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                        “ULUSLARARASINA AÇILMAK: Türkiye”  Webinarı  

BASIN BÜLTENİ 
 
Türkiye, hem Doğu-Batı hem de Kuzey-Güney eksenleri arasında doğal bir köprü           
işlevi görerek büyük pazarlar için etkili ve uygun maliyetli bir merkez           
konumundadır.Türkiye'nin stratejik konumu, Tokyo'dan New York'a kadar 16 farklı         
saat dilimindeki pazarlara kolay erişim olanağı sunmaktadır. Çok uluslu şirketler          
giderek üretim, ihracat ve yönetim için merkez olarak Türkiye'yi tercih etmektedir.           
Avrupa’da yaşlanan ve azalan nüfus gibi önemli zorluklarla karşı karşıya olan           
yatırımcılar, Türkiye'nin genç ve iyi eğitimli nüfusunu önemli bir avantaj olarak           
değerlendirilmektedir. Türkiye, güçlü işgücü piyasası ve canlı iç pazarın temellerini          
oluşturan genç, dinamik ve artan nüfusuyla rekabet avantajına sahip olduğu farklı           
sektörlerde yabancı yatırımcılara  benzersiz fırsatlar sunmaktadır.  
 
Lüksemburg Ticaret Odası ev sahipliğinde, Türkiye’nin yabancı yatırımcılara        
sunduğu tüm bu yukarıda bahsedilen yatırım olanaklarını Lüksemburglu iş         
insanlarına anlatmak üzere 25 Kasım 2020 tarihinde “Uluslararasına Açılmak:         
Türkiye” başlıklı online seminer gerçekleşmiştir. Etkinlikte, Türk Belçika Lüksemburg         
Ticaret Derneği Başkanı Sn. Levent Apaydın güçlü bir dış ticaret partneri olarak            
Türkiye’deki fırsatları Lüksemburg’lu iş insanlarına anlatmıştır, ayrıca Webinar’da Dış         
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi Başkanı Sn. Atilla          
Yerlikaya, İstanbul Yatırım Ajansı CEO’su Sn. Nihat Narin ve ODTU Teknokent           
Genel Müdürü Sn. Serdar Alemdar konuşmacı olarak sunumları ile katılmışlardır.          
Lüksemburg Ankara Atanmış Büyükelçisi S.E. Sn. Angèle Da Cruz da etkinlikte bir            
açılış konuşması yapmıştır.  
 
Lüksemburg, siyasi istikrarı ve halkın güvenliği ile tanınan, güçlü bir ekonomiye sahip            
refah düzeyi yüksek ve gelişmiş bir ülkedir. Uluslararası ekonomik faaliyetleri          
nüfusuna oranla çok ileri bir ülke olarak Lüksemburg dünyanın en açık           
ekonomilerinden birine sahiptir. Ayrıca AB'nin resmi başkentlerinden biri olma         
özelliği ile çok sayıda uluslararası kuruma ev sahipliği yapmaktadır. Lüksemburg ve           
Türkiye arasındaki ikili ilişkiler Lüksemburg’da bulunan Türkiye Büyükelçiliği’nin 1987         
yılında açılmasıyla hız kazanmıştır. İki ülke arasındaki etkileşim Lüksemburg’un         
Ankara’da bulunan ve 2011 yılında açılan Büyükelçiliği İle birlikte daha da gelişmiştir.  
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Lüksemburg ve Türkiye arasındaki ikili ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesini          
hedefleyen bu etkinlik sayesinde Lüksemburglu iş insanları Türkiye’deki yatırım         
olanaklarını birincil kaynaklardan öğrenme fırsatı edinmişlerdir. Bilgi ve iletişim         
teknolojileri, enerji, finansal hizmetler, sağlık ve turizm sektörlerindeki fırsatlar;         
Lüksemburglu iş insanlarının seminer sırasında özellikle ilgilendiği alanlar olmuştur.  
 
 
Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği Hakkında  
 
Türk Belçika Ticaret Derneği, 1926 yılında kurulmuş olup; 16 Nisan 2009’da İstanbul,            
Belçika Başkonsolosluğunda yapılan Olağan Genel Kurul’da, Belçika Sanayi ve         
Ticaret Odaları Federasyonu tarafından, Lüksemburg Ticaret Odası temsil yetkisinin         
de Türk Belçika Ticaret Derneği’ne verilmesi sebebiyle, Derneğin ismi “Türk Belçika           
Lüksemburg Ticaret Derneği” olarak değiştirilmiştir. Türk Belçika Lüksemburg Ticaret         
Derneği, Türkiye’de kurulu olan Belçikalı ve Lüksemburglu şirketlerin yanı sıra          
Belçika ve Lüksemburg’ta faaliyet göstermek isteyen Türk kuruluşlarına ve aynı          
zamanda Türkiye ile ticari ve endüstriyel ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan Belçikalı          
ve Lüksemburglu kuruluşları desteklemektedir. Türk Belçika Lüksemburg Ticaret        
Derneği, (cci.be) Belçika Ticaret ve Endüstri Odaları Federasyonu akredite üyesidir. 
 
www.blcct.org 
 
info@blcct.org 
 
+90 212 293 74 46 /+90 544 445 56 05  
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