gerektiğinin atını çizerek
sözlerine son verdi.

Tunus İstanbul Fahri Konsolosu
Mustafa Göksu, Tunus’un yaklaşık 10
milyonluk nüfusu ile küçük bir pazar
olarak algılanabilirse de Afrika’daki en
iyi kalifiye iş gücüne sahip olan ülkesi
oluğunu kaydetti. Bu kaliteli iş
gücünün bölgede yaşanacak her türlü
ekonomik transformasyonda Tunus’un
adaptasyonu için çok önemli bir
avantaj teşkil ettiğini belirten Göksu,
ulaşım, elektrik, su, doğalgaz gibi girdi
maliyetleri de oldukça cazip olduğunu

söyledi. Aynı zamanda iki ülke arasında
imzalanan serbest ticaret anlaşması
sonucunda ticaret hacminin arttığını
ve 2015’de 5 milyar dolara ulaşmasını
hedeflediklerini ifade eden Göksu,
yatırımlar konusunda ise TunusTürkiye arasında Serbest Endüstri ve
Ticaret Bölgesi Projesi’nin yapımının
önemli olduğunu vurguladı. Göksu, söz
konusu bölgenin kurulmasından sonra
Türk yatırımcıların artacağına
inandığını belirtti.

Türkiye ve Tunus’un ortak projelerine de değinen Hisarcıklıoğlu,
Tunus’ta Türk firmalarının da yer
alacağı Organize Sanayi Bölgesi
(OSB) kurulması için gerekli adımlarının atıldığını ve söz konusu
OSB için OSTİM’in, örnek alındığını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, Tunus
Heyeti ile OSTİM arasında geçen
yıl imzalanan protokol ile Tunus’a
ilk sanayi şehrinin kurulması planlandığını ifade etti.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun desteği ile Ekonomi
Bakanlığı ve TOBB tarafından yürütülen Türkiye-AB İş Köprüleri
Girişimi'nin odak noktalarının Mısır, Tunus ve Filistin olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, bu girişim
kapsamında Türkiye ve AB üyesi
ülkelerden yaklaşık 172 firmayı
bir araya getirdiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, Mersin ve Antalya’da
yaklaşık 800 iş görüşmesi gerçekleştirildiğini dile getirerek, “Türkiye sahip olduğu stratejik derinlik,
ekonomik başarı ve yönetim biçimiyle geniş bir coğrafyada cazibe
merkezi haline gelmiştir” dedi.
Türkiye’nin bölgesindeki en
önemli aktörlerden biri olduğuna
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, Türk
özel sektörünün hem ekonomik
gücü hem de kültürel ve tarihi bağları sayesinde Orta Asya’da, Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da ve Doğu
Avrupa’da rahatlıkla iş yapabildiğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “Or-

tak bir geçmişe sahip olduğumuz
kardeş ülke Tunus’un kaderi bizim kaderimizdir. Sevincimiz, neşemiz, hüznümüz hep ortak oldu
ve olmaya da devam edecektir"
şeklinde konuştu.

Bu süreçte Tunus olarak bir takım zorluklarla karşılaştıklarını ancak hepsini aşacak kuvvette olduklarını söyleyen Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, sözlerine şöyle devam etti: "Demokrasi bir kültür meselesidir. Halkın karnı açken
kültürden, özgürlüklerden bahsedemezsiniz. Bunların hepsi birbirini tamamlayan zincirin halkası.
Bugün hala üstesinden gelmemiz
gereken sorunlarımız var. Bu sorunları da ancak çalışarak, ekonomiyi iyileştirerek, bağımsız bir yargı sistemini tesis ederek, sosyal
alanda reformlar yaparak ve ekonomiyi demokrasiyle yarışacak düzeye getirerek aşabiliriz. Unutulmamalıdır ki ekonomi ve demokrasi birbirini tamamlayan bir bütündür."

önü açılmak isteniyor" dedi.
Merzuki, ülkesinde kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin daha güçlü ve daha demokratik bir Tunus
için çalıştığını belirterek, "İnşallah
en kısa sürede sivil anayasa vatandaşın önüne konulacak, seçimler
yapılacak, yasama meclisi kurulacak. Dişliler dönmeye başladı, süreç işliyor. Bu aşamada iş dünyasının tavsiyeleri de dinlenecek.
Onun için sizin önerilerinize, tecrübelerinize ihtiyacımız var. Sizi
temin ederim Tunus'ta yapılacak
her yatırım size kar olarak geri dönecektir. Bu, aynı zamanda 300
milyonu aşan nüfusuyla Arap dünyasına yatırım demektir. Yatırımlarınız başarı öykülerine ilham verecek. O yüzden desteğinizi bizden
esirgemeyin" diye konuştu.
Tunus'un iş dünyası için fırsatlarla dolu olduğuna işaret eden
Merzuki, ülkesinin ihtiyaç duyulan
iş gücü ve kalifiye elemana sahip
olduğunun altını çizdi. Merzuki,
"Bunu reklam olarak algılamayın
ama Tunus artık herkes için istikrarlı ve güvenli bir ülke. Gelin, görün ve deneyin. Tunus, güneyden
Afrika'ya, kuzeyden Avrupa'ya, Batıdan mağrip ülkelerine, doğudan
ise Ortadoğu'ya açılan bir konumda. Bizim ortak geçmişimizde çok
güzel ilişkilerimiz var. O yüzden
diyorum ki yaşasın Türk-Tunus
dostluğu, yaşasın Türk-Tunus işbirliği" ifadelerini kullandı.

TUNUS, ARAP BAHARI
AÇISINDAN BİR
LABORATUAR
Tunus Cumhurbaşkanı Muncef Merzuki ise konuşmasında, ülkesinde demokrasiyi tesis ederken
iş dünyasının önerilerinin dinleneceğini ve ekonominin bu süreçte
en büyük yardımcıları olacağını
söyledi. Merzuki, Tunus'un Arap
baharına öncülük ettiğini ve bu
açıdan laboratuar niteliği taşıdığını belirtti.
Batının Tunus'taki devrimin
başarılı olması için dua ettiğini
söyleyen Merzuki, Tunus'ta yaşanacak olası bir başarısızlığın diğer
tüm Arap ülkelerinde de tökezlemeye yol açacağına inanıldığını
ifade etti. Diktatör yönetimin 30 yılı aşkın süredir var olduğu Tunus'ta
bugün artık özlemini kurdukları
demokrasinin tesis edilmeye çalışıldığına vurgu yapan Merzuki,
"Eğer bugünkü noktaya 30 yıl önce
gelseydik her şey bambaşka olurdu. Artık merkez noktasına halkı
koyan ve halka hizmet etmek isteyen bir yönetim için çalışıyoruz.
Önceliğimiz vatandaşımız" diye konuştu.

