
 
 
 
 

 

 

 

Basın Bülteni 

G20 - WAIPA Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Konferansı İstanbul’da… 

İstanbul, 27 Nisan 2015 -  T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın 

(Başbakanlık Yatırım Ajansı) Başkanlığını yürüttüğü Dünya Yatırım Ajansları Birliği’nin (WAIPA) 

G20 - WAIPA Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Konferansı İstanbul’da başladı.  

  

Başbakanlık Yatırım Ajansı ve WAIPA Başkanı İlker Aycı’nın konuşması ile başlayan 

Konferansın açılış oturumunda, İstanbul Sanayi Odası Başkanı ve B20 Türkiye Yürütme 

Kurulu Üyesi Erdal Bahçıvan -, PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Neil Pryor, OECD Yatırım 

Bölüm Başkanı Yrd. Karim Dahou, Viyana Ekonomik Forumu Genel Sekreteri Dr. Elena 

Kritcheva, UNIDO Genel Müdürü Celestin Monga, UNCTAD Genel Sekreteri Dr. Mukhisa Kituyi 

ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan konuşmacı olarak yer aldı.  

 

27 ve 28 Nisan tarihlerini kapsayacak Konferansta, ayrıca B20/G20 delegasyonu yetkilileri, özel 

sektör, akademik camia, önde gelen sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katılımı ile küresel 

yatırım akışlarını etkileyen güncel ekonomik ve siyasi konular üzerinde durulacak. Konferans 

sonrası, WAIPA üyelerinin görüşlerinin derlenmesi suretiyle Türkiye’nin dönem başkanlığını 

yürütmekte olduğu G20 sürecine katkıda bulunacak aksiyonlar belirlenecek. 

 

Başbakanlık Yatırım Ajansı ve WAIPA Başkanı M. İlker Aycı, Konferansın açılışında yaptığı 

konuşmada, dünya ekonomisinin temel taşları üzerinde şekillenecek küresel ortaklıkların 

gelecekteki büyüme için son derece önemli olduğuna işaret ederek şunları söyledi:  “Türkiye’nin 

Yatırım Ajansı olarak, Dünya Yatırım Tanıtım Ajansları Birliği’nin G20 - WAIPA Uluslararası 

Doğrudan Yatırımlar Konferansı’na ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yatırımlar 

ve uluslararası doğrudan yatırımlar anlamında 2014 yılından bu yana Türkiye’nin Başkanlığında 

faaliyetlerine devam eden WAIPA tüm dünyadaki yatırım ajanslarının mensup olduğu tek 

platform. Dünya ekonomileri için detaylı bir strateji yaratılırken aynı zamanda bunların piyasa 

yapıları içerisinde uygulanmasını sağlayacak çıktılar ise B-20'nin çabaları ile sağlanacak. Türkiye 

bildiğiniz gibi G20 önceliklerini; kapsayıcılık, uygulama ve yatırım başlıkları altında görüyor. 

G20’nin yatırım hedefi, WAIPA’nın temel hedefi ile örtüşüyor. İşte bu nedenle çabaların aynı 

yönde bir araya getirilmesi gerekiyor. Bir yandan Yatırım Destek Ajanslarının bulunduğu ülkelerin 

ulusal hükümetlerinin kendi hassasiyetlerini hesaba katarken, diğer taraftan işlerin ticari boyutuna  

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

ilişkin düzenlemelerin iyileştirilmesini sağlamaya çalışmak bir denge işidir. G20, WAIPA’nın 

mevcut çabalarını etkin bir biçimde ilerletmenin ve bunları geliştirmenin önemine inanıyor. Bu 

konferansta, üye ülkelerin küresel kalkınmayı teşvik etmesini sağlayacak yeni yatırım stratejileri 

geliştirilecek. Altyapı ve KOBİ’ler üzerine yenilenmiş bir bakış açısıyla ele alınacak bu işbirliği, 

küresel toparlanma çabalarıyla doğrudan ilişkilidir. Ayrıca, daha güçlü proje hazırlama ve PPP 

(kamu özel sektör ortaklığı) modelleri geliştirilecek.”  

 

Ana oturum konuşmacılarından Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı 

(UNCTAD) Genel Sekreteri Dr. Mukhisa Kituyi,G20 ülkelerinin küresel nüfusun üçte ikisini, 

dünya ticaret hacminin %75’ini ve küresel ekonomik faaliyetlerin yüzde 85’ini temsil ettiğini 

vurgulayarak, şunları söyledi; “Bu nedenle G20, önümüzdeki 15 yılda ticaret, yatırım ve 

gelişme konularında son derece etkin olacaktır. UNCTAD olarak sürdürülebilir gelişim adına 

G20 yatırımlarını destekleme konusunda kapsamlı çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalar 

arasında OECD ile G20’de yatırım kriterleri konusunda ortak hazırladığımız raporlar, 

Ajanslarla ortak hazırladığımız ziraat raporları, değer zincirinde sorumlu yatırım için en etkin 

gelişim – sosyal ve çevresel standartları kapsayan Ajanslar arası çalışma grupları yer 

almaktadır.”  

