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DEİK Türk- Yunan İş Konseyi ve
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş-
birliğinde 4 Mart tarihinde İstan-
bul’da Türk-Yunan İş Forumu yapıldı.
Forumda, Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan, Yunanistan Başbakanı Antonis
Samaras, Dışişleri Bakanı Ahmet Da-
vutoğlu, AB Bakanı Egemen Bağış,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehdi Eker, İçişleri Bakanı Muammer
Güler, Turizm Bakanı Ömer Çelik,
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz,
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu, TOBB
ve DEİK Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi Başkanı
Kadir Topbaş, İstanbul Valisi
Hüseyin Avni Mutlu, SEV In-
ternational Başkanı Dr. Athane-
se Lavidas ve yaklaşık 600 işada-
mı yer aldı. 

Türk-Yunan İş Forumu’nda
konuşan TOBB ve DEİK Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye
ve Yunanistan’ın büyük bir tu-
rizm potansiyeline sahip olduğu-
nu belirterek “İki ülkeyi turizm konu-
sunda rakip olmaktan çıkarıp, ortak
bir destinasyon haline getirmemiz
gerekiyor. Dünya turizm pastasından
daha fazla pay almak için iki ülke tu-
rizm sektörünün beraber hareket et-
mesi gerekiyor. Ortak turizm paket-
leri hazırlayarak, Amerika kıtasın-
dan, Uzak Doğu’dan bölgemize hiç
gelmemiş olan turistleri Yunanistan’a
ve Türkiye’ye çekebiliriz” dedi. Hi-
sarcıklıoğlu, ekonomik krizle müca-
delede Yunanistan’a destek vermeye
hazır olduklarını vurguladı.

ZİYARETLER REKOR
SEVİYESİNE ÇIKTI

İkili ticaret hacminin 5 milyar
dolar seviyesine yaklaştığını ifade
eden TOBB ve DEİK Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, ikili ticareti 10 milyar dola-
ra çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.
Hisarcıklıoğlu, sözlerine şöyle devam
etti: “Karşılıklı yatırım ilişkilerimiz
de canlandı. Yunanistan’ın Türki-
ye’deki yatırımları 6 milyar dolara
ulaştı. Türk şirketleri de Yunanis-
tan’da yatırımlar yapmaya başladı-
lar. Yunanistan otoriteleri tarafından
kolaylaştırılan vize rejimi ile ülkeleri-
miz halkları arasındaki karşılıklı zi-
yaretler rekor seviyelere çıktı.” 

Bölgede güçlü ekonomik enteg-
rasyon için iş dünyası olarak, insan ve
mal hareketlerinin önündeki büro-
kratik engellerin kaldırılmasını talep
ettiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu,
“Daha fazla karşılıklı mal ve hizmet ti-
careti, daha fazla insan hareketi, tüm
taraflar için ortak değer yaratacaktır.

Gelin daha fazla ticaret, daha fazla
ekonomik işbirliği için, aramızdaki
ulaştırma imkanlarını zenginleştire-
lim. Ege Denizi’nin iki yakasını birbi-
rine bağlayan deniz yolları bağlantısı
kuralım, kronikleşen taşıma kotası
meselesine kalıcı çözümler getirelim”
diye konuştu.

EXPO 2020 İÇİN
DESTEK BEKLİYORUZ
Türkiye ile Yunanistan arasındaki

coğrafi yakınlığın da değerlendiril-
mediğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
şunları söyledi: “Diğer yandan, bildi-
ğiniz üzere, Türkiye’ye Yunanis-
tan’dan daha yakın olan Yunan ada-
ları, maalesef çok daha az maliyetli
olduğu halde, günlük yiyecek-içecek-
lerini Türkiye’den temin edememek-

tedir. Bu konuda yapılabilecek tek
girişim, Türkiye’de, Yunan adalarına
yakın olan noktalarda akredite labo-
ratuarlar kurmaktır. Biz Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği olarak, akredite
laboratuarların bir an önce kurulma-
sı için elimizden geleni yapmaya ha-
zırız. Türk iş dünyası olarak, Yuna-
nistan tarafından ilan edilen telekom,
ulaşım altyapısı ve turizm sektörle-
rindeki özelleştirme programları ile
de yakından ilgileniyoruz. İnanıyo-
rum ki bu özelleştirme için Türk ve
Yunan şirketler arasında kurulacak
ortaklıklar ekonomik ilişkilerimizi hak
ettiği noktalara çıkaracaktır. Bu or-
taklıklar için, siyasi liderlerimizin ko-
laylaştırıcı rolü her zaman bizlerin
önünü açacaktır. Yatırım izni, çalışma
izni, oturma için gerekli bürokratik

süreçlerin kolaylaştırılması Türk şir-
ketlerini Yunanistan’da daha fazla
yatırım yapmaya teşvik edecektir. Ay-
rıca, İzmir şehrimiz 2020 yılındaki
EXPO fuarına adaydır. Yapılacak se-
çimde Yunanistan’ın İzmir’e destek
vermesini beliyoruz.”

YUNANİSTAN GİDEREK
İSTİKRAR KAZANIYOR

Yunanistan Başbakanı An-
tonis Samaras da konuşma-
sında, Yunanistan'ın yavaş ya-

vaş istikrar sağladığına inandığını ve
Türkiye'nin de bir kalkınma yörünge-
sinde olduğunu belirterek, “Dolayı-
sıyla ikili girişimcilik için işbirliği yap-
manın tam zamanıdır, konjonktür uy-
gundur” ifadesini kullandı.

Komşu ülkelerin arasındaki giri-
şimciliğin her iki ülkenin ekonomisi-
nin kalkınması için çok önemli oldu-
ğunu ifade eden Samaras, “Yunanis-
tan'ın yavaş yavaş istikrar sağladığına
inanıyorum. Türkiye ise bir kalkınma
yörüngesindedir. Dolayısıyla ikili gi-
rişimcilik için işbirliği yapmanın tam
zamanıdır, konjonktür uygundur. Her
iki ülkede yeni istihdam alanları ya-
ratmak için iş birliği yapmalıyız. Bu
dönemde Yunanistan'daki iş alanı gi-
derek istikrarlı olmaktadır, güçlü ve
hızlı ritimlerle iyileşmektedir. Karar-
lı bir şekilde yolumuza devam ediyo-
ruz. Yunan ekonomisinin genelinde
raporlar yapıyoruz” diye konuştu.

Başbakan Samaras, geçen yıl Tür-
kiye'nin Yunanistan'a gönderilen
ürünlerde 10. sırada yer aldığını be-
lirterek, “Bunun yanı sıra Yunanis-
tan'ın ihracat yaptığı 6. ülke haline
geldi. Bu çerçevede, Yunanistan'ın
inşaat malzemeleri, yüksek teknoloji
ürünleri ve bilişim teknolojileri öne
çıkmaktadır. Bunun yanı sıra makine,
kimyasal, plastik ve gıda sektörleri,
özellikle ambalajlanmış yüksek gıda-
lar var” dedi.

‘Ege bizi birleştirsin, yeniden destan yazalım’

DEİK Türk-Amerika İş Konseyleri tarafın-
dan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
(ÇTSO) ile işbirliğinde düzenlenen altıncı
“Latin Amerika Anadolu ile Buluşuyor”
toplantısı 8 Mart’ta gerçekleştirildi. ÇTSO
Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Te-
ver’in ev sahipliğinde düzenlenen toplan-
tıya; Arjantin İstanbul Başkonsolosu Bü-
yükelçi Ernesto Pfirter, Ekvador Ticaret
Müşaviri Mario Idrovo Trivino, Proexport
Colombia Türkiye temsilcisi Marcela Mon-
roy, ProMexico Türkiye Temsilcisi Derya
Akyüz, Brezilya Başkonsolusluğu Ticaret
Ofis Müşaviri Viviane Oliveira, Küba Kültür
Derneği Başkanı Blanca Nieves Garcia
Cruz, Türk-Amerika İş Konseyleri Koordi-
natör Başkanı Aykut Eken, Türk-Meksika İş
Konseyi Başkanı Albert Saydam katıldılar.
Albert Saydam, Latin Amerika Anadolu ile
Buluşuyor Projesi’nin amacını anlatan ve
Latin Amerika ekonomisi hakkında bilgi

veren bir ko-
nuşma gerçek-
leştirdi. Say-
dam’ın ardından
k o n u ş m a l a r ı n ı
gerçekleştiren
Latin Amerika
ülke temsilcileri
ülkeleri hak-
kında sektörel
bilgiler verdi. 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DE-
İK) Türk-Gürcü İş Konseyi, Gürcis-
tan Acara Özerk Cumhuriyeti Hükü-
met Başkanı Archil Khabadze ve he-
yetini ağırladı. 15 Mart tarihinde ya-
pılan toplantıya Türk-Gürcü İş Kon-
seyi Başkanı Tuğrul Erkin ev sahipliği
yaptı. Toplantı sırasında konuşma ya-
pan Hükümet Başkanı Khabadze,
Acara Bölgesi hakkında bilgiler verdi.
Khabadze, şunları söyledi: “Sağlık bi-
zim için önemli bir alan ve bunu vur-
gulamak istiyoruz. Türkiye'nin bu ko-
nuda tecrübelerinden faydalanmak
istiyoruz. Sağlık ve turizm sektörünü
yenilemek ve daha çok gelişmesini is-
tiyoruz. Zamanında Acara Bölgesi'nde
rehabilitasyon merkezleri vardı. Bu
konuda bizim bölgemiz gerçekten çok
zengin. Özellikle çamur tedavileri için
uygun bölgelerimiz var. Biz hükümet
olarak bütün bu imkanlarımızın çok

iyi incelenmesini ve bunların sağlık
sektöründe kullanılmasını istiyoruz." 

Khabadze, son zamanlarda Ba-
tum'da hastanelerin açılacağını be-
lirterek, bu hastanelerin elemanlara,
uzmanlara ihtiyacı olduğunu aktardı.

