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BAŞKAN’DAN | PRESIDENT

WE ARE PICKING
UP SPEED, WE ARE
RENEWING OURSELVES
AS WE PROGRESS

Hızımıza Hız Katıyor, Yenilenerek Yol Alıyoruz
President of DEİK

Nail Olpak DEİK Yönetim Kurulu Başkanı
@NailOlpak

T

he Chinese philosopher Lao Tzu says, ‘If you
streamline your thoughts, everything else in
your life will fall into place.’ As DEIK (Foreign
Economic Relations Board), we are moving
decisively on the strategies we have established in order
to strengthen and develop the foreign economic relations
of our country.
As volunteer ambassadors, the number of our business
councils, which are our most important strength throughout the world, has reached 146 with the latest addition of
South Sudan. We continue our ‘commercial diplomacy’
activities with the work of our business councils around
the world.
We are picking up speed and renewing ourselves as we
progress with our reinforced 146 business councils, 150
monthly meetings and business forums, with the reports
we prepare, with our joint projects in third countries, our
work carried out through the World Turkish Business
Council (DTİK) and our other activities covering our external economic relations.
There are some areas where more added value can be
generated for Turkey as a result of DEIK’s country-specific nature of employees. In the coming days, our business council will share the suggestions of each of our
business councils regarding the incentive systems that
are applied in the relevant countries, applications that
pave the way for investors and our recommendations for
the removal of obstacles together with the systematics

Çinli filozof Lao Tzu, “Eğer düşüncelerini düzene sokarsan, hayatında geri kalan her şey yerini bulur.” der. DEİK
olarak ülkemizin dış ekonomik ilişkilerini güçlendirme ve
kalkındırma yolunda oluşturduğumuz stratejiler üzerinde
kararlılıkla ilerliyoruz.
Gönüllü elçiler olarak tüm dünyaya yayılmış en önemli
gücümüz olan iş konseylerimizin sayısı, en son Güney
Sudan’ın da eklenmesiyle 146’ya ulaştı. Dünyanın dört
bir yanındaki iş konseylerimizin çalışmalarıyla, “ticari diplomasi” faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
Güçlenen 146 iş konseyimizle, ayda sayısı 150’yi bulan
toplantılarımız ve iş forumlarımızla, hazırladığımız raporlarla, 3. ülkelerde gerçekleştirdiğimiz ortak projelerimizle,
Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) vasıtasıyla yürüttüğümüz
diaspora çalışmalarımızla ve dış ekonomik ilişkilerimizi
kapsayan diğer faaliyetlerimizle hızımıza hız katıyor, yenilenerek yol alıyoruz.
DEİK’in ülke bazlı çalışan kendine has yapısı gereği Türkiye için daha fazla katma değer oluşturabileceği bazı
alanlar mevcut. Her bir iş konseyimizin kendi ülkesi bazında o ülkede uygulanan ve yararımıza olacak teşvik
sistemlerini, yatırımcıların önünü açan uygulamalar ve
kaldırılan engellere ait önerilerini, bunlarla birlikte bilim-teknoloji-yenilikçilik alanındaki sistematiği ve bizim
ülkemize yönelik tavsiyelerini önümüzdeki günlerde
başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere, ilgili mercilerle
paylaşacağız.
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WE ARE PICKING UP SPEED, WE ARE RENEWING OURSELVES AS WE PROGRESS
Hızımıza Hız Katıyor, Yenilenerek Yol Alıyoruz

in the field of science-technology-innovation that benefit
our country initially with the Ministry of Trade and relevant
platforms.
Success must be measurable. We will share the intermediate results of the Business Councils Performance
Assessment, which we have prepared to measure the
success of our work, as of the end of June. At the end
of the year, we will announce both the annual results and
award the successful business councils at the Selective
General Assembly of our Business Councils with “Commercial Diplomacy Awards”.
In addition to these, we closely follow all developments in
the world and are working on adapting our country to new
situations. The economic center of the world is moving
from west to east, towards Asia. The countries in this region, with their strong industrial production, increase their
share in global trade and determine the economic agenda of the world with their technological breakthroughs. In
recent years, this region, and especially China, has been
investing rapidly in order to become a soft power through
lessons learned from the Cold War period.
While we increase our economic relations with these
countries on the one hand, we are working towards making the balance more positive in our favor. It seems that
we have to continue our activities more effectively and
rationally. China and India, which are among the target
countries determined by the Ministry of Trade, are among
the countries that we need to focus more on. In order
to increase our economic relations with these countries,
we are preparing market guides as well as meeting with
our stakeholders to explore opportunities. We are thinking about other steps to be taken, brainstorming at our
meetings to this end.

10

Başarı ölçülebilir olmalıdır. Çalışmalarımızın başarısını
ölçmek için hazırladığımız İş Konseyleri Performans Değerlendirmesi’nin ara sonuçlarını, haziran sonu itibarıyla
paylaşacağız. Yıl sonunda ise İş Konseylerimizin Seçimli
Genel Kurulunda hem yıllık sonuçları açıklayacak hem
de başarılı iş konseylerimizi, vereceğimiz “Ticari Diplomasi Ödülleri” ile ödüllendireceğiz.
Bunların yanı sıra dünyada yaşanan tüm gelişmeleri yakinen takip ediyor ve ülkemizin yeni durumlara adaptasyonu konusunda çalışmalar yapıyoruz. Malum dünyanın
iktisadi merkezi batıdan doğuya, Asya’ya doğru kayıyor.
Bu bölgedeki ülkeler, güçlü sanayi üretimleri ile bir yandan küresel ticaretteki paylarını arttırırlarken diğer yandan da yaptıkları teknolojik atılımlarla dünyanın iktisadi
gündemini belirliyorlar. Son yıllarda ise bu bölge ve özellikle de Çin, Soğuk Savaş döneminden çıkardığı derslerle yumuşak güç olmak için yatırımlarını hızla arttırıyor.
Biz de bu ülkelerle ekonomik ilişkilerimizi bir yandan
artırmakla birlikte dengeyi kendi lehimize daha olumlu
kılma doğrultusunda çalışıyoruz. Görünen o ki bu çalışmalarımızı daha efektif ve akılcı bir şekilde sürdürmeliyiz.
Ticaret Bakanlığımız tarafından belirlenen hedef ülkeler
arasında olan Çin ve Hindistan, üzerinde çalıştığımız ve
daha da çok çalışmamız gereken ülkelerden. Bu ülkelerle ekonomik ilişkilerimizi artırmak üzere hem pazar
rehberleri hazırlıyor hem de paydaşlarımızla bir araya
gelerek imkânları araştırıyoruz. Bu doğrultuda atılacak
diğer adımlar üzerinde kafa yoruyor, toplantılarımızda
beyin fırtınası yapıyoruz.

We have prepared a study together with our Logistics
Business Council and the Turkey-China Business Council on alternative scenarios regarding the position of Turkey in terms of China’s ‘Belt and Road Initiative’ which
will affect around 70 economies directly and we will present it to the public soon.

70 civarında ekonomiyi doğrudan etkileyecek olan Çin’in
“Kuşak ve Yol Girişimi” ile ilgili olarak Türkiye’nin kendisini nasıl konumlandıracağına dair alternatif senaryoları kapsayan bir çalışmamızı Lojistik İş Konseyimiz ve
Türkiye-Çin İş Konseyimizle birlikte hazırladık, yakında
kamuoyuna sunacağız.

I hope that the second issue of our journal will be beneficial, and I believe that it will be stimulating to understanding the new parameters of the changing and transforming world.

Dergimizin ikinci sayısının hayırlı olmasını diliyor, değişen
ve dönüşen dünyanın yeni parametrelerini kavramada
ufuk açıcı olacağına inanıyorum.

Sincerely...

Saygılarımla...
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OF TURKEY’S NATION
VICTORY IN DEMOCRACY

SUNUŞ | PRESENTATION

OUR GOALS BRING US TO OURSELVES
Hedeflerimiz Bizi Kendimize Ulaştırıyor
Chief Editor Adem Dönmez Genel Yayın Yönetmeni

W

e conceal time in the lines on our faces
and our old photographs. We have a story,
experiences and memories that we have
stored in each and every one. We are either
watching as time goes by or planning to streamline our
priorities. The important thing is not to be alive, not to win
and certainly not to have. The important thing is to annotate
time and be remembered. For us, Business Diplomacy is
an annotation that we have placed on time, a story.
Modern life and the changing nature of the world offer opportunities to all of us to escape our responsibilities. The
belief that we do not have enough strength to accomplish
important works or our talents cannot reveal the energy we
possess can overwhelm us. However, if we succeed as
much as our strength and our talents allow, we will have
fulfilled our responsibility. We do not set targets that we
cannot reach to escape from what we can do. We do not
burden others with our responsibility. As the Business Diplomacy family, we take small steps with all our energy and
try to reach our goals one by one.
Our first issue was instrumental to a good start. In our
second issue we worked better and we prepared content
that you can read with pleasure. Our interview in this issue in which we put the China Belt Road Project under the
spotlight as the cover story is with Turkey-China Business
Council Chairman Mr. Murat Kolbaşı. Professor Dr. Ali Resul
Usul contributed to this issue with two important articles
on two different topics. Especially the text: ‘New Zealand /
Christchurch Massacre: Ecosystem and Rhetoric of Global
Islamophobia presents a different perspective. At the same
time Dr. Ahmet Faruk Aysan, Dr.Uğur Yasin Asal and Ata
Group President Korhan Kurdoğlu are names who have
enriched our cover story with their valuable opinions. In
addition, Pınar Tenteoğlu, Deputy Director General for Promotion of Ministry of Culture and Tourism, is among those
adding value in this issue with her article titled ‘Tourism
Sector in the Macroeconomic Perspective’.
In the Value Added section, we have discussed the Istanbul Airport, which will be the largest in the world when
completed, in the Synergy section we introduced BEST
Transformer which is among the world's leading companies
in the field of transformer production and diversity while
Versus was dedicated to the USA and Togo. On the other
hand, we have compiled many current and actual topics in
the journal for you.

@ademdonmez

Zamanı, yüzümüzdeki çizgilerde ve eski fotoğraflarımızda
gizliyoruz. Her birinde sakladığımız bir hikâye, yaşanmışlıklar ve biriktirdiğimiz anılar var. Ya akıp geçmesini seyrediyoruz zamanın ya da önceliklerimizi düzene koymak için
planlamalar yapıyoruz. Önemli olan yaşıyor olmak değil,
kazanmak değil, sahip olmak hiç değil. Önemli olan, zamana not düşmek ve hatırlanabilmektir. Business Diplomacy, bizim için zamana düştüğümüz bir nottur, hikâyedir.
Modern hayat ve dünyanın değişken hâli hepimize sorumluluklarımızdan kaçmak için fırsatlar sunuyor. Gücümüzün
önemli işleri başarmaya yetmeyeceği veya yeteneklerimizin sahip olduğumuz enerjiyi açığa çıkaramayacağı inancı,
benliğimizi sarabiliyor. Fakat biz gücümüzün yettiği ve yeteneklerimizin el verdiği kadarını başarırsak sorumluluğumuzu yerine getirmiş olacağız. Biz, yapabileceklerimizden
kaçmak için kendimize varamayacağımız hedefler belirlemiyoruz. Biz, sorumluluğumuzu başkalarının üzerine yıkmıyoruz. Biz, Business Diplomacy ailesi olarak tüm enerjimizle küçük adımlar atarak hedeflerimize tek tek ulaşmaya
çalışıyoruz.
İlk sayımız güzel bir başlangıca vesile oldu. İkinci sayımızda dersimize daha iyi çalıştık ve sizlere keyifle okuyacağınız içerikler hazırladık. Çin’in Kuşak Yol Projesi’ni kapak
konusu olarak mercek altına aldığımız bu sayıda, röportajımızı Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanımız Sayın Murat
Kolbaşı ile gerçekleştirdik. Prof. Dr. Ali Resul Usul, iki farklı
konuda önemli iki makale ile bu sayımızda yer aldı. Özellikle “Yeni Zelanda/Christchurch Katliamı: Küresel İslamofobinin Ekosistemi ve Retoriği” adlı metni farklı bir bakış
açısı sunuyor. Aynı zamanda Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan,
Dr. Uğur Yasin Asal ve Ata Grubu Başkanı Korhan Kurdoğlu da değerli görüşleri ile kapak konumuzu zenginleştiren
isimlerden oldu. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma
Genel Müdür Yardımcısı Pınar Tenteoğlu da “Makroekonomik Perspektifte Turizm Sektörü” başlıklı yazısıyla bu sayımıza değer katanlar arasında yer alıyor.
Katma Değer kısmında, tamamlandığında dünyanın en
büyüğü olacak İstanbul Havalimanı’nı, Sinerji’de transformatör üretimi ve çeşitliliği konusunda dünyanın sayılı firmaları arasında bulunan BEST Transformatörü, Versus’ta
ise ABD ve Togo’yu ele aldık. Öte yandan dergide pek çok
güncel ve aktüel konuyu da sizler için derledik.

As the Business Diplomacy family we would like to express
our gratitude to all of our authors who supported this issue.

Bu sayımıza destek veren tüm yazarlarımıza Business
Diplomacy ailesi olarak şükranlarımızı sunuyoruz.

We wish you an enjoyable read.

Keyifli okumalar dileriz.
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AN OPPORTUNITY TO EXPORTERS FROM THE “MADE IN TURKEY”
STORE IN CHINA
Çin’deki “Türk Malı” Mağazasından İhracatçılara Fırsat
azaar Park, created by Lou Ke, graduated from Bosporus University in Tianjin, China, inspired by
Istanbul Grand Bazaar offers the opportunities to Turkish exporters as a centre which only sells
products specific to Turkey. Lou Ke said this concept is also new for the Chinese market and “We aim
that those who visit our store recognize Turkish culture and gain love of Turkey.”

THERE ARE
47 TURKISH
COMPANIES
IN BAZAAR PARK

Çin’in Tianjin kentinde, Boğaziçi Üniversitesi mezunu Lou Ke tarafından İstanbul Kapalıçarşı’dan esinlenerek oluşturulan Bazaar Park, sadece Türkiye’ye özgü ürünlerin satıldığı bir merkez olarak Türk ihracatçılarına fırsatlar sunuyor. Bu konseptin Çin pazarı için de yeni olduğunu
dile getiren Lou Ke, “Mağazamızı ziyaret edenlerin Türk kültürünü tanımalarını ve Türkiye sevgisi kazanmalarını hedefliyoruz.” dedi.

BAZAAR PARK’TA
47 TÜRK FIRMASI
YER ALIYOR

B

$179 BILLION TRADE IN 10
YEARS WITH AFRICA
Afrika ile 10 Yılda 179 Milyar
Dolarlık Ticaret

TURKEY IS HEADING STRAIGHT
FOR THE TOP WITH THE
NUMBER OF BLUE FLAG
BEACHES

A

Türkiye Mavi Bayraklı Plaj Sayısında
Zirveye Koşuyor

ccording to the Turkey Statistical Institute’s data, during
2009-2018, the total trade volume between Turkey and
Africa was 179 billion dollars. During this period, while Turkey’s export was 121 billion dollars, there were 58 billion dollars imports from the continental countries. Egypt, Algeria and
Morocco were recorded as the three countries with the highest
exports last year.

In the last 17 years, of 179 billion dollars of trade
between Turkey and the African continent, 66% was
performed with the North African countries and 34%
was achieved from the trade performed with other
African countries
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2009-2018 döneminde Türkiye ve Afrika kıtası arasında toplam ticaret hacmi
179 milyar dolar oldu. Bu süre zarfında Türkiye’nin 121 milyar
dolarlık ihracatına karşılık, kıta ülkelerinden 58 milyar dolarlık
ithalat gerçekleştirildi. Geçen yıl kıtada en fazla ihracat yapılan
üç ülke sırasıyla Mısır, Cezayir ve Fas olarak kayıtlara geçti.

A

ccording to the Turkey Environment and Education
Foundation (TÜRÇEV) data, there are blue flags in 459
beaches, 22 marinas and 10 yachts in Turkey. With the number of blue flags, Turkey ranks third after Spain and Greece
among the countries of the northern hemisphere. France
and Italy follow Turkey.

Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) verilerine göre,
Türkiye’de 459 plajın yanı sıra 22 marina ve 10 yatta mavi
bayrak dalgalanıyor. Türkiye sahip olduğu mavi bayrak
sayısı ile kuzey yarım küre ülkeleri arasında İspanya ve
Yunanistan’dan sonra üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye’yi
de sırasıyla Fransa ve İtalya takip ediyor.

FIRST FIVE COUNTRIES –
NUMBER OF BLUE FLAGS

TURKEY
459

SPAIN
590

FRANCE
399

İlk Beş Ülke – Mavi Bayrak Sayısı

Son 17 yılda Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki 179
milyar dolarlık ticaretin %66’lık kısmı Kuzey Afrika
ülkeleriyle gerçekleştirilirken %34’lük dilimi ise
diğer Afrika ülkeleriyle yapılan ticaretten sağlandı
LAST YEAR TURKEY’S
EXPORTS TO
IMPORTS
AFRICA WERE
FROM AFRICA WERE
121 BILLION DOLLARS 58 BILLION DOLLARS

14
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GREECE
519

ITALY
368

THE FIRST THREE CITIES IN
TURKEY – NUMBER OF BLUE FLAGS
Türkiye’de İlk Üç Şehir – Mavi Bayrak Sayısı

ANTALYA
200

MUĞLA
100

İZMİR
52

TOPICAL | GÜNCEL

TURKEY IS THE REFORM LEADER IN INTERNATIONAL INVESTMENT
Uluslararası Yatırımda Reform Devi Türkiye

V

ice President Fuat Oktay attended the Coordination Council for the Improvement of the Investment Environment (YOIKK) Meeting in the Presidential Complex. In his speech, Oktay said “Among the OECD countries, Turkey was registered as “the most reformist country” for abolishing restrictive
barriers to international direct investments and in the last 17 years, it managed
to attract more than $210 billion international direct investment.“ Oktay stated
that all these reform efforts were implemented by taking into consideration the
comprehensive consultations and demands from the sections represented by
the participants.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde,
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı’na
katıldı. Oktay yaptığı konuşmada, “Türkiye, OECD ülkeleri arasında uluslararası doğrudan yatırımların önündeki kısıtlayıcı engelleri kaldırmada ‘en
reformcu ülke’ olarak tescillendi ve son 17 yılda 210 milyar doların üzerinde
uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başardı.” dedi. Oktay, tüm bu reform
çalışmalarının, kapsamlı istişareler ve katılımcıların temsil ettiği kesimlerden
gelen talepler göz önünde bulundurularak hayata geçirildiğini kaydetti.

TURKISH CULTURAL YEAR
BEGAN IN JAPAN

2.4 PERCENT OF
APPROXIMATELY 5.7 PERCENT
ECONOMIC GROWTH OF TURKEY
IN THE LAST 17 YEARS CAME
FROM DIRECT INVESTMENTS
TÜRKIYE’NIN, SON 17 YILDAKI
ORTALAMA YÜZDE 5,7’LIK
EKONOMIK BÜYÜMESININ
2,4’LÜK KISMI DOĞRUDAN
YATIRIMLARDAN GELDI

Japonya’da Türk Kültür Yılı Başladı

MEDICAL DEVICES
EXPORTS FROM TURKEY
TO 57 COUNTRIES

2

Türkiye’den 57 Ülkeye Tıbbi
Cihaz İhracatı

019 Turkish Cultural Year in Japan started with the opening of
Tulip Tradition Exhibition in the Treasures and Ottoman Empire
in March. Culture and Tourism Minister Mehmet Nuri Ersoy spoke at
the opening ceremony and stated that in order to strengthen relations
between Turkey and Japan, 2019 was declared as the Turkish Cultural
Year in Japan. The exhibition, which ends at the National Art Center
of Tokyo on May 20, will host its visitors at the National Museum of
Modern Arts, Kyoto, from June 14 to July 28.

Japonya’da “2019 Türk Kültür Yılı”, Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği Sergisi’nin mart ayında yapılan açılışıyla
başladı. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi
amacıyla 2019’un Japonya’da Türk Kültür Yılı ilan edildiğini belirtti.
Tokyo Ulusal Sanat Merkezinde 20 Mayıs’ta sona eren sergi, 14
Haziran-28 Temmuz tarihleri arasında ise Kyoto Modern Sanatlar
Ulusal Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

IN THE EXHIBITION THERE ARE
162 PIECES
FROM TOPKAPI
PALACE

16

9 PIECES
FROM
DOLMABAHÇE
PALACE

14 PIECES
FROM YILDIZ
PALACE
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I

n his explanation, Health Federation President
Raşit Dinç said that about 60 percent of medical
devices that Turkey once imported can be produced
with local and national resources today. Dinç said,
"Turkey exports medical devices, particularly cardiology, cardiovascular, medical device exports to 57
countries. All Europe together with many other countries use Turkey's domestic and national products in
their clinics. Dinç also emphasized that, they want to
carry one of the Turkish medical companies to the
top five in the world in 2023.

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç yaptığı
açıklamada, Türkiye’nin daha öncesinde ithal ettiği tıbbi cihazların bugün yaklaşık yüzde 60’ının
yerli ve millî kaynaklarla üretilebildiğini söyledi.
Dinç, “Türkiye’den özellikle kardiyoloji, kardiyovasküler ve girişimsel radyoloji alanında 57 ülkeye tıbbi cihaz ihracatı var. Avrupa’nın tamamı
ile diğer pek çok ülke, Türkiye’nin yerli ve millî
ürünlerini kendi kliniklerinde kullanıyor.” şeklinde
konuştu. Dinç, aynı zamanda 2023’te Türk medikal firmalarından birini dünyada ilk beşe taşımak
istediklerini vurguladı.
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TURKEY'S TARGET IS 50
MILLION TOURISTS

NATUREL RENEWABLE
ENERGY IS IN 3RD PLACE

Türkiye’nin Hedefi 50 Milyon Turist

Naturel Yenilenebilir Enerji 3. Oldu

T

T

he tourism record-breaking period in the history of the Republic is 2018 period with the number of 46 million 112 thousand 592 visitors to the
country together with citizens residing abroad. 81.8
percent of tourism income was obtained from foreign visitors and 18.2 percent from visits of citizens
residing abroad. Most visitors to Turkey came from
the Russian Federation in 2018 with the number of
5 million 964 thousand 613 and 26.49 percent increase compared to the previous year. 26.49 percent in 2018 compared to the previous year came
from an increase of 5 million 964 thousand 613
numbers with.

Cumhuriyet tarihinin turizm rekoru kırılan dönemi
2018 yılında ülkeye gelen ziyaretçi sayısı, yurt
dışında ikamet eden vatandaşlarla birlikte 46
milyon 112 bin 592 oldu. Turizm gelirinin yüzde
81,8’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18,2’si ise
yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarından
elde edildi. Türkiye’ye en çok ziyaretçi, 2018’de
bir önceki yıla göre yüzde 26,49 artışla ve 5 milyon 964 bin 613 rakamı ile Rusya Federasyonu’ndan geldi.

he Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey
(TOBB) and the Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV) cooperation determined "Turkey's top 100 fastest growing companies". Naturel Renewable Energy Trade. Inc. ranked in
3rd place among Turkey's top 100 fastest growing companies. The
award ceremony was held in Samsun on 19 May. President Recep
Tayyip Erdoğan, Minister of Commerce Ruhsar Pekcan, Minister
of Industry and Technology Mustafa Varank, Treasury and Finance
Minister Berat Albayrak and TOBB President M.Rifat Hisarcıklıoğlu
attended the occasion.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi
Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde belirlenen “Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi” açıklandı. Naturel Yenilenebilir
Enerji Ticaret AŞ, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında
3’üncü sırada yer aldı. 19 Mayıs’ta Samsun’da gerçekleştirilen
ödül törenine T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, T.C.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve
TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu katılım sağladı.

3 COUNTRIES PREFERRING
TURKEY MOST
RUSSIAN FEDERATION
5 MILLION 964 THOUSAND 613
GERMANY
4 MILLION 512 THOUSAND 360
BULGARIA
2 MILLION 386 THOUSAND 855
TÜRKIYE’YI EN ÇOK TERCIH EDEN 3 ÜLKE

RUSYA FEDERASYONU
5 MILYON 964 BIN 613
ALMANYA
4 MILYON 512 BIN 360
BULGARİSTAN
2 MILYON 386 BIN 855
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BMC CARRIES THE WORLD’S LOAD
BMC, Dünyanın Yükünü Çekiyor

O

ver 2 thousand 600 tactical wheeled vehicles produced by
BMC, one of Turkey's land vehicle manufacturers, provide
services in 16 countries as well as Turkey in various fields. BMC,
which received an order of 403 pieces of 10 tons, 282 pieces of 5
tons and 706 pieces of 2.5 tons tactical wheeled vehicles from the
Presidential Defense Industry Presidency in 2009 in line with efforts
to establish a structure with which Turkey would become militarily
self-sufficient, has delivered 2 thousand 604 pieces to the Turkish
Armed Forces and 16 different countries so far.

Türkiye’nin kara aracı üreticilerinden BMC tarafından üretilen 2
bin 600’ü aşkın taktik tekerlekli araç, Türkiye’nin yanı sıra 16 ülkede çeşitli alanlarda hizmet veriyor. Türkiye’nin askerî yönden
kendi kendine yetebileceği bir yapı kurma çalışmaları doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından
2009’da 403 adet 10 ton, 282 adet 5 ton ve 706 adet 2,5 ton
taktik tekerlekli araç siparişi alan BMC, bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve 16 farklı ülkeye toplamda 2 bin 604 adet teslimat gerçekleştirdi.
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GÖKTÜRK REGENERATION
SATELLITE WAS
INTRODUCED TO THE US

“Türkiye’nin Otomobili” Yolda

Göktürk Yenileme Uydusu ABD'de
Tanıtıldı

T

Gokturk Regeneration Observation
Satellite was unveiled at Satellite 2019
Fair in Washington, USA

T

he designed life of Gokturk-1 satellite is expected to
end in 2025 and its replacement, Göktürk Regeneration Satellite Project was introduced at the Satellite 2019 Fair
in Washington. The statement made by Turkish Aerospace
Industries Inc. (TUSAŞ) Assistant General Manager Selman
Nas regarding the issue said that the satellite would be put
into service of the Air Force Command. Nas said that the
satellite would allow images from all over the world to be
obtained without geographical limitation and said, "Göktürk
Regeneration Observation Satellite will have the resolution
and capabilities that few countries in the world have."

Göktürk Yenileme Gözlem Uydusu, ABD’nin
başkenti Washington'da düzenlenen
Satellite 2019 Fuarı’nda görücüye çıktı
Türkiye'nin, tasarım ömrü 2025 yılında dolması beklenen
Göktürk-1 uydusunun yerini alacak Göktürk Yenileme Gözlem Uydusu Projesi; Washington'da düzenlenen Satellite
2019 Fuarı'nda tanıtıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ
(TUSAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas, konuya
ilişkin açıklamasında uydunun Hava Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine sunulacağını ifade etti. Nas, uydunun coğrafi
kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden görüntü elde
edilmesine imkân tanıyacağını belirterek, "Göktürk Yenileme Gözlem Uydusu, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu
çözünürlüğe ve kabiliyetlere sahip olacak." dedi.

"TURKEY'S AUTOMOBILE" IS ON
ITS WAY
urkey's Automobile Enterprise Group (TOGG) Top Executive
(CEO) Gürcan Karakaş spoke at the award ceremony of Automobile of the Future Design Competition realized by Uludag Automotive Industry Exporters Union and gave information about "Turkey's Automobile" project. Karakaş informed that the project was not
considered short-term, that 15 years into the future was taken into
consideration and that the domestic automobile was going to be a
smart device ready to compete in the global environment with new
generation electricity from the start and an autonomous driving level
3 ready as well as internet-connected.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO)
Gürcan Karakaş, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
tarafından gerçekleştirilen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nın ödül töreninde yaptığı konuşmada "Türkiye'nin Otomobili"
projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Karakaş, söz konusu
projede kısa vadeli düşünülmediğini ve 15 sene sonrasının dahi
öngörülerek çalışıldığını belirterek yerli otomobilin küresel ortamda
rekabet edebilen, yeni nesil doğuştan elektrikli, otonom sürüş seviyesi 3’e hazır, internet bağlantılı ve akıllı bir cihaz olacağını kaydetti.

