KR‹ZDEN ÇIKIﬁTA
MOTOR ASYA
ÜLKELER‹ OLACAK
Son 80 y›l›n en büyük krizinin
yaﬂand›¤›n› hat›rlatan Maliye
Bakan› Mehmet ﬁimﬂek,
“Bütün veriler krizden yavaﬂ
yavaﬂ ç›k›ld›¤›n› gösteriyor.
Krizden ç›k›ﬂta da motor,
ABD, AB ya da Japonya de¤il,
geliﬂmekte olan Asya ülkeleri
olacak” dedi. Sayfa 10
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TAYY‹P ERDO⁄AN

DE‹K’‹N 365
GÜNLÜK SERÜVEN‹
2009 y›l›nda 494 etkinlik
düzenleyen DE‹K’in bir y›l›n› TOBB/DE‹K Baﬂkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu anlat›yor; “2009 bizim için dolu
dolu geçti... 1988 y›l›nda
baﬂlad›¤›m›z serüvenin 21.
y›l›nda 494 etkinlikle y›l›n
neredeyse yar›s›n› günde
iki toplant›yla geçirdik. ‹ﬂadamlar›m›z› dünyan›n dört
bir yan›ndan getirdi¤imiz
yabanc› ortaklar›yla biraraya getirerek yeni iﬂbirliklerine vesile olduysak ne
mutlu bize. Say›n Cumhurbaﬂkan›m›z Abdullah Gül,
yurtd›ﬂ› ziyaretleri ile birlikte
19 toplant›m›zda yan›m›zda
oldu. Say›n Baﬂbakan›m›z da
özel sektörün temsilcisi olarak gördü¤ü ve benim de
Baﬂkanl›¤›n›
yürüttü¤üm
DE‹K’i 13 toplant›da yaln›z
b›rakmad›.” Sayfa 6-7

Tart›ﬂmak
yerine ticaret
yapal›m
Türk-‹ran ‹ﬂ Forumu’nda konuﬂma yapan Baﬂbakan Erdo¤an, Müslüman ülkeleri aras›nda bulunan ikili ticaret hacminin çok az oldu¤una
dikkat çekti. ‹slam ülkeleri ile ticareti art›rman›n zorunlu oldu¤unu dile
getiren Erdo¤an, bu konuda komﬂu
ve çevre ülkelere seslendi; “Tart›ﬂmalar› ve kavgalar› bir kenara b›rak›p, ikili ticarete yönelmeliyiz.”
Türk-‹ran ‹ﬂ Konseyi, Tahran’da 27
Ekim tarihinde yaklaﬂ›k 500 iﬂ adam›, CEO ve üst düzey yetkilinin yer
ald›¤› bir forum düzenledi. Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n
da kat›ld›¤› bu forumda, islam
ülkelerinin ikili ticaret hacmi masaya yat›r›ld›. 16 trilyon dolar
dünya mal ihracat›n›n sadece 1.4
trilyon dolar›n›n Müslüman ülkelere ait oldu¤unu söyleyen Erdo¤an, bu rakamlar› art›rmak
için iﬂbirli¤inin kaç›n›lmaz oldu¤una de¤indi. Sayfa 2

ABDULLAH GÜL

S›rbistan’la
iliﬂkiler
art›r›lmal›
25-27 Kas›m tarihlerinde Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün seyahati ile eﬂ zamanl› olarak düzenlenen Türk-S›rp ‹ﬂ Konseyi Toplant›s›’nda konuﬂma yapan Gül, Türkiye
ve S›rbistan aras›nda bulunan tarihsel ba¤lara de¤indi. ‹ki ülkenin de
stratejik ortakl›k noktas›na geldi¤ini
söyleyen Gül, Türkiye ve S›rbistan’›n ekonomik ba¤lamda da ikili
iliﬂkileri kuvvetlendirmesinin gereklili¤ini vurgulad›. S›rbistan’›n kuruluﬂunda Türkiye’nin de destek
verdi¤ini söyleyen Gül, her iki
ülkenin de çok yönlü bir ortakl›k
sürecinde oldu¤unu kaydetti. Abdullah Gül, “Birbirimizi komﬂu
olarak görüyoruz. Ortak kültürümüz, ortak yanlar›m›z var. ‘Ortak’
kelimesi bile her iki dilde ayn›
anlama geliyor” dedi. Son y›llarda S›rbistan’›n AB ve NATO’ya
iliﬂkin stratejik geliﬂmeler kaydetti¤inden bahseden Gül, bu birlikteli¤in ticari yat›r›mlara da yans›yaca¤›n› ifade etti. Sayfa 2
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R‹FAT
H‹SARCIKLIO⁄LU

SA⁄LIK TUR‹ZM‹NE
ÖNEM VERMEL‹Y‹Z

‘SA⁄LIKLI’
DIﬁ EKONOM‹K
‹L‹ﬁK‹LER

DE‹K, Türkiye’nin öne ç›kan hizmet sektörleri aras›nda
giderek y›ld›z› parlayan sa¤l›k sektörü için özel komite
kurdu. Komitenin hedefi, 2015’e kadar y›lda 1 milyon
yabanc› hastaya ve 1 milyar dolar da gelire ulaﬂmak.
Son y›llarda sa¤l›k sektörünün yaﬂad›¤› büyüme, Türk-Amerikan ‹ﬂ Konseyleri’ni de harekete geçirdi. 2009 y›l›nda yeni bir yap›lanma sürecine giren DE‹K,
oluﬂturdu¤u sa¤l›k komitesiyle birlikte,
Türkiye’yi t›p ve sa¤l›k turizminde ileri
bir seviyeye taﬂ›mak için çal›ﬂmalara baﬂlad›. Bu kapsamda, ilk olarak ‘Balkanlar
ve Avrasya’da Sa¤l›kta Kalk›nma Konferans›’n› düzenleyen komite, Türkiye’nin
önemli uzmanlar›n›, sa¤l›kç›lar›n› ayn›
platformda buluﬂturdu. Türkiye’nin sa¤l›k ve t›p turizminin masaya yat›r›ld›¤›
konferansta Bahar, 1 milyon hasta hedeflediklerini belirterek, “Sa¤l›k turizmi
için, t›p ve termal turizmin toplam›d›r
diyebiliriz. T›p turizmiyle ilgili ortalama
fatura bedelinin 6-8 bin dolar ve ﬂu anki
y›ll›k hasta say›s›n›n 30-40 bin oldu¤unu
biliyoruz. 2015 y›l› için koydu¤umuz 1
milyar dolar gelir ve 1 milyon hasta hedefi içerisinde Balkanlar ve Avrasya’n›n

MÜSLÜMANLAR ARASINDA
T‹CAR‹ ‹L‹ﬁK‹LER ARTMALI
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yüzde 50-60 gibi bir pay oluﬂturdu¤unu
düﬂünürsek, sadece bu bölgeden sa¤lanacak gelirin yaklaﬂ›k 500 milyon dolar
olaca¤›n› hesaplayabiliriz” dedi.
E¤itim ve akredite hastanelerin yatak,
hekim say›s›n›n yurtd›ﬂ›ndan gelecek talebi karﬂ›layacak düzeyde oldu¤unu belirten Bahar, Türkiye’de Joint Comission
(JCI) taraf›ndan akredite olmuﬂ toplam
32 sa¤l›k kuruluﬂu oldu¤unu söyleyerek,
“Dünyada en fazla JCI taraf›ndan akredite hastanesi olan ülke Türkiye. Bu hastanelerde sunulan sa¤l›k hizmetlerinin t›bbi sonuçlar› çok baﬂar›l›d›r” dedi.
Amaçlar›n›n bölgenin t›pta yeni Amerika’s› olabilmek oldu¤unu söyleyen
Bahar, hasta yak›nlar›n›n da t›p turizminde önemli bir gelir oluﬂturdu¤una
ve hastalarla birlikte gelen refakatçilerin de turizm aç›s›ndan Türkiye’ye
ciddi miktarlarda döviz b›rakt›¤›na
iﬂaret etti. Sayfa 4

JAPON ‹ﬁADAMLARI ‹Ç‹N
EN ‹Y‹ ORTAK TÜRKLER

Meri
Bahar

SA⁄LIK KOM‹TES‹ ÜYELER‹
■ MER‹ BAHAR, BAﬁKAN

Ac›badem Sa¤l›k Grubu

■ DR. HASAN KUﬁ

Anadolu Sa¤l›k Merkezi

■ HÜSEY‹N GÖKSEL

Yeditepe Üniversitesi

■ CENG‹Z BABACAN

Bay›nd›r Hastanesi

■ DR. RUﬁEN YILDIRIM
■ N‹LGÜN DEREL‹
■ ENVER GÜNEY

Uni-MarEnerji Yat›r›mlar› A.ﬁ.

■ MEHMET DER‹C‹
■ SÜLEYMAN D‹NÇER
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Kent Hospital
Paragon Turizm
Dental Care Diﬂ Klini¤i
Grup Florence Nightingal

ABD ‹LE YAKIN ‹L‹ﬁK‹LER
T‹CARETE YANSIMIYOR

C M Y B

DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan›
Rona Y›rcal›, Türkiye’nin
sa¤l›k turizmine ilerleyen
dönemde daha fazla önem
vermesi gerekti¤ine de¤indi.
Y›rcal›; “Ülke ekonomilerinde hizmet sektörlerinin pay›
giderek yükselmektedir ve
medikal hizmetler bu alanda
yükselen bir y›ld›zd›r. Özel
sektör kuruluﬂlar› son y›llarda çok say›da hizmet gerçekleﬂtirdiler. 6 bine yak›n
hasta yata¤›, 30 bini aﬂk›n
sa¤l›k personeli ve 5 bin’den
fazla doktorun bulundu¤u
sektörde çok yeni geliﬂmeler
kaydediyoruz. Bu hem Türkiye hem de çevre ülkeler
için çok ciddi bir kazançt›r.
DE‹K olarak hizmet ihracat›nda a¤›rl›kl› olarak iki temel sektöre odakland›k. Turizm ve uluslararas› müteahhitlik” dedi. Sayfa 4

RONA
YIRCALI

YARDIMLARDA 10
ÜLKE ARASINDAYIZ
So¤uk savaﬂ döneminin
ard›ndan yeniden ﬂekillenen bir süreç olan 1992
y›l›nda kurulan Türk ‹ﬂbirli¤i ve Kalk›nma ‹daresi Baﬂkanl›¤› (T‹KA) ile
Türkiye’nin yard›m performans› dünya genelinde
h›zla yükseliyor. Dost ve
kardeﬂ ülkeler ve akraba
topluluklarla iliﬂkilerin
geliﬂtirilmesi amac›yla bir
kalk›nma yard›m› örgütü
olarak kurulan T‹KA’n›n
bugüne dek geleneksel
d›ﬂ politikan›n faaliyet
alan›n› tamamlay›c› bir
yaklaﬂ›mla
yurtd›ﬂ›nda
pek çok projeyi gerçekleﬂtirdi¤ini
kaydeden
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Musa Kulakl›kaya, yeni
dönem çal›ﬂmalar›n› anlatt›. Sayfa 11
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TÜRK‹YE VE KOSTA R‹KA
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Türkiye, S›rbistan’la çok yönlü
ortakl›k dönemi baﬂlat›yor
‘Yat›r›m f›rsatlar›
de¤erlendirilmeli’

Türk-Slovak ‹ﬂ Konseyi taraf›ndan 2 Kas›m tarihinde
Cumhurbaﬂkan›
Abdullah
Gül’ün Slovakya ziyareti s›ras›nda Slovakya Cumhurbaﬂkan› Ivan Gasparovic’in de kat›l›m›yla “Türk-Slovak ‹ﬂ Forumu”
düzenlendi. Türkiye’den yaklaﬂ›k 70 iﬂ dünyas› temsilcinin
yer ald›¤› forum, DE‹K ve Slovak Ticaret ve Sanayi Odas› iﬂbirli¤inde ve TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun ev sahipli¤inde gerçekleﬂtirildi. Türk-Slovak ‹ﬂ Forumu’nda konuﬂma yapan Abdullah Gül, Avrupa Birli¤i’ne
üye ülkelere olan sitemini dile
getirdi. Türkiye’nin AB üyelik
sürecinde; “Türkiye, ’yar›n
AB’ye tam üye olay›m’ ça¤r›s›
yapmamaktad›r. Müzakere süreci içinde yapacaklar›m›z var,
bunlar› biliyoruz. Türkiye, ’Biz
bunlar› aﬂal›m ve tamamlayal›m, bizim önümüze engel ç›karmay›n’ demektedir, ama
üzüntüyle görmekteyiz ki baz›
ülkeler ahde vefa duygusunu
adeta kaybetmiﬂlerdir, birkaç
sene önce at›lan imzalar› unutmuﬂ gibi davranmaktad›r.
Bunlar büyük ülkelere hiç yak›ﬂmamaktad›r. Bunlar hem
birli¤in hem de üye ülkelerin
inand›r›c›l›¤›n›, prestijini sarsmaktad›r” diye konuﬂtu.

SLOVAKYA’DAN DESTEK
Slovakya Cumhurbaﬂkan›
Ivan Gasparoviç konuﬂmas›nda dünyada en popüler 10 turizm destinasyonu aras›nda
yer alan Türkiye’ye gelen Slovak turist say›s›nda büyük art›ﬂ kaydedildi¤ini söyledi.
2009 y›l› rakamlar›na gore
Türkiye’yi ziyaret eden Slovak turist say›s›n›n 74 bin civar›nda oldu¤unu belirten
Gasparoviç, bu iliﬂkiyi sa¤l›k
turizmi, spa ve di¤er turizm
dallar›nda da gerçekleﬂtirmek

gerekti¤ini ifade etti.
Forum’da Türk giriﬂimcisi
ad›na
konuﬂma
yapan
TOBB/DE‹K Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu ise, AB programlar› ve
Avrupa Yat›r›m ve Kalk›nma
Bankas›’n›n finansman imkânlar› çerçevesinde Slovakya’da
önümüzdeki dönemlerde gerçekleﬂtirilecek altyap›, karayollar› yap›m› ve geliﬂtirme projelerinde Türk müteahhitlik firmalar›na öncelik verilmesini
talep ettiklerini dile getirdi.
Hisarc›kl›o¤lu, iki ülke için
3. pazarlarda önemli iﬂbirli¤i
f›rsatlar›n›n bulundu¤unu ve
Vietnam’›n bu kapsamda de¤erlendirilebilece¤ini vurgulad›. Türk inﬂaat-müteahhitlik
sektörünün uluslararas› baﬂar›s›n› anlatan Hisarc›kl›o¤lu, bu
çerçevede yeni yat›r›m ortamlar› yaratman›n özel sektörün
elinde oldu¤una dikkatleri
çekti. “Enerji koridoru” Türkiye’nin, Avrupa’n›n enerji arz›
güvenli¤i ve çeﬂitlili¤i aç›s›ndan kilit bir konuma geldi¤ine
iﬂaret eden Hisarc›kl›o¤lu,
Gümrük Birli¤i kapsam›nda,
Türk mallar›n›n serbest dolaﬂ›m› mümkün iken bu mallar›
taﬂ›yan kiﬂilerin ve araçlar›n
serbest dolaﬂ›m›n›n mümkün
olmamas›n›n ve s›n›rl› say›da
sa¤lanan geçiﬂ belgelerinin yaratt›¤› s›k›nt›lar› dile getirdi.
Hisarc›kl›o¤lu; “Türkiye’nin
en önemli ihracat pazar› olan
Avrupa Bölgesi’ne yapt›¤›m›z
ihracatlarda önemli bir transit
ülke haline gelen Slovakya’da
transit geçiﬂ belgesi kotas›n›n
liberaliz edilmesini ya da transit geçiﬂ belgesi kotas›n›n art›r›lmas›n› talep ediyoruz” dedi.
Türk-Slovak ‹ﬂ Konseyi’ne
üye olmak için
aarican@deik.org.tr
pmusabay@deik.org.tr
adreslerine baﬂvurabilirsiniz.

Erdo¤an, Libya Lideri Kaddafi ile lüks çad›r›nda görüﬂtü.

Libya ile ticaret artacak
Türk-Libya ‹ﬂ Konseyi,
Baﬂbakan Erdo¤an’›n 2 Aral›k
tarihinde Libya’ya gerçekleﬂtirdi¤i seyahat s›ras›nda al›nan
çok önemli kararlara tan›k oldu. Türkiye’den iﬂ adamlar›n›
da Baﬂbakan Erdo¤an’›n beraberinde Libya’ya götüren
Türk-Libya ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Ersin Takla bu seyahatin
Türk-Libya ticaretinin artmas›na katk› sa¤layaca¤›n› söyledi. Baﬂbakan’›n gerçekleﬂtirdi¤i temaslarda görüﬂülen
konular›n iki ülke aras›ndaki
ticaret hacminin artmas›na
yol açmas› bekleniyor.

V‹ZE SERBEST, UÇUﬁ KOLAY
Türk-Libya ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Ersin Takla, Baﬂbakan
seyahati s›ras›nda al›nan kararlar› ﬂöyle aç›klad›; “‹ki devlet aras›nda vize kald›r›ld›. Bu

da karﬂ›l›kl› ziyaret say›s›n› art›rd›. Bu Türk-Libya turizminde önemli bir yükseliﬂ yakalanaca¤›n› gösteriyor. Müteahhitlik kesiminin merakla bekledi¤i teminat mektubu konusunda da görüﬂmeler yap›ld›.
Arab Turk Bankas›’n›n sermayesinin 1 milyar TL’ye ç›kar›lmas›yla birlikte Libya için Türkiye’de teminat mektubu kabul gören tek bankan›n kapasitesinin art›r›lmas› kararlaﬂt›r›ld›. ‹lerleyen günlerde ise
Vak›f ve Halk Bankalar›n›n da
teminat mektuplar› kabul görecek. Böylelikle müteahhitlik
sektöründe daha büyük anlaﬂmalara imza atabilece¤iz”.
Takla, çifte vergilendirmenin
önlenmesi konusununda da
masaya yat›r›ld›¤›n› ve en k›sa sürede çözüm yönünde
karar al›nd›¤›n› da belirtti.

25-27 Kas›m tarihlerinde Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün seyahati ile
eﬂ zamanl› olarak düzenlenen TürkS›rp ‹ﬂ Konseyi Toplant›s›’nda konuﬂma yapan Gül, Türkiye ve S›rbistan
aras›nda bulunan tarihsel ba¤lara de¤indi. Her iki ülkenin de stratejik ortakl›k noktas›na geldi¤ini söyleyen
Gül, bu çerçevede Türkiye ve S›rbistan’›n ekonomik ba¤lamda da ikili iliﬂkileri kuvvetlendirmesinin gereklili¤ini vurgulad›. S›rbistan’›n kuruluﬂunda
Türkiye’nin de destek verdi¤ini söyleyen Gül, her iki ülkenin de çok yönlü
bir ortakl›k sürecinde oldu¤unu kaydetti. 1986 y›l›ndan beri Cumhurbaﬂkanl›k düzeyinde S›rbistan’a ilk kez ziyaret gerçekleﬂti¤ini belirten Abdullah
Gül, “Birbirimizi komﬂu olarak görüyoruz. Ortak kültürümüz, ortak yanlar›m›z var. ‘Ortak’ kelimesi bile her iki
dilde ayn› anlama geliyor” dedi.

SA⁄LAM TEMELLER VAR
Son y›llarda S›rbistan’›n AB ve NATO’ya iliﬂkin stratejik geliﬂmeler kaydetti¤inden bahseden Cumhurbaﬂkan›
Abdullah Gül, bu birlikteli¤in ticari
yat›r›mlara da yans›yaca¤›n› ifade etti.
Özellikle askeri ve savunma konular›nda s›k› bir ba¤ kuruldu¤unu belirten Gül, ekonomik iliﬂkilerin istikrar›
için siyasi anlamda birlikte hareket etmenin önemini vurgulad›. S›rp resmi
temsilcilerinin ve özel sektör yetkililerinin yeni yat›r›m ortakl›klar› kurulmas› ve iﬂ birli¤i alanlar› oluﬂturulmas›
yönünde Türk iﬂ adamlar›na ça¤r›da
bulunduklar›n› söyleyen Gül, S›rbistan’›n tar›m, madencilik ve yar› iﬂleme, üretim, inﬂaat, mali hizmetler,
bankac›l›k ve perakendecilik gibi sektörlerinde yeni ortakl›klar kurulabilece¤ini ve bu ortakl›klar›n karﬂ›l›kl› yat›r›m iliﬂkilerinde ivme kazan›lmas›nda
faydal› olaca¤›n› ekledi. 1 Haziran
2009 tarihinde imzalanan STA anlaﬂ-

mas›n›n y›lsonuna kadar tamamlanmas›n›n hedeflendi¤ini belirten Gül,
anlaﬂma sayesinde Türkiye ve S›rbistan aras›nda bulunan ticari ve ekonomik iﬂbirli¤inin art›r›lmas› ve güçlendirilmesi, uygun rekabet koﬂullar›n›n
yarat›lmas›, karﬂ›l›kl› yat›r›mlar›n teﬂvik edilmesi ve üçüncü ülke piyasalar›ndaki ticaret ve iﬂbirli¤inin geliﬂtirilmesi kapsam›nda ciddi geliﬂmeler
kaydedilece¤ini aç›klad›.

GÜVENL‹ YATIRIMIN
KAPISI ARALANDI
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün
ziyaretinin hemen hemen her görüﬂmesinde her iki ülke aras›nda var olan
yat›r›m hacminin art›r›lmas› gerekti¤i
önemle vurguland›. Özellikle iﬂ konseyinin bu yönde Türk özel sektörü
temsilcileri ile görüﬂmelerde bulunarak yeni giriﬂimler oluﬂturmaya çal›ﬂmas›yla birlikte karﬂ›l›kl› ticari potansiyele ivme kazand›r›lmas› gerekti¤inin
alt› çizildi. Türk-S›rp ‹ﬂ Konseyi taraf›ndan seyahat s›ras›nda düzenlenen
Ortak Toplant›ya da kat›lan Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül ve S›rbistan
Cumhurbaﬂkan› Boris Tadiç, iﬂ konseyinin gerçekleﬂtirdi¤i toplant›lar sayesinde her iki ülke iﬂ adamlar›n›n gü-

ven içerisinde yat›r›m yapabileceklerine de¤indiler. Toplant› s›ras›nda Türk
yat›r›mc›lar›n S›rbistan’da daha fazla
yer almak istediklerini dile getirmesi
üzerine S›rbistan’›n olanaklar›na da
de¤inen Gül, özellikle turizm sektöründe yak›n iliﬂkiler kurulmas›n›n di¤er pek çok alanda da baﬂar› getirece¤ini ekledi. S›rbistan’da e¤itimli ve kalifiye bir nüfusun bulundu¤una dikkatleri çeken Gül, bugüne kadar iki
ülke aras›nda yaﬂanan siyasi aksakl›klar nedeniyle yat›r›m anlam›nda geride kal›nd›¤›n› ancak bu toplant›lar sayesinde iyileﬂtirme için çözümler üretilebilece¤ini söyledi.

REFAH ‹Ç‹N ‹ﬁB‹RL‹⁄‹
S›rbistan ile olan refah seviyesini
art›rman›n yat›r›m ortam›na büyük etkisi olaca¤›n› ve ziyaretin de bu yönde olumlu yank›lar› olaca¤›na inand›¤›n› ifade eden Abdullah Gül, 30 Kas›m 2007 tarihinde S›rbistan Cumhurbaﬂkan› Boris Tadiç ve S›rp iﬂadamlar›n›n yer ald›¤› heyet ile gerçekleﬂtirilen iﬂ konseyi toplant›s›nda tar›m,
tekstil, makine sanayi, otomotiv ve
g›da sektöründen firmalar›n biraraya
geldi¤ini ve bu sayede karﬂ›l›kl› görüﬂme f›rsat› bulduklar›n› hat›rlatt›.

Bu görüﬂmelerin uzant›s› olarak iki
y›l sonra yap›lan Cumhurbaﬂkan› ziyaretinde ise Türk firmas› olan Hattat Holding’in S›rp traktör üreticisi
bir firma ile ortakl›k karar› ald›¤›n›
da örnek göstererek iﬂ konseyi toplant›lar›n›n ekonomik ve ticari iliﬂkiler için son derece faydal› oldu¤unu
önemle vurgulad›.

YATIRIM ZAMANI
S›rbistan’da Türk yat›r›mc›lardan
büyük beklenti oldu¤unu da belirten
Gül, 5 y›l sonra S›rbistan’daki ﬂartlar›n
daha de¤iﬂik olabilece¤ini, o zaman
Türkiye’ye bu kadar f›rsat sunulmayabilece¤ini ifade etti. S›rbistan’›n
AB’nin d›ﬂ›nda olmas›n›n düﬂünülemeyece¤ini kaydeden Gül, “Do¤u
Akdeniz’deki Lefkoﬂa, K›br›s Rumlar› Avrupa Birli¤i’nin içinde olacak,
10 sene sonra Belgrad olmayacak. Bu,
olacak iﬂ de¤il. Buraya yat›r›m yapman›n tam s›ras›” diye konuﬂtu.
Türk-S›rp ‹ﬂ Konseyi’ne üye olmak için
aakdeniz@deik.org.tr
leylagurbuz@deik.org.tr
adreslerine baﬂvurabilirsiniz.

