KR‹ZE EN GÜZEL
CEVAP TÜRK-ARAP
‹L‹ﬁK‹LER‹
Lübnan Baﬂbakan› Fuad
Sinyora, Lübnan’da
yat›r›ma elveriﬂli ﬂartlar
oluﬂmas› için çal›ﬂmalar›n›
sürdüreceklerini ifade etti.
Sayfa 11
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REFERANS GAZETES‹N‹N ÜCRETS‹Z EK‹D‹R

EKONOM‹ SAHNES‹NDE
SIRA ASYA PAS‹F‹K’TE
AL‹ K‹BAR

Türk-Güney Kore ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›

TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜ
TEﬁV‹K ED‹LMEL‹
Türk-Do¤u Asya ‹ﬂ Konseyleri Koordinatör Baﬂkan› ve Türk-Güney Kore ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan› Ali Kibar, Asya-Pasifik ülkeleriyle ticari iliﬂkilerde rekabet
edebilmek için üretim girdilerinde dolayl› teﬂvikin önemli oldu¤unu vurgularken, Asya-Pasifik ile Avrupa aras›ndaki mal ve hizmet hareketlerinde,
Türkiye’nin, gerekli altyap›y› haz›rlayarak avantaj sa¤layabilece¤ini de belirtiyor. Kibar, Asya-Pasifik’te iﬂçi ücretlerinin düﬂük maliyetinin ve o bölge
ülkelerinin kendi birincil hammaddelerine verdikleri do¤rudan ve dolayl›
desteklerin getirdi¤i avantajlar›n büyük bir f›rsat sundu¤una iﬂaret etti.
SAYFA 4

Son 30 y›ld›r Asya-Pasifik’in yükselece¤i tahminleri
sonunda gerçek oluyor. Nisan 2009’da yap›lacak G20 zirvesi Asya ülkelerinin dünya ekonomisindeki
a¤›rl›¤›n›n tescil edildi¤ini gösterecek gibi duruyor.
Art›k sokakta Çin mal› bir ürün
alan tüketici de Kore mal› otomobilini kullanan sürücü de Japon menﬂeli bilgisayar›n› açan ö¤renci de
dünya ticaretinin kaderinde AsyaPasifik ülkelerinin ciddi bir rol üstlenece¤ini gösteriyor. ﬁayet AsyaPasifik ekonomileri, küresel mali
kriz ortam›nda do¤ru ad›mlar› atmay› baﬂarabilirse 2030 y›l›nda dünya ticaretinin ilk iki s›ras›nda ve toplam
ticaretin yaklaﬂ›k yüzde 40-50’sinde
bu bölge ülkelerinin imzas› olacak.
Bu küresel dönüﬂümün baﬂka bir
göstergesi de dünyan›n en yo¤un 25
konteynir liman›n›n 18’inin Asya ülkelerinde olmas›. Türkiye de 3 milyar›n üzerinde tüketicisiyle, 7 trilyon
dolarl›k d›ﬂ ticaretiyle, farkl› gereksinimlere ve f›rsatlara sahip ekonomileriyle yak›n gelecekte dünya piyasalar›n›n en güçlü aktörü olaca¤› art›k
bilinen bu bölgeye yaklaﬂmaya ve
bölgeyi gelecek vaat eden yeni bir
giriﬂim sahas› olarak de¤erlendirmeye baﬂl›yor. Bunun en önemli göster-

gesi de genel ihracat art›ﬂ h›z› yüzde
37 olan Türkiye’nin 2008 y›l› ocaka¤ustos aylar› aras›nda Asya-Pasifik
bölgesine ihracat›nda yüzde 67 oran›nda art›ﬂ kaydetmesi. ‹ﬂte bu noktadan hareket eden Türkiye, 2011
y›l›na dek Asya-Pasifik ülkelerinin
genel ithalat› içerisinde yüzde 0,1
olan pay›n› 8 milyar dolarl›k hedef hacme ulaﬂt›rmak istiyor. ﬁu
anda Türkiye’nin bu bölgeye yapt›¤› 3 milyar dolarl›k ihracat, tek
baﬂ›na Romanya’ya yapt›¤› ihracatla aﬂa¤› yukar› ayn›.
Öte yandan bölgede uluslararas›
müteahhitlik alan›nda neredeyse
yok say›l›r›z. Bölgeden turist çekmede de çok baﬂar›l› say›lmay›z,
do¤rudan yat›r›m almada da. Bu
nedenle Türkiye’nin d›ﬂ ekonomik iliﬂkileri aç›s›ndan bölgeyle
iliﬂkilerini geliﬂtirmesi ﬂart. Zira
sadece f›rsatlar de¤il riskler de
söz konusu. Küresel bu ay okuyucular› için Asya-Pasifik bölgesiyle ikili iliﬂkilerimizi ele ald›.

CEF‹ KAMH‹
Türk-Hindistan ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›

KEﬁFETMEM‹Z GEREKEN
PAZAR B‹Z‹ KEﬁFED‹YOR
Güney Asya ‹ﬂ Konseyleri Koordinatör Baﬂkan› ve Türk-Hindistan ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan› Cefi Kamhi, Hindistan’›n dünyan›n dört bir yan›na
y›ll›k 20 milyar dolar›n üzerinde yat›r›m yapt›¤›na iﬂaret etti. Türk iﬂadamlar›n›n Hindistan pazar›n› çoktan keﬂfetmiﬂ olmalar› gerekti¤ini
ancak, son dönemde potansiyeli de¤erlendirecek kadar olmasa da hareketlenmeler oldu¤unu ifade eden
Kamhi, “Bizim keﬂfetmemiz gereken
pazar bizi keﬂfediyor. Hindistan
Eximbank Türkiye’de ﬂube açmay›
planl›yor. Hindistan enerji yat›r›mc›s›yla da Türkiye’ye geliyor” dedi.
SAYFA 5

YEN‹ KÜRESEL DÜZEN‹N ‹K‹ GÜCÜ: H‹ND‹STAN VE TÜRK‹YE
Yeniden tan›mlanan küresel ekonomik ve mali düzen içerisinde yükselen piyasalar›n a¤›rl›¤› h›zla art›yor. Bu
yükselen piyasalar›n Çin’den sonra en büyük ekonomisi
olan Hindistan 1991 y›l›ndan sonra baﬂlatt›¤› ekonomik reform süreciyle dünya ekonomik ve siyasi
sistemi içinde profilini h›zla yükseltiyor. Dünya
ticaret hacminin 14 trilyon dolar, iki ülkenin toplam d›ﬂ ticaret hacminin 800 milyar dolar oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda,
2025 y›l›nda 1.4 milyar nüfusa sahip

olaca¤› tahmin edilen bu ülke ile Türkiye’nin karﬂ›l›kl›
ticaretinin y›ll›k 2.6 milyar dolar seviyesinde kalm›ﬂ olmas› ikili ekonomik iliﬂkilerin yeterince geliﬂmedi¤ine
iﬂaret ediyor. Hindistan’› sadece ucuz ara mal temin edilebilen bir ülke olarak de¤il, 350 milyonluk orta s›n›f› ile Türk mallar› için bir ihraç
pazar›, artan d›ﬂ yat›r›mlar› ile bir yat›r›m
kayna¤›, ayn› zamanda k›ta ekonomisi
büyüklü¤ü ile bir yat›r›m destinasyonu
olarak görmekte yarar var. Sayfa 7

Rifat Hisarc›kl›o¤lu (sa¤da) ve Nükhet Yetiﬂ iﬂbirli¤i anlaﬂmas›n› imzalad›.

DE‹K ve TÜB‹TAK’tan
Ar-Ge için iﬂbirli¤i
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu
(DE‹K) ile Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araﬂt›rma Kurumu
(TÜB‹TAK) aras›nda 17 Kas›m
2008 tarihinde bilimsel ve teknolojik iﬂbirliklerinin geliﬂtirilmesini
hedefleyen bir iﬂbirli¤i protokolü
imzaland›. TOBB/DE‹K Baﬂkan›
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve TÜB‹TAK Baﬂkan› Prof. Dr. Nüket Yetiﬂ taraf›ndan imzalanan iﬂbirli¤i
protokolü ile Türkiye’nin ulusla-

raras› arenada öncü olmas› anlam›nda Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinin teﬂvik edilmesi, yayg›nlaﬂt›r›lmas›, proje say›s›n›n art›r›lmas›na katk› yap›lmas› ve sanayi, akademi, kamu kurumlar›
aras›nda ulusal ve uluslararas›
iﬂbirliklerinin
geliﬂtirilmesi
amaçlan›yor. M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu küresel krizin etkilerinden
korunmak için “icat ç›karmak”
gerekti¤ini ifade etti. Sayfa 2

Hint-Türk ortakl›¤›nda
rafineri kurulacak
TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Yeni Delhi’de
gerçekleﬂen Türk-Hint ‹ﬂ Forumu’nda Hintli firmalar›n BaküTiflis-Ceyhan Boru Hatt›’ndaki
rolüne iﬂaret ederek “Yap›m›nda Hintli firmalar›n büyük eme¤i geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan
Boru Hatt›’n›n faaliyete geçmesiyle dünyan›n en önemli enerji
merkezlerinden biri olan Ceyhan’da Hint-Türk ortakl›¤›yla
bir petro-kimya rafinerisinin kurulacak olmas› iki ülke iﬂ çevre-

lerini sevindiren bir geliﬂmedir.
Ceyhan’a taﬂ›nan Hazar petrolünü ‹srail’den Hindistan’a taﬂ›ma projemiz ise iki ülkeyi birbirine ba¤layacak di¤er bir orta
vadeli stratejik hedefimiz” ifadesini kulland›. Hisarc›kl›o¤lu,
ayr›ca, Mittal, Tata, Mahindra,
Indian Oil Corporation gibi
Hindistan’›n küresel büyüklükteki ﬂirketlerinin Türkiye’de yat›r›m yapmas›n›n ekonomik iﬂbirli¤ine farkl› bir boyut kazand›rd›¤›n› da belirtti. Sayfa 3

DE‹K 20.
YAﬁINI
KUTLUYOR

Çifte vergilendirmede
anlaﬂma önemli bir ad›m

DIﬁ EKONOM‹K ‹L‹ﬁK‹LER KURULU ARALIK TAKV‹M‹

SAYFA 07
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RONA YIRCALI

s›ndan önemli bir engel bulunmamakla birlikte iki ülke aras›nda Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaﬂmas›’n›n olmamas› ‹sviçreli firmalar›n Türkiye’de yat›r›m yapmalar›n› engelleyici bir
unsur olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r” diye konuﬂtu. Sayfa 3’te

Sayfa
11

C M Y B

Mövempik Otel’de DE‹K/Türk-‹sviçre ‹ﬂ Konseyi ve
Türkiye’de ‹sviçre Ticaret Odas› Derne¤i iﬂbirli¤i ile düzenlenen 4. Türk-‹sviçre ‹ﬂ Forumu’nda konuﬂan DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal›, Türkiye ile ‹sviçre aras›ndaki ticaret dengesinin uzun y›llard›r
Türkiye’nin aleyhinde seyretti¤ine iﬂaret ederek bu dengenin
Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaﬂmas›’n›n onaylanmas› ile
bir nebze sa¤lanabilece¤ini ifade etti. ‹kili ekonomik iliﬂkilerin geliﬂtirilmesine dair araçlar›n
bulunmas›n›n faydal› olaca¤›na
iﬂaret eden Y›rcal›, “Türkiye’de
yabanc› sermaye mevzuat› aç›-

GÜNCEL

Gündem

K

üresel mali krizin reel sektör üzerindeki etkileri görülmeye baladı. Sanayi
üretimimizdeki düü devam ederken
ihracatımız uzun yıllar sonra ilk defa
hız kesti. IMF tarafından yakın tarihte güncellenerek hazırlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’na göre dünya ekonomisi 2009 yılında daha
önce yapılan tahminin 0,8 puan altında yüzde 2,2
oranında büyüme kaydedecek. Buna kout olarak,
en önemli dı ticaret partnerimiz olmasının yanı sıra Türkiye’ye en fazla doğrudan sermaye ve turist
gönderen Avrupa ve Rusya ekonomilerinin
2009’da küçülmesi bekleniyor.
2009 yılında i dünyasını ilgilendiren baka bir
nokta da 1982 yılından bu yana ilk kez küresel ticaretin büyüme hızının küresel ekonominin büyüme hızının gerisinde kalacak olması ve küresel ticaretin daralması olarak ifade edilebilir. Buna bir de 2009 yılında, daha önce yıllık 1 milyar dolar civarında seyreden
küresel yatırım hacminin yarım trilyon dolara düecek olduğu öngörüsünü de eklememiz gerekiyor. Bu
durumun, Türkiye gibi tasarruf açığı olan ülkeler üzerinde kaçınılmaz olarak baskı yaratması bekleniyor.
Bu baskının ortadan kaldırılması için kredi kanallarının açılması ve orta vadeli banka finansmanının yeniden hareketlendirilmesi gerekmektedir. Ülkemizin verimliliğini ve uluslararası piyasalarda rekabet gücünü
artıracak reformların hayata geçirilmesi Türkiye’nin,
krizi hafif darbelerle atlatmasına yardımcı olacaktır.
Geçen ay, dünya piyasalarının karı karıya olduğu mali kriz sorununa çözüm önerileri üretmek üzere
toplanan G 20 liderler zirvesinde Türkiye’nin de yer
alması, ülkemizin, küresel anlamda bir güç olduğunu
bir kez daha bizlere gösterdi. Nitekim, Amerikan İstihbarat Konseyi tarafından yayımlanan “Küresel Eğilimler 2025 Raporu”nda da Türkiye’nin 2025’e kadar küresel çaptaki ekonomik ve siyasi sistemde
ağırlığının artacağı öngörülmektedir. Ayrıca, geçen
ay Chicago borsasında Yeni Türk Lirası üzerinden ilem yapılmaya balanması, kriz ortamına rağmen
Türk parasının gücünü göstermitir.
DEİK, 2008 sona ererken, yılın ilk on ayında
127’si bakan, 21’i babakan, 15’i ise devlet bakanı
düzeyinde olan 339 etkinlik düzenleyerek 20. yaını
tamamlıyor. Türkiye’nin dı ekonomik ilikilerine yeni
açılımlar kazandırma konusunda çalımalarını hızla
sürdüren DEİK, 19 Aralık’ta tüm üyeleri ve resmi erkânın katılımıyla, 20. yaını kutlayacak.
Kasım ayında yaklaık 50 etkinliğe imza atan
DEİK’in en önemli ziyaretlerinden birinin Babakan
ile gerçekletirilen Hindistan ziyareti olduğunun altını çizmek doğru olacaktır. Asya-Pasifik ülkeleri ile
ekonomik etkileimimizi daha da canlandıracak olan
bu ziyaretin kısa sürede meyvelerini toplayacağımıza
inanıyoruz. Haziran ayında Japonya’ya Cumhurbakanı Sayın Abdullah Gül ile yaptığımız ziyaretin de
kısa vadeli sonuçlarını görmeye baladık. Japonya’nın en büyük irketlerinden olan Mitsubishi, bu
ziyaret sonrasında balayan görümeler sonucunda
Türkiye’ye önümüzdeki dönemde 3.5 milyar dolar
yatırım yapma kararı aldı. Bu kararla artan motivasyonumuzu, 2 Aralık’ta Japon karı kanadımız Nippon Keidanren ile düzenleyeceğimiz Türk-Japon
16. Ortak Toplantısı’nda değerlendirmek istiyoruz.

DE‹K, Y‹NE DÜNYANIN DÖRT B‹R YANINDAYDI
Öte yandan kasım ayında DEİK’in dünyanın pek
çok yanında Türkiye’nin dı ekonomik ilikilerini gelitirmek üzere faaliyetlerine devam ettiğini de kaydetmek gerekiyor. Bir yandan New York Metropolitan Müzesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulan
“Babil’in Ötesi: M.Ö. 2. Binyılda Sanat, Ticaret ve
Diplomasi” sergisiyle tarih sahnesindeki ekonomik
ilikilerin yansıtılmasına sponsor olan ve ABD’nin
en önemli ticaret merkezi olan New York’ta Türkiye’yi tanıtan DEİK, diğer yandan Çin Halk Cumhuriyeti Konferansı Bakanı (Çin meclis Bakanı) ile
28 Kasım’da Türkiye’nin ibirliği olanaklarını masaya yatırmı, Fransa Dı Ticaret Bakanı Anne-Marie
Idrac’ı ağırlamı ve Hollanda belediye temsilcilerine
brifing vermitir. Bunların yanı sıra, DEİK yine Kasım ayında Körfez sermayesi ile bir Türk yatırımını
buluturan Aslantepe Projesi’nin imza törenine ev
sahipliği yaptı. Aralık ayında da etkinliklerimize duraksamadan devam edeceğiz.
Geçen ay, Küresel’de yer alan Japonya dosyasının bir devamı olan Asya-Pasifik dosyasına yer
verileceğini belirtmitik. Dosya çerçevesinde DEİK’in önümüzdeki dönemde Asya-Pasifik ülkeleri
ile Türkiye’nin ilikilerinin gelitirilmesi konusunda
yeni açılımları benimseyeceğini ve bölgeye yönelik
etkinliklerini, raporlamalarını artıracağını ifade etmitik. Geçen ayın devamı olarak aralık sayımızda
yine çok değerli isimlerin yorumları, deneyimleri
ve çeitli sektörlerin görüleri ile kriz ortamında sahip oldukları sağlam ekonomik zemini koruyacakları verilerle sabit Asya-Pasifik ülkelerine ilikin
dosya beğeninize sunulmaktadır.
2009 yılında, dı ekonomik ilikileri daha güçlü bir
Türkiye’ye sahip olmak dileğiyle, yeni yılınızı kutlarım.

Ufuk YILMAZ
DE‹K Genel Sekreteri
uyilmaz@deik.org.tr

TOBB/DE‹K BAﬁKANI M. R‹FAT H‹SARCIKLIO⁄LU

Cari aç›k sorununu aﬂmak
için icada ihtiyac›m›z var
TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin küresel krizin etkilerinden korunmas› ve cari aç›k sorununun çözülmesi için daha fazla Ar-Ge
çal›ﬂmas›na ve ‘icada’ ihtiyac› oldu¤unu söyledi.
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K)
ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araﬂt›rma Kurumu (TÜB‹TAK) aras›nda bilimsel ve teknolojik çal›ﬂmalarda ortak
hareket edilmesini hedefleyen bir iﬂbirli¤i protokolü imzaland›. TOBB/DE‹K
Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve TÜB‹TAK Baﬂkan› Prof. Dr. Nüket Yetiﬂ taraf›ndan 17 Kas›m’da yap›lan bas›n toplant›s›nda imzalanan iﬂbirli¤i protokolü
ile Türkiye’nin uluslararas› arenada öncü
olmas› anlam›nda Ar-Ge ve yenilikçilik
faaliyetlerinin teﬂvik edilmesi, yayg›nlaﬂt›r›lmas›, proje say›s›n›n art›r›lmas›na katk› yap›lmas› ve sanayi, akademi, kamu
kurumlar› aras›nda ulusal ve uluslararas›
iﬂbirliklerinin geliﬂtirilmesi amaçlan›yor.
TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu toplant›da yapt›¤› konuﬂmada
küresel krizin etkilerinden korunmak
ve cari aç›k sorununu aﬂmak için “icat
ç›karmak” gerekti¤ini ifade etti. Türkiye’nin yetiﬂtirdi¤i bilim insanlar›n›n
yurtd›ﬂ›nda yakalad›¤› baﬂar›ya dikkat
çeken Hisarc›kl›o¤lu, yap›lan bilim ihracat›n›n ülkenin büyüme grafi¤ini yukar› taﬂ›yabilece¤ini aç›klad›.

mesi gerekti¤ini belirtti. Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik altyap›s›n›n geliﬂmesine büyük katk›da bulunan TÜB‹TAK
ile DE‹K aras›nda gerçekleﬂtirilen iﬂbirli¤i anlaﬂmas›n›n Türk özel sektörüne ve
Türk sanayiine büyük katk›s› olaca¤›n›
ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, d›ﬂ ticarette
yaﬂanan aç›¤›n iyileﬂtirilmesi için bu gibi
kurumlarla yap›labilecek iﬂbirliklerinin
son derece önemli oldu¤unu belirtti.
Araﬂt›rma ve yenili¤e yap›lacak her türlü
yat›r›m›n küresel rekabet aç›s›ndan de¤erli bir ad›m oldu¤una de¤inen Hisarc›kl›o¤lu, “Ülkemizde Ar-Ge harcamalar›n›n artt›¤› kesin. 1990’da Ar-Ge harcamalar›n›n milli gelire oran› yüzde 0,32
iken 2006 y›l› sonunda bu rakam yüzde
0,76’ya kadar yükseldi. Ayr›ca kiﬂi baﬂ›
Ar-Ge harcamas› ayn› dönemde 15 dolardan 68 dolara kadar art›ﬂ gösterdi.
Ancak bu rakamlar yeterli de¤il” dedi.

M‹LL‹ GEL‹R‹N YÜZDE 2’S‹ AR-GE’YE

Ar-Ge’ye yap›lacak yat›r›mlar›n bölgesel de¤il ülkesel olmas› gerekti¤ini ve
bilim ad›na her türlü yeni projeye destek verilmesinin önemini vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, “Yüksek teknolojide d›ﬂa
ba¤›ml›l›k, art›k 50 milyar dolar› aﬂan cari aç›¤›m›z üzerinde enerji ba¤›ml›l›¤›ndan sonra en büyük bask› unsuru haline
geldi. Türkiye’nin toplam ihracat› içindeki ileri teknoloji ürünlerinin pay› yüzde
7, orta seviyedeki teknolojinin pay› yüzde 31, düﬂük teknolojinin pay› yüzde 44
seviyesinde. D›ﬂ ticaret aç›¤›m›z› azaltmak ve küresel rekabette ayakta kalmak
için bu yap›y› iyileﬂtirmeliyiz” dedi
Hisarc›kl›o¤lu, özel sektörün daha d›ﬂa dönük aç›l›mlar yapabilmesi için devletin kurumlar› ile iﬂbirli¤i içerinde olmak gerekti¤inin alt›n› çizdi. Türkiye’nin
son y›llarda bilim ve teknoloji alan›nda
yakalam›ﬂ oldu¤u baﬂar›n›n Türkiye aç›s›ndan ekonomik faydaya dönüﬂmesi
için gerekli çal›ﬂmalar›n yap›lmas› gerekti¤ine inand›¤›n› ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, ekonomik anlamda global piyasalardaki geliﬂmeleri yakalayabilmek için bilgi teknolojileri ve yenilikçili¤in geliﬂtiril-

Türk ekonomisinin son y›llarda kat
etti¤i mesafeye ra¤men Ar-Ge harcamalar› konusunda hâlâ OECD ülkeleri içinde Meksika’dan sonra en kötü ülke konumunda oldu¤unu bildiren Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin küresel piyasalarda daha fazla rekabet edebilmesi için milli gelirinin en az yüzde 2’sini Ar-Ge’ye harcamas› gerekti¤ini kaydetti. TÜB‹TAK’›n
katk›lar› ile haz›rlanan Ar-Ge teﬂvik yasas›n›n› önemine de¤inen Hisarc›kl›o¤lu,
yasan›n yürürlü¤e girmesinin ard›ndan
1,5 ay içinde 18 firman›n 2 bin 777 ARGE personeli istihdam etmek üzere, 1.5
milyar YTL yat›r›m bedeli Ar-Ge merkezleri kurmak için teﬂvik baﬂvurusunda
bulundu¤unu kaydetti. TÜB‹TAK Baﬂkan› Prof. Dr. Nüket Yetiﬂ ise Türkiye’nin
2007 y›l›ndaki Ar-Ge harcamalar›n›n 6.6
milyar TL’ye ulaﬂt›¤›n› belirterek, 2013’te
bu rakam› 25 milyar TL’ye ç›karmay› hedeflediklerini iletti. Sanayi sektörünün
2002’de Ar-Ge harcamalar›n›n yüzde
29’unu üstlendi¤ine iﬂaret eden Yetiﬂ, bu
oran›n 2007 itibari ile yüzde 41’e yükseldi¤ini kaydetti. Yetiﬂ, “Ar-Ge personeli
say›m›z 64.4 bine ç›kt›. Hedefimiz,
2013’te 150 bin kiﬂilik personele ulaﬂmak” dedi. Yetiﬂ, TÜB‹TAK ile DE‹K aras›nda imzalanan iﬂbirli¤i protokolünün
de Türkiye’de Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinin yayg›nlaﬂt›r›lmas›na katk› sa¤layaca¤›n› ifade etti.

