2

GÜNCEL

1 HAZ‹RAN 2009
PAZARTES‹

Kanadal› iﬂadam›
Türkiyeyi mercek
alt›na ald›

POLONYA ‹LE ‹ﬁB‹RL‹⁄‹
PROTOKOLÜ ‹MZALANDI
Türk-Polonya ‹ﬂ Forumu, Baﬂbakan Recep Tayyip
Erdo¤an’›n Polonya’ya resmi ziyareti vesilesiyle 14
May›s’ta düzenlendi. Forumda Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan ve Polonya Baﬂbakan Yard›mc›s›
Waldemar Pawlak, ‹ﬂbirli¤i Protokolü’nü imzalad›.
d›mc›lar› Kemalettin Güneﬂ ve Özkan
Karaca ile toplam 24 kurum ve firma
temsilcisi kat›ld›.
Ziyaret s›ras›nda 13 May›s’ta Polonya’da yerleﬂik Türk-Polonya ‹ﬂadamlar› Derne¤i taraf›ndan 40’› aﬂk›n
Dernek üyesinin kat›l›m› ile Türk iﬂadamlar› heyeti onuruna bir çal›ﬂma
yeme¤i düzenlendi. Çal›ﬂma yeme¤inin ard›ndan Varﬂova Marriott Hotel’de Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an, D›ﬂ Ticaretten Sorumlu Devlet
Bakan› Zafer Ça¤layan ve Ulaﬂt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n kat›l›m›yla
bir sohbet toplant›s› düzenlendi. Polonya’da yerleﬂik Türk iﬂadamlar›n›n
da yer ald›¤› toplant›da inﬂaat, enerji,
tekstil, ulaﬂt›rma-taﬂ›mac›l›k sektör
temsilcileri görüﬂlerini aktard›. Gü-

YÜKSEK KATILIMLI ‹ﬁ KONSEY‹
Ziyaretin ikinci gününde Türk
iﬂadamlar› heyeti, Halim Mete baﬂkanl›¤›nda Polonya’da yerleﬂik Semih Ltd. taraf›ndan inﬂaa edilen ve
32 bin metrekare alana kurulu EEAC Tüketici Ürünleri Halini ziyaret
ederek firma yetkililerinden projeye
ve Polonya pazar›na iliﬂkin bilgi ald›lar. Ayn› gün ö¤leden sonra, Say›n Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan
ve Polonya Baﬂbakan Yard›mc›s› ve
Ekonomi Bakan› Waldemar Paw-

lak’›n kat›l›mlar› ile “Türk-Polonya
‹ﬂ Forumu” gerçekleﬂtirildi.
Aç›l›ﬂ sunumlar›nda, Halim Mete
ve Mithat Yenigün, iki ülke ekonomik ve ticari iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi
için Türk iﬂadamlar›na vize, çal›ﬂma
ve oturma izni almas› hususlar›nda
kolayl›k sa¤lanmas›n›, ücretsiz geçiﬂ belge say›s›n›n 10 bin en az 20
bine ç›kar›lmas› gereklili¤ini, Polonya’da proje üstlenen Türk inﬂaat
firmalar›na Türkiye’den geçici iﬂgücü temini imkan› sa¤lanmas›n› ve
iki ülke aras›nda muhabir bankac›l›k sisteminin geliﬂtirilmesi hususlar›n› vurgulad›. Bakan Ça¤layan ve
Pawlak taraf›ndan “Türkiye-Polonya ‹ﬂbirli¤i Protokolü” iﬂadamlar›n›n
huzurunda imzaland›. Toplant›ya,
her iki ülkeden 70 dolay›nda iﬂadam› kat›l›m sa¤lad›. Görüﬂmeler Türkiye-Polonya iliﬂkileri ve Türkiye’deki yat›r›m ortam›, Polonya’daki yat›r›m teﬂvikleri ve altyap› projeleri konulu sunumlar ve ard›ndan
ikili firma görüﬂmeleri ile sona erdi.

Tayvanl› firmalar yat›r›m
için tesisleri inceledi
DE‹K/ Türk-Tayvan ‹ﬂ
Konseyi 2. Ortak Toplant›s› 5 May›s’ta TOBB Plaza’da
gerçekleﬂtirildi.
Türk-Tayvan ‹ﬂ Konseyi
Baﬂkan› Yavuz Onay ve
Çin Uluslararas› Ekonomik ‹ﬂbirli¤i Kurumu (CIECA) Baﬂkan› Chung-Yu
Wang’›n aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n›
gerçekleﬂtirdikleri
toplant›da, Baﬂbakanl›k
Yat›r›m Destek ve Tan›t›m
Ajans› Baﬂkan Yard›mc›s›
Arda Aç›ksöz, Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu
Ankara Temsilcisi Ming-Liang Lee, TÜB‹SAD Yöetim Kurulu Baﬂkan› Tu¤rul Tekbulut, Metal Endüstrileri Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme Merkezi Daire
Baﬂkan› Tzu Chen Kuo ve
Çin Cumhuriyeti-Tayvan
Eximbank Daire Baﬂkan›
Huey-Jaun Luh birer sunum gerçekleﬂtirdiler. Sunumlar›n ard›ndan taraflar
aras›nda bir Ortak Bildiri

imzalanarak, 3. Ortak
Toplant›n›n kas›m ay›nda
Taipei’de gerçekleﬂtirilmesine karar verildi.
Yaklaﬂ›k 60 firma temsilcisinin kat›ld›¤› toplant›n›n ard›ndan Türk ve
Tayvanl› firmalar aras›nda
ikili iﬂ görüﬂmeleri gerçekleﬂtirildi. Finans, elektronik, tekstil, yenilenebilir
enerji, t›bbi cihazlar, mermer, inﬂaat, makine, kal›plama ve lojistik alanlar›nda gerçekleﬂtirilen ikili
görüﬂmeler esnas›nda kurulan temaslar sonucu ‹stanbul ve Isparta’da baz›
üretim tesislerine ziyaretler de gerçekleﬂtirildi.
Türkiye’deki yat›r›mlar›
henüz istenen seviyede
olmayan Tayvan delegasyonunun özellikle yenilenebilir enerji, makine ve
lojistik sektörlerinde yak›n dönemde ülkemizde
yeni yat›r›mlar gerçekleﬂtirmeleri bekleniyor.

‹HRACATTA ABD’YE BA⁄IMLI
‹hracat›n›n yüzde 90’›n›
yapt›¤› ABD’ye ba¤›ml›l›ktan
kurtulmak isteyen Kanadal›
iﬂadamlar› yeni pazar aray›ﬂlar›na girdi. Özellikle büyüyen pazarlara yönelen Kanada, Türkiye’yi de ticari anlamda mercek alt›na ald›.
Türkiye’nin uyar›lar›na ra¤men. Kanada hükümetinin
1915 olaylar›ndan “soyk›r›m”
olarak bahsetmesi ve hükümet üyelerinin Ermeni “soyk›r›m” gecesine kat›lmas›
üzerine Türkiye’nin Ottowa
Büyükelçisi Rafet Akgünay,

Ankara’ya ça¤r›lm›ﬂt›. Ancak
bu durum, Kanadal› iﬂadamlar›n› etkilemedi. Aksine Türkiye ile iﬂ yapmak isteyen
Kanadal› firma say›s› artt›. ‹stanbul’da DE‹K/ KanadaTürk ‹ﬂ Konseyi toplant›s›na
Kanadal› yaklaﬂ›k 40 firma ve
50 iﬂadam› kat›ld›. Türk-Kanada ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Dr.
Y›lmaz Argüden de, Kanadal›
iﬂadamlar›n›n Ermeni sorunu
hakk›nda çok fazla “ilgili ve
bilgili” olmad›¤›n› söyledi.
Argüden, ihracat›n›n yüzde
90’›n› ABD’den yapan Kanada’n›n bu ba¤›ml›l›ktan kurtulmak için h›zl› büyüyen
“pazarlara yaklaﬂt›¤›n› belirterek “Bu pazarlardan biri de
Türkiye. Bir önceki toplant›m›za gelen herkesin iﬂ ortakl›klar›yla ayr›ld›¤›n› söylediler. Bu kez de iﬂ görüﬂmeleri
verimli geçti. Birlikte Türkiye’de ve bölgede iﬂ yapmak
istiyorlar” dedi. ‹ki ülke aras›nda en büyük sorunun mesafe oldu¤unu söyleyen Argüden, “THY’nin Kanada’ya
do¤rudan uçuﬂa baﬂlamas›
gerek. Ayr›ca politikac›lar›n
da tarihçilik yapmas›n›n önüne geçerek duygusal mesafeyi art›rmamak ﬂart” diye konuﬂtu. Toplant›da bu mesaj›
verdi¤ini kaydeden Argüden
Kanada taraf›n›n ise Türkiye’nin lobi yapmas›n› tavsiye
etti¤ini söyledi.
Y›lmaz Argüden, uzakl›¤›,
nüfusunun kaplad›¤› yere
oranla az oluﬂu ve ABD’ye
komﬂu olmas› gibi nedenlerle
Kanadan›n Türkiye için “zor
pazar” olarak niteledi. Kanada’yla çifte vergilendirme sorununun aﬂ›lamad›¤›ndan yak›nan Argüden, bunun için haz›rlanan anlaﬂman›n siyasi nedenlerle imzalanamad›¤›n› ifade etti. Karﬂ›l›kl› görüﬂmelerde enerji, biliﬂim, madencilik
ve tabii kaynaklar ile tar›m
sektörleri öne ç›kt›. Ayr›ca
Türkiye’de iﬂ yapmak, Gürcistan ve Azerbaycan özelinde
bölgede ortakl›k kurmak gibi
konulardaa da oturumlar yap›ld›. Toplant›ya. Kanada
Uluslararas› Ticaret Bakan Yard›mc›s› Levesque de kat›ld›.

‘Fransa’da Türk Mevsimi’
için haz›rl›klar de¤erlendirildi

Türk-Suriye ‹ﬂ Forumu’nda iki ülke siyasi iradelerinin ekonomik iliﬂkileri destekledi¤i konuﬂuldu.

SUR‹YE ‹ﬁ FORUMLARI YAPILDI
Türk-Suriye ‹ﬂ
Forumu’nda
Serbest Ticaret
Anlaﬂmas›’n›n
katk›lar›yla 2008
y›l› sonunda
ticaret hacminin
bir önceki y›la
göre yüzde 50
artt›¤› vurguland›.

Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün 15-17 May›s tarihleri
aras›nda Suriye Arap Cumhuriyeti’ne gerçekleﬂtirdi¤i ziyaret
kapsam›nda ﬁam ve Halep’te ‹ﬂ Forumlar› düzenlendi.
ﬁam’da yap›lan Türk-Suriye ‹ﬂ Forumu’nda Cumhurbaﬂkan›
Abdullah Gül, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaﬂkan›
Beshar Esad, Suriye Ekonomi Bakan› Amer Hosni Lutfi, T.C.
D›ﬂ Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan yapt›klar› konuﬂmalar›nda iki ülke siyasi iradelerinin ekonomik
iliﬂkileri destekledi¤ini, Serbest Ticaret Anlaﬂmas›’n›n katk›lar›yla 2008 y›l› sonunda ticaret hacminin bir önceki y›la göre
yüzde 50 art›ﬂ kaydetti¤ini, önümüzdeki üç y›lda ticaret hacminin 5 milyar dolara ç›kmas›n›n hedeflendi¤ini, Suriye’de
her geçen gün daha fazla Türk yat›r›m› görmekten büyük
memnuniyet duyuldu¤unu ifade ettiler. Halep’te yap›lan ‹ﬂ
Forumu’nda Halep Ticaret Odas› Baﬂkan›, T‹M Baﬂkan›
Mehmet Büyükekﬂi, TUSKON Baﬂkan› R›zanur Meral, TürkSuriye ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Ruhsar Pekcan konuﬂma yapt›lar.

C M Y B

DE‹K/ Türk-Frans›z ‹ﬂ Konseyi, bu y›l Paris’te gerçekleﬂtirilecek “Fransa’da Türk Mevsimi”
etkinli¤inin haz›rl›klar› için aralar›nda; Türk Frans›z ‹ﬂ Konseyi
Baﬂkan› Hasan Çolako¤lu, ‹ﬂ
Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri Özdem Sanberk, Fransa’n›n
Ankara Büyükelçisi Bernard
EmiÈ, Baﬂkonsolos Christine
Moro, Fransa’n›n ticaret ateﬂelerinin de yer ald›¤› bir toplant›
gerçekleﬂtirdi. 14 May›s 2009 tarihinde Ceylan Intercontinental
gerçekleﬂtirilen toplant›da Anselme Imbert ile Fransa’da ‘Türkiye Mevsimi’ etkinliklerine iliﬂkin yürütülen haz›rl›k çal›ﬂmalar›n› de¤erlendirildi. Türk taraf›
bütçesinin henüz onaylanmam›ﬂ
olmas› ve Cumhurbaﬂkanl›¤›
nezdinde Nisan ay›nda gerçekleﬂtirilmesi öngörülen fonlama
gecesinin gerçekleﬂtirilmemiﬂ
olmas› konular›ndaki endiﬂeler
dile getirildi. Ekonomik etkinliklerin ise halihaz›rda organizatör kurumlar taraf›ndan finanse edildikleri ve bu konudaki koordinasyonunun devam
etti¤i vurguland›. DE‹K Türk
Frans›z ‹ﬂ Konseyi karﬂ› kanat
kuruluﬂu Medef International
nezdindeki ‘Conseil FrancoTurc’ün yeni baﬂkanl›¤›n› Fransa’da Türkiye Mevsimi’nin Baﬂkanl›¤›n› yürüten Axa Group
Baﬂkan› Henri de Castries’nin
devralmas› konusunda Büyükelçi’den destek talep edildi.

Bu y›l Fransa’n›n baﬂkenti Paris’te “Fransa’da Türk Mevsimi” etkinli¤i gerçekleﬂtirilecek.

C M Y B

Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n 13-15 May›s tarihleri aras›nda
Polonya’ya resmi ziyareti vesilesiyle,
DE‹K/ Türk-Polonya ‹ﬂ Konseyi taraf›ndan Türk iﬂadamlar› heyeti ziyareti
ve Polonya Ekonomi Bakanl›¤›’n›n evsahipli¤inde 14 May›s’ta “Türk-Polonya ‹ﬂ Forumu” düzenlendi. Forumda
Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan ve Polonya Baﬂbakan Yard›mc›s› ve Ekonomi Bakan› Waldemar Pawlak, “Türkiye-Polonya ‹ﬂbirli¤i Protokolü”nü iﬂadamlar›n›n huzurunda imzalad›.
Ziyarete, TOBB Baﬂkan Yard›mc›s›
ve DE‹K Yönetim ve ‹cra Kurulu
Üyesi Halim Mete, Türk-Polonya ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan› Mithat Yenigün,
TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Katkak ile ‹HK‹B Baﬂkan Yar-

lermak-Astaldi (‹talya) ortakl›¤›n›n
Varﬂova metrosu ihalesini en yak›n
Çinli rakiplerine 100 milyon dolar fiyat fark› ile kazand›klar›, ancak Çinli
firman›n Polonya Hükümeti nezdinde bir karalama kampanyas› sürdürdü¤ü ifade edilerek, hükümetten bu
yönde destek talep edildi. Ziyaret
kapsam›nda Devlet Bakan› Zafer
Ça¤layan ile Heyet Baﬂkan› Halim
Mete ve di¤er Türk iﬂadamlar› dar
kapsaml› bir görüﬂme gerçekleﬂtirdi.

ABD’ye ticari ba¤›ml›l›ktan
kurtulmak ve yeni ortakl›klar
kurmak isteyen Kanadal› iﬂadamlar›n›n ana duraklar›ndan
biri Türkiye oldu. “Küresel
De¤iﬂim Döneminde Ortak
Aç›l›mlar” temal› “7. DE‹K/Türk-Kanada ‹ﬂ Konseyi
ve Kanada-Türk ‹ﬂ Konseyi
Ortak Y›ll›k Konferans›” 12
May›s’ta ‹stanbul Hilton Oteli’nde düzenlendi. Toplant›n›n aç›l›ﬂ›nda konuﬂan TürkKanada ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›
Dr. Y›lmaz Argüden, bugüne
kadar Kanada’dan Türkiye’ye
gelen en büyük özel sektör
heyetini a¤›rlayarak iﬂ konseyinin bir kez daha rekora imza att›¤›n› belirtti. 150’den
daha fazla konu¤un iﬂtirak
etti¤i konferansa kat›lanlar
aras›nda Kanada Uluslararas›
Ticaret Bakan Yard›mc›s› Louis Levesque, Kanada Büyükelçisi Mark Bailey ve Kanada-Türkiye ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Ronald Denom da yer
ald›. Toplant›da iki ülke aras›ndaki ekonomik ve ticari
iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi için
gerekli ad›mlar ele al›narak,
“Küresel Belirsizlik ve Dönüﬂüm Sürecinde Türkiye’de ‹ﬂ Yapmak”, “Bölgede
Ortak F›rsatlar: Gürcistan ve
Azerbaycan”, “Yerel F›rsatlar: Belediyeler ile ‹ﬂ Yapmak” gibi oturumlar›n yan›
s›ra enerji ve temiz enerji
teknolojileri, biliﬂim ve iletiﬂim teknolojileri ve tar›m
sektörlerinin ele al›nd›¤› paneller gerçekleﬂtirildi.
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Portekiz ile iﬂbirli¤inde
sa¤lam ad›mlar›n sesi
IE Singapore Avrupa Bölge Sorumlusu Lay Boon Tan Türkiye’ye geldi.

Singapur’dan Türkiye
yat›r›m sinyalleri

Portekiz Cumhuriyeti Cumhurbaﬂkan› Anibal Antonio Cavaco Silva ve Portekizli iﬂadamlar› heyetinin ziyareti vesilesiyle 14 May›s’ta
‹stanbul Four Seasons Otel’de
Türk-Portekiz ‹ﬂ Forumu düzenlendi. DE‹K/ Türk-Portekiz ‹ﬂ Konseyi
Baﬂkan› Fahri Gökyayla ve AICEP
Baﬂkan› Basilio Horta’n›n moderatörlü¤ünü yapt›¤› toplant›da DE‹K
‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal›,
TUS‹AD Baﬂkan› Arzuhan Do¤an
Yalç›nda¤ ve Portekiz Devlet Müsteﬂar› Fernando Serrasqueiro birer
konuﬂma yapt›. Portekiz’in önde
gelen firmalar›ndan EDP Renewables ve BIAL Baﬂkanlar› taraf›ndan
enerji ve ilaç sektörleri tan›t›larak iﬂbirli¤i f›rsatlar› de¤erlendirildi.
Park Yönetim Yönetim Kurulu Baﬂkan› Tezcan Yaramanc›, Türkiye’deki Portekiz yat›r›mlar›n› ve kiﬂisel deneyimlerini aktar›rken TürkAvrasya ‹ﬂ Konseyi Yürütme Kurulu
Üyesi Cihan Candemir Avrasya’y›
tan›tan ve bölgede gerçekleﬂtirilebilecek iﬂbirli¤i olanaklar› hakk›nda
bir sunum gerçekleﬂtirdi. Portekizli
iﬂadamlar›, Türk firmalar›n› Portekiz’de yat›r›ma davet ederken Türk
iﬂadamlar› hem Türkiye’deki yat›r›mlar›n hemde Avrasya’da yap›lacak ortak giriﬂimlerin art›r›lmas› yönünde ça¤r›da bulundu.

Silva hararetle iﬂbirli¤i önerdi
Portekiz Cumhurbaﬂkan› Anibal Antonio Cavaco Silva, Türkiye ile ülkesi aras›nda iliﬂkileri

‘mükemmel’ olarak nitelendirirken, ﬂirketler aras›ndaki iﬂbirliklerinin artmas›n› ‘hararetle’ tavsiye etti. Silva, birçok önemli ﬂiketlerinin Türkiye’ye de aç›lmaya ve
burada bulaca¤› yerel ortaklar›yla
komﬂu ülke pazarlar›na eriﬂim
sa¤lamaya büyük istek duyduklar›m aktard›. ‹ki ülke aras›ndaki ticari iliﬂkilerin istenen seviyede
olmad›¤›n› belirten Silva ﬂöyle
konuﬂtu: “Elbette karﬂ›l›kl› yat›r›mlar›n yap›l›yor, Portekiz ﬂirketi
Cimpor 710 milyon Euro’yla, Türkiye’deki menkul k›ymete dayanmayan en büyük yat›r›mlardan
birini yapt›. Üçüncü ülke pazarlar›na yönelik ekonomik iﬂbirli¤i
platformlar› oluﬂturulmas› konusunu her iki ülke giriﬂimcilerinin
ciddiyetle ele almalar› gerekti¤ini
düﬂünüyorum. Bugün aram›zdaki
Türk ﬂirketlerini Portekizli karﬂ›tlar› ile ortak projeler belirlemelerini ve bunlar› geliﬂtirmelerini hararetle tavsiye ediyorum.”
Portekiz Cumhurbaﬂkan› Anibal Cavaco Silva yapt›¤› konuﬂmada ticari iliﬂkilerin baz› olumlu
geliﬂmelere karﬂ›n olmas› gereken düzeyin hâlâ çok alt›nda bulundu¤unu belirtti. Silva, “Portekiz ve Türkiye önemli birer turizm ülkeleri olmalar›na ra¤men
karﬂ›l›kl› yolcu say›s›, ﬂirketler
aras› iﬂbirli¤i ve karﬂ›l›kl› yat›r›mlar bak›m›ndan ikili ölçekte arzu
edilen düzeyi bir türlü yakalayamam›ﬂlard›r” dedi. Silva, “Bana

eﬂlik eden iﬂadamlar› heyetinin
hepsi de Türkiye ile çal›ﬂmaya ve
Türkiye’de ortaklar bulmaya büyük ilgi gösteriyorlar” dedi. Silva
ayn› zamanda bu ﬂirketlerin hemen hepsinin yenilenebilir enerji, bilgi teknolojileri ve süreç yönetimi, inﬂaat, çimento üretimi,
yap› malzemeleri, ilaç sanayi,
fabrika ve fabrika teçhizat›, turizm gibi ekonomilerinin dengeli
ve sürdürülebilir k›l›nmas›nda kilit rol oynayan sektörlerden oldu¤unu da dile getirdi. Portekiz’in dünyan›n çeﬂitli bölgeleri
ile özellikle Afrika ve G.Amerika
ile tarihten gelen ayr›cal›kl› iliﬂkilerini sürdürdü¤ünü dile getiren
Silva, Türkiye’nin de Kafkasya ve
Körfez ülkeleri ile ayr›cal›kl› iliﬂkilere sahip ülke konumunda bulundu¤unu söyledi.

