SUUD‹LER 5
PROJEY‹ TÜRK
YATIRIMINA AÇTI
Suudi Arabistan, yaklaﬂ›k 80
milyar dolar tutar›ndaki dev
projeleri görüﬂmek için Türkiye’ye geldi. DE‹K ile yap›lan
toplant›larda küresel krizle mücadelede ortak çözümlerin geliﬂtirilmesi için önemli ad›mlar
at›ld›. Suudiler 5 projeyi Türk
yat›r›m›na açt›. Sayfa 12
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REFERANS GAZETES‹N‹N ÜCRETS‹Z EK‹D‹R

KOMﬁU AÇILIMI EKONOM‹K
DENGELER‹ DE DE⁄‹ﬁT‹RD‹

TÜRK YATIRIMI KR‹ZE
CAN S‹M‹D‹ OLDU
GÜRC‹STAN
TOBB ve DE‹K Baﬂkan›
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Gürcistan-Türkiye iliﬂkilerinin
alt›n ça¤›nda oldu¤unu
söyledi. Bakü-Tiflis-Ceyhan
boru hatt›, serbest ticaret anlaﬂmas›, vizesiz giriﬂler, KarsTiflis ortak demiryolu a¤›yla
iﬂbirli¤inin
güçlendi¤ini
belirten Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
“Gürcistan’›n 2009 y›l› boyunca yaﬂanan küresel krizden daha az etkilenmesini
Türk özel sektörü sa¤lam›ﬂt›r” dedi. Hisarc›kl›o¤lu,
300’ü aﬂk›n Türk firmas›n›n
Gürcistan’daki yat›r›mlar›n›n
çeyrek milyar dolar›n üzerinde oldu¤unu kaydetti.
Sayfa 2

600 M‹LYON DOLARLIK
PROJE TAMAMLANDI
BELARUS

Türkiye son günlerde komﬂu ülkelerle önemli ‘aç›l›mlara’
imza atarak sadece d›ﬂ politikas›n› de¤il, d›ﬂ ticaret dengelerini de de¤iﬂtiriyor. Hükümetin
2002 y›l›ndan bu yana ad›m
ad›m oluﬂturdu¤u ‘komﬂularla
s›f›r problem’ stratejisi ticaret ve
yat›r›m›n rotas›n› çevre ülkelerle
Ortado¤u bölgesine kayd›rd›.
Bunun en önemli göstergesi ise
Türkiye’nin ihracat haritas›ndaki
de¤iﬂim ve Ortado¤ulu yat›r›mc›n›n Türkiye’ye artan ilgisi.

Yat›r›m rüzgâr› esecek
Ortado¤u’nun Türkiye takibinin yat›r›m rüzgâr›na dönüﬂmesi ise komﬂu aç›l›m›nda ikinci perdeyi açacak. Bir yandan
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül
ve hükümetin çeﬂitli üyelerinin
birbiri ard›na Ortado¤u ülkelerine yapt›¤› ziyaretler, di¤er
yandan Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n Davos ve Gazze
ç›k›ﬂlar›, Ortado¤u’da Türkiye’nin popülaritesini art›rd›. Bu
geliﬂme Kuveyt, Ürdün, Katar
gibi ülkelerden yat›r›mc›lar›n
da yönünü Türkiye’ye çevirmesine neden oldu. “Baﬂbakan Erdo¤an’›n Ortado¤u’da
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KR‹ZE ÇÖZÜM ÖZEL SEKTÖRÜN
GÜVEN‹N‹ ARTIRMAKTAN GEÇ‹YOR
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MACAR‹STAN’DAN TÜRK‹YE’N‹N
AB ÜYEL‹⁄‹NE TAM DESTEK
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artan karizmas› nedeniyle bölgede Türk deyince bütün kap›lar aç›l›yor” sözleriyle Türkiye’ye artan ilgiyi anlatan D›ﬂ
Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) Türk- Ortado¤u ‹ﬂ Konseyleri Baﬂkan› Mehmet Habbab,
Ortado¤u’dan gelecek yat›r›mlar konusunda çok umutlu.
Son 7 y›lda 70 milyar dolarl›k yabanc› sermaye ak›ﬂ›n›n 25
milyar dolar›n›n Ortado¤u’dan
geldi¤ine iﬂaret eden Mehmet
Habbab’a göre önümüzdeki 10
y›l içinde Türkiye’deki yabanc›
sermaye yat›r›mlar›n›n en az
yüzde 50’si Ortado¤u menﬂeili
olacak. Bugün telekomünikasyon sektöründen gayrimenkule
kadar pek çok alanda Türkiye
pazar›nda olan Ortado¤ulu sermayedarlar›n bundan sonraki
süreçte, özellikle özelleﬂtirmeler yoluyla Türkiye’ye gireceklerine iﬂaret eden Habbab,
“Türk Hava Yollar›, demir yollar› özelleﬂtirilecek. Limanlar
özelleﬂtiriliyor, belki Botaﬂ
özelleﬂtirilecek... Bunlar çok
büyük projeler ve Ortado¤ulu
sermaye sahipleri taraf›ndan
yak›n takibe al›nm›ﬂ durumdalar” diyor. Sayfa 6’da

SON GEL‹ﬁMELER IﬁI⁄INDA
AVRASYA NEREYE G‹D‹YOR?
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ORTAK G‹R‹ﬁ‹MDE
‹NﬁAAT ÖNE ÇIKIYOR
H‹ND‹STAN
Türk-Hindistan ‹ﬂ Konseyi’nin üç ayda toplam
dört Hintli heyeti Türk yat›r›mc› ile buluﬂturmas›
Türk-Hint ortakl›klar›na
h›z kazand›rd›. Hindistan
pazar›nda güvenilir ortak
bulma konusunda s›k›nt›lar
yaﬂayan Türk iﬂadamlar›, bu
ziyaretlerin ard›ndan ticari
ç›tay› biraz daha yükseltti.
Türk yat›r›mc›lar›n yeni keﬂfetmeye baﬂlad›¤› Hindistan
yat›r›mlar› 2009 y›l›nda ciddi anlaﬂmalarla büyüyor.
Hindistan ile Türkiye aras›nda gerçekleﬂtirilebilecek
ortak yat›r›mlar›n baﬂ›nda
ise inﬂaat geliyor.
Sayfa 7
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Hükümetin 2002’den bu yana ad›m ad›m oluﬂturdu¤u ‘komﬂularla s›f›r problem’ politikas› ekonomide yeni kap›lar› aralad›. Bunun en önemli göstergesi; Türkiye’nin ihracat haritas›ndaki de¤iﬂim
ve Ortado¤ulu yat›r›mc›n›n Türkiye’ye artan ilgisi.

Belarus’a müteahhitlik
yat›r›mlar›yla ad›nda söz
ettiren Türk yat›r›mc›, bölgede h›zla yükseliyor.
Türk müteahhitlik firmalar›n›n Belarus’da 600 milyon dolar tutar›nda proje
tamamlamas› yeni giriﬂimlerle daha da katlanacak.
DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan›
Rona Y›rcal›, Türk özel
sektörü temsilcilerinin de
bu geliﬂmeyi yak›ndan takip ettiklerini söyledi.
Y›rcal›, Türk yat›r›mc›n›n
Belarus’un yakalad›¤› bu
h›zl› büyümeyi de¤erlendirmek için oldukça istekli oldu¤unu kaydetti.
Sayfa 4
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Gürcistan’a yat›r›ma gitmek
Türk iﬂadamlar› için moda olmal›
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Katar E¤itim ﬁehri”yle Türk üniversiteleri
aras›nda de¤iﬂim programlar›n›n hayata geçirilebilece¤ini söyledi.

Katar’la daha fazla
ortakl›k kurmal›y›z
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler
Kurulu’nun (DE‹K), 18
A¤ustos’ta ‹stanbul’da düzenledi¤i çal›ﬂma kahvalt›s›n›n konu¤u Katar Emiri
ﬁeyh Hamad Bin Khalifa Al
Thani ve Cumhurbaﬂkan›
Abdullah Gül’dü. TOBB ve
DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun ev sahipli¤ini
yürüttü¤ü toplant›da ayr›ca,
Milli E¤itim Bakan› Nimet
Çubukçu, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakan› Taner Y›ld›z, Katar Uluslararas› ‹ﬂbirli¤inden Sorumlu Devlet Bakan› ve Ticaret Bakan Yard›mc›s› Khaled Bin Mohammed Al-Attiyah, ‹stanbul Valisi Muammer Güler, ‹TO
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Murat Yalç›ntaﬂ’da yer ald›.
Hisarc›kl›o¤lu, toplant› s›ras›nda yapt›¤› konuﬂmas›nda
Türk-Katar iliﬂkilerine de¤inirken Türkiye’nin Katarl›
yetkililerden beklediklerini
de dile getirdi.