Bu konuda Türkiye'den destek iste-
diklerini aktaran Khabadze, 2013 yı-
lında Acara Bölgesi’nden 10 uzman
öğrencinin Türkiye'de eğitim alacağı-
nı ifade etti. Ankara'da İnegöl Gürcü
Dernek Temsilcileri ile görüştükleri

bilgisini veren Khabadze, "Onları gö-
rünce çok duygulandım. Çünkü onlar
daha önce topraklarımızdan göçen
atalarımız" ifadelerini kullandı. 

KARŞILIKLI HEYET
ÇALIŞMASI YAPILMALI
Türk-Gürcü İş Konseyi Başkanı

Tuğrul Erkin ise turizm konusunda iki
ülkenin karşılıklı heyet çalışmaları
yapması gerektiğini söyledi. Kars-Tif-
lis-Bakü tren yolunun hayati bir yatı-
rım olduğunu belirten Erkin, bu pro-
jeye gerekli ilginin gösterilip bir an
önce yapılmasının sağlanması gerek-
tiğini dile getirdi. Türkiye, Azerbay-
can ve Gürcistan bölgesel işbirliği için
toplantılar ve çalışmalar yaptıklarını
kaydeden Erkin, bu 3 ülke arasındaki
işbirliklerin geliştirilmesini istedi. Er-
kin, ayrıca iki ülkenin tarımda işbirli-
ği yapabileceğini sözlerine ekledi. 

Acara Bölgesi’nden sağlık ve turizm için davet

DEİK tarafından
düzenlenen Türk-Yunan
İş Forumu’nda konuşan
TOBB ve DEİK 
Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve
Yunanistan ilişkilerinden
bahsederek “Ege bizi
birleştiren bir deniz
olsun; barış destanını
yeniden hep birlikte
yazalım” dedi. 

Türkiye piyasası 
çok çekici
Yunanistan Girişimciler Federasyonu
(SEV) Başkanı Dr. Athanase Lavidas ise
konuşmasında ikili ilişkilerin karşılıklı
güven ve barışın karşılığında yatırım
ikliminin yaratılmasıyla gelişeceğini
anlattı. Lavidas, iki tarafın işbirliğinin
siyasi ilişkileri de olumlu etkilediğini
belirtirken, iki ülke ilişkilerinin son 20
yılda önemli mesafeler kaydettiğini
bildirdi. Yunanistan'ın şu ana kadar
görülmemiş bir kriz yaşadığına dikkat
çeken Lavidas, Yunanistan'daki
girişimcilerin kalkınma ve büyümenin
yolunu açmaya çalıştığını dile getirdi.
Lavidas, stratejik ortak olarak gördükleri
Türkiye'nin son derece çekici bir
piyasaya sahip olduğunu da kaydetti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise
konuşmasında, Türkiye ile Yunanistan
arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda
yüzde 100'den fazla arttığını belirterek,
“En kısa zamanda ticaret hacmini 10
milyar dolar seviyesine çıkarmalıyız
dedik. 2015 sonu itibariyle kararlılığımızı
ortaya koyalım ve 10 milyar dolar
seviyesini gerçekleştirelim” dedi. 
Atina'da daha önce 22 belge

imzalandığına
değinen Erdoğan,

“Böylece 47 belge, değişik alanlarda
Türkiye ile Yunanistan arasında
attığımız ve atacağımız adımların kayıt
altına alınması oldu” dedi. Erdoğan,
Türkiye ile Yunanistan'ın ilişkilerini
örnek bir seviyede ilerlettiğini
vurgulayarak, şunları kaydetti: “İki ülke
arasındaki ticaret hacmini, son 10 yılda
yüzde 100'den fazla artırdık. Son
dönemde, küresel kriz ortamına
rağmen, küresel krizin dünya ticareti
üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen,
ikili ticaret hacmimizi yükseltmeye
devam ediyoruz. 2011 yılında Türkiye ile
Yunanistan'ın ticaret hacmi 4 milyar
dolar civarındaydı. 2012 yılında krizin
artmasına rağmen bu rakam, 5 milyar
dolara ulaştı. Tabii bunların yeterli
olmadığını, bu seviyelerin Türkiye ve
Yunanistan arasında istediğimiz rakamı
ifade etmediğini, henüz istediğimiz
seviyeler olmadığını ortak iradeyle

belirledik. Ve dedik ki, en kısa zamanda
biz bu ticaret hacmini 10 milyar dolar
seviyesine çıkarmalıyız dedik. Şu anda
10 milyar dolar seviyesine çıkaracak
olan kadrolar burada. İki ülkeden
işadamlarımız hep birlikte burada. Biz
yol açacağız, sizler de adımları
atacaksınız. Gerek yatırımlarla gerek
ticaret hacmini artırmak suretiyle
inanıyorum ki bu adım atılır. 2015 sonu
itibariyle kararlılığımızı ortaya koyalım
ve 10 milyar dolar seviyesini
gerçekleştirelim.”

‘Kararlı olup karşılıklı işbirliğini artıralım’

Latin�Amerika�
Anadolu�ile�buluşuyor

Tuğrul�Erkin

Albert�Saydam
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8. Türk Arap Ekonomi Forumu,
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DE-
İK) işbirliğiyle, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde
ve Maliye Bakanı Mehmet Şim-
şek’in ev sahipliğinde, Dışişleri Ba-
kanlığı, Maliye Bakanlığı ve Arap
Birliği (League of Arab States) res-
mi desteğinde, İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası (İMKB) ve Baş-
bakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansı (TYDTA) işbirliği ile Al-Ik-
tissad Wal-Aamal Group (AIWA)
tarafından 4- 6 Nisan tarihlerinde,
İstanbul’da gerçekleştirildi.

Son 3 yıldır dünyanın, hızlı bir
ekonomik ve siyasi değişim içinde
bulunduğunu belirten Hisarcıklı-
oğlu, “Bu değişimi özellikle bizim
coğrafyamız Arap Baharı ile çok
daha güçlü bir biçimde hissetti. Bu
dönüşüm süreci, bölgemizi istik-
rarlı ve müreffeh bir hale getir-
mek için tarihi bir fırsat sunmakta-
dır” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu,
Türkler ve Araplar'ın yüzyıllar bo-
yunca birlikte yaşadıklarını anım-
satarak, “Son 30 yılda Arap dün-
yası ile ekonomik ilişkilerde ciddi
mesafeler kat edildi. 2002'den bu-
güne ticari ilişkilerimiz büyük bir
ivme kazandı. 10 yılda Arap ülke-
lerine yaptığımız ihracat 11 kat,
Arap ülkelerinden ithalatımız ise
12 kat arttı. Gelişen siyasi ilişkile-
rimize paralel olarak, karşılıklı ti-
caretimiz 2012 yılında yıllık 50
milyar dolar seviyesine yaklaştı.
Karşılıklı sermaye hareketlilikle-
rinde önemli gelişmeler oldu. 10
yıl önce Türkiye'yi 700 bin Arap
kardeşimiz ziyaret ederken, bugün
bu sayı yılda 2.5 milyona ulaştı” di-
ye konuştu. 

BÖLGESEL EKONOMİK
İŞBİRLİĞİ GÜÇLENMELİ
Arap dünyası nüfusunun 2050

yılında 600 milyona ulaşacağının

tahmin edildiğini, iyi yaşam şart-
ları sunulması gereken kitlenin bü-
yüyeceğini ifade eden Hisarcıklı-
oğlu, şunları kaydetti: “Gençlere iş
bulmaktan, gıda üretiminin artırıl-
masına ve hatta su kaynaklarının
korunmasına kadar birçok mesele-
miz olacak. Ama ciddi fırsatlar da
var. Görünen o ki Doğu Akdeniz'de
ortaya çıkan enerji kaynakları ile
bizim coğrafyamızda enerji ihraç
eden yeni ülkeler ortaya çıkacak.
Tüm bu öngörüler yeni iş imkanla-
rını ve yeni işbirliklerini berabe-
rinde getiriyor. Bu imkanlardan
yararlanmanın en iyi yolu da böl-
gesel ekonomik iş birliğimizi güç-
lendirmekten geçiyor.”

TÜRK İŞ ALEMİ ETKİLİ
BİR OYUNCU
Türk iş dünyası olarak dünya-

nın farklı bölgelerindeki ülkelerde

olduğu gibi Araplar ile ilişkileri da-
ha da derinleştirmek, çok boyutlu
hale getirmeyi amaçladıklarını be-
lirten Hisarcıklıoğlu, Türk iş ale-
minin, küresel düzenin etkili bir
oyuncusu haline gelmiş bir Arap
Dünyası arzuladığını aktardı. Hi-
sarcıklıoğlu, cari fazla veren Arap
ülkelerinin sermaye birikimleri ile
Türk özel sektörünün sanayi ve
mühendislik deneyiminin bir araya
getirilebileceğini, yatırım açığı olan
Arap ülkelerinin yeniden inşasının
beraber gerçekleştirilebileceğini
dile getirdi. TOBB ve DEİK olarak
sahip oldukları network ve dene-
yim ile bu türden projelerin hayata
geçirilmesi için her türlü desteği
sağlamaya hazır olduklarını bildi-
ren Hisarcıklıoğlu, sözlerine şöyle
devam etti: “Biz kardeşlerimize
her türlü yardımı yapmaya, öğren-
diklerimizi öğretmeye, deneyim-

lerimizi paylaşmaya hazırız. Bir-
birimizi rakip olarak değil, bir bü-
tünün, birbirini tamamlayıcı un-
surları olarak görmeliyiz. Hepimiz
aynı gemideyiz. Birlikte çalışmalı-
yız. Birlikte yükselmeliyiz. Ülkele-
rimiz arasındaki ekonomik iş birli-
ğini istenilen seviyelere çıkarmak
için öncelikle uygun hukuki zemi-
nin oluşturulması gerekiyor. Sınır-
larımız, ülkelerimiz arasındaki in-
san, sermaye, mal ve hizmet hare-
ketliliğinin önünde bir engel ol-
mamalı. Bu çerçevede, öncelikle
dondurulmuş durumda olan Tür-
kiye-Körfez İşbirliği Konseyi Ser-
best Ticaret Anlaşması müzakere-
lerinin bir an önce tamamlanması
büyük önem arz etmektedir. Ser-
bestleşme, aramızdaki ticaret hac-
minin arzuladığımız seviyelere çık-
masına katkı sağlayacak, işbirliği-
mizi güçlendirecektir.”