Dinçer: Obama da Türkiye-ABD
iliﬂkilerinin önemini kavrayacak

Vietnam’dan 27
firma Türkiye’yi
ziyaret etti

DE‹K-TÜB‹TAK iﬂbirli¤i anlaﬂmas›n› Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve Nükhet Yetiﬂ imzalad›.

REKABET ‹Ç‹N YAPI DE⁄‹ﬁMEL‹

DE‹K, 82 ‹ﬁ KONSEY‹ ‹LE
TÜB‹TAK’A DESTEK VERECEK
TÜB‹TAK ile DE‹K aras›nda imzalanan
iﬂbirli¤i protokolü kapsam›nda;
● AR-GE ve yenilikçili¤e yönelik olarak organizasyonlar, toplant›lar organize edilecek
● Türkiye’deki firmalar›n haz›rlad›klar› AR-GE ve yenilikçilik bazl› ulusal ve uluslararas› proje say›s›n›n
art›r›lmas›na iliﬂkin ortak çal›ﬂmalar yürütülecek
● Bu konuda firmalara yönelik ortak
etkinlik, seminer ve e¤itimler düzenlenecek
● TÜB‹TAK taraf›ndan baﬂlat›lan Bilimsel ve Teknolojik ‹ﬂbirli¤i A¤lar›
ve Platformlar› Kurma Giriﬂimi
Destekleme Program›’n›n (‹ﬁBAP)
yayg›nlaﬂt›r›lmas›na yönelik iﬂbirli¤i yap›lacak

D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K)
bünyesinde faaliyet gösteren Türk-Amerikan ‹ﬂ Konseyi, görev süresi dolan ABD’nin
Türkiye Büyükelçisi Ross Wilson onuruna 7
Kas›m’da Ritz Carlton Otel’de bir veda yeme¤i verdi. Yeme¤e Büyükelçi Wilson’un
yan› s›ra ABD’nin ‹stanbul Baﬂkonsolosu
Sharon Wiener, DE‹K/Türk Amerikan ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan› Haluk Dinçer ve iﬂadamlar› kat›ld›. Haluk Dinçer yemekte yapt›¤›
konuﬂmada, Ross Wilson’›n görev yapt›¤›
üç sene içinde Türkiye-ABD iliﬂiklerinin
müttefik, dost ve ortak olarak üç kelimeyle
tan›mlanabilece¤ini ifade etti. Ross Wilson’›n bu üç kelimede büyük bir rol üstlendi¤ini kaydeden Dinçer, “ﬁuna kesinlikle
inan›n ki Baﬂkan Obama da Türkiye ABD
iliﬂkilerinin ne kadar önemli oldu¤unu çok
çabuk kavrayacakt›r” diye konuﬂtu.
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Ross Wilson ise, “3 y›ldan beri onur duydu¤um bir
görevi yap›yorum. Hem tatl› hem ac› an›lar›m oldu. Bazen zor anlar geçirdik. Türkiye’nin bulundu¤u bölge, 21. yüzy›lda bar›ﬂ,
güvenlik ve dayan›ﬂma için son derece kritik. Görev yapt›¤›m süre boyunca iki ülke
aras›ndaki iliﬂkilerde önemli ilerlemeler
kaydettik. PKK ile mücadelede, Irak’ta istik-

● Ortak projelerde çal›ﬂmak üzere
karﬂ›l›kl› eleman de¤iﬂimi gerçekleﬂtirilecek
● Uluslararas› Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi kapsam›nda belirlenen
öncelikli ülkelere yönelik ortak giriﬂimlerde bulunulacak
● Bu iﬂbirli¤i çerçevesinde gerçekleﬂtirilecek çal›ﬂmalara DE‹K bünyesinde faaliyet gösteren 82 iﬂ konseyi
destek sa¤layacak
● DE‹K’in üye taban›ndan 7. Çerçeve
Program›’na proje üretme potansiyeline sahip firmalar seçilecek ve daha
çok baﬂvuruda bulunulmas› için ortak
çal›ﬂmalar hayata geçirilecek
● Yenilikçilik odakl› yaz›l›m ve imalat
sanayileri, akademi ve kamu kurumlar› aras›ndaki iﬂbirli¤i art›r›lacak

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Ross Wilson (solda) ve Türk Amerikan ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Haluk Dinçer

rar ve bar›ﬂ›n sa¤lanmas›nda, ‹ran’›n nükleerle ilgili çal›ﬂmalar›nda, Ortado¤u ve Kafkasya’da bar›ﬂ›n, istikrar›n sa¤lanmas›nda,
Türkiye’nin enerji güvenli¤i ve çeﬂitlili¤inde, Afganistan’da, NATO’da Türkiye ile birlikte çal›ﬂt›k. Türkiye’nin AB üyeli¤ine destek verdik. Ekonomik anlamda da bu 3 y›l
içerisinde önemli geliﬂmeler oldu” dedi.
ABD’nin yeni Baﬂkan› Barack Obama’dan çok ﬂey beklendi¤ini ifade eden
Wilson, “Elimde bir kristal küre yok ve gelece¤i bilemem ama yeni baﬂkan›n önce-

likli görevi, Türkiye’nin bölgede ne kadar
önemli oldu¤unu ve Türkiye ile iliﬂkilerin
ne kadar önemli olaca¤›n› takdir etmek
olacakt›r. Bundan sonra iki ülke iliﬂkileri
için daha fazlas›n› yapal›m ve iliﬂkilerimizi
daha da sa¤lamlaﬂt›ral›m. ABD ve Türkiye
birbirinden uzaklaﬂ›rsa hem Türkiye hem
de ABD’nin dezavantaj›na olur. ‹ki ülkenin
birlikte çal›ﬂmas› ise bölgeye güvenlik, bar›ﬂ ve refah getirtir. Bundan sonra ne yapaca¤›m bilmiyorum ama gelecek planlar›mda mutlaka Türkiye de olacak” dedi.

C M Y B

DE‹K/Türk-Vietnam ‹ﬂ Konseyi,
Vietnam’›n önde gelen firmalar›ndan 27 temsilci ile 25 Türk firmas›n›
ayn› platformda buluﬂturdu. 6 Kas›m’da, ‹stanbul’da, Vietnam Ticaret
ve Sanayi Bakan› Truong Dinh Tuyen’in de iﬂtiraki ile düzenlenen
‘Türk-Vietnam ‹ﬂ Forumu’na lojistikten, müteahhitli¤e, kimyadan, enerjiye kadar pek çok farkl› sektöre
mensup Türk ve Vietnaml› iﬂadamlar› kat›ld›. 4-5 Kas›m 2008 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Türkiye-Vietnam Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi IV. Dönem Toplant›s›
vesilesi ile Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleﬂtiren Vietnam Ticaret ve
Sanayi Bakan› Truong Dinh Tuyen,
Türkiye ve Vietnam aras›ndaki ticaret hacmini, 2010’da 1 milyar dolara
ç›karmay› hedeflediklerini kaydetti.
Türk-Vietnam ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›
Necati Abac›o¤lu ise her iki ülkenin
iﬂ komiteleri aras›ndaki iliﬂkileri sa¤layacak kurumsal yap›n›n Türk kanad›n›n oluﬂturuldu¤unu anlatarak,
Vietnam taraf›n›n da yak›nda kurulmas›n› umut etti¤ini ifade etti.

C M Y B
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Eren Talu’ya
Körfez deste¤i
Seyrantepe’de yap›m aﬂamas›nda
olan Galatasaray Stad›’n›n sorumlulu¤unu üstlenen Eren Talu Mimarl›k-Alke
‹nﬂaat Ortak Giriﬂimi, proje kapsam›nda
Birleﬂik Arap Emirlikleri’nden Abu Dhabi Group ve Al Zarooni ile anonim bir
ﬂirket çat›s› alt›nda birleﬂti. Geçen ay
sonunda, D›ﬂ ‹liﬂkiler Ekonomik Kurulu
(DE‹K) Türk-Körfez ‹ﬂ Konseyleri Koordinatör Baﬂkan› ve
Ata Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Korhan Kurdo¤lu’nun ev sahipli¤inde ‹stanbul’da,
Türkiye Odalar ve
Borsalar
Birli¤i
(TOBB) Plaza’da
gerçekleﬂen imza
töreniyle resmileEREN TALU
ﬂen oluﬂum Ali Sami Yen arazisi üzerinde gerçekleﬂecek
projeyi de beraber yürütecek. Eren Talu-Alke ‹nﬂaat Ortak Giriﬂimi 2007 y›l›n›n A¤ustos ay›nda gerçekleﬂen ihaleyi
kazanarak, Seyrantepe’de yap›lacak stad›n karﬂ›l›¤›nda Ali Sami Yen Stad›’n›n
arazisinin de tapusunu alm›ﬂt›. Buraya
Al›ﬂveriﬂ merkezi ve rezidans yaparak
sat›ﬂtan gelir elde etmeyi planlayan Talu-Alke, maliyeti 777 milyon YTL olan
proje için TOK‹’ye 234 milyon YTL kâr
pay› tahahhüdü vermiﬂti. BAE ﬂirketleriyle Talu-Alke Giriﬂimi aras›nda yap›lan ortakl›k anlaﬂmas› uyar›nca anonim
ﬂirketin yüzde 51’lik dilimi Körfez sermayesine geçti. Projenin 29 Ekim
2009’da bitmesi bekleniyor.

DIﬁ EKONOM‹K
‹L‹ﬁK‹LER
KURULU
ARALIK
TAKV‹M‹

Hisarc›kl›o¤lu’ndan ‘Hindistan’da
özel sektörün önünü aç›n’ça¤r›s›
Hindistan ile iliﬂkilerin
geliﬂmesinde siyasi
otoritelere de sorumluluk
düﬂtü¤ünü belirten
Hisarc›kl›o¤lu, ‘Karﬂ›l›kl›
yat›r›mlar siyasi destekle
art›r›labilir’ dedi.

H‹ND‹STAN’A T‹CARET ARTMALI
Hindistan’a daha çok mal ve hizmet sat›lmas›n› arzulad›¤›n›n alt›n› çizen Hisarc›kl›o¤lu, Hindistan’›n ba¤›ms›zl›k lideri Gandi’nin “Çal›ﬂmadan zenginlik olmaz” sözlerine de at›fta bulunarak karﬂ›l›kl› iliﬂkilerin geliﬂmesinde
özel sektör kadar siyasi otoritelere
de sorumluluk düﬂtü¤ünü belirtti. TOBB/DE‹K Baﬂkan›,
“Daha çok ticaret yaparak,
karﬂ›l›kl› yat›r›mlar› art›rarak
ikili ekonomik iliﬂkileri istenilen seviyelere ç›karmak biz
iﬂadamlar›n›n görevidir. Tabii ki bu da ancak iki ülke
siyasi otoritelerinin destek-

Vergilendirme
anlaﬂmas›
denge sa¤lar

TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu: Hindistan ve Türkiye aras›ndaki toplam ticaret hacmi 7-8 y›ll›k sürede yüzde 377 art›ﬂ kaydetti.

leriyle mümkün olacakt›r. Bunun için siyasi otoriteler ekonomik büyümenin lokomotifi olan özel sektörün önünü açmal›, iﬂ ve ticaret yapman›n önündeki engelleri kald›rmal›d›r” ﬂeklinde konuﬂtu. Görüﬂmeler vesilesiyle Türkiye ile Hindistan
aras›ndaki toplam ticaret hacminin geçen 7-8 y›ll›k süre içerisinde yüzde 377 art›ﬂ gösterdi¤ini kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, yine ayn› dönemde ihracat›n yüzde 462
ve ithalat›n yüzde 366 art›ﬂ
kaydetti¤ini, ihracat›n it-

halat› karﬂ›lama oran›n›n ise yüzde
12’den yüzde 15 düzeyine eriﬂti¤ini belirtti. ‹ki ülke aras›nda, teknoloji transferi,
karﬂ›l›kl› yat›r›mlar ve turizm konusunda
iﬂbirli¤inin görüﬂüldü¤ü Türk-Hint ‹ﬂ Forumu’nda Hindistan ile Türkiye aras›ndaki ticaret hacminin istenilen seviyenin alt›nda oldu¤una da de¤inen M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “yükselen piyasalar›n iki dinamik ülkesi olan Türkiye ve Hindistan
küresel ekonomideki a¤›rl›klar›n› art›rmak için sürekli olarak dünya ekonomisinden daha h›zl› büyümek zorundad›r.
Bu da ancak iki ülkenin daha fazla ticaret
yapmas›, karﬂ›l›kl› yat›r›mlar› h›zland›rmas› ile mümkün olacakt›r” dedi.

CEYHAN ÜZER‹NDE H‹NT-TÜRK ORTAKLI⁄IYLA RAF‹NER‹ KURULACAK

TOBB/DE‹K
Baﬂkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu

Hintli firmalar›n Bakü- Tiflis-Ceyhan Boru Hatt›’ndaki rolüne iﬂaret eden
TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu
“Yap›m›nda Hintli firmalar›n büyük eme¤i geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hatt›’n›n faaliyete geçmesiyle dünyan›n en
önemli enerji merkezlerinden birisi hali-

ne gelen Ceyhan’da Hint-Türk ortakl›¤›yla
bir petro-kimya rafinerisinin kurulacak olmas› iki ülke iﬂ çevrelerini sevindiren bir
geliﬂmedir. Ceyhan’a taﬂ›nan Hazar petrolünü ‹srail üzerinden Hindistan’a taﬂ›ma projemiz ise iki ülkeyi birbirine ba¤layacak di¤er bir orta vadeli stratejik hedefimizdir”
ifadesini kulland›. Hisarc›kl›o¤lu, ayr›ca,
Mittal, Tata, Mahindra, Indian Oil Corporation gibi Hindistan’›n küresel büyüklükteki
ﬂirketlerinin Türkiye’de yat›r›m yapmas›n›n
ekonomik iﬂbirli¤ine farkl› bir boyut kazand›rd›¤›n› da sözlerine ekledi.
Küresel ekonominin bir dönüﬂüm içerisinde oldu¤una ve bu durumun “yeni alternatif ulaﬂt›rma rotalar›” ihtiyac› oluﬂturdu¤una dikkat çeken Hisarc›kl›o¤lu, bu
çerçevede “‹pek Yolu’nun Yeniden Canland›r›lmas›” projesine Hindistan’›n da dahil olmas›n› arzu etti¤ini dile getirdi. “Bunun için Hindistan’›n TIR sistemine kat›lmas› için gerekli deste¤i vermeye haz›r›z”
ﬂeklinde konuﬂan Hisarc›kl›o¤lu, buna
iliﬂkin Türkiye’nin 40 bin arac› ile dünyan›n ikinci büyük kara taﬂ›mac›l›¤› filosuna
sahip oldu¤una da de¤indi.
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‹sviçre Federal Ekonomi Bakan›
Doris Leuthard’›n ‹stanbul’u ziyareti
çerçevesinde 21 Kas›m’da Mövempik Otel’de DE‹K/Türk-‹sviçre ‹ﬂ
Konseyi ve Türkiye’de ‹sviçre Ticaret Odas› Derne¤i iﬂbirli¤iyle düzenlenen 4. Türk- ‹sviçre ‹ﬂ Forumu’nda konuﬂan DE‹K ‹cra Kurulu
Baﬂkan› Rona Y›rcal›, Türkiye ile ‹sviçre aras›ndaki ticaret dengesinin
uzun y›llard›r Türkiye’nin aleyhinde
seyretti¤ine iﬂaret ederek bu dengenin Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaﬂmas›’n›n onaylanmas› ile bir
nebze sa¤lanabilece¤ini iletti. ‹kili
ekonomik iliﬂkilerin geliﬂtirilmesine
dair araçlar›n bulunmas›n›n faydal›
olaca¤›n› aktaran Y›rcal›, “Türkiye’de yabanc› sermaye mevzuat›
aç›s›ndan
önemli
bir
engel
bulunmuyor. ‹ki ülke aras›nda Çifte
Vergilendirmeyi Önleme Anlaﬂmas›’n›n olmamas› ‹sviçreli firmalar›n
Türkiye’de yat›r›m yapmalar›n› engelleyici bir unsur olarak karﬂ›m›za
ç›k›yor. Türkiye’nin, ‹sviçre’nin bu
anlaﬂmay› uygulamad›¤› tek OECD
ülkesi oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda, söz konusu engelin en k›sa sürede aﬂ›lmas› ikili ekonomik ve ticari iliﬂkilerin ivme kazanmas› aç›s›ndan önem taﬂ›yor” dedi. Y›rcal›, ‹sviçre’nin katma de¤eri yüksek sanayilere a¤›rl›k veren ekonomik yap›s›ndaki tecrübesini Türkiye’ye yans›tmas›n›n da olumlu sonuçlar do¤uraca¤›n› belirtti.
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TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu Yeni Delhi’de gerçekleﬂen TürkHint ‹ﬂ Forumu’nda, iki ülke aras›ndaki ticaretin, karﬂ›l›kl› yat›r›mlar›n h›zland›r›lmas› ile büyüyece¤ini vurgulad›. Hisarc›klo¤lu, bunun, özel sektörün önünün aç›lmas› ile gerçekleﬂece¤inin alt›n› çizdi.
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n 2024 Kas›m 2008 tarihlerinde Hindistan’›n
Yeni Delhi ve Bangalore kentlerine düzenledi¤i ziyaret çerçevesinde, DE‹K/Türk-Hindistan ‹ﬂ Konseyi, 21 Kas›m’da Yeni Delhi’de Hindistan Sanayi ve
Ticaret Odalar› Federasyonu (FICCI), Hindistan Sanayiciler Konfederasyonu (CII)
ve ASSOCHAM iﬂbirli¤i ile Türk-Hint ‹ﬂ
Forumu’nu düzenledi. TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu forumda yapt›¤› konuﬂmada, küresel ekonomideki
önemi h›zla artan Hindistan ile ekonomik
iliﬂkilerin önemini vurgulayarak Hindistan
ile enerji, turizm ve biliﬂim öncelikli olmak üzere birçok sektörde iﬂbirli¤i gerçekleﬂtirilebilece¤ine iﬂaret etti.

DE‹K ‹CRA KURULU BAﬁKANI YIRCALI
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TÜRK-DO⁄U ASYA ‹ﬁ KONSEYLER‹ KOORD‹NATÖR BAﬁKANI AL‹ K‹BAR
Türkiye’nin bir üs olarak
kullan›lmas›n›n
sa¤lanabilmesi için Türkiye
üzerinden mal hareketinin
sa¤lanabilmesinde
fayda var.

Türkiye’nin rekabet
edebilece¤i baz› ürün
gruplar›nda AsyaPasifik pazarlar›na da
yönlenmeye
çal›ﬂmas› laz›m.

Türk özel sektörü Asya Pasifik’te
rekabet ﬂans› için teﬂvik edilmeli
2030’da dünya ticaretinin ilk iki s›ras›nda Güneydo¤u Asya-Pasifik ülkelerinin yer alaca¤› öngörülüyor. Bölgenin ﬂu anki ekonomik konumunu de¤erlendirir misiniz?
Dünya nüfusunun belki de yar›s›ndan
fazlas›n›n özellikle Asya-Pasifik bölgesinde
yer ald›¤›n› görmek mümkün. Nüfusla do¤ru orant›l› olarak tüketim al›ﬂkanl›klar›n›n
önümüzdeki y›llardaki geliﬂimini inceledi¤imizde de, tüketimin daha h›zl› kalk›nan ve
büyüyen ülkelerde daha yo¤un olmas› dolay›s›yla Asya-Pasifik ülkelerindeki tüketimin
ve kiﬂi baﬂ›na düﬂen milli has›lan›n bu co¤rafyada daha büyük art›ﬂ gösterece¤ini rahatl›kla öngörebiliriz. Örne¤in, Çin ekonomisi, geçti¤imiz son on y›lda yüzde 9’un
üzerinde bir büyümeyi her y›l sürdürebilmiﬂ

Türkiye’nin Euro Bölgesi’ne ihracata devam etmesi gerekti¤ini kaydeden Türk-Do¤u
Asya ‹ﬂ Konseyleri Koordinatör Baﬂkan› ve Türk-Güney Kore ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Ali
Kibar, bunun yan›nda Asya-Pasifik ile Avrupa aras›nda gerçekleﬂen mal ve hizmet
hareketleri içinde, Türkiye’nin bir üs konumunda avantaj sa¤layabilece¤ini söylüyor.
ve dolay›s›yla bugünkü ölçe¤e gelmiﬂ ve kriz
ortam›na ra¤men, yüzde 5’lik bir y›ll›k büyümeyi hedef olarak belirlemiﬂtir.
Asya-Pasifik’te nüfus yo¤unlu¤unun getirdi¤i maliyet avantaj›, iﬂçi ücretlerinin düﬂüklü¤ü, bölge ülkelerinin kendi birincil
hammaddelerine verdikleri do¤rudan ve
dolayl› desteklerin getirdi¤i avantajlar›n yan›nda hammadde kaynaklar›n›n önemli bir
bölümünün bulunmas› büyük bir olumluluktur. Bu imkânlar› Türkiye’nin de kararl›
bir strateji izleyerek de¤erlendirmesi ﬂartt›r.

2008’in ilk 6 ay›nda Türkiye’nin Asya Pasifik bölgesine yönelik
ithalat›ndaki yüzde 67’lik art›ﬂ› neye
ba¤l›yorsunuz?
Uzakdo¤u kaynakl› ürünlerin maliyetlerinin fiyatsal olarak di¤er tedarik merkezlerine
oranla daha düﬂük olmas› ve ülkelerde uygulanan politikalarla maliyetleri düﬂürücü
daha fazla teﬂvikin sa¤lanmas›ndan ötürü o
bölge ülkelerinin ihracat›n›n daha rahatl›kla
ithalatç› ülkelere ulaﬂmas›n›n sonucunda bu
art›ﬂ kaydedilmiﬂtir. ‹kinci olarak, Türkiye’de
geçmiﬂ y›llarda uygulanan serbest para politikas› dolay›s›yla ülkeye giren yabanc› sermaye ve s›cak para sayesinde Türk paras›n›n
olmas› gerekenden bir hayli yüksek seviyede
konuﬂlanm›ﬂt›r. Bunun do¤rudan sonucu da
ithalat›n, ithalatç› için yerli üretime k›yasla
daha ucuza mal edilebilmesidir.

