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Saygıdeğer İşadamları, Değerli Konuklar,
TÜSİAD adına hepinizi saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün
burada TÜSİAD International’ın T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı
(TYDTA) işbirliğinde düzenlediği “Yabancı Yatırımcı – Yerli Partner / Proje
Buluşturma Semineri”nde sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu
vesileyle Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkan Yardımcısı ve Yatırım
Tanıtım Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Arda Açıksöz ve uzman ekibine de katılımları
için teşekkür etmek isterim.
Türkiye’ye yatırım yapma hedefini ortaya koymuş ve finansal kaynağa sahip yabancı
yatırımcıların temas noktası olan TYDTA temsilcileri ile; sektöründe genişleme,
kapasite artırma, büyüme hedefleyen, projesine stratejik ve/veya finansal ortak arayan
firmaların bilgilendirilmesi amaçlanan bu seminerin Türk iş dünyası için önemli bir
fırsat sunacağına inanıyorum.
Kalkınmanın ve ekonomik büyümenin en önemli itici güçlerinden birisinin ülkemize
yatırım için gelen yabancı sermaye olduğu açıktır. Özellikle ülkede reel iç tasarrufların
yetersizliği ve genç nüfus ile düşük milli gelir düzeyinin dayattığı yüksek büyüme
ihtiyacı dış yatırımın önemini hayati kılmaktadır. 50 yıllık bir sessizlikten sonra
istikrar ve AB çıpasıyla aniden bir sıçrama gözlenmiş ve ülkemiz son beş yılda
yaklaşık 65 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye çekmiştir. Ancak bu düzeyler
Türkiye’nin gerçek potansiyelinin oldukça altındadır. Bu potansiyele ulaşmanın
anahtarının yatırım ortamının cazibesini ve rekabetçiliğini arttırmaktan ve ülke riskinin
aşağı çekilmesinden geçtiğinde yaygın mutabakat bulunmaktadır.
2008 yılında TÜSİAD International bünyesinde kurulmuş olan Bağımsız Varlık
Fonları Çalışma Grubu, Türkiye’ye yatırım amaçlı kaynak çekmek hedefiyle bu fonlar
arasından seçilenler ile temasa geçmiş ve onları Türkiye’ye davet etmiştir. Bu çalışma
sırasında, T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile varolan işbirliğimiz
doğrultusunda, elinde önemli miktarlarda fon olan yabancı yatırımcılara sunulabilecek
projelerin ortaya çıkarılması ihtiyacı tespit edilmiştir. Bu tespitten de hareketle böyle
bir seminer düzenleme fikri ortaya çıkmıştır.
Bu çerçevede bugün, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkan Yardımcısı ve
Yatırım Tanıtım Hizmetleri Daire Başkanı Arda Açıksöz bizlere yabancı yatırımcılar
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tarafından aranılan projelerin özellikleri, yabancı yatırımcıların projelerden beklentileri
konusunda bir sunum yapacaktır. Sunumun ardından soru & cevap kısmına geçilecek,
akabinde ajans temsilcileri ile birebir görüş alışverişinde bulunma fırsatı olacaktır.
Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor, şimdi sözü Sayın Arda Açıksöz’e
bırakmak istiyorum.
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