KURESEL
KURESEL
1. MEDEN‹YETLER
‹TT‹FAKI FORUMU
MADR‹D’DE

Baﬂbakan Recep Tayyip
Erdo¤an’›n da kat›laca¤›
1’inci Medeniyetler ‹ttifak›
Forumu ‹spanyol ve Türk
iﬂadamlar›n› bir araya
getirecek. 12’de

7 O C A K 2 0 0 8 PA Z A R T E S ‹

REFERANS GAZETES‹N‹N ÜCRETS‹Z EK‹D‹R

Ucuz iﬂçi cenneti
Kosova, yat›r›m›n
yeni stratejik üssü
Avrupa pazarlar›na yak›nl›¤›, sahip oldu¤u genç nüfusuyla mali yard›mlar›n ve hükümet harcamalar›n›n azald›¤› 2006’da bile 5 bin
yeni ﬂirketin kuruldu¤u Kosova, Türk yat›r›mlar› için f›rsat kap›s›.

Türkiye
potansiyelini
Türkmenistan
ile paylaﬂabilir

‹ﬂçilik maliyetlerinin ortalama
220 euro oldu¤u Kosova pazar›,
Türk yat›r›mlar› için yeni bir stratejik üs. Avrupa pazarlar›na yak›nl›¤›,
Avrupa’n›n en genç nüfus oran›na
sahip olmas›, mali yard›mlar›n ve
hükümet harcamalar›n›n azald›¤›
2006’da bile 5 bin yeni ﬂirketin kuruldu¤u Kosova’da yaﬂanan belirsizlik ortam›, Türk yat›r›mlar› için
riskten çok f›rsat yaratabilir.
Kosova, tüm makro-ekonomik

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i ve DE‹K Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkmenistan’daki
yabanc› yat›r›mlar›n ülkeye dinamizm kazand›rd›¤›n› dile getirdi. Cumhurbaﬂkan›’n›n Türkmenistan ziyareti kapsam›nda
DE‹K taraf›ndan 6 Aral›k’ta düzenlenen Türkiye-Türkmenistan
‹ﬂ Forumu’nda konuﬂma yapan
Hisarc›kl›o¤lu, ekonomisi giderek güçlenen Türkiye’nin var
olan potansiyelini Türkmen iﬂadamlar›yla paylaﬂma hedefinde
oldu¤unu kaydetti.
Bu noktada Türk iﬂadamlar›n›n Türkmenistan’da karﬂ›laﬂt›klar› sorunlara de¤inen Hisarc›kl›o¤lu, vize iﬂlemleri ve çal›ﬂma izinleri konusunda s›k›nt›lar
yaﬂand›¤›n› belirterek, nakliyat
ve bankac›l›k iﬂlemlerinde de
kolayl›k ve iﬂbirli¤i talebini iletti.

istatistiklerin ötesinde kendisine has
iç dinamiklere sahip bir ülke profili
ortaya koyarken, ABD ve Avrupa
Birli¤i (AB), Balkanlar’›n tam ortas›nda neredeyse s›f›rdan yeni inﬂa
edilen bir ülke olarak da yat›r›m
için dikkatleri üzerine çekiyor. Yat›r›mlar için prestij projesi olarak
gösterilen Kosova’ya Rusya ve Yunanistan Selanik, Üsküp, Mitrovica
ve Belgrad ekseninde önemli yat›r›mlarda bulunurken, bu pazardaki

Türk yat›r›mlar›n› art›rmak hem siyaset aç›s›ndan hem de iktisadi
yönden stratejik bir hamle olacak.
Tüm bu f›rsatlar› Türk yat›r›mc›lara taﬂ›mak ve pazar›n taﬂ›d›¤› potansiyeli de¤erlendirmek yönünde
çal›ﬂmalar›n› h›zland›ran D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) de
bünyesinde Kosova Çal›ﬂma Grubu’nu kurdu. Önümüzdeki dönemde ‹ﬂ Konseyi kurulmas› da
gündemde yer al›yor.
4’de

Yunanistan
d›ﬂ ticarette
f›rsat kap›s›
D›ﬂiﬂleri Bakan› ve Baﬂmüzakereci Ali Babacan, Yunanistan’›n Türkiye’nin d›ﬂ ticareti için önemli bir avantaj oldu¤unu belirterek, “Türk-Yunan ekonomik iliﬂkilerinin as›l
vizyonu ise tek bir ekonomik
bölge oluﬂturulmas›” dedi.
Bakan Ali Babacan, 1999 y›l›nda her iki ülkede yaﬂanan
deprem felaketinden bu yana
farkl› bir mecraya giren Türkiye-Yunanistan iliﬂkilerinde
süregelen karﬂ›l›kl› ziyaretlerin baﬂka bir uzant›s›n› 3-5
Aral›k tarihleri aras›nda Atina
ve Gümülcine’ye yapt›¤› ziyaretlerle gerçekleﬂtirdi.
D›ﬂiﬂleri Bakan› ve Baﬂmüzakereci Ali Babacan, TürkYunan ekonomik iliﬂkilerinin
as›l vizyonunun “tek bir ekonomik bölge oluﬂturulmas›”
oldu¤unu belirterek iki ülkenin, çeﬂitli sorunlar›n yaﬂand›¤› bölgede güvenlik ve istikrar
aç›s›ndan önemli rol oy9’da
nad›¤›n› kaydetti.

TÜRK‹YE-KOSOVA T‹CARET‹ (M‹LYON EURO)
YILLAR ‹HRACAT ‹THALAT
2003
2004
2005
2006
2006/10
2007/10

92.3
86.8
85.4
97.1
79.2
84.7

1.7
2.9
1.0
1.6
1.0
1.7

X/M DENGE HAC‹M
54.2
29.9
86.8
61.06
79.2
49.82

90.6
83.9
85.8
95.5
78.2
83

94.0
97.4
87.8
98.7
80.2
86.4

Kaynak: Kosova Merkezi Bankac›l›k Otoritesi (Central Banking Auhority of Kosovo-CBAK)

Prizren

KOSOVA’DA YATIRIM ‹Ç‹N NELER YAPILAB‹L‹R?
Türkiye ile Kosova aras›ndaki yat›r›mlar›n karﬂ›l›kl› teﬂviki ve korunmas› anlaﬂmas› yürürlü¤e girmeli.

Tarihi ve kültürel ortak miras›n korunmas› çal›ﬂmalar›n›n yüksek mimari, mühendislik, inﬂaat ve restorasyon
gibi alanlar› Türk uzmanlar ile firmalar için potansiyel bir iﬂkolu olabilir.

■

■

Türkiye’nin Kosova ile Serbest
Ticaret Anlaﬂmas› (STA) imzalamas› AB’nin bölgeyi h›zla kalk›nd›rmak istemesi nedeniyle gerçekleﬂtirilebilir.

■

■

■ Özel hastane iﬂletmecili¤i alan›nda
büyük bir aç›k var. Farmaseutikal ilaç
sektöründe de yat›r›m cazip.

Otoyol inﬂaat› veya yol geliﬂtirme
çal›ﬂmalar› önümüzdeki dönemde
gündeme gelecek. Deneyimli firmalar
bu alanda projeler üstlenebilir.
Kosova ile Avrupa Yeniden Yap›lanma ve Kalk›nma Bankas›
■

(EBRD) ve Avrupa Yat›r›m Bankas› aras›nda imzalanm›ﬂ olan anlaﬂmalar da müteﬂebbislere kredi sa¤lama imkan› veriyor.
Tekstil ürünlerimizden özellikle genç
nüfusa hitap eden markal› haz›r giyim
üreticileri için geliﬂmekte olan bir piyasa ve ihracat teﬂviki kapsam›nda.

■

T.C Priﬂtina Eﬂgüdüm Bürosu bünyesinde ticaret müﬂaviri görevlendirilmesi
yat›r›mlara ve ticarete ivme kazand›r›r.
■

Rona Y›rcal›, DE‹K’in çal›ﬂmalar›n› etkin olarak sürdürece¤ini söyledi.

DE‹K’in 20’nci
y›ldaki hedefi
500 etkinlik

20’nci y›l›n› bir dizi etkinliklerle kutlamaya haz›rlanan D›ﬂ
Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K), kuruluﬂundan bu yana d›ﬂ
ticaret a¤›n› geniﬂletmek ve hizmet sektörlerinin yurtd›ﬂ›na
aç›lmas›na destek vererek Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisine entegrasyonuna katk›da bulunmak hedefiyle çal›ﬂmalar›na yön veriyor. 20’nci y›l›n› 500 etkinli¤e imza atarak taçland›rmay› hedefleyen DE‹K
gerçekleﬂtirdi¤i organizasyonlarla Türkiye’nin d›ﬂ ekonomik
iliﬂkilerine önemli katk›lar sa¤l›yor. D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu ‹cra Kurulu Baﬂkan› ve Baﬂkanvekili Rona Y›rcal›, “Dünya
ticaretinin h›zla artmas›na paralel olarak DE‹K’in üstlendi¤i sorumluluk da artmaktad›r.

1990’larda bir trilyon dolar olan
dünya ticaret hacmi geçen y›l 12
trilyon dolara ulaﬂm›ﬂt›r. Bu süreçte ülkemizin de dünya ticaretindeki pay› artm›ﬂt›r. Bu art›ﬂ›n
anlam› ülkemizin dünya ekonomisinin daha önemli bir partneri, daha önemli bir parças› haline gelmeye baﬂlamas›d›r. ‹ﬂte
tam da bu noktada DE‹K’e büyük görevler düﬂmektedir” dedi.
Dünyan›n dört bir yan›nda ba¤lant›lar› ve kurdu¤u iﬂbirli¤iyle
DE‹K’in önümüzdeki dönemde
de çal›ﬂmalar›na etkin ve verimli
bir ﬂekilde devam edece¤ini belirten Y›rcal›, D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›
ile olan güçlü ba¤lar›n› daha da
kuvvetlendirerek, d›ﬂ ekonomik
iliﬂkilerin farkl› sektörlerde kaydedilen baﬂar›larla taçland›r›laca¤›n› söyledi.
5’te

‘Kazakistan’daki Türk
yat›r›mlar› yetersiz’
Kazakistan Cumhurbaﬂkan›
Nursultan Nazarbayev, Türkiye’nin ülkelerindeki 1.1 milyar
dolarl›k yat›r›m›n›n, beklentilerin ve potansiyelin çok alt›nda
oldu¤unu belirterek büyük Türk
ﬂirketlerini yeni aç›lacak sektörlere yat›r›m yapmaya ça¤›rd›.
Cumhurbaﬂkan› Abdullah
Gül ve Kazakistan Cumhurbaﬂkan› Nursultan Nazarbayev’in
de kat›l›m›yla 13 Aral›k tarihinde Kazakistan’da Türkiye-Kazakistan ‹ﬂ Forumu gerçekleﬂtirildi. Forumda bir konuﬂma yapan
Nazarbayev forumun iki tarafl›
ticari, ekonomik ve teknolojik
yat›r›m imkanlar›n› art›rma

amac› taﬂ›d›¤›n› belirtti. Nazarbayev ‘’Orta Asya’ya yap›lan yat›r›mlar›n yüzde 80’i Kazakistan’a yap›l›yor. Kazakistan, endüstriyel, yenilikçi bir program
yürütüyor. Özellikle metalurji
ve taﬂ›mac›l›k alanlar›nda gelecek 10 y›lda 30 milyar dolar yat›r›m yap›lacak. Kazakistan’da
bin 600 olan Türk yat›r›mc› say›s› art›r›lmal›” dedi. Türk ekonomisinin de son y›llarda önemli
büyüme kaydetti¤ini ifade eden
Nazarbayev, Kazakistan ﬂirketlerinin de Türkiye’de yat›r›m
yapmas›n› istediklerini söyledi
ve bu konuda destek beklentisini dile getirdi.
3’te

DE‹K ‹ﬁ KONSEYLER‹ HAR‹TASI
Makedonya’dan
yat›r›m ça¤r›s›

Türkiye ve ‹ran ortak
ç›karlara sahip

DE‹K 17 Aral›k’ta Makedonya
Baﬂbakan› Nikola Gruevski’yi
a¤›rlad›. Gruevkski Türk giriﬂimcileri Makedonya’ya yat›r›m
sayfa 8
yapmaya ça¤›rd›.

‹ran Ticaret, Sanayiler ve Madenler Odas› (ICCIM) Baﬂkan› Mohammed Nahavandian, ‹ran ve
Türkiye’nin ortak ç›karlara sahip
sayfa 10
oldu¤unu söyledi.

ASEAN’daki ticaret
anlaﬂmalar› ve
gelece¤e bak›ﬂ

BURCU MÜDERR‹S 11

Kosova’da
iﬂ ortam›
geliﬂimi
ZEK‹ KAYA 4
C M Y B
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Okan Holding’in Kazakistan’daki yat›r›m› 1.5 milyar dolara ulaﬂt› ....3’TE
Bir baﬂar› öyküsü: Özerler Holding ..................................................4’TE
Arnavutluk Türkiye’den ithalatta gümrük vergisini kald›r›yor ..........8’DE
Türkiye ekonomisi S›rbistan’a model ..............................................8’DE
KOB‹’lerin sorunlar› 20 ilde masaya yat›r›ld›..................................10’DA
Asya Kalk›nma Bankas› ve Asya’da iﬂ yapmak ..............................11’DE

C M Y B

Rifat Hisarc›kl›o¤lu
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Gündem
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler
Kurulu (DE‹K), 2008’le
birlikte 20. yaﬂ›n› kutluyor. 20. y›l›nda, 20 y›l›n
deneyimiyle, ancak ilk
günün heyecan›n› taﬂ›yarak gerçekleﬂtirdi¤imiz
etkinlikleri sizlerle paylaﬂmaya devam ediyoruz.
Bu ay Küresel’de aral›k ay›nda Say›n Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün
Kazakistan ve Türkmenistan’a gerçekleﬂtirdi¤i
ziyaretleri farkl› bir pencereden sizinle paylaﬂaca¤›z. Her iki ziyarette de
TOBB ile birlikte iﬂ konseyi toplant›lar› düzenledik. D›ﬂiﬂleri Bakan› Say›n Babacan’la da Yunanistan’dayd›k. Ayr›ca, yine geçen ay bizi onurland›ran S›rbistan Devlet
Baﬂkan› Boris Tadiç ve
Makedonya Baﬂbakan›
Nikola Gruevski gibi konuklar›m›z›n ziyaretlerine yer veriyoruz. Balkan
ülkeleri daha fazla Türk
sermayesini ülkelerine
çekmeye çal›ﬂ›yor.

BALKANLAR’DA
KOSOVA VAR
Balkanlar dedi¤imizde
özel bir parantezi de Kosova için aç›yoruz. Türk
özel sektörü de Türk siyaseti de Kosova’ya ayr›cal›kl› bir yer tan›mal›.
20. y›l DE‹K haritalar›n›n
bir di¤eri olan ‹ﬂ Konseyi
haritas›n› da orta sayfam›zda bulabilirsiniz. DE‹K bünyesinde çal›ﬂmalar›n› yürüten 77 iﬂ konseyinin tan›t›ld›¤› haritan›n
DE‹K çal›ﬂmalar›n›n dünyan›n hemen her yan›nda
süregeldi¤inin en önemli
göstergesi olarak de¤erlendirilmesi
kuvvetle
muhtemel.
Türk iﬂ dünyas›n›n
nabz›n› tutan Referans
gazetesinden ald›¤›m›z
destekle ç›kan Küresel’in
4 Aral›k’ta yay›mlanan
say›s›na ilgi gösteren
herkese teﬂekkürlerimi
sunmay› bir borç bilirim.
Bu say›n›n da ayn› düzeyde be¤eni toplamas›n›
umut ediyoruz.

GÜNCEL

KURESEL

Türkiye ve Türkmenistan’›n
ortak ajandas›nda enerji var
Trans-Hazar Projesi’ne h›z kazand›r›lmas›na yönelik güçlü bir ad›m
olarak nitelendirilen Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün Türkmenistan
ziyareti, enerji ve müteahhitlikte yeni f›rsatlara olanak sa¤layacak.

HANDE
BAYRAK
DE‹K ‹ﬂ Konseyi
Koordinatör Yard›mc›s›
hbayrak@deik.org.tr

Cumhurbaﬂkan› Abdullah
Gül ilk yurtd›ﬂ› seyahatlerinden
biri olan Türkmenistan ziyaretini 5-7 Aral›k tarihinde gerçekleﬂtirdi. Gül’ün bu ziyareti, zamanlamas› ve enerji konular›n›n gündeme getirilmesi aç›lar›ndan büyük önem taﬂ›yor.
Türkiye, daha önce de Türkmen gaz›n›n Türkiye üzerinden
(Rusya devre d›ﬂ› b›rak›larak)
Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya güzergâh›n›
izleyerek Avrupa’ya iletilmesini
sa¤layacak Nabucco (TürkiyeBulgaristan- Romanya -Macaristan- Avusturya Do¤algaz Boru
Hatt› Projesi) Boru Hatt›’ndan
taﬂ›nmas› için çeﬂitli giriﬂimlerde bulunmuﬂtu. Bu do¤rultuda,
Gül’ün Türkmenistan ziyareti
Türkmenistan ile ekonomik ve
ticari iliﬂkilerin geliﬂtirilmesine
yönelik bir iyi niyet göstergesinden öte Trans-Hazar Projesi’ne h›z kazand›r›lmas› yönünde bir ad›m olarak alg›lanabilir.

DO⁄ALGAZ REZERV‹
2.8 TR‹LYON METREKÜP
Ancak, bu geliﬂmelerin
Türkmenistan’›n de¤iﬂmekte
olan siyasi çehresi ve global
düzeyde Türkmenistan enerji
kaynaklar›na artan ilgi çerçevesinde de¤erlendirilmesi gerekiyor. Bilindi¤i gibi, Türkmenbaﬂ›’n›n vefat› ve Gurbanguli
Berdimuhammedov’un
devlet baﬂkanl›¤›na seçilmesiyle Türkmen siyasetinde yeni
bir sayfa aç›ld›. ﬁu ana kadar
Berdimuhammedov selefinin
“daimi tarafs›zl›k” politikas›n›
alenen ihlal etmediyse de
Türkmenistan’›n daha aç›k bir
d›ﬂ politika izleyebilece¤i yönünde sinyaller mevcut.
Dolay›s›yla y›ll›k 2.8 trilyon
metreküp kan›tlanm›ﬂ do¤algaz

rezervi ile dünyada 10’uncu s›rada yer alan Türkmenistan’›n
enerji potansiyelinin de yeni
geliﬂmelerde belirleyici rol oynayaca¤› söylenebilir.
Bilindi¤i gibi, dünya üzerindeki kan›tlanm›ﬂ do¤algaz
rezervlerinin yüzde 26,3’üne
sahip olan Rusya Federasyonu
ayn› zamanda Türkmenistan
do¤algaz›n›n en önemli ithalatç›s›. Ancak, son y›llarda
Türkmenistan enerji kaynaklar› sadece Moskova’n›n de¤il
Avrupa Birli¤i (AB), ABD ve
Çin Halk Cumhuriyeti’nin de
ilgi oda¤› haline geldi.

MOSKOVA DA ‹HMAL
ED‹LM‹YOR
AB, ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin
Türkmenistan
enerji kaynaklar›na gösterdikleri ilgi Türkmenistan Devlet
Baﬂkan› Berdimuhammedov
taraf›ndan
Türkmenistan’›n
Rusya’ya olan ba¤›ml›l›¤›n› k›rmak için bir f›rsat olarak alg›land› ve Berdimuhammedov
enerji alan›ndaki iﬂ ortaklar›n›n çeﬂitlendirilmesini sa¤lamak amac›yla son dönemde
önemli giriﬂimlerde bulundu.
Aﬂkabat ve Pekin aras›nda
A¤ustos 2007’de imzalanan anlaﬂma bu yönde gerçekleﬂmiﬂ
önemli bir geliﬂme olarak de¤erlendirilebilir. Söz konusu
anlaﬂmaya göre Türkmenistan,
2009 y›l›ndan itibaren Çin
Halk Cumhuriyeti’ne y›lda 30
milyar metreküp do¤algaz
sevk etme yükümlülü¤ünü
üstlendi. Di¤er taraftan, Ukrayna krizi sonras›nda Rusya’ya
olan enerji ba¤›ml›l›¤›n› azaltmak zorunda oldu¤unu gören
AB de Türkmenistan ile bir dizi görüﬂme trafi¤i baﬂlatt›.
Bu aﬂamada, gözden kaç›r›lmamas› gereken nokta
Türkmenistan’›n de¤iﬂim sinyalleri veren d›ﬂ politika uygulamalar›na ra¤men enerji
konusunda ortaklar›n› çeﬂitlendirme giriﬂimlerini eski ve
halen büyük müﬂteri konumundaki Moskova’y› ihmal etmeden devam ettirme iste¤i.

Nitekim Türkmenistan, Çin ve
AB ile enerji konusunda uzun
vadeli ortakl›klara göz k›rpm›ﬂ olsa da Kazakistan Devlet
Baﬂkan› Nursultan Nazarbayev ve Rusya Federasyonu
Devlet Baﬂkan› Vladimir Putin
ile iﬂbirli¤i içinde projelendirilen ve Hazar do¤algaz›n›n
Rusya üzerinden pazara sunulmas›n› öngören Hazar projesine taraf olarak Rusya ile
ortakl›¤›n› zedelemeye niyeti
olmad›¤›n› gösteriyor.
Bu geliﬂmeler 2006 y›l›nda
yapt›¤› toplam 30.9 milyon
metreküplük do¤algaz al›m›n›n
yaklaﬂ›k 19.7 milyon metreküpünü Rusya’dan gerçekleﬂtiren
ve do¤algaz konusunda Rusya’ya ba¤›ml›l›¤›n› azaltmak ve
alternatif do¤algaz temin yollar› geliﬂtirmek suretiyle Orta Asya enerji kaynaklar›n› Avrupa’ya aktaracak bir enerji koridoru olmak isteyen Türkiye
aç›s›ndan olumlu görülse de
Nabucco projesinin önünde
aﬂ›lmas› gereken engeller oldu¤u göz ard› edilmemelidir.

