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SAYIN ÜYEM İZ 
 

TİM’den alınan 03/02/2015 – 265 sayılı yazıda; 
 
"DEİK'ten Meclisimize gönderilen yazıda; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 

Türkmenistan'a 6-7 Kasım 2014 tarihlerinde yaptıkları ziyaretleri sırasında kararlaştırıldığı üzere, 4-
5 Mart  2015 tarihlerinde Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da iki ülke Cumhurbaşkanlarının 
katılımlarıyla, DEİK / Türkiye - Türkmenistan İş Konseyi ev sahipliğinde ve söz konusu İş 
Konseyi'nin karşı kanadı görevini yürüten Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde IX. 
Uluslararası Türkmenistan Yatırım Forumu'nun gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir. 
İlgili yazıda devamla aşağıdaki hususlara  değinilmiştir. 

Dünyada bilinen doğalgaz rezervlerinin yüzde 12’sine sahip olan Türkmenistan bu 
zenginliğini ekonominin diğer sektörlerinin kalkınması için etkili bir şekilde kullanmaya çalışırken, 
yatırım ortamının canlandığı ve tarım, inşaat, makine imalatı, ulaştırma ve lojistik başta olmakla, 
birçok sektörde yatırımların büyük bir ivme kazandığı görülmektedir. 2013 yılında yüzde 10,2 
oranında ekonomik büyüme kaydeden Türkmenistan, Türk müteahhitlerinin en aktif olduğu 
ülkelerden birisidir. Müteahhitlerimizin bugüne kadar Türkmenistan’da üstlendikleri projelerin 
toplam tutarı 41 milyar doların üzerindedir. 
 Türkmenistan’ın sahip olduğu iş ve yatırım imkanlarının Türkiye ve diğer ülke iş çevrelerine 
daha etkin tanıtılması amacıyla ikinci defa İstanbul’da düzenlenecek olan Uluslararası 
Türkmenistan Yatırım Forumu’na iki ülke Cumhurbaşkanlarının yanı sıra, Türkmenistan İnşaat 
Bakanlığı, Petrol, Doğalgaz ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım 
Bakanlığı, Devlet Turizm Komitesi, Sanayici ve Girişimciler Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası, 
Merkez Bankası,  Türkmengaz, Türkmenpetrol, Türkmenkimya  gibi önemli kamu kurum ve 
kuruluşların üst düzey yöneticileri, uluslararası yabancı bürokrat ve firma temsilcilerinin katılımı 
beklenmektedir.  

Bahse konu yatırım forumuna iştirak etmek isteyen şirket ve kurum temsilcilerinin 
http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/31/7 internet bağlantısı üzerinden online kayıt yaptırmaları ve 
katılım ücretini (DEİK üyesi şirket temsilcileri için 250 Euro, diğer şirket ve kurum temsilcileri için 
300 Euro ) online kayıt sayfasında belirtilen hesaba yatırmaları gerekmektedir. Söz konusu ücrete 
forum kapsamındaki oturumlara ve ikili görüşmelere katılım, öğle yemekleri, gala yemeği ve diğer 
ikramlar, tercüme hizmetleri, toplantı dokümanları ve diğer hizmetler dahildir" denilmektedir” 

Bilgileri rica olunur. 
 

 
Canan Aktan ERDOĞMUŞ 

Genel Sekreter V. 
 

 
Ek: Taslak Programı 
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