Türkiye en ilgi çekici pazar
Sanayicileri ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (TÜS‹AD) Baﬂkan› Arzuhan
Do¤an Yalç›nda¤, y›l›n ikinci çeyre¤inde ekonomik krizin etkilerinin daha da azalaca¤›n› umduklar›n› belirtti. Türkiye’nin son birkaç
y›l içerisinde global yat›r›mc›lar
için en ilgi çekici pazarlardan biri
oldu¤unu kaydeden Yalç›nda¤
ﬂunlar› söyledi: “Türkiye’nin Avrasya’daki co¤rafi konumu, Ortado¤u, Balkanlar, Hazar ve Orta
Asya ülkeleri için bir potansiyel
sunmakta, benzer ﬂekilde Portekiz
de Latin Amerika ve Afrika’n›n
ba¤lant› noktas›. Portekiz’le iﬂbirli¤i bu ülkelere ulaﬂmak için ﬂirketlerimize ortak bir potansiyel
sunacak. Portekiz Cumhurbaﬂkan›’n›n ziyareti sayesinde ikili ticaret ve yat›r›m potansiyelinin önem
kazanaca¤›n› düﬂünmekteyiz.”

PORTEK‹ZL‹ F‹RMALARI
TÜRK‹YE’YE DAVET ED‹YORUZ
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K)
‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal›, Türkiye ile Portekiz aras›ndaki ticaret hacminin geçen y›l bir milyar dolar› aﬂt›¤›n› belirterek, bu miktar› daha da art›rabileceklerini bildirdi. Y›rcal› “Türk-Portekiz
‹ﬂ Forumu”nda yapt›¤› konuﬂmada, iki
ülke aras›ndaki ticaret hacminin
2003’den bu yana 2 kat artt›¤›n› kaydetti. Türkiye ile Portekiz aras›ndaki ticaret
hacminin geçen y›l bir milyar dolar› aﬂt›¤›n› bildiren Y›rcal›, “Bunu daha da art›rabiliriz. Bu potansiyel var” dedi. ‹ki ülke aras›nda finans, seramik, çimento üretimi ve e¤lence gibi alanlarda çok ciddi
yat›r›m f›rsatlar› bulundu¤unu dile getiren Y›rcal›, konuﬂmas›nda, Türkiye ekonomisinde son y›llarda kaydedilen geliﬂmelere de de¤inerek, “Gerek Portekiz gerekse Türk iﬂ dünyas›n›n seçkin temsilcileri ile iﬂbirli¤i imkanlar›n› ve üçüncü pazarlarda keﬂfedilmemiﬂ f›rsatlar› de¤erlendirdik. Türkiye’yi ziyaret eden Portekizli iﬂadam› say›n›n art›ﬂ›n›n Türk pazar›na olan ilginin artmas›na iliﬂkin önemli
bir gösterge oldu¤unda fikir birli¤ine vard›k. Türkiye ile Portekiz aras›ndaki ticaret hacminin, 2003 y›l›nda portekiz Cumhurbaﬂkan› Sampaio’nun ziyaretinden bu
yana yüzde 33 art›¤›na fakat hala potansiyelin alt›nda oldu¤unu tespit ettik. Portekizli firmalar› Türkiye’yi üs olarak kullanmaya davet ettik. Türkiye ekonomideki baﬂar›s› ile gurur duyuyor. Bugün, dünya s›ralamas›nda 16. büyük ekonomi olan
Türkiye bu noktaya liberal ekonomik politikalar uygulayarak ulaﬂt›. Türk özel
sektörünün rekabet gücü de buna dayanmaktad›r” diye konuﬂtu.

DT‹K meyvesini verdi Avrasya Komitesi topland›
BEGÜM BALABAN-‹STANBUL

Avrasya Bölgesel Komitesi 6 May›s
tarihinde ‹stanbul TOBB Plazada topland›.

‹stanbul’da 10-11 Nisan’da gerçekleﬂtirilen ve büyük yank› uyand›ran Dünya Türk Giriﬂimciler Kurultay› meyvelerini veriyor. Kurultay kapsam›nda bu y›l oluﬂturulan
bölgesel komitelerden Avrasya Bölgesel Komitesi 6 May›s’ta topland›.
‹stanbul TOBB Plazada gerçekleﬂtirilen toplant›ya Avrasya Bölge
Komite üyeleri Ali ‹hsan Ak›skal›o¤lu, Kenan Sa¤l›kl›, Cemal Yang›n, Selçuk Yüce, KAT‹AD Genel
Sekreteri Özer Oral kat›ld›. Komite toplant›s›nda Toplant›da
yurtd›ﬂ›ndaki Türk iﬂadam› dernekleri ile iletiﬂimde olunmas› gerekti¤i ve ikili iliﬂkilerin DT‹K ça-

gerçekleﬂtirdi. DE‹K/TürkSingapur ‹ﬂ Konseyi vas›tas›yla ‹stanbul ve Ankara’da
yaklaﬂ›k 20 kurum ve kuruluﬂla görüﬂmeler gerçekleﬂtiren IE Singapore yetkilisi,
haziran ay›nda Singapur
Cumhurbaﬂkan›n›n Türkiye’ye gerçekleﬂtirece¤i ziyaret ile ilgili olarak da bir tak›m temaslarda bulundu.
Söz konusu kurum ve kuruluﬂlar aras›nda, D›ﬂ Ticaret
Müsteﬂarl›¤›, Dünya Bankas›,
‹çtaﬂ, Bilgi Teknolojileri ve
‹letiﬂim Kurumu, TÜB‹SAD,
Meteksan, Gübre T.A.ﬁ.,
Bimsa, ‹stanbul Ticaret Odas›, Vodafone Türkiye/Oksijen, Al›ﬂveriﬂ Merkezleri ve
Perakendeciler Derne¤i, Birleﬂmiﬂ Markalar Derne¤i,
Enka ‹nﬂaat, Alarko, Sabanc›
Holding, Kiler Holding ve
Y›ld›r›m Grup yer al›yor.

t›s› alt›nda geliﬂtirilmesi, her derne¤in aktivitelerinin ö¤renilmesi
gerekti¤i dile getirildi. Her komite
üyesinin kendi ofisinde DT‹K’ten
sorumlu bir eleman bulundurmas›
önerildi. Ortak bir internet a¤›n›n
oluﬂturularak merkezden tüm co¤rafyaya bilgi ak›ﬂ›n›n gerçekleﬂtirilmesi, böylelikle konseyin amaçlar›na uygun faydas› olacak çal›ﬂmalar
gerçekleﬂtirilece¤i görüﬂüne var›ld›.
Bölge komite üyeleri aras›nda
ülkelerin paylaﬂt›r›lmas›, DE‹K’te
temsil edilmeyen tüm Avrasya ülkeleri ile ba¤lant› kurulmas› gerekti¤i
vurguland›. Bunun yan› s›ra, Avrasya’n›n Türkiye’nin turizminde önemli bir yer tuttu¤u ve Rusya’n›n da turizmde birinci s›rada yer almas› vur-

gulanarak, bunun korunmas› ve bu
yönde networkün geliﬂtirilerek bundan faydalan›lmas› gerekti¤i ifade
edildi. Avrasya Bölge komite üyelerine DT‹K Delege listesinin gönderilmesi ve komite üyelerinin bir çal›ﬂma gerçekleﬂtirerek isim önerilerinde bulunmalar›, tan›d›klar› kiﬂilerle
temasa geçmeleri, sonras›nda bu kiﬂilerin oluﬂturulacak alt komitelerde
çal›ﬂmak üzere görevlendirilmeleri
görüﬂüne var›ld›.
Toplant› gündeminde yer alan
DE‹K/ Türk- Avrasya ‹ﬂ Konseylerinin 2009 takvimi üzerinde duruldu. Toplant›lar›n y›lda 6 kez 2 ayda bir gerçekleﬂtirilmesi kararlaﬂt›r›ld›. Bir sonraki toplant› tarihi 8
Temmuz olarak belirlendi.
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Türk-Avrasya ‹ﬂ Konseyleri Yürütme Kurulu Üyesi Ali R›za Arslan (sa¤da)

Avrasya Yap› Forumu
‹stanbul’da düzenlendi
Tüyap Fuar Merkezi’nde
yap›lan 2009 Yap› Fuar› kapsam›nda 8 May›s tarihinde DE‹K/
Türk-Avrasya ‹ﬂ Konseyleri ve
Yap›-Endüstri Merkezi iﬂbirli¤inde; Avrasya Yap› Forumu
düzenlendi. Forumda, Yap›
Endüstri Merkezi Yönetim Kurulu Baﬂkan› Do¤an Hasol,
DE‹K Yönetim Kurulu Üyesi,
Türk-Avrasya ‹ﬂ Konseyleri Yürütme Kurulu Üyesi Ali R›za
Arslan ve Türkiye Müteahhitler
Birli¤i Genel Sekreter Yard›m-

c›s› Çi¤dem Ç›nar’›n yapm›ﬂ olduklar› aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n›n
ard›ndan Azerbaycan, Belarus,
Mo¤olistan, Tacikistan ve Kazakistan ülke sunumlar›n›n yer
ald›¤› yap› ve müteahhitlik alan›nda iﬂbirli¤i olanaklar› ve
projelerinin anlat›ld›¤› bölüme
geçildi. Forumun sonunda yap›lan ikili görüﬂmeler sayesinde Türk yap› sektöründe faal
firmalar ilgili konuk muhatap
kuruluﬂlara projelerini, ürünlerini tan›tma imkan› buldu.

Senegal’de 3’ü yabanc› ortakl› olmak üzere 12 Türk ﬂirketi faaliyette.

Senegal ‹ﬂ Konseyi
kurulmas› yolunda haz›rl›k
Senegal Ticaret Bakan›
Teknik Dan›ﬂman› Aminata Sy
ve Senegal ‹hracat Kalk›nd›rma Ajans› Yetkilisi El Hadj
Malick Diop Seck ile 8 May›s’ta TOBB Plaza’da bir tan›ﬂma toplant›s› gerçekleﬂtirildi.
DE‹K bünyesinde Senegal ile
bir ‹ﬂ Konseyi kurulmas›n›n
iki ülke iliﬂkilerinin geliﬂtirilmesi yönünde yapaca¤› katk›lardan hareketle Senegal heyetinin ‹ﬂ Konseyi’nin karﬂ›
kanad› olabilecek aktif kuruluﬂlar konusunda görüﬂü al›nd›. Senegal’de 3’ü yabanc› or-

takl› olmak üzere 12 Türk ﬂirketi faaliyette. Bunlar 9 ticari
ﬂirket, 1 e¤itim kuruluﬂu, 1 lokanta ve 1 dökümhaneden
oluﬂuyor. Ticari ﬂirketler tekstil, oto yedek parças›, h›rdavat, elektrik malzemesi ve g›da ürünleri ithal ediyor. Senegal’de çeﬂitli büyük altyap› ve
konut projeleri mevcut. Bu
projelerin yap›m› ihalesiz olarak da verilebiliyor. Senegal
öncelikle enerji, el sanatlar›,
müzecilik ve KOB‹ alanlar›nda ülkemizden teknik yard›m
ve uzman e¤itimi istiyor.
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Türk-Portekiz ‹ﬂ Forumu’nda Portekizli iﬂadamlar›, Türk firmalar›n› Portekiz’de yat›r›ma
davet ederken Türk iﬂadamlar› ortak giriﬂimlerin art›r›lmas› yönünde ça¤r›da bulundu.

DE‹K/Türk-Singapur
‹ﬂ
Konseyi’nin Singapur’daki
muhatap kuruluﬂlar›ndan biri
olan ve Singapurlu firmalar›n
yurtd›ﬂ›ndaki yat›r›mlar›n› ve
ticari ortakl›klar›n› destekleyen International Enterprise
(IE) Singapore’u temsilen,
Avrupa Bölge Sorumlusu Lay
Boon Tan çeﬂitli temaslarda
bulunmak üzere Türkiye’ye
bir ziyaret gerçekleﬂtirdi.
IE temsilcisi, Singapurlu
firmalar ile iﬂbirli¤i yapabilece¤i düﬂünülen veya Asya
pazarlar›ndaki uluslararas› faaliyetlerini daha etkin k›lma
do¤rultusunda planlar› olan,
ICT ve perakendecilik sektörleri baﬂta olmak üzere,
e¤itim, gemicilik, inﬂaat gibi çeﬂitli sektörlerinde faaliyet gösteren Türk firmalar›
ile ilgili kamu kuruluﬂlar›
ve derneklerle görüﬂmeler
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Türkler Fas’› inﬂa ediyor
giriﬂimciye f›rsat do¤uyor
COMESA ve DE‹K
‹stanbul’da buluﬂuyor
DE‹K / Türk-Afrika ‹ﬂ Konseyleri taraf›ndan Do¤u ve Güney Afrika Ortak Pazar› Bölgesel Yat›r›m Ajans› (COMESA)
yetkililerinin kat›l›m›yla 29 Haziran’da ‹stanbul, TOBB Plaza’da bir toplant› gerçekleﬂtirilecek. Toplant›da bölgedeki Yat›r›m olanaklar›n›n tan›t›laca¤› bir
seminer ve çal›ﬂma yeme¤i ile
Sudan, M›s›r, Kenya, Uganda,
Seyﬂeller, Maurityus, Etiyopya
ve Svaziland Yat›r›m Ajanslar›
yetkilileri ile Türk firmalar› aras›nda ikili görüﬂmeler gerçekleﬂtirilecek. DE‹K/ Türk Afrika
‹ﬂ Konseyleri Baﬂkan› Tamer
Taﬂk›n “Bu toplant› Afrika ülkeleri ile iliﬂkimizi daha da ileriye
götürecek. Afrika k›tas› Türkiye’nin hedef pazar› durumda.

Bu hedefte do¤ru ad›mlar atabilmemiz için çok önemli bir
buluﬂma olacak” dedi. 1991 y›l›nda oluﬂturulan Tercihli Ticaret Bölgesi’nin yerini almak
üzere 1994 y›l›nda kurulan COMESA’ya halihaz›rda 19 Do¤u
ve Güney Afrika ülkesi üye. Temel stratejisi “Bölgesel entegrasyon yoluyla ekonomik refah”› sa¤lamak olan COMESA
COMESA bünyesinde 2000 y›l›nda Cibuti, Kenya, Madagaskar, Malavi, Maurityus, Sudan,
Zambiya ve Zimbabve’nin kat›l›m›yla baﬂlat›lan Serbest Ticaret
Alan› uygulamas› 2004 y›l›nda
Burundi ve Ruanda, 2006 y›l›nda Komorlar ve Libya ve daha
sonra Seyﬂellerin kat›l›m›yla ﬂu
anda 14 ülkeyi kaps›yor.

DE‹K/ Türk-Fas ‹ﬂ
Konseyi haziran ay›nda Türk iﬂadamlar›yla
Fas’a ç›karma yapacak. Halen birçok Türk
firmas›n›n yer ald›¤›
pazarda inﬂaat, otomotiv, tekstil, bal›kç›l›k
alanlar›nda iﬂ f›rsat› var.
Devlet Bakan› Hayati Yaz›c› eﬂbaﬂkanl›¤›nda 9-12 Haziran 2009 tarihleri aras›nda Rabat’ta Tükiye-Fas
Karma Ekonomik Komisyonu 9.
Dönem Toplant›s› gerçekleﬂtirilecek. Söz konusu KEK Toplant›s› ile
eﬂzamanl› olarak DE‹K / Türk-Fas
‹ﬂ Konseyi taraf›ndan Fas’a iﬂadam›
heyet ziyareti ve Türk-Fas ‹ﬂ Konseyi Ortak Toplant›s› düzenlenecek.
Dünyan›n en büyük fosfat yataklar›na sahip olan, ABD ve Rusya Federasyonu’ndan sonra dünyadaki
üçüncü büyük fosfat üreticisi olan
Fas’ta tar›m, ormanc›l›k ve bal›kç›l›k baﬂl›ca sektörler iken tekstil ülkenin en önemli ihracat kalemi.

TÜRK G‹R‹ﬁ‹MC‹S‹NE
‹ﬁ FIRSATI BOL

M›s›r, Türkiye’nin hedef ülkeleri aras›nda daha da önemli hale geldi.

DE‹K bu ay M›s›r’a gidiyor
DE‹K / Türk-M›s›r ‹ﬂ Konseyi
taraf›ndan 13-16 Haziran tarihleri
aras›nda Kahire ve ‹skenderiye’ye bir iﬂadamlar› heyeti ziyareti gerçekleﬂtirilecek. Ziyaret kapsam›nda, 14 Haziran’da ‹skenderiye Ticaret Odas› iﬂbirli¤inde
Türk ve ‹skenderiyeli iﬂadamlar›n›n kat›l›m› ile bir iﬂadamlar›
Toplant›s› gerçekleﬂtirilecek. ‹kinci gün ise Kahire’de ‹ﬂ Konseyinin Karﬂ› Kanat Kuruluﬂu olan
M›s›rl› ‹ﬂadamlar› Derne¤i iﬂbirli¤inde Türk-M›s›r ‹ﬂ Konseyi 11.
Ortak Toplant›s›n›n düzenlenmesi planlan›yor. ‹ﬂadamlar› Heyeti

‹skenderiye Ticaret Odas› taraf›ndan eﬂ zamanl› olarak düzenlenecek “Akdeniz Bölgesinde Çevresel Konular” isimli uluslararas›
sempozyumun 13 Haziran’da
gerçekleﬂtirilecek aç›l›ﬂ›na da kat›labilecek. Ekonomik krizden,
gerek petrol gelirleri gerekse bölgesel ekonomi olma özelli¤ini
koruyarak alt düzeyde etkilenen
M›s›r, Türkiye’nin hedef ülkeleri
aras›nda daha da önemli hale
geldi. Ttoplam ticaret hacmimizin
2,2 milyar dolara ulaﬂt›¤› M›s›r’a
gerçekleﬂtiren ihracat›m›z 2008
y›l›nda yüzde 57 art›ﬂ gösterdi.

Türkiye ile Fas aras›nda Serbest
Ticaret Anlaﬂmas›’n›n yürürlü¤e girmesinin ard›ndan Türkiye’nin Fas’a
ihracat› 2007 y›l›nda bir önceki y›la
göre yüzde 31 art›ﬂla 721 milyon
dolar, 2008 y›l›nda ise bir önceki
y›la göre yüzde 33 art›ﬂla 957 milyon dolara ulaﬂt›. Türk müteahhitlik
firmalar›n›n bugüne kadar 1 milyar
236 milyon dolarl›k proje üstlendi¤i
Fas’ta Türk iﬂadamlar› için inﬂaat baﬂta
olmak üzere otomotiv ve yan sanayi
ile tekstil sektörlerinin yan›s›ra, Atlantik
k›y›s›nda bal›k avlama; Akdeniz k›y›s›nda ise bal›k çiftli¤i alanlar›nda yat›r›m potansiyeli mevcut. Müteahhitlik
firmalar›m›z bugüne kadar toplam 730
milyon dolar de¤erinde on sekiz proje
üstlendi. Do¤uﬂ ‹nﬂaat, 17 km uzunlu¤unda Settat Çevre Yolu, 30 km’lik Asilah-Tanca Otoyol Projesi, 5km’lik Settat-Marakeﬂ Otoyolu projelerini tamamlad›. Di¤er yandan, Do¤uﬂ ‹nﬂa-

at’›n 50 milyon dolar de¤erinde 4 otoyol viyadü¤ü, 30 milyon dolar de¤erinde ONCF demiryolu viyadükleri inﬂaat›
ve 13 milyon dolar de¤erinde SettatOumrbia Çevreyolu iﬂleri devam ediyor. Firma son olarak, 210 milyon dolar de¤erinde Agadir-Arganna-Amskroud Otoyolu’nun I. ve II. Lot ihalelerini
kazand›. Mak-Yol Firmas› ise 33.3 milyon dolar de¤erindeki Tetouan-M’diq
otoyol inﬂaas›n›n yan›s›ra 54 milyon
dolar de¤erinde M’diq-Fnideq, 88 milyon dolar de¤erinde Tanger-Port Oued
Rmel ve 114 milyon dolar de¤erinde
Tanger-Port Oued Rmel Otoyolu inﬂaatlar›n› gerçekleﬂtiriyor.
Tekfen Firmas›, Ouedrmel Liman›’na ba¤lanacak 76 milyon dolar de¤erindeki 13 km uzunlu¤undaki otoyol projesi inﬂaas›na devam ediyor.
Proje, yol üzerinde 2 köprü, 5 alt geçit, 3 araç geçidi ve 1 kavﬂak inﬂaat›n›
kaps›yor. Projenin 2007 y›l› ilk yar›s›nda tamamlanmas› bekleniyor. Polat-Yol Yap› Firmas› ise yaklaﬂ›k 40

milyon dolar de¤erinde Nador-Taourirt ve 50 milyon dolar de¤erinde
Tanca-Ras Rmel demiryolu inﬂaas›na
devam ediyor. ‹talyan Snam Progetti
ve Tekfen Firmas›’n›n 2005 y›l›nda
kazand›¤› toplam 600 milyon de¤erindeki Samir Rafinerisi kapasite art›r›m› ile ilgili proje devam ediyor.