Müslümanlar aras›nda ticari iliﬂkiler artmal›
Türk-‹ran ‹ﬂ Forumu’nda konuﬂma
yapan Baﬂbakan Erdo¤an, Müslüman ülkeleri aras›nda bulunan ikili ticaret hacminin çok az oldu¤una dikkatleri çekti.
‹slam ülkeleri ile ticareti art›rman›n zorunlu oldu¤unu dile getiren Erdo¤an, bu
konuda komﬂu ve çevre ülkelere seslendi; “Tart›ﬂmalar› ve kavgalar› bir kenara
b›rak›p, ikili ticarete yönelmeliyiz.”
Türk-‹ran ‹ﬂ Konseyi, Tahran’da 27
Ekim tarihinde yaklaﬂ›k 500 iﬂ adam›, CEO
ve üst düzey yetkilinin yer ald›¤› bir forum
düzenledi. Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n da kat›ld›¤› bu forumda, islam ülkelerinin ikili ticaret hacmi masaya yat›r›ld›.
16 trilyon dolar dünya mal ihracat›n›n sadece 1.4 trilyon dolar›n›n Müslüman ülkelere ait oldu¤unu söyleyen Erdo¤an, bu
rakamlar› art›rmak için iﬂbirli¤inin kaç›n›lmaz oldu¤una de¤indi. Komﬂu ve Çevre
Ülkeler Stratejisi’nin ikili ticarete oldukça
faydas› oldu¤unu belirten Devlet Bakan›
Zafer Ça¤layan ise, d›ﬂ ticaret hacminin bu
sayede 7 kat artt›¤›n› söyledi.

TEK YOL PETROL DE⁄‹L
Komﬂu ülkeler ile sanayi ve lojistik
bölgeler kurman›n hem Türkiye hem de
di¤er ülkeler için önemli sonuçlar do¤uraca¤›n› söyleyen Bakan Ça¤layan, durup beklemek yerine bir an önce harekete geçilmesi gerekti¤ini iletti. Bakan
Ça¤layan, Baﬂbakan Erdo¤an’›n aç›l›m
stratejisinin ekonomik canlanma ve ticari potansiyel için oldukça önemli oldu¤unu ifade ederken, Türk özel sektörünün bu çerçevede yeni aç›l›m projeleri
üretmesinin ve yeni yat›r›m ortamlar› yaratmak için daha çok çaba sarfedilmesi-

‹RAN’DAN
SWOT ANAL‹Z‹
‹RAN’IN GÜÇLÜ YANLARI
1)
2)
3)
4)

Pazar›n hacmi
Düﬂük üretim
Yat›r›m teﬂvikleri
Do¤al kaynaklar

ZAYIF YANLARI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an ‹ran ziyaretinde Ahmedinecad’la bir araya geldi.

nin alt›n› çizdi. ‹ranla iﬂbirli¤i konusunda bugüne kadar genellikle petrolün ön
plana ç›kar›lmas› nedeniyle Türkiye ile
‹ran aras›nda ortak yat›r›m yap›labilecek
di¤er alanlar bilinmiyor. Forum s›ras›nda
konuﬂma yapan ‹ran Cumhurbaﬂkan› I.
Yard›mc›s› Rahimi, petrol d›ﬂ›nda da
‹ran’a yat›r›m yap›labilece¤ini kaydetti.
Özellikle hükümeti deste¤i ile Türkiye ve
‹ran aras›nda yat›r›m yap›labilecek alanlara örnekler veren Rahimi, bu alanda her
iki ülke giriﬂimcilerini de ortakl›¤a ve iﬂbirli¤ine ça¤›rd›. Rahimi, petrol d›ﬂ›nda
da ‹ran’a yat›r›m yap›labilece¤ini söylerken Türk iﬂ adamlar›na ‹ran’da yat›r›ma
aç›k olan sektörlerin bilgilerini de iletti.
Öncelikle enerji alan›n› konuﬂmas›nda
belirten Rahimi, ‹ranl› iﬂadamlar›n›n bu

C M Y B

alanda iﬂbirli¤i konusunda izin ald›klar›n›
ve yat›r›ma haz›r olduklar›n› aç›klad›. Taﬂ›mac›l›k ve transit alan›nda ‹ran’da seçeneklerin ço¤alt›labilece¤ini belirten Rahimi, öncelikli olarak limanlar›n de¤erlendirilmesi gerekti¤ini ekledi. Rahimi, Türkiye’nin Asya’ya geçiﬂinde ‹ran’›n ara güzergâh olabilece¤ini de söyledi. Bankac›l›k sektöründe al›nan kararlar›n da etkili
olabilece¤ini ileten Rahimi, ucuz ve
h›zl› iﬂlemler için banka ﬂubeleri aç›lmas›n›n önemli oldu¤unu ve bu anlamda çal›ﬂmalar›n yürütülmesi gerekti¤ini ifade etti. Turizm sektöründe
‹ran’›n göstermiﬂ oldu¤u çabay› Türkiye’nin göstermedi¤ini söyleyen
Rahimi, ‹ranl› turistlerin Türkiye’yi
s›kl›kla tercih etti¤ini söyledi.

Uygulanan standarts›zl›k
Bürokrasi
Nitelikli iﬂ gücü azl›¤›
Fikri mülkiyet kanunlar› yok
Enflasyon
Bankac›l›k sistemi

FIRSATLAR
1)
2)
3)
4)

Her sektörde yat›r›m
Yüzde 100 Türk ﬂirketi kurulabilir
Özelleﬂtirme
Türk imaj› kuvvetli

TEHD‹TLER

1) Politik
2) Uluslar aras› sorunlar
3) Çevre ülke pazarlar›ndaki sorunlar

Türk-‹ran ‹ﬂ Konseyi’ne üye olmak için
scailliau@deik.org.tr
akoc@deik.org.tr
adreslerine baﬂvurabilirsiniz.
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Hisarc›kl›o¤lu, Slovak hükümeti ve özel sektör temsilcilerine seslendi.

Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün S›rbistan seyahati s›ras›nda düzenlenen Türk-S›rp ‹ﬂ Konseyi Toplant›s›’nda Türk
iﬂadamlar› ile S›rbistan’daki potansiyel iﬂ
imkânlar› de¤erlendirildi.
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Japon iﬂadamlar› için
en uygun ortak Türkler
TOBB/DE‹K Baﬂkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ‘Japon kardeﬂlerimizle daha fazla ticaret yapmak
istiyoruz. Son 7 y›lda yabanc› ülkelere 300 milyar dolar› aﬂan yat›r›m
yapan Japon ﬂirketleri
bu süre zarf›nda ülkemize sadece 173 milyon
dolar yat›r›m yapt›’ dedi.

300 M‹LYAR DOLARIN SADECE
173 M‹LYON DOLARI TÜRK‹YE’YE
Tarihi ve kültürel geçmiﬂe bak›ld›¤›nda Türkiye ve Japonya aras›nda köklü bir iliﬂkinin bulundu¤unu
ve özellikle Osmanl› döneminde bile her iki imparatorlu¤un s›k› iliﬂkiler içerisinde oldu¤unu söyleyen Hisarc›kl›o¤lu ne yaz›k ki bu
durumun içinde bulundu¤umuz
dönemde ticari iliﬂkilere yans›mad›¤›n› kaydetti. Hisarc›kl›o¤lu;
“2000’li y›llarda dünya ekonomisindeki büyüme ve küresel ticaretteki h›zl› art›ﬂa paralel olarak
d›ﬂ ticaretimizde yakalad›¤›m›z ivmeyi Japonya ile maalesef yakalayamad›k. ‹kili ticaret rakamlar›na
bakt›¤›m›zda Japonya ve Türkiye’nin 2008 toplam ticaret hacminin 1,7 milyar dolarla 5 milyar dolar›n alt›nda kald›¤›n› görüyoruz.
‹hracat›n›n üçte ikisine yak›n›n›,
dünyan›n kalite ve maliyet anlam›nda en rekabetçi piyasalar›ndan
olan AB ve ABD’ye yapan bir ülke olarak, Japon kardeﬂlerimizle
daha fazla ticaret yapmak istiyo-

Asya’da yeni bir
Çin ortaya ç›k›yor

Japonya ve
Türkiye’nin 2008
toplam ticaret hacmi
1,7 milyar dolar
civar›nda.

ruz. Son 7 y›lda yabanc› ülkelere
300 milyar dolar› aﬂan yat›r›m yapan Japon ﬂirketleri bu süre zarf›nda ülkemize sadece 173 milyon
dolar yat›r›m yapm›ﬂt›r” dedi. Türkiye’de halen faaliyet gösteren
116 Japon sermayeli ﬂirketin bulundu¤una dikkatleri çeken Hisarc›kl›o¤lu, özellikle y›ll›k 2 milyar
dolar› aﬂan ihracat yapan Toyota’y› örnek göstererek Toyota’n›n
Türkiye’de kurmuﬂ oldu¤u fabrikan›n, verimlilik ve kalite anlam›nda dünya çap›nda baﬂar› örne¤i haline geldi¤ini belirtti. Hisarc›kl›o¤lu Japon ﬂirketlerinin çal›ﬂmalar›ndan bahsederken Japonya’n›n en büyük ﬂirketlerinden
olan Mitsubishi’nin Türkiye’ye 3,5
milyar dolar yat›r›m yapma karar›
alm›ﬂ olmas›ndan memnuniyet
duyduklar›n› dile getirdi.

25 YILDA 350 M‹LYAR DOLAR
Küresel krizin etkilerinden bahseden Baﬂkan Hisarc›kl›o¤lu, “Türk
bankac›l›k sistemi küresel mali krizden etkilenmedi ve tüm küresel
bankalar zararlar aç›klarken Türk
bankalar› rekor kâr oranlar› aç›klamaktad›r” dedi. Türkiye’nin büyüme potansiyelinden ve özellikle
bankac›l›k sektöründeki baﬂar›s›ndan bahseden Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin proje finansman›nda
önemli bir pazar oldu¤unu ifade
etti. Hisarc›kl›o¤lu, “Türkiye son
yap›lan yap›sal reformlar ile Avrupa’n›n en sofistike mali piyasas›na
sahip olmuﬂtur. Yap›lan uzun vadeli projeksiyonlara göre Türkiye’de bankac›l›k sistemi konut ve

tüketici kredileri, ekonomik kalk›nman›n etkisiyle h›zl› büyümeye
devam edecek ve iç kredi miktar›
2050 y›l›nda 4 trilyon dolara ulaﬂacakt›r. Türkiye’nin sadece enerji
sektöründe 2020 y›l›nda 120 milyar dolarl›k, ulaﬂt›rma sektöründe
önümüzdeki 25 y›lda 350 milyar
dolarl›k proje finansman›na gereksinimi oldu¤unu ifade etmek istiyorum. Bu rakamlar ve büyüme
potansiyeli dikkate al›nd›¤›nda
Türk finans piyasas›, Japon ﬂirketlerinin yat›r›m yapmas› için cazip
bir pazard›r” ﬂeklinde konuﬂtu.

JAPONLARA EN UYGUN
‹ﬁ ORTA⁄IYIZ
Türkiye ve Japonya’n›n uzun y›llard›r süre gelen iliﬂkilerinden
önemle bahseden Hisarc›kl›o¤lu, Japon ekonomisinin enerji kayna¤›
olan Ortado¤u bölgesinde Türkiye’nin bölgesel güç oldu¤unu hat›rlatarak özellikle Ortado¤u bölgesindeki ülkelerle yak›n iliﬂkiler kuran
tek ülke oldu¤unu ve bunun ikili
iliﬂkiler anlam›nda oldukça önemli
oldu¤unu vurgulad›. Türk iﬂ
adamlar›n›n as›rlard›r bildikleri
co¤rafyada en rahat hareket edebilen ülke oldu¤unu belirten Hisarc›kl›o¤lu, Irak’a yat›r›ma yönelik 5 milyar dolar kredi ay›ran Japonya’n›n dost iﬂ adamlar› için en
uygun iﬂ ortaklar›n›n Türkler olaca¤›n› ekledi. Otomotiv, elektronik, ilaç ve turizm sektörlerinin
s›kl›kla ad›n›n geçti¤i toplant›da
üçüncü ülkelerle iﬂbirli¤i kurulabilecek projeler masaya yat›r›ld›.

20 YILDA
ÇOK ‹ﬁ YAPILDI
Türk-Japon Ortak Toplant›s›’nda konuﬂan Türk-Japon ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Tuncay Özilhan, konseyin faaliyetlerini
anlatt›. “Konsey olarak 20 y›l› aﬂk›n sürede gerçekleﬂtirdi¤imiz faaliyetler s›ras›nda, Türk ve Japon firmalar›n›n mevcut olarak ortaklaﬂa yürüttükleri çok say›da proje ve iﬂbirli¤inin temelleri at›lm›ﬂt›r. Bu faaliyetler sayesinde, iki toplum aras›nda yaln›zca iﬂ dünyas›n› kapsamayan, sosyal ve kültürel yak›nl›¤›n
süreklili¤ine destek sa¤lanm›ﬂt›r” ﬂeklinde konuﬂan Özilhan, Türkiye ve Japonya aras›nda kurulan iliﬂkinin gücüne
ve etkenlerine de ﬂu ﬂekilde de¤indi;
■ Türkiye’nin baﬂar› ile çizdi¤i istikrarl› büyüme tablosunun ve enflasyon, faizler gibi di¤er baz› makro-ekonomik de¤erlerin olumlu seviyelere ulaﬂmas›
■ Türkiye’nin, yaln›zca AB ülkelerine
de¤il, ayn› zamanda Orta Do¤u, Kuzey
Afrika, Kafkasya ve Orta Asya ülkelerini kapsayan bölgede üretim üssü ve
tedarik merkezi olarak kullanabilecekleri co¤rafi konumunun Japon yat›r›mc›lar› taraf›ndan de¤erlendirilmesi
■ Dünya ekonomisine paralel olarak Türkiye firmalar›n›n yüzünü Asya-Pasifik Bölgesine dönmesi ile bölgenin en büyük ekonomisi olan Japonya ile olan stratejik ortakl›k iliﬂkilerine daha fazla önem vermesi
■ Türkiye’deki ARGE yasas›n›n geliﬂtirilmesi ve yabanc› yat›r›mc›lar›n
önündeki prosedürel engellerin kald›r›lmas› ve altyap›, üstyap› ve vergi
teﬂviklerinin artt›r›lmas›

Asya ülkeleri aras›nda gerek küresel kriz ortam›nda yüzde 8 gibi
önemli bir oranda büyüme yakalam›ﬂ olmas› gerekse bulundu¤u
co¤rafyada trend haline gelmesi
nedeniyle Vietnam’a olan ilgi gün
geçtikçe art›yor. Türkiye’nin Asya
pasifik ülkelerine olan yaklaﬂ›m›n›
son iki y›lda daha yak›n iliﬂki ve
daha çok ticaret çerçevesine taﬂ›mas›yla birlikte Türk iﬂ adamlar›
da yüzünü ülkeye döndü. Vietnaml› iﬂçilere Türkiye’nin ciddi
oranda iﬂ imkân› sa¤lamas› ve ülkede hâlihaz›rda bulunan 60 milyon dolar tutar›ndaki Türk yat›r›m›, gelecek dönemlerde yeni yat›r›m ortamlar› oluﬂturulmas› yönünde büyük ad›mlar at›lmas› gerekti¤inin sinyallerini veriyor. Bu
yeni oluﬂumu yat›r›ma çevirmek
isteyen Türk-Vietnam iﬂ konseyleri
bölgeye ziyaret düzenledi.
TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu baﬂkanl›¤›nda yap›lan ziyaret çervesinde düzenlenen
toplant›da Türk-Vietnam ‹ﬂ Konseyi
Baﬂkan› Necati Abac›o¤lu, Vietnam
Ticaret ve Sanayi Odas› Baﬂkan›
(VCCI) ve Vietnam Ticaret ve Sanayi Bakanl›¤› temsilcileri de yer ald›.
Toplant›da konuﬂan Hisarc›kl›o¤lu
Türkiye’den Vietnam’a giderken ülkenin giderek artan önemine de¤indi ve Türk iﬂ adamlar›n›n mutlaka Vietnam’da daha çok iﬂ almas›
gerekti¤ini söyledi. Özellikle inﬂﬂat ve müteahhitlik alan›nda Vietnam’›n geniﬂ bir pastaya sahip oldu¤unu belirten Hisarc›kl›o¤lu, bu
pastadan en büyük dilimi alabil-

ANLAﬁMA
‹MZALANDI
Ziyaret s›ras›nda yap›lan
toplant›n›n ard›ndan TOBB
ve VCCI aras›nda mutabak
zapt› ve Türk-Vietnam ‹ﬂ
Konseyi kuruluﬂ Anlﬂamas›
imzaland›. Türk kanad›n›n
2005 y›l›ndan bu yana faaliyet gösterdi¤i ‹ﬂ Konseyi’ne
dair Kuruluﬂ Anlaﬂmas›’n›n
imzalanmas› ve karﬂ› kanad›n kurulmas› ile Vietnam
ile Türkiye özel sektörü aras›ndaki iﬂbirli¤inin geliﬂtirilmesine yönelik gereken platform oluﬂturuldu. ‹kili ticaretin artt›r›lmas› için uzun
y›llard›r çal›ﬂmalar yürüten
‹ﬂ Konseyi, önümüzdeki dönemde projelerini karﬂ›l›kl›
olarak yürütebilecek.
mek için Türk yat›r›mc›s›n›n Vietnam’› yerinde görmesinin oldukça
önemli oldu¤unu vurgulad›. Hisarc›kl›o¤lu, Vietnaml› yetkililere
Türk yat›r›mc›s›n›n ülkeye giriﬂte
yaﬂad›¤› bürokratik sorunlar› anlat›rken, sorunlar› çözümlenmemesinin önce ticareti ard›ndan do¤rudan ekonomiyi etkileyece¤ini söyledi. Asya pazar›n›n önde gelen
ülkeleri aras›nda gösterilmeye
aday Vietnam’›n ﬂimdiye kadar
yakalad›¤› baﬂar›l› büyüme oran›n›n mutlaka göz önünde tutulmas› gerekti¤ini söyledi.

Krizden en az biz etkilendik
Türk-Pakistan ‹ﬂ Konseyi taraf›ndan 25 Ekim tarihinde Pakistan’da
Baﬂbakan Erdo¤an’›n kat›l›m›yla
“Pakistan Türkiye CEO Forumu”
düzenlendi. D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›
koordinatörlü¤ünde, Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) organizasyonu, D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu
(DE‹K) ve ‹stanbul Maden ve Metaller ‹hracatç› Birlikleri (‹MM‹B) iﬂbirli¤inde düzenlenen programa
çok say›da iﬂadam› da kat›ld›. Baﬂbakan Erdo¤an, “Pakistan ve Türkiye
halklar› tarih boyunca hep bir ve beraber oldular. Dar günde de beraber
oldular, mutlu günde de bir ve beraber oldular” dedi. Gerek ulusal anlamda gerekse bölgesel anlamda s›k›nt›l› bir süreçten geçtiklerini söyleyen Erdo¤an, dünya ekonomilerinin

küçülmesinin ve ticaretin azalmas›n›n
beklendi¤ini söyledi. Krizin Türkiye’de dayan›ﬂmayla çözülece¤ini ifade eden Erdo¤an, “Türkiye, bu küresel krizden asgari derecede etkilenen
ülkeler aras›nda yer ald›.
Son 7 y›lda ekonomik alanda gerçekleﬂtirdi¤imiz cesur reformlar ve
kriz süresince ald›¤›m›z tedbirler sayesinde ekonomimizi krize karﬂ› daha korunakl› tutabildik. Türkiye 2008
y›l›nda 742 milyar dolara ulaﬂan
GSYH ile dünyan›n 17. büyük ekonomisi durumuna yükseldi. 2009
sonunda fevkalade bir geliﬂme olmazsa bir basamak daha yukar› ç›karak dünyada 16. s›raya yükselece¤iz. Kalk›nmam›z h›zland›. Uluslararas› yat›r›mc›lar için ülkemiz bir cazibe merkezi haline dönüﬂtü dedi.
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Türk-Japon ‹ﬂ Konseyi’nin 17.
Ortak Toplant›s› nedeniyle 28
Ekim’de Tokyo’da gerçekleﬂtidi¤i
toplant›ya Kültür ve Turizm Bakan›
Ertu¤rul Günay, TOBB /DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve TürkJapon ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Tuncay
Özilhan kat›ld›. Toplant› s›ras›nda
konuﬂma yapan Hisarc›kl›o¤lu Türkiye ve Japon iliﬂkilerine de¤inerek
her iki ülkenin de G20 ülkesi olmas›ndan söz etti. Tek baﬂ›na dünya
has›las›n›n yüzde 10’unu üreten Japonya’n›n da Türkiye gibi kriz döneminden en çok etkilenen G-20
ülkesi olmas›ndan bahseden Hisarc›kl›o¤lu, “Bu krizlerin tekrardan yaﬂanmamas›, sürdürülebilir, kapsay›c›
bir küreselleﬂmenin mümkün olabilmesi için yeni mekanizmalar›n kurulmas› gerekiyor. Yaﬂad›¤›m›z bu
mali kriz bize mevcut küresel kurumlar›n yönetiminin küreselleﬂen
ekonomi için yetersiz kald›¤›n› gösterdi. Yeni bir dünya düzeninin, yeni bir finansal mimarinin hep birlikte yeniden ﬂekillendirilmesi gerekiyor. ﬁimdi eskiyi sürdürmeye çal›ﬂmak yerine, yeni düzeni hep birlikte kurmal›y›z” ﬂeklinde konuﬂtu.

Kriz ortam›nda bile yüzde 8 oran›nda büyüyen Vietnam’a olan ilgi art›yor.
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Türkiye t›pta bölge ülkelerinin çözüm orta¤›
Türk-Amerikan ‹ﬂ Konseyi Sa¤l›k Komitesi Baﬂkan› Meri Bahar, Türkiye’ye tedavi için yurtd›ﬂ›ndan
çok say›da hasta geldi¤ini belirterek, “Türkiye ileri düzey t›bbi tan› ve tedavi konular›nda bölgedeki ülkelerin önemli bir çözüm orta¤› oldu” dedi.

TIPTA ÖNEML‹
ÇÖZÜM ORTA⁄IYIZ
Yurtd›ﬂ›ndan tedavi için günü
birlik bile Türkiye’ye gelen çok
say›da hasta oldu¤unu söyleyen
Meri Bahar yurtd›ﬂ›ndan gelen
hastalar›n Türkiye’yi tercihinde
baﬂta onkoloji ve kanser tedavileri alan› olmak üzere, pediatrik ve
yetiﬂkin beyin cerrahisi, pediatrik
kalp cerrahisi, akci¤er ameliyatlar›, ileri düzey kulak ameliyatlar›,
transplant uygulamalar›, kemik
ili¤i nakli, göz ameliyatlar›, tüp
bebek iﬂlemleri (genetik uygulamalar dahil) ve jinekolojik onkoloji ameliyatlar›ndaki baﬂar›n›n
önemli pay› oldu¤unu belirtti.
Birkaç y›l öncesine kadar bu
bölgedeki ülkeler için Almanya,
‹sviçre, ‹srail ve Rusya’n›n önemli
t›p destinasyonlar› oldu¤unu hat›rlatan Meri Bahar, “Yak›n dönemde Türkiye’nin ileri gelen
sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n bilgi paylaﬂ›m›, hekimlerin uluslararas›
konferanslarda Türk meslektaﬂlar›n›n uygulamalarda hangi
noktaya eriﬂti¤ini görmeleri neticesinde ülkemiz ileri düzey
t›bbi tan› ve tedavi konular›nda
bölgedeki bu ülkelerin önemli
bir çözüm orta¤› oldu” dedi.

KONFERANSA 11 ÜLKEDEN
TEMS‹LC‹ GELD‹
Türkiye’ye en fazla hasta gönderen ülkeler aras›nda yer alan
Arnavutluk, Azerbaycan, BosnaHersek, Gürcistan, Karada¤, K›rg›zistan, Kosova, Makedonya,

Özbekistan, Ukrayna, Türkmenistan, Moldova, Romanya, Kazakistan ve S›rbistan sa¤l›k bakanl›klar›ndan üst düzeyde heyetlerin yer
ald›¤›n› söyleyen Komite Baﬂkan›
Meri Bahar; “Konferans s›ras›nda
Türkiye’nin sa¤l›k konusunda ne
kadar ileri bir seviyede yer ald›¤›
konuﬂuldu” dedi.

THY ‹ND‹R‹M‹ UYGULANACAK

TEDAV‹ ‹Ç‹N EN ÇOK KANSER
HASTALARI GEL‹YOR
Yurtd›ﬂ›ndan Türkiye’ye yönelen hastalar›n geliﬂ nedenlerini
de¤erlendiren Bahar, özellikle
onkoloji, radyasyon onkolojisi,
beyin tümörlerinin etkin tedavisinde kullan›lan Gamma Knife ve
vücuttaki di¤er tümörlerde etkin
olarak kullan›lan CyberKnife gibi
uygulamalar›n önemli yer tu¤unu
belirterek ﬂu bilgileri paylaﬂt›:
“Pediatrik ve yetiﬂkin beyin cerrahisi, pediatrik kalp cerrahisi, giriﬂimsel radyolojik iﬂlemler, vasküler ameliyatlar, akci¤er ameliyatlar›, ileri düzey kulak ameliyatlar›,
transplant uygulamalar›, hematolojik uygulamalar, kemik ili¤i
nakli, göz ameliyatlar›, tüp bebek
iﬂlemleri (genetik uygulamalar
dahil), jinekolojik onkoloji ameliyatlar›, genel cerrahinin kanser
ameliyatlar› cerrahi aç›dan s›k geliﬂ sebepleridir”.