IN 2022 AN ELECTRICALLY OPERATED SUV
VEHICLE INITIALLY IN C SEGMENT WILL BE
PRESENTED ON THE MARKET WITHIN THE
SCOPE OF TURKEY’S AUTOMOBILE PROJECT
TÜRKIYE’NIN OTOMOBILI PROJESI
KAPSAMINDA, 2022 YILINDA ILK OLARAK
C SEGMENTTE ELEKTRIKLI SUV ARAÇ
PIYASAYA SUNULACAK

A MOVE FROM DURMAZLAR TO MANUFACTURE DOMESTIC TRAMWAYS
Durmazlardan Yerli Tramvay Hamlesi

W

ithin the scope of establishing a national brand in the manufacturing of rail systems, Durmazlar are going to manufacture 24 tramways
for Olsztyn Municipality in Poland and are preparing to export the first domestically manufactured tramway in Turkey. The delivery of
the tramways shall start in December 2019. Durmazlar Deputy Chairman of the Board Fatma Durmaz Yılbirlik indicated that with the investments in the rail systems sector they had arrived at the point that enabled exports and with the new facilities that would be commissioned in
2020, they would have the capacity to manufacture transport vehicles such as metro and intercity high speed passenger trains.

Raylı sistemler üretiminde millî bir marka yaratma amacına yönelik Türkiye’nin ilk yerli tramvayını ihraç etmeye hazırlanan Durmazlar, Polonya Olsztyn Belediyesi için 24 adet tramvay üretecek. Tramvayların teslimatı, 2019 Aralık ayında başlayacak. Raylı sistemler
sektöründeki yatırımlarıyla ihracat yapabilecek noktaya geldiklerini belirten Durmazlar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma
Durmaz Yılbirlik, 2020 yılında faaliyete başlayacak yeni tesis ile metro ve şehirler arası yüksek hızlı yolcu trenleri gibi araçları da
üretebilecek kapasiteye ulaşacaklarını kaydetti.
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MAXIMUM LIMIT IN
UNLICENSED ELECTRICITY
HAS BEEN INCREASED

TURKISH-JAPANESE
PARTNERSHIP IN LNG ENERGY

Lisanssız Elektrikte Üst Sınır Yükseldi

Turkish company Karpowership and
Japanese company MOL collaborate
in energy production with LNG

The maximum installed capacity of unlicensed
power generation facilities based on renewable
energy sources has been increased to 5
megawatts

T

he upper limit of the installed capacity of unlicensed electricity generation facilities, which is based on renewable
energy sources, has been increased from 1 megawatt to 5
megawatts in line with the Presidential ruling published in the
Official Gazette. In addition, single time active energy charge
shall be applied for 10 years as of the commissioning of roof
and facade applied solar energy production facilities, residential subscribers as well as excess electricity generated in industrial, commercial, lighting and other renewable electricity plants
with a capacity of up to 10 kilowatts.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız
elektrik üretim tesislerinde kurulu güç üst sınırı 5
megavata yükseltildi
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisansız elektrik üretim
tesislerinde kurulu güç üst sınırı, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 1 megavattan
5 megavata çıkarıldı. Ayrıca çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisi üretim tesislerinde, kapasitesi 10 kilovata kadar
olan mesken aboneleri ile sanayi, ticarethane, aydınlatma ve
diğer yenilenebilir elektrik tesislerinde üretilen ihtiyaç fazlası
elektrik için tek zamanlı aktif enerji bedeli, tesisin işletmeye
giriş tarihinden itibaren 10 yıl süreyle uygulanacak.

LNG Enerjisinde Türk-Japon Ortaklığı

T

urkish company Karpower International B.V. (Karpowership) with the Japanese company Mitsui O.S.K.
Lines, Ltd. (MOL) signed a cooperation agreement in the
field of energy production with liquid natural gas (LNG).
With this new partnership under the brand name ‘KARMOL’, LNG will be converted into gas through a floating
storage and regasification unit and energy will be produced
from this natural gas. This formation, where reliable energy
will be provided to coastal networks and facilities where fuel
change is required in electricity generation, is expected to
reduce greenhouse gas emissions significantly as well.

Türk şirketi Karpowership ile Japon
şirketi MOL, LNG ile enerji üretimi
alanında iş birliği yaptı
Türk şirketi Karpower International B.V. (Karpowership) ile
Japon şirketi Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) arasında sıvı
doğal gaz (LNG) ile enerji üretimi alanında iş birliği anlaşması imzalandı. “KARMOL” markası altındaki bu yeni
birliktelikle, LNG bir yüzer depolama ve regazifikasyon
ünitesi aracılığıyla gaz haline getirilip bu doğal gazdan
enerji üretimi sağlanacak. Elektrik üretiminde yakıt değişikliğinin gerekli olduğu kıyı şebekelerine ve tesislerine
güvenilir enerjinin sağlanacağı bu oluşumun, sera gazı
emisyonlarını da önemli ölçüde azaltması bekleniyor.

NATURAL GAS EXPLORATION WORKS IN THRACE TO GAIN SPEED
Trakya’da Doğal Gaz Çalışmaları Hız Kazanacak

C

anadian Valeura Energy which continues natural gas and oil exploration works in Turkey will focus on 286 billion cubic meters of natural gas that is estimated to be located
in the Thrace Basin in the second and third quarters of this year. In the statement made, it
was reported that production tests would be carried out in order to obtain exact flow characteristics in the region and to measure the properties of the gas. Energy Valeura Senior
Manager Sean Guest’s statement on the subject: "We have acquired very strong results in
the first quarter of this year. These results show that the gas in Turkey is valuable."

Türkiye'de doğal gaz ve petrol arama çalışmalarını sürdüren Kanadalı Valeura
Energy'nin, bu yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde Trakya Havzası'nda bulunduğunu
tahmin ettiği 286 milyar metreküplük doğal gaza odaklanacağı belirtildi. Yapılan
açıklamada, bölgede kesin akış karakteristikleri elde etmek ve gazın özelliklerini
ölçmek için üretim testlerinin yapılacağı kaydedildi. Valeura Energy Üst Yöneticisi
Sean Guest, konu ile ilgili açıklamasında "Bu yılın ilk çeyreğinde çok güçlü sonuçlar
elde ettik. Bu sonuçlar, Türkiye'deki gazın değerli olduğunu gösteriyor." dedi.
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TRANSBOUNDARY
COOPERATION IN
ELECTRONIC COMM
Elektronik Haberleşmede
Sınır Aşan İş Birliği

BTK cooperates with the
relevant institutions of
37 countries in order to
share knowledge and
experience in the electronic
communications sector

T

he Information and Communication Technologies Authority (BTK)
which operates independently within
the R.T. Ministry of Transport and Infrastructure continues its cooperation with
various countries for the development
and information sharing in the electronic communications sector in Turkey. In
this context, the institution has signed a
memorandum of understanding in this
scope with Japan, South Korea, Russia,
Bulgaria, Thailand, Kuwait and finally
37 countries including Benin and Sweden. The agreements include various
subjects such as the exchange of information and documents, bilateral consultations, organizing joint technical workshops, seminars and training programs.

BTK, elektronik haberleşme
sektöründe bilgi ve
tecrübe paylaşımı adına 37
ülkenin ilgili kuruluşlarıyla
iş birliği yapıyor
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
bünyesinde bağımsız olarak faaliyet
gösteren Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu (BTK), Türkiye’de elektronik
haberleşme sektörünün gelişimi ve
bilgi paylaşımı adına çeşitli ülkelerle
iş birliklerini sürdürüyor. Kurum; bu
kapsamda Japonya, Güney Kore,
Rusya, Bulgaristan, Tayland, Kuveyt
ve son olarak Benin ve İsveç’in de
aralarında olduğu 37 ülkeyle mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşmalar;
bilgi ve dokümanların değişimi, ikili
istişareler, ortak teknik çalıştaylar, seminerler ve eğitim programları yapılması gibi çeşitli konuları içeriyor.
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THE OLDEST SHIPWRECK IN THE
WORLD WAS FOUND IN TURKEY
Dünyanın En Eski Gemi Batığı Türkiye’de Bulundu

A 3 thousand 600-year-old ship wreck uncovered in Antalya
was introduced at a conference organized by UNESCO

T

he world's oldest shipwreck found in Turkey was introduced at a conference held
at the headquarters of the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO) in Paris. Detailed information, photos and videos about the
3,600-year old ship wreck discovered in Antalya were shared in the program. After
the conference UNESCO Underwater Cultural Heritage Conservation Officer Ulrike
Guerin issued a statement indicating that serious research in underwater archeology
needed to be carried out and said, "We are very with what Turkey has done. We have
been in cooperation with Turkey for many years."

Antalya'da ortaya çıkarılan 3 bin 600 yıllık gemi
batığı, UNESCO'da düzenlenen konferansta tanıtıldı
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Paris'teki genel
merkezinde düzenlenen konferansta, Türkiye'de bulunan dünyanın en eski gemi
batığı tanıtıldı. Programda, Antalya'da ortaya çıkarılan 3 bin 600 yıllık gemi batığına
ilişkin detaylı bilgiler, fotoğraflar ve videolar paylaşıldı. UNESCO Sualtı Kültürel Mirasın Korunması Sorumlusu Ulrike Guerin, konferansın ardından yaptığı açıklamada sualtı arkeolojisi konusunda ciddi araştırmaların yapılması gerektiğini belirterek
“Türkiye'nin yaptıkları bizi çok memnun ediyor. Türkiye ile uzun yıllardan beri iş
birliği içerisindeyiz.” dedi.

3 BILLION DOLLAR HELICOPTER
SALES FROM USA TO QATAR
ABD'den Katar'a 3 Milyar Dolarlık Helikopter Satışı

US State Department approves sale of 24 AH-64E Apache
type assault helicopters worth $3 billion to Qatar

A

ccording to a written statement from the US Defense and Security Cooperation
Agency, the US Department of State has approved the sale of 24 AH-64E Apachetype assault helicopters and associated elements worth $3 billion to Qatar. In addition
to the 24 Apache helicopters previously sold to Qatar, this sale will contribute to the
country's close air support capability. It was also stated that the said sale would not
affect the military balances in the region.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar'a 3 milyar dolar değerinde 24
AH-64E Apache tipi taarruz helikopterinin satışına onay verdi
ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamaya göre ABD
Dışişleri Bakanlığı, Katar'a 3 milyar dolar değerinde 24 AH-64E Apache tipi taarruz
helikopterinin ve ilgili elemanlarının satışına onay verdi. Yapılan açıklamada, Katar’a
daha önce satılan 24 Apache helikopterine ek olarak bu satışın ülkenin yakın hava
desteği kabiliyetine katkı sağlayacağı kaydedildi. Ayrıca söz konusu satışın bölgedeki askerî dengeleri etkilemeyeceği de ifade edildi.
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WILL THE TRADE WARS HAVE A WINNER?
Ticaret Savaşlarının Kazananı Olur Mu?

Eyes are glued to the trade flows
between the three largest economies
in the world, the US, China and the EU

A

ccording to the common definition trade
war is a commerce-based conflict that, as
a result of over-protectionism, states retaliate against each other by using tariffs
and non-tariff barriers, and weaken the counterparty
in an economic sense. US President Donald Trump
declared a definition of his own trade war with a social media message in March 2018: “When a country
(USA) is losing many billions of dollars on trade with
virtually every country it does business with, trade
wars are good, and easy to win. Example, when we
are down $100 billion with a certain country and they
get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!”
Let’s take a short look at the past: Just after the 1929
Economic Depression, the US President Herbert C.
Hoover introduced an additional tax on imported agricultural products from Europe and Canada in 1930
to protect the country's agricultural sector from the
negative effects of the crisis. However, two Republican senators (Smoot-Hawley) proposed a bill to add
industrial goods to this application, and an additional 20 percent tax was implemented on 20 thousand
products. 20 countries responded with similar practices to the US. As a result of retaliation, unemployment
in the US doubled. US exports to Europe fell by more
than 60 percent in 1933. Hoover lost the next elections and was replaced by Roosevelt who terminated
this application in 1934. In the economic literature, it
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Gözler, dünyanın en büyük üç
ekonomisi olan ABD, Çin ve AB
arasındaki ticaret akımlarına çevrildi

Yaygın tanıma göre ticaret savaşı; aşırı korumacılık
neticesinde devletlerin tarifeleri ve tarife dışı engelleri kullanarak birbirlerine karşı misillemede bulunduğu, ekonomik anlamda karşı tarafı zayıflatmayı
öngören ticari temelli bir çatışmadır. ABD Başkanı
Donald Trump, Mart 2018’de yayımlamış olduğu bir
sosyal medya mesajı ile kendi ticaret savaşı tanımını
deklare etmiştir: “Bir ülke ticaret yaptığı hemen her
ülkeye milyarlarca dolar kaybediyorsa, ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır. Örneğin, bir ülkeyle 100 milyar dolarlık açığımız varsa, onlarla ticaret
yapmazsak biz kazanırız. Gayet basit.”
Geçmişi kısaca hatırlayalım: 1929 Ekonomik Buhranı’nın hemen ardından dönemin ABD Başkanı Herbert C. Hoover, 1930 yılında ülkenin tarım sektörünü
krizin olumsuz etkilerinden korumak için Avrupa ve
Kanada’dan ithal edilen tarım ürünlerine ek vergi
uygulaması getirdi. Ancak Cumhuriyetçi iki senatör
(Smoot-Hawley) bu uygulamaya sanayi mallarının da
eklenmesi için bir kanun teklifinde bulundu ve yaklaşık 20 bin üründe yüzde 20 ilave vergi uygulandı.
Bunun üzerine 20 ülke, ABD’ye benzer uygulamalarla
karşılık verdi. Misillemeler neticesinde ABD’de işsizlik
iki katına çıktı. 1933 yılına gelindiğinde ABD’nin Avrupa’ya ihracatında yüzde 60’ın üzerinde düşüş yaşandı. Hoover sonraki seçimleri kaybetti ve yerine gelen
Roosevelt 1934’de bu uygulamayı sonlandırdı. Ekonomi literatüründe Smoot-Hawley Kanunu’nun 1929
Büyük Buhranı’nı derinleştirdiği ve etkisinin toplumsal
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Trade wars started in the US and HOW WAS THE TRADE Ticaret savaşları, ABD’den başlayarak
spread across many different fronts WAR IMPLEMENTED? birçok farklı cepheye yayıldı

TICARET SAVAŞI
NASIL UYGULANDI?
is recognized that the Smoot-Hawley Law deepened the Great Depression of 1929 and caused
its effect to continue for a long time in social life.

The charges imposed
upon China by the US

In 2018, the US foreign trade deficit increased by
The customs
The tariffs Trump
12.5 percent compared to the previous year and
duties applied
threats to be
reached 621 billion dollars. This giant economy, in 2018 and 2019
imposed
which exports worth 2.5 trillion dollars, realized
imports worth $3.1 billion. This was the largest for$250 Billion
$325 Billion
eign trade deficit that the United States has had
since 1975. The most important sources of the
The total sum of goods
historical deficit were pharmaceuticals, electronic
imported to the US (2018)
household goods, textile products, automobiles
and spare parts.
$539 Billion
EYES ARE GLUED TO THE WORLD’S
BIG THREE
President Trump's statements during his election
campaign and his successive succession led him
to speed up the European Union's (EU) free trade
agreement (FDA) race, in particular due to his
subtexts pointing to protective policies. A huge
$150 billion free trade area was established with
the EU-Mexico FDA in April 2018 which eliminated almost tariffs implemented on goods followed
by the EU-Japan FDA signed and enacted in July
2018, lifting tariffs from almost all products.

yaşamda uzun bir süre devam etmesine sebep
olduğu kabul gördü.
2018 yılında ABD dış ticaret açığı, bir önceki yıla
göre yüzde 12,5 artarak 621 milyar dolara ulaştı.
2,5 trilyon dolarlık ihracat yapan bu dev ekonomi, 3,1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi.
Bu açık, 1975 yılından bugüne ABD’nin verdiği
en büyük dış ticaret açığı oldu. Tarihî açığın en
önemli kaynaklarını ise ilaç, elektronik ev eşyası, tekstil ürünleri, otomobil ve yedek parçaları
oluşturuyordu.
GÖZLER, DÜNYANIN ÜÇ BÜYÜĞÜNE
ÇEVRILDI

Başkan Trump’ın gerek seçim kampanyası sürecinde gerekse göreve geldikten sonra peş
peşe yaptığı açıklamalar, korumacı politikaları
işaret eden alt metinleri nedeniyle, özellikle AvThe customs
rupa Birliğinin (AB) serbest ticaret anlaşması
$110 Billion
duties applied in
(STA) yarışına hız vermesine neden oldu. Nisan
2018 and 2019
2018’de neredeyse tüm ürünlerde tarifeleri kaldıran AB-Meksika STA’sı sonrasında Temmuz
The total sum of
the goods imported 2018’de imzalanarak yürürlüğe giren AB-Ja$120 Billion
to China (2018)
ponya STA’sı ile de neredeyse tüm ürünlerde
tarifeleri sonlandıran 150 milyar dolarlık dev bir
SOURCE: THE US CENSUS BUREAU
(DATA RECEIVED IN MAY 8, 2019) BBC
serbest ticaret alanı inşa edildi.

The tariffs China
imposed upon the US

US President Trump signed a declaration to give
up the tariff against the EU steel and changed its
direction to China
ABD Başkanı Trump, AB çeliğine karşı ceza
tarifesinden vazgeçtiğine dair bildiri imzalayarak
yönünü Çin'e çevirdi
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Additional taxes imposed by the United
States constitute a major problem for
economies that have focused on export
for growth

ABD’nin uyguladığı ilave vergiler,
büyümenin odağına ihracatı alan
ekonomiler için büyük bir problem teşkil
etmektedir

Considering that the largest trading partners of the US
are the EU, China, Canada and Mexico, eyes are turned
to the trade flows between the three largest economies
in the world (US, China and the EU).

ABD’nin en büyük ticaret ortaklarının AB, Çin, Kanada
ve Meksika olduğu dikkate alınarak gözler, dünyanın en
büyük üç ekonomisi (ABD, Çin ve AB) arasındaki ticaret
akımlarına çevrildi.

TRADE WARS HAVE SPREAD TO DIFFERENT
FRONTS

TICARET SAVAŞLARI, FARKLI CEPHELERE
YAYILDI

Trade wars started in the US and spread across many
different fronts. Trump implemented additional customs
duties on steel and aluminum imports carried out from
many countries including Turkey on the grounds that national security was threatened, on technological imports
from China on the grounds that intellectual property
rights were being violated as well as on vehicle imports,
again on the grounds that a national security risk was
being generated. Of course, in return many countries
retaliated. However, in recent years both Trump's statements made directly to China and additional customs
duties targeting China by the United States has clearly
manifested the principle parties of the war.

Ticaret savaşları, ABD’den başlayarak birçok farklı
cepheye yayıldı. Trump, ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok
ülkeden gerçekleştirilen çelik ve alüminyum ithalatına,
fikrî mülkiyet haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Çin’den
yapılan teknoloji ürünleri ithalatına ve yine ulusal güvenlik riski doğurduğu gerekçesi ile otomobil ithalatına ilave gümrük vergilerini uygulamaya koydu. Tabii ki
karşılığında çok sayıda ülke de misilleme yaptı. Ancak
son dönemde hem Trump’ın söylemlerini direkt Çin’e
yöneltmesi hem de ABD’nin doğrudan Çin’i hedef alan
ilave gümrük vergisi uygulamaları, savaşın esas taraflarını net biçimde ortaya koydu.

Although China retaliated against the US and imposed
additional tariffs on US origin products, US exports of
$120 billion versus US $540 billion worth of Chinese
exports remain ineffectual, therefore the trade warfare
instruments used by China do not have the desired
effect. It is often mentioned that there are political
reasons behind this policy implemented by the
United States rather than the fact that the
trade deficit with China reached $420 billion
in 2018.

Her ne kadar Çin, ABD menşeli ürünlere karşı misilleme olarak ilave gümrük vergilerini devreye soksa da
540 milyar dolarlık Çin ihracatına karşın 120 milyar
dolarlık ABD ihracatı cılız kalmakta, dolayısıyla Çin’in
kullandığı ticaret savaşı enstrümanları istenilen etkiyi
doğuramamaktadır. ABD’nin uyguladığı bu politikanın
ardında, 2018 yılında Çin’e karşı verilen ticaret açığının
420 milyar dolar seviyesine dayanmış olmasının ötesinde siyasi sebeplerin de yer aldığı sıklıkla dile getirilmektedir.

The ‘Made in China 2025’ plan, which aims
to localize China and turn it into a market
maker especially in high-tech industries,
was published in May 2015. In the same
year, President Trump retaliated with the
slogan of ‘Make America Great Again’ and
‘America First ’, representing American
nationalism to counter China’s ‘Belt and
Road Initiative’ that took shape within the
scope of this plan and is expected to directly affect more than 70 economies. With
the ‘Belt and Road’ project in particular, China
designed a giant trade corridor, laying the foundations for a global economic and socio-cultural
transformation in a variety of areas from logistics to
high technology, from health to energy, from communication to agriculture. If this transformation is carried
out in a ‘successful’ manner, there is a possibility
that the US loses its competitive advantage in the

Çin’in özellikle yüksek teknolojili endüstrilerde
yerelleşmesinin ve piyasa yapıcısına dönüşmesinin hedeflendiği “Çin Malı 2025” planı
Mayıs 2015’te yayınlandı. Bu plan kapsamında şekillenen ve 70’ten fazla ekonomiyi doğrudan etkilemesi beklenen “Kuşak
ve Yol İnisiyatifi”ne, Başkan Trump aynı yıl
Amerikan ulusalcılığını temsil eden “Amerika’yı Yeniden Muhteşem Yap” sloganı
ve “Önce Amerika” politikası ile karşılık
verdi. Çin; özellikle “Kuşak ve Yol” projesi
ile dev bir ticaret koridoru tasarlayarak lojistikten yüksek teknolojiye, sağlıktan enerjiye,
iletişimden tarıma kadar çeşitli alanlarda küresel
ölçekte ekonomik ve sosyokültürel bir dönüşümün
temellerini atmaktadır. Bahsi geçen bu dönüşüm
“başarılı” biçimde gerçekleştirilirse ABD’nin birçok
alanda geleneksel manadaki rekabet avantajının son
bulma ihtimali söz konusu olacaktır. Anlaşılacağı üzere ticaret savaşlarının sadece ekonomik değil, siyasi
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What needs to be done is to allow the
development of free trade without breaking the
competition standards within the framework of
the rules set by the World Trade Organization

Yapılması gereken; Dünya Ticaret Örgütünün
koyduğu kurallar çerçevesinde rekabet
standartlarını bozmadan, serbest ticaretin
gelişimine izin vermektir

traditional sense in many areas. It is understood that not
only economic but also political reasons of trade wars
are too important to be ignored.

sebepleri de göz ardı edilemez seviyede önem arz etmektedir.

Another fact that cannot be ignored is that this war,
which takes place between the two giants, will greatly
affect other economies. The additional taxes implemented by the United States, the largest importer in the
world, is a big problem especially for economies that
have based their economic growth on exports. Moreover, the expectation that the US Central Bank will raise
interest rates due to inflationary pressure poses a risk
to emerging economies in need of external financing.
Reciprocations implemented back and forth like a game
of tennis have a direct impact on prices, rising inflation
affects the purchasing power of consumers adversely
all over the world.

Göz ardı edilemeyecek bir diğer gerçek de iki dev arasında cereyan eden bu savaşın diğer ekonomileri büyük ölçüde etkileyecek olmasıdır. Özellikle dünyanın en
büyük ithalatçısı olan ABD’nin uyguladığı ilave vergiler,
ekonomik büyümenin odağına ihracatı alan ekonomiler
için büyük bir problem teşkil etmektedir. Dahası oluşan
enflasyonist baskı nedeniyle ABD Merkez Bankasının
faiz artırımı yapacağı beklentisi, dış finansman ihtiyacı
duyan gelişmekte olan ekonomiler için risk oluşturmaktadır. Tenis maçı gibi sürekli biçimde verilen karşılıklar;
fiyatlar üzerinde doğrudan etki doğurmakta, yükselen
enflasyon tüm dünyada tüketicilerin satın alma güçlerini olumsuz etkilemektedir.

In conclusion, although the trade wars may decrease the
foreign trade deficit of the US in the short term, the destructive effect that is expected in the medium-long term
on a global level is inevitable. What needs to be done is
to allow for the development of free trade without breaking the competition standards within the framework of the
rules set by the World Trade Organization.

Sonuç olarak ticaret savaşları kısa vadede ABD açısından dış ticaret açığını azaltabilecek olsa da orta-uzun
vadede küresel düzeyde meydana getireceği yıkıcı etkinin kaçınılmaz olması beklenmektedir. Yapılması gereken; Dünya Ticaret Örgütünün koyduğu kurallar çerçevesinde rekabet standartlarını bozmadan, serbest
ticaretin gelişimine izin vermektir.
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THE NEW ZEALAND/
CHRISTCHURCH MASSACRE,
ECOSYSTEM AND RHETORIC

OF

A crying Muslim
man when the
names of the
victims of the
Quebec mosque
attack was
announced.
- February 4,
2017, TorontoCanada
Québec Cami
saldırısının
kurbanlarının
isimleri ilan
edildiğinde
ağlayan
Müslüman bir
adam. 4 Şubat
2017, Toronto –
Kanada

GLOBAL
ISLAMOPHOBIA
Yeni Zelanda Christchurch Katliamı,
İslamofobinin Ekosistemi ve Retoriği
The ecosystem of Islamophobia is
becoming stronger in recent years and is
generating its own deadly rhetoric

İslamofobi ekosisteminin son yıllarda daha
da güçlenmekte ve kendi ölümcül retoriğini
üretmekte olduğu görülüyor

Prof. Dr. Ali Resul Usul

ISLAMOPHOBIA IS A THREAT TO HUMANITY!
Currently, Islamophobia continues to be
strengthened in the Western world by creating its
own ecosystem, while Western states are late in
taking effective measures, or like in the United
States even populist leaders are involved in this
network. In particular, attacks associated with alQaida or DAESH, such as the 9/11 attacks, have led
to an increase in anti-Islamism in the West. Authors
who constitute the intellectual infrastructure of
Islamophobia challenge us with a huge structure
comprised of all kinds of media tools that spread
these ideas to society, numerous ”think tanks”,
organizations, bureaucrats and politicians
integrated into this ecosystem which is a danger and
threat not only for Muslims but for all humankind.