ÇÖZÜMÜ ÖNEM TAﬁIYAN
SORUNLAR VAR
Öncelikli olarak Türkmen
gaz›n›n Nabucco hatt› üzerinden Avrupa’ya transfer edilebilmesi için “Hazar’›n Statüsü”
sorununun
çözülmesi
ve
Azerbaycan ve Türkmenistan
aras›nda Hazar’daki baz› sahalar (Serdar/Kepez) konusundaki anlaﬂmazl›klar›n giderilmesi gereklidir. Bu ba¤lamda, Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün Türkmenistan’a
gerçekleﬂtirdi¤i ziyaret yo¤un
bir diplomasi trafi¤inin de
baﬂlang›c›na iﬂaret ediyor olabilir. Nitekim, Türkmen bas›n›nda Cumhurbaﬂkan› Gül’ün
Türkmenistan ziyaretine geniﬂ
yer verilmesi ve iki ülke aras›ndaki geliﬂen ve derinleﬂen
ekonomik ve ticari iliﬂkilerin
vurgulanmas›,
Türkmenistan’da söz konusu diplomasi
trafi¤inin gerçekleﬂtirilmesi
için gerekli olumlu havan›n
mevcut oldu¤unu gösteriyor.

Türk firmalar› Türkmenistan’da
Saparmurat Türkmenbaﬂ› Enternasyonel
Havaalan›, Laing Havaalan›, Ulusal Müze,
Cumhurbaﬂkanl›¤› Saray› (büyük foto¤raf)
gibi büyük projelere imza att›.

HAZAR BÖLGES‹
ORTAK ‹ﬁB‹RL‹⁄‹ ALANI
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, yabanc› yat›r›mlar›n
Türkmenistan’a dinamizm kazand›rd›¤›n› dile getirdi. 6 Aral›k’ta düzenlenen Türkiye-Türkmenistan ‹ﬂ Forumu’nda konuﬂma yapan Hisarc›kl›o¤lu, ekonomisi giderek güçlenen Türkiye’nin, bu olumlu geliﬂme ve potansiyeli Türkmen iﬂadamlar›yla
paylaﬂmay› hedefledi¤ini kaydetti. Hisarc›kl›o¤lu konuﬂmas›nda,
Türk iﬂadamlar›n›n Türkmenistan’da karﬂ›laﬂt›klar› sorunlara

da de¤indi. Hisarc›kl›o¤lu, vize
iﬂlemleri ve çal›ﬂma izinleri konusunda sorun yaﬂand›¤›n› belirterek, nakliyat ve bankac›l›k iﬂlemlerinde de kolayl›k ve iﬂbirli¤i
talebini iletti. Hazar bölgesini
ortak iﬂbirli¤i alan› olarak de¤erlendiren Hisarc›kl›o¤lu, küreselleﬂen dünyada karayolu taﬂ›mac›l›¤›n›n da zorunlu hale geldi¤ini ifade etti. Hisarc›kl›o¤lu,
‹pekyolu güzergâh› üzerinde bulunan Türkiye ve Türkmenistan’›n bu aç›dan büyük önem taﬂ›d›¤›n› sözlerine ekledi.

TÜRK‹YE B‹LG‹ B‹R‹K‹M‹N‹
PAYLAﬁMAYA HAZIR
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül
Türkmenistan’›n kalk›nma hamlesinin sadece Aﬂkabat ile s›n›rl› olmad›¤›n› belirterek Türk iﬂadamlar›n›n Türkmenistan’›n yeniden yap›lanmas›na büyük katk›lar sa¤lad›¤›n› vurgulad›. Gül, Türkmen devlet
adamlar›n›n da bu baﬂar›y› büyük
takdirle karﬂ›lad›¤›n› anlatarak,
iﬂadamlar›na “Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi. Türkiye-Türkmenistan
‹ﬂ Forumu’nda konuﬂma yapan
Cumhurbaﬂkan› Gül, Türkiye ile
Türkmenistan aras›nda var olan

ekonomik potansiyelin çok daha üst
seviyelere taﬂ›nabilece¤ini belirterek, Türkmenistan’›n yapt›¤› büyük
kalk›nma hamlesi içerisinde, enerjiden ulaﬂ›ma, turizmden tar›ma kadar birçok yeni projenin gündemde
oldu¤unu anlatt›. Türkiye’nin sahip
oldu¤u derin bilgi birikimi ve deneyimlerini Türkmenistan ile paylaﬂmaya her zaman haz›r oldu¤unu dile getiren Gül, ikili iliﬂkileri sadece
ticaret olarak görmedi¤ini, teknik
birikimleri paylaﬂman›n da önemli
oldu¤unu vurgulad›.

ALTYAPI ÇALIﬁMALARI TÜRK
MÜTEAHH‹TLER ‹Ç‹N FIRSAT
Türkmenistan’›n son y›llarda
altyap› hizmetlerine verdi¤i önem
ve ülkenin yeniden imar› Türk müteahhitler için oldukça büyük bir
f›rsat. Aﬂkabat Ticaret Müﬂaviri
Özgür Çelikel, Türk firmalar›n›n en
çok ra¤bet gösterdikleri ve baﬂar›lara imza att›klar› sektörün müteahhitlik oldu¤unu ifade ediyor. “Y›l›n baﬂar›l› firmalar› aras›nda Polimeks ve Sehil ‹nﬂaat’› saymak
mümkün” diyen Çelikel, ‹çkale ‹nﬂaat, K›l›ç ‹nﬂaat ve ﬁahin ‹nﬂaat’›n da büyük yat›r›mlar› oldu¤u-

nun alt›n› çiziyor. Çelikel, GarantiKoza’n›n da enerji alan›nda ilk kez
çok büyük miktarl› bir iﬂ ald›¤›n›
belirtiyor. Türkmenistan’da Türk
firmalar› Saparmurat Türkmenbaﬂ› Enternasyonel Havaalan›,
Laing Havaalan›, Ulusal Müze,
Cumhurbaﬂkanl›¤› Saray›, Türkmenbaﬂ› Olimpik Stadyumu, Aﬂkabat Kobetdag Stadyumu, Ulusal Arﬂivler Binas›, Türkmenbaﬂ›
rafinerisinin yenilenmesi, çeﬂitli
oteller, soysal ve idari sistemlerin
inﬂas› gibi projelere imza att›.

Ufuk YILMAZ
DE‹K Direktörü
uyilmaz@deik.org.tr
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Ekonomik
iﬂbirli¤i
program›
baﬂlat›ld›
Türk dünyas›yla iliﬂkilerden
sorumlu Devlet Bakan› Said Yaz›c›o¤lu ile Kazakistan Ekonomi
ve Bütçe Plan Bakan› Ubah›t
Sultanov aras›nda ‘’Uzun Vadeli
Ekonomik ‹ﬂbirli¤i Program›’’
imzaland›. 2008-2009 y›llar› aras›nda iki ülke aras›nda d›ﬂ ticaret, yat›r›mlar, ulaﬂt›rma, enerji,
turizm baﬂta olmak üzere daha
pek çok sektörde iﬂbirli¤i konusunda anlaﬂma unsurlar›n› içeren program›n iki ülkenin ekonomik ilerlemesinde önemli rol
oynayaca¤› belirtiliyor.
Program kapsam›nda karﬂ›l›kl› uzman de¤iﬂimlerinin yap›lmas›, haks›z rekabetle mücadele ve rekabetin geliﬂtirilmesi
ile tekelcilik faaliyetlerinin s›n›rland›r›lmas› gerçekleﬂtirilmiﬂ
olacak. Yeni anlaﬂmayla ayr›ca
devlet yat›r›m destekleri, KOB‹’ler aras›nda iﬂbirli¤inin art›r›lmas› alanlar›nda bilgi de¤iﬂimi ve teknik iﬂbirli¤inin yap›lmas›, Aktau-Bakü-Tiflis-Ceyhan
Hazar geçiﬂli nakliye sistemi ve
Aktau-Bakü-Tiflis-Erzurum do¤algaz boru hatlar› kapsam›nda
iﬂbirli¤i, petrol ve gaz arama,
ç›karma alan›nda iﬂbirli¤inin
daha da art›r›lmas› imkanlar›n›n araﬂt›r›lmas› ve daha pek
çok noktada ortak faaliyet yürütülmesi öngörülüyor.

Okan Holding
iki santral
kuracak
Türkiye’de 35 y›ld›r turizm,
g›da, tekstil, inﬂaat ve e¤itim
sektörlerinde faaliyet gösteren
Okan Holding Kazakistan’da
yapt›¤› yat›r›mlarla da dikkat
çekiyor. Holding bugüne kadar ülkede 1.5 milyar dolarl›k
yat›r›ma imza att›.
Okan Holding özellikle inﬂaat alan›nda Kazakistan’da pek
çok projeye imza at›yor. Bunlar
aras›nda Kempinski Otel ve Rezidans zinciri ile imzalanan iﬂbirli¤i anlaﬂmalar›, yap›m› hâlâ
süren Almata ve Astana’daki inﬂaat projeleri baﬂ› çekiyor.
Okan Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Bekir Okan, Kazakistan’da Türk yat›r›mc›s›n›
teﬂvik eden pek çok unsurun
varl›¤›na iﬂaret ederek Almata’n›n yeniden yap›land›r›lmas›
çerçevesinde bir çok yeni projeye imza at›ld›¤›n›, al›ﬂveriﬂ
merkezleri inﬂas› için toplam 1
milyar dolarl›k yat›r›m yapmay›
planlad›klar›n› ifade etti. Okan,
“Kazakistan, Türk yat›r›mc›s›
için oldukça kârl› bir yat›r›m
ortam›” diye konuﬂtu.

H‹DROELEKTR‹K SANTRALI
KURULMASI GÜNDEMDE
16 y›ld›r Kazakistan’da faaliyet gösteren holding, Kazakistan’da ilk olarak Kazakistan
Cumhurbaﬂkan› Nursultan Nazarbayev’in teklifi üzerine makarna üretimine baﬂlad›. Sultan
Makarna ile baﬂlayan yat›r›m serüveni bisküvi ve ﬂekerlemeden
betona, enerjiye kadar geniﬂ bir
yelpazeye yay›lm›ﬂ durumda.
Bunun yan›nda Okan Holding’in Kazakistan’daki yat›r›m
gündeminde Ugam Nehri üzerinde, toplam 132 MW gücünde
iki adet hidroelektrik santral inﬂaat› da bulunuyor.

Kazakistan’da
30 milyar dolarl›k
f›rsat var, Türkler
yat›r›m› art›rmal›
Kazakistan Cumhurbaﬂkan› Nursultan
Nazarbayev, Türkiye’nin ülkelerinde
sadece 1.1 milyar dolarl›k yat›r›m› bulundu¤unu belirterek,
büyük Türk ﬂirketlerini yat›r›ma ça¤›rd›.
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül
ve Kazakistan Cumhurbaﬂkan›
Nursultan Nazarbayev’in de kat›l›m›yla 13 Aral›k tarihinde Kazakistan’da Türkiye-Kazakistan ‹ﬂ
Forumu gerçekleﬂtirildi. Forumda
bir konuﬂma yapan Nazarbayev
forumun iki tarafl› ticari, ekonomik ve teknolojik yat›r›m imkanlar›n› art›rma amac› taﬂ›d›¤›n› belirtti. Kazakistan’›n 1994’ten bu
yana 60’›n üzerinde ülkeden 70
milyar dolar yat›r›m çekti¤ini anlatan Nazarbayev, ﬂunlar› söyledi:
“Orta Asya’ya yap›lan yat›r›mlar›n
yüzde 80’i Kazakistan’a yap›l›yor.
Kazakistan, endüstriyel, yenilikçi
bir program yürütüyor. Özellikle
metalurji ve taﬂ›mac›l›k alanlar›nda gelecek 10 y›lda 30 milyar dolar yat›r›m yap›lacak. Kazakistan’da bin 600 olan Türk yat›r›mc› say›s› art›r›lmal›. Türkiye’nin
1.1 milyar dolarl›k yat›r›m›, ülkemizdeki en az yabanc› yat›r›m. Türk iﬂadamlar›n› Kazakistan’da çal›ﬂmaya davet ediyoruz.
Enerji ve petrol alanlar›nda büyük ihalelere kat›l›yorlar. Ancak
maalesef ihaleleri kazanam›yorlar. Büyük Türk ﬂirketlerini yasalara ve rekabet koﬂullar›na uygun ihalelere davet ediyoruz.
Türkiye’nin büyük ﬂirketlerinin
Kazakistan’a gelme vakti geldi.”

GÜL’DEN YATIRIM DAVET‹
Türk ekonomisinin de son
y›llarda önemli büyüme kaydetti¤ini ifade eden Nazarbayev,
Kazakistan ﬂirketlerinin de Türkiye’de yat›r›m yapmas›n› istediklerini söyledi ve bu konuda
destek beklentisini dile getirdi.
Cumhurbaﬂkan› Gül de, Nazarbayev’in bu ça¤r›s› karﬂ›s›nda, büyük Türk ﬂirketlerinin Kazakistan’a
yat›r›m yapmas›n›n büyük bir beklenti oldu¤unu ifade etti ve Türk
iﬂadamlar›n›n Kazakistan’da baraj
ve santral gibi büyük alt yap› projelerinde yer almas›n› istedi.
Türkiye ile Kazakistan’›n istikrar, bar›ﬂ ve güven aç›s›ndan bulunduklar› bölgenin güvenilir ül-

keleri oldu¤unu ifade eden Gül,
iﬂ forumunun iki ülke iliﬂkilerinin
geliﬂtirilmesi için var olan iradenin göstergesi oldu¤unu belirterek, “Kazakistan, Türkiye’nin ekonomik ve ticari iliﬂkileri bak›m›ndan bölgedeki en önemli orta¤›.
‹ki ülke aras›ndaki ticaret hacminin y›l sonuna kadar 2 milyar dolar› aﬂmas› bekleniyor. Bu rakam›n önümüzdeki y›llarda 10 milyar dolara ç›kmas›n› hedefliyoruz.
Bu hedefe ulaﬂ›lmas› için dostum
Nazarbayev ile her türlü deste¤i
vermeye haz›r›z. Say›n Nazarbayev, Türk iﬂadamlar›na daima öncelik vermiﬂtir. Buradaki Türk iﬂadamlar›n› belki de bizden daha
iyi tan›yor. Türk iﬂadamlar›na gösterdi¤i yak›nl›k için kendisine teﬂekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaﬂkan› Gül, Türk giriﬂimcilerin Kazakistan’da baﬂta inﬂaat olmak üzere belirli sektörlerde yat›r›mlar› bulundu¤una dikkati çekerek, özellikle enerji, madencilik ve sanayi olmak üzere
di¤er sektörlerde de yat›r›m yap›lmas›n›n önemini vurgulad›. Gül,
“Türkiye’nin büyük ﬂirketlerinin
Avrasya’n›n yükselen y›ld›z› Kazakistan’a yat›r›m yapmas› büyük
beklenti. Türk iﬂadamlar›n›n baraj
ve santral gibi büyük altyap› projelerinde yer almas›n› istiyoruz”
diye konuﬂtu. Kazakistan sermayesinin de Türkiye’ye son y›llarda
ilgi duymas›ndan memnun oldu¤unu anlatan Gül, “Bankac›l›k ve
turizm sektöründeki baﬂar›l› yat›r›mlar›n›, rafineri ve madencilik
sektörlerinde de bekliyoruz” dedi.

AVRASYA ODALAR B‹RL‹⁄‹ YOLDA
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu Avrasya Ticaret ve
Sanayi Odalar› Birli¤i’nin ve Avrasya Tahkim Merkezi’nin Türkiye’de kurulmas› için çal›ﬂma yürütüldü¤ünü söyledi.
Cumhurbaﬂkan›
Abdullah
Gül’ün Kazakistan ziyareti s›ras›nda düzenlenen ‹ﬂ Forumu s›ras›nda konuﬂma yapan Hisarc›kl›o¤lu, geliﬂmiﬂ oda sistemleri aras›ndaki diyalog ve iﬂbirli¤inin karﬂ›l›kl› yak›nlaﬂmay› ve iﬂbirli¤i
alanlar›n› art›raca¤›na iﬂaret ederek Avrasya Ticaret ve Sanayi
Odalar› Birli¤i’nin ve Avrasya
Tahkim Merkezi’nin Türkiye’de
kurulmas› için çal›ﬂma yürütüldü¤ünü belirtti. Bu amaçla geçen
günlerde Adalet Bakanl›¤›’n›n da
istiﬂare halinde bir uluslararas›
anlaﬂma tasla¤› haz›rlad›¤›n› dile
getiren Hisarc›kl›o¤lu, söz konu-

su milletleraras› anlaﬂmaya Türkiye, Gürcistan, Mo¤olistan, Azerbaycan, Kazakistan, K›rg›zistan,
Özbekistan, KKTC, Türkmenistan
ve Tacikistan’›n üye olmas›n›n
öngörüldü¤ünü aç›klad›.
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Gül’den Türk
giriﬂimcilerine destek
NUR
TARAN
DE‹K Bas›n Müﬂavirli¤i
Koordinatör Yard›mc›s›
ntaran@deik.org.tr

Cumhurbaﬂkan› Abdullah
Gül’ün göreve baﬂlamas›ndan
bu yana iﬂadamlar› ile birlikte
yurtd›ﬂ›na gerçekleﬂtirdi¤i ziyaretlerin bir di¤er adresi bilindi¤i üzere Kazakistan’d›. 12-15
Aral›k tarihleri aras›nda Kazakistan Cumhurbaﬂkan› Nursultan Nazarbayev’in özel davetlisi
olarak gerçekleﬂtirdi¤i Kazakistan ziyareti vesilesiyle Abdullah
Gül, Türkiye Kazakistan iliﬂkilerine Türkiye’nin bak›ﬂ aç›s›n›
yapt›¤› aç›klamalarla bir kez
daha ifade etti. Abdullah
Gül’ün özellikle üzerinde durdu¤u konu ikili ticari iliﬂkilerin
ve ticaret hacminin art›r›lmas›
için at›lmas› gereken ad›mlard›.

2010 YILINA KADAR HEDEFTE
5 M‹LYAR DOLAR VAR

Nursultan Nazarbayev ve Abdullah Gül Kazakistan’da bir araya geldi.

7 OCAK 2008
PAZARTES‹

Bu noktadan hareketle Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül öncelikle, Kazakistan Cumhurbaﬂkan› Nursultan Nazarbayev ile
yapt›¤› tüm aç›klamalarda Türk
iﬂadamlar›n›n Kazakistan’a yat›r›m yapmas› konusunda imkanlar›n ve olanaklar›n “ulaﬂ›m sorununun çözülmesi halinde” elveriﬂli oldu¤una dikkat çekti.
Yine ziyaret esnas›nda imzalanan “Uzun Vadeli Ekonomik ‹ﬂbirli¤i Program›” iki ülke aras›nda ekonomik iﬂbirli¤inin ivme kazanaca¤›n›n iﬂareti olarak
de¤erlendirilebilir. Cumhurbaﬂkan› Gül’ün “Kazakistan’daki
potansiyeli de¤erlendirin. Devlet olarak arkan›zday›z” ça¤r›s›nda bulunarak “Bizler, cumhurbaﬂkanlar› olarak iﬂ adamlar›n›n önünü açaca¤›z, raylar›
döﬂeyece¤iz, iﬂ adamlar› yürüyecek, ortakl›k yapacak. Önümüzdeki dönemde hem Türk,
hem Kazak halk› bu yak›nl›ktan
kazançl› ç›kacak” ﬂeklinde yapt›¤› aç›klamalar ve 2008-2009
y›l›nda uygulanacak olan program göz önüne al›nd›¤›nda bu
iki unsuru, iki ülke aras›ndaki
ticaret hedeflerinin hayata geçirilmesi konusunda at›lan ad›mlar olarak nitelemek olas› görünüyor. Türkiye’nin Kazakistan
ile ticari hedefleri nedir sorusunu, Nazarbayev aç›klamas›nda
günümüzde söz konusu olan
1.5 milyar dolarl›k ticaret hacminin 2010 y›l›na kadar 5 milyar dolara yükseltilmesi ﬂeklinde yan›tlad›. ‹ﬂte bu noktada
turizm, d›ﬂ ticaret, yat›r›mlar gibi pek çok alanda iﬂbirli¤ini
öngören Uzun Vadeli Ekonomik ‹ﬂbirli¤i Program›’n›n söz
konusu hedefin kilit noktas› oldu¤u düﬂünülüyor.