SERBEST TİCARET
ANLAŞMALARI
GEREKLİ
Maliye Bakanı Mehmet Şim-

şek ise, yaptığı konuşmaya “Bu yıl
büyüyen gelişen bölgesel ticaret
bağları konusunu ele alacağım” di-
yerek başladı. Bölgesel gelişimlere
dikkat çeken Şimşek, şunları söy-
ledi: "Avrupa'da ticaret ortak bölge
içi ticaret olarak gerçekleşmekte.
Ama Ortadoğu bölgesine Akdeniz
bölgesine geldiğinizde durum böy-
le değil. O yüzden bizim bu bölge-
de serbest ticaret anlaşmalarına
ihtiyacımız var. Bölgede çeşitliliğe
ihtiyaç var. Bu nedenle bu bölgede
yatırım yapmalısınız. Bununla ilgili
çok geçerli sebepler var. Son 10 yıl-
lık döneme bakacak olursanız Av-
rupa'da ticaretin yüzde 3' ü bölge
içinde. Ama Ortadoğu Akdeniz böl-
gesi oldukça kapalı bir ekonomiye
sahip. Doğal kaynaklar dışında
gayri safi yurt içi hasılaya göre
uluslararası ticaret bölge içinde
yüzde 8 paya sahip. Genel ticarete
bakacak olursak yüzde 9 -11 aralı-
ğında sabitlenmiş durumda. Bu
bölge aslen 1.4 milyar dolarlık ih-
racata sahip. Bunun 897 milyon
dolarlık bölümü petrol ve doğal-
gazdan kaynaklanıyor. Eğer Tür-
kiye ve Ortadoğu Akdeniz bölgesi
ticaret ilişkilerine bakacak olursa-
nız bu ilişkilerin zaman içinde ge-
liştiğini göreceksiniz. Bu platform
bu diyalogu güçlendirmede katkı
sağlıyor. Türkiye'nin bu bölgeye
ihracatı, 48.2 milyar dolar. Türki-
ye'nin bu bölgeden ithalatı ise,
24.2 milyar dolar. 10 sene önce ih-
racatımız bu bölgede yüzde 12.1
iken, yüzde 36' ya yükselmiş du-
rumda. Bu sebeple Avrupa'da euro
bölgesi krizi bize çok zarar verme-
di. Çünkü Ortadoğu Akdeniz ülke-
leri arasındaki ticaret ilişkileri
önem kazandı. Neticede nispeten
zorlu bir dönemi Türkiye'nin ra-
hatlıkla atlatması sağlandı."

Şimşek, “Eğer Türkiye'de yatı-
rım yapmışsanız her ne kadar bazı
parasal sıkıntılar yaşamış olsanız
da döviz kuru mali kriz nedeniyle
yine de kara geçmiş durumdasınız.
Türkiye'de yatırım yapmışsanız pa-
ra kazanmışsınız demektir. Bölge-
de daha çok birlik ve diyalog ihti-
yaç var. Diyalog hızla gelişiyor”
şeklinde konuştu.

Mısır’daki
bankalar Türk
alıcıları bekliyor
Mısır Yatırım Bakanı Osama
Saleh, Türk bankalarının
Mısır’da banka alabileceklerini,
ortaklık kurabileceklerini söyledi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-
Mısır İş Konseyi tarafından organize edilen ça-
lışma toplantısı, İstanbul Levent’teki TOBB Pla-
za gerçekleştirildi. Toplantıya Mısır Yatırım Ba-
kanı Osama Saleh, Mısır Ankara Büyükelçisi Ab-
derahman Salaheldin ve DEİK Türk-Mısır İş
Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield katıldı. Mı-
sır’da önümüzdeki 2 yılda orta ve mega ölçekli
milyarlarca dolarlık projelerin hayata geçirile-
ceğini belirten Yatırım Bakanı Saleh, Türk yatı-
rımcıların bu fırsatları kaçırmaması gerektiğini
kaydetti. Mısır’ın başta Avrupa Birliği, Afrika ve
ABD olmak üzere çok sayıda ikili anlaşmaya sa-
hip olduğunu dile getiren Saleh, bu anlaşma-
larla 2 milyarlık nüfusa sahip pazara hitap edi-
lebileceğini aktardı. Mısır'da bankacılık sektö-
ründe de avantajlar olduğunu ifade eden Saleh,
“Mısır Merkez Bankası olarak yeni lisanslar
vermiyoruz. Ancak bazı bankalar satın alınma-
ya uygun durumda. Dolayısıyla Türkiye'deki ba-
zı bankalara Mısır'daki bazı bankaları önerebi-
liriz. Bunlar ortak banka halini alabilirler. Yeni
bir bankanın sıfırdan kurulması yerine böyle bir
yol seçilebilir. Bence burada çok büyük bir fırsat
var. Türk bankaları mevcut fırsatları değerlen-
direbilirler” diye konuştu. 

Türk bankalarının Mısır bankalarını satın al-
malarına sıcak baktıklarını vurgulayan Saleh,
Mısır'ın bankacılık sektöründe Türk bankaları
görmekten memnuniyet duyacaklarını aktardı.
Saleh, “Piyasada farklı fırsatlar da var. Biz de
Türk bankalarına açığız. Mısır, bankacılık sek-
törü ile gurur duymaktadır. 2004'te bankacılık
sektörümüz büyük bir reform geçirdi. Devrim
esnasında da Mısır bankacılık sistemi ne kadar
sağlam olduğunu gösterdi” dedi.

'ORTAK PARA BİRİMİYLE
TİCARET YAPILMALI'
DEİK Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhal

Mansfield de yaptığı konuşmada Türkiye ve
Mısır arasındaki ekonomi ilişkilerin artması
için 3 konunun hayata geçirilmesi gerektiğini
açıkladı. Bunlardan ilkinin anlaşmalı tarım
olduğunu söyleyen Mansfield, Mısır’ın ithal gı-
dalarının bir kısmının böylece Türkiye’den
karşılanabileceğini belirtti. İkinci olarak ortak
para birimi olmasının veya kendi paralarıyla iki
ülkenin ticaret yapması gerektiğinin altını çi-
zen Mansfield, son olarak da vizelerin kalkması
gerektiğini ifade etti. Mansfield, sözlerini şöy-
le sürdürdü: “Arap coğrafyasında, İslam coğ-
rafyasında bizimde ortak bir paramız olması la-
zım. Bizim kendi paralarımızla ithalat ihracat
yapabiliyor olmamız lazım. Bir Mısır poundu-
nu alıp, Türk lirasıyla da karşılıklı ticareti baş-
latmamız lazım. Ama bunun için olmazsa ol-
mazımız, ortak banka. Ortak bankalarımızın
biran evvel hareket geçmesi lazım ki, biz bunu
gerçekleştirebilelim.”

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün
İsveç’e resmi ziyareti çerçevesinde
Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Av-
rupa Bölge Komitesi Toplantısı ya-
pıldı. TOBB DEİK-DTİK Başkanı
M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yö-
netim Kurulu üyelerinin katılımları
ile gerçekleştirilen toplantıya Ko-
mite Başkanı Turgut Torunoğulları,
Komite Üyeleri Zekeriya Bayrak,
Fatma Güccük, Metin Yılmaz, Mah-
mut Demirel, Mehmet Dilek, Rıza
Bora, Settar Sevigin katılım sağladı.
Toplantıda ayrıca DEİK DTİK Koor-
dinatör Yardımcısı Begüm Balaban
ve TOBB Stratejik Planlama ve Ko-
ordinasyon Direktörlüğü Uzman
Yardımcısı Betül Deveci hazır bu-
lundular.

Açılış konuşmasını yapan To-
runoğulları, Avrupa genelinde yap-
mış oldukları çalışmaları aktardı.

Torunoğulları ayrıca, görev aldık-
ları süreç içerisinde Avrupa’da yer-
leşik Türk vatandaşları için önem
arz eden konu başlıklarını ilgili ba-
kanlıklara ziyaretler gerçekleştire-
rek aktardıklarını ve konunun taki-
bini yaptıklarını belirtti.

Konuşmasında yurtdışındaki
Türkler olarak bir arada güç birliği
sağlamanın önemine vurgu yapan
Hisarcıklıoğlu ise, İsveç’teki Türk
topluluğuna birlik olma çağrısında
bulunarak, Dünya Türk İş Konseyi
üyeliğine davet etti. Toplantıda “Di-
aspora Araştırma Merkezlerinin Ku-
rulması” projesi ile ilgili olarak
TOBB ETÜ, TEPAV ve DEİK olarak
çalışmanın sürdürüleceği ve ilk ola-
rak TOBB ETÜ ya da TEPAV bün-
yesinde kurulacağı belirtildi. “Türk
Restaurantlarının İmaj Çalışması”
projesi ile ilgili olarak yapılan çalış-

manın haziran ayında tamamlana-
rak lansmanının yapılacağı kayde-
dilen toplantıda, “Yurtdışındaki
Türk Firmalarına Franchise Veril-
mesi” projesi ile ilgili olarak bilgi ve-
rildi. Buna göre, 2012 Eylül ayında
İstanbul’da UFRAD ile ev sahipli-
ğinde gerçekleştirilen fuara yurtdı-
şındaki Türk firmalarımızın katı-
lımlarını sağlayarak franchise al-
malarına vesile olunduğu bildirildi.
Önümüzdeki süreçte de bu fuarlara
katılımların sağlanmasına devam
edileceği, “Yurtdışındaki Türk Öğ-
rencilere Türkiye’de Staj İmkanı
Sağlanması” projesi ile ilgili olarak
da çalışılacağı söylendi. Bu kap-
samda, DTİK’in altı bölgesinde Ko-
mite üyeleri tarafından isimleri bil-
dirilecek sınırlı sayıda öğrenciye il-
ki 2013 yazında olmak üzere staj
imkanı sağlanacağı anlatıldı. 