Tarrant and other racist, xenophobic, antiIslamic, ‘white supremacists’ feed from a
common ‘ideological’ pool

T

he massacre of Muslims in Christchurch,
normally a quiet city on the other end of the
world from Turkey which took place in New
Zealand on the 15th of March, Friday turned
the whole world’s attention suddenly to this region. The
killer, 28-year-old Brenton Tarrant, carried out a massacre against Muslims during Friday prayer, killing 50
people worshipping at El Nur Mosque and wounding at
least 50 others. This massacre actually manifests that it
is part of a global Islam hatred ecosystem rather than
specific to the New Zealand platform which continues
to strengthen especially in Western countries and that
states refrain from taking adequate and effective measures in this regard.
The ‘manifesto’ by the Christchurch killer ‘Great Replacement’ and the writing on the murder weapons immediately brought to mind Anders Breivik, who killed
77 people in Norway in 2011. Breivik stated that even
though he had not discriminated in terms of whether the
77 people he murdered were Muslim or not, like Tarrant
he issued a manifesto saying that he was ‘punishing’
the Christian West for failing to see the ”danger of approaching Islam’ and taking necessary measures.
THE ISLAMOPHOBIC ECOSYSTEM
A review of these incidents in New Zealand, Norway
and other places indicates that a global Islamophobia
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Tarrant ve benzeri ırkçı, yabancı düşmanı,
İslam karşıtı, “beyaz üstünlükçü” kişilerin;
ortak bir “fikrî” havuzdan beslendikleri
anlaşılıyor
Türkiye’ye göre dünyanın diğer ucunda bulunan Yeni Zelanda’nın normalde sakin bir şehri olan Christchurch’te
15 Mart Cuma günü yaşanan Müslüman katliamı, bir
anda dünyanın bütün dikkatinin bu bölgeye çevrilmesine
neden oldu. Cuma namazını eda eden Müslümanlara
yönelik bir katliam gerçekleştiren 28 yaşındaki Brenton
Tarrant adlı katil, El Nur Camisi’nde ibadet eden 50 kişinin hayatına son verdi, bir o kadarını da yaraladı. Bu
katliamın aslında; Yeni Zelanda düzleminden ziyade küresel bir İslam nefreti ekosisteminin parçası olduğu, bunun bilhassa Batı ülkelerinde güçlenmeye devam ettiği
ve devletlerin bu konuda yeterli ve etkili tedbir almaktan
imtina ettikleri görülüyor.
Christchurch canisinin Büyük Yer Değişimi (Great Replacement) başlıklı “manifestosu” ve cinayet silahlarının
üzerindeki yazılar, hemen akıllara Norveç’te 2011 yılında
77 kişiyi katleden Anders Breivik’i getirdi. Breivik, 77 kişiyi katlederken Müslüman olup olmadıklarına bakmış
olmasa da Tarrant gibi bir manifesto yayınlayarak, “gelmekte olan İslam tehlikesini” görmedikleri ve gerekeni
yapmadıkları için Hristiyan Batı’yı bir çeşit “cezalandırdığını” ifade etmişti.
İSLAMOFOBIK EKOSISTEM
Yeni Zelanda, Norveç ve diğer benzeri yerlerde yaşanan
bu olaylara bakıldığında, uzunca bir süredir endişe ile
takip edilen küresel bir İslamofobi ekosisteminin son yıl-

İSLAMOFOBI, İNSANLIK IÇIN TEHDITTIR!
Bugün Batı dünyasında İslamofobi, kendi ekosistemini
oluşturarak güçlenmeye devam ederken Batı
devletlerinin bu konuda etkin önlemler almakta
geç kaldıkları, hatta ABD’de de olduğu gibi popülist
liderlerin bu ağ sistemine dâhil oldukları görülüyor.
Bilhassa 11 Eylül saldırısı gibi El Kaide veya DAEŞ ile
ilintili saldırılar, Batı’da İslam karşıtlığının daha da
büyümesine neden oldu. İslamofobinin fikrî altyapısını
teşkil eden yazarlar, bu fikirleri topluma yayan her
türlü medya aracı, sayısız “düşünce üretim merkezi”,
örgütler, bu ekosisteme entegre bürokratlar ve
siyasetçiler ile birlikte devasa bir yapı olarak karşımıza
çıkan İslamofobi; sadece Müslümanlar değil bütün
insanlık için bir tehlike ve tehdittir.
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One of the main pillars
of the ecosystem of fear
and hate are generated
conspiracy fallacies

Korku ve nefret
ekosisteminin en önemli
ayaklarından biri de üretilen
komplo safsataları

ecosystem which has been observed for some time
with concern is gaining strength and generating its own
deadly rhetoric. A source of even more concern is that
like in the US, some politicians leading their countries
fail to take a stance against this rising animosity against
Muslims and even become a part of this hate network
from time to time for the sake of political populism.

larda daha da güçlenmekte ve kendi ölümcül retoriğini
üretmekte olduğu görülüyor. Daha da endişe verici olan,
ABD’de de gördüğümüz üzere, ülkeleri yöneten bazı
siyasetçilerin açık bir şekilde bu yükselen Müslüman
karşıtlığına karşı pozisyon almadıkları gibi zaman zaman
siyasi popülizm uğruna, bu nefret ağının bir parçası oldukları gerçeğidir.

CONSPIRACY FALLACIES

KOMPLO SAFSATALARI

One of the main pillars of the ecosystem of fear and
hate are generated conspiracy fallacies. For example, it
is clear that the main point of Tarrant's manifesto, who
carried out the New Zealand massacre, was the ’great
replacement’ nonsense. Accordingly, as a result of migration and high birth rates, Muslims will constitute a
majority in Western countries and this will be the end
of Western civilization. This Islamophobic sector, which
aims to create fear and concern in Western societies
with lies and conspiratorial approaches that Muslims
are infiltrating the institutions of Western countries lies,
slanders, distorts very comprehensively and effectively.

Bahse konu korku ve nefret ekosisteminin en önemli
ayaklarından biri de üretilen komplo safsataları. Örneğin,
Yeni Zelanda katliamını yapan Tarrant’ın manifestosunun
ana noktasının “büyük yer değişimi” (great replacement)
safsatası olduğu anlaşılıyor. Buna göre, Müslümanlar
göç ve yüksek doğum oranları neticesinde, Batı ülkelerinde nüfus açısından çoğunluğu teşkil edecekler ve
bu durum, Batı medeniyetinin sonunu getirecek. Müslümanların, Batı ülkelerinin kurumlarına sızdığı gibi yalanlar
ve komplocu yaklaşımlarla aslında Batı toplumlarında bir
korku ve endişe hâli yaratmayı hedefleyen bu İslamofobik sektör; yalan, iftira, çarpıtma yollarını çok geniş ve
etkin bir şekilde kullanıyor.

It is evident that Tarrant and other racist, xenophobic,
anti-Islamic, ‘white supremacists’ feed from a common ‘ideological’ pool. French author Renaud Camus
is known as the mastermind of the ‘great replacement’
nonsense that is the essence of the written manifestos.
According to the allegations of Camus in “le grand replacement” the Western world is in the process of ‘reverse colonization’ by Muslims. Although Camus was
charged and convicted for hate crimes in 2014 this
punishment did not prevent him from spreading his
ideas. Camus and his peers, using Muslim prejudices
already existing in Western society, frequently endeavor to spread this false and distorted information to the
Western society in a sensational manner. The claim that
Muslims will ‘invade’ the West because of immigration
and their high birth rate is actually based on a false prejudice that exists in Western societies. A study by Ipsos
Mori in 2016 shows that people in the West estimate
their Muslim rates to be much higher than they actually
are. For example, according to Pew Research, in 2010,
about 7.5 percent of the French people were Muslims,
however this figure was estimated to be 31 percent by
French citizens. Although this ratio was scientifically calculated as 8.3 percent in 2020, the idea that the French
population living in 2020 would constitute 40 percent of
France shows the extent of this prejudice. This applies
not only to France, but also to countries such as Germany, Italy and Belgium.
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Tarrant ve benzeri ırkçı, yabancı düşmanı, İslam karşıtı,
“beyaz üstünlükçü” kişilerin; ortak bir “fikrî” havuzdan
beslendikleri anlaşılıyor. Kaleme aldıkları manifestolarda
temel tezi teşkil eden “yer değiştirme” safsatasının fikir
babasının Fransız yazar Renaud Camus olduğu biliniyor.
Camus’nun “le grand replacement” şeklinde ifade ettiği
bu iddiaya göre Batı dünyası, Müslümanlar tarafından
“tersine bir sömürgeleşme” sürecinde. Camus, 2014
yılında nefret suçundan ceza yemiş olsa dahi bu ceza,
düşüncelerinin yayılmasına engel olamadı. Camus ve
benzerleri, Batı toplumunda zaten var olan Müslüman
önyargılarını da kullanarak çoğu zaman yanlış ve çarpıtılmış bu bilgileri sansasyonel bir üslupla Batı toplumuna yaymaya çalışıyor. Müslümanların, göç ve yüksek
doğum hızı nedeniyle Batı’yı “işgal” edecekleri iddiası,
aslında Batı toplumlarında var olan yanlış bir önyargıya
dayanıyor. İpsos Mori’nin 2016 yılında yaptığı bir çalışma; Batı’da halkın, ülkelerinde bulunan Müslüman oranlarını gerçek olandan çok daha yüksek oranda tahmin
ettiklerini gösteriyor. Örneğin, Pew Araştırması’na göre;
2010 yılı için Fransız halkının yüzde 7,5 civarı Müslüman
iken bu oran Fransız vatandaşları tarafından yüzde 31
olarak tahmin edildi. 2020’de bu oranın yüzde 8,3’e yükseleceği bilimsel olarak hesaplanmış olmasına karşın,
Fransızların 2020’de ülkelerinde yaşayan Müslüman nüfusun Fransa’nın yüzde 40’ını teşkil edeceği düşüncesi,
bu önyargının ne boyutlarda olduğunu gösteriyor. Bu
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STEP BY STEP
INCREASE IN ISLAMOPHOBIA
It is envisaged that in
2030 58 million of the
European population,
that is 8% will be
Muslims and in 2050
the rate will be 20%.
The birth rate of
Muslims in Europe is
three times higher
than for non-Muslims.
More than 200
mosques were
attacked across
Europe between 20012011.
In a survey conducted
in Europe in 2010, only
2% of Muslims stated
that there was no
religious prejudice
in their country of
residence..

One of the main pillars of the
ecosystem of fear and hate are
generated conspiracy fallacies

DEADLY HATE NETWORKS
The conspiracies that demonize Muslims are not
limited to only written works. The ‘Great displacement’ claim of Camus that we mentioned above
is popularized in various compilations.
For example, the ideas of the “white supremacists” which is expressed as ‘sub-right’ and the
anti-immigrant Canadian Lauren Southern have
reached millions of viewers on YouTube with
‘great replacement’ titled broadcasts.
There are numerous organizations, institutions
and agencies in the Western world based on
anti-Muslimism. While such institutions suggest
that Islamic values are the biggest threat to the

According to 20162017 data, more than
2800 Islamophobic
attacks took place in
the West.
Anti-Islamic attacks
were organized in 7
different countries in
Europe at the end of
2014 and 39 mosques
were attacked.

Christchurch, New Zealand - March 19, 2019
Christchurch, Yeni Zelanda – 19 Mart 2019
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Korku ve nefret ekosisteminin en
önemli ayaklarından biri de üretilen
komplo safsataları

durum sadece Fransa değil, Almanya, İtalya ve
Belçika gibi ülkeler için de geçerli.
ÖLÜMCÜL NEFRET AĞLARI
Müslümanları şeytanlaştıran komplocu safsatalar,
sadece eserlerde yazılı şekilde kalmıyor. Yukarıda bahsettiğimiz Camus’nun “büyük yer değiştirme” iddiası, muhtelif yollarla popülerleştiriliyor.
Örneğin, “alt-right” şeklinde ifade edilen “beyaz
üstünlükçü” ve göçmen karşıtı Kanadalı Lauren
Southern tarafından bu fikirler, YouTube’da “Great
Replacement” başlıklı yayınlarla milyonlarca kişilik büyük bir kitleye ulaşabildi.
Batı dünyasında Müslüman karşıtlığı üzerine kurulmuş sayısız örgüt, kurum ve kuruluş bulunuyor.
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İSLOMOFOBİDE
ADIM ADIM ARTIŞ
United States, they also serve the conspiratorial
approaches we have mentioned. The Norwegian
mass murderer of 2011 mentions Jihad Watch
website in his manifesto 64 times. In terms of
the United States, it is worrying that some of the
anti-Muslim opponents mentioned above as well
as others are deputized in influential organs of
government.

Bu gibi kurumlar, İslami değerlerin ABD için en
büyük tehdit olduğunu ileri sürerlerken daha önce
bahsettiğimiz komplocu yaklaşımları da servis
ediyor. 2011 Norveç katliamcısı, manifestosunda Jihad Watch web sitesini 64 kez zikretti. ABD
özelinde konuşulursa, yukarıda bahsettiğimiz ve
diğer bazı Müslüman karşıtlarının hükümet organlarında etkin yerlerde bulunması endişe verici.

IMPLICIT TURKOPHOBIA IN
ISLAMOPHOBIA

İSLAMOFOBIDE MÜNDEMIÇ
TÜRKOFOBI

A look at the history of Islamophobia in the Western world, it is obvious that the whole history is
seen as a struggle between the ‘Crescent and
Cross’ and therefore there is an inherent Turkophobia in Islamophobia. When we look at the
messages written by Tarrant in the aftermath of the
New Zealand massacre and the messages written
on the massacre weapons, it is evident that the
anti-Muslimism and hatred that we know as Islamophobia is historically oriented towards Turks. It is
notable that a significant number of the 47 names
written on the massacre weapons are aimed at
Ottoman Turkish history. Historical names such as
Dimitri Senyavin, Serban Cantacuzino, Stefan Lazarevich, Edward Codringon, Prince Fruzhin, Iosif
Gurko and John Hunyadi written on the firearms
are people who have fought directly against the
Ottoman State. It is also noteworthy that the 1683
Vienna Siege has been involved in such manifestations in a special way. For example, Breivik, the
Norwegian mass murderer who asserted that the
West had surrendered to Muslims with ”tales” of
‘multiculturalism’ refers to 1683 in his manifesto titled 2083 Declaration of European Independence,
which has started to be popular among racists,
anti-Muslims, “white supremacists” and xenophobes as ‘liberation’ after 400 years.

Batı dünyasında var olan İslamofobinin beslendiği tarih anlayışına bakıldığında bütün bir tarihin,
“Hilal ve Salip” arasında bir mücadele olarak
görülüğü ve bu nedenle de aslında İslamofobiye içkin bir Türkofobinin var olduğu aşikâr. Yeni
Zelanda katliamı sonrasında Tarrant’ın yazdıkları
ve katliam silahlarında yazılı olarak verilmeye çalışılan mesajlara bakıldığında, aslında İslamofobi
olarak bildiğimiz Müslüman karşıtlığı ve nefretinin,
tarihsel bazda Türklere yönelik olduğu anlaşılıyor.
Çarpıcı olması nedeni ile katliam silahlarında yazılı olan 47 ismin çok önemli bir kısmı Osmanlı
Türk tarihini hedef alıyor. Silahlarda yazılı Dimitri
Senyavin, Serban Cantacuzino, Stefan Lazareviç,
Edward Codringon, Prens Fruzhin, Iosif Gurko ve
John Hunyadi gibi tarihî adlar, doğrudan doğruya
Osmanlı Devleti’ne karşı mücadele etmiş kişilerdir. Ayrıca, 1683 Viyana Kuşatması’nın özel bir
şekilde bu tür manifestolarda yer alması da dikkat çekicidir. Örneğin, Batı’nın “çokkültürcülük”
gibi “masallarla” Müslümanlara teslim olduğunu
düşünen Norveçli katliamcı Breivik; ırkçılar, Müslüman karşıtları, “beyaz üstünlükçüler” ve yabancı düşmanları arasında popüler olmaya başlayan
2083 Avrupa Bağımsızlığının Deklarasyonu başlıklı manifestosundaki 2083, 1683’e nazire yapılarak bahsedilen tarihten 400 yıl sonraki “kurtuluş”tan bahsediyor.

There are numerous
organizations, institutions
and agencies
based on
anti-Muslimism in
the Western world

Batı dünyasında
Müslüman
karşıtlığı üzerine
kurulmuş sayısız
örgüt, kurum ve
kuruluş bulunuyor

Avrupa nüfusunun
2030 yılında 58
milyonunun yani
%8’inin, 2050’de
ise %20’sinin
Müslümanlardan
oluşacağı
öngörülüyor.
Avrupa’da
Müslümanların doğum
oranları, Müslüman
olmayanlara göre 3
kat daha fazla.
2001-2011 yılları
arasında Avrupa
genelinde 200'den
fazla camiye saldırı
gerçekleştirildi.
Avrupa’da 2010
yılında yapılan
bir araştırmada
Müslümanların sadece
%2’si yaşadıkları
ülkede dinî bir
önyargının olmadığını
ifade ediyor.
2016-2017 verilerine
göre ise Batı’da
toplam 2800’den fazla
İslamofobik saldırı
gerçekleşti.
2014'ün sonlarında
Avrupa’da 7 ayrı
ülkede İslam karşıtı
saldırılar düzenlendi
ve 39 camiye saldırı
gerçekleştirildi.
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NEW GENERATION TRADE WITH

BLOCKCHAIN
Blokzincir ile Yeni Nesil Ticaret

T. C. Minister of Trade Ruhsar Pekcan commented
on works carried out by the Ministry in the digital
area for Business Diplomacy readers
T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
Business Diplomacy okurları için Bakanlığın
dijital alanda yürüttüğü çalışmalarla ilgili
açıklamalarda bulundu

Turkish Republic Minister of Trade Ruhsar Pekcan T.C. Ticaret Bakanı
@pekcan
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igitalization manifests itself in every field
in the current world. Countries are turning
to digital practices in economic policies.
In this context, T.C. Trade Minister Ruhsar
Pekcan assessed the Ministry's digitalization practices. Minister Ruhsar Pekcan said that as a necessity of
the era in terms of internal and foreign trade and customs, the Ministry aimed to prioritize digitalization and
e-commerce and that within this context, the Ministry
delivered e-commerce and e-export trainings to exporting companies. In addition, Minister Pekcan said
that robust steps had been taken to integrate new
management models and new generation technologies into foreign trade policies in the public sector and
continued by saying, ‘Last year we established the
Department Directorate of Behavioral Public Policies
and New Generation Technologies under the General
Directorate of Exports and under the umbrella of the
Ministry and started to work immediately. The relevant
Department carries out studies on block chain and
behavioral sciences in particular.’
“TRADE IS EXACTLY A BLOCKCHAIN
TOPIC”
After commenting on the current activities of the Ministry, Pekcan informed that the block chain technology would provide a reliable trade environment and
said, “The best value offered by the block chain is that
parties who do not trust each other can shop safely.
Therefore, if we can bring together the parties of the
foreign trade process, ie the state, exporter and importer, insurance, transport, logistics companies and
banks on a secure platform, the waiting times will be
considerably shortened. Many processes in the paper environment will be digitalized while technologies
such as intelligent contracts will be automated. In this
respect, we think that foreign trade is exactly the subject of a block chain.”

Dijitalleşme günümüz dünyasında kendini her alanda
gösteriyor. Ülkeler de ekonomi politikalarında dijital
uygulamalara yöneliyor. Bu bağlamda T.C. Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığın dijitalleşme uygulamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İç-dış
ticarette ve gümrüklerde çağın zorunluluğu olarak
dijitalleşmeyi ve e-ticareti ön plana çıkarmayı amaçladıklarını dile getiren Bakan Ruhsar Pekcan, bu kapsamda Bakanlık olarak ihracatçı firmalara e-ticaret ve
e-ihracat eğitimleri verdiklerini kaydetti. Ayrıca kamuda yeni yönetim modellerinin ve yeni nesil teknolojilerin dış ticaret politikalarına entegre edilmesi yönünde
sağlam adımlar attıklarını belirten Bakan Pekcan, “Bakanlığımız çatısı altında geçtiğimiz yıl içerisinde İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde Davranışsal Kamu
Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanlığını
kurduk ve hızla çalışmalarımıza başladık. Söz konusu
Daire Başkanlığı özellikle blokzincir ve davranış bilimleri konularında çalışmalar yürütüyor.” dedi.
“TICARET TAM OLARAK BLOKZINCIR
KONUSU”
Bakanlığın mevcut çalışmalarına değinmesinin ardından blokzincir teknolojisinin güvenilir bir ticaret ortamı
sağlayacağını aktaran Pekcan, “Blokzincirin en büyük
değer teklifi, birbirine güvenmeyen tarafların güven
içerisinde alışveriş yapmasını sağlamak. Bu anlamda,
dış ticaret sürecinin taraflarını yani devlet, ihracatçı ve
ithalatçı, sigorta, taşımacılık, lojistik şirketleri ve bankaları güvenli bir platform üzerinde bir araya getirebilirsek bekleme süreleri ciddi ölçüde kısalacak. Kâğıt
ortamında gerçekleşen birçok işlem dijitalleşirken
akıllı kontratlar gibi teknolojiler ile de otomatikleşecek.
Bu bakımdan dış ticaretin tam olarak bir blokzincir konusu olduğunu düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

After detailing the projects of the Ministry for block
chain technology Pekcan said that the areas where
the block chain will create added value had been
determined in a workshop held in October last year.
Pekcan stated that working groups had been formed
after the priority areas were selected and underlined
that one of these areas was the integration of laboratory tests of foreign trade products into the block
chain and continued as follows: Different institutions
carry out tests for product detection, health and
quality contro in the import and export of agricultural
products in particular. Since there is no effective data
sharing system like block chain in the current system,
there can be repeated tests, which can lead to time

Bakanlığın blokzincir teknolojisine yönelik projelerini
detaylandıran Pekcan, ilk olarak geçen yılın ekim ayında gerçekleştirilen bir çalıştayla blokzincirin katma değer yaratacağı alanların belirlendiğini kaydetti. Ardından seçilen öncelikli alanlara dair çalışma gruplarının
oluşturulduğunu aktaran Pekcan; söz konusu alanlardan birinin, dış ticaret ürünlerinin tabi olduğu laboratuvar testlerinin blokzincire entegrasyonu olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle tarım
ürünlerinin ithalat ve ihracatında farklı kurumlar; ürün
tespiti, sağlık ve kalite denetimi gibi amaçlarla testler
gerçekleştiriyor. Mevcut sistemde blokzincir gibi etkin
bir veri paylaşım sistemi olmadığı için mükerrer testler
olabiliyor, bu da firmalarımız için zaman kaybı ve ek

“We will enable our companies to realize
their foreign trade processes in a much
faster and cost-free way thanks to data
management via block chain”

“Blokzincir üzerinden veri yönetimi
sağlanması sayesinde firmalarımızın dış
ticaret süreçlerini çok daha hızlı ve maliyetsiz
bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacağız”
JUNE-JULY / HAZİRAN-TEMMUZ 2019

39

EVALUATION | DEĞERLENDIRME

“We think that foreign
trade is exactly a block
chain issue”
loss and additional costs for our companies. For this
reason, we will enable our companies to realize their
foreign trade processes in a much faster and costfree manner thanks to data management via block
chain.”
DIGITALIZATION IN CUSTOMS
PROCESSES

“Dış ticaretin tam olarak
bir blokzincir konusu
olduğunu düşünüyoruz”
maliyetlere yol açabiliyor. Bu nedenle blokzincir üzerinden veri yönetimi sağlanması sayesinde firmalarımızın dış ticaret süreçlerini çok daha hızlı ve maliyetsiz
bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacağız.”
GÜMRÜK İŞLEM SÜREÇLERINDE
DIJITALIZASYON

Pekcan also stated that they have implemented important works for the digitization of customs and that
they have carried operations executed in the physical
environment into an electronic environment and carried out studies that will accelerate customs processing. In this context, she emphasized that the registration process made by the incumbent in the customs
declarations and the approval procedure executed
by the officer have been combined, authorized economic operator application and custom clearance in
place in exports have facilitated the process and thus
companies have gained an advantage in terms of
cost and competition.

Gümrüklerin dijitalleştirilmesine yönelik önemli çalışmaları da hayata geçirdiklerini belirten Pekcan, Bakanlık olarak fiziki ortamda gerçekleştirilen işlemleri
elektronik ortama taşıyarak gümrük işlem süreçlerini
hızlandıracak çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Bu
kapsamda gümrük beyannamelerinde yükümlü tarafından yapılan tescil işlemi ile memur tarafından yapılan onay işlemini birleştirdiklerini, yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması ve ihracatta yerinde gümrükleme
uygulaması ile gümrük işlem süreçlerini kolaylaştırdıklarını ve böylelikle firmalara maliyet avantajı ile rekabet
gücü kazandırdıklarını vurguladı.

ELECTRONIC SYSTEMS IN PRODUCT AND
PROCESS TRACKING

ÜRÜN VE İŞLEM TAKIBINDE ELEKTRONIK
SISTEMLER

Pekcan also explained about the electronic systems
developed for the tracking of commercial products
and operations and said that an Electronic Trade Information System (ETBIS) had been set up to enable
e-trade operators to access the Central Registry System (MERSİS) for carrying out trade registry transactions in an electronic environment and to track e-commerce data in a robust manner.

Ticari ürün ve işlemlerin takibine yönelik geliştirilen
elektronik sistemler hakkında da açıklamalarda bulunan Pekcan, ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda yapılması amacıyla Merkezi Sicil Kayıt Sistemi‘ni
(MERSİS), e-ticaret yapan işletmelerin ulaşılabilir olması ve e-ticaret verilerinin sağlıklı bir şekilde takip
edilmesi amacıyla Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ni
(ETBİS) kurduklarını kaydetti. Ayrıca haldeki sebze
ve meyvelerin cinsine, miktarına, fiyatına, alıcı ve satıcısına ilişkin bilgilerin elektronik ortamda tutulmasını
sağlamak amacıyla Hal Kayıt Sistemi’ni (HKS) kurduklarını aktaran Pekcan, ürün künyelerinde yer alan kare
kodların sorgulanmasını mümkün kılan “HKS Mobil”
uygulamasını da devreye aldıklarını belirtti. Pekcan,
bunun yanı sıra perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi,
değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bu işletmelere
yönelik veri tabanının oluşturulması ile bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla Perakende Bilgi Sistemi’nin
(PERBİS) kurulmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini
de sözlerine ekledi.

Pekcan also stated that a Market Hall Registration
System (HKS) had been established in order to ensure that information related to the type, quantity,
price, buyers and sellers of vegetables and fruits are
kept electronically and that a ‘HS Mobile’ application
had been commissioned which enables the querying
of the qr codes on the product identification tags.
In addition, Pekcan added that work was ongoing
to establish a Retail Information System (PERBIS) to
carry out the necessary procedures for the opening
and operation of retail enterprises as well as closing,
forwarding this information to the relevant institutions
and organizations, their evaluation and finalization
and for the establishment of a database for these enterprises and to provide information sharing.
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THE SEARCH FOR FINE
RECALIBRATING BRI AT THE SECOND

BELT AND ROAD FORUM
İkinci Kuşak ve Yol Forumu’nda KYİ’ye
İnce Ayar Verme Arayışı
Prof. Dr. Ali Resul Usul

The kind of a path that will be followed by
China in the Belt and Road Initiative (BRI),
which will change global trade balances, is
the main agenda of the world economy...

Küresel ticari dengeleri değiştirecek Kuşak
ve Yol İnisiyatifi (KYİ)’nde Çin’in nasıl bir
yol izleyeceği, dünya ekonomisinin en çok
merak edilen gündem maddesi…
JUNE-JULY / HAZİRAN-TEMMUZ 2019
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China's manifesting itself as a strong
strategic investor in world trade is a
relatively new situation

T

he impact of the People’s Republic of China on the world economy and politics leads
among the most discussed issues in Turkey
and the international arena in recent times.
As a matter of fact, China, which grows around 6 percent annually and ranks immediately after the United
States with its gross national product of 13 trillion dollars (GNP) has now surpassed the US in terms of purchasing power and jockeyed to the top of the world.
Moreover, this country is the biggest market in the world
with a trade volume of 5.2 trillion dollars corresponding
to 40 percent of its GNP. However, China’s strong emergence as a strong strategic investor in world trade is a
relatively new situation.
INTRODUCTION
The idea of the ‘Silk Road Economic Belt’ officially announced by Chinese President Xi Jinping in 2013 in
Kazakhstan's capital Astana (currently Nursultan), has
come to a specific place in the world economy as a
result of the increased self confidence of China and the
change in the paradigm in politics. In the same year,
Jinping would talk about the 21st Century Sea Silk Road
in his speech at the Indonesian Parliament. This ‘initiative’ which would be updated in time as ‘One Belt, One
Road’ would be referred to as “Yidai Yilu” in Chinese
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Çin’in dünya ticaretinde stratejik yatırımcı
olarak kendini ortaya çıkarması, nispeten
yeni bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır

Çin Halk Cumhuriyeti’nin dünya ekonomisine ve siyasetine etkisi, Türkiye’de ve uluslararası arenada son zamanların en tartışılan konularının başında gelmektedir. Nitekim
yıllık ortalama yüzde 6 civarında büyüyen Çin, 13 trilyon
dolarlık gayri safi millî hasılası (GSMH) ile bu alanda birinci sırada yer alan ABD’den hemen sonra gelirken satın
alma gücü açısından ise ABD’yi geçerek dünyanın zirvesine yerleşmiştir. Ayrıca bu ülke, GSMH’sinin yaklaşık yüzde
40’ına tekabül eden 5,2 trilyon dolarlık ticaret hacmi ile
dünyanın en büyük pazarı olma özelliğine sahiptir. Ancak,
Çin’in dünya ticaretinde stratejik yatırımcı olarak kendini
güçlü bir şekilde ortaya çıkarması, nispeten yeni bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.
BAŞLANGIÇ
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in 2013 yılında Kazakistan’ın başkenti Astana’daki (şimdiki Nursultan) meşhur
konuşmasıyla resmen ilan edilen “İpek Yolu Ekonomik
Kuşağı” fikri, aslında Çin’in kendine olan cesaretinin artmasıyla dünya ekonomisinde belli bir yere gelip ticarette
ve uluslararası siyasette bir paradigma değişikliğine karar
vermesinin neticesidir. Aynı yıl Jinping, Endonezya Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada ise 21. Yüzyıl Deniz İpek
Yolu’ndan bahsedecektir. Zaman içinde adı “Bir Kuşak Bir
Yol (One Belt, One Road)” şeklinde güncellenecek olan
bu “inisiyatif”, 2015 yılından itibaren Çince “Yidai Yilu”
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In the first years, BRI included about 60
countries, while in 2017 the number reached
70 and then 123

KYİ, ilk yıllarda 60 civarında ülkeyi
bünyesinde barındırırken bu rakam 2017
yılında 70’e, daha sonra da 123’e ulaşmıştır

(Belt and Road) as of 2015. Since 2013, the nature,
magnitude and the impact of Belt and Road has not
been fully elucidated. Chinese authorities frequently
express that this is not a ‘project’, it is an open, transparent, peaceful and environmental ‘initiative’ based on
multilateral, win-win logic, regional and global cooperation. However, the fact that China has not yet made
an official statement on this issue is a strategic attitude
according to many experts. However, it shows that the
Belt and Road Initiative (BRI) which was initially considered to be the personal idea of Jinping was first included in the constitution of the 19th Chinese Communist
Party Congress held in October 2017 and later in March
2018, in the constitution of the People's Republic of China is now adopted by the Chinese State. In this respect,
a new critical unit has been established in the bureaucracy responsible for the CGPC, namely the National
Development and Reform Commission (NDRC). After
the 13th National People's Congress in March 2018,
Deputy Prime Minister and Politburo Standing Committee Member Han Zheng started to lead this team.