Türkiye’nin Asya Pasifik’le iﬂbirli¤ini art›rma olana¤› nedir? Kriz sürecinde Türkiye’nin yüzünü dönece¤i bölge Asya-Pasifik mi olmal›?
Krizin ç›k›ﬂ noktas›na bakt›¤›n›zda,
öncelikle geliﬂmiﬂ ülke ekonomilerini görüyoruz. Birincil olarak ABD, sonra Avrupa Birli¤i ülkeleri ve k›smen Asya-Pasifik
ülkeleri etkilendi ve ﬂimdi de geliﬂmekte
olan ülkelerin daha ﬂiddetli bir ﬂekilde etkilenmekte oldu¤unu görmekteyiz. Bu-

gün kriz tüm dünyaya yay›lan ve etkileri
tüm ülkeler taraf›ndan hissedilen bir
noktaya geldi. Uzakdo¤u ve Pasifik ülkelerindeki maliyet avantajlar› ve kamunun
sübvanse etti¤i ürünlere yönelik fiyatlamalar do¤rultusunda (hem vergi iadeleri,
hem de enerjiye sa¤lad›klar› belli teﬂviklerden ötürü) Uzakdo¤u’nun ürün maliyeti bugün hâlâ Türkiye’nin ürün maliyetinden daha düﬂüktür. Burada çok
dikkatli bir politika izlemek gerekiyor.
Türkiye’nin de do¤al ihraç pazarlar›
özellikle Euro Bölgesi olmuﬂtu. Son dönemde Euro Bölgesi’nde, euronun de¤er
kaybetmesinden dolay› dolar maliyetli
olan Türk sanayiinin a¤›rl›kl› portföyünün rekabet ﬂans› Euro bölgesine sat›ﬂlardaki gelir oranlar›nda bir düﬂüﬂe sebebiyet veriyor. Dolay›s›yla Türkiye’nin
Euro bölgesine ihracata devam etmesi
ama bunun yan› s›ra hemen en yak›n›ndaki pazarlar olan Ortado¤u ve Afrika
pazarlar›na aç›l›m sa¤layabilmekle birlikte baz› rekabet edebilece¤i ürün gruplar›nda da Asya-Pasifik pazarlar›na da
yönlenmeye çal›ﬂmas› laz›m. Bunun yan›
s›ra da Asya-Pasifik bölgesinden Türkiye’ye gelecek dampingli ürünlerin ithalat›na bir k›s›m gözetim ve daha duyarl›
bir politika uygulanmas› laz›m.

Asya-Pasifik ülkeleriyle yap›lacak
iﬂbirli¤inde stratejinin oda¤› sizce
ne olmal›d›r?
Her sektörün faaliyetine göre durum farkl›
de¤erlendirilebiliyor. Hizmet sektörü ayr›,
ulaﬂ›m, turizm, üretim sektörü ve müteahhitlik sektörü ayr›. Her sektörün kendi stratejisini belirlemesi gerekiyor. Türkiye’nin en
az›ndan bir üs olarak kullan›lmas›n›n sa¤lanabilmesi için bölgede ikili ve bölgesel anlaﬂmalar do¤rultusunda, Türkiye üzerinden
bu mal hareketinin sa¤lanabilmesi, ayn› zamanda AB co¤rafyas›na Uzakdo¤u ve Pasi-

fik ülkelerinin yapaca¤› ürün ihracatlar›nda
belki Euro maliyetli ülkelere k›yasla Türkiye’nin göreceli avantaj›n›, iﬂçilik ve sabit lokal ödemeler üzerindeki yükler üzerinde
kullanmas› suretiyle maliyetleri düﬂürmesi
ve mevcut durumu daha lehinde dönüﬂtürmesi mümkün olur. Türkiye’nin bu çal›ﬂmalar› yapmas›nda fayda var.

Güney Kore ile STA’n›n imzalanmas›
gündemde; 1. Tur müzakereleri
sürüyor. ASEAN ülkeleri ile STA
giriﬂimleri biliniyor. STA’n›n
Türkiye’ye nas›l bir etkisi olur?
Türkiye Asya-Pasifik ülkeleriyle ticaretinde hep d›ﬂ ticaret aç›¤› veren ülke konumunda. Geçen y›llardaki verilere bakt›¤›m›zda gerek Çin, Güney Kore gerekse Japonya ile sürekli “negatif balans” ile çal›ﬂ›ld›¤›n› gözlemlemek mümkün. Yeni yap›lacak serbest ticaret anlaﬂmalar› bu do¤rultudaki aç›¤› ister istemez daha da art›racak. Rekabet avantaj› olan ço¤unlukla o ülkeler. Dolay›s›yla, negatif ticaret dengesinin daha da derinleﬂti¤ini görmek mümkün olabilir. Bu ülkelerin, STA ile geliﬂtirebilecekleri ilave muhtelif ölçekli yan sanayi, tedarikçi, hizmet, ulaﬂ›m ve iletiﬂim yat›r›mlar›yla bu d›ﬂ ticaret aç›¤›n›n k›smen
tazmin edilmesi ve daralt›lmas› mümkün
olabilir. Dolay›s›yla, STA hayata geçerse,
dolayl› ve do¤rudan yat›r›m faaliyetlerinin
Türkiye’de teﬂvik edilmesi hayati önem taﬂ›yor. Bunun ötesinde, yat›r›mc›lar›n Avrupa co¤rafyas›na ulaﬂmas› noktas›nda önlerinin aç›lmas› ve yat›r›mc›lar›n bu yönde
desteklenmesi daha sa¤l›kl› olacakt›r.

Asya-Pasifik ile iliﬂkilerin geliﬂtirilmesinin önündeki en büyük engel nedir?
Uzakdo¤u’daki baz› ülkelerin gelir seviyeleri yüksek oldu¤undan ulaﬂ›m maliyetleri de yüksek. Öyle bir proje üzerinde çal›ﬂ-

‘HEDEF‹M‹Z ‹ﬁB‹RL‹⁄‹N‹ ARTIRMAK’
‹ﬂbirli¤inin ve iletiﬂimin daha da art›r›lmas›n› hedefliyoruz. Örne¤in, Aral›k ay›n›n baﬂ›nda Güney
Kore Baﬂbakan›’n›n Türkiye’ye ziyareti söz konusu.
Bizim için oldukça önemli bir ziyarettir bu. Koreli
kurumlar›n nükleer enerji ve altyap› projeleri dahil olmak üzere elektronik, otomotiv, otomotiv
yan sanayii, gemi inﬂa sanayi ve birtak›m altyap› projelerine yönelik Türk firmalar› ile
iﬂbirlikleri mevcuttur. Bir de asl›nda Kore

ile zirai sahalarda iﬂbirli¤i geliﬂtirilebilir. Bu imkân
hep göz ard› edilir ama Kore’nin topra¤› az olmas›na ra¤men 42 milyonluk nüfusunun tüm temel ihtiyaçlar›n› karﬂ›layan hem bir teknoloji birikimi hem
de üretim kabiliyeti var. Oradaki bu bilgi birikiminden de Türkiye’de istifade etme imkân› olabilir. Bu
sahalara da a¤›rl›k verilmesinde fayda görüyorum.
Bizim co¤rafyam›zdaki baz› üretim faaliyetlerine
katk› bak›m›ndan birtak›m çal›ﬂmalar yap›labilir.

‘OTOMOT‹VDE REKABET EDEB‹L‹R‹Z’

Türk-Do¤u Asya ‹ﬂ Konseyleri Koordinatör Baﬂkan›
ve Türk-Güney Kore ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Ali Kibar

Asya-Pasifik’te Türkiye’nin rekabet edebilece¤i
sektörler aras›nda otomotiv, otomotiv yan sanayi,
gemicilik, gemi inﬂa sanayi, ulaﬂt›rmayla ilgili
makine ekipman ve donan›mlar›n› saymak mümkün. Ayr›ca, ulaﬂt›rma ve
altyap› projelerinde de
Uzakdo¤u’nun sahip oldu¤u
bilgi birikiminin Türkiye’ye sa¤layabilece¤i art›lar oldu¤una inan›yorum. Yine iﬂbirli¤i yap›labilecek baﬂka bir
saha da müteahhitliktir. Turizm konusunda,

özellikle Asya-Pasifik lezzetlerini yans›tan restoranlar›n Türkiye’de yavaﬂ yavaﬂ kendine yer bulmas›n›n da pek çok kiﬂiye iﬂ imkân› sa¤layaca¤›n› düﬂünüyorum. Bunlara ilaveten, finansman
sahas›ndaki birtak›m iﬂbirliklerinin sa¤lanmas›
önemli. Mesela finansmanda hep ABD’li, Ortado¤ulu veya Avrupal› ﬂirketleri görüyoruz ama
Uzakdo¤ulu ﬂirketlere bu konuda biraz daha
uza¤›z. Buralarda da yeni bir saha olarak geliﬂim sa¤lanabilir ki, Asya’daki sermaye birikimi
ﬂu konjonktürde di¤er bölgelerdekinden biraz
daha fazla hale geldi. Enerji altyap›lar›yla ilgili
nükleer santral ve buna benzer tesislerde bir iﬂbirli¤i mümkün olabilir. ‹malat sanayiine yönelik
birtak›m iﬂbirlikleri olabilir.
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man›z gerekiyor ki bu masraflar da dahil olmak üzere proje kâr hanesine art› olarak
geçsin. Onun için belli bir ölçe¤in hedef
al›nmas› gerekiyor. Her ne kadar serbest gibi görünse de Japonya, Çin ve Güney Kore
ekonomilerinin kendi içlerinde kapal› ve
korumac›l›¤›n kuvvetli oldu¤u ekonomiler.
Dünya Ticaret Örgütü ile birtak›m anlaﬂmalara imza atm›ﬂ olsalar bile kendi ülkelerine
yap›lacak ithalat konusunda ülkelerin içindeki firmalar birbiriyle dayan›ﬂma halinde.
Serbest rekabet koﬂullar›n›n oluﬂturulmas›na bir ﬂekilde engel olan mekanizmalar bu
ülkelerde karﬂ›n›za ç›kabiliyor ve ithalat bu
vesileyle bloke edilebiliyor. Örne¤in, demirçelik üzerinde bu hafta içinde baz› firmalar›n kartelleﬂerek tek fiyat uygulamas›ndan
dolay› Japonya’daki rekabet kurumu taraf›ndan belli kurumlara çok büyük bir ceza
kesildi. Gizli fiyat anlaﬂmalar› yapmak suretiyle yurtd›ﬂ›ndan gelecek mal›n gelmesini
engellemek ve kendi ülkelerinin içinde de
yüksek fiyat uygulamak suretiyle de kârl›l›klar›n› devam ettirmek gibi bir politikalar›
var. Bu durumda fiyatlar çok cazip olmas›na ra¤men siz buradan ihracat yapam›yorsunuz. Kota da de¤il gayri ticari engeller
ortaya ç›k›yor. Sorun felsefi. Türkiye’de ise
“biz herkese aç›¤›z” gibi bir politika uygulanmakta. Bu, herkesin mal› buraya istedi¤i fiyattan gelsin demek. ‹stedi¤iniz fiyattan gelen, örne¤in dampingli mala, siz hay›r demezseniz, kendi yerli sanayinizi öldürürsünüz. Zaman içinde rekabet edemeyecek düzeye gelir ve tamamen ithalatç›
bir ülke olursunuz. Bir taraftan kurlar›n›z
yerel giderleri karﬂ›lamada yüksek maliyetli olacak, yani güçlü bir Türk Liras› olacak,
bir taraftan iﬂçilik ve di¤er dolayl› yükler
çok yüksek olacak, enerjiniz pahal› olacak.
Her ne kadar bakanlar›m›z enerjide Avrupa’dan pahal› de¤iliz diyorlarsa da, bak›yorsunuz ayn› mal biriminde üretim yapan
gerek bizim bölgemizdeki ülkeler gerekse
Pasifik ülkeleriyle karﬂ›laﬂt›rd›¤›n›zda fiyatlar›m›zda çok büyük farkl›l›klar var. Esas›nda Çin’in h›zl› büyüme politikas›nda,
ülkesinde katma de¤eri yükselecek her
mala ucuz olarak sa¤lad›¤› enerjiyle uygulad›¤› dolayl› bir teﬂvik politikas› var.

Asya-Pasifik ile iliﬂkileri geliﬂtirip
yat›r›mlar›n› ülkeye çekmek için
daha neler yap›labilir?

Ülkenizin pazar› ne kadar büyür; ne
kadar cazip olursa herkesin iﬂtah›n› kabart›r. Hem tüketim anlam›nda hem de
burada katma de¤er yarat›p baﬂka bölgelere mal ihraç edebilme rekabeti anlam›nda buradaki hacimleri büyütmek
icap ediyor. Hacim, yani ekonomik ölçe¤in, her sahada yakalanmas› gerekiyor.
Pazar›n derinleﬂmesi sa¤land›¤› sürece
size Asya’dan da Ortado¤u’dan da Avrupa’dan da Amerika’dan da yat›r›mc›
gelir. Pazar›n katma de¤er yaratabilmesi
için önünün daha fazla aç›lmas› ve daha
rekabetçi olmas› gerekiyor.

Bahsetti¤iniz durum ç›kmaz bir yol
mu? Ne yap›labilir?
Ç›kmaz bir yol de¤il. Sanayicinin girdilerine destek olmak gerekiyor. Enerji girdileri fiyatlamalar›n›n sanayici için daha
makul hale getirilmesi, iﬂçili¤in üzerindeki yükler konusunun ele al›nmas› ve
Eximbank ve finans kuruluﬂlar›n›n sanayiciye arka ç›kmas› ﬂart. Yat›r›mlar›n finansman›nda kamu bankalar›n›n da hiç
de¤ilse belli bir oranda kaynak sa¤lamas›
gerekiyor. Ülke olarak bunlar›n ilk tedbirlerini al›r, orta vadeli olarak da altyap› çal›ﬂmalar›n› gereksinimi karﬂ›layacak ﬂekilde yapabilirsek Türkiye’nin sanayisinin
önündeki çok engel aﬂ›lm›ﬂ olur.

C M Y B

Türk-Do¤u Asya ‹ﬂ Konseyleri Koordinatör Baﬂkan› ve Türk-Güney Kore ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan› Ali Kibar, Asya-Pasifik
ülkeleriyle ticari iliﬂkilerde rekabet edebilmek için üretim girdilerinde dolayl› teﬂvikin önemli oldu¤unu vurgularken, AsyaPasifik ile Avrupa aras›nda gerçekleﬂen
mal ve hizmet hareketleri içerisinde, Türkiye’nin, gerekli altyap›y› haz›rlamak suretiyle, bir üs konumunda avantaj sa¤layabilece¤ini de belirtiyor.
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Hindistanl› yat›r›mc› Türkiye’deki
f›rsatlar› yakalamak istiyor

ALTYAPIDA 10 YILDA 345 M‹LYAR
DOLAR YATIRIM ÖNGÖRÜLÜYOR
1995 y›l›na dek Türkiye ve Hindistan
aras›ndaki iliﬂkilerin dura¤an bir çizgide ilerledi¤ini ileten Kamhi, 1996 y›l›nda Türk-Hindistan ‹ﬂ Konseyi’nin kurulmas›yla birlikte, 12 y›l boyunca her iki
ülkenin de özel sektör mensuplar›n›n
birbirlerini tan›mak için ola¤anüstü çaba harcad›klar›n› belirtiyor. Hindistan’da, sadece ucuz iﬂgücünün de¤il,
Bat›l› standartlarda tüketim al›ﬂkanl›klar›na ve Bat›l› yaﬂam stiline e¤ilimli olan
zengin bir orta s›n›f›n varl›¤›n›n da
önemle incelenmesi gerekti¤ini belirten
Türk-Hindistan ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›, bu
iki temel nedenden ötürü önümüzdeki
y›llarda Hindistan’a kaç›n›lmaz bir yöneliﬂ yaﬂanaca¤›na dikkat çekiyor.
Hindistan’da özellikle son y›llarda
altyap›ya olan büyük talebin ve kalitenin iyileﬂtirilmesi ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas› amac›yla özel sektörün ve yabanc›
sermayenin kat›l›m›n›n teﬂvik edildi¤ini
belirten Cefi Kamhi, bu konuda, ülkenin 10 y›l süreyle 330 ila 345 milyar dolar tutar›nda toplam yat›r›m yapmas›n›n
ve toplam sermaye giriﬂinin yüzde
40’›ndan fazlas›n› altyap› sermaye gereksinimini finanse etmeye yönlendirmesinin beklendi¤ini dile getiriyor.
“Hindistan 1991 y›l›ndan itibaren, serbest piyasa ekonomisini yerleﬂtirme çabalar›na paralel olarak, birçok alanda
yabanc› sermaye ve teknolojik iﬂbirli¤ine ihtiyaç duyuyor” ﬂeklinde konuﬂan
Kamhi, özellikle enerji üretimi ve da¤›t›m›, liman, otoyol ve köprü inﬂas›, petrol ç›kar›m› ve rafine edilmesi, haberleﬂme, deniz taﬂ›mac›l›¤›, tekstil, ilaç, kimya, elektronik, g›da iﬂleme ve paketleme sektörlerinde iﬂbirli¤i imkânlar›n›n
mevcut oldu¤unu sözlerine ekliyor.
Türk-Hindistan ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›
Cefi Kamhi, Türk firmalar›n›n Hindistan pazar›nda henüz yeterince varl›k ve

Hindistanl› yat›r›mc›lar›n Türkiye’ye s›k s›k geldi¤ini belirten Türk-Güney Asya
‹ﬂ Konseyleri Koordinatör Baﬂkan› ve Türk-Hindistan ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Cefi
Kamhi, Türk iﬂadamlar›n›n Hindistan pazar›n› çoktan keﬂfetmiﬂ olmalar› gerekti¤ini vurgularken, Türk özel sektörünün ülkeye ilgisinin artt›¤›n› ifade ediyor.

TÜRK ﬁ‹RKETLER‹
YATIRIM
TEﬁV‹KLER‹NDEN
YARARLANAB‹L‹R
Hindistan hükümetinin yat›r›mc›lara yat›r›m teﬂvikleri, vergi muafiyeti gibi çeﬂitli kolayl›klar sa¤lad›¤›na dikkat çeken Türk-Hindistan
‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Cefi Kahmi,
Türk ﬂirketlerinin de söz konusu teﬂviklerden faydalanarak, Hindistan’da yat›r›m yapabilece¤inin alt›n› çiziyor. Kamhi’ye göre iﬂbirli¤i
alanlar› ﬂu ﬂekilde s›ralan›yor:

MÜTEAHH‹TL‹K:
Ortado¤u, Afrika ve Güney Asya’da anahtar teslimi projeler üstlenen Hint inﬂaat ve taahhüt firmalar› ile Türk firmalar›n›n, Rus ve
BDT pazarlar›nda birlikte hareket
edebilme imkân› var. Ayr›ca, Hindistan’a en fazla döviz girdisi sa¤layan sektör olan turizm sektöründe özellikle otel, tatil köyleri, sa¤l›k ve toplant› merkezleri inﬂas›
için büyük f›rsatlar gündemde.

PAMUK ‹THALATI:
Dünyan›n önde gelen pamuk üreticilerinden olan Hindistan, yeterli iç
üretime karﬂ›n giderek artan ithalat
sorunuyla karﬂ› karﬂ›ya. Hindistan’da iplik üreticileri kaliteli ve
ucuz ithal pamu¤a giderek daha fazla ilgi gösteriyorlar.

ENERJ‹:

H‹ND‹STAN’DA YÜKSEK
GÜMRÜK VERG‹LER‹
DÜﬁÜRÜLECEK

Türk özel sektörünün Hindistan’da varl›¤›n›n art›r›labilmesi için DE‹K üyeleri
aras›nda yap›lan anketin sonuçlar›na göre
ﬂikayet edilen konular›n baﬂ›nda gümrük
ve vergi tarifelerinin yüksekli¤i, bürokrasi ve

korsan üretim geliyor. Kamhi, Hindistan Hükümeti’nin DTÖ’ye taahhütü çerçevesinde
hammadde ithalat›nda vergilerin yüzde 10,
mamul mallarda ise yüzde 20’ye düﬂürülmesinin söz konusu oldu¤u bilgisini verdi.

ilgi göstermemelerinin temel sebebinin, Türk firmalar›n ilgisinin baﬂka pazarlar üzerinde yo¤unlaﬂmas› olmad›¤›n›, bu e¤ilimin temelinde ülkenin gelir
düzeyinin düﬂük olarak alg›lanmas›n›n
yatt›¤›n› dile getiriyor. Türk özel sektörünün Hindistan pazar›n› alg›lay›ﬂ biçimini de¤iﬂtirmesi gerekti¤ini belirten
Kamhi, “Hindistan’›, her bölgesi benzer
tüketim al›ﬂkanl›klar› gösteren, homojen bir pazar olarak de¤erlendirmek
yanl›ﬂ olacakt›r. Ülkenin kiﬂi baﬂ›na düﬂen milli geliri henüz 1000 dolar seviyesine ulaﬂmamakla birlikte, ülkede çeﬂitli kaynaklarda 200-300 milyon dolar
aras›nda gösterilen Bat› seviyesinde tüketim düzeyine sahip kuvvetli bir orta
s›n›f bulunuyor. Türk firmalar›n›n sadece bu kesime hitap etmesi bile son derece s›k› bir çal›ﬂma gerektiriyor” ifadesini kullan›yor.

Türk-Hindistan ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan,
IBM, Hewlett Packard, Microsoft,
AT&T, Novell gibi firmalar›n yaz›l›mlar›n› Hindistan’da geliﬂtirme yolunu tercih etmelerinin bunun bir göstergesi
oldu¤unu söylüyor.

kahverengi eﬂya üretimi yapan ﬂirketler
Hindistan ile iﬂ yapabilmek için yerinde
üretim yap›lmas›n›n tek çözüm olabilece¤ini belirtmektedirler. Bu ürünlerle ilgili
ﬂikâyet konusu olan bir baﬂka konu da
Çin’de oldu¤u gibi Hindistan’da da korsan üretimin yayg›nl›¤›. ﬁiﬂe Cam örne¤in, cam ev eﬂyas› ürünlerinin Hindistan’da kutular›yla beraber kopyaland›¤›ndan ﬂikâyetçi olmuﬂtur” diyor.
Buna karﬂ›l›k, Kamhi, taﬂ›mac›l›k konusundaki s›k›nt›lar›n iki ülke aras›nda
mal ve hizmet ticaretinin artmas› ile birlikte zamanla azalaca¤›n›, Türk Hava Yollar›’n›n Yeni Delhi ve daha sonra Mumbai’ye do¤rudan seferleri baﬂlatmas›n›n,
önümüzdeki dönemde, kargo trafi¤inde
kaydedilecek yans›malardan ötürü bu
konuda at›lan en somut ve umut vaat
eden geliﬂme oldu¤unu kaydediyor.
“Önümüzdeki dönemde sefer say›s›n›n
art›r›lmas› ve yeni destinasyonlar›n eklenmesi gündemde” ﬂeklinde konuﬂan
Cefi Kamhi, Hint taraf›ndan söz konusu seferlerde hizmet kalitesinin yetersizli¤i konusunda çok say›da ﬂikâyet
al›nd›¤›n› da sözlerine ekliyor. Kamhi
sorunlar›n çözümüne iliﬂkin ﬂunlar›
kaydediyor: “Bu sorunlar›n bir bölümünün Hindistan’›n Dünya Ticaret Örgütü üyeli¤i sonras›nda geçirmekte oldu¤u yeniden yap›lanma sürecinde çözümlenmesi beklenmektedir. Gümrük
oranlar›nda yap›lacak indirimler, bürokrasinin azalt›lmas›, korsan üretim
ve tarife d›ﬂ› engellerin kald›r›lmas› buna örnek olarak verilebilir.”

YEREL ORTAKLIKLAR KURARAK
H‹ND‹STAN PAZARINA ALIﬁILMALI
Türk firmalar›n›n, Hindistan ile çal›ﬂ›rken güvenilir ve pazara eriﬂimi yüksek yerel ortaklarla hareket etmeleri
halinde baﬂar›l› olabileceklerine iﬂaret
edem Kamhi, “Hindistan yerel firmalar›n uluslararas› markalara göre son derece güçlü oldu¤u ender pazarlardan
biri. Dünya genelinde, en fazla bilinen
markalar, ülke pazar›nda yerel firmalar›n önüne geçerken, Hindistan’da durum tam tersidir. Dolay›s›yla Hindistan
pazar›na girmenin en sa¤l›kl› yolu yerel kanallarla iﬂbirli¤i yapmakt›r” diyor.

