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"İnsanlık Bzm Brnc İşmz"
BM Dünya İnsan Zrves’nn
Hoş Geldnz Resepsyonu
İstanbul’da Dışşler
Bakanlığı ve DEİK’n ev
sahplğnde gerçekleştrld.
Resepsyonda BM Genel
Sekreter Yardımcısı
Ellasson’a DEİK Yönetm
Kurulu Üyeler tarafından
mzalanan “İnsanlık Bzm
Brnc İşmz” başlıklı bldr
takdm edld.

sani yardım çabalarının geleceğine ilişkin bir gündem oluşturulmasını amaçlıyor.

Dışişleri Bakanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
ev sahipliğinde, BM Dünya İnsani Zirvesi’nin Hoş Geldiniz Resepsiyonu, 22 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru ve
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın ev sahipliğinde, BM Genel
Sekreter Yardımcısı Jan Elliasson
ve İstanbul Valisi Vasip Şahin’in
katılımı ile gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Türk iş dünyasının
önde gelen isimleri, DEİK tarafından hazırlanan ve iş dünyasının

insani gündeme duyarlılığını vurgulayan bildiriye imza attı. İnsani
krizlerin engellenmesi ve krizlere
müdahale süreçlerinde iş dünya-

sının etkin rolüne vurgu yapan söz
konusu bildiride, Türk iş dünyası temsilcileri “İnsanlık kavramını paylaşmaya" hazır olduklarını

“Gelecek adım atmaktır”
BM Genel Sekreter Yardımcısı Jan
Ellasson, dünyada yaşanan afetlern
nsan duyarlılığı artırdığına dkkat
çekt. Ellasson, bu toplantının
konuşulan br aktvteden çok
aksyon alınan br toplantı olduğunu
belrtt ve İstanbul’dan tüm dünyaya
gönderlecek lk mesajın “önlem”
olduğunu söyled.

"Svl toplum ve ş dünyası
aynı amaç çn toplanıyor"
BM Genel Sekreter Yardımcısı, nsan
aktvte ve gelşme arasında brebr

60

vurguladı.
Tarihte ilk defa düzenlenen
BM İnsani Zirvesi kapsamında 5.000’e yakın katılımcı İstan-

bul’da bir araya geldi. Zirve mevcut küresel insani sistemin karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm
önerilerinin geliştirilmesini, in-

“İş dünyası olarak sorumluluklarımızın farkındayız”
kurulması gereken lşkye vurgu
yaptı ve svl toplumun, ş dünyasının
önde gelen ş adamlarının aynı amaç
çn toplanıyor olduğunu, sorunlara
çözüm üretmek stedklern,
“İnsanlık Bzm Brnc İşmz”
sloganının anlamının büyüklüğüne
dkkat çekt. Sözlerne “Gelecek
ufuktur, vzyondur evet ancak
gelecek aynı zamanda adım
atmaktır.” şeklnde devam eden
Ellasson, adım atmanın da vzyon
sahb olmak kadar öneml olduğunu
belrtt.

DEİK Başkanı Ömer Chad Vardan,
Türk ş dünyasının en genş ve
büyük örgütlernden br olan
DEİK’ temslen, br ş adamı olarak
nsanlığın krzlerdek mücadelesnde
ş dünyasına düşen rolü vurguladı.
“İnsanlık Bzm Brnc İşmz”
sloganı le yola çıkarak, ş dünyası
olarak krzlerde öngörü sahb,
telaf edc br tutum serglenmes
gerektğne dkkat çekt. İnsan
htyaçlarını üreten, tedark eden
ş dünyasının bu anlamda rolünün
büyüklüğüne vurgu yapan DEİK
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Başkanı Vardan, nsan krzlern
engellenmes ve krzlere müdahale
süreçlernde ş dünyasının gderek
daha etkn br rol oynadığını söyled.
Son 10 yılda dünya üzernde rekor
sayıda nsanın savaşlar, doğal afetler
ve felaketler sebebyle yaşam
alanlarını terk etmez zorunda
kaldıklarını fade eden DEİK Başkanı
Vardan “Bzler ş dünyası olarak
nsan krzler le mücadelede
üzermze düşen sorumlulukların
farkındayız; çünkü nsanlık bzm
brnc şmz” ded.
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Savaş, şddet ve krzler sebebyle
yernden edlmş kş sayısı

2014 yılında Türkye’nn
dış yardım toplamı

Türkye’dek Suryel
sığınmacı sayısı

Türkye’nn Suryellere yönelk
toplam nsan yardımı

D E İ K B A Ş K A N I Ö M E R C İ H A D VA R DA N :

DEİK’TEN İNSANLIK İÇİN BİLDİRİ:

“Boşa harcayacak 1 dakkamız dah yok”

“Türk ş dünyası, nsanlığı paylaşmaya kararlı”

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, AFAD’ın gerçekleştirdiği BM
Dünya İnsani Zirvesi İnsani Lojistik Paneli’ne konuşmacı olarak
katıldı. Vardan, “Boşa harcayacak
1 dakikamız dahi yok. Bu yaşam
ve ölüm meselesidir. Hizmet ve
mal üreten iş dünyası olarak insani krizlerde büyük rol oynuyoruz.

Tarihin ilk Dünya İnsani Zirvesi’nde, Türk iş dünyası olarak bizler, insanlığı paylaşmaya kararlıyız.
Krizlere müdahale ve iyileştirme süreçlerinde önemli bir oyuncu olmaya başlayan iş dünyası
olarak:
✔ BM Genel Sekreteri’nin İn-

Ekonomik gelişme için etkin yatırım karşılıklı kazanç sağlayacak
bir modeldir” dedi. DEİK olarak,
yayınladıkları bildiri ile iş dünyasının insanlık kavramını paylaşmaya davet ettiklerini belirten DEİK
Başkanı Vardan, insani krizler ile
mücalede iş dünyasının daha aktif
rol oynaması gerektiğini vurguladı.

D E İ K B A Ş K A N I Ö M E R C İ H A D VA R DA N , YA P I L AC A K Ç A L I Ş M A L A R I A N L AT T I

Afrka açılımında 2 yen destnasyon: Kenya ve Uganda
DEİK Haziran ayı başında Kenya ve
Uganda’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde ziyaretler gerçekleştirecek. Konu ile ilgili konuşan
DEİK Başkanı Vardan şunları söyledi: “Şubat ayı sonunda 4 Sahra-altı
Afrika ülkesine sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
önderliğinde gerçekleştirdiğimiz ziyaret ile, Türkiye’nin 2005 yılında
başlattığı Afrika Açılımı’nda önemli bir dönemeci daha birlikte aldık.
Beş yıl aradan sonra 4 ülkede Cumhurbaşkanı seviyesinde gerçekleştirilen bu ziyaretler ile, ikili ilişkilerimizde yeni bir dönemi başlattık.
Sahra-altı Afrika ülkelerinden Fildişi Sahili, Gana, Gine ve Nijerya’ya
gerçekleştirdiğimiz ziyaretler kapsamında, hem bölgeyi hem de bölge
iş adamlarını tanımaya ve anlamaya
yönelik çalışma yaptık. Ziyaretimiz
bize gösterdi ki Türkiye, Sahra-altı

"İş dünyası krzlere müdahalede
büyük rol oynuyor"
Resepsiyonda konuşan Dışişleri
Bakan Yardımcısı Büyükelçi Naci
Koru, dünya genelinde gelişmelerin bu denli kritik olduğu gündemde, bu zirvenin Türkiye’de gerçekleşmesinin önemine vurgu yaptı.
Büyükelçi Koru, Türkiye’nin dünya üzerinde en fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığına vurgu yaparken, iş dünyasının krizler
ile mücadele ve kriz sonrasın dönemlerde büyük bir rol oynadığını
söyledi; iş dünyasının bu katkısından dolayı kutladı.
Konuşmaların ardından DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve
Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci
Koru, BM Genel Sekreter Yardımıcısı Jan Elliasson’a DEİK Yönetim
Kurulu Üyeleri tarafından imzalanan “İnsanlık Bizim Birinci İşimiz” başlıklı bildiriyi takdim etti.