DTİK, yurtdışındaki Türklerin
sorunlarına çözüm arıyor

‘Bizim coğrafyamızda enerji ihraç
eden yeni ülkeler ortaya çıkacak’ 
8. Türk Arap Ekonomi
Forumu'nda konuşan
TOBB ve DEİK Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu,
Doğu Akdeniz'deki yeni
enerji kaynaklarına
dikkat çekti ve “Bizim
coğrafyamızda enerji
ihraç eden yeni ülkeler
çıkacak” dedi.

Bölge ekonomisinin geliştirilmesinin
önemine vurgu yapan Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan, şunları
söyledi: “Bölgemizde emtiaların
serbest dolaşımını desteklemek
durumundayız. Halkların sermayenin
serbest dolaşımına imkan vermek
durumundayız. Bununla birlikte
fikirlerin serbest dolaşımı çoktan
başlamış durumda. Şimdi ekonomik
sac ayağının da bu döngüye girmesi

gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle
çok sayıda ülkeyle vize muafiyeti ve
serbest dolaşım anlaşmaları
imzalamış durumdayız. Bölgemizde
ticareti artırmak durumundayız.
Birbiriyle ticaret yapan ülkelerin
sayısı bizim bölgemizde oldukça
azdır. Bölgemizde sektörel bakış
açısına dillere ve inanca baktığımızda
ortak değerlerimizin sayısı hepimizi
etkileyecek seviyededir. Tarih ve

kültür bizleri bir araya getiren en
önemli temalardır. Doğru politikalarla
kazan kazan senaryosu işletebiliriz.
Karşılıklı bağımlılık yaratan kaynaklar
bulmamız şarttır. Ortak noktalar
keşfederek siyasi istikrar ve güvenliği
tesis edebiliriz. Ülkeler ekonomik ve
ticari anlamda enerji akış
koridorlarıyla yakınlaşırsa uzun
vadede siyasi ilişkileri daha kuvvetli
bir zemine oturtmuş oluruz.”

Babacan: Ortak noktalar keşfetmeliyiz

DEİK Türk-Rus İş Konseyi, Rus-
ya’daki resmi kurumlar ve sivil top-
lum kuruluşları ile tesis edilen iliş-
kileri kuvvetlendirmek, ayrıca yeni
işbirliği temellerini oluşturmak
amacıyla 10–14 Mart tarihlerinde
Moskova ve Kazan’a ziyaret dü-
zenlenerek bir dizi temaslar ger-
çekleştirdi.

DEİK Türk-Rus İş Konseyi Baş-
kanı Tuncay Özilhan’ın başkanlı-
ğında gerçekleştirilen ziyarette,
Başkan Yardımcıları İzzet Ekmek-
çibaşı ve İlkay Dalkılıç, Yürütme
Kurulu Üyeleri Ahmet Andiç, Teo-
man Yenigün, Sinan Ak, Murat
Çiftçi, Saruhan Balaban, Tepe İn-
şaat Genel Müdürü Atila Kemal
Oğuz, Gün Avukatlık Bürosu tem-
silcisi Orçun Çetinkaya yer aldı.

Moskova ziyareti çerçevesinde
Rusya Federasyonu Ticaret Sanayi
Odası’nda 11 Mart’ta yapılan gö-
rüşmeye, Moskova TSO Başkan

Yardımcısı Georgiy Pet-
rov, Dış İlişkiler ve İş
Konseyleri Depart-
manı Müdürü Vladi-
mir Padalko, Müdür

Yardımcısı Tatyana Legçilina, anı-
lan departmandan Kıdemli Uzman
Andrey Yefimenko ve Rus-Türk İş
Konseyi Direktörü Namik Yakubov
katıldı.

Moskova Büyükelçiliğini ziya-
ret eden heyet, Büyükelçi Aydın
Sezgin ve Moskova Ticaret Baş-
müşaviri Attila Kızılarslan ile gö-
rüşme gerçekleştirdi. Ertesi gün
Rusya Sanayici ve İşadamları Bir-
liği’ne bir ziyarette bulunan heyet,
Birlik Başkanı Aleksandr Şohin,
Başkan Yardımcıları A.Murıçev,
O.Preksin, İkili İşbirliği Merkezi
Direktörü A.Drantusov ile bir araya
geldi. Heyet daha sonra Moskova
Sanayici ve İşadamları Konfede-
rasyonu ofisinde konfederasyon
üyeleri yerel firma temsilcileri ile
birer toplantı yaptı. Heyet aynı gün
Rus-Türk İş Konseyi Başkanı Ah-
met Palankoyev ile bir görüşme
gerçekleştirdi. Temaslarda bulun-
mak amacıyla Kazan’a geçen heye-

ti Tataristan Cumhur-
başkanı R. Minniha-
nov kabul etti. Heyet
daha sonra, Rus-

ya’da kurulan
ilk yüksek tek-
nolojiler parkı
“IT Park”ı ve

Efes bira fabri-
kasında incele-

melerde bulundu,
Kazan’da faaliyet
gösteren Türk
işadamları ile

görüştü.

Türk işadamları 
Rusya’ya çıkarma yaptı

DEİK Türk-Amerika İş Konseyleri tarafından
Surinam Devlet Başkan Yardımcısı Robert Amee-
rali'nin Türkiye ziyareti onuruna 8 Mart 2013 ta-
rihinde Bebek Otel’de bir akşam yemeği gerçek-
leştirildi. DEİK Türk-Amerika İş Konseyleri Ko-
ordinatör Başkanı Aykut Eken’in başkanlığında
gerçekleştirilen etkinliğe Devlet Başkan Yardım-
cısı beraberindeki 30 kişilik işadamı heyeti ile ka-
tılırken, DEİK üyeleri de yer aldı. Aykut Eken ko-
nuşmasında ikili ticari ilişkilerin yanı sıra yatırım
ve uluslararası alanda işbirliği olanaklarının da
incelenmesi gerektiğinin altını çizdi. Eken’den
sonra söz alan Surinam Devlet Başkan Yardımcısı
Robert Ameerali ise konuşmasında Türkiye’nin
önemli ekonomik potansiyele sahip olduğunu ve
Türkiye ile ekonomik ve ticari alanlarda işbirli-
ğinin arttırılması gerektiğine vurgu yaptı. Latin
Amerika pazarına girmek isteyen Türk işadam-
larına Surinam’ın sunduğu fırsatlar ve buradaki
uygun yatırım iklimi hakkında bilgi verildi. Özel-
likle tarım, gıda, tekstil, altyapı ve turizm ala-
nında hedef işbirlikleri yapılabileceği tespit edil-
di. Yemeğin ardından Türk ve Surinamlı işa-
damları arasında ikili iş görüşmeleri yer aldı. 

Latin Amerika için
Surinam çok uygun 
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Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğ-
lu, DEİK Aile Toplantısı’nda Türk iş
dünyası temsilcilerine seslendi. Bü-
tün hamlelerinin tek enerji kayna-
ğının insan gücü olduğunu vurgu-
layan Davutoğlu, “Bunun da görü-
nen en önemli aktörleri iş adamla-
rımız” dedi. 

9 Mart tarihinde düzenlenen
toplantıya TOBB ve DEİK Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu evsahipliği
yaptı. 2023’te dünya ekonomisinde
ilk 10 ülke arasına yer almak he-
defini hatırlatan Davutoğlu, sözle-
rini şöyle sürdürdü: “Peki, o diğer
9 ülke nasıl ülkeler, kim acaba? Di-
ğer 9 ülkenin hemen hemen tümü,
her biri bizim 10 mislimiz, 7 misli-
miz büyüklükte ülkelerdir. ABD,
Rusya, Çin, Kanada, Brezilya,
Avustralya. Peki, bu açığı biz nasıl
kapatacağız? Nereden ve hangi
kaynağı kullanarak bu coğrafi açı-

ğımızı, yani alan açığımızı, kay-
nak açığımızı kapatacağız? Bunun
yolu, coğrafyanızı genişleteceksi-
niz, ufkunuzu öylesine büyütecek-
siniz ki, kıta ölçekli üretim yapan
ülkelerin ürettiği o ölçeğe ulaşacak
kadar çevrenizi açacaksınız. Niye
biz vizeleri kaldırma politikası ta-
kip ediyoruz? Hem vatandaşlar ra-
hat etsin diye ama onun kadar
önemlisi bu açığı kapatmak için. İs-
tiyoruz ki, iş adamlarımız çevre
ülkelerde ve diğer ülkelerde öyle-
sine rahat hareket etsinler ki, kay-
nak üretebilsinler, bu çok önemli”
diye konuştu. AB konusuna da de-
ğinen Dışişleri Bakanı Ahmet Da-
vutoğlu, “AB ile ilişkilere önümüz-
deki dönemde bir ivme katmaya
kararlıyız.” 

TOBB ve DEİK Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, “10’lar kulübü için
dış ekonomik ilişkilerde hedef 1

trilyon dolar. Peki, bu trilyon he-
define ulaşacak formül ne? For-
mül; eş güdüm. El birliği, işbirliği,
güç birliği. İngilizlerin bir atasözü
var; ticaret bayrağı izler, bayrak ti-
careti izler” dedi.  

Başkanlığı döneminde her yıl
dünyanın etrafını 8 kez dolaşacak
kadar yol yaptığını aktaran Hisar-
cıklıoğlu, “Her yıl bu ülkenin pasa-
portunun itibarının, ağırlığının ne
kadar arttığının bizzat şahidi ol-
dum” diye konuştu. 

MÜTEAHHİTLER
DÜNYADA HERYERDE
Türk pasaportunun değerini,

ağırlığını iki şeyin artırdığını, bi-
rincisinin siyasi irade, diğerinin de
artık küresel bir güç haline gelmiş
olan Türk müteşebbisleri olduğunu
ifade eden Hisarcıklıoğlu, Türk şir-
ketlerinin bugün dünyaya 20 bin

çeşidin üzerinde, yıllık 152 milyar
doları aşkın ihracat yaptığını anım-
sattı. Hisarcıklıoğlu, Türk müte-
ahhitlerinin Sibirya’dan Fas’a, Pa-
kistan’dan Polonya’ya kadar olan
coğrafyada yıllık 20 milyar doların
üzerinde alt ve üst yapı projesini
hayata geçirdiğini, eksi 40 derece-
de de, artı 40 derecede de çalıştı-
ğını dile getirdi.