MOTOS‹KLET ÜRET‹MLER‹ DE VAR
Ramsey Yedek Parça May›s 1999
ay›nda Fas Ticaret, Sanayi ve Elsanatlar› Bakanl›¤› ile sözkonusu firman›n ortak oldu¤u motosiklet
montaj üretim projesine baz› teﬂvikler verilmesi konusunda anlaﬂma
imzalad›. Montaj üretimi için kurulan s›n›rl› sorumlu ﬂirket, 200
bin dolar sermayeli olup, Ramsey’in yüzde 40 hissedar›. Y›lmaz
Makina ﬂirketi, Fasl› Sunabel ﬂeker
firmas›yla, 28 Eylül 2001’de bir anlaﬂma imzalam›ﬂ, sözkonusu anlaﬂma ile, Y›lmaz ﬁirketi 1 milyon dolarl›k toz ve küp ﬂeker paketleme

makinelerini Sunabel ﬂirketi için
kurmay› kabul etti. Projenin ilerleyen y›llarda 3.5 milyon dolar mebla¤a ulaﬂmas› bekleniyor.

‹HRACAT YÜZDE 32 ARTTI
Fas’a ihracat›m›zda baﬂl›ca maddeler demir-çelik, otomotiv ve yan sanayi ürünleri, sentetik suni devams›z lifler, kazanlar, makinalar, elektrikli makinalar demir çelik eﬂya ve pamuk
olurken, ithalat›m›zda ise anorganik
kimyasallar, demir çelik, elektrikli makinalar, örülmemiﬂ giyim eﬂyas›, örme
giyim eﬂyas› ve kurﬂun, kurﬂun ürünleri baﬂl›ca maddeler olmuﬂtur. 2007
y›l›nda Türkiye’nin Fas’a ihracat› 2006
y›l›na göre yüzde 30,8 oran›nda art›ﬂla
721 milyon dolara, Fas’tan ithalat› yüzde 14 oran›nda art›ﬂla 198 milyon dolara yükselmiﬂtir. 2008 y›l›nda ise Türkiye’nin Fas’a ihracat› bir önceki y›la
göre yüzde 32 oran›nda art›ﬂla 957
milyon dolar, Fas’tan ithalat› ise bir
önceki y›la oranla yüzde 81 art›ﬂla 360
milyon dolar olarak gerçekleﬂmiﬂtir.

DIﬁ EKONOM‹K ‹L‹ﬁK‹LER KURULU HAZ‹RAN TAKV‹M‹

Prof. Dr.
Steve Hanke

Hanke, Levent
Toplant›lar›’na
kat›lacak
DE‹K Genel Sekreterli¤i Türkiye’nin gelece¤ini ilgilendiren sorunlar›n belirlenmesine ve tart›ﬂ›lmas›na katk› sa¤lamak amac›yla
yeni bir platform oluﬂturdu. Levent Toplant›lar› olarak adland›r›lan bu yeni platformun ilk etkinli¤i, dünyan›n en etkileyici ekonomistlerinden birisi olan Prof. Dr.
Steve Hanke’yi a¤›rlayacak. Hanke’nin konuﬂmac› olarak kat›laca¤› toplant› Belçika Ticaret Derne¤i’nin katk›lar›yla gerçekleﬂtirilecek. “Finansal Krizin Ertesinde
Oluﬂabilecek Yeni Bir Dünya
Düzeninin ‹puçlar›n› Öngörebiliyor muyuz?” baﬂl›kl› toplant›da
konuﬂacak olan Prof. Hanke, global ekonomin kriz sonras›ndaki
yat›r›m iklimi hakk›nda ilginç bilgiler paylaﬂacak. John Hopkins
Üniversitesi’nin Uygulamal› Ekonomi Profesörü olan Hanke, 1998
y›l›nda dünyan›n en etkili 25 insan›ndan biri seçildi.
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12 bin oda DE‹K baﬂkanl›¤›nda toplanacak
Dünya Odalar Kongresi’nin
6.’s› Malezya’n›n Kuala
Lumpur kentinde 3-5
Haziran’da gerçekleﬂtirilecek.
Kongre’nin baﬂkanl›¤›n› DE‹K
‹cra Kurulu Rona Y›rcal›
yapacak. Kongre’de dünyan›n
en önemli ekonomi aktörleri
global iﬂ dünyas›n›n
sorunlar›na çözüm arayacak.

Toplam 140 ülkedeki 12 bin oda ve odalar
birli¤ininin çat› kuruluﬂu Dünya Odalar Federasyonu’nun (WCF) 6.’nc› kongresi Malezya’da
3-5 Haziran 2009 tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirilecek. WCF’in baﬂkanl›¤›n› geçtimiz y›l bu göreve tekrar seçilen DE‹K ‹cra kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal› yapacak. “Sürdürülebilir Büyüme ve
De¤iﬂim” baﬂl›¤› alt›nda düzenlenecek kongrede, iﬂ dünyas›n›n karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u temel sorunlar›n masaya yat›r›lacak. Kongre bu y›l yiyecek, enerji, iklim de¤iﬂikli¤i gibi dünyan›n en
önemli sorunlar›na dikkat çekecek. Dünyan›n
en etkin ekonomi ve siyaset aktörlerinin görüﬂlerini aç›klayacaklar› kongrede ayr›ca Dünya
Odalar Yar›ﬂmas›’n›n finalleri de yap›lacak. Finallerde ‹stanbul Ticaret Odas›, ‹zmir Ticaret

Odas› ve Konya Sanayi Odas› projeleriyle Türkiye’yi temsil edecek. Dünyada özel teﬂebbüsün
tüm sektörleriyle temsil edildi¤i bir organizasyon olan Milletleraras› Ticaret Odas›’n›n (ICC)
çat›s› alt›nda yer alan Dünya Odalar Federasyonu’na (WCF) 12 binin üzerinde oda üye. Rona
Y›rcal› organizyonun önemine de¤inerek “WCF
ve üyeleri, s›n›rlararas› ticareti ve yat›r›m› geliﬂtirme ve küreselleﬂmenin beraberinde getirdi¤i
zorluklar›n çözümü misyonunda kararl›d›r. Mali
krizin gündemde oldu¤u günümüzde WCF gibi
yap›lar iﬂ çevrelerinin birbirinden haberdar olmas› ve birbirine destek olmas› aç›s›ndan önem
arz etmektedir. Türkiye, ICC gibi büyük örgütlenmenin çat›s› alt›ndaki WCF’yi daha etkin kullanman›n yolunu mutlaka bulmal›d›r” dedi.

DÜNYA NEYE BENZEYECEK?
6. Dünya Odalar Kongresi’nde iki gün boyunca
dünyan›n önemli ekonomi aktörleri çeﬂitli konularda görüﬂlerini aç›klayacaklar. ‹lk gün yap›lacak
birinci ana oturumun konusu “2025 y›l›na gelindi¤inde Dünya neye benzeyecek?” olacak. Oturumda
ICC ve Li&Fung ﬁirketler Grubu Baﬂkan› Victor
Fung’un yönetiminde; yar›n karﬂ›laﬂ›lacak sorunlar için bu günden stratejik planlamalara baﬂlamal› m›y›z? Nüfus art›ﬂ›, göç ve sanayileﬂme gibi
etkenler, su, yiyecek, enerji gibi kaynaklar›n azalmas›na yol açmakta olup, bu sorunlar›n uluslararas› ticaretteki etkileri üzerinde mevcut global e¤ilimler ele al›nacak. Ayn› gün pararel oturumla yat›r›mc›lara Malezya’daki iﬂ olanaklar› tan›t›lacak.

ENERJ‹ DENGES‹ KONUﬁULACAK
Kongrenin iki günü yap›lacak ikinci ana oturumda ise dünyan›n önemli ekonomi ve siyaset
aktörleri “Yiyecek ve Enerji” konusunu tart›ﬂacak. BM Milenyum Geliﬂme Hedefleri
(MDGs)’nde yer ald›¤› üzere sürdürülebilir kalk›nmay› sa¤layabilmek için anahtar ihtiyaçlar
olan temiz içme suyu ve temel hijyen gibi konulara eriﬂimin sa¤lanmas› ve yoksullu¤un yar›
yar›ya azalt›lmas› 2015’e do¤ru çözümlenmeli.
Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün son çal›ﬂmalar› gösteriyor ki hijyen konusunda harcanan her bir
dolar›n ekonomik kalk›nmaya faydas› 7 ABD
Dolar› oluyor. Sulama sistemlerinin geliﬂmesi
ve güvenli su üretiminin art›ﬂ› için “Enerji”ye
ihtiyaç var. Öte yandan dünyada artan enerji
fiyatlar›, zarar gören su kaynaklar› ve global
yiyecek krizi dikkate al›nd›¤›nda BM Milenyum Geliﬂme Hedeflerine nas›l ulaﬂ›lacak? Oturumda bu soruya yan›t aranacak.

F‹NALDE ÜÇ TÜRK ODA YARIﬁACAK
DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan› ve WCF Baﬂkan› Rona Y›rcal›, Dünya Odalar Kongresi’nin alt›nc›s›n›n, 3-5 Haziran 2009 tarihlerinde, Malezya’n›n
Kuala Lumpur kentinde Malezya Üreticiler Federasyonu’nun (FMM) ev sahipli¤inde gerçekleﬂtirilece¤ini, Türkiye’den 3 Odan›n da Dünya
Odalar Yar›ﬂmas›’nda finale kald›¤›n› aç›klad›.
‹ki y›lda bir düzenlenen ve odalar aras›nda yap›lan tek yar›ﬂma oldu¤una dikkat çeken Y›rcal›, 3 Türk Sanayi ve Ticaret Odas›’n›n, odalar
aras›nda düzenlenen yar›ﬂmalarda finalde olmas›n›n gurur kayna¤› oldu¤unun alt›n› çizdi. Y›rcal›, “‹stanbul Ticaret Odas› ‘En ‹yi Uluslararas› Proje’, ‹zmir Ticaret Odas› ‘En ‹yi S›ra D›ﬂ›
Proje’, Konya Sanayi Odas› ‘En iyi Bilgi A¤›
Oluﬂturma’ projesi kategorisinde finalde yar›ﬂ›yor. Bu yar›ﬂmalar, odalar›n yarat›c› hizmetlerinin yayg›nlaﬂt›r›lmas›na ve yeni buluﬂlar›n desteklenmesine olanak sa¤l›yor” dedi.
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Ticaretimiz 1 miyar dolar oldu¤u
için mahcubiyet duymam›z gerekir
Türkiye-Brezilya ‹ﬂ Forumu’nda yapt›¤› konuﬂmada Türkiye ve Brezilya aras›nda 1 milyar dolarl›k
ticaret bulundu¤unu dile getiren Brezilya Cumhurbaﬂkan› Luiz Inacio Lula Da Silva, “Çok yaz›k...
Mahcubiyet duymam›z gerekir” sözlerini kulland›.

T‹CARET KÖPRÜSÜ KURALIM
Brezilya ile Türkiye aras›nda iyi
bir ticaret köprüsü kurulabilece¤ine
iﬂaret eden Da Silva, delegasyon ile
beraber daha h›zl› hareket etmek,
daha cesur olabilmek ve daha atak
olabilmek için Türkiye’ye geldiklerini ve bu ad›mlar› att›klar›n› söyledi. Küresel ekonomik krizin dünyay› yönetenlerden farkl› yaklaﬂ›m
bekledi¤ini ifaden eden Da Silva,
krizin hükümetlerin kendi rolünü
daha iyi uygulamas› gerektirdi¤ini
belirtti. Da Silva, yaﬂanan krizin
geçmiﬂ krizlerden çok daha farkl›
oldu¤unu kaydederek, bütün dünyadaki hükümetlerin kendi iç pa-

Konuk Cumhurbaﬂkan›, Türk iﬂ dünyas›n›
Brezilya’ya davet ederek, Brezilya’n›n etanol ve biodizel teknolojisini ö¤renmeleri
ça¤r›s›nda bulundu. Türkiye ile Brezilya
aras›nda direkt uçuﬂ bulundu¤unu hat›rlatan Da Silva, “Bunun karﬂ›l›¤›n› biz veremiyoruz. Brezilya’n›n ekonomisi çok büyük. Brezilya’l› ﬂirketler Türkiye’ye uçuﬂ
sa¤lamal›lar. Mutlaka bunun karﬂ›l›¤›n› verebilmemiz gerekir. Hükümetimin aﬂmas›
gereken bu. Görevim bitmeden önce bunu
yapmam›z gerekir” dedi. Luiz Inacio Lula
Da Silva, “Yoksullu¤umuz; bizi o kadar
uzun y›llar boyunca yönetmiﬂ olan vasat insanlar›n sonucudur. Brezilya ve Türkiye’nin
ola¤an üstü potansiyeli var” dedi.

zarlar›n› daha sa¤l›kl› büyütmek
için daha iyi altyap› yat›r›mlar› yapmalar› gerekti¤ini vurgulad›.

IMF’YE EN AZ GEL‹ﬁM‹ﬁ ÜLKELER
‹Ç‹N KRED‹ VER‹YORUZ
Brezilya iﬂ çevrelerinin yeni deneyimler yaﬂad›klar›n› ve Brezilya’n›n kaderinin yeniden çizildi¤ini
gördüklerini ifade eden Da Silva
ﬂöyle devam etti: “Siyasi karar verme sürecine yabanc› müdahaleleri kabul etmiyoruz. Biz tek tarafl› olarak IMF kredilerini ödeme karar› ald›k ve ödedik. Art›k
borçlu de¤iliz ve aksine biz bugün kredi sa¤layabiliyoruz. IMF
direktörünün Brezilya’n›n art›k
IMF’den para almaya ihtiyac›
yok dedi¤inde nas›l ﬂaﬂ›rd›¤›n›
hat›rl›yorum. Biz IMF’ye bugün
en az geliﬂmiﬂ ülkelere kredi
vermesi için kredi veriyoruz.”
Da Silva, Brezilya’y› dünya ticaretinde farkl› bir konuma koymaya karar verdiklerini, ticaret
dengelerini çok çeﬂitlendirdiklerini anlatarak, Çin’in ABD’yi geçerek, Brezilya’n›n ana ticaret orta¤›
haline geldi¤ini söyledi.
‹ki ülke aras›ndaki ticaretin sadece 1 milyar dolar oldu¤unu kaydeden Da Silva, “Çok yaz›k... Mahcubiyet duymam›z gerekir. ‹ki ülke
aras›ndaki ticaret çok daha yükseklere ulaﬂabilir” dedi. ‹ﬂ dünyas›n›n
bu ortakl›¤›n inﬂac›lar› olaca¤›n›,
çünkü hükümetlerin bilmediklerini
iﬂ dünyas›n›n bildi¤ini dile getiren
Da Silva, “Türk yat›r›mc›lar› Brezilya’ya gitmezse, Brezilyal› yat›r›mc›lar ve iﬂ adamlar› Türkiye’ye gelmezse bu iliﬂki çok zor olur. Bir
kuﬂ, tutup da Türk mallar›n› Brezilya’ya getirmez. Brezilya’dan bir kuﬂ
al›p da Brezilya mallar›n› buraya
getirmez” diye konuﬂtu.

‹STANBUL’U MERAK ED‹YORDUM
Da Silva, ‹stanbul’a gelmeden önce “Orient Express” filmini izledi¤ini, o filmin y›llarca akl›nda ‹stanbul imaj› olarak kald›¤›n›, hep ‹stanbul’u görmek istedi¤ini ifade
ederek pek çok Brezilyal›’n›n ‹stanbul’u
mutlaka tan›mas›, Türklerin de Brezilya’ya
gitmesi gerekti¤ini kaydetti. ‹stanbul’da
bir konsolosluk açacaklar›n›, Sao Paolo’da
bir konsolosluk aç›laca¤›n› bildiren Da Silva, “Birtak›m ﬂeyleri baﬂlatmak için umar›m bir 100 y›l daha beklemeyiz. Brezilya’daki Türk Büyükelçisinin de yapaca¤› çok
ﬂey var” dedi. Da Silva, 1995’de ortak bir
komisyon kurduklar›n› ancak, bu komisyonun hiçbir toplant›s›n›n yap›lmad›¤›n›, bu gezinin yaratt›¤› dinamizmden yararlanmalar›
gerekti¤ini, komisyon toplant›s›n›n bu y›l›n
içinde veya en geç 2010’un baﬂ›nda yap›lmas›n› istedi¤ini dile getirdi.

G‹R‹ﬁ‹MC‹LER ﬁ‹MD‹ TOP S‹ZDE
Lula Da Silva, “Ortak komisyonlar›m›z en az›ndan iki y›lda bir toplanmal›. Bir ticaret odas› kurmal›y›z. Yoksullu¤umuz, bizi o kadar uzun y›llar
boyunca yönetmiﬂ olan vasat insanlar›n
sonucudur. Brezilya ve Türkiye’nin ola¤anüstü
potansiyeli var. Bunun yüzde 10’unu bile kullanm›ﬂ de¤iliz. Ve bu ziyaretten, bundan sonra, 50
kilometre h›zla hareket edebiliriz. Brezilyal› ve
Türk giriﬂimciler; ﬁimdi art›k top sizde...” dedi.

Brezilya
Cumhurbaﬂkan›
Luiz Inacio Lula Da Silva

TÜS‹AD: YEN‹ ‹ﬁ FIRSATLARI ‹Ç‹N ÖNEML‹ B‹R ADIM ATILDI
Türk Sanayicileri ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (TÜS‹AD) Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Arzuhan Do¤an
Yalç›nda¤, Türkiye’nin taﬂ›mac›l›k, enerji ve telekomünikasyondaki geliﬂmiﬂ altyap›s› ve Asya,
Orta Do¤u ve Afrika’ya yak›nl›¤› dolay›s›yla, bölgesel geliﬂme,
kalk›nma ve istikrar› sa¤layacak
bir ülke konumunda oldu¤unu
söyledi. DE‹K Türk Brezilya ‹ﬂ
Konseyi taraf›ndan düzenlenen
“Türkiye-Brezilya ‹ﬂ Forumu”ndu konuﬂan Yalç›nda¤,
Türkiye’nin, Avrupa ve Asya’n›n
geçiﬂ noktas› oldu¤unu an›msatarak, toplant›n›n ülkeler aras›ndaki iﬂ f›rsatlar›n› ortaya koyaca¤›n› dile getirdi.
Yalç›nda¤, TÜS‹AD’›n mart
ay›nda Londra’da düzenlenen
G20 toplant›lar›na kat›ld›¤›n› ve
G20 faaliyetlerinde Türk iﬂ alemini temsil etti¤ini kaydetti. Tarihsel bir dönemden geçildi¤ini
ve dünyan›n çok köklü de¤iﬂimler yaﬂad›¤›n› anlatan Yalç›nda¤, Türkiye’nin de do¤al olarak bu de¤iﬂim sürecinin bir
parças› oldu¤unu söyledi.

TÜRK‹YE ÖNEML‹
ADIMLAR ATIYOR
Türkiye’nin 2001 ekonomik
krizinden sonraki y›llarda geliﬂme gösterdi¤ini ve bu krizden
sonraki h›zl› ilerlemenin Türk
ekonomisinin rekabet gücünü
art›rd›¤›na iﬂaret eden Yalç›nda¤, baz› reformlar›n buna son
derece önemli etki yapt›¤›n› ve

IMF’nin önemli katk›da bulundu¤unu belirtti. Yalç›nda¤, ancak son küresel ekonomik krizin kaç›n›lmaz olarak Türkiye
ekonomisini de etkiledi¤ini dile getirerek, “Türkiye hem geliﬂmiﬂ hem geliﬂmekte olan
ekonomilerle yak›n iliﬂki içindedir. Dolay›s›yla 2008 y›l› ortas›ndan itibaren Türkiye’deki

ekonomik konjonktür ciddi bir
ﬂekilde olumsuza do¤ru dönüﬂmüﬂtür” diye konuﬂtu.Bu
olumsuzlu¤u hafifletmek için
Hükümetin yeni politik ad›mlar att›¤›n›, mali canland›rma
ve parasal geniﬂletme politikalar› izledi¤ini, Merkez Bankas›’n›n 2008 Eylül ay›ndan bu
yana faiz oran›n› 800 baz puan

düﬂürdü¤ünü anlatan Yalç›nda¤, “Önemli olan ﬂudur; Türkiye burada yat›r›m yapmak
isteyen yat›r›mc›lara her zaman aç›kt›r. Çok dinamik bir
nüfusa, genç ve e¤itimli iﬂgücüne sahiptir” dedi. Türkiye’nin bu durumuyla küresel
yat›r›mc›lar için son derece cazip ülkelerden biri haline geldi¤inin alt›n› çizen Yalç›nda¤,
Avrupa
Birli¤i
(AB)
ile
1996’dan bu yana Gümrük Birli¤i anlaﬂmas›yla Türkiye’nin
sanayi ürünleri ve iﬂlenmiﬂ tar›msal ürünlerinde Türkiye ile
AB aras›ndaki ticarette hiçbir
gümrük olmad›¤›n› hat›rlatt›.
Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤, jeostratejik konumu dolay›s›yla
Türkiye’nin enerji koridoru haline geldi¤ini vurgulayarak,
“Taﬂ›mac›l›k, enerji ve telekomünikasyondaki geliﬂmiﬂ altyap›s› ve Asya, Orta Do¤u ve
Afrika’ya yak›nl›¤› dolay›s›yla
Türkiye bölgesel geliﬂme, kalk›nma ve istikrar› sa¤layacak
bir ülke konumundad›r. Orta
Do¤u’da, Balkanlar’da, Kafkaslar’da, Orta Asya ülkelerinde
milyarlarca tüketiciye eriﬂme
kanal› olabilir” diye konuﬂtu.

LULA DA S‹LVA’NIN Z‹YARET‹
YEN‹ B‹R BAﬁLANGIÇ OLACAK
Brezilya ve Türkiye aras›nda iﬂbirli¤i yap›labilecek sektörlere de de¤inen Yalç›nda¤,
enerjinin 21. yüzy›l›n peyzaj›nda çok önemli bir sektör oldu-
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¤unu, çünkü enerji güvenli¤i
ve ekonomik istikrar aç›s›ndan
bütün ülkelerin birbirine ba¤l›
hale geldi¤ini söyledi. Yalç›nda¤, TÜS‹AD International’›n,
2005 y›l›ndaki Brezilya ziyareti
s›ras›nda önemli toplant›lar
yapt›¤›n› hat›rlatarak, “‹nan›yoruz ki Brezilya Cumhurbaﬂkan› Luiz Inacio Lula da Silva’n›n ziyareti tek ziyaret olmayacakt›r. Önümüzdeki dönemde ikili ticaret ve yat›r›m
iliﬂkilerinde bir baﬂlang›ç noktas› oluﬂturacakt›r” dedi.