Afrika’nın önemli bir ticari ve ekonomik ortağı olmaya hazır durumda.
Sırada Kenya ve Uganda ziyaretleri var. Bu iki ülkede birer İş Forumu düzenleyeceğiz. 31 Mayıs 2016-3
Haziran 2016 tarihleri arasında yine
sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu iki ülkede temaslarda bulunacak ve iki ülke iş adamlarını bir
araya getireceğiz.
Kenya 45 milyona yaklaşan nüfusu ile, ki bu nüfusun %40’ı 15 yaşın
altında; Türkiye için ticarette petrol,
makine, enerji, motorlu kara taşıtları ve demir-çelik sektörlerinde büyük potansiyel içeriyor. Bunun yanı
sıra özellikle enerji altyapı yatırımlarına büyük bir ihtiyaç var.
Türkiye’den Kenya’ya yapılan ihracat 2015 yılı itibariyle 131 milyon ABD Doları. Başlıca ihracat kalemlerine baktığımızda karayolu taşıtları için aksam

ve parçaları, traktörler ve un gibi
ürünler üzerinden ilerlemekteyiz.
Kenya’ya en çok mal satan ülke neden Türkiye olmasın? İşte bu sorunun cevabı için Kenya’ya gidiyoruz.
Bugün Kenya’da 40 Türk işletmesi faaliyet gösteriyor. İnşaat malzemesi, otel ekipmanları, halı, elektronik eşya, deri, kozmetik, restaurant
işletmeciliği, un sanayi, mobilya
sektörlerinde Kenya’da varlık gösterebiliyorsak diğer sektörlerimizin
de potansiyeli var demektir. Benzer
durum Uganda için de geçerli. Uganda ise tarım, madencilik, turizm, altyapı sektörlerinde büyük ticaret ve
yatırım fırsatları barındırıyor.
Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek ziyaretler ile ülkemiz iş
adamlarının Afrika açılımı altında
yepyeni girişimlerde bulunacağına
ve potansiyel işbirliklerini değerlendireceklerine eminiz.”

sanlık Gündemi belgesini takip etmeye;
✔ BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬂeri kapsamında, herkese erişim ve herkesi güçlendirme
ilkeleri ile bütünleşmeye;
✔ İnsani durumlar söz konusu
olduğunda, özel sektörün sahip olduğu temel değer, yetenek, kapa-

TÜRKİYE
Mll gelr temelnde dünyanın
“en cömert” donör ülkes

site, deneyim ve inovasyonu ilgili
tüm ortaklara aktarmaya;
✔ Krizlere hazırlık ve müdahalede, Hükümetler ve sivil toplum
ile işbirliğini güçlendirmeye;
✔ Risk yönetimi, iyi yönetişim,
istihdam yaratma, şeffaﬂık ve hesap verilebilirlik alanlarında, insanlığın geleceğine yatırım yap-

maya kararlıyız.
Türk iş dünyası olarak, krizler
ile karşı karşıya kalan insanlığa
çözüm üretmek adına üzerimize
düşen sorumluluğunun farkındayız;
Çünkü İNSANLIK
BİZİM BİRİNCİ İŞİMİZ
DEİK

DEİK’ten 65. Hükümete tebrik mesajı

DEİK ailesi adına 65. Hükümetin ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Türk iş dünyası olarak,
2019 yılına kadar görev yapacak
hükümetimizin, ülkemizin ihtiyaç duyduğu ikinci nesil reformları uygulamaya alırken, mevcut
ekonomik reformlara devam edeceğine inanıyoruz. Bugün Türkiye, bölgedeki en büyük ekonomi
ve krizlerin ortasında bir güven,

istikrar ve itibar adasıdır. Yeni
hükümetimizden, kazanımlarımızı koruyacak ve ekonomimizin
dönüşümünü sağlayacak programların uygulanmasını bekliyor
ve temenni ediyoruz. 2002 yılından bu yana, hükümetlerimizin
ülkemizin büyük dönüşümünü
gerçekleştirme kararlılığında olduğunu gördük. Yineliyoruz ki
her biri birbirinden değerli yeni

bakanlarımız ve kendisini icraatlarıyla yakından tanıdığımız Başbakanımız ile ülkemizin ihtiyacı
olan reformları yaparken beraber
çalışacağız. Bu vesile ile yeni Bakanlar Kurulumuzu bir kez daha
kutluyor; ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.
Ömer Cihad Vardan
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı
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Türkye’nn lk yurtdışı yatırım
endeks yayımlandı
Rapor, Türk şrketlernn
yurtdışı yatırımlara artan
lgsne dkkat çekerken,
yatırım coğrafyalarının
rsk ve potansyeln Türk
yatırımcılar açısından
değerlendryor. Araştırma
sonuçları orta ve düşük
gelr sınıfındak ülkelerde
Çn’, yüksek gelr
sınıfındak ülkelerde
se ABD’y lk sırada
konumlandırıyor.
DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi ve Deloitte Türkiye tarafından, Türk şirketlerine yönelik geliştirilen Yurtdışı Yatırım Endeksi
raporu yayımlandı. Endeks, Türk
yatırımcıları açısından önem arz
eden seçilmiş belli başlı kriterlere göre dünya ülkelerini derecelendiriyor. Türk şirketlerine yönelik
olarak ilk defa geliştirilen Endeksin, bundan sonra her yıl düzenli
olarak güncellenmesi planlanıyor.
Raporun tanıtımında konuşan
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Cihad Vardan, “Türkiye’nin
1980’lerde ihracatla başlayan küresel ekonomiye entegrasyon süre-

ci, şirketlerimizin üretim kapasitesi ve kapital birikiminin oluşması ve yurtdışına yapılan yatırımlar
ile devam etmektedir. Şirketlerimizin küresel pazarlarda yaptığı yatırımları Türkiye’nin uzun vadeli
hedeﬂeri doğrultusunda stratejik
bir konu olarak görüyor ve destekliyoruz. Ülkemizin yapısal sorunları olan cari açığı azaltacak, knowhow transferini mümkün kılan ve
arz güvenliğine katkı sağlayacak
yurtdışı yatırımlar, teşvik edilmeli
ve desteklenmelidir” dedi.

Deloitte Türkiye Ortağı ve Finansal Danışmanlık Bölümü Başkanı
Başak Vardar ise toplantıda rapora
ilişkin olarak şunları söyledi: “Yurtdışına yatırım, bugün artık Türk
şirketlerinin önemli bir ajanda
maddesi. Özellikle belli bir sermaye
gücüne erişmiş büyük ölçekli gruplar ile sektörlerinde önde gelen firmalar, bölgesel güç olma hedefiyle,
yurtdışı yatırım alternatiﬂerini aktif olarak değerlendiriyorlar. Türk
şirketlerin yurtdışı satın almalarının her yıl artan bir şekilde ilerleme

gösterdiğini görüyoruz. Son on yıllık dönemde Türk şirketleri yurtdışı pazarlarda toplam değeri yaklaşık 25 milyar ABD Doları olan 250
satın alma işlemi gerçekleştirdi. Bu
pazarlar arasında komşu coğrafyalar, ana ticaret ortağı konumundaki ülkeler ile politik ilişkilerin güçlü olduğu ülkeler öne çıktı. Üretim,
inşaat, altyapı, enerji, turizm, gıda,
kimya ve perakende ise en fazla yatırım yapılan sektörler oldu.”
DEİK bünyesinde faaliyet gösteren Yurtdışı Yatırımlar İş Konse-
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Türk şrketlern son k yılda
yurtdışında yaptığı yatırım tutarı

Türk şrketlern son 10 yılda
yurtdışında yaptığı satın almalar

yi Başkanı Volkan Kara ise, “Yurtdışındaki Türk yatırımcılarımızın
üretim, finans, istihdam ve yatırım
kapasitelerinin; uluslararası rekabet edebilirlik, üretkenlik, etkinlik
ve karlılıklarının artması için Türkiye’ye benzer süreçlerden geçen

ülkelerin geliştirdiği teşvik ve destek mekanizmalarının incelenmesi
gerekiyor” dedi. İş Konseyi Başkanı Kara, bu konuda bir yol haritası
hazırladıklarını ve ekonomi yönetimi ile işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti.

DEİK ÜYELERİ YURTDIŞI ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRIYOR

DEİK İş Konseyi Yürütme Kurulları, muhataplarını ziyaret etti
DEİK/Türkye-Malta İş Konsey
Üyeler Valletta Temaslarını
gerçekleştrd
DEİK/Türkiye-Malta İş Konseyi Başkanı Jak Eskinazi, Başkan
Yardımcısı Musa Turan, Yürütme Kurulu Üyesi Tamer Kıran’ı
temsilen Kıran Holding Finans
Müdür Eren Tahir Ağartan ve
İş Konseyi Koordinatörü Neslihan Onuralp’in katılımlarıyla,
21-22 Nisan 2016 tarihlerinde
Valetta-Malta’da temaslar gerçekleştirildi.Bu kapsamda, T.C.
Valetta Büyükelçisi Reha Keskintepe, Trade Malta Yönetim
Kurulu Başkanı David G. Curmi
ve CEO’su John Buttigieg, Malta Ticaret Girişimcilik ve Sanayi Odası Başkanı Anton Borg ve
Yönetim Kurulu Üyeleri, İş Konseyi Karşı Kanat Başkanı Mark
Bencini ile çeşitli temaslar gerçekleştirildi.
DEİK/Türkye-Kosova İş Konsey
üyeler Kosova Temaslarını
gerçekleştrd
DEİK/Türkiye-Kosova İş Konseyi tarafından, 26 Mayıs 2016 tarihinde Priştine’de resmi temaslar içeren ziyaretler düzenlendi.
Anılan ziyaret kapsamında Kosova Yatırım ve Kurumsal Destek
Ajansı (KIESA), Kosova Ticaret
Odası (KTO) ve T.C. Priştine Büyükelçiliği ile görüşmelerin yanı
sıra Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Kosova Ekonomik Kalkınma Bakanı Blerand
Stavileci, Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanı Hykmete ile toplantılar gerçekleştirildi.