Meri Bahar, ‘2015 y›l›na kadar y›lda 1 milyon yabanc› hasta ve 1 milyar dolar gelir hedefliyoruz’ dedi.

‹K‹L‹ KONFERANSLAR OLACAK

YURTDIﬁINDAN GÜNÜB‹RL‹K
GELENLER B‹LE VAR
Ayr›ca selektif tedavi olarak
diﬂ tedavileri ve estetik tedaviler
için de Türkiye’nin ayn› ülkelerdeki vatandaﬂlar taraf›ndan tercih
edildi¤ini kaydeden Bahar, ileri
düzey tan› hizmetleri için yurtd›ﬂ›ndan günübirlik gelenler bile
oldu¤unu dikkat çekerek “PET
CT, kalp tomografisi, endoskopik
uygulamalar için günübirlik ziyaretler al›yoruz” diye konuﬂtu.
Bugün t›p turizminin Türkiye’de topyekûn gerçekleﬂen sa¤l›k turizminden ayr› tutuldu¤una
iﬂaret eden Meri Bahar, bu konuda ﬂu görüﬂleri dile getirdi: “Da¤l›k turizmi termal turizmini de
içermektedir. Sa¤l›k hizmet üreticileri ile daha çok t›p turizminin
lansman› çal›ﬂmalar›n› yürütüyoruz. Sa¤l›k turizmi esas olarak t›p
turizmi ve termal turizminin toplam›d›r diyebiliriz. T›p turizmi ile
ilgili ortalama fatura bedelinin 68 bin dolar oldu¤unu ve ﬂu anki
y›ll›k hasta say›s›n›n 30-40 bin
oldu¤unu biliyoruz. 2015 y›l›
için koydu¤umuz 1 milyar dolar
ve 1 milyon hasta hedef içerisinde bahsi geçen bölgenin yüzde 50-60 gibi bir pay oluﬂturdu¤unu düﬂünürsek, sadece bu
bölgeden sa¤lanacak gelirin
yaklaﬂ›k 500 milyon dolar olaca¤›n› hesaplayabiliriz” dedi. Gerek e¤itim hastaneleri gerek akredite hastanelerin yatak, hekim
say›s› ve yat›r›mlar› bu talebi

Balkanlar ve Avrasya’ya bak›ld›¤›nda hemen hemen toplam
165 milyon gibi bir nüfus bulundu¤unu söyleyen Bahar, özellikle
kültürel yak›nl›k, hekimlerin yak›n diyalo¤u gibi etkenlerin iliﬂkileri kuvvetlendirdi¤ini ekledi.
Türkiye’nin bu ülkelerle yak›n zamanda ikili konferanslar düzenleyebilmesi için çal›ﬂmalar› h›zland›rd›klar›n› söyleyen Bahar, bu
konferanslar dizisi ile Türkiye’nin
t›pta ne kadar ileri bir seviyede
oldu¤unu tan›tmak için uygun bir
platform oluﬂaca¤›n› da ekledi.

ÜLKEDEN ÇIKIﬁTA VERG‹ ‹ADES‹

Yurtd›ﬂ›ndan gelen hastalar›n Türkiye’yi tercihinde jinekolojik onkoloji ameliyatlar›ndaki baﬂar›n›n pay› yüksek.

karﬂ›layabilecek düzeyde oldu¤unu ifade eden Bahar, “Ülkemizde toplam Joint Comission
(JCI) taraf›ndan akredite olmuﬂ
32 sa¤l›k kuruluﬂu var. Bunlar›n
24’ü hastanedir. Dünyada en
fazla JCI taraf›ndan akredite
hastanesi olan ülke Türkiye. Bu
hastanelerde sunulan sa¤l›k hizmetlerinin t›bbi sonuçlar› çok
baﬂar›l›d›r ve hepsi uluslararas›
arenada rekabet edebilecek ölçeklerde t›bbi hizmet sunmaktad›r” diye konuﬂtu. DE‹K olarak
bu tip aktivitelere devam etmek
ve Türkiye’nin farkl› ve güçlü

Türkiye’ye en fazla hasta gönderen ülkeler aras›nda
Arnavutluk, Azerbaycan ve Bosna-Hersek yer al›yor.

sa¤l›k alanlar›n› da dahil ederek
bu tarz uluslararas› çal›ﬂmalar›
sürdüreceklerini belirten Bahar,
“T›bbi cihaz üreticilerinin de bu
ülkelere yönelik de¤erli çal›ﬂmalar› olaca¤›na inan›yoruz.
Termal / Spa turizmini diﬂ, baz›
göz ameliyatlar›, estetik cerrahisi ve sa¤l›k taramalar› ile birleﬂtirerek el ele verip daha geniﬂ
çapl› çal›ﬂmalar yapmay› hedefliyoruz. Ayr›ca ayn› ülkelerin
sa¤l›k alan›ndaki e¤itim ihtiyaçlar›n› da ülkemizde karﬂ›layabilecek bilgi birikimimiz ve akademik yap›lanmalar›m›z mev-

SA⁄LIK TUR‹ZM‹NE ÖNEM VERMEK GEREK
Konferanstan bir gün önce
gerçekleﬂtirilen aç›l›ﬂ toplant›s›nda konuﬂma yapan DE‹K ‹cra
Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal›,
Türkiye’nin sa¤l›k turizmine ilerleyen dönemde daha fazla önem
vermesi gerekti¤ine de¤indi. Y›rcal›; “Hepimizin çok iyi bildi¤i
üzere ülke ekonomilerinde hizmet sektörlerinin pay› giderek
yükselmektedir ve medikal hizmetler bu alanda yükselen bir
y›ld›zd›r. Özel sektör kuruluﬂlar›
son y›llarda çok say›da hizmet
gerçekleﬂtirdiler. 6 bine yak›n
hasta yata¤›, 30 bini aﬂk›n sa¤l›k
personeli ve 5 bin’den fazla doktorun bulundu¤u sektörde çok
yeni geliﬂmeler kaydediyoruz. Bu
hem Türkiye hem de çevre ülkeler için çok ciddi bir kazançt›r.

DE‹K olarak hizmet ihracat›nda
a¤›rl›kl› olarak iki temel sektöre
odakland›k. Turizm ve uluslararas› müteahhitlik. Bugün bu iki
sektörün yaratt›¤› katma de¤erler
Türk ekonomisi için vazgeçilmezdir. Gerek döviz girdisi gerekse istihdam yaratma kapasitesine bakt›¤›m›zda Türkiye’nin bu
iki sektörde büyük geliﬂme sa¤lad›¤›n› görüyoruz.

70 M‹LYAR DOLARA ULAﬁTIK
Türkiye olarak hedefimiz 2013
y›l›nda dünyan›n 10 büyük ekonomisi aras›nda yer almak ise bugün bu yelpazeyi çeﬂitlendirmemiz gerekiyor. Sa¤l›k endüstrisi
bu yelpazenin geniﬂlemesi için bize muazzam f›rsatlar sunuyor” dedi. Türkiye’de sa¤l›k sektöründen

Sa¤l›k Komitesi Baﬂkan› Meri
Bahar, hem hastalara hem de refakatçilere THY uçuﬂlar›nda indirim sa¤lanaca¤›n› da aç›klad›.
THY ile uçuﬂ yapan yurtd›ﬂ›ndan
t›p turizmi için Türkiye’ye gelen
hastalara yüzde 25, refakatçilerine ise yüzde 15 indirim uygulanaca¤›n› söyleyen Meri Bahar,
bu indirimlerin uçuﬂlarda da art›ﬂ
sa¤layaca¤›na dikkatleri çekti.
T›p turizmini canland›rmak ve
Türkiye’ye gelen hasta say›s›nda
süregelen art›ﬂa ivme kazand›rmak için yap›lan tüm çal›ﬂmalara
THY taraf›ndan verilen bu deste¤in son derece önemli oldu¤unu kaydeden Meri Bahar,
özellikle devlet deste¤inin de
bu anlamda turizme canl›l›k verece¤ini söyledi. Ayr›ca, Sa¤l›k
komitesi taraf›ndan oluﬂturulan
“Health in Turkey” ad› verilen
tan›t›m filminin THY’nin tüm
uzun menzilli uçuﬂlar›nda gösterilece¤ini söyleyen Meri Bahar,
bu sayede Türk sa¤l›k ve t›p turizminde ciddi ivme kazan›laca¤›na inand›¤›n› söyledi.

cuttur. Amac›m›z bölgenin t›pta
yeni Amerika’s› olabilmektir”
görüﬂünü ifade etti.

REFAKATÇ‹LER DE ÖNEML‹
Türkiye’ye gelen hastalar›n yan›nda refakat eden hasta yak›nlar›n›n da t›p turizminde önemli bir
gelir oluﬂturdu¤unu söyleyen Meri Bahar, Türkiye’de fiyatlar›n
ucuz olmas›n›n bu konuda çok
ciddi bir kayna¤a dönüﬂtü¤ünü
belirtti. Hastalar›n tedavilerinde
hem son teknolojinin kullan›lmas›
hem de di¤er ülkelere göre daha
uygun fiyatlar›n uygulanmas›n›n

Türkiye’ye tedaviye gelen hastalara uygulanan vergilendirme
ücretinin ülkeden ç›k›ﬂta geri
ödenebilmesi için çal›ﬂmalar yürütüldü¤ünü söyleyen Bahar, yüzde 8 olarak uygulanan verginin
geri ödenmesi durumunda hasta
say›s›nda art›ﬂ görülece¤ini kaydetti. Ayr›ca, bu geri ödemenin
Türk turizmine de katk›s› oldu¤unu söyleyen Bahar, gelen hastalar›n ayn› zamanda ülkeye döviz
b›rakt›klar›n›n unutulmamas›n›n
önemli oldu¤unu belirtti. Meri
Bahar Türkiye’ye giriﬂte uygulanan vize baﬂvuru formunda da
sa¤l›k turizmi seçene¤ini ekletmenin gelen turist say›s›nda sa¤l›k
rakam› elde etme konusunda
önemli bir ad›m olaca¤›n› ifade etti. Bahar, bu konuda da gerekli
çal›ﬂman›n yürütüldü¤ünü söyledi.

HANG‹ ÜLKE
HANG‹ BRANﬁTA
BAﬁARILI

elde edilen gelirin 70 milyar dolara ulaﬂt›¤›n› söyleyen Y›rcal›; “Bugün 70 milyar dolar seviyesine
ulaﬂm›ﬂ küresel sa¤l›k turizminin
önümüzdeki 10 y›l boyunca y›ll›k
yüzde 10 civar›nda büyümesi öngörülüyor. Türkiye’nin bu alanda
dünya çap›nda bir merkez olma
yolunda ilerledi¤ini düﬂünüyorum, bölge ülkeleri olarak bu geniﬂleyen pastadan hepimiz daha
fazla yararlanabilmeliyiz. Kan›mca, bölge refah›n›n en önemli unsurlar›ndan biri bu. Aram›zdaki
koordinasyonu ve iﬂbirli¤ini, etkileﬂimi artt›r›rsak, karﬂ›l›kl› doktor
e¤itim programlar› ve benzeri
projeler yarat›rsak bu hem ülke
nüfuslar›, hem de ülkelerimizin
ekonomileri için faydal› olacakt›r”
ifadelerini kulland›.

MACAR‹STAN
Diﬂ
MALTA
Estetik Operasyonlar
H‹ND‹STAN
Kalp, Damar Cerrahi
KOSOVA-BOSNA HERSEKMAKEDONYA
Onkoloji, Pediatri,
Radyoterapi
AZERBAYCAN-KIRGIZ‹STAN
Kanser Tedavisi
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Türkiye’nin yüzünü sa¤l›k ve
t›p turizmine dönmesinin ard›ndan yeni bir yap›lanma süreci
oluﬂturan Türk-Amerikan ‹ﬂ Konseyleri, oluﬂturdu¤u sa¤l›k komitesi ile Türkiye’yi t›p ve sa¤l›k turizminde ileri bir seviyeye taﬂ›mak için çal›ﬂmalar›n› baﬂlatt›.
Türk-Amerikan ‹ﬂ Konseyi Sa¤l›k
Komitesi baﬂkanl›k görevini yürüten Meri Bahar’›n koordinesinde
çok say›da uzman›n bir araya geldi¤i, T‹KA iﬂbirli¤inde ve Akredite Hastaneler Derne¤i deste¤i ile
düzenlenen Balkanlar ve Avrasya’da Sa¤l›kta Kalk›nma Konferans›’nda Türkiye’nin sa¤l›k ve t›p
turizmi süreci masaya yat›r›ld›.
Meri Bahar, Bay›nd›r Hastanesi
Hematoloji ve Kemik ‹li¤i Nakli
Merkezi Bölüm Baﬂkan› Prof. Dr.
Süleyman Dinçer, Kent Hastanesi
Genel Müdürü Dr. Ruﬂen Y›ld›r›m, Paragon Turizm Yönetim
Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› Nilgün
Dereli’nin de yer ald›¤› konferans
öncesi bas›n toplant›s›nda Türkiye’nin yak›n co¤rafya içinde yer
alan birçok ülke için t›p alan›nda
gerçek bir çözüm orta¤› haline
geldi¤ini söylerken, 2015’e kadar
y›lda 1 milyon yabanc› hastaya ve
1 milyar dolar da gelir hedefine
ulaﬂmay› amaçlad›klar›n› söyledi.

tercih sebebi oldu¤unu ifade
eden Meri Bahar, hastalarla birlikte gelen refakatçilerinde turizm
aç›s›nda Türkiye’ye ciddi miktarlarda döviz b›rakt›¤›n› söyledi.
Türk hekimlerinin pek çok ülkede yer alan hekimlerden daha iyi
e¤itim ald›¤›n› ve daha yayg›n
alanlarda uzmanlaﬂt›¤›n› söyleyen
Meri Bahar, t›p turizminin önümüzdeki y›llarda daha da artaca¤›na dikkatleri çekti.

TÜRK‹YE’N‹N YARDIM
PERFORMANSI YÜKSELD‹

DE‹K ile T‹KA iﬂbirli¤i baﬂar›yla sürerken T‹KA
Baﬂkan› Musa Kulakl›kaya, Türkiye’nin Do¤u Avrupa, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Ortado¤u
ülkelerine yard›mda bulunan ilk on ülke içinde
yer ald›¤›n›, yard›mda
co¤rafi sahan›n giderek
geniﬂledi¤ini iletti.
So¤uk savaﬂ döneminin ard›ndan
yeniden ﬂekillenen bir süreçte 1992 y›l›nda kurulan Türk ‹ﬂbirli¤i ve Kalk›nma ‹daresi Baﬂkanl›¤› (T‹KA) ile Türkiye’nin yard›m performans› dünya genelinde h›zla yükseliyor. Dost ve kardeﬂ ülkeler ve akraba topluluklarla
iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi amac›yla bir
kalk›nma yard›m› örgütü olarak kurulan T‹KA’n›n bugüne dek geleneksel d›ﬂ politikan›n faaliyet alan›n› tamamlay›c› bir yaklaﬂ›mla yurtd›ﬂ›nda pek çok projeyi gerçekleﬂtirdi¤ini kaydeden T‹KA Baﬂkan› Musa
Kulakl›kaya, yeni dönem çal›ﬂmalar›n› anlatt›...

KALKINMA YARDIMININ
ETK‹NL‹⁄‹ HUSUSUNDA
DÜNYADAK‹ SON GEL‹ﬁMELER
NELERD‹R?
Dünyam›z, bundan yaklaﬂ›k on y›l
önce, geliﬂmekte olan ülkelerde yoksullu¤un ortadan kald›r›lmas› amac›yla
haz›rlanan Biny›l Kalk›nma Hedefleri’nin kabul edilmesine ﬂahitlik etmiﬂtir.
O tarihten bu yana, uluslararas› donör
camias› bu hedeflere ulaﬂ›lmas› yönünde çaba gösterdi. Bu süre içinde, uluslararas› toplumun bu hedeflerine ba¤l›l›¤›n› gösterecek beﬂ önemli etkinlik
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bunlar: Monterrey
Toplant›s›; Yard›mlar›n Uyumlaﬂt›r›lmas› Üst Düzeyli Forumu; Yard›mlarda Etkinlik ‹kinci Üst Düzeyli Forumu; Yard›mlarda Etkinlik Üçüncü Üst Düzeyli
Forumu; Yard›mlar›n Finansman› ve
Monterrey Kararlar›n›n Uygulanmas›
hakk›nda BM Uluslararas› Konferans›.
Yukar›daki beﬂ önemli toplant› de¤erlendirildi¤inde, hepsinin birbirini tamamlar nitelikte oldu¤u ve toplant›lar›n kalk›nma yard›mlar›n›n etkin bir biçimde al›c›lara ulaﬂt›r›lmas› bak›m›ndan önemli olan sahiplenme, koordinasyon ve uyumlaﬂt›rma, ülke sistemleri, yard›mlar›n öngörülürlü¤ü gibi konulara de¤indikleri görülmektedir.

GLOBAL ÖLÇEKTE TÜRK‹YE’N‹N
KALKINMA YARDIMI
SEKTÖRÜNDEK‹
YER‹ NED‹R?
Yükselen bir donör olarak Türkiye
geliﬂmekte olan ülkelere yönelik
yard›mlar›n›, 5 Haziran 1985’te
Devlet Planlama Teﬂkilat› taraf›ndan yap›lan Sahra-alt› ülkelere yönelik 10 milyon dolar tutar›ndaki
yard›mdan bu yana sürdürmektedir. Türkiye’nin bu ilk yard›m projesi çerçevesinde, Gambiya, Gine,
Gine Bissau, Moritanya, Senegal,
Somali ve Sudan’da kapasite art›r›c› çal›ﬂmalar gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Bununla birlikte, geliﬂmekte olan
ülkelere yönelik yard›mlar 1992 y›l›nda Türk ‹ﬂbirli¤i ve Kalk›nma
‹daresi’nin (T‹KA) kurulmas› ile
kurumsall›k kazanm›ﬂt›r. Baﬂlang›çta Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›
ile ba¤›ms›zl›klar›n› kazanan ülkelerin acil ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak
amac›yla kurulmuﬂ olan T‹KA, zamanla faaliyetlerini Balkanlar’a ve
akabinde Orta Do¤u ve Afrika ülkelerine do¤ru geniﬂletmiﬂtir. Türkiye’nin resmi kalk›nma yard›mlar›nda (RKY) 1990 ile 2007 y›llar›
aras›nda art›ﬂ ve düﬂüﬂler yaﬂam›ﬂt›r. 1991 ile 1993 y›llar› aras›nda
söz konusu yard›mlardaki art›ﬂ›,
1994 y›l›nda ani bir düﬂüﬂ izlemiﬂ
ve ard›ndan 1995 ile 2003 y›llar›
aras›nda sürekli bir düﬂüﬂ yaﬂanm›ﬂt›r. Bu düﬂüﬂlerin nedeni olarak

Musa Kulakl›kaya, Türkiye’nin yard›mlar›ndan en çok Afganistan, K›rg›zistan, Irak, Azerbaycan ve Pakistan’›n yararland›¤›n› söyledi.

ise ülkenin 1994 ve 2001 y›llar›nda
yaﬂam›ﬂ oldu¤u iki büyük ekonomik krizin etkisiyle ekonominin
gerilemesi ve kalk›nma yard›mlar›nda kesintiye gidilmesi gösterilebilir. Nisan 2005’te ülkemizin RKY
verilerinin toplanarak OECD’ye raporlanmas› görevinin Devlet ‹statistik Enstitüsü’nden al›narak T‹KA’ya verilmesi sonucu, OECD
Kalk›nma Yard›mlar› Komitesi
(DAC) standartlar›na uygun ﬂekilde 2004 y›l›na yönelik yap›lan ilk
çal›ﬂma ile o y›la ait Türkiye’nin
yapt›¤› RKY toplam› 339,15 milyon
dolara yükselmiﬂtir.
2004 y›l›ndan itibaren RKY miktarlar›nda görülen art›ﬂ›n sebepleri
olarak ﬂunlar s›ralanabilir: i) Pakistan’da meydana gelen deprem ve
Güney Asya’daki tsunami felaketleri sonras›nda yap›lan insani yard›mlar›n düzenli ﬂekilde raporlanmas›; ii) Türkiye’nin Afrika ve Ortado¤u’ya yönelik yeni yard›m
program›n›n etkileri; iii) di¤er kamu kurumlar›n›n RKY faaliyetlerinin etkin ﬂekilde raporlanmas›.

KALKINMA YARDIMI
RAPORLAMASI ‹LE ‹LG‹L‹
GÖREV‹N 2005 YILINDA T‹KA’YA
VER‹LMES‹ NE G‹B‹
DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLERE YOL AÇTI?
2005 y›l› faaliyet raporu haz›rl›klar›nda T‹KA, kalk›nma yard›m› sa¤layan
ilgili tüm ulusal kurumlar ile istiﬂare
ederek ve mutabakata vararak, veri
toplama ve raporlama üzerine bir bilgisayar program› geliﬂtirmiﬂtir. Böylece,
daha önce uzun zaman alan ve kapsay›c› olamayan veri toplama iﬂlemi, hem
daha k›sa sürede gerçekleﬂtirilebilir hale gelmiﬂ, hem de daha fazla kurum/kuruluﬂun veri temini konusunda
kat›l›m›n› sa¤lam›ﬂt›r.

D‹⁄ER DONÖRLERLE
KARﬁILAﬁTIRILDI⁄INDA TÜRK‹YE
KALKINMA YARDIMI SAHASINDA
NE DURUMDADIR?
Di¤er yükselen donörler ile k›yasland›¤›nda, Türkiye’nin kalk›nma yard›m› performans›n›n oldukça iyi oldu¤u söylenebilir. OECD-DAC’›n 2009
Kalk›nma ‹ﬂbirli¤i Raporu’na göre, Güney Kore 2006’daki yard›mlar›n› yüzde 48,6 artt›rarak 2007 y›l›nda 699
milyon dolarl›k yard›mda bulunmuﬂtur. Böylece Güney Kore,
OECD üyesi olan fakat DAC üyesi
olmayan ülkeler aras›nda en fazla
yard›mda bulunan ülke olmuﬂtur.
Türkiye ise, 2007’deki 602 milyon

dolar tutar›ndaki yard›mlar› ile Güney Kore’nin ard›ndan ikinci olmuﬂtur. Yükselen donörler aras›nda Türkiye, RKY performans› bak›m›ndan AB üyesi Polonya’y› geçmiﬂ, ancak OECD-DAC’a yeni üye
olan Güney Kore’nin çok az farkla
gerisinde kalm›ﬂt›r. OECD’nin performans verilerine göre, 2007 y›l›nda Türkiye on Do¤u Avrupa ve
Balkan ülkesinin yedisine; onbir
Kafkas ve Orta Asya ülkesinin sekizine; ve sekiz Ortado¤u ülkesinin dördüne yard›mda bulunan ilk
on ülke aras›nda yer alm›ﬂt›r.

D‹⁄ER DONÖRLERLE MUKAYESE
ED‹L‹RSE, TÜRK‹YE EN ÇOK
HANG‹ ÜLKELERE VE
SEKTÖRLERE YÖNEL‹K
KALKINMA YARDIMI YAPIYOR?
Türkiye’nin resmi kalk›nma yard›mlar›ndan en çok yararlanan ülkeler Afganistan, K›rg›zistan, Irak, Azerbaycan
ve Pakistan’d›r. Türkiye’nin RKY’sinin
yüzde 40’› bu beﬂ ülkeye gitmektedir.
Sadece Afganistan ve K›rg›zistan,
Türkiye’nin
RKY’sinin
yüzde
23’ünü almaktad›r. Yard›mlardaki
bu da¤›l›m, Türkiye’nin Bat› Asya
ile iliﬂkilerini geliﬂtirmeye verdi¤i
önemi ve d›ﬂ yard›mlar›n› bölgesel
istikrar› sa¤lamaya yönelik olarak
kullanmaya çal›ﬂt›¤›n› göstermektedir. Öte yandan, Güney Kore’nin
yard›mlar›ndan en çok yararlanan
beﬂ ülke (Irak, Sri Lanka, Endonezya, Kamboçya ve Vietnam) ülkenin toplam RKY’sinin yüzde
21’ini almaktad›r. Ülkenin ikili yard›mlar›n›n ço¤u (yüzde 61) Asya
ülkelerine yöneliktir. Co¤rafi yak›nl›k ve pek çok Asya ülkesinin
Kore’nin tecrübesinden yararlanma
iste¤i bu oran›n yüksek olmas›nda
etkilidir. Di¤er bir yükselen donör
olan Polonya ise yard›mlar›n› Balkanlar ve eski Sovyetler Birli¤i ülkelerine yönlendirmiﬂtir. Polonya’n›n yard›mlar›ndan en çok yararlanan ülkeler Beyaz Rusya, Karada¤, Ukrayna ve Özbekistan
olup ülkenin tüm yard›mlar›n›n
yüzde 12’si bu ülkelere gitmektedir. Türkiye, Güney Kore ve Polonya’n›n yard›m yap›lar› gösteriyor ki, bu üç ülkenin yard›mlar›
post-emperyalist bir nitelik taﬂ›may›p tamamen güçlü kültürel ve ticari ba¤lar ile co¤rafi yak›nl›kla
alakal›d›r. Sektörel olarak bak›ld›¤›nda ise, Türkiye ve Güney Kore’nin yard›mlar›n›n daha çok ekonomik ve sosyal altyap›lar›n geliﬂ-

tirilmesine yönelik oldu¤u, Polonya’n›n yapt›¤› yard›mlar›n ise demokrasinin geliﬂtirilmesi, iyi yönetiﬂim ve sivil toplumun inﬂaas› çal›ﬂmalar›na yönelik oldu¤u görülmektedir. Türkiye’nin kalk›nma
yard›mlar› daha çok e¤itim ve sa¤l›k alan›na yönelirken, Güney Kore genel yard›m portföyüne bak›ld›¤›nda üretim sektörlerinin geliﬂtirilmesine önem vermektedir.
Co¤rafi aç›dan bak›ld›¤›nda ise,
Türk ve Güney Kore RKY’lerinin
en az geliﬂmiﬂ ülkelere yöneldi¤i,
Polonya RKY’sinin ise sadece düﬂük gelir grubu ülkelerine yönelik
oldu¤u görülmektedir.
Türkiye kalk›nma yard›m› sa¤lad›¤› co¤rafi bölgelerde kayda de¤er
bir varl›k göstermektedir. Bununla
birlikte, de¤iﬂen uluslararas› konjonktür ve son y›llarda meydana gelen do¤al afetler, Türkiye’nin yard›mlar›n›n Afrika ve Ortado¤u’ya
yönelik geniﬂlemesine neden olmuﬂtur. 2004 y›l›nda sadece 1,56
milyon ABD Dolar› olan Afrika’ya
yönelik yard›mlar›n 2007 y›l›nda
30,97 milyon ABD Dolar› olmas› da
bu geliﬂmenin göstergelerinden biri
olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Türkiye’nin nüfuz alan› geniﬂledikçe kalk›nma yard›mlar› da hem co¤rafya
hem de yard›m sahas› bak›m›ndan
çeﬂitlenmektedir.

