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1) Sources francophones

▪ Site de l’Ambassade de France
▪ TurquieNews

Visite du MEDEF en Turquie, 2-4 octobre 2013

Une délégation du MEDEF conduite par Jean Lemierre, Président du Conseil des hommes d’affaires du 

Medef International et Conseiller du Président BNP Paribas, s’est rendue à Ankara du 2 au 4 octobre 

2013.

SEM Laurent Bili a accompagné ces 24 entreprises françaises lors de leur entretien avec le Vice-Premier 

Ministre Ali Babacan, avec le Ministre de l’Energie et des Ressources Naturelles Taner Yıldız ainsi que 

lors de leur rencontre avec les représentants des institutions internationales et notamment du Fonds 

Monétaire International, de la Banque mondiale, de la Banque Européenne d’Investissement.

A Istanbul, Laurent Bili a accompagné la délégation du MEDEF à la TUSIAD et a participé à un déjeuner 

au Palais de France avec la délégation et les invités de la BNP-TEB.

Liens sources : 

▪ Ambassade de France - http://www.ambafrance-
tr.org/Visite-du-MEDEF-en-Turquie-2-4
▪ Turquie News - http://www.turquie-
news.com/rubriques/actualite/16842-visite-du-
medef-en-turquie-2-4.html 
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2) Sources turcophones

Fransızlar'dan anlamlı ziyaret (Sabah Ankara)  - réunion à la Mairie d'Ankara

Fransa'nın en büyük İşverenler Birliği (MEDEF) üyesi genel müdür ve bölge müdürlerinden oluşan heyet, 
Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kamil Kılıç, konukları 
karşılayarak, "Siz değerli işveren temsilcilerini Ankara'da görmekten memnun olduk" dedi. Enerji, uzay, 
inşaat, atık ve ulaşım alanlarında faaliyet gösteren uluslararası Fransız firmaların yetkililerini ağırlayan 
Kılıç, yatırımlar ve projeler hakkında kısa bilgi verdi. 

"DESTEĞE HAZIRIZ" 
Kamil Kılıç, "Ankara dünyada 4 milyonluk nüfusa sahip şehirler arasında en yaşanabilir kentlerden biri" 
dedi. Yatırım yapmayı düşünenlere kapılarının açık olduğunu dile getiren Kılıç, Fransız işadamlarına da 
destek vermeye hazır olduklarını kaydetti. 

Liens sources : 

▪ Sabah  - http://www.sabah.com.tr/Ankara/2013/10/05/fransizlardan-anlamli-ziyaret 

* * *

Budak: “Fransa ile ticareti 50 milyar dolara çıkarabiliriz” - réunion à la TOBB

Fransız  İşadamları  Derneği  (MEDEF)  Heyeti  Türkiye programı kapsamında TOBB’u ziyaret  etti.
TOBB Birlik Merkezi’nde ziyaret kapsamında düzenlenen çalışma yemeğinde konuk heyeti TOBB
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve ATSO Başkanı Çetin Osman Budak ağırladı. Budak burada
yaptığı  konuşmada Türk-Fransız  ilişkilerinin  Avrupa’nın  en köklü  ilişkilerinden  olduğunu ifade
ederek,  “Siyasal  alandaki  güçlü  ilişkileri,  başta  ekonomi  olmak  üzere  her  alanda  geliştirmek
istiyoruz” dedi.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Türkiye’nin bölgesinde istikrarlı, güçlü ve
dengeleyici bir ülke olduğuna işaret ederek, “152 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye bu coğrafyanın en
güçlü sanayisine sahiptir.  Avrupa’da satılan her 4 beyaz eşyadan biri  Türkiye’de üretilmekte. Çin’den
sonra dünyanın en büyük müteahhitlik gücü bizim. Dünyanın en büyük 6’ıncı turizm destinasyonuna sahip
Türkiye, yılda 32 milyon turist ağırlamakta” diye konuştu.

http://www.sabah.com.tr/Ankara/2013/10/05/fransizlardan-anlamli-ziyaret


 
15 milyar dolar ticaret hacmi

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Çetin Osman Budak,
bu  rakamların  40-50  milyar  dolarları  bulmasının  mümkün  olduğunu  bildirdi.  Doğrudan  yatırımların
önemine dikkat çeken Budak, üçüncü ülkelerde işbirliği yapmaya da hazır olduklarını anlattı.

Kazan-kazan anlayışıyla önlerindeki fırsatların sağlam ortaklıklara dönüştürebileceklerini açıklayan TOBB
Yönetim  Kurulu  Başkan  Yardımcısı  Budak,  TOBB ve  muhatap  kuruluşun  ilişkileri  kurumsal  temeller
üzerine oturttuğunu ve Fransa Odalar Birliği ile yakınen çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

TOBB olarak  Türkiye’nin  AB’ye  üye  olmasını  her  zaman desteklediklerinin  altını  çizen  Çetin  Osman
Budak şöyle  konuştu:  “Fakat  bazı  çevrelerde AB ile  ilişkilerimiz  sanki  dün başlamış gibi  bir  algı  var.
Halbuki  biz  1959’dan  beri  bu  sürecin  içerisindeyiz.1996’da  Gümrük  Birliği’ne  üye  olarak  tam  üyelik
yolunda önemli bir adım attık”

Türk işadamlarının en büyük sorunlarından birisinin vize konusu olduğuna değinen Çetin Osman Budak,
“Mallarımız Avrupa’da serbestçe dolaşırken, onları üreten biz işadamları dolaşamıyoruz. Vize ve taşıma
kotaları sorunlarının bir an önce çözülmesini bekliyoruz” dedi.