DEİK/Türkye – Bulgarstan İş Konsey Yürütme Kurulu Üyeler Sofa
Temaslarını gerçekleştrd
DEİK/Türkiye – Bulgaristan İş
Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri,
15-16 Mart 2016 tarihlerinde Sofya’ya ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Bulgaristan’ın AB
Fonları ve Ekonomi Politikalarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Tomislav Donchev ve Ekonomi
Bakanı Bojidar Loukarski ile görüşmeler gerçekleşti. Söz konusu
toplantıya T.C. Sofya Büyükelçisi
Süleyman Gökçe, Bulgaristan İş
Konseyi Başkanı Osman Ak, Başkan Yardımcısı Yalçın Egemen,
Yürütme Kurulu Üyeleri Yılmaz
Soycan, Sevgür Arslanpay, Fikret
İnce, Hande Dilaver, Mehmet Buçukoğlu, Ümit Dönbekçi, Selami
Çelebioğlu, Sofya Ticaret Başmüşaviri Emrah Sazak ve DEİK Avrupa Koordinatör Yardımcısı Aycan Damalı katılım sağladı.
DEİK/Türkye – Estonya İş
Konsey, Tallnn Temasları
gerçekleştrd
DEİK/Türkiye – Estonya İş Konseyi Yürütme Kurulu 16–18 Mayıs
2016 tarihleri arasında Tallinn’e
bir ziyaret gerçekleştirdi. DEİK
Türkiye – Estonya İş Konseyi Başkanı Ali Galip İlter başkanlığındaki ziyarete İş Konseyi Başkan
Yardımcısı Turgay Kuleli, Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Özdeşlik, TAV İş Geliştirme Koordinatörü Giray Çolpan, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Turgut Demir ve Alper Şaşmaz katılım sağladı.

DEİK/Türkye - Avusturya İş Konsey Wrtschaftskammer Österrech
le Toplantı gerçekleştrd
DEİK/Türkiye - Avusturya İş
Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri Taner Demir ve Ali Güral 14 Nisan 2016 tarihinde Viyana’da iş
konseyi muhatap kuruluşu Wirtschaftskammer Österreich’a
(WKÖ) bir ziyaret gerçekleştirdi. Söz konusu ziyarete WKÖ adına Güneydoğu Avrupa ve Türkiye
Bölgesi Direktörü Dr. Ingrid Valentini-Wanka katılım sağladı.
DEİK/Türkye-Bulgarstan İş
Konsey Üyeler Burgaz Yatırımcı
Günü’ne katıldı
25 - 26 Nisan tarihlerinde Deloitte Bulgaristan ve Kuzeydoğu Bulgaristan Türk - Bulgar İşadamları
Derneği işbirliğiyle “Burgaz Yatırımcı Günü” Burgaz’da gerçekleştirildi. Toplantıya DEİK Türkiye
- Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Osman Ak ve Yürütme Kurulu
Üyesi Fikret İnce katılım sağladı.
Türk Grşmcler
Çn’de br araya geld
12 Mayıs 2016 tarihinde Shanghai’da düzenlenen DTİK Asya-Pasifik Komitesi Toplantısı’na T.C. Shanghai Başkonsolosu
Özcan ŞAHİN, Ticaret Ataşeleri Mustafa YAVUZ ve Aykut AYMELEK, DEİK/ Türkiye-Çin İş
Konseyi Başkanı Murat KOLBAŞI, TÜSİAD Pekin Temsilcisi Iraz ALVARAN ve Türkiye’nin
önde gelen kuruluşlarından Beko, Eczacıbaşı, İş Bankası’nın Çin
temsilcileri ve Çin’de yatırımları

bulunan Türk girişimcileri katılım sağladı. Toplantıda, DTİK’in
2012 yılından itibaren Çin’de kurulmasına çalışılan, Türk Ticaret
ve Sanayi Odası (CTTSO) ile ilgili güçlü destek mesajlarını bir
kez daha vurguladılar. DTIK/Asya Pasifik Komite Başkanı Nejdet
Demiryürek, komitenin misyonu kapsamında en önemli projesi
olan Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın önemi ve gelinen son aşama
ile ilgili bilgilendirmeleri aktardı.

Madagaskar Heyet le görüşüldü
DEİK olarak konuk ülke projesi
kapsamında Kenya, Nijerya, Madagaskar ve Mozambik’ten heyet
katılımı ile düzenlenen 39. Yapı
Fuarı tarafından misafir edilen
Madagaskar Ekonomi Kalkınma
Kurulu (EDBM) Yatırımcı Hizmetleri Direktörü Johary Rajosefa ve İnşaat Sektöründe İşadamları Sendikası (SEBTP) Başkanı
Hary Andrıatefıhasına, 9 Mayıs
2016 DEİK’te Enerji İş Konseyi
Başkan Yardımcısı Yalçın Kıroğlu ile görüştü. Rajosefa, Madagaskar’ın yatırımlara çok açık ve bakir bir ülke olduğunu belirterek,
başta inşaat sektörü olmak üzere,
müteahhitlik hizmetleri, turizm,
enerji ve sanayi ile ilgili tüm üretim tesislerine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. İnşaat alanında
karayolları, binalar, evler, oteller
ve sosyal konutlar gibi yapılması gereken cazip işlerin olduğunu
belirten Rajosefa, yarı değerli taşlar, kömür, boksit, grafit, kuvars,
mermer gibi birçok doğal kaynak
olduğunu söyledi.

Katar’a Teknk Müşavrlk
Heyet Zyaret
DEİK Sektörel İş Konseyleri bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Teknik Müşavirlik İş
Konseyi, w22-25 Mayıs 2016 tarihlerinde Katar’a teknik müşavirlik heyet ziyareti gerçekleştirdi. T.C. Ekonomi Bakanlığı Genel Müdürü Uğur Öztürk’ün ve
UTM İş Konseyi Başkanı Demir
İnözü’nün Başkanlığında gerçekleşen heyet, Katar’da Bayındırlık İşleri İdaresi (Ashgal), Lusail
Gayrimenkul Şirketi, Ulaştırma
ve İletişim Bakanlığı, 2022 Dünya
Kupası Kurulu, Belediye ve Çevre Bakanlığı, Elektrik ve Su Şirketi (Kahramaa) ve Manateq Şirketi ile görüşmeler yaptı. Heyete
Proyapı Mühendislik, Tabanlıoğlu Mimarlık, Dolsar Mühendislik, Su-Yapı Mühendislik ve Yüksel Proje katıldı.
Irak’a Heyet Zyaret düzenlend
DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi
Yürütme Kurulu, 1-3 Mayıs 2016
tarihlerinde Irak’ın Erbil ve Kerkük kentine ziyaret gerçekleştirdi. DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha liderliğindeki ziyarete İş Konseyi Başkan
Yardımcıları Kaan Bal ve Abdullah Anıl Altunkaya, Yürütme Kurulu Üyeleri Sami Habbab, Timur
Ketene ve Volkan Akan katıldı.
Ziyaret kapsamında, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Eğitim Bakanlığı, T.C. Erbil Başkonsolosluğu, Erbil Ticaret ve Sanayi Odası,
Belediyeler Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Tahran’da İran Sağlık
Zrves düzenlend
İran Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde, İran’ın başkenti Tahran’da İran Sağlık Zirvesi düzenlendi. T.C. Sağlık Bakanlığı
PPP Danışmanı ve Sıla Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
Dr. İhsan Şahin zirvede sunum
gerçekleştirdi. Zirve’ye DEİK/
Sağlık Turizmi İş Konseyi üyeleri Acıbadem Hastanesi, Memorial Hastanesi, Dünya Göz
Hastaneleri ve Lokman Hekim
Sağlık Grubu’nun temsilcileri
katıldı.
DEİK ve MÜSİAD üyeler,
Cezayr Yatırım Forumu’na
katıldı
Cezayir’in tarımsal ve kırsal kalkınma hedeﬂeri doğrultusunda 19 ülkeden ve yaklaşık 300 işadamının katılımıyla
Arap-Afrika Merkezi (CAAID)’in ev sahipliğinde 08 Mayıs
tarihinde başkent Alger’de Cezayir Yatırım Forumu düzenlendi. Foruma DEİK ve MÜSİAD işbirliği ile tarım, gıda ve tarım makinaları sektörlerinde
10 firma temsilcisi katıldı. Forumun ikili iş görüşmeleri, işbirliği ve sürdürülebilir ortaklıklar, bölge içi ticaret ve uluslararası bağlantıların kurulması
için Türk firmalarına fırsatlar
sunmuştur. Forumda Cezayir
Turizm Bakanı El Amar Ghoul
ve MÜSİAD Uluslararası İlişkiler Başkan Yardımcısı Zeki Güvercin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Kısa... Kısa...
Danimarka ile ticarette
teknik engellerin kaldırılması
hedefleniyor
DEİK/Türkye-Danmarka İş Konsey
Üyeler, 2 Mayıs 2016 tarhnde
Danmarka Dışşler Bakanlığı’nda
1 Eylül 2016 tbaryle Ankara’da
büyükelçlk görevne başlayacak
olan Danmarka Dışşler Bakanlığı
İhracatı Gelştrme Dares Başkanı
Svend Ollng’ zyaret ett. Türkye ve
Danmarka arasında tcar lşklernn
gelştrlmes hususunda İş Konsey
olarak atılacak adımların gayrresm
olarak stşare edldğ toplantıda
Ollng, Danmarkalı şadamları
nezdnde yaptıkları br çalışma