TÜRK‹YE’DEK‹ KURUMLARLA
T‹KA ARASINDAK‹ ‹ﬁB‹RL‹⁄‹N‹
NASIL SA⁄LIYORSUNUZ?
‹ﬂbirli¤ini sürekli k›lmak için kurumlarla protokoller imzal›yoruz ve bu ﬂekilde prensip ve uygulama aﬂamalar›n›
belirliyoruz. Son olarak DE‹K ile bir iﬂbirli¤i protokolü imzalad›k. T‹KA’n›n
görevlerinden biri de yurtd›ﬂ›nda ekonomik verilerle ilgili Türk yat›r›mc›s›na
bilgi vermek. Bu minvalde, DE‹K ile
çok verimli bir bilgi al›ﬂveriﬂi yap›yoruz
ve ortak projeler yürütüyoruz.
Her ne kadar Türkiye donör toplumu içinde yeni bir üye olsa da, kalk›nma yard›mlar› alan›ndaki çabalar› ve
baﬂar›lar› hem ülke içinde hem de
uluslararas› arenada yak›ndan takip
edilmekte ve takdir edilmektedir.
Monterrey Toplant›s›’n›n ruhuna uygun olarak geliﬂmekte olan ülkelerin kalk›nma çabalar›na Türkiye’deki kamu kurumlar›, üniversiteler ve
STK’larla iﬂbirli¤i içinde destek olmaya çal›ﬂmaktad›r. Çeﬂitli kurumlar›n insan kaynaklar›n›n yüksek yetenekleri ve kalitesi sayesinde, Türkiye kalk›nma yard›mlar› faaliyetlerini
çeﬂitlendirmiﬂ ve geniﬂletmiﬂtir.
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Türk ‹ﬂbirli¤i ve Kalk›nma ‹daresi Baﬂkanl›¤›
(T‹KA), so¤uk savaﬂ döneminin ard›ndan yeniden ﬂekillenen dünyaya
Türkiye’nin ayak uydurabilmek çabas›n›n bir arac›
olarak 1992 y›l›nda kurulmuﬂtur. Dost ve kardeﬂ
ülkeler ve akraba topluluklarla iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi amac›yla bir kalk›nma yard›m› örgütü olarak kurulan T‹KA, bugüne
dek geleneksel d›ﬂ politika enstrümanlar›n›n faaliyet alan›n› tamamlay›c›
bir yaklaﬂ›mla yurtd›ﬂ›nda
pek çok proje ve faaliyeti
gerçekleﬂtirmiﬂtir. Yurtd›ﬂ›ndaki kültürel miras›m›z›n restorasyon projeleri
ile ihyas›ndan, Türkçenin
hinterland›nda Türkçe’nin
ö¤retilmesine ve tekrar
bir linguafranca olmas›na,
nüfusun iﬂgücü potansiyelinin artt›r›lmas›ndan altyap› hizmetlerine, sa¤l›k
hizmetlerinin iyileﬂtirilmesinden temiz su sa¤lamaya kadar insan hayat›na
iliﬂkin ne kadar altbaﬂl›k
varsa her konuda çal›ﬂmalar yürütmüﬂtür. Türkiye’nin kalk›nma yolundaki deneyimlerini bölge ülkelerine aktararak bölgesinde ve dünyada bir bar›ﬂ ve istikrar kuﬂa¤› oluﬂmas›nda katk›da bulunan
T‹KA’n›n faaliyetlerinin
hayati önemi, ça¤daﬂ
uluslararas› iliﬂkiler kuram› içerisinde Prof. Joseph
S. Nye taraf›ndan literatüre kazand›r›lan soft power (ince güç) kavram›
çerçevesinde çok daha iyi
anlaﬂ›lacakt›r.

TÜRK‹YE’N‹N ‹MAJINA
OLUMLU KATKI
Prof. Joseph S. Nye,
‹nce Güç terimini bir devletin zorlay›c› güçten (askeri araçlar veya ekonomik yapt›r›mlar) ziyade,
kültürü, de¤erleri ve uluslararas› alandaki politikalar› ile di¤er aktörleri etkileyerek, normalde yapmayacaklar› bir hareketi yapt›rma veya belli bir durumda belli bir hareketi
yapmalar›n›n önüne geçme olarak tan›mlamaktad›r. Ülkenin bu tür bir
nüfuz alan›na sahip olabilmek için etkinlik göstermesi gereken baﬂl›ca
alanlar kamu diplomasisi
ve kalk›nma yard›m›d›r.
Bugün küçük devletlerin
hakim oldu¤u sorunlu
co¤rafyalar›n hemen hepsiyle (Balkanlar, Orta Do¤u ve Afrika) ortak bir
kültürel geçmiﬂi bulunan
ülkemizin, T‹KA arac›l›¤›yla yap›lan çal›ﬂmalarla
hem kalk›nma yard›m›n›
artan bir ivmeyle bölge
ülkelerine
ulaﬂt›rmas›,
hem de kamu diplomasisi
araçlar›n› harekete geçirerek Türkiye’nin imaj›na
olumlu katk› sa¤lamas›
bir tesadüf de¤ildir. T‹KA
söz konusu bölgelerde ortaya ç›kan ihtiyaçlar› karﬂ›lamak için, insana iliﬂkin
her konudaki projeleri
üstlenmekte ve ülkemizin
uzmanl›k kuruluﬂlar›n›n
katk›lar›yla bu projeleri
gerçekleﬂtirmektedir. T‹KA, gerçekleﬂtirdi¤i projelerle bölge halk›na ulaﬂmaktad›r. Örne¤in Eti-

5

Türkiye’nin
ince gücü
yopya’da ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi iﬂbirli¤inde gerçekleﬂtirilen su kuyusu açma projeleriyle bir
milyonu aﬂk›n insana temiz içme suyu sa¤lanm›ﬂt›r. Gürcistan’da savaﬂ s›ras›nda evleri harap olan
halka yönelik yap›lan 100
konut geçti¤imiz günlerde
törenle sahiplerine teslim
edilmiﬂtir. K›r›m’da anavatanlar›na dönen K›r›m
Tatar Türklerine Konut
Edindirme projesi kapsam›nda düﬂük fiyatlara
bahçeli evler sat›n al›narak hem bar›nma ihtiyaçlar› karﬂ›lanm›ﬂ hem de
üretimde bulunmalar› için
gerekli toprak istifadelerine sunulmuﬂtur. Makedonya ve Kosova’da süren ar›c›l›k ve koyunculuk
projeleri ile bölge halk›n›n geçimlerini sa¤lamalar› temin edilmekte, projeyi yürütmek için kurulan
kooperatiflerle bölge halk›na birlikte çal›ﬂma deneyimi kazand›r›lmaktad›r. Ayr›ca sözgelimi koyunculuk projesinden elde edilen yeni kuzular›n
baﬂka ailelere da¤›t›lmas›
ile projeler sürdürülebilir
k›l›nmaktad›r. Bu y›l›n
yaz aylar›nda aç›l›ﬂ› yap›lan Bosna Hersek’teki
Mostar ‹nﬂaat Fakültesi
projesinde oldu¤u gibi,
e¤itim sektörüne de okul
tadilatlar› ve ders araç-gereçleri temini ile katk›da
bulunulmaktad›r.

KÜLTÜREL M‹RASA
SAH‹P ÇIKTI
T‹KA, bu projelerin yan› s›ra kültürel miras›m›z
olan tarihi eserlerin restorasyon çal›ﬂmalar›n› da
üstlenmiﬂtir. Ukrayna/K›r›m’daki Zincirli Medrese
ve Hac› Giray Han Türbesi Restorasyonu, Kosova’daki Sinan Paﬂa ve
Mustafa Paﬂa Camileri
Restorasyonu, Makedonya’daki Mustafa Paﬂa Camii Restorasyonu, Bosna
Hersek’teki Konjic Köprüsü Restorasyonu bu projelerden birkaç›d›r. Eﬂ zamanl› olarak Kamu Diplomasisi çal›ﬂmalar› kapsam›nda, ilgili ülkelerden
akademisyenlerin ülkemizi ziyaretleri proje bazl›
olarak gerçekleﬂtirilmekte,
ö¤renci ve gençlik gruplar›n›n ülkemizde e¤itim almalar› teﬂvik edilmekte ve
burslarla desteklenmektedir. Bu çal›ﬂmalar içinde
müstesna bir yeri olan
Türkoloji Projesi ile, Türk
Dilini ve Türk Edebiyat›n›
ö¤reten Türk Dili ve Edebiyat› Bölümleri kurulmaktad›r.
Yurtd›ﬂ›nda
Türkçe yay›n yapan radyo
ve televizyonlar›n desteklenmesi ile de bir di¤er
önemli kamu diplomasisi
gereklili¤i yerine getirilmektedir.
Yukar›daki örneklerde
de görüldü¤ü üzere T‹KA,
Türkiye’nin kalk›nma yard›m› alan›ndaki lider kuruluﬂudur ve çal›ﬂmalar
yürüttü¤ü co¤rafyada kamu diplomasisi etkinlikleri de gerçekleﬂtirmektedir. T‹KA, yürüttü¤ü
çal›ﬂmalarla Türkiye’nin
‹nce Gücü’nü dünyada
temsil etmektedir.
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DE‹K 2009 YILINDA DA
DURDURAK B‹LMED‹
Tam 21 y›ld›r Türk özel sektörünün güveni ve deste¤i ile gerek Türkiye’de gerekse yurt d›ﬂ›nda çok
ﬂey baﬂard›k. 2009 y›l› bizim için dolu dolu geçti.

DE‹K’in 2009 y›l›n›
de¤erlendiren
Hisarc›kl›o¤lu, çal›ﬂmalar›na
h›z kesmeden devam
edeceklerini söyledi.

1988 y›l›nda baﬂlad›¤›m›z serüvenin 21.
y›l›nda 494 etkinlikle y›l›n neredeyse yar›s›n› günde iki toplant›yla geçirdik. ‹ﬂadamlar›m›z› dünyan›n dört bir yan›ndan getirdi¤imiz yabanc› ortaklar›yla biraraya getirerek
yeni iﬂbirliklerine vesile olduysak ne mutlu
bize. Say›n Cumhurbaﬂkan›m›z Abdullah
Gül yurt d›ﬂ› ziyaretleri ile birlikte 19 toplant›m›zda bizlerin yan›nda oldu. Say›n Baﬂbakan›m›z da özel sektörün temsilcisi olarak
gördü¤ü ve benim de Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤›’n› yürüttü¤üm DE‹K’i 13 toplant›da
yaln›z b›rakmad›. Yerli ve yabanc› 124 Bakan DE‹K toplant›lar›nda Türk özel sektörüne hem küresel krizden kurtulman›n yollar›n› hem de ticareti art›rman›n püf noktalar›n›

anlatt›. Bu y›l DE‹K çat›s› alt›nda çal›ﬂmalar›na baﬂlayacak 3 yeni iﬂ konseyimizle say›m›z 85’i buldu. 2008 y›l›nda baﬂlatt›¤›m›z
aç›l›m sürecimizi 2009 y›l›nda daha da h›zland›rarak devam ettiriyoruz. Bizler Türk iﬂ
dünyas›n›n yükledi¤i sorumlulu¤u yerine
getirebilmek için uzman kadromuz ve baﬂar›l› yöneticilerimizle gece gündüz çal›ﬂ›yoruz.
Türk ekonomisini ve yat›r›m ortam›n› yabanc›
ortaklar›m›za daha fazla tan›tmak dünyan›n
en büyük ekonomileri s›ralamas›nda daha
yukar›lara ç›kmak için bugüne kadar gösterdi¤imiz özverili çal›ﬂmay› bundan sonra da
gösterece¤iz. 2009 y›l›nda gerek yeni yay›nlar›m›z gerekse yeni projelerimizle çal›ﬂmalar›m›za h›z kesmeden devam edece¤iz.

DE‹K, KOSGEB ile iﬂbirli¤i
protokolüne imza att›

D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu
(DE‹K), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliﬂtirme ve
Destekleme ‹daresi Baﬂkanl›¤›
(KOSGEB) ile iﬂbirli¤i protokolüne imza att›. Sanayi ve
Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan, TOBB Baﬂkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal› ve
KOSGEB Baﬂkan Vekili Mustafa Kaplan’›n kat›l›m›yla 14
Ocak’ta gerçekleﬂtirilen imza
töreninde konuﬂan Hisarc›kl›-

o¤lu, söz konusu protokol ile
KOB‹’lerin, uluslararas› piyasalara aç›lmas›n› sa¤lamay›,
rekabet güçlerini art›rmay› ve
ekonomik krizlere karﬂ› dayan›kl› hale getirilmesini amaçlad›klar›n› belirtti. DE‹K’in,
KOB‹’lerin küresel piyasalarda
etkin bir ﬂekilde iﬂ yapabilmesi için çal›ﬂmalar yürüttü¤üne
iﬂaret eden Hisarc›klo¤lu, Protokol’ün hedefinin, KOB‹’leri
uluslararas› piyasaya açmak
oldu¤unun alt›n› çizdi.

85
‹ﬁ KONSEY‹

DE‹K 2009 y›l›nda Türk özel
sektörünün bilgisine sunmak
için haz›rlad›¤› rapor ve yay›nlar›na yenilerini ekledi. Foreign Affairs, Turkey in Figures,
Turkey Real Estate, Kobiler
‹çin 10 Ad›mda Yurtd›ﬂ›
Seyahati K›lavuzu, Deloitte ile iﬂbirli¤inde
How to do Business,

ve DE‹K Araﬂt›rma ve ‹ﬂ Geliﬂtirme Departman› taraf›ndan
haz›rlanan Almanya Eyalet
Bültenleri 2009 y›l› yay›nlar›
aras›nda yerini ald›. Kurumsal
‹letiﬂim Koordinatörlü¤ü taraf›ndan haz›rlanan Kurumsal
Katalog ve Üye Katalo¤u da
DE‹K’in 2009 çal›ﬂmalar› aras›nda önemli bir yer tutuyor.
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Özellikle sektörel anlamda yeni
yap›lanmalar oluﬂturmaya çal›ﬂan DE‹K, bu çerçevede konseylerin çat›s› alt›nda sektörel alt komiteler oluﬂturdu. Türkiye’de yaﬂana geliﬂmelere göre grupland›r›lan bu alt komiteler gerek ticari
gerekse ekonomik kalk›nmaya
ivme kazand›r›lmas› yönünde
haz›rl›klar›n› sürdürüyor. TürkAmerikan ‹ﬂ Konseyi çat›s› alt›n-

7

IMF, ‹FM VE Euromoney ile ortak çal›ﬂmalar

Alt komite yap›lanmas› oluﬂturdu

Rapor ve yay›nlara yenileri eklendi
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DE‹K 2009 y›l›nda Uluslar aras› Para
Fonu (IMF), ‹stanbul Finans Merkezi
(‹FM) ve Euromoney çerçevesinde
ortak çal›ﬂmalar yürüttü. IMF’nin Türkiye’de gerçekleﬂtirdi¤i Ola¤an Y›ll›k
Toplant›lar› kapsam›nda “Küresel
Kriz ve Yükselen Piyasalar: Türkiye
Deneyimi” isimli bir toplant› gerçekleﬂtiren DE‹K, bu toplant› s›ras›nda
ekonomik krizin aﬂ›labilmesi ve Türk
özel sektörünün piayasalara olan gü-

da kurulan Sa¤l›k Komitesinin,
geçti¤imiz haftalarda gerçekleﬂtirdi¤i Sa¤l›k Konferans› çerçevesinde Türkiye’nin sa¤l›k ve t›p
turizmini kalk›nd›rma projesi gibi daha pek çok giriﬂime ön
ayak olmas› hedeflenen Alt Komitelerin 2010 y›l›nda uluslar
aras› çal›ﬂmalara dahil olmas›
için gerekli platformlar›n oluﬂturulmas› öngörülüyor.

veninin nas›l artt›r›labilece¤ine yönelik görüﬂlerini paylaﬂt›. ‹stanbul’un
metropol ﬂehri olarak an›lmas›yla
birlikte kalk›nma plan› çerçevesinde
finans merkezi kurulmas› karar› al›nm›ﬂt›. DE‹K bu merkez taraf›ndan
yürütülecek projelere yak›ndan destek verecek. Ayr›ca DE‹K, her y›l ‹stanbul’da düzenlenen Euromoney
Yat›r›m ve Finans Konferanslar› ile iﬂbirli¤i halinde olmaya devam ediyor.

MOSDER ile mobilyada iﬂbirli¤i
DTM koordinasyonunda Türk-Hindistan ‹ﬂ
Konseyi MOSDER ve ‹stanbul ‹hracatç›lar Birli¤i iﬂ birli¤i ile Ocak
2009 tarihinde Hindistan’n›n Mumbai ve Yeni
Delhi kentlerine bir ziyaret düzenlendi. Türk
mobilya sektörünün en
büyük temsilcilerinden
oluﬂan 30 kiﬂilik ekip
Hindistan’›n ticaret mer-

‘Fransa’da
Türk Mevsimi’
etkinlikleri
“Fransa’da Türk Mevsimi” etkinlikleri kapsam›nda DE‹K, üzerine düﬂen görevi yürütmeye devam ediyor. Paris’teki “Bizans’tan ‹stanbul’a: ‹ki K›tan›n
Liman›” sergisi ve “Türkiye-Fransa ‹liﬂkileri” baﬂl›kl› konferansa
kat›lan DE‹K, Türk özel sektörünü temsil etmeye devam ediyor.
2010 y›l›n›n Japonya’da Türk y›l›
ilan edilmesiyle birlikte Japon
özel sektörleri ile s›k› bir çal›ﬂma
halinde olan DE‹K yeni projelerini de bu dönemde hayata geçirmeyi planl›yor.

Temsilci kadrosu geniﬂledi

Bölgeler analiz ediliyor
DE‹K ana organ› olan iﬂ konseyleri bünyesinde yeni bir çal›ﬂma baﬂlat›ld›. Türkiye’nin
önümüzdeki dönemde en çok
önem arz eden ülkelerle daha
yak›ndan çal›ﬂabilmesi ve ekonomik kalk›nman›n refah düzeyine eriﬂebilmesi için yürütülen
çal›ﬂmada, Almanya, Çin, Hindistan ve Amerika’da hedef eyalet ve ﬂehirler belirlendi. Be-

kezi Mumbai ve Yeni
Delhi ﬂehirlerinde mobilyalar›n› sergileyerek
Hintli ithalatç›lar ve sanayicilerle bir araya geldi. Mumbai ve Yeni
Delhi’de 200’e yak›n
kurum ile görüﬂen Türk
mobilyac›lar
ayr›ca
Mumbai Belediye Baﬂkan› ve Hindistan Ticaret Bakanl›¤› temsilcileri
ile temaslarda bulundu.

lirlenen eylalet ve ﬂehirlerin panoramas›n›n ç›kar›ld›¤› bu çal›ﬂma DE‹K Yönetim Kurulu onay›
ile raporlanarak hangi bölgede
hangi sektör ön plana ç›kt›¤› ve
hangi bölgenin Türkiye ile yat›r›ma müsait oldu¤u analiz edilmeye baﬂland›. ‹ﬂ konseylerinin
s›kl›kla çal›ﬂmalar yürüttü¤ü bu
bölgeler pilot seçilere çal›ﬂman›n araﬂt›rma aya¤› tamamland›.

DE‹K’in Anadolu Aç›l›m›
çerçevesinde yürüttü¤ü
çal›ﬂmalar›ndan biri olarak gösterilen Oda Temsilcili¤i projesi kadro say›s›n› giderek art›r›yor.
39 Oda Temsilcisinin faal olarak görev yapt›¤›
projede hedef KOB‹’leri
ve Anadolu’daki iﬂletmeleri de ihracat ve ithalat
alan›nda ekonomiye kazand›rmak. Anadolu’da
bulunan bu iﬂletmelerin
uluslar aras› arenada daha verimli iﬂ yapabilme
imkân›n› yakalamalar› ve
DE‹K’in yurt d›ﬂ›nda yürütmeye çal›ﬂt›¤› misyonunda yararla-

nabilmeleri ana fikrinden yola ç›k›larak gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmada
Türkiye’nin pek çok bölgesinde yer alan odalar›nda görev yapan temsilciler gerek sektörel
gerekse piyasalar konusunda firmalara yönelik
çal›ﬂmalar
yürütüyor.
DE‹K’in Türk özel sektörüne yönelik gerçekleﬂtirdi¤i en önemli projelerinde biri olarak nitelendirilen Oda Temsilcili¤i
projesinde yeni dönemde de farkl› aç›l›mlar yap›lmas› öngörülüyor.

turkey-now.org yenilendi
Türk özel sektörünün d›ﬂa aç›lan
kap›s› olma misyonunu 21 y›ld›r
sürdüren DE‹K, çal›ﬂmalar›n› internet ortam›nda da yerli yabanc› kamu ve özel sektör temsilcileri paylaﬂmaya devam ediyor. ‹nternet portal›nda hem Türkçe hem de ‹ngilizce çal›ﬂmalar yürüten DE‹K, yabanc›
ülkeler olan iletiﬂim a¤›n› yeniledi. DE‹K’in ingilizce web
sitesi turkey-now.org’a taﬂ›narak gerek Türkiye’deki yenilikleri gerekse yurt d›ﬂ›nda
yürüttü¤ü faaliyetlerini web
sitesinden duyurmaya devam
ediyor. DE‹K’in bünyesinde faaliyet gösteren 85 iﬂ konseyinin
faaliyetlerinin duyuruldu¤u web
sitesinde ayn› zamanda Türkiye’de
haz›rlanan raporlar, yay›nlar ve
faydal› adreslere de yer veriliyor.
Öncelikli olarak ABD’de yaﬂayan
Türk iﬂadamlar›na hizmet vermek
amac›yla kurulan turkey-now.org
ﬂimdi yenilenen yüzüyle hem
ABD hem de tüm dünyada
bulunan Türk giriﬂimcisinin bilgisine
sunuluyor.

Bölgesel filmleri tan›t›yor
Türk özel sektörünün ve Türkiye’nin iç
ve d›ﬂ pazarlar›n›n detayl› olarak anlat›ld›¤› DE‹k ve Türkiye Tan›t›m Filmi, 2009
y›l›nda bölgesel ayr›mlara bölündü. Her
bölgenin farkl› özellikleri olmas› fikrinden yola ç›k›larak haz›rlanan Bölgesel
Tan›t›m Filmleri ﬂimdi daha kapsaml›. Afrika, Körfez ve Ortado¤u, AB, Amerika,
Asya Pasifik ve Avrasya bölgelesine özel
olarak haz›rlanan bu filmlerde hem ticarete hem de bölgelerin genel özelliklerine
kapsaml› bir ﬂekilde yer veriliyor. Yurtiçi
ve yurtd›ﬂ›ndaki etkinliklerde yabanc› kat›l›mc›lara sunulan DE‹K filmi ﬂimdi bölgesel ayr›m›yla birlikte yabanc› özel sektör
temsilcilerinin bilgisine sunulacak.

189’u yurtd›ﬂ›nda 494 etkinlik yapt›

DT‹K web sitesi aç›ld›
Yurtd›ﬂ›nda yaﬂayan Türk iﬂadamlar›n› ayn› çat› alt›nda toplay›p ortak bir platform yaratma düﬂüncesinden yola ç›k›larak geçti¤imiz y›l kurulan
Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi
(DT‹K) bu y›l web sitesini de
Türk özel sektörünün hizmetine sundu. Konsey bünyesinde gerçekleﬂtirilen faaliyetlerin geniﬂ bilgisine yer
verilen web sitesinde, hem
haz›rlanan raporlar› hem de
konseyin yürüttü¤ü faaliyetleri takip etmek mümkün.

www.dtik.org.tr adresinde faaliyet veren internet portal›,
iﬂadamlar›n›n bilgiye an›nda
ve do¤ru ﬂekilde eriﬂmlerini
amaçl›yor. Pekçok ülkede da¤›n›k halde bulunan Türk özel
sektörü temsilcileri oluﬂturulan forum ortam›yla birlikte
birbirleriyle iletiﬂim kurabilecek. Bugüne kadar gerçekleﬂtirilen etkinliklerin detayl› bilgisinin yer ald›¤› web sitesinden çal›ﬂmalar› yürütülen yeni
faaliyetlerin bilgisine ulaﬂmak
da mümkün.