İYİ EKONOMİ
HEDEFLER İÇİN
ÖNEMLİ
Ülkesinin hedeflerinden bahseden Merzuki, bu hedeflerin ancak iyi ve güçlü bir ekonomiyle
gerçekleşebileceğini ifade etti.
Merzuki, "Ekonominiz iyi değilse
hedeflerinize ulaşamazsınız. İşte
burada ekonomini rolü ortaya çıkıyor. Ekonomideki gelişme de elbette iş adamlarının yatırımlarıyla
mümkün olabilir. Artık Tunus'ta
yabancı sermayenin önüne set çeken her türlü koşul iyileştirilmeye
çalışılıyor. Yabancı sermayenin

Kamerun, kalkınma konusunda Türkiye’yi örnek alıyor
Türk-Afrika İş Konseyleri Doğu
Afrika’dan Sorumlu Koordinatör
Başkan Yardımcısı Ersin Eren’in
başkanlığında Kamerun Ekonomi
Bakanlığı yetkilileri ile 21 Mayıs’ta
bir toplantı gerçekleştirildi. Söz
konusu toplantıya Kamerun Ekonomi Bakanlığı Müşaviri Isaac
Tamba, Büyük Projeler Geliştirme
Şube Müdürü Ernest Nnanga ve
Uyuşmazlık Şube Müdürü Daniel
Fak, Meridyen Uluslararası Fuarcılık Uluslararası Satış Direktörü
Nüvit Becan, Türk-Uganda İş Konseyi Başkan Yardımcısı Önder Yelkenci, Beymed Sağlık İnşaat
AŞ’den Gökalp İsfendiyar, TürkAfrika İş Konseyleri Koordinatörü
Bahar Kavala, Koordinatör Yardımcıları Özge Karagöz ve Barış
Sazak katıldı. Toplantının başında
Ersin Eren, DEİK ve Türkiye-Afrika

Çin heyetleriyle
toplantılar
artırılıyor

run olmadığını söyledi.

TEŞVİK AVANTAJI VAR

ErsinEren,
Kamerun
heyetinegünün
anısınahediye
takdimetti.

ve Türkiye-Kamerun İlişkilerinden
bahseden kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra Tamba, Kamerun olarak Türkiye’den öğrenmek istedikleri pek çok şey olduğunu Türk ekonomisini kendileri-
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ne örnek aldıklarını belirtti. Ayrıca
iki ülke arasındaki ticaret hacminin
istenilenin çok altında olduğunu
belirten Tamba, birlikte çalışarak
bu hacmi yükseltmek istediklerini
sözlerine ekledi. Tamba, bununla

beraber Kamerun’un ‘zone franc’
üyesi olması sayesinde hem yerel
hem de uluslararası pek çok bankanın Kamerun’da faaliyet gösterdiğini ve iki ülke arasındaki ticaretlerde bankacılık işlemlerinin so-

Ülkede gerçekleştirilecek yatırımlar için elektrik arzının sorun
olabileceğini ifade eden Daniel Fak
ise, Hükümetin 2020 yılına kadar
elektrik sorununu çözmeyi hedeflediklerini anlattı. Ülkeye gerçekleştirilecek yatırımlarda pek çok
teşvikin bulunduğunu bildiren Fak,
vergi ve gümrük harçlarına yönelik
10 yıllık teşviklerin bulunduğunu,
söz konusu teşvik kapsamında tescil harçları, KDV’nin ödenmediğini
vurguladı. Bir diğer teşvik paketinde ise kurumsal gelir ve kar vergisinin ödenmediğini ifade eden
Fak, ayrıca yatırımcıların yerel veya uluslararası bankalarda hesap
açma ve para transferi konusunda
serbest olduklarını bildirdi.

DTİK Asya Pasifik Bölge Komitesi Başkanı
Nejdet Demiryürek ve DEİK Türk Çin İş Konseyi Başkan Yardımcısı Necati Abacıoğlu’nun hoş
geldiniz hitaplarının ardından yemeğe geçilerek
Çin heyetinden yetkililerle sohbet toplantısı
gerçekleştirildi.
Söz konusu yemekte DEİK tanıtım filmi
gösterimi yapılarak bilgiler aktarıldıktan sonra,
Çin’de Nejdet Demiryürek’in sponsorluğunda
yapılan Türkiye’yi tanıtıcı yeşil alan içerisinde
minyatür tarihi yapı görsellerinin bulunduğu tanıtım filmi gösterildikten sonra davet sona erdi.

Gaziantep’te
Kuzey Afrika
tanıtıldı
Türkiye-Afrika Odası, DEİK Türk-Afrika İş Konseyleri ve Gaziantep Ticaret Odası İşbirliği ile 22
Mayıs 2013 tarihinde, Gaziantep’te Kuzey Afrika Tanıtım Günü Semineri düzenlendi.
Toplantıya DEİK’i temsilen Türk-Afrika İş
Konseyleri Kuzey Afrika’dan sorumlu Koordinatör
Başkan Yardımcısı ve Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield, Türkiye-Afrika Odası Koordinatörü Shihab Adam ve DEİK Kurumsal İletişim Koordinatörü Berivan Bilan katıldı.
Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Rıdvan Köksüzer açılış konuşmasında Gaziantep’in ihracat artış hızının
Türkiye’nin artış hızının iki katından fazla olduğunu söyledi. Köksüzer, Gaziantep’in Nisan
2013 dönemi içerisinde bir önceki yıla göre
yüzde 12 artış sağladığını belirtti. Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Ali Yener ise Gaziantep’in Türkiye’nin ilk beşi içerisinde bulunan bir şehir olduğunu, Gaziantep Ticaret Odası olarak işadamlarını desteklemeye her zaman
hazır olduklarını belirtti. Açılış konuşmaları ardından Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhal
Mansfield, Kuzey Afrika ülkelerinin ekonomileri
ve pazarları hakkında bilgi verdikten sonra Mısır ülke sunumunu gerçekleştirdi.