YURTDIŞINDA 75 BİN
PATRON VAR
Türk özel sektörünün küresel

piyasalardaki yatırımlarının 30
milyar doları aştığını vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, “Yurtdışında 75 bin
patron çıkarmayı başardık. Bu ba-
şarılara imza atanlar işte bu sa-
londalar. Bir noktanın altını çiz-
mek istiyorum. Bu gücü temsil
edenlerin ortak paydası, geniş DE-
İK ailesinin üyesi olmalarıdır” şek-

linde konuştu. Bakan Davutoğ-
lu’nun Türk dış politikasına, ken-
dilerinin de dış ekonomik ilişkilere
yeni bir vizyon kazandığını belirten
Hisarcıklıoğlu, 2002’den bu yana
merkez ülke, ritmik diplomasi ve
uluslararası kuruluşlarda temsil
gücü elde etme prensiplerinin özel
sektör ayağını yürüttüklerini an-
lattı.

YILDA 100’DEN FAZLA
BAŞKAN DEİK’TE
DEİK’in, 2002 yılında 8 kurucu

kuruluş ve 65 iş konseyi olan, yılda
ortalama 100 etkinlik düzenleye-
bilen ve yalnızca 1 milyon dolar
bütçeye sahip hukuki statüden de
yoksun bir kurum olduğunu anla-
tan TOBB ve DEİK Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, sözlerine şöyle de-
vam etti: “Bugün, Türk özel sektö-
rünün yurtiçinde ve yurtdışında
aktif olan 40 özel sektör kuruluşu
DEİK’in kurucu kuruluşları arasın-
da. Sahalarındaki en güçlü ve pres-
tijli kuruluşlar DEİK’in tabanını
oluşturuyor. Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu bugün 112 iş konseyi ile
faaliyet gösteriyor. Yılda 750 et-
kinlik gerçekleştiriyoruz. Her yıl
100’den fazla yabancı devlet ve
hükümet başkanını ağırlıyoruz. Sa-
dece geçen haftayı örnek göster-
mek istiyorum; pazartesi günü sa-
yın başbakanımızla birlikte, Yuna-
nistan Başbakanı’nı ağırladık. Salı
günü Ürdün Kralı’nı misafir ettik.
Çarşamba günü sayın cumhurbaş-
kanımızın himayelerinde Türkme-
nistan Uluslararası Yatırım Foru-
mu’nu yaptık. Türkmenistan kabi-
nesinin yarısı buradaydı. Perşembe
günü Gabon Enerji Bakanı bura-
daydı. Dün Surinam Devlet Başkan
Yardımcısı DEİK’teydi.”

‘İşadamları
için vizelerin
kalkmasını
istiyoruz’

Adana’da, Afrika ekonomisi masaya yatırıldı
Adana Sanayi Odası (ADASO),
DEİK ve Türk Ekonomi Bankası
(TEB) işbirliğiyle, ADASO Konfe-
rans Salonu’nda ‘Afrika Uzak Değil’
konulu seminer düzenlendi. Adana
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Sadi Sürenkök, DEİK Türk-Mı-
sır İş Konseyi Başkanı Zuhal Mans-
field, TEB Büyük Kurumsal Müşte-
riler Genel Müdür Yardımcısı Başar
Ordukaya, BNP Paribas Afrika Böl-
ge Direktörü Vincent Davignon ve
TEB KOBİ Bankacılığı Bölge Di-
rektörü Halil Vurarak’ın konuşma-
cı olarak katıldığı seminere, işa-
damlarının ilgisi yoğundu. 

ADASO Salonu’nda düzenle-
nen seminerin açılışında konuşan
Adana Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Sadi Sürenkök, Afrika
kıtasının sadece Türkiye’nin değil
küresel güçlerin ve global oyuncu
olmak isteyen birçok ülkenin ilgi
odağı olduğunu belirterek, son yıl-
larda hammadde fiyatlarındaki
hızlı yükseliş, maden deposu ko-
numundaki kıtayı bir anda gün-
deme taşıdığını bildirdi.

AFRİKA’DAN PAY
ALINMALI
Türkiye’nin Afrika Kıtası ile

karşılıklı ticaret hacminin 2012 yı-
lında yaklaşık 20 milyar dolar se-
viyesinde olduğunu vurgulayan
Sürenkök, Türk yatırımcıların da
pazarda 1.5 milyar dolarlık yatırı-
mının bulunduğunu ifade etti. Sü-
renkök, “Afrika pazarının 20 yıl
sonra 2.6 trilyon dolara ulaşacağı
öngörülüyor. Dolayısıyla Türk işa-
damlarımızın bu büyük pazarda
daha çok pay almak için daha çok

çabalaması hatta bir strateji ile ha-
reket etmesi uygun olacaktır” dedi.

Afrika kıtasında çok ciddi eko-
nomik potansiyel bulunduğunu
kaydeden Mansfield, sözlerine şöy-
le devam etti: “Bizim de iş dünyası
olarak oradaki pastadan pay al-
mamız gerekiyor. Afrika ile ilgili
1989’da İsmail Cem’in Afrika atılı-
mıyla başlayan, 1998’de de ‘Afrika
Açılımı Eylem Planı’nı ve 2005’de
de ‘Afrika Yılı’ ilanıyla süren ilişki-
ler var ve Afrika’da artık başka şey-
ler oluyor. Dışişleri Bakanlığı’nın
31 elçisi var. Ulaştırma Bakanlığı,
Türk Hava Yolları olarak her yere
uçuyor. Kızılay yardımlar gönderi-
yor. Ekonomi Bakanlığı’nın açtığı
ticaret müşavirlikleri canavar gibi
çalışıyor. Artık eskiden bildiğimiz
ne varsa, o ezberlerin hepsinin bo-
zulma zamanı geldi. Bunu da hem
siyasi yapıyla, hem de iş dünyasıy-
la hep birlikte el ele yapıyoruz.
Genel sorunumuz belli zaten. Av-

rupa ile yapmış olduğumuz Güm-
rük Birliği Anlaşması’ndan kay-
naklanan sıkıntılar var. Bunları da
aşmak adına, bakanlarımız gece
gündüz demeden çalışıp, her ülke-
ye has serbest ticaret anlaşmaları
yapıyorlar bizim önümüzün açıl-
ması için.”

‘KENTLEŞME
EKONOMİDE ÖNEMLİ’
Türkiye’nin, inanılmaz bir ba-

şarı göstererek geçen yıllarda yüz-
de 8.9 oranında bir yükselmeyi ya-
kaladığını aktaran Mansfield, “Bu-
nu nasıl yakaladı? 1980’li yıllarda
3 milyar dolar ihracatımız var, şim-
di 150 milyar dolar ihracatımız
var. O zaman sanayinin ihracatta-
ki payı yüzde 10, şimdi yüzde 92.
Peki şimdi nereye gidebiliriz? Za-
ten sanayi yüzde 92 oranıyla ihra-
catta pay almış. 1980’li yıllardan
bugüne dünyanın 17’inci büyük
ekonomisi haline gelmişiz. Bunun

en büyük nedeni kentleşme. Şe-
hirlere çok ciddi bir göç almışız.
Göç kendi ekonomisini de berabe-
rinde getirmiş. Sosyologlara baktı-
ğınız zamanda 15 yılda yüzde
60’lık bir kentleşmeyi, insan ve ha-
va kirliliği gibi nedenlerle çok kötü
görüyorlar. Ekonomistler ise bu
kentleşmenin ekonomiyi getirdiği
noktaya dikkat çekiyorlar. Ekono-
miyi ayakta tutan kentleşme işte
burada. Yaklaşık 500 bin ev, 5.4
milyon tane beyaz eşya, 24 milyon
tane cep telefonu kullanmışız. Tür-
kiye’ye milyonlarca turist gelmiş.
Bunların hepsi ekonomiyi ayakta
tutmuş” şeklinde konuştu.

Afrika ile ilgili tüm kurum ve
kuruluşlardan yararlanılmasını is-
teyen Zuhal Mansfield, şunları kay-
detti: “Eskiden yaptığımız ihracatı
sadece Avrupa’ya yapıyorduk. Av-
rupa’da rüzgar esermiş, biz burada
zatürree olurmuşuz. Şimdi Orta-
doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi çok

ciddi şekilde Akdeniz’de hüküm
sürebileceğimiz, yer alabileceği-
miz, çok sağlıklı ihracat yapacağı-
mız yerler haline geldi. Bunun sa-
vunucusuyum. Neden? Çünkü Sü-
veyş Kanalı’nı indikten sonra bir-
çok rakip çıkmaya başlıyor. Sü-
veyş’i indiniz mi, bir defa daha
ucuz nakliyeyle mal getiren ülke si-
zin önünüze geçiyor. Çin ve Hin-
distan gibi çoklu üretim yapan ül-
keler sizin önünüze geçiyor. Bu
açıdan Süveyş’in üstü bizim hedef
bölgelerimiz olmalı. Ama Akde-
niz’de bir Arap Baharı yaşandı. Bu
Arap Baharı’nda aylık 100 milyar
dolarlık ticaret durdu. Bu 100 mil-
yar dolarlık sıkıntı, bir kaç ay idare
etti ama 8 aya çıkınca Akdeniz iflas
etti. Dolayısıyla euro bölgesi çok
ciddi bir darbe aldı.” 