şeklinde söylenen “Kuşak ve Yol (Belt and Road)” ismiyle
anılmaya başlanacaktır. 2013 yılından bu yana Kuşak ve
Yol’un aslında ne olduğu, büyüklüğü ve etkisi tam olarak
ortaya konulamamıştır. Çinli yetkililer tarafından bunun bir
“proje” değil; çok taraflı, kazan-kazan mantığına dayanan,
bölgesel ve küresel iş birliğine dayalı, açık, şeffaf, barışçıl
ve çevreci bir “inisiyatif” olduğu sıklıkla ifade edilmektedir.
Ancak Çin’in bu konu özelinde henüz resmî bir açıklama
yapmamış olması, birçok uzmana göre stratejik bir tutumdur. Bununla birlikte başta Jinping’in kişisel düşüncesi
olarak değerlendirilen Kuşak ve Yol İnisiyatifi (KYİ)’nin
önce Ekim 2017’de toplanan 19. Çin Komünist Partisi
Kongresi’nin tüzüğüne eklenmesi, daha sonrasında ise
Mart 2018’de Çin Halk Cumhuriyeti’nin anayasasında yer
alması; bu tasarının artık Çin Devleti tarafından da benimsendiğini göstermektedir. Bu doğrultuda KYİ’den sorumlu bürokraside, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu
(National Development and Reform Commission-NDRC)
adında kritik öneme sahip yeni bir birim kurulmuştur. Mart
2018’de düzenlenen 13. Ulusal Halk Kongresi sonrasında
ise Politbüro Daimî Komite Üyesi Başbakan Yardımcısı
Han Zheng, bu takıma liderlik etmeye başlamıştır.

The projects that are covered by the BRI which is the
most important commercial political work embraced
by the Chinese State and which have been the most

Çin Devleti’nin bu kadar benimsediği ve yaklaşık altı yıldır
ülkenin en önemli ticari siyaset eseri olan KYİ’nin kapsadı-
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"Golden Bridge on Silk Road" is situated in Beijing Olympic Park in Beijing, capital of China
"İpek Yolu Altın Köprüsü", Çin'in başkenti Pekin’deki Pekin Olimpiyat Parkı'nda bulunuyor

important commercial political work of the country for
nearly six years, are not fully clear in terms of geographical size and cost. According to official Chinese sources,
there are currently 3 thousand 100 projects carried out
by 80 Chinese state-owned enterprises. In this context,
the projects carried out in areas such as logistics (land,
sea and railways, ports), energy (pipelines, hydroelectric dams, electricity networks), information technologies and communications (fiber-optic networks, data
centers), as well as free trade zone constructions and
various customs agreements should also be mentioned. Although a definite figure on the costs of all
of these projects is not available, it is stated that the
amount is between 1 and 1.3 trillion US dollars. In addition, according to the calculations of the Asian Development Bank (ADB), a total of 26 trillion US dollars of
funding will be available until 2030 in the financing of
these projects. Although China has continuously transferred funds to the BRI, it is not yet clear how this gap
will be closed.

ğı projeler, coğrafi büyüklüğü ve maliyeti açısından henüz
tam bir netlik barındırmamaktadır. Resmi Çin kaynaklarına
göre, KYİ bünyesinde hâlihazırda 80 Çinli kamu iktisadi
teşebbüsü tarafından gerçekleştirilen 3 bin 100 proje bulunmaktadır. Bu kapsamda yürütülen lojistik (kara, deniz
ve demir yolları, limanlar), enerji (boru hatları, hidroelektrik
barajları, elektrik şebekeleri), enformasyon teknolojileri ve
iletişim (fiber-optik ağlar, veri merkezleri) gibi alanlardaki
projelerin yanı sıra serbest ticaret bölgesi inşaatlarından
ve çeşitli gümrük anlaşmalarından da bahsetmek gerekir. Bu projelerin tamamının maliyetleri hakkında kesin bir
rakam olmamakla birlikte tutarın 1 ila 1,3 trilyon ABD doları civarında olduğu ifade edilmektedir. Buna ek olarak
Asya Kalkınma Bankası (ADB)’nın hesaplamalarına göre
bu projelerin finansmanında 2030 yılına kadar toplam 26
trilyon ABD doları fon eksikliğinin olacağı saptanmıştır. Çin
KYİ’ye sürekli olarak fon aktarsa da bu açığın nasıl kapatılacağı henüz tam olarak belirlenmemiştir.

EXPANDING AND GROWING INITIATIVE

KYİ tasarısının kapsadığı ülkelerin sayısı her geçen gün
artmaktadır. Esasında bir Avrasya projesi olarak başlayan
KYİ, ilk yıllarda 60 civarında ülkeyi bünyesinde barındırırken bu rakam 2015 yılında 70’e, daha sonra da 123’e
ulaşmıştır. Özellikle 2017 yılından itibaren Afrika, Latin
Amerika, Okyanusya, Kuzey Kutbu -hatta uzay boşluğu
dahi- bir şekilde KYİ’ye dâhil edilmiştir. Aynı şekilde başlangıçta KYİ’de “Çin-Moğolistan-Rusya”, “Yeni Avrasya
Kara Köprüsü”, “Çin-Orta Asya-Batı Asya”, “Çin-Pakistan”, “Bangladeş-Çin” ve “Çin-Hindiçin” olmak üzere
altı ekonomi koridoru bulunurken bugün, üç “mavi ekonomi geçidi”nden de bahsedilmektedir. Bunları da “Çin-

The number of countries covered by the BRI projection
is increasing day by day. In fact, BRI, which started as
a Eurasian project, included around 60 countries in its
first years, reached 70 in 2015 and 123 in 2017. Especially as of 2017, Africa, Latin America, Oceania, North
Pole and even the outerspace have been included in the
BRI. Likewise, initially while six economy corridors were
included in the BRI, namely “China-Mongolia-Russia”,
“New Eurasian Land Bridge”,“China-Central Asia-West
Asia”, “China-Pakistan”, “Bangladesh-China” and “Chi-
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The necessity of China to make
certain arrangements in BRI has
become the most discussed
and expected issue in the 2nd
Belt and Road Forum

na-Indochina”, three “blue economy accesses” are
also mentioned today. These include “China-Indian
Ocean-Africa-Mediterranean Sea Blue Economic Passage”, “China-Oceania-South Pacific Blue Economic
Passage” and “China-Arctic Ocean-European Blue
Economic Passage”.
VOICES ARE RISING AGAINST BRI
Undoubtedly, China has many political-economic calculations and goals behind this huge initiative. It is obvious that some of these aims are related to domestic
politics and economics, and that a significant part is
regional and global.

2. Kuşak ve Yol Forumu’nda,
Çin’in KYİ’de belli
düzenlemeler yapması
gerekliliği en çok tartışılan
ve beklenen husus olmuştur

Hint Okyanusu-Afrika-Akdeniz Mavi Ekonomi Geçidi”,
“Çin-Okyanusya-Güney Pasifik Mavi Ekonomi Geçidi”
ve “Çin-Kuzey Buz Denizi-Avrupa Mavi Ekonomi Geçidi”
oluşturmaktadır.
KYİ’YE KARŞI YÜKSELMEYE
BAŞLAYAN SESLER
Bu devasa inisiyatifin arkasında şüphesiz, Çin’in birçok
siyasi-iktisadi hesapları ve hedefleri bulunmaktadır. Bu
amaçların bir kısmının ülke içi siyaset ve iktisatla ilgili olmasının yanında önemli bir bölümünün bölgesel ve küresel çaplı olduğu aşikârdır.

Big problems have started to emerge in this comprehensive project which has reached an incredible size.
China organized the 1st Belt and Road Forum in May
2017 with a show of strength with the BRI and the second was held in Beijing on April 25-27, 2019. The serious problems in the BRI between May 2017 and April
2019 comprised the content of the second forum. In the
meantime, despite all the moderation efforts of China,
some of the BRI stakeholders started to manifest serious criticism in terms of this initiative.

İnanılmaz büyüklüğe ulaşan bu kapsamlı projede büyük
sorunlar da ortaya çıkmaya başlamıştır. Mayıs 2017’de
düzenlenen 1. Kuşak ve Yol Forumu’nda KYİ ile gövde
gösterisinde bulunan Çin, söz konusu forumun ikincisini
ise 25-27 Nisan 2019 tarihlerinde Pekin’de gerçekleştirmiştir. Mayıs 2017 ile Nisan 2019 tarihleri arasında KYİ
bünyesinde yaşanan ciddi sorunlar, ikinci forumun da
içeriğini oluşturmuştur. Bu süre zarfı içinde Çin’in bütün
yumuşatma gayretlerine rağmen KYİ paydaş ülkelerinin
bazılarından bu inisiyatife yönelik ciddi eleştiriler gelmeye
başlamıştır.

One of the biggest problems expressed in the BRI is
the high level of indebtedness in the countries where
the projects are carried out. Thus, a literature has been
generated that a ‘debt trap’ is being set through the
BRI with the intention of increasing China's political influence in developing countries,. Although some Chinese and Western researchers argue that this claim is
exaggerated, it is observed that this argument is being used in the field. For example, Prime Minister Mahathir bin Muhammed of Malaysia, which is one of the
most important pillars of the BRI, announced that the
BRI should be executed fairly and withdrew from the
projects in August 2018. However, Malaysia returned
after bargaining with China on this issue. The most indebted countries in the context of the BRI are: Djibouti,
Kyrgyzstan, Laos, Maldives, Mongolia, Montenegro,
Pakistan and Tajikistan. The borrowing for the port of
Hambantota in Sri Lanka attracts considerable attention because of its geostrategic significance and is frequently on the agenda of discussions.

KYİ’de ifade edilen en büyük sorunların başında, projelerin gerçekleştirildiği ülkelerde oluşan yüksek borçluluk
durumu gelmektedir. Öyle ki KYİ yoluyla bir “borç tuzağı” oluşturulduğu ve Çin’in bu şekilde gelişmekte olan
ülkelerde siyasi nüfuzunu artırmayı hedeflediği yönünde
bir literatür ortaya çıkmaya başlamıştır. Çinli ve Batılı bazı
araştırmacılar bu iddianın abartılı olduğunu savunsa da
sahada bu argümanın kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Örneğin, KYİ’nin en önemli duraklarından olan
Malezya’da, ülkenin Başbakanı Mahathir bin Muhammed,
Ağustos 2018’de KYİ’nin adilane yürütülmesi gerektiğini
söyleyerek projelerden çekilmiştir. Ancak daha sonra
bu konuda Çin ile pazarlığa girerek geri dönmüştür. KYİ
bağlamında en borçlu ülkeler şunlardır: Cibuti, Kırgızistan, Laos, Maldivler, Moğolistan, Karadağ, Pakistan ve
Tacikistan. Sri Lanka'daki Hambantota Limanı ile ilgili olan
borçlanma da buranın Jeostratejik açıdan çok önemli olması nedeniyle oldukça dikkat çekmekte ve tartışmalarda
sıklıkla gündeme gelmektedir.
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THE HISTORICAL SILK ROAD AND
THE CURRENT BELT AND ROAD
TARİHÎ İPEK YOLU İLE
BUGÜNKÜ KUŞAK VE YOL
Other major criticisms of the BRI can be listed as
the projects carried out are not financially sustainable, in many respects they do not appear
transparent and China does not provide sufficient
information about this issue. On the other hand, it
is reported that BRI causes serious problems for
the organization. Among the major concerns of
Western countries is that China is able to transfer technology through the companies it buys, its
purchase of companies in strategic sectors in EU
countries and failure to abide by EU tender and
environmental conditions.
Of course, on top of all this, China's global rise
and, most recently, Italy taking steps to be included in the BRI (which was the first time that G7
was a participant in the BRI) has led to alarm in
the EU. In fact, this year China has started to be
defined as a “systemic competitor” by the EU.
THE BELT AND ROAD FORUM
According to the official figures, the leaders of 37
countries participated in the 2nd Belt and Road
Forum, which was held between 25-27 April and
was a platform to respond to these criticisms.
The leaders who participated in this forum which
had the attention of the world, were observed
closely to understand whether a specific reaction was being manifested in terms of the BRI.
Although the USA, Australia, New Zealand, Canada, Germany, France and the United Kingdom
did not participate on a high level, Russia and
all the Central Asian countries (with the exception
of Turkmenistan) and Azerbaijan participated in
the forum on a presidential level. In spite of the
disagreements in the BRI projects, Pakistan and
Malaysia leaders attended the forum. The previous forum was attended by two leaders from the

The historical
Silk road was
approximately
8000
kilometers in The BRI has
length. various land (zone)

and sea (route)
connections
over a large
geographical area
and from this
aspect reaches an
unlimited length.

The historical
route started
from Changan
(Xi’an) state in
China. The starting points

of the BRI route are
in various regions of
the whole of Central
and West China.

The Silk
Road was
comprised
of two main
routes,
The BRI
namely the
comprised
North and
of 9 routes, 6
South routes. of them land
and 3 of them
sea routes.

KYİ’ye yönelik diğer büyük eleştirilerin; yürütülen
projelerin mali açıdan sürdürülebilir olmaması,
birçok bakımdan şeffaf görünmemesi ve Çin’in bu
konuda yeterli bilgilendirme yapmaması olduğu
söylenebilir. Diğer yandan, KYİ’nin organizasyon
açısından da ciddi sorunlara yol açtığı raporlanmaktadır. Batılı ülkelerin en rahatsız olduğu konular
arasına ise Çin’in, satın aldığı şirketler üzerinden
teknoloji transferi yapması, AB ülkelerinde stratejik
sektörlerde şirket satın alımları, AB ihale ve çevre
şartlarına uyulmaması eklenebilir.
Tabii ki bütün bunların üstünde, Çin’in küresel yükselişi ve en son İtalya’nın KYİ bünyesine dâhil olma
yönünde adımlar atması (ki böylece ilk kez G7 ülkelerinden KYİ’ye bir katılım olmuştur) AB’de alarm
zillerinin çalmasına neden olmuştur. Hatta bu sene
Çin için “sistemik rakip” tanımlaması yapılmaya
başlanmıştır.
KUŞAK VE YOL FORUMU
25-27 Nisan arasında gerçekleştirilen ve söz konusu eleştirilere cevap verebilecek bir platform olan
2. Kuşak ve Yol Forumu’na, resmi rakamlara göre
37 ülkenin lideri katılmıştır. Bütün dünyanın dikkat
kesildiği bu foruma hangi liderlerin katıldığı dikkatlice takip edilerek KYİ’ye belli bir tepkinin olup olmadığı anlaşılmaya çalışılmıştır. ABD, Avusturalya,
Yeni Zelanda, Kanada, Almanya, Fransa ve İngiltere’den yüksek seviyede katılım olmasa da Rusya ve Orta Asya ülkelerinin (Türkmenistan hariç)
tamamı ve Azerbaycan; foruma devlet başkanları
düzeyinde katılım göstermiştir. KYİ projelerindeki
anlaşmazlıklarına rağmen Pakistan ve Malezya liderleri foruma dâhil olmuştur. Daha önceki foruma
Afrika kıtasından iki lider katılırken bu sayı, 2019’da
beşe yükselmiştir. Doğu Asya’dan sadece Moğolistan’dan devlet başkanı katılımı olurken Orta Do-

According to
various sources,
the history of
Xi Jinping,
the Silk Road
President of
the People's
dates back to
Republic
BC. Although it
of
China,
is based on the
mentioned
year 138, the
existence of this BRI in 2013
for the first
line dates back totime and this
the Bronze Age. giant project
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is still under
development.
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Xi Jinping, President of the People's Republic of China, also serves as Secretary General of
the Communist Party of China and Chairman of the Central Military Commission
Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Xi Jinping, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Genel Sekreterliği
ve Merkez Askerî Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir

The projects covered by BRI do not have
full clarity yet in terms of geographical
size and cost

African continent, and this number increased to five in
2019. While only the head of state from Mongolia from
East Asia participated, only the United Arab Emirates
had the highest level of participation from the Middle
East. India did not participate in the forum. President
Recep Tayyip Erdoğan, who participated the forum two
years ago, did not participate in this year's forum.
In general, the most discussed and expected issue in
the forum, which went well when evaluated in terms
of participation, is that China should make certain arrangements in the BRI. The need to fine tune the gigantic, continuously expanding BRI with no boundaries has
been clearly manifested in Xi Jinping's speech at the
forum and as well as other discourse.
In his speech, Mr. Jinging promised that BRI would be
“open, green and clean” and at the same time made
commitments to the world leaders that the BRI projects
would be kept at the highest quality and steps would be
taken regarding the opening of the Chinese economy
which is the matter that Western countries had the most
complaints about. However, it seems that suspicion
and criticism towards BRI will continue to increase until
these words are transformed into concrete steps.

KYİ’nin kapsadığı projeler, coğrafi
büyüklüğü ve maliyeti açısından henüz
tam bir netlik barındırmamaktadır

ğu’dan yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri’nden en üst düzey katılım olmuştur. Hindistan ise foruma katılmamıştır. İki
sene önceki foruma katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan da bu seneki foruma iştirak etmemiştir.
Katılım açısından değerlendirildiğinde iyi geçtiği söylenebilen forumda, genel olarak Çin’in KYİ’de belli düzenlemeler yapması gerekliliği en çok tartışılan ve beklenen husus
olmuştur. Devasa boyutta, uca bucağı belirsiz ve her gün
genişleyen KYİ’de ince operasyonlar yapılmasının gereği;
Xi Jinping’in forum konuşmasında ve diğer konuşmalarda
açıkça dile getirilmiştir.
Konuşmasında KYİ’nin “açık, yeşil ve temiz” olacağı yönünde sözler veren Jinping, aynı zamanda dünya liderlerine, KYİ projelerinin en yüksek kalitede tutulacağına
ve Batı ülkelerinin en çok şikâyet ettiği hususlardan olan
Çin ekonomisinin dışarıya açılması yönünde adımlar atılacağına yönelik taahhütlerde bulunmuştur. Ancak öyle
görünmektedir ki bu sözler, somut adımlara dönüşmediği
müddetçe KYİ’ye yönelik şüphe ve eleştiriler artarak devam edecektir.
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Uzak Doğu’yu Önce Zihinlerde Yaklaştıralım
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Turkey - China Business Council Chairman Murat Kolbaşı Türkiye - Çin İş Konseyi Başkanı

President of the Turkey-China Business Council
Murat Kolbaşı assessed the Belt and Road
Project and Turkey-China affairs

T

@tmuratkolbasi

Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat
Kolbaşı, Kuşak ve Yol Projesi ile Türkiye-Çin
ilişkilerini değerlendirdi

he Belt and Road project will redefine the
pulse of global trade when completed and is
on the agenda of trade strategies of Turkey as
well as many other countries. From this point
of view, we had an interview with the Turkey-China Business Council Chairman Murat Kolbaşı. Kolbaşı made
statements about many topics ranging from Turkey-China trade relations to the China International Exports Fair
in addition to the aforementioned project.

Tamamlandığında küresel ticaretin nabzını yeniden belirleyecek olan Kuşak ve Yol projesi, pek çok ülkenin
olduğu gibi Türkiye’nin de ticaret stratejilerinin gündeminde yer alıyor. Buradan yola çıkarak Türkiye-Çin İş
Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Kolbaşı, söz konusu projenin yanı sıra Türkiye-Çin arasındaki ticari ilişkilerden Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na kadar pek çok konu özelinde açıklamalarda
bulundu.

How do you think the Belt and Road project which
is considered the biggest development project of
the 21st century will be reflected on global trade in
a general sense?

21. yüzyılın en büyük kalkınma projesi olarak
görülen Kuşak ve Yol projesinin genel anlamda
küresel ticarete nasıl yansıyacağını düşünüyorsunuz?

China is currently an alternative manufacturer in all sectors of the world today. With its population exceeding
1.4 billion, China is trying to expand its market with

Çin, bugün tüm sektörlerde dünyada alternatif bir üretici pozisyonunda yer alıyor. 1,4 milyarı aşan nüfusu
ile Çin, çevre ülkelerde yapmış olduğu antlaşmalarla
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Turkey must decide the strategic
position that needs to be taken for the
Belt and Road Project

agreements made with neighboring countries. Thus,
its ability to sell products to large markets is developing. In parallel with this, China is increasing its product
capacity day by day in the field of technology. As a
matter of fact, these issues that I mention manifests
the development of the country in the production of
quality products.
In order to meet the market demand for these products, minimize the logistics costs and be able to
produce in the vicinity of the market, China has realized a westward initiative from six directions. We can
characterize this expansion as an expanded version
of the historical Silk Road with the inclusion of different routes. While the historical Silk Road had only
land connections, along with the evolving transport
facilities, maritime transport has been included in the
transit gateway. A product produced in China reaches
Gwadar Port via Pakistan and is taken to Egypt. China
is thus making all North Africa a market through a hub
established in Egypt. On the other hand, Central and
Lower Africa is accessed through Djibouti. Furthermore, Northern Europe is reached directly via Russia
through Rotterdam from the north. China endeavors to
enter the European market through Turkey named the
central corridor. At the same time paths descending to
Australia and Indonesia are available.
China also offers a solution to the transition of products to be exported in terms of customs which causes
a serious bottleneck in world trade. The movement in
the customs to be passed by the exported products
along the way is accelerated with digitalization. Thanks
to some chips placed in containers, the entry of trucks
to the port is less than a minute. In a nutshell, China will
sell both its product and technological infrastructure
and approach target markets through this project.

The National Exhibition and Convention Centre in Shanghai
Şangay'da bulunan Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi
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THE 10
LEADING
COUNTRIES
FOR CHINESE
EXPORTS
ÇİN’İN EN
FAZLA İHRACAT
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ
İLK 10 ÜLKE
USA
ABD

18,3%

HONG KONG
HONG KONG

13,8%

JAPAN
JAPONYA

6,1%

SOUTH KOREA
GÜNEY KORE

4,5%

GERMANY
ALMANYA

3,1%

VIETNAM
VIETNAM

2,9%

INDIA
HINDISTAN

2,8%

NETHERLANDS
HOLLANDA

2,7%

UNITED KINGDOM
2,7%
BIRLEŞIK KRALLIK
SINGAPORE
SINGAPUR

2,2%

(SOURCE: COMTRADE, 2018)

Türkiye, Kuşak ve Yol projesi için
stratejik olarak nasıl bir pozisyon alması
gerektiğine net bir şekilde karar vermeli

kendi pazarını büyütmeye çalışıyor. Böylelikle büyük
pazarlara ürün satabilme kabiliyeti de gelişiyor. Bunun paralelinde Çin, son dönemde teknoloji alanında
alınan mesafe ile ürün kapasitesini de günden güne
artırıyor. Aslına bakarsanız bahsettiğim bu hususlar,
ülkenin kaliteli ürün istihsalindeki gelişimini de ortaya
koyuyor.
Ürettiği bu ürünler için pazar ihtiyacını karşılamak,
lojistik maliyetlerini minimize etmek ve pazara yakın
yerlerde üretim yapabilmek adına Çin, batıya doğru
altı koldan bir açılım gerçekleştirdi. Bu açılımı, tarihî
İpek Yolu’nun farklı güzergâhlar da dâhil edilerek
genişletilmiş hâli olarak nitelendirebiliriz. Tarihî İpek
Yolu, sadece kara üzerinden bağlantılara sahipken
günümüzde gelişen ulaşım imkânlarıyla birlikte deniz taşımacılığı da söz konusu transit geçide dâhil
edildi. Çin’de üretilen bir ürün Pakistan üzerinden
Gwadar Limanı’na ulaşarak oradan Mısır’a götürülüyor. Çin böylelikle Mısır’da kurulan bir merkez üzerinden bütün Kuzey Afrika’yı pazar hâline getiriyor. Öte
yandan Cibuti üzerinden de Orta ve Aşağı Afrika’ya
ulaşıyor. Ayrıca kuzeyden, Rusya üzerinden direkt
Rotterdam’a yani Kuzey Avrupa’ya ulaşmış oluyor.
Orta koridor olarak adlandırılan yerden ise Türkiye
üzerinden Avrupa pazarına girmeye çalışıyor. Aynı
zamanda Avusturalya’ya ve Endonezya’ya inen yollar da mevcut.
Çin, ihraç edilecek ürünlerin gümrüklerden geçişinin
dünya ticaretinde ciddi bir dar boğaza neden olması
konusuna da bir çözüm sunuyor. İhraç edilecek ürünler yol boyunca kaç tane gümrük geçecekse oradaki
hareketi, dijitalleşmeyle hızlandırıyor. Konteynerlere
yerleştirilen bazı çipler sayesinde tırların limana girişleri bir dakikanın altına düşüyor. Özetlemek gerekirse
Çin, bu proje sayesinde hem ürününü hem teknolojik
altyapısını satacak hem de hedef pazarlara yaklaşmış olacak.
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The restructuring of the Asia-Pacific is
an advantage for us, we need to focus
there more

Asya-Pasifik pazarının yeniden yapılanıyor
olması bizim için avantaj, oraya daha fazla
yoğunlaşmak lazım

How should Turkey proceed in this matter?

Türkiye, bu konuda nasıl bir yol izlemeli?

Turkey must primarily make a clear decision on the strategic position that needs to be taken regarding this subject.
Turkey needs to consider its interests and protect itself in
future markets that will be competitive. This means that
Turkey and China must cooperate in some places and
sectors. On the other hand, Turkey will be able to load
products on transport vehicles with a variety of transport
methods as a result of this project. At the same time, strategic moves can be made with Chinese brands and firms
and have a say in their positioning in Europe. A more
comprehensive perspective reveals that the trade volume of Turkey in the Asia-Pacific zone is approximately
60 billion dollars. The difference between our imports and
our exports is 40 billion dollars. This shows that almost
half of our total foreign trade volume, which is 100 billion
dollars, comes from here. Therefore, Asia-Pacific is very
valuable. While focusing on a place like the American
market requires more effort, the Asian-Pacific market is
being restructured and we need to focus more on this.