sonucunda Türkye’nn yükselen ve
hedef pazarlar arasında öne çıktığını
belrtt ve Ollng, Türkye le AB
arasında görüşmeler sürdürülen
vze serbests konusunun olumlu
sonuçlanması durumunda, bu
hususun ş dünyasına olumlu yönde
yansımaları olacağına nandığını
fade ett.

DEİK Uluslararası Teknik
Müşavirlik İş Konseyi’nden
Fas ziyareti
DEİK çatısı altında bulunan
Uluslararası Teknk Müşavrlk
İş Konsey’nn hedef ülkelerden
br olarak belrledğ Fas’a 8-12

Mayıs 2016 tarhlernde Ekonom
Bakanlığı’nın öncülüğünde br heyet
zyaret gerçekleştrd. Rabat ve
Kazablanka şehrlernde aralarında
Fas Müşavr Mühendsler Brlğ,
Fas Yatırım Ajansı, Enerj, Doğal
Kaynaklar, Su ve Çevre Bakanlığı,
Otoyollar Ulusal Şrket, Teçhzat,
Ulaştırma ve Lojstk Bakanlığı; Konut
ve Şehrclk Bakanlığı, Ulusal Su ve
Elektrk İdares, Ulusal Müteahhtler
Brlğ le kentsel ve bölgesel gelşm
ajanslarının yer aldığı çeştl kamu
kuruluşları ve yatırımcı kuruluşlarla
görüşmeler yapılarak Türk teknk
müşavrlk frmalarının Fas’ta ş
yapablme olanakları hakkında blg
ednld.

Türkiye-Yeni Zelanda İş
Konseyi karşı kanadı kuruldu

Galloway, New Zealand Trade and
Enterprse temslcler katıldı.

gümrük verg tarflerne her türlü fkr
masaya yatırıldı.

DEİK/Türkye –Yen Zelanda İş
Konsey Brnc Ortak Toplantısı ve
Karşı Kanadının Kuruluş Anlaşması
İmza Tören, 29 Nsan 2016 tarhnde
İstanbul’da gerçekleştrld. Söz
konusu mza törenne Türkye
ve Yen Zelanda’dan başta gıda
sektörü olmak üzere, madenclk,
danışmanlık, blşm, sağlık, tekstl ve
madenclk sektörlernden frmalar
le Yen Zelanda Ankara Büyükelçs
Jonathan Curr, Yen Zelanda
Ankara Büyükelçlğ İdar Memur
Hale Kıvanç, New Zealand Turkey
Busness Councl Başkanı Robyn

Türkiye-Brezilya ekonomik
ilişkileri geliştiriliyor

Katar ile sağlık turizminde
iş birliği yolları arandı

DEİK/Türkye – Brezlya İş Konsey,
Türkye le Brezlya arasındak
ekonomk lşklern gelştrlmes çn
yen yollar, fkrler, projeler arama
kapsamında 2 Mayıs 2016'da arama
konferansı gerçekleştrd. Brezlya
le ş yapan özel sektör, kamu
kurum ve kuruluşlarının katılımla
gerçekleştrlen çalıştayda, İk ülkenn
‘uzaklık’ sorunu nasıl aşılablr?
Lojstkten bankacılığa, kl hukuk
altyapının değerlendrlmesnden

DEİK/Sağlık Turzm İş Konsey, 7-9
Mayıs 2016 tarhlernde Katar’a
sağlık heyet zyaret gerçekleştrd.
Heyet zyaret DEİK/Sağlık Turzm İş
Konsey Başkanı Dr. Ruşen Yıldırım’ın
başkanlığında, çok sayıda sağlık
kuruluşunun temslcsnn katılımı
le gerçekleşt. Zyaret kapsamında
Katar Kamu Sağlığı Bakanlığı,
HAMAD Medcal Corporaton, Katar
Kalp Hastanes’nde görüşmeler
yapıldı.

DÜNYA EK SAYFA 03

SİYAH

MAVİ

KIRMIZI

SARI

2 7 M AY I S 2 0 1 6 • C U M A

H O L L A N DA L I F İ R M A L A R DA N M Ü LT EC İ L E R E D E ST E K

Hollandalı frmalar, Suryellere
sthdam sağlayacak
Türkiye’de yerleşik Hollandalı
firmaların Suriyeli vatandaşlara
istihdam sağlanmasına ilişkin iyi
niyet mektubu imza töreni, Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma
İşbirliği Bakanı Lilianne Ploumen, DEİK Başkanı Ömer Cihad
Vardan, DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konsey Başkanı Murat Özyeğin, Hollanda Büyükelçisi Cornelis van Rij’in katılımlarıyla 24
Mayıs 2016'da İstanbul’da gerçekleşti.
Türkiye’de yaşayan 2.7 milyon
Suriyeli sığınmacıya iş imkanı
sağlanması ve istihdam yaratılması amacıyla Hollanda Büyükelçiliği tarafından yapılan araştırma, Türkiye’de yerleşik Hollandalı firmaların Suriyeli işçi
istihdamına yönelik desteklerini
ortaya koydu. Araştırma, Suriyeli vatandaşların altı aylık bir eğitim ve destek sürecinin sonunda
Türkiye’de faaliyet gösteren bir
Hollandalı firmada tam zamanlı
çalışan olarak istihdam edilmelerini amaçlıyor. Bu araştırmanın bir çıktısı olarak Hollandalı firmalar; Suriyeli mültecilere
Türk vatandaşlarla eşit imkan

ve koşullarla istihdam sağlanmasına ilişkin, Hollandalı Bakan
Ploumen’in katılımıyla bir iyi niyet mektubu imzaladılar.

"Yapılması gereken
daha da fazla ş olacak"
İmza töreninde konuşan Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma
İşbirliği Bakanı Lilianne Ploumen geçtiğimiz yıldan bu yana
sürdürülen çalışmanın bugün
geldiği noktanın sevindirici olduğunu belirtti ve önümüzde yapılması gereken daha da fazla iş
olacağını ifade etti.
"Benzer grşmler
tekrarlanmalı"
DEİK Başkanı Vardan, bu girişimin BM İnsani Zirvesi ile zamanlamasına dikkat çekti ve bu
girişimin iyi bir örnek teşkil ettiğini söyledi. Benzer girişimlerin
tekrarlanması gerektiğini vurgulayan Vardan, fon, yardım, bağış
gibi, tek seferlik nakdi bir yardım
olmanın ötesinde Suriyeli mültecilerin insanlık onurlarıyla yaşamaları için bir fırsat anlamına
geldiğini ifade etti.