YATIRIMLAR 2 MİLYAR
DOLARI BULDU
Euro bölgesinin yaşanan kriz

sonrası hemen tedbir paketlerini
devreye soktuğunu ifade eden
Mansfield, “Kore, Japonya ve Ame-
rika ile serbest ticaret anlaşması
yaptılar. Biz bunu seyretmemeli-
yiz. Hemen tedbir paketlerimizi
alıp, ‘Biz Afrika’da neler yapabili-
riz?’ kısmını düşünüyoruz. 4 yıl
önce Mısır ile Türkiye arasındaki
dış ticaret hacmimiz 800 milyon
dolardı, şimdi 5 milyar doları geç-
ti. Yatırımlarımız sadece 400 mil-
yon dolardı, 2 milyar dolara ulaş-
tık. 60 bin Mısırlıyı istihdam eder
hale geldik. İş dünyası olarak artık
dünya oyuncusuyuz, küresel oyun-
cularız. O yüzden nerede ne oldu-
ğunu bilmek durumundayız.”

İspanya Dış Ti-
caret Enstitüsü
ve Türkiye Cum-
huriyeti Başba-
kanlık Yatırım ve
Destek Ajansı iş-
birliği ile 3. Tür-
kiye – İspanya
Yatırım ve İşbirli-
ği Forumu 19 –
20 Mart tarihle-
rinde İstanbul’da
yapıldı.  Foruma
İ s p a n y a ’ d a n
20’nin üzerinde firmadan temsilci katıldı. 

Forumun açılış konuşmasını İspanya’nın
Ankara Büyükelçisi Cristobal Gonzalez-Aller
yaptı. Büyükelçi Gonzalez – Aller, 2007 yılından
bu yana İspanya’nın gerçekleştirdiği ekonomik
aşamalardan bahsetti. Önümüzdeki dönemde
Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilecek 22
bölgesel politikanın İspanya için önemine de-
ğinen Aller, bu kapsamda, Türkiye’nin Avrupa
Birliği üyelik müzakerelerine İspanya’nın destek
vereceğini söyledi. 

KARŞILIKLI DOĞRUDAN
YATIRIMDA DENGESİZLİK VAR 
Büyükelçi Cristobal Gonzalez-Aller, Türkiye

– İspanya arasında kurulan ‘Medeniyetler İtti-
fakı’ çerçevesinde, iki ülke vatandaşlarının bir
araya gelmesinin yanında ekonomik faaliyetler
ile de bu ittifakın pekiştirilmesi gerektiğini vur-
guladı. Türkiye’nin, İspanya’nın 5 yıldır dü-
zenli olarak üst düzey zirveler düzenlediği 10
ülkeden birisi olduğu belirten Aller, 2012 yılı
ikili ticaret hacminin 10 milyar dolar olmasıyla
Türkiye’nin Fas’tan sonra AB dışındaki ikinci ül-
ke konumuna yükseldiğini söyledi. İkili doğru-
dan yatırım rakamları karşılaştırıldığında ise bir
dengesizliğin olduğunu vurgulayan Aller, Tür-
kiye’den İspanya’ya gerçekleştirilen doğrudan
yatırımın 40 milyon dolar civarında olduğu ve
bu seviyenin geliştirilebileceğini aktardı.  

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE 
İŞBİRLİĞİ YAPMAK ÖNEMLİ 
Üçüncü ülkelerde Türkiye’nin etkinliğinin

giderek arttığı ve İspanyol firmalar ile rekabete
girdiğinin altını çizen Büyükelçi Cristobal Gon-
zalez-Aller, üçüncü ülkelerde orta vadede İs-
panyol firmaların Türk firmalar ile ortaklık
kurmalarının öneminden bahsetti. İspanyol fir-
maların Panama’daki kanal projesinde yer al-
ması sebebiyle, Türkiye için bir örnek teşkil et-
tiğini ve Kanal İstanbul projesinde işbirliği im-
kanlarının olabileceğini ifade eden Aller, aynı
şekilde Yemen’deki havaalanı projesini Türk
ve İspanyol firmaların ortaklık kurabileceği bir
fırsat olarak değerlendirdi.

TÜRKİYE’DE YATIRIM 
YAPMAK BÜYÜK FIRSAT
Büyükelçi Cristobal Gonzales – Aller’in ar-

dından, İspanya’nın Ticaretten Sorumlu Devlet
Sekreteri ve Dış Ticaret Enstitüsü Başkanı Jaime
Garcia – Legaz bir konuşma yaptı. Garcia – Le-
gaz konuşmasında, Türkiye’deki İspanyol fir-
malarının memnuniyetini vurgulayarak, 30 bin
dolarlık kişi başı gelir olan İspanya için Türki-
ye’de yatırım yapmanın istikrar ve süreklilik için
önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Ekonomik
krizin sonuçlarının artık yıllar üzerinden değil,
aylar üzerinden değerlendirildiğini belirten Le-
gaz, 2014 itibariyle, İspanya’nın büyümeye baş-
layacağını söyledi. Bu gelişmelerin iki ülke ara-
sındaki işbirliğini olumlu yönde etkileyeceği
ve sermaye alımının kolaylaşacağını da aktaran
Legaz, bankacılık sektöründe Avrupa’nın en
başarılı iyileştirme gerçekleştirilen 10 banka-
sından, 5’inin İspanya’da olduğuna dikkat çek-
ti. Legaz, otomotiv, mühendislik, bankacılık, ha-
vacılık gibi sektörlerde İspanyol firmaların ön-
de geldiğini anlatırken, Türkiye’nin coğrafya-
daki etkinliği ve güvenilirliği göz önünde bu-
lundurulduğunda iki ülke firmalarının işbirliği
yapmaları için teşvik edildiğini vurguladı.  

ENERJİ YATIRIMLARI ORTAK
FIRSATLAR SUNUYOR
Kapanış konuşmasında Ekonomi Bakan Yar-

dımcısı Mustafa Sever, Türkiye ve İspanya ara-
sındaki tarihin çeşitlendirilmiş ikili ekonomik
ilişkiler ile güçleneceğine dair olan beklentisini
aktardı. Türkiye’nin 2012 yılı rakamları ile Av-
rupa’nın en büyük 17. ülkesi olduğunun altını
çizen Sever, 2002 yılında Avrupa Birliği pazarı,
Türkiye’nin ihracatında yüzde 60 pay sahibiy-
ken, çevre ülkelere uygulanan pazar ve ürün çe-
şitlendirilmesi politikaları neticesinde 2012 yı-
lında Avrupa Birliği’nin ihracatta yüzde 40 pay
sahibi olduğunu belirtti. Sever, 10 yıl içerisinde
250 milyar dolarlık enerji yatırımı gerçekleşti-
rileceğini ve söz konusu yatırım kapsamında
Türk ve İspanyol firmalar için önemli işbirliği
fırsatları olacağını sözlerine ekledi.

Türkiye’nin AB
üyeliğine İspanya 
destek verecek
Büyükelçi Cristobal Gonzalez
Aller, Türkiye’nin AB üyeliğine
destek vereceklerini söyledi.   

DEİK Aile Toplantısı’nda bir konuşma yapan
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, vizelerin
kalkmasını hem vatandaşların rahat etmesi, hem
de işadamlarının çevre ülkelerde yeni kaynaklar
üretmesi için istediklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, DEİK'in artık 
Türk özel sektörünün küresel bir
markası haline geldiğini 
belirterek, “Bizim ortak olarak
benimsediğimiz bir vizyonumuz var.
Bu vizyonun adı Küresel Güç
Türkiye” dedi. Bugüne kadar
yaptıklarıyla ikinci ligden birinci lige
çıktıklarını, şimdiyse Şampiyonlar
Ligi'nde oynamak istediklerini
aktaran Hisarcıklıoğlu, 10 büyük
ekonomiden birisi olmak
istediklerini, 10'lar kulübüne girmek
için diplomasi ile özel sektörün el ele
vermesi gerektiğini söyledi.
Göktürk-2'nin topraktan
fışkırmadığını, bunun girişimcilik,
zeka, çalışkanlık ve kamunun özel
sektörle el ele vermesiyle olduğunu

dile getiren Hisarcıklıoğlu, 
10'lar kulübü için dış ekonomik
ilişkilerde hedefin 1 trilyon dolar
olduğuna dikkati çekti.
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

“Açılımı şu; 500 milyar dolar ihracat,
100 milyar dolar dış yatırım stoku,
85 milyar dolar turizm geliri, 100
milyar dolar müteahhitlik geliri, 150
milyar dolar hizmet ihracatı ve Türk

diasporasının 100 milyar dolarlık
girişimci bir güce kavuşması... Bu
yakın çalışma yaklaşımı,
koyduğumuz ortak hedefleri
yakalama noktasında itici güç
olacaktır. Ben bu istişare
toplantısının düzenli olarak her yıl
yapılmasını arzu ediyorum. Bu
türden istişare ve değerlendirme
toplantıları hedeflerimize ulaşma
yolunda, devletimizle, iş
adamlarımızla el ele verip, var
gücümüzle hizmet etmemiz,
yarınlarımıza umutla 
bakmamızı sağlayacaktır.
İnanıyorum ki kamu özel sektör
işbirliği ile hayallerimizi hedef,
hedeflerimizi gerçek yapıp
yarınlarımıza umutla bakacağız.”

“10'lar kulübüne girmek için diplomasi ile özel sektörün el ele vermesi gerekiyor”

Sadi�Sürenkök�ve
Zuhal�Mansfield,
Afrika�pazarının
gelişimine�dikkat
çekerek,�Türk
işadamlarının
burada�yer�alması
gerektiğine�vurgu
yaptılar.�
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DEİK Türk-Türkmen İŞ Konseyi ta-
rafından 5-6 Mart tarihlerinde dü-
zenlenen 5. Türkmenistan Uluslar-
arası Yatırım Forumu’na Kalkınma
Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkmenis-
tan Maliye Bakanı Dovletgeldi Sady-
kov, TOBB ve DEİK Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu ve 500’den fazla işa-
damı katıldı. Forumda ayrıca Cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül ve Türkme-
nistan Devlet Başkanı Gurbanguli
Berdimuhamedov'un mesajları ya-
yınlandı. 