BU ÖYKÜ M‹LYAR
DOLARLARI ANLATMALI
Hisarc›kl›o¤lu konuﬂmas›nda “Son y›llarda enerji fiyatlar›
ve sahip oldu¤u hidrokarbon
kaynaklar› Katar’› daha da
zenginleﬂtirmiﬂtir. Bugün küreselleﬂmenin bizi getirdi¤i
noktay› anlayabilmek için
Katar anlaml› bir örnektir”
ﬂeklinde konuﬂtu. Katar’›n
esas baﬂar›s›n›n uzun vadeli
stratejik ad›mlar› oldu¤unu
söyleyen
Hisarc›kl›o¤lu,
“Katar’›n kalk›nmada att›¤›
stratejik ad›mlar› dikkatle
takip ediyoruz“ dedi. Hisarc›kl›o¤lu, 2008 y›l›n›n baﬂ›nda Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül ile birlikte kat›ld›klar› Katar toplant›s›nda iki
ülke aras›ndaki ticaret hacminin 2011’de 1 milyar dolar› geçece¤ini söyledi¤ini
tekrar hat›rlatt› ve 2008‘in
sonunda bu hedefe ulaﬂm›ﬂ
olmaktan memnun olduklar›n› dile getirdi. Konuﬂmas›na devam eden Hisarc›kl›o¤lu ﬂunlar› ekledi: “Bizim
en önemli noktam›z, 14 milyon dolardan baﬂlayan bu
öykünün milyar dolarlar› telaffuz edecek noktaya gelmesidir ve bu durum sizin
eserinizdir.”
Türkiye’nin
müteahhitlik sektöründeki
baﬂar›lar›ndan da söz eden
Hisarc›kl›o¤lu, “Dünyan›n

en baﬂar›l› müteahhitlik firmalar› aras›nda 23 Türk firmas› var. Müteahhitlerimizin
Katar’a hizmette haz›r olduklar›n› söylemek istiyorum” dedi. Hisarc›kl›o¤lu,
Katar ile Türkiye aras›ndaki
vize sorununa da de¤indi.
Hisarc›kl›o¤lu, “Geçen y›l
vize konusunda çok rahatlad›k. Sizlere bu konuda teﬂekkür ediyorum. Ziyaretiniz yeni iﬂbirliklerini mümkün k›lacakt›r. Biz, ortakl›k
kuyusundan daha fazla su
çekmeliyiz. Katar’›n birçok
alanda yat›r›m yapmay›
planlad›¤›n› biliyoruz. Tam
bu noktada iﬂbirli¤imizin
güçlenmesini sa¤layacak
birçok alan vard›r” dedi.
Katar ile Türkiye’nin daha
fazla alanda iﬂbirli¤i yapabilece¤ini söyleyen Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye ve Katar Ekonomik ve Stratejik Diyalog
Konferans›’n›n düzenlenebilmesi için, bir araya gelinmesi gerekti¤ine inand›¤›n›
belirtti. Hisarc›kl›o¤lu ayr›ca, “Katar E¤itim ﬁehri”yle
Türk üniversiteleri aras›nda
ö¤renci ve ö¤retim üyeleri
de¤iﬂim program›n›n hayata
geçirilebilece¤ini, bu iﬂbirli¤inin bankac›l›k alan›nda da
olabilece¤ini söyledi. Baﬂkan Hisarc›kl›o¤lu, “Bankac›l›k asl›nda ticaretin anas›d›r. Neden Doha Bankas›’n›n Türkiye temsilcili¤i
ﬂube haline gelmesin?” diye
konuﬂtu.
Hisarc›kl›o¤lu,
“Enerji konusunda Katar ile
Türkiye’nin üreticiyle tüketicinin buluﬂaca¤› önemli bir
alan yarataca¤›n› düﬂünüyoruz” ﬂeklinde konuﬂtu.

‹ﬁB‹RL‹⁄‹ YEN‹
ALANLARDA SÜRECEK
Hisarc›kl›o¤lu’nun ard›ndan konuﬂan Uluslararas›
‹ﬂbirli¤inden Sorumlu Devlet Bakan› Dr. Khaled Bin
Mohammed Al Attiyah ise,
iﬂbirli¤ine dikkat çekti. Al
Attiyah, iki ülke aras›nda 8
anlaﬂma, 3 protokol, 4 mutabakat zapt› imzaland›¤›n›
kaydetti. Al Attiyah, ayn› zamanda g›da güvenli¤i, alt yap› yat›r›mlar› ve turizm gibi
alanlarda iﬂbirli¤inin de söz
konusu oldu¤unu belirtti. Al
Attiyah, iki ülke aras›ndaki ticaret hacminin de 1 milyar
dolar› aﬂt›¤›n› söyledi.

Gürcistan Baﬂbakan› ile
buluﬂan TOBB ve DE‹K
Baﬂkan›
Hisarc›kl›o¤lu,
‘Gürcistan’la iliﬂkilerimiz
alt›n ça¤›n› yaﬂ›yor. ‹lk defa 1 milyar dolar ticaret
hacmini gördük. Ama Gürcistan kendini Türkiye’ye
daha fazla tan›tmal›’ dedi.

DEVLET BAKANI

CEVDET YILMAZ

D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K)
Türk-Gürcü ‹ﬂ Konseyi, Gürcistan Baﬂbakan› Nika Gilauri’yi Devlet Bakan› Cevdet Y›lmaz ve Türk özel sektörü temsilcileriyle bir araya getirerek Türk-Gürcü
iliﬂkilerini masaya yat›rd›. Uluslararas›
Para Fonu’nun (IMF) ‹stanbul toplant›lar›
s›ras›nda yap›lan toplant›da konuﬂan
TOBB ve DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Gürcistan ile Türkiye aras›nda
özellikle son dönemde yaﬂanan geliﬂmelerin giderek artan bir çizgide seyretti¤inden bahsetti. Baﬂkan Hisarc›kl›o¤lu,
“Gürcistan’la iliﬂkilerimiz alt›n ça¤›n› yaﬂ›yor. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hatt›, serbest ticaret anlaﬂmas›, vizesiz giriﬂler,
Kars-Tiflis ortak demiryolu a¤›yla iﬂbirli¤imizi güçlendirdik, güçlendirmeye devam ediyoruz. Tarihimizde ilk defa 1
milyar dolar ticaret hacmini gördük.
300’ün üzerinde Türk firmas› ve giriﬂimcisinin Gürcistan’daki yat›r›mlar› çeyrek
milyar dolar›n üzerindedir. Gürcistan’›n
2009 y›l› boyunca yaﬂanan küresel krizden daha az etkilenmesini Türk özel
sektörü sa¤lam›ﬂt›r” ﬂeklinde konuﬂtu.