Lüksemburgiçinhazırlık
toplantısıyapıldı
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın 25-27 Haziran
2013 tarihlerinde Türk işadamları heyeti ile birlikte Lüksemburg ve Belçika’ya gerçekleştireceği resmi ziyarete
ilişkin hazırlık çalışmalarını değerlendirmek üzere 31
Mayıs’ta Ekonomi Bakanlığı Ankara’da düzenlenen
hazırlık toplantısına DEİK’i temsilen AB Bölge Koordinatörü Ayşegül Arıcan ve Protokol Müdürü Özlem
Esen katıldı. Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürü Hüsnü Dilemre’nin başkanlığında gerçekleştirilen
toplantıda, taslak ziyaret programı üzerinden geçilerek
işadamları heyetinin organizasyonunu yürüten kuruluş
olarak ivedilik arz eden hususlar belirlendi. THY’nin
Lüksemburg’a ilk uçuşu ile planlanan ziyaret kapsamında Ekonomi Bakanlığı üzerinden THY Protokol
Departmanı ile temasta olunması, onların ilk uçuş
için davetli listeleri ve öngördükleri programın detaylı temin edilmesi kararlaştırıldı. Ziyaretin Lüksemburg
ayağında, Lüksemburg Ticaret Odası ev sahipliğinde
25 Haziran günü iş forumu düzenlenecek.
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Yemen’in yeraltı zenginliklerinin
değerlendirilmesinde Türkiye rol alacak
Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın başkanlığındaki heyetle
Yemen’de 1.Türk-Yemen Enerji Forumu düzenlendi.
Görüşmelerde, Yemen’in yeraltı varlıklarının
değerlendirilmesinde Türkiye’nin aktif rol alması
gerektiği konuşuldu.
DEİK Türk-Yemen İş Konseyi tarafından 24-26 Mayıs tarihleri arasında
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın başkanlığında enerji, maden, elektrik iletim ve dağıtım, elektrik tedariki, doğalgaz, enerji santralleri yapımı sektörlerinde faaliyet gösteren firmalardan oluşan bir heyet
ile Yemen’in başkenti Sana’ya bir ziyaret düzenlendi. Ziyaret kapsamında, 25 Mayıs günü Türk ve Yemenli
işadamları bir araya getirilerek işbirliği olanaklarının yerinde tespit edilmesinin hedeflendiği ‘1.Türk-Yemen
Enerji Forumu’ yapıldı. Bu kapsamda
firmalar arası ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Türkiye’den yaklaşık 20
firmanın katıldığı söz konusu foruma
Yemen’den yaklaşık 100 firma katıldı.
Enerji Forumu’nun açılış konuşmasını yapan Yemen Petrol ve Madeni Ürünler Bakanı Ahmed Abdullah
Dares, Yemen-Türk Birinci Enerji Forumu’nun Yemen Hükümeti’nin ekonomik istikrarı güvence altına alan en
önemli sektörlerden biri olan petrol
sektörünü geliştirme açısından çok
önemli olduğunu söyledi. Petrol alanında yeni yatırımlara kapı açma yolunda olanaklar sunma yönündeki
politikası çerçevesinde forumu gerçekleştirdiklerini anlatan Dares, petrol, gaz ve madenler alanında mevcut
bulunan kapasitelerini geliştirmek
konusunda Yemen’e yardımcı olması
için Türkiye’ye güvendiklerini belirtti. Bakan Dares ayrıca söz konusu forumun Türkiye ile Yemen’in zorlukların aşılması konusunda çabalarını
birleştirme yönündeki ortak istekleri
çerçevesinde geliştiğini ifade etti.

VERİTABANI
HAZIRLANACAK
Petrol ve Madeni Ürünler Bakanlığı’nın şirketlerin ve yatırımcıların
teşvik edilmesine yardımcı olacak bir
veritabanı oluşturmak üzere araştırmalar yapmak istediğini ifade eden

EnerjiveTabiiKaynaklarBakanıTaner
Yıldız,Türkiye’ninYemen’denLNGve
naftaalmakistediğinisöyledi.

Dares, böylece mevcut bilgi ve bulguların genişletilmesinin ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesi amacıyla
yatırımları çekici hale getirecek iş ve
yatırım olanaklarını güçlendirecek
daha kesin ve açık göstergeler sunulacağını vurguladı.
Ahmed Abdullah Dares, Ocak
2013’te Türkiye’ye yapmış oldukları
ziyareti anımsatarak, Yemen enerji
sektörü hakkında tanıtıcı sunumlar
yapmış olduklarını ve bugün Yemen’de Türk firmalarını görmekten
büyük memnuniyet duyduklarını dile
getirdi. Forumun ortak girişimler ile
önceki anlaşmaların hayata geçirilmesinin yanı sıra güçlü tarihsel bağlarla birbirine bağlı olan bu iki ülke
arasında enerji alanındaki ekonomik
ortaklığın güçlendirilmesini sağlayacağını aktaran Dares, ayrıca işbirliğinin ve koordinasyonun geliştirilmesi
ile çeşitli ekonomik alanlarda işbirliği
olanakları ile ilgili geniş bir alan aç-

ması yönünde açık bir vizyon sunmasını ümit ettiklerini belirtti.

YEMEN’DEN LNG VE
NAFTA ALINACAK
Yemen Petrol ve Madeni Ürünler
Bakanı Ahmed Abdullah Dares’in ardından konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 1 milyon
kilometreyle Avrupa’nın en uzun 2
dağıtım hattına sahip olan Türkiye’nin bu konudaki tecrübesini kardeş
ülke Yemen’le paylaşmak istediklerini ve Yemen’in master planının yapımına talip oldukları söyledi. İki ülke
arasındaki derin tarihi bağlara dikkat
çeken Yıldız, mevcut manevi ilişkilerin enerji sektöründe somut kazanımlara dönüşmesi gerektiğini ifade
etti. Bakan Yıldız, Türkiye’nin hep
alan taraf olmayacağını, karşılıklı ‘kazan-kazan’ anlayışı ile hem tecrübelerini paylaşmak istediklerini hem de
büyük bir enerji alıcısı olan Türki-