BREZ‹LYA ‹LE T‹CARET
HACM‹M‹Z YÜKSELMEL‹
2008 y›l›nda Türkiye ile Brezilya aras›ndaki ticaret hacminin 1 milyar 750 milyon dolar
oldu¤unu kaydeden Yalç›nda¤,
bu rakam›n yükseltilmesi gereken gerçek ticaret potansiyelinden uzak oldu¤unu belirtti.
Yalç›nda¤, Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi’ne yeni üye oldu¤unu ve Brezilya gibi G20
kat›l›mc›lar› aras›nda yer ald›¤›n› hat›rlatarak, dünya politikas›
büyük de¤iﬂiklikler geçirirken
Türkiye’nin Avrupa ve Trans
Atlantik’ten ba¤›ms›z düﬂünülemeyece¤ini vurgulad›. 21. yüzy›l dünyas›nda kalk›nmakta
olan ülkelerin küresel ekonomik büyümenin yükünü taﬂ›yaca¤›n› belirten Yalç›nda¤, Türkiye ve Brezilya’n›n yeni dünyan›n yap›lanmas›nda yer almas› gerekti¤ini vurgulad›.

AYKUT EKEN

Haziranda
Brezilya’ya
gidiyoruz
DE‹K Türk-Brezilya ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Aykut Eken ise 2006 y›l›nda Türkiye D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’n›n att›¤› ad›mlarla
2006’n›n Türkiye’de Latin Amerika Y›l›
ilan edildi¤ini hat›rlatt›. Eken, haziran
ay›nda Türk iﬂ adamlar›ndan oluﬂan bir
heyeti Brezilya’ya götüreceklerini, bu ziyaretin ﬂu andaki ekonomik iliﬂkileri
çok daha ileriye taﬂ›yaca¤›n› söyledi.
Türkiye ile Latin Amerika ülkeleri aras›nda büyük ticaret olanaklar› oldu¤una
iﬂaret eden Eker, “Bizler Latin Amerika
ülkeleriyle iﬂ konseyleri düzenlemeye
haz›r›z. Türkiye’nin kendisine özgü konumu, yaln›z Do¤u ile Bat›’y› de¤il Kuzey ile Güney’i de birleﬂtirmiﬂtir. Türkiye’nin sahip oldu¤u bu potansiyel sadece bulundu¤u co¤rafi konumundan gelmemekte, ekonomik potansiyelinden
gelmektedir” diye konuﬂtu. Eker, Türk
Havayollar›’n›n Sao Paulo’ya direkt uçmas›n›n iki ülke aras›ndaki ekonomik
iliﬂkilerin geliﬂmesine olumlu katk›
yapaca¤›n› da sözlerine ekledi.

C M Y B

Brezilya Cumhurbaﬂkan› Luiz
Inacio Lula Da Silva, Türkiye ve
Brezilya aras›nda 1 milyar dolarl›k
ticaret bulundu¤unu belirterek,
“Çok yaz›k... Mahcubiyet duymam›z gerekir” dedi. D›ﬂ Ekonomik
‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) Türk-Brezilya ‹ﬂ Konseyi taraf›ndan düzenlenen “Türkiye-Brezilya ‹ﬂ Forumu”nun kapan›ﬂ›nda konuﬂan Da
Silva, Türkiye’ye gelen son Brezilya
resmi görevlisinin, 1875 y›l›nda
Brezilya ‹mparatoru oldu¤unu hat›rlatarak, iki ülke aras›ndaki iliﬂkilerin geliﬂtirilmesinin bu kadar
uzun sürmemesi gerekti¤ini söyledi. Da Silva konuﬂmas›nda, Brezilya’ya ve ekonomisine iliﬂkin bilgi
verirken, Türk iﬂ adamlar›na Brezilya’y› ziyaret etmeleri ve Brezilyal›
iﬂ adamlar›n› Türkiye’ye gelmeleri
için ikna etmelerini önerdi. Brezilya’da tekstil ürünleri satan kiﬂilerin
genellikle Osmanl› ‹mparatorlu¤u
s›ras›nda Suriye, Lübnan ve Arabistan’dan Brezilya’ya göç etmiﬂ kiﬂiler oldu¤unu anlatan Da Silva,
Türklerin uzun y›llardan bu yana
iyi tüccar olduklar›n› dile getirdi.

TÜRK ‹ﬁADAMLARINA DAVET
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Türkiye ve Brezilya küresel
gücün en dinamik iki aktörü
TPAO ile iﬂbirli¤i yapt›klar›n› hat›rlatan Miguel Jorge, Türkiye’de
büyük oranda petrol ç›karman›n mümkün oldu¤unu söyledi.

Türkiye’ye 2 y›l
içinde 400 milyon
dolarl›k yat›r›m

¤u’nun ve Akdeniz co¤rafyas›n›n kesiﬂme noktas›nda Türkiye bulunmaktad›r. Enerji yollar›n›n geçti¤i bu bölge
dünyan›n kalbinin düzenli atabilmesi
için hayati önem taﬂ›maktad›r. Bu dönemde daha fazla ticaret iﬂbirli¤i yaparak dünya meselelerinde karﬂ›l›kl› ç›karlar› gözeten, insani çözümler bularak, dünyaya bar›ﬂ ve istikrar tesis
ederek, insanlar›m›z›n yaﬂam kalitelerini art›rmak zorunday›z. Dünyan›n en
büyük 10 ekonomisi aras›na girmeyi
kendisine hedef koyan Türkiye, tüm k›talarla iliﬂkilerini hem siyasi hem ekonomik olarak geliﬂtirmeye odaklanm›ﬂt›r. Latin Amerika, farkl› ekonomik sistemleri, zengin do¤al kaynaklar›, 580
milyonu aﬂk›n nüfusu, 4,4 trilyon dolara yaklaﬂan ekonomisi ve 1,8 trilyon
dolara yaklaﬂan ticaret hacmiyle önemli
bir ekonomik potansiyel taﬂ›maktad›r.”
Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin, Brezilya’n›n da üyesi oldu¤u Güney Amerika Ortak Pazar› Serbest Ticaret Anlaﬂmas› için müzakereleri yürüttü¤ünü belirterek, “Latin Amerika pazar›na giriﬂte
Türk firmalar› için önemli bir cayd›r›c›
unsur teﬂkil eden birçok Latin Amerika
ülkesinde uygulanan yüksek gümrük
vergileri sorununu çözecek olan bu
serbest ticaret anlaﬂmas› müzakeresinin
bir an önce bitmesi gerekmektedir. Bu
konuda da Brezilya Cumhurbaﬂkan›’ndan destek bekliyoruz” dedi.

Küresel krizin, küresel iﬂbirli¤iyle aﬂ›labilece¤ini
vurgulayan TOBB/DE‹K Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu
yeni düzende Türkiye ve Brezilya’n›n küresel güç mimarisinin en dinamik iki aktörü oldu¤unu belirtti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) ve D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu
(DE‹K) Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Yaﬂamakta oldu¤umuz küresel nitelikli krizler ancak küresel iﬂbirli¤i ve ittifaklarla
çözülür” dedi. DE‹K/ Türk-Brezilya ‹ﬂ
Konseyi taraf›ndan Brezilya Cumhurbaﬂkan› Luiz Inacio Lula da Silva’n›n ziyareti
kapsam›nda Ç›ra¤an Saray›’nda düzenlenen “Türkiye-Brezilya ‹ﬂ Forumu”nda konuﬂan Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye ile Brezilya
aras›nda okyanuslar olmas›na ra¤men iki
ülkenin birbirinden uzak kalmad›¤›n›, daha 1858 y›l›nda Dostluk ve Ticaret anlaﬂmas› imzalad›¤›n› belirtti. ‹kinci Dünya
Savaﬂ›’ndan sonra kurulan güç dengesinin küresel meseleleri çözmekte yetersiz
kald›¤›n› dile getiren Hisarc›kl›o¤lu, yeni
bir küresel düzenin kurulmakta oldu¤una, dünya güç dengelerinin yeniden ﬂekillendirildi¤ine dikkati çekti.

KR‹Z‹N ÇÖZÜMÜ ‹ﬁB‹RL‹⁄‹
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, küresel mali krizin, enerji krizi, g›da yetersizli¤i, küresel
›s›nma, dengesizlikler, eﬂitsizlikler ve
uzun süren çat›ﬂmalar›n ülkeleri daha fazla iﬂbirli¤i yapmaya zorlad›¤›n› vurgulayarak, ﬂunlar› ifade etti: “Krizle birlikte ortaya ç›kan bu yeni düzen içerisinde Türkiye
ve Brezilya küresel güç mimarisinin en dinamik iki aktörü olarak h›zla yükselmektedir. Brezilya bugün yaklaﬂ›k 200 milyon
nüfusu, 2 trilyon dolarl›k ekonomisi ve
sahip oldu¤u dev ﬂirketleriyle dünyan›n
9. büyük ekonomisidir. Türkiye, sat›n alma paritesiyle 1 trilyon dolara yaklaﬂan
ekonomisi, 71,5 milyon genç ve dinamik
nüfusu, 300 milyar dolar› aﬂan d›ﬂ ticaretiyle dünyan›n 15., Avrupa’n›n 6. büyük
ekonomisidir. Türkiye 200’den fazla ülkeye 130 milyar dolar›n üzerinde ihracat

yapmaktad›r. Bu ihracat›m›z›n yüzde
92’si sanayi mallar›ndan oluﬂmaktad›r.
Yine bu ihracat›m›z›n yüzde 15’i yüksek
teknolojik ürünlerdir.” Hisarc›kl›o¤lu, bugün 57 ‹slam ülkesi içerisinde en büyük
100 ﬂirketin 24’üne Türkiye’nin sahip oldu¤unu belirterek, Türkiye’nin OECD ülkeleri içerisinde son 6 y›lda en h›zl› büyüyen ikinci ülke oldu¤unu söyledi.

B‹Z‹M YÜZYILIMIZ OLACAK
“21. yüzy›l, Türkiye ve Brezilya gibi
ülkelerin etkin oldu¤u, bir yükselen piyasalar ça¤› olacakt›r” diyen Hisarc›kl›o¤lu,
yap›lan uzun vadeli projeksiyonlara göre, Brezilya’n›n önümüzdeki 50 y›lda
küresel ekonomide büyük a¤›rl›¤› olan
ülkelerden biri olaca¤›n› ve 2050 y›l›nda dünyan›n en büyük 5. ekonomisine
sahip ülkesi konumuna gelece¤ini belirtti. Türkiye’nin de sahip oldu¤u stratejik derinlik ve merkez ülke konumuyla küresel ekonomide ve siyasi
düzende a¤›rl›¤›n›n h›zla artt›¤›n› ifade
eden Hisarc›kl›o¤lu, sözlerini ﬂöyle
sürdürdü: “Avrupa’n›n, Karadeniz’in,
Kafkaslar’›n, Orta Asya’n›n, Orta Do-

BREZ‹LYALILARI TÜRK‹YE’YE DAVET ED‹YORUM
“Halen Türkiye’de yaklaﬂ›k 20 bin yabanc› ﬂirket faaliyet gösteriyor. Bu vesileyle Brezilyal› ﬂirketleri Türkiye’de yat›r›m yaparak ülkemizin yat›r›m avantajlar›ndan yararlanmaya davet ediyorum. Biz de Brezilya’y› Latin Amerika
aç›l›m›m›z için bir merkez konumunda
görüyoruz. Türk ﬂirketlerini Brezilya’da
yat›r›m yapmaya, temsilcilik açmaya
teﬂvik ediyoruz. Ülkemizin önde gelen

bir otomotiv yedek parça üreticisi yak›n
zamanda Brezilya’da üretim yapmaya
baﬂlayacak. Bütün dünyan›n geleneksel
enerji kaynaklar›n›n d›ﬂ›nda çevreye duyarl› enerji kaynaklar›nda art›ﬂ oldu.
Enerji ihtiyac›n›n yaklaﬂ›k 3’te 2’sini ithal kaynaklardan temin eden Türkiye,
son 5 y›lda yerli kaynak kullan›m›na
özel önem veriyor. Bu çerçevede Brezilya ile iﬂbirli¤ini art›rmak istiyoruz.”

SERBEST
T‹CARET
ANLAﬁMASINI
BEKL‹YORUZ
Türkiye’nin ihracat›n›n yüzde 65’ini dünyan›n fiyat ve
kalite bak›m›ndan en rekabetçi pazarlar› olan Avrupa
ve Kuzey Amerika pazarlar›na yapt›¤›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu, “Devlet adamlar›m›z›n, iﬂ adamlar›m›z›n
önündeki ticari engelleri
kald›rarak, serbest ticaret
anlaﬂmas›n›n yürürlü¤e girmesini bekliyoruz. BrezilyaTürkiye ticaret dengesine
bakt›¤›m›z zaman, büyük
oranda Türkiye lehinedir.
Tek tarafl› mutluluk olmaz.
‹ki taraf›n mutlu olmas› için
ticaretin önündeki engelleri
kald›ral›m. Bugün Türkiye
23 küresel müteahhitlik firmas› ile dünya klasman›nda
üçüncü s›radad›r. 70 farkl›
ülkede Türk müteahhitlik
sektörü iﬂ yapmaktad›r. ‹ki
ülke aras›nda en önemli ticaret alanlar›ndan biri de
turizm sektörüdür. Türk ve
Brezilya halklar›n›n birbirini
daha iyi tan›mas› için turizmi karﬂ›l›kl› destekleyebiliriz.” Hisarc›kl›o¤lu, derin
sularda petrol ç›karma ve
arama konusunda dünya lideri kabul edilen Petrobras’›n TPAO ile Karadeniz’de sondaj çal›ﬂmalar›na
baﬂlamas›n›n sevindirici bir
geliﬂme oldu¤unu belirterek,
bu arama faaliyetlerinin
olumlu bir sonuç vermesini
umdu¤unu söyledi.

Brezilya Kalk›nma, Sanayi
ve D›ﬂ Ticaret Bakan› Miguel Jorge, Türkiye’de 2011
y›l›na kadar 400 milyon dolarl›k yat›r›m yapm›ﬂ olaca¤›z” dedi. Petrobras’›n Karadeniz’de petrol araﬂt›rma
projeleri geliﬂtirdi¤ini söyleyen Miguel Jorge, Türkiye
Petrolleri Anonim Ortakl›¤›
(TPAO) ile iﬂbirli¤i yapt›klar›n› hat›rlatarak, “Türkiye’de
büyük oranda petrol ç›karman›n mümkün oldu¤unu
düﬂünüyoruz.
Türkiye’de
2011 y›l›na kadar 400 milyon dolarl›k yat›r›m yapm›ﬂ
olaca¤›z” diye konuﬂtu.
“Türkiye-Brezilya ‹ﬂ Forumu”nda yapt›¤› konuﬂmada
Brezilya’n›n biyoyak›tlar konusunda da uzman oldu¤unu vurgulayan Miguel Jorge,
“2015 y›l›na kadar 50 milyar
litrelik etanol üretmiﬂ olaca¤›z. Etanol Brezilya’da arabalarda kullan›l›yor. Türkiye’ye bunu satabiliriz. Böylece Türkiye enerji karmas›nda
daha az enerji kullan›yor
olur. Biz 300 milyon varil daha az petrol kullan›yoruz etanolden dolay›. Türk otomotiv
sanayisi ile de yak›n iliﬂkiler
içerisindeyiz, özellikle yan
sanayide. Etanol ve biyodizel
konular›nda Brezilya ile iﬂbirli¤ini geliﬂtirmeniz mümkün”
diye konuﬂtu.

5 YILDA ‹ST‹KRARA
KAVUﬁTUK
Miguel Jorge, Türkiye ile
Brezilya’n›n 1999 y›l›nda 222
milyon dolar olan ticaret
hacminin yüzde 400 oran›nda art›ﬂ göstererek 2008 y›l›nda 1,5 milyar dolara ulaﬂt›¤›n› söyledi. Brezilya’n›n
dünyan›n en büyük 5. ülkesi
oldu¤unu dile getiren Jorge,
5 y›ld›r arka arkaya uygulad›klar› makroekonomik politikalarla istikrara kavuﬂtuklar›n› ve ekonomik büyüme
aç›s›ndan do¤ru yolda olduklar›n› bildirdi. Jorge, Brezilya’n›n ekonomik krizden
en az etkilenen ülkelerin baﬂ›nda geldi¤ini ifade ederek,

Brezilya Merkez Bankas›’n›n
temel at›l›mlarla faiz oranlar›nda yeni uygulamalara gitti¤ini, otomotiv ve beyaz eﬂya gibi kritik alanlarda vergi
indirimi yapt›klar›n› anlatt›.
Brezilya’n›n
Türkiye’nin
önemli bir ticaret orta¤› olmaya haz›r oldu¤unu belirten Miguel Jorge, “Türkiye
ile 1999 y›l›nda 222 milyon
dolarl›k ticaret hacmimiz
varken, 2008 y›l›nda ticaret
hacmimiz 1,5 milyar dolara
kadar ulaﬂarak yüzde 400
oran›nda art›ﬂ gösterdi” dedi. Jorge, Türkiye’nin Brezilya’n›n ihracat›nda 44. s›rada,
ithalat yap›lan ülkeler aras›nda ise 56. s›rada oldu¤unu dile getirerek, bu rakamlar›n Türkiye ile Brezilya
aras›ndaki iliﬂkilerin ilerlemesi için pek çok imkan›n
bulundu¤unun göstergesi oldu¤unu kaydetti.

BANKA S‹STEM‹N‹Z‹
MODERNLEﬁT‹REL‹M
Brezilya’n›n Türkiye’den
ithal etti¤i ürünlerin yüzde
82’sinin
sanayi,
yüzde
18’inin di¤er tüketim ürünleri oldu¤una iﬂaret eden Jorge, g›da maddeleri, soya fasulyesi, ﬂeker gibi tar›msal
ürünleri Türkiye’den almak
istiediklerini bildirdi. Miguel
Jorge sözlerine ﬂöyle devam
etti; “Biz de baﬂka g›da maddeleri üretiyoruz. Özellikle
eti Türkiye’ye satmak isteriz.
Bunun yan› s›ra Türk banka
sistemini modernleﬂtirmek
için de katk›da bulunmak isteriz. Liman inﬂaatlar› da iﬂbirli¤i yapabilece¤imiz di¤er alanlar aras›nda bulunuyor. Dünyan›n en büyük
üçüncü jet üreticisi olan
Embraer adl› ﬂirketimiz var.
Burada da iﬂbirli¤i yapabiliriz. Demiryollar›, karayollar›,
madencilik, enerji tesisleri,
limanlar konusunda da müteahhitlerimizin güzel iﬂleri
var. Medikal ve hastane sektöründe de ileri teknolojileri
üretiyoruz. Bu alanlarda da
iﬂbirli¤i yapabiliriz.”

Bakan ﬁimﬂek, Brezilya ile ticaret hacminin çok düﬂük düzeyde oldu¤unu söyledi.

DE‹K/ Türk- Brezilya ‹ﬂ Konseyi
taraf›ndan düzenlenen “Türkiye-Brezilya ‹ﬂ Forumu”nda konuﬂan Maliye Bakan› Mehmet ﬁimﬂek, dünya
ekonomisi için çok zorlu bir dönem
ve bu tür bir iﬂ forumunun burada
gerçekleﬂtirilmesi bak›m›ndan da
uygun bir zaman oldu¤unu kaydetti.
ﬁimﬂek, her ne kadar dünya ekonomisi çok zorlu bir dönemden geçiyorsa da büyük f›rsatlar›n da bulundu¤una iﬂaret ederek, sadece iki
ülke aras›ndaki diyalo¤u geliﬂtirmek
aç›s›ndan de¤il ayn› zamanda yat›r›m ve ticaretin de büyük önem taﬂ›d›¤›n›, Türkiye’nin Latin Amerika’daki en büyük partnerinin Brezilya olmas›na karﬂ›n ﬂu andaki ticaret hacminin çok düﬂük düzeyde bulundu-

¤unu söyledi. Her iki ülkenin de
do¤rudan yabanc› yat›r›mlar› çekmek bak›m›ndan son y›llarda çok
baﬂar›l› oldu¤unu, ancak ikili karﬂ›l›kl› yat›r›mlar›n çok s›n›rl› kald›¤›n›
ifade eden ﬁimﬂek, Türkiye’nin bölgesel bir oyuncu oldu¤unu, Brezilya
ﬂirketlerinin, AB aday ülkesi Türkiye’nin benzersiz konumundan yararlanmas› gerekti¤ini kaydetti.
Bakan ﬁimﬂek, sadece iki ülke
pazar› de¤il ayn› zamanda bölgenin
geri kalan›yla ilgili yat›r›m f›rsatlar›na da bak›lmas› gerekti¤ini belirterek, “Türkiye, Güney Amerika’da
daha aktif, sesi ç›kan bir ülke olmal›. Birlikte çal›ﬂarak bu bölgede neler yapabilece¤imiz konusuna bakmal›y›z” diye konuﬂtu. Mehmet ﬁim-
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ﬂek, Türkiye’nin küresel krizden etkilendi¤ini ancak, en kötü krizlerin
bile sona erdi¤ini ifade ederek, konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü: “Türkiye
muhtemelen bu krizden güçlü ç›kacakt›r. Bir dizi faktör bunu gösteriyor. Türkiye’nin finansal sistemi çok
sa¤lam. Bankalar karl› olmaya devam ediyor. Bu y›l›n birinci çeyre¤inde yine böyle oldu. Yüksek düzeyde sermayeleri var, likiditeleri
yüksek. ‹ﬂler normalleﬂti¤i zaman
Türkiye’nin krizden güçlü ç›kmas›nda önemli bir rol oynayacaklar. Türkiye’nin genç bir nüfusu, çok geliﬂmiﬂ bir giriﬂimcilik kültürü var.” Türkiye ve Brezilya’n›n büyük pazarlar
oldu¤unu, Brezilya’n›n küresel düzeyde Türkiye’ye ana pazarlardan

biri olarak bakmas› gerekti¤ini dile
getiren ﬁimﬂek, birtak›m küresel f›rsatlardan yararlanmak için iﬂbirli¤i
yap›labilece¤ini, bu sektörlerin otomotiv, beyaz eﬂya, tekstil, tar›m hatta turizm olabilece¤ini bildirdi. ﬁimﬂek, “A¤›rl›k merkezi her ne kadar
Do¤u’ya do¤ru kay›yorsa da Türkiye aç›s›ndan bak›ld›¤›nda Brezilya’n›n sundu¤u f›rsatlar› görmezden
gelemeyiz. Brezilya, radar ekran›m›za girmiﬂ durumda. Umar›m Türkiye
de Brezilya’n›n radar ekran›na girer”
dedi. Karﬂ›l›kl› ikili yat›r›mlar›n geliﬂmesini beklediklerini dile getiren
ﬁimﬂek, futbolun her iki ülke için
çok önemli oldu¤unu, futbol d›ﬂ›nda ticari ve yat›r›m alan›ndaki iliﬂkileri geliﬂtirmek gerekti¤ini belirti.