DEİK le ECOWAS arasında
şbrlğ anlaşması mzalandı
Afrka açılımı kapsamında
yapılan çalışmalar sonucu
DEİK le ECOWAS arasında
şbrlğ anlaşması
mzalandı. Anlaşmayla
Türk şrketlern Batı
Afrka’ya yatırımlarının
artması hedeflenyor.
DEİK ve Batı Afrika Devletleri
Ekonomik Topluluğu (ECOWAS)
arasında Türk iş dünyasının bölgedeki etkinliğini artıracak işbirliği anlaşması imzalandı. DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan
ve ECOWAS Başkanı Marcel Alain de Souza ile Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin katılımları ile düzenlenen imza töreni ile 24 Mayıs
2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti.
Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine
Bissau, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya, Senegal, Sierra Leone, Togo ve
Yeşil Burun Adaları (Cape Verde)
ülkelerini kapsayan ECOWAS ile
DEİK arasındaki işbirliği anlaşması ile Türk iş dünyası temsilci-

Vardan, Batı Afrika’da 6,1 milyon
km2’lik bir coğrafi alanda yaklaşık
300 milyonluk nüfus ile ECOWAS
aracılığı ile daha rahat erişim sağlanabileceğini söyledi. ECOWAS
ülkelerinde genel olarak enerji ve
hizmet sektörlerinde açık bulunduğunu belirten Vardan, “Anlaşma
hem Türkiye’ye, hem de ECOWAS
ülkelerine hayırlı olsun. Bu anlaşma ile hem ticaret, hem de yatırım
imkanlarının artacağına inanıyorum. Lübnan, Belçika gibi üçüncü
ülkeler ile birlikte Afrika’da alt yapı ve enerji sektörlerinde projeler
geliştirebiliriz. Bundan, herkesin
kazanacağını düşünüyorum” dedi.
lerinin Batı Afrika ülkelerinde yatırım ve işbirliği fırsatlarını artırması hedeﬂeniyor. DEİK’in Afrika
stratejisinde Türkiye’nin Afrika
kıtası genelinde tanınırlığını ve
iş bağlantılarını artırmak açısından ECOWAS’ın rolü oldukça büyük olacak. Bu bağlamda Batı Afrika bölgesinde olası iş fırsatlarının
daha detaylı değerlendirilmesine
imkan sağlayan ECOWAS ile işbirliği anlaşmasının imzalanma-

sı, Türk iş dünyası temsilcilerinin
Batı Afrika’da altyapı projelerinden daha fazla pay alabilmesi açısından büyük önem taşıyor.

“300 mlyon nüfusa
erşm sağlanacak”
İmza töreninde Türkiye’nin
Abuja Büyükelçiliği kanalıyla
ECOWAS’a gözlemci statüsünde akredite olduğu bilgisini veren DEİK Başkanı Ömer Cihad

“5 yıldır beklyoruz”
ECOWAS Başkanı Marcel Alain
de Souza ise “İşbirliğinin altyapısını sağlamak için 5 yıldır bekliyoruz. DEİK’in Türkiye’nin dış ilişkilerinin temsilcisi olduğunu biliyoruz. Anlaşma ile üye ülkelerin
daha da gelişmesini temenni ediyoruz. ECOWAS üyesi her ülkede
‘Türkiye Günü’ düzenlemek istiyoruz” dedi.

D Ü N YA T Ü R K İ Ş KO N S E Y İ Y E N İ D Ö N E M D E D A H A E T K İ N Ç A L I Ş I YO R

Türk Diasporası Amerika’da buluştu
DTİK Amerika Üyeleri ile toplantı, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, DTİK
Amerika Bölge Başkanı Ömer Er
ve New York Başkonsolosu Ertan
Yalçın ile DTİK Amerika Komite Üyeleri’nin katılımlarıyla 20
Mayıs 2016'da New York’ta gerçekleşti.
Toplantıda konuşan İbrahim
Şenel, Türkiye'nin dünya ekonomisiyle daha çok entegre olmasını, insanlarımızın refahını ve gelir seviyesini artırmak en temel
gayemiz. Bu gayeyi gerçekleşti-

rirken de en önemli çalışma ve
çözüm ortağımız da iş dünyası”
şeklinde konuştu.

"Türkye gelşmelerden en az
sevyede etklend"
Uluslararası alandaki birçok
ekonomik soruna rağmen Türkiye ekonomisinin gelişmelerden
en az seviyede etkilendiğinin altını çizen Şenel, 2015 yılında bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının %1,2 seviyesinde,
toplam borç yükünün gayrisafi
yurtiçi hasılaya oranının ise % 33
seviyesinde gerçekleştiğini vur-

guladı. Düzenli büyüyen bir ekonomiye sahip olan Türkiye'nin,
geçen yıl iki önemli genel seçimi geride bırakmasına rağmen,

%4'lük büyüme başarısını elde
ettiğine dikkati çekti.
DEİK Başkanı Ömer Cihad
Vardan ise, dünyanın her tarafı-

na yayılmış birçok Türk yatırımcının olduğuna işaret ederek, Afrika’nın ücra köşelerinde 9000
kişiyi çalıştıran, Asya’nın kuzeyindeki steplerinde milyarlarca
dolarlık yatırım yapan ve fabrikalar kurmuş Türk yatırımcıların olduğuna vurguladı. Vardan,
DEİK’in 1986 yılında Türk işadamlarının yurtdışına çıkması
için kurulduğunu anımsatarak,
“Bugün toplam 133 İş Konseyimiz var. İş konseylerimiz vasıtasıyla temasta olduğumuz ülkeler ve ilgilendiğimiz sektörler
bazında ticaret hacmimizin ve

yatırımımızın artmasını istiyoruz ve ticaretin genel anlamda
artmasına çalışıyoruz” şeklinde
konuştu.
DTİK Amerika Bölge Başkanı Ömer Er ise halihazırda yurtdışında yaşayan yaklaşık 6 milyon Türk’ün yaklaşık 4,5 milyonunun Batı Avrupa’da, geri kalan
1,5 milyonunun ise Amerika, Asya ve Avustralya coğrafyalarında bulunduğunu söyledi. Türk
diasporasının dünyada onuncu
sırada bulunduğunu belirten Er,
hedefin üçüncü sıraya taşınmak
istendiğini ifade etti.

zen Çako, “Özel ve kamu aktörlerini, ileriye dönük yapıcı çözümler
odaklı fikir ve proje üretmelerini
teşvik etmemiz gerektiğini düşünmekteyim” dedi. Bakan Çako, Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan
mirasla, işbirliğinin devamının gönül bağlılığından geçtiğinin bildiklerini sözlerine ekledi.
Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel ise Balkanların kalbinde yer alan Makedonya, ticaret
ve yatırım ilişkileri açısından bü-

yük potansiyeller barındıran bir ülke olduğunu hatırlatarak sözlerine
başladı. Müsteşar Şenel, “Balkan
ülkeleri ile ilişkimiz gücünü, ilkelerimiz ve halklarımız arasındaki tarihi yakınlık ve karşılıklı etkileşimden almaktadır ve hiç şüphesiz bu
durum ekonomik ilişkilerimize de
yansımaktadır. Temel hedefimiz,
ticari ve ekonomik ilişkilerimizin
bugün bulunduğu seviyeden çok
daha üst noktalara çıkarılmasının
göstergesidir” dedi.

TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Balkanlar’ın Türk girişimcileri Üsküp’te buluştu
Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Balkanlar Girişimci Toplantısı, DTİK
Balkanlar Komitesi ev sahipliğinde, Makedonya-Türkiye Ticaret
Odası (MATTO) işbirliği ve DTİK
İcra Komitesi Üyesi Berna İlter
başkanlığında Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, Üsküp Büyükelçisi Ömür Şölendil ve
Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan Sorumlu Bakanı Furkan
Çako’nun katılımları ile 5-6 Mayıs
2016 tarihlerinde Makedonya’nın
başkenti Üsküp’te gerçekleşti.
DTİK Balkanlar Bölge Komitesi
Başkanı Ömer Süsli, Mart 2016 tarihinde İstanbul’da “Dünya Türkleri İstanbul’da Buluşuyor” sloganı altında düzenlenen Dünya Türk
Girişimciler Kurultayı’nın başarı-

lı geçtiğini söyledi. DTİK’in yurtdışındaki yerleşik iş adamlarının
arasındaki ilişkilerin gelişmesine
önemli katkı sağladığını belirterek,
Balkanlar Bölge Komitesi’nin yeni
süreçte ne gibi çalışmalar yapacağı
konusunda bilgiler paylaştı.

“Bölgesel stratej oluşturulmalı”
MATTO Başkanı ve DTİK Balkanlar Bölge Komitesi Başkan Yardımcısı Tuna Eyüp Kahveci ise DTİK
Balkanlar Komitesi’nden beklentilerinin, Balkanlarda ilgili her ülkede güçlü ikili işbirliklerinin tamamlanmasını sağlamak olduğunu
ifade ederek, bu örgütlere gerek ülke olarak gerekse de bölgesel stratejiler oluşturarak bu stratejilerinin Türkiye hükümetleri nezdinde

uygulanmasının sağlanacağını ve
böylece halen mevcut olan kişisel
görüşler çerçevesinde oluşturulan
politikaların da önüne geçilmiş olacağını ifade etti.

ratacak etkinlikler düzenlemek ve
Türkiye’yi tanıtıcı faaliyetlere öncülük etmek ve Türk kuruluşlarıyla
iyi ilişkiler içinde olmanın önemine vurgu yaptı.