ye’nin Yemen’den yıllık LNG ve nafta
ihtiyaçlarının önemli bir kısmını sağlamak istediklerinin altını çizdi. Bakan Yıldız, Yemen’den ilk etapta 2
milyon ton LNG alımının yapılabileceğine işaret ederek, “Manevi dinamikleri olan iki dost ülke olarak çok
önemli şeyler başarabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız’ın ardından konuşan Yemen Elektrik ve Enerji Bakanı Saleh
Samea, enerji alanındaki öncelikleri
ele almak üzere müşterek bir komitenin oluşturulmasının yanı sıra iki ülke
arasında bir koordinasyon mekanizmasının inşa edilmesi gibi çeşitli konuların Türk kardeşleri ile tartışıldığını ifade etti.
Yemen’de son yıllarda yaşanan
elektrik açığına çözüm bulmakta zorlandıklarını belirten Samea, enerji
sektörünün oldukça düşük performansla çalıştığını, ülkede üretilen

elektriğin il bazında 750 MWatt’ı aşmadığını ve bu nedenle eski güç sisteminin yeni bir güç sistemi ile yenilenmesi gerektiğini söyledi. Elektrik
üretim, dağıtım ve iletim aşamaları
da dahil olmak üzere tüm düzeylerde
ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasını arzu ettiklerini anlatan Samea,
ayrıca gelecek 10 yıl içerisinde enerji
üretiminin 5 bin MWatt’a çıkarılması
amacıyla Yemenli insan gücünün eğitilmesi konularında Türk kardeşlerinin desteğine çok acil ihtiyaç duyduklarına dikkat çekti. 22 milyon nüfuslu ülkede, elektrik üretim gücünün
çok düşük olduğu, elektrik dağıtım ve
iletim ağının ise çok zayıf olduğunu
belirten Samea, Yemen’in 500 milyar
metreküp doğalgaz rezervine sahip
olduğu, ancak 9 milyar metreküp üretim yapıldığı, bu anlamda büyük bir
potansiyelin mevcut olduğunu kaydetti. Aynı şekilde yeni petrol sahalarının devreye girmesiyle, petrol üre-

timinin de ülkenin geleceğinde önemli rol oynayacağını vurgulayan Samea, maden kaynaklarının da zengin
olduğu ülkede başta, altın, nikel ve
kobalt yataklarının işletilmesi olmak
üzere önemli potansiyeller olduğunu
ifade etti.
Konuşmaların ardından iki ülke
Bakanlarının salondan ayrılmalarını
takiben Türk–Yemen İş Konseyi Başkanı Sadık Yıldız ve Eşbaşkan Tewfik
Thabet’in başkanlıklarında foruma
devam edildi. Son bölümde, Genel
Yatırım İdaresi’nin Sunumu, Petrol
Araştırma İdaresi (PEPA) tarafından
Yemen’de Yatırım Olanakları sunumu
ve Petrol ve Madeni Ürünler Bakanlığı’nın sunumları yer aldı. İki ülke işadamları arasında gerçekleştirilen karşılıklı görüşmelerin ardından Enerji
Forumu sona erdi.
Ziyarette son olarak TC Sana Büyükelçisi Fazlı Çorman tarafından heyete akşam yemeği verildi.

Türkiye ve Belçika üçüncü ülkelerde ekonomik işbirliğine gidebilir
Türkiye-Belçika 3. Pazarlarda İşbirliği Fırsatları Toplantısı ve Networking Yemeği İstanbul TOBB Plaza’da,
28 Mayıs’ta düzenlendi. Toplantıya
Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Pol
de Witte, DEİK Türk-Belçika İş Konseyi Başkanı Pınar Eczacıbaşı, Belçika’nın İstanbul Başkonsolosu Henri
Vantieghem, UTİKAD Başkanı Turgut
Erkeskin,
Türk-BelçikaLüksemburg Ticaret Derneği Başkanı
Aykut Eken, DEİK Türk-Afrika İş
Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ersin Eren, Belçika’nın Türkiye’de görev yapan Ticaret Müşavirleri ve işadamları katıldı.
İş konseyi başkanına vekaleten
toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Yardımcısı Semiha
Ünal, son dönemde iş konseyinin gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verdi. Daha önce gerçekleştirilmiş
olan Türkiye ve Belçika odaklı toplantıların oldukça faydalı geçtiğini ve
bu toplantının da aynı verimde ve etkinlikte geçeceğine inandığını söyleyen Ünal, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileriye taşınacağına inandığını belirtti. 18. yüzyılda Osmanlı
Devleti ve Belçika arasında başlayan
ilişkilerin günümüzde güçlenerek arttığına dikkat çeken Eczacıbaşı, Belçika’da yerleşik 180 bin Türk vatandaşının olduğunu kaydetti. 2050 yılında
Türkiye’nin Avrupa’nın en büyük ikinci, dünyanın ise yedinci büyük ekonomisi olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Ünal, bu yolda ilerlerken,
hem iki ülke arasında hem de 3. pazarlarda ekonomik işbirliğini artırma
hedefinde olduklarını dile getirdi.
2012 yılının Ekim ayında gerçekleşen
Belçika Prensi’nin Türkiye ziyareti
vesilesiyle düzenlenen iş forumunun
ilişkilere önemli ölçüde ivme kazandırdığını kaydeden Ünal, 2013 yılının

Houston’dan sonra dünyadaki en büyük petro-kimya sanayi bölgesi
Flaman Bölgesi Ticaret Müşaviri
Raphael Pauwels ise yaptığı sunumda ilk
olarak Flaman Bölgesinin genel
özellikleri hakkında bilgi verdi. Antwerp
Bölgesi’nin Türkiye’nin Avrupa’daki
deniz ticaretinde en önemli merkezi
olduğunu vurgulayan Pauwels, bu
bölgenin ayrıca Houston’dan sonra
dünyadaki en büyük petro-kimya sanayi

bölgesi olduğunu dile getirdi.
Türkiye ile Belçika arasındaki ticari
ilişkiler hususunda da bilgiler veren
Pauwels, iki ülkenin toplam ticaret
hacminin 2012 yılında yaklaşık 8 milyar
euro olduğunu ve bu rakamı daha yukarı
seviyelere çıkarmak zorunda olduklarını
belirtti. Sözü edilen ticaretin yaklaşık
6.5 milyar euroluk kısmının Flaman

Bölgesi ile gerçekleştirildiğini söyleyen
Pauwels, 2002 yılından bu yana üç kat
artan ticaret hacminde, Flaman
Bölgesi’nden Türkiye’ye ihraç edilen
kimyasal ve plastik sanayi ürünlerinin
ağırlıkta olduğunu belirtti. Pauwels,
Flaman Bölgesi’nde faaliyet gösteren
firmaların Afrika kıtasında da aktif
olarak iş yaptığını, anılan Belçikalı

firmaların Türk firmalarının işbirliğiyle
bu pazardaki hâkimiyet alanlarını
genişletmeyi hedeflediklerini sözlerine
ekledi. Valon Bölgesi Ticaret Müşaviri
Franck Murari, Valon Bölgesi’nde
Çelebi, Aytaç gibi Türk firmalarının
oldukça aktif olduklarını belirterek, diğer
Türk firmalarının da o bölgede yatırım
yapmalarını destekleyeceklerini söyledi.