2009 y›l›nda 189’u yurtd›ﬂ›nda olmak
üzere toplam 494 etkinlik gerçekleﬂtiren D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu
(DE‹K), gerçekleﬂtirdi¤i etkinliklerle
pekçok ülkeden sanayici ve üst örgütlerle Türk sanayiciyi aras›nda köprü kurdu. Bu y›lki etkinliklerle yerli ve
yabanc› 25 bin civar›nda iﬂadam›n› biraraya getiren DE‹K, kriz döneminde

geleneksel pazarlarda yaﬂaanan daralma nedeniyle yeni ülkelerle ticari ba¤›
güçlendirmeye çal›ﬂt›. Krizde yeni pazarlar için kollar› s›vayan DE‹K, Asya
Pasifik, Uzakdo¤u ve Afrika ülkeleriyle birebir ba¤lant› kurdu. Kostarika,
Brezilya, Kenya, Sudan, Çin, Vietnam’a seyahatler düzenleyerek iﬂ
adamlar›yla devri alem yapt›.

Kore’yle endüstriyel uzman de¤iﬂimi
Türk Kore ‹ﬂ Konseyi ve Seul merkezli Small Business Corporation
aras›nda imzalanan iﬂbirli¤i anlaﬂmas› kapsam›nda ve “Endüstriyel Uzman De¤iﬂimi Program›” çerçevesinde SBC Endüstriyel Koordinatörü
Seong-Tae Park, 5 Ekim’de DE‹K’te
üç ay süre ile görev yapmaya baﬂlad›. Mr.Park bulundu¤u süre içerisin-

de Koreli ve Türk firmalar aras›nda
somut iﬂbirli¤i süreçlerinin baﬂlamas›
için çaba sarfedecek. Kore firmalar›
için Korece “Türkiye Ekonomisi ve
Yat›r›m F›rsatlar› El Kitab›” haz›rlamay› amaçlayan Mr.Park ayn› sürede
Koreli firmalar ile iﬂbirli¤i yapmak
isteyen Türk firmalar› için de uygun
partnerler bulmay› hedefliyor.
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Kenya, Yemen ve KKTC’de iﬂ konseyi
DE‹K bünyesinde kurulan iﬂ
konseylerine 2009 y›l›nda 3 tane daha eklendi. Say›lar› 85
olan DE‹K iﬂ konseylerine bu
y›l Türk-Kenya ‹ﬂ Konseyi,
Türk-Yemen ‹ﬂ Konseyi ve
Türk-KKTC ‹ﬂ Konseyi de eklendi. DE‹K’in Afrika aç›l›m
stratejisi yönünde geçti¤imiz
y›l baﬂlatt›¤› çal›ﬂmalar›n›n devam› olarak bu sene bölgede
iki iﬂ konseyi daha kurdu. Yemen ve Kenya’da kurulan iﬂ
konseyleri ile Afrika’da halihaz›rda yürütmekte oldu¤u çal›ﬂmalar›na h›z kazand›rabilmek
ve Türkiye’nin özellikle bu
bölgedeki gücünü artt›rmak

amac›yla kurulan iﬂ konseyleri
2010 y›l›nda çal›ﬂmalar›n› h›zla
sürdürecek. Daha önce kurulan ancak 1992 y›l›nda faaliyetlerine son verilen TürkKKTC ‹ﬂ Konseyi ise, özellikle
ülkede yaﬂanan son dönem
geliﬂmeleri ve siyasi iliﬂkilerde
yaﬂanan yeni geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda konseye 2009 y›l›nda yeniden hayat verildi. KKTC ile
yeni dönemde yak›n çal›ﬂmalar yürütülece¤i öngörülerek
yeniden yap›land›r›lan TürkKKTC ‹ﬂ Konseyi’nin yak›n zamanda iki ülke yetkililerini biraraya getirerek çal›ﬂma plan›
oluﬂturmas› hedefleniyor.

Türk özel sektörüne büyükelçilerden destek

Kültürel çal›ﬂmalar devam ediyor
‹lk iki haftas›nda 20 bin kiﬂi
taraf›ndan ziyaret edilen,
“Babil’in Ötesinde: M.Ö.
‹kinci Yüzy›lda Sanat, Ticaret
ve Diplomasi” sergisi, Do¤uﬂ,
Do¤an, Koç ve Sabanc› gruplar›yla birlikte Türk-Amerikan
‹ﬂ Konseyi (TA‹K) ana sponsorlu¤unda, 18 Kas›m 2008’de
New York’ta sanatseverlere
kap›lar›n› açm›ﬂt›. ABD’nin en
prestijli müzelerinden biri
olan Metropolitan Sanat Müzesi’nde hala ziyaretçilerini
a¤›rlamakta olan sergi Mart
2009’a kadar sürdü. Serginin
18-19 Kas›m’da düzenlenen
aç›l›ﬂ faaliyetleri Türk-Amerikan ‹ﬂ Konseyi (TA‹K) Yürütme Kurulu üyelerinin yan› s›-

ra Türkiye ve ABD’den üst
düzeyde iﬂ ve sanat çevrelerinin kat›l›m› ile gerçekleﬂtirildi. “Babil’in Ötesinde” sergisi, M.Ö. ikinci yüzy›lda Yak›n Do¤u’da yaﬂam›ﬂ krallar,
diplomatlar ve tüccarlar aras›ndaki etkileﬂimin sonucunda
ortaya ç›kan ve co¤rafyam›z›n
bu etkinliklerin beﬂi¤i oldu¤unu ortaya koyan sanat eserlerini bir arada merakl›klar›na
sunuyor. Sergide, asilzade s›n›f›n›n yer ald›¤› saraylardan,
tap›naklara ve Bodrum Sualt›
Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen 3300 y›ll›k Uluburun Bat›¤›’ndan ç›kar›lan tarihi eserlerden, kral mezarlar›na yaklaﬂ›k 350 obje yer al›yor.

TIKA Koordinatörlerine brifing verildi
T‹KA ike yak›n iﬂbirli¤i içerisinde çal›ﬂan DE‹K Koordinatörleri
geçti¤imiz Ocak ay›nda T‹KA
taraf›ndan gelen talep üzerine
T‹KA’n›n yurtd›ﬂ› ofislerinde görev yapan ülke koordinatörlerine bir brifing verdiler. T‹KA
Baﬂkan› Musa Kulakl›kaya, Baﬂkan Yard›mc›lar›, Daire Baﬂkan-

lar› ve uzmanlar›n da kat›ld›¤›
brifingte DE‹K ve ‹ﬂ Konseylerinin bölgesel ve ülkesel faaliyetleri hakk›nda k›sa ve güncel bilgi verildikten sonra T‹KA Koordinatörlerinin sorular›n› yan›tlayan DE‹K Koordinatörleri olas›
iﬂbirli¤i hususlar› hakk›nda da
görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulundular.

DE‹K, geçti¤imiz y›l D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’n›n da deste¤i ile dünyan›n dört
bir yan›nda görev yapan yüzden fazla Türk büyükelçisini Türk özel sektörü ile bir araya getirerek Türk iﬂ
adamlar›n›n yurt d›ﬂ›nda karﬂ›laﬂt›¤›
sorunlara çözüm bulabilmek ve Türkiye’nin ticaret hacmini art›rmak için
yeni hedef noktalar› üretebilmek
amac›yla özel toplant›lar düzenledi.
Bu çal›ﬂma sonucunda Türk giriﬂimcileri, Türk büyükelçileri ile daha yak›ndan çal›ﬂma f›rsat› bularak yeni iﬂ
birlikleri ve yurt d›ﬂ›ndaki temaslar›n-

da destek alabilmek için görüﬂmelerde bulundu. DE‹K, bu sene de Türkiye’de çal›ﬂmaya baﬂlayacak olan yabanc› büyükelçiler ile görüﬂerek çal›ﬂman›n di¤er aya¤› için faaliyete
geçti. Türkiye’ye yeni atanan yabanc›
büyükelçiler ile tan›ﬂma ve çal›ﬂma
toplant›lar› düzenleyen DE‹K, yeni
atanan büyükelçilere Türk özel sektörünün küresel çerçevede nas›l daha
iyi çal›ﬂmalar yürütebilece¤i sorusunun yan›tlanmas› konusunda Türk
giriﬂimcilerinin s›k›nt›lar›n› ve kendilerinden beklenen destekleri iletiyor.

ÖNEML‹ ANLAﬁMALARA KATKI SA⁄LANDI
■ 1. Viyana Ekonomi Forumu
Çerçevesinde ‹mzalanan ‹ﬂbirli¤i
Anlaﬂmas›
■ Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC
aras›nda imzalanan Eylem Plan
■ DE‹K katk›s› ile S›rbistan
Ekonomi bakanl›¤› ve Türk
firmas› aras›nda imzalanan
iﬂbirli¤i anlaﬂmas›
■ Türk-Kore ‹ﬂ Konseyi ve SBC
(Small & Medium Business
Corporation) aras›nda iﬂbirli¤i
anlaﬂmas› (20 Nisan 2009, ‹stanbul)
■ Türk-Singapur ‹ﬂ Konseyi ve
SBF (Singapore Business
Federation) aras›nda ‹ﬂ Konseyi
anlaﬂmas› (12 Haziran 2009,
‹stanbul)
■ Türk-Çin ‹ﬂ Konseyi ve
Zheijang Province-Department of
Commerce aras›nda iﬂbirli¤i
anlaﬂmas› (7 Temmuz 2009,
‹stanbul)
■ Türk-Hindistan ‹ﬂ Konseyi ve
FINER (Federation of Industries &
Commerce of North Eastern Region)
aras›nda iﬂbirli¤i anlaﬂmas› (24
A¤ustos 2009, ‹stanbul)
■ Türk-Vietnam ‹ﬂ Konseyi ve
VCCI (Vietnamese Chamber of
Commerce and Industry) aras›nda
‹ﬂ Konseyi anlaﬂmas› (30 Ekim
2009, Hanoi)

Bakanl›klar ziyaret edildi
DE‹K, Türkiye’de yaﬂanan kabine
de¤iﬂiminin ard›ndan göreve yeni
baﬂlayan ve görev de¤iﬂimi yaﬂayan
Bakanlar› yeni dönemde de iﬂbirli¤i
halinde olabilmek için makamlar›nda ziyaret etti. Devlet Bakan› Zafer
Ça¤layan, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakan› Taner Y›ld›z, Devlet Bakan›
ve Baﬂbakan Yard›mc›s› Ali Babacan, Kültür ve Turizm Bakan› Er-

tu¤rul Günay, Maliye Bakan› Mehmet ﬁimﬂek, Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün, Devlet Bakan›
Hayati Yaz›c›, Devlet Bakan› ve
Baﬂmüzakereci Egemen Ba¤›ﬂ ile
biraraya gelen DE‹K ‹cra Kurulu
Baﬂkan› Rona Y›rcal› hem DE‹K’i
tan›tt› hem de Bakanl›k deste¤inin DE‹K çal›ﬂmalar›nda çok
önemli oldu¤unu iletti.

■ Türk-Tayvan ‹ﬂ Konseyinin ikinci
ortak toplant›s›nda karﬂ› kanat
kuruluﬂu olan CIECA ile birlikte
imzalanan Joint Statement (5 May›s
2009, ‹stanbul)
■ Zhejiang Material Industry
International Co. ve Habaﬂ
firmas› aras›nda 10 milyon dolar
tutar›nda özel çelik alaﬂ›m›
sektöründe anlaﬂma
■ Zhejiang Orient Engineering
Co. Ltd.ve Gülsan aras›nda 5
milyon 150 bin dolar tutar›nda
hidroelektrik santrali anlaﬂmas›

■ Zhejiang Orient Engineering
Co. Ltd.ve ARC aras›nda 5 milyon
dolar tutar›nda hidroelektrik
santrali anlaﬂmas›
■ Zhejiang Metals & Minerals
Imp. & Exp. Corp. ve KCIC
(Khimsyntez Chemical Industry
Corp.) firmas› aras›nda 20 milyon
dolar tutar›nda maden ihracat›
anlaﬂmas›
■ Zhejiang Orient Engineering
Co. Ve Bereket Enerji aras›nda
16 milyon dolar tutar›nda
hidroelektrik enerji santrali
anlaﬂmas›
■ Çin Ulusal Elektrik Ekipman›
ﬁti (CNEEC) ve Cenay Group
■ Euroasia China Ltd and
S›notrade
■ Inner Mongolia Mengniu Dairy
Group Ltd. ve F›nd›k Tan›t›m Grubu
■ M›nmetals Steel Ltd ﬁti ve
Promeks D›ﬂ Ticaret Aﬁ
■ S›nosteel Corporation Steel Ltd.
ﬁti. ve Promeks D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.
■ Euroas›a Ch›na Ltd. and
Çolako¤lu Metalurji Aﬁ
■ Cumhurbaﬂkan›n›n Çin
ziyaretinin Xian aya¤›nda, TOBB
ve Xian Ticareti Gelistirme
Konseyi arasinda ve Konya
Ticaret Odasi ile Xian Ticareti
Gelistirme Konseyi arasinda birer
isbirligi anlasmasi imzalandi. (27
Haziran 2009)
■ Türk-Türkmen karﬂ› kanad›n›n
yeniden yap›land›r›lmas›
çerçevesinde Türkmenistan
Sanayi ve Ticaret Odas› ile 21
may›s 2009 tarihinde iﬂ konseyi
kuruluﬂ anlaﬂmas› imzalanm›ﬂt›r.
■ Türk-Rus ‹ﬂ Konseyi ile Rusya
Federasyonu sanayici, giriﬂimci
ve iﬂverenler birli¤i Moskova
ﬂubesi aras›nda imzalanacak
iﬂbirli¤i anlaﬂmas›
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TÜRK‹YE’DEN YURTDIﬁINA
34 M‹LYAR DOLAR DÖV‹Z AKTI
Turizmcinin hedefi
30 milyon ziyaretçi
DE‹K Kurucu kuruluﬂlar›
aras›nda yer alan Türkiye
Seyahat Acentalar› Birli¤i
(TÜRSAB) Baﬂkan› ve DE‹K
yönetim kurulu üyesi Baﬂaran Ulusoy, 2010 y›l›nda 30
milyon ziyaretçi ve 25 milyar dolar turizm geliri hedeflediklerini söyledi. Ulusoy yapt›¤› aç›klamada, global ekonomik krizin dünya
turizm sektörünü de etkiledi¤ini, Türk turizminin ise
krizde yerini korudu¤unu
belirterek, ‘’Kriz döneminde
en iyisi biziz, nazar de¤mesin. Art›k, 2010’u düﬂünüyoruz. 2010’da da hedefimiz
30 milyon turist, 21 milyar
döviz’’ dedi.Gelecek y›l turizm sektörünün beklentilerine iliﬂkin soruyu cevapland›r›rken dinlence ihtiyac›n›n
k›s›lamayaca¤›n› ifade eden
Ulusoy, ‘’Biz turizmciler, size rüya gösteriyoruz ve onu
gerçekleﬂtiriyoruz. Onun

için en iyi rüyay› görmek
mecburiyetindeyiz’’ diye konuﬂtu. GAP bölgesinin kültür ve inanç turizmi aç›s›ndan önemli potansiyele sahip oldu¤unu, bu nedenle
bölgeye gelecek turistlerin
taleplerini karﬂ›layacak sosyal tesislerin art›r›lmas› gerekti¤ini bildiren Ulusoy, hükümetin aç›klad›¤› yeni Teﬂvik
Yasas›’nda Güneydo¤u ve Do¤u’ya büyük teﬂvikler verildi¤ini ve bunun içinde turizm
sektörünün de yer ald›¤›n›
an›msatt›. Ulusoy, turizm sektörüne verilen teﬂvikleri gayet
iyi bulduklar›n› kaydetti. TÜRSAB Baﬂkan› Ulusoy, ‘’Bu bölge de bir markad›r. GAP bölgesine gelen ziyaretçi say›s›n›
art›rmay› hedefliyoruz. Turizmin canlanmas› bölgenin
ekonomik aç›dan kalk›nmas› için de önemli. Turizm,
bölgenin kaderinde bir de¤iﬂiklik yapabilir’’ dedi.

Havaliman› yolcu trafi¤indeki art›ﬂ yat›r›mlar› da h›zland›racak

2010’da 88 milyon yolcu
havayolunu tercih edecek
2010 y›l›nda havaliman› ve
havaalanlar›ndaki toplam trafi¤in 88 milyon yolcuya yükselmesi öngörülüyor. Hava
meydanlar›ndaki yolcu trafi¤inin yaklaﬂ›k yüzde 91’i gerçekleﬂen Atatürk, Antalya,
Esenbo¤a, Adnan Menderes,
Dalaman,
Bodrum/Milas,
Adana, Trabzon ve Sabiha
Gökçen Havalimanlar›nda
kapasitelerinin art›r›lmas›na
yönelik yat›r›mlar öncelik alacak. Türkiye’de hava mey-

danlar›ndaki yolcu trafi¤inin
yaklaﬂ›k yüzde 91’i Atatürk,
Antalya, Esenbo¤a, Adnan
Menderes, Dalaman, Bodrum/Milas, Adana, Trabzon
ve Sabiha Gökçen havalimanlar›nda gerçekleﬂtiriliyor.
Bu meydanlar›n kapasitelerinin art›r›lmas›na yönelik
yat›r›mlar ile hizmet standartlar›n›n yükseltilmesi ve
hava trafik yönetimi ile ilgili projeler sektör aç›s›ndan önceli¤ini koruyor.

Artan dünya nüfusu
7 milyar kiﬂiye dayand›
H›zla artmaya devam
eden dünya nüfusu, 7 milyar s›n›r›na dayand›. Birleﬂmiﬂ Milletler Nüfus Fonu
(UNFPA) tahminlerine göre,
2009 y›l› nüfusu 6 milyar
829,4 milyon oldu. Dünya
nüfusu, 2050 y›l›nda 9 milyar 150 milyonu bulacak.
Birleﬂmiﬂ Milletler Nüfus
Fonu (UNFPA) verilerine göre, 2009 y›l›nda nüfusu 1 milyar 198 milyon olan Hindistan, 415,8 milyonluk art›ﬂla 1
milyar 613,8 milyona ulaﬂacak
ve ﬂu anda kendisinden 147,8
milyon daha fazla nüfusa sahip Çin’in 196,8 milyon önüne
geçecek. Bu dönemde Pakistan 154,4, Nijerya 134,4, Etiyopya 91, ABD 89,2, Kongo

Demokratik Cumhuriyeti 81,5,
Çin 71,2 milyon artacak. Türkiye nüfusu ise 74,8 milyondan 22,6 milyonluk art›ﬂla
97,4 milyona yükselecek. Halen Türkiye nüfusundan az
bir nüfusa sahip olan Kongo
Demokratik Cumhuriyeti nüfusta Türkiye’yi geçerken, Almanya geride kalacak. Bu
dönemde, büyük nüfuslu ülkelerden Japonya’da 25,5,
Rusya’da 24,8 ve Almanya’da
11,7 milyonluk nüfus azalmas› olacak. ABD, 89,2 milyonla
geliﬂmiﬂ ülkeler içindeki en
yüksek nüfus art›ﬂlar›ndan
birini gerçekleﬂtirerek nüfusunu 314,7 milyondan 403,9
milyona ç›karacak ve üçüncülükteki yerini koruyacak.

Türkiye d›ﬂ ticarette 9 ülkeye verdi¤i aç›k ile 9 ayda 34 milyar 280 milyon
dolar döviz kayb›na u¤rad›. Ocak-Eylül döneminde Rusya, Çin, ABD, Almanya, Güney Kore, Hindistan, Ukrayna, Japonya ve ‹talya’ya 1 ile 11.8
milyar dolar aras›nda de¤iﬂen tutarlarda d›ﬂ ticaret aç›¤› veren Türkiye’nin
bu ülkelere verdi¤i aç›k, toplam d›ﬂ ticaret aç›¤›n›n yüzde 126.8’ine karﬂ›l›k
geldi. Bu arada Türkiye’nin Rusya,
Çin, ABD ve Almanya’ya karﬂ› verdi¤i
aç›k, Türkiye’nin d›ﬂ ticaret aç›¤›n›n
yüzde 98’ini oluﬂturdu. Türkiye ‹statistik Kurumu verilerinden yap›lan
derlemeye göre, Ocak-Eylül döneminde toplam d›ﬂ ticaret aç›¤› 27 milyar 26
milyon dolar olurken, en fazla d›ﬂ ticaret aç›¤› verilen 9 ülke ile ticarette
yaﬂanan döviz kayb› toplam aç›¤›n
yüzde 126.8’ine ç›kt›. Türkiye bu dönemde Rusya’ya 11 milyar 772.5 milyon dolar, Çin’e 7 milyar 800.9 milyon dolar, ABD’ye 3 milyar 883.3 milyon dolar, Almanya’ya 2 milyar 984
milyon dolar, Güney Kore’ye 2 milyar
100.3 milyon dolar, ‹talya’ya 1 milyar
236.6 milyon dolar d›ﬂ ticaret aç›¤›
verdi. Bu dönemde Türkiye’nin Japonya’ya verdi¤i d›ﬂ ticaret aç›¤› 1
milyar 875.2 milyon dolara, Ukrayna’ya verdi¤i d›ﬂ ticaret aç›¤› 1 milyar 605.1 milyon dolara, Hindistan’a

Türkiye’nin en fazla d›ﬂ ticaret aç›¤› verdi¤i ülkelerin baﬂ›nda Rusya, Çin, ABD ve Almanya geliyor.

53.7 azald›. Aç›k Rusya’da yüzde 40.6,
Çin’de yüzde 29.6, ABD’de yüzde
38.3, Almanya’da yüzde 34.2, Güney
Kore’de yüzde 28.8, ‹talya’da yüzde
50.6, Ukrayna’da yüzde 51.9, Japonya’da yüzde 37.9, Hindistan’da yüzde
33.5 azal›ﬂ gösterdi.
Türkiye y›l›n 9 ay›nda 1 milyar dolar›n üzerinde d›ﬂ ticaret aç›¤› verdi¤i
9 ülkeyle birlikte: Arjantin, Avustralya,
Avusturya, Bangladeﬂ, Belçika, Brezilya, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Endonezya, Finlandiya, Fransa,
Güney Afrika, Hollanda, ‹ran, ‹spanya, ‹sveç, Kanada, Kazakistan, Kuveyt,
Macaristan, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya,

Slovakya, Tayland, Tayvan’a karﬂ› da
diﬂ ticaret aç›¤› verdi. Türkiye’nin en
yüksek d›ﬂ ticaret fazlas› verdi¤i ülke
ise 3 milyar 77.9 milyon dolar ile Irak
oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 937.1 milyon
dolar ile ‹sviçre, 1 milyar 702.7 milyon
dolar ile M›s›r, 1 milyar 624.1 milyon
dolar ile Birleﬂik Arap Emirlikleri, 1
milyar 607.8 milyon dolar ile ‹ngiltere
izledi. Türkiye’nin d›ﬂ ticaretinde 9 ayda fazla oluﬂan di¤er ülkeleri ise Azerbaycan, Bulgaristan, Danimarka, Fas,
Gürcistan, H›rvatistan, ‹srail, KKTC,
Liberya, Libya, Lübnan, Marshall
Adalar›, S›rbistan, Slovenya, Suriye,
Suudi Arabistan, Tunus, Türkmenistan, Yunanistan oluﬂturdu.

Türk müteahhitleri çözüm bekliyor

Ulaﬂt›rma
yat›r›mlar›n
gözdesi olacak

DE‹K Üyesi Güriﬂ ‹nﬂaat’›n Yönetim Kurulu Baﬂkan› Niyazi Erdo¤an,
yurt d›ﬂ›nda hizmet veren müteahhitlerin teminat mektubu sorunu nedeniyle bunu istemeyen ülkelere yönelmek zorunda kald›klar›n› belirterek,
‘’Yani daha riskli pazarlara, hatta may›n tarlalar›na gidiﬂler baﬂlad›. Afrika,
Afganistan gibi riskli bölgelere gidiliyor. Bunlar yanl›ﬂ demiyorum, ﬂartlar›n getirdi¤i durumlar bunlar’’ dedi.
Müteahhitlik sektörünün sorunlar›na
iliﬂkin görüﬂlerini ileten Ziraat Bankas›’n›n eski genel müdürlerinden olan
Güriﬂ ‹nﬂaat Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Niyazi Erdo¤an, Türk müteahhitlik
sektörünün sorunlar›n›, müteahhitli¤in tan›m› olmamas›, teminat mektubu s›k›nt›s› ve iﬂçilik maliyetlerinin
yüksekli¤i olmak üzere üç ana baﬂl›k
alt›nda s›ralad›.
‹lk olarak Türkiye’de müteahhitli¤in tarifinin net olmad›¤›n› anlatan Erdo¤an, ‘’‹spanya’da ﬂu anda 6 tane
taahhüt grubu var. Bizde ise s›rf Müteahhitler Birli¤ine kay›tl› 150 dolay›nda müteahhit var’’ diye konuﬂtu.
Özellikle alt yap› yat›r›mlar›n›n yo¤unlaﬂt›¤› 80’li y›llarda çok say›da
taahhüt ﬂirketinin ortaya ç›kt›¤›n›
hat›rlatan Erdo¤an, genellikle bunlar›n karl› iﬂler oldu¤unu, dolay›s›yla
taahhüt firmalar›n›n bir anda büyüdü¤ünü ve kazand›klar›n› de¤iﬂik
sektörlere yat›rd›¤›n› anlatt›.
Sektörün 1980’lerde böyle bir ‘’lale
devri’’ geçirdi¤ini anlatan Niyazi Erdo¤an, 1990’lara gelindi¤inde ise devletin fonlama s›k›nt›s› çekmesi ve önceliklerin de¤iﬂmesi nedeniyle iç piyasan›n darald›¤›n› söyledi. Bu dönemde Türk müteahhitlerin ülkedeki
etkinlikler azal›rken yurt d›ﬂ›na aç›lmaya baﬂlad›klar›n› hat›rlatan Erdo¤an, ﬂöyle devam etti:’’Hatta çok riskli bölgelere gittiler, Orta Asya, Arabistan ve Libya gibi. O deneyimlerden
baz› ﬂeyler de ç›kt› ortaya. Türkiye’de
iﬂini yürüten müteahhitler, uluslararas› deneyimsizliklerinden çok paralar
kaybetti. Türkiye zaman da kaybetti.
Hatta baz› alacaklar devlet sorunu haline geldi. O kal›nt›lar halen duruyor.’’

verdi¤i d›ﬂ ticaret aç›¤› ise 1 milyar
22.2 milyon dolara ulaﬂt›. Bu arada
Türkiye’nin Rusya, Çin, ABD ve Almanya’ya karﬂ› verdi¤i aç›k, toplam
d›ﬂ ticaret aç›¤›n›n yüzde 98’ini
oluﬂturdu. 2009 y›l›n›n 9 ayl›k döneminde Türkiye söz konusu 4 ülkeye 26 milyar 440.7 milyon dolar
d›ﬂ ticaret aç›¤› verdi.