C M Y B
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Türkiye’nin sesi daha çok duyulacak
Brezilya Merkez Bankas›’n›n eski Türk Baﬂkan›
‹brahim Eriﬂ, Türkiye’nin en zay›f noktas›n›n
cari aç›k oldu¤una dikkat çekti. Eriﬂ ‘Krizden
sonra, Brezilya, Türkiye, Çin, Hindistan gibi ülkelerin sesini duymamak imkâns›z olacak’ dedi.
Brezilya Merkez Bankas›’n›n eski Türk Baﬂkan› ‹brahim Eriﬂ, Türkiye’nin en zay›f noktas›n›n cari
aç›k oldu¤una dikkat çekerek,
“Orada da petrol fiyatlar› düﬂük
kald›kça s›k›nt› olaca¤›n› zannetmiyorum. Ayr›ca bankac›l›k sistemi
çok güçlü ve temiz. Dolay›s›yla
Türkiye’nin krizden ç›k›ﬂ› daha kolay olacak. Kriz sonras› geliﬂmekte
olan ülkelerin önemi artacak.
Onun d›ﬂ›nda bir ﬂey daha ö¤rendik; bu ülkelerin dünya çap›nda
al›nan kararlarda kat›l›mc› olmas›n›n etkisini gördük. Krizden sonra,
Brezilya, Türkiye, Çin, Hindistan
gibi ülkelerin sesini duymamak imkâns›z olacak” dedi.

DALGALI KUR ÖNEML‹
Eriﬂ, dalgal› kurun Brezilya ve
Türkiye gibi ekonomiler için öneminin çok fazla oldu¤unu ifade
ederek ﬂöyle konuﬂtu: “Ancak bu
da demek de¤il ki; merkez bankas›
hiçbir ﬂekilde piyasaya giremez.
Ekonomilerde bilinmesi en zor
olan verilerden biri döviz kurunun
do¤ru yerinin neresi oldu¤udur.
Hiçbir iktisatç› bunu bilemez. Dolay›s›yla döviz kurunu dalgalanmaya
b›rakmak çok önemli. Fakat belirli
durumlarda merkez bankas›n›n da
piyasaya girip baz› düzeltmeler
yapmas› ﬂart. Brezilya’dan örnek
vermek gerekirse; Büyük bir özelleﬂtirme program› yap›yorsunuz ve
burada yabanc› yat›r›m önemli bir
parça oluyor. Bir varl›¤› 3-5 milyar
dolara sat›yorsunuz ve bu para aniden piyasaya giriyor. E¤er bu miktar› merkez bankas› piyasadan çekmezse paran›z› de¤erlendiriyorsunuz. Bu tip hadiselerde merkez
bankas›n›n önemli rolü var. ‹kinci
nokta; bütçe aç›¤›n› kontrol alt›nda
tutmak, mali disiplin. Paraya olan
güveni tesis etmek çok önemli. Bu
da muhakkak mali disiplinden geçiyor. Üçüncüsü de; endekslemeye,
göstergelere dikkat etmek laz›m.
Ben mesela hâlâ görüyorum Türkiye’de dolar veya euro ile bir endeksleme durumu var. Birçok ﬂeyde fiyatlar euro veya dolar üzerinden konuﬂuluyor. Kendi paran›za
güvenin artmas› ve paran›z›n de¤e-

rini bilmek yönünden TL olarak fiyatlama yap›lmas› gerekir. Brezilya
bu yanl›ﬂ› senelerce yapt› ve kaybetti. ﬁimdi Real bir de¤er ölçüsü
olarak önemli Brezilya’da. Dördüncü olarak ekonominin d›ﬂ ticarete
aç›k tutulmas› meselesi var. En
önemli fiyat disiplinlerinden biri d›ﬂ
ticaret. Dolay›s›yla bir çok kiﬂi bu
durumu tenkit edecektir: ‘Burada
iﬂsizlik var, damping sorunu var’ diye. Ancak bu demek de¤il ki d›ﬂ ticaret kay›ts›z ﬂarts›z olmal›. Mesela,
Çin, damping yap›yorsa vergi konulabilir. Fakat bu disiplin gerek
enflasyon, gerekse prodüktivite kazan›lmas› bak›m›ndan çok önemli.
‹natla bunu sürdürmek ﬂart. ‹çerideki rekabeti art›rmak da çok çok
de¤erli. Onun için belirli müesseselerin geliﬂtirilmesi gerekiyor. Monopol veya oligopollerle mücadele
edilmeli. Bu çok zaman ve kuvvet
isteyen bir iﬂ. Mesela Brezilya’da
biz hâlâ bu durumla çarp›ﬂ›r›z.”

BU ORTAMDA IMF ‹LE
ANLAﬁILAB‹L‹R
Böyle bir kriz ortam›nda IMF ile
anlaﬂman›n utand›r›c› olmad›¤›n›
söyleyen Eriﬂ, “Krizin baﬂlang›c›ndan bu yana takip ediyorum Türkiye ve Brezilya’y›. Ben gerçekten
Türkiye’nin IMF ile masaya oturmas›na gerek olmayaca¤›n› zannediyordum. Macaristan, Ukrayna, ‹zlanda anlaﬂt› ama Türkiye’nin
IMF’siz bu krizi atlataca¤›n› san›yordum. Tek ﬂüphem cari aç›kt›.
Fakat petrol fiyatlar› düﬂüyordu ve
Türkiye’nin döviz rezervi fena de¤ildi. Bankac›l›k sektörü de Brezilya’daki gibi güçlüydü. Ayr›ca çok
fazla ve kar›ﬂ›k finansal enstrüman
da yoktu Türkiye’de. Dolay›s›yla
s›yr›l›p geçeriz diyordum. Ama olmad›. E¤er dünya bunu uygun görüyorsa, e¤er dünya Türkiye IMF’ye
gitti¤i zaman buna uygun bak›yorsa,
e¤er yabanc› yat›r›mc›lar kendilerini
daha rahat hissedeceklerse kaybedecek birﬂey yok asl›nda. Belirli
devrelerde IMF’ye gitmek utand›r›c›
olabilir ama ﬂu anda öyle bir durum
yok. Belki bu paraya da ihtiyaç olmayacak ancak piyasalara moral
aﬂ›lamak iyi gelebilir” diye konuﬂtu.

TÜRK‹YE NE YAPMALI?
Brezilya eski Merkez Bankas›
Baﬂkan› ‹brahim Eriﬂ, Türkiye’nin ne yapmas› gerekti¤i ise
ﬂöyle anlatt›: “Türkiye’nin her
ﬂeyden önce iç ve d›ﬂ politikas›n›
düzene koymas› ﬂart. Brezilya’n›n
politik sistemi çok karmaﬂ›k, büyük problemler do¤uran bir sistem asl›nda. Fakat süreklili¤i var.
Oradaki politik stres Türkiye gibi
de¤il. Türkiye’deki bölünme, ülke-

nin devaml› bir do¤udan bat›ya
geçiﬂte kal›ﬂ›, ne o tarafta ne bu
tarafta oluﬂu. Orhan Pamuk bunu
çok güzel anlat›yor kitaplar›nda.
Bu durum belli bir stres getiriyor
Türkiye politikas›na. Ancak Brezilya’da böyle bir durum yok.
Brezilya’da hissetti¤iniz ﬂey; en
basit deyimiyle çalma, ç›rpmal
Fakat bir sakinlik var politikada.
Bunu maalesef Türkiye’de görmü-

yorsunuz. Bunlara Türkiye’nin d›ﬂ
politika durumunu, jeopolitik durumunu, Güneydo¤u problemlerini eklerseniz gerçekten durum daha karmaﬂ›k bir hal al›yor. Dolay›s›yla politik reformlar›n yap›lmas›, problemlerin çözülmesi
Türkiye’nin gelece¤i için ﬂart.
Bunlar›n arkas›ndan ekonomik
iyileﬂme de, refah seviyesinin yükselmesi de gelecektir.”

TÜRK‹YE KR‹ZDEN KOLAY ÇIKACAK
Eriﬂ, yaﬂanan küresel krizin ciddi
oldu¤unu ve etkilerinin de çok
fazla olaca¤›n› söyledi. Türkiye’nin krizden ç›k›ﬂ›n›n kolay olaca¤›na da iﬂaret eden Eriﬂ, ﬂunlar› söyledi: “Büyük ihtimalle uzun
olacak. 2009 kaybolmuﬂ bir y›l
dünya ekonomisi için. 2010’da
geliﬂmenin ne h›zla yeniden baﬂlayaca¤›n› söylemek çok güç. Çok
yavaﬂ olabilir. Bunun yan› s›ra bir
ﬂey daha var; geliﬂmekte olan baz› ülkeler bu krizden oldukça iyi
ç›kacak. Herkes kaybedecek ama
bu ülkeler di¤erlerine nazaran
daha az kaybedecek. Dolay›s›yla

önemleri artm›ﬂ olacak. Bu ülkelerin aras›nda Brezilya muhakkak var. ﬁu an s›k›nt›lar olsa da
Brezilya belki de ﬂu anda dünyada krize en haz›r ülke konumunda. Çünkü kapal›ca bir ülke, d›ﬂ
ticaretin önemi az ekonomisinde.
200 milyar dolar›n üstünde çok
yüksek rezervleri var. Hiç rezerv
kaybetmedi bu dalga s›ras›nda.
Mesela geliﬂme h›z› Çin gibi d›ﬂ
talep nedeniyle yüksek de¤ildi.
Dolay›s›yla gerileme dünyaya nazaran daha az olacak ve bankac›l›k sistemi çok kuvvetli. Toksik
bir nesne yok yani. Türkiye’de ise

bu karakteristiklerin bir k›sm›
var. Türkiye’nin en zay›f noktas›
cari aç›¤›. Orada da petrol fiyatlar› düﬂük kald›kça s›k›nt› olaca¤›n› zannetmiyorum. Ayr›ca bankac›l›k sistemi çok güçlü ve temiz. Dolay›s›yla krizden ç›k›ﬂ daha kolay olacak. Kriz sonras› geliﬂmekte olan ülkelerin önemi artacak. Onun d›ﬂ›nda bir ﬂey daha
ö¤rendik; bu ülkelerin dünya çap›nda al›nan kararlarda kat›l›mc›
olmas›n›n etkisini gördük. Krizden sonra, Brezilya, Türkiye, Çin,
Hindistan gibi ülkelerin sesini
duymamak imkâns›z olacak.”

‹BRAH‹M ER‹ﬁ
K‹MD‹R?
‹brahim Eriﬂ 1944 y›l›nda Samsun Bafra’da do¤du. ODTÜ’de ekonomi ve istatistik okudu. 1966’da
ABD Vanderbilt Üniversitesi’nde
doktora yapt›. Rice Üniversitesi’nde ö¤retmen olarak iﬂe baﬂlad›.
Bu s›rada askerlik nedeniyle Türk
vatandaﬂl›¤›ndan ç›kar›ld›. Daha
sonra Sao Paulo Üniversitesi’nde
davetli profesör olarak çal›ﬂmaya
baﬂlad›. 36 y›ldan bu yana Brezilya’da yaﬂ›yor. ‹brahim Eriﬂ ise
Brezilya’n›n bugünkü ekonomik gücüne kavuﬂmas›nda önemli rol oynayan bir isim. 1990-91 döneminde Brezilya Merkez Bankas› Baﬂkanl›¤› koltu¤unda ateﬂten gömle¤i
giyen Eriﬂ, taviz vermeden uygulad›¤› politikalar sonucu ülkeyi hiper
enflasyonlu dönemden düzlü¤e ç›karan isimlerin baﬂ›nda geliyor.
Bugün de Brezilya’n›n sayg›n simalar›ndan ve ekonomistlerinden biri.
Devlet Baﬂkan Lula da Silva da
“Türkiye denince Atatürk’le ‹brahim’i hat›rlar›m” diyor.

PETROBAS TÜRK‹YE’YE
330 M‹LYON DOLAR YATIRACAK

Brezilya Devlet Baﬂkan› Lula da
Silva’yla DE‹K Türk-Brezilya ‹ﬂ Forumu için Türkiye’ye gelen dünyan›n
üçüncü büyük uçak üreticisi Brezilyal›
Embraer TAI’yle ortak üretim için nab›z yoklad›. 15 y›l önce Türk Uzay ve
Havac›l›k Kurumu’na (TAI) Türkiye’de
ortak üretim teklif eden dünyan›n dört
büyük uçak üreticilerinden Brezilyal›
Embraer, yat›r›m olanaklar›n› araﬂt›rmak üzere tekrar Türkiye’ye geldi. 10
y›l içinde 201 milyar dolarl›k sipariﬂ
hedeflediklerini aç›klayan Embraer
Türkiye’yi Avrupa, Asya ve Arap ülkelerine aç›lmak için üretim üssü olarak

kullanmay› planl›yor. TAI ve Embraer
aras›nda askeri ve sivil havac›l›k alanlar›nda iﬂbirli¤i konular›nda imzalanm›ﬂ bir niyet mektubu bulunuyor.
1969 y›l›nda Brezilya hükümeti taraf›ndan kurulan ve 1994 y›l›nda özelleﬂtirilen Embraer firmas›, Brezilya’n›n
yan› s›ra ABD, ‹ngiltere, Fransa, Avustralya, Çin ve Singapur’da tesisleri bulunuyor. Havac›l›k sektörünün önde
gelen isimleri Brezilyal› ﬂirketin, 170
ve 190 modellerinin geliﬂtirilmesine
ortakl›k konusunda Türkiye’ye resmi
teklifte bulunduklar›na dair duyumlar
ald›klar›n› vurgulad›lar. Yetkililer, “Hat-

ta Türkiye’den TAI’nin teknik heyeti
Brezilya’da fabrikalar› incelemiﬂler”
dedi. DE‹K Türk-Brezilya ‹ﬂ Konseyi
Baﬂkan› Aykut Eken de, Türkiye ile
Brezilya aras›ndaki ticaretin ’önemli
oranda’ geliﬂece¤ini söyledi. Eken,
“Birçok Brezilyal› firma özellikle madencilik, otomotiv alanlar›nda yat›r›m›
düﬂünüyor. Çünkü, burada yapacaklar› yat›r›mla Avrupa, Asya, Hindistan ve
Türk cumhuriyetlerine ulaﬂmay› planl›yorlar. Ayn› ﬂekilde Türk ﬂirketleri de
550 milyon nüfusu bulunan y›ll›k 1.3
trilyon dolarl›k ticaret hacmi olan bu
bölgeye ulaﬂmaya çal›ﬂ›yor” dedi.
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Jorge Zelada, Türkiye’de 130 milyon dolarl›k bir yat›r›ma giriﬂtiklerini,
2010 y›l›nda ise 200 milyon dolar daha ilave yat›r›m yap›laca¤›n› söyledi.

dolar daha ilave yat›r›m yap›laca¤›n› ve petrol arama-ç›karma
çal›ﬂmalar›n› Karadeniz’de sürdüreceklerini ifade etti.
Kendisine yöneltilen sorular› da yan›tlayan Zelada, ﬂunlar›
kaydetti: “2010 y›l›n›n baﬂ›nda
sondaj çal›ﬂmalar›na baﬂlayaca¤›z. Sondaj iﬂlemlerinin baﬂar›s›na göre yapaca¤›m›z toplam
yat›r›m miktar› belli olacak.
TPAO ile bir anlaﬂmam›z var.
Bu anlaﬂma do¤rultusunda ça-

l›ﬂmalar›m›z devam ediyor. Zaman içinde bünyemize baﬂka
ﬂirketler kat›labilir. Bu zaman›n
gösterece¤i bir ﬂey. ﬁu an için
net bir ﬂey söyleyemem. Karadeniz’de petrol oldu¤una yönelik elimizde hiçbir kan›t yok.
Risk al›yoruz. Yapt›¤›m›z bilimsel çal›ﬂmalar orada güzel potansiyel oldu¤unu gösteriyor.
‹lk aﬂamaya bu yüzden baﬂlad›k. Bir sonraki aﬂama da sondaj olacak. Umutluyuz.”

C M Y B

Havac›l›k devinden yat›r›m sinyali

Petrobras Uluslararas› Yönetici Direktörü Jorge Zelada,
Petrobras’›n petrol üretiminde
2008-2012 y›llar›yla ilgili 112
milyar dolarl›k bir yat›r›m›,
2009-2013 y›llar› aras›nda ise
174 milyar dolarl›k yat›r›m› öngördü¤ünü, ana amaçlar›n›n
üretimi art›rmak ve GSMH’ye
katk›da bulunmak oldu¤unu
belirtti. Zelada, Türkiye’de 130
milyon dolarl›k bir yat›r›ma giriﬂtiklerini, 2010 y›l›nda ise
200 milyon dolar daha ilave
yat›r›m yap›laca¤›n› söyledi.
Biyoyak›t konusunda düﬂük karbon teknolojisiyle üretim yapt›klar›n› dile getiren
Zelada, “Etanol zincirine kat›l›yoruz. Bizdeki etanol ﬂeker
kam›ﬂ›ndan üretiliyor. Bunu
ihraç ediyoruz. Brezilya’daki
toplam tar›m alanlar›n›n sadece yüzde 1’inde ﬂeker kam›ﬂ›
üretiliyor” dedi. Zelada, dünyadaki en büyük petrol ﬂirketleriyle baﬂa baﬂ üretim yapt›klar›n› ve Brezilya piyasas›nda büyük olanaklar›n oldu¤unu aktard›. TPAO ile birlikte bir anlaﬂma imzalad›klar›n› an›msatan
Zelada, Türkiye’de 130 milyon
dolarl›k bir yat›r›ma giriﬂtiklerini, 2010 y›l›nda ise 200 milyon
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Türkiye’nin ikiz kardeﬂi
Brezilya art›k kredi veriyor
Birbirine çok benzetilen Brezilya ve Türkiye ekonomileri aras›ndaki fark gözle görünür hale geldi. Türkiye, IMF’den 25-40 milyar dolarl›k kredi alabilmek için görüﬂmelerini sürdürürken, Brezilya almak bir yana IMF’ye 4.8 milyar dolarl›k kredi vermeye haz›rlan›yor.
Cari aç›klar› ve yaﬂad›klar› krizler nedeniyle birbirine çok benzetilen Brezilya ve Türkiye ekonomileri
aras›ndaki fark gözle görünür hale geldi. Türkiye,
IMF’den 25-40 milyar dolarl›k kredi alabilmek için görüﬂmelerini sürdürürken,
Brezilya kredi almak bir yana IMF’ye 4.8 milyar dolarl›k kredi vermeye haz›rlan›yor. IMF ile pazarl›klara
devam eden Türkiye’nin 25
milyar dolar m› yoksa 40
milyon dolar m› kredi alman›n hesab›n› yapt›¤› ﬂu
günlerde, Brezilya IMF’ye
4.8 milyar dolar kredi verece¤ini aç›klad›. Krizleri geride b›rakan, IMF’ye olan
borcunu s›f›rlayan Brezilya’n›n Maliye Bakan› Guido Mantega, IMF’nin, mali
katk›da bulunma davetini
kabul ettiklerini belirterek,
Fon’a 4.8 milyar dolar kredi vereceklerini söyledi.
IMF’ye kredi verecek duruma gelmenin gururunu yaﬂayan Mantega, IMF’nin
kendilerine “kredi veren
ülke statüsü” vererek, sa¤lam bir ekonomiye sahip
olduklar›n› teyit etti¤ini
vurgulad›.

BÜYÜMEDE ‹ST‹KRARLI
Uygulad›¤› baﬂar›l› ekonomik programlar›n meyvesini alan Brezilya, Aral›k
2005’te IMF’ye olan 15.5
milyar dolarl›k borcunun
tamam›n› kapatarak, bundan böyle IMF’den mali
yard›m almayaca¤›n› aç›klam›ﬂt›. Lula’n›n ekonomik
baﬂar›s›n›n alt›nda yatan
nedenlerin baﬂ›nda mali di-

sipline ba¤l›l›k sonucu ülkeye akan do¤rudan yabanc› sermaye ve cari iﬂlemler aç›¤›n› kapat›p art›ya
geçmesi. 2002 y›l›nda yüzde 2.6 büyüyen Brezilya
ekonomisi, global krize
ra¤men geçen y›l yüzde 5.2
büyümeyi baﬂard›. Brezilya
ekonomisi son 7 y›lda y›ll›k
ortalama yüzde 3.86 büyüdü. Söz konusu süreçte
Türkiye’nin milli geliri ise
y›lda ortalama yüzde 6 artt›. Ancak Türkiye, Brezilya
gibi “sa¤l›kl› ve istikrarl›”
bir büyümeyi sa¤layacak
yap›ya kavuﬂamad›. Öyle ki
2002-2007 y›llar› aras›nda
Türkiye her ne kadar Brezilya’dan h›zl› büyüse de
krizin etkisini en a¤›r hisseden ülkelerin baﬂ›nda geldi. Krize olan yüksek duyarl›l›¤› nedeniyle frene en
sert basan geliﬂmekte olan
ülke olan Türkiye’de büyüme geçen y›l yüzde 1.1 olarak gerçekleﬂti. Gayri Safi
Yurtiçi Has›la (GSY‹H) rakamlar›ndaki geliﬂmeye bak›ld›¤›nda Brezilya ile Türkiye’nin benzer oranlarda
büyüdü¤ü görülüyor. 2002
y›l›nda 231 milyar dolar
olan Türkiye’nin milli geliri
yüzde 221 artarak 742 milyar dolara, Brezilya’n›n milli geliri ise ayn› dönemde
yüzde 229 artarak 1 trilyon
665 milyar dolara ulaﬂt›.