‹Y‹LEﬁT‹RME ÖZEL
SEKTÖRDE DAHA
RAHAT OLUR

YÜZDE 53’LÜK DARALMAYI ÖNLED‹K
2009 y›l› boyunca Gürcistan’›n küresel kriz nedeniyle tüm dünya ülkelerinde yaﬂanan ihracat daralmas›ndan daha
az etkilenmesi konusunda Türk özel
sektörünün katk›s›n›n oldukça fazla oldu¤unu dile getiren Hisarc›kl›o¤lu: “‹statistiklere bakt›¤›m›zda Gürcistan’›n 2009
y›l› boyunca küresel kriz nedeniyle yaﬂanan ihracat daralmas›ndan daha az etkilenmesini Türk özel sektörü sa¤lam›ﬂt›r.
Küresel krizin bo¤ucu etkisini hissettirdi¤i 2009 y›l›nda Gürcistan’›n önemli ihraç
ürünlerinin yeni pazar› Türkiye olmuﬂtur. Demir, ferroy ve aluminyum bazl›
ürünlerde yaﬂanan yüzde 53’lük daralma
Türkiye taraf›ndan kompanse edilmiﬂtir.
Bu, Türkiye pazar›n›n Gürcistan ihracat›
için de çok önemli bir pazar oldu¤unun
kan›t›d›r. Gürcistan Türkiye pazar›ndan
daha fazla yararlanmal›, 202 milyar dolarl›k ithalat hacmimizden daha da fazla
pay almal›d›r. Bunun için de uzun süredir ayr›nt›l› ﬂekilde çal›ﬂmalar› yürüttü¤ümüz Sarp Sarpi Tek S›n›r Kap›s› projesinin h›zla hayata geçirilmesinin önemli
oldu¤una inan›yoruz” dedi.
Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin, 2009’da
Gürcistan’›n d›ﬂ ticaretinin yüzde 20’sini
oluﬂturdu¤unu dile getirdi. Hisarc›kl›o¤lu, Türk özel sektörünün Gürcistan’›n en
büyük 3. yabanc› yat›r›mc›s› konumunda
oldu¤unu, ancak Gürcistan’da önemli
yat›r›mlar yapan Türk yat›r›mc›lar›n›n
karﬂ›laﬂt›klar› sorunlarda muhatap bulmakta zorland›klar›n› da vurgulad›. Hisarc›kl›o¤lu Türkiye ve Gürcistan aras›nda yaﬂanan ekonomik geliﬂmelerden söz ederken iki ülkenin birbirini
çok fazla tan›mad›¤›na da dikkatleri

Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye ve Gürcistan’›n iliﬂkilerinde alt›n ça¤›n› yaﬂad›¤›n› söyledi.

çekti. Hisarc›kl›o¤lu; “Türkiye’de çok
fazla say›da Gürcü vatandaﬂ› yaﬂamas›na ra¤men Gürcistan, Türkiye’de yeterince tan›nm›yor. Gürcistan’›n yat›r›mlar bak›m›ndan bir f›rsatlar ülkesi oldu¤u bilinmiyor. Bu nedenle kendisini Türk halk›na ve Türk giriﬂimcisine
daha iyi anlatmal›. Çok büyük bir turizm potansiyelimiz var.

GÜRC‹STAN’IN EN BÜYÜK
T‹CAR‹ ORTA⁄I TÜRK‹YE
Her y›l milyonlarca Türk yurt d›ﬂ›na
tatile gidiyor. Güzel do¤as› ve mimarisinin yan›s›ra hem de ucuz olan Gürcistan’a daha fazla Türk turist gitmelidir. Gürcistan’a gitmek Türkiye’de moda olmal›. Ayr›ca üniversitelerimiz aras›nda ö¤renci ve ö¤retim üyesi de¤iﬂimi yapmal›y›z ki, biz TOBB Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi olarak buna
haz›r›z” dedi. Türk-Gürcü ‹ﬂ Forumu’na
onur konu¤u olarak kat›lan Gürcistan
Baﬂbakan› Nika Gilauri toplant›da yapt›¤› konuﬂmas›nda Türkiye ve Gürcistan
iliﬂkilerinde böyle toplant›lar›n oldukça
önemli oldu¤unu söyledi. 5 y›l öncesine
kadar en büyük ticari ortaklar›n›n Rusya
oldu¤unu belirten Gilauri, “Ancak son

y›llarda Türkiye, Gürcistan’›n en büyük
ticari orta¤› oldu. Biz iki ülke hükümetleri olarak birlikte çal›ﬂmaktan büyük keyif al›yoruz” diye konuﬂtu. Hem siyasi
sorunlar hem de ekonomik dalgalanma
nedeniyle zor zamanlar geçirdiklerini
belirten Gilauri, özellikle bankac›l›k sektöründe son y›llarda tüm dünyada yaﬂanan serbestleﬂme e¤iliminin aksine son
derece s›k› denetim alt›nda olmas› nedeniyle çok güçlü kald›¤›n› anlatt›. Gilauri,
“Bankac›l›k sektörü istikrar›n korunmas›na en önemli rolü oynuyor” dedi. Ekononmik krizin etkilerinden de bahseden
Baﬂbakan Gilauri, ekonomik krizin büyümeye olan etkisine de de¤inerek,
“Son 4 y›ld›r yüzde 9,4 büyüdük. 2008
y›l›nda yüzde 2’lik bir büyüme gerçekleﬂti. 2009’da ise -2 ila -4’lük bir büyüme
bekliyoruz. Çünkü 2009 y›l› kötü geçti”’
ﬂeklinde konuﬂtu. Serbest bölgelerin geliﬂmesi için çal›ﬂmalar yapt›klar›n› aktaran Gilauri, Gürcistan’›n ayr›ca enerji da¤›t›m›nda önemli bir ülke oldu¤unu,
Azerbaycan’dan Türkiye’ye do¤algaz ve
ham petrol taﬂ›mada arac› ülke konumunda bulundu¤unu, toplam petrol üretiminin yüzde 1,6’s›n›n Gürcistan üzerinden di¤er ülkelere ulaﬂt›r›ld›¤›n› anlatt›.

D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu
Türk-Gürcü ‹ﬂ Konseyi’nin toplant›s›nda konuﬂma yapan Devlet
Bakan› Cevdet Y›lmaz, Türkiye
ve Gürcistan aras›ndaki iliﬂkiyi
geliﬂtirmenin siyasi anlamda oldukça zor oldu¤unu, iyileﬂtirmenin özel sektörle daha kolay gerçekleﬂtirilebilece¤ini söyledi. Bakan Y›lmaz: “Bugün Türkiye,
Gürcistan’›n ticarette en büyük
orta¤› durumunda. Bundan iftihar duymaktay›z. 1999 y›l›nda
200 bin dolar olan Türkiye-Gürcistan aras›ndaki ticaret hacmi
2008 y›l›nda 1,5 milyon dolara
kadar ç›kt›. Ancak, yaﬂanan ekonomik krizle birlikte bu rakam
600 bin dolara düﬂtü. Ama yine
de çok daha büyük hedefleri önümüze koymam›z gerekiyor’’ dedi.
Gürcistan ile müzakereleri uzun
süre devam eden çifte vergilendirme anlaﬂmas›n›n k›sa bir süre
önce imzaland›¤›n›, Bakü-TiflisCeyhan Boru Hatt›’n›n yap›lm›ﬂ
olmas›n›n da büyük bir avantaj
oldu¤unu ifade eden Y›lmaz, Batum Hava Liman›’n›n ortak kullan›m› projesinin de iki ülke aras›ndaki önemli projelerden oldu¤unu
dile getirdi. Gürcistan’da mevcut
bir enerji at›l›m› bulundu¤unu ve
yaklaﬂ›k 7080 hidroelektrik santralinin yap›m›n›n öngörüldü¤ünü
de ifade eden Y›lmaz, bunun Türk
yat›r›mc›lar için de¤erlendirilmesi gereken önemli bir f›rsat oldu¤unu söyledi. Y›lmaz, Nabucco
Projesi’nde di¤er ortak ülkelerle
birlikte Gürcistan’›n son derece
önemli bir rol oynayaca¤›n› da
ifade ederek, “Bütün bu çal›ﬂmalar, Gürcistan ile aram›zdaki
stratejik ortakl›¤›n yans›malar›.
Bunlar halklar›m›z›n refah düzeyinin artmas›na katk›da bulunacak’’ ﬂeklinde konuﬂtu. Dünya
ekonomisinin yeniden ﬂekillendi¤i
bu dönemde iki ülkenin daha çok
iﬂ birli¤i yaparak güçlenmeleri
gerekti¤ini belirten Y›lmaz, bütün
bu projelerde en büyük ﬂans›n da
iki ülkedeki siyasi muhataplar›n
son derece genç, dinamik ve enerjik olmalar› oldu¤unu söyledi.

Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül ve eﬂi Hayrünnisa Gül, Çin’e yapt›klar›
ziyarette gittikleri Urumçi’de folklor ekibiyle foto¤raf çektirdi.