KAZAK PETROLÜ CEYHAN’A
AKACAK
Cumhurbaﬂkan› ziyaretinde
ve Kazakistan ile Türkiye aras›ndaki iliﬂkilerde Türkmenistan ziyaretindekine benzer ﬂekilde öne ç›kan baﬂka bir unsur da petrol konusundaki iﬂ-

birli¤i düzenlenmeleri ve Kazakistan’›n Ceyhan’daki rafineri
projeleri ve Kazakistan’daki
petrolün Ceyhan’a taﬂ›nmas›.
Kazakistan petrolünün Ceyhan’a taﬂ›nmas›n›n Kazakistan
ve Türkiye iliﬂkilerine baﬂka
bir boyut kazand›raca¤› yorumu yap›l›yor. Abdullah Gül’ün
ziyareti esnas›nda Nazarbayev’in Kazakistan’› petrol ihrac
eden ilk 5 ülke aras›na sokmak
istediklerine iliﬂkin yapt›¤›
aç›klama iki ülke aras›ndaki
petrol konusundaki temaslar›n
ne denli önemli oldu¤unu gösteriyor. Nazarbayev boru hatlar›n›n Türkiye’den geçti¤i için
mutluluk duydu¤unu belirterek
“Biz, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru
hatt›na kat›ld›k. 2012 y›l›na kadar petrol ihraç eden ilk 5 ülke
aras›na girmeyi hedefliyoruz.
Azeri petrolünün Bakü-TiflisCeyhan boru hatt›na yetmeyece¤ini biliyoruz. Kazak petrolü
olmazsa, boru hatt› at›l kal›r.
ﬁu an Çin ve Rusya’ya boru
hatlar›m›z var. Hazar Denizi’ne
de limanlar yapmaya baﬂlad›k.
Çal›ﬂmalar tamamlan›nca, Kazak petrolü tankerlerle BaküTiflis-Ceyhan petrol boru hatt›na taﬂ›nacak” dedi. Buna paralel olarak da Cumhurbaﬂkan›
Gül, , Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hatt›ndan ﬂu anda
Kafkas petrolünün taﬂ›nd›¤›n›
an›msatt›. Son bir y›l içinde
Ceyhan’da 250 milyon varil
petrol dolduruldu¤unu anlatan
Gül, ‘’Kazak petrolünün de bu
hattan taﬂ›nmas› için Kazakistan ile Azerbaycan aras›nda iﬂbirli¤i var. Hazar’daki limanlar
tamamlan›nca Kazak petrolü
de boru hatt›ndan akacakt›r’’
diye konuﬂtu. Her iki ülke
Cumhurbaﬂkan›’n›n
yapt›¤›
aç›klamalar ülkelerin gelecek
dönemde petrol konusunda da
iﬂbirli¤i vaadinde bulundu¤u
ﬂeklinde bir düﬂüncenin oluﬂmas›na zemin yarat›yor.

‹NﬁAATTAN BAﬁKA ALANLARA DA
YÖNEL‹N ÇA⁄RISI
Cumhurbaﬂkan› ziyaretinde
öne ç›kan üçüncü unsur Türk
yat›r›mc›n›n Astana’n›n yeniden
inﬂaas› baﬂta olmak üzere Kazakistan’da inﬂaat sektöründe kaydetti¤i baﬂar›lar›n haricindeki
sektörlere yöneltilmesine iliﬂkin
bizzat Nazarbayev taraf›ndan
yap›lan ça¤r›yd›. Nazarbayev,
‹pek Yolu’nun yeniden canland›r›lmas›nda kilit önem taﬂ›yan
Kazakistan’›n baﬂka alanlarda
da gelecek vaad etti¤ini yinelerek Türk giriﬂimcilerin konsorsiyumlar oluﬂturarak petrol, gaz
taﬂ›ma, turizm ve Madencilik
konular›nda da yat›r›m ve iﬂbirli¤i gerçekleﬂtirebilece¤ine dikkat çekti. ﬁu anda Kazakistan’da, Türkyie’de bulunan 181
Kazak firmas›na karﬂ›l›k 1600
adet Türk yat›r›m› oldu¤u bildiriliyor. Nazarbayev ise bu say›n›n art›r›lmas› için gereken tüm
olanaklar›n sa¤lanaca¤›n› defalarca yineledi. DE‹K, ATAMEKEN Birli¤i Ulusal Ticaret Odas›’n›n Organize Sanayi Bölgesi
Projesi de yine Türk giriﬂimcilere yat›r›m kolayl›¤› sa¤layan
ö¤elerden bir di¤eri.

TAﬁIMACILIK KONUSU
BÜYÜK ÖNEM TAﬁIYOR

Organize sanayi bölgesi
projesi gündemde

Rifat Hisarc›kl›o¤lu ayr›ca
Avrasya Tahkim Merkezi’nin
kurulmas›n›n da bölgedeki ticaret ve yat›r›m iliﬂkilerinden do¤an ihtilaflar›n h›zl›, ucuz, basit
ve adil bir ﬂekilde halline imkan sa¤layaca¤›n› aç›klad›. Kazakistan’la taﬂ›mac›l›k konusuna özellikle önem verildi¤ini
belirten Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
Orta Asya ülkelerinin ve Güneydo¤u Asya’n›n, özellikle de
Çin’in, Bat› ekonomileri ile ticari iliﬂkilerinin h›zl› bir ﬂekilde
artt›¤›na iﬂaret etti.

Türk-Kazak ‹ﬂ Konseyi, Türkiye’nin KOB‹’ler alan›nda altyap› ve mevzuata yönelik deneyimlerinin Kazakistan’a aktar›larak ülkede istihdam yarat›lmas›,
sa¤l›kl›, ucuz, güvenilir bir altyap› ve ortak sosyal tesis kurulmas› için Türk-Kazak Ortak Organize Sanayi Bölgesi (OSB)
Projesi üzerinde çal›ﬂmaya baﬂlad›. Kazak KOB‹’lerinin rekabet
ve ihracat gücünün art›r›lmas›
ve iki ülke KOB‹’leri aras›nda
bir ba¤ kurulmas› amac›yla üzerinde çal›ﬂ›lan söz konusu proje

C M Y B

kapsam›nda Türk-Kazak ‹ﬂ Konseyi’nin haricinde Kazakistan
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›,
ATAMEKEN Birli¤i Milli Ekonomi Odas›, Kazakistan Sürdürülebilir Kalk›nma Fonu, Türkiye
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›,
KOSGEB, T‹KA ve ilgili kurum,
kuruluﬂlar yer al›yor.
Cumhurbaﬂkan›
Abdullah
Gül de konu hakk›nda yapt›¤›
aç›klamada Nazarbayev’in projeye s›cak bakt›¤›n› ve en k›sa zamanda proje için yer tahsisi yapacaklar›n› ifade etti.

C M Y B
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Kosova’da
iﬂ ortam› geliﬂimi
ZEK‹
KAYA
Kürüm Holding ‹cra Kurulu
Üyesi ve DE‹K üyesi
zekikaya@kurum.com.tr

‹ﬂ ortam› küçük ve orta boy
iﬂletmeler (KOB‹) düzeyinde
geliﬂmesini sürdürmektedir. Diaspora’da Kosoval›lar›n kazan›mlar›n› sermaye yaparak yat›r›mlara yönelmesi, baﬂta inﬂaat
sektörü ve bu sektöre hitap
eden tedarik kollar› olmak üzere, bir sürü iﬂ olana¤›n› beraberinde getirecektir. Tüketim ve
buna paralel olarak hammadde,
yar› mamul ve mamul ithalat›
artacakt›r. Durres Liman› ile Kosova aras›nda Enka-Bechtel taraf›ndan ﬂu anda inﬂa edilmekte
olan otoyol projesinin ne kadar
önemli oldu¤unu, bu yollardan
geçen birisi olarak iyi biliyorum. Bu yolun tamamlanmas›
ile Kosova fiziki olarak ekonomisini Arnavutluk ile birleﬂtirecek, d›ﬂ dünyaya ulaﬂ›mda “Arnavutluk” s›çrama tahtas› olacakt›r. Bu durum büyük yat›r›mlar›n yap›lmas› ve özellikle
zengin mineraller ile kömür yataklar›n›n yabanc› yat›r›ma aç›lmas›n› beraberinde getirecektir.
Her ﬂeyden de önemlisi, mülkiyet hakk› ile ilgili sorunlar giderilmiﬂ olacakt›r. Madencilik ve
enerji üretimi cazip sektörler
olarak karﬂ›m›za ç›kacakt›r.
‹ﬂ ortam› aç›s›ndan sorunlar
var. Ama “Bunlar düzeldikten sonra yat›r›m yapar›z” düﬂüncesinde
olanlar›n geç kalaca¤›n› san›yorum, çünkü iﬂ ortam›n› düzenleyen yönetmelik ve yasalar›n tamam› Avrupa müktesebat› olacakt›r.

TÜRK YATIRIMCININ
AVANTAJLARI
Gerek Kosova’daki Türk varl›¤›
gerekse bölge halk›n›n bize yak›nl›¤›, Türk yat›r›mc›s›n› avantajl›
konuma sokmaktad›r. Kosova ve
Arnavutluk gibi piyasalarda Türkler yat›r›m yapamazsa baﬂka kimse yapamaz, bu güçlü yan›m›z›
tüm yabanc› yat›r›mc›lar itiraf etmektedirler. Di¤er taraftan bölge
halk›, Türk yat›r›mc›s›na, bir yabanc› gibi de¤il, “bizden biri” muamelesi yapmakta, kay›rmaktad›r.

YATIRIM YAPILAB‹LECEK
ALANLAR
Bankac›l›k yat›r›m iﬂinin “babas›”d›r diyebiliriz. Yunanistan
ve ‹talyan yat›r›mc›lar› da öncelikle bankac›l›k sektöründe bu
piyasalara girerek, iﬂin mevduat
taraf›nda rol almakta, yat›r›mlarda tercih yapma ﬂans›n› elde etmektedir. Bu aç›dan, Kosova’da,
kiﬂi baﬂ›na düﬂen banka say›s›
olarak meseleye yaklaﬂ›ld›¤›nda,
do¤ru bir yöne gidemeyiz. Kosova’n›n d›ﬂ ticaretine bakarak
ilave bankalar›m›z›n buraya girmesi gerekir. Benim gönlümden
geçen 5 Türk bankas›n›n burada
ﬂube açmas›d›r. Arnavutluk’ta
bulunan Çal›k Holding grubuna
ba¤l› BKT Bankas› burada ﬂube
açm›ﬂt›r, TEB buraya gelmiﬂtir,

ancak yeterli de¤ildir. Bankalar›n özel sektör yat›r›mlar›n› teﬂvik etme rolü yan›nda, yönlendirme rolü de bulundu¤undan,
Ziraat Bank veya Vak›fbank gibi
bankalar›m›z›n buralara ﬂube
açmalar› beklenebilir.
Madencilik ﬂirketlerimizin Kosova’daki yat›r›m imkânlar›na
bakmas› gerekir. Eskiden oldu¤u
gibi, bir bürokratla oturup maden
projesine iliﬂkin anlaﬂma imzalama dönemleri kapand›. Art›k ihaleler “istenmeyen” veya “istenen”
teklif ﬂeklinde tüm dünyaya aç›k
durumda ve bizim madencilik ﬂirketlerimizin yabanc› ﬂirketlerle
güçbirli¤i yapmas› gerekir.
Termik enerji ve küçük hidroelektrik santral› (20MW alt›) ve
rüzgâr santral› yat›r›mlar› ile ilginen
ﬂirketlerin bu alanlar› keﬂfetmesi
gerekir. Kosova’daki linyit kömürü
rezervlerinin 10 milyar ton oldu¤u
ve rezervin yüzeyde bulundu¤u
dikkate al›n›rsa, bu sektörde ciddi
yat›r›m f›rsat› bulunmaktad›r.
Tar›ma dayal› sanayiler, tekstil,
hayvansal g›da üretimi yapan ﬂirketlerimizin de ayn› ﬂekilde piyasada yerlerini almalar› gerekir.
‹nﬂaat yat›r›m› yapan ﬂirketlerimizin mutlaka Kosova’da toplu
konut ve lüks konut inﬂaatlar› yan›nda, iﬂ merkezleri ve benzeri
özel yat›r›mlar› yapmalar› beklenebilir. Bu sektör önümüzdeki dönemde, mülkiyet haklar›yla ilgili
sorunlar›n giderilmesinden sonra,
mutlaka bir “boom” yaﬂayacakt›r.
Göçmen dövizinin ana yat›r›m
enstrüman› olan inﬂaat sektörü cazip görünmektedir. Arnavutluk’taki
deneyimimiz bunu kan›tlam›ﬂt›r.
Gerek KOB‹ olsun gerek büyük yat›r›mc› olsun, bu piyasalarda yat›r›m yapan ﬂirketlerimize devletçe teﬂvik sa¤lanmas›
ﬂartt›r. Avrupa Birli¤i ülkeleri
çeﬂitli programlar kapsam›nda
bu teﬂvikleri sa¤lamakta, bizim
yat›r›mc›lar›m›z›n rekabet etme
ﬂans›n› azaltmaktad›r. Sa¤l›k
alan›nda özel sa¤l›k hizmeti veren ﬂirketlerimizin bu “emerging” piyasada herkesten önce
yerlerini almas› gerekir. Cazip
bir piyasa olarak karﬂ›m›zda
durmakt›d›r. Ayn› ﬂekilde farmaseutikal/ilaç iﬂi yapan ﬂirketlerimizin de yat›r›m plan› yapmas› beklenmektedir.

D‹KKAT ED‹LMES‹
GEREKEN NOKTALAR
Biz Türk yat›r›mc›lar› olarak
iﬂin en önemli boyutunu genelde
ihmal etmekteyiz. Her ﬂeyi kendimiz yapmak istemekteyiz. Hukuk
hizmeti alarak yat›r›mlar›m›z› yapmay› bir maliyet olarak görmekteyiz. Mutlak suretle, özellikle Kosova’da bir hukukçu tayin ederek,
yat›r›mlar›n realize edilmesi yoluna gitmeleri tavsiyeye ﬂayand›r.
Bunun d›ﬂ›nda, zaman kaybetmeden Kosova’da bir ticaret müﬂavirli¤i ihdas› ile Türk-Kosova ‹ﬂ
Konseyi’nin ve/veya Türk-Kosova
Ticaret Odas›’n›n kurulmas›na
öncelik verilmelidir.

Küçük iﬂletmelerin
Avrupa yat›r›mlar› için
en cazip bölge Kosova
Co¤rafi konumu dikkate al›nd›¤›nda, AB bölgesine yak›nl›¤› ve
genç iﬂgücü ile kendine AB ve Güneydo¤u Avrupa’y› hedef seçen
iﬂletmeler için Kosova, çok cazip yat›r›m f›rsatlar› sunuyor.

HAKAN
SAPMAZ
Kosova Yat›r›m Ajans›
(IPAK) ‹stanbul Temsilcisi
hakansapmaz@viradanismanlik.com

2.2 milyon nüfusu ile Kosova
ekonomisi, a¤›rl›kl› olarak tar›ma
dayal› üretim, göçmen gelirleri ve
hizmet sektörünün baﬂ› çekti¤i bir
yap›ya sahip. Ülkede çal›ﬂan Birleﬂmiﬂ Milletler (BM) ve di¤er
uluslararas› kuruluﬂlar›n görevlileriyle 17 bin civar›ndaki KFOR askerinin yaratt›¤› sat›n al›m gücünü
de hesaba katmak gerekir. Son
dört y›lda h›zlanan üstyap› inﬂaat
üretimi bir baﬂka geliﬂen sektör
olarak göze çarpmaktad›r. Bununla birlikte 2000 ile 2006 aras›nda
AB taraf›ndan Kosova’ya yönlendirilen fonlar›n 1.2 milyar euroyu
buldu¤u ancak iﬂsizli¤in halen
yüzde 50’lerin üzerinde seyretti¤i
bir ekonomik yap› görüyoruz.

ﬁARAP ‹ﬁ‹ GEL‹ﬁT‹R‹LEB‹L‹R
Bu çok özet tabloya, Kosova’n›n bölgede rekabetçi avantaj
yaﬂamas› olas› iﬂkollar›n› da ekleyelim. Öncelikle iki alan göze
çarpmakta. ‹lk olarak agro-endüstri olarak da an›lan tar›m
ürünlerinin iﬂlenmesi ve yarat›lan
katma de¤erle daha yüksek fiyatlarla gelir yarat›labilecek alanlar
göze çarpmakta. Ülkenin 1.1 milyon hektar olan yüzölçümünün
yüzde 60’› iﬂlenebilir tar›m topra¤›d›r. Agro-endüstri alan›nda özellikle meyve suyu önemli bir yere
sahip. Rehabilite edilmeyi bekleyen birkaç meyve suyu tesisi oldu¤u ifade edilen Kosova’da ﬂarapç›l›k da geliﬂtirilmeyi hak eden
bir sektördür. Savaﬂ öncesi ﬂarap
ba¤lar›n›n yaklaﬂ›k 9 bin hektara
ulaﬂt›¤› bilinmektedir. ‹kinci
önemli alan ise madencilik ve
enerjidir. Kosova 13 milyon ton
düzeyinde yüzey linyit rezervine
sahiptir. Halen faal olan ancak eski teknoljileri ile toplam 630 MW
güce sahip santrallara ilave yap›lacak yeni santrallar ile üretimin
2 bin MW’ye ç›kmas› ve bölgede

enerji ihraç eden bir ülke haline
gelinmesi hedeflenmektedir. Linyite ilaveten yo¤un boksit, çinko,
kurﬂun, manyezit ve son olarak
bulunan alt›n madenleri ile madencilik çok önemli bir yat›r›m
alan› olarak öne ç›kmaktad›r.
Granit ve mermer benzeri dekoratif taﬂ madencili¤ini de bu tabloya eklemek gerekir.

KOSOVA’NIN AVANTAJLARI
Her yat›r›mc›n›n do¤al olarak
ilk bakt›¤› gibi biz de öncelikle
vergi rejimine bakal›m. Çok yal›n bir vergi mevzuat› söz konusu olup önemli vergilerde oranlar ﬂu ﬂekildedir: Yüzde 20 kurumlar vergisi, yüzde 15 KDV ve
yüzde 10 ithalat vergisi. Ancak
yat›r›m mallar› ithalat›yla ihracata ba¤l› iﬂlemlerde tam muafiyet
söz konusu. AB bölgesiyle yap›lan iﬂlemlerde tam gümrük birli¤i geçerli. Yani, vergilendirme
ve d›ﬂ ticaret aç›s›ndan çok uygun bir ortam mevcut.
Yat›r›mc›lar›m›z için bir baﬂka
önemli destek noktas›, ülkede konuﬂlanm›ﬂ olan EAR, USAID,
UNDP ve benzeri uluslararas› yard›m kuruluﬂlar›. ‹stihdam yaratacak yat›r›m projeleri için çok ciddi
e¤itim, yerleﬂtirme, yetkinlik kazan›m›, kalite vb hususlarda al›ﬂ›k
olmad›¤›m›z düzeyde ve yat›r›mc›y› rahatlatacak çözümler mevcut. Bizim Türkiye Temsilcisi oldu¤umuz AB’ye ba¤l› Kosova Yat›r›m Teﬂvik Ajans› (Investment
Promotion Agency in Kosova)
tüm sektörlerdeki yat›r›mc›lar için
iﬂ planlar›n›n haz›rlanmas› dahil
birçok konuda bilgi paylaﬂ›m› ve
dan›ﬂmanl›k hizmetini yat›r›mc›lara sunmaktad›r. Ayr›ca Kosova,
“istenmeyen teklif” (unsolicited
bid) usulü ile yap›lacak özelleﬂtirmeler paketini haz›rlamaya baﬂlad› bile. Bu aç›dan, bu tür proje
tekliflerini haz›rlayabilecek müﬂavir firmalar›m›z için de iyi bir olanak do¤du¤unu söyleyebiliriz.
Finansal yap›y› ele alal›m. Halen Kosova’da 4’ü yabanc› 7 banka faaliyet göstermektedir. Baﬂl›ca
yabanc› bankalar Avusturyal›
RZB, Pro Credit, Kasabanka ve ﬂu
s›ralar faaliyete baﬂlayan TEB ola-

rak ifade edilebilir. TEB’in Kosova’da müstakil bir banka olarak
ﬂubeleﬂmesi Türk yat›r›mc›lar aç›s›ndan ve Kosova ekonomisi için
çok önemlidir. Para biriminin euro olmas› ve para transferlerinde
AB standard›ndaki liberal yap›
önemli avantajlard›r.
Co¤rafi konumu dikkate al›nd›¤›nda, AB bölgesine yak›nl›¤›
ve genç iﬂgücü ile kendine AB
ve Güneydo¤u Avrupa’y› hedef
seçen iﬂletmeler için Kosova, çok
cazip yat›r›m f›rsatlar› sunmaktad›r. Türk iﬂadamlar›n›n geçmiﬂten
gelen kültürel ba¤larla kendilerini hiç yabanc› hissetmeyecekleri,
yap›lacak yat›r›m›n finansman›nda önemli olanaklar bulabilecekleri, iﬂgücü edinimi ve yetiﬂtirilmesinde çok “h›rsl› ve hevesli”
bir gençlikle karﬂ›laﬂacaklar› bir
co¤rafyad›r Kosova. Tar›ma dayal› sanayi, ﬂarapç›l›k, madencilik, metal endüstrisi, enerji ile
son geliﬂmeler kapsam›nda adeta
“boom” yaﬂamaya haz›rlanan inﬂaat sektörü gibi birçok alan›n
yan› s›ra istihdam yaratacak konfeksiyon benzeri alanlarda da
Kosova Türkiye ile fiziki yak›nl›¤›yla öne ç›kmaktad›r.

BÜYÜK DÖNÜﬁÜM ‹Ç‹NDE
K›saca toparlarsak, 1999 sonras›
dönemde h›zla normale dönen
ekonomik yap›, son y›llarda artan
inﬂaat faaliyetleri, h›zlanan d›ﬂ yard›mlar ve yabanc›lar›n h›zl› giriﬂiyle güçlenen bankac›l›k sektörü
tam bir “dönüﬂüm ekonomisi”
profili çizmektedir. Birçok sorunu
içinde bar›nd›ran ancak göreceli
olarak makul bir sürede bu sorunlar›n üstesinden gelinebilecek bir
“dönüﬂüm ekonomisi”ni kastediyoruz burada. Avrupa’n›n bu son
dönüﬂüm ekonomisi, ba¤›ms›zl›¤›n› daha önce kazanm›ﬂ birçok ülkeye göre “iﬂe” yeni baﬂlaman›n
yani biraz “geç kalman›n” faturas›n› ödemekle birlikte özellikle AB
ve ABD’nin stratejik deste¤i ile çok
h›zlanacak ve k›sa sürede AB
adayl›¤› sürecini yakalayacakt›r. Bu
sürecin tarihi dönemecinde oldu¤umuzu vurguluyor ve “ciddi” yat›r›mc›lar›m›z› bu sürecin içerisinde
yerlerini almaya davet ediyoruz.