“Etknlkler brlk ruhu yaratıyor”
DTİK İcra Komitesi Üyesi Berna
İlter ise Mart ayında düzenlenen
Dünya Türk Girişimciler Kurultayı’na 6 kıtadan 2000’e yakın Türk
girişimci, akademisyen, dernek,
vakıf ve benzeri iş dünyası örgütü
temsilcilerini İstanbul’da bir araya getirdiğini ifade etti. Kurultayda
altı Bölge Komitesinin seçimlerle
tekrar belirlendiğini, bu kapsamda
komite üyeleri ve şehir temsilcilerinden beklentinin diasporayı bir
araya getirecek birlik ruhunu ya-

“İşbrlğ gönül bağından geçyor”
Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Furkan Çako ise “Küreselleşme
kuvvetine kuşkuyla ya da ikilemle
yaklaşmak yerine, bu bölgenin yerel bireyleri olarak küreselleşmenin bizlere sunacağı pozitif neticeleri arttırma üzerine adımlar atmamız gerektiğini düşünmekteyim”
ifadelerini kullandı. Siyasi, ekonomik ve sosyal alanda bölgesel gelişme kaydedilebilecek konuların
belirlenmesi gerektiğinin altını çi-

İ L K O RTA K İ Ş KO N S E Y İ TO P L A N T I S I G E R Ç E K L E ŞT İ R İ L D İ

D E V A LT YA P I P R O J E L E R İ YAT I R I M C I L A R I N I B E K L İ YO R

Seylan Tcaret Odası le
şbrlğ anlaşması mzalandı

Türk yatırımcılar çn Bogota’dak Kolombya’nın altyapı projeler
fırsatlar değerlendrld
Türk ş dünyasına anlatıldı

DEİK/Türkiye-Sri Lanka İş Konseyi Yürütme Kurulu, Sri Lanka’ya
düzenlenen ziyaret çerçevesinde 9-11 Mayıs 2016 tarihlerinde
Kolombo’da temaslarda bulundu. Colombo Büyükelçisi Tunca
Özçuhadar’ın da heyete eşlik ettiği
ziyaret çerçevesinde İş Konseyi’nin
Sri Lanka kanadı olan Seylan Ticaret Odası ile işbirliği anlaşması,
DEİK/Türkiye-Sri Lanka İş Konseyi Başkanı Beşir Uğur ve Seylan
Ticaret Odası Başkanı Dhara Wijayatilake tarafından imzalandı ve

Bogota Yatırım Ajansı ile toplantı, 5 Mayıs 2016 tarihinde DEİK/
Türkiye-Kolombiya İş Konseyi
Yürütme Kurulu Üyesi Tansel Tugal, DEİK/Türkiye-Peru İş Konseyi Başkanı İbrahim Yıldırım,
Kolombiya Ticaret Ateşesi Soner
Akdoruk, Invest in Bogota Yatırım Teşvik Müdürü Juan Carlos
ve ekibinin katılımı ile gerçekleştirildi. Bogota’nın makro ve mikro
ekonomik verilerinin paylaşıldığı
toplantıda Türk yatırımcılar için
Bogota’daki fırsatlar değerlendi-

ilk Ortak İş Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından
60’a yakın işadamının katılımıyla
ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. İş Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri Seylan Ticaret Odası ziyaretinin ardından, Sri Lanka Şehircilik
Bakanı Rauf Hakeem tarafından
heyet onuruna verilen yemeğe katıldılar. Heyet üyeleri yemeğin ardından Sri Lanka Batı Eyaleti ve
Kalkınma Bakanı Patali Ranawaka’yı ziyaret ederek Sri Lanka’daki
altyapı projeleri hakkında bilgi aldı.

rildi. Türk firmalarının yurtdışı
müteahhitlik sektöründe aldığı
projelerden bahsedilen toplantıda, Bogota’da önümüzdeki dönem gerçekleşmesi planlanan, 4
milyar ABD Doları bütçeli ve ihale
aşamasında olan Bogota Metrosu, 1.5 milyar ABD Doları bütçeli ve ihale hazırlık aşamasındaki
Medellin Tramway Projesi, Bogota Banliyo Tramway Hatları, Kolombiya Ulaştırma Bakanlığı, Yeni Demiryolu Hatları hakkında
bilgi paylaşıldı.

KO L O M B İ YA B Ö L G E S İ N D E G Ü C Ü N Ü A R T I R M AY I H E D E F L İ YO R

DEİK/Türkiye-Kolombiya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Tansel Tugal, DEİK/Türkiye-Peru
İş Konseyi Başkanı İbrahim Yıldırım, Kolombiya Ticaret Ateşesi Soner Akdoruk, Ulaştırma Bakanlığı Proje Sorumlularının da
katılımları Kolombiya Ulaştırma Bakanlığı ile toplantı, 5 Mayıs
2016'da Kolombiya’nın başkenti Bogota’da gerçekleşti. Kolombiya’da önümüzdeki dönem gerçekleşmesi planlanan ulaştırma ve altyapı projeleri hakkında detaylı bilgi

verilen toplantıda, Kolombiya’nın
Latin Amerika’da adeta bir yükselen yıldız olduğu son 4 yılda ekonomisinin %4.8 büyüdüğü belirtildi.
Kolombiya Milli Kalkınma Planına
göre 2014-2018 yılları arasında
bölgedeki gücünü arttırmak amaçlı
gerçekleşmesi planlanan ulaşım,
teknoloji ve altyapı projelerinden
bahsedildi. Geçen yıl düzenlenen
Türkiye-Kolombiya İş Forumu’nda
iki ülke arasındaki ticaret hacminin
2023’e kadar 5 milyar ABD doları
seviyesine çıkarma kararı alınmıştı.
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DEİK’ten sağlık turzmne öneml katkı
DEİK bünyesnde faalyet gösteren DEİK/Sağlık Turzm
İş Konsey, altıncı yılın sonunda sektörün gelşmesne
öneml katkı sağladı. Konsey, sektörün yurtdışında ortak
br ses olmasına yardımcı olurken, sağlık turzmnn
ortak tanıtımının gerçekleşmesnn önünü açtı.
Türkiye’de sağlık sektörü, sağlık
sisteminde uygulanan başarılı reformlar ve gerçekleşen destekleyici gelişmelerle son on beş yılda ciddi ilerlemeler kaydetmiştir. Türkiye’nin izlediği Sağlıkta Dönüşüm
Programı ve reform uygulamaları,
sağlık sisteminde köklü değişikliklerin ve iyileşmelerin sağlanmasına, özel sağlık sektöründe sunulan sağlık hizmetlerinin kapasite
ve kalite bakımından gelişimine
destek olmuştur. Bu gelişmelerle
beraber, son on beş yılda özel sektörün sağlık alanında payı giderek
artarken ve ülkede sağlık hizmetleri sunumunda önemli bir rol üstlenmeye başlamıştır.
Ülkemizde sağlık turizmi konularıyla ilgili politikalar ve çalışmalar

üreten çok çeşitli kurumlar mevcut.
2009 yılında DEİK/ Türkiye-ABD
İş Konseyi (TAİK) altında Sağlık
Turizmi Alt Komitesi olarak kurulan yapı, DEİK çatısı altında 2010
yılında Sağlık Turizmi İş Konseyi
olarak yeniden yapılanmıştır. Üyelerinin ağırlıkla (Joint Commission
International) JCI Belgeli, A Grup
hastanelerinden oluştuğu Konsey
günümüzde altıncı yılını doldurmakta; özel sağlık sektörünün yurtdışında ve yurtiçinde sağlık turizmi tanıtımında bir referans noktası
olarak kabul edilmektedir.