Haziran ayında Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın Belçika’ya düzenleyeceği resmi ziyaretin de iş konseyinin çalışmalarına katkı sağlayacağına
inandığını vurguladı.

yareti vesilesiyle, çok sayıda resmi
katılımcı ve işadamı ile birlikte çok
başarılı bir toplantı yaptıklarını, bu
tarz toplantıların sürdürülmesini temenni ettiğini belirtti. İş Konseylerinin çeşitli toplantılar düzenlendiğini,
ancak ticari ve ekonomik ilişkileri daha ileri seviyelere taşımak için bakan
ve başbakan düzeyinde toplantılar ve
ziyaretler gerçekleştirilmesinin önemli olduğuna değinen Witte, sadece ticari ve ekonomik işbirlikleri için değil,

terörizme karşı da iki ülkenin ortak
hareket etmesi gerektiğini aktardı.
Witte, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı,
polis teşkilatı ve Başbakanlıklar aracığıyla terörizme karşı ortak bir mukavelenin her iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti.
2014 yılında Türklerin Belçika’ya
göç etmesinin 50. yılı dolayısıyla bir
dizi etkinliklerinin olacağından bahseden Büyükelçi Witte, bu göçle Belçika’ya geldikten sonra, çok başarılı

olup tekrar Türkiye’ye dönen birçok
isim olduğunu belirtti. Belçika’da her
yıl gerçekleşen Kültür Festivali’nin
2016’daki konusunun Türkiye olacağını söyleyen Witte, Almanya, Fransa
ve Hollanda’dan gelecek olan Türkler
sayesinde 2016’da yaklaşık 2 milyon
Türk vatandaşının Belçika’ya gelmesini beklediklerini bildirdi.
Witte’nin ardından söz alan DEİK
Türk-Afrika İş Konseyleri Koordinatör
Başkan Yardımcısı Ersin Eren, Türki-

TOPLANTILAR
SÜRDÜRÜLMELİ
Belçika’nın Ankara Büyükelçisi
Pol de Witte de ikili ilişkiler hakkında
genel bilgiler verdikten sonra, geçtiğimiz yıl Belçika Prensi’nin Türkiye zi-
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ye ve Belçika’yı Afrika pazarında birlikte iş yapmaya davet etti. Türkiye’nin halihazırda 17 Afrika ülkesi
ile ticaret anlaşması imzaladığını, gelecek dönemde 12 yeni ülkeyle iş
konseyi kuracaklarını belirten Eren,
Türkiye’nin son dönemde Afrika’ya
yaptığı yatırımın 5 milyar dolar seviyesinde olduğuna dikkat çekti. Eren,
zengin yeraltı kaynaklarıyla, kıtasal
olarak en hızlı büyüyen kıta olan Afrika’nın gelecek 20 yıl içinde en cazip
pazar olacağını, bu pazarda önceden
yer almanın her iki ülke için de oldukça faydalı olacağına inandığını
anlattı. 1996’da Türkiye–Afrika ticaret hacminin 3 milyar dolar iken, bu
rakamın 2012 yılında 23 milyar dolar
seviyesine yaklaştığını söyleyen DEİK
Türk-Afrika İş Konseyleri Koordinatör
Başkan Yardımcısı Ersin Eren, Belçikalı işadamlarının Türkiye ile ortak
pazarlara açılırken Afrika’yı göz
önünde bulundurmaları gerektiğini
vurguladı.

BRÜKSEL, DÜNYADA
ÖNEMLİ BİR ŞEHİR
Brüksel Bölgesi Ekonomi ve Ticaret Müşaviri Sabih Akay da Belçika ve
Brüksel hakkında genel bilgiler verdikten sonra, Brüksel’in hem Avrupa
Konseyi ve Parlamentosuna, hem de
NATO’nun merkezine ev sahipliği
yaptığını belirterek, sadece Avrupa
için değil dünya için de çok önemli bir
konum teşkil ettiğini belirtti. Diğer
merkezi Avrupa ülkelerine göre daha
ucuz ve merkezi konumda olmasından dolayı iş kurmak için daha elverişli şartların olduğuna dikkat çeken
Akay, Türk işadamlarının en azından
3 aylık bedelsiz ofis ve destek programından yararlanarak Brüksel’deki iş
ortamını test etme olanağına sahip oldukları konusunda bilgi aktardı.
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Dış Ekonomik İlişkiler
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2023 hedefi, İtalya ile
ilişkileri geliştirecek

Slovakya ile ticaretin artması
için prosedürler azaltılmalı
Türkiye ile Slovakya arasındaki ticari ilişkilerin
geliştirilmesi için iki ülke arasındaki iş ve vize
prosedürlerinin kolaylaştırılması gerektiği belirtildi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
Türk-Slovak İş Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen Türk-Slovak İş Forumu, 7 Haziran’da İstanbul TOBB Plaza’da yapıldı. Toplantıya Slovakya
Başbakanı Robert Fico, TOBB Başkan Yardımcısı ve DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yalçıntaş, Türk-Slovak İş Konseyi Başkanı Akay Gökçe ve
yaklaşık 100 işadamı katıldı.
Toplantıda konuşan DEİK TürkSlovak İş Konseyi Başkanı Akay Gökçe, iki ülke arasındaki ekonomik bağları geliştirmeyi amaçladıklarına işaret ederek, "Türkiye Ortadoğu ve Afrika'ya yakın, Slovakya ise Avrupa'nın
kalbinde. Konum itibariyle daha fazla işbirliği gerçekleştirmeliyiz. İki ülke
arasındaki lisansların kolaylaşması

ve vize prosedürlerinin kolaylaştırılması bu amaca hizmet edecektir. Bu
konuda yardımlarınızı bekliyoruz"
ifadelerini kullandı.