Türkiye, öncelikle bu konu hakkında stratejik olarak
nasıl bir pozisyon alması gerektiğine net bir şekilde
karar vermeli. Türkiye’nin menfaatlerini göz önünde bulundurarak ileride rakip olacağı pazarlarla ilgili kendini
koruma altına alması gerekiyor. Bu da demek oluyor ki
bazı yerlerde ve sektörlerde Türkiye ve Çin arasında iş
birlikleri yapılmalı. Öte yandan Türkiye, bu proje sayesinde çeşitli ulaştırma yöntemleriyle farklı coğrafyalara
giden ulaşım araçlarına ürün yükleyebilir. Aynı zamanda
Çinli marka ve firmalarla birlikte stratejik hamleler yaparak onların Avrupa’da konumlanmalarında söz sahibi
olabilir. Daha geniş çerçeveden bakıldığında Türkiye ile
Asya-Pasifik bölgesi arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 60 milyar dolar olduğunu görüyoruz. İthalatımız ile
ihracatımız arasındaki fark ise 40 milyar dolar. Bu da
gösteriyor ki toplam dış ticaret hacmimizin açığı olan
100 milyar doların neredeyse yarısı oradan geliyor. Bu
nedenle Asya-Pasifik çok kıymetli. Amerika gibi pazar
kurgusunun oturduğu bir yere odaklanmak daha fazla
çaba harcamayı gerektirirken Asya-Pasifik pazarının yeniden yapılanıyor olması bizim için avantaj, oraya daha
fazla yoğunlaşmak lazım.

In your opinion how did the Chinese International
Exports Fair which was held for the first time last
year pass for Turkish companies and what kind of
contribution will this year’s fair have on the trade
of the two countries?
Turkey participated in the abovementioned fair last year
with 38 companies on an area of 750 square meters. We
ranked among the first 25 countries with our number of
participants. Korea, Germany and Japanese companies
were in the first ranks. Currently China has a great deal
of trade relations with these countries, however the same
is not valid for Turkey and China. With this perspective in
my opinion the participation of Turkey with 38 companies
in the fair is good. This year, with the support of our Minister of Trade, Ms. Ruhsar Pekcan, we requested 4 thousand square meters of space. We are waiting for public
support to fill this area. At the same time, I believe that
public sector companies should be included in this fair. I
believe that the next fair will be more productive than last
year. I would definitely recommend this fair to every Turkish company that intends to export. On the other hand,
participation in various sectoral fairs organized in China
is important. I believe that it will be easier for companies
that attend multiple fairs in China to obtain permits with
the necessary documents in the future process and that
passing through customs will be facilitated.
What do you recommend to Turkish companies
who want to trade in China?
Turkey switched from contract manufacturing to brands
after 1996. Although some of the brands within the scope
of Turquality are liked while others are not, we see that

THE SECOND CHINA
INTERNATIONAL
EXPORTS FAIR
WILL BE HELD IN
SHANGHAI BETWEEN
5-10 NOVEMBER
THIS YEAR.
ÇIN ULUSLARARASI
İTHALAT FUARI’NIN
IKINCISI, BU
YIL 5-10 KASIM
TARIHLERI ARASINDA
ŞANGAY’DA
GERÇEKLEŞTIRILECEK

İlki geçen yıl gerçekleştirilen Çin Uluslararası
İthalat Fuarı’nın Türk firmaları için nasıl geçtiğini
düşünüyorsunuz ve bu yılki fuarın iki ülke ticaretine nasıl bir katkı sunmasını bekliyorsunuz?
Türkiye’den söz konusu fuara geçtiğimiz yıl, 750 metrekarelik bir alanda 38 firma ile katıldık. Katılımcı sayımızla
ilk 25 ülke arasında yer aldık. İlk sıralarda Kore, Alman
ve Japon firmaları yer alıyordu. Hâlihazırda Çin’in bu
ülkelerle ticari ilişkileri çok fazla; ancak Türkiye ile Çin
arasında aynı durum söz konusu değil. Bu bakış açısı
ile ben Türkiye’nin fuara 38 firma ile katılımını iyi olarak
değerlendiriyorum. Bu sene ise fuar için Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın da destekleri ile 4 bin
metrekarelik bir yer talebimiz oldu. Bu alanı doldurmak
adına kamudan destek bekliyoruz. Aynı zamanda kamu
yönü kuvvetli firmaların da bu fuarda mutlaka yer alması
gerektiğine inanıyorum. Önümüzdeki fuarın, bir önceki
seneye göre daha verimli geçeceği kanaatindeyim. İhracat düşünen her Türk firmasına bu fuarı mutlaka öneriyorum. Öte yandan Çin’de düzenlenen muhtelif sektörel
fuarlara da katılım önemli. Çin’deki birçok fuarda yer
alan firmaların önümüzdeki süreçte gerekli belgelerle
izinleri daha kolay alabileceğini, gümrükten geçişlerinin
de daha rahat olacağını düşünüyorum.
Çin’de ticaret yapmak isteyen Türk firmalarına ne
tavsiye edersiniz?
Türkiye, 1996 yılından sonra fasonculuktan markaya
döndü. Her ne kadar Turquality kapsamında olan mar-
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TURKISH COMPANIES AT THE CHINESE
INTERNATIONAL EXPORTS FAIR
ÇİN ULUSLARARASI İTHALAT FUARI’NDA
TÜRK FİRMALARI
The Turkey National
Participation
Organization was
realized under the
auspices of the
Ministry of Commerce
and TIM (Turkey
Exporters Assembly) in
coordination with IKMIB
(Istanbul Chemicals
and Chemical Products
Exporters' Association).
Fuarın Türkiye Millî
Katılım Organizasyonu;
Ticaret Bakanlığı
himayesi ve TİM (Türkiye
İhracatçılar Meclisi)
koordinasyonuyla
İKMİB (İstanbul
Kimyevi Maddeler ve
Mamulleri İhracatçıları
Birliği) tarafından
gerçekleştirildi.
38 companies from
Turkey participated in
the fair which hosted
3600 participants from
172 countries.
172 ülkeden 3 bin 600
katılımcının yer aldığı
fuara Türkiye’den 38
firma katılım sağladı.
The MoU agreements
signed in
representation of TIM
totaled 620 million
dollars equaling 4,3
billion yuan in Chinese
currency.
TİM'i temsilen imzalanan
MoU anlaşmalarının
toplamı 620 milyon
dolara, Çin'in para
birimiyle 4,3 milyar
yuana ulaştı.
In 2019, Turkey intends
to participate in the fair
with nearly 100 Turkish
companies with stands
covering 4 thousand
square meters.
Türkiye, fuara 2019’da
100’e yakın Türk firması
ve 4 bin metrekarelik
stant alanıyla katılmayı
hedefliyor.
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The Turkey-China Business Council
includes 60 major companies
in Turkey and each of them has
comprehensive experience with China

Türkiye-Çin İş Konseyi’nde
Türkiye’nin çok önemli 60 firması
mevcut ve bunların her birinin Çin’le
ilgili ciddi tecrübeleri var

10 Turkish companies in 10 different sectors are
in the top 10. Therefore, Turkish companies now
have to display their own brands in world markets.
China, which has 33 states, has more than 160
cities with 1 million inhabitants. I recommend that
Turkish companies focus on a few markets to do
business with their own brands in some of these
cities.

kaların kimi beğeniliyor kimileri beğenilmiyor olsa
da 10 farklı sektörde 10 Türk firmasının ilk 10’da olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türk firmalarının artık kendi markalarıyla dünya pazarlarında boy göstermesi gerekiyor. 33 eyalete sahip olan Çin’de,
160 tane nüfusu 1 milyonun üzerinde şehir yer alıyor. Ben Türk firmalarına bu şehirlerden birkaçına
odaklanarak belirleyecekleri birkaç pazarda kendi
markalarıyla iş yapmalarını tavsiye ediyorum.

What do you have to say about the
Turkey-China Business Council?
As the Turkey-China Business Council, we strive to
provide added value to the relationship between
the two countries and we approach each of our
activities with this perspective. The Turkey-China
Business Council includes 60 major companies
in Turkey and each of them has comprehensive
experience with China. We would like to share
these experiences with all Turkish companies, especially our members, who want to do business
with China. We have undersigned many studies
in this context. To give a few examples, we prepared a booklet for Turkish companies that want
to do business in China and submitted them to
the Ministry of Trade for approval. Currently we are
trying to measure the positive and negative effects
of Belt and Road project in Turkey. We are aware
that this situation creates a competitive environment, standing back does not change the result.
Surely there will be a surge and we aim to rise with
that surge. It is a matter of exploiting the incoming
wave and getting on top, but if go under, that generates a completely different story. As Turkey, we
need to figure out how Turkey can ride this wave.
Finally I want to underline the words of Beijing
Ambassador Abdülkadir Emin Önen: ‘We need to
remove the word “far ’ from the Far East. Let's first
bring the east closer in our minds.”
From this aspect it is possible to say that: Today, it
is possible to reach Shanghai or Hong Kong in a
time period of 9 to 14 hours so why should we use
the word ‘far’ for those places? We do not call California the ‘far west’ although it takes 13-14 hours
to fly there. I want to end my words by emphasizing the removal of a barrier breaker such as ‘far’.
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Türkiye-Çin İş Konseyi ile ilgili neler
söyleyeceksiniz?
Türkiye-Çin İş Konseyi olarak biz, iki ülke arasındaki ilişkiye katma değer sağlamaya gayret ediyoruz
ve gerçekleştirdiğimiz her çalışmamıza bu perspektifle yaklaşıyoruz. Türkiye-Çin İş Konseyi’nde
Türkiye’nin çok önemli 60 firması mevcut ve bunların her birinin Çin’le ilgili ciddi tecrübeleri var. Biz
bu tecrübeleri, üyelerimiz başta olmak üzere Çin’le
iş yapmak isteyen tüm Türk firmalarıyla paylaşmak
istiyoruz. Bu bağlamda da pek çok çalışmaya imza
attık. Birkaç tane örnek vermek gerekirse Çin’de iş
yapmak isteyen Türk firmalarına rehber niteliğinde
bir kitapçık hazırladık ve Ticaret Bakanlığımızın
onayına sunduk. Şu an Kuşak ve Yol projesinin
Türkiye’ye olan negatif ve pozitif etkilerini ölçmeye
çalışıyoruz. Çünkü bu durumun bir rekabet ortamı
doğurduğunun farkındayız; geride durmak sonucu
değiştirmiyor. Muhakkak bir dalgalanma yaşanacak ve biz o dalga ile yükselmeyi amaçlıyoruz. Gelen dalgayı kullanıp üstüne çıkmak mesele, ancak
onun altında kalırsan bambaşka bir hikâye başlıyor. Biz de Türkiye olarak bu dalganın üzerine nasıl
çıkarız, ona bakmalıyız.
Son olarak Pekin Büyükelçimiz Abdülkadir Emin
Önen’in bir sözünü vurgulamak istiyorum. Kendisi
diyor ki: “Uzak Doğu’daki ‘uzak’ kelimesini çıkarmalıyız. Doğuyu önce zihinlerde yakınlaştıralım.”
Buradan yola çıkarak şunları söyleyebilirim: Bugün
Şangay’a ya da Hong Kong’a 9 ila 14 saat gibi bir
zaman diliminde ulaşmak mümkünken neden oralar için “uzak” ifadesini kullanalım? Kaliforniya’ya
13-14 saatte uçabiliyorken orayı “Uzak Batı” olarak
ifade etmiyoruz. “Uzak” ifadesinin kaldırılması gibi
bariyer kırıcı bir vurgu yaparak sözlerime son vermek istiyorum.
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Chairman of Ata Group
Korhan Kurdoğlu
Ata Grubu Başkanı

@KorhanKurdoglu

THE WHOLE WORLD IS WATCHING CHINA
Tüm Dünyanın Gözü Çin'de

Chinese companies are increasing
their investments in new sectors
as China moves from quantitative
growth to quality development

I

n recent years, China has become a market
that continues to develop unceasingly and is
watched by the whole world. In our country, we
observe that interest in this geographical region
is increasing day by day. As Ata Group, our presence
in China began in 2012 when we undertook Burger
King's operations in this region. Our investments,
which we started with TAB Food Investments (TFI)
with $100 million, reached a level of over $300 million
by the end of 2018. Today we have over 20 thousand
employees in the country. In addition to the investments we started with Burger King, Ata Technology
Platforms (ATP), which is the structure of our group
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Çin, niceliksel büyümeden kalite
gelişimine yöneldikçe Çinli firmalar
yeni sektörlere yatırımlarını
arttırıyor

Çin; son yıllarda tüm dünyanın gözünün üzerinde
olduğu ve durmaksızın gelişimini sürdüren bir pazar. Ülkemizde de bu coğrafyaya yönelik ilginin her
geçen gün daha fazla arttığını gözlemliyoruz. Ata
Grubu olarak bizim Çin’deki varlığımız, 2012 yılında
Burger King’in bu coğrafyadaki operasyonlarını üstlenmemizle başladı. Grup şirketlerimizden TAB Gıda
Yatırımları (TFI) üzerinden 100 milyon dolarla başladığımız yatırımlarımız, 2018 yıl sonu itibarıyla 300 milyon
doların üzerinde bir seviyeye ulaştı. Ülkede bugün 20
binin üzerinde çalışanımız bulunuyor. Burger King ile
başladığımız yatırımlarımızın yanı sıra grubumuzun
teknoloji alanındaki yapısı olan Ata Teknoloji Plat-
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in the field of technology, carry out various studies in
China. At the same time, our group company AtaKey,
which carries out the processing and storage operations of coated potatoes, currently exports 250 metric
tons of product to China. In 2012, Burger King had
64 restaurants in the country. Today we have reached
more than a thousand restaurants and we have a
long way to go.
Returning back to 2012, it was a very courageous decision on our part to invest in China. In China, we prioritized the consumer's preferences as the center of
our strategy. Therefore, first we had to get acquainted
our target audience and our consumers in China. We
had to do define China correct at the start. It would
not be correct to say that China is just a country. China can be defined as a continent that is host to major
differences from north to south, from east to west

formları da (ATP) Çin’de çeşitli çalışmalar yürütüyor.
Bununla birlikte kaplamalı patates işleme ve saklama
operasyonlarını yürüten grup şirketimiz AtaKey, hâlihazırda ayda bin 250 metrik ton ürünü Çin’e ihraç
ediyor. 2012 yılında Burger King’in ülkede 64 restoranı
bulunuyordu. Bugün geldiğimiz noktada binden fazla
restorana ulaştık ve daha gidecek çok yolumuz var.
2012’ye dönecek olursak Çin’e yatırım yapmak bizim
için oldukça cesur bir karardı. Çin’de ilk olarak tüketicinin tercihlerini stratejimizin merkezine aldık. Bunun
için öncelikle Çin’deki hedef kitlemizi ve tüketicilerimizi tanımamız gerekiyordu. Çin’in tanımını en başında
doğru yapmamız lazımdı. Çin için sadece bir ülke deyip geçmek çok doğru olmayacaktır. Çin; kuzeyinden
güneyine, doğusundan batısına kadar büyük farklıklar
barındıran bir kıta coğrafyası gibi tanımlanabilir.

On the other hand, we see a very rapid digitalization
and a rapid transformation process in China as is
the case all over the world. As a fast service restaurant operator, we could not remain indifferent to
this change. Therefore, we have increased our investments in this area especially during the last two to
three years. When we started our activities in China
about 80% of our sales were made by cash payment.
Today, more than 80 percent of our sales are made
through digital payment channels. Ali Pay and WeChat Pay constitute the biggest share of the company. These two companies have more than 90 percent
of the market share in mobile payments in China.

Öte yandan tüm dünyada olduğu gibi Çin’de de çok
hızlı bir dijitalleşme ve buna bağlı olarak hızlı bir dönüşüm süreci yaşandığını görüyoruz. Hızlı servis restoran operatörü olarak bizim bu değişim karşısında
kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Bu nedenle özellikle son iki-üç yıldır bu alana yatırımlarımızı arttırdık.
Çin’de faaliyetlerimize başladığımızda satışlarımızın
yaklaşık yüzde 80’lik bir bölümünü nakit ödeme yöntemiyle yapıyorduk. Bugün geldiğimiz noktada ise
satışlarımızın yüzde 80’den fazlasını dijital ödeme
kanallarından alıyoruz. Özellikle Ali Pay ve WeChat
Pay buradaki en büyük payı oluşturuyor. Bu iki şirket,
Çin’deki mobil ödemelerde yüzde 90’ın üzerinde pazar payına sahip bulunuyor.

In recent years as China is moving from quantitative
growth to quality development in their model of economic growth, Chinese companies are increasing
their investments in new sectors. High technology,
food, agriculture, real estate and service sectors are
the main sectors among these new sectors. Foreign
investors planning to invest in retail, logistics and
financial services need to be more determined and
cautious than those who are planning to turn to other
sectors.

Son yıllarda Çin; ekonomik büyüme modelinde, niceliksel büyümeden kalite gelişimine yöneldikçe Çinli
firmalar yeni sektörlere yatırımlarını arttırıyor. Bu yeni
sektörlerin başlıcaları olarak yüksek teknoloji, gıda,
tarım, emlak ve hizmet sektörleri sayılabilir. Perakende, lojistik ve finansal hizmetlerde yatırım planlayan
yabancı yatırımcıların, diğer sektörlere yönelmeyi
düşünenlere göre daha kararlı ve tedbirli olması gerekiyor.

New regulatory barriers and restrictions can be observed in China, which has come to the forefront in
the area of investment so far with its tax facilitation
and affordable land incentives. However, the government will prefer to make more concessions in the
sectors that it wants to promote. As business people,
we are talking about a whole range of opportunities
that are still available to us. I believe that Turkish companies need to give more priority to China in the coming period in order to be included in this story.

Yatırım alanında bugüne kadar vergi kolaylıkları ve
ucuz arazi teşvikleriyle öne çıkan Çin’de, artık daha
ziyade yeni düzenleyici engeller ve kısıtlamalar görülebiliyor. Ancak devlet teşvik etmek istediği sektörlerde daha çok taviz vermeyi tercih etmeye başlayacak.
İş insanları olarak bizler için hâlen var olan bir fırsatlar
bütününden bahsediyoruz. Bu hikâyenin içinde yer
almak için Türk şirketlerinin Çin’e önümüzdeki dönemde her zamankinden daha fazla öncelik vermeleri
gerektiğini düşünüyorum.

I believe that Turkish companies should
give China more priority than ever before
in the coming period

Türk şirketlerinin Çin’e önümüzdeki
dönemde her zamankinden daha fazla
öncelik vermeleri gerektiğini düşünüyorum
JUNE-JULY / HAZİRAN-TEMMUZ 2019
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WILL THE TRADE WARS WIN OR WILL CHINA?
Ticaret Savaşları mı Galip Gelecek, Çin mi?

The depreciation of the Yuan can increase
risks in the Chinese economy as it reduces
both domestic demand and foreign direct
investments

T

Yuanın değer kaybı hem iç talebi hem de
doğrudan yabancı yatırımları azaltması
sebebiyle Çin ekonomisinde riskleri
artırıcı niteliğe bürünebilir

he appreciation of the dollar and the depreciation of the Chinese yuan are expected to
affect China’s exports positively. However,
recent trade wars and ongoing deal efforts
inevitably affect China’s trade. Therefore, I believe
that China’s role as a ‘reliable global supplier’ is more Although the depreciation of the
important than prices for Chinese trade.
yuan within the flexible exchange

TRADE WARS AND THE
CHINESE ECONOMY
rate regime increases risks in

China, which opened up to world trade with the
formation of the first free trade zones in the 80s, the Chinese economy, the rise
achieved rapid growth when it entered the World of China’s new market searches
Trade Organization in 2001 and reached a volume with the influence of trade wars
of 15% of world trade in 2016. During this period, will determine the direction of
China, following a long-term exchange rate strategy the Chinese economy and trade
in the new era.
within the fixed exchange rate regime in line with the
export-centric growth model, has gradually shifted
towards a flexible exchange rate regime after 2005.
This change is part of China’s economic reform
and financial liberalization effort. In the aftermath of
Esnek kur rejimi içerisinde
the 2008 financial crisis, China sought to reduce its
yuanın değer kaybetmesi; Çin
commitment to external demand and to increase domestic demand and investments from export-driven ekonomisinde riskleri artırsa da
economic growth for sustainable economic growth. In ticaret savaşlarının da etkisiyle
Çin’in yeni pazar arayışlarının
this transition period, the slowdown in China’s growth
yükselişi, yeni dönemde Çin
rate since 2015 has been a concern for global marekonomisinin ve ticaretinin
kets, but in the long term, the effort to transition to
yönünü belirleyecektir.
a balanced economy that has completed integration

TICARET SAVAŞLARI
VE ÇIN EKONOMISI
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Doların değer kazanması ve Çin yuanının değer kaybetmesi, Çin’in ihracatını olumlu etkilemesi beklenen
bir durumdur. Fakat son zamanlardaki ticaret savaşları ve devam edegelen anlaşma çabaları, Çin’in ticaretini ister istemez etkilemektedir. Bu nedenle Çin
ticareti için artık fiyattan çok Çin’in “güvenilir küresel
arz edici” rolünün daha önemli olduğu kanaatindeyim.
80’li yıllarda ilk serbest ticaret bölgelerinin oluşumuyla dünya ticaretine açılan Çin, 2001’de Dünya
Ticaret Örgütüne girmesiyle birlikte hızlı bir büyüme
kaydetmiş, 2016’da dünya ticaretinin yüzde 15’ine
ulaşan bir hacme sahip olmuştur. Bu süre zarfında
uzun yıllar ihracat merkezli büyüme modeline uygun
olarak sabit kur rejimi içerisinde az değerli döviz kuru
stratejisi takip eden Çin, 2005 yılı sonrasında kademeli olarak esnek kur rejimine doğru yönelmiştir. Bu
değişim, Çin’in ekonomik reform ve finansal serbestleşme çabasının bir parçasını oluşturmaktadır. Çin,
2008 finansal krizi sonrasında dış talebe olan bağlılığı azaltmak ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme
için ihracata dayalı ekonomik büyümeden iç talebi ve
yatırımları arttırmaya yönelmiştir. Bu geçiş sürecinde
2015’ten beri Çin’in büyüme hızındaki yavaşlama,
küresel piyasalarda kaygı doğursa da uzun vadede
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THE GROWTH
RATE OF CHINA’S
ECONOMY FOR THE
PAST 5 YEARS
into the global financial system will be important for
stable economic growth.
Based on its export-oriented growth model for many
years, China has taken an undeniable position in
the global value chain. In this process, China, which
evaluated the development of production processes
as a global network, achieved a high market share
in many sectors. An important change in this process is that China’s affordable labor advantage has
been replaced by a high-capacity, qualified production and shipping chain. Thus, China has achieved a
more stable trade mechanism against exchange rate
fluctuations. Moreover, the effect of exchange rate
changes on trade in terms of added value is relatively
low compared to gross trade. Therefore, in the short
term, the rise of the dollar / euro and the decline of
the yuan is not expected to have a very strong impact on Chinese trade. Unlike the early days, Chinese
products are not in demand only because they are
affordable, they have become preferable because
China is a leader in the global market and provides a
robust and stable supply.
Today, China has the long-term dynamics needed
to maintain its position in world trade with its high
production capacity and high market share in many

The main significant development
affecting China’s trade is the current
and potential trade wars between
the US and China

SON 5 YILDA
ÇİN’İN EKONOMİK
BÜYÜME
ORANLARI
2014

7.3

2015

6.9

2016

6,7

2017

6,8

2018

6,6

2018

küresel finansal sisteme entegrasyonunu tamamlamış dengeli bir ekonomiye geçiş çabası, istikrarlı bir
ekonomik büyüme açısından önemli olacaktır.
Uzun yıllar ihracata dayalı büyüme modeliyle Çin,
küresel değer zincirinde yadsınamaz bir pozisyon
elde etmiştir. Bu süreçte üretim süreçlerinin küresel
bir ağ olarak gelişmesini iyi değerlendiren Çin, birçok
sektörde yüksek pazar payı elde etmiştir. Bu süreçte
önemli bir değişim de Çin’in ucuz iş gücü avantajının
yerini yüksek kapasiteli, nitelikli üretim ve sevkiyat
zincirine bırakmasıdır. Böylece Çin, kur dalgalanmalarına karşı daha istikrarlı bir ticaret mekanizmasına
sahip olmuştur. Ayrıca, katma değer açısından kur
değişiminin ticarete etkisi brüt ticarete etkisine nazaran oldukça azdır. Bu sebeple kısa vadede dolar/
avronun yükselişi ile yuanın düşüşünün Çin ticaretine çok güçlü bir etkisinin olmasını beklememek
gerekir. Çin ürünleri ilk zamanlarda olduğu gibi sadece ucuz olduğu için talep edilen ürünler olmaktan
çıkmış; küresel pazarda lider, güçlü ve istikrarlı arz
imkânı sağladığı için tercih edilir hâle gelmiştir.
Bugün Çin, edindiği üretim kapasitesi ve birçok sektörde sağladığı yüksek pazar payıyla dünya ticaretindeki pozisyonunu sürdürmek için gerekli olan uzun

(CHINA’S
LOWEST GROWTH
FIGURE IN THE
LAST 28 YEARS)
(ÇIN’IN
SON 28 YILDA
Çin ticaretini etkileyen asıl önemli
KAYDETTIĞI EN
DÜŞÜK BÜYÜME gelişme, Amerika’yla arasındaki
RAKAMI)
cari ve potansiyel ticaret savaşları
(SOURCE: IMF)

olacak gibi gözüküyor
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In my opinion China’s role as a ‘reliable
global supplier’ is more important for
Chinese trade than prices

China’s exports to the US in 2018
were recorded as 478.4 billion
dollars, while imports from the US
amounted to 155.1 billion dollars.
Thus, China’s foreign trade surplus
to the US reached $323.3 billion in
2018, breaking a record.

Çin ticareti için artık fiyattan çok Çin’in
“güvenilir küresel arz edici” rolünün
önemli olduğu kanaatindeyim

Çin’in 2018’de
ABD’ye ihracatı
478.4 milyar dolar
olarak kaydedilirken
ABD’den ithalatı
155.1 milyar dolar
seviyesinde
gerçekleşti.
Böylelikle Çin’in
ABD’ye dış ticaret
fazlası 2018’de
323.3 milyar dolara
ulaşarak rekor kırdı.

sectors. The significant impact of the appreciation of
the dollar and the euro against the yuan in the Chinese
economy could also be due to sudden fluctuations in
the transition process. Volatility can sometimes become more important than the exchange rate in global
trade. The depreciation of the Yuan can increase risks
in the Chinese economy as it reduces both domestic
demand and foreign direct investments.

vadeli dinamiklere sahip durumdadır. Çin ekonomisine, dolar ve euro’nun yuan karşında değer kazanmasının önemli bir etkisi de geçiş sürecinde ani
dalgalanmalar üzerinden olabilir. Oynaklık bazen küresel ticarette kur seviyesinden daha önemli hâle gelebilmektedir. Yuan’ın değer kaybı hem iç talebi hem
de doğrudan yabancı yatırımları azaltması sebebiyle
Çin ekonomisinde riskleri artırıcı niteliğe bürünebilir.

The major development affecting China’s trade seems
to be the current and potential trade wars between
China and the US. Studies show that trade wars will
harm both sides. However, China’s efforts to create
new markets with foreign investments which have
been under way may reduce the impact of trade wars.
Trade wars will encourage China to open up to different markets and establish new commercial basins.