Dr. Kituyi UNCTAD’ın gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilirlik hedeflerinin tutturulması 

adına önemli katkılarda bulunduğunu belirterek; “Bugün ile 2030 yılı arasında, mevcut 

yatırımlarla olması gereken yatırım tutarı arasında yıl bazında 2,5. Trilyon Dolarlık bir mali 

boşluk saptadık. Bu rakamın telafisi konusunda uluslararası doğrudan yatırımları son derece 

önemli bir rol oynayacaktır.” şeklinde konuştu.  

 

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan G20 – WAIPA Konferansı açılış konuşmasında yatırım 

ikliminin olmazsa olmalarını şu şekilde sıraladı; “Doğrudan yabancı yatırımlar ekonomilere global 

değer zincirinde daha üst basamaklara tırmanma olanakları verir. Yatırım dostu iklimi için siyasi 

ve ekonomik istikrar bir zarurettir. Genel güven seviyesi de bir zarurettir. Mülki ve sınai mülkiyet 

hakları, hukukun üstünlüğü, insan sermayesi, şeffaflık ve ticarete, finansmana açık olmak daha 

fazla yatırım çekmek isteyen her ülke için olması gereken zorunluluklardır. Türkiye, yabancı 

yatırımcılara çok özel teklifler sunan bir ülke. Liberal ve güvenli yatırım ortamı güçlü 



 
 
 
 

 

makroekonomik yapısallar, 

bunların hepsi Türkiye’nin yatırım için seçilmiş ülke olmasını sağlamış etkenler. 

Türkiye, 14 yıllık dönemde 12,5 milyar dolar yıllık ortalama yatırım aldı. Hükümet yatırımları 

Türkiye’de asla ana itici güç olmamıştır. Toplam ihracatımız şu anda 160 milyar dolar oldu. 

Türkiye’de 13 yıldır kabine üyesi bir kişi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim yatırım ikliminin 

geliştirilmesi muhtemelen en maliyet etkin yöntemdir. Yatırımların gelişimini artırmak muhtemelen 

en ucuz yöntemdir. İş dünyasının neye ihtiyacı olduğunu anlayıp bunları yerine getirmekten 

bahsediyorum.  Bizim kalkınma ajansımız bence iyi tasarlanmıştı ve iyi de bir iş çıkarıyorlar. Tıpkı 

bir özel sektör şirketi gibi çok esnek çalışıyor. Biz de zaten böyle olmasını istiyorduk. Bu 

gerçekleşti ve biz de iyi bir sonuç aldık. Ülkelere göre yatırım stratejisi geliştiriyoruz.”  

-*- 

Bilgi için:  

desiBel Ajans - Sibel Kahraman – sibel.kahraman@desibelajans.com - GSM: 0532 270 1127 

 

 

 

 

 

 

 

Dünya Yatırım Tanıtım Ajansları Birliği’nin (WAIPA) Hakkında 

Dünya Yatırım Tanıtım Ajansları Birliği (World Association of Investment Promotion Agencies – WAIPA), bir hükümetler-dışı 
örgüt olarak 1995 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde kurulmuştur. birliğin 162 ülkeden 244 üyesi bulunmaktadır.WAIPA, 
Yatırım Tanıtım Ajansları (YTA) için sunduğu network fırsatlarının yanı sıra kapasite geliştirme ve yatırım tanıtımı alanında iyi 
örnekleri birbirlerine aktarabilecekleri bir forum görevi de görmektedir. Yeni statüye göre egemenliği tartışmalı olmayan herhangi 
bir ülke ya da bölgenin yatırım olanaklarının tanıtımını yapan her ajans WAIPA üyesi olabilmektedir.WAIPA, küresel ve bölgesel 
düzeyde YTA’lar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve yatırım çekme konusundaki deneyim aktarımını kolaylaştırmak amacındadır. 
Kurulduğu 1995 yılından bu yana merkezi Cenevre’de bulunan Dünya Yatırım Ajansları Birliği'nin (WAIPA) merkez ofisi, Ocak 
2015 itibarı ile Cenevre’den İstanbul’a taşınmıştır. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA), Ocak 2014’te Güney 

Afrika Cumhuriyeti’nde gerçekleşen WAIPA Yönetim Kurulu toplantısında; WAIPA Başkanlığına seçilmiştir. www.waipa.org 
 

 

T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Hakkında 

T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yurt dışındaki yatırımcılara yatırımlarına 
yönelik her tür desteği sunan, doğrudan Başbakanlığa bağlı bir kuruluştur. İşletmelerin farklılık gösterebilen ihtiyaçlarına yönelik 
olarak uyarlanabilen uzman hizmetleri ile Türkiye’de yatırım yapan uluslararası yatırımcıların başarılarını en üst seviyelere taşır. 
Yatırım Ajansı, uluslararası yatırımcılara Türkiye’de yeni bir yatırım yapmak ya da mevcut yatırımlarını genişletmek için gerekli 
tüm desteği verir ve güncel bilgileri sağlar. Yatırım Ajansı, yabancı yatırımcıların projeleri için koşulları en elverişli hale 
getirmeye yönelik olarak birçok kilit alanda katma değer sağlayan hizmetler sunar. Ayrıntılı bilgiye www.invest.gov.tr adresinden 
ulaşılabilir. 
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