DIﬁ T‹CARET AÇI⁄I
YÜZDE 53.7 GER‹LED‹
D›ﬂ ticaret aç›klar›nda krizin yaratt›¤› durgunluk nedeniyle yaﬂanan gerileme de dikkati çekti. Ocak-Eylül
döneminde geçen y›l›n ayn› dönemine göre toplam d›ﬂ ticaret aç›¤› yüzde

2010 y›l›nda kamunun ve özel
sektörün sabit sermaye yat›r›mlar›nda gözdesi ulaﬂt›rma olacak.
Kamu 2010 y›l› yat›r›mlar›nda
yüzde 31.9 ile en fazla yat›r›m pay›n› ulaﬂt›rma sektörüne ay›r›rken, özel sektörde bu pay yüzde
22.4 oldu. Kamunun gelecek y›l
ulaﬂt›rmaya 14 milyar 206 milyon
TL, özel sektörün ise 30 milyar
701 milyon TL yat›r›m yapmas›
öngörülüyor. Böylece, özel ve kamunun ulaﬂt›rmaya yapaca¤› yat›r›m 44 milyar 906 milyon TL olacak. Devlet Planlama Teﬂkilat›’n›n
(DPT) 2010 Genel Ekonomik Hedefler ve Yat›r›mlar Raporu’na göre, cari fiyatlarla 2010 y›l›nda özel
sektörün 136 milyar 813 milyon TL,
kamunun 44 milyar 477 milyon TL
sabit sermaye yat›r›m› yapmas›
hedefleniyor. Toplam sabit sermaye yat›r›mlar›n›n ise 181 milyar
290 TL olmas› bekleniyor.

Türk müteahhitler
teminat mektubu
s›k›nt›s› ve iﬂçilik
maliyetlerinden
ﬂikayetçi.

Büyük firmalar yurt d›ﬂ›nda firmalar kurarak yabanc› bankalardan ald›klar› teminat mektuplar› ile iﬂlerini
gördü¤ünü anlatan Niyazi Erdo¤an,
‘’Ama kaç tanesi sahip bu imkâna, say›lar› 10’u geçmez. Peki di¤erleri ne
oldu? Bunlar›n iﬂ yapma zorunlulu¤u
var, sabit giderleri var. O zaman bu
ﬂartlar› istemeyen ülkelere yani daha riskli may›n tarlalar›na gidiﬂler
baﬂlad›. Afrika, Afganistan gibi riskli
bölgelere gidilmeye baﬂland›. Bunlar (yanl›ﬂ) falan demiyorum, ﬂartlar›n getirdi¤i durumlar bunlar’’ diye
konuﬂtu. Türkiye’den yurt d›ﬂ›na götürdükleri bir iﬂçinin maliyetinin bin
500-2 bin dolar oldu¤unu, oysa yerel iﬂçi kulland›klar›nda bu maliyetin 150-200 dolara indi¤ini anlatan
Güriﬂ ‹nﬂaat Yönetim Kurulu Baﬂkan›, dolay›s›yla Türk firmalar›n ço¤u zaman kilit personel d›ﬂ›nda yerel iﬂçi çal›ﬂt›rd›klar›n› anlatt›.
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‹NﬁAATTA
UMUTSUZ TABLO
Müteahhitlik sektöründe yaﬂanan s›k›nt›larla birlikte, inﬂaat sektöründe
de umutlar 2011’e kald›. En iyi ihtimalle 2011’de toparlanma sürecine
girmesi tahmin edilen inﬂaat sektörünün bu y›l yüzde 20 civar›nda küçülmeyle kapamas› ve 2010 y›l›nda
da küçülmeye devam edece¤i öngörülüyor. DE‹K kurucu kuruluﬂlar›
aras›nda Türkiye Müteahhitler Birli¤i taraf›ndan haz›rlanan ‘’‹nﬂaat
Sektörü Analizi’’ne göre, inﬂaat sektöründe 2002-2006 döneminde yaﬂanan ve 2006 y›l›nda yüzde 18,5
ile doruk noktas›na ulaﬂan büyüme,
2007 y›l›nda h›z kesti ve 2008 y›l›nda ise küçülmeye dönüﬂtü.

‹SO 8. Sanayi
Kongresi
‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan
15-16 Aral›k 2009 tarihleri aras›nda
temas› “Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras› Yeni Yön” olarak
belirlenen “‹SO 8.Sanayi Kongresi
‹novasyon Sergisi”nin düzenlenecek. Bu kongre ile firma ve kurumlar›n, yenilikçi ve teknoloji öncelikli ürün veya sonuçlanm›ﬂ projelerini tan›tmalar› ve iﬂbirlikleri oluﬂturabilmeleri amaçlan›yor. DE‹K’in
de yer alaca¤› kongrede ayn› zamanda bu y›l bir de “‹novasyon
Sergisi”nin düzenlenecek. Firma ve
kurumlar, sergiye konu ürün veya
sonuçlanm›ﬂ projelerini “Bilgi”, “Fikir ve Proje”, “‹novasyon” tematik
alanlar›nda yer alacak standlarda
sergileyebilecekler. Daha fazla bilgi için: www.iso.org.tr/kongre
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Baﬂaran Ulusoy, 2010 y›l› için hedef büyüttüklerini ifade etti.

Ocak-Eylül döneminde
toplam d›ﬂ ticaret aç›¤›nda kara delik daha da
büyüdü. En fazla d›ﬂ ticaret aç›¤› verilen 9 ülke
ile ticarette yaﬂanan döviz kayb› toplam aç›¤›n
yüzde 126.8’ine ç›kt›.
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Türkiye’nin kiﬂi
baﬂ›na geliri 60
bin dolar olacak

Yenilenebilir enerji yat›r›m›, Türkiye’nin atmas› gereken ad›mlardan biri.

Uluslararas› Enerji Ajans›
(International
Energy
Agency-‹EA) Direktörü Dr.
Fatih Birol, Türkiye’nin
enerji kaynaklar› bak›m›ndan fakir bir ülke oldu¤unu, mutlaka nükleer enerjiye yönelmesi gerekti¤ini ve
ak›ll› politikalar izlemeye
devam etmesi durumunda
da enerji naklinde dünyan›n bir numaral› ülkesi olabilece¤ini söyledi. Türkiye’nin enerji kaynaklar› bak›m›ndan fakir bir ülke oldu¤una iﬂaret eden Dr. Fatih Birol, ülkenin her geçen gün artan enerji ihtiyac›na dikkat çekti. Birol,
Türkiye’nin enerji konusunda atmas› gereken
ad›mlar›n da israftan kaç›n-

ma, nükleer ve yenilenebilir enerjiye yat›r›m olarak
dile getirdi. Nükleer enerji
konusunda Türkiye’nin daha fazla vakit kaybetmeden
bir karar almas› tavsiyesinde bulunan Birol, “Türkiye’de nükleer enerjiye ciddi
olarak yat›r›m yap›lmal› ve
bu konuda zaman kaybedilmemeli. Türkiye son derece ﬂeffaf bir ﬂekilde en
ileri teknolojileri sa¤layan
ve yine Türkiye’ye arz çeﬂitlili¤ini getirecek ülkelerle
çal›ﬂ›p en k›sa zamanda
güçlü bir ﬂekilde nükleer
enerjiye yat›r›m yap›lmal›.
Türkiye’nin enerji sisteminin ana sütunlar›ndan birisinin mutlaka nükleer enerji
olmas› gerekiyor” dedi.

Roubini: Tünelin
ucunda ›ﬂ›k göründü
DE‹K üyesi ‹ﬂ Yat›r›m’›n
konu¤u olarak Türkiye’ye
gelen ve “Küresel Krizin
Neresindeyiz” baﬂl›kl› bir
konferans veren ünlü iktisatç› Prof. Dr. Nouriel Roubini, “Küresel ekonomide
gözlenen bu toparlanman›n
yavaﬂ m›, h›zl› m›, V ﬂeklinde mi yoksa U ﬂeklinde mi
olaca¤› bir kenara... Benim
inanc›m ﬂu ki, ABD, Avrupa
ve Japonya’da art›k tünelin
ucunda ›ﬂ›k görünmeye
baﬂland›. ‹nsanlar›n güveninde bir iyileﬂme gözleniyor. Ancak politika koyucular› do¤ru zamanda do¤ru
ad›mlar› atmazlarsa her zaman ikinci bir dip yapma,
yani krizin W ﬂeklinde ge-

TOPARLANMA‹ﬁARETLER‹BAﬁLADI
Dünya Bankas› Baﬂekonomisti Indermit Gill, yoksullu¤un her yerde artaca¤›n› belirterek, “Ayn› ﬂey Rusya ve
Türkiye’yi de etkileyecek. Türkiye’de
iﬂsizlik iki kat›na ç›km›ﬂ durumda...”
dedi. IMF-Dünya Bankas› Y›ll›k Toplant›lar› kapsam›nda düzenlenen ‘’Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleﬂtirmesi’’ konulu bas›n toplant›s›nda
konuﬂan Gill, kriz tam bitiyor diye düﬂünmediklerini, Avrupa ve Orta Asya
bölgesinde toparlanman›n prematüre
durumda oldu¤unu söyledi.
Bölgede 350 milyardan fazla d›ﬂ
borcun vadesinin geldi¤ine dikkati çeken Gill, 2010 y›l›nda bütün bunlar›n
nas›l finanse edilece¤inin daha belli olmad›¤›n› belirtti. Gill, ‘’Bölgedeki aileler için de durum iyi de¤il. Yoksulluk
ve iﬂsizlik yükselmekte, 2009’da yoksulluk ve iﬂsizlikte 5 milyon düﬂüﬂ
beklerken 2009 sonunda yoksulluk
bu kadar artm›ﬂ olacak’’ dedi. Geliﬂmekte olan ülkeler için çok fazla iyi
bir durum olmad›¤›n› ifada eden

Yaﬂanan ekonomik krizin
etkisiyle yoksullu¤un her
yerde artaca¤›n› öngören
Dünya Bankas› Baﬂekonomisti Indermit Gill, bu
durumun Türkiye’yi de
etkileyece¤ini söyledi.

Gill, d›ﬂ borçlar›n devletler için bir
yerde ‘’kara bulutlar’’ getirdi¤ini söyledi. Gill, ﬂunlar› kaydetti: “Her sene
orta s›n›fta büyüme vard›, bu sene
durum tersine dönüyor. Yoksul olan
insan say›s› 15 milyona ç›kacak.

KALP KR‹Z‹NE BENZ‹YOR
Bu bölgede 145 milyon fakir insan
var. Yoksulluk her yerde artacak. Ayn› ﬂey Rusya ve Türkiye’yi de etkileyecek. Orta s›n›f da yoksulluktan
etkileniyor. ‹ﬂsizlik her yerde yük-

selmiﬂ durumda. En fazla Balt›k ülkeleri, Türkiye, Ukrayna’da... Türkiye’de iﬂsizlik iki kat›na ç›km›ﬂ
durumda...” Dünya Bankas› Bölge
Baﬂkan Yard›mc›s› Philippe Le Houerou da, küresel krizin haneleri
vurdu¤unu ifade ederek, “2008 Eylül mali krizini bir kalp krizine
benziyor. Birazc›k toparlanma iﬂaretleri görmekteyiz. Bu kriz Avrupa
ve Orta Asya ülkelerini çok etkiledi” dedi. Houerou, G-20’nin yaﬂanan kalp krizini sona erdirdi¤ini,
bu yeni koalisyon mekanizmas›na
müteﬂekkir olunmas› gerekti¤ini,
Avrupa düzeyinde artan bir iﬂbirli¤i
ortam› tesis edildi¤ini belirtti.
Bölgedeki iﬂsizli¤in 8,3 milyondan 11,4 milyona ç›kt›¤›n› ifade eden
Houerou, ayn› ﬂekilde yoksullu¤un
da artt›¤›n›, ﬂimdi bölgede yoksullukla bo¤uﬂmak zorunda kalacak insan say›s›n›n 15 milyon oldu¤unun
tahmin edildi¤ini vurgulad›.

liﬂme ihtimali de var” dedi.
Roubini, geliﬂmiﬂ ülkelerdeki ekonomik daralma nedeniyle yükselmekte olan
ekonomilerin, yeni süreçte
öne geçme ihtimalleri üzerindeki tart›ﬂmalar› ﬂu sözlerle de¤erlendirdi: “Çin ve
Hindistan küresel ekonomik büyümenin motoru, lokomotifi olamaz. Çin’in
GSYH’s› 3 trilyon dolar
iken, ABD’nin 15 trilyon
dolar. Avrupa ve Japonya’n›n da birlikte GSYH’s›
40 trilyon dolara ulaﬂ›yor.
Bu da büyük bir boyut fark› yarat›yor. Çin ve Hindistan’›n tüketim harcamas›
nerdeyse ABD’nin alt›da
biri düzeyinde.”

Uluslararas› Para Fonu (IMF) Orta
Do¤u ve Orta Asya Direktörü Mesud
Ahmed, küresel ekonomik krizden
Orta Asya ve Kafkas bölgesinde yer
alan petrol ihracatç›s› ülkelerin,
enerji kaynaklar›na sahip olmayanlara göre daha etkilendi¤ini bildirdi.
Ahmed, IMF ve Dünya Bankas› toplant›lar› kapsam›nda düzenlenen
“Orta Asya Ekonomik Görünümü’’
baﬂl›kl› toplant›da, IMF’nin Kafkaslarda ve Orta Asya ekonomilerinde gelecek y›l s›n›rl› bir düzelmenin yaﬂanmas›n› bekledi¤ini, küresel ekonomik krizden ﬂiddetli bir ﬂekilde etkilenen bölge ülkelerinin 2008 y›l›nda yüzde 6,6 olan büyüme h›z›n›n
bu y›l yüzde 1,5’a düﬂmesinin beklendi¤ini ifade etti. Ahmed, enerji ihracatç›s› olan ülkelerden Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan’n›n uzun vadeli enerji ihracat
sözleﬂmelerinin mevcut olmas› ve
uluslararas› piyasalara ba¤lar›n›n çok
kuvvetli olmamas› sayesinde 2009’da
yüksek büyüme h›zlar›na ulaﬂaca¤›n›, 2010 y›l›nda da daha yüksek büyüme h›z›na ulaﬂaca¤›n› belirtti.

Yabanc› yat›r›mc›lar, 8.5 y›lda Türkiye’deki do¤rudan yat›r›mlardan elde ettikleri karlar›n ve portföy getirilerin 35 milyar dolar›n› ülkelerine transfer etti.

Salzburger Nachrichten gazetesi, Gaziantep’i örnek gösterdi.

Türkiye’nin baz› bölgeleri
Avrupa’dan daha Avrupal›
Türkiye’nin Avrupa Birli¤i üyeli¤i karﬂ›tl›¤› ile tan›nan, AB ülkelerinden Avusturya’n›n bas›n›, Türkiye’nin
birçok bölgesinin Avrupa’n›n birçok bölgesinden
daha Avrupal› oldu¤u yorumunu yapt›. Avusturya’da
yay›mlanan
Salzburger
Nachrichten gazetesi, Türkiye’nin birçok bölgesi, Avrupa’n›n birçok bölgesinden
daha Avrupal› oldu¤unu belirtti. Haber’e göre, gazete,

Gaziantep kentindeki ekonomik geliﬂmlere dikkat
çekti¤i haberinde “ﬁehrin
eski tarihi, üç üniversitesi ve
en önemlisi 70 bin kiﬂinin
ekmek paras› kazand›¤›, yeﬂeren bir sanayi bölgesi var.
Gaziantep’in nüfusu son
y›llarda adeta patlama
yapt› ve 1,6 milyona ulaﬂt›.
Art›ﬂ devam ediyor. Burada
ticaret ve ekonomiyle u¤raﬂanlar›n umudu Avrupa Birli¤i üyeli¤i” diye yazd›.

Enerji kayna¤›
olanlar krizden
az etkilendi

TÜRK‹YE YABANCI YATIRIMCI ‹Ç‹N CENNET
S›cak paran›n çekim alan› içinde
yer alan 10 ülkeden biri olan Türkiye, yabanc› yat›r›mc›lar için kar
ve gelir transferleri için adeta ‘cennet’ oldu. Yabanc› yat›r›mc›lar,
2002 y›l› baﬂ›ndan 2009 y›l›n›n
A¤ustos sonuna kadar olan 8.5 y›ll›k dönemde Türkiye’deki do¤rudan yat›r›mlardan elde etti¤i karlar ve portföy yat›r›mlar›ndan
sa¤lad›klar› getirilerin 35 milyar
333 milyon dolarl›k bölümünü
ülkelerine transfer etti.
Merkez Bankas› ödemeler dengesi verilerinden yap›lan hesaplamaya göre an›lan dönemde yabanc›lar, Türkiye’deki do¤rudan yat›r›mlar›ndan elde ettikleri karlar›n
11 milyar 240 milyon dolar› ile
borsa, devlet iç borçlanma senetle-

ri gibi finansal araçlara yapt›klar›
portföy yat›r›mlar›ndan kazand›klar› 24 milyar 93 milyon dolar› yurt
d›ﬂ›na transfer ettiler. Böylece an›lan dönemde Türkiye’de elde edilen karlar›n 35 milyar 333 milyon
dolarl›k bölümü ülkeden ç›karak,
baﬂka ekonomilere akm›ﬂ oldu.
2009 y›l›nda kriz nedeniyle do¤rudan sermaye giriﬂi geçen y›la göre azal›rken, ‘do¤rudan’ yat›r›mlardan elde edilen karlardan yap›lan
transferlerin de son bir y›lda azald›¤› gözlendi. Geçen y›l 8 ayl›k
dönemde do¤rudan yat›r›mlarda 2
milyar 271 milyon dolar kar transferi yaﬂan›rken, 2009 y›l›n›n ayn›
döneminde bu rakam yüzde 21.8
oran›nda azalarak, 1 milyar 775
milyon dolara geriledi. Do¤rudan
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yat›r›mlarda kar transferleri 2000
y›l›nda 300 milyon dolar düzeyinde gerçekleﬂirken, 2002’de 401
milyon dolara, 2003 y›l›nda 643
milyon dolara yükselmiﬂti. 2004
y›l›yla birlikte belirgin bir ﬂekilde
artan kar transferleri, do¤rudan
yat›r›mlarda 1 milyar 43 milyon
dolara ulaﬂm›ﬂt›.
Do¤rudan
yat›r›mlarda
kar
transferi 2005’te 1 milyar 51 milyon, 2006’da 1 milyar 182 milyon
ve 2007 y›l›nda 2 milyar 208 milyon dolara ç›kt›. 2008 y›l› sonunda
ise 2 milyar 937 milyon dolarl›k bir
kar transferi yaﬂand›. Bu geliﬂmelerle do¤rudan yat›r›mlarda 2003
baﬂ›ndan bu yana gerçekleﬂen toplam kar transferi 11 milyar 240 milyon dolar düzeyine ç›kt›.

‹mtiyazl›
ortakl›k statik
bir görüﬂ
‹ngiltere D›ﬂiﬂleri Bakan› David
Miliband, Türkiye’nin AB üyeli¤inin
önemini vurgularken “imtiyazl› ortakl›k” talebine iliﬂkin olarak bu
yöndeki kayg›lar›n modern Türkiye’nin ne oldu¤una iliﬂkin “statik ve
demode bir görüﬂ”e dayand›¤›n›
söyledi. David Miliband, Londra’daki Uluslararas› Stratejik Etüdleri
Enstitüsü’nde yapt›¤› konuﬂmada
Türkiye’nin, insan haklar› standartlar›n› yerine getirmesi, ordunun rolü ve güçler ayr›l›¤› konular›n› ele
almas› halinde AB üyesi olmas› gerekti¤ini vurgulad›. Avrupal›n›n olman›n, ›rk veya din de¤il, de¤erlerle
ilgili bir konu oldu¤unun alt›n› çizen Miliband, laik bir Müslüman ülkesinin üyeli¤e al›nmas›n›n Birli¤i’ni
güçlendirece¤ini söyledi.
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Yenilenebilir ve
nükleer enerjiye
yat›r›m yap›lmal›

Avrupa Birli¤i Komisyonu taraf›ndan haz›rlanan bir raporda, Türkiye’nin 2050 y›l›nda 60 bin dolar kiﬂi
baﬂ›na gelire ulaﬂabilece¤i iddia edildi. Raporda, pembe tablolar yan›nda
uyar›lar yer al›rken, reel sektörün
2000-2001 döneminden daha keskin
bir yavaﬂlama yaﬂad›¤›, analiz yapan
birçok kiﬂiye göre ﬂimdiki krizi yenmenin, d›ﬂ ortam›n zay›fl›¤› ve son
y›llarda iç talebi ateﬂleyen d›ﬂ sermaye ak›ﬂlar›ndaki k›s›tl›l›k nedeniyle
uzun süre alaca¤› kaydedildi. Raporun Türk ekonomisinin gelece¤ine
iliﬂkin bölümünde ise ﬂöyle denildi:
“2002-2007 y›llar› aras›nda kaydedilen oldukça yüksek reel GSY‹H büyüme oranlar›, Türkiye’nin önemli
bir uzun vadeli büyüme potansiyelinden yararland›¤›n› göstermiﬂtir.
Devam eden ve di¤er ekonomilere
yetiﬂme sürecinin temel yönlendiricileri nüfus (Türkiye’nin nüfusu tümüyle gençtir, medyan yaﬂ› 27 ve
y›lda yüzde 1.3 artmaktad›r), çeﬂitli
ve giriﬂimci bir insan sermayesi temeli, Avrupa ve Asya aras›nda bir
kavﬂak olarak stratejik konumu ve
görece çekici iﬂ ortam› olabilir.”
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ABD ‹LE YAKIN ‹L‹ﬁK‹LER T‹CARETE YANSIMIYOR
Türkiye ve ABD’nin politik ve
askeri müttefik oldu¤unu
belirten TOBB/DE‹K Baﬂkan›
M.Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Yak›n
iliﬂkileri destekliyoruz. Ama
ekonomik ve ticari iliﬂkiler
bu ortakl›¤›n gerçek potansiyelini yans›tm›yor” dedi.
ABD Baﬂkan› Barack Obama ve Baﬂbakan› Recep Tayyip Erdo¤an’›n gelecek ay
Beyaz Saray’da gerçekleﬂtirece¤i geniﬂ kapsaml› görüﬂme öncesinde, iki ülke aras›ndaki yak›n iliﬂkileri destekledi¤ini söyleyen
TOBB/DE‹K Baﬂkan› M.Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
bununla birlikte ekonomik ve ticari iliﬂkilerin bu ortakl›¤›n gerçek potansiyelini yans›tmad›¤›n› vurgulad›.
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K)
Türk-Amerikan ‹ﬂ Konseyi, dokuz y›ld›r
Amerikan Türk Konseyi (ATC) Baﬂkanl›¤›n›
yapan ve y›l sonunda görevini devredecek
olan General Scowcroft onuruna 18 Kas›m’da bir yemek düzenledi. 18 Kas›m Çarﬂamba akﬂam› verilen yeme¤e, TOBB/DE‹K
Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TA‹K Baﬂkan› Haluk Dinçer ve ATC’nin 2010 y›l›ndan
itibaren baﬂkanl›¤›n› devralacak ABD Eski
D›ﬂiﬂleri Bakan Yard›mc›s› Büyükelçi Richard Armitage kat›ld›. Yemekte konuﬂan Hisarc›kl›o¤lu, ABD ile Türkiye aras›ndaki politik ve askeri ittifakla ilgili olarak, ﬂu de¤erlendirmeyi yapt›: “Yar›m yüzy›l› aﬂk›n bir süredir politik ve askeri müttefikleriz ki bu iyi
bir ﬂey. Bu müttefiklik hepimizin yarar›na.
Bu nedenle biz iﬂ camias› olarak böyle yak›n
iliﬂkileri destekliyoruz. Ancak ekonomik ve
ticari iliﬂkiler bu ortakl›¤›n gerçek potansiyelini yans›tm›yor. ‹ki taraf aras›ndaki iliﬂkilerin
önem ve derinli¤ini göstermek ad›na pek
çok defa farkl› terminolojiler kullan›ld›. Örne¤in; ‘stratejik ortakl›k’ veya son zamanlar-

ile devam edece¤inin alt›n› çizdi. Dinçer,
ABD ile So¤uk Savaﬂ döneminde baﬂlayan
ittifak›n ana sebeplerinin günümüzde de¤iﬂmiﬂ olmas›na ra¤men hâlâ büyük önem taﬂ›d›¤›n› belirterek konuﬂmas›na ﬂu sözlerle
devam etti: “Yüzde yüz hemfikir olaca¤›m›z
bir nokta varsa o da, iki büyük ülkenin aras›ndaki ittifak›n küçük tart›ﬂmalardan daha
büyük, önemli oldu¤u ve ülkelerimizin devlet politikalar›n›n içine iﬂledi¤idir. Türkiye’nin d›ﬂ siyaseti son dokuz y›lda çok bariz
bir evrim geçirmiﬂtir. Baz›lar› Do¤u’ya do¤ru
olan bir kaymadan bahsediyor. Ben buna
kesinlikle inanm›yorum. Bugün Türkiye’nin
modern de¤erlere, Avrupa Birli¤i idealine,
ABD ve Nato ile olan ittifak›na ba¤l›l›¤› her
zamankinden daha güçlüdür. ‹nan›yorum ki,
Türkiye’nin komﬂular›yla yeni ortakl›klara
girmesinin hem Türkiye hem de ABD için
çok büyük stratejik önemi bulunmaktad›r.
Fakat yeni ortakl›klar›m›z, eskilerin yerini de
kesinlikle almamal› ve almayacakt›r.”