Yusuf Özer

KOSOVA’DA TÜRK
‹ﬁADAMLARI ‹Ç‹N
HÂLÂ FIRSAT VAR
Uzun y›llar Kosova’da iﬂ yapan Özerler Holding, 2005’te Suva-reka Prizren’deki konveyör
band-V kay›ﬂ› ve endüstriyel bez
fabrikas›n› sat›n ald›. 380 kiﬂinin
çal›ﬂt›¤› Newco Balkan fabrikas›
Kosova’daki en büyük Türk yat›r›mlar›ndan biri.
Özerler Holding Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Yusuf Özer, Kosova’da f›rsatlar›n yüzde 95’inin kaçt›¤›n›, ancak Türkler için hâlâ yat›r›m f›rsatlar› bulundu¤unu söyledi. “Burada
üretim cazip. Elektrik, benzin, fuel
oil ve mazot Türkiye’dekinin yar› fiyat›na” diyen Özer, ﬂöyle devam etti: “Kosova’da enerji, madencilik,
tar›m, hayvanc›l›k, inﬂaat, altyap›,
tekstil ve iletiﬂim alanlar›nda çok
büyük boﬂluklar oldu¤undan, baz›
püf noktalara dikkat edilirse yat›r›m yap›lmas›n› bütün sanayici ve
iﬂadamlar›na tavsiye ederim” diyor.

TÜRK EKONOM‹
BANKASI KOSOVA
PAZARINA G‹RD‹
DE‹K Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Çolako¤lu’nun Yönetim
Kurulu Baﬂkanl›¤›’n› yürüttü¤ü
Türkiye Ekonomi Bankas›’n›n
(TEB) Priﬂtina ﬂubesi 2 Ocak
2008’den itibaren hizmete aç›ld›.
ﬁubenin genel müdürlü¤ünü üstlenen Alp Y›lmaz, önümüzdeki
dönemde Kosova’n›n pek çok
kentinde ﬂube açmay› düﬂündüklerini belirtti. Y›lmaz, TEB’in
Kosova’da finans sektöründe lider bankalardan biri olmay› hedefledi¤ini de söyledi.
Kosova’da bankac›l›k sektörünün
toplam büyüklü¤ünün 2007 y›l›n›n
3. çeyre¤i itibariyle 1.254 milyon
euro oldu¤una dikkat çeken Y›lmaz,
söz konusu rakam›n 2006 y›l sonu
verilerine göre yaklaﬂ›k yüzde 15’lik
büyümeyi ifade etti¤ini vurguluyor.
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DE‹K’in mutfa¤›nda
49 kiﬂi görev
yap›yor.
9 dilde çal›ﬂma
yürütüyoruz.
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2008 y›l›n›n DE‹K’in
20’nci y›l› olmas›
nedeniyle çal›ﬂma
grubu oluﬂturup, tüm
y›la yay›lacak bir
etkinlik plan› yapt›k.

Hedef, Türk özel sektörünü
dünyada kazananlar saf›na çekmek
RÖPORTAJ - SAMET ‹NANIR

S›nai iﬂbirli¤i, d›ﬂ ticaret a¤›n›n
geniﬂletilmesi ve hizmet sektörlerinin yurtd›ﬂ›na aç›lmas›na destek vererek Türkiye ekonomisinin dünya
ekonomisine entegrasyonuna katk›da bulunmak hedefiyle çal›ﬂmalar›na
yön veren D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler
Kurulu (DE‹K) bu y›l 20’nci y›l›n›
kutluyor. En son Türk-Sudan ‹ﬂ Konseyi’nin kurulmas›yla 77’nci iﬂ konseyine kavuﬂan DE‹K, kuruluﬂunun
20’nci y›l›nda 500 etkinlik gerçekleﬂtirecek. Bu organizasyonlarla Türkiye’nin d›ﬂ ekonomik iliﬂkilerine
önemli katk›lar sa¤lad›klar›n› dile
getiren D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu ‹cra Kurulu Baﬂkan› ve Baﬂkanvekili Rona Y›rcal›, kurumun ihracata
dayal› kalk›nma modeli çerçevesinde Türk iﬂ dünyas›yla global ekonomilerle aras›nda güçlü bir köprü
oluﬂturdu¤unu söyledi. Temel hedeflerini “Türk özel sektörünün küreselleﬂme sürecine entegrasyonunu
hayata geçirmek ve Türkiye’nin küreselleﬂme sürecinde ‘kazanan’ safta
yer almas›n› sa¤lamak” sözleriyle
özetleyen Rona Y›rcal›, 20’nci y›l›nda DE‹K’i de¤erlendirdi.
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün,
d›ﬂ ekonomik iliﬂkilerde Türkiye’nin bak›ﬂ aç›s›n› geniﬂleten bir
kurum olarak nitelendirdi¤i DE‹K’in faaliyetleri hakk›nda bilgi
verir misiniz?
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu
(DE‹K), Ocak 2008 itibariyle 553
üyesi olan bir iﬂ dünyas› örgütü.
Üyelerimiz yo¤un yurtd›ﬂ› ba¤lant›lar› olan firmalardan oluﬂuyor. Genel
olarak iﬂlevimiz, problem çözmek.
Bilen bilir, yurtd›ﬂ›nda iﬂ yapmak kolay de¤ildir. Karﬂ›laﬂ›lan pek çok tarife d›ﬂ› engel söz konusu olabiliyor. iﬂ
konseylerimiz bu problemlerin çözülmesi için aktif görev al›yor. Firmalar hangi ülkelerle iﬂ yap›yorlarsa o
ülkenin konseyine giriyorlar. Mesela,
Rusya ile iﬂ yap›yorsa Türk-Rus ‹ﬂ
Konseyi’ne, M›s›r ile yap›yorsa TürkM›s›r ‹ﬂ Konseyi’ne üye oluyorlar.
DE‹K üyesi olmak pek çok ülkede
bir prestij unsuru. Keza Türkiye’de
de öyle. Bunun haricinde tüm bu
organizasyonel yap›n›n arkas›nda
yani DE‹K’in mutfa¤›nda 49 kiﬂi görev yap›yor. 9 dilde çal›ﬂma yürütüyoruz. DE‹K kadrosu dünyan›n en
iyi üniversitelerini bitirmiﬂ tecrübeli
koordinatörlerden oluﬂuyor.
Türkiye’nin ve dünyan›n bir anlamda yeniden ﬂekillendi¤i ﬂu
dönemde DE‹K nas›l bir iﬂlev
yüklendi?
DE‹K tüm bu geliﬂmelere paralel

“ihracata dayal› kalk›nma modeli”
çerçevesinde Türk iﬂ dünyas› ve global ekonomilerin di¤er ö¤eleri aras›nda güçlü bir köprü oluﬂturuyor.
5174 say›l› kanunun 58. maddesine
göre özel sektörün d›ﬂ ekonomik
iliﬂkilerini yürütmekle yetkiliyiz. Bu
do¤rultuda s›nai iﬂbirli¤i, d›ﬂ ticaret
a¤›n›n geniﬂletilmesi ve hizmet sektörlerinin yurtd›ﬂ›na aç›lmas›na destek verilmesi yoluyla Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisine entegrasyonuna katk›da bulunmak birinci
hedefimiz. Türkiye ile yabanc› ülkeler veya uluslararas› topluluklar aras›nda sektörel temelde iﬂ olanaklar›n›n harekete geçirilmesine yard›mc›
olmak da bulunuyor. Ayr›ca, Türk
ekonomisinin ve Türkiye’deki yat›r›m ortam›n›n yurtd›ﬂ›nda tan›t›m›
için aktif çal›ﬂmalar yürütmek ve yabanc› yat›r›mc›lar› Türkiye’de uzun
vadeli yat›r›mlara teﬂvik etmek de
hedeflerimiz aras›nda yer al›yor. Bu
hedefleri gerçekleﬂtirmek üzere gerek yurtd›ﬂ›nda gerekse yurtiçinde
çeﬂitli etkinlikler düzenliyoruz.
Ne tür etkinlikler bunlar?
Düzenledi¤imiz etkinlikler kapsam›nda iﬂ konseyi toplant›lar›,
resmi ziyaret programlar› çerçevesinde yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda toplant›lar, uluslararas› kuruluﬂlar ile
toplant›lar, Türkiye’deki yat›r›m ve
iﬂ ortam›n› tan›tmaya yönelik toplant› ve programlar, Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplant›lar› ve ikili ekonomik, ticari müzakerelere kat›l›m yer al›yor.
En son kurulan iﬂ konseyi hangisi?
Sudan. 26 Aral›k tarihinde gerçekleﬂtirdi¤imiz yönetim kurulu toplant›s›nda Türk-Sudan ‹ﬂ Konseyi’nin
kurulmas› do¤rultusunda karar ald›k. 26 Aral›k’ta gerçekleﬂtirilen DE‹K Yönetim Kurulu toplant›s›nda,
kurumun Afrika’ya aç›l›m stratejisinin baﬂka bir ad›m› olarak Türk-Sudan ‹ﬂ Konseyi’nin kuruluﬂ karar›
al›nd›. ﬁimdilik 21 firman›n üye oldu¤u konsey, Afrika’yla ticari iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi anlam›nda çal›ﬂma
yürüten DE‹K için yeni ve önemli
bir pazar olan Afrika’ya daha fazla
Türk iﬂadam›n›n yönlendirilmesi aç›s›ndan büyük bir aç›l›m sa¤layacakt›r. Bilindi¤i gibi Sudan co¤rafi aç›dan dünyan›n 10’uncu, Afrika’n›n ise
en büyük ülkesi. Ayr›ca, 84 milyon
hektar ekilebilir verimli araziye ve
dünyan›n en büyük 3. gaz rezervine
sahip olmas› aç›s›ndan de¤erlendirilebilir bir potansiyel taﬂ›d›¤›n› düﬂündü¤ümüz ülkelerden. Geçen y›l
GSY‹H büyümesi yüzde 9,6 olarak
gerçekleﬂti. Hem Afrikal› hem Arap

ülkesi olarak nitelendirilen Sudan
COMESA (Do¤u ve Güney Afrika
Ortak Pazar›) ve ayn› zamanda Arap
Ligi üyeli¤i sayesinde Afrika ve
Arap pazar›na aç›lan önemli bir kap›. Bu nedenle DE‹K olarak gerek
Türk iﬂadamlar›n›n ülke ile ba¤lant›s›n› güçlendirmek gerekse Türkiye’nin güçlü potansiyele sahip Afrika k›tas›na aç›l›m›na bir ivme kazand›rmak anlam›nda Türk-Sudan
‹ﬂ Konseyi’nin önemli bir ad›m oldu¤una inan›yoruz. Sudan’la iﬂ yapan firmalar›m›z› da iﬂ konseyimize üye olmaya ça¤›r›yoruz.
Sudan pazar›ndaki Türk yat›r›mlar› daha çok hangi alanlarda?
Sudan’daki Türk yat›r›mlar›n›n
2006 y›l› itibariyle 220 milyon dolar
olmas› dikkat çekici unsurlardan bir
di¤eri. Sudan’da yat›r›m› olan Türk
firmalar›n›n en fazla faaliyet gösterdi¤i sektörler tekstil, mobilya, haz›r
beton, inﬂaat malzemeleri, demirçelik ve su sondajlar›. Son y›llarda
en çok müteahhitlik sektörüne a¤›rl›k verildi¤i vurgulan›yor. Türk firmalar›n›n bugüne kadar baﬂta yol,
köprü ve konut olmak üzere Sudan’da gerçekleﬂtirdikleri müteahhitlik projelerinin toplam de¤erinin
ise 264 milyon dolar oldu¤u bildiriliyor. Türkiye, Sudan’›n ihracat›nda
yaklaﬂ›k 8 milyon dolar ile 22’nci s›rada yer al›yor. Di¤er yandan, Türkiye yaklaﬂ›k 217 milyon dolar ile
Sudan’›n en çok ithalat yapt›¤› ülkeler s›ralamas›nda 11’inci s›rada.
Dolay›s›yla bu veriler göz önüne
al›nd›¤›nda Sudan ‹ﬂ Konseyi’nin
Türk yat›r›mc›lar için özel bir f›rsat
oldu¤unu düﬂünüyorum.
DE‹K 20. y›l›n› ne gibi etkinliklerle kutlayacak?
2008 y›l›n›n DE‹K’in kuruluﬂunun 20. y›l› olmas› sebebi ile kurum
içinde bir çal›ﬂma grubu oluﬂturduk
ve tüm y›la yay›lacak bir etkinlik
plan› haz›rlad›k. 20. y›l› etkinlikleri
çerçevesinde Türkiye Ekonomi Politikalar› Araﬂt›rma Vakf› (TEPAV) ile
ortaklaﬂa yürütülmekte olan “DE‹K’in 20 Y›ll›k Yolculu¤unda Türkiye ve Dünya” adl› yay›n için çal›ﬂmalar halen sürdürülüyor.
“DE‹K’in 20 Y›ll›k Serüveni” filmi
haz›rl›klar›na bu ay itibariyle baﬂl›yoruz. Söz konusu film, 80’li y›llardan
günümüze Türkiye’nin ekonomik anlamda özgürleﬂmesinde DE‹K’in Türk
özel sektörüne ve Türkiye’nin piyasa
ekonomisine geçiﬂ sürecine katk›lar›n› konu edecektir. 1986 y›l›nda 9 özel
sektör kuruluﬂunun bir araya gelerek
TOBB ﬂemsiyesi alt›nda DE‹K’i kurma nedenlerini ve bu sürecin iﬂleyiﬂ

DE‹K ÜYE PROF‹L‹
‹L BAZINDA

SEKTÖREL BAZDA

‹stanbul ............................%70
Ankara..............................%14
Di¤er ‹ller (24 il) ..............%16

Tar›m, Madencilik ............%11
‹nﬂaat ..............................%30
Sanayi ............................%23
Hizmetler ve D›ﬂ Tic. ........%36

2007’DE BÖLGELERE GÖRE DE‹K ETK‹NL‹KLER‹
Bölge

Say›

Avrasya
Asya Pasifik
AB

38
21
54

Dünya ticaretinin h›zla artmas›na paralel olarak DE‹K’in üstlendi¤i sorumluluk da artmaktad›r. 1990’larda bir trilyon dolara,
2000 y›l›nda ise 6 trilyona yükselen dünya ticaret hacmi geçen y›l
12 trilyon dolara ulaﬂm›ﬂt›r. Bu
süreçte ülkemizin de dünya ticaretindeki pay› artm›ﬂt›r. Son üç
y›l içerisinde dünya ticaretindeki
pay›m›z binde 9’un üzerine ç›k-

m›ﬂt›r. Türkiye’nin, yaklaﬂ›k 11
trilyon dolarl›k dünya ticaret hacmindeki pay› ihracatta 0,7; ithalatta ise yüzde 1,1’dir. Bu art›ﬂ›n
anlam› ülkemizin dünya ekonomisinin daha önemli bir partneri,
daha önemli bir parças› haline
gelmeye baﬂlamas›d›r. ‹ﬂte tam da
bu noktada DE‹K’e büyük görevler düﬂmektedir. Bu koﬂullar alt›nda Türkiye’nin elinde geçti¤imiz 20 y›lda d›ﬂ ticaret, taahhüt
ve turizm baﬂta olmak üzere çeﬂitli sektörlerde dünya çap›nda
ciddi bir bilgi birikimi ve saha de-

neyimi edinmiﬂ DE‹K bulunmaktad›r. DE‹K önümüzdeki dönemde
de çal›ﬂmalar›na etkin ve verimli
bir ﬂekilde devam etmeyi hedeflemektedir. Bu ba¤lamda D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤› ile halihaz›rdaki kuvvetli ba¤lar›m›z› daha da güçlendirmek, Türkiye’nin d›ﬂ ekonomik
iliﬂkilerini farkl› sektörlerde kaydedilen baﬂar›larla taçland›rmak
önümüzdeki dönemdeki hedeflerimiz aras›nda olacakt›r. Ayr›ca,
bakanl›k taraf›ndan düzenlenen
tan›t›m projeleri ve faaliyetlerinde, DE‹K’in özel sektörün koordi-
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Say›

Ortado¤u&Körfez
Kuzey Amerika

31
18

‹ﬁ KONSEY‹ TOPLANTILARINA KATILAN
YABANCI DEVLET ADAMLARI SAYISI
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
TOPLAM

Kral

Bakan

Baﬂbakan

Devlet Baﬂkan›

Prens

1

10
17
16
10
12
16
21
25
119

5
1
4
10
1
7
8
9
41

7
3
6
6
52
6
3
91
383

23
21
26
26
21
29
33
44
223

1
1
2

Kaynak: DE‹K Toplant› Organizasyon Koordinatörlü¤ü

biçimini canl› tan›klar›n bilgilerine de
yer vererek sunacak olan film ayr›ca,
DE‹K’in kuruluﬂundan bu yana hedeflerini, bu hedeflerin ne kadar›na
ulaﬂt›¤›n›, iﬂ konseylerinin örgütlenme biçimlerini ve dünden bugüne
Türk ekonomisine katk›lar›n› gözler
önüne sermeyi hedefliyor.
Y›ll›k olarak aç›klanmas› planlanan senelik de¤erlendirme ve “D›ﬂ
Ekonomik ‹liﬂkiler Endeksi” çal›ﬂmas›
2008 Ocak ay› sonunda düzenlenecek bir bas›n toplant›s› ile Say›n Baﬂkan›m›z M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu taraf›ndan kamuoyuna aç›klanacak. DE‹K, 20 y›ld›r Türk firmalar›n›n uluslararas› pazarlara aç›l›m›n› ve bu pazarlarda rekabet edebilmelerini sa¤lamaya yönelik çal›ﬂmalar yürütüyor. Bu
süreçte birçok firman›n uluslararas›
pazarlara girmesine, d›ﬂ yat›r›mlar
gerçekleﬂtirmesine, ihracat yapmas›na
ve yabanc› ortakl›klar kurmas›na destek olmuﬂtur. DE‹K’in 20. y›l etkinlikleri çerçevesinde “DE‹K Y›ld›zlar›: 20
Y›l, 20 Baﬂar› Öyküsü” projesinin hayata geçirilmesi planlan›yor. Söz konusu proje kapsam›nda bir seçici kurul oluﬂturulmas›, seçici kurul taraf›ndan belirlenen kriterler çerçevesinde
DE‹K üyelerine duyuru yap›larak yar›ﬂmaya davet edilmeleri, seçici kurul
taraf›ndan belirlenen 20 firma ile röportajlar yap›lmas›, içinde DE‹K etkinliklerinin de yer ald›¤›, baﬂar› öyküsü
olabilecek hikâyelerinin toplanmas›
ve bir ödül töreni ile birlikte yay›n
haline getirilmesi düﬂünülüyor.
Bu proje çerçevesinde ortaya ç›kacak yay›n›n seçim kriterlerinin
belirlenmesinden seçimin yap›lmas›na, yaz›m dilinden içerece¤i gör-

DE‹K 20 YILLIK TECRÜBEYLE H‹ZMETE DEVAM EDECEK
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu’nun 20. y›l›nda ve ileriki dönemde hedefleri nelerdir?