Çin ticaretini etkileyen asıl önemli gelişme, Amerika’yla arasındaki cari ve potansiyel ticaret savaşları
olacak gibi gözüküyor. Yapılan çalışmalar ticaret
savaşlarının iki tarafa da zarar vereceğini gösteriyor.
Ayrıca Çin’in bir süredir dış yatırımlarla ticaret için
kendine yeni pazarlar oluşturma çabası, ticaret savaşlarının etkisini azaltabilir. Ticaret savaşları, Çin’in
farklı pazarlara açılmasını ve yeni ticaret havzaları
oluşturmasını teşvik edecektir.
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NEW ERA IN TURKEY – CHINA TRADE RELATIONS
Türkiye – Çin Ticari İlişkilerinde Yeni Dönem

New generation opportunities from
Far Asia to Europe in the age of
uncertainty and fragility…

T

he trade diplomacy activities carried out
G-20 member Turkey and China among
themselves have an important role in the
regional and global economic growth of
these countries in capacity and performance. It is
possible to see the said increase in capacity and
performance of Turkey and China in the G-20 term
presidency applications of both countries in 2015 and
2016. The priorities of “inclusiveness, sustainability
and application” set by the G-20 presidency of Turkey
in 2015 was continued by the People’s Republic of
China in 2016 under the title “inclusive, innovative and
linked world economy”.
It is observed that these relations have reached a new
outlook with the “Belt and Road” historical Silk Road
trade project covering 68 countries. In this term during which the tensions and global trade wars in the
economic and political relations between Turkey-US
are deepening, the trade diplomacy activities taking
place between Turkey and China is gaining a critical
outlook. These activities between the two countries
can be expressed as financing of infrastructure investments, management of foreign direct investments and
mutual benefit-based use of financial instruments. In
this respect, the framework of commercial diplomacy
activities comprise the foreign trade volume, knowhow transfer on the basis of sectors and the role and
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Belirsizlik ve kırılganlık çağında
Uzak Asya’dan Avrupa’ya uzanan
yeni nesil fırsatlar…

THE FIRST QUARTER
OF 2019
Turkey’s Total Exports
$26 BILLION
Turkey’s exports to China
$364 MILLION
China’s share in the total
exports of Turkey
7,14%

2019 İLK ÇEYREK’TE
Türkiye’nin Toplam İhracatı:
26 MILYAR $
Türkiye’nin Çin’e İhracatı:
364 MILYON $
Türkiye’nin Toplam İhracatı
İçinde Çin’in Yüzdesi:
%7,14

G-20 üyesi Türkiye ve Çin’in kendi aralarında gerçekleştirdikleri ticari diplomasi faaliyetleri, bu ülkelerin
bölgesel ve küresel ekonomik kapasite ve performanslarının artışında oldukça önemli bir role sahiptir.
Türkiye ve Çin’in söz konusu kapasite ve performans
artışını, her iki ülkenin 2015 ve 2016 yılı G-20 dönem
başkanlığı uygulamalarında görebilmek mümkündür.
2015 yılı G-20 dönem başkanı Türkiye tarafından belirlenen “kapsayıcılık, sürdürülebilirlik ve uygulama”
önceliklerinin, 2016 yılında Çin Halk Cumhuriyeti tarafından “kapsayıcı, inovatif ve bağlantılanmış dünya
ekonomisi” başlıklarıyla sürdürüldüğü görülmektedir.
Söz konusu ilişkilerin 68 ülkeyi kapsayan “Kuşak ve
Yol” tarihî İpek Yolu ticaret projesi ile yeni bir görünüme kavuştuğu gözlenmektedir. Türkiye-ABD ekonomik ve siyasal ilişkilerinde yaşanan gerginlik ve
küresel ticaret savaşlarının gittikçe derinleştiği bu
dönemde, Türkiye ve Çin arasında gerçekleşen ticari
diplomasi faaliyetleri, kritik bir görünüm kazanmaktadır. İki ülke arasındaki bu faaliyetleri; altyapı yatırımlarının finansmanı, doğrudan yabancı yatırımların
yönetimi ve finansal araçların karşılıklı fayda temelli
kullanımı olarak ifade etmek mümkündür. Bu yönüyle
gerçekleşen ticari diplomasi faaliyetlerinin çerçevesini; dış ticaret hacmi, sektörler bazında know-how
transferi ile her iki ülkede yerleşik olan diplomatik
misyonların rol ve fonksiyonu oluşturmaktadır.
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Developing a common governance model
in the external relations of the private
and public sectors

Özel sektör ve kamunun dış
ilişkilerinde ortak yönetişim modeli
geliştirilmeli

function of diplomatic missions established in both
countries.

DIŞ TICARET AÇIĞI YAKLAŞIK
18 MILYAR DOLAR

FOREIGN TRADE DEFICIT
APPROXIMATELY 18 BILLION DOLLARS

Türkiye’nin 2019’un ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği
26 milyar dolarlık toplam ihracatın 364 milyon dolarlık kısmı Çin’e yapılmış, aynı süre zarfı içerisinde
Çin’den ithal edilen mal ve hizmetlerin toplamı yaklaşık 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında Türkiye-Çin arasında gerçekleşen dış ticaret açığı
ise yaklaşık 18 milyar dolar seviyesindedir.

In the first quarter of 2019 Turkey has realized $26 billion 364 million dollars worth of total exports to China,
at the same time the sum of goods and services imported from China was approximately $2.9 billion. The
foreign trade deficit in 2018 between Turkey and China
amounts to about $18 billion.

BÜROKRATIK MEKANIZMALAR
SADELEŞTIRILMELI

BUREAUCRATIC MECHANISMS SHOULD
BE SIMPLIFIED

Türkiye’nin Çin’e gerçekleştirdiği aylık bazlı ihracat
eğrisinin 220-280 milyon dolar bandına sıkıştığı görülmektedir. 2016 yılının başında 107 milyon dolar ile
en düşük seviyesine gelen ihracatın, ABD ile yaşanan ekonomik ve siyasal krizin başlangıcı olan 2018
yılı Haziran ayında 278 milyon dolara eriştiği görülmektedir. Türkiye’den Çin’e gerçekleştirilen ihracatta aylık bazda ortalama 280 milyon dolar bandının
aşılabilmesi için Türkiye’nin Çin’de yerleşik bulunan
diplomatik misyonlarının ticaret ve özel sektör merkezli kapasite ve performansının arttırılması gerekmektedir. Söz konusu performans artışının yerine
getirilmesinde, özel sektör ve kamunun dış ilişkilerinde ortak yönetişim modelinin inşa edilmesi kaçınılmazdır. Türkiye ve Çin arasında gerçekleştirilen ticari
faaliyetlerde bürokratik mekanizmaların sadeleştirilmesi, Çin’deki yatırım fırsatlarının Türk iş dünyası ile
hızlı, etkin ve sonuç odaklı paylaşımı; bu adımların
tamamlayıcısı mahiyetindedir.

Turkey’s monthly export curve with China appears to
be tightening at the $220-280 million band. Exports,
which reached the lowest level of 107 million dollars
at the beginning of 2016, reached $278 million in June
2018, which is the beginning of the economic and
political crisis with the US. Turkey needs to increase
the trade and private sector centered capacity and
performance of resident diplomatic missions in China to overcome the monthly average of $280 million
exports band from Turkey to China. Building a common governance model in the external relations of the
private and public sectors to realize the performance
increase is inevitable. The simplification of bureaucratic mechanisms in the realization of commercial
activities between Turkey and China, fast, effective
and results-oriented sharing of the investment opportunities in China with the Turkish business world are
complementary to these steps.

Ticari diplomasi faaliyetlerinin önemli bir diğer göstergesi ise yatırım oranlarıdır. Çin’in Türkiye’deki
yatırımları, Kuşak ve Yol projesinin uygulamaya konulduğu 2013 yılından bu yana önemli oranda artış
göstermektedir. Söz konusu artışın, 200 milyon dolar
seviyesinden 800 milyon dolara eriştiği görülmektedir. Bu artışın gerçekleşmesinde, Türkiye’nin son yıllarda yaptığı altyapı yatırımları konusunda Çin’in attığı
adımlar etkili olmuştur.

Another important indicator of commercial diplomacy
activities are investment rates. China’s investments in
Turkey have increased significantly since 2013 with
the implementation of the Belt and Road project. This
increase reached $800 million from $200 million. The
steps taken by China in terms of the investments made
by Turkey in infrastructure in recent years have been
effective in the realization of this increase.

TURKEY-CHINA
ECONOMIC RELATIONS
(US $ BILLION)
TÜRKIYE-ÇIN
EKONOMIK ILIŞKILERI
(MILYAR ABD DOLARI)

YEARS
2013
2014
2015
2016
2017
2018

IMPORTS
3.6
2.86
2.41
2.32
2.93
2.91

EXPORTS
24.68
24.92
24.86
25.44
23.37
20.71

VOLUME
28.29
27.78
27.27
27.76
26.30
23.63

BALANCE
-21.08
-22.05
-22.45
-23.12
-20.43
-17.80
(SOURCE: TÜİK)
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TOURISM SECTOR IN

MACROECONOMIC
PERSPECTIVE
Makroekonomik
Perspektifte
Turizm Sektörü
T. C. Ministry of Culture and Tourism, Publicity Deputy General Director
Pınar Tenteoğlu
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı
ptente

Tourism confronts as as
an important sector in
correcting the the current
account deficit, which is
one of the main problems
of Turkey's economy

Turizm, Türkiye
ekonomisinin temel
sorunlarından biri olan cari
açığı gidermede önemli bir
sektör olarak karşımıza
çıkmaktadır
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The current account deficit is one of the
most important data for determining the
development of a country or for gradation
its economic power

T

he increase in world’s trade volume with globalization; gradually increased the imports of
developing countries especially such as Turkey and these countries have been faced with
growing foreign trade deficit problem. Raw material and
intermediate goods imports posing a problem for Turkey’s production of value-added products also cause
the current account deficit become chronic.
The current account deficit is, as it is known in the
most general sense, the fact that the revenue generated by the export of goods and services produced
by a country is less than the goods and services imported from abroad. Current account deficit consist of
four main headings as “international import-export”,
“service sectors” (commercial total of services such as

Bir ülkenin gelişmişliğini belirleme veya
ekonomik gücünü sıralama konusunda
cari açık, en önemli verilerin başında
gelmektedir

Globalleşme ile birlikte dünya ticaret hacmindeki artış;
özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ithalatını
giderek arttırmış ve bu ülkeler, sürekli büyüyen dış ticaret açığı sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. Türkiye’nin
katma değerli ürün istihsalinde sorun teşkil eden ham
madde ve ara mal ithalatı da cari açık sorununun kronikleşmesine neden olmaktadır.
Cari açık, bilindiği üzere en genel anlamıyla bir ülkenin
ürettiği mal ve hizmetlerinin ihracı sonucu getirdiği gelirin, yurt dışından ithal ettiği mal ve hizmetlerden daha
az olması durumudur. Cari açık; “uluslararası ithalat-ihracat”, “hizmet sektörleri” (taşımacılık, turizm ve sigortacılık gibi hizmetlerin ticari toplamı), “transfer hesapları”
(yurt dışında çalışan ülke vatandaşları ve ülkede çalışan
yabancı ülke vatandaşlarının getirdiği döviz giriş-çıkışı) ve karşılıksız transferleri kapsayan “cari transferler”
olarak dört ana başlıktan oluşmaktadır. Söz konusu işlemler; ülkeye döviz giriş-çıkışını sağlamakta ve bunların
neticesinde toplamdaki eksi tutar, cari açığı meydana
getirmektedir. Bir ülkenin gelişmişliğini belirleme veya
ekonomik gücünü sıralama konusunda cari açık, en
önemli verilerin başında gelmektedir. Cari açık ile ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyi ise ters orantılıdır.
TURIZMIN CARI AÇIĞA ETKISI
Hizmet sektörü içinde yer alan “turizm”in etkin ve gelişmiş olduğu ülkelerde, bu sektörün cari açığa etkisini özel olarak incelemek yerinde olacaktır. Zira turizm,
diğer döviz kazandırıcı işlemlerden hem içerik hem de
yatırım açısından farklıdır. Turizm; işleyişi gereği ülkelere
tanınırlık sağlamakla birlikte iş, kongre ve spor turizmi
gibi birçok alt dalıyla farklı sektörlere de dolaylı yoldan
katkı sağlamakta ve katma değer yaratmaktadır. Bu
bağlamda turizm ekonomisi; ulaşım, ticaret, inşaat, konaklama, gıda ve diğer hizmet sektörleri ile birlikte doğrudan ya da dolaylı bir yayılma etkisi göstermektedir.
Ayrıca turizm sektörü; ülke gelirlerini artırması, kısa sürede döviz getirisi sağlaması, daha az dış alım ve yatırım
gerektirmesi gibi çeşitli avantajlar taşımaktadır. Bu alanda yapılan yatırımların geri dönüş hızlarının daha kısa
vadede olması, döviz gelirlerinin artırılmasına pozitif etki
oluşturması ve ödemeler bilançosu dengesine olumlu
katkılar yapması nedeniyle turizm, Türkiye ekonomisinin temel sorunlarından biri olan cari açığı gidermede
önemli bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ülke ekonomisine sağladığı büyük katkıdan dolayı “bacasız endüstri” diye ifade edilen ve önemli bir istihdam
kapasitesi bulunan turizm; emek-yoğun ve teknolojik
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TURKEY 2018
TOURISM
STATISTICS

When the distribution of tourist density
between countries is examined, it
is seen that the most demand is to
Europe with 671 million people

Turist yoğunluğunun ülkeler arası
dağılımına bakıldığında en çok
talebin 671 milyon kişi ile Avrupa’ya
olduğu görülmektedir

NUMBER OF VISITORS
FOREIGN VISITORS
39.5 Million People
CITIZEN RESIDING
OVERSEAS
6.6 Million People
TOTAL
46.1 Million People
VISITOR INCREASE
RATES
FOREIGN VISITORS
21,84%
CITIZEN RESIDING
OVERSEAS
19,14%
TOTAL
21,45%
TÜRKİYE 2018 TURİZM
İSTATİSTİKLERİ
ZIYARETÇI SAYILARI
YABANCI ZIYARETÇI
39.5 Milyon Kişi
YURTDIŞI İKÂMETLI
VATANDAŞ
6.6 Milyon Kişi
TOPLAM
46.1 Milyon Kişi
ZIYARETÇI ARTIŞ
ORANLARI
YABANCI ZIYARETÇI
%21,84
YURTDIŞI IKÂMETLI
VATANDAŞ
%19,14
TOPLAM
%21,45
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transportation, tourism and insurance), “transfer accounts” (foreign exchange inflow-outflow
by country citizens working abroad and foreign
citizens working in the country) and “current
transfers” covering unrequited transfers. These
operations create foreign exchange inflow and
outflow to the country and as a result of this,
the total minus amount constitutes the current
account deficit. The current account deficit is
one of the most important data for determining
the development of a country or for gradation
its economic power. The current deficit and the
level of economic development of a country are
inversely proportional.
THE EFFECT OF TOURISM ON
CURRENT ACCOUNT DEFICIT
In countries where the tourism which is in the
service sector is effective and developed, it will
be appropriate to examine the effect of this sector on the current account deficit in particular.
Because tourism is different from other foreign
exchange earning transactions in terms of both
content and investment. Tourism both provides
recognition to countries thanks to its operation
and contributes indirectly to different sectors
through its many branches such as business,

gelişmelerden fazla etkilenmeyen bir hizmet
sektörü olduğundan, istihdama hem doğrudan
hem de dolaylı katkı sağlamaktadır. Bu da gelişmekte olan ekonomiler arasından sıyrılıp dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında olmayı
hedefleyen Türkiye gibi ülkeler için turizm sektörünün değerini çok daha fazla arttırmaktadır.
Günümüzde turizm ve seyahat, dünya genelinde en çok döviz geliri sağlayan sektörlerden biri
konumuna gelmiştir. Küresel ticarette meydana
gelen değişimlerle birlikte turizm, gelişmekte
olan ülke ekonomileri üzerinde cari açığı kapatma konusunda çok olumlu etkiler oluşturmuştur.
Genellikle dış ticaretteki negatif yönlü seyirle cari
açık veren ülkeler; bu açığı kapatmak için hizmetler dengesinden, bu alanda da özellikle cari
fazla veren turizmden yararlanmaktadır. Öyle ki
100 dolar tutarında bir mal ihracı için ortalama
65 dolar değerinde ithalat gerekmekteyken turizmde 100 dolarlık bir gelir için yalnızca 1 dolarlık ithalat bağımlılığı söz konusudur. Turizm, bu
yönüyle yabancı sermaye bağımlılığını azaltmak
isteyen ülkelere bir fırsat sağlamakta, diğer ithalat endüstrilerini tamamlamakta ve döviz akımını
kararlılığa ulaştırmaktadır.
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congress and sports tourism and creates added value. In this context tourism economy shows a direct or
indirect spreading effect together with transport, trade,
construction, accommodation, food and other service
sectors.

TURIZM SEKTÖRÜ HIZLA BÜYÜYOR
Turist yoğunluğunun ülkeler arası dağılımına bakıldığında en çok talebin 671 milyon kişi ile Avrupa’ya olduğu
görülmektedir. Avrupa’yı 324 milyon kişi ile Asya Pasifik, 207 milyon kişiyle de Amerika kıtası takip etmektedir. Tüm turist geliş paylarında ise Avrupa yüzde 51 ile
birinci, Asya Pasifik yüzde 24 ile ikinci, Amerika yüzde
16 ile üçüncü, Afrika yüzde 5'le dördüncü ve Orta Doğu
bölgesi yüzde 4'le beşinci sırada bulunmaktadır. Dünya
turizm harcamalarında Çin, 258 milyar dolarla açık ara
lider konumda olup onu 135 milyar dolarla ABD, 84 milyar dolarla Almanya, 63 milyar dolarla İngiltere ve 41 mil-

Moreover, tourism sector has several advantages such
as increasing the country's income, providing foreign
exchange in a short time, requiring less foreign purchases and investment. Tourism confronts us as an
important sector correcting the current account deficit,
which is one of the main problems of Turkey's economy
because the return speed of investments made in this
area are shorter, it creates positive effects on increasing
foreign exchange revenues and makes positive contributions to balance of payments balance sheet.
Because the tourism sector, which is called ”industry
without chimneys” thanks to its great contribution to
the economy of the country and which has a significant
employment capacity is a labor-intensive service sector
not affected by technological developments, it contributes both directly and indirectly to employment. This
increases the value of the tourism industry for countries
such as Turkey, which aspires to be among the most
advanced developing economies by slipping among
the developing countries.
Today, tourism and travel have become one of the most
foreign-earning sectors in the world. With the changes
in global trade, tourism has had very positive effects on
developing countries' economies about closing current
account deficit. The countries, which generally create
a current account deficit through a negative course in
foreign trade, in order to close this current account deficit, benefit from tourism that especially provides current
surplus in this area. For example; while for an export
of goods worth of $100, an average of $65 worth of
imports is needed, in tourism there is only $1 import
dependency for a $100 income. In this respect, tourism
provides an opportunity to countries that want to reduce the dependence on foreign capital and completes
other import industries and leads the foreign exchange
flow to stability.
TOURISM SECTOR IS GROWING RAPIDLY
When the distribution of tourist density among countries is examined, it is seen that the most demand is
to Europe with 671 million people. Europe is followed
by Asia Pacific with 324 million people and by America continent with 207 million people. In all tourist arrival
shares, Europe ranks first with 51 percent, Asia Pacific ranks second with 24 percent, America ranks third
with 16 percent, Africa ranks fourth with 5 percent and

Günümüzde turizm ve seyahat, dünya
genelinde en çok döviz geliri sağlayan
sektörlerden biri konumuna gelmiştir

WORLD TOURISM FIGURES
DÜNYA TURIZM RAKAMLARI
WORLDWIDE

1 BILLION 323 MILLION

207 MILLION (16%)

EUROPE

AFRICA

671 MILLION (51%)

63 MILLION (5%)

ASIA PACIFIC

MIDDLE EAST

324 MILLION (24%)

58 MILLION (4%)
(SOURCE: UNWTO)

WORLD TOURISM EXPENDITURES
DÜNYA TURIZM HARCAMALARI
CHINA

Today, tourism and travel have become
one of the sectors providing the most
foreign exchange income worldwide

AMERICA

ENGLAND

$258 BILLION

$63 BILLION

UA

FRANCE

$135 BILLION

$41 BILLION

GERMANY

$84 BILLION

SOURCE: UNWTO 2018 TOURISM SUMMARIES
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Middle East ranks fifth with 4 percent. In the world
tourism expenditures, China is the leader in the field
with 258 billion dollars; it is followed by US with 135
billion dollars, by Germany with 84 billion dollars, by
England with 63 billion dollars and by France with
41 billion dollars. When Turkey's position in world
tourism is considered, in 2017, Turkey was the 8th
country that attracts most tourists with 46.7 million
people in the world and it took 1.9% of the share in
the world with 25.7 billion dollars of tourism income.
The tourism sector is increasing its volume day by
day by covering 7% of global trade and meeting
one of every 10 jobs. According to World Travel and
Tourism Agency statistics, the sector met approximately 10 percent of gross national product alone
and in 2017, it reached a market volume of approximately $7.5 trillion. According to the 2017 year-end
data of the World Tourism Organization (UNWTO),
1 billion 323 million people around the world were
found to be in the circulation for tourism purposes,
and this figure has been the biggest increase since
2010. According to UNWTO, the number of tourists
visiting the world was estimated to reach 1.4 billion
people in 2020. However, this figure was reached
earlier. The factors behind this are predicted as the
stability of fuel prices at the global level, the fact
that this situation makes flights more economical
and thus the diversification of source markets. In
addition, to this, a strong external travel trend from
developing markets such as China, India and Russia as well as from Minor Asia and Arab countries
seems to have increased the demand for tourism
significantly. Based on these factors, the growth rate
of world tourism in 2019 is expected to be between
3 and 4 percent.

The tourism sector increases its volume
day by day by covering 7 percent of
global trade and meeting one of every
10 jobs
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COUNTRIES
SENDING
MOST
VISITORS
TO TURKEY
TÜRKIYE’YE EN
ÇOK ZIYARETÇI
GÖNDEREN
ÜLKELER
RUSSIA

5.9 MILLION
PEOPLE
GERMANY

4.5 MILLION
PEOPLE
BULGARIA

2.4 MILLION
PEOPLE
ENGLAND

2.3 MILLION
PEOPLE
GEORGIA

2 MILLION
PEOPLE

yar dolarla Fransa izlemektedir. Dünya turizmi içinde
Türkiye’nin konumu göz önünde bulundurulduğunda, 2017 yılı içinde 46.7 milyon kişi ile dünyada en
çok turist çeken sekizinci ülke olan Türkiye’nin, 25.7
milyar dolar turizm geliri ile dünya genelindeki payın
yüzde 1,9’unu aldığı görülmektedir.
Turizm sektörü, küresel ticaretin yüzde 7’sini kapsaması ve her 10 istihdamdan birini karşılamasıyla
hacmini günden güne arttırmaktadır. Sektör, Dünya
Seyahat ve Turizm Kurumu istatistiklerince dünya
gayri safi millî hasılasının yaklaşık yüzde 10’unu tek
başına karşılamış ve 2017 yılında yaklaşık 7.5 trilyon
dolarlık piyasa hacmine ulaşmıştır. Dünya Turizm Örgütünün (UNWTO) 2017 yıl sonu verilerine göre dünya çapında 1 milyar 323 milyon kişinin turizm amaçlı
dolaşımda olduğu saptanmıştır ve bu rakam, 2010
yılından bu yana en büyük artış olarak kaydedilmiştir. Yine UNWTO’ya göre dünyayı gezen turist sayısının 1.4 milyar kişiye 2020 yılında ulaşacağı tahmin
edilmiştir. Ancak bu rakama daha erken ulaşılmıştır.
Bunun ardında yatan etkenlerin ise global düzeyde
yakıt fiyatlarının istikrarı, bu durumun uçak seferlerini
daha ekonomik hâle getirme eğilimi ve dolayısıyla
kaynak pazarların çeşitlenmesi olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca Çin, Hindistan ve Rusya gibi gelişmekte olan pazarlardan ve bunların yanı sıra Küçük
Asya ve Arap ülkelerinden güçlü bir dış seyahat eğilimi de turizm talebini ciddi oranda arttırmış görünmektedir. Bu faktörlerden yola çıkarak 2019 yılında
dünya turizmindeki büyüme oranının ise yüzde 3 ila
4 arasında olması beklenmektedir.

Turizm sektörü, küresel ticaretin yüzde
7’sini kapsaması ve her 10 istihdamdan
birini karşılamasıyla hacmini günden
güne arttırmaktadır
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Health Business Council Chairman
Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı

VIEW GÖRÜŞ

Sağlık İş Konseyi Başkanı

TURKEY IS AMBITIOUS IN HEALTH TOURISM
Türkiye, Sağlık Turizminde İddialı

Turkey is rising fast in the field of
health tourism

H

ealth tourism has become a serious area
of competition in the world in recent years
due to its 100 billion dollars volume in the
world and dozens of new business lines it
generates. Turkey also wants to be a part of this competition and has made very significant progress in 15
years. Annually about 400 thousand foreign patients
generating $5 billion in health tourism revenue have put
Turkey quickly in the forefront in this area. The country’s
well-trained doctors and health personnel, the current
tourism potential, the good progress made in terms of
physical and device infrastructures, mechanisms of
operation and quality processes of health institutions
in recent years have been the main factors in enabling
Turkey to take its deserved place in the competition.
The Health Business Council (SAIK) which has been
active in the structure of DEIK since 2010 and set out
for health tourism but steered its activities in favor of
establishing international health business cooperation
as a result of its comprehensive vision has taken an
active role in this process. SAIK will continue its activities as a pioneering and motivating platform for the
establishment of international health collaboration in
the field of health tourism, the realization of health diplomacy and coordination among institutions.

ACCORDING TO THE DATA
KEPT BY THE TURKISH
MINISTRY OF HEALTH;
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
VERILERINE GÖRE

Türkiye, sağlık turizmi alanında hızla
yükseliyor

THE MOST PREFERRED
TREATMENTS BY
FOREIGN PATIENTS IN
TURKEY
• Cancer treatment
• Organ transplantation
• Cardiovascular surgery

TÜRKIYE’DE YABANCI
HASTALAR TARAFINDAN
EN ÇOK TERCIH EDILEN
TEDAVILER
• Kanser tedavileri
• Organ nakli
• Kardiyovasküler cerrahi tedavileri

Sağlık turizmi, dünyada 100 milyar dolarlık hacmi ve
onlarca yeni iş kolu ortaya çıkarması ile son yıllarda
dünyada ciddi bir rekabet alanı hâline geldi. Türkiye
de bu rekabette var olmayı istemekte ve 15 yıldır çok
önemli aşamalar kaydetmektedir. Yıllık yaklaşık 400
bin yabancı hasta ve 5 milyar dolar sağlık turizmi geliri ile Türkiye, bu alanda hızla öne çıkmaktadır. Ülkenin
iyi yetişmiş doktor ve sağlık personeli, mevcut turizm
potansiyeli, son yıllarda sağlık kuruluşlarının fiziki ve
cihaz altyapılarının, işleyiş mekanizmalarının ve kalite
süreçlerinin çok iyi noktaya gelmesi, rekabette hak
ettiği yeri almasında ana unsurlar oldu. Sağlık turizmi
amacıyla yola çıkan; ancak geniş vizyonu sayesinde
uluslararası sağlık iş birlikleri kurmak üzere faaliyetlerine yön veren, DEİK bünyesinde 2010 yılından bu
yana faaliyet gösteren Sağlık İş Konseyi (SAİK), bu
süreçte aktif rol almaktadır. SAİK, sağlık turizmi alanında uluslararası iş birliklerinin kurulması, sağlık diplomasisinin gerçekleştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasında öncü ve motive edici bir
platform olarak faaliyetlerine önümüzdeki süreçte de
devam edecektir.