T‹CAR‹ ROTADA ÖZEL
ÇABA SARFED‹LECEK
DE‹K, dokuz y›ld›r ATC Baﬂkanl›¤›n› yapan ve y›l sonunda görevini devredecek olan General Scowcroft onuruna bir yemek düzenledi.

da kullan›ld›¤› üzere ‘örnek ortakl›k’ gibi. Bu
kavramlar her iki taraftaki siyasi iradeyi kan›tl›yor. Bu da bize cesaret veriyor. Ülkelerimiz aras›ndaki ekonomik ve ticari iliﬂkilerin
negatif bir portresini çizmek istemiyorum.
Bunun yerine iki tarafl› ekonomik ve ticari
iliﬂkilerimizi geliﬂtirmeye dair naçiz görüﬂlerimizi vurgulamak isterim.”

‹ﬁB‹RL‹⁄‹ ‹Ç‹N ‹MKAN ÇOK
Nisan ay›nda ABD Baﬂkan› Barack Obama’y› Türkiye’de görmekten gurur duyduklar›n› aktaran Hisarc›kl›o¤lu, sözlerine ﬂöyle
devam etti; “Bu ziyaretten k›sa bir süre sonra Amerika’ya gittim ve Beyaz Saray’da, D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’nda, OPIC’te, Kongre’de ve
Senato’da çok verimli geçen toplant›larda
bulundum. General Scowcroft ile tan›ﬂma

ﬂans›na da eriﬂtim. Tüm bu görüﬂmeler esnas›nda iki ülke aras›ndaki ba¤lar› güçlendirmeyi ﬂiddetle istediklerini gözlemledim
ve bu bizi çok mutlu etti. Daha sonra Müsteﬂar Robert Hormats ile ‹stanbul’da yine çok
verimli geçen bir görüﬂmede daha bulundum. ‹liﬂkileri geliﬂtirmek hususunda iki taraf›n da kuﬂkusu yok. Bu nedenle ﬂu an
yapmam›z gereken somut konulara odaklanmak. Bunu gerçekleﬂtirmek için her iki
ülkedeki ticarete uygun kaynaklara dair daha fazla bilgi ak›ﬂ› sa¤lanmas› ve bu ülkelere
yat›r›m›n özendirilmesi gerekiyor. OPIC bunun için bir kaynak olabilir. Di¤er taraftan
Türk ürünleri için GSP’nin sahas›n› geniﬂletme olas›l›¤› da mümkün olmal›. Türkiye, ‹srail ve bölgedeki di¤er ülkelerin kat›l›m›yla
bir QIZ kurmaya yo¤unlaﬂmal›y›z. Türk yat›-

r›mlar› Afganistan ve Pakistan’a çekmek için
Roz yönetmeli¤inin konsepti tasarlan›rken
bize de iﬂtirak etme ﬂans› verilmeli. ‹ﬂbirli¤i
sa¤lamam›z için gerekli imkanlar yaln›zca
kendi co¤rafyam›zla s›n›rl› de¤il. Beraber çal›ﬂmak için önümüzde pek çok imkân var.”
TA‹K Baﬂkan› Haluk Dinçer de, gecede yapt›¤› konuﬂmada, neredeyse bir as›rd›r müttefik olan Türkiye ve ABD’nin uzun y›llar öncesine dayanan dostlu¤una dikkat çekti.
Dinçer, ABD Baﬂkan› Obama’n›n deniz aﬂ›r›
ilk ikili ziyaretini Türkiye’ye gerçekleﬂtirmesini de Türkiye ve ABD aras›ndaki ba¤›n
gerçek, güçlü ve k›r›lmaz oldu¤una dair bir
mesaj olarak de¤erlendirdi. Dinçer, bu ziyaretlerin gelecek ay ABD Baﬂkan› Obama ve
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n Beyaz
Saray’da yapaca¤› geniﬂ kapsaml› görüﬂme

2010 y›l› itibari ile Büyükelçi Richard Armitage’a görevini devretmekten duydu¤u
mutlulu¤u dile getiren General Brent Scowcroft ise, Ankara’da Cumhurbaﬂkan› Abdullah
Gül, D›ﬂiﬂleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu, Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan, Meclis Türk-Amerikan Dostlu¤u Grubu ve Genel
Kurmay Baﬂkan› ‹lker Baﬂbu¤ ile görüﬂmeler yapt›¤›n›, bu görüﬂmelerde a¤›rl›kl› olarak ekonomi ve ticaret konular›n› konuﬂtuklar›n› belirterek, “ATC’nin ticari rotan›n geliﬂmesine özel çaba sarf edece¤i konusunda
anlaﬂt›k. ‹liﬂkilerin ak›ﬂ›n› sürdürmenin daha
iyi bir yolu yok” dedi. Scowcroft, sözlerini
ﬂöyle sürdürdü: “Bakanlara ATC’nin Ermeni
Çözümü karﬂ›s›nda durmaya devam edece¤ine dair söz verdik çünkü bunu yanl›ﬂ tarih, kötü politika ve ticari ç›karlara tahrip
edici bir unsur olarak görüyoruz. Ancak bu
konuyu ard›m›zda b›rakman›n en iyi yolu
da protokollerin yürütülmeye baﬂlamas›.”

Krizden ç›k›ﬂta motor, Asya ülkeleri olacak

KR‹Z NEDEN ÇIKTI?
Küresel ekonomik krizin ç›k›ﬂ nedeni ile ilgili de aç›klamada bulunan
ﬁimﬂek, “Krizin kayna¤›nda küresel
marka ekonomik dengesizlikler vard›.
ABD, çok az tasarruf eden, çok tüketen ve çok yat›r›m yapan bir ülke.

ﬁimﬂek, bütün verilerin krizden yavaﬂ yavaﬂ ç›k›ld›¤›n› gösterdi¤ini belirtti.

ABD dünya ekonomisinin üçte birini
oluﬂturuyor. Buna karﬂ›l›k Çin baﬂta
olmak üzere Asya ülkeleri de aﬂ›r› tasarruf yap›yor ve az tüketiyor. Asya’dan ABD’ye çok düﬂük faizlerde
büyük fon ak›ﬂ› oldu. Böylece aﬂ›r›
risk alma ve balon oluﬂtu” bilgisini
verdi. Geçmiﬂ dönemde yaﬂanan krizleri örnek gösteren ﬁimﬂek, 1994 krizinde dünyada bir kriz yaﬂanmamas›na ra¤men faizlerin yüzde 60’lardan
yüzde 140’lara, enflasyonunda yüzde
50’lerden yüzde 140’lara kadar ç›kt›¤›n› hat›rlatt›. 2001 krizinde de yüzde

30’lara kadar gerileyen faizlerin yüzde
180’lere ve enflasyonun da yüzde
30’lardan yüzde 65-75’lere ç›kt›¤› bilgisini veren ﬁimﬂek, “ﬁimdi de bir kriz
yaﬂ›yoruz. Ortak nokta ekonominin
küçülmesi. Ancak bu krizde faizler
yüzde 19’lardan yüzde 9’a, enflasyon
da yüzde 5,1’e kadar düﬂtü. Bu son 40
y›l›n en iyi rakam›. Türkiye’ye güvenilmeseydi, Türkiye’nin temelleri sa¤lam olmasayd› bugün 1994’den daha
kötü bir durumda olabilirdik. Çünkü
cari aç›¤›m›z daha büyük ve tüm dünya da bir kriz yaﬂan›yor” de¤erlendir-

mesinde bulundu. Ekonomik krizden
ç›k›ﬂ için üç aﬂamal› bir strateji öngördüklerini kaydeden ﬁimﬂek, ilk olarak
stoklardaki erimenin yeniden inﬂa
edilmesi gerekti¤ini belirtti. Bakana
göre bu ad›mda toparlanma 2009’un
son çeyre¤inde görülmeye baﬂlayabilir. ‹kinci ad›m ise, özel sektörün, yani
hane halk›n›n tüketiminin art›ﬂ›. Bunun için de faizlerin yüzde 19 seviyesinden yüzde 9’lara kadar çekilmesi
önemli. Hükümet bu yönde destek
vermeye devam edecek. Bankalar›n
likidite durumlar› da iki kat kredi vermeyi kald›rabilecek durumda. Üçüncü
aﬂaman›n da yat›r›m dönemi oldu¤unu kaydeden ﬁimﬂek, hükümetin 2010
y›l›n›n sonuna kadar geçerli olmak
üzere uygulamaya koydu¤u yat›r›m
teﬂvik program›n›n buna büyük katk›
sa¤layaca¤›n› söyledi.
Gelece¤in geliﬂmekte olan ülkelerde oldu¤unu ifade eden Maliye Bakan›, “Küresel ekonominin a¤›rl›¤› do¤uya, Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelere kay›yor. Türkiye’nin genç bir
nüfusu var. Bir de AB ile sürdürdü¤ümüz müktesebatta uyum süreci var.
Bunu çok önemsiyorum. Türkiye di¤er geliﬂmekte olan ülkelerden farkl›
olarak, hukukun üstünlü¤ü, demokrasi, temel hak ve özgürlükler aç›s›ndan
farkl›l›k arz ediyor. ‹ﬂ yapma kültürü
de bat› ile uyumlu. Rusya’da ya da
Hindistan’da bunu göremezsiniz. Türkiye’nin gelece¤i parlak” dedi.

H‹SARCIKLIO⁄LU’NDAN B‹RL‹K ÇA⁄RISI
TOBB/DE‹K Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu
da, Türk iﬂadamlar›n›n birlikte hareket
etmelerini, Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi bünyesinde toparlanmalar›n› istedi. ‹ﬂ adamlar›
olarak bundan 10 y›l önce Büyükelçilik
binalar›na bile girmelerinin mümkün olmad›¤›n› kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, “‹ﬂ
adamlar› olarak büyükelçilik binas›nda
bir toplant› yap›yoruz. Devletin bürokrat›,
bakan› burada. Genelde Maliye Bakanlar› sevilmezler. Ancak bizim Maliye Bakanlar›m›z farkl›. Siyaset bu de¤iﬂimi
sa¤l›yor. Varolan s›k›nt›lar da bu ortamlar da çözülecek” dedi. Türkiye’de siyasi
iradenin iﬂ adamlar›n›n önünü açt›¤›na
iﬂaret eden Baﬂkan, son alt› y›lda yüzde

49’luk bir büyüme gerçekleﬂtirildi¤ini,
bunun yüzde 39’unun özel sektörün katk›s› ile oldu¤unu söyledi. Merhum Cumhurbaﬂkan› Turgut Özal’›n Türkiye’nin önünü
açt›¤›n› hat›rlatan Hisarc›kl›o¤lu, “Bizi
bizden daha iyi tan›yormuﬂ. 3 milyar dolarl›k bir ihracat rakam› vard›. Dünyaya
gidin, mal sat›n dedi¤i zaman onu anlayamad›k. Ancak, 2008’in sonunda ulaﬂt›¤›m›z ihracat rakam› 132 milyar dolar”
dedi. Türk giriﬂimcilerinin sadece
2008’de 17 adet uluslararas› marka olmuﬂ ﬂirketi sat›n ald›¤›n› ifade eden
Hisarc›kl›o¤lu, 57 ‹slam ülkesinde bulunan ilk 100 ﬂirketten 24’ünün Türk
firmas› oldu¤unu hat›rlatt›.
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Türk-Macar ‹ﬂ Konseyi vesilesiyle 20 Türk iﬂadam› Macaristan’a gitti.

Macaristan’da dan›ﬂmanl›k
hizmetine ihtiyaç var
Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün’ün 16-18 Kas›m 2009
tarihleri aras›nda Macaristan’a
resmi ziyareti vesilesiyle TürkMacar ‹ﬂ Konseyi taraf›ndan düzenlenen Türk ‹ﬂadamlar› Heyeti Ziyareti’ne Türk-Macar ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan› ‹smet Güral, ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan Yard›mc›s›
Akay Gökçe ile 15 civar›nda firma ve kurum temsilcisi ile Macaristan’da yerleﬂik 20 civar›nda
Türk iﬂadam› kat›ld›. 16 Kas›m
tarihinde gerçekleﬂtirilen Sohbet
Toplant›s›’na iﬂadamlar› heyeti
ile Macaristan’da yerleﬂik Türk
iﬂadamlar› kat›larak karﬂ›l›kl› yat›r›mda yaﬂanan baz› s›k›nt›lara
iliﬂkin Bakan Ergün’e bilgi aktard›lar. Toplant›da, çal›ﬂma izni
al›nmas›ndan kaynaklanan s›k›nt›lara dikkat çeken iﬂadamlar›, ayr›ca bürokratik prosedürlerin aﬂ›labilmesi için Türkçe dan›ﬂmanl›k hizmetlerine ihtiyaç
duyuldu¤unu ifade ettiler.

‹ﬁVEREN‹N ÜZER‹NDEK‹
YÜK AZALDI
17 Kas›m tarihinde ise Macaristan Yat›r›m ve Ticareti Geliﬂtirme Ajans› (ITD) ve Macaristan
Ticaret ve Sanayi Odas› (MKIK)
iﬂbirli¤i ile ITD ev sahipli¤inde
Budapeﬂte’de yaklaﬂ›k 90 kiﬂinin kat›l›m› ile ‘Türk-Macar ‹ﬂ
Konseyi Ortak Toplant›s›’ gerçekleﬂtirildi. Sanayi ve Ticaret

Bakan› Nihat Ergün ile Uluslararas› ‹ktisadi ‹ﬂler ve Rekabetten
Sorumlu Bakan Yard›mc›s› Zoltan Mester toplant›ya kat›larak
Türk ve Macar iﬂ dünyas› temsilcilerine seslendiler. AB üyelik
müzakereleri
do¤rultusunda
gerçekleﬂtirilmeye devam eden
mevduat de¤iﬂiklikleri ile birlikte
Türkiye ekonomisinin güçlendirildi¤inin ve yabanc› yat›r›mlar›n
önünün aç›ld›¤›n› vurgulayan Nihat Ergün, Macar firmalar› Türkiye’de yat›r›m yapmaya davet etti.
Macar Bakan Yard›mc›s› Mester
ise, Macaristan’daki iﬂ oran›na iliﬂkin bilgi verdi ve KDV oran›n›n
yüzde 5 artm›ﬂ olmas›na ra¤men,
iﬂ primlerinin düﬂürülerek iﬂverenlerin üzerindeki yükün azalt›ld›¤›n› belirtti. Ayr›ca, iki ülke iﬂadamlar›n› üçüncü pazarlarda birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmalar›n›n önemini vurgulad›.
Türk-Macar ‹ﬂ Konseyi Eﬂbaﬂkan› Ferenc Miklossy de,
özellikle Orta Avrupa ve Balkanlar’da Türkiye-Macaristan iﬂbirli¤i ve ortak finansman olanaklar›n›n öneminin alt›n› çizerek, gerekli yasal altyap›n›n sa¤lanmas› konusunda iki ülke yetkililerine seslendi. Türk-Macar
‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› ‹smet Güral
ise, konuﬂmas›nda enerji, çevre
teknolojileri, müteahhitlik ve taﬂ›mac›l›k alanlar›ndaki iﬂbirli¤i
olanaklar›na dikkat çekti.

C M Y B

D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) bünyesinde özel amaçl› olarak kurulan ve baﬂkanl›¤›n› TOBB/DE‹K
Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun
yürütmekte oldu¤u Dünya Türk ‹ﬂ
Konseyi’nin (DT‹K) faaliyetleri kapsam›nda yurtd›ﬂ›nda yerleﬂik Türk Giriﬂimciler ile yap›lan toplant›lar›n Rusya
aya¤›, Maliye Bakan› Mehmet ﬁimﬂek’in de kat›l›mlar›yla 11 Kas›m’da
TC Moskova Büyükelçili¤inde gerçekleﬂti. M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve Maliye
Bakan› Mehmet ﬁimﬂek’in yer ald›¤›
toplant›ya ayn› zamanda Moskova Büyükelçisi Halil Ak›nc›, Maliye Bakanl›¤›/Gelir ‹daresi Baﬂkan› Mehmet Kilci
de kat›ld›. 180 kiﬂinin yer ald›¤› toplant›ya yo¤un ilgi gösteren Türk giriﬂimciler sorunlar›n› yetkililere iletme
f›rsat› buldu. Konuﬂmas›nda son 80 y›l›n en büyük krizinin geride kald›¤›na
de¤inen ﬁimﬂek, “Bütün veriler krizden yavaﬂ yavaﬂ ç›k›ld›¤›n› gösteriyor.
ABD, Avrupa Birli¤i ve Japonya gibi
ülkelerde toparlanma var. Türkiye’de
de bu iyileﬂmeyi görüyoruz” dedi. Krizin derinleﬂmesinden bu yana birçok
ülkenin ekonomilerini canland›rmak
için destek verdiklerini, bunun etkisi
ile faizlerin önemli oranlarda düﬂtü¤ünü ve bütçe aç›klar›n›n da büyüdü¤ünü hat›rlatan Bakan ﬁimﬂek, “Destekler geri çekildi¤inde bu toparlanman›n
k›r›lma ihtimali var. Küresel anlamda
bankac›l›k sektöründe tahribatlar yaﬂand›. Ç›kan zararlar henüz giderilmiﬂ
de¤il. 2007 öncesine dönüﬂ için de
yeterli sermaye yok. Hane halklar›n›n
servetlerinde de erime yaﬂand›. Toparlanman›n hala k›r›lgan oldu¤unu ak›lda tutmak gerekiyor” tespitinde bulundu. Bir süre dünyan›n potansiyel
büyümenin alt›nda bir seyirle yoluna
devam edece¤ini aktaran ﬁimﬂek,
“2002-2007 dönemine dönüﬂ, 3 ya da
5 y›l alabilir. Ancak krizden ç›k›ﬂta
motor ABD, AB ya da Japonya de¤il,
geliﬂmekte olan Asya ülkeleri olacak”
ﬂeklinde konuﬂtu.
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Hisarc›kl›o¤lu, Eurochambres’›n
1. Baﬂkan Yard›mc›s› oldu
TOBB Baﬂkan› M.Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, 22 trilyon dolarl›k ekonomiyi
temsil eden Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalar›
Birli¤i’nin (Eurochambres) Baﬂkanl›k Divan›’na ve 1’inci Baﬂkan
Yard›mc›l›¤›’na seçildi.

Do¤algaz piyasas›
masaya yat›r›ld›
EUROCHAMBRES
NED‹R?
■ Eurochambres üyesi 19 milyon
iﬂletme 120 milyon kiﬂiye
istihdam sa¤l›yor
■ Eurochambres 1958’de
kuruldu. 27’si AB üyesi 45
ülkeden 2 bin yerel oday› tek çat›
alt›nda topluyor.

Almanya’y› ikna ettik. Eurochambres’da mevzuat de¤iﬂti ve ilk kez AB
üyesi olmayan bir ülkeden bu koltu¤a bir iﬂadam› oturuyor. Bu baﬂar›
tabii ki ülkemizin baﬂar›s›d›r. Kayserililere has baz› özelliklerimiz de tabii ki etkili olmuﬂtur” dedi. Eurochambres’›n Baﬂkanl›k Divan› ve Baﬂkan Yard›mc›l›¤› konumunun Türkiye için çok önemli oldu¤unu belirten Hisarc›kl›o¤lu sözlerini ﬂöyle sürdürdü; “Bir kere Avrupa Birli¤i’nin
ekonomi politikalar›n›n konuﬂuldu¤u yer buras›. ﬁimdi bu nokta da biz
de var›z. Hem Türk iﬂadamlar› hem
de ülkemiz ad›na görüﬂlerimizi dile
getirece¤iz. Seçim sürecinde 22 ül-

Dai Bingran
DE‹K’teydi

Çin Halk Cumhuriyeti’nin en önemli akademik kurumlar›ndan biri kabul edilen Fudan Üniversitesi Avrupa Çal›ﬂmalar› Merkezi Direktörü
ve Çin’in Avrupa Birli¤i ve Avrupa çal›ﬂmalar›
konusunda en yetkin isimlerinden biri olarak
kabul edilen Prof. Dai Bingran Türk-Çin ‹ﬂ Konseyi’nin konu¤u oldu. Çeﬂitli temaslarda bulunmak üzere 2-6 Kas›m 2009 tarihleri aras›nda
Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleﬂtiren Bingran,
2008 y›l›nda “En Baﬂar›l› Jean Monnet Profesörü” seçildi. Çeﬂitli dillere çevrilmiﬂ yaklaﬂ›k 8 kitab› ve 50’yi aﬂk›n makalesi bulunan Dai Bingran’›n Türkiye ziyareti vesilesi ile 5 Kas›m
2009 tarihinde TOBB Plaza Konferans Salonu’nda ‹ktisadi Kalk›nma Vakf› (‹KV), Yeditepe Üniversitesi ve Türk Çin ‹ﬂ Konseyi iﬂbirli¤i ile “Çin-Avrupa ‹liﬂkileri Perspektifinden
Türkiye ve Çin” konulu bir seminer gerçekleﬂtirildi. Seminerde Çin’in d›ﬂ politikas› ve AB ile
iliﬂkileri tarihsel bir bak›ﬂ aç›s› ile güncel konu
ve sorunlara de¤inilerek masaya yat›r›ld›.
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keye gidip, ilgili baﬂkanlarla görüﬂmüﬂüm. Bazen baﬂbakanlarla, devlet
baﬂkanlar›yla da görüﬂtüm. 1 günde
4 ülke ziyaret etti¤im de oldu. Her
gitti¤imiz yerde Türk iﬂadamlar›m›zla
da buluﬂtuk ve sorunlar›n› dinledik.”

BARBER‹S TÜRK‹YE’Y‹ SEV‹YOR
TOBB/DE‹K Baﬂkan› M.Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Eurochambres’ta baﬂkanl›¤a seçilen Torinolu eski FIAT
CEO’su Alessandro Barberis ile de
çok iyi dost olduklar›n› söyledi ve
“Kendisi zaten Fiat’taki görevi döneminde Türkiye’yi yak›ndan tan›m›ﬂ
sevmiﬂ bir iﬂadam›. Bu da bizim için
büyük avantaj olacak” dedi.

■ Türkiye birli¤e 1963’te üye oldu.
■ Üye odalar bünyesinde yüzde
90’› KOB‹ olmak üzere 19 milyon
civar›nda iﬂletme bulunuyor.
■ Eurochambres üyeleri 120
milyon kiﬂiye istihdam sa¤l›yor.
■ Birlik, 22 trilyon dolarl›k
ekonomik büyüklü¤ü temsil ediyor
ve bu rakam dünya ekonomisinin
yüzde 37’si anlam›na geliyor.
Birli¤in Baﬂkanl›k Divan›;
Almanya, Fransa, ‹spanya, ‹talya,
‹ngiltere, Polonya, Türkiye,
Macaristan, Lüksemburg ve
Avusturya’dan oluﬂuyor.
Baﬂkanl›k Divan› ana politika ve
stratejilerin belirlendi¤i organ
olarak görev yap›yor.