Bölge

natör kuruluﬂu olarak aktif rol almas›n› arzu ediyoruz. Milli hedeflerimiz ve d›ﬂ ekonomik menfaatlerimiz do¤rultusunda, Türk iﬂ camias›n›n, devletimizle birlikte hareket ederek, etkin bir güç meydana getirmesini sa¤lamada, DE‹K’in katalizör görevi üstlenebilece¤ini düﬂünmekteyiz. Bu çerçevede, bakanl›k yetkililerimiz ile
DE‹K yönetimini bir araya getirecek, ortak bölgesel stratejilerin ve
eylem planlar›n›n belirlenece¤i,
düzenli toplant›lar yap›lmas›n›n
faydal› olaca¤› görüﬂündeyiz.

sellere kadar DE‹K kurumsal iletiﬂimi aç›s›ndan önemi dikkate al›narak bir iletiﬂim akademisyeninin dan›ﬂmanl›¤›nda yürütülmesi de ayr›ca göz önüne al›nan unsurlardan
bir di¤eri. Tabii bu konuda görüﬂmeler hâlâ devam ediyor.
2008 y›l›n›n ilk yar›s› itibariyle üniversitelerde, DE‹K çal›ﬂanlar› ve iﬂ
konseyi baﬂkanlar› taraf›ndan, uzman
olduklar› bölge ve konular ile ilgili
bilgilendirme seminerleri düzenlenecek. Üyelerimizin iﬂtiraki ile yap›lacak
söz konusu seminerlerde DE‹K’in uzmanl›k alanlar›yla ilgili üniversite bölümleri ile ortak kariyer günleri gerçekleﬂtirilecek, bu seminerlerde üyelerimiz baﬂar› öykülerini gelece¤in
DE‹K üyeleri ile paylaﬂacak. Gerçekleﬂtirilecek olan genel kurulun ard›ndan ayn› akﬂam DE‹K 20. y›l gala yeme¤i düzenlenecek. “20 Y›ll›k Serüven” filminin gösterilece¤i gala gecesinde “20 Y›l, 20 Baﬂar› Öyküsü” projesi çerçevesinde verilecek DE‹K
ödülleri de sahiplerini bulacak.
Bu hedefler çerçevesinde önümüzdeki dönem faaliyetlerinden
biraz söz edebilir misiniz?
Bugüne kadar iﬂ konseyi baﬂkanlar›m›z› ve DE‹K çal›ﬂanlar›n›,
önümüzdeki dönemde de yo¤un
bir çal›ﬂma dönemi bekliyor. Bu
yüzden tüm siyasilerimizin ve bürokratlar›m›z›n, bu camiaya yard›mc› olmalar›n›, yaln›z b›rakmamalar›n›, destek vermelerini bekliyoruz. DE‹K 2007 y›l›nda 71 yurtd›ﬂ›, 219 yurtiçi olmak üzere 290
etkinlik düzenledi. Bu etkinliklerin 2008 y›l›nda yani 20. y›l›m›zda
500’e ç›kmas›n› hedefliyoruz.
Bunun haricinde 20. y›l›m›zda
ﬁili ve Etiyopya ile Türkiye’nin yeni pazarlara aç›l›m›n› sa¤lamak
üzere yeni iﬂ konseyleri kurmay›
planl›yoruz. K›sa vadeli hedeflerimiz aras›nda kurumsal kapasitemizi art›rmaya devam etmek, kamu
kurum ve kuruluﬂlar›yla eﬂgüdümü
art›r›c› çal›ﬂmalar yürütmek ve
2008 y›l› içerisinde 500’e yak›n etkinlik gerçekleﬂtirerek Türk iﬂadamlar›n› dünya pazar›na daha da
yak›nlaﬂt›rmak yer almaktad›r. Tüm
bu hedeflerimizin ana ekseni Türk
özel sektörünün küreselleﬂme
sürecine entegrasyonunu hayata
geçirmek ve Türkiye’nin küreselleﬂme sürecinde “kazanan” safta
yer almas›n› sa¤lamakt›r.
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D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu ‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal›, 2008 y›l› içerisinde düzenleyecekleri 500’e yak›n etkinlikle Türk iﬂadamlar›n›
dünya pazar›na daha da yak›nlaﬂt›rmay› planlad›klar›n› söyledi. Y›rcal›,
‘Amac›m›z Türkiye’nin kazanan safta yer almas›n› sa¤lamak’ dedi.
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Makedonya’da gümrük vergisini
s›f›rlad›k, ticaret hacmini art›ral›m
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler
Kurulu (DE‹K) 17 Aral›k’ta Makedonya Baﬂbakan› Nikola Gruevski ve Makedonya
Yat›r›m Timi’ni a¤›rlad›. Makedon Baﬂbakan, Türk giriﬂimcileri
Makedonya’ya yat›r›m yapmaya ça¤›rd›.
Yüzde 10 ile Avrupa’daki en
düﬂük vergi oran›na, yüzde 3 enflasyona, ucuz ve kalifiye iﬂgücüne sahip Makedonya, Türk yat›r›mc›lara yat›r›m ça¤r›s›nda bulundu. 17-18 Aral›k tarihlerinde
DE‹K ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin (TOBB) ev sahipli¤inde Türkiye’yi ziyaret eden
Makedonya Baﬂbakan› Nikola
Gruevski ve Makedonya Yat›r›m
Timi 650 milyon tüketiciye sahip
Makedon pazar›na Türk yat›r›mc›lar› davet etti. Baﬂbakan Gruevski, yabanc› ﬂirketlerin dört saat
içerisinde ﬂirketlerini kaydetmelerini sa¤layan ve tek bir müessese
taraf›ndan yürütülen yat›r›m sürecini paylaﬂt›¤› aç›klamalar›nda edevlet sistemine geçilmesiyle birlikte Makedonya’da internet üzerinden kay›t döneminin de baﬂlayaca¤›na dikkat çekti.

KOÇ’UN DA YATIRIMI VAR
Makedonya’n›n yat›r›m bekledi¤i ülkelerden biri de Türkiye. 7
Eylül 1999 y›l›nda Makedonya ile
imzalanan Serbest Ticaret Anlaﬂmas› (STA) çerçevesinde 1 Ocak
2008 itibariyle tüm sanayi ürünlerindeki gümrüklerin s›f›rlanmas›
da yat›r›mc›ya uygun bir ortam
vaat ediyor. Makedonya Baﬂbakan› Nikola Gruevski’nin de ziyareti
s›ras›nda ifade etti¤i gibi söz konusu gümrük uygulamas› sayesinde 2007 y›l›n›n ilk dokuz ay›nda
yap›lan ihracat›n 2006 y›l›na göre
yüzde 66 oran›nda artarak 222.9
milyon dolar seviyesine ulaﬂt›¤›
düﬂünülürse, bahsedilen rakamlar›n ve dolay›s›yla iki ülke aras›ndaki ticaret hacminin daha da
artmas› bekleniyor.
Makedon hükümetinin gümrük mevzuat›na verdi¤i önem sonucunda kurumsal firmalar kay›td›ﬂ› ekonominin getirdi¤i haks›z
rekabetten daha az etkilenecek.
Makedonya’n›n 2001 y›l›nda AB
ile imzalad›¤› istikrar ve ortakl›k
anlaﬂmas› sonucunda Türkiye’den
ithal edilen mal gruplar›n›n gümrük oranlar›n›n yüksek kalmas›ndan dolay› yeterli ticaret hedefine
ulaﬂ›lam›yordu. AB ürünlerine
muadil olan Türk ürünleri gümrük vergisinin yüksekli¤inden dolay› yeterli ticaret hedefi yakalayam›yordu. Buna karﬂ›l›k Makedonya ve Türkiye aras›nda imzalanan STA gere¤i 2008 y›l›nda
gümrük vergilerinin s›f›rlanmas›
sonucu ticaret hacminin ileriye
dönük olarak artmas› bekleniyor.

ﬁ‹ﬁECAM
YATIRIM
YAPACAK

DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan› ve Baﬂkanvekili Rona Y›rcal› (solda), Makedonya Baﬂbakan› Nikola Gruevski ile.

Süt ve süt ürünleri, g›da ambalaj ve sa¤l›k sektöründe yat›r›mlar için Türk giriﬂimcilerin
yak›ndan ilgilendi¤i bilinen Makedonya pazar›nda Simit Dünyas›’ndan Koç Holding’e kadar
uzanan pek çok Türk yat›r›mc›
bulunuyor. Makedonya Baﬂkonsolos’u ‹gor Popov, Makedonya’da Koç, Zorlu, Alt›nbaﬂ ve
Haznedar gibi büyük Türk yat›r›mlar›n›n varl›¤›ndan söz ederek “Hükümet yat›r›m olanaklar›n› yabanc› giriﬂimcilere sa¤lama konusunda oldukça kararl›
bir strateji izliyor. Bu Türk giriﬂimcileri için önemli bir teﬂvik
unsuru olarak de¤erlendirilmelidir” diye konuﬂtu.

ULAﬁIM SORUNU ÇÖZÜLÜR
Bölgede AB üyelik sürecinde
H›rvatistan ile h›zl› bir ilerleme
kaydeden Makedonya’n›n di¤er
bölge ülkelerine k›yasla daha
agresif bir yat›r›m stratejisi izlemesi Nikola Gruevski baﬂkanl›¤›ndaki hükümetin kararl›l›¤›na
iﬂaret ediyor. Söz konusu stratejilerin Türk firmalar›na teﬂvikler
sa¤layabilece¤i de dikkat çekici
baﬂka bir unsur.
Öte yandan Makedonya’y› siyasi anlamda tan›yan ilk ülkenin
Türkiye olmas› nedeniyle iki ülke aras›ndaki güçlü ba¤a ve son
dönemde ticari iliﬂkilerde geliﬂme kaydedilmesine karﬂ›n Üsküp
Büyükelçili¤i Ekonomi Müﬂavirli¤i Makedonya’da yaln›zca 40 civar›nda Türk firmas›n›n bulundu¤undan bahsediyor. Giriﬂimcilere
sunulan f›rsatlara karﬂ›l›k yat›r›m
hacmindeki düﬂüklü¤e daha yak›ndan bak›ld›¤›nda Türk giriﬂimcilerin ticari iliﬂkilerde baz›
sorunlarla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu
görmek mümkün. Hükümetin
son dönemde hayata geçirdi¤i
reformlarla gidermeye çal›ﬂmas›-

na karﬂ›n, Pan Avrupa 8. ve 10.
koridorlar›n kesiﬂiminde Bunardzik Serbest Bölgesi’nde önemli
teﬂvikler sunan Makedonya’da ticaret yapan Türk firmalar›n›n karayolu altyap›s›n›n yetersizli¤inden kaynaklanan ulaﬂ›m sorunlar› bunlardan biri.
Gerek Bulgaristan, gerekse
Makedon s›n›r kap›s›nda yaﬂanan
sorunlar cayd›r›c› olurken, Arnavutluk-Makedonya-Bulgaristan ve
Türkiye aras›nda Bat›- Do¤u Koridoru’nun oluﬂturulmas›n›n ulaﬂ›m
konusunda yaﬂanan s›k›nt›lar›
çözmesi bekleniyor.
Makedonya’da iﬂ yapan Türk
firmalar›n›n ulaﬂ›m d›ﬂ›nda yaﬂad›¤› sorunlardan biri de banka
transferlerinde ve banka iﬂlemlerinde yaﬂanan güçlükler olarak
ifade ediliyor. Bu alandaki temel
sorun Makedonya’daki bankac›l›k
mevzuat›ndan dolay› Türkiye’den
ihraç edilen mallar›n akreditiflerinin ancak Makedonya gümrü¤ündeki iﬂlemleri bittikten sonra serbest b›rak›lmas›. Bu süreçte yaﬂanan gecikmeler do¤rudan do¤ruya ticareti yavaﬂlatan bir etken
olarak gösteriliyor.

RAMSTORE EN BÜYÜK YATIRIM
Makedonya’n›n dünya standartlar›nda ilk al›ﬂveriﬂ, ticaret ve
kültür merkezi olan 25 bin metrekare kapal› alana sahip al›ﬂveriﬂ merkezi Ramstore Makedonya, Üsküp’te 2005 y›l› haziran
ay›nda Ramstore Mall Al›ﬂveriﬂ
Merkezi ve Vardar ma¤azas›n›
açt›. DE‹K üyesi olan Koç Holding’e ba¤l› Migros’un D›ﬂ Ticaret Koordinatörü Haluk Yükler,
Makedonya’da aç›lan Ramstore’un Migros’un yurtd›ﬂ›nda faaliyet gösterdi¤i 5’inci ülke oldu¤una dikkat çekiyor. Ramstore projesinin 20 milyon dolarl›k bütçeyle bugüne kadar yap›lm›ﬂ en

büyük perakende ve Türk yat›r›m› olmas› aç›s›ndan önem taﬂ›d›¤›n› ifade eden Yükler, al›ﬂveriﬂ
merkezinde dünyaca ünlü konsept markalar ve sinema salonlar›n›n yan› s›ra Alt›nbaﬂ, Koton
gibi önemli Türk yat›r›mlar›n›n
da bulundu¤unu vurguluyor.
Ramstore Al›ﬂveriﬂ Merkezi’nin
inﬂaat, proje ve iskân aﬂamalar›n›n Makedonya yetkili makamlar›n›n h›zl› ve do¤ru kararlar› sonucunda sorunsuz atlat›ld›¤›na
dikkat çeken Yükler, bu giriﬂimin
OECD taraf›ndan 2006 y›l›nda
“Makedonya’da y›l›n uluslararas›
yat›r›mc›s› ödülü” ile taçland›r›lacak kadar baﬂar› kaydetmesiyle
birlikte 2006 y›l›n›n kas›m ay›nda
1700 metrekare kapal› alan üzerine Tetova (Kalkandelen) ﬂehrindeki ikinci ma¤azan›n hizmete
girdi¤ini belirtiyor.

MÜﬁTER‹ MEMNUN‹YET‹ VAR
Migros D›ﬂ Ticaret Koordinatörü Haluk Yükler “Makedonya,
Balkanlar’da geliﬂim perspektifine aç›k, NATO, AB üyeli¤ine
kendini haz›rlayan ve dolay›s›yla
pazar anlam›nda geliﬂim potansiyeline sahip bir ülke. Migros da
yat›r›m karar›n› tüm bu nüveleri
göz önünde tutarak ald›. Aç›k
pazar ve mini marketlerin hâkim
oldu¤u ve organize perakendenin eksikli¤inin görüldü¤ü pazarda Ramstore Makedonya’n›n faaliyet göstermesiyle geliﬂmiﬂ bir
al›ﬂveriﬂ ortam›, kalite ve çeﬂitlilik, hijyenle birlikte gelen g›da
güvenli¤i, istihdam ve sadakat
program› ile müﬂteri memnuniyeti yaratmay› baﬂard›k” diyor. Makedonya hükümetinin yat›r›mc›lara önemli teﬂvikler verdi¤ini
ifade eden Yükler, yabanc› yat›r›mc›n›n ortakl›k pay› oran›nda 3
y›l gelir vergisi muafiyetine sahip
oldu¤unu belirtiyor.

Makedonya Baﬂbakan› Nikola Gruevski,
ﬁiﬂecam’›n Makedonya’daki yat›r›m ortam›na ilgi duydu¤unu ve
ﬂirket yetkililerinin f›rsatlar› araﬂt›rmak üzere birkaç kez ülkeyi ziyaret etti¤ini belirterek,
“Türkiye temaslar›m›z
kapsam›nda ﬁiﬂecam
ile bu konuyu görüﬂece¤iz” dedi. Makedonya
Baﬂbakan› Nikola Gruevski ve beraberindeki
heyet, ‹stanbul’da D›ﬂ
Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu’nun (DE‹K) 17 Aral›k’ta düzenledi¤i Makedonya Yat›r›m Timi toplant›s›nda Türk iﬂadamlar› ile bir araya geldi.
Gruevski, Türk ﬂirketlerinin Makedonya’daki
yat›r›m planlar›na iliﬂkin bir soruya karﬂ›l›k,
Do¤u Avrupa’da çeﬂitli
yat›r›mlar› bulunan ﬁiﬂecam’›n
Makedonya’daki yat›r›m f›rsatlar›yla ilgilendi¤i duyumunu ald›klar›n› bildirdi. Gruevski, “Türkiye
temaslar›m›z kapsam›nda ﬁiﬂecam yetkilileri ile bu konuyu görüﬂece¤iz. Ülkemizde yat›r›m yapmak isteyenlere karﬂ› kap›m›z her zaman aç›k” diye konuﬂtu.

VERG‹ ‹ND‹R‹M‹ ‹LE
GEL‹R ARTTI
Makedonya’daki vergi
avantajlar› hakk›nda da
bilgi veren Gruevski, teknoloji ve endüstri yat›r›mlar›na ilk 10 y›l için
vergi muafiyeti getirdiklerini, kiﬂisel gelir vergisinin ise ilk 5 y›l için yüzde 5 ile s›n›rland›r›ld›¤›n›
kaydetti. Gruevski, vergi
oranlar›nda gerçekleﬂtirdikleri yüzde 12’lik indirimin bütçede yüzde 20 art›ﬂa neden oldu¤una dikkat çekti. Gruevski, Makedonya’n›n NATO üyesi
olmas›n›n ard›ndan önümüzdeki birkaç y›lda
özellikle altyap› ve inﬂaat
yat›r›mlar›nda patlama
yaﬂanmas›n› beklediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye ekonomisi S›rbistan’a model oluyor
Beraberindeki iﬂadam› heyetiyle birlikte 30 Kas›m’da Türk-S›rp ‹ﬂ
Konseyi’nin ‹stanbul’da düzenledi¤i toplant›ya kat›lan S›rbistan
Cumhurbaﬂkan› Boris Tadiç, Avrupa Birli¤i’ne (AB) üyeli¤i hedeflediklerini belirterek, “Türkiye’nin
de AB’ye üyelik amac› var. Yani
stratejik hedefimiz ayn›. Görüyoruz ki ayn› yolda yürüyoruz” dedi.
Türkiye ve S›rbistan’›n ekonomik iﬂbirli¤i alanlar›n›n de¤erlendirildi¤i ve mevcut f›rsatlar›n ele
al›nd›¤› toplant› kapsam›nda S›rbistan’daki Türk yat›r›mlar› ve yat›r›m imkânlar›, Güneydo¤u Avrupa’daki serbest ticaret bölgeleri

ve altyap› projeleri hakk›nda sunumlar gerçekleﬂtirildi. Konuk
Cumhurbaﬂkan› burada yapt›¤›
konuﬂmada, iki ülke aras›ndaki
güzel ve dostane iliﬂkilerin as›rlard›r devam etti¤ini, ancak ekonomik iﬂbirli¤inin düﬂük seviyede
oldu¤unu belirterek, ticari iliﬂkilerde son birkaç y›ld›r ilerleme
kaydedilse de bunun istenilen derecede olmad›¤›na dikkat çekti.
Türkiye ekonomisindeki geliﬂmeleri yak›ndan takip ettiklerini
ve Türkiye’nin S›rbistan’a model
teﬂkil etti¤ini belirten S›rbistan
Cumhurbaﬂkan› Boris Tadiç, “Türkiye’nin Avrupa’ya giden en güzel

yolu S›rbistan. Bunu göz ard› edemeyiz. Türkiye ve S›rbistan’›n bunu neden daha önce kullanamad›¤›n› anlayam›yorum. En h›zl›
ad›mlarla en kolay ilerleyecek
noktalarda buluﬂabilirdik” dedi.

TÜRK‹YE ATARDAMAR
S›rbistan’daki siyasi ve ekonomik geliﬂmeler hakk›nda da kat›l›mc›lar› bilgilendiren Tadiç, “Vizyonumuz nettir, AB’ye üyelik.
Türkiye’nin de AB’ye üyelik amac› var, yani stratejik hedefimiz ayn›. Görüyoruz ki ayn› yolda yürüyoruz” diye konuﬂtu.
Enerji konusuna da de¤inen

Tadiç, Türkiye’nin do¤ru zamanda
kendi enerji potansiyelini kavrad›¤›n› vurgulayarak, “Avrupa, Türkiye olmadan enerjisini temin edemez. Ayn› zamanda S›rbistan da
enerji da¤›t›m› için çok önemli bir
noktadad›r. T›pk› atardamar› gibi”
diye konuﬂtu. S›rbistan’›n enerji
politikas›na iﬂaret eden Tadiç, gaz
konusunda Türk yetkililer, Gazprom yetkilileri ve Putin ile görüﬂtüklerini, bu konuda yap›lacaklar›
neredeyse sonuçland›rma noktas›na geldiklerini kaydetti.
Tadiç, S›rbistan’da elektrik üretiminin çok önemli oldu¤unu, bu
konuda özelleﬂtirmeye gitmedikle-

C M Y B

rini, ancak gerekli yat›r›mlar› yapt›klar›n› belirterek, petrol ve petrol
ürünlerinde de en k›sa zamanda
özelleﬂtirmeye gideceklerini aç›klad›. S›rbistan’daki Türk yat›r›mlar›na
ve Efes’in ülkedeki yat›r›m›na de¤inen Tadiç, “Sadece bira bizim ekonomimizi dolduracak de¤il, di¤er
sayg›de¤er iﬂadamlar›n› da S›rbistan’da görmek istiyoruz” dedi.
Belgrad Havaliman› ile Bodrum
Havaliman› aras›nda iﬂbirli¤i yap›lmas› niyeti bulundu¤unu ve bunun en k›sa zamanda gerçekleﬂtirilece¤ini aktaran Tadiç, Türkiye
ile güzel iﬂbirlikleri oluﬂturma arzusunda olduklar›n› dile getirdi.

KISA KISA
8 Orta Avrupa
ülkesi Schengen
alan›nda
Avrupa Birli¤i’ne (AB) 2004
y›l›nda üye olan Polonya, Çek
Cumhuriyeti, Macaristan, Slovenya, Slovakya, Litvanya, Letonya ve
Estonya 21 Aral›k’tan itibaren
Schengen alan›na dahil edildi. 8
Orta Avrupa ülkesinin uygulamaya
geçiﬂ sürecinin mart ay›na kadar
tamamlanmas› ve bu tarihe kadar
havaalanlar›ndaki pasaport kontrollerinin sürmesi bekleniyor. ‹lk
uygulamalarda söz konusu ülkeler
taraf›ndan transit ya da 6 ay süreli
Schengen vizesinin kullan›lmas›
öngörülüyor. 31 Aral›k tarihine
kadar 8 Avrupa ülkesine verilen
giriﬂ vizeleri, vizede belirtilen tarihe kadar geçerli say›lacak. 21
Aral›k tarihi itibariyle Schengen
olarak bilinen serbest dolaﬂ›m bölgesinde 24 ülke yer al›yor.

Avrupa Birli¤i
dönem baﬂkanl›¤›
Slovenya’da
Slovenya, Avrupa Birli¤i dönem
baﬂkanl›¤›n› 1 Ocak 2008 tarihinde Portekiz’den devrald›. Böylece
1 May›s 2004’te AB’ye kat›lan yeni ülkelerden biri ilk defa AB dönem baﬂkanl›¤›n› üstleniyor. Slovenya taraf›ndan haz›rlanan çal›ﬂma program› Almanya ve Portekiz
taraf›ndan haz›rlanan 18 ayl›k
program› temel al›yor. “Avrupa
için sinerji” baﬂl›¤› alt›nda sürdürülecek program dahilinde AB’nin
gelece¤i ve Lizbon Anlaﬂmas›’n›n
yürürlü¤e girmesi, yeni Lizbon
Stratejisi döngüsünün baﬂlat›lmas›,
iklim ve enerji konular›, Bat› Balkanlar›n Avrupa perspektifinin
güçlendirilmesi, Avrupa kültürleraras› diyalog y›l› çerçevesinde
kültürler, inançlar ve gelenekler
aras›nda diyalo¤un teﬂvik edilmesi
gibi konulara öncelikli olarak mercek tutulmas› bekleniyor.