HAMMADDE ‹THALATINDA
VERG‹LER DÜﬁÜRÜLECEK
Hindistan’da Türk özel sektörünün
varl›¤›n›n art›r›labilmesi için art›k 600’ü
aﬂan DE‹K üyeleri aras›nda bir anket çal›ﬂmas›n›n gerçekleﬂtirildi¤ini kaydeden
Cefi Kamhi, ﬂikâyet edilen konular›n
gümrük ve vergi tarifelerinin yüksekli¤i,
bankac›l›k, taﬂ›mac›l›k, bürokrasi ve korsan üretim noktalar›nda odakland›¤›n›
iletiyor. Hindistan’›n liberalleﬂme yönünde at›lan tüm ad›mlara ra¤men halen pek
çok üründe yüksek gümrük vergileri ile
yerel sanayii korumaya çal›ﬂan bir ülke
oldu¤una de¤inen Kamhi, Hindistan hükümetinin DTÖ’ye taahhütü çerçevesinde hammadde ithalat›nda vergilerin yüzde 10, mamul mallarda ise yüzde 20’ye
düﬂürülmesinin söz konusu oldu¤una
iﬂaret ediyor. Türk-Hindistan ‹ﬂ Konseyi
Baﬂkan›, “Örne¤in ﬁiﬂe Cam cam ürünlerinde yüzde 16 gümrük vergisinin ek
vergiler ile yüzde 31’e yükseldi¤ini belirtmiﬂtir. TV cihazlar›nda yüzde 25 gümrük
vergisi, yüzde 20’nin üzerinde di¤er ek
vergiler ile birleﬂti¤inde toplamda yüzde
50’nin üzerinde bir vergilendirme söz konusu oluyor. Ayn› ﬂekilde beyaz eﬂyada
hem gümrük vergileri yüksektir, hem de
ürün gam› farkl›. Bu nedenle beyaz ve
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Enerji sektöründe, ortak giriﬂim
veya mülkiyetin tamamen devri
ﬂeklindeki uygulamalarla, özel sektörün bu alanlara yat›r›m yapmas›
teﬂvik ediliyor. Yüzde 100 yabanc›
sermayeye izin veriliyor. Elektrik
üretim ve da¤›t›m ﬂirketlerinin kârlar› beﬂ y›l süreyle vergiden muaf
tutuluyor. Elektrik malzemeleri ve
kömürün ithalat›na düﬂük gümrük
resimleri uygulan›yor. Üretici ve lisans sahibi firmalar için ek teﬂvikler sa¤lan›yor. Enerji alan›nda çok
say›da yeni proje mevcut.

ALTERNAT‹F ENERJ‹:
25 bin MW’den fazla rüzgâr enerjisine sahip Hindistan, 1000 MW’den
fazla kapasitesiyle rüzgar gücü ile çal›ﬂan jeneratörü ile enerji üretiminde
ABD ve Almanya’dan sonra ikinci s›rada yer al›yor. Hindistan’›n baﬂl›ca
enerji kaynaklar› Tamil Nadu ve Gujarat eyaletlerinde bulunuyor. Rüzgâr
gücü sektöründe özel yat›r›m› teﬂvik
için özel sektör ve hükümetin iﬂtiraki
ile rüzgâr enerjisi fikri müzakereye
konmuﬂ ve çeﬂitli rüzgâr çiftlikleri
yap›lm›ﬂt›r. Bu yenilik sektöre yat›r›m
yapmak isteyen çok say›da firman›n
ilgisini çekiyor.

TEKNOLOJ‹
Haberleﬂme politikas› kapsam›nda, mevcut yeralt› haberleﬂme a¤lar›n›n modernizasyonu ve geniﬂletilmesi
ile telefon hatt› taleplerinin an›nda
karﬂ›lanmas› öngörülüyor. Ucuz ve kalifiye iﬂ gücünün yan› s›ra tekstil makinelerini Avrupa’daki eﬂde¤erlere göre yüzde 50 daha ucuza üreten ve
tekstil sektöründe dünya devleri aras›nda yer alan Hindistan ile fason
üretim ve teknoloji transferi alanlar›nda iﬂbirli¤i yap›labilir. Hindistan
bilgisayar teknolojisi ve yaz›l›m
alanlar›nda dünya devleri aras›nda
yer al›yor. Öyle ki uzmanlarca, Hindistan’›n yerli yaz›l›m piyasas› Asya‘da gelecek vaad eden en verimli
piyasa olarak gösterilmiﬂtir.
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Hindistan’›n dünyan›n dört bir yan›na
y›ll›k 20 milyar dolar›n üzerinde yat›r›m
yapt›¤›na iﬂaret eden Türk-Güney Asya ‹ﬂ
Konseyleri Koordinatör Baﬂkan› ve TürkHindistan ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Cefi Kamhi,
bugüne kadar Türk iﬂadamlar›n›n Hindistan
pazar›n› çoktan keﬂfetmiﬂ olmalar› gerekti¤ini belirtti. Baﬂbakan Recep Tayyip
Erdo¤an’›n kas›m ay›nda gerçekleﬂtirdi¤i
Hindistan ziyaretine Türk-Hindistan ‹ﬂ
Konseyi’nin de 100 kiﬂilik bir iﬂadamlar›
heyeti ile kat›ld›¤›n› belirten Kamhi, bu tür
ziyaretlerin pazar›n daha iyi tan›nmas› için
önemli oldu¤unu vurgulad›. Son dönemde
potansiyeli de¤erlendirecek kadar olmasa
da hareketlenmeler oldu¤unu ifade eden
Kamhi, “Bizim keﬂfetmemiz gereken pazar
bizi keﬂfediyor. Hindistan Eximbank Türkiye’de ﬂube açmay› planl›yor. Hindistan
enerji yat›r›mc›s›yla da Türkiye’deki f›rsatlar› yakalamak üzere geliyor. Taj gibi ünlü üç
Hintli otel zinciri Türkiye’de yat›r›m yapmak istiyor. Enerji ﬂirketi Reliant gibi birçok
firman›n Türkiye’de aray›ﬂ› var” diyerek bir
dizi Türk yat›r›m›n›n da Hindistan’a gitti¤ine iﬂaret etti.
Türk firmalar›n›n giderek geliﬂen Hindistan iç pazar›na aç›lmak ve üretim maliyetlerinde uluslararas› rekabet koﬂullar›n›n gereklerine uyabilmek amac› ile Hindistan’a
yöneldi¤ini aktaran Kamhi, Tekfen ‹nﬂaat’›n
Hindistan’da ofis açma çal›ﬂmalar›n›n son
aﬂamada oldu¤unu, Atasay, Beko ve Söktaﬂ
Grubu’nun da yat›r›m yapmay› planlad›¤›n›
iletti. Boydak Grubu’nun, Ülker’in ve ﬁiﬂecam’›n önümüzdeki dönem yat›r›m planlar›nda Hindistan’›n da bulundu¤unu, Ceren
Grup’un bir tekstil ve bir granit fabrikas›ndan sonra ikinci bir tekstil fabrikas›n› kuraca¤›n› kaydediyor. Ankaral› mobilya üreticisi Erke Grubu’nun da bir çek-yat fabrikas›
kurdu¤u, beﬂ y›ld›r Hindistan’da PBX santrallar›n›n sat›ﬂ faaliyetlerini sürdüren Karel
Elektronik’in de ilk aﬂamada Hindistan’da 1
ila 1.5 milyon dolar civar›nda bir yat›r›m
planlad›¤›n›n son dönemde bas›na yans›yan haberler oldu¤unun alt›n› çizen Kamhi’ye göre Hindistan’da altyap› yap›m› geleneksel olarak kamu sektörünün görev alan›nda olmakla birlikte özel sektörün yat›r›mlardaki pay› da giderek art›yor.
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DE‹K ÜYELER‹N‹N ASYA-PAS‹F‹K BÖLGES‹ GÖRÜﬁLER‹

‹ﬂbirli¤i çekici hale geldi
MOB‹LYA
Muzaffer Çilek
Çilek Mobilya Genel Müdürü
Çilek Mobilya Genel Müdürü Muzaffer Çilek, Asya Pasifik bölgesinde bulunan Japonya, Endonezya, Singapur, Çin,
Güney Kore ve Hindistan gibi ülkelerle
çal›ﬂt›klar›n› belirterek, dünyadaki ekonomik geliﬂmelerin Türkiye ve bölge ülkeleri aras›ndaki iﬂbirli¤ini çekici k›ld›¤›na dikkat çekiyor. Türkiye ve Asya Pasifik ülkeleri aras›ndaki iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi için yeterince çaba harcanmad›¤›n›
vurgulayan Çilek, Türkiye’nin co¤rafi konumunun Asya Pasifik ülkelerinin bölge-

sel giriﬂimlerine katk› sa¤layaca¤›n›n da
alt›n› çiziyor. Söz konusu ülkelerle iﬂbirli¤inde üretim ve hizmet sektörlerinin
öncelikli olmas› gerekti¤ine inand›¤›n›
aç›klayan Çilek, birleﬂmelerin KOB‹ düzeyine inmesi ve bölge ülkeleri ile karﬂ›l›kl› sat›n almalar›n farkl› sektörlere yay›lmas› durumunda Asya Pasifik ülkeleri
ile Türkiye’nin iliﬂkilerinin baﬂar› kabul
edilebilece¤ini dile getiriyor. Türkiye’de
bu baﬂar›n›n kazan›lmas›n›n önündeki
en büyük engelin ülkeleri ve bu ülkelerin iﬂ disiplinini yeterince alg›layamamak
oldu¤unu söyleyen Çilek Mobilya Genel
Müdürü, Türk firmalar›n›n Asya Pasifik
firmalar›yla ayn› platformda buluﬂma imkân›na gereksinim duydu¤unu aç›kl›yor.

‹liﬂkiler AB düzeyine ulaﬂmal›
GIDA

BURCU
MÜDERR‹S
Koordinatör Yard›mc›s›
bmuderris@deik.org.tr

Amerika merkezli küresel kriz, 2008 y›l›n›n baﬂ›ndan itibaren küresel ekonomiyi
ciddi bir yavaﬂlamaya sürükledi. Uluslararas›
Para Fonu (IMF) geçti¤imiz ay yeniledi¤i
tahminleriyle, 2007 y›l›nda yüzde 5 oran›nda
büyüyen dünya ekonomisinin 2008 y›l›nda
yüzde 3,7; 2009 y›l›nda ise yaln›zca yüzde
2,2 büyüyece¤ini aç›klad›. Bu rakamlarla,
baﬂta ABD ve Avrupa Birli¤i ülkeleri olmak
üzere, gerek geliﬂmiﬂ gerekse geliﬂmekte
olan ekonomiler, büyük bir belirsizli¤e do¤ru yol al›yor. Ancak bu tablo, dünyan›n halen en h›zl› büyüyen ekonomik bölgesi olan
ve dünya nüfusunun yar›s›ndan fazlas›n› bar›nd›ran Asya Pasifik söz konusu oldu¤unda
daha farkl› ﬂekilleniyor.
Hindistan ve Çin’in baﬂ›n› çekti¤i geliﬂmekte olan Asya ülkelerinin 2007 y›l›nda yaﬂad›¤› yüzde 10’luk büyümenin ard›ndan
2008 y›l› tahminlerine göre yine yüzde 8,3
oran›nda büyüyerek dünya ortalamas›n› yukar›ya çekmesi bekleniyor. Asya Pasifik, yaln›zca ekonomik büyümesiyle de¤il, finansal
istikrar› ve ticaretteki performans›yla da
dünyan›n gözünü üstüne çekmeyi baﬂar›yor.
K›sacas›, dünya ekonomisi h›zla Asya-Pasifik
eksenine do¤ru kay›yor. Bu durum, hassas
bir dönemden geçen Türkiye için ayn› zamanda büyük bir f›rsat teﬂkil ediyor.

GELECE⁄‹N L‹DER
EKONOM‹LER‹N‹ BARINDIRIYOR
3 milyar› aﬂk›n tüketicisiyle büyük bir pazar konumunda olan ve her geçen gün dünya ekonomisi içerisindeki önemi artan Asya
Pasifik bölgesi, ayn› zamanda uzun vadede
dünya ekonomisine hakim olacak lider ekonomileri de bar›nd›rmakta. Halen dünyan›n
2. büyük ekonomisi olan Japonya ve dünya
ekonomik büyüme s›rlamas›nda uzun zamand›r ilk iki s›raya yerleﬂen Çin ve Hindistan’›n yan› s›ra dünyan›n 14. büyük ekonomisi olan Güney Kore de Asya Pasifik bölgesinin dünya ekonomisindeki rolünü daha
da perçinliyor. Di¤er taraftan, h›zla geliﬂmekte olan ve bölgesel ekonomik entegrasyona do¤ru yol alan Güney Do¤u Asya ekonomileri de bölge ekonomisine ciddi katk›lar sa¤l›yor. ASEAN (Güney Do¤u Asya Ülkeleri Birli¤i) ülkelerinden Vietnam, Filipinler ve Singapur, Asya Pasifik bölgesinde Çin
ve Hindistan’›n ard›ndan en h›zl› büyüme
sergileyen ülkeler olarak yerlerini ald›lar.
Küresel krizin etkisiyle, büyüme h›zlar›n›n
yavaﬂlamas› beklense de, bölgenin en h›zl›
büyüyen 5 ülkesi aras›ndaki yerlerini koru-

Küresel kriz piyasay› ciddi bir yavaﬂlamaya sürüklerken ekonomi dünya nüfusunun yar›s›ndan fazlas›n› bar›nd›ran Asya Pasifik bölgesi giderek önem kazan›yor. Bu durum, hassas
bir dönemden geçen Türkiye için büyük bir f›rsat teﬂkil ediyor.
yacaklar› anlaﬂ›l›yor. Di¤er taraftan, dünya
genelinde geçerli olan bölgeselleﬂme e¤ilimi, Asya Pasifik’te de ASEAN’› yaratt›. Asl›nda 40 senelik bir geçmiﬂe sahip olan ASEAN
bölgesel oluﬂumu, son y›llarda bir ortak pazar olma yolunda somut ad›mlar att›. AB ülkelerinin kendi aralar›nda gerçekleﬂtirdi¤i ticaretin toplam ticaretlerinin içerisindeki pay›n›n yüzde 68’e ulaﬂt›¤› 2007 y›l›nda, ASEAN ülkeleri de, henüz ekonomik entegrasyonu derinleﬂtirme karar›n›n baﬂ›ndayken,
yüzde 25 oran›na ulaﬂmay› baﬂard›. Bu bölge, ticaretin yan› s›ra yat›r›m aç›s›ndan da
önemli bir bölge olma yolunda. Özellikle
Singapur, Endonezya ve Malezya bölgenin
önde gelen yat›r›mc› ülkeleri aras›nda yer
al›yor. Bu ülkelerle karﬂ›l›kl› yat›r›m f›rsatlar›n›n de¤erlendirilmesi ülkemizin ASEAN stratejisi içerisinde önemli bir yer teﬂkil ediyor.

Ç‹N, BÖLGEDE EN FAZLA DIﬁ
T‹CARET HACM‹NE SAH‹P ÜLKE
Yaln›zca bölgesel ticarette de¤il, dünya ticaretinde de önemli pay sahibi olan Asya
Pasifik bölgesinin toplam d›ﬂ ticaret hacmi
6,9 trilyon dolara ulaﬂt›. 300 milyar dolar d›ﬂ
ticaret fazlas› veren Asya Pasifik içerisinde
en fazla d›ﬂ ticaret hacmine sahip olan ülke
1,8 trilyon dolar ile Çin’dir. Ard›ndan 1,2 trilyon dolar ile Japonya geliyor. Hong Kong,
G. Kore ve Singapur da bölgenin en fazla
d›ﬂ ticaret hacmine sahip olan di¤er ülkeleri.
Hizmet ticaretinde ise, son y›llarda Çin ve
Hindistan’›n hizmet sektöründeki ihracat art›ﬂ oran› dünya ortalamas›n›n çok daha üstünde gerçekleﬂti. Geçti¤imiz 7 y›l içerisinde
Hindistan’›n hizmet ihracat›ndaki art›ﬂ oran›
yüzde 28, Çin’in hizmet ihracat›ndaki art›ﬂ
oran› yüzde 22 oran›nda gerçekleﬂirken, bu
alandaki en yak›n takipçileri ise yaln›zca
yüzde 13 oran›nda art›ﬂ gerçekleﬂtirebildi.
K›sacas›, Asya Pasifik’in dünya ticaretindeki
yeri çok büyük ve bu oran›n önümüzdeki
dönemde daha da artmas› bekleniyor.

2030’DA DÜNYA T‹CARET‹N‹N YÜZDE
50’S‹ ASYA PAS‹F‹K KAYNAKLI OLACAK
2030 y›l› itibariyle dünya ticaretinin yaklaﬂ›k yüzde 40-50’sinin Asya-Pasifik bölgesinde yo¤unlaﬂaca¤› öngörülüyor. Buna ek
olarak, bölge yat›r›m aç›s›ndan da ön plana
ç›kmaya devam ediyor. Bölge ülkeleri büyük miktarlarda yat›r›m çekmelerinin yan› s›ra ayn› zamanda yat›r›m ihraç etmeleriyle de
dikkat çekiyor. Baﬂta Çin olmak üzere, Japonya, Avustralya, Hong Kong ve Güney

Kore bölgenin önemli yat›r›mc›lar› aras›nda
yer al›yor. Bu durum, Türkiye’nin Asya Pasifik bölgesi ile varolan ticari ve ekonomik
iliﬂkilerini daha da geliﬂtirmesini ve varolan
potansiyeli de¤erlendirmesini daha da
önemli k›l›yor. Nitekim, 2007 y›l› itibariyle
Türkiye toplam ihracat›n›n yaln›zca yüzde
3,59’unu Asya Pasifik ülkelerine; ithalat›n›n
yüzde 18,73’ünü Asya Pasifik ülkelerinden
gerçekleﬂtiriyor.
Ayn› y›l, büro makineleri ve haberleﬂme
cihazlar›, tekstil ve konfeksiyon ürünleri baﬂta olmak üzere toplam 31,8 milyar Dolarl›k
ithalat gerçekleﬂtiren Türkiye, makineler,
ulaﬂ›m araçlar› ve maden cevherleri baﬂta olmak üzere yaln›zca 3,84 milyar dolarl›k ihracat gerçekleﬂtirdi. Di¤er taraftan, Hindistan
ve Güney Kore ile devam eden Serbest Ticaret Anlaﬂmas› müzakereleri ve ASEAN ile
müzakerelere baﬂlanmas› giriﬂimleri, bu rakamlar›n art›r›lmas› yönünde olumlu geliﬂmeler olarak ön plana ç›k›yor. Bir di¤er iﬂbirli¤i alan› ise Türkiye’nin Asya Pasifik’te
üstlendi¤i müteahhitlik projeleri. Afganistan, Hindistan ve Pakistan baﬂta olmak
üzere, Türkiye bu bölgede toplam 3.476
milyon Dolarl›k proje üstlendi. Bu rakam
yaln›zca 2007 y›l›nda ise 148 milyon dolar.
Ancak Mo¤olistan’dan Vietnam’a çok say›da farkl› ülkeyi bar›nd›ran bu bölge müteahhitlik firmalar›m›z için halen büyük bir
potansiyel arz ediyor.
Bu çerçevede, gerek Asya Pasifik bölgesinin dünya ekonomisindeki artan önemi gerekse küresel kriz ortam›n›n getirdi¤i
koﬂullar, Türkiye’nin yüzünü Asya Pasifik’e dönmesini gerektiriyor. Zira, küresel
krizin finans sektöründen sonra reel sektörü de etkisi alt›na ald›¤› ülkemiz ve likidite s›k›nt›s› yaﬂayan ﬂirketlerimiz için, iç
pazarlar› h›zla büyüyen ve yüklü döviz rezervlerine sahip olan Asya Pasifik ülkeleri,
gerek ticaretin art›r›lmas› gerekse yeni yat›r›mlar›n önünün aç›lmas›nda büyük f›rsatlar sunuyor. Türkiye’nin, d›ﬂ ticarette
en büyük ortaklar› Avrupa Birli¤i ve ABD
küresel kriz nedeniyle musluklar› k›sarken, büyüme h›zlar› yavaﬂlasa da iç pazarlar› h›zla büyüyen ve önemli sermaye birikimine sahip Asya Pasifik ülkeleri ile iﬂbirli¤inin art›r›lmas›, hem ihracata duyulan
ihtiyac›n karﬂ›lanmas› ve ihracatta bölgesel çeﬂitlilik sa¤lanmas› hem de d›ﬂ ticaret
aç›¤›n›n kapat›lmas› aç›s›ndan, özellikle
Türkiye’nin içinde bulundu¤u bu hassas
dönemde özel bir önem arz ediyor.

Çal›ﬂmalar asgari düzeyde
ELEKTR‹KL‹ EV ALETLER‹
T. Murat Kolbaﬂ›
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Yönetim
Kurulu’nun ‹cradan Sorumlu Üyesi ve
Genel Müdürü
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Yönetim
Kurulunun ‹cradan Sorumlu Üyesi ve Genel Müdürü T. Murat Kolbaﬂ›, Arzum’un,
Çin, Hong Kong ve Tayvan’a süpürge, su
›s›t›c›, saç kurutma makinesi gibi elektrikli
ev aletlerinin ihraç etti¤ini kaydediyor.
Türkiye’de Asya Pasifik ülkeleri ile iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi için asgari düzeyde çal›ﬂma gerçekleﬂtirildi¤inden ﬂikayet eden
Kolbaﬂ›, önceli¤in müteahhitlik ve enerji

sektörlerine verilmesi gerekti¤inin alt›n›
çiziyor. Bölge ülkelerinin Türkiye’ye yapaca¤› yat›r›mlarda özelleﬂtirmenin ve
gayrimenkulun ön planda olabilece¤ini
dile getiren Kolbaﬂ›, “D›ﬂ rezerv yönünden önemli fazlal›klar› bulunan ve bu
fazlal›¤› yat›r›m olarak de¤erlendirecek
olan Asya-Pasifik kelerinden gelecek olan
sermaye miktar›n›n yüksek olmas›, geliﬂmekte olan pazarlara ve çok büyük bir
talebe sahip olan bu ülkelere Türkiye’nin
yapt›¤› ihracat rakam›n›n artmas› ve yine
bu ülkelerden Türkiye’ye turizm amaçl›
ziyaretçi say›s›n›n artmas›n›n sa¤lanmas›
yönünde yap›lacak çal›ﬂmalar›n olumlu
sonuçlar vermesi ile baﬂar›l› iliﬂki ve iﬂbirli¤i sa¤lanm›ﬂ olacakt›r” diyor.

Kotalar s›k›nt› yarat›yor
LOJ‹ST‹K
Murat Ertaﬂ
Scan Global Logistics Sat›ﬂ Müdürü
Scan Gloabl Logistics Sat›ﬂ Müdürü
Murat Ertaﬂ, bölge ülkeleri ile gerçekleﬂtirilen ticari faaliyetlerin önündeki en büyük engelin ithalatta ülkelerin uygulad›¤›
kotalar oldu¤unu belirtiyor. “Müﬂterilerimizin, bölge ülkelerinin uygulad›¤› kotalar nedeniyle s›k s›k s›k›nt› yaﬂad›¤›n› gözlemliyoruz. Ayr›ca, co¤rafi olarak bu denli
uzak olan bir bölgede Türk yat›r›mc›s› da
devlet taraf›ndan daha fazla desteklenmeli” diyen Ertaﬂ, hizmet sektörünün bölge
ülkeleriyle iliﬂkilerde önem taﬂ›d›¤›n› vurgulayarak, birleﬂme yat›r›mlar›n›n olumlu
sonuçlar do¤uraca¤›n› öngörüyor.