ARTIK KRED‹ VER‹YOR
Türkiye ve Brezilya karﬂ›laﬂt›rmas›na bak›ld›¤›nda
en büyük fark›n d›ﬂ borç
sto¤unda yaﬂand›¤› görülüyor. 2002 y›l›nda Türkiye’nin 88 milyar 419 milyon
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dolar olan net d›ﬂ borç sto¤u 7 y›lda 62.3 milyar dolar
yani yüzde 70.5 artarak 150
milyar 766 milyon dolara
t›rmand›. Brezilya, 20022008 tarihleri aras›nda net
d›ﬂ borcunu s›f›rlad› hatta
alacakl› duruma geldi.
2002’de 32.7 milyar dolar
net d›ﬂ borcu bulunan Brezilya’n›n, 2008’de 1.4 milyar
dolar alaca¤› bulunuyor.
Brezilya, enflasyonu da tek
haneli rakamlarda tutmay›
baﬂard›. 2002’de Brezilya’da
yüzde 8.42 seviyesinde bulunan enflasyon, 2008’de
yüzde 5.7 oldu. Lula’n›n iktidara gelmesinin ard›ndan
150 milyar dolara yak›n
do¤rudan yabanc› sermaye
çekmeyi baﬂaran Brezilya’da cari iﬂlemler aç›¤›
“dert” olmaktan ç›kt›.
2002 y›l›nda milli gelirin
yüzde 1.5’i kadar cari iﬂlemler aç›¤› veren Brezilya,
geçen y›la kadar cari iﬂlemler fazlas› verdi. Brezilya’da
cari iﬂlemler aç›¤› 2008’de
milli gelirin yüzde 1.7’si
olarak gerçekleﬂti. Ancak
Türkiye, cari iﬂlemler aç›¤›
ile yaﬂamay› ö¤rendi. Tasarruf aç›¤› ve hammadde
ihtiyac› nedeniyle Türkiye,
büyüyebilmek için “aç›k”
vermek zorunda kald›.
Türkiye’de cari iﬂlemler
aç›¤› geçen y›l milli gelirin
yüzde 5.6’s› olarak gerçekleﬂti. Emtia fiyatlar›ndaki
yükseliﬂ de petrol ihracat›
yapan Brezilya’n›n cari iﬂlemler fazlas› vermesinde
etkili oldu. Bu süreçte fiyatlardaki art›ﬂ nedeniyle Türkiye’nin petrol ithalat› faturas› her geçen gün artt›.

Brezilya Cumhurbaﬂkan› Luiz Inacio Lula da Silva’n›n ziyareti kapsam›nda
Ç›ra¤an Saray›’nda düzenlenen “Türkiye-Brezilya ‹ﬂ
Forumu”nda konuﬂan THY
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Candan Karl›tekin, 2 ülke
aras›nda yeni bir hat açt›klar›n› hat›rlatt›. Karl›tekin,
‹stanbul-Sao Paulo hatt›n›n
aç›ld›¤›n› an›msatarak, fiyat
kontrollerinin bu hatt›n
yerleﬂik bir hale gelmesinden önce baﬂar›s› için büyük önem taﬂ›d›¤›n› kaydetti. Filolar›n› geniﬂletmeye karar verdiklerini belirten Karl›tekin, “Cumhuriyet’in 100. y›l›nda 300 uça¤›n üzerinde bir filoya ulaﬂaca¤›z” dedi. Karl›tekin,
uçaklar›n sat›n al›nmas›yla
ilgili ihale süreçlerinin devam etti¤ini, teklifleri ald›klar›n›, incelediklerini ve
pazarl›k yapt›klar›n› bildirdi. ‹halenin ne zaman bitece¤ine iliﬂkin bir soru üzerine Karl›tekin, “Konjonktüre, geliﬂmelere bak›yoruz” dedi. ‹hale kapsam›nda yeni nesil uçaklar›n da
yer ald›¤›n› bildiren Karl›tekin, Embraer ile ortak
projeleri olup olmayaca¤›
yönündeki bir soru üzerine, ﬂu an için böyle bir ﬂeyin söz konusu olmad›¤›n›,
ancak bunun olmayacak
anlam›na gelmedi¤ini söyledi. Brezilyal› uçak üreticisi Embraer’in Savunma,
Kamu Pazarlama ve Sat›ﬂ

Baﬂkan Yard›mc›s› Ricardo Marcelo Bester ise KC390 kargo uça¤› projesiyle
ilgili Türk ﬂirketleriyle temas halinde olduklar›n›,
bu projeyi tart›ﬂt›klar›n›
ifade etti.
Petrol Sanayi Derne¤i
(PETDER) Genel Sekreteri
Erol Metin ise Türkiye’nin
enerji ba¤›ml›l›¤› olan bir
ülke oldu¤unu hat›rlatarak,
“Bizim rezervlerimiz ﬂimdilik yeterli de¤il, sizin Karadeniz’de yapaca¤›n›z arama çal›ﬂmalar›ndan beklentilerimiz büyük” dedi.
Türkiye’de petrol talebinin
y›lda ortalama yüzde 2 büyüdü¤ünü ifade eden Metin, “Bu y›l hariç... Kriz dolay›s›yla bunun yüzde 5-6
küçülmesi bekleniyor” diye konuﬂtu. Brezilya Turizm Kurulu Baﬂkan› Jeanine Pires de, Brezilya’da
2008’de turizm gelirlerinin
5,8 milyar dolara ulaﬂt›¤›n›
belirterek, Türkler’i ülkesine davet etti.
TÜRSAB Baﬂkan Dan›ﬂman› Ertu¤rul Karao¤lu da
Brezilya’dan Türkiye’ye
gelen turist say›s›n›n son
y›llarda art›¤›na iﬂaret ederek, önümüzdeki y›llarda
bunu iki tarafl› 60 bine ç›karmay› istediklerini belirtti. Türkiye Müteahhitler
Birli¤i Genel Sekreteri Haluk Büyükbaﬂ ise her iki
ülke müteahhitlerinin birlikte çal›ﬂabilece¤i pek çok
proje oldu¤unu söyledi.

Brezilya’yla enerjide
büyük iﬂbirli¤i

Ortakl›k yar› yar›ya
Petrol bulunduktan sonra üretim yat›r›mlar›na geçildi¤inde, bu
yat›r›mlar›n›n her birinin 8-10 milyar dolarl›k yat›r›mlar olaca¤›n› dile
getiren Uysal, “Denizalt›nda devasa
robotlar eﬂli¤inde ﬂehirler kurulacak. Biz bu maliyetleri Petrobras’la
paylaﬂaca¤›z” dedi. TPAO ve Petrobras aras›nda imzalanan anlaﬂma,
Petrobras’›n Ocean Rig ile 8 Nisan
2009 tarihinde baﬂlatt›¤› Sondaj
Hizmet Anlaﬂmas›n›n devam› olarak, TPAO’nun Karadeniz’de Ocean
Rig’e ait Leiv Eiriksson sondaj ge-

MEHMET UYSAL

misini 3 y›l süreyle kullanmas›na
imkan tan›yor. Leiv Eiriksson’un
2009 sonunda Türkiye’ye getirilmesi ve 2010 baﬂ›nda sondaj çal›ﬂmalar›n›n baﬂlamas› bekleniyor.

Karadeniz’de arama yapacak
Karadeniz’de arama için toplam
6 sondajl›k bir program gerçekleﬂtirilecek. Aramalar bu y›l›n sonunda
platformun geliﬂinin ard›ndan baﬂlayacak. Bir sondaj karada 2 milyon dolara oluyorsa, denizde en az
150 milyon dolar civar›nda oluyor.
Petrobras Türkiye Genel Müdürü
Hercules Tadeu da Silva ise Latin
Amerika’n›n en büyük petrol ve
do¤algaz arama ﬂirketi olduklar›n›
belirterek, günlük 2,3 milyon varil
olan petrol üretimlerini, 2020 y›l›nda 4,5 milyon varile ç›karmay›
hedeflediklerini bildirdi. Da Silva,
2006’da geldikleri Türkiye’de ﬂu
ana kadar 130 milyon dolar yat›r›m yapt›klar›n›, 2009-2010 döneminde 300 milyon dolarl›k yat›r›m
planlad›klar›n› anlatt›.
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl›¤› (TPAO) ile Brezilyal› Petrobras aras›nda may›s ay›nda ‘’Sondaj
Platformu Paylaﬂ›m Anlaﬂmas›’’ imzaland›. TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal, Karadeniz’de keﬂif öncesinde bütün arama yat›r›mlar›n›n
Petrobras taraf›ndan karﬂ›lanaca¤›n›
belirterek, “Petrobras’la ortakl›klar›m›z yüzde 50-yüzde 50 seviyesinde. Keﬂif yap›ld›ktan sonra üretim
yat›r›mlar›nda TPAO da hissesi oran›nda ortak olacak” dedi. ﬁu ana
kadar elde edilen verilerin, Karadeniz’de Türkiye’nin 40 y›ll›k ihtiyac›na yetecek miktarda, 10 milyar varil petrol ve 3 trilyon metreküp do¤algaz elde edilmesini beklediklerini anlatan Uysal, ç›k›ﬂ maliyeti yurtd›ﬂ›ndaki fiyat›n›n iki kat›na ulaﬂmad›¤› sürece, Türkiye’deki petrolün, Türkiye için ekonomik oldu¤unu ifade etti.
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Türkiye Latin Amerika
hedefinde h›zla ilerliyor

Latin Amerika
pazar› ﬂimdi daha
yak›n
Türkiye ve Latin Amerika
iliﬂkilerinde, Latin pazar›n›n 1,8
trilyon dolara yaklaﬂan ekonomik büyüklü¤ü ve 700 milyar
dolar› aﬂan d›ﬂ ticaret hacmi ile
son dönemlerde öne ç›kmas›
üzerine Türkiye’nin bu pazara
aç›l›m› için çal›ﬂmalar son h›z›yla devam ediyor. Latin Amerika
pazar›n›n artan önemi ve kaydetti¤i geliﬂmeleri de¤erlendirmek amac›yla DE‹K, Latin Amerika pazar› konusunda Türk
özel sektörünü bilgilendirme
amac›yla önemli çal›ﬂmalar gerçekleﬂtiriyor. DE‹K/Türk-Amerikan ‹ﬂ Konseyleri “Latin Amerika ve Karayipler ‹ﬂ Yapma Rehberi” çal›ﬂmas›n› bitirdi. Türkiye’nin özellikle d›ﬂ ticaret alan›nda Latin Amerika’n›n geliﬂen
ve geliﬂmekte olan pazarlar›ndan fayda sa¤layabilmesi ve istikrarl› bir ticaret ortam›n›n yarat›labilmesi amac›yla haz›rlanan rehber, Türk özel sektörü
için adeta bir baﬂucu kitab›
özelli¤i niteli¤inde gösteriliyor.
Bu kapsamda DE‹K/Türk-Brezilya ‹ﬂ Konseyi may›s ay, Brezilya’n›n son y›lda yaﬂad›¤› ekonomik geliﬂmenin ve kalk›nman›n mimar› olarak gösterilen
Devlet Baﬂkan› Luiz Inac›o Lula
Da Silva’y› Türkiye’de a¤›rlad›.
THY’nin 5 Nisan’da Sao Paulo’ya baﬂlatt›¤› direkt uçuﬂ seferlerinin ard›ndan ticari iliﬂkilerde ivme kazan›lmas› da hedefler aras›nda gösterilirken
bölgeye olan ilginin artmas›yla
birlikte ticari yat›r›mlar› h›zland›rma amaçl› gerçekleﬂtirilen
çal›ﬂmalara da h›z verildi¤i be-

lirtiliyor. Özellikle Türk özel
sektörü temsilcilerinin bugüne
kadar yaﬂad›¤› kriz dönemleri
ve siyasi çalkant›lar›n ekonomik
geliﬂmenin önüne geçti¤i Latin
Amerika pazar›ndan uzak durmas›, bölgenin ﬂimdiye kadar
ticari anlamda geri kalmas› sonuçlar›n› ortaya ç›kar›yor. Ticari
iliﬂkileri geliﬂtirmek ve yeni iﬂbirli¤i f›rsatlar›n› ortaya ç›karmak için Latin Amerika’ya olan
ilgi ve beklentilerin art›ﬂ göstermeye baﬂlamas› üzerine haz›rlanan “Latin Amerika ‹ﬂ Yapma
Rehberi”, Latin Amerika’da yer
alan ülkeleri ve pazarlar›n iﬂ
hacmini ve “Nas›l iﬂ yapaca¤›z?”
sorusun yan›tlar›n› cevapl›yor.
Enerji alan›nda dünya petrol
rezervlerinin yüzde 10’una sahip olan Latin Amerika’n›n,
OPEC üyesi Venezuela, özellikle sa¤l›k sektörü için önem kaydeden ethanol maddesinin deposu olarak ifade edilen Brezilya ve zengin yeralt› kaynaklar›yla tüm dünyan›n dikkatini
çeken Bolivya gibi ülkelerin çat›s› olarak bir bütün halinde ele
al›n›yor. Bir yandan enerji gereksinimi ve güvenli¤i; öte yandan giderek artan petrol fiyatlar› gibi sebeplerden ötürü Avrupa Birli¤i’nin, Rusya Federasyonu’nun ve Çin’in dikkatini çekerken; bölge ülkeleri t›pk› Asya gibi ciddi bir bloklaﬂma yoluna gidiyor. Bloklaﬂmaya giden iki bölgeye baﬂka bir aç›dan bak›ld›¤›nda ise Venezuela’n›n yüklü miktarda petrolü
Çin’e satma haz›rl›¤›nda oldu¤u
ve günbegün artan ikili ticaret

Buraya bir haber
Buraya bir haber
Türkiye ve Latin Amerika
iliﬂkilerinde, Latin pazar›n›n 1,8
trilyon dolara yaklaﬂan ekonomik büyüklü¤ü ve 700 milyar
dolar› aﬂan d›ﬂ ticaret hacmi ile
son dönemlerde öne ç›kmas›
üzerine Türkiye’nin bu pazara
aç›l›m› için çal›ﬂmalar son h›z›yla devam ediyor. Latin Amerika
pazar›n›n artan önemi ve kaydetti¤i geliﬂmeleri de¤erlendirmek amac›yla DE‹K, Latin Amerika pazar› konusunda Türk
özel sektörünü bilgilendirme
amac›yla önemli çal›ﬂmalar gerçekleﬂtiriyor. DE‹K/Türk-Amerikan ‹ﬂ Konseyleri “Latin Amerika ve Karayipler ‹ﬂ Yapma Rehberi” çal›ﬂmas›n› bitirdi. Türkiye’nin özellikle d›ﬂ ticaret alan›nda Latin Amerika’n›n geliﬂen
ve geliﬂmekte olan pazarlar›ndan fayda sa¤layabilmesi ve istikrarl› bir ticaret ortam›n›n yarat›labilmesi amac›yla haz›rla-

nan rehber, Türk özel sektörü
için adeta bir baﬂucu kitab›
özelli¤i niteli¤inde gösteriliyor.
Bu kapsamda DE‹K/Türk-Brezilya ‹ﬂ Konseyi may›s ay, Brezilya’n›n son y›lda yaﬂad›¤› ekonomik geliﬂmenin ve kalk›nman›n mimar› olarak gösterilen
Devlet Baﬂkan› Luiz Inac›o Lula
Da Silva’y› Türkiye’de a¤›rlad›.
THY’nin 5 Nisan’da Sao Paulo’ya baﬂlatt›¤› direkt uçuﬂ seferlerinin ard›ndan ticari iliﬂkilerde ivme kazan›lmas› da hedefler aras›nda gösterilirken
bölgeye olan ilginin artmas›yla
birlikte ticari yat›r›mlar› h›zland›rma amaçl› gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalara da h›z verildi¤i belirtiliyor. Özellikle Türk özel sektörü temsilcilerinin bugüne kadar
yaﬂad›¤› kriz dönemleri ve siyasi çalkant›lar›n ekonomik geliﬂmenin önüne geçti¤i Latin Amerika pazar›ndan uzak durmas›,

Türkiye ile her zaman dostane ﬂekilde ilerleyen ancak 1990’l› y›llara kadar
dura¤an bir seyir izleyen Türkiye-Latin
Amerika iliﬂkileri, 9. Cumhurbaﬂkan› Süleyman Demirel’in 1995’te, dönemin D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› yapan Abdullah Gül’ün
ise 2006 y›l›nda gerçekleﬂtirdi¤i ziyaretlerle farkl› bir boyut ve ivme kazand›.
Son olarak Brezilya Cumhurbaﬂkan› Luiz Inacio Lula Da Silva’n›n yan›ndaki
dev iﬂadam› heyetiyle 21 May›s’taki ‹stanbul ziyareti ivmenin son büyük hamlesi oldu. DE‹K Türk-Brezilya ‹ﬂ Konseyi
taraf›ndan düzenlenen “Türkiye-Brezilya
‹ﬂ Forumu”na kat›lan Da Silva, “Çok yaz›k, Türkiye ile ticaretimiz 1 milyar dolar... Mahcubiyet duymam›z gerekir” diyerek ülkesinin Türkiye ile ticaretini art›rmak istedi¤ini söyledi.

KR‹ZLERDEN ‹ST‹KRARA
G‹DEN BÖLGE
Uzun y›llar ekonomik krizler ile hat›rlanan Latin Amerika, art›k büyüklü¤ü 1,8 trilyon dolara yaklaﬂan bir ekonomi ve 700
milyar dolar› aﬂan bir d›ﬂ ticaret hacmi ile
öne ç›k›yor. Özellikle son y›llarda ekonomik istikrar ve sürdürülebilir ekonomik büyüme yönünde kaydedilen geliﬂmeler bölgeye yönelik ilginin daha da artmas›na neden oldu. Örne¤in Brezilya önümüzdeki
dönemde dünyan›n en önemli ekonomilerinden birisi olmaya aday. Türkiye ise 588
milyar dolar› aﬂk›n ithalat yapan bu bölgeye ﬂu anda atakta bulunan Rusya, Çin ve
ABD ile rekabet ederek girmeye çal›ﬂ›yor.
Latin Amerika’y› ticari anlamda keﬂfedebilmek için önce zihniyetlerdeki ‘uzak’ alg›s›n› silmek gereksinimi ön plana ç›k›yor.
Türkiye, Latin Amerika’da pek çok ülkeye
haftal›k gemiler arac›l›¤› ile ithalat ve ihracat faaliyetinde bulunuyor. Enerji alan›nda
dünya petrol rezervlerinin yüzde 10’una
sahip, OPEC üyesi Venezüela, dünyan›n ethanol deposu Brezilya ve zengin yer alt›
kaynaklar›yla tüm dünyan›n dikkatini çeken Bolivya gibi ülkelerin çat›s› olan Latin
Amerika, bir yandan enerji gereksinimi ve
güvenli¤i; öte yandan giderek artan petrol
fiyatlar› gibi sebeplerden ötürü Avrupa Birli¤i’nin, Rusya’n›n ve Çin’in dikkatini çekerken; bölge ülkeleri t›pk› Asya gibi ciddi
bir bloklaﬂma yoluna gidiyor. Bloklaﬂmaya
giden iki bölgeye baﬂka bir aç›dan bak›ld›¤›nda ise Venezüela’n›n çok yüklü miktarlarda petrolü Çin’e satma haz›rl›¤›nda oldu¤u ve günbegün artan ikili ticaret iliﬂkileri
göz önüne al›nd›¤›nda yavaﬂ yavaﬂ birbirine yaklaﬂ›yor. Bunu Latin Amerika’n›n
ABD’ye olan ba¤›ml›l›¤›n› azaltma arzusu
olarak de¤erlendirmek de mümkün.

DÜNYANIN EN ÖNEML‹
EKONOM‹LER‹ B‹RARADA
Latin Amerika’n›n bu arzusunun baﬂka
bir göstergesi de Amerika k›tas›ndaki tüm
Portekizce ve ‹spanyolca konuﬂulan ülkeleri Latin Amerika ticari birli¤inin mihenk
taﬂ› ve Latin Amerika ekonomisinin beyaz
sayfas› olarak görülen MERCOSUR (Güney
Amerika Gümrük Birli¤i) ticari birli¤i alt›nda toplama amac›yla yürütülen faaliyetler.
Bu anlamda son olarak bölgedeki en büyük güç haline gelen Venezüela’n›n birli¤e
kat›lmas› önem teﬂkil ediyor. Latin Amerika
ülkeleri genel anlamda birbirleriyle al›ﬂveriﬂ halinde. Bölgedeki en güçlü ortakl›k Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve son
olarak Venezüela’n›n dahil oldu¤u gümrük birli¤i modeli MERCOSUR. Venezüela’n›n kat›lmas› ile birlikte MERCOSUR;
12.7 milyon km2 alana, toplam 266 milyon civar›nda bir nüfusa ve tüm Güney
Amerika’n›n toplam GSY‹H’n›n dörtte birine eﬂit olan 1.3 trilyon dolar› aﬂan bir
GSY‹H’ya ulaﬂmay› baﬂard›.