Arnavutluk
gümrük vergisini
kald›r›yor
Arnavutluk ile Türkiye aras›nda
geçen y›l imzalanan Serbest Ticaret
Anlaﬂmas› (STA) her iki ülkede geçen günlerde yürürlü¤e girdi. Anlaﬂman›n yürürlü¤e girmesiyle Arnavutluk’un Türkiye’den ithal etti¤i
sanayi ürünlerinin yüzde 80’den
fazlas›na uygulad›¤› gümrük vergileri kald›r›lacak. Geriye kalan sanayi ürünlerindeki gümrük vergileri
de beﬂ y›l içerisinde yüzde 20’lik
eﬂit indirimlerle s›f›rlanacak.
Her iki ülke aras›nda Arnavutluk’un Tiran kentinde imzalanan
ve 11 Aral›k’ta yürürlü¤e giren
STA ile birlikte ticari potansiyeli
olan ve daha önceden seçilmiﬂ tar›m ürünlerinde de s›n›rs›z ve tarife kontenjanlar› dahilindeki gümrükler de s›f›rlanacak. D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lan aç›klamada anlaﬂma uyar›nca Türkiye’nin taviz ald›¤› ürünler iﬂlenmiﬂ
tar›m ürünleri, kuru meyveler, narenciye, bakliyat ve di¤er taze sebze ve meyveler olarak s›raland›.
Gümrük vergilerinin düﬂürülmesi
ve tamamen kald›r›lmas›n›n iki ülke ticaret hacmini büyük ölçüde
art›rmas› bekleniyor.

DIﬁ T‹CARET HACM‹
YÜZDE 49 ORANINDA ARTTI
Türkiye’nin Arnavutluk’a ihracat› 2007 y›l›n›n ilk dokuz ay›nda
yüzde 46 oran›nda art›ﬂ gösterdi.
2006 y›l›n›n ilk dokuz ay›ndaki
141.1 milyon dolarl›k ihracat tutar›, bu y›l›n ayn› döneminde
205.7 milyon dolara ç›kt›. Ayn›
dönemde ithalat 9.567 milyon dolardan 18.332 milyon dolara yüzde 92 oran›nda yükseldi. D›ﬂ ticaret hacminde ise 2007 y›l›n›n ilk
dokuz ay›nda, bir önceki y›l›n ayn› dönemine oranla yüzde 49
oran›nda art›ﬂ kaydetti.
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‹thalat kapasitesi yüksek
olan Yunanistan, Türk
iﬂadam› için f›rsat kap›s›

D›ﬂiﬂleri Bakan› Ali Babacan,
Yunanistan’›n Türkiye’nin d›ﬂ
ticareti için önemli bir avantaj
oldu¤unu belirterek, ‘Türk-Yunan ekonomik iliﬂkilerinin as›l
vizyonu ise tek bir ekonomik
bölge oluﬂturulmas›’ dedi.

TÜRK‹YE’N‹N YUNAN‹STAN’LA T‹CARET‹ (M‹LYAR DOLAR)
‹hracat
‹thalat
Toplam

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

437
431
868

476
266
742

590
312
902

920
428
1348

1171
594
1765

1126
727
1853

1602
1045
2647

2033
806
2839

Ali Babacan’›n da kat›ld›¤› Türk-Yunan ‹ﬂ Forumu toplant›s›nda iki ülke iﬂadamlar› bir araya geldi.

D›ﬂiﬂleri Bakan› ve Baﬂmüzakereci Ali Babacan,
1999 y›l›nda her iki ülkede yaﬂanan deprem felaketinden bu yana farkl› bir mecraya giren TürkiyeYunanistan iliﬂkilerinde süregelen karﬂ›l›kl› ziyaretlerin baﬂka bir uzant›s›n› 3-5 Aral›k tarihleri aras›nda Atina ve Gümülcine’ye gerçekleﬂtirdi. Babacan,
4 Aral›k’ta Atina’da gerçekleﬂtirilen “Türk Yunan ‹ﬂ
Forumu Toplant›s›”n› Yunanistan ziyareti süresince
kendisine eﬂlik eden Türk iﬂadamlar›yla Yunan iﬂadamlar›n› bir araya getirmesi ve her iki ülkenin ticari iliﬂkilerinin geliﬂtirilmesi anlam›nda oldukça
faydal› bir ad›m olarak de¤erlendirdi. Karﬂ›l›kl›
olarak h›zla geliﬂen iﬂ iliﬂkilerinin D›ﬂ Ekonomik
‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) ve Yunanistan Sanayiciler
Federasyonu aras›nda Türk-Yunan ‹ﬂ Konseyi’nin
kurulmas›yla yeni bir evreye girece¤ini ve bu vesileyle ivme kazanaca¤›n› ifade eden Ali Babacan
“Türkiye ile Yunanistan aras›ndaki toplam ticaret
hacmi geçen y›l itibariyle 2 milyar euroyu aﬂm›ﬂt›r. Bu y›l kas›m ay› itibariyle bu rakamlar geçen
y›l›n da üzerindedir” diyerek, karﬂ›l›kl› ekonomik
iliﬂkilerin oldukça olumlu seyretti¤i mesaj›n› verdi. Babacan, Türk-Yunan ekonomik iliﬂkilerinin
as›l vizyonunun “tek bir ekonomik bölge oluﬂturulmas›” oldu¤unu belirterek iki ülkenin, çeﬂitli
sorunlar›n yaﬂand›¤› bölgede güvenlik ve istikrar
aç›s›ndan önemli rol oynad›¤›n› kaydetti.
1999’dan bu yana Yunanistan-Türkiye iliﬂkilerinde girilen yeni sürecin meyvelerinin topland›¤›
ziyaretin arka plan›nda ekonomik aç›dan söz konusu yak›nlaﬂman›n en büyük ve somut göstergesi olan ihracatta kaydedilen takdire ﬂayan yükseliﬂ yer al›yor. 2000’de 437 milyar dolar› gösteren ihracat ibresi, 2006’da 1 trilyon 601 milyar,
2007’de ise 2000’e göre 5 katl›k bir art›ﬂ kaydederek yaklaﬂ›k olarak 2 trilyon dolar› buldu.
Yunanistan D›ﬂiﬂleri Bakan› Dora Bakoyanni
de Türkiye’nin AB üyeli¤ini desteklediklerini yineleyerek AB müktesebat›na tam uyum sa¤layan
bir Türkiye’nin AB’ye girece¤ine inand›klar›n› bildirdi. Ayr›ca, Bakoyanni Yunan firmalar›n›n Türkiye’de çeﬂitli yat›r›mlar yapt›¤›n› ancak bu aç›dan iki ülke aras›nda bir dengesizli¤in söz konusu oldu¤unu belirterek, Türk iﬂadamlar›na Yunanistan’da yat›r›m yapma ça¤r›s›nda bulundu.

DIﬁA BA⁄IMLILIK ARTIYOR
AB ile tar›m ürünleri haricinde tam entegrasyon
sa¤lam›ﬂ olan Yunanistan, Türkiye için çok ciddi
bir potansiyel taﬂ›yor. Türk iﬂadamlar› her türlü sanayi ürününü gümrüksüz ve kotas›z satabilme ﬂans›na sahip. Gerek ithalat kapasitesi, gerekse günden güne d›ﬂa ba¤›ml›l›¤›n artmas› dolay›s›yla Yunanistan pazar› pek çok f›rsat sunuyor. Türkiye’nin
ihracat› artan bir seyir izliyor fakat Yunanistan’›n
toplam ithalat kapasitesiyle k›yasland›¤›nda oldukça yetersiz. Yunan tüketicisi, Türkiye menﬂeli ürünlerin kalitesi ve standard› konusunda herhangi bir
önyarg›ya sahip de¤il. Bu da ürünlerin kalitesinin
yüksek olmas› ve iyi bir fiyat teklifi ile sat›ﬂa sunulmas› halinde Yunan pazar›nda di¤er ürünlerle rahatl›kla rekabet edebilece¤i anlam›na geliyor.

KARAMANL‹S’‹N Z‹YARET‹
KAR TOPU ETK‹S‹ YAPACAK

C M Y B

D›ﬂiﬂleri Bakan› Ali Babacan’›n ziyareti konusunda yorum yapan Türk-Yunan ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Selim Egeli neredeyse 50 y›ld›r düﬂmanl›k içerisinde olan iki halk›n kademeli olarak yak›nlaﬂt›¤›n›
ve iki ülke aras›nda farkl› bir sürece girildi¤ini
söyledi. Türkiye ve Yunanistan aras›ndaki siyasi istikrar›n devam› aç›s›ndan bu ziyaretin önemine de¤inen Egeli, Yunanistan ve Türkiye’nin ekonomik
alanda iﬂbirliklerinin geliﬂmesindeki en önemli hususun karﬂ›l›kl› güven ortam›n›n artmas› oldu¤unu
belirtti. Egeli, Yunanistan Baﬂbakan› Kostas Karamanlis’in ziyaretinin iki ülke ticari iliﬂkilerinde kar
topu etkisi yarataca¤›n› kaydetti.
Türk ve Yunanl› iﬂadamlar›n›n katk›lar› iki ülke aras›nda ekonomik sahada baﬂlayan iﬂbirli¤i ve ortakl›klar›n iki ülke aras›nda var olan husumetin yerini almaya
baﬂlad›¤›na dikkat çeken Egeli, “ ‹ﬂadamlar›n›n sa¤lam›ﬂ olduklar› bu platform siyasi yöneticilerin iﬂini kolaylaﬂt›rd›. Baﬂlang›çta 200 ya da 300 milyon dolar
olan ticaret hacmimiz ﬂimdi 3 milyar dolar›n üzerinde
seyrediyor. Yunanistan Ulusal Bankas›’n›n (National
Bank of Greece) Finansbank’› sat›n almas›yla Yunanistan’›n yat›r›m konusunda att›¤› büyük ad›m ald›¤›m›z
haberlere göre daha farkl› bankalara yap›lan ve yap›lacak olan yat›r›mlarla artarak devam edecek” dedi.
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Ortak ç›karlara
sahip olan Türkiye ile
‹ran’›n iﬂbirli¤ini art›ral›m
DE‹K, ‹spanya Cumhurbaﬂkan› Zapatero’yu bir çal›ﬂma kahvalt›s›nda a¤›rlad›.

‹spanyollar Türkiye’de
yat›r›m›n kap›s›n› aral›yor

ICCIM Baﬂkan› Mohammed Nahavandian, küreselleﬂme ça¤›nda baﬂar›n›n yolunun bölgesel iﬂbirli¤inden geçti¤ini ifade etti. Nahavandian,Türkiye’ye ‘iﬂbirli¤i yapal›m’ ça¤r›s›nda bulundu.
Türkiye ile ‹ran aras›ndaki ekonomik iﬂbirli¤i çabalar›, D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu’nun (DE‹K) 10
Aral›k’ta düzenledi¤i “Türk-‹ran ‹ﬂ
Forumu” toplant›s› ile ivme kazand›.
Toplant›da bir konuﬂma yapan ‹ran
Ticaret, Sanayiler ve Madenler Odas› (ICCIM) Baﬂkan› Mohammed Nahavandian, küreselleﬂme ça¤›nda
baﬂar›n›n yolunun bölgesel iﬂbirli¤inden geçti¤ine iﬂaret etti. Nahavandian, D8’in iki önemli ülkesi
olan ‹ran ve Türkiye’nin ortak bir
bak›ﬂ aç›s›na ve ortak ç›karlara sahip oldu¤unu söyledi. Asya ve Afrika k›talar›n›n 21. yüzy›lda dünya
arenas›nda önemli rollere sahip olaca¤›n› kaydeden Nahavandian, gelecek 20 y›l içerisinde de ‹slam ülkeleri aras›nda iﬂbirli¤inin artaca¤›n›n
görülece¤ini dile getirerek “‹ran’la
iﬂbirli¤i yap›n” ça¤r›s›nda bulundu.

HEDEF, 2010 YILINDA 10
M‹LYAR DOLARLIK T‹CARET
Nahavandian, Türkiye ve ‹ran’›n
uluslararas› sahada beraber hareket
edebilece¤ini vurgulayarak, iﬂbirli¤i yap›labilecek alanlar› ise ortak
yat›r›m, teknoloji, ulaﬂt›rma, turizm, enerji, bankac›l›k, ticari kolayl›klar gösterme olarak s›ralad›.
Toplant›ya ev sahipli¤i yapan
DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal› ise, ‹ran’da yabanc› sermayeyi
teﬂvik amac›yla yeni ç›kar›lan yasan›n, Türk yat›r›mc›lar›n›n yeniden
‹ran pazar›na yönelmeleri için
önemli bir ad›m olarak görüldü¤ünü kaydetti. ‹ran’›n Türk yat›r›mc›lar
için oldukça cazip oldu¤unu ifade
eden Y›rcal›, “Yeni ç›kar›lan yabanc›
sermayeyi teﬂvik yasas›n›n daha radikal ve geçmiﬂte yaﬂanan tereddütlere imkân vermeyecek bir ﬂekilde
düzenlenmiﬂ olmas›, Türk yat›r›mc›lar›m›z›n yeniden ‹ran pazar›na yönelmeleri için oldukça teﬂvik edici
bir ad›m olarak görülmektedir” dedi. Hedefin, Baﬂbakan Recep Tayyip
Erdo¤an’›n Aral›k 2006 tarihinde
Tahran’a gerçekleﬂtirdi¤i ziyaret esnas›nda ifade etti¤i gibi iki ülke ticaret hacminin 2010 y›l›nda 10 milyar
dolar seviyesine ulaﬂmas› oldu¤unu
belirten Y›rcal›, iki ülke aras›ndaki
mevcut ticaret hacminin geniﬂletilmesi ve ürünlere çeﬂitlilik kazand›r›lmas›n›n her iki ülkenin de yarar›na olaca¤›n› belirtti. Y›rcal›, Mohammed Nahavandian’›n iﬂbirli¤i ça¤r›s›na Türkiye’nin olumlu yaklaﬂt›¤›n›
söyledi. Türk firmalar›n özellikle Avrasya, Balkanlar ve Ortado¤u bölgelerinde büyük projeler gerçekleﬂtirdiklerini ifade eden Y›rcal›, ikili iliﬂkilerin müteahhitlik firmalar›n›n üstlendi¤i projelerin geliﬂtirilmesiyle
daha da artaca¤›n› kaydetti.
Müteahhitlik hizmetlerinin top-

lam de¤erinin 90 milyar dolara ulaﬂt›¤›n› söyleyen Y›rcal›, müteahhitlik
sektöründe iﬂ hacminin geliﬂmesinin
‹ran ve Türkiye aras›nda di¤er sektörlerdeki iﬂ imkânlar›n›n da artmas›n› sa¤layaca¤›n› dile getirdi. DE‹K
‹cra Kurulu Baﬂkan› Y›rcal›, geçen
günlerde bir Türk inﬂaat firmas› ile
‹ran Turizmini Geliﬂtirme ﬁirketi aras›nda ‹ran’›n baz› kentlerinde otel inﬂaat› yapmak ve bunlar›n ortaklaﬂa
iﬂletilmesi konusunda anlaﬂmaya var›lm›ﬂ olmas›n›n da, inﬂaat sektöründeki iﬂbirli¤i aç›s›ndan olumlu bir
ad›m oldu¤unu dile getirdi. Y›rcal›,
“Ülkemiz aleyhine bakiye veren ticaret hacminde dengeye yönelik
çal›ﬂmalar›n yap›lmas›n›, ‹ranl›
dostlar›m›z›n Türkiye’den daha
fazla mal al›m›n› teﬂvik etmesini ve
ithalat›nda Türkiye’ye öncelik tan›mas›n› bekliyoruz. Zira, 2007 itibariyle ithalat›m›zda 5’inci s›rada bulunan ‹ran, ihracat›m›zda 20’nci s›rada yer almaktad›r” diye konuﬂtu.
Türk-‹ran ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›
Ali Osman Ulusoy da 2000 y›l›ndan bu yana uygulanan komﬂu ve
çevre ülkelerle ticareti geliﬂtirme
stratejisi çerçevesinde ‹ran ile iliﬂkilerin geliﬂtirilmesinin büyük
önem taﬂ›d›¤›n› belirtti.

‹RAN ‹LE ‹L‹ﬁK‹LER
STRATEJ‹K ÖNEME SAH‹P
Ulusoy, “2005 y›l›nda toplam
4.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleﬂen ticaret hacmi, 2006 y›l›nda yüzde 50 art›ﬂla 6.6 milyar dolar olmuﬂtur. 2006 y›l› ocak-eylül
döneminde 5.2 milyar dolar olan
ticaret hacmi ise 2007 y›l›n›n ayn›
döneminde yüzde 12 art›ﬂla 5.9
milyar dolara ulaﬂm›ﬂt›r” dedi. Ulusoy, Türk firmalar›n›n ‹ran ile baﬂta demir-çelik ve bak›r olmak üzere maden sektöründe, otomotiv,
ambalaj, tekstil, deri, kâ¤›t, cam tar›m sanayii ve kimyasallar gibi bir
çok alanda yat›r›mda kal›c› iﬂbirli¤ine gitmeyi amaçlad›klar›n› dile
getirdi. Ulusoy, önümüzdeki dönemde inﬂaat-taahhüt, turizm yat›r›m ve iﬂletmecili¤i, mühendislik
gibi uzun vadeli olabilecek alanlarda ortak projeler geliﬂtirmek
için çal›ﬂmalar yürütülmesinin
planland›¤›n› bildirdi.
Ulusoy, ‹ran’›n turizmde yeniden
yap›lanma içerisine girdi¤ini ve bu
çerçevede Türkiye ile iﬂbirli¤ini art›rma arzusunda olduklar›n› belirtti.
Ulusoy, ‹ran’da turizm alan›nda faaliyet gösteren firmalar›n, Türk turizm firmalar›yla iﬂbirli¤ine giderek,
Türkiye-‹ran ortak destinasyonunun
üçüncü ülkelerle birlikte pazarlanmas› yoluna gitmelerinin iki ülke turizmine büyük katk› sa¤layaca¤›
inanc›nda olduklar›n› aktard›.

TÜRK‹YE ÖNCEL‹KL‹ ÜLKE

Rona Y›rcal›, ICCIM Baﬂkan› Nahavandian’a toplant› sonras› plaket verdi.

EN BÜYÜK SIKINTI
ULAﬁIM VE BANKACILIK
Türk iﬂadamlar› ‹ran’da özellikle kara ulaﬂt›rmas› ve bankac›l›k
gibi konularda s›k›nt› yaﬂ›yor.
‹ran’dan bu konuda en büyük beklenti, eﬂit ﬂartlarda bir rekabet ortam›n›n sa¤lanmas› ve Türk firmalar›n›n farkl› uygulamalara tabi tutulmas›n›n önüne geçilmesi. Türk
bankalar› ile ‹ran bankalar› aras›nda muhabirlik iliﬂkisi de son derece
zay›f. ‹ran bankalar›ndan sadece
teyitsiz akreditif aç›labiliyor. Bankac›l›k iﬂlemleri teknolojiden yeterli derecede yararlan›lmad›¤› için
yavaﬂ iﬂliyor. Mevduat faizlerinin
yüksek olmas›, yat›r›mlarda kullan›lan kredi faizlerini de dünya
normlar›ndan bir hayli yukar› çekiyor. Ayr›ca, teminat senetlerinden

al›nan harc›n ticareti zorlad›¤› ifade ediliyor. Türk iﬂadamlar›, banka
sisteminde ihracat aﬂamas›nda ciddi
s›k›nt›larla karﬂ›laﬂ›yor. Banka konusunda yaﬂanan s›k›nt›lara ‹ran taraf›ndan henüz bir çözüm önerisi getirilmiyor. Ülkeleraras› en fazla görüﬂme trafi¤ine sahip ülkelerden birinin de ‹ran oldu¤unun kaydedilmesine
karﬂ›n Turkcell’in ‹ran’da iﬂlerlik kazanma konusunda yaﬂad›¤› sorunlar›n
henüz çözümlenmedi¤i bildiriliyor.
‹ran ve Türkiye birbirlerinin topraklar›na giriﬂlerinde araçlar›n standart
yak›t tanklar›nda herhangi bir vergi
ya da harç uygulamama konusunda
anlaﬂmaya sahip. Öte yandan bugün
itibariyle ‹ran taraf›n›n söz konusu
anlaﬂmaya uymad›¤› görülüyor.

T‹CAR‹ ZEM‹N SA⁄LAMLAﬁTIRILDI
Türkiye ve ‹ran aras›nda Karma Ekonomik Komisyon, Karma
Ulaﬂt›rma Komisyonu, DE‹K
Türk-‹ran ‹ﬂ Konseyi gibi kurumsal mekanizmalar bulunuyor.
2005 y›l› içerisinde Yat›r›mlar›n

Karﬂ›l›kl› Teﬂviki ve Korunmas›
Anlaﬂmas› ve Çifte Vergilenmenin
Önlenmesi Anlaﬂmas›’n›n yürürlü¤e girmesiyle birlikte ülkeler aras›nda ticari anlamda sa¤lam bir
yasal zemin oluﬂturuldu.