Sinema gelecek vaad ediyor
TUR‹ZM VE TANITIM
Erdal Alk›ﬂ
Icon Medya, Tan›t›m Organizasyon ve
Tar›m San ve Tic. Ltd. ﬁti. Yönetim
Kurulu Baﬂkan›
Icon Medya, Tan›t›m Organizasyon
ve Tar›m Sanayi ve Ticaret’in Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Erdal Alk›ﬂ firmas›n›n,
Hindistan, Çin, Kore, Japonya, Malezya,
Endonezya ve Pakistan’da genellikle iletiﬂim, dan›ﬂmanl›k, turizm, tan›t›m alanlar›nda ortak yat›r›mlar yoluyla faaliyet
gösterdi¤ini iletiyor. Türkiye ve Asya Pasifik ülkeleri aras›ndaki yaklaﬂ›m farkl›lar›n›n iﬂbirli¤ine engel teﬂkil etti¤ini ifade
eden Alk›ﬂ, “En önemli sorun ülkemiz
için bürokratik tak›lmalar ve ayr›mc›l›k.

C M Y B

Muhataplar›m›z için maalesef çok fazla
güvenilemeyecek bir portre çiziyoruz.
Ama her ﬂeye ra¤men çok büyük iﬂler
yap›labilme potansiyelimizin mevcut”
ﬂeklinde yorum yap›yor. K›sa vadede,
Asya Pasifik ülkeleri ile iliﬂkilerde aﬂama
kaydetmenin en önemli yolunun söz konusu ülkelerin Türkiye’den Avrupa’ya
ulaﬂmalar›na imkân tan›mak için Türkiye’de baz› yat›r›mlar›n gerçekleﬂtirilmesini sa¤lamak oldu¤unu kaydeden Alk›ﬂ,
bölge ülkelerinden gelecek turistlerin de
bu konuda etkili bir unsur olaca¤›n› aktar›yor. “Asya ülkelerinden gelen her bir
turist bat›l› turiste nazaran Türkiye’de 710 kat fazla döviz b›rak›yor” diyen Alk›ﬂ
gelecek vaad eden baﬂka bir sektörün
sinema oldu¤unu dile getiriyor.
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Türkiye yüzünü Asya
Pasifik’e dönüyor

Oktay Yelmen
ﬁölen Çikolata Avrupa ve Amerika
‹hracat Bölge Müdürü
Birçok Asya Pasifik ülkesine ihracat
gerçekleﬂtirdiklerini ifade eden ﬁölen Çikolata Avrupa ve Amerika ‹hracat Bölge Müdürü Oktay Yelmen, Asya Pasifik ülkeleri ile
Türkiye’nin ticari iliﬂkilerinin, Türkiye’nin
Avrupa Birli¤i ile bulundu¤u düzeye geldi¤inde baﬂar›ya ulaﬂm›ﬂ say›labilece¤ini vurgulayarak “Sevk›yat süresinin uzun olmas›
ve tan›nm›yor olmas› Türkiye’nin bölgede
markalaﬂmas›n›n önündeki en ciddi engel”
ﬂeklinde yorum yap›yor. Yelmen, bölge ülkeleri ile Türkiye’nin müteahhitlik ve üretim
sektörlerinde iﬂbirli¤i yapabilece¤ini iletiyor.
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Yeni küresel düzenin iki gücü:
H‹ND‹STAN VE TÜRK‹YE
Koordinatör Yard›mc›s›
moguz@deik.org.tr

Küresel ekonomik ve mali düzen içerisinde yükselen piyasalar›n a¤›rl›¤› h›zla artarken, geliﬂmiﬂ ülkeler d›ﬂ›ndaki cari fazla
veren ekonomiler küresel mali piyasalar›n
önemli oyuncular› haline geldiler ve geliﬂmiﬂ ülkelere sermaye ak›ﬂ› sa¤lamaya baﬂlad›lar. Yaﬂanan son mali kriz bu küresel
de¤iﬂimin ne aﬂamaya geldi¤ini daha somut olarak görmemizi sa¤lad›. Geçenlerde
‹stanbul’da toplanan Dünya Ekonomik Forumu toplant›lar›nda bir Arap kat›l›mc›n›n
“ABD art›k bir yükselen piyasa ekonomisidir” demesi bu de¤iﬂimin kimler taraf›ndan
nas›l alg›land›¤›n› bizlere en iyi ﬂekilde
aç›klar. Art›k siyasi meseleler Birleﬂmiﬂ Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri aras›ndaki
uzlaﬂ› ile çözülemiyor. Küresel düzende
yeni siyasi ve ekonomik güçler belirirken
insanl›¤›n karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u küresel krizler ve sorunlar›n çözümü için daha geniﬂ
kat›l›ml› forumlar ve karar mekanizmalar›
oluﬂturulmas› gerekiyor. Küresel karar alma
mekanizmalar› yeni küresel gerçeklerle
uyuﬂmad›¤› ya da uyuﬂamad›¤› zaman ise
sorunlara h›zl› çözümler bulunam›yor.

KÜRESEL EKONOM‹DE ASYAPAS‹F‹K DÖNEM‹
Bu yeni düzende baﬂta Çin ve Hindistan
olmak üzere Asya-Pasifik ekonomilerinin
a¤›rl›¤› h›zla art›yor. 3 milyar› aﬂan tüketici
ile büyük bir pazar olan Asya-Pasifik bölgesi yaklaﬂ›k 7 trilyonluk d›ﬂ ticareti ile
dünya ekonomisindeki pay›n› h›zla artt›r›yor. Dünyan›n en yo¤un 25 konteyn›r liman›n›n 18’inin Asya ülkelerinde olmas›,
küresel ticaretin yaﬂad›¤› bu dönüﬂümün
en önemli göstergesidir.
Yükselen piyasalar›n Çin’den sonra
ikinci büyük ekonomisi olan Hindistan,
1991 y›l›ndan sonra baﬂlatt›¤› ekonomik
reform süreciyle dünya ekonomik ve siyasi sistemi içinde profilini h›zla yükseltiyor.
16., 17. ve 18. yüzy›llarda Çin’le birlikte
dünyan›n en büyük iki ekonomisinden birisi olan Hindistan, 21. yüzy›lda 1 milyar›n
üzerinde nüfusu, çok dinli ve dilli sa¤lam
demokratik yap›s›, nükleer gücü ve uzay
teknolojisi ile yeniden yükseliﬂe geçti. Bunun içindir ki önümüzdeki dönemde küresel ekonominin h›zla yükselen ekonomileri olan BRIC ülkelerinden birisi olarak
tan›mlan›yor. Halen sat›n alma gücü paritesine göre hesapland›¤›nda dünyan›n 4.
büyük ekonomisi olan Hindistan, yap›lan
uzun vadeli projeksiyonlara göre 2050 y›l›nda dünyan›n 3. büyük ekonomik gücü

olacak. Beyrut Liman›’nda demirlemiﬂ
Hindistan donanmas› veya aydan foto¤raf
gönderen Hint uzay arac› insanlar için ﬂaﬂ›rt›c› manzaralar de¤il.
2001 y›l›nda 1 milyar olan Hindistan nüfusunun 2025 y›l›nda 1,4 milyara ulaﬂaca¤›
tahmin ediliyor. ﬁehirleﬂme oran› halen çok
düﬂük olan Hindistan’da nüfusun yüzde
60’›, nüfusun 5 binin alt›nda olan köylerde
yaﬂ›yor. Nüfusunun yüzde 52’sinin 25 yaﬂ
alt›nda olmas› ve yaﬂ ortalamas›n›n 2025 y›l›na kadar 30 civar›nda olaca¤›n›n öngörülmesi Hindistan’a ekonomik büyüme için
büyük avantaj sa¤l›yor. Pazarlama stratejileri
aç›s›ndan önemli bir veri olarak nüfusu bir
milyonu geçen ﬂehir say›s›na bak›ld›¤›nda
ise Hindistan’da halen nüfusu 1 milyonun
üzerinde 35 ﬂehir oldu¤u görülüyor. Bu rakam›n 2025 y›l›nda 70’e ç›kmas› bekleniyor.

1991’E KADAR PLANLI EKONOM‹

Hindistan ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›¤›
1947’den 1991 y›l›na kadar planl› ekonomi
modelini takip etti. ‹thal ikamecilik, planl›
sanayileﬂme, iﬂ gücü piyasas›na ve mali piyasalara devlet müdahalesi, büyük kamu
sektörü ve merkezi planlaman›n hakim oldu¤u bu dönemde Hindistan, küresel ekonominin ortalama de¤erlerinin alt›nda bir
büyüme performans› sergiledi. 1991 y›l›nda d›ﬂa aç›larak, küresel ekonomik sisteme
entegre olmaya baﬂlayan Hindistan h›zl› bir
büyüme performans› yakalad› ve sadece
son 5 senede ortalama yüzde 8,56 büyüdü.
Bu ekonomik performans›n neticesinde
yoksulluk göreceli olarak azal›rken yoksulluk s›n›r›n›n alt›ndaki insan say›s› yüzde
25’lere kadar düﬂtü. Öte yandan Hindistan’da 53 tane dolar milyarderi, 60 binden
fazla dolar milyoneri ve tüketime aç›k, 350
milyonluk bir orta s›n›f bulunuyor.
Hindistan’›n sahip oldu¤u istikrar ve yat›r›m ortam› yabanc› yat›r›mc›y› cezbetti¤inden yabanc› yat›r›mlar h›zla art›yor. 19912006 aras›nda Hindistan’da toplam 63,72
milyar dolarl›k yabanc› yat›r›m gerçekleﬂti.
Boston Consulting Group taraf›ndan
yay›nlanan The 2008 Global Challengers
List’te en çok ﬂirkete sahip olan ikinci ülke
(20 ﬂirket) olan Hindistan’›n Forbes 2000
listesinde 48 ﬂirketi bulunuyor. Ayr›ca
Hindistan dünya’n›n en büyük 250 enerji
ﬂirketinin 7’sine sahip. Sadece yabanc› yat›r›mc› çekmekle kalmayan Hindistan ayn›
zamanda önemli bir d›ﬂ yat›r›mc› haline
geldi. Özellikle TATA ve Mittal gibi küresel
Hintli ﬂirketler, uluslararas› ﬂirket sat›n al-

ma ve birleﬂmelerin önemli bir oyuncusu
oldular. Fen ve matematik alan›nda sahip
oldu¤u vas›fl› insan gücü, ‹ngilizce’nin
yayg›n olarak kullan›l›yor olmas› ve makroekonomik istikrar gibi avantajlar›n› en
iyi ﬂekilde kullanan Hindistan, biliﬂim
sektöründe önemli bir baﬂar› elde etti.
Hindistan 2010’da 60 milyar dolar bilgi
teknolojisi ihracat› yapmay› hedefliyor.
Hindistan, küreselleﬂen ve de¤eri 1 trilyon dolar› aﬂan Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinden en iyi yararlanan ülkelerden birisidir. Hindistan’da birçok küresel ﬂirketin
inovasyon merkezi bulunuyor ve ülke milli
gelirinin yüzde 1’ini araﬂt›rma ve geliﬂtirmeye ay›r›yor. Bu h›zl› ekonomik büyümeye paralel olarak enerji tüketimi h›zla artan
Hindistan halen dünyada en çok petrol tüketen 4. ülke konumunda. Türkiye gibi
enerjide d›ﬂa ba¤›ml› olan Hindistan, bu
ba¤›ml›l›¤› azalmak için çeﬂitli projeleri hayat geçirmeye çal›ﬂ›yor. H›zla artan nüfus
ve büyüyen ekonomi, Hindistan’› ülke altyap›s›n› modernize etmeye ve geliﬂtirmeye
zorluyor. Bunun için önümüzdeki 5 y›lda
demiryollar›na 60 milyar dolar harcanmas›
planlan›yor. Limanlar›n maliyet verimlili¤i
çok düﬂük. Hindistan’›n mevcut altyap›s›n›
ekonomik geliﬂmeye cevap verebilir hale
getirmek için 2012’ye kadar 450 milyar dolar altyap› yat›r›m› yapmas› planlan›yor.

DOYUMA ULAﬁMAMIﬁ B‹R PAZAR
350 milyonluk orta s›n›f›yla, doyuma
ulaﬂmam›ﬂ bir pazar olan Hindistan’da halen her 1000 kiﬂiye sadece 104 televizyon,
39 motosiklet, 10 binek otomobil ve 6 internet ba¤lant›s› düﬂüyor. 12 milyon ma¤aza bulunan Hindistan’da modern perakendecilik zincirleri toplam sat›ﬂlar›n sadece yüzde 2’sini yap›yor. Bu oran›n
ABD’de yüzde 65, Çin’de 10, Tayland’da
ve Türkiye’de ise yüzde 40 oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, bu alanda Hindistan’da büyük bir potansiyel bulundu¤u görülür.
McKinsey Dan›ﬂmanl›k taraf›ndan yap›lan
baﬂka bir çal›ﬂmaya göre ise Hindistan tüketim piyasas›n›n 2025 y›l›nda Almanya’y›
geçmesi öngörülüyor. Türkiye, Asya’n›n
ikinci büyük ülkesi Hindistan ile, So¤uk
Savaﬂ zaman›nda istenilen ölçüde yak›n
siyasi ve ekonomik iliﬂkiler kuramam›ﬂt›.
Ancak So¤uk Savaﬂ›n bitmesiyle iki ülkenin de d›ﬂ politika oryantasyonun de¤iﬂmesi, Türkiye ve Hindistan’›n ikili iliﬂkilerinin geliﬂmesini beraberinde getirdi.
Türkiye, So¤uk Savaﬂ zaman›ndaki eski

k›r›lgan ve edilgen havas›n› terk edip yeni
at›l›mlarla çok boyutlu bir d›ﬂ politika takip etmeye baﬂlad›. Dünyan›n en büyük
10 ekonomisi içine girip küresel bir güç
olmay› hedef benimsemiﬂ olan Türkiye,
tüm ekonomik bloklar ile ekonomik etkileﬂimini güçlendirme çabas› içine girdi.
Bu geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda Türkiye Orta Asya ülkelerine yak›n, Hint Okyanusu ulaﬂ›m
yollar› üzerinde stratejik konuma sahip,
nükleer teknoloji, uzay ve biliﬂim teknolojisinde önemli bir güç olan Hindistan’›, Asya-Pasifik bölgesindeki önemli ortaklar›ndan biri olarak görmeye baﬂlad›. Art›k,
Hindistan Ulusal Güvenlik Dan›ﬂman› Mayankote Kelath Narayanan ile ABD Ulusal
Güvenlik Dan›ﬂman› Stephen Hadley’yi ayn› gün Ankara’da görmek mümkün.
1995 y›l›nda 265 milyon dolar olan Türkiye Hindistan ticaret hacmi 2007’de 2.6
milyar dolara yükseldi. THY Delhi ve Bombay’a düzenli sefer yaparken, Türkiye’ye
gelen Hintli turist say›s› 45 bine ç›kt›.
Hazine Müsteﬂarl›¤› verilerine göre Türkiye’de 72 tane Hindistan menﬂeli ﬂirket faaliyet gösterirken, iletiﬂim ﬂirketi Hintli
Dhanus, Hindistan’›n önde gelen altyap›,
inﬂaat ve enerji ﬂirketlerini bünyesinde bar›nd›ran GMR Grup, Indian Oil Corporation
Mittal, dünyan›n 5. büyük ince polyester
film üreticisi Hintli Polyplex, Tata, TAFE
Türkiye’de stratejik yat›r›mlar yapt›lar.
Baﬂbakanl›k Yat›r›m Teﬂvik ve Destek
Ajans› Hindistan’da temsilci bulundururken Türk ﬂirketlerinin de Hindistan’a olan
ilgisi artt›. Yak›n zamanda Çelebi Hava Servisi Bombay Havaliman› yer hizmetleri
ihalesini kazand›. TAV da daha önce Delhi
Havaalan› ihalesine girmiﬂti. Limak daha
önce Hindistan’da bir otoyol projesi tamamlad›. Farplas, Söktaﬂ Tekstil, Karel
Elektronik, Atasay, Kordsa ve Temsa Hindistan’da yat›r›m yapmay› planl›yor.
Tüm bu geliﬂmelere ra¤men, dünya ticaret hacminin 14 trilyon dolar, iki ülkenin
toplam d›ﬂ ticaret hacminin 800 milyar dolar oldu¤u göz önüne al›n›nca, karﬂ›l›kl› ticaretin y›ll›k 2.6 milyar dolarda kalm›ﬂ olmas›n›n ikili ekonomik iliﬂkilerin yeterince
geliﬂmedi¤ine iﬂaret etti¤i görülüyor.
350 milyonluk orta s›n›f› ile Türk mallar› için bir ihraç pazar›, artan d›ﬂ yat›r›mlar›
ile bir yat›r›m kayna¤›, ayn› zamanda k›ta
ekonomisi büyüklü¤ü ile bir yat›r›m destinasyonu olarak görmekte yarar var.
‹ki ülke özel sektör kuruluﬂlar› aras›nda
iﬂbirli¤ini kurumsallaﬂt›rmak için iki önemli
kurum var. Bunlardan ilki D›ﬂ Ekonomik
‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) bünyesinden faaliyet gösteren Türk-Hint ‹ﬂ Konseyi, di¤eri
ise 2008 ﬁubat ay›nda D›ﬂiﬂleri Bakan› Ali
Babacan’›n Hindistan ziyaretinde Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) ile Hindistan Ticaret ve Sanayi Odalar› Federasyonu (FICCI) aras›nda kurulan “Türk-Hint
‹ﬂbirli¤i Platformu” dur.

ENERJ‹
SEKTÖRÜNDE
YAKINLAﬁMA
Türkiye ve Hindistan’›n beraber
çal›ﬂabilece¤i alanlar›n baﬂ›nda, her
ikisinin de enerji kaynaklar›na ba¤›ml› olduklar› Irak pazar› ve di¤er
Ortado¤u pazarlar› geliyor. Ortado¤u’da istikrar›n ve bar›ﬂ›n sa¤lanmas› iki ülkenin ortak stratejik ç›kar›d›r. Irak’›n yeniden inﬂaas›, enerji
kaynaklar›n›n iﬂletilmesi için Türk ve
Hintli ﬂirketler ortak çal›ﬂmalar yürütebilir. Nitekim TPAO ve Hintli Oil
and Natural Gas Corporation
(ONGC) Irak’ta petrol lisans›na sahiptir. Irak pazar› için konsorsiyum
kuracak ﬂirket aray›ﬂ›nda olan TPAO.
Hintli ﬂirketler ile Irak pazar› için
konsorsiyum oluﬂturabilir.
Hindistan’›n acilen ihtiyaç duydu¤u altyap› yat›r›mlar›, dünyan›n en
büyük 225 müteahhitlik firmas›ndan
23’üne sahip olan ve bu alanda ABD
ve Çin’den sonra üçüncü s›rada olan
Türkiye için önemli bir iﬂ imkan› yarat›yor. 450 milyar dolarl›k altyap›
gereksinimi olan Hindistan Türk müteahhitleri için cazip bir pazard›r.

YATIRIMCI ‹Ç‹N FIRSATLAR
Türkiye Hintli turist pastas›ndan
daha fazla pay alabilir. Bunun için
öncelikli olarak karﬂ›l›kl› uçak sefer
say›s› art›r›lmal› ve THY’nin mevcut
seferlerinin de kalitesi yükseltilmelidir. Doymam›ﬂ pazar yap›s›yla Hindistan’›n organize perakendecilik
sektörü Türk yat›r›mc›lar için bakir
bir alan. Özellikle kuyumculuk ve
mobilya, iki önemli alan olarak yat›r›mc›lar› bekliyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hatt› ile Ceyhan’a taﬂ›nan
Hazar petrolünü ‹srail üzerinden
Hindistan’a taﬂ›ma projesi ile iki ülke enerji alan›nda stratejik bir proje
hayata geçirmiﬂ olacak.
H›zla büyüyen Hindistan ekonomisinin ciddi enerji aç›¤› var. Enerji
aç›¤›na çare bulmak için özel sektörün enerji sektöründe yat›r›m yapmas› teﬂvik ediliyor, yabanc› sermayenin
enerji yat›r›m› yapmas›na izin veriliyor. Enerji üretimi alan›nda Türk
ﬂirketleri Hintli ﬂirkteler ile iﬂbirli¤i
yapabilir. Türkiye’nin yeni küresel
düzenin en önemli gücü olacak Hindistan ile iliﬂkilerinde yeni bir sayfa
açmas›n›n zaman› geldi.
2009’da düzenlenecek 10. Uluslararas› Hindistan Film Akademisi
Ödül Töreni’nin 2010 Avrupa Kültür
Baﬂkenti ‹stanbul’da yap›lmas› iki
ülke halklar›n› daha da yak›nlaﬂt›racak bir önemli etkinlik olarak, Türkiye için önemli bir f›rsat.
Baﬂbakan›n Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i (TOBB), D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) organizasyonu ve kalabal›k bir iﬂadam›
grubu ile birlikte Kas›m ay›nda gerçekleﬂtirilen 4 günlük Hindistan gezisi, iliﬂkilerde
yeni bir hamle yap›lmas› için uygun bir
zamanda gerçekleﬂiyor.
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MUSTAFA
O⁄UZ

Yeni bir dönüﬂüm sürecindeki dünya ekonomisinde geliﬂmiﬂ
ülkeler d›ﬂ›ndaki cari fazla veren bölgeler küresel mali piyasalar›n önemli oyuncular› haline geldiler. Bu sürecin baﬂrol
aktörleri aras›nda say›lan Hindistan’›n Türkiye ile iliﬂkilerindeki geliﬂmeler ekonomimiz aç›s›ndan büyük önem taﬂ›yor.
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Krizin ard›ndan yükselen
‘Asya Kaplanlar›’n›n baﬂar› s›rr›
bölgesel ve çok tarafl› analizlere de a¤›rl›k
verdi¤ini belirten Burton, krizleri önlemek
amac›yla kulland›klar› finansman araçlar›n›
geliﬂtirdiklerini, ülkeler için program haz›rlarken söz konusu ülkenin özelliklerini ve
önceliklerini göz önünde bulundurduklar›n›
ve IMF’nin kurumsal yap›s›nda da reformlara gidilerek bu yap›n›n küresel ekonominin
gerçeklerini daha iyi yans›t›r bir hale getirilmesi için çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Küresel finansal krizlere
karﬂ› bir ülkenin kendisini
tamam›yla koruyabilmesi
imkâns›z. Ancak kriz
deneyimlerini yaﬂam›ﬂ farkl›
ülkelerin analiz edilmeleriyle
önemli dersler ç›kar›labilir.
Bu konuda en faydal›
ç›kar›mlar yap›labilecek
deneyimlerin baﬂ›nda da
Asya Kaplanlar› geliyor.