Hisarcıklıoğlu konuşmasında,
Türk iş dünyası olarak Türkmenis-
tan’ın kalkınma hamlesine katkıda
bulunmaya hazır olduklarını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye ile Türkme-
nistan aynı genden geliyor. Türkiye
petrol ve doğalgaz kaynakları olmak-
sızın, sadece girişimci ruhu sayesinde
bu noktalara geldi. Türkmen kardeş-
lerimde de aynı girişimci ruh var. İç-
tenlikle söyleyebilirim ki Türkiye’nin
başarısı Türkmenistan’ın, Türkme-
nistan’ın başarısı Türkiye’nin başarı-
sıdır. Bu büyük başarıların altında
büyük hedeflere odaklanmak ve bü-
yük bir vizyon yatmaktadır” diye ko-
nuştu.

İlişkilerin, 2007 yılından sonra
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdi-
muhamedov ve Cumhurbaşkanı
Gül’ün öncülüğünde yeni bir ivme
kazanarak hızla gelişmeye devam et-
tiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Ülke-
lerimiz arasında diplomatik ilişkilerin
kurulmasının 20. yılı olan 2012’de,
aramızdaki ilişkiler en ileri seviyesine
ulaştı. Karşılıklı ticaret hacmimiz 2
milyar dolar seviyesine çıktı. Türk
müteahhitlik şirketleri 2012 yılında,
Türkmenistan'da 4.9 milyar dolar de-
ğerinde 80 yeni proje üstlendi. Türk-
menistan, Türk müteahhitlerinin en
çok iş yaptığı ülke oldu.  Türkmenis-
tan, sahip olduğu zengin doğal kay-
nakları, Hazar kıyısındaki stratejik
konumu ile vazgeçilmez bir ülke” şek-
linde konuştu. 

TRANSİT TİCARET
GÜZERGAHI
Hisarcıklıoğlu, sözlerine şöyle de-

vam etti: “Türkiye olarak bundan 30
yıl önce sadece 3 milyar dolar ihracat
yapıyorduk. Bunun tamamı tarım
ürünüydü. Şimdi 200 ülkeye, 152

milyar dolar ihracat yapıyoruz. Yap-
tığımız ihracatın yüzde 92’si sanayi
malı. Türkiye, İtalya ile Çin arasında
bir sanayi devi konumunda. 30 yıl ön-
ce ülkemize yılda 300 bin turist geli-
yordu, şimdi yılda 36 milyon turist
geliyor. Dünyanın en çok tercih edilen
6. Turizm destinasyonu olduk. Türk-
menistan ise; yıllık ortalama yüzde 10
büyüyor, tüm dünyayı kendine hay-
ran bırakıyor. Hızla sanayileşmeye
devam ediyor. Tekstilde, kimyada,
enerjide ve müteahhitlik alanında
müthiş birikim oluştu. Son beş yılda
sanayi üretim kapasitesi iki kattan
fazla arttı. Tarım ürünlerinin sanayi
ürününe dönüştürülerek, katma de-
ğer kazanması noktasında büyük yol
alınıyor. Türkmenistan, altyapı hiz-

metleri bakımından Orta Asya ülke-
leri arasında en hızlı gelişen ülke ol-
du. Bu yönü ile de transit bir ticaret
güzergâhı olma noktasına geldi.”

BİRLİKTE 
ÇALIŞMANIN ÖNEMİ
Türkiye ve Türkmenistan ekono-

milerinin daha da ileri noktalara gel-
mesi için birlikte çalışması gerektiği-
ni vurgulayan TOBB ve DEİK Başkanı
Hisarcıklıoğlu, müteahhitlik alanında
Türkiye’nin, Türkmenistan’ın ihtiyacı
olan alt ve üst yapı projelerini hayata
geçirebileceğini dile getirdi. Hisar-
cıklıoğlu, “Bugüne kadar Türk şirket-
leri, Türkmenistan Devlet Başkanı Sa-
yın Berdimuhamedov’un verdikleri
sonsuz destek sayesinde, Türkmenis-
tan’da 30 milyar dolar tutarında pro-
jeyi başarıyla tamamladı. 2017 yılın-
da yapılacak Asya Kapalı Salon Oyun-
ları’na ev sahipliği yapacak olan Türk-
menistan’ın bu alanda duyacağı  ihti-

yaçlarını da karşılayabiliriz. Türkiye
ile Türkmenistan, bugün İstanbul’da
düzenlediğimiz bu yatırım formunda
olduğu gibi, Türkmenistan’daki yatı-
rım imkânlarını küresel piyasalara
tanıtımını birlikte yapabilir. Bu vesi-
leyle, Türkmenistan’ı da, Makedonya,
Almanya, New York gibi İstanbul’da
bir yatırım ofisi açmaya davet ediyo-
rum. Böylesine bir merkez, şüphesiz
ki Türkmenistan’ı yabancı yatırımcılar
için daha rahat erişilebilir hale geti-
recektir. Bu anlamda, Türkmenistan
Uluslararası Yatırım Forumu, Türk-
menistan’ın küresel piyasalara tanıtı-
mının yapılması, küresel yatırımcılar
ile buluşabilmesi için, önemli bir fır-
sattır” diye konuştu.

TEŞVİK, İLİŞKİLERİ
CANLANDIRACAK
İki ülke arasında, 1992 yılında

imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teş-
viki ve Korunması Anlaşması’nın ye-
nilenmesi ile yatırım ilişkilerinin can-
lanacağını bildiren Hisarcıklıoğlu, ti-
caret alanında Türkmenistan’ın kal-
kınma sürecine katkı sağlayabilecek-
lerinin altını çizdi. Bunun için, Türk-
menistan’ın Dünya Ticaret Örgütü
üyeliğine yönelik her desteği verebi-
leceklerini bildiren TOBB Başkanı,
“Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye ül-
keleri arasındaki ticaretin kolaylaştı-
rılmasını hedefleyen, ECO Ticaret An-
laşması’na (ECOTA) Türkmenistan’ın
taraf olması, hem bölgesel ekonomi-
ye, hem de Türkmenistan’ın dış tica-
retine olumlu katkı sağlayacaktır” ifa-
desini kullandı. 

Çin’in, AB ülkelerine olan ihraca-
tının 2001-2011 yılları arasında yüz-
de 60 oranında artığına işaret eden
Hisarcıklıoğlu, “Çin ile Batı arasın-
daki hızla atan bu ticaret trafiği, Türk-
menistan için kalkınmanın anahtarı
olabilir. Bu ticaretin İpek Yolu rotası
üzerinden geçmesi, Türkmenistan’ın
küresel değer zincirlerine entegre ola-
bilmesi için büyük bir fırsattır” dedi. 

Bu çerçevede, Türkiye-Türkme-
nistan arasındaki tren hattının Çin’e’,
Kars-Tiflis-Bakü tren hattınınsa, Ha-
zar Denizi üzerinden Türkmenistan’a
uzatılması konularında birlikte çalı-
şabileceklerini duyuran Hisarcıklıoğ-
lu, İzmir’in 2020 EXPO adaylığını da
hatırlatarak şöyle konuştu: “Bizler
inanıyoruz ki, İzmir’in güneşi, EXPO
2020 ile tüm dünyaya sağlık ve ener-
ji taşıyacaktır. Başta Türkmenistan
olmak üzere ülkelerinizin İzmir’e des-
tek vermesini bekliyoruz."

70 milyarlık Türkmen
projeleri İstanbul’da 

15 Mart tarihinde İstanbul TOBB
Plaza’da, İtalya Bari Limanı Başka-
nı Francesco Mariani, Autorita Por-
tuale Del Levante’nin Uluslararası
ve Avrupa Proje Direktörü Michela
Cariglia, Ekip Nakliyat Yönetim Ku-
rulu Başkanı Sedat Alpaslan, DEİK
Türk-İtalyan İş Konseyi Yürütme
Kurulu Üyeleri Ertuğrul Karaoğlu
ve Mustafa Hakkı Kınacı katılımla-
rıyla bir görüşme gerçekleştirildi. 

Söz konusu görüşmede, 2005
yılında, Çanakkale Kepez limanı
ile İtalya Bari limanı arasında tran-
sit gemi taşımacılığı yapan bir hat
oluşturulduğu, bu hattın İtalyan-
Türk ortaklığı şeklinde gerçekleşti-
ği ve bu kapsamda DEİK ve Türkiye

İhracatçılar Meclisi’nden destek
alındığı bilgileri aktarıldı. Bu pro-
jenin, gemilerin yetersizliği nede-
niyle 2007 yılında askıya alındığı
ifade edildi. Projenin tekrar revize
edildiği, Bari Liman Başkanlığı ve
Avrupa Birliği’nin liman projelerine
destek veren bir kuruluş olan Au-
torita Portuale Del Levante tara-
fından desteklendiği ve bu kap-
samda, Türkiye’deki bir liman ile
İtalya Bari limanı arasında hattın
tekrar faal olabileceği ve bu vesi-
leyle her iki ülke ekonomisine kat-
kı sağlanabileceği ifade edildi. Ko-
nuyla ilgili ayrıntıların detaylı ola-
rak iletileceği ve DEİK’ten destek is-
tendiği belirtildi.

Çanakkale ve İtalya
arasında liman ortaklığı 

DEİK Türk-Gambiya İş Konseyi
tarafından Gambiya Ticaret, Sanayi,
İstihdam ve Bölgesel Entegrasyon
Bakanı Kebba S. Touray, Türk-Gam-
biya İş Konseyi Başkanı Tevfik Emir
Kanpulat, Gambiya Ticaret ve Sa-
nayi Odası (GCCI) CEO’su Almamy
Fanding Taal, Gambiya Ankara Bü-
yükelçisi Gibril Joof, Gambiya Yatı-
rımları ve İhracatı Destekleme Ajan-
sı, Gambiya Liman İdaresi, Banjul
Tersanesi, Gambiya Sivil Havacılık
İdaresi, Gambiya Havayolları, yet-
kilileri ile yaklaşık 40 kadar Türk ve
Gambiyalı firmanın katılımlarıyla
Türkiye-Gambiya İş Forumu dü-
zenlendi.  Forumda, Türk-Gambiya
İş Konseyi Kuruluş Anlaşması imza-
landı.

