3. İstanbul PPP Haftası – Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yatırım Ortamı
08 Kasım 2018, İstanbul
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sayın Arda Ermut,
Cumhurbaşkanı Hukuk Baş Danışmanı Sayın Mehmet Uçum,
Türkiye İş Dünyasının Değerli Temsilcileri,
3. İstanbul PPP Haftası kapsamında düzenlediğimiz “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yatırım
Ortamı Paneli”nin sonunda, sizleri, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK ve şahsım adına selamlıyor,
kıymetli sunumları için Sayın Arda Ermut ve Sayın Mehmet Uçum’a teşekkürlerimi sunuyorum.
Aylar öncesinden belirlenmiş bir doktor randevum sebebiyle, maalesef, bu akşamki
sunumlardan şu an için şahsen faydalanamadım, ama elbette arkadaşlarımdan detaylarını alacağım.
Dünyanın en önemli yatırımcıları arasında gösterilen Warren Buffet’ın bir sözünü hatırlatmak
istiyorum: “Risk, ne yaptığını bilmemekten ileri gelir” der Buffett.
DEİK olarak, bu panel dahil bu hafta boyunca, başta üyelerimiz olmak üzere, tüm iş dünyası
temsilcilerimizin, yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik stratejiler ve atılan adımlara ilişkin net ve
doğru bilgiye, doğrudan ve en yetkin isimleri dinlemek suretiyle erişmelerini hedefledik.
Bu yaklaşımla, 3. İstanbul PPP Haftasında, 25 ülkeden 40’ı aşkın bürokrat ve eğitmeni
ağırladık. Türkiye’nin PPP alanında deneyimli yatırımcı firmalarını onlarla biraraya getirdik. Kendi
ülke sunumlarını ve gelecek dönem projelerini Türk özel sektörüne anlattılar. Umut ediyorum ki,
bilgilendirici, aydınlatıcı ve faydalı olmuştur.
Dünya çapında iş yapan müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarımız, yabancı ortaklı
şirketlerimiz, yurtiçi ve dışında yeni ve proje geliştiren girişimcilerimizin oluşturduğu üyelerimizle
gerçekleştirdiğimiz birçok görüşmede, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin” Türkiye’deki yatırım
ortamı üzerinde olumlu sonuçlar doğuracağına ilişkin olumlu bir inanç gözlemledik. Diğer yandan,
özellikle büyük projelerin kavramsal çerçevesi, orta ve uzun vadeli stratejileri, hukuki altyapısı, karar
mekanizmaları ve yatırım ortamını iyileştirecek enstrümanları ile nasıl hayata geçirileceği konusunda,
iş dünyamızın gündeminde bazı soru işaretleri olduğunu da gördük.
İnanıyorum ki, özellikle bu panelimizde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sayın Arda
Ermut’un ve Cumhurbaşkanımızın Hukuk Danışmanı Sayın Mehmet Uçum’un konuşmaları, bu soru
işaretlerini fazlasıyla gidermiştir.
Değerli Katılımcılar,
Hepinizin bildiği gibi, bugün Türkiye, PPP alanında bir noktada ve önemli bir deneyim ve bilgi
birikimine sahip. Hayata geçirdiğimiz ve üzerinde çalıştığımız büyük ölçekli ve tüm dünyada sayılı
projeler arasına giren PPP projelerimiz sayesinde, bütün dünyada kabul edilen, kredilendirilebilir bir
dokümantasyonumuz oluştu.
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Geçtiğimiz yıl boyunca, DEİK olarak düzenlediğimiz birçok iş forumu ve yuvarlak masa
toplantısında; Romanya, Bulgaristan gibi Balkan ülkelerinden tutun, Orta Asya ve Orta Doğu
ülkelerine varana dek çok geniş bir coğrafyada, sahip olduğumuz bu deneyim ve bilgi birikimini de
paylaştık. Gittiğimiz yerlerde PPP proje önerileri sunduk. Ciddi bir karşılık bulduğumuzu da ifade
etmek isterim.
Bütün dünyada, gelişen ülkelerin ilk adımlarını, tüm ülke ekonomisinin üzerine kurulduğu
temel gibi düşünebileceğimiz; ulaştırma, sağlık ve diğer altyapı yatırımları gibi alanlarda, büyük
ölçekli projeler hayata geçirerek attıklarını biliyoruz. Türkiye de, bu anlamda bir istisna değil ve
hedeflerimize ulaşmak için, sağlıkta dönüşüm, ulaştırma, havacılık ve iletişim gibi alanlarda büyük
ölçekli yatırımlar yapmadan, rekabetçi bir dünyada “güçlü ekonomiler” arasındaki yerimizi korumamız
sizler de takdir edersiniz ki imkansız. Bu bağlamda, kamunun tecrübesi ve özel sektörün
dinamizmini, kamu bütçesine yük getirmeden buluşturan PPP projelerinin başarıyla hayata
geçirilmesi ve sürdürülebilirliği, devletimiz için olduğu kadar, biz iş dünyası temsilcileri için de
‘gelecek vizyonumuzda’ özel önem ve yer tutuyor.
Değerli Katılımcılar,
İzninizle sizlere DEİK’ten de kısaca söz etmek istiyorum.
Temel değeri ve işlevi olarak “ticari diplomasi”yi odağına alan kurulumuz, uluslararası ticaret
ve yatırımların da; tıpkı edebiyat, sanat, spor, ya da akademi gibi, ülkeler arasındaki etkileşimi artıran
sivil diplomasi unsurları olduğunu savunuyor.
DEİK olarak, Türkiye’nin gücünü dünyaya taşıma ilkesiyle faaliyet gösteriyoruz. Bütün
renkleriyle Türkiye’nin özel sektörünü dış dünyayla buluşturan bir platform olarak, 32 yıldır
çalışıyoruz.
Bugün itibarıyla, tüm dünyaya yayılmış, 5’i sektörel, 2’si özel amaçlı ve 138’i de ülke ve bölge
bazlı olmak üzere, 145 iş konseyimizle faaliyetteyiz.
“Yalnız taş duvar olmaz” demiş atalarımız..
Hafta boyunca düzenlenen tüm oturumlar ve panellerde, birlikte çalışma kültürümüzün
kendini en güzel şekilde gösterdiği alanlardan biri olduğuna inandığım PPP projelerinin, yeni
dönemde de hayata geçirilmesine dair tüm detayları ele alındı. Öyle olması için çabaladık. Umarım
memnun kaldınız.
Bu duygularla sözlerime son verirken, başta kıymetli katkıları ve bu programın hayata
geçirilmesinde gösterdiği çabaları nedeniyle PPP Komitesi Başkanımız Sayın Eyüp Vural Aydın ve
programda engin bilgi birikimlerini bizimle paylaşan konuşmacılarımız olmak üzere tüm katılımcılara
teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
Nail Olpak
DEİK Başkanı

2