IN 2017
• The approximate
number of foreign patients
coming to Turkey was

500 THOUSAND
• The total income Turkey
had of the health tourism
was

$763 MILLION

GOALS FOR
2023
Almost

2 MILLION

patients are hoped
to arrive and

$20
MILLION

is the expected
income

JUNE-JULY / HAZİRAN-TEMMUZ 2019

71

VALUE ADDED | KATMA DEĞER

İSTANBUL
AIRPORT

WILL MAKE TURKEY A TRANSPORT BASE
İstanbul Havalimanı, Türkiye’yi
Ulaşım Üssü Yapacak
Merve Ay
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AWARDS
SAP QUALITY AWARDS
2018
Quality Special Award
STEVIE
INTERNATIONAL
BUSINESS AWARDS
Corporate Social
Responsibility Program
of the Year 2018

With its huge capacity and
strategic location, the Istanbul
Airport will contribute to
transforming Turkey into the
center of intercontinental transport

Dev kapasitesi ve stratejik
konumuyla İstanbul
Havalimanı, Türkiye’nin kıtalar
arası ulaşımda merkez hâline
gelmesine katkı sağlayacak

FUTURE IT SUMMIT
2018
Best Infrastructure
Award
TIER 3 CERTIFICATE
2017
Data Center Phase 1
STEVIE
INTERNATIONAL
BUSINESS AWARDS
Social Responsibility
Program of the Year
2017
BONDS & LOANS
Transport Finance
Credit Award of the
Year 2017
CSR
Responsibility for the
Community Award 2017
IDC TURKEY
Best Cost Efficiency
Award 2017
YOUNG LEADERS AND
ENTREPRENEURS
ASSOCIATION
Social Responsibility
Award 2016
ISO 14001:2015
Environmental
Management System
Certificate 2016
CHICAGO ATHENAEUM
Chicago Athenaeum
- International
Architecture Award
2016
WORLD
ARCHITECTURE
FESTIVAL
World Architecture
Festival (WAF) Future
Infrastructure Project
Award 2016

35 KM
FROM
THE CITY
CENTER
HAVAIST LINES
EUROPE
AL IB EYKÖY CE P OTOGARI
AR N AV U T KÖY
AVC ILA R - H A LKALI
BA H Ç EŞ E H I R
BA KIR KÖY İD O
B EŞ IKTAŞ
ES E N L E R - OTOGAR
KAYAŞ E H IR - BAŞAKŞE H IR
MA H M U T B EY MET RO
MA R M A R A PARK-T ÜYAP
MEC ID IYE KÖY
SA R IYE R - H ACIOSM AN
SU LTA N A H MET-E M INÖNÜ
TA KS IM
Y E N IKA P I
ASIA
KAD IKÖY
K E M E R B U R GAZ
P EN D IK
SA N CA KT E PE -T E PE ÜST Ü
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n addition to the advantages of its geopolitical location, as well as its deep-rooted
historical and cultural values, Turkey is frequently being mentioned on the global arena with the mega projects it has commissioned in
recent years. One of them is the Istanbul Airport
project, which is located in an covering Imrahor,
Tayakadin, Yenikoy, Agacli, Akpinar and Ihsaniye
villages 35 kilometers away from the city center
on the European side of Istanbul. In this respect,
it is possible to say that the country's economy
which is integrated with the developments in air
transport as well as among the driving forces in
the growth of Turkey has made progress in this
area and is gaining momentum.

Jeopolitik konumunun getirdiği avantajların, köklü tarihinin ve sahip olduğu kültürel değerlerin
yanı sıra Türkiye, özellikle son yıllarda hayata geçirdiği mega projelerle de küresel arenada adından söz ettiriyor. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda
kent merkezine 35 kilometre mesafede bulunan
İmrahor, Tayakadın, Yeniköy, Ağaçlı, Akpınar ve
İhsaniye köylerini kapsayan bölgede hayata geçirilen İstanbul Havalimanı projesi de bunlardan
biri. Bu açıdan bakıldığında ülke ekonomilerinin
büyümesi konusunda itici güçler arasında bulunan hava ulaşımında yaşanan gelişmelere entegre olan Türkiye'nin, bu alanda ivme kazanarak
ilerlediğini söylemek mümkün.

THE LARGEST ONE IN THE WORLD IS
IN TURKEY

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ TÜRKIYE’DE

The foundation of Istanbul Airport, the world’s
largest airport project was laid on 7 June 2014
with the participation of R.T. President Recep
Tayyip Erdoğan who was Prime Minister at the
time. The first phase of the airport which is being built on an area of 76,5 million square meters
and comprised of four phases was commissioned for service on the 29th of October 2018
coinciding with the 95th establishment anniversary of the Republic of Turkey. The airport, which
has been awarded many international awards
with its various features such as its architecture,
social responsibility activities and being an environmentalist project without completing the first
phase has already attracted attention with its
strong technological infrastructure, its own energy generation and its nature friendliness.
ISTANBUL IS BECOMING A
TRANSPORT CENTER

İSTANBUL, ULAŞIM MERKEZI HÂLINE
GELIYOR

While the subject of Istanbul which hosts almost
all financial institutions in Turkey maintains its

Türkiye'nin hemen hemen tüm finans kurumlarına ev sahipliği yapan İstanbul'un küresel
bir finans merkezi olması konusu gündemdeki

Istanbul will become both a strong
transit point and an important
transportation hub with direct
flights to dozens of countries.

İstanbul hem güçlü bir aktarma
noktası hem de onlarca ülkeye direkt
sefer düzenlenen önemli bir ulaşım
merkezi hâline gelecek

WHEN THE AIRPORT IS COMPLETED THERE WILL BE

350 Destinations
200 Million passenger capacity
6 Runways
74

Dünyanın en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Havalimanı’nın temeli, o dönemde Başbakan olarak görev yapan T.C. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla 7 Haziran
2014’te atıldı. 76,5 milyon metrekare büyüklüğe
sahip bir alan üzerinde inşasına başlanan ve
dört etaptan oluşacak havalimanının ilk etabı,
Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. kuruluş yıl dönümüne denk gelen 29 Ekim 2018’de hizmete açıldı.
Henüz birinci fazı dahi tamamlanmadan mimarisi, sosyal sorumluluk çalışmaları ve çevreci
bir proje olması gibi çeşitli özellikleri ile pek çok
uluslararası ödülün sahibi olan havalimanı; güçlü
teknolojik altyapısı, kendi enerjisini üretebilmesi
ve tabiat dostu olmasıyla dikkatleri üzerine şimdiden çekti.
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place on the agenda as a global finance center,
with the opening of Istanbul Airport the city becomes a candidate to be one of the major transportation hubs in Europe. When all the phases
are completed, the airport is ready to be the largest in the world with an average annual capacity
of 200 million passengers; currently flights are
realized to 146 destinations at a flight distance
of three hours on different continents. When Istanbul Airport starts to operate at full capacity,
there will be more than 350 flight destinations.
Therefore, Istanbul will be a strong transfer point
as well as an important transport hub with direct
flights to dozens of countries. Thus with places
that reflect the cultural mosaic, natural beauty,
unique cuisine and ability to host almost every
tourism activity, Turkey will become a center of
attraction that is easily accessible to foreign tourists. It is also easy to reach the city center thanks
to the strong transportation network of the airport. On account of the facilitated international
and domestic and intercity transportation, Turkey
will also gain momentum in the area of global
trade.

yerini korurken ilk fazı hizmete açılan İstanbul
Havalimanı ile kent, Avrupa'nın önemli ulaşım
merkezleri arasında yer almaya aday. Tüm fazları tamamlandığında yıllık ortalama 200 milyon
yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyüğü olmaya hazırlanan havalimanından, bugün üç saatlik
uçuş mesafesi ile farklı kıtalardan 146 noktaya
uçuş gerçekleştiriliyor. İstanbul Havalimanı tam
kapasite çalışmaya başladığında ise buradan
350'den fazla destinasyona uçuş yapılabilecek.
Dolayısıyla İstanbul hem güçlü bir aktarma noktası hem de onlarca ülkeye direkt sefer düzenlenen önemli bir ulaşım merkezi hâline gelecek.
Böylece kültürel mozaiğinin yansımalarına şahit
olunabilecek yerleri, doğal güzellikleri, eşsiz mutfağı ve hemen her turizm faaliyetine ev sahipliği
yapabilme özelliği ile Türkiye, yabancı turistlerin
rahatlıkla ulaşabileceği bir cazibe merkezi hâline
gelecek. Ayrıca havalimanının güçlü ulaşım ağı
sayesinde şehir merkezine ulaşım da kolay. Bu
bağlamda hem uluslararası hem de ülke ve şehir
içi ulaşım kolaylığı sayesinde Türkiye, küresel ticaret alanında da mesafe katedebilecek.

ISTANBUL AIRPORT’S CONTRIBUTION
TO NATIONAL ECONOMY

İSTANBUL HAVALIMANI’NDAN
ULUSAL EKONOMIYE KATKI

The Istanbul New Airport Economic Impact
Analysis Report prepared by the Center for
Economics and Foreign Policy Studies (EDAM)
in 2016 presented the contributions that the airport was going to add to Turkey's economy. According to the report in question, the direct and
indirect employment of Istanbul New Airport
will be between 194 and 225 thousand in 2025.
With approximately 3.8 to 4.4 billion US dollars
generated in added value, the contribution to
the national revenue of Turkey will increase to
the level of 4,2-4,9 percent.

Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi
(EDAM) tarafından 2016 yılında hazırlanan İstanbul Yeni Havalimanı Ekonomik Etki Analizi
Raporu’nda havalimanının Türkiye ekonomisine
sunacağı katkılara yer verildi. Söz konusu rapora
göre; İstanbul Yeni Havalimanı’nın doğrudan ve
dolaylı olarak yaratacağı istihdam, 2025 yılı için
194 ila 225 bin kişi aralığında olacak. Üretilecek
yaklaşık 3.8 ile 4.4 milyar ABD doları arasında
katma değer ile Türkiye’nin ulusal ekonomisine
katkısı da millî gelirin yüzde 4,2-4,9’u seviyesine
çıkacak.

Thanks to the facilitated international
and domestic and intercity
transportation, Turkey will also gain
momentum in the area of global trade

Hem uluslararası hem de ülke ve
şehir içi ulaşım kolaylığı sayesinde
Türkiye, küresel ticaret alanında da
mesafe katedebilecek

ŞEHIR
MERKEZINE
35 KM

INTERNATIONAL
TRANSPORT NETWORK
50+
DOMESTIC İÇ HAT

250+
INTERNATIONAL DIŞ HAT

WITHIN 3 HOURS 3 SAAT İÇERİSİNDE
60+
CAPITAL CITIES
BAŞKENT

120+
COUNTRIES
ÜLKE

130+
DESTINATIONS
VARIŞ YERİ
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FLIGHT TIMES
SAN F RAN CIS C O 1 3 . 2 5
LOS AN GEL ES 1 3 .45
N EW YO R K 1 1 . 0 0
SAO PAU LO 1 3 . 2 5
LON D O N 0 4. 0 0
B ERL I N 0 3 . 0 0
M OSCOW 0 3 . 0 5
ROM E 0 2 . 2 5
T EHRA N 0 3 . 3 0
D O H A 0 4.1 5
D U BA I 0 4. 2 5
N EW D EL H I 0 5 . 5 0
B EIJ IN G 0 9 . 0 0
SEO U L 1 0 . 3 0
HON G KO N G 1 1 . 3 0
SIN GAPO R E 1 1 . 0 0
SY D N EY 22 . 5 5
I GA 2 0 18

SYNERGY | SİNERJİ

TURKEY'S
LARGEST
PRODUCER OF
TRANSFORMERS:
BEST
53 years of
experience
100% domestic and
national capital
Export to more than
85 countries
Annual production
capacity of 45
thousand MVA

DEIK Management / Executive Board Member and Chairman of BEST Transformer
A. Rona Yırcalı
DEİK Yönetim/İcra Kurulu Üyesi ve BEST Transformatör Yönetim Kurulu Başkanı

BEST TRANSFORMER, THE POWERFUL BRAND
OF THE MIDDLE EAST AND THE GULF

More than 2,000
people employed

TÜRKIYE’NIN
EN BÜYÜK
TRANSFORMATÖR
ÜRETICISI: BEST
53 yıllık deneyim
%100 yerli ve millî
sermaye
85’i aşkın ülkeye
ihracat

YircaliRona

Orta Doğu ve Körfez’in Güçlü Markası BEST Transformatör

BEST Transformer, one of the
world's leading companies in the
field of transformer production and
diversity, increases its market share
in the Middle East and Gulf countries

Transformatör üretimi ve çeşitliliği
konusunda dünyanın sayılı
firmaları arasında yer alan BEST
Transformatör, Orta Doğu ve Körfez
ülkelerindeki pazar payını arttırıyor

Yıllık 45 bin MVA
üretim kapasitesi
2.000’den fazla
kişiye istihdam

B

EST Transformers, the largest transformer
manufacturer in Turkey operating under
the roof the Yırcalı Holding with 53 years
experience in the electrical machinery
industry with 100 percent local and national capital
exports to more than 85 countries. BEST Transformer with 45 thousand MegaVoltAmper (MVA) production capacity, more than 2 thousand employees and
strong signature in sectoral reference projects continues to work effectively to further increase brand
value.
NOT A PLAYER, A PLAYMAKER
BEST Transformer is one of the world's leading companies in the field of transformer production and
diversity takes its name and value closer to the top
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Yırcalı Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve
elektrik makineleri endüstrisindeki 53 yıllık deneyimiyle Türkiye’nin yüzde 100 yerli ve millî sermayeye
sahip en büyük transformatör üreticisi olan BEST
Transformatör; 85’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Yıllık 45 bin Megavoltamper (MVA) üretim
kapasitesi, 2 binden fazla çalışanı ve sektör içi referans projelerdeki güçlü imzası ile BEST Transformatör; marka değerini daha da yukarıya taşımak adına
etkin bir şekilde çalışmaya devam ediyor.
OYUNCU DEĞIL, OYUN KURUCU
Transformatör üretimi ve çeşitliliği konusunda dünyanın sayılı firmaları arasında yer alan BEST Transformatör; artan yatırımları ve gelişen bilgi birikimi ile
ismini ve değerini her geçen gün zirveye çıkarıyor.

SINERJI | SYNERGY

Rona Yırcalı: “We are trying to increase
our steps in this direction by analyzing
new opportunities well in the Middle East
and Gulf regions”

with each day with its increasing investments and accumulating know-how. With the new dry-type transformer
factory for which investments have been completed, an
R & D budget, which is higher even than the European
average with an increasing rate every year and with the
special type power transformers with which it still holds
the world record, BEST Transformer maintains its claim
that it is not a player within the sector, but a playmaker.
The company responds to all the needs of its customers with the production of all types of transformers, thus
increasing its market share in the Middle East and Gulf
countries.
“WE ARE ABOVE THE LINE”
Rona Yırcalı, Chairman of the Board of Directors of
BEST Transformers commented on the company's
investments in the Middle East and Gulf regions by
saying, “With the production we have performed, we
have surpassed a certain line in the world. Our ability
to manufacture all types of transformers has taken us a
few steps further to expand our business opportunities,
especially in the Middle East and the Gulf region.”
MAJOR INVESTMENTS IN THE MIDDLE
EAST AND GULF REGIONS
Rona Yırcalı also mentioned the works of BEST Transformer in the field of energy commitments and said: ‘In
addition to transformer production, we have diversified
into the field of energy commitment with the investments we made in 2010 and we commissioned BEST
Taahhüt AŞ. Thus, we have combined our weight in the
transformer market in the Middle East and Gulf regions
with our commitment side to make it more effective. For
more than 50 years, we have been providing turnkey
projects to our customers with our transformers under
the same roof. We have opened offices in countries
such as Qatar, Morocco, Algeria, Tunisia, Iraq, Georgia,
Afghanistan, Sudan, Kenya, Ghana and Uganda and
established environments to analyze the region better
and carry out our tender/exports works. This has enabled us to generate approximately $1 billion US worth of
completed or ongoing projects throughout the region.”
Rona Yırcalı stated that Yırcalı Holding companies are
focusing their near future targets on the region and said,
’We are trying to increase our steps by analyzing new
opportunities well in the Middle East and Gulf regions
which host countries of the world with high purchasing
power. Furthermore, our primary priority in the short
term is to establish a maximum level of business with
the production power we have in the potential markets
that need to be rebuilt, such as Syria.”

Rona Yırcalı: “Orta Doğu ve Körfez
bölgelerindeki yeni fırsatları iyi
analiz ederek adımlarımızı bu yönde
sıklaştırmaya çalışıyoruz”

Yatırımını tamamladığı yeni kuru tip transformatör
fabrikası, her yıl artan oranıyla Avrupa ortalamasının
da üstündeki AR-GE bütçesi, sektöre kazandırdığı ve
dünya rekorunu hâlâ elinde bulundurduğu özel tip güç
transformatörleri ile BEST Transformatör; sektör içinde
bir oyuncu değil, oyun kurucu olma iddiasını sürdürüyor. Her tipte transformatör üretimi ile müşterilerinin
tüm ihtiyaçlarına cevap veren firma, bu yönüyle Orta
Doğu ve Körfez ülkelerindeki pazar payını da arttırıyor.
“ÇIZGININ ÜSTÜNDEYIZ”

PRODUCTS
•
•
•
•

POWER
SPECIAL TYPE
DISTRIBUTION
DRY TYPE

TRANSFORMERS

ÜRÜNLER
•
•
•
•

GÜÇ
ÖZEL TİP
DAĞITIM
KURU TİP

TRANSFORMATÖRLER

Şirketin Orta Doğu ve Körfez bölgelerindeki yatırımları
hakkında değerlendirmede bulunan BEST Transformatör Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, “Gerçekleştirdiğimiz üretimle dünya üzerinde belli bir çizginin
çok üzerine çıkmış durumdayız. Her tip transformatör
üretim imkânına sahip olmamız, özellikle Orta Doğu
ve Körfez bölgelerindeki iş olanaklarımızı arttırabilmemiz adına bizi birkaç adım daha ileriye taşıdı.” dedi.
ORTA DOĞU VE KÖRFEZ
BÖLGELERINDE BÜYÜK YATIRIM
BEST Transformatörün enerji taahhüdü alanındaki çalışmalarına da değinen Rona Yırcalı, şunları söyledi:
“Transformatör üretiminin yanı sıra 2010 yılında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla enerji taahhüdü alanına
da adım attık ve BEST Taahhüt AŞ’yi hayata geçirdik.
Böylelikle Orta Doğu ve Körfez bölgelerinde transformatör pazarındaki ağırlığımızı taahhüt kolumuzla da
birleştirerek daha etkili bir hâle getirdik. 50 yılı aşkın
süredir bölge için ürettiğimiz transformatörlerimizi,
yine aynı çatı altındaki taahhüt grubumuz ile anahtar
teslim projeler olarak müşterilerimize sunuyoruz. Katar, Fas, Cezayir, Tunus, Irak, Gürcistan, Afganistan,
Sudan, Kenya, Gana ve Uganda gibi ülkelerde açtığımız ofisler ve yürüttüğümüz ihale/ihracat çalışmaları;
bölgeyi daha iyi analiz edebilmemize ortam hazırladı.
Bu da bize bugüne kadar bölge genelinde bitmiş veya
devam etmekte olan yaklaşık 1 milyar ABD doları tutarında projelere sahip olmamızı sağladı.”
Yırcalı Holding bünyesindeki şirketler olarak yakın
gelecek hedeflerini bölge üzerinde yoğunlaştırdıklarını dile getiren Rona Yırcalı, “Dünyanın yüksek alım
gücüne sahip ülkelerinin oluşturduğu Orta Doğu ve
Körfez bölgelerindeki yeni fırsatları iyi analiz ederek
adımlarımızı bu yönde sıklaştırmaya çalışıyoruz. Ayrıca bölge içinde Suriye gibi yeniden inşa edilmesi gereken potansiyel pazarlarda sahip olduğumuz üretim
gücü ile maksimum seviyede iş olanağı yaratmak kısa
vadedeki birincil önceliğimizi oluşturuyor.” açıklamasında bulundu.
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60
YEARS
OF TURKS IN EUROPE
Avrupa’da Türklerin 60 Yılı
World Turkish Business Council Coordinator Tuğba Bal Bahar Dünya Türk İş Konseyi Koordinatörü

Each member of the Turkish diaspora,
which has made a name for itself in many
fields in Europe today, is a success story…

T

Bugün Avrupa’da birçok alanda adından söz
ettiren Türk diasporasının hepsi birer başarı
hikâyesi…

he first and foremost reason for the intense migration flow from Turkey to Germany as of the
1950s was economic problems. At that time
there was a surplus of labor in Turkey while
Germany which had gone into an economic recovery
process after World War II needed labor. After the first few
workers' procession with a small number of workers from
Turkey to Europe in 1957, migration increased rapidly
and in order to facilitate an orderly flow of workers and
counter the needs of migrant workers and employers,
the Turkish-German Labor Exchange Agreement was
signed on October 31, 1961. This agreement between
Turkey and Germany was followed by labor agreements
with Austria, Belgium and the Netherlands in 1964, with
France in 1965 and with Australia in 1967.

Türkiye’den Almanya’ya 1950’li yıllardan itibaren yoğun
olarak başlayan göç akımının ilk ve esas sebebi, ekonomik sorunlardı. O dönemlerde Türkiye’nin iş gücü
fazlalığı söz konusuyken 2. Dünya Savaşı sonrasında
ekonomik toparlanma sürecine giren Almanya’nın işçiye
ihtiyacı vardı. Türkiye’den Avrupa’ya 1957 yılında giden
birkaç kişilik ilk işçi kafilesinin ardından göçlerin hızla
artması üzerine, işçi akımının düzenli gerçekleştirilmesini
kolaylaştırmak ve göçmen işçi-işverenlerin ihtiyaçlarını
karşılamak adına 31 Ekim 1961’de Türk-Alman İşçi Mübadelesi Anlaşması imzalandı. Türkiye’nin Almanya ile
olan bu akdini; 1964’te Avusturya, Belçika ve Hollanda,
1965’te Fransa, 1967’de ise Avusturalya ile imzalanan iş
gücü anlaşmaları takip etti.

MIGRATION MOVEMENT FROM THE 60S TO
THE PRESENT

60’LARDAN GÜNÜMÜZE SÜREGELEN GÖÇ
HAREKETI

The first modern migration movements in Turkey's history
began in the '60s and continued into the 80s. In this period, which is considered as developmental immigration,
the state encouraged citizens to migrate to ensure access of foreign exchange into the country.

Türkiye tarihinin 60’lı yıllarda başlayan ilk modern göç
hareketliliği, 80’lere kadar sürdü. Kalkınmacı göç olarak
değerlendirilen bu dönemde devlet, yurt dışında işçi olmanın ülkeye döviz girişi sağlayacağını teminen vatandaşları göçe teşvik etti.
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ENTREPRENEURING TURKS IN EUROPE
In the early years of migration, workers in Europe
worked in low-status jobs in a number of areas, without
discriminating between sectors and jobs. In addition to
the value attributed to being a business owner, the integration problems of Turks such as lack of employment,
mother tongue difference and exclusion steered them
to entrepreneurship.
Today, the vertical social mobility manifested by European Turks participating in the professional business
life of the countries they migrate to and even becoming employers must be considered a success. This is
because the Turks have promoted themselves from a
guest labor status in the relevant host country to become prominent in different sectors. In time, Turkish migrants, who are prominent in many areas ranging from
politics to education, from arts to sports as well as their
employer status, have established a large middle class
among themselves.
Now our citizens have been promoted from the expatriate status and become essential elements of their
relevant countries and many success stories have
emerged that portray Turkey as a brand ambassador.
There are a considerable number of our chefs who
have offered Turkish cuisine to foreigners and revealed
their entrepreneurial spirits in the area of gastronomy,
our fashion designers who display their creativity by designing for royal families in addition to our authors, artists, athletes, politicians living abroad, Turkish CEOs of
world brands and Nobel prize winning scientists. Each
one is a success story, all of them are a piece of the
mosaic that is Turkey …

Many expatriate Turkish workers, who
were thinking of returning to the homeland,
gradually became transnational citizens

GERMANY Automobile Designer Murat Günak

ENGLAND Pianist Ayşe Deniz Gökçin

NETHERLANDS Artist Karsu Dönmez

ENGLAND Football Player Mesut Özil

Many expatriate Turkish workers, who were thinking of
returning to the homeland, gradually became transnational citizens. This migration from Turkey to Western
Europe which started in the late 50s and first years of
the 60s is still continuing except for the interruption incurred by the economic recession due to the oil crisis
in 1973.

TURKEY’S
LABOR
EXCHANGE
AGREEMENTS
WITH EUROPE
TÜRKİYE’NİN
AVRUPA İLE İŞÇİ
MÜBADELESİ
ANLAŞMALARI
GERMANY
1961

AUSTRIA
1964

BELGIUM
1964

NETHERLANDS
1964

FRANCE
1965

AUSTRALIA
1967

Anayurda dönmeyi düşünen birçok gurbetçi Türk işçi,
zamanla ulus ötesi yurttaşlığa geçti. Türkiye’den Batı
Avrupa’ya 50’lerin sonları ve 60’ların ilk yıllarında başlayan bu göç hareketi, 1973 yılında yaşanan petrol krizinden kaynaklanan ekonomik duraksamadan dolayı
kesintiye uğrasa da günümüzde hâlâ devam ediyor.
AVRUPA’DA GIRIŞIMCILIĞE YÖNELEN
TÜRKLER
Göçün ilk yıllarında Avrupa’ya giden işçiler, sektör ve
iş ayırt etmeksizin birçok alanda düşük statülü işlerde çalıştı. İş sahibi olmaya atfedilen değerin yanı sıra
Türklerin iş bulamama, ana dil farkı ve dışlanma gibi
uyum sorunları da onları girişimciliğe yönlendirdi.
Günümüzde Avrupalı Türklerin göç ettikleri ülkelerde
profesyonel iş yaşamına katılmaları ve hatta işveren
konumuna gelmeleri ile yaşanan dikey sosyal hareketlilik, bir başarı olarak değerlendirilmeli. Zira Türkler
böylelikle bulundukları ülkelerde konuk işçilikten farklı
sektörlerde söz sahibi konuma yükseldi. İşveren statülerinin yanı sıra siyasetten eğitime, sanattan spora kadar pek çok alanda kendini gösteren Türk göçmenler,
zamanla kendi içinde geniş bir orta sınıfa sahip oldu.
Artık gurbetçi statüsünden çıkan ve o ülkenin asli unsuru olan vatandaşlarımız, ayrıca Türkiye’nin bir marka
yüzü görevi görecek konuma gelen birçok başarı hikâyesi de ortaya koydu. Türk yemeklerini yabancılara
tattırarak gastronomi alanındaki girişimci ruhunu gün
yüzüne çıkaran aşçılarımız, kraliyet ailelerinin tasarımcısı olarak yaratıcılıklarını sergileyen modacılarımız,
ayrıca yazarlarımız, sanatçılarımız, sporcularımız, yurt
dışında yaşayan siyasetçilerimiz, dünya markalarının
Türk CEO’ları ve Nobel Ödüllü bilim insanlarımız azımsanamayacak kadar çok. Hepsi birer başarı hikâyesi,
hepsi Türkiye mozaiğinin birer parçası…

Anayurda dönmeyi düşünen birçok
gurbetçi Türk işçi, zamanla ulus ötesi
yurttaşlığa geçti
JUNE-JULY / HAZİRAN-TEMMUZ 2019
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Turkey-USA Business Council (TAİK) Chairman
Mehmet Ali Yalçındağ
Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı

As TAİK, we
will reveal the
potential by
an in-depth
analysis in key
sectors of trade
between Turkey
and the USA

TARGET IS
75 BILLION DOLLAR
Hedef 75 Milyar Dolar

TAİK olarak
Türkiye ve ABD
arasındaki ticareti
kapsayan anahtar
sektörlerde
derinlemesine
analiz yaparak
potansiyeli ortaya
çıkaracağız

Wall Street, the financial district
in Manhattan/New York City
Wall Street, Manhattan/New
York’ta bulunan finans bölgesi

T

he United States is the world's largest economy;
Turkey stands out as a global power in the region.
However, we believe that the economic relations between the two countries are not yet at the desired level.
This situation attracted the attention of the two heads of
states and during the negotiations, the parties agreed to
increase their trade volumes of around $20 billion to $75
billion. As Turkey-USA Business Council (TAİK), we have
established a working group to reach the target. We believe that there are many areas that offer potential but
we cannot benefit from them yet. For this reason, we will
primarily examine every sector covering the trade between the two countries and we will reveal the potential
by conducting in-depth analysis in some key sectors. In
addition to these activities, we continue our other works
without slowing down. We successfully completed 37th
ATC (American Turkish Council) -TAİK Joint Conference
on 14-16 April with more than 700 participants in Washington. In September in New York, during the United
Nations General Assembly, we will perform our 10th Turkey Investment Conference with the participation of our
President Recep Tayyip Erdoğan.
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Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en büyük ekonomisi
konumunda; Türkiye ise bölgesinde küresel bir güç olarak
öne çıkıyor. Ancak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin
henüz istenen seviyede olmadığı kanaatindeyiz. Öyle ki bu
durum, iki devlet başkanının da dikkatini çekti ve yapılan
görüşmelerle taraflar, 20 milyar dolar civarında seyreden
ticaret hacimlerini 75 milyar dolara çıkarma konusunda
mutabık kaldı. Söz konusu hedefin yakalanabilmesi adına
Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) olarak bir çalışma grubu
kurduk. Potansiyel arz eden ama henüz faydalanamadığımız birçok alan olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle öncelikli olarak iki ülke arasındaki ticareti kapsayan her sektörü
inceleyecek ve bazı anahtar sektörlerde derinlemesine
analiz yaparak potansiyeli ortaya çıkaracağız. Bu faaliyetlerimizin yanı sıra diğer çalışmalarımıza da hız kesmeden
devam ediyoruz. 37. ATC (American Turkish Council)-TAİK
Ortak Yıllık Konferansımızı 14-16 Nisan tarihleri arasında
700 üzeri katılımcı ile Washington’da başarıyla tamamladık. Eylülde ise New York’ta, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu döneminde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın da katılımlarıyla 10. Türkiye Yatırım Konferansımızı gerçekleştireceğiz.