TİCARET HACMİ
YETERSİZ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkan Yardımcısı ve DEİK
Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yalçıntaş ise, sürdürülebilir politik ilişkiyi temin etme yolunun sürdürülebilir ekonomik ilişkiden geçtiğini dile getirdi.
Türkiye ve Slovakya arasındaki ticari
ilişkilerin yeterli seviyede olmadığını
vurgulayan Murat Yalçıntaş, sözlerine
şöyle devam etti: "Ticari ilişkiler iyi ve
gün geçtikçe gelişmekte ama yeterli
değil. 2012'de iki ülke arasında 1.3

milyar dolarlık ticaret hacmi vardı. Bu
rakam yeterli değil, geliştirmeliyiz.
Üçüncü ülkelerde ortak işler yapmalıyız. Slovakya'da çok iyi yatırım ortamı var. Türkiye'nin yatırımları artmaya devam edecek. İki ülke arasında
sağlık turizmi ve kış turizmi alanında
işbirlikleri yapıp, bu alanları geliştirebiliriz."
Karşılaşılan sorunların çözümü
için iki ülke arasında karayolu konusunda yeni bir anlaşmanın imzalanabileceğini vurgulayan Murat Yalçıntaş, böyle bir anlaşmanın iki ülkenin de yararına olacağını söyledi.

AB’YE ÜYELİK
DESTEKLENECEK
Slovakya Başbakanı Robert Fico,
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımı
için bundan öncesinde olduğu gibi
bundan sonrasında da desteklerini
sürdüreceklerini söyledi. Başbakan
Fico, Türkiye'yi çok iyi bir dost olarak

gördüklerini söyledi. Fico, işadamları
tarafından kendisine iletilen vize sorunu ve karayollarında Avrupa'ya giden Türk kamyonlarının Slovakya'da
yaşadıkları sorunlara ilişkin çözüm
önerilerinin masaya yatırılacağını ifade etti.
Slovakya ve Türkiye arasındaki
ilişkileri mükemmel olarak tanımlayan Fico, şunları söyledi: "Biz bütün
platformlarda birbirimizi destekliyoruz. Türkiye'nin AB'ye katılımını bundan öncesinde olduğu gibi bundan
sonrasında da desteklemeye devam
edeceğiz. Geçen 10 yıl içinde karşılıklı
ticaretimiz katlanarak arttı. Yine de
ortaya çıkan rakam iki ülkenin potansiyelini ifade etmiyor. Aramızda
teknoloji tabanlı yapacağımız ortaklıklarla İstanbul'da bir teknoloji merkezi kurabiliriz. Yenilik ve yeni teknoloji kapsamında yapılacak işbirlikleri iki ülkenin refahı için önemli katkıda bulunabilir."

‘Türkiye ve Tayvan birbirini daha iyi tanımalı’
Tayvanlı işadamları ile ‘İkili İş Görüşmeleri ve 4. İş Konseyi Ortak Toplantısı’ 21 Mayıs tarihinde İstanbul
TOBB Plaza’da yapıldı. Toplantıya
yaklaşık 50 işadamı katıldı. DEİK
Türk-Tayvan İş Konseyi Başkanı Yavuz Onay açılış konuşmasında, “Tayvan ile ilişkilerimiz Osmanlı dönemlerine dayanıyor. Fakat iş ilişkilerimiz
gelişmemiştir. Çünkü biz kuzeye yöneliyoruz. Tayvan sanayisinin ve yatırımlarının Türkiye’de yatırım yapmalarını istiyoruz. Tayvan’a aktarma
ile gittiğimiz için bu durum bizim iş
ilişkilerimizi etkiliyor. Tayvan hükümeti artık elektronik vize yoluna gidiyor. Tayvan’ın Avrupa’ya ulaşımı
için Türkiye çok önemlidir. Konumuz
Tayvan’ı Türkiye’ye, Türkiye’yi de
Tayvan’a tanıtmaktır” dedi.
Chinese International Economic
Cooperation Association(CIECA) Direktörü Chung-Yu Wang ise konuşmasında şunları kaydetti: “Türkiye’ye
bir delegasyon getirdim. Bu toplantı
sayesinde delegeler ekonomik durumu daha iyi anlayacaklar. Ayrıca forum olacak. İki ülke’de yatırım ve
ekonomik ilişkiler gelişecek. Tayvan’ın 2012 GSMH yüzde 1.3 büyüdü. Küresel ticareti yüzde 3 azaldı.
Toplam volümü 571 milyar dolardır.
İhracat 311, ithalatı 270 milyar dolardır. Burada bir azalma söz konusu.
30.7 milyar dolarlık bir ticaret fazlası
var. Bu da yüzde 8.1’lik büyümeye
işaret ediyor. Ticaret ve yatırım ilişkileri iki ülke arasında biraz yavaşladı gibi. Fakat bu bir problem değil. Biz
Tayvan ekonomisi açısından çok iyimseriz. Küreleşme olarak iyileşmekteyiz. AB ile durumumuz iyileşmekte.
Avrupa’ya borçlarımız azalmakta. Gelişmekte olan Türkiye’ye ihracat iv-

mesinin artmasını beklenmektedir.
2012’de Türkiye’ye 463 milyon dolar
yatırım yapıldı. Türkiye’de 9 büyük, 1
küçük yatırımımız var. Ticaret, bilişim
teknolojisi ve optik ürünlerde yatırım
yapılıyor. 237 milyar dolar ile ticaret,
aydınlatma, gıda ürünleri ile ithalat
yapılmakta. Ortak amacımız olarak
ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Ekonomik gelişme için, hammadde, ekonomi ve insana ihtiyaç
var. Vize sorunu 5 gün önce halloldu.
Türk dostlarımız Tayvan’a gelmek isterseniz vizeye başvurmanıza gerek
yok. Tayvan’a gelip başvuruyorsunuz. Doğrudan uçuş önemli, bu sorun
en kısa sürede çözülecek.”