LAT‹N AMER‹KA ‹LE ‹ﬁB‹RL‹⁄‹ YAPILAB‹LECEK SEKTÖRLER
TUR‹ZM: Bu sektörde oldukça
ilerlemiﬂ bir ülke olan ve y›lda
yaklaﬂ›k 24 milyon turist a¤›rlayan
Türkiye’nin 5 milyon turiste ev
sahipli¤i yapabilen Brezilya ve di¤er
bölge ülkeleri ile turizm sektöründeki
deneyimlerini paylaﬂarak, ortak
projeler geliﬂtirmesi yeni iﬂbirli¤i
f›rsatlar›n do¤mas›na neden olacakt›r.
ALTYAPI VE KONUT: 1990’l›
y›llarda yaﬂanan krizlerle kendi
küllerinden yeniden do¤arak
ekonomik istikrara sahip olan bölge

ülkelerinde sosyal refah›n artmas›yla
beraber altyap› projeleri ve konut
ihtiyac› do¤muﬂtur. Bu durum, son
y›llarda yurtd›ﬂ›nda önemli projeler
üstlenen Türk müteahhitlik firmalar›
ve inﬂaat malzemeleri üreten
firmalar›m›z için f›rsatlar
yaratabilmektedir. Bunun en somut
örne¤i ise 9-12 Aral›k 2008
tarihinde D›ﬂiﬂleri Bakan› Sn. Ali
Babacan’›n D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›
nezdinde ilk defa gerçekleﬂtirerek
haf›zalara kaz›nan Meksika
ziyaretinde Türk müteahhitlik

firmalar›n› altyap› projelerine ihtiyaç
duyan Meksika’ya davetidir.
PETROL: Brezilya ve Meksika
hükümetlerinin 2009 y›l› itibariyle
petrol konusunda strateji de¤iﬂikli¤i
yaparak, bu alanda reforma gidece¤i
ve böylece yat›r›mc›lar için bu
sektörde de yat›r›m olanaklar›n›n
do¤aca¤› bilinmektedir.
D‹⁄ER: Otomotiv, liman, marina,
ev tekstili, elektrik piyasas›,
hidroenerji ve rüzgâr enerjisi
sektörleri

BÖLGE ÜLKELER‹ ‹LE ‹ﬁB‹RL‹⁄‹N‹ ARTIRMAK ‹Ç‹N YAPILAN G‹R‹ﬁ‹MLER
■ Türk-Meksika ikili diplomatik
iliﬂkilerin kuruluﬂunun 80. y›ldönümünde D›ﬂiﬂleri Bakan› Ali Babacan’›n ülkeye gerçekleﬂtirdi¤i ziyaret (9-12 Aral›k 2008) ile ﬂüphesiz
ki ülkemizin Meksika ile ikili iliﬂkilerin geliﬂmesine önem verdi¤i görülmektedir. Arjantin, Brezilya, ﬁili, Küba, Meksika ve Venezuela’da
bulunan Türk Büyükelçilikleri, bölgede bulunan 33 ülkeden sorumludur. Bölgede halen 32 Fahri
Baﬂkonsolosluk mevcuttur. D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› 2010 y›l›nda Peru’nun baﬂkenti Lima’da ve Kolombiya’n›n baﬂkenti Bogota’da
birer Büyükelçilik, Brezilya’n›n
Sao Paulo kentinde ise bir Baﬂ-
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konsolosluk aç›lmas›n› hedeflemektedir. Ayr›ca Sao Paulo
(2009 y›l›), Mexico City, Santiago, Venezuela ve Küba’ya D›ﬂ
Ticaret Müﬂavirlikleri aç›lmas›
gündemdedir. Di¤er önemli bir geliﬂme ise Türk Hava Yollar›’n›n
Sao Paulo’ya (Brezilya) ilk direkt
uçuﬂunu 2009 y›l› Nisan ay› içerisinde gerçekleﬂtirecek olmas›d›r.
Bu yeni güzergah, Latin Amerika
ile Türkiye aras›nda daha güçlü
ekonomik iliﬂkilerin ve sosyal etkileﬂimin yaﬂanaca¤› bir dönem baﬂlatacakt›r. Bu uçuﬂ ve ilgili “codeshare” ba¤lant›lar› ile art›k Güney
Latin Amerika (Arjantin, ﬁili, Peru ve Bolivya) ulaﬂ›m alan›m›z

içinde olacakt›r. Meksika, Orta
Amerika ve Karayipler için de kuzeyde benzer bir “hub” oluﬂturulmas› durumunda tüm k›taya kolay
ulaﬂ›m imkan› olacakt›r.
■ ﬁili ile Serbest Ticaret Anlaﬂmas›’n›n, Meksika ile Yat›r›mlar›n
Karﬂ›l›kl› Teﬂviki ve Korunmas›
(YKTK) imzalanmas›n› takiben söz
konusu ülkelerin yan› s›ra bölge ülkeleri ile de ticari iliﬂkilerin h›zlanaca¤› düﬂünülmektedir.
■ Brezilya Cumhurbaﬂkan› Luiz
Inacio Lula Da Silva’n›n yan›ndaki
dev iﬂadam› heyetiyle 21 May›s’taki ‹stanbul “Türkiye-Brezilya ‹ﬂ
Forumu”na kat›lmas›.
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DE‹K, Türkiye’nin Latin Amerika’n›n pazar›ndan fayda sa¤layabilmesi
için “Latin Amerika ve Karayipler ‹ﬂ Yapma Rehberi”ni haz›rlad›.

Uzun y›llar ekonomik krizlerle hat›rlanan Latin Amerika, art›k sürdürülebilir
ekonomik büyüme ve 700
milyar dolar› aﬂan d›ﬂ ticaret hacmiyle öne ç›k›yor.
Ekonomik istikrar yönünde
kaydedilen geliﬂmeler bölgeye yönelik ilginin daha da
artmas›na neden oluyor.
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‹ﬁS‹ZL‹K ÖDENE⁄‹ TEK
ALTERNAT‹F DE⁄‹L
D‹LAVER
N‹ﬁANCI
Hukuk Müﬂaviri
dnisanci@deik.org.tr

‹ﬂsizlik ödene¤i, çal›ﬂan kesimin ço¤unlu¤u taraf›ndan iﬂsiz kalma durumunda baﬂvurulacak tek
bir yol olarak görülmektedir. Oysa
ki, 4447 say›l› ‹ﬂsizlik Sigortas› Kanununa göre iﬂsizlik ve benzeri
durumlar›n yaﬂanmas› halinde çal›ﬂanlar›n baﬂvurabilece¤i iki alternatif daha bulunmakta olup bunlar,
k›sa çal›ﬂma ödene¤i ve ücret garanti fonu ödemesidir. Nitekim
Türkiye ‹ﬂ Kurumunun (TÜ‹K) 30
Nisan 2009 verilerine göre; Ocak
2009 da iﬂsizlik ödene¤i alan say›s›
244.359 iken bu say› %130 luk bir
art›ﬂla Nisan 2009 da 317.766 ya
ulaﬂm›ﬂt›r. Yine ayn› verilere göre
Ocak 2009 da 651 kiﬂiye k›sa çal›ﬂma ödene¤i ödenirken bu rakam
%6.414 lük bir art›ﬂla Nisan 2009
da 41.753 kiﬂiye ç›km›ﬂt›r. Ücret
garanti fonu ödemeleri de Ocak
2009 da 46 kiﬂiye yap›l›rken Nisan
2009 da 978 kiﬂiye ulaﬂm›ﬂt›r. Buradaki art›ﬂ oran› da % 2.126 d›r.
Yaz›m›zda; ‹ﬂsizlik Sigortas› Fonundan ödemeleri yap›lan ve TÜ‹K verilerinden de görülebilece¤i
üzere küresel krizle birlikte sürekli
olarak yükseliﬂ trendi gösteren bu
ödenekler incelenmekte, hak kazanma koﬂullar› ve yap›lan ödemelere iliﬂkin bilgiler verilmek suretiyle çal›ﬂanlar›n bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.

‹ﬁS‹ZL‹K S‹GORTASINA
HAK KAZANMA
‹ﬂsizlik sigortas›; bir iﬂyerinde
çal›ﬂ›rken, çal›ﬂma istek, yetenek, sa¤l›k ve yeterlili¤inde olmas›na ra¤men, herhangi bir kas›t ve kusuru olmaks›z›n iﬂini
kaybeden sigortal›lara iﬂsiz kalmalar› nedeniyle u¤rad›klar› gelir kay›plar›n› belli bir süre ve
ölçüde karﬂ›layan zorunlu bir sigortad›r. Kapsad›¤› çal›ﬂanlar
ise ﬂöyledir; 5510 say›l› Sosyal
Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu kapsam›nda bir
hizmet akdine dayal› olarak çal›ﬂan sigortal›lar, 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanununda ç›klanan sand›klara tabi sigortal›lar,
ülkemizde çal›ﬂma vizesi ile
çal›ﬂan yabanc› iﬂçiler. Hizmet
akdinin feshinden önceki 120
günü sürekli olmak üzere, son
üç y›l içinde en az 600 gün süre ile prim ödemiﬂ olup da
kendi istek ve kusurlar› d›ﬂ›nda
iﬂsiz kalanlardan;
Hizmet akitleri, ihbar önellerine
uygun olarak iﬂveren taraf›ndan
feshedilenler,
Hizmet akitleri, sa¤l›k sebepleri, iﬂverenin kanunda belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallar›na uymayan davran›ﬂlar› ve iﬂçinin çal›ﬂt›¤›
iﬂyerinde bir haftadan fazla süre ile
iﬂin durmas›n› gerektirecek zorlay›c› sebepler nedeniyle bizzat kendileri taraf›ndan feshedilen sigortal›
iﬂçiler, Sa¤l›k sebepleri veya iﬂyerinde iﬂçiyi bir haftadan fazla süre

ile çal›ﬂmaktan al›koyan bir zorlay›c› sebebin ortaya ç›kmas› halinde
iﬂveren taraf›ndan hizmet akdi feshedilenler, Belirli süreli hizmet akdi ile çal›ﬂmakta olup da sürenin
bitiminde iﬂsiz kalanlar, ‹ﬂyerinin
el de¤iﬂtirmesi veya baﬂkas›na geçmesi, kapanmas› veya kapat›lmas›,
iﬂin veya iﬂyerinin niteli¤inin de¤iﬂmesi nedenleriyle iﬂten ç›kar›lm›ﬂ
olanlar, Özelleﬂtirme nedeniyle
hizmet akdi sona erenler, ‹ﬂsizlik
ödene¤ine hak kazan›rlar.

ÖDEME NASIL YAPILIYOR?
Günlük iﬂsizlik ödene¤i, sigortal›n›n son dört ayl›k prime esas
kazançlar› dikkate al›narak hesaplanan günlük ortalama brüt kazanc›n›n yüzde k›rk›d›r. Bu ﬂekilde hesaplanan iﬂsizlik ödene¤i miktar›,
onalt› yaﬂ›ndan büyük iﬂçiler için
uygulanan ayl›k asgari ücretin brüt
tutar›n›n yüzde seksenini geçemez.
Hizmet akdinin sona ermesinden
önceki son 120 gün prim ödeyerek
sürekli çal›ﬂm›ﬂ olanlardan, son üç
y›l içinde; 600 gün sigortal› olarak
çal›ﬂ›p iﬂsizlik sigortas› primi ödemiﬂ olanlara 180 gün, 900 gün sigortal› olarak çal›ﬂ›p iﬂsizlik sigortas› primi ödemiﬂ olanlara 240 gün,
1080 gün sigortal› olarak çal›ﬂ›p iﬂsizlik sigortas› primi ödemiﬂ olanlara 300 gün, süre ile iﬂsizlik ödene¤i verilir. ‹ﬂsizlik ödene¤i her ay›n
sonunda ayl›k olarak iﬂsizin kendisine ödenir. ‹ﬂsizlik ödene¤i damga
vergisi hariç herhangi bir vergi ve
kesintiye tabi tutulamaz; nafaka
borçlar› d›ﬂ›nda haciz veya baﬂkas›na devir ve temlik edilemez.

ÜCRET GARANT‹ FONU
‹ﬂsizlik Sigortas› Kanunu’na
göre sigortal› say›lan kiﬂileri hizmet
akdine tabi olarak çal›ﬂt›ran iﬂverenin konkordato ilan etmesi, iﬂveren için aciz vesikas› al›nmas›, iflas› veya iflas›n ertelenmesi nedenleri ile ödeme güçlü¤üne düﬂmesi
hallerinde geçerli olmak üzere, iﬂçilerin iﬂ iliﬂkisinden kaynaklanan
ücret alacaklar›n› karﬂ›lamak amac›
ile ‹ﬂsizlik Sigortas› Fonu kapsam›nda olmak üzere Ücret Garanti
Fonu ad› alt›nda ayr› bir fon oluﬂturulmuﬂtur.Hak Kazanma; Ücret
Garanti Fonu iﬂçinin son üç ayl›k
ücret alaca¤›n› garanti etmek üzere
oluﬂturulmuﬂ olup; iﬂverenin ödeme güçlü¤üne düﬂmesi nedeniyle
ücret alaca¤› bulunan iﬂçinin bu
ödemeden yararlanabilmesi için;
son üç ayl›k ücret alaca¤›n› gösteren belge ve aﬂa¤›daki belgelerden
biriyle Türkiye ‹ﬂ Kurumuna baﬂvurmas› gerekmektedir:
‹cra Dairesinden al›nan aciz vesikas›,
‹flas karar›. Konkordato mühleti
karar›.
Ödeme; Yap›lacak ödemelerde
iﬂçinin, iﬂverenin ödeme güçlü¤üne düﬂmesinden önceki son bir
y›l içinde ayn› iﬂyerinde çal›ﬂm›ﬂ
olmas› koﬂulu esas al›narak temel
ücret üzerinden ödeme yap›l›r.
Burada iﬂ sözleﬂmesinin devam
edip etmedi¤i önemli de¤ildir. ‹ﬂverenin iﬂsizlik sigortas› primi
ödememiﬂ olmas› da iﬂçinin bu
haktan yararlanmas›na engel teﬂkil etmemektedir.
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Dostlu¤umuz ad›na bu
karﬂ›l›¤› vermeye borçluyuz
Slovenya Cumhurbaﬂkan› Danilo Turk, “Slovenya, Türkiye’nin AB
tam üyeli¤inin en kuvvetli, sürekli ve kararl›
destekleyicilerinden
biri olacakt›r. Türkiye’ye
dostlu¤umuz
ad›na bu karﬂ›l›¤› vermeye borçluyuz” dedi.
Türkiye Slovenya’n›n BM adayl›¤›n› ve NATO üyeli¤imizi çok güçlü
destekledi¤ini hat›rlatan Slovenya
Cumhurbaﬂkan› Danilo Turk, “Bunlar›
asla unutmayaca¤›z ve biz de bunlar›n karﬂ›l›¤›n› vermek istiyoruz. Slovenya, Türkiye’nin AB tam üyeli¤inin en
kuvvetli, sürekli ve kararl› destekleyicilerinden biri olacakt›r. Türkiye’ye dostlu¤umuz ad›na bu karﬂ›l›¤› vermeye
borçluyuz. Türkiye ile olan dostlu¤umuzda dolay› bu karﬂ›l›¤› vermek istiyoruz’’ dedi. D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) Türk-Sloven ‹ﬂ Konseyi taraf›ndan düzenlenen “Türk-Sloven ‹ﬂ
Forumu’nun onur konu¤u Slovenya
Cumhurbaﬂkan› Danilo Turk oldu.
TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun ev sahipli¤inde düzenlenen
foruma Ulaﬂt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m ve çok say›da iﬂ adam› kat›ld›.

AB ‹Ç‹N SÜREKL‹ DESTEK
Slovenya Cumhurbaﬂkan› Danilo
Turk, forumda gerçekleﬂtirdi¤i konuﬂmada Türkiye’nin AB üyelik sürecine
de¤indi. Türkiye ile AB aras›nda GB
iliﬂkisinin tek baﬂ›na yeterli olmad›¤›na iﬂaret eden Danilo Türk, Türkiye’nin ihtiyac›n›n GB ötesinde tam
üyelik oldu¤unu, tam üyelikle birlikte
Türkiye ile AB aras›nda bütün yelpazeye yay›lm›ﬂ ekonomik iliﬂkilerin
sa¤lanabilece¤ini kaydetti.
Forumun ev sahipli¤ini yapan
TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Mahkemeleri kazanmam›za
ra¤men mallar serbest dolaﬂ›rken iﬂ
adamlar›m›z (AB’de) vize engeli ile
karﬂ› karﬂ›ya. Bu haks›zl›¤›n bir an önce giderilmesini istiyoruz’’ dedi. Hisarc›kl›o¤lu, Slovenya’n›n bölgesinde en
verimli ekonomilerden biri oldu¤unu
belirterek, ‘’Akdeniz’e k›y›s› olan Slo-

Turk, tam üyelikle birlikte Türkiye ile AB aras›nda bütün yelpazeye yay›lm›ﬂ ekonomik iliﬂkilerin sa¤lanabilece¤ini kaydetti.

venya’n›n, ihracat›n›n yüzde 50’den
fazlas›n› AB pazar›na yapan Türkiye
için de özel önemi var’’ diye konuﬂtu.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Balkanlar’da bar›ﬂ
ve istikrar›n sa¤lanmas› konusunda
Türkiye ile Slovenya aras›ndaki iﬂbirli¤inin giderek artt›¤›na iﬂaret etti.
Bölgesinde bir sanayi devi olan ve
AB üyelik müzakerelerine devam
eden Türkiye’nin küresel siyasetin ve
ekonominin de etkin bir oyuncusu oldu¤unu belirten Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye olarak Slovenya ile siyasi iliﬂkilerin
yan› s›ra ekonomik iliﬂkileri de geliﬂtirme gayreti içinde olduklar›n› vurgulad›. Hisarc›kl›o¤lu, ‘’Türk ve Sloven
firmalar›n yeteneklerini birleﬂtirerek
daha fazla ortak projeye imza atmas›n› bekliyoruz. Müteahhitlik alan›nda
Güneydo¤u Avrupa ve Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u ile iﬂbirli¤i yapmam›z
gerekmektedir’’ dedi.
Otoyol ve demiryolu yat›r›m› için
Türk ve Sloven firmalar›n iﬂbirli¤i yapmas› gerekti¤ine iﬂaret eden Hisarc›kl›o¤lu, ‘’Özellikle sa¤l›k turizmi konusunda iki ülkenin deneyimleri ve potansiyelleri birleﬂtirilebilir. Ayr›ca gemi
ve yat üretiminde Türkiye ile Slovenya,
katma de¤eri yüksek projeler için iﬂbirli¤i imkanlar›n› geliﬂtirmelidir’’ diye konuﬂtu. Türkiye’nin AB ile kat›l›m müzakereleri yürüttü¤ünü, ancak Türki-

ye’nin teknik olarak haz›r oldu¤u fas›llarda müzakerelerin aç›lmas›n›n baz›
üye devletler taraf›ndan engellendi¤ini,
haz›r olmad›¤› fas›llarda ise Türkiye’nin
ad›m atmas›n›n istendi¤ini ifade eden
Hisarc›kl›o¤lu, kat›l›m sürecinde hiçbir
ülkenin böyle bir uygulama ile karﬂ›
karﬂ›ya kalmad›¤›na dikkati çekti.

SLOVEN HALKI TAM
ÜYEL‹⁄‹M‹Z‹ DESTEKL‹YOR
TOBB/ DE‹K Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ‘’Biz kendimizi AB ile birlikte düﬂünmek istiyoruz. Sloven halk›na
tam üyelik yönündeki desteklerinden
dolay› ﬂükranlar›m› sunuyorum. Baz›
içe kapanmac› Avrupal› politikac›lar›n
tam üyelik d›ﬂ›nda bir yol önermesi bizim aç›m›zdan kabul edilebilir de de¤ildir’’ dedi. Gümrük Birli¤i anlaﬂmas›
çerçevesinde mallar›n hareketinin Türkiye ile AB aras›nda serbest oldu¤unu,
ancak bunu taﬂ›yan TIR’lara, kamyonlara kota uyguland›¤›n› ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, ﬂunlar› kaydetti: ‘’Bir tarafta
‘ticaret serbest’ diyeceksiniz ama öteki
tarafta o mal› taﬂ›yan kamyonlara kota
koyacaks›n›z. Bu herhalde tarife d›ﬂ›
engelin somut göstergesidir. Bir baﬂka
engel mahkemeleri kazanmam›za ra¤men mallar serbest dolaﬂ›rken iﬂ adamlar›m›z›n vize engeli ile karﬂ› karﬂ›ya olmalar›d›r. Ama o ülkeden herhangi bir

iﬂ adam› Türkiye’ye gelmek isterse hiçbir vize engeli ile karﬂ› karﬂ›ya kalmamaktad›r.’’ Bu haks›zl›¤›n bir an önce
giderilmesini istediklerini vurgulayan
Hisarc›kl›o¤lu, Slovenya Cumhurbaﬂkan› Danilo Türk’e hitaben, ‘’Slovenya’da
kamyonlar›n geçiﬂ noktas›nda, sizin bir
hukukçu olarak adaletli olaca¤›n›za
inan›yoruz’’ dedi.

TÜRK‹YE TUR‹ZMDE SÜPER GÜÇ
Slovenya Cumhurbaﬂkan› Danilo
Turk, ‘’Bizim karﬂ›l›kl› dostlu¤umuzun
temelinde de bu anlay›ﬂ yatmaktad›r.
AB içinde giderek artan say›da bu temel gerçe¤i anlayan pek çok kiﬂinin oldu¤unu söyleyebilirim’’ ﬂeklinde konuﬂtu. ﬁu anda AB içinde ortalama ülkelerden biri olduklar›n› ancak AB’nin en
geliﬂmiﬂ ülkelerinden biri olmak istediklerini ifade eden Türk, bu ba¤lamda da
Türkiye ile iﬂbirliklerini ve dostluklar›n›
de¤erlendirdiklerini söyledi. Turizmde
Türkiye’nin süper güç olarak adland›r›labilece¤ini, Slovenya’dan Türkiye’ye
gelen turist say›s›n›n her geçen y›l artt›¤›n› anlatan Türk, ‘’Ulaﬂt›rma meselelerinin önünde baz› k›s›tlar var, görüyoruz ama bunlar bizi cayd›rmamal›. Gereksiz kotalar› nas›l kald›rabiliriz bunun
üzerinde durmam›z gerekiyor. Gelecekte kurulacak iletiﬂim a¤lar› üzerinde
durmam›z gerekiyor’’ dedi.