Turkey's Exports To The USA (2018, Million $)
AUTOMOTIVE
1.062

MACHINES
928

IRON AND STEEL
567

CARPETS
562

ENERGY
380

IRON /
STEEL
GOODS
358

CEMENT /
STONE / SOIL
GOODS
340

GOLD AND
HOME
JEWELRY AIRCRAFT TEXTILES
316
273
244

Turkey's Imports From The USA (2018, Million $)
MACHINES
1.786

ENERGY
1.330

IRON AND
STEEL
1.310

AIRCRAFT
1.181

OPTICAL AND COTTON,
MEASURING
COTTON ELECTRICAL PHARMACEUTICAL
ORGANIC
INSTRUMENTS
YARN
DEVICES
PRODUCTS
PLASTICS CHEMICALS
729
707
638
557
412
374

USA Growth Rate By Year
2000-2009

2010-2017

2018

2019

1,91%

2,17%

2,88%

2020

2,10%

1,90%

(Expected)

(Expected)

Turkey-USA Foreign Trade (Billion $)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

IMPORT

12.6

12.7

11.1

10.9

12.0

12.4

EXPORT

5.6

6.3

6.4

6.6

8.7

8.3

2021

1,80%

(Expected)
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Turkey-Togo Business Council Chairman
Berna Akyıldız
Türkiye-Togo İş Konseyi Başkanı

The fact that
Turkey's foreign
trade volume with
Togo reached 90
million US dollars
at the end of 2018
shows us that we
have been awarded
for our efforts

TOGO’S DOORS ARE
OPEN FOR TURKEY
Togo’nun Kapıları Türkiye’ye Açık

Türkiye’nin Togo ile
dış ticaret hacminin
2018 yıl sonunda 90
milyon ABD dolarına
yükselmiş olması,
çalışmalarımızın
karşılığını aldığımızı
bizlere gösteriyor

1.2 million people live in
the capital of Togo, Lome
Togo’nun başkenti Lome’de
1.2 milyon insan yaşıyor

T

ogo; is a small West African country with a population of 7 million, neighboring Ghana, Benin, Burkina
Faso and having a seashore. Turkey has no embassy
or commercial attaches in Togo, but personal or institutional efforts for the development of bilateral relations
are of great importance. In this direction as DEİK, we
founded Turkey–Togo Business Council during Turkey-ECOWAS Economic and Business Forum held on
February 21, 2018. Although the Business Council was
newly established, the fact that Turkey's foreign trade
volume with Togo reached 90 million US dollars at the
end of 2018 shows us that we have been awarded for
our efforts. Togo has an advanced trading network with
Europe and China and it is ready to open its doors to
Turkish business people because Turkish products are
less costly than European ones and they are of better
quality than China’s. The fact that development projects
in many countries of Africa continue at full speed and
Far Eastern companies are already operating intensively on the continent also suggests the need that Europe
and Turkey should evaluate unlimited opportunities here
without delay with mutual visits and strong projects.

82

JUNE-JULY / HAZİRAN-TEMMUZ 2019

Togo; Gana, Benin, Burkina Faso ile komşu ve denize
kıyısı olan, 7 milyon nüfusa sahip küçük bir Batı Afrika
ülkesi. Türkiye’nin henüz büyükelçiliğinin veya ticari ataşeliğinin bulunmadığı Togo’da, ikili ilişkilerin gelişmesi
adına sarf edilen kişisel ya da kurum bazlı çabalar büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda DEİK olarak 21 Şubat
2018’de düzenlenen Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş
Forumu esnasında Türkiye-Togo İş Konseyini kurduk. İş
Konseyimiz yeni kurulmuş olmasına rağmen Türkiye’nin
Togo ile dış ticaret hacminin 2018 yıl sonunda 90 milyon ABD dolarına yükselmiş olması, çalışmalarımızın
karşılığını aldığımızı gösteriyor. Avrupa ve Çin ile gelişmiş bir ticaret ağına sahip olan Togo; Türk ürünlerinin
Avrupa’ya nazaran daha az maliyetli, Çin’e göre ise
daha kaliteli olması dolayısıyla kapılarını Türk iş insanlarına açmaya hazır. Afrika’nın birçok ülkesinde kalkınma
projelerinin son hızla devam etmesi, Avrupalı ve Uzak
Doğulu firmaların kıtada şimdiden yoğun bir şekilde
faaliyet göstermesi de Türkiye’nin karşılıklı ziyaretler ve
güçlü projelerle buradaki sınırsız fırsatları geç kalmadan
değerlendirmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Turkey's Exports To Togo
(2018, Thousand $)

Turkey's Imports To Togo
(2018, Thousand $)

CEREAL, FLOUR, STARCH AND
DAIRY PRODUCTS
35.744

SHIPS, BOATS AND FLOATING
STRUCTURES
14.449,3

SALT, SULFUR, SOIL, STONE,
PLASTER MATERIALS, LIME AND
CEMENT
8.496,5

OIL SEEDS AND FRUITS, INDUSTRIAL
PLANTS, STRAW AND FEED
2.942,7

IRON AND STEEL
6.739,4

COTTON, COTTON YARN AND
COTTON TEXTILE
43,2

MINERAL FUELS / OILS AND
PRODUCTS MADE OF THESE
2.837,8

FOOD INDUSTRY WASTES,
PREPARED ANIMAL FEED
32,7

VARIOUS FOODS
1.903,6

ELECTRICAL MACHINERY /
EQUIPMENT AND ACCESSORIES
3,3

ELECTRICAL MACHINERY /
EQUIPMENT AND ACCESSORIES
1.531,3

METALLIC ORES, SLAG AND ASH
0,2

ANIMAL / VEGETABLE FATS AND
OILS AND THEIR PRODUCTS
1.423,3

Turkey-Togo Foreign Trade (Million $)

MILLING INDUSTRY PRODUCTS,
GLUTEN, INSULIN, MALT AND
STARCH
1.370,5
IRON AND STEEL GOODS
1.124,6
BOILERS, MACHINES, MECHANICAL
DEVICES AND ACCESSORIES
1.094,5

2013

2014

2015

2016

2017

2018

IMPORT

46.3

45.6

8.7

5.8

12.1

17.5

EXPORT

89.1

54.4

45.1

34.1

58.9

72.8

Togo Growth Rate By Years
2016

2017

2018

%5

%4,4

%4

2019

%4,3

(Expected)

2020

%4,4

(Expected)

2021

%4,4

(Expected)

ACTUAL | AKTÜEL

THE PINKS
AND PURPLES
OF ANATOLIA

Anadolu'nun Pembe ve Mor Renkleri
Pınar Kenar

Anatolia, giving life to thousands of
plants with its fertile soil, welcomes
its visitors in the spring and summer
with roses and lavender
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Bereketli topraklarıyla binlerce
bitkiye hayat veren Anadolu, ilkbahar
ve yazda ziyaretçilerini güller ve
lavantalarla karşılıyor

AKTÜEL | ACTUAL

Countries like USA,
Japan, Italy and the
Netherlands lead
the world in flower
production

A

natolian territory with the sun that has
inspired the civilizations it has hosted,
the wind that has blown from surrounding different climates, the generous rains
which have been the life blood of living as well as
the green that embraces differently in different regions has been the symbol of abundance for centuries, the homeland of various products of the soil
endowed by nature to humanity. This land, where
every seed falling on it eagerly sprouts, also gives
life to thousands of flowers, which are the answer
to the aesthetic seeking nature of human existence
with their appearance and fragrance. This canvas
which is generously endowed with every color of the
earth, including its own endemic species continues
to preserve its value in terms of herbal, medicinal
and aromatic plant richness in the present as it did
in the era of alchemy.

ABD, Japonya, İtalya ve
Hollanda gibi ülkeler,
çiçek üretiminde
dünya sıralamasının
başında yer alıyor
TOTAL ROSE
PRODUCTION
IN TURKEY
(PIECES)
TÜRKİYE’NİN
TOPLAM
GÜL ÜRETİMİ
(ADET)

2017
107.942.520
2018
97.587.112
(SOURCE: TÜİK)

FLOWER EFFECT IN WORLD TRADE AND
TOURISM
Nowadays the aromatic herbs that continue to be
used in a wide area from medicine to cosmetics today are no longer a part of only beauty, but an important part of trade as well. The giants such as the
USA, Japan, Italy and the Netherlands, who have
proved themselves globally in the field of industry
rank among the leading countries in the production
of flowers in the world.
In addition to these countries, Bulgaria which is
known in the world for its exports in aromatic plants,
and especially for its rose is the most remarkable
example in this field. With the Bulgarian rose, which
is one of the most fundamental and indispensable
notes of the world of perfumery, the country also
contributes to its tourism with its extensive promotional and various activities, even if it does not have
the largest share in the world’s rose production.
Another example that stands out on the basis of
areas planted with flowers and tourist activities is
France, which hosts millions of tourists every year in
the Provence region. Sault village, which is painted
in purple with lavender seedlings in July and August in the region of Provence in the southeast of
the country, increases its number of visitors every
year with its visual charm and fragrance and natural product market. Although Bulgaria has taken
France’s place as leader in lavender production es-

TURKEY’S
TOTAL EXPORTS
IN ORNAMENTAL
PLANTS AND
PRODUCTS
(1.000 $)
TÜRKİYE’NİN
TOPLAM SÜS
BİTKİLERİ VE
MAMULLERİ
İHRACATI
(1.000 $)

2017
84.793
2018
99.300
(SOURCE: TİM)

Anadolu toprakları; üzerinde yaşamış medeniyetlere
ilham olan güneşiyle, çevresindeki farklı iklimlerden
esip uğrayan rüzgârlarıyla, yaşama can suyu olan
cömert yağmurlarıyla ve her bölgesinde insanı ayrı
bir kucaklayan yeşiliyle yüzyıllardan beri bereketin
yeryüzündeki simgesi, doğanın insanlığa bahşettiği türlü toprak ürünlerinin vatanı. Üzerine düşen her
tohumun hevesle filizlendiği bu topraklar, aynı zamanda hem görüntüsü hem de kokusuyla insanın
varoluşundan gelen estetik arayışının doğadaki cevabı olan binlerce çiçeğe de hayat veriyor. Kendine
has endemik türler de dâhil yeryüzünün her renginin
cömertçe bahşedildiği bu tuval; ıtrî, tıbbi ve aromatik
bitki zenginliği açısından sahip olduğu değeri, simya çağında olduğu gibi günümüzde de korumaya
devam ediyor.
DÜNYA TICARETI VE TURIZMINDE
ÇIÇEK ETKISI
Günümüzde tıptan kozmetiğe kadar geniş bir alanda kullanılmaya devam eden ıtrî bitkiler; artık yalnızca güzelliğin değil, ticaretin de önemli bir parçası.
Öyle ki sanayi alanında kendini küresel çapta ispatlamış olan ABD, Japonya, İtalya ve Hollanda gibi
devler; çiçek üretiminde de dünya sıralamasında
başı çeken ülkeler arasında yer alıyor.
Söz konusu ülkelerin yanı sıra en büyük ihraç kalemlerinden biri aromatik bitkiler olan ve özellikle
de gül ile adını tüm dünyaya duyuran Bulgaristan;
bu alanda en dikkat çekici örnek olarak karşımıza
çıkıyor. Parfümeri dünyasının en temel ve vazgeçilmez notalarından olan Bulgar gülü ile ülke, dünya
gül üretiminde pastadaki en büyük paya sahip olmasa da yürüttüğü kapsamlı tanıtım çalışmaları ve
çeşitli etkinliklerle ihracatının beraberinde turizmine
de katkı sağlıyor.
Çiçek ekili alanları ve turistik faaliyetleri bazında
göze çarpan bir diğer örnek ise Provence bölgesinde her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Fransa. Ülkenin güneydoğusunda yer alan Provence bölgesinde, temmuz ve ağustos aylarında lavanta fideleriyle
mora boyanan Sault köyü hem görsel cazibesi hem
mis kokusu hem de doğal ürün pazarı ile ziyaretçi
sayısını her geçen yıl arttırıyor. Lavanta üretiminde
yine Bulgaristan, özellikle son üç yıldır Fransa’nın
birinciliğini elinden almış olsa da Provence, ıtrî bit-
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Isparta counters
approximately 65 percent
of the world’s rose
production on its own

Isparta, dünya gül
üretiminin yaklaşık
yüzde 65’ini tek
başına karşılıyor

pecially for the last three years, Provence is one of the
leading brands in the role of herbal tourism.

kilerin turizmdeki rolü noktasında ilk markalardan biri
olma özelliği taşıyor.

TURKEY WITH ITS ROSES AND LAVENDER

GÜL VE LAVANTALARIYLA TÜRKIYE

When the subject is worldwide flower production and
diversity, it is necessary to mention the wealth and potential hosted by Turkey in this area. After the equatorial belt in terms of plant diversity Turkey is located on
the world’s most productive land and in this aspects
30 percent of the flora within its borders are endemic
species and as such, has a significant market volume
in the production and export of cut flowers as well as
agricultural food richness.

Konu, dünya genelinde çiçek üretimi ve çeşitliliği olunca Türkiye’nin bu alanda barındırdığı zenginlik ve potansiyelden de bahsetmek gerekir. Bitki çeşitliliği bakımından ekvatoral kuşaktan sonra dünyanın en verimli
arazileri üzerine kurulu olan ve bu yönüyle sınırları içindeki floranın yüzde 30’u endemik türlerden meydana
gelen Türkiye; zirai gıda zenginliğinin yanı sıra kesme
çiçek üretimi ve ihracatında da kayda değer bir pazar
hacmine sahip.

“THE ROSE GARDEN OF TURKEY”
ISPARTA

“TÜRKIYE’NIN GÜL BAHÇESI” ISPARTA

Isparta deserves to be called the rose garden of the
country as approximately 65% of rose production
worldwide is done by this region singlehandedly. The
rose of Isparta, also known as Rosa damascena,
has the most qualified substance in terms of oil production, although there are 24 different roses in the
Anatolian flora. Roses have been grown in Isparta for
over 100 years and added value is generated for the
economy of the country and the city with about 100
million roses. In addition to being a valuable raw material and export product, the Isparta rose also puts the
city in the forefront as an eco tourism destination. Do-

Akdeniz Bölgesi’ndeki Göller Yöresi’nde yer alan Isparta, dünya genelinde gül üretiminin yaklaşık yüzde
65’ini tek başına karşılamasıyla ülkenin gül bahçesi
olma özelliğini hakkıyla taşıyor. Rosa damascena olarak da bilinen Isparta gülü, Anadolu florasında 24 farklı
gül türü bulunmasına rağmen yağ üretimi bakımından
en nitelikli öze sahip. Isparta’da 100 yılı aşkın süredir
yetiştirilen gül, yaklaşık 100 milyon adet üretimle ülke
ve kent ekonomisine katma değer sağlıyor. Isparta
gülü; değerli bir ham madde ve ihraç ürünü olmasının
yanında şehri, bir eko turizm destinasyonu olarak da

MAIN COUNTRIES WHERE TURKEY
EXPORTS FLOWERS
TÜRKİYE’NİN ÇİÇEK İHRAÇ ETTİĞİ
BAŞLICA ÜLKELER
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AKTÜEL | ACTUAL
VIEW GÖRÜŞ

Aromatic herbs are
no longer a part
of only beauty, but
an important part
of trade as well
mestic and foreign visitors arriving in the city through
package programs offered by individual traveling or
tourism companies enjoy the rose gardens and have
a pleasant time and have access to domestic rose
products as well as participate in activities such as
rose collection, oil extraction and product manufacturing.

SUMMER SMELLS OF LAVENDER IN
ISPARTA
In recent years with the work done in conjunction with
the appropriate climate and large-scale cultivation,
Isparta has also gained momentum in lavender production. After the city is colored with maturing roses
in May, lavender which matures and is harvested during the summer makes the city a strong alternative to
sea tourism in the Mediterranean Region with landscapes that do not fall short of those in Provence.
Kuyucak village in Isparta city has made it one of the
popular rural tourism centers in Turkey together with
the ‘Lavender Scented Village Project’ carried out by
R.T. Ministry of Culture and Tourism. The adorable
village surrounded by lavender scents in July and
August invites you to its purple colored fields and to
try organic products made from lavender.

@NailOlpak

President of DEİK
Nail Olpak
DEİK Başkanı

SMELLING OF PEACE,
MEANING ABUNDANCE
KOKUSU HUZUR,
VARLIĞI BEREKET
It’s peaceful
to breathe the
refreshing smell
of lavender
and to watch
the purple
landscape it
creates
Lavantanın
ferah kokusunu
içimize çekmek
ve oluşturduğu
mor manzarayı
seyretmek
insana derin bir
huzur veriyor

Itrî bitkiler;
artık yalnızca
güzelliğin değil,
ticaretin de
önemli bir parçası
ön plana çıkarıyor. Bireysel seyahatler veya turizm
şirketlerinin sunduğu paket programlarla şehre gelen
yerli ve yabancı ziyaretçiler; gül bahçelerinde keyifli
vakit geçirip yerli gül ürünlerine ulaşabildikleri gibi gül
toplama, yağ çıkarma ve ürün yapımı gibi etkinliklere
de katılıyor.

ISPARTA’DA YAZ, LAVANTA KOKAR
Isparta; uygun iklimi ve geniş ölçekli ekim alanlarıyla birlikte yapılan çalışmalarla son yıllarda lavanta
üretiminde de hızlı bir ivme yakalamış durumda.
Mayıs ayında şehri renklendiren gülden sonra olgunluğu ve hasadı yaz aylarına denk gelen lavanta, Provence’ı aratmayan manzaralarıyla Akdeniz
Bölgesi’nde deniz turizmine güçlü bir alternatif
oluşturuyor. Türkiye’de lavanta tarımının ekonomik
maksatlı yapıldığı tek şehir olan Isparta’da bulunan
Kuyucak Köyü, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen “Lavanta Kokulu Köy Projesi”
ile aynı zamanda Türkiye’nin popüler kırsal turizm
merkezlerinden biri hâline geldi. Temmuz ve ağustos aylarında lavanta kokularının sardığı sevimli köy,
sizleri de mor renkli tarlalarına ve lavantadan üretilen organik ürünleri denemeye çağırıyor.

A

s someone from Burdur, Anatolia, I can say that I
was grown up amongst the clusters of lavender just
thanks to the scent emanating from the bags put through
our clothes by my mom. I feel very lucky as I have spent
my earlier times in such a place.

Bir Burdurlu, bir Anadolu insanı olarak rahmetli annemin
çamaşırlarımızın arasına koyduğu keselerden gelen o güzel
koku sayesinde belli bir yaşa kadar lavantaların arasında
büyüdüğümü söyleyebilirim. Çocukluğum böylesine güzel
bir yerde geçtiği için kendimi çok şanslı hissediyorum.

In fact we use lavender in various fields. As a honey on
breakfast tables, a cologne for refreshing, a hot herbal tea
for regaining our health, as a soap for its nice scent, or as
a cream etc.

Aslında lavantayı çok çeşitli alanlarda kullanırız. Kahvaltı
sofralarında bal, ferahlamamız için kolonya, iyileşmemiz
için sıcacık bir bitki çayı, kokusundan yararlanmamız için
sabun, krem ve daha niceleri…

By the way, it is a must to talk about the fields. It’s peaceful
to breathe the refreshing smell of lavender and to watch
the purple landscape it creates. The tours to the fields and
gardens of lavender make great contribution to tourism.

Lavanta demişken tarlalardan bahsetmeden olmaz. Ferah
kokusunu içimize çekmek ve oluşturduğu mor manzarayı
seyretmek insana derin bir huzur veriyor. Lavanta tarla ve
bahçeleri turları da turizmimize büyük katkı sağlıyor.

Besides the visual feast it provides, lavender has a functional nature. For years lavender is grown around Lake
Burdur to prevent drought. The lake loses water every year
due to the agricultural irrigation. So the area becomes a
proper point for agriculture with the lavender that has no
need for water. And consuming less water the locals gain
more profit and welfare.
You don’t need to go farther to watch the lavender gardens
and breathe its fascinating smell; just pay a visit to Burdur.

Lavanta, sergilediği görsel şölenin yanı sıra fonksiyonel bir
özelliğe de sahip. Burdur Gölü etrafında kuraklığı engellemek için de lavanta ekilir. Çünkü göl, tarım sulamalarından dolayı her sene sularını kaybeder. Dolayısıyla hiç
suya ihtiyaç duymayan lavanta bitkisiyle gölde verimli bir
tarım yapılır. Böylece Burdur bölgesinde halk daha az su
tüketerek daha fazla gelir elde eder ve kalkınır.
Lavanta bahçelerini görmek, mis gibi kokuyu içinize çekmek için çok uzaklara gitmenize gerek yok, Burdur’u ziyaret
etmeniz yeterli…
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The Little Known
Secrets Of Lavender
STRENGTHENS THE
FUNCTION OF THE LIVER
REDUCES HAIR LOSS
SMOOTHES HEADACHES
ELIMINATES SKIN DISORDERS
SUCH AS ECZEMA, BURNS,
PSORIASIS, ACNE
RELIEVES RHEUMATIC PAIN

Lavantanın
Az Bilinen Faydaları
KARACIĞERIN IŞLEVINI
GÜÇLENDIRIR
SAÇ DÖKÜLMESINI
AZALTIR
BAŞ AĞRISINI
YATIŞTIRIR
EGZAMA, YANIK,
SEDEF, AKNE GIBI CILT
RAHATSIZLIKLARINI
GIDERIR
ROMATIZMA AĞRILARINI
HAFIFLETIR

Kuyucak village located
in Isparta, is one of
Turkey’s popular rural
tourism centers
88
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Isparta’da bulunan
Kuyucak Köyü, Türkiye’nin
popüler kırsal turizm
merkezlerinden biri

GÖZÜMÜZ ÜZERİNİZDE
SİZ ARZU ETTİĞİNİZ SÜRECE
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Ekol Grup of Companies consists
of 4 Inc. and 6 Co.Ltd. with their
expert staff in the fields of
Security, Electronics, Alarm
Monitoring Center, Training,
Shooting Range, OHS, First Aid
Training, Sports, Cleaning,
Integrated Facility Management,
Driving School, Service,
Consultancy and Landscape.

G

Ekol Grup of Companies was founded in
1999 in Istanbul to serve in private
security sector. Ekol Grup Şirketleri which
is providing service in 7 geographical
regions of our country; continues to
operate with its 9 regional directorates in
81 provinces and 485 districts; as well as
England, Dubai, Qatar, Saudi Arabia and
Sudan internationally. Ekol Grup of
Companies which is carrying out
their services with 7.500
personnel; grows by an average of
%50-60 each year, increasing
service efficiency and
productivity.
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Ekol Grup Şirketleri, 1999 yılında İstanbul’da özel güvenlik
sektöründe hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Ülkemizin
7 coğrafi bölgesine hizmet veren Ekol Grup Şirketleri; 81 il
ve 485 ilçede, 9 bölge müdürlüğüyle faaliyetlerine devam
etmektedir. Uluslararası sahada ise; İngiltere, Dubai, Çin,
Katar, Suudi Arabistan ve Sudan'da hizmet vermektedir.
7.500 personel ile hizmetlerini yürüten Ekol Grup Şirketleri;
her yıl ortalama %50-60 oranında büyüme göstererek
hizmet etkinliğini ve verimliliğini arttırmaktadır.

ELE
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Ekol Grup Şirketleri bünyesinde;
Güvenlik, Elektronik, Alarm İzleme
Merkezi, Eğitim, Atış Poligonu,
OSGB, İlk Yardım Eğitimi, Spor,
Temizlik, Entegre Tesis Yönetimi,
Sürücü Kursu, Servis, Danışmanlık
ve Peyzaj alanlarında uzman
kadrolarıyla 4 A.Ş. ve 6 Ltd.Şti.
olmak üzere 10 firma faaliyet
göstermektedir.

EĞİTİM
Atakent Mah. Burç Cd.
Altan Erbulak Sk. No:16A
Ümraniye/İstanbul
0216 316 3 666
info@mneguvenlik.com

www.ekolgrup.com.tr

Armağanevler Mah, Mithatpaşa Cd.
No:138 Kat:2, 34760
Ümraniye/İstanbul
444 9 881
info@ekolgrup.com.tr

Export Award
for World Mecidine
Award Ceremony of Export Stars organized
by Istanbul Chemicals and Chemical Products
Exporters Association every year for
honoring and rewarding the member firms
was held in Istanbul. In the organization some
84 firms that got into the top three in 28
categories were given their rewards.
For the volume of export World Medicine İlaç
San. ve Tic. A.Ş reached in 2018, it has been
honored with third place among the domestic
and foreign companies producing and
marketing medicines in Turkey. We enjoy the
deserved pleasure for the great share we
have in the record-breaking rates achieved
for the first time in the history of the Republic.
We are also pleased to reach 2019 with the
latest historic records just after those
achieved in 2018.

Keeping “Health is the treasure we share” as
our motto, we aim at remaining a highly
successful pharmaceutical company that
provides effective medicines improving the
quality of life and being a company that is
respected for its professionalism and has a
reputation of being a reliable partner,
supplier and employer.
It’s our duty to thank to the state officers that
not grudging any kind of support provide us
with the chances of efficient and stable
investment, and to all our colleagues.

ROVSHAN TAGIYEV
Chairman, WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş

World Medicine’a
İhracat Ödülü
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri
İhracatçıları Birliği (İKMİB)’in her yıl kimya
sektöründeki üye firmalarını ihracattaki
başarılarından dolayı onurlandırmak ve teşvik
etmek amacıyla düzenlediği geleneksel İKMİB
İhracatın Yıldızları Ödül Töreni İstanbul’da
gerçekleştirildi. 2018 İKMİB İhracatın Yıldızları
Ödül Töreni’nde 28 kategoride ilk 3’e giren
toplam 84 firma ödüllendirildi.
World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş, 2018
yılında gerçekleştirdiği ihracat ile Tükiye’de
bulunan yerli ve yabancı ilaç üreten ve
pazarlayan şirketler arasında “İlaç İhracatı”
kategorisinde 3.’lük ödülü ile onurlandırıldı.
World Medicine İlaç olarak Cumhuriyet
tarihinin ihracat rekorunun kırılmasında
büyük pay sahibi olmanın haklı gururunu
yaşıyoruz.

İhracatta tarihi rekorların kırıldığı 2018’i
geride bırakarak 2019’a yeni rekorlarla adım
atmanın mutluluğunu paylaşıyoruz.
“Sağlık sizinle paylaştığımız hazinedir”
sloganımızdan yola çıkarak, yaşam kalitesini
arttıracak etkili ilaçlar sunan, profesyonellik
konusunda saygı duyulan, güvenilir bir ortak,
tedarikçi ve iş veren olarak anılan son derece
başarılı bir şirket olmayı daimi kılmak
amacındayız.
Bu amaçla ilerlediğimiz yolda bizlere bu verimli
ve istikrarlı yatırım ortamını sağlayan,
desteklerini esirgemeyen devletimize
ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç
biliriz.

ROVSHAN TAGIYEV
WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş YÖNETİM
KURULU BAŞKANI

PRESIDENT | BAŞKAN’DAN