Özel sektör ve kamu çal›ﬂanlar›
iliﬂkileri geliﬂtirmenin anahtar›
Baﬂkanl›¤›n› Ferit ﬁahenk’in
yürüttü¤ü Türk-Alman ‹ﬂ Konseyi, 23 Kas›m’da özel sektör
temsilcilerini D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›
temsilcileri ile bir araya getirdi.
Üst düzey resmi ziyaretlere eﬂlik eden özel sektör heyetlerine ve iki iﬂ dünyas›n› biraraya
getiren toplant› modellerine
ilave, kamu ve özel sektörün
Türkiye için önem taﬂ›yan ülkelere yönelik strateji oluﬂturmada bilgi paylaﬂ›m›na iliﬂkin
“koordinasyon toplant›lar›” gibi
somut yaklaﬂ›mlar getirildi.
Müsteﬂar Yard›mc›s› ve Genel
Müdür seviyesinde kat›lan D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› temsilcileri,
Türk-Alman ‹ﬂ Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, DE‹K Kurucu Kuruluﬂlar›’n›n yer ald›¤›
Türk-Alman ‹ﬂ Konseyi taraf›ndan düzenlenen “Türkiye’nin
Almanya Politikas›” toplant›s›nda hem Almanya hem de Türkiye cephesinden özel sektör ve
kamu çal›ﬂanlar›n›n birlikte hareket etmesinin iliﬂkileri geliﬂtirmenin anahtarlar›ndan biri oldu¤u sinyali verildi.
Kamu diplomasisine özel
sektörün pazar araﬂt›rma, oluﬂturma ve geliﬂtirme vizyonunun dahil edilmesi gerekti¤ini
ifade eden D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›
temsilcileri, özel sektöründe
yer ald›¤› de¤erlendirme toplant›lar›n›n hayata geçirilmesi
gerekti¤ini aç›klad›. Toplant›da, Türk-Alman ‹ﬂ Konseyi’nin hâlihaz›rda yürüttü¤ü
görüﬂmelere ilave di¤er iﬂ
konseylerinin de D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤› ile eﬂgüdüm halinde düzenleyece¤i buna benzer koordinasyon toplant›lar›n›n yarar getirece¤i konusunda mutab›k kal›nd›. Toplant› s›ras›nda D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan gelen di¤er
bir çözüm önerisi ise bilgi

Türk-Avrasya ‹ﬂ Konseyleri taraf›ndan desteklenen, ‘Güç ve Elektrik Dünyas› Avrasya 2009 Konferans›’, Terrapinn taraf›ndan 16-18
Kas›m tarihlerinde ‹stanbul’da gerçekleﬂtirildi. Çok say›da iﬂadam›n›n
yer ald›¤› konferansta enerji piyasas› masaya yat›r›ld›. Konferansa kat›lan Türk-Avrasya ‹ﬂ Konseyleri Koordinatör Baﬂkan› Tu¤rul Erkin,
gerçekleﬂtirdi¤i sunumunda kat›l›mc›lara do¤algaz piyasas› hakk›nda geniﬂ bilgiler verdi. Özellikle
Avrupa’da do¤algaza olan ihtiyac›n
gün geçtikçe art›ﬂ gösterdi¤ini söyleyen Erkin, artan talebin karﬂ›lanmas› için Avrupa ülkelerinin ithalata yöneldi¤ini kaydetti. Türkiye’nin
de do¤algaz ihtiyac›n›n her geçen
sene artt›¤›n› ifade eden Erkin, artan petrol fiyatlar› ve do¤al kaynaklar›n azalmas›n›n bu ihtiyac› tetikledi¤ini kaydetti. Erkin; “AB’nin
do¤al gaz talebini karﬂ›lamak
amaçl› projelerin yan›nda Türkiye’nin de iç tüketimini karﬂ›lamak
amac›yla bu projelere kat›lmas› iyi
bir çözümdür. Bu çözüm yollar›n›n
uygulanabilmesi için en önemli koﬂul talebi karﬂ›layacak büyük do¤al
gaz rezervlerini de¤erlendirmektir.

Türkiye’nin çevresine göz att›¤›m›zda böyle büyük rezervleri görebiliyoruz. Dünya do¤al gaz rezervlerinin
yüzde 72’si Türkiye’nin çevresindeki
ülkelerde bulunmaktad›r. Bu rezervlerin iki önemli talibi vard›r. AB Ülkeleri ve Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti. Kaynaklar›n azald›¤›n› düﬂünürsek bu konuda önlemler al›nmal›” ﬂeklinde konuﬂtu.

TEDB‹RLER ALINMALI
Do¤algaz fiyat›n›n art›ﬂ› ve giderek artan önemi nedeniyle çeﬂitli
önlemler al›nmas› gerekti¤ini ifade
eden Tu¤rul Erkin bu önlemleri
ﬂöyle s›ralad›; “AB’nin enerji politikalar›, Enerjiyi tasarruflu kullanmak, Yenilenebilir kaynaklar› geliﬂtirmek, Nükleer enerjiye geçmek,
Kömür yakma teknolojilerini geliﬂtirmek, D›ﬂa ba¤›ml›l›¤› azaltmak,
Do¤algazda yeni üreticilere ve yeni
güzergâhlara yönelmek.” Bu çerçevede Türk ﬂirketlerinin çeﬂitli alt
yap› çal›ﬂmalar›nda yer almas›n›n
kaç›n›lmaz oldu¤unu belirten Erkin, Türkiye’nin bu nedenle do¤algaz projelerinde ve yeni do¤algaz hatlar›nda mutlak ülke konumunda oldu¤unun alt›n› çizdi.

AB ülkelerinin enerji talebinin yüzde 80’i fosil yak›tlardan karﬂ›lan›yor.

AB çevre sorununa el att›

paylaﬂ›m›n› en h›zl› ve verimli
ﬂekilde yapmaya yönelik. Sürekli olarak elektronik haberleﬂme yoluyla iletiﬂim ve bilgi
paylaﬂ›m›n›n hem iliﬂkileri
canl› tutaca¤› hem de zamandan kazanmaya yard›mc› olaca¤› dile getirildi.

da Almanca bilme zorunlulu¤unun da önemli s›k›nt›lar yaratt›¤›n›n alt›n› çizen Bakanl›k temsilcileri, Almanya’n›n bu politikay› Türkleri izole etmek riskine ra¤men devam ettirmesinin
olumsuz etkilerinin alt›n›n çizilmesi gerekti¤ini belirtti.

ALMANYA’DAK‹ TÜRKLER
‹ZOLE ED‹LMEMEL‹

AB’N‹N GELECE⁄‹ NE OLACAK

D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’n›n toplant› s›ras›nda gerçekleﬂtirdi¤i
sunumda alt›n› çizdi¤i hususlar
da hayli ilgi çekici olarak ifade
ediliyor. Almanya’daki nüfusunun 2 milyon 700 bine yaklaﬂmas›yla birlikte, ülkede yaﬂayan
Türklerin de iﬂsizlik oran›n›n
yüzde 30 gibi bir oranda artt›¤›
belirtiliyor. Türk giriﬂimcisinin
bu konuda istihdam yaratmak
için yeni giriﬂimlerde bulunmas› gerekti¤i iﬂaret ederken, Almanya’da bugüne kadar pek
çok Türk aile birleﬂme vakas›n-

Türkiye’de s›kl›kla dile getirilen Türkiye’nin AB sürecinin
ne olaca¤› sorusunun yan› s›ra
Türkiye-AB iliﬂkilerine odaklanmamak gerekti¤ini vurgulayan D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› yetkilileri,
art›k daha ziyade AB’nin gelece¤i ile ilgilenilmesi gerekti¤ini
söyledi. Türk özel sektörünün
de Almanya’daki çal›ﬂmalara
daha yak›ndan destek vermesine ihtiyaç duyuldu¤u ve bu
konuda Türk iﬂadamlar›n›n
Alman partnerleri ile eﬂ zamanl› olarak hareket etmesi
gerekti¤inin alt› çizildi.

C M Y B

Türk-‹ngiliz ‹ﬂ Konseyi, Türk-‹ngiliz Çevre Derne¤i (UTES) ile iﬂbirli¤i içinde 24 Kas›m tarihinde
TOBB Plaza’da Türk iﬂ dünyas› ve
sivil toplum temsilcilerinin kat›l›m›
ile Avrupa Birli¤i Çevre Müktesebat› ve ulusal uygulamalar üzerine bir
bilgilendirme semineri gerçekleﬂtirdi. Seminerin aç›l›ﬂ konuﬂmalar›
Türk-‹ngiliz Yürütme Kurulu üyesi
Sinan Dall› ve UTES Direktörü
Kumru Adanal› taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Seminerde Marmara Üniversitesi Avrupa Birli¤i Enstitüsü
Ö¤retim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Rana ‹zci, UTES Direktörü Kumru
Adanal›, Çevre Bakanl›¤› D›ﬂ ‹liﬂkiler ve AB Daire Baﬂkan› Dr. Cengiz
Baykara, BM Kalk›nma Program›
Proje Yöneticisi Bahar Ubay ve DB
Tar›msal Enerji Endüstri ve Ticaret
A.ﬁ.’nin Genel Müdürü Selçuk Boroval› konuﬂmac› olarak yer ald›lar.
AB Çevre politikas›n›n öne ç›km›ﬂ temel uygulama alanlar› hava
ve su kalitesi, at›k yönetimi, endüstriyel ve kimyasal kirlilikle mücadele, nükleer güvenlik, gürültü
kirlili¤i ve iklim de¤iﬂikli¤i baﬂl›klar›ndan oluﬂan sunumlarda enerji
konusu ayr›ca ele al›nd›. AB enerji
talebinin yüzde 80’i fosil yak›tlardan karﬂ›land›¤› ve büyümeye ba¤l›
olarak tüketimi ve çevreye verilen
zarar artt›¤› belirtildi. AB ‹klim
Stratejisine göre “Geliﬂmiﬂ ülkele-

rin” sera gaz› emisyonlar›n› 2020 y›l›na kadar 1990 seviyelerinin yüzde
25 ila yüzde 40 alt›na indirmelerinin gerekti¤ini belirten konuﬂmac›lar, “Geliﬂmekte olan ülkelerin” ise
emisyon art›ﬂlar›n› s›n›rland›rmalar›,
yani ülkelerin sera gaz› emisyonlar›n› 2020 y›l›na kadar hiçbir önlemin al›nmad›¤› durumda ulaﬂaca¤›
(BAU) emisyon miktarlar›n›n yüzde
15 ile yüzde 30 aras›nda azaltmalar›
gerekti¤i ifade edildi. Geliﬂmekte
olan ülkelerin sürece kat›l›mlar›n›
sa¤lamak üzere sektörel azalt›m hedefinin benimsenmesi, geliﬂmekte
olan ülkeler aras›nda farkl›l›klar›n
tan›mlanmas› üzerinde durulan
seminerde AB ‹klim düzenlemeleri çerçevesinde Avrupa’n›n
yüksek enerji verimli, düﬂük karbon ekonomisine geçiﬂinin sa¤lanmas› ifade edildi. Bu amaçla,
enerji verimlili¤i art›ﬂ› ile enerji
tüketimindeki art›ﬂ›n 2020 y›l›
için yüzde 20 azalt›lmas›, yenilenebilir enerjilerin pay›n›n, enerji
piyasalar›ndaki yüzde 9’luk pay›n›n yüzde 20’lere ç›kar›lmas› gerekti¤inin alt› çizildi. Ayr›ca, yenilenebilir enerji çabas›n›n karﬂ›lanmas›nda, yüzde 10’luk azalt›m
çabas›n›n sürdürülebilir olarak
üretilen biyoyak›tlar ve di¤er yenilenebilir enerjilerden temini
üzerine AB ülkeleri aras›nda anlaﬂma sa¤land›¤› belirtildi.

C M Y B

Türkiye’de yaklaﬂ›k 1.3 milyon iﬂletmeyi temsil eden Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan›
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Avrupa’daki
2 bin Oda, 19 milyon iﬂletme ve 22
trilyon dolarl›k bir ekonomiyi temsil
eden Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalar› Birli¤i’nin (Eurochambres) Baﬂkanl›k Divan›na ve 1’inci Baﬂkan
Yard›mc›l›¤›na seçildi. Eurochambres
tarihinde ilk kez ‘AB üyesi olmayan
bir ülkenin temsilcisi’ bu koltu¤a
oturacak. 2001’de TOBB Baﬂkan› oldu¤u andan itibaren Eurochambres’›n zirvesine ç›kmak için çal›ﬂmaya baﬂlayan ve Ekim ay›nda sonuçlanan seçimden önce 22 ülkeyi kapsayan propaganda çal›ﬂmas› baﬂlatan
Hisarc›kl›o¤lu, Eurochambres tarihinde ilk kez ‘AB üyesi olmayan bir
ülkenin temsilcisi’ olarak bu koltuklara oturdu.
45 ülkenin ulusal odalar birliklerinin üye oldu¤u Eurochambres seçimlerinde oy kullanan 40 ülkeden
35’ini deste¤iyle kullan›lan 88 oyun
76’s›n› almay› baﬂaran Hisarc›kl›o¤lu,
“Yönetim Kurulunda 6 y›ld›r var›z
ama baﬂkanl›k divan› ve baﬂkan yard›mc›l›¤› mümkün olmuyordu. Bunun için çok çal›ﬂt›k. Yunanistan,
Güney K›br›s, Avusturya, Fransa ve

Tu¤rul Erkin, konferansta do¤algaz piyasas› hakk›nda geniﬂ bilgiler verdi.

GÜNCEL

Türkiye ve Kosta Rika
iliﬂkileri geliﬂtirilmeli
Konsey’in toplant›lar›n›n ikincisi Rusya’da gerçekleﬂecek.

Türk-Rus ‹ﬂ Konseyi
iki ayr› toplant› yapacak
Türk-Rus ‹ﬂ Konseyi Aral›k
ay›nda iki ayr› toplant› gerçekleﬂtirecek. ‹ﬂ konseyinin biri
‹stanbul’da di¤er Rusya’da olmak üzere düzenleyece¤i iki
toplant›n›n da ana temas› ortak çal›ﬂma platformu oluﬂturacak. 16-18 Aral›k tarihlerinde ‹stanbul’da yap›lmas› öngörülen Türk-Rus ‹ﬂ Konseyi
Ortak Toplant›s›’n›n gerek
kat›l›mc›lar› gerekse içeri¤i
bak›m›ndan 2009 y›l› de¤erlendirme ve 2010 y›l› yeni
dönem planlama toplant›s›

kapsam›nda de¤erlendirilmesi hedefleniyor. ‹stanbul’da gerçekleﬂecek olan
bu toplant›da Türk-Rus iliﬂkilerinde gelinen son nokta
ve kriz döneminden yavaﬂ
yavaﬂ ç›kmaya baﬂlayan ekonomilerin önümüzdeki dönemde öngörülen hareketleri
tart›ﬂ›lacak. Rusya’da yap›lacak toplant›da ise Türk-Rus ‹ﬂ
Konseyi Yürütme Kurulu
Stravropol’e bir seyahat düzenleyecek. Daha fazla bilgi
için: sarikan@deik.org.tr

Kosta Rika Devlet Baﬂkan›
Oscar Arias, Türk-Amerika ‹ﬂ Konseyleri’nin onuruna verdi¤i yemekte;
“Belki bu akﬂam Dersaadet’te, bu güzel kent ‹stanbul’da Kosta Rika ve
Türkiye yeni iﬂbirlikleri
için ad›mlar at›labilir” dedi.
Türk-Amerika ‹ﬂ Konseyleri’nin 24
Kas›m’da Kosta Rika Fahri Konsoloslu¤unun deste¤i ile düzenledi¤i akﬂam
yeme¤inin onur konu¤u Kosta Rika
Devlet Baﬂkan› Oscar Arias’d›. Yemek
s›ras›nda konuﬂma yapan Nobel Bar›ﬂ
Ödüllü Devlet Baﬂkan›, ‹stanbul’un
birçok ad› oldu¤unu ö¤rendi¤ini ve
bir ad›n›n da mutlulu¤a aç›lan kap›
anlam›na gelen “Dersaadet” oldu¤unu
belirterek, ‹stanbul’un do¤u ve bat›
aras›nda bir kap› oldu¤unu vurgulad›.
Arias, “Belki bu akﬂam Dersaadet’te
bu güzel kent ‹stanbul’da Kosta Rika
ve Türkiye yeni iﬂbirlikleri için ad›mlar
atabilir” diye konuﬂtu. Kosta Rika ve
Türkiye aras›ndaki ticari iliﬂkilerin her
iki ülke aç›s›ndan da çok düﬂük oldu¤unu dile getiren Arias, “Bizim Türkiye’ye ihracat›m›z 1,2 milyon dolar, ithalat›m›z ise 12,3 milyon dolar. Kosta
Rika, Türkiye’ye kendini tan›tmak zorunda” de¤erlendirmesinde bulundu.

EBRD Finansman
Semineri düzenliyor
Avrupa ‹mar ve Kalk›nma
Bankas› (EBRD) ile Türk-Çek
‹ﬂ Konseyi, 10-11 Aral›k tarihlerinde Prag’da Ortak Finansman Semineri düzenleyecek. Orta Avrupa’dan Orta
Asya’ya kadar piyasa ekonomilerini ve demokrasiyi hakim k›lmak için çal›ﬂmalar
yürüten EBRD ile Türk-Çek
‹ﬂ Konseyi Prag’da düzenlenecek konferansta Türkiye

ile Avrupa ülkeleri aras›nda
oluﬂturulabilecek ortak finansman kaynaklar›n› görüﬂecek. Türkiye’nin 2010 y›l›
için yeni yat›r›m ortamlar› ve
iﬂbirli¤i imkanlar›n› yakalayabilmesi için görüﬂmelerine
tam gaz devam DE‹K, bu konuda tüm sivil toplum örgütlerini de harekete ve iﬂbirli¤ine ça¤›r›yor. Daha fazla bilgi
için: aarican@deik.org.tr

Devlet Baﬂkan› Arias, Kosta Rika
hakk›nda bilgiler vererek, ülkenin nüfusunun Türkiye’ye göre 15 kat daha
düﬂük oldu¤unu, ülkelerindeki e¤itimin ücretsiz ve zorunlu oldu¤unu belirterek, “Askere yat›r›m yapaca¤›m›za
insan›m›za yat›r›m yapt›k. Ülkemizi
korumak için tanklara tüfeklere de¤il,
e¤itime önem verdik” dedi. Arias,
Kosta Rika’da tüm ö¤rencilerin 2017
y›l›na dek 2 yabanc› dil ö¤reneceklerini belirterek, bugün en fazla mikroçip ihraç eden ülke olduklar›n› ifade
etti. ‹stikrarl› bir ekonomiye sahip
olduklar›n› söyleyen Arias, uluslararas› ﬂirketlerin Kosta Rika’y› üs olarak belirlediklerini anlatt›. Devlet
Baﬂkan› Arias, y›lda 2 milyar dolar
yabanc› sermaye çektiklerini, kiﬂi baﬂ›na denk gelen yabanc› sermayenin,

Türk-Alman
‹ﬂ
Konseyi
“Irak’ta Türk-Alman ‹ﬂbirli¤i” konulu toplant› düzenleyecek. 10
Aral›k tarihinde ‹stanbul’da yap›lmas› öngörülen toplant›n›n,
Türk ve Alman özel sektörlerinin karﬂ›laﬂt›rmal› üstünlükleri
göz önünde tutularak bütünleyici bir çal›ﬂma anlay›ﬂ› ve hedef
odakl› bir yaklaﬂ›mla Irak’›n sundu¤u ekonomik f›rsatlardan daha etkin faydalan›lmas› yönünde
at›lan önemli bir ad›m olmas›
hedefleniyor. Üçüncü pazarlarda
iﬂbirli¤i konusunda yeni aray›ﬂlar ve yeni projeler yürüten iﬂ
konseyinin Bakanl›k deste¤i ile
Türk-Alman ortak sektörlerini
üçüncü ülkelerle birleﬂtirebilmesi planlan›yor. Daha fazla bilgi
için: leylagurbuz@deik.org.tr

Türk-Kuveyt
‹ﬂ Forumu
Aral›k ay›nda

NÜFUSUMUZ S‹ZDEN 15 KAT DÜﬁÜK
EBRD ve DE‹K Prag’da ortak finansman kaynaklar›n› görüﬂecek.

Irak’ta
Türk-Alman
iﬂbirli¤i

Oscar Arias, Kosta Rika ve Türkiye aras›ndaki ticari iliﬂkilerin düﬂük oldu¤unu belirtti.

Türkiye’nin de dahil oldu¤u birçok
ülkeden daha yüksek oldu¤una dikkati çekerken, krizden sonra da Kosta Rika’da uluslararas› ﬂirketlerin yat›r›mlar›n› geniﬂlettiklerini gördüklerini, bürokrasiyi sadeleﬂtirerek altyap›y› geliﬂtirdiklerini kaydetti.

SEKTÖRLER‹ ‹NCELEMEL‹Y‹Z
Türk-Amerika ‹ﬂ Konseyleri Koordinatör Baﬂkan› Dr. Y›lmaz Argüden konuﬂmas›nda Türkiye ve Kosta Rika iliﬂkilerine de¤indi. Argüden; “Ülkelerimiz aras›ndaki duygusal ve kültürel
uzakl›k fiziksel mesafeden çok daha
azd›r. Öyle ki, ikili ekonomik iliﬂkilerimizin geliﬂmeye baﬂlayaca¤› konusun-

da ﬂüphemiz yoktur. E¤itim ve kültür
alanlar›nda da, iﬂbirliklerimiz bu duygusal mesafeyi azaltacakt›r. Bugün
karﬂ›l›kl› iﬂbirliklerimizi derinleﬂtirmek
için, biliﬂim, turizm, tar›m ve g›da sektörleri gibi birçok alan› incelemeliyiz”
dedi. Kosta Rika Fahri Konsolosu Serhan Süzer de Kosta Rika’n›n yüzde 97
oran›yla okuryazarl›¤› en yüksek ülke
oldu¤unu, ayr›ca yaz›l›m ve medikal
alanda uluslararas› ﬂirketlerin bu ülkede bulundu¤unu söyledi. Yat›r›m yapmak isteyenlere “Kosta Rika’dan baﬂlamay›” önerdi¤ini belirten Süzer;”’Türkiye ve Kosta Rika aras›nda k›sa bir
süre içinde serbest ticaret anlaﬂmas›
imzalanmas›n› istiyoruz”’ dedi.

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

Cumhurbaﬂkan›
Abdullah
Gül’ün 21-23 Aral›k tarihlerinde
Kuveyt’e gerçekleﬂtirece¤i seyahat çerçevesinde DE‹K, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i iﬂbirli¤inde Türk özel sektörünü TürkKuveyt ‹ﬂ Forumu’na götürüyor.
Kuveytli iﬂadamlar› ile ayn› platformda buluﬂacak olan Türk özel
sektörü temsilcileri toplant› s›ras›nda ikili görüﬂme yapabilme f›rsat›n› da bulacaklar. Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün de kat›lmas› öngörülen toplant›n›n karﬂ›l›kl›
ikili iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi yönünde at›lacak önemli bir ad›m
olaca¤› düﬂünülüyor. Daha fazla
bilgi için: akoc@deik.org.tr

Ça¤layan ile
Azerbaycan
seyahati

Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan, Azerbaycan’a düzenleyece¤i
seyahat s›ras›nda Türk iﬂadamlar›n› da beraberinde götürecek.
Türk-Azerbaycan ‹ﬂ Konseyi’nin
düzenleyece¤i seyahatin aral›k
ay› içerisinde gerçekleﬂtirilmesi
planlan›yor. Türk-Azerbaycan
iliﬂkilerinde 2009 y›l›nda görülen
iniﬂli ç›k›ﬂl› hareketin 2010 y›l›nda daha baﬂar›l› bir ivme kazanmas› için görüﬂmeler yürüten
konseyin, Azeri iﬂadamlar›n› ziyaret ederek Türk iﬂadamlar› ile
buluﬂturmas›n›n ekonomik canlanmaya uygun bir ortam haz›rlayaca¤› düﬂünülüyor. DE‹K, TürkAzeri iliﬂkilerinin avantajlar›n› ticari birlikteliklere taﬂ›mak istiyor.
Bilgi için: neski@deik.org.tr

YEN‹ DE‹K ÜYELER‹
■ Anadolu Araçlar Tic. A.ﬁ.
■ Anel Elektrik Proje Taahhüt Ticaret A.ﬁ.
■ Ata Bilgisayar ve Elektronik San. Tic. Ltd. ﬁti.
■ Atilla Makina ‹nﬂaat Ltd. ﬁti.
■ Bir Enerji Elektrik Toptan Sat›ﬂ ‹th. ‹hr. A.ﬁ.
■ Çaml›k ‹nﬂaat D›ﬂ Tic. Ltd. ﬁti.
■ Cevahir Gurup ‹nﬂaat Turizm Tic. San. A.ﬁ.
■ Demas International Lojistik
Hizmetleri ve Tic. A.ﬁ.
■ Edelstaal Group Turizm Yat›r›mlar› ve
‹ﬂletmeleri A.ﬁ.
■ Elimsan ﬁalt Cihazlar› ve
Elektromekanik San. Tic. A.ﬁ.
■ Elit Dayan›kl› Tük. Mall.
Deri Mam. G›da D›ﬂ Tic. Paz. ve Nak. Ltd. ﬁti.
■ Ero¤lu Holding
■ Frigo Mekanik A.ﬁ.
■ Gemini Turizm Ticaret Limited ﬁirketi
■ Hempel Coatings San. ve tic. Ltd. ﬁti.
■ Karakuﬂ ‹th. ‹hr. Ulus. Taﬂ. San. Tic. A.ﬁ.
■ Metag ‹nﬂaat Ticaret A.ﬁ.
■ MGY Otomotiv Sanayi A.ﬁ.
■ Park Holding Anonim ﬁirketi
■ Parlam›ﬂ ﬁirketler Gurubu
■ RB Group
■ S›la Teknik Oto Yan San. ve Tic. A.ﬁ.
■ Sinerji Proje Yönetimi Elek. Elekt.
ve Sa¤. Tekno. D›ﬂ Tic. Ltd. ﬁti.
■ Sony Eurasia
■ Toksan Yedek Parça A.ﬁ.
■ Yaﬂar Dondurma ve G›da Maddeleri A.ﬁ.
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