ÇİN’E BAĞLANTI
ÇOK FAZLA
Sık sık bir araya gelinmesi gerektiğini anlatan Chung-Yu Wang, “Bir-

DNY 04 CMYK

birimizi ziyaret ederek yetkili merciler
ile ticari ilişkilerimizi geliştirebiliriz.
Asya-Pasifik pazarı çok hızlı büyümektedir. Türkler bu pazar için Tayvan’ı geçiş noktası olarak kullanabilir.
Çin ile 628 doğrudan uçuşumuz var.
Tayvan’dan Çin üzerine 6 şehre
önemli uçuşumuz var. Bu da Çin’in
yüzde 65’ini kapsamaktadır. Eğer Çin
ve diğer ülkelerde çalışmak istiyorsanız Tayvan ile istediğiniz gibi uçabilirsiniz. Biz Çin’in dilini ve kültürünü
iyi biliyoruz. İsterseniz beraber iş yapabiliriz. Size aracı olabiliriz” dedi.
Bu toplantının bütün katılımcılara fırsatlar sunduğunu ifade eden
Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyonu Ankara Temsilcisi James Chen,
şunları söyledi: “İki ülke arasında ikili ticaret ve yatırım yıllardır sürekli
artmaktadır. Geleceğe bakacak olursak, gereksiz siyasi takılmalar yaşamazsak gelişebiliriz. Türkiye’nin sürekli istikrarı ve kararlılığı önemlidir. 2008’den beri Çin ile ilişkilerimiz
aktif olarak gelişmektedir. Çin ile
Tayvan arasında hizmet, yatırım, kültür, iletişim konularında anlaşmalar
imzalandı. Tayvan huzurlu bir bölgedir. Ekfa’da bulunan bu huzurlu bölge
ile birçok iş adamı yatırımlarını bize
yönelttiler. Türk şirketleri atlama taşı olarak Tayvan’ı kullanın. Gelin beraber çalışalım. İkili vize kolaylığı
ekonomik ilişkilerimizi geliştirecektir.
Türkler siyasileri etkileyebilir. Burada
3 nokta önemlidir. Birincisi, misyonuma şubesi açılabilir. İki, uçuş an-

laşması yapılabilir. Üçüncü olarak da,
çeşitli serbest ticaret anlaşmaları yapılabilir. Konut, yenilenebilir enerji gibi. Tayvan’ı da uluslararası destekleyelim. Avrupalı askerler Tayvanlı balıkçılara ateş etti. Bu uluslararası anlaşmaya göre aykırıdır. Bize bu konuda destek verin.”

‘KÜLTÜREL OLARAK
YAKINIZ’
Başbakanlık Yatırım Destek Ve
Tanıtım Ajansı Proje Koordinatör Şefi Ahmet Cüneyt Selçuk, ise konuşmasında şunları söyledi: “Niçin Türkiye’ye yatırım yapmak lazım? Türkiye öncelikli olarak bir turizm ülkesidir. Türkiye ekonomisi dünya da
17’nci, Avrupa da 6’ncı sırada yer almaktadır. Türkiye’nin demir çelik,
araba, televizyon, mega yat gibi üretimleri dünya sıralamasına girmiştir.
Türkiye’ye yatırımın ikinci sebebi ise,
iç pazar ve çevre pazarlarının gelişmesidir. Türkiye dünyanın en cazip
pazarlarının ortasında yer almaktır.
Rusya pazarı ile vize sorunumuz yok.
Asya ülkelerine kültürel olarak yakınız. Geçmişimiz Asya’ya dayanmaktadır. Aynı dili konuşuyoruz. Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarına ise,
dini yönden birbirimize bağlıyız. Türkiye’yi model alıyorlar. Avrupa Birliği’ne bağlı değiliz fakat Avrupa’nın
gümrük birliğine bağlıyız. İhracatımız 2002 yılında 36.1 milyar dolar
iken 2012 yılında 152.6 milyar dolara yükselmiştir.”

DEİK Türk-İtalyan İş Konseyi tarafından, 29 Mayıs’ta TOBB Plaza İstanbul’da, Türk-İtalyan İş Konseyi
Başkanı ve DEİK Yönetim Kurulu
Üyesi Zeynep Bodur Okyay, UTİKAD Başkanı Turgut Erkeskin, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansı Proje Başdirektörü Ahmet Cüneyt Selçuk, SACE Türkiye ve Orta
Doğu Direktörü Marco Ferioli, Yapı
Kredi Uluslararası&Çokuluslu Bankacılık Direktörü Nicola Longo Dente, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii
Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Rint Akyüz, İş Konseyi Yürütme
Kurulu Üyeleri ve çok sayıda İtalyan
ve Türk işadamının katılımlarıyla
ikili görüşmelerin de yer aldığı bir
toplantı düzenlendi.
Toplantının açılış konuşmasını
gerçekleştiren Zeynep Bodur Okyay,
geçtiğimiz nisan ayında İtalya-Türkiye Dostluk ve İşbirliği Derneği
(ISIAMED) ve TURSAB işbirliğiyle
turizm sektöründe bir toplantı düzenlendiğini, DEİK işbirliğinde düzenlenen bu toplantının hedefinin
ise lojistik ve gıda sektörlerinde
Türk-İtalyan işbirliğini arttırmak olduğunu belirtti. Türkiye’nin Almanya’dan sonra Avrupa ülkeleri kapsamında en yüksek ticaret hacmine
İtalya ile ulaştığını belirten Okyay,
Türkiye’nin 2023 yılı hedefi çerçevesinde ilişkilerin daha da güçleneceğine inandığını vurguladı. Ardından söz alan ISIAMED Uluslararası
Ekonomik İşbirliği Uzmanı Alessandro Franchini, ikili ilişkilerin artması hedefi kapsamında Okyay ile aynı
düşünceleri paylaştığını, iki ülke arasındaki ticareti kısıtlayan engellerin
çözümüne yönelik girişimlerde bulunulması gerektiğini söyledi.