TOBB ve DE‹K iﬂbirli¤inde Çin’de
gerçekleﬂtirilen iﬂ forumunda konuﬂma yapan Cumhurbaﬂkan› Abdullah
Gül, Türkiye ve Çin’in kriz f›rsatlar›n›
birlikte de¤erlendirmesi gerekti¤ini
söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i (TOBB) ve D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K), 23-29 Haziran tarihleri aras›nda Cumhurbaﬂkan› Abdullah
Gül’ün Çin ziyareti sebebiyle Türkiye’den 104 firman›n temsilcisini Çin’e
götürdü. TOBB ve DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun baﬂkanl›¤›nda Pekin, Xi’an, Shenzhen ve Urumçi’ye yap›lan bu ziyarete DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal›, TÜS‹AD Baﬂkan› Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤, ‹stanbul Ticaret Odas› Baﬂkan› Murat Yalç›ntaﬂ, T‹M
Baﬂkan› Mehmet Büyükekﬂi, MÜS‹AD

Genel Baﬂkan› Ömer Cihad Vardan ve
Türk- Çin ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Hüsnü
Özye¤in de kat›ld›. Ziyaret s›ras›nda
Cumhurbaﬂkan›
Abdullah
Gül,
TOBB/DE‹K Baﬂkan› M.Rifat Hisarc›kl›o¤lu, D›ﬂ Ticaretten Sorumlu Devlet
Bakan› Zafer Ça¤layan, ‹çiﬂleri Bakan›
Beﬂir Atalay, Çin Halk Siyasi Dan›ﬂma
Konferans› Baﬂkan Yard›mc›s› Bai Lichen, MOFCOM Bakan Yard. Chen Jian ve CCPIT Baﬂkan› Wan Jifei ve
Türk iﬂ adamlar›n›n kat›l›mlar›yla
“Türk- Çin ‹ﬂ Forumu” düzenlendi.

Ç‹N’‹N TÜRK‹YE’DEK‹ YATIRIMI
OKYANUSTAK‹ B‹R DAMLA KADAR
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül forum s›ras›nda yapt›¤› konuﬂmada
Türkiye ve Çin’in Asya ile Avrupa’y›
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ba¤layan iki önemli dost ülke olduklar›n› vurgulayarak yurtd›ﬂ›nda toplam 160 milyar dolar yat›r›m› bulunan Çin’in Türkiye’deki 60 milyon
dolar yat›r›m›n›n okyanusta bir damla oldu¤unu ve daha fazla Çinli yat›r›mc›y› Türkiye’ye beklediklerini söyledi. Cumhurbaﬂkan›, özellikle demiryolu, köprü, metro, enerji (termik
santral), petrol-rafineri, taﬂ›mac›l›k ve
ulaﬂt›rma projelerinde ortak çal›ﬂmalar gerçekleﬂtirilmesini ve Çinli firmalar›n yer alaca¤› bu projelerin Çin
Eximbank taraf›ndan desteklenmesinin oldukça önemli oldu¤unu kaydetti. Çin Devlet Baﬂkan› ile resmi
görüﬂmeler kapsam›nda, karﬂ›l›kl›
uçuﬂ say›s›n›n art›r›lmas› ve 2010
ﬁangay EXPO ile ‹stanbul Kültür

Baﬂkenti projeleri kapsam›nda iﬂbirli¤i ve ortak etkinlikler gerçekleﬂtirilmesi yönünde fikir birli¤ine var›ld›¤›n› ifade eden Cumhurbaﬂkan›
Gül, Çin ve Türk iﬂadamlar›n› global kriz sonras›nda f›rsatlar› beraber de¤erlendirmeye ça¤›rd›.
TOBB ve DE‹K Baﬂkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, Afrika baﬂta olmak
üzere 3. pazarlarda iﬂbirliklerine yo¤unlaﬂ›lmas› gerekti¤ine dikkat çekti
ve kriz ortam›nda sa¤lanabilecek ortak kazan›mlara önem verilmesi gerekti¤ini vurgulad›. Devlet Bakan›
Zafer Ça¤layan ise, Türkiye ekonomisi, d›ﬂ ticareti ve yat›r›m ortam›nda
kaydedilen geliﬂmelere de¤indi ve
Çinli firmalar› Türkiye üzerinden Avrupa’ya aç›lmaya davet etti.
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Çin’e ‘krizi birlikte f›rsata çevirelim’ ça¤r›s›
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Krize çözüm özel sektörün
güvenini art›rmaktan geçiyor
Ekonomik krizin aﬂ›labilmesi için Türk özel sektörünün güvenini art›rmak gerekti¤ini vurgulayan DE‹K ‹cra Kurulu ve
Dünya Odalar Federasyonu Baﬂkan› Rona Y›rcal›, ‘Hepimiz yüksek
iﬂsizli¤in sosyal ve ekonomik maliyetinden
endiﬂe ediyoruz’ dedi.

GÜÇLÜ EKONOM‹ ‹Ç‹N
DAHA HIZLI ÇALIﬁMAK GEREK
Türkiye’nin 2001 ekonomik krizinden sonra geliﬂmekte olan piyasalar›n yükselen y›ld›z› oldu¤unu
söyleyen Y›rcal›, 2001 y›l›nda yaﬂanan krizin yap›sal dönüﬂüm kurallar› için özel sektör temsilcilerini
zorlad›¤›n› söyledi. Türkiye’nin
2008 ve 2009 küresel mali krizde
özellikle ihracat pazarlar›nda ciddi
bir kayba u¤rad›¤›n› belirten Y›rcal›, “Görülen ekonomik yavaﬂlama,
yani Euro bölgesi ve Kuzey Amerika, muazzam bir düﬂüﬂe yol açt›.
Bu bölgede yaﬂanan sorunlar ve
daralma Türkiye’ye yönelik bir mali ak›ﬂa neden olmuﬂtur. Bu sayede
Türk ekonomisi, yüzde 6,2 ile 2008
y›l› son çeyre¤inde, yüzde 14 ile
2009 y›l›n›n ilk çeyre¤inde (OECD
ülkeleri aras›nda en yüksek daralma oran›) ve yüzde 7 ile 2009 y›l›n›n ikinci çeyre¤inde büyüme yaﬂad›” dedi. Son zamanlarda Türk
hükümetinin kriz ile baﬂa ç›kabilmek için 2010-2012 y›llar›n› kapsayan yeni bir Orta Vadeli Ekonomik
Program anlaﬂmas›n›n kabulü için
çal›ﬂmalara baﬂland›¤›n› söyleyen
Y›rcal› “Bu program, rekabet gücünün ve ekonominin esnekli¤inin art›r›lmas›, özel sektör odakl›

sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi amaçlamaktad›r. Son küresel
kriz bize, enflasyon, iﬂsizlik gibi
uzun süreli yap›sal sorunlar› çözmemiz gerekti¤ini ve rekabetçi,
yenilikçi tabanl› ekonomi modeli
için ekonomik dönüﬂümün zorunlu oldu¤unu gösteriyor. Temel öncelik geri büyümeyi getirmek. Bu
nedenle özel sektörün güvenini
art›rmak önemlidir” dedi.
Toplant›ya konuﬂmac› olarak kat›lan TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi Ö¤retim üyesi Prof. Dr.
Serdar Sayan ise, “Küresel Mali Kriz
ve Türk D›ﬂ Ticareti: Sorunlar ve Yeni Politikalar” baﬂl›kl› sunumunda
küresel ekonomik krizin Türk d›ﬂ ticaretine etkilerini ve ticaretin yeniden canlanmas› için al›nmas› gereken politika önlemlerini analiz etti.
Koç Üniversitesi ö¤retim üyesi Dr.
Murat Üçer de “Küresel Mali Kriz ve
Türk Ekonomisi’nin Büyüme Modelinin Yeniden De¤erlendirilmesi”
baﬂl›kl› sunumunda verimlilik odakl›
bir büyüme modelinin üzerinde çal›ﬂ›lmas› gerekti¤ini ifade eti. YASED
Baﬂkan Yard›mc›s› Adnan Nas “Küresel Mali Ak›mlar ve Türkiye”
isimli sunumunda kriz sonras›nda
Türkiye’ye gelen yabanc› sermaye
yat›r›mlar›n›n azalmamas› için al›nmas› gereken politika önlemleri
hakk›nda tespitlerde bulundu.
Merkez Bankas› Eski Baﬂkan Yarc›mc›s› Dr. Hasan Ersel “Küresel
Mali Kriz ve Yeni Sanayi Politikas›”
isimli sunumunu gerçekleﬂtirdi.