Ç‹N, KR‹ZE DAYANIKLI
Küresel bir kriz yaﬂad›¤›m›z ﬂu günlerde,
IMF’nin on y›l öncesine göre krize karﬂ› daha haz›rl›kl› ve Asya ülkelerinin ekonomilerinin de daha dayan›kl› ve altyap›lar›n›n
sa¤l›kl› oldu¤unu görüyoruz. Ancak Asya
Krizi’nde on y›l sonra bugün bölgenin durumunu de¤erlendirirken, o dönemden bu yana bölgesel bir güç olarak etkisini iyice art›rm›ﬂ olan Çin’i de de¤erlendirmeye katmam›z gerekiyor. Çin, Asya Krizi’nden çok fazla etkilenmemiﬂti. Bunun baﬂl›ca sebebi, Çin
ekonomisinin d›ﬂa bugünkü kadar aç›k olmamas› ve sermaye hareketlerinde çok ciddi k›s›tlamalar bulunmas›yd›. ‹kinci bir sebep ise, Çin’e d›ﬂar›dan gelen paran›n spekülatif de¤il, tersine üretime dönüﬂen do¤rudan yabanc› yat›r›m ﬂeklinde olmas›yd›.
Çin, aradan geçen on y›lda yapt›¤› liberal
reformlarla di¤er Asya ülkelerine göre krize
karﬂ› daha dayan›kl› durumda. Asia Times’›n
Çin editörü Wu Zhong, bugün serbest piyasalarda yaﬂanan s›k›nt›lar›n, Çin hükümetinin döviz kuru liberalizasyonu ve finansal
piyasalar›n aç›l›m›nda uygulad›¤i yaklaﬂ›m›n
do¤rulu¤unu ispatlad›¤› görüﬂünde. Birçok
ekonomist Wu’nun bu görüﬂünü paylaﬂ›yor.
Hatta Çin kökenli Amerikal› ekonomist Steven Cheung daha da ileri giderek, Çin’in insanl›k tarihinin bugüne kadarki en baﬂar›l›
sistemini kurdu¤unu aktar›yor.
Çin hükümeti, piyasa ile devlet kontrolü aras›ndaki dengeyi korumaya çal›ﬂadursun, di¤er Asya ülkelerinde de bugün on
y›l öncesine göre daha olumlu bir hava
var. Ancak önemli olan bu havan›n sürdürülebilirli¤i. Bu ülkelerde reformlara devam edilmesi ve “nas›l olsa krizden ç›kt›k,
tekrar yüksek büyüme oranlar›na ulaﬂt›k”
diyerek rehavete kap›lmadan uygulamalara devam edilmesi önem kazan›yor.

altay.atli@boun.edu.tr

Kriz, bugünlerde hayat›m›za iyice yerleﬂmiﬂ bir kelime. Krizle yat›p krizle kalk›yoruz
ve san›r›m hayat›m›z da böyle geçecek,
çünkü küreselleﬂen ekonomide dünyan›n
bir köﬂesinde oluﬂan s›k›nt›lar dünyan›n tümünü etkileyebiliyor; ufac›k bir fiskeyle tüm
domino taﬂlar› y›k›l›veriyor. Bugün yaﬂad›¤›m›z s›k›nt›lar›n temelinde ABD’de patlak veren ipotekli konut kredileri krizi var. Yaklaﬂ›k on y›l önce ise Güneydo¤u Asya kökenli
bir mali kriz yüzünden tüm dünyayla beraber bizler de sars›lm›ﬂt›k.
O günlere dönecek olursak, kriz öncesinde Asya’n›n baﬂ döndürücü bir ekonomik
performans sergiledi¤ini görüyoruz. Dünya
Bankas›’n›n 1993 tarihli bir raporunda “Do¤u Asya Mucizesi” olarak nitelendirdi¤i bu
süreç içerisinde, 1960’lar›n ortas›ndan krize
kadar olan yaklaﬂ›k 30 y›ll›k dönemde “Asya
Kaplanlar›” olarak nitelendirdi¤imiz ve bugün büyük bir k›sm› ASEAN’› (Güneydo¤u
Asya Ülkeleri Örgütü) oluﬂturan Tayland,
Endonezya, Malezya, Singapur, Kore ve Tayvan gibi ülkeler, kesintisiz olarak y›lda ortalama yüzde 7-8’lik büyüme oranlar› yakalam›ﬂlar ve ekonomilerinin büyüklü¤ünü her
on y›lda bir ikiye katlam›ﬂlard›. Dünyan›n
büyük ekonomik güçlerinin ç›k›ﬂ yapt›klar›
dönemlere bakarsak, 19. yüzy›lda ABD’nin
ekonomisini ancak 47 y›lda iki kat› büyüklü¤e ulaﬂt›rabildi¤ini, ‹ngiltere’nin ise Sanayi
Devrimi’nden sonra bu baﬂar›y› 58 y›lda yakalayabildi¤ini görüyoruz.

“KÜKREYEN KAPLAN”
Kriz öncesinde Asya gerçekten kaplan
gibiydi ve bu büyük potansiyel tüm dünyadan yat›r›mc›lar›n iﬂtah›n› kabart›yor, bölge
ülkelerine küresel finans piyasalar›ndan y›lda ortalama 50 milyar dolar ak›yor ve çok
uluslu ﬂirketlerden yine milyarlarca dolarl›k
do¤rudan yat›r›m geliyordu. Ancak, küresel
sermaye ile Asya ülkelerinin cicim aylar› çabuk sona erdi. Ülkelere para girdikçe fiyatlar yükselmiﬂ ve bu ülkelerden ihracat yapmak cazibesini yitirdikçe de yat›r›mlar reel
sektörden uzaklaﬂ›p gayrimenkul ve finans
gibi daha spekülatif alanlara yönelmiﬂti. Dolay›s›yla ülkelerin para birimleri üzerindeki
bask›lar da artmaya baﬂlam›ﬂt›.

SERMAYE KAÇIﬁI
Sonra ne olduysa oldu ve kükreyen kaplan birden süt dökmüﬂ kedi haline geliverdi.
2 Temmuz 1997 tarihinde Tayland Merkez
Bankas›, o güne kadar dolara ‘peg’ edilmiﬂ
olan Tayland Baht’›n› serbest b›rakt›¤›n›
aç›klad›. Merkez Bankas›, artan bask›lar karﬂ›s›nda önce döviz rezervlerini kullanarak
Baht’› korumaya çal›ﬂm›ﬂ, ancak bu bir iﬂe
yaramad›¤› gibi döviz rezervleri de birkaç
hafta içerisinde erimiﬂti. Sonuç olarak Baht,
dolar karﬂ›s›nda yüzde 20 oran›nda devalüe
edilerek, dalgal› kura geçildi. ‹ﬂte o gün, Asya’da tarihin durdu¤u an oldu. Devalüasyon, istenen sonuçlar› vermedi¤i gibi Tayland ekonomisini krize sürükledi ve Baht’›n
de¤eri alt› ay içerisinde yüzde 50 oran›nda
azald›. Domino etkisi nedeniyle baﬂta Malezya, Endonezya ve Güney Kore olmak
üzere tüm bölge ülkeleri krizden ciddi bir
ﬂekilde etkilendi. Bu ülkelerin para birimleri
büyük düﬂüﬂler yaﬂad›, borsalar çöktü, ﬂirketler iflas etti ve milyonlarca insan yoksulluk s›n›r›n›n iyice alt›na itiliverdi. Daha önce

GÜNEY KORE
BORÇLANMAYA
DAYALI KALKINMA
PLANININ SONU

belirtti¤imiz gibi 1990’lar›n baﬂ›nda bölge ülkelerine d›ﬂar›dan her y›l 50 milyar dolarl›k
para ak›ﬂ› olurken, krizden sonraki iki y›l
içerisinde 230 milyar dolarl›k bir sermaye
kaç›ﬂ› gerçekleﬂti. 1998 y›l›nda, ASEAN ülkelerinin toplam GSY‹H’si sadece bir y›l içerisinde yüzde 32 oran›nda küçüldü.
Asya ülkeleri krizden önemli dersler ç›kard›lar. ‹lerleyen y›llarda tüm ülkeler ciddi
bir reform sürecine girdiler ve her ülke ayn›
performans› yakalayamasa da toparlanmaya,
yap›sal sorunlar›n› gidermeye ve küresel hareketlere karﬂ› daha dayan›kl› bir finansal altyap› oluﬂturmaya baﬂlad›lar. Sonuç olarak kaçan sermaye dönmeye baﬂlad›, GSY‹H oranlar› tekrar yükseldi, negatiften pozitife geçti.

KR‹ZDEN ÇIKARILAN DERSLER
Aradan geçen on y›la bakt›¤›m›zda,
krizden ç›kan Asya ülkelerinin gerçekleﬂtirdikleri ve gerçekleﬂtirmekte olduklar› reformlar›n, bu tür küresel krizlere karﬂ› tüm
ulusal ekonomilerin kendilerini daha korunakl› hale getirebilmeleri için ipuçlar› içerdiklerini görüyoruz. Asya ülkelerinin gerçekleﬂtirdikleri reformlar› üç baﬂl›k alt›nda
inceleyebiliriz. Bunlardan birincisi, finansal
sektör alan›nda gerçekleﬂtirilen reformlar.
Asya Krizi’nin en büyük sebeplerinden biri
küreselleﬂmenin getirdi¤i sermayeye karﬂ›l›k, söz konusu ülkelerin finansal sektörlerinin bu ak›ﬂlar› kald›racak ve etkin bir ﬂekilde yönlendirecek yap›da ve olgunlukta
olmamalar›yd›. Bu do¤rultuda, denetleme
ve düzenleme mekanizmalar› oluﬂturuldu,
muhasebe standartlar› geliﬂtirildi, bankac›l›k alan›nda bir temizlik yap›larak sektör
daha sa¤l›kl› bir hale getirildi ve bankalar›n
her önüne gelene istedikleri kadar kredi
açmalar› engellendi. Di¤er yandan bölgede
finansal entegrasyon geliﬂtirilerek, olas›
krizlere karﬂ› önlem amac›yla ülkeler aras›nda iﬂbirli¤ine gidildi. Bu iﬂbirli¤ine örnek olarak, ASEAN çerçevesinde diyalogun
art›r›lmas›n›, Chiang Mai ‹nisiyatifi ile ülkelerin döviz rezervlerini birleﬂtirerek k›sa vadeli likidite sorunlar›na karﬂ› müﬂterek hareket etme giriﬂimlerini ve bölgesel sermaye piyasalar›na derinlik kazand›r›lmas› için

Asya Krizi, Güney Kore’nin yüksek
borçlanmaya dayal› ve finansal sektörü
çok da disiplin alt›na al›nmam›ﬂ olan
kalk›nma plan›n›n ölüm ilan› olmuﬂtu.
Bu zay›fl›klar› gidermek için yap›lan
reformlar, yüksek tüketici harcamalar›
ve ihracat art›ﬂ› ile birleﬂince Kore çabuk toparland›. Kore ile birlikte birçok
Asya ülkesinin, ihracatlar›n› kuvvetli
tutmak için, yüksek teknoloji ürünleri
gibi belirli birkaç kaleme olan ba¤›ml›klar›n› k›rmaya ve ihracata yönelik
sektörlerini çeﬂitlendirmeye gittiklerini
görüyoruz. Örne¤in Singapur, bugün
bölgenin bir yüksek teknoloji ve finans
merkezi. Ancak bununla yetinmiyor ve
ilaç endüstrisine a¤›rl›k vererek bu
alanda da bir merkez olmaya çal›ﬂ›yor.
Bu sayede belirli bir alanda ihracat› vuracak bir kriz karﬂ›s›nda oluﬂacak zararlar di¤er alanlardaki ihracat sayesinde k›smen de olsa telafi edilebilecek.
Küresel bir dünyada finansal krizlere
karﬂ› bir ülkenin kendisini tamam›yla
koruyabilmesi imkans›z. Sistemik kriz
riski, yani küresel yap›dan kaynaklanan
risk daima mevcut olacak.Bu
do¤rultuda farkl› ülkelerdeki deneyimlerden önemli dersler ç›kart›labilece¤ini
görmek gerekiyor. San›r›m en faydal›
dersleri ç›kartabilece¤imiz deneyimlerin baﬂ›nda da Asya Kaplanlar› geliyor.
devreye sokulan müﬂterek teﬂebbüsleri
gösterebiliriz. ‹kinci olarak, Asya ülkeleri
makroekonomik yap›lar›n› kuvvetlendirdiler. Bu çerçevede öncelikle döviz kurlar›
daha esnek hale getirildi ve küresel dalgalanmalar ile ﬂoklara karﬂ› daha dayan›kl›
olmalar› sa¤land›. Di¤er yandan döviz rezervlerinin de yüksek oranlarda tutulmas›na özen gösterilmeye baﬂland›. Üçüncü
olarak ise, gerek ekonomi politikalar›nda
gerekse finans piyasalar›nda ﬂeffafl›k sa¤land›. Bu sayede ekonomideki aktörlerin
karﬂ› karﬂ›ya olduklar› belirsizlikler giderilerek, kararlar›n daha sa¤l›kl› bir ﬂekilde
al›nabilmesi için gerekli ortam oluﬂturulmuﬂ oldu. Asya Krizi s›ras›nda en çok eleﬂtirilen kurumlardan birisi Uluslararas› Para
Fonu (IMF) olmuﬂtu. Kriz s›ras›ndaki politikalar› ciddi ﬂekilde eleﬂtirilen IMF’nin bu
krizle mücadelede neden baﬂar›s›z oldu¤u-

nu incelemek günümüz için de büyük
önem taﬂ›yor. Her ne kadar Asya ülkeleri
reformlar yapm›ﬂlar ve kendilerini krize
karﬂ› daha dayan›kl› hale getirmiﬂlerse de,
küresel finans mimarisinden kaynaklanan
sistemik kriz riski daima söz konusu olacakt›r. Küresel finans›n en önemli kurumu
olan IMF’nin hatalar›ndan ne kadar ders ald›¤› da bu aç›dan tüm dünya için önemli..
IMF’nin Asya Krizi’ndeki baﬂar›s›zl›¤›n›n
en büyük sebebi dayatt›¤› neoliberal politikalard›. Ülkelerin sermaye piyasalar›n›n bir
anda d›ﬂar›ya tamamen aç›lmas›n› istemek
bir hatayd›. Böyle bir aç›lma kuvvetli bir
mali yap› söz konusu oldu¤u durumlarda
tabii ki fayda sa¤layabilir. Ancak zay›f bir
mali yap›da, dönüﬂümünü henüz tamamlamam›ﬂ bir mali yap›da, sermaye piyasalar›n›n d›ﬂar›ya aç›lmas›, söz konusu yap›lar›n
kald›ramayaca¤› bir yük getirecektir. Nitekim Asya Krizi’nde sermaye piyasalar›ndaki
çöküﬂ de bu sebepten dolay› oldu.
‹kincisi ise IMF programlar›n› haz›rlayan
ekonomistlerin neoklasik ekonomi ilkelerine olan körü körüne ba¤l›l›¤›yd›. Neoklasik
yaklaﬂ›mda ekonomi tam anlam›yla bir pozitif bilim olarak görülür ve ekonomik sorulara matematik formülleriyle net cevaplar
getirilebilece¤ine inan›l›r. Söz konusu ekonomik sorular›n içinde bulunduklar› co¤rafi,
tarihsel, kültürel çerçeve ile olan etkileﬂimleri göz ard› edilir. IMF’nin neoklasik ekonomistleri de Asya Krizi’nde ülkelere standart paketler, yani ayn› sorunlar› yaﬂayan
her ülkeye uyarlanabilece¤ini düﬂündükleri
çözüm önerileri getirdiler. Halbuki baﬂka
zamanda, baﬂka co¤rafyalarda baﬂar›l› olan
çözümler, Asya’da hüsrana u¤rad›.
IMF, krizden ne kadar ders ç›kard›? Bu
soruyu cevapland›rmak ﬂimdilik güç. Ancak
IMF yöneticileri, derslerini ald›klar›n› söylüyorlar. IMF’nin Asya-Pasifik Departman› Direktörü David Burton, May›s 2007’de yapt›¤›
bir konuﬂmada krizin IMF’de bir tak›m de¤iﬂikliklere yol açt›¤›n› ve art›k IMF’nin mevcut makroekonomik analizlerinin yan› s›ra finansal sektörleri de daha yak›ndan inceleyerek zay›fl›klar› tespit etti¤ini söyledi. IMF’in
bu tespitlerinde sadece ülke baz›nda de¤il

C M Y B

YABANCILAR ENDONEZYA’YA DÖNDÜ
Asya Krizi’nden en çok etkilenen ülkelere bakacak olursak, bu ülkelerin tamam›nda
olumlu bir ortam oluﬂtu¤unu ancak yapacak
iﬂlerin henüz bitmedi¤ini görüyoruz. Örne¤in, Endonezya’ya yabanc› sermaye geri
döndü ve bir yandan 2003’e kadar yaﬂanan
sermaye kaç›ﬂ›ndan sonra do¤rudan yat›r›mlar tekrar artmaya baﬂlarken di¤er yandan
da Cakarta Borsas› 2006 ve 2007’de dünyan›n en yüksek performansa sahip üç borsas›ndan birisi oldu. Endonezya’n›n borçlar›n›n GSY‹H’ye oran› ise h›zla düﬂüyor, döviz
rezervleri de 50 milyar dolar› aﬂt›. Özellikle
vergi ve gümrük alanlar›nda yap›lan reformlarla büyük baﬂar› sa¤land› ve piyasa denetlemesi de daha kuvvetli bir hale getirildi.
Mart 2007’de yürürlü¤e giren yeni Yat›r›m
Kanunu ile gerek yerli, gerekse yabanc› yat›r›m için daha sa¤l›kl› koﬂullar yarat›ld›. Ancak di¤er yandan mevzuat alan›nda gerekli
iyileﬂtirmeler henüz tamamlanmam›ﬂ durumda, özelleﬂtirmeler yeterince verimli olarak yap›lam›yor ve banka d›ﬂ› finans sektöründe ise ciddi sorunlar devam ediyor.

TAYLAND’IN PERFORMANSI YÜKSEK
Tayland, krizden en çabuk toparlanan
ülkelerden birisi oldu ve 2002-2004 döneminde Asya’n›n en yüksek ekonomik performansa sahip ülkelerinden biri olarak
dikkat çekti. Bu baﬂar›n›n ard›nda Tayland’›n güçlü ihracat› vard›. Ancak önce
2004’teki Tsunami felaketinin verdi¤i hasar,
sonra da 2006’daki askeri darbe nedeniyle
Tayland ekonomisi tekrar zor bir döneme
girdi. Malezya da Tayland gibi güçlü ihracat
sayesinde krizden s›yr›lan bir ülke oldu. Di¤er yandan Malezya hükümeti, o döneme
kadar Amerikan dolar›na hapsedilmiﬂ olan
Ringgit’i 2005 y›l›nda serbest b›rakt›. Her ne
kadar bu durum ithalat fiyatlar›n› aﬂa¤›ya
çekmiﬂse de 2007 y›l› itibariyle enflasyonist
etkiler kendisini göstermeye baﬂlad›. Malezya’n›n ekonomi politikalar›nda borçlar›n
düﬂük seviyede tutulmas›na ve döviz rezervlerinin yeterince yüksek olmas›na öncelik veriliyor ve bu da krizlere karﬂ› bir
koruma kalkan› oluﬂturuyor.
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Pakistan pazar›
TÜRK‹YE için
önemini koruyor

Çin, kapitalizmi komünizm
içinde kullanmay› baﬂard›

Türk-Pakistan ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›

Amerika’n›n, Afganistan’daki terör eylemlerini sona erdirmek amac›yla Pakistan ordusu ile birlikte baﬂlatt›¤› operasyonlar, Pakistan içerisinde bir dizi terör
eylemlerini de tetiklemiﬂ oldu. Bu eylemlerin yo¤unlu¤unu art›rmas›, Pervez Müﬂerref ve kendisini destekleyen hükümetin son zamanlar›na yani seçim dönemine
denk gelmiﬂ ve Benazir Butto’nun öldürülmesine yol açm›ﬂt›r. Benazir Butto’nun,
seçim dönemi konuﬂmalar›nda, Pakistan’›n Afganistan ile s›n›r bölgelerini
Amerikan askerlerine açaca¤›n› aç›klamas› ve nükleer s›rlar›n› di¤er Müslüman ülkeler ile paylaﬂt›¤› söylenen ünlü Pakistanl› fizikçiyi Amerika’ya teslim edece¤ini
söylemesi de Butto’nun suikasta kurban
gitmesinin zeminini haz›rlam›ﬂ olabilir.
Tüm bu terör eylemleri aras›nda, bilindi¤i üzere, Pakistan’da seçimler gerçekleﬂtirildi. Seçimlerin sonucunda, Butto’lar›n
kurmuﬂ oldu¤u Pakistan Halk Partisi tek
baﬂ›na iktidara gelmiﬂ ve ço¤unlu¤un oyunu alamam›ﬂ olmas›na karﬂ›n Navaz ﬁerif
taraf›ndan da desteklenerek hükümeti
oluﬂturmuﬂtur. O dönemde yasakl› olan
As›f Ali Zerdari yerine Yusuf Gilani Baﬂbakan olmuﬂtur. Daha sonraki süreçte sivil
hükümetten gelen bask› nedeniyle Pervez
Müﬂerref görevinden istifa etmiﬂ ve As›f
Ali Zerdari Cumhurbaﬂkan› seçilmiﬂtir. Ancak, sivil hükümet döneminde Afganistan’da artan terör eylemleri nedeniyle
Amerikan ordusu Pakistan’›n kuzeyine
yapm›ﬂ oldu¤u bask› ve operasyonlar› art›rm›ﬂ bunun sonucunda Pakistan içerisindeki terör eylemleri de art›ﬂ göstermiﬂtir.

KR‹ZDEN VE TERÖRDEN BUNALAN
HÜKÜMET DIﬁ DESTEK ARAYIﬁINDA
Uzun bir aradan sonra yönetimi devralan sivil hükümeti baﬂlang›ç döneminde
meﬂgul eden terör olaylar›n›n peﬂi s›ra
baﬂ gösteren global krizler, hükümeti negatif etkilemeye devam etmiﬂtir. ‹lk olarak ülkede tah›l s›k›nt›s› baﬂ göstermiﬂ,

Terör eylemleri, global kriz ve siyasi çalkant›larla mücadele etmek durumunda kalan Pakistan, Türk yat›r›mc›lar›
için önemini korumaya devam ediyor. Yeni kurulan hükümet, yurtd›ﬂ›nda destek ararken, Pakistan özellikle
enerji sektöründe acil yat›r›ma gereksinim duyuyor.
daha sonra ise baﬂlayan ekonomik krizler
nedeniyle yüzde 20 civar›nda bir devalüasyon yaﬂanm›ﬂt›r. Hemen tüm faaliyet
alanlar›n› etkileyen fiyat art›ﬂlar› nedeniyle zaten çok hassas bir noktada bulunan
ekonomi büyük darbe yemiﬂtir. Yabanc›
yat›r›m ve para rezervleri azalm›ﬂ, S&P ülke kredi notunu bir puan azaltm›ﬂt›r. Geçen dönemde yat›r›m yap›lmamas› nedeniyle ülkede enerji krizi baﬂlam›ﬂ ve tüm
ülkede 6 saate varan günlük elektrik kesintileri baﬂlam›ﬂt›r. Tüm bu olumsuz koﬂullar alt›nda göreve yeni baﬂlayan hükümet d›ﬂ destek aray›ﬂ›na girmiﬂtir.