YABANCI YATIRIMLARA
TEŞVİK
Ahmet Cüneyt Selçuk, Türkiye’nin son on yılda ekonomik anlamda en iyi performans gösteren ülkelerden biri olduğunu belirterek,
yurtdışından gelen yabancı yatırımlara önemli ölçüde teşvik verildiğini
söyledi. Türkiye ekonomisindeki son
gelişmeler, yatırım ve iş ortamı, Türkiye’de konumlanan uluslararası firmalar, yabancı sermaye girişlerini
içeren sunumunu gerçekleştirdi.
İtalya Eximbank SACE’nin Türkiye ve Orta Doğu Direktörü Marco
Ferioli, yurtdışında yatırım yapmak
ancak risklerden de korunmak isteyen firmalara kredi ve danışmanlık
hizmeti sunduklarını, böylece firmaların kar oranlarını artırmalarına
yardımcı olduklarını belirtti.
Yapı Kredi Uluslararası ve Çok
Uluslu Bankacılık Direktörü Nicola
Longo-Dente, 2001 yılından bu yana

Türkiye’nin ekonomik anlamda özellikle bankacılık sektörü ve kamu maliyesinde oldukça başarılı şekilde yol
aldığını, Türkiye’nin erişim açısından
Asya-Avrupa-Afrika arasında köprü
niteliğindeki konumundan dolayı
yabancı yatırımlar için birinci sırada
yer aldığını vurguladı.

‘İTALYANLARLA
İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ’
Lojistik sektörü oturumunun açılış konuşmasını yapan UTİKAD Başkanı Turgut Erkeskin, Türkiye’nin
oldukça gelişmiş bir taşımacılık ve
lojistik ağına sahip olduğunu belirtti. Dünyadaki konumu nedeniyle sadece ürün değil, kıtalar arası enerji
akışında da çok önemli yer tutan
Türkiye’nin önümüzdeki yıllar için
yapılması planlanan ve başlanan çok
sayıda intermodal taşımacılık projesinin olduğunu anlatan Erkeskin, bu
kapsamda sektörde yine çok güçlü
konumda bulunan İtalyan firmalar
ve sektör kuruluşları ile işbiriliğine
açık olduklarını ifade etti. Erkeskin,
UTİKAD-DEİK Lojistik İş Konseyi ve
İtalyan İş Konseyi’nin ortak destekleri ile iki ülke arasında sektörel çalışmalara hız verilebilebileceğini aktardı.
Erkenskin’in ardından söz alan
Civitavecchia Liman İdaresi Yönetim
Kurulu Üyesi Emilio Pintavalle, İtalyan limanlarının dünya deniz ticaretinde her geçen gün daha da önem
kazandığını, 2013-2015 arasında
yapmayı planladıkları projelerle saygın bir yer edinmeyi hedeflediklerini
söyledi. Lojistik sektörü oturumunun son konuşmacısı olarak söz alan
Elevante şirketi CEO’su Maurizio Cociancich, ikili ilişkilere önem verdiklerini ve Türkiye’deki lojistik firmaları ile işbirliği yaparak bu sektörde
güçlenmeyi istediklerini belirterek
konuşmasını sonlandırdı.

‘GIDA SEKTÖRÜNDE
GÜÇLÜYÜZ’
Gıda oturumunun açılışında söz
alan Rint Akyüz, Türkiye’nin hem iklimsel hem de jeostratejik konumunun getirdiği avantajlar sayesinde
gıda sektöründe öncü ülkelerden biri olduğunu bildirdi. Akyüz, ayrıca
76 milyonluk bir nüfus ve 30 milyonu aşkın turiste her yıl uluslararası
standartta gıda imalatı gerçekleştirildiğini, birçok pazara ihracatçı konumda olduğumuzu kaydetti.
CAAB Pazarlama&Kalite Müdürü Duccio Caccioni, amaçlarının
Türk sebze ve meyve üreticileri ile ticaret anlaşmaları yaparak, lojistik
firmalarının da desteği ile iki ülke ticaretine ivme kazandırmak olduğunu söyledi.

Alman sanayiciler ile
işbirliği zemini artırılacak
DEİK Türk-Alman İş Konseyi Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla 27 Mayıs’ta Berlin’de Alman Sanayiciler Federasyonu (BDI) üst
düzey temsilcileri ile Berlin Capital
Club’da bir çalışma yemeği ve ardından BDI ofisinde ortak değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Türk-Alman İş Konseyi Başkanı ve
DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Ferit
Şahenk’in başkanlığında anılan ziyarete Yürütme Kurulu Üyeleri Cüneyd Zapsu, Ersin Akyüz, Ali Bilaloğlu, Koray Arıkan, Kemal Şahin,
Banu Özcan ve DEİK Bölge Koordinatörü Ayşegül Arıcan katılım sağladılar. BDI Başkanı Ulrich Grillo,
İcra Kurulu Üyesi Dr. Stefan Mair,
CEO Markus Kerber, BDI Stratejik

Planlama ve Koordinasyon yetkilisi Daniel Sahl, Avrupa İlişkileri Direktörü ve Brüksel temsilcisi Bernd
Dittmann, Manuel Kilian ve Almanya Dışilişkiler Enstitüsü Türkiye uzmanı Dr. Günter Seufert’in
yer aldığı toplantıda, DEIK ve TürkAlman İş Konseyi’nin yapısı ve çalışmaları tanıtıldı.
Dış ekonomik ilişkiler alanında
çatı iş dünyası olan DEİK ve TürkAlman İş Konseyi nezdinde BDI ile
ortak çalışma ve işbirliği zemininin
artırılmasını hedeflendiği, bu kapsamda KOBİ’ler arasında işbirliğinin ve üçüncü pazarlarda ortak
proje ve yatırımların desteklenmesi öncelikli işbirliği konuları olarak
belirlendi.

DEİK TEMMUZ AYI ETKİNLİK TAKVİMİ
Tarih

Etkinlik

24.06.2013

Türk - Çin İş Konseyi-Tianjin TEDA Heyeti ile Toplantı
Türk - Çin İş Konseyi-Ç.C.H.Eximbank ve AVIC ile Toplantı

25.06.2013

Türk - Çin İş Konseyi-Ç.H.C.Hangzhou Heyeti ile Toplantı

26.06.2013

Türk - Alman İş Konseyi-Regensburg Sanayi ve
Ticaret Odası(IHK) Yaz Resepsiyonu - Türkiye

27.06.2013

Türk - Hindistan İş Konseyi-Hindistan Yenilenebilir

28.06.2013

Türk - Azerbaycan İş Konseyi-Türkiye'de Faaliyet

04.07.2013

Türk - Litvanya İş Konseyi-BALTIK Türk Ticaret

Enerji Bakanı ile Toplantı
Gösteren Azerbaycanlı İşadamları ile IV. Çalışma Yemeği
Derneği ile Görüşme
08.07.2013

Türk - Çin İş Konseyi-Shanghai Pudong Heyeti ile Görüşme