SORUNLARA BÜTÜNLÜKLÜ BAKMALIYIZ
‹stanbul’da gerçekleﬂtirilen 5. Dünya Odalar Kongresi’nde, iﬂ adamlar›n›n yönetim konusunda karﬂ›laﬂt›¤› sorunlar›n yan› s›ra küreselleﬂme
sürecinde karﬂ›laﬂ›lan zorluklar,
ekonomilerin yeniden yap›lanmas›
ve iyi yönetiﬂimin önemi gibi iﬂ hayat›na yönelik konular ele al›nm›ﬂt›.
6. Dünya Odalar Kongresi’nde ise
‘Sürdürülebilir Büyüme ve De¤iﬂim’
baﬂl›¤› alt›nda iﬂ dünyas›n›n karﬂ›
karﬂ›ya oldu¤u temel sorunlar›n
masaya yat›r›ld›¤›n› söyleyen Y›rca-

l›, Kongre kapsam›nda iklim de¤iﬂikliklerinin ekonomik etkilerinden,
küreselleﬂmenin KOB‹’lere yans›malar›na, sahtecilikten kad›n›n iﬂ
dünyas›ndaki yerinin güçlendirilmesine dek pek çok konunun da tart›ﬂmaya aç›ld›¤›n› iletti. Y›rcal›,
“Kongremizin odak noktalar›ndan
biri olan ‘küresel sorunlarla mücadele’ baﬂl›¤› çerçevesinde yapt›¤›m›z tart›ﬂmalar, her gün karﬂ›laﬂt›¤›m›z pek çok sorun üzerinde
düﬂünmemizi sa¤lad›” dedi.

7. KONGRE MEXICO CITY’DE OLACAK
Dünya Odalar Federasyonu ve
DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona
Y›rcal›, “Her ülkede sanayi ve
ticaretle u¤raﬂan iﬂ dünyas› temsilcilerinin bilinçlenmesi, düzenleme ve uygulamalardan haberdar olmas› temelinde 400 y›ldan
bu yana faaliyet gösteren ve bugün say›lar› 14 bini aﬂan “Odalar”›n çat› organizasyonu olan
Dünya Odalar Federasyonu
(WCF) yerel, bölgesel, ulusal,
çok uluslu projelere imza atma
ve üyelerinden ald›¤› güçle katma de¤er yaratma hedefini hala

ilk günkü azimle sürdürüyor. Bu
çal›ﬂmalar›m›z›n devam› elbette
olacak. Bunun için 7. Dünya
Odalar Kongresi’ni, 2011 y›l›nda
Mexico City’de gerçekleﬂtirece¤iz. Tüm dünya odalar›n› kapsayan Dünya Odalar Federasyonu’nun bir sonraki toplant›s›nda
da yine bir arada olmay› ve ekonomik canlanmaya çözüm bulmay› hedefliyoruz. Ortak payda
da buluﬂmak dünya ekonomisine
ve özel sektöre yeni giriﬂimlerle
birlikte muazzam bir katk› sa¤layacakt›r” ﬂeklinde konuﬂtu.

DT‹K HANG‹ ÜLKELERE G‹TT‹
Çin
19 Haziran
‹talya
19 Temmuz
Ukrayna
20 A¤ustos
Makedonya 23 A¤ustos
Almanya
9-10 Haziran
ABD
14 Eylül

Türk diasporas›
çal›ﬂmalar›n› h›zland›rd›
TOBB ve DE‹K Baﬂkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu’nun baﬂkanl›¤›n› yürüttü¤ü Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi
(DT‹K), Avrupa, Asya Pasifik ve
Amerika’daki Türk gücünü bir araya getirmek için lobi faaliyetlerine
devam ediyor. 2008 y›l›nda D›ﬂ
Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K)
bünyesinde kurulan Dünya Türk ‹ﬂ
Konseyi (DT‹K), geçti¤imiz Nisan
ay›nda yaklaﬂ›k 2 bin Türk giriﬂimci, onlarca CEO, çok say›da bürokrat ve hükümet yetkilisini bir araya
getirerek gerçekleﬂtirdi¤i kurultay›n
ertesinde TOBB ve DE‹K Baﬂkan›
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun giriﬂimleriyle yurt d›ﬂ›ndaki lobi faaliyetlerine de devam ediyor. Dünyan›n
hemen her yerinden gelen 2 bine
yak›n Türk giriﬂimcisinin üyesi oldu¤u konsey, yurt d›ﬂ›ndaki Türk
gücünü ortak bir payda da buluﬂturmak ve Türk giriﬂimcisinin yabanc› ülkelerdeki bilinirli¤ini art›rmak için yürüttü¤ü bu çal›ﬂmalar›na sektörün önde gelen isimlerini
de davet ediyor.
TOBB/DE‹K/DT‹K Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi projesinde baﬂar›l› olabilmek için
en büyük sermayenin yurtd›ﬂ›nda
yaﬂayan Türklerin birlikte hareket
edebilme kültürünü geliﬂtirmesi
olaca¤›n› vurgulamas›yla birlikte
ﬂöyle konuﬂtu: “1980’lerde 3 milyar
dolar ihracat yaparken bugün 200
ülkeye mal sat›yoruz. Avrupa’n›n
en büyük 6., dünyan›n en büyük
17. ekonomisiyiz. ‹hracatta 100 milyar dolar› geçtik. Avrupa’daki her
üç televizyondan biri Türk mal›. Üç
beyaz eﬂyadan birini biz üretiyoruz.
Bir eksi¤imiz var, birlik olmak.”
Almanya, Milano, Çin, Amerika,
Ukrayna, Makedonya’da Türk giriﬂimcilerini ayn› platformda buluﬂturan Hisarc›kl›o¤lu’nun, yapt›¤› tüm
konuﬂmalarda en önem verdi¤i
nokta giriﬂimcilerin birli¤i ile Türkiye’nin krizden ç›k›ﬂ yolunu zorlanmadan bulabilece¤i oldu. “Krizin
ne zaman bitece¤ini bilen ne yaz›k
ki yok, baz› göstergeler krizin “W”
(ikinci bir kriz dalgas›) ﬂeklini alabilece¤ini gösteriyor. Balt›k kuru
yük taﬂ›mac›l›¤› endeksi, dünya ticaretinin nabz›n› tutmak için önemli bir noktad›r. Bu endekse göre gemi taﬂ›mac›l›¤› dibi gördükten sonra ç›kma e¤ilimindeydi, ﬂimdi ise

yeniden gerileme e¤ilimleri var”
ﬂeklinde konuﬂan Hisarc›klo¤lu, ülkenin ancak giriﬂimcilerin çal›ﬂmalar› ile zenginleﬂebilece¤ini söyledi.
70 milyonun refah› için giriﬂimcilere büyük görev düﬂtü¤ünü ifade
eden Hisarc›kl›o¤lu, zenginleﬂmenin ve geliﬂmenin özel sektörün çaba ve çal›ﬂmalar› ile mümkün olaca¤›n›, bunu sa¤laman›n baﬂka bir
yolu olmad›¤›n› kaydetti. Türkiye’deki iﬂsizli¤e de de¤inen Hisarc›kl›o¤lu, ülkede 6,3 milyon iﬂsiz
bulundu¤unu, ilk önceliklerinin istihdam› artt›rmak oldu¤unu belirtti.