TÜRK‹YE, PAK‹STAN’I
DE⁄ERLEND‹RMEL‹D‹R
Pakistan’›n mevcut konumu nedeniyle Müslüman Körfez ülkelerinden destek ald›¤› bilinmektedir. Özellikle Suudi Arabistan gibi ülkeler yard›m olarak
petrol ve kredi sa¤lamaktad›r. Bu deste¤in sivil hükümet döneminde artarak
devam edece¤i beklenmektedir. Yine
Çin uzun vadeli kredi sa¤lamaktad›r.
Geçmiﬂ dönemde yaﬂad›¤› s›k›nt›lar nedeniyle borçlar› ertelenen Pakistan’a
önümüzdeki dönemde çeﬂitli ülkeler taraf›ndan yine yard›m yap›laca¤› beklenmektedir. Türkiye-Pakistan aras›ndaki
ticari iliﬂkiler zaten uzun süredir minimum düzeyde devam etti¤i için herhangi bir etkilenme beklenmemektedir.
Geçmiﬂ dönemlerde inﬂaat sektöründe,
Çinli müteahhitlerin damping uygulamas› ve düﬂük bedeller ile önemli projeleri alm›ﬂ olmas› nedeniyle, Türk ‹nﬂaat Sektörünün Pakistan pazar›na olan ilgisini azaltm›ﬂt›r. Bu konu ile ilgili rahatlatan geliﬂme bu müteahhitlerin alm›ﬂ olduklar› iﬂlerin bir k›sm›n› tamamlayamam›ﬂ olmalar› ve idareler nezdinde güvenirlili¤i kaybetmeleridir. Tüm
bu olumsuzluklara ra¤men Türk yat›r›mc›lar› için Pakistan pazar› hala önemini korumaktad›r. ‹lk olarak Pakistan

stratejik bir bölgede yer almaktad›r. Kuzey bat›s›nda yer alan Afganistan ve bat›s›nda yer alan ‹ran nedeniyle Amerika
taraf›ndan vazgeçilemeyen bir müttefik
konumundad›r. ‹kinci olarak, kuzeydeki
Özbekistan, K›rg›zistan, Tacikistan, Kazakistan gibi ülkelerin, Iran d›ﬂ›nda denize tek ç›k›ﬂ noktas›d›r. Gwadar Liman›
zaten bu amaçla yap›lm›ﬂt›r. Pakistan’›n
etraf›ndaki ülkeler düﬂünüldü¤ünde,
enerji kaynaklar›n›n kesiﬂme noktas›nda
oldu¤u görülmektedir.. Son olarak, 180
milyonluk nüfusu ile büyük bir iﬂgücü
ve potansiyel konumundad›r. Sadece
ülke içi de¤il, civar ülkeler içinde iﬂ gücü sa¤lama imkan› vard›r. Üretti¤i kaliteli pamu¤u tekstil mamullerine çevirebilmek için modern tekstil makinelerine
ve kimyasallar›na ihtiyac› vard›r. Ülkede
henüz daha yeryüzüne ç›kar›lmay› bekleyen maden ve yer alt› zenginlikleri
mevcuttur. Geçmiﬂ dönemlerde hükümetler yabanc› yat›r›mc›y› koruyan bir
dizi önlem alm›ﬂlard›r.
Ayr›ca, terör nedeniyle birçok firma
Pakistan a girmemekte, bu nedenle Ortado¤u ve Kuzey Afrika bölgelerinde
yaﬂanan rekabet bu ülkede görülmemektedir. Afganistan pazar›nda çal›ﬂmaya al›ﬂm›ﬂ Türk müteahhitleri için
bu durum bir avantaj olarak de¤erlendirilebilir.
Tüm sorunlar›na ra¤men Türk yat›r›mc›lar›n› bekleyen ülkede de¤erlendirilmesi gereken sektörlerin baﬂ›nda
enerji gelmektedir. Ülkenin çok acil
enerji yat›r›mlar›na ihtiyac› vard›r. Altyap› konusunda büyük eksikler nedeniyle
gerçekleﬂtirilmesi gereken çok say›da
proje vard›r. Konut eksi¤i nedeniyle her
y›l 100 bin konut gereksinimi vard›r.
EMAAR ve EL NAKHEEL gibi körfez ülkeleri yat›r›mc›lar› Pakistan’da konut
sektöründe milyarlarca dolarl›k yat›r›m
yapmakta ve tecrübeli müteahhitlere ihtiyaç duymaktad›rlar.
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‘TAYVAN
YATIRIMINI
ÇEKMEYE
ÇALIﬁACA⁄IZ’
Geçti¤imiz günlerde, DE‹K/Türk-Tayvan ‹ﬂ Konseyi Baﬂkanl›¤›n› devralan Yavuz Onay,
Türkiye’nin Tayvan ile iletiﬂiminin, Çin ile olan iletiﬂiminden
çok daha eskilere dayand›¤›n›
belirterek, önümüzdeki 2 y›l içerisinde Türkiye’nin Tayvan ile
iliﬂkilerinin maksimum seviyeye
ç›kar›lmas› için temaslar›n yo¤unlaﬂaca¤›n› vurguluyor. Onay,
Tayvan’la ortak olarak geliﬂtirilebilecek projelerde ilk somut
ad›m›n at›ld›¤›na dikkat çekerek
“Havac›l›k alan›nda ortak bir
proje üzerinde çal›ﬂ›yoruz. Tayvan’dan yat›r›m çekmek, Çin’den
yat›r›m çekten çok daha kolay.
Tayvanl›lar iletiﬂim konusunda
çok daha aç›k, dünya ticaretinde
çok daha deneyimliler. Öte yandan, arazi fiyatlar›n›n çok yüksek olmas› nedeniyle buna bir ﬂekilde zorunlu kald›lar. Genellikle
Çin’de üretim yap›p, Tayvan’a
aktar›yorlar. Tayvanl›lara Türkiye’deki imkanlar› gösterece¤iz
ve yat›r›m çekmeye çal›ﬂaca¤›z.
Bunun ard›ndan ikinci hedefimiz, Türkiye ve Tayvan’› enerji
alan›nda biraraya getirmek” ifadesini kullan›yor.
Tayvan’›n maddi gücü ile Asya’da, Çin’den asl›nda bir ad›m
ileride oldu¤unu sözlerine ekleyen Çolako¤lu D›ﬂ Ticaret Yönetim Kurulu Baﬂkan› Yavuz Onay
“Tayvan, dünyadaki döviz rezervleri en yüksek olan ülkelerden birisi. Topraklar›n›n s›n›rl›
ve nüfusunun yüksek olmas›,
Tayvanl›lar› baﬂka bölgelerde yat›r›m yapmaya itiyor. Ancak, Avrupa onlar› korkutuyor. Irksal
aç›dan uzak buluyorlar, kültürel
aç›dan çekiniyorlar. Mant›k
uyuﬂmazl›¤› var. Öte yandan Türkiye bu engelleri kolayl›kla aﬂabilir. Havac›l›k bu iﬂbirli¤inde
önemli bir ad›m olarak de¤erlendirilmelidir. Bunu enerji ard›ndan da geri dönüﬂüm konular›
takip edebilir” diyor.

dünyan›n fabrikas› haline getirmek için
her ﬂeyi kopyalama, varlar›n› yoklar›n›
sanayiye yat›rma yoluna gittiler. Sanayileri bu ﬂekilde güçlendi. Türkiye’de 30’a
yak›n mal piyasas›nda Çin mallar›n›n
a¤›rl›¤› var. Özellikle oyuncak, armatür,
gözlük, hal›, klima, eﬂantiyon, bilgisayar
ve aksam›, cep telefonu aksesuarlar› gibi
baz› piyasalarda. Böylece Türkiye’ye y›lda kaçak ve resmi, toplam 5 milyar dolara yak›n mal girdi¤i tahmin ediliyor.
Bu bir masa bir kasa ﬂirketler h›zla yerli
ortaklar bulup ithalata geçiyor. Örne¤in
Türkiye’de 130 civar›nda Çin firmas› var.
Bunlar›n ço¤u ‘asgari sermayeli’ ithalat
ﬂirketleri. Yat›r›m yapm›yorlar.

Ç‹N ‹LE T‹CARET‹N ANAHTARI
KONSORS‹YUMLAR
Türk ortaklar›n›n paylar› yüzde 1 gibi küçük ve komik düzeyde kal›yor”
ifadesini kullan›yor. Çolako¤lu D›ﬂ Ticaret Yönetim Kurulu Baﬂkan› Yavuz
Onay, “Türkiye’de ﬂöyle bir problem
var. Biz herkesten korkuyoruz. Çinliler
bizden korkmuyor. Mesela Cezayir’de
bir iﬂ almak istiyorsunuz ve yak›n iliﬂki
içerisindesiniz. Çin’de eksik olan ﬂey
yönetim ve politik güç. Çin, iﬂin hamall›¤›n› yapar. Servisi, malzemeyi verir
ama di¤er ﬂeylerde eksiktir. Siz bunu
nas›l tamamlars›n›z? Konsorsiyum oluﬂtural›m, ben kendi avantajlar›m›, sen
kendi avantajlar›n› kullan dersiniz. Ki
bizim son çal›ﬂmalar›m›z bu yöndeydi.
Her y›l bize Çin’den büyük müteahhitler gelir, ancak biraz zorlama ile ilerlerdi iﬂler” diyen art›k iﬂlerin biraz daha
farkl› iﬂleyece¤ini ifade ediyor. Onay,
ﬂunlar› kaydediyor: “Türkiye için Çin ya
da baﬂka bir devletle konsorsiyum yapmak bir zorunluluk. Örne¤in, bir ofis
inﬂa ederken, içinde kullanaca¤›n›z cihazlar Çin’de üretiliyor olacak muhtemelen. Bu durumda Türkiye, Cezayir
gibi bir ülkede politik gücünü kullanacak; Çin de Türkiye’nin politik gücünü
destekleyecek piyonlar›n› getirecek. ‹ﬂte, Çin ve Türkiye’nin ortak hareket
alan› bu ﬂekilde oluﬂmal›d›r. Mant›k ve
olanak uyuﬂmas›n› yakalayarak konsorsiyumlar oluﬂturulmas› her iki ülkenin
kazanmas›n› sa¤layacakt›r.
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FOTO⁄RAF: ‹LKER TURAN

Onay,
Türkiye’de
130 civar›nda
asgari
sermayeli
Çin firmas›
oldu¤unu
söylüyor.

DE‹K/Türk-Tayvan ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› ve Türk-Çin ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan Yard›mc›s› Yavuz Onay, Çin Halk Cumhuriyeti’nin dünya ekonomisine entegre oluﬂunun 10-15 y›ll›k bir geçmiﬂi oldu¤una
iﬂaret ederek Çinlilerin “Kapitalizmi Komünizm ‹çerisinde Nas›l Kullan›r›z?” sorusuna do¤ru yan›tlar bulmay› baﬂard›¤›n› ifade ediyor. “Çin’in, son 30 y›la kadar Bat› için bir s›r olarak kald›¤›n› biliyoruz. Bugün bile Çin’i anlamak, etnik
yap›s›n›, ülke içerisindeki farkl› dengeleri kavramak oldukça güç. Bir Çinli için
bile bu geçerli” diyerek Çin’in sahip oldu¤u de¤iﬂik de¤erleri, ‘Kapitalizmin
içerisinde olmak onu tamamen benimsemek anlam›na gelmez’ idesiyle harmanlayarak ekonomik anlamda yükseliﬂ
yakalad›¤›n›n alt›n› çiziyor. Onay, “Çin’i
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Kurt: Keﬂke Türkiye de
Malezya kadar olabilse
Türkiye’nin, Malezya’ya, “Türkiye, Malezya olur mu?” sorusuyla aﬂina oldu¤una
iﬂaret eden Türk-Malezya ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Nail Kurt, o dönemde Malezya’da uzaya
bir astronot gönderme konusunun tart›ﬂ›ld›¤›n› ileterek “Türk medyas›nda geri kalm›ﬂ
bir ülke gibi gösterilmeye çal›ﬂ›lan Malezya’n›n en önemli ihracat mallar› aras›nda
elektronik araç gereçler ilk s›ralarda yer al›yor. Örne¤in Malezya dünyan›n en büyük
bilgisayar hard diski üreticisi ülkelerinden
biri. Ülke, Türkiye’nin üçte bir oran›nda
nüfusa sahip oldu¤u halde 98 milyar dolarl›k (Türkiye’den daha fazla) ihracata sahip.
Tüm bunlar› alt alta toplad›¤›m›zda çizilen
portre, ‘Keﬂke Türkiye de Malezya kadar
olabilse’ dedirtecek cinsten” diyor.

Türk-Malezya ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Nail Kurt, Malezya’n›n ekonomi portresinin Türkiye’den daha olumlu bir çizgide ilerledi¤ine
iﬂaret ederek, “Türkiye de keﬂke Malezya kadar olabilse” diyor.

MALEZYA HALKI ‹NC‹N‹YOR

Türk-Malezya ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Nail Kurt

Malezya hakk›nda yeterli bilgiye sahip olmadan ortaya at›lan bu tart›ﬂman›n Türkiye’yi
dost bilen Malezya halk›n› incitti¤ini belirten
Kurt, “Her iki ülkenin genel anlamda benzerlikleri olmakla birlikte farkl›l›klar benzerliklerden fazlad›r ve her iki ülke farkl› sosyal,
kültürel ve ekonomik dinamiklere sahiptir”
ﬂeklinde konuﬂuyor.
1957 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›n› kazanan Malezya’n›n 1989-1996 y›llar› aras›nda ortalama
yüzde 8,5’lik büyüme oran› ile dünyan›n en
h›zl› büyüyen ekonomilerinden biri olmay›
baﬂard›¤›n› kaydeden Kurt, Malezya’n›n son
20 y›ldaki h›zl› büyümesinin yüksek yerel ta-

sarruflarla ve çok miktarda do¤rudan yabanc›
yat›r›m çekilmesiyle sa¤lad›¤›n›n alt›n› çiziyor.
Ülkenin ald›¤› do¤rudan yabanc› yat›r›m›n
ço¤unun imalat sanayine yöneldi¤ini, fakat
bu oran›n gittikçe hizmetler sektörünün lehine de¤iﬂti¤ini ifade eden Türk-Malezya ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan› Kurt, Malezya’n›n bilgi tabanl› ekonomiye sahip olmak için yabanc›
yat›r›mlar› yüksek bilgi içeren sektörlere çekmeye çal›ﬂt›¤›na da dikkat çekiyor.
Malezya’n›n geleneksel d›ﬂ ticaret partnerleri olan Japonya, Amerika, Singapur gibi ülkelerden yüklü miktarlarda ithalat yapmas›na
karﬂ›l›k, Türkiye’den gerçekleﬂtirdi¤i s›n›rl›

düzeydeki (2007 y›l›nda 1.253 milyon dolar)
ithalat›n temel nedeninin Malezya hakk›nda
bilgi eksikli¤i, promosyon konusundaki zafiyetler ve Türk firmalar›n›n Malezya’y› uzak
görerek aktif faaliyette bulunmamas› oldu¤unu belirten Kurt, bu sorunun çözümünün fuarlara kat›l›m yoluyla Türk ürünlerinin tan›t›m› oldu¤unu dile getiriyor.

TÜRK F‹RMALARI KEND‹LER‹N‹
MALEZYA PAZARINDA TANITMALI
“Öncelikle firmalar›m›z›n Malezya’y› uzak,
yabanc› ve ulaﬂ›lmas› güç bir pazar olarak
de¤il, ciddi bir pazar olarak alg›lamalar› ve
girmeyi gerçekten istemeleri gerekiyor” diyen
Türk-Malezya ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Nail Kurt,
Malezyal›lar›n büyük ölçüde Türkiye hakk›nda olumlu düﬂüncelere sahip oldu¤unun ancak, bilgi ve tan›t›m eksikli¤inin söz konusu
oldu¤unun alt›n› çiziyor.
Büyük ölçekli Türk firmalar›n›n Malezya
pazar›na yerli acenteler vas›tas›yla veya ﬂube
açarak girmelerinin Türk ürünlerinin tan›t›m›na olumlu katk› sa¤layaca¤›n› söyleyen Kurt,
“Markal› ürünleri ile girmek Türk mal› imaj›n›n yerleﬂmesinde önemlidir ve bu konuda
devlet destekleri de bulunmaktad›r” diyerek
tan›t›m sorunun Malezya’da bulunarak çözülebilece¤ini sözlerine ekliyor.

Singapurlular
Türkiye’yi liman
merkezi yapabilir
Türk-Singapur ‹ﬂ Konseyi
Baﬂkan› ve Singapur Cumhuriyeti Fahri Baﬂkonsolosu P›nar
Aran, Mersin Liman›’n›n 36 y›ll›k
iﬂletme hakk›n› Singapore Port
Authority (PSA) ile ortak olan
PSA-Akfen Grubu’nun almas›n›n,
Uzak Do¤u’nun liman merkezi
olan Singapur ile Türkiye’nin yak›n gelecekte özellikle liman iﬂletmeleri konusunda yapabilecekleri ortak çal›ﬂmalar için at›lan en önemli ad›mlardan biri oldu¤unu ifade ediyor. Limanlar
konusundaki iﬂbirli¤inin ikinci
dura¤›n›n ‹zmir, üçüncü dura¤›n›n da ‹stanbul oldu¤unu belirten Aran, Singapur’un temel hedefinin Türkiye’yi, Orta Avrupa’n›n ve Akdeniz’in liman merkezi olarak güçlendirmek oldu¤una iﬂaret ediyor.

‹STANBUL’DA GEL‹ﬁT‹R‹LECEK
LOJ‹ST‹K L‹MANLARA ‹LG‹
“Singapurlu liman iﬂletmecileri, Türkiye’yi merkez haline getirip, Türkiye üzerinden Rusya’ya,
Karadeniz ülkelerine ve Akdeniz
ülkelerine ulaﬂmak istiyor” diyen
Türk-Singapur ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Aran, ülkenin, ‹stanbul’da geliﬂtirilecek olan yeni lojistik limanlarla da ilgilendiklerine iﬂaret ediyor. Yaklaﬂ›k beﬂ y›l sürece¤i öngörülen ve “master plan”
olarak an›lan ‹stanbul’u bir liman
merkezi haline getirme projesinin Singapurlularla muhtemel
baﬂka bir iﬂbirli¤i sahas› oldu¤unu sözlerine ekliyor. Aran, Singapurla liman iﬂletmecili¤i hari-

cinde elektronik, ar›tma, yüksek
teknoloji ve turizm konusunda
iﬂbirli¤i yap›labilece¤ine iﬂaret
ederken ülkenin en büyük s›k›nt›s›n›n eleman azl›¤› yönünde oldu¤una dikkat çekiyor. Marmaray projesinin elektrik tesisat› ve
iletiﬂim k›sm›n› Singapurlular›n
yapt›¤›n› vurgulayan Aran, böylesine büyük bir projede bile
yaln›zca 3-4 Singapurlu’nun çal›ﬂt›¤›n› dile getiriyor.

TÜRK‹YE ‹Ç‹N HEYECAN
VER‹C‹ B‹R TABLO SUNAMADIK
Singapurlu
iﬂadamlar›n›n
Türkiye’de baz› sorunlar yaﬂad›¤›n› da aç›klayan P›nar Aran,
“Singapurlular, Mersin Liman›’n›n yan› s›ra ‹skenderun Liman›’n›n ihalesini de kazanm›ﬂt›. Fakat ihale, rekabet kuruluna
aksettirildi ve 225 milyon dolarl›k teminat mektuplar› üç y›l
bekledi. Keza e-devlet projesine
dahil olmak istediler, ortaklar
de¤iﬂti, ödemeler konusunda
sorunlar ç›kt›. Dolay›s›yla Türkiye’de bahsetti¤imiz bu güzel
projeler biraz sorunlu do¤du.
Sonuç olarak cesaret verici ve
heyecanland›r›c› bir tablo sunamad›k. Singapurlular da oldukça prensip sahibi bir millettir.
Bundan dolay› bu yaﬂananlar
biraz geri ad›m atmalar›na neden oldu. Ama ﬂimdi bozulan
moralleri düzeltmek için çal›ﬂmalar›m›z› sürdürüyor ve olas›
ortakl›k projeleri konusunda
Singapurlular› bilgilendirmeye
çal›ﬂ›yoruz” ﬂeklinde konuﬂuyor.

‘Vietnam’da Çin konusundaki hatalar›m›z› tekrarlamamal›y›z’

TAﬁIMA GÜÇLÜ⁄Ü ‹K‹L‹
‹L‹ﬁK‹LERDE EN BÜYÜK SORUN
Vietnam ve Türkiye aras›ndaki ticaret hacminin geliﬂtirilmesi için yeterli zeminin henüz haz›r
olmad›¤›n› belirten Türk-Vietnam ‹ﬂ Konseyi
Baﬂkan› Abac›o¤lu, “Yeterli zeminin olmamas›,
yeterli potansiyelin olmad›¤› anlam›na gelmiyor.
Zemini haz›rlamak için f›rsatlar› görüp biran önce ﬂartlar› zorlamak gerekiyor. Türk-Vietnam ‹ﬂ
Konseyi, bu zemini haz›rlamak için var gücüyle
çal›ﬂacak” ifadesini kullan›yor. Türkiye ile Vietnam aras›ndaki ticari ve ekonomik iliﬂkilerin geliﬂtirilmesinin önündeki en büyük engelin, iki

Türk-Vietnam ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›
Abac›o¤lu, Çin konusunda yap›lan
hatan›n Vietnam’da yaﬂanmamas›
için Türk iﬂadamlar›n›n dikkatini
bu ülkeye çekmeye çal›ﬂ›yor
ülke aras›ndaki co¤rafi uzakl›ktan kaynaklanan
do¤rudan taﬂ›mac›l›k imkanlar›n›n ﬂimdilik olmamas› oldu¤unun alt›n› çizen Abac›o¤lu ﬂunlar› kaydediyor: “Navlun ücretlerinin yüksekli¤i,
Türk ihracatç›s›n›n Vietnam pazar›na giriﬂ fiyatlar›n› yukar› çekiyor. Dolay›s›yla, Türk ürünlerinin fiyat aç›s›ndan rekabeti oldukça zor bir konuma geliyor. Co¤rafi uzakl›k ve ulaﬂ›m imkanlar›n›n yetersizli¤i Türk iﬂ görenlerinin bu pazar›
ve sundu¤u imkanlar› yeterince tan›yamamalar›na ve iﬂ f›rsatlar›n›n de¤erlendirilememesine sebep oluyor. Bu, tan›t›m çal›ﬂmalar› ve kuvvetli
diyalog yoluyla düzeltilmesi gereken bir durum.
Bu do¤rultuda Vietnam’da bir “Türk ‹hraç Ürünleri” fuar› ve benzeri etkinliklerin gerçekleﬂtirilmesinin faydal› olaca¤›n› düﬂünüyorum.”
‹ﬂbirli¤i potansiyeline sahip sektörlerin baﬂ›nda gemi inﬂas›n›n geldi¤ini vurgulayan Necati
Abac›o¤lu, Vietnam hükümetinin, Aral›k 2005
itibariyle tekstil sektörünün entegrasyonu ve yeniden yap›lanmas› konusunda karar ald›¤›n›, bu
süreç çerçevesinde iki ülke aras›nda tekstil alan›nda iﬂbirli¤inin geliﬂtirilebilece¤ini ve Çin’e
karﬂ› bir rekabet avantaj› oluﬂturulabilece¤ini iletiyor. G›da iﬂleme makineleri konusunda geliﬂ-
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miﬂ teknolojiye sahip Türk g›da sektörünün, iki
ülke sektörleri aras›nda rahatl›kla iﬂbirli¤i projeleri geliﬂtirebilece¤ini de sözlerine ekleyen
Türk-Vietnam ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› “G›da alan›nda Kent firmas› ticari anlamda kendi markas›yla
Vietnam pazar›nda yer al›yor. ‹çecek alan›nda
da önemli bir pazar potansiyeli mevcut. Avustralya ve Güney Afrika’dan ﬂarap ithalat› art›yor.
Ayr›ca, perakende ticaret sektörü de h›zla geliﬂiyor. Türk firmalar›n›n bu pazar› çok ciddi olarak
dikkate almalar› gerekiyor” ﬂeklinde konuﬂuyor.