‹RAN, TÜRK YATIRIMCISI ‹Ç‹N
BÜYÜK FIRSATLAR SUNUYOR
Yaﬂanan bütün sorunlara ra¤men
‹ran, Türk yat›r›mc›lar için büyük
bir yat›r›m f›rsat› sunuyor. 2006 y›l›n›n temmuz ay›nda yay›mlanm›ﬂ
özelleﬂtirme talimat› sonras›nda
‹ran’da özellikle rafineri, do¤algaz,
çelik, otomotiv, telekomünikasyon,
havac›l›k, sanayi, petro-kimya ve sivil havac›l›k sektörlerinde son derece
kârl› yat›r›m f›rsatlar› ortaya ç›kt›¤›
belirtiliyor. Ayr›ca, Tahran-Meﬂhed
ve Tahran-Zencan aras›nda da h›zl›
tren projesinin gerçekleﬂtirilmesi
planlan›yor. ‹ran’daki ulaﬂ›m sorununu bir nebze olsa çözece¤i tahmin
edilen projenin yabanc› yat›r›mc› için

de büyük bir f›rsat oldu¤u kaydediliyor. ‹ran-Türkiye ihracat›nda ise halen demir-çelik, tütün ve mamulleri,
makineler, otomotiv sanayii ürünleri,
mantar ve a¤aç mamulleri ve plastikleri önemli bir yere sahip bulunuyor. Özelleﬂtirilen Trabzon Liman› da
‹ran ile ticaret konusunda hayati
önem taﬂ›yor. Afganistan, Pakistan,
Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, K›rg›zistan, Tacikistan ve ileride
Çin ve Mo¤olistan taﬂ›malar›nda
transit ülke konumunda olan ‹ran,
Türk taﬂ›mac›s› için büyük önem taﬂ›yor. Zira ‹ran 2000 kilometrelik
transit parkura sahip.

C M Y B

Çevre, enerji, bilgi teknolojileri, elektronik, otomotiv ve
yüksek teknoloji ürünleri sektörlerinden iﬂadamlar›n›n kat›ld›¤› forumda ICEX Baﬂkan› Angel Martin Acebes, Türkiye’nin
geçen y›l yat›r›m için öncelikli
ülke olarak belirlendi¤ini ifade
etti. Acebes, Türkiye için özel
bir pazar geliﬂtirme program›
baﬂlatacaklar›n› söyledi. Türkiye’nin ekonomik istikrara kavuﬂtu¤unu belirten Acebes,
“Türkiye uluslararas› arenada
ekonomik entegrasyona her
geçen gün h›zla adapte oluyor.
Avrupa’da Çin, Rusya ve Hindistan’dan sonra yat›r›mc›lar›n
en fazla dikkatini çeken ülke
konumunda. Güçlü bir potansiyele, dinamik iﬂgücüne sahip
olan Türkiye’de, ‹spanya’n›n

yat›r›mlar›na bakt›¤›n›zda ise
Avrupa ve Latin Amerika’ya k›yasla hacmin oldukça düﬂük
oldu¤unu üzüntüyle görüyoruz. Ancak, bu forumun ard›ndan söz konusu yat›r›mlar›n
büyük art›ﬂ gösterece¤ine inan›yoruz” diye konuﬂtu.

YATIRIM BEﬁE KATLANDI
Son 5 y›l içerisinde Türkiye’nin gayri safi milli has›las›ndaki (GSMH) yüzde 40’l›k
art›ﬂ› ekonomik aç›dan büyük
bir s›çrama olarak de¤erlendiren Acebes, 2004 y›l›ndan bu
yana ‹spanya’dan Türkiye’ye
1.8 milyar euroluk yat›r›m yap›ld›¤›n› kaydetti. Acebes “Bu,
son üç y›lda 5 kat art›ﬂ yakalad›¤›m›z anlam›na gelmektedir.
‹spanyol firmalar›n yat›r›mlar›
daha çok sigortac›l›k, otomotiv
endüstrisi, turizm, emlak ve
enerji sektörlerine yöneliktir.
Bu da ‹spanyollar›n Türkiye pazar›nda uzun soluklu yat›r›mlar›
hedefledi¤inin ve gerçekleﬂtirdi¤inin bir göstergesidir” dedi.
Öte yandan, Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an 13-16
Ocak tarihleri aras›nda ‹spanya’ya ziyarette bulunacak. Baﬂbakan’›n ziyareti çerçevesinde
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu
(DE‹K) da 14 Ocak tarihinde
iki ülke baﬂbakanlar›n›n iﬂtirak
edece¤i “Türkiye-‹spanya ‹ﬂ Forumu” düzenleyecek.

DE‹K düzenledi¤i ‘‹ﬂ Platformu’ panelleriyle iﬂadamlar›na ulaﬂt›.

KOB‹’lerin sorunlar›
20 ilde masaya yat›r›ld›
2007 y›l› boyunca, Ankara’dan baﬂlayarak Türkiye’nin 20
ilinde gerçekleﬂtirilen KOB‹ Bilgi
ve E¤itim Fuarlar›’n›n (KOB‹F)
son ikisi Eskiﬂehir ve Manisa’da
gerçekleﬂtirildi. D›ﬂ Ekonomik
‹liﬂkiler Kurulu’nun (DE‹K) da
Denizli, Trabzon, Gaziantep,
Konya, Manisa ve Eskiﬂehir olmak üzere 6 fuara iﬂtirak etti¤i
etkinlikler çerçevesinde düzenlenen panellerin yan›nda KOB‹’ler çözüm ortaklar› ile buluﬂturuldu. Giriﬂimcilere yard›mc›
olmak ve mevcut giriﬂimcilerin
ufkunu açmak üzere düzenlenen KOB‹ Bilgi Fuarlar› üretim,
d›ﬂ ticaret, markalaﬂma, belgelendirme, finansman, pazarlama,
fuarlar, iç ve d›ﬂ yat›r›m olanaklar› gibi konularda bilgi gereksinimlerini karﬂ›lamay› ve Anadolu’da faaliyet gösteren KOB‹’lere
ulaﬂmay› hedefledi.
KOB‹F’in 6 Aral›k’ta Eskiﬂehir’de gerçekleﬂtirilen aç›l›ﬂ›nda
konuﬂma yapan Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan Yard›mc›s› Hüseyin Üzülmez, Türkiye’deki KOB‹’lerin

uluslararas› rakiplerine göre daha olumsuz ﬂartlar içinde oldu¤unu, buna karﬂ›l›k irili ufakl›
tüm KOB‹’lerin ayakta kalabilmek için iyi bir mücadele örne¤i sergilediklerini söyledi.

ESK‹ﬁEH‹R ARTIK
KEND‹N‹ DÜNYAYA AÇTI
Fuar kapsam›nda D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) da
Türkiye’nin ticaret ve sanayiinde
öncü 14 ilinde faaliyet gösteren
sanayicilerin ve KOB‹’lerin sorunlar›na e¤ilebilmek amac›yla düzenlenen “DE‹K ‹ﬂ Platformu”
isimli konferanslar serisinin Eskiﬂehir aya¤› olan “Savunma Sanayiinin Stratejik Üssü Eskiﬂehir” adl› bir panel gerçekleﬂtirdi. Panelde konuﬂma yapan DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal›, “Eskiﬂehir art›k Türkiye’ye üretmenin
d›ﬂ›nda kendisini dünyaya açm›ﬂ
bir kentimiz. Eskiﬂehirli firmalar›
ve iﬂadamlar›n› yurtd›ﬂ› toplant›lar›m›zda ve yurtiçinde gerçekleﬂtirdi¤imiz uluslararas› etkinliklerde
yeterince görememek bizleri çok
üzüyor” diye konuﬂtu.
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10 Aral›k’ta DE‹K’in düzenledi¤i “Türk-‹ran ‹ﬂ Forumu” ile Türkiye ve ‹ran aras›ndaki ekonomik iﬂbirli¤i çabalar› gözle görülür ivme kazand›.

Türkiye’nin 10’uncu büyük
tedarikçisi olan ‹spanya’dan 25
iﬂadam› Türkiye’deki yat›r›m f›rsatlar›n› de¤erlendirmek üzere
‹stanbul’u ziyaret etti.
Türkiye’nin uzun vadeli yat›r›mlar için taﬂ›d›¤› potansiyele
dikkat çeken ‹spanyol yat›r›mc›lar, Türk iﬂ çevreleriyle ‹spanya D›ﬂ Ticaret Enstitüsü
(ICEX) taraf›ndan D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) ortak organizasyonu olan “Türk‹spanyol Ticari ve ‹ﬂbirli¤i Forumu”nda bir araya geldi.
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Asya’da bölgesel
ticaret anlaﬂmas›
say›s› yedi y›lda
ikiye katlan›r
Asya Kalk›nma Bankas›
ve Asya’da iﬂ yapmak
Güney ve Do¤u Asya
‹ﬂ Konseyleri Koordinatörü
gduman@deik.org.tr

Dünya ticaretinin ekseninin
“Bat›’dan Asya-Pasifik”e do¤ru
kayd›¤› saptamas›ndan hareket
eden çal›ﬂmalar son dönemde
gerek yerel, gerek uluslararas›
medyada s›kça ele al›nan konular›n baﬂ›nda geliyor. Çin ve Hindistan’›n baﬂ›n› çekti¤i bu büyüme hamlesi ile Asya ülkeleri
dünya ortalamas›n›n neredeyse
üç kat› büyürken, dünya ticaretinden ald›klar› pay da h›zla art›yor. Son beﬂ y›ld›r kesintisiz büyüme yakalad›¤› için gururland›¤›m›z Türkiye bu dönemde ortalama yüzde 7,5 büyüme gerçekleﬂtirirken, pek çok Asya ülkesi
de ayn› dönemde ortalama yüzde 8-10 oran›nda büyüdü.
1995 y›l›nda Do¤u Asya ve Avrupa Birli¤i (AB) aras›ndaki ticaret hacmi 244 milyar dolar olarak
gerçekleﬂirken bu rakam 2006 y›l›nda 604 milyar dolara ulaﬂt›. ‹lginç olan bu büyümenin sadece
son Çin ve Hindistan ekonomileri
ile s›n›rl› olmamas›. Tüm olumsuzluklara ra¤men Afganistan, Vietnam, Mo¤olistan, Tayland,
Kamboçya ve Bhutan’da bile istatistikler bu trendi do¤rular nitelikte. 1997 Asya finansal krizinin
onuncu y›ldönümünde bölgenin
krizin etkilerini tamamen bertaraf
etti¤ini, yayg›n, sürdürülebilir ve
dengeli bir büyüme sürecine girildi¤ini söylemek mümkün.
D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan 2005 y›l›nda uygulamaya
konan “Asya-Pasifik Aç›l›m Stratejisi”nin de ç›k›ﬂ noktas›n› oluﬂturan bu saptama hemen hemen
her sektörde firmalar›n Asya’daki geliﬂmeleri takip etmelerini
zorunlu k›larken bir yandan da
bu co¤rafyada hareket etmek
için güvenilir k›lavuz ve elbette
finansman aray›ﬂlar›n› h›zland›r›yor. Müteahhitlik firmalar› baﬂta

olmak üzere Türk iﬂ dünyas›n›n
yak›ndan tan›d›¤› Orta Asya
cumhuriyetleri ve di¤er bölge
ülkeleri ile çal›ﬂ›rken finansmanda ciddi s›k›nt›lar yaﬂand›¤› düﬂünüldü¤ünde tüm Asya’daki en
önemli finansman kaynaklar›ndan biri olan Asya Kalk›nma
Bankas› (AKB) hakk›nda Türk
firmalar›n›n bilgi sahibi olmas›
hayati önem taﬂ›yor.

TÜRK‹YE B‹R KOYUP 4 ALDI
Banka yetkililerine göre üye
oldu¤u 1991 y›l›ndan bu yana
Türkiye’nin performans› banka
ortalamas›n›n çok üzerinde. Üye
ülkelerin firmalar› ülkelerinin sermayeye katk›da bulunduklar› her
bir dolara karﬂ›l›k iki dolar tutar›nda proje üstlenirken bu oran
Türkiye için neredeyse 1/4. Deyim yerindeyse bankadaki en iyi
performanslardan birine sahip
Türkiye için “bir koyup dört ald›”
demek yanl›ﬂ olmaz. Üstelik banka finansman› ile proje üstlenen
aralar›nda STFA, Tekser, Limak,
Do¤uﬂ gibi Türkiye’nin en büyük
gruplar›n›n da bulundu¤u hemen
hemen her firma bankan›n bütün
proje süreci içinde ne kadar adil,
esnek ve yap›c› oldu¤unu dile
getiriyor. Yani banka ayn› zamanda güvenilir bir ortak.
Öte yandan, müteahhitlik ve
mal tedariki için geçerli olan bu
performans bankan›n sadece 2006
y›l›nda yaklaﬂ›k 250 milyon dolar
tutar›nda ve büyük bölümü hibe
niteli¤indeki “teknik destek” paketi
için geçerli de¤il. Üye ülkelerden
yaklaﬂ›k 2 bin 500 bireysel dan›ﬂman›n akredite oldu¤u bankada
Türkiye’den sadece 7 bireysel dan›ﬂman kay›tl› ve ﬂimdiye kadar
üstlenilen dan›ﬂmanl›k projesi tutar› da 1 milyon dolar›n alt›nda.

AKB YEN‹DEN YAPILANIYOR
Türkiye bankadan do¤rudan finansman sa¤layamasa da AKB,
2001 y›l›ndan bu yana bir yeniden
yap›lanma sürecinde. Banka dahilinde pek çok temel ilke tart›ﬂ›l›yor. Bu prensipler aras›nda projelerin üye d›ﬂ› ülke firmalar›na aç›lmas› da var. Bu denli temel nok-

talar tart›ﬂmaya aç›lm›ﬂken Türkiye’nin bankadaki konumunun yeniden gözden geçirilmesi ve bölge d›ﬂ› üyelerin de projeye ba¤l›
olarak finansman imkân›na kavuﬂmas› Türk firmalar›nca dile getirilen konular›n baﬂ›nda geliyor.
Asl›na bak›l›rsa yeniden yap›lanma süreci daha sonuçlanmadan
Türk firmalar› için dolayl› finansman olana¤› yarat›lm›ﬂ durumda.
Zira daha önce AKB büyük ölçüde üye devletler taraf›ndan önerilen projeleri finanse ederken, ﬂimdilerde üye ülkelerde ekonomik
geliﬂmenin özel sektör olmadan
gerçekleﬂmeyece¤inin giderek daha iyi anlaﬂ›lmas› ile bu ülkelerdeki özel sektör taraf›ndan iletilen ve
banka amaçlar› ile paralellik arz
eden projeler giderek daha fazla
destekleniyor. Sözgelimi geçen y›l
yaklaﬂ›k 8 milyar dolar tutar›nda
proje finanse eden AKB, bunun
1.2 milyar dolar›n› özel sektöre
kulland›rd›. Bu oran›n giderek artmas› bekleniyor. Bu durumda
özellikle Orta Asya cumhuriyetlerinde faaliyet gösteren Türk firmalar› bu ülkelerde kurduklar› firmalar arac›l›¤› ile ulaﬂ›m baﬂta olmak
üzere altyap›, telekomünikasyon,
finans, özel sektörün geliﬂimi,
yoksullu¤un azalt›lmas›, istihdam›n desteklenmesi gibi bölgenin
kalk›nmas›na katk›da bulunma
potansiyeli yüksek sektörlerde
banka finansman›ndan do¤rudan
yararlanabilecek.
Asya Kalk›nma Bankas›, Asya
ülkelerinde zaman zaman 35 y›la
ulaﬂabilen, 10 y›l› geri ödemesiz ve
en düﬂük faiz oranlar› ile sunulan
en önemli uzun vadeli finansman
kurumlar›ndan biri. Türk firmalar›n›n proje bazl› olarak yeni yeni ilgilendi¤i Hindistan, Endonezya, Çin,
Vietnam gibi ülkelerde AKB taraf›ndan haz›rlanan “Ülke Strateji Planlar›” k›sa ve orta vadede o ülkelerde
hangi sektörlerin ve projelerin desteklenece¤ine iliﬂkin k›lavuz niteli¤i
taﬂ›yor. Türk özel sektörünün banka faaliyetlerini daha s›k› takip etmesi yeni pazar aray›ﬂ›nda yeni
aç›l›mlar sa¤layabilecek.
Detayl› bilgi için www.adb.org
ve gduman@deik.org.tr

AKB ÜYEL‹⁄‹ 500 M‹LYON $’LIK PROJE GET‹RD‹
Türkiye, Asya Kalk›nma Bankas›’na (AKB) 1991 y›l›nda üye
oldu. Türk müteahhitlik sektörünün yurtd›ﬂ›na aç›lmas›na öncülük eden STFA Holding o dönemde Bangladeﬂ’te AKB taraf›ndan
finanse edilen ve dolay›s›yla yaln›zca AKB üyelerinin kat›l›m›na

aç›k olan Jamuna Köprüsü ihale
siyle ilgilenmiﬂti. Durumu dönemin Cumhurbaﬂkan› Turgut
Özal’a iletilmesiyle de Türkiye’nin
üyeli¤i gerçekleﬂmiﬂti. Bölge d›ﬂ›
üye ülke statüsünde yer alan Türkiye do¤rudan proje finansman›
sa¤layam›yor. Öte yandan AKB

taraf›ndan finanse edilen projelere kat›labiliyor. Türkiye AKB’ye
kat›lma sürecini tamamlad›ktan
sonra STFA’n›n Jamuna Köprüsü
projesini almas›n›n yan› s›ra yaklaﬂ›k 500 milyon dolar tutar›nda
projeye imza atmas›n› sa¤layan
bir kap›y› aralam›ﬂ oldu.

‹STANBUL’DA AKB BÖLGE OF‹S‹ AÇILAB‹L‹R
1966 y›l›nda kurulan Asya
Kalk›nma Bankas›’n›n halen 48
bölgesel, 19 bölge d›ﬂ› olmak üzere toplam 67 üyesi mevcut. Bölge
d›ﬂ› üye statüsündeki ülkeler bankan›n kredi olanaklar›ndan yararlanamamakla birlikte banka kredisi ile finanse edilen iﬂ imkânlar›n› de¤erlendirebilme ﬂans›na sahip. Merkezi Filipinler’in baﬂkenti
Manila’da olan bankan›n 26 ülkede ofisi var. Türkiye’de banka ile
iliﬂkilerden sorumlu kurum olan
Hazine Müsteﬂarl›¤› yetkilileri ge-

çen aylarda gerekli finansman
kayna¤›n›n bulunmas› halinde ‹stanbul’da bir bölge temsilcilik ofisinin aç›lmas›n› gündeme getirdi.
‹stanbul’da ofis açma fikrinin,
2005 y›l›nda Ermenistan AKB’ye
üye olmadan önce haz›rlanan ve Ermenistan ekonomisinin geri kalm›ﬂl›¤›nda Türkiye ve Azerbaycan s›n›r
kap›lar›n›n kapal› olmas›n›n pay›n›n
büyük oldu¤u ifade edilen raporun,
AKB’nin Türkiye ile iliﬂkilerini daha
aktif ﬂekilde yürütmesinin gereklili¤inin ortaya ç›kmas› nedeniyle fi-

lizlendi¤i ifade ediliyor. Pek çok
uluslararas› kuruluﬂun da bölge
merkezinin ‹stanbul’da olmas› ve
Türkiye’nin AKB içinde önem verilen bölgesel kalk›nma stratejilerinden biri olan CAREC bünyesindeki
ülkeler ile kuvvetli ekonomik ve
kültürel ba¤lara sahip olmas› da bu
oluﬂumu destekler nitelikte. Hazine
Müsteﬂarl›¤› bu nedenden dolay›
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’ne (TOBB) baﬂvurdu. Söz konusu baﬂvuru, ‹stanbul’un bölgedeki
önemine bir kez daha dikkat çekti.

BURCU
MÜDERR‹S

DE‹K ArGe Departman›
Koordinatör Yard›mc›s›

bmuderris@deik.org.tr

1990’l› y›llardan itibaren dünyada
etkin olan bölgeselleﬂme e¤ilimi, ülkeler aras›nda imzalanan serbest ticaret anlaﬂmalar›ndan ortak pazar
anlaﬂmalar›na varan geniﬂ bir yelpaze içerisinde bölgesel ticaret anlaﬂmalar› olarak kendini gösterdi. Avrupa Birli¤i (AB) ve NAFTA’n›n baﬂ›n›
çekti¤i bölgeselleﬂme e¤iliminin Asya’ya yay›lmas› ise di¤er ülkelere k›yasla daha yeni bir olgu. Buna karﬂ›l›k dünya ekonomisinde etkisi giderek artan Çin, Japonya, Hindistan ve
h›zla geliﬂmekte olan ASEAN ülkelerinin söz konusu bölgeselleﬂmeye
dahil olmas› oldukça önemli bir süreç. 1993 y›l›nda yürürlü¤e giren
ASEAN Serbest Ticaret Alan› (AFTA)
d›ﬂ›nda 2000 y›l›na kadar ikili veya
çok tarafl› ciddi bir oluﬂum bar›nd›rmayan Asya’da, 2000 y›l›ndan sonra,
yaklaﬂ›k 25 tane bölgesel ticaret anlaﬂmas› imzaland› ve bir o kadar›
için de müzakereler baﬂlat›ld›. Devam eden müzakerelerin de tamamlanmas›yla bölgedeki ticaret anlaﬂmalar›n›n say›s›n›n 2015 y›l› itibariyle ikiye katlanmas› bekleniyor.