2 mlyon sağlık turst
hedeflenyor
Konsey, kamu-özel sektör paydaşlarını bünyesinde bir araya toplayarak

sektörün yurtdışında ortak bir ses ve
organize olmasını sağlayan bir yapıya kavuşmasını sağlamıştır. Yurtdışı
hedef ve potansiyel pazarlar hakkında bilgi merkezi olmayı, sağlık turizminin ortak tanıtımının gerçekleştirildiği, sağlık hizmet satın alıcı arasında üyeleri için ağ oluşturan ve
işbirliği bağlantılarını kurmayı sağ-

layan Türkiye’deki tek çatı organizasyon konumundadır.
DEİK/Sağlık Turizmi İş Konseyi
2010-2015 yılları arasındaki beş yıllık dönemde öncelikle Türk sağlık
turizmi sektörünün kamu kurumları nezdinde bilinirliği ve teşviki için
içeride lobi çalışmalarında bulunmuş, Sağlık Bakanlığı öncülüğünde

bir takım hedeﬂer koymuştur. Sağlık Bakanlığı 2023 hedeﬂeri arasında 2 milyon sağlık turisti ve 20 milyar
ABD Doları sağlık turizminden gelir beklentisi hedeﬂerini açıklarken,
sektör 2014 yılında 496 bin sağlık turisti sayısını yakalamıştır. Bu yabancı hastaların %9’u kamu hastanelerinden tedavi hizmeti alırken, %91’i
özel sağlık kuruluşlarından tıbbi
tedavi hizmetlerini almıştır. Burada ağırlıklı olarak yabancı hastaların özel sağlık kuruluşlarını tercih
etmesindeki neden; çok kısa sürede medikal ikinci görüş alabilmeleri
ve bekleme olmadan tedavi hizmetine özel sağlık kuruluşunda erişebilmeleri, çok dilde hizmet verebilen
ve hasta odaklı tedavi hizmeti sunumunu benimsemiş, uluslararası hasta ekiplerinin hastanın havalimanına inmesinden itibaren tüm tedavisi boyunca hastaya refakat sağlayan,
konaklama ve ulaşım meselelerinde destek olan, hastayı, yeniden kendi ülkesine dönene kadar takip eden

butik sağlık hizmet sunumunu sürekli bir şekilde sağlayabilen sağlık
kuruluşlarının olmasıdır.
DEİK/Sağlık Turizmi İş Konseyi olarak pek çok farklı coğrafyada
ülkeye sağlık turizmi odaklı sağlık
heyet ziyaretleri veya o ülkelerden
doktor/sağlık heyetlerini Türkiye’ye
getirmekte ve üye özel hastanelerimizi gezmelerini ve Türk doktorlarla network oluşturmalarına katkı
sağlamaktadır. Türk özel sağlık kuruluşlarının yaygın olduğu pazarlar Avrasya, Balkanlar, Orta Doğu ve
Körfez ülkelerinden gelen hasta sayısındaki daralmalardan ötürü geçen seneden bu yana Sahra Altı Afrika coğrafyası yeni hedef pazarımız
arasına girmiştir. Bu ülkelerden doktor heyeti ziyaretleri, Sağlık Bakanlıklarıyla görüşmeler, tıp fakülteleriyle eğitsel işbirlikleri gerçekleştirilmesi ve sağlık turizminin makro
stratejisinin ve tanıtımının yapılması gibi çok yönlü faaliyetler gerçekleştirilmeye devam edilmektedir.

K O N S E Y, S E K T Ö R Ü N B Ü Y Ü M E S İ İ Ç İ N C A L I Ş I Y O R

S A H R A A LT I A F R İ K A E N E R J İ F I R S AT L A R I A N A L İ Z İ R A P O R U H A Z I R L A N I YO R

Lojstk İş Konsey, Türkye’nn lojstk
hatlardak önemn artırmaya çalışıyor

Enerj İş Konsey sektörde Sahra Altı Afrka ülkelerne dkkat çekyor

Gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde
mal üretiminin düşüşüne paralel,
hizmet sektörlerinden gelirlerin
artışı ön plana çıkarak büyük payı
elde etmektedir. Bu çerçevede Türkiye’nin de hizmet ihracatı kalemlerinde daha rekabetçi bir konuma
gelebilmesi ve hizmet sektörü faydasının ötesinde uluslararası ticaret rotaları üzerinde bulunması büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede lojistik sektörünün önemi her
yanıyla ortaya çıkmaktadır. Hem
sektör firmalarının uluslararasılaşma çalışmalarında desteklenmesi hem de manevra kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik destekte bulunmak üzere kurulan DEİK/
Lojistik İş Konseyi de özellikle son
on yıldır ticari bir dev haline gelen
ve Avrupa ile ticareti katlanarak
artan Çin ile Avrupa arasında bir
köprü görevi görerek yıllık büyüme
seyrini beklentilerin üstüne çıkarmak için çalışmalar yapmaktadır.

Avrupa’da toplanma limanı olarak rağbet gören Hamburg’a alternatif geliştirmek için çalışmalarda bulunan Lüksemburg’un
Bettembourgh ile Çin arasındaki lojistik hattın tesis edilmesine
dönük çalışmalarında DEİK/Lojistik İş Konseyi Başkanı Turgut
Erkeskin Başkanlığı’ndaki Konsey yetkilileri söz konusu hattın
Türkiye üzerinden geçmesinin
faydalarını Lüksemburglu yetkililerle paylaşarak Türkiye lojistik özel sektörünün büyümesinde
fayda sağlamaya çalışmışlardır.
Halihazırda Kuzey hattıyla Rusya
üzerinden işlerliği süren hattın
Orta Koridor’dan geçmesinin ülke sayısının fazlalığı sebebiyle gidiş ve dönüşte yük eksikliği çekmeyeceğinin ve ayrıca ürün kısıtlamasının kuzey koridoruna göre
daha az olması sebebiyle tercih
edilebilirliğinin öne çıktığının altı çizildi.

Son yıllarda değişen ve dönüşen
enerji piyasası rollerin tekrar yazılmasına sebep oluyor. Gerek
enerji kaynaklarında dünya sathında çeşitlendirme çalışmalarındaki yoğunlaşmanın ortaya
çıkardığı arz artışı, gerek mevcut teknolojilerin verimliliği artırmasındaki payı gerekse de yeni
hidrokarbon kaynaklarının keşfiyle kartların yeniden dağıtıldığı bir dönemden geçildiği Türkiye enerji özel sektörünün de farkındalığında olduğu bir durum
olarak öne çıkıyor. Bu çerçevede
anılan kaynakların artışında göze
çarpan Sahra Altı Afrika ülkeleri-

nin nakit artışları elektriğe erişim
politikalarının da canlanmasına
neden oluyor. Aynı zamanda bölgeye dönük uluslararası fonların
elektriğe erişim projelerinde yaptığı kredilendirmelerin de dikkate değer yanı öne çıkıyor. Afrika
Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Power Africa, AB gibi kuruluşların kredi desteklerine
ek olarak Eximbank’ın da Türkiye
özel sektörüne benzer projelerde
krediler verdiği biliniyor.
Türkiye’nin Dönem Başkanlığı’nı yürüttüğü G-20 liderler zirvesinin yan etkinlikleri içerisinde öne çıkan ve DEİK/Enerji İş
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San Francisco Eğitim Heyeti (San Francisco)
Nafsa Yıllık Eğitim Konferansı ve Fuarı 2016
Özel Sektör Heyeti Kabil Ziyareti (Kabil)
DEİK Enerji, UTM İş Konseyleri ve
TMB Üçlü İşbirliği Toplantısı (Ankara)
Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Uganda ve
Kenya Ziyaretleri ve İş Forumları
Uganda-Türkiye İş Forumu (Kampala)
Afrika’ya İş ve İnceleme Gezisi (Johannesburg)
Romanya İş Konseyi Bükreş Temasları (Budapeşte)
Asya Pasifik İş Konseyleri Başkanlar Toplantısı (İstanbul)
Arjantin - Şili Ziyareti
Cop 21’in Enerji Sektörüne Yansımaları (İstanbul)
DEİK-ANGİAD Latin Amerika Toplantısı (Ankara)
2016 Select USA Yatırım Zirvesi (Washington)
Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Heyetinin
Taşkent Ziyareti (Taşkent)

MİLYON
Afrka’da elektrğe
ulaşamayan kş sayısı

%9
Kongo’da elektrğe ulaşablen
nüfusun toplama oranı

TÜRKİYE-İRLANDA TİCARETİNİ ARTIRACAK HAMLE

“Daha fazla büyümemz lazım”

DEİK ve Enterprse Ireland
şbrlğ anlaşması mzaladı

100 bn yabancı öğrenc
Türkye’y terch edyor
miklerine uyum sağlayarak, birçok farklı alanda öğrencileri hazırlamak için tasarlanmış durumda.
Türkiye, eşsiz konumu ve zengin tarihi ile de, uluslararası öğrencilerin
ilgi gösterdiği bir destinasyon.
Dünya çapında 160 milyar ABD
Dolarına ulaşan uluslararası öğrenci hareketliliği UNESCO tahminlerine göre, 2020 yılında 7 milyona ulaşacak yükseköğretimdeki
uluslararası öğrenci sayısı ile 280
milyar ABD Dolarlıklık bir bütçeye
tekabül edecek. Bu önemli ekonomik gelirden Türkiye gibi önemli,
yükseköğretim sektöründe donanımlı, bölgesel güce sahip bir ülkenin hak ettiği payı alması ise kaçınılmaz.
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D E İ K B A Ş K A N I Ö M E R C İ H A D VA R DA N :