ABD’N‹N TÜRK‹YE’YE
‹HT‹YACI VAR
14 Eylül tarihinde Washington’da buluﬂan Türk giriﬂimcileri,
Coca Cola Yönetim Kurulu Baﬂkan›
ve DT‹K Yüksek ‹stiﬂare Kurulu
Baﬂkanl›¤› görevlerini yürüten
Muhtar Kent ile de buluﬂtu. Kent,
DT‹K’in yeni dönem projelerinden
bahsederken giriﬂimciler ile krizi
f›rsata çevirmenin yollar›n› konuﬂtu. Türkiye’nin güçlü bir ABD’ye,
ABD’nin de güçlü bir Türkiye’ye
ihtiyac› oldu¤unu vurgulayan Kent,
dünyan›n da Türk-Amerikan iliﬂkilerine ihtiyaç duydu¤unu ve bunun
sadece diplomatik de¤il ekonomik
ve ticari iliﬂkileri de kapsamas› gerekti¤ini belirtti. Washington’daki
toplant›da Obama ziyaretinin yeni
bir baﬂlang›ç oldu¤unu an›msatan
Hisarc›kl›o¤lu ise, “Gelece¤imiz
aç›s›ndan umutluyuz. Biz Amerika’dan korkmamal›y›z asl›nda. Biz
bütün dünyaya mal sat›yoruz. Belki
de en kolay mal sataca¤›m›z yer
buras›” diye konuﬂtu.
Almanya ve Türkiye’den bahsederken dünyan›n hiç bir yerinde
do¤rudan komﬂu olmay›p da kültürel, sosyal ve ekonomik alanda iliﬂkilerinin bu kadar s›k› oldu¤u baﬂka iki ülke bulunmad›¤›na iﬂaret
eden Hisarc›kl›o¤lu, Almanya’n›n,
Türkiye’nin AB üyeli¤ine de her zaman destek oldu¤unu söyledi. Türkiye ve Almanya aras›ndaki iliﬂkilerin çok yüksek düzeyde oldu¤unu
ve bunun daha da geliﬂtirilmesi gerekti¤ini ifade eden Hisarc›kl›o¤lu,
Alman yat›r›mc›lar›na da, Avrupa’n›n ekonomi merkezi olarak nitelendirdi¤i Türkiye’ye yat›r›m yapmalar› ça¤r›s›nda bulundu.
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DE‹K ‹cra Kurulu ve Dünya
Odalar Federasyonu Baﬂkan› Rona
Y›rcal›, ekonomik krizin aﬂ›labilmesi için Türk özel sektörünün güvenini art›rmak gerekti¤ini söyledi.
Uluslararas› Para Fonu’nun
(IMF) ‹stanbul’da gerçekleﬂtirdi¤i
Y›ll›k Ola¤an toplant›lar› çerçevesinde D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) taraf›ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) iﬂbirli¤iyle gerçekleﬂtirilen ‘Küresel Kriz
ve Yükselen Piyasalar: Türkiye Deneyimi’ toplant›s›nda konuﬂan DE‹K ‹cra Kurulu ve Dünya Odalar
Federasyonu Baﬂkan› Rona Y›rcal›,
“Hepimiz yüksek iﬂsizli¤in sosyal
ve ekonomik maliyetinden endiﬂe
ediyoruz. ABD’de yap›lan G20 zirvesinin ard›ndan iﬂ adamlar› olarak
burada topland›k. IMF toplant›lar›
ile küresel krizin etkilerini en aza
indirmek ve bu konuda çözüm
üretmek için bir araday›z” dedi.

Rona Y›rcal›, Türkiye’nin
2001 ekonomik
krizinden sonra
geliﬂmekte olan
piyasalar›n yükselen
y›ld›z› oldu¤unu söyledi.
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Türk özel
sektörüne
büyükelçi
deste¤i

Kosova, Türkiye’den
yat›r›m ata¤› bekliyor
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler
Kurulu bünyesinde 2008 y›l›nda kurulan Türk-Kosova
‹ﬂ Konseyi, Kosova’n›n geliﬂmekte olan yap›s›n› daha
yak›ndan tan›yabilmek ve
ikili iliﬂkileri sürdürebilmek
için çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor. Türk-Kosova ‹ﬂ Konseyi taraf›ndan 2 Ekim 2009
tarihinde ‹stanbul’da Kosova Ekonomi ve Maliye Bakan› Ahmet Shala’n›n onuruna verilen akﬂam yeme¤inde konuﬂma yapan Shala, Kosova’da pek çok sektörde iﬂ birli¤ine aç›k olduklar›n› ifade etti. Bakan
Shala, özellikle alt yap›,
e¤itim, turizm, sa¤l›k, inﬂaat
alanlar›nda yat›r›m ve özelleﬂtirme alanlar›nda çeﬂitli
imkânlar bulundu¤unu ve
bu konuda Türk özel sektörünün yat›r›mlar›n› beklediklerini aç›klad›.

‘DAHA ÇOK ALANDA
‹ﬁB‹RL‹⁄‹ YAPMALIYIZ’
Türk-Kosova ‹ﬂ Konseyi
Baﬂkan› Zeki Çal›ﬂkan ise
Türk özel sektörünü Kosova’daki imkânlara dair bilgilendirmek ve potansiyelin
çok alt›nda seyreden ikili
ekonomik ve ticari iliﬂkileri
artt›rmak amac› ile Türk ve
Kosoval› iﬂ adamlar›n›n bir
araya gelmesini hedeflediklerini belirtti. Çal›ﬂkan konuﬂmas›nda: “Türkiye ile
Kosova aras›ndaki ticaret
hacmi kesinlikle potansiyeli

yans›tmamaktad›r. Bu kapsamda her iki ülke iﬂadamlar›n›n sektörel fuarlara kat›l›mlar›n› teﬂvik etmek yararl› olacakt›r. Özellikle
enerji, maden, g›da, ulaﬂt›rma, inﬂaat, ahﬂap, tekstil ve
giyim sanayi, turizm, finans ve otomotiv yan sanayi baﬂta olmak üzere
birçok sektörde iﬂbirli¤i
imkân› var”dedi.

KOSOVA ‹ﬁ YAPMA
REHBER‹ HAZIR
‹ﬂ Konseyi olarak
Kosova’daki iﬂbirliklerine
dikkat çekmek ve Kosova’da Türk yat›r›mlar›n›
teﬂvik etmek amac›yla
‘Kosova ‹ﬂ Yapma’ rehberi
haz›rlad›klar›n› söyleyen
Çal›ﬂkan, “Ulusal para biriminin Avro olmas›n›n yan›
s›ra Kosova’ya haftada 6
gün uçuﬂ olmas›, vize uygulanmamas›, AB pazarlar›na yönelik olarak ATP Rejimi ile CEFTA (Central European Free Trade Area) kapsam›nda gümrüksüz ticaret
olana¤›, Kosova Türkiye Ticaret Odas›n›n kurulmas›
ve Türkiye ile Kosova aras›nda diplomatik iliﬂkilerinin Büyükelçilik düzeyine
ç›kar›lmas›
iﬂbirli¤inde
avantaj sa¤layan unsurlar
aras›nda yer al›yor. Bu
çerçevede daha çok iﬂ yap›lmamas› için geçerli çok
neden bulunmuyor” ﬂeklinde konuﬂtu.

Avrasya’da stratejik bir konuma sahip olan Belarus, Türkiye için özellikle inﬂaat yat›r›mlar› aç›s›ndan önemli bir nokta.

Türk müteahhit Belarus’a
600 milyon dolar yat›rd›
Türk müteahhitlik firmalar› bugüne kadar Belarus’ta 600 milyon dolar tutar›nda inﬂaat projesine
imza att›. Son 5 y›ll›k dönemde iki ülke aras›ndaki
ticaret hacmi 5 kat artarken yeni giriﬂimlerle
Türklerin burada daha etkin olaca¤› öngörülüyor.

Türk müteahhitlerin, Avrasya
inﬂaat sektöründe etkinli¤i art›yor.
Belarus’a müteahhitlik yat›r›mlar›yla
ad›ndan söz ettiren Türk yat›r›mc›,
bölgede h›zla yükseliyor. Türk müteahhitlik firmalar›n›n Belarus’ta 600
milyon dolar tutar›nda proje tamamlamas› yeni giriﬂimlerle daha da katlanacak. Belarus’un sahip oldu¤u
stratejik konumu ile Türkiye için Avrasya co¤rafyas›nda oldukça önemli
bir yeri oldu¤unun alt›n› çizen DE‹K
‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal›,
Türk özel sektörü temsilcilerinin de
bu geliﬂmeyi yak›ndan takip ettiklerini ve Belarus’un yakalam›ﬂ oldu¤u
bu h›zl› büyümeyi de¤erlendirmek
için oldukça istekli olduklar›n› kaydetti. D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu

(DE‹K) taraf›ndan Kültür ve Turizm
Bakan› Ertu¤rul Günay’›n kat›l›m›yla
6 Ekim tarihinde düzenlenen TürkBelarus ‹ﬂ Konseyi 13. Ortak Toplant›s›’nda konuﬂma yapan Rona Y›rcal›,
“Belarus’un son y›llarda yakalad›¤›
bu h›zl› büyüme grafi¤i pek çok ülkeye oranla önem arz ediyor. Bu
h›zl› büyüme performans› özel sektör temsilcilerimiz için önemli imkânlar da yarat›yor” diye konuﬂtu.
Y›rcal›, Belarus’la olan ikili ticaret
hacminin özel sektörün giriﬂimleri
sayesinde daha da artaca¤›na iﬂaret
etti.