EKONOM‹K ‹ﬁB‹RL‹⁄‹
‹HT‹YACI ASEAN’I DO⁄URDU
Asya’da yaﬂanan bölgeselleﬂme
e¤iliminin kuﬂkusuz en önemli nedeni, 1997’de yaﬂanan Asya krizinin ard›ndan APEC, ABD ve IMF politikalar›yla ilgili yaﬂanan hayal k›r›kl›klar›
ve bunun sonucunda benimsenen
yeni “Asya Yaklaﬂ›m›” ve ekonomik
iﬂbirli¤i ihtiyac›. Di¤er bir nedeni ise
Asya’da bölgesel ticaretin de¤iﬂen yap›s›. Asya’n›n dünya mal ticareti içerisindeki pay› 2006 y›l› itibariyle yüzde
28’e ulaﬂ›rken, hizmet ticaretinde de
dünya ortalamas›n›n üzerinde bir
performans sergiledi. Özellikle ticari
hizmetlerde 2006 y›l›nda yüzde 17’lik
bir art›ﬂ sergileyen Asya, yüzde 12
olan dünya hizmet ticareti art›ﬂ oran›n› da ciddi anlamda geride b›rakt›.
Ancak, daha da önemlisi bölgenin
kendi içerisindeki ticaret hacminde
yaﬂanan art›ﬂ›n büyüklü¤ü. 19902006 aras›nda Asya’n›n di¤er bölgelerle yapm›ﬂ oldu¤u ticaret hacmi üç
kat›na ç›karken, bölgenin kendi içinde yapm›ﬂ oldu¤u ticaret hacmi beﬂ
kat›na ç›kt›. Bu durum bölgedeki ülkeleri ticari aç›dan birbirlerine ba¤›ml› hale getirerek, bölgesel ticaret an-
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Asya’da, 2000 y›l›ndan sonra yaklaﬂ›k 25 tane
bölgesel ticaret anlaﬂmas› imzaland› ve bir o
kadar› için de müzakereler baﬂlat›ld›. Müzakerelerin tamamlanmas›yla anlaﬂma say›s›n›n
2015 y›l› itibariyle ikiye katlanmas› bekleniyor.
laﬂmalar›n›n say›s›n›n ciddi oranda
art›ﬂ göstermesine yol açt›.
Birbirleriyle, komﬂu ülkelerle ve
hatta ABD ve AB ile k›talararas› STA
imzalamak için adeta bir yar›ﬂ içerisine giren ülkelerin baﬂ›n› çeken Çin,
bölgedeki ekonomik liderli¤i ele geçirmek, yeni pazarlara aç›lmak, hammadde kaynaklar›na eriﬂimini garanti
alt›na almak ve tüm dünyaya art›k bir
pazar ekonomisi oldu¤unu kan›tlamak istiyor. Bölgedeki di¤er önemli
ekonomik güç olan Hindistan ise
1990’l› y›llardan itibaren benimsedi¤i
Do¤u odakl› ticaret politikas› çerçevesinde, Asya ekonomisine entegre olmaya çal›ﬂ›yor. Di¤er taraftan Japonya
bölgede izole olmamak için yeni iﬂbirlikleri kurma aray›ﬂ›nda.

ASEAN 500 M‹LYONLUK B‹R
NÜFUSA SAH‹P BULUNUYOR
Bu ba¤lamda, Do¤u Asya’da her
geçen gün artan rekabet ortam›, bölgedeki en eski kurumsal oluﬂum olan
ASEAN’› da rekabet gücünü art›rma
yönünde harekete geçirdi. Daha fazla
yabanc› yat›r›m çekmek ve bölgedeki
di¤er ülkelerle STA’lar imzalayarak
yeni ihracat pazarlar› yaratmak için
bir dizi giriﬂimlerde bulunan ASEAN,
son olarak da ASEAN’› 2015 y›l› itibariyle bir “Tek Pazar” ve “üretim taban›” haline getirmek amac›yla geçen
kas›m ay›nda ASEAN Ekonomik Toplulu¤u (AEC) Plan›’n› imzalad›.
8 A¤ustos 1967’de Malezya, Filipinler, Tayland, Endonezya ve Singapur taraf›ndan kurulan ASEAN, s›ras›yla Bruney Darussalam, Vietnam, Lao PDR, Birmanya ve Kamboçya’n›n da örgüte dahil olmalar›yla bugünkü halini ald›. 500 milyonluk bir nüfusa ve toplamda yaklaﬂ›k
700 milyar dolarl›k gayr› safi yurtiçi
has›laya (GSMH) sahip olan ASEAN,
bu yönüyle bölgedeki en kapsaml›
ekonomik entegrasyonlardan birisi.
Ayr›ca, ASEAN’›n 1992 y›l›nda, yabanc› yat›r›m çekme amac›yla oluﬂturdu¤u ASEAN Serbest Ticaret Alan› (AFTA) ve Ortak Etkin Tercihli
Tarife Sistemi (CEPT) bölgedeki ilk
ekonomik entegrasyon olma özelli¤i taﬂ›yor. Sonraki y›llarda hizmetler
ve yat›r›m alanlar›nda da entegrasyon giriﬂimlerinde bulunan ASEAN,
son olarak geçen kas›m ay›nda,
2015 y›l› itibariyle ASEAN Ekono-

mik Toplulu¤u’nun kurulmas› ve
bölgede tek pazar oluﬂturulmas› karar›n› ald›. Mallar›n, hizmetlerin, yat›r›m›n, iﬂgücünün ve sermayenin
(belirli ölçülerde) serbest dolaﬂ›m›n›
hedefleyen plan›n ekonomik literatürde tan›mlanan ve AB’de baﬂar›yla
uygulanan tek pazar› oluﬂturmada
henüz tam olarak olgunlaﬂmad›¤›
söylenebilir. Sermayenin serbest dolaﬂ›m›na getirilen k›s›tlamalar›n yan›
s›ra di¤er bir eksiklik de üçüncü ülkelere uygulanan Ortak Gümrük
Tarifesi’nin bulunmamas›.

TÜRK‹YE DE STA
‹MZALAMAK ‹ST‹YOR
Di¤er taraftan, AEC, ASEAN’a
bölgede say›lar› gittikçe artan ticaret
anlaﬂmalar›nda avantaj sa¤layabilir
ve ASEAN’› bir yat›r›m merkezi haline gelmesine katk›da bulunabilir.
AEC’in, üye ülkeler aras›ndaki iﬂlem
maliyetlerinin azalt›larak, üçüncü ülkeler için uygun bir yat›r›m ortam›
oluﬂmas›n› sa¤layaca¤› tahmin ediliyor. Nitekim, plan›n ilk aç›kland›¤›
2003 y›l›nda 24.486 milyon dolar
olan do¤rudan yabanc› yat›r›m giriﬂinin; 2006 y›l›nda 51.480 milyon
dolara ulaﬂt›¤› görülüyor. En fazla
do¤rudan yabanc› yat›r›m›n finansal
ve ticari hizmetler sektöründe gerçekleﬂti¤i ifade ediliyor.
Bu ba¤lamda art›ﬂ sa¤lanan bir
di¤er husus ise ASEAN’›n taraf oldu¤u ticaret anlaﬂmalar›n›n say›s›. 2005
y›l›nda Çin ile 2006 y›l›nda ise Güney Kore ile serbest ticaret anlaﬂmas› (STA) imzalayan ASEAN, geçen
kas›m ay›nda da Japonya ile ekonomik ortakl›k anlaﬂmas› imzalad›.
2004 y›l›nda Hindistan’la baﬂlat›lan
müzakereler ise halen devam ediyor. AB ile bir STA imzalanmas› yönündeki görüﬂmeler ise geçen may›s
ay›nda baﬂlat›ld›. S›rada ise Yeni Zelanda, Avustralya var. Bölgede yaﬂanan bu geliﬂmeler çerçevesinde Türkiye, Güney Kore ve Hindistan’›n
yan› s›ra ASEAN ile de bir STA imzalanmas›n› planl›yor ve bu yönde giriﬂimlerde bulunuyor. Henüz bakanlar nezdinde gerçekleﬂen bu temaslar›n ivedilikle sonuçland›r›lmas›n›n,
Türkiye’nin bölgedeki yat›r›m ve ticaret f›rsatlar›n›n de¤erlendirilebilmesinde avantajl› konuma geçmesini sa¤layaca¤› düﬂünülüyor.
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GÖKﬁ‹N
DUMAN

KISA KISA
DE‹K
Ankara’da da
temsil edilecek
1988 y›l›ndan bu yana faaliyetlerini ‹stanbul merkezli olarak yürüten D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) geçti¤imiz
günlerde Ankara’da
bir
temsilcilik açt›. Kurul’un
Ankara temsilcili¤ini
TOBB’da Uzman Yard›mc›s› görevinde
Senem Aslan
bulunan Senem Aslan yürütüyor. Türkiye’nin
baﬂkentinde de çal›ﬂmalar›na t›pk› ‹stanbul’da oldu¤u gibi devam
edecek olan DE‹K, Ankara’dan
Anadolu’da bulunan ve yurtd›ﬂ›
ile ba¤lant›da sorun yaﬂayan iﬂadamlar›na daha kolay ulaﬂmay›
hedefliyor. Ayr›ca, Ankara’daki
kamu kurum ve kuruluﬂlar› ve
diplomatik misyon temsilcilikleri
ile iliﬂkileri daha yak›n sürdürmek de DE‹K Ankara temsilcili¤inin amaçlar›ndan bir di¤eri.

DE‹K’TEN

KURESEL

DE‹K Anadolu’daki
iﬂletmeleri yurtd›ﬂ›na
açmak için kollar› s›vad›

24 ildeki 30 ticaret
ve sanayi odas›nda
temsilcilik açmaya
haz›rlanan D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu, Anadolu’daki
üretici, sanayici ve
KOB‹’lerin ihracat
faaliyetlerine destek
olmay› planl›yor.

Enerji Bakan› Hilmi Güler

Temiz Enerji
konferans› 29
Ocak’ta yap›l›yor
Sosyal yaﬂam›n sa¤l›kl› bir biçimde sürdürülebilmesi için hayati önem taﬂ›yan enerji temininin
emniyetli ve çevreye zarar vermeyecek bir ﬂekilde gerçekleﬂtirilmesinin giderek önem taﬂ›d›¤›
son dönemde Türk- Amerikan ‹ﬂ
Konseyi (TA‹K), ATC (American
Turkish Council) ve TÜB‹TAK iﬂbirli¤i ile 29-30 Ocak tarihlerinde Temiz Enerji Konferans›’n› düzenliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Hilmi Güler ve ABD
Enerji Bakanl›¤› üst düzey temsilcilerinin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilmesi beklenen konferans kapsam›nda Türkiye’de artan enerji
ihtiyac› sonucu daha fazla verim,
daha az emisyon için uygulanabilecek teknolojiler ve alternatif
kaynaklar›n kullan›m› konular›
ABD’li yetkililerin teknik bilgi ve
yöntemleri ile birlikte masaya yat›r›lacak. Ayr›ca, konferans kapsam›nda temiz kömür, su, temiz
linyit, güneﬂ, rüzgâr ve biyodizel
gibi yeni jenerasyon üretim teknikleri üzerine bilgilendirme oturumlar› düzenlenecek.

Bu y›l 20’nci y›l›n› bir dizi etkinlikle kutlamaya baﬂlayan D›ﬂ
Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) ﬂimdi de Anadolu’da faaliyet
gösteren üreticilerin d›ﬂ ekonomik aç›l›mlar›na destek olmak
amac›yla Anadolu turuna ç›k›yor. DE‹K’in bu amaçla 24 ili
dolaﬂmas› planlan›yor.
DE‹K, 20’nci y›l›n› kutlad›¤›
2008’de birçok etkinli¤e imza atmaya haz›rlan›yor. Yap›lmas›
planlanan öncelikli projelerden
ilki 2008 y›l›nda Türkiye’nin sanayi ve ticarette öne ç›kan illerinin odalar›yla daha s›k› iﬂbirli¤i
yapmak üzere 24 ildeki 30 odada
DE‹K temsilcisi bulundurulmas›.

ANADOLU’YA ‹HRACATIN
YOLUNU GÖSTERECEK

Irak ikinci
kez ‘mercek’
alt›nda
Geçen ay D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K), Irak konusunda gerek kamuoyunu gerekse üyelerini bilgilendirmek
amac›yla A’dan Z’ye Irak konusunu çeﬂitli yönleriyle ele alan
ve periyodik olmas› öngörülen
bir çal›ﬂma haz›rlam›ﬂt›. “Irak
Mercek”in ikincisi de geçen
günlerde www.deik.org.tr’de yay›nlanmaya baﬂland›. Bu ayki
say›da Kerkük Referandumu’na
iliﬂkin geliﬂmeler, Türkiye’deki
Irak sermayesi hakk›nda bilgiler, Irak-Suriye Ticaret Anlaﬂmas› hakk›nda merak edilenler,
Irak’›n Yeniden ‹nﬂas› Özel Müfettiﬂi’nin 3 ayda bir sundu¤u
rapor, Musul baraj›n›n y›k›lma
tehlikesi gibi daha pek çok konu siteden takip edilebilir.

Ülke bültenleri
DE‹K iﬂbirli¤i ile
NTVMSNBC’de
DE‹K-NTVMSNBC iﬂbirli¤i ile
www.ntvmsnbc.com adresinde yay›nlanmaya baﬂlanan son bilgilere
göre güncellenmiﬂ ülke bültenlerinde Rusya, M›s›r ve son olarak
da Fransa okuyuculara sunuluyor.
Çin ülke bülteni ile baﬂlayan seriyi
Irak, Pakistan, Brezilya, Almanya,
Japonya ve ABD gibi daha pek çok
ülkenin takip edece¤i belirtiliyor.
Ülke bültenleri çerçevesinde incelenen ülkenin ekonomik ve siyasi
analizleri, ticari iliﬂkileri, sektörlerin görünümü ve istatistiki
de¤erlendirmeler yer al›yor.
DE‹K yay›nlar›na ulaﬂmak için
www.deik.org.tr
adresine baﬂvurabilirsiniz

DE‹K’in söz konusu çal›ﬂmay›
baﬂlatmas›n›n as›l nedeni ise
önümüzdeki dönemde özellikle
Anadolu’daki üretici, sanayici ve
Küçük ve Orta Boy ‹ﬂletmeler’in
(KOB‹) d›ﬂ ekonomik iliﬂkiler anlam›ndaki faaliyetlerine daha yak›ndan destek olabilmek ve bugüne kadar faaliyetlerini büyük
oranda ‹stanbul merkezli yürütmekte olan kurumun bundan
böyle ‹stanbul d›ﬂ›na yönelik daha çok projenin ve etkinli¤in öncüsü olmas›n› sa¤lamak.
Çal›ﬂman›n ilk ad›m› olarak
DE‹K temsilcileri belirlenerek 28
Ocak-1 ﬁubat tarihleri aras›nda
beﬂ iﬂ günü süren bir oryantasyon program›na kat›l›mlar›n›n
sa¤lanmas› planlan›yor. Program
çerçevesinde Türkiye Odalar ve

‹cra Kurulu
onay›n› bekleyen
yeni DE‹K üyeleri
2007
Aceminor D›ﬂ
Ticaret ve Makina Aﬁ■

Borsalar Birli¤i (TOBB)/DE‹K
Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu
ve DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan›
Rona Y›rcal›’n›n konuﬂmalar›,
kurumsal tan›t›m, kat›l›mc›lar›n
Türkiye’nin d›ﬂ iliﬂkiler, d›ﬂ ticaret ve yat›r›m politikalar›na iliﬂkin genel seminerlerle bilgilendirilmesi yer al›yor.

Program›n tamamlanmas›n›n
ard›ndan temsilcilerin illerindeki
DE‹K faaliyetlerinin koordinasyonunu ve tan›t›m›n› sa¤lamalar›, illerinde d›ﬂ ticaret yapan ya
da yapmak isteyen, yabanc› ortak arayan firmalar›n sektörel
bazda veri taban›n› haz›rlamalar›, DE‹K üyeli¤i ile ilgili bilgilen-

1’nci Medeniyetler ‹ttifak›
Forumu 15 Ocak’ta Madrid’de
Türkiye ve ‹spanya’n›n öncülük etti¤i “Medeniyetler ‹ttifak›” giriﬂimi çerçevesinde düzenlenen 1. Medeniyetler ‹ttifak› Forumu, 15-16 Ocak tarihleri
aras›nda Madrid’te gerçekleﬂtirilecek. Ülkelerle kültürler aras›nda büyüyen polarizasyon
sorununun gidirilmesi ve kültürleraras› anlay›ﬂ›n geliﬂtirilmesi yollar›n›n ele al›naca¤›
1’nci Medeniyetler ‹ttifak› Forumu’na kat›lacak siyasi liderler,
uluslararas› ve bölgesel kuruluﬂ
temsilcileri, iﬂbirli¤i ajanslar›,
sivil toplum ve vak›f temsilcilerinin, tüm dünyadaki uluslar ve
kültürler aras›ndaki artan kutuplaﬂmayla yüzleﬂmenin yollar›n› araﬂt›rmay› amaçlad›klar›
bunun yan› s›ra küresel ölçekte
çok kültürlülük anlay›ﬂ› için
yeni yollar geliﬂtirmeye çal›ﬂacaklar› belirtiliyor.

rilen ‹spanyol ve Türk iﬂadamlar›n›n buluﬂmas› sonucunda görülen iﬂ potansiyelinin geliﬂtirilebilmesi ve yeniden gözden geçirilmesi amac›yla düzenlenecek iﬂ forumuna her iki taraftan da yüksek bir kat›l›m olmas› bekleniyor. Forum ayr›ca Baﬂbakan’›n ziyaretiyle birlikte
sorunlar›n dile getirilmesi anlam›nda ayr›
bir önem taﬂ›yor.
Türkiye ile iﬂbirli¤ini
geliﬂtirmek isteyen
‹spanyol firmalar›n›n
otomotiv,
biliﬂim,
elektronik, elektrikli
alet ve makine, turizm,
gayr›menkul, enerji, çevre, inﬂaat ve mü-

hendislik konular›nda ortakl›klar kurarak Türk pazar›na
girmek istedi¤i ifade ediliyor.
Belirtilen sektörlerin yan› s›ra
inﬂaat malzemeleri, tekstil ve
giyim, metalurji, g›da, ambalaj, sa¤l›k ve finansal hizmetler gibi alanlar›n da gelecek
vaat etti¤ine iﬂaret ediliyor.

TÜRK-‹SPANYOL ‹ﬁ FORUMU
GERÇEKLEﬁT‹R‹LECEK
Baﬂbakan Recep Tayyip
Erdo¤an’›n ziyareti vesilesiyle
Türk-‹spanyol ‹ﬂ Konseyi ve
‹spanya Odalar Birli¤i de 14
Ocak’ta Madrid’de, iki ülke
baﬂbakanlar›n›n kat›l›m›yla
Türk-‹spanyol ‹ﬂ Forumu düzenliyor. Geçen ay ICEX ve
DE‹K iﬂbirli¤iyle gerçekleﬂti-

AJANDA

Baﬂbakan
Recep Tayyip Erdo¤an
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dirme faaliyetlerinde bulunmalar›, d›ﬂ ekonomik iliﬂkiler anlam›nda illerinde karﬂ›laﬂ›lan sorunlar› kurula iletmeleri, bu sorunlara çözüm önerileri geliﬂtirilmesine iliﬂkin DE‹K ile bilgi
ve görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunulmas›, ortak faaliyet gerçekleﬂtirilmesi hedefleniyor.

‹stanbul

AE Arma-Elektropanc
Elektromekanik Sanayi
Mühendislik Taahhüt
ve Ticaret Aﬁ‹stanbul
■

■ At›l›m Ka¤›t Ürünleri
ve Bas›m Sanayii
Ticaret Aﬁ‹stanbul
■ Burak Alüminyum
San. ve Tic. Ltd. ﬁti-

‹stanbul

Çemberlitaﬂ Hamam
‹ﬂletmecili¤i Tur. ‹nﬂ.
San. ve Tic. Aﬁ-

‹stanbul

■ Demir- Halkbank
(Nederland) N.V. -

‹stanbul

S.S. Tariﬂ Pamuk
ve Ya¤l› Tohumlar
T.S.K.B. -

‹zmir

■

■

Türk-Meksika
‹ﬂ Konseyi
kuruldu

17 y›ld›r Meksika ‹stanbul Fahri Konsoloslu¤u görevini yapan
Varol Dereli’nin Kurucu Baﬂkan
olarak belirlendi¤i Türk-Meksika
‹ﬂ Konseyi’nin 2008 y›l›nda faaliyete geçmesi planlan›yor. Dünyan›n 14’üncü büyük ekonomisi
olan Meksika, 1994 y›l›nda ABD
ve Kanada ile imzalad›¤› NAFTA
Anlaﬂmas› sayesinde ticari performans bak›m›ndan kayda de¤er bir geliﬂme gösterdi.
Ekonomisinin ABD ile olan ticaretine büyük ölçüde ba¤›ml›l›¤›n› göz önünde bulunduran Meksika Hükümeti, uluslararas› ekonomik iliﬂkilerini çeﬂitlendirme çabas›na girerek, 2000 y›l›nda AB ile
bir Serbest Ticaret Anlaﬂmas› (STA)
yapt›. Bugün itibariyle toplam 42
ülke ile STA’ya imza atan Meksika
daha fazla ülke ile STA yap›lmas›n›
istemeyen iﬂ çevrelerinin güçlü
muhalefetinden dolay› Türkiye ile
görüﬂmelere baﬂlamaktan kaç›n›yor. AB ve NAFTA ile yap›lan anlaﬂmalar Meksika’n›n di¤er ülkelerle ticarete olan ihtiyac›n› k›s›tlay›c› nitelik taﬂ›yor. Meksika ile iﬂ
yapmak isteyen firmalar TürkMeksika ‹ﬂ Konseyi’ne üye olabilir.

2008
Tempa Pano San.
ve Tic. Ltd. ﬁti.-

Kocaeli

Tempa Sistem Elekt.
Otom. San. Tic. Aﬁ

Kocaeli

■
■

■ Hisarlar Makina San.
Tic. A.ﬁ.
Eskiﬂehir

DE‹K’in ocak
ay› takvimi
14 OCAK
■ Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n ‹spanya ziyareti vesilesiyle
Türk-‹spanyol ‹ﬂ Forumu / Madrid

27-30 OCAK
Türk-Portekiz ‹ﬂ Konseyi Türkiye Seminerleri / Lizbon-Porto
■

29-30 OCAK
■ TA‹K-ATC-TÜB‹TAK “Temiz
Enerji Konferans›” / ‹stanbul
■ Türkiye G.Kore KEK Toplant›s›’na Kat›l›m / Ankara
■ Yunanistan Baﬂbakan› Kostas
Karamanlis’in Türkiye ziyareti
/ Ankara, ‹stanbul
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