Forumun açılış oturumunda
Türk-Gambiya İş Konseyi Başkanı
Tevfik Emir Kanpulat, katılımcılara
Gambiya’dan bahsetti. Kanpulat,
“Gambiya Batı Afrika’nın en güven-
li ve en yaşanabilir ülkelerinden bi-
ri. Son 17 senede aynı başkan ve
parlamenter sisteme sahip.  Ma-
dencilik, balıkçılık, turizm ve tarım
sektörlerinde büyük fırsatlar sunu-
yor. Tarım sektörü GSYİH’nın yüzde
22’sini karşılıyor ve nüfusun yüzde
75’ini istihdam ediyor. Sanayi ise
yüzde 18’ini karşılıyor. 2012 yılı
verilerine göre GSYİH’sı 3.5 milyar
dolar olup, kişi başına düşen milli
gelir bin 900 dolar. Enflasyon yüzde
6 oranında. Başlıca ihraç maddeleri
fıstık, kaju fıstığı, balık, pamuk,
palm çekirdeği iken başlıca ithalat
maddeleri gıda ve enerji ürünleri.

Ülkede enerji alanında büyük yatı-
rım fırsatları bulunuyor. Türk Exim-
bank ülkeye 250 milyon dolarlık
bir kredi limiti sağlıyor. Gambiya
ECOWAS üyesi olup, ECOWAS üye-
si diğer 16 ülke ile serbest ticaret fır-
satı da sunuyor” dedi.

İŞ KONSEYİ 
FAYDALI OLACAK
Gambiya Ticaret ve Sanayi Oda-

sı CEO’su Almamy Fanding Taal ise
konuşmasına başlarken, İş Konseyi
Kuruluş Anlaşması’nın imzalanacak
olmasından dolayı duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. Gambiya’nın
bütün yatırımlara açık olduğunu
belirten Almamy Fanding Taal,
Türk yatırımcıları ülkelerine bek-
lediklerini dile getirdi. 

Ülkesindeki yatırım fırsatları-
nın önemine vurgu yapan Gambiya
Ticaret, Sanayi, İstihdam ve Bölge-
sel Entegrasyon Bakanı Kebba S.
Touray da, yapılan iş konseyi an-
laşmasının iki ülke arasındaki eko-
nomik ilişkileri derinleştireceğini
vurguladı. 

Açılış konuşmalarının ardından
Gambiya Yatırımları ve İhracatı
Destekleme Ajansı tarafından Gam-
biya’daki yatırım fırsatlarına ilişkin
bir sunum yapıldı. Toplantının de-
vamında TOBB ve DEİK ile GCCI
arasında Türk-Gambiya İş Konseyi
Kuruluş Anlaşması imzalandı. An-
laşmayı TOBB ve DEİK adına İş
Konseyi Başkanı Tevfik Emir Kan-
pulat, GCCI adına CEO Almamy
Fanding Taal imzaladı.

Gambiya ile iş konseyi
anlaşması imzalandı

Türkmenistan Hükümeti tarafından, Türkmenistan’da
yapılacak yeni yatırımlar için belirlenen 70 milyar
dolarlık bütçe, İstanbul’da görüşüldü. 

DEİK NİSAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ
Tarih Etkinlik Şehir

04.04.2013 TASAM 2. Dünya Türk Forumu İstanbul

04.04.2013 Al-Iktissad Wal-Aamal Group İstanbul
AIWA.

05.04.2013 Mısır Yatırım Bakanı ile Toplantı İstanbul

09.04.2013 Grow with Turkey Konferansı ve İstanbul
GREAT Projesi 

10.04.2013 İrlanda Başbakan Yardımcısı İstanbul
Onuruna Öğle Yemeği 

14.04.2013 Türk-Gana İş Konseyi Acca
Yürütme Kurulu Ziyareti 

16.04.2013 Asya Pasifik İş Konseyleri İstanbul
Başkanlar Toplantısı 

16.04.2013 "Asya Pasifik Bölgesinde Ekonomik Entegrasyon" İstanbul
Konulu Seminer 

17.04.2013 Vietnam Dışişleri Bakan Yardımcısı ile İstanbul
Çalışma Yemeği 

17.04.2013 Tianjin Heyeti ile Toplantı İstanbul

18.04.2013 Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda Fahri Konsolosları İstanbul
ile Toplantı ve Akşam Yemeği 

18.04.2013 Amerika Avusturalya İstanbul
Yeni Zelanda Fahri Konsolosları İle Toplantı 

25.04.2013 Doğu Java Yatırım Ajansı Başkanı İstanbul
Mr. Warno Harisasono ile Toplantı ve İkili Görüşmeler 

26.04.2013 Türk Dünyası Davosu Katılım New York

06.05.2013 Fas-Moritanya Ziyaretine Katılım 

06.05.2013 Avustralya Quensland Eyaleti Madencilik İstanbul
Heyeti Türkiye Ziyareti 

08.05.2013 14. Türk-Mısır İş Konseyi Ortak Toplantısı İstanbul

08.05.2013 Türk - Tayvan İş Konseyi IV Ortak Toplantısı İstanbul

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da
konuşmasında, “Dünyamız açısından
ekonomik ilişkilerimiz açısından olumlu
hayırlı sonuçlar üretmesini temenni
ediyorum. Her iki liderinde bizim için
ortaya koyduğu perspektif çok açık.
Bugün bulunduğumuz noktadan çok
daha ilerlere çok daha iyi noktalara
ilişkilerimizi taşımamız gerekiyor.
Türkmenistan bugün bölgesinde
yükselen yıldızı parlayan bir ülke.
Burada alt yapıya yapılan şehirleşmeye
sanayiye yapılan yatırımlar son derece
önemli. Türkmenistan’ın bu konudaki
gayretini hep birlikte görüyoruz ve
gerçekten takdir ediyoruz. Küresel kriz
birçok ülkeyi çok zor duruma
düşürürken, Türkiye ekonomisi Allah'a
şükür dimdik ayakta ve güçlenmeye
devam ediyor.” Türkiye'nin
gerçekleştirdiği büyümeye de değinen
Bakan Yılmaz, “Önümüzdeki yıllarda da

büyümemiz devam edecek. Burada,
Türkiye'nin izlediği politikaların çok
önemli bir rolü var. Türkiye son 10 yılda
dışarıdan Türkiye'ye yatırımcı çekme
açısından bütün gayretini ortaya
koymuştur. Bu yatırımların daha da
artmasını temenni ediyoruz” diye
konuştu.  Bakan Yılmaz, Türkmenistan
ile karşılıklı yatırımların önemine işaret
ederek, şunları söyledi: “Türk
müteşebbislerin Türkmenistan'a
yapacağı yatırımlar, aynı şekilde
Türkmen kardeşlerimizin Türkiye'ye
yapacağı yatırımlar çok önemli. Türkiye
olarak, Türkmenistan'dan gelecek her
türlü yatırıma kendi yatırımımız gibi
bakıyoruz ve her türlü kolaylığı
sağlayacağız. Türkmenistan'dan
Türkiye'ye gelecek yatırımcılara,
içerideki yatırımcımız hangi hak ve
teşviklerden yararlanıyorsa onları da
yararlandıracağız.”

‘Yatırımlar son derece önemli’

Türk-Gambiya�İş
Konseyi�Başkanı

Tevfik�Emir
Kanpulat,

Gambiya’da
önemli�iş
fırsatları

olduğunu�söyledi.�

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün İs-
veç’e resmi ziyareti kapsamında
TOBB DEİK Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu başkanlığında 10-13 Mart
tarihlerinde İsveç’e geniş katılımlı
Türk işadamları heyeti ziyareti ger-
çekleştirildi. Cumhurbaşkanı Gül’ün
İsveç ziyaretine iş dünyasının yanı sı-
ra, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,
Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış
ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu
katılım sağladılar. 

Stokholm Grand Hotel’de gerçek-
leştirilen Türk-İsveç İş Forumu’nun
açılış oturumunda söz alan DEİK
Türk-İsveç İş Konseyi Başkan Vekili
Yılmaz Çakır, Türkiye’nin Avrupa Bir-
liği’ne tam üyelik sürecinde İsveç’in
süregelen desteğinin altını çizdi ve iki
ülke arasında bilişim teknolojileri,
AR-GE, yenilenebilir enerji-enerji ve-
rimliliği, otomotiv sanayi, savunma

ve havacılık sanayi ile sağlık turizmi
alanında işbirliği fırsatlarına dikkati
çekti. Açılış oturumunun ardından,
“Yenilikçi İsveç, Türkiye’de İş Yapma
Ortamı ve Sürdürülebilir Enerji Çö-
zümleri” oturumları düzenlendi. 

Türk-İsveç İş Forumu toplantısı-
nın kapanış oturumu, Cumhurbaşka-
nı Abdullah Gül, İsveç Kralı Carl XVI.
Gustaf, TOBB DEİK Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan, İsveç Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanı Catharina Elmsater Svard
ve çok sayıda işadamının katılımıyla
gerçekleşti. Hisarcıklıoğlu, forumun
kapanış oturumunda yaptığı konuş-
mada, Avrupa'nın en güçlü ülkele-
rinden birisi olan İsveç'in, ekonomik
gücün, teknolojinin ve yenilikçiliğin
ülkesi olduğunu belirterek, halkın
kapasitesinin ve üretkenliğinin en so-
mut biçimde ortaya konulduğunu di-

le getirdi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin
hemen her sektörde Avrupa ve dün-
yanın en önemli ekonomileri arasına
girdiğini vurguladı. İki ülke arasında
yeni bir dönemi başlatma zamanı gel-
diğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, bili-
şim gibi önemli işbirliği imkanları-
nın olduğuna işaret etti. Hisarcıklı-

oğlu, vize uygulaması, özellikle kara-
yolu nakliyesindeki kotalar ve AB'nin
taraf olduğu serbest ticaret anlaşma-
larına Türkiye'nin paralel olarak taraf
olmamasını karşı karşıya kalınan hak-
sızlıklar olarak niteleyerek, yetkili-
lerden bu sorunların çözümü konu-
sunda çaba göstermelerini istedi.

İsveç ile karşılıklı ilişkiler günden güne gelişiyor
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