T‹CARET HACM‹ 5 YILDA 5 KAT ARTTI
Belarus’la olan d›ﬂ ticaretin 2003
y›l›nda 50 milyon dolar olarak kay›tlara geçti¤ini söyleyen Y›rcal›, 2008

y›l›nda bu rakam›n 266 milyon dolar
seviyesine ulaﬂarak yaklaﬂ›k beﬂ kat›
bir büyüme yakalad›¤›n› söyledi.
Ayr›ca Y›rcal›, özellikle Türk müteahhitlik firmalar›n›n Belarus’da 600
milyon dolar tutar›nda proje tamamlamas›n›n da yeni giriﬂimler için
önem teﬂkil etti¤ini sözlerine ekledi.
Di¤er taraftan Belarus’un Rusya
ve Orta Avrupa aras›nda transit taﬂ›mac›l›k alan›nda da taﬂ›d›¤› önemin
oldukça yüksek oldu¤una dikkat çeken Rona Y›rcal›, Türkiye ve Belarus iliﬂkilerinin geliﬂtirilmeye müsait
oldu¤unu ifade ederek, önümüzdeki
dönemde bu bölgede Türk yat›r›mc›lar›n etkinli¤inin artmas›n› istediklerini belirtti. Bu noktada Türk ﬂirketlerinin Belarus’ta hâlihaz›rda bulunan yat›r›mlar›n›n 600 milyon dolar tutar›nda oldu¤undan memnun
olduklar›n› dile getiren Y›rcal›, “Belarus ile 266 milyon dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmi yeni giriﬂimlerle artacak. Bu rakamlar›n istenildi¤inde art›r›lmas›n›n önünde hiçbir engel görmüyorum” dedi.

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

Romanya ile
d›ﬂ ticaret
katlanacak
Türkiye ve Romanya aras›ndaki ticaret hacmi geçen y›l 7.5
milyar dolara ulaﬂt›. Ancak küresel kriz nedeniyle, 2009 OcakHaziran döneminde bir önceki
seneye oranla ciddi anlamda gerileyen ticaret hacmi 2 milyar dolar olarak gerçekleﬂti. Buna karﬂ›l›k Türk iﬂ adamlar›n› geçen eylül ay›nda Romanya’ya götüren
D›ﬂ Ticaretten Sorumlu Devlet
Bakan› Zafer Ça¤layan, Romanya
ile ticaret hacminin sekteye u¤ramadan artaca¤›n› ve 2010’da 10
milyar dolarl›k bir rakama ulaﬂ›laca¤›n› öngördü. Bakan Ça¤layan Romanya ile ticaretin önümüzdeki 5 y›lda 20 milyon dolara ç›karacaklar›n› belirtti.
Romen Hükümeti’nin geçti¤imiz ay yapt›¤› yat›r›m ihtiyac›
aç›klamas›n›n ard›ndan iﬂ adamlar›n›n ülkeye olan ilgisinin artmas›yla birlikte D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›’da 15-17 Eylül 2009 tarihlerinde Romanya’ya bir ziyaret
düzenledi.
Ziyarete
DE‹K/Türk-Romen ‹ﬂ Konseyi
Baﬂkan› Fatih Karamanc›’da
kat›ld›. Romanya ile Türkiye
aras›nda önemli bir ticaret hacmi oldu¤unun alt›n› çizen Fatih
Karamanc›, hedeflerinin daha
fazla yat›r›m oldu¤unu söyledi.

C M Y B

C M Y B

DE‹K- Türk Kosova ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Zeki Çal›ﬂkan, Kosova
Ekonom› ve Maliye Bakan› Ahmet Shala’ya plaket verdi.

DE‹K, Türkiye’nin yurtd›ﬂ›ndaki temsilcileri Büyükelçiler ile
Türk giriﬂimcilerini bir araya getiriyor. Geçen y›l D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’n›n da deste¤i ile dünyan›n dört bir yan›nda görev yapan yüzden fazla Türk büyükelçisini Türk özel sektörü ile bir
araya getiren DE‹K, Türk
iﬂadamlar›n›n yurtd›ﬂ›nda karﬂ›laﬂt›¤› sorunlara çözüm bulabilmek ve yeni hedef noktalar
belirleyebilmek amac›yla özel
toplant›lar düzenlemeye devam
ediyor. Bu çerçevede Libya,
Hindistan, ‹slamabad ve Rusya’dan Türkiye’ye yeni atanan
Büyükelçiler ve Baﬂkonsoloslar
ile çal›ﬂma toplant›lar› düzenleyen DE‹K, bu toplant›lara Türk
iﬂadamlar›n›n da kat›l›mlar›n›
sa¤lad›. Türkiye’nin gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂt›¤› yeni yat›r›mlar ve
yeni aç›l›mlar konusunda Türk
iﬂ adamlar›n›n hangi kaynaklar›
kullanmalar› ve bu aﬂamada izlemeleri gereken prosedürler
kapsam›nda bilgi veren büyükelçiler, ayn› zamanda vize konusunda s›k›nt› yaﬂayan iﬂ
adamlar›na da yard›mc› olabiliyor. Bu anlamda DE‹K ile bir
arada çal›ﬂan Türk özel sektörü
temsilcileri vize alma konusunda, yabanc› yat›r›m›n hangi çerçevede yürütülmesi gerekti¤i ve
yurt d›ﬂ›ndaki iﬂleyiﬂe yönelik
büyükelçilikler ile irtibata geçti¤inde çal›ﬂmalar›n› daha rahat
yürütebiliyor. Türkiye’nin dünyan›n en büyük 10 ekonomisi
aras›nda yer alabilmesi için hem
siyasi hem de ticari iﬂbirlikleri
için çal›ﬂan DE‹K, büyükelçiler
ile do¤rudan temasa geçerek bu
konuda Türk giriﬂimcilerinin
siyasi gücü de arkalar›na almalar›na f›rsat veriyor.
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ÖZEL SEKTÖR TEMS‹LC‹S‹NE BAKANLIK DESTE⁄‹
Siyasetin üst düzey temsilcilerini ziyaret eden DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal› hem kurumu tan›tt›
hem de Bakanl›k deste¤inin DE‹K çal›ﬂmalar›nda çok
önemli oldu¤unu dile getirdi.
DE‹K, siyasetin üst düzey temsilcilerine ziyaretler yapmaya devam ediyor. Bakanlar› iﬂbirli¤i halinde olabilmek için makamlar›nda ziyaret eden DE‹K yöneticileri, Devlet Bakan›
Zafer Ça¤layan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Taner Y›ld›z, Devlet Bakan› ve Baﬂbakan
Yard›mc›s› Ali Babacan, Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay, Maliye Bakan› Mehmet
ﬁimﬂek, Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün,
Devlet Bakan› Hayati Yaz›c›, Devlet Bakan› ve
Baﬂmüzakereci Egemen Ba¤›ﬂ ile biraraya geldi. Ziyarette DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona
Y›rcal› hem kurumu tan›tt› hem de Bakanl›k
deste¤inin DE‹K çal›ﬂmalar›nda çok önemli oldu¤unu iletti. Yap›lan görüﬂmede Bakan Egemen Ba¤›ﬂ, Fransa, Almanya ve AB Dönem
Baﬂkanl›¤›n› üstlenen ‹sveç ile 2010 y›l› dönem baﬂkanlar› ‹spanya ve Belçika’n›n, Türkiye için büyük önem taﬂ›d›¤›n› vurgulayarak
yurtd›ﬂ›nda DE‹K ile yak›ndan çal›ﬂmaya her
zaman arzulu oldu¤unu kaydetti. Her zaman
DE‹K ile yak›ndan çal›ﬂmaya haz›r olduklar›n›
ifade eden Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan ise
“Türk özel sektörünün d›ﬂa aç›l›m›nda ve
Türkiye’nin d›ﬂ ekonomisinde daha büyük
pay almas› için çal›ﬂmalar yürüten DE‹K’in
projelerine destek vermek isteriz” dedi.