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ ARTIYOR

Hızla büyüyen ekonomisi, güçlü piyasa değeri, kültürel ve sosyal cazibesi ile Türkiye birçok alanın yanı
sıra eğitimde de cazibe merkezi haline geldi. 2011’de 30 binlerde olan
Türkiye’deki uluslararası öğrenci
sayısı, 2016 yılında 100 bine ulaştı
ve DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi’nin çalışmaları ve paydaşlarla
sıkı işbirlikleri ile bu sayı günden
güne artıyor.
Türkiye üniversiteleri, büyük çeşitlilik sunan programları ile kendini geliştirmek isteyen öğrenciler
için birçok fırsat sunuyor. Programlar dünyanın her yerinden gelen öğrencilerin ihtiyaçlarını kolaylaştırmak için donanımlı ve yeni bir bakış
açısı ile küresel piyasaların dina-

Konseyi’nin de özel sektör koordinasyonunda destek verdiği Sahra
Altı Afrika Ülkelerinin Elektriğe
Erişimi konferansında konu tüm
detaylarıyla ele alındı. Toplantının sonunda yasal temelin gelişime açık hale getirilmesi ve kapasite inşası özellikle üstünde durulan noktalar olarak belirtildi. Bu
kapsamda DEİK/Enerji İş Konseyi bünyesinde kredibiliteleri, yasal ortamlarının elverişliliği, doğal kaynakları gibi konularda öne
çıkan ülkeler belirlenerek bir Sahra Altı Afrika enerji fırsatları analizi raporu çalışması ortaya çıkarılacaktır.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Medipol Üniversitesi, Medipol İş Etkinlikleri kapsamında
‘Küresel ve Yerel Dinamik Işığında Ekonomiyi Neler Bekliyor’ adlı
panele katıldı. Bloomberg HT Haber Koordinatörü Ali Çağatay moderatörlüğündeki panele, Dünya
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, DEİK Başkanı
Ömer Cihad Vardan ve Medipol
Üniversitesi Ekonomi ve Finans
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hatice
Karahan katıldı.
Ekonomide
paylaşmanın
önemli olduğunu belirten DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan,
ise “Ekonomi içinde herkesin rolü var. Mesela 2008 krizinde dedik ki kimse elemanını çıkarmasın elindekini söylesin ve elemanı ile paylaşsın. Yoksa alım gücü
sıfıra düşer ve ekonomi daha çok
harap olur. Paylaşmak çok önemli.
Bugün 3 milyon Suriyeli mülteciyi ağırlıyoruz, milyar liralık paralar harcadık. Bu yardımlarda ekonomiye dönüyor aslında.”
Vardan, “Türkiye’de ihracat
geriledi; fakat dünyada da ihracat geriledi. Dünyada %11 kayıp
varken bizde %7 civarında kayıp
var. Küresel olan olaylar sizi de etkiliyor. Emtia fiyatlarındaki düşüş bizim için iyi ama bakıyoruz.
Petrol üreten ülkelerin de gelirleri düşüyor. Alıcılarımızın gelirleri
düşüyor. Bugün birçok firmamızın Libya’da yaklaşık 1 milyon dolar alacağı var” dedi.

AB’nin Türkiye’yi kabul etmeme sebebinin ekonomik olmaktan
çok Türkiye’nin nüfusunun büyüklüğü olduğunu kaydeden Vardan, “Avrupa’nın ikinci büyük nüfusu oluyoruz. İdare eden en büyük ikinci güç oluyoruz, o yüzden
Avrupa bizi kabul etmiyor. Birçok
ülke İstanbul’dan küçük. Her yıl
600.000 gencimize iş bulmak her
yıl lazım. Birde çalışmayı bekleyen
gençler var. Amerika’nın bir buçuk
katı kadar büyüyoruz; ama yetmiyor. Daha fazla büyümek ve iş alanı
açmamız lazım” dedi.
Artık ülke bazlı ekonomiler
önem teşkil etmediğini, dünyanın şirketlerin ve şehirlerin yarıştığı bir yere döndüğünü söyleyen Dünya Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Hakan Güldağ “Türkiye’nin nüfusu dünya nüfusunun yüzde biri civarında. Ekonomisi 800 milyar ABD Doları civarında bu da dünyanın yüzde biri.
Bu bize yetmiyor. Büyümeyi devlet yapacak ama bugünkü dünyada esas olarak bunu şirketler yapıyor. Mesela dokuma halıda yüzde 38’lik pazar payı ile en büyük
ülkeyiz ve yüzde 35’i de Gaziantep’ten geliyor” dedi. Yeni dünyada Türkiye için fırsatlar olduğunu; ama geriye düşmek için
de koşullar olduğunu vurgulayan Güldağ, “18. büyük ekonomiyiz 20’nci sıraya da gerileyebiliriz, ilk 10’a da girebiliriz. Bunu da
Türkiye’nin şirketleri yapacak”
şeklinde konuştu.

İrlandalı şirketlerin dünya pazarındaki gelişme ve büyümelerine yönelik çalışmalar yürütmekte olan Enterprise Ireland ile DEİK arasında mutabakat anlaşması
imzalandı. Söz konusu anlaşma
ile, Türkiye ve İrlanda arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi
ve ticaret hacminin yükseltilmesi hedeﬂeniyor. Anlaşmanın imza
töreni İrlanda’nın Ülke Dışı Kalkınma Yardımlarından Sorumlu
Devlet Bakanı Joe McHugh T.D.,
DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, DEİK Türkiye-İrlanda
İş Konseyi Başkanı M. Hakan Karaalioğlu, Enterprise Ireland Türkiye Direktörü Jonathan Ryan,
Enterprise Ireland SEMEAI Bölge Direktörü Joe Breslin ve her iki
ülkenin önde gelen iş adamlarının
katılımıyla gerçekleşti.
İrlandalı Bakan Joe McHugh
T.D. işbirliği anlaşmasının imza
töreninde şunları söyledi: “İrlanda ve Türkiye, köklü ticari ilişkilere sahip iki ülke. Bugün itibariyle ülkelerimiz arasındaki karşılıklı ticaret hacmi yaklaşık olarak
1,3 milyar Avro seviyesinde. Türkiye’de pek çok sayıda İrlandalı
firmanın faaliyet göstermesinden ve istihdam yaratmasından
ötürü mutluluk duyuyoruz. Enterprise Ireland ile DEİK arasında imzalanan mutabakat anlaş-

masını ticari işbirliğimizin çok
önemli bir aşaması olarak değerlendiriyor ve bu anlaşmanın gelecek yıllarda her iki ülke için de
son derece olumlu getirileri olacağına inanıyorum.”
DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Rona Yırcalı ise “Her ne kadar
Türkiye ve İrlanda coğrafi olarak
birbirinden uzak olsa da, iki ülke
her zaman yakın temas içerisinde oldu. Karşılıklı ilişkilerimiz
1990’lı yıllarda ivme kazandı. İnsanlarımızın refahı için yatırım
ilişkilerini, sermaye akımını, turizmi, hizmet ve know-how paylaşımını artırmalıyız. Ekonomik
ilişkilerimizin daha sürdürülebilir ve çeşitlendirilmiş olması
için pek çok sektörde daha büyük
potansiyel mevcut. Türkiye’deki özel sektör, Türkiye ile İrlanda arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da iyiye gitmesi için son
derece istekli. DEİK çatısı altındaki Türkiye-İrlanda İş Konseyi de 1994 yılından beri bu amaçla çalışıyor. DEİK ile Enterprise
Ireland arasında imzalanan bu işbirliği anlaşması, iş insanlarımızın doğrudan iş ilişkileri oluşturmasına destek sağlayacak ve ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin
ve uluslarımız arasındaki dostluğun güçlenmesine katkıda bulunacaktır” dedi.

DEİK’te İş Konseyi sayısı 133 oldu
9 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşen DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı kararı ile DEİK İş Konseyleri sayısı 133’e yükseldi. Türkiye-Gine İş
Konseyi, Türkiye- Kongo Demokratik Cumhuriyeti İş Konseyi ve Türkiye-Zimbabve İş Konseyi kurularak, 126 ülkesel bazlı 5 sektörel bazlı ve 2
özel amaçlı olmak üzere İş Konseylerinin toplam sayısı 133 oldu.