Türk-Fransız İş Konseyi Eş Başkanı Jean Lemierre

Türk-Fransız İş Konseyi Eş Başkanı Jean Lemierre ise konuşmasına TOBB’un Birlik Merkezi olan İkiz
Kuleler’den çok etkilendiğini belirterek başladı. Lemierre “Bizim de böyle görkemli bir binaya ihtiyacımız
var” dedi.

İşadamları olarak her zaman diyalogdan yana olduklarını ifade eden Lemierre, büyüme konusunda da
katma  değeri  yüksek  ürünlerin  önemine  değindi.  Kişilerin  ve  malların  serbest  dolaşımı  ile  AB üyesi
ülkelerin  diğer ülkelerle olan ticaret anlaşmalarının  Türkiye’ye yansıması  konusuna da değinen Türk-
Fransız İş Konseyi Eş Başkanı Jean Lemierre, MEDEF olarak bu konulara çözüm bulunmasından yana
olduklarını açıkladı. Lemierre, ancak bu meselelerin siyasi bileşenleri bulunduğuna da dikkat çekti.

Çok pazarlı bir dünyada ikili anlaşmaların büyük önem taşıdığını belirten Lemierre, ABD ve AB arasındaki
görüşmelerin de başarıyla sonuçlanmasını umut ettiğini söyledi.

Avrupa’da yaşanan ekonomik krize de değinen Türk-Fransız İş  Konseyi  Eş Başkanı  Lemierre, işlerin
yavaş yavaş düzelmeye başladığını dile getirdi. Avrupa’da olup bitenlerin Türk şirketlerince de yakından
takip edildiğini kaydeden Lemierre, özellikle Avro bölgesine ilişkin sorulara da yanıt vermek istediğini ifade
etti.

 Liens sources : 

▪ CCI  d'Antalya  -  http://www.atso.org.tr/detay/2/3/1/3002/budak:-%E2%80%9Cfransa-ile-ticareti-50-
milyar-dolara-cikarabiliriz%E2%80%9D.html

▪ TOBB - http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=5562&lst=Haberler 

* * *
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Sever, ''Hedefine emin adımlarla koşan bir ülkeyiz'' – réunion au min. de l'Economie

Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever Fransız İş Adamları Derneği'nin (MEDEF) ziyaretinde bir 
konuşma yaptı
 
04 Ekim 2013, Cuma 09:40

Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever Fransız İş Adamları Derneği'nin (MEDEF) ziyaretinde yaptığı 
konuşmada Türkiye'nin büyümeye alışmış bir ekonomisinin olduğunu belirterek," Hedefine emin adımlarla 
yürüyen değil, koşan bir ülkeyiz"dedi.  

 Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever, Fransa ile Türkiye arasındaki tarihi dostluğun Fransız 
firmalarının ülkemizdeki geçmişine de yansıdığını vurguladığı konuşmasında, 

İki ülkenin iş adamlarının ve yatırımcılarının ilişkilerin bugünkü boyutuna gelmesinde en büyük etken 
olduğunu belirtti.

 Sever , Fransa’da yaşayan yaklaşık 600 bin Türk vatandaşının, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik 
ilişkilerde bir köprü vazifesi gördüğünü kaydetti.

Sever,özetle şunları kaydetti:
"Biz, Türkiye olarak geçmişten gelen bağlarımızı güçlendirerek ilişkilerimizin geleceğini sağlam temeller 
üzerinde devam ettirmek, ekonomik ilişkilerimizi daha ileri boyutlara taşımak istiyoruz. Özellikle son 
yıllardaki performanslarınızla, Türkiye ile Fransa arasındaki ticari ilişkilerin şekillenmesine ve ülkelerimizin 
kalkınmasına ve karşılıklı ekonomik ve siyasi ilişkilerimizin geliştirilmesine sağladığınız katkıları takdirle 
karşılıyoruz. "dedi.  
 
Türkiye'nin son on yılda hızla büyümeye alışmış bir ekonomi olduğunu belirten Sever,  
"Geçtiğimiz yıl % 2,2 büyüdüğümüz için bunu yetersiz gören, çok daha hızlı büyümemiz gerektiğine 
inanan bir iş dünyamız var. 
 Türkiye, Uzakdoğu’daki birkaç ülkeyi hariç tutarsak, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi ve pazarıdır. 
Üstelik bunu Avrupa ve Orta-Doğu’daki krizlere rağmen başarıyoruz.  
Yükselen bir ekonomi olarak dünyanın en büyük 17., Avrupa’nın en büyük 6. ekonomisiyiz. 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023’te ise, 2 trilyon dolar GSYİH, 500 milyar dolar mal 
ihracatı, 150 milyar dolar hizmet ihracatı ve 25.000 dolar kişi başına milli gelir ile dünyanın ilk 10 
ekonomisi arasına girmeyi hedefliyoruz."dedi.  
 İkili ticarete bakıldığında en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler arasında 8. sırada yer alan Fransa ile 
toplam ihracat ve ithalatının yalnızca %1’ni gerçekleştiriyor olmasının, 600 yıllık geçmişi olan iki dost 
ülkeye yakışmadığını düşündüğünü belirten Sever, "Bu durumu çözmenin tek yolu karşılıklı ticaretimizi ve 
yatırımlarımızı artırmaktan geçmektedir."dedi.
  EXPO 2020 için de İzmir'in aday kent olduğunu değinen Sever bu konuda Fransa'dan destek 
beklediklerini söyledi.

▪ Tarsus  Ekspres  -  http://www.tarsusekspres.com.tr/haber-sever-hedefine-emin-adimlarla-kosan-bir-
ulkeyiz-1157.html 

▪ Mersinkent Haber - http://www.mersinkent.com/ekonomi/ticaret-ve-sanayi/4778-mustafa-sever.html 
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