GEM‹ ‹NﬁASI VE TEKST‹L
KONUSUNDA ‹ﬁB‹RL‹⁄‹ YAPILAB‹L‹R
‹ﬂbirli¤i aç›s›ndan di¤er bir önemli sektörün
de cam ve cam ürünleri oldu¤una, bu alanda
Vietnam’da Paﬂabahçe ve ﬁiﬂecam ürünlerinin
görülebilece¤ine dikkat çeken Abac›o¤lu, ülkede, altyap› konusunda da büyük bir gereksinimin gündemde oldu¤unu, baﬂta karayollar› inﬂas› ve su sistemleri olmak üzere, altyap› benzeri projelerin, Dünya Bankas› ve Asya Kalk›nma
Bankas› gibi uluslararas› kuruluﬂlar›n kredileriyle finanse edildi¤ini, bundan ötürü de Türk müteahhitlik ﬂirketleri için büyük f›rsatlar taﬂ›d›¤›n›
vurguluyor. Vietnaml› yetkililerin, ülkenin makine, elektrikli ve elektronik ürünler, demir-çelik
ürünleri, kimyasal ürünler ve gübre baﬂta olmak
üzere birçok ürüne ihtiyaç duydu¤unu belirten
Abac›o¤lu, Vietnam’›n Türkiye’den özellikle demir-çelik, tekstil kimyasallar› ve mühendislik
ürünleri ithal edebilece¤inin de¤iﬂik platformlarda dile getirildi¤ini ifade ediyor
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Gemi inﬂa sanayii,
Viyetnam ile iﬂbirli¤i
potansiyeline sahip
sektörlerin baﬂ›nda
geliyor.

Türk-Vietnam ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Necati
Abac›o¤lu, “Türk-Vietnam ‹ﬂ Konseyi olarak temel hedefimiz Türk iﬂadamlar›n›n dikkatini Vietnam’daki f›rsatlara çekmek. Çin konusunda düﬂülen gecikme ve ülkeyi alg›layamama hatas›na
düﬂmemeliyiz. Tekrarlanan hatalar yanl›ﬂa dönüﬂür. Herkes hata yapabilir ama Vietnam gibi bir
pazar söz konusu olunca yanl›ﬂ yapma ﬂans›m›z›n olmad›¤›n› düﬂünüyorum” ﬂeklinde konuﬂuyor. Vietnam taraf› ile ikili iliﬂkileri geliﬂmesiyle
ve karﬂ›l›kl› dostluklar›n ço¤alt›lmas›yla iﬂbirli¤i
zemininin kendili¤inden oluﬂaca¤›na ve geliﬂece¤ine iﬂaret eden Abac›o¤lu, “Yeter ki iyi niyetli olal›m ve tek tarafl› k›sa süreli ç›karlardan
uzak dural›m. Önceli¤imiz iﬂbirli¤i zeminini sa¤l›kl› oluﬂturmak ve birbirine karﬂ› önyarg›s›z
olan her iki ülke halklar›n› birbirlerini yak›ndan
tan›ma f›rsat›n› yaratmak. Tan›nd›kça f›rsatlar
çok daha sa¤l›kl› de¤erlendirilir” diyor.

Baﬂbakan Gilani, Pakistan’›n enerji
alan›nda yat›r›ma aç›k oldu¤unu ifade etti.

G‹LAN‹:
Türkiye’nin güç
kazanmas›ndan
memnunuz
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu
(DE‹K) bünyesinde faaliyet gösteren Türk-Pakistan ‹ﬂ Konseyi, Pakistan Baﬂbakan› Yusuf R›za Gilani’yi 30 Ekim’de bir çal›ﬂma yeme¤i
ile a¤›rlad›. Yaklaﬂ›k otuz firma
temsilcisinin kat›ld›¤› toplant›ya
Devlet Bakan› Kürﬂad Tüzmen de
kat›larak iki ülke iﬂadamlar›na hitap etti. Tüzmen iki ülke ticari ve
ekonomik iliﬂkilerine de¤inerek
iki- üç y›ll›k dönem içerisinde iki
ülke ticari ve ekonomik iliﬂkilerinin
beﬂ milyar dolara ç›kar›lmas›n›n
hedeflendi¤ini belirtti. Pakistan
Baﬂbakan› Yusuf R›za Gilani ise
son y›llarda Türkiye’nin co¤rafi
avantaj›n› ön plana ç›kararak, güç
kazanmas›ndan memnuniyet duyduklar›n› belirterek, “Türkiye’nin
bölgede daha güçlü bir rol oynamas›n› ve nüfuzunu art›rmas›n›
bekliyoruz” dedi. Gilani, DE‹K taraf›ndan düzenlenen yemekte yapt›¤›
konuﬂmada Pakistan halk›n›n yüre¤inde Türkiye’nin özel bir yeri
oldu¤unu kaydetti. Tarihi ‹pek
Yolu’nun birleﬂtirdi¤i iki ülke
aras›ndaki sadece ticari mallar›n
de¤il, sanatç› ve filozoflar›n da
gidip geldi¤ini ve iki ülke kültürünü bu iliﬂkilerin yak›ndan etkiledi¤ini dile getiren Baﬂbakan
Gilani, Pakistan hükümetinin geniﬂ çapl› yap›sal reformlar hayata
geçirece¤ine iﬂaret etti.

Türk giriﬂimciler
11 Nisan 2009’da
‹stanbul’da
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) ve D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K), D›ﬂ Ticaret
Müsteﬂarl›¤› (DTM) iﬂbirli¤iyle Lütfi
K›rdar Kongre ve Sergi Saray›'nda,
10-11 Nisan 2009 tarihinde VII.
Dünya Türk Giriﬂimcileri Kurultay›'n› gerçekleﬂtirecek. Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül ve Baﬂbakan
Recep Tayyip Erdo¤an’›n kat›l›m›yla düzenlenecek olan Kurultay
kapsam›nda DE‹K bünyesinde kurulan ilgili Konsey’in çal›ﬂmalar›n›n
bölgesel bazda daha etkin bir ﬂekilde takip edilebilmesi Dünya
Türk ‹ﬂ Konseyi’nin yap›s› ve organlar› belirlenecek. Kurultay, yeni
temaslar kurmak ve Türk iﬂ dünyas›n› kuvvetlendirerek dünya çap›nda bir oluﬂuma ad›m için aktif fikir
ve deneyim al›ﬂveriﬂini sa¤lamak
üzere muazzam bir f›rsat olarak
de¤erlendiriliyor. Dünya çap›nda
Türk iﬂ dünyas›n›n giriﬂimcilerinin,
uluslararas› ﬂirketlerin Türk yöneticilerinin ve ileri gelen bürokratlar›n kat›laca¤› VII. Dünya Türk Giriﬂimcileri Kurultay›’n›n, dünyan›n
dört bir yan›nda faaliyet gösteren
Türk giriﬂimcilerin, gerek birbirleriyle gerekse Türkiye’de faaliyet
gösteren firmalarla ayn› çat› alt›nda
buluﬂmas›n› ve iﬂbirli¤i olanaklar›n› tart›ﬂmalar›n› sa¤layacak bir
zemin oluﬂturmas› hedefleniyor.
Detayl› bilgi için: Asena Selçuk
aselcuk@deik.org.tr

Yabanc›lar›n çal›ﬂma izinleri
hangi esaslara tabidir?
D‹LAVER
N‹ﬁANCI
DE‹K Hukuk Müﬂaviri
dnisanci@deik.org.tr

Türkiye’nin taraf oldu¤u ikili ya da çok tarafl› sözleﬂmelerde aksi öngörülmedikçe, yabanc›lar›n Türkiye’de çal›ﬂmaya baﬂlamadan önce
izin almalar› gerekir. Bakanl›k taraf›ndan verilebilecek çal›ﬂma izinleri süreli, süresiz ve ba¤›ms›z olmak üzere üç kategoride de¤erlendirilir.

H›zla büyüyen dünya ekonomisi ve buna paralel ﬂekilde ülkeler
aras›nda karﬂ›l›kl› olarak iﬂgücü
transferi, ülkeleri kendi milli s›n›rlar› içerisinde çal›ﬂmak isteyen yabanc›lara karﬂ› düzenlemeler yapmaya yöneltmiﬂtir. Ayn› gerekçe
ile ülkemizde de bu husus 4817
Say›l› Yabanc›lar›n Çal›ﬂma ‹zinleri
Hakk›nda Kanun ile düzenlenmiﬂtir. Bu Kanuna istinaden ç›kar›lan
Yabanc›lar›n Çal›ﬂma ‹zinleri Hakk›nda Kanunun Uygulama Yönetmeli¤i ve Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlarda Yabanc› Uyruklu Personel
‹stihdam› Hakk›ndaki Yönetmelik
de Resmi Gazetede yay›mlanarak
yürürlü¤e girmiﬂtir.

‹Z‹N ALINMASI GEREK‹YOR
Türkiye’nin taraf oldu¤u ikili ya
da çok tarafl› sözleﬂmelerde aksi
öngörülmedikçe, yabanc›lar›n Türkiye’de çal›ﬂmaya baﬂlamadan önce izin almalar› gerekir. Türkiye
d›ﬂ›nda ikamet eden yabanc›lar›n
bulunduklar› yerdeki Türkiye
Cumhuriyeti temsilcilikleri vas›tas›yla yapt›klar› baﬂvurular, bu temsilciliklerce Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’na iletilir ve durumu uygun görülenlere çal›ﬂma izni
verilir. Türkiye’de geçerli ikamet
izni olan yabanc›lar veya bunlar›n
iﬂverenleri ise baﬂvurular›n› do¤rudan Bakanl›¤a yapabilirler. Ayn›
esas uzatma baﬂvurular› için de
geçerli olup, süresi sona ermiﬂ bir
çal›ﬂma izninin uzat›lmas› için, sürenin bitiminden itibaren en geç
15 gün içinde uzatma baﬂvurusunda bulunulmas› gereklidir. Bu sürenin geçirilmesi halinde yap›lan
baﬂvuru, ilk defa baﬂvuru yapanlara uygulanan esaslara tabidir.
‹ﬂ piyasas›ndaki durum ve istihdama iliﬂkin geliﬂmelerin izin verilmesine elveriﬂli olmamas›; baﬂvurulan iﬂ için ülke içinde 4 haftal›k
süre içerisinde o iﬂi yapacak ayn›
niteli¤e sahip kiﬂinin bulunmas›;
yabanc›n›n geçerli bir ikamet tezkeresinin bulunmamas›; bir iﬂyeri,
iﬂletme veya meslek için izin talebi
reddedilen yabanc›n›n ayn› iﬂyeri,
iﬂletme veya ayn› meslek için izin
talebinin reddedildi¤i tarihten itibaren 1 y›l geçmeden yeniden izin
talebinde bulunmas› ve yabanc›n›n çal›ﬂmas›n›n milli güvenlik,
kamu düzeni, genel asayiﬂ, kamu

yarar›, genel ahlak ve genel sa¤l›k
için tehdit oluﬂturmas› hallerinde
çal›ﬂma izni veya uzat›lmas› istemi
Bakanl›k taraf›ndan reddedilir.
Bakanl›k taraf›ndan verilebilecek çal›ﬂma izinleri süreli, süresiz
ve ba¤›ms›z çal›ﬂma izni olmak
üzere üç kategoride de¤erlendirilmektedir. Belirli bir iﬂyeri veya iﬂletmede ve belirli bir meslekte çal›ﬂmak ve en çok 1 y›l geçerli olmak üzere verilen izin süreli çal›ﬂma izni olup, bir y›l›n sonunda ayn› iﬂyeri veya iﬂletme ve ayn› meslekte çal›ﬂmak üzere 2 y›l daha ve
3 y›ll›k sürenin sonunda, 3 y›l daha uzat›labilecektir.

BA⁄IMSIZ ‹Z‹N VER‹LEB‹L‹R
Bu izin yabanc›n›n Türkiye’de
en az 8 y›l kanuni ve kesintisiz
ikamet etmesi veya toplam 6 y›ll›k
kanuni çal›ﬂmas›n›n bulunmas› durumunda; belirli bir iﬂletme, meslek, mülki veya co¤rafi alanla s›n›rland›r›lmaks›z›n süresiz olarak
da verilebilir. Türkiye’de en az 5
y›l kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiﬂ olmalar›, çal›ﬂmalar›n›n
ekonomik kalk›nma aç›s›ndan katma de¤er yaratmas› ve istihdam
üzerinde olumlu etki yapacak olmas› koﬂuluyla yabanc›lara ba¤›ms›z çal›ﬂma izni de verilebilmektedir. Türk vatandaﬂ› ile evli olan ve-

ya evlilik birli¤i en az 3 y›l sürdükten sonra sona ermiﬂ olmakla birlikte Türkiye’de yerleﬂmiﬂ olan yabanc›lar ile bunlar›n Türk vatandaﬂ› eﬂinden olan çocuklar›na; Türk
Vatandaﬂl›¤› Kanununun 19, 27 ve
28 inci maddeleri çerçevesinde
Türk vatandaﬂl›¤›n› kaybedenler
ve bunlar›n füruuna; rüﬂt yaﬂ›n›
doldurmadan Türkiye’ye gelerek
e¤itimini Türkiye’de tamamlayanlara; ‹skan Kanununa göre muhacir, mülteci veya göçebe olarak
kabul edilenlere; Avrupa Birli¤i
üyesi ülke vatandaﬂlar› ile bunlar›n AB üyesi ülkelerin vatandaﬂ›
olmayan eﬂ ve çocuklar›na; büyükelçilik, konsolosluk ve uluslararas› kuruluﬂlar›n Türkiye’deki
temsilciliklerinde görevlendirilenler ile eﬂ ve çocuklar›na; bilimsel,
kültürel ve sportif faaliyetler amac›yla k›sa süreli gelenlere ve kilit
personel niteli¤indeki yabanc›lara
4817 Say›l› Kanunda öngörülen
sürelere tabi olmaks›z›n çal›ﬂma
izni verilebilir.
Ülkemizin taraf oldu¤u ikili ya
da çok tarafl› sözleﬂmelerle çal›ﬂma izninden muaf tutulanlar›n; bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler amac›yla k›sa süreli olarak
gelenlerin; Türkiye’ye ithal edilen
makine ve teçhizat›n montaj›, bak›m ve onar›m›, kullan›m e¤itimi

verilmesi veya Türkiye’de ar›zalanan araçlar›n tamiri için 3 ay› geçmemek üzere ülkemizde bulunanlar›n; Türkiye’den ihraç edilen
mal ve hizmetlerin kullan›lmas›na
iliﬂkin e¤itim amac›yla 3 ay› geçmemek koﬂuluyla Türkiye’de bulunanlar›n; 6 ay› geçmemek koﬂuluyla fuar ve sirklerde görevli olarak Türkiye’de bulunanlar›n; e¤itim süresiyle s›n›rl› olmak üzere
üniversiteler ile kamu kurum ve
kuruluﬂlar›na bilgi ve görgülerini
art›rmak üzere gelenlerin; 3 ay›
aﬂmayan ve sosyo-kültürel ve
teknolojik alanlar ile e¤itim konular›nda Türkiye’ye önemli hizmet ve katk› sa¤layabileceklerin;
karﬂ›l›kl›l›k esas›na göre, ö¤renci
de¤iﬂim programlar› çerçevesinde
staj süreleri ile s›n›rl› olarak özel
veya kamu kuruluﬂlar›nda staj yapacaklar›n; Türkiye’nin taraf oldu¤u sözleﬂmeler gere¤ince veya
konsorsiyumlar taraf›ndan yürütülecek projelerde veya uluslararas›
kuruluﬂlarda çal›ﬂacaklar›n; 1 y›l
içerisinde 6 ay› geçmemek kayd›yla Türkiye’ye gelen tur operatörü temsilcilerinin; yetkili makamlarca talepleri uygun bulunan
sporcu ve antrenörlerin sözleﬂmeleri süresince çal›ﬂma izni almalar›na gerek bulunmamaktad›r.

DE‹K’TEN

Lübnan Baﬂbakan›, ekonomik
iﬂbirli¤ine dair görüﬂmeler yap›yor.

Türkiye ve
Lübnan iliﬂkileri
görüﬂüldü
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu
(DE‹K) Türk - Lübnan ‹ﬂ Konseyi, 4
Kas›m 2008 tarihinde Lübnan Baﬂbakan› Fuad Sinyora onuruna bir çal›ﬂma yeme¤i düzenlendi. TOBB Baﬂkan Yard›mc›s› ve DE‹K Yönetim
Kurulu Üyesi Halim Mete, DE‹K
Türk-Ortado¤u Bölge Koordinatör
Baﬂkan› ve Türk-Lübnan ‹ﬂ Konseyi
Mehmet Habbab ve çok say›da iﬂ
adam›n›n kat›ld›¤› toplant›da TürkLübnan ekonomik iliﬂkilerine de¤inildi. Lübnan Baﬂbakan› Fuad Sinyora toplant› s›ras›nda yapt›¤› konuﬂmada iki ülke aras›ndaki serbest
ticaret anlaﬂmas›yla bütün engelleri,
formaliteleri aﬂacaklar›n› belirterek,
“Önümüzdeki dönemin iﬂi budur”
dedi. Sinyora, Türkiye’nin, tarihiyle,
ekonomisiyle, konumuyla ve yakalad›¤› istikrar›yla hem Orta Do¤u’da
hem de do¤uyla bat› aras›nda
önemli görev alabilecek bir ülke oldu¤unu belirterek, Türkiye’nin dinler, kültürler aras›nda yak›nlaﬂmay›
sa¤lamak konusunda bir aç›kl›k ve
hoﬂgörü modeli oldu¤unu dile getirdi. Ankara’da çeﬂitli görüﬂmeler yapt›klar›n› ve bunlar›n büyük iﬂbirliklerine iﬂaret etti¤ini anlatan Sinyora,
iki ülke aras›ndaki ekonomik iliﬂkileri geliﬂtirmek için çal›ﬂmalar yap›ld›¤›na dikkati çekti. Sinyora, suikast
sonucu öldürülen eski Baﬂbakanlardan Refik Hariri’nin iliﬂkileri geliﬂtirmek, ticaret ve yat›r›mlar›n art›r›lmas› konusunda çal›ﬂmalar gösterdi¤ini
hat›rlatarak, bunlar sayesinde son
birkaç y›lda önemli miktarlarda art›ﬂlar görüldü¤ünü söyledi.
Ayn› zamanda iki ülkedeki karﬂ›l›kl› yat›r›mlarda ilerleme oldu¤unu vurgulayan Sinyora, Lübnanl›lar›n Türkiye’de bankac›l›k, telekomünikasyon gibi alanlarda yat›r›m
yapt›klar›na de¤indi. Yat›r›ma elveriﬂli ﬂartlar oluﬂmas› için çal›ﬂmalar›
sürdüreceklerini ifade eden Sinyora, Türk-Arap dünyas› aras›nda iﬂbirli¤i konular›n› geliﬂtireceklerini
dile getirdi. Sinyora, Lübnan’›n son
y›llarda çok s›k›nt› çekti¤ine ancak
ekonomisini zorlayan bu s›k›nt›lara
ra¤men büyük ölçüde sa¤laml›k ve
istikrarl› oldu¤unu aktard›.

D›ﬂ ekonominin Atlantis’i Japonya yeniden keﬂfedilecek
NUR TARAN
Strateji ve ‹letiﬂim Müﬂavirli¤i
Koordinatör Yard›mc›s›

Japonya, dünyan›n en büyük
10 ekonomisi aras›nda 2. s›radaki yerini uzun y›llard›r koruyor.
Öte yandan, Türkiye’nin yine
pek az de¤iﬂikli¤e u¤rayan ihracat yapt›¤› ülkeler listesine bak›ld›¤›nda ilk 10 ülke neredeyse
dünyan›n en büyük ekonomileri
listesi ile ayn›. O listeye uzun süredir al›nmak istenen, al›nmas›
için u¤runda uzun uzad›ya tart›ﬂ›lan bir ülke var: Türkiye’nin ihracat listesinde 59. s›rada yer
alan, ithalatta ise pastan›n yaln›zca binde 6’s›ndan faydalanabildi¤imiz Japonya.
Bir türlü istenen düzeye ulaﬂamayan Türk-Japon iliﬂkilerini
farkl› yönleriyle Kas›m say›s›nda
okuyucular› ile paylaﬂmaya çal›ﬂan Küresel, D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu’nun (DE‹K), AsyaPasifik Bölgesi’nin en büyük
ekonomisi olan Japonya için benimsedi¤i yeni aç›l›mlar› da gündemine taﬂ›m›ﬂ ve yak›n gelecekte DE‹K’in Japonya konusunda
etkinliklerine ivme kazand›raca-

DE‹K, 2 Aral›k’ta Türk-Japon iliﬂkilerinde ‘Nas›l
Yapmal›’ sorusunun yan›t›n› Türk-Japon ‹ﬂ Konseyi 16. Ortak Toplant›s›’nda bulmaya çal›ﬂacak.
¤›n› belirtmiﬂti. DE‹K, bu aç›l›mlar›n bir uzant›s› olarak Türk-Japon ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Say›n
Tuncay Özilhan’›n da ifade etti¤i
gibi Japonya’n›n dikkatini Türkiye’ye çevirmenin ﬂart oldu¤u
mottosu ile 2 Aral›k’ta Ceylan Intercontinental Otel’de Türk-Japon ‹ﬂ Konseyi 16. Ortak Toplant›s›’nda gerçekleﬂtirecek.
Japonya’n›n sayg›n iﬂ dünyas›
kuruluﬂu olan Nippon Keidanren’in, Türk-Japon ‹ﬂ Konseyi’nin
karﬂ› kanad› olarak kat›laca¤›
toplant› çerçevesinde 2007 y›l›nda Japonya’n›n d›ﬂ ülkelere yapt›¤› 73 milyar dolarl›k yat›r›mdan
yaln›zca 2 milyarl›k bir pay alabilen Türkiye’nin bu oran› art›rabilmesi için farkl› sektörlerden
kat›l›mc›lar “Nas›l Yapmal›?” sorusuna yan›t bulmaya çal›ﬂacak.
Türkiye ve Japonya aras›ndaki
ekonominin geliﬂtirilmesi ve iki
ülkenin iﬂbirli¤ine yeni bir ivme
kazand›rmas› aç›s›ndan özel bir
önem taﬂ›yan toplant›da, elektro-

nik ve bilgi teknolojileri, turizm,
g›da, inﬂaat müteahhitlik, enerjinin yan›nda oto yan sanayi sektörlerinin gelece¤i üzerinde tart›ﬂ›lacak. Toplant›n›n 2010 y›l›nda
kutlanacak olan “Türkiye’de Japonya Y›l›” öncesinde gerçekleﬂtirilmesinin temelinde Türkiye’nin haz›rl›klar›n› h›zland›rmas›
hedefi de bulunuyor.
Türk- Japon ‹ﬂ Konseyi’nin
bir baﬂka motivasyonu da Türk
mallar›n›n Japon pazar›nda az tan›nmas› ve bu nedenle uzun süreli reklam ve tan›t›m faaliyetleri
yürütülmesi gereksinimi, Japonya’n›n standartlar, kalite kontrol
ve ambalajlamada çok titiz bir
pazar olmas› ve bu nedenle çok
s›k› sa¤l›k tedbirleri uygulamas›,
co¤rafi uzakl›k ve nakliyat giderlerinin yüksek olmas› gibi TürkJapon iliﬂkilerinin önünde engel
teﬂkil eden sorunlara yönelik
olarak sunulacak çözüm önerileri üzerinde fikir paylaﬂ›m›nda
bulunmak olacak.

C M Y B

Toplant›, iki ülkenin iﬂbirli¤ine ivme kazand›rmas› aç›s›ndan önem taﬂ›yor.
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