B‹R D‹⁄ER ALTERNAT‹F: KISA ÇALIﬁMA
lunulmas›gerekmektedir.
■ Ödeme; Günlük k›sa çal›ﬂma ödene¤inin miktar›, iﬂsizlik ödene¤inin miktar› kadard›r. Bu miktar,
sigortal›n›n son 4 ayl›k prime esas
kazançlar› dikkate al›narak hesaplanan günlük ortalama brüt
kazanc›n›n yüzde k›rk›d›r.
■ K›sa çal›ﬂma ödene¤i, zorlay›c› sebebin devam süresini ve en fazla
üç ay› aﬂamaz.
■ K›sa çal›ﬂma ödene¤i, iﬂyerinde
uygulanan haftal›k çal›ﬂma
süresini tamamlayacak ﬂekilde
çal›ﬂ›lmayan süreler için olmak
üzere, her ay›n sonuna kadar
ödenir. Bu ödemeler, baﬂlang›çta
belirlenen iﬂsizlik ödene¤i süresinden düﬂülür.
■ 5838 say›l› Kanunla yap›lan
de¤iﬂiklikle, 2008-2009 y›llar›nda yap›lan baﬂvurulara münhas›r
olmak üzere; k›sa çal›ﬂma süresi
alt› ay olarak uygulanacak,
ödenek miktar› da %50 oran›nda
artt›r›larak ödenecektir. Yap›lan
bu ödemeler iﬂsizlik ödene¤inden
mahsup edilmeyecektir.
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■ En fazla üç ay süreyle; iﬂyerinde
uygulanan çal›ﬂma süresinin geçici olarak en az üçte bir oran›nda
azalt›lmas› veya en az dört hafta
süreyle iﬂyerindeki faaliyetin tamamen veya k›smen durdurulmas› k›sa çal›ﬂma olarak tan›mlanmaktad›r.
■ Koﬂullar›: K›sa çal›ﬂma talebinde
bulunulabilmesi için genel ekonomik kriz veya zorlay›c› nedenlerin
varl›¤› gerekir.
■ K›sa çal›ﬂma yap›lmas›n› talep
eden iﬂveren, Türkiye ‹ﬂ Kurumuna ve varsa toplu iﬂ sözleﬂmesi taraf› sendikaya yaz›l› bildirimde
bulunur.
■ Hak Kazanma: Talebin uygun bulunmas› halinde iﬂçilere çal›ﬂt›r›lmad›klar› süre için iﬂsizlik sigortas›ndan k›sa çal›ﬂma ödene¤i
ödenir. ‹ﬂçinin bu ödenekten yararlanabilmesi için;
■ K›sa çal›ﬂman›n baﬂlad›¤› tarihte,
4447 say›l› ‹ﬂsizlik Sigortas› Kanununa göre iﬂçilerin, çal›ﬂma süreleri ve iﬂsizlik sigortas› prim ödeme
gün say›s› bak›m›ndan iﬂsizlik ödene¤ine hak kazanm›ﬂ olmas›,
■ K›sa çal›ﬂma ödene¤i talebinde bu-
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Rusya, Ukrayna ve Sirbistan’a yat›r›m yapan
AFM’nin gözü Çin ve Hindistan pazar›nda
1965 y›l›nda Beyo¤lu’nda
iki salonla hizmet vermeye
baﬂlayan AFM Sinemalar›,
gözünü Asya’ya dikti. AFM
Sinemalar›’n›n CEO’su Adnan Akdemir, Rusya, Ukrayna ve Sirbistan’a yat›r›m yapan ﬂirketin önümüzdeki dönemde Çin,
Hindistan, Güney Kore’ye
girme istedi¤ini söyledi.

kurduk. “Kendin da¤›t”tan geliyordu. Y›lmaz Erdo¤an, ﬁenay Tozkoparan, Sinan Çetin ile dörtlü bir ortakl›k kurduk. Bu firma,
GORA ile baﬂlayarak Türk filmlerinin da¤›t›m›na a¤›rl›k vererek pazara konsantre oldu. O y›l en çok pazarda ikinci firma olduk. Türk filmlerinin Türk firmas› taraf›ndan da¤›t›m› baﬂlad›.
Asl›nda sektör bugünkü halini bundan
sonra ald›. Birço¤u Türk olmak üzere 10
da¤›t›m firmas› faaliyete geçti. Böylece Türk
filmleri da¤›t›mc› bulup daha uzun haftalar
salonda kald›. Bu birinci konu idi. ‹kinci
konu kurumsallaﬂma idi. Oynayan filmlerin
has›latlar›n net bir ﬂekilde ilan edilmesi gerekiyordu. Çünkü biz ciromuzu yar› yar›ya
distribütör firmayla paylaﬂ›yoruz. Oynayan
film 100 lira kazan›yorsa 50’sini sinema,
50’sini distribütör al›r. Burada çok önemli
bir ﬂey var. Has›latlar ve cirolar sinemalar
taraf›ndan h›zla ve net olarak aç›klanmaya
baﬂlad›. Distribütörlerin paylar› ödenir hale
geldi. Hem sinemac›lar hem de distribütörlerin kurumlaﬂmas› gerçekleﬂti. Paran›n h›zl› ak›m› sa¤land›. Prodüktöre h›zla para ak›ﬂ› onun daha fazla film çekmesine yol açt›.
Son beﬂ y›l içinde bunlar oldu.

1965 y›l›nda Beyo¤lu’nda Dünya ve Fitaﬂ adl› 2 salonla hizmet vermeye baﬂlayan
AFM sinemalar›, 2005 y›l›nda Türkiye’de bir
ilki gerçekleﬂtirdi ve Rus Eurasia’ya sat›ld›.
ﬁirket büyümesini sürdürerek Rusya, Ukrayna ve Sibirya’ya yat›r›m yapt›. Hedefte
Çin, Hindistan, Kore gibi büyük pazarlar
var. D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu’nun yeni
üyelerinden olan AFM dünya pazarlar›nda
kendine sa¤lam bir yer edinme yolunda.
AFM CEO’su Adnan Akdemir ile sinema
sektörü ve AFM’nin hedefleri konusunda
sorular›m›z› yan›tlad›.

TÜRK F‹LMLER‹N‹N PAZAR PAYI NE
KADAR? ‹HRACATA KONUSUNDA
NELER YAPILIYOR?

TÜM DÜNYAYI ÇALKAYAN KR‹Z
S‹NEMAYI NASIL ETK‹LED‹?
Sinema entererasan bir sektör. Krizde de
di¤er sektörlere göre tam ters hareket ediyor. Ben 18 y›ld›r bu iﬂin içindeyim ve
1999, 2001, 2008 olmak üzere 3’üncü krizim. Her birinde rekor art›ﬂlar oldu. 2008’de
çok ciddi bir art›ﬂ var. Türkiye’de 2008 y›l›nda seyirci say›s› 34 milyondan 38 milyona ç›kt›. Asl›nda seyircisini art›ran nadir ülkelerden biri oldu Türkiye. Yaklaﬂ›k yüzde
18 büyüdü sektör. Seyirci say›s›n› art›ran di¤er ülke ile yüzde 48 ile Rusya. Dolar baz›nda bile büyüme sözkonusu.

KR‹ZLERDE NEDEN SEY‹RC‹ ARTAR?
Kriz sinemaya hep ters etki yapar. Herkesin kendi teorisi var bu konuda. Kimileri
insanlar›n krizde birkaç saatli¤ine gerçeklerden uzaklaﬂt›¤›n› söylerken, kimileri de
hala en ucuz e¤lence arac›n›n sinema oldu¤unu bu yüzden seyircinin art›¤› görüﬂünde. Ama neticede bir gerçek var. Bence her
ikisi de do¤ru. Bir baﬂka önemli nokta ise
ﬂu; krizlerden bir y›l önce genellikle ekonomik olarak büyük bir rahatlama oluyor. Bu
dönemde iyi para kazan›ld›¤› ve çok rahat
geçiﬂ buldu¤u için çok miktarda ve iyi filmler yap›l›yor. Bu filmler ise bir y›l sonra giﬂeye geliyor. Burada iyi film derken giﬂe
baﬂar›s›dan bahsediyoruz. Geçen sene
AROG gibi bir filmin baﬂar›l› olmas› zaten
bekleniyordu. Ama Iss›z Adam onun kadar
iﬂ yapt›. Bunun gibi beklenmeyen filmlerin
iﬂ yapmas› sektörü çok olumlu etkiledi.

ALIﬁVER‹ﬁ MERKEZLER‹ SEKTÖRÜN
KARLILI⁄INI NASIL ETK‹LED‹?
Karl›l›k art›ﬂ› yönünde etkisi oldu ama
bu çok önemli de¤il. As›l olarak sinema baﬂ›na düﬂen karl›l›¤a bakmak laz›m. Rusya,

AFM CEO’su Adnan Akdemir, “Film ihracat›nda gelir olarak pazar›n büyümesini sa¤lad›¤›m›z gibi kültürünüzü de ihraç ediyorsunuz” dedi.

Ukrayna ve Türkiye’de AVM’lerin artmas›yla
karl›l›k artt›. AVM’ler ekonomik olarak büyük bir hareketlilik getirdi do¤al olarak.
Daha fazla AVM, daha çok salon demek.
Ama bu da sinema baﬂ›na düﬂen karl›l›¤›
düﬂürür. Türkiye henüz bu noktaya uzak.
Ama Amerika ve birçok Avrupa ülkesi bu
durumda. Eskiﬂehir, Kayseri, Denizli gibi
ﬂehirlerde bir anda birkaç AVM aç›ld›. Müﬂteri varsa tabi ki istedi¤iniz kadar AVM açabilirsiniz. Ama doygunluk noktas›ndan sonra birim baﬂ›na düﬂen karl›l›k da düﬂer. ‹stanbul’da da baz› bölgeler ayn› durumda.
Biz AFM olarak buradalardan uzak duruyoruz. Biz sineman›n olmad›¤› ﬂehirlere ya da
bölgelere gitti¤imiz için sa¤l›kl› büyüyoruz.

SEKTÖR ZOR DÖNEMLERDEN GEÇT‹ VE Y‹NE KR‹Z VAR. S‹NEMADA
B‹RLEﬁMELER GERÇEKLEﬁ‹R M‹?
Önümüzdeki dönem sektörde birleﬂmeler olabilir. AFM zaten 7 ﬂirketin birleﬂmesinden oluﬂuyor. Zaman içinde di¤er ﬂirketleri birleﬂtirerek bu boyuta geldi. Burada
önemli olan ﬂu; 1980’lerin baﬂ›nda Türkiye’de 4 bin sinema salonu vard›. 90’lar›n
baﬂ›nda ben baﬂlad›¤›mda 150 salon kalm›ﬂt›. Bir sektör 4 binden 150’ye düﬂtü
ve kimse birﬂey yapmad›. Bu noktada
Turgut Özal’›n da çok katk›s› oldu.
Özal’›n 80’lerde de¤iﬂtirdi¤i kanunla film
distribütörleri Türkiye’de ofis açabilir hale geldi. Böyle olunca dünya ile ayn› anda filmler gösterilmeye baﬂland›. Eskiden

prodüktörler filmleri almaya yurtd›ﬂ›na
gider, biz de ancak 3-5 y›l sonra seyredebilirdik o filmleri.

AFM’N‹N SIÇRAMASI NE ZAMAN OLDU?
Ben iﬂletme mühendisiyim, ABD’de
master yap›p sinema sektöründe de çal›ﬂt›m. Türkiye’ye döndü¤üm s›rada Ayaza¤ada’ki stüdyolar›m›zda film prodüksiyonu
yap›yorduk. O s›rada Movenpick Oteli’nde
dünya standartlar›nda bir salon aç›nca büyük bir baﬂar› elde ettik. Asl›nda ﬂirket buradan büyüme baﬂlad›. 1992 y›l›nda al›ﬂveriﬂ merkezleri dönemi baﬂlad›. Önce Akmerkez daha sonra Carousel aç›ld›. Biz tek
operatör olarak 3’lü 4’lü salonlar açarak büyümeye baﬂlad›k. Bu büyümede en büyük
neden filmlerin hemen Türkiye’ye gelmesiydi. Bu da Turgut Özal sayesinde oldu.
Büyüme 1990’lar›n sonunda belli bir boyuta
geldi. Art›k kurumsallaﬂma zaman› gelmiﬂti.
Kurumsallaﬂma gerekince o y›llarda Türkiye giren Alfa fonu hisselerimizi ald› 2000
y›l›nda. Bu sefer büyüme h›zland›. Fakat
2001’de büyük kriz oldu. ﬁirketi yeniden
yap›land›rmak gerekti. 2004’de halka ilk
aç›lan sinema ﬂirketi olduk.

SEKTÖRÜN GELECE⁄‹N‹
DE⁄ERLEND‹R‹R M‹S‹N‹Z?
Sinema pazar› çok bilinmiyor. ‹nsanlar
genellikle magazin olarak bak›yor. Pazarda
AFM’nin özel bir yeri var. Son 20 y›ld›r pazar› çok h›zl› büyüttü. ‹nsanlar› birçok ﬂehirde yeniden sinema ile buluﬂturdu. Sektö-

rün büyümesi asl›nda son 20 y›la bakt›¤›m›zda 10 milyonlardan 40 milyonlara geldi.
Bunun alt›nda yatan sebep bizim sinemaya
gitmeyi çok sevmemizden kaynaklanm›yor.
Büyüme Türkiye’de sineman›n yok olmas›
ve tekrar iyi filmlerle aya¤a kalkmas›.

TÜRK F‹LMLER‹N‹N SEKTÖRÜN
BÜYÜMES‹NDE ETK‹S‹ NED‹R?
Türklerin sinemaya gitme oran› yüzde
0,5. Bu oran Rusya’da yüzde 1, Avrupa’da
yüzde 3, Amerika’da yüzde 6. Yani dünyan›n hala en az sinemaya giden ülkesiyiz.
Ama buralara yüzde 0,2’lerden geldik. Büyük yat›r›mlar yapt›k Bu büyümede Türk
filmleri büyük rol oynuyor. Yaklaﬂ›k 6 y›l
önce baz› ad›mlar at›lmaya baﬂlad›. Bugünden 8 y›l öncesinde de Eﬂk›ya gibi baﬂar›l›
filmler y›lda bir tane bilemediniz iki tane
çekiliyordu. Bunlarda pazarda yüzde 5 ile
10 aras› pay al›yordu. Türk filmlerinin pay›n› art›rmak için altyap› ile ilgili yat›r›mlar
gerekiyordu. Bunu d›ﬂar›dan kimse yapamazd›. Sektördeki di¤er oyuncularda biz
nas›l yapar›z diye konuﬂtuk.

NASIL ADIMLAR ATILDI?
At›lmas› gereken birkaç ad›m vard›. Birincisi Türkiye’de film da¤›t›m›nda yabanc›lar söz sahibi idi. Yabanc› firmalar›n önceli¤i yabanc› filmler oluyordu. Türkiye’den
kazan›lan para öncelikleri de¤ildi. Onlar›n
amac› Amerika’da yap›lan bir filmi Türkiye’de göstermekti. Burada bir hassasiyet
var. Biz 4 sene önce kendi ad›nda bir ﬂirket

2004’de yüzde 10 olan Türk filmlerinin
pay› 2005’te 15’e daha sonra 25, 30, 40’lara
ç›kt› ﬂu anda yüzde 60’lara ulaﬂt›. ﬁu anda
yüzde 70’lere do¤ru gidiyor. Bu oran›n en
fazla oldu¤u ülke yüzde 78 ile Güney Kore.
ﬁu anda biz dünya dördüncüsüyüz. Hedefimiz Güney Kore’yi yakalamak. Distribütörlerin Türkiye’ye kendilerinin film getirmesini sa¤lamak birinci aﬂamayd› bunu baﬂard›k. ‹kincisi sinemac›lar›n kurumsallaﬂmas›yd› o da oldu. Daha sonraki aﬂamalarda
yap›mc›lar kurumsallaﬂt›. Dünya birincisi
Güney Kore bizden bir aﬂama daha önde,
o da ihracat. Bence biz de o aﬂamaya geldik. ﬁimdiki hedefimiz bölgemizdeki ülkelere ihracat yapmak. Film ihracat›nda gelir
olarak pazar›n büyümesini sa¤lad›¤›m›z gibi kültürünüzü de ihraç ediyorsunuz.

HEDEF PAZARLARINIZ HANG‹LER‹?
AFM bizim s›f›rdan yaratt›¤›m›z, halka
aç›k k›sm›yla birlikte yaklaﬂ›k 50 milyon
dolara Ruslar taraf›ndan al›nan bir ﬂirket.
Ruslar daha fazla yat›r›m yapmak istiyor.
Çok ülke dolaﬂt›k. Ukrayna’ya, Sibirya’ya
yat›r›m yapt›k. Bundan sonra Kazakistan,
Azerbaycan gibi Türki Cumhuriyetleri’ne
yat›r›m yapaca¤›z. Eski Do¤u Bloku ülkelerinden talepler geldi, Balkanlar ve Ortado¤u da imkanlar do¤du. Ama seçti¤imiz ülkelerde sa¤l›kl› büyümemiz gerekiyor. ‹lk
yat›r›mdan sonra birçok tesisi yapabilmemiz laz›m. Bence Çin, Do¤u Avrupa’ya
girmekten daha enteresan. Çin’e, Hindistan’a girmek bizim için daha do¤ru. Çal›ﬂmalar›m›z da bu yönde. Avrupa pazarlar›
çok büyüyen pazarlar de¤il. Halbuki do¤uya do¤ru daha büyüyecek pazarlar var.
Hem ﬂehirler, hem nüfus büyüyecek. Rusya’daki ortaklar›m›z orada güçlüler.

Türk-Arap Ekonomi Forumu’nun [TAF]
4’ncü toplant›s› 11-12 Haziran tarihlerinde ‹stanbul Swissotel’de gerçekleﬂtirilecek. Aç›l›ﬂ›
Maliye Bakan› Mehmet ﬁimﬂek taraf›ndan yap›lacak ve davetli ülkelerin maliye ve ekonomi bakanlar›n› biraraya getirecek olan 2’nci
Türk-Arap Finans Oturumu, TOBB / DE‹K
Baﬂkan› Say›n M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu taraf›ndan yönetilecek. Oturum baﬂl›klar› ise; Türkiye Ekonomisi ve Global De¤iﬂkenler, Global
Krizin Türk Ekonomisine Etkileri, Bölgede Krizin Etkilerini Azaltmaya Yönelik Politikalar ve
Uygulamalar, Hükümetlerin Ekonomik Reform
Programlar› ve Gündem olacak.

BÖLGESEL GÜÇLÜ B‹R PLATFORM

11-12 Haziran tarihlerinde ‹stanbul Swissotel’de gerçekleﬂtirilecek 4. Türk-Arap
Ekonomi Forumu, davetli ülkelerin maliye ve ekonomi bakanlar›n› biraraya getirecek.

DE‹K iﬂbirli¤i ve Arap Birli¤i resmi deste¤inde düzenlenecek olan 4’ncü Türk-Arap
Ekonomi Forumu [TAF’09] ev sahipli¤ini Al-Iktissad Wal-Aamal Group [AIWA] yapacak.
Geçti¤imiz y›llarda, global ve bölgesel ölçekte önemli markalar›n destek ve kat›l›m›nda
yap›lan TAF, 2009 y›l›nda yine sektörlerinde
lider özelli¤i taﬂ›yan ve bölgesinde iddial›

hedefleri bulunan markalar› yan yana getirerek, Türk ve Arap ülkeleri aras›nda oluﬂturulan bu güçlü platformu dünya gündemine taﬂ›yabilmeyi amaçl›yor.

L‹K‹D‹TE SORUNU TARTIﬁILACAK
‹lk günün ikinci panelini konusu ise, “Dünya Genelinde Büyüyen Likidite ‹htiyac›n›n Finans Sektörüne ve Yat›r›m ‹liﬂkilerine Etkileri”
olacak. Panelde; Krizin Türk Bankac›l›k Sektörüne Etkileri, Finans Piyasalar›nda Türkiye ile
Arap Ülkeleri Aras›nda Geliﬂen ‹liﬂkiler, Türkiye’de Proje Finansman›nda Arap Bankalar›n›n
Rolü tart›ﬂ›lacak. Birinci günün son panelinin
konusu “Türkiye ve Arap Dünyas›: “Global
Yavaﬂlamaya Karﬂ› Güçlü ‹ﬂbirli¤i” olarak belirlendi. TAF’08 toplant›s›n› takiben bugüne
kadar aral›ks›z sürdürülen çal›ﬂmalar ve yürütülen temaslar göstermektedir ki dünya genelinde yaﬂanan krizin etkilerine ra¤men
Türk-Arap ekonomik iliﬂkileri hemen her
alanda artarak devam ediyor. Bankac›l›k ve
finans alanlar›nda kurulan verimli iliﬂkiler,
beklendi¤i gibi art›k taraflar› sadece gayri-
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menkul yat›r›mlar›nda ve müteahhitlik hizmetlerinde de¤il, istihdam yaratmaya yönelik
sanayi, alternatif enerji, lojistik, ziraat, üretim
ve hizmet sektörlerinde de bir araya getirmektedir. TAF’09 son gün yap›lacak 2 panel
ve firmalar aras›ndaki ikili görüﬂmeler ile bitecek. ‹kinci günün ilk panelinde “Tar›m ve
G›da Sanayinde Türk-Arap ‹ﬂbirli¤i ‹mkanlar›
konuﬂulacak. Panelin baﬂl›klar› ﬂöyle; Yabanc› Yat›r›mc› ‹çin Tar›mda Yat›r›m ve Ticaret
Kanunlar›, Tar›m ve Sanayi Yat›r›mlar›nda
Tedarik ve Teﬂvik Uygulamalar›, Türkiye’de
Yat›r›m›n Sa¤lad›¤› Faydalar ve Olas› Risk
Analizi, Bölgenin G›da Ürünleri ‹htiyac›n›
Garantiye Alan Türkiye’nin Önemi, GAP ve
Arap Yat›r›mc›lar›n Yükselen ‹lgisi. Forumun
son panelinde ise; Türkiyenin Enerji ‹htiyac›,
Analiz ve Tespitler, Türkiye’de Nükleer Enerji Çal›ﬂmalar›nda Geliﬂmeler, Türkiye’nin
Elektrik ve Gaz Da¤›t›m ‹ﬂletmelerinde Özelleﬂtirme Plan›, Yenilenebilir Enerji Sektöründe Arap Yat›r›mc›lar ‹çin F›rsatlar, Trans-Asya
Boru Hatt› Projesi ve Türk Arap ‹liﬂkilerine
Yans›malar› baﬂl›klar› tart›ﬂ›lacak.
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Türk ve Arap dünyas›n›n en önemli yak›nlaﬂmas›