ZAFER ÇA⁄LAYAN

TANER YILDIZ

MEHMET ﬁ‹MﬁEK

AL‹ BABACAN

Devlet Bakan›

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan›

Maliye Bakan›

Devlet Bakan›

ÇALIﬁMAYA HER
ZAMAN HAZIRIZ
Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan
ile yap›lan görüﬂmede DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal›,
DE‹K Yönetim Kurulu üyesi ﬁerafettin Aﬂut yer ald›. Devlet Bakan› Ça¤layan: “Her zaman DE‹K ile yak›ndan çal›ﬂmaya haz›r›z. Türk özel sektörünün d›ﬂa
aç›l›m›nda ve Türkiye’nin d›ﬂ
ekonomisinde daha büyük pay
almas› için çal›ﬂmalar yürüten
DE‹K’in projelerine destek vermek isteriz” dedi. Ça¤layan,
Güney Amerika, Çin, Libya, Cezayir, Gürcistan, M›s›r, ‹sviçre,
Norveç ve Romanya ülkelerinin
kendi takviminde üst s›ralarda
yer ald›¤›n› ve DE‹K’le birlikte
bu ülkelerle en k›sa zamanda
proje üretmek istediklerini iletti.

FAAL‹YETLER‹YLE
ÖNCÜ B‹R KURUM

DE‹K ÖNEML‹
B‹R ARACI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Taner Y›ld›z ise DE‹K’in
yap›s›, kapsama alan› ve amac› ile bu alanda faaliyet gösteren di¤er kurumlardan farkl›
ve öncü oldu¤unu vurgulad›.
Bakan Y›ld›z, KEK Baﬂkanl›¤›n› yürüttü¤ü ülkeler ile düzenlenen Karma Ekonomik
Komisyon toplant›lar›nda DE‹K’in hâlihaz›rda aktif kat›l›m›n›n önemli oldu¤unu da belirtti. Önümüzdeki dönemde
özellikle Güney Afrika ve Güney Kore ile yo¤un temaslarda bulunmak istedi¤ini söyleyen Bakan Y›ld›z, bu kapsamda ilgili iﬂ konseylerinin bilgi
birikiminden faydalanmak istedi¤ini vurgulad›.

Maliye Bakan› Mehmet ﬁimﬂek, DE‹K etkinliklerine kat›l›m›n yurtd›ﬂ›ndaki Türk iﬂ
adamlar›na ulaﬂma konusunda önemli bir arac› oldu¤unu
söyledi. Bakan ﬁimﬂek, bu
kapsaml› ziyaretlerin ayn› zamanda Varl›k Bar›ﬂ› Yasas›’n›n yurtd›ﬂ›ndaki Türk giriﬂimcilere tan›t›lmas› için de¤erlendirildi¤ini söyledi. ﬁimﬂek, DE‹K ‹cra Kurulu üyesi
Zeynel Abidin Erdem’in önerisi olan, DE‹K Yönetim Kurulu ve ‹ﬂ Konseyi Baﬂkanlar›
ile Gelir ‹daresi Baﬂkan›’n› da
dahil ederek bir araya gelinecek bir toplant›da maliye konular›n›, vergi sistemini görüﬂmeye s›cak bakt›.

‹FM SÜREC‹NDE
DE‹K ÖNEML‹
DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan›
Rona Y›rcal› baﬂkanl›¤›ndaki
heyetle görüﬂen Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s›
Ali Babacan ise, öncelikle ‹stanbul Finans Merkezi (‹FM)
Projesi kapsam›nda DE‹K ve
ba¤l› iﬂ konseylerinde bulunan baﬂkanlar›n da konuyla
ilgili olarak çal›ﬂmaya kat›lmas›n›n önemine iﬂaret etti.
Bakan Ali Babacan, yurtiçi
ve yurtd›ﬂ›nda süren mevcut
çal›ﬂmalarda DE‹K’in önemli ve aktif bir rolü oldu¤unu
dile geterirken, özellikle d›ﬂ
ekonomiye yönelik her türlü projede yer almas›n›n
kaç›n›lmaz oldu¤unu da
sözlerine ekledi.

ERTU⁄RUL GÜNAY

Kültür ve Turizm Bakan›

IM
YURTDIﬁI TANITIMI ‹Ç‹N ORTAK AD
iﬂ kon-

Günay, özellikle
Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul
itelerde turizm yap›lanseyleri bünyesinde kurulan alt kom
ulamas› üzerine Rovurg
u
mas›n›n oldukça önemli oldu¤un
yeni projeler üretilak
olar
na Y›rcal› da bu kapsamda DE‹K
bünyesinde yürük
anl›
Bak
mesine aç›k olduklar›n› belirtti.
lerinde de iﬂ konseyi baﬂtülen yurtd›ﬂ›ndaki tan›t›m faaliyet
›n daha verimli olaca¤›n›
kan ve üyelerinin de yer almas›n
iyetlerinde yer almaya çal›ileten Bakan Günay, DE‹K’in faal
olarak kaydedildi.
ﬂaca¤›n› ifade etmesi olumlu sonuç

N‹HAT ERGÜN

Sanayi ve Ticaret Bakan›

AFR‹KA ÜZER‹NDE ÇALIﬁILMALI

Sanayi ve Ticaret Baka
n› Nihat Ergün, Anadolu
aç›l›m›na ve
KOSGEB ile iﬂbirli¤ine
temel oluﬂturan KOB‹’
ler
e
yönelik detaylar konusunda DE‹K
çal›ﬂmalar›n›n önemli old
u¤unu söyledi. Afrika aç›l›m› kapsa
m›nda Afrika’n›n tüketi
ci al›ﬂkanl›klar›
ile Türk ürünlerinin ört
üﬂmesi hedefiyle bir ara
ﬂt›rma yap›lmas›n›n yararl› olaca¤›n› be
lirten Ergün, Afrika’n›n
artan önemini
daha iyi kavrayabilmek
ve bölgeyi özel sektör
e tan›tabilmek
için bu çal›ﬂman›n fay
dal› olaca¤›n› vurgulad
›. Ergün, krizde
kamuya yat›r›ma k›yasl
a, özel sektöre yap›lan
yat›r›m›n büyüme oran›na etkisinin çok
daha yüksek oldu¤unu
ekledi.

HAYAT‹ YAZICI
Devlet Bakan›

DE‹K’LE TEMASA GEÇMEK GEREK

dönemde KEK baﬂkanl›¤›Devlet Bakan› Hayati Yaz›c›, yeni
K ile temasa geçilmesin› yürüttü¤ü ülkeler çerçevesinde DE‹
K Yönetim Kurulu
DE‹
i.
nin önemli oldu¤unun alt›n› çizd
len görüﬂmede Yaﬂtiri
Üyesi Halim Mete taraf›ndan gerçekle
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EGEMEN BA⁄Iﬁ

Devlet bakan› ve Baﬂmüzakereci

‹SVEÇ’TEK‹ FORUMA KATILACAK

C M Y B

Devlet Bakan› ve Baﬂmüzakereci Ege
men Ba¤›ﬂ ile gerçekleﬂtirilen görüﬂmede AB süreci kon
uﬂuldu. Ba¤›ﬂ, Fransa, Almanya ve AB Dönem Baﬂkanl›¤›’n›
üstlenen ‹sveç ile 2010 y›l› dönem baﬂkanlar› ‹spanya ve Belç
ika’n›n, Türkiye için büyük önem taﬂ›d›¤›n› vurgulad›. Yur
td›ﬂ›nda DE‹K ile yak›ndan
çal›ﬂmaya her zaman arzulu oldu¤un
u kaydeden Ba¤›ﬂ, DE‹K/Türk-‹sveç ‹ﬂ Konseyi’nin Aral›k
ay›nda ‹sveç’in AB Dönem Baﬂkanl›¤› kapsam›nda Stockho
lm’de gerçekleﬂtirece¤i
çal›ﬂmalara kat›lmaktan memnuniyet
duyaca¤›n› söyledi.

C M Y B
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Model ortakl›k
sosyalleﬂecek
ABD Baﬂkan› Obama’n›n Türkiye ziyareti s›ras›nda TBMM’de yapt›¤› konuﬂmada “model ortakl›k” söylemine dikkat çeken D›ﬂiﬂleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu,
Türkiye ve ABD aras›ndaki iliﬂkilerin sadece askeri ve güvenlik temeline dayal›
olmad›¤›n›n, iliﬂkilere kültürel, ekonomik
ve sosyal boyutun da eklenmesinin gerekli oldu¤unun alt›n› çizdi. Washington’da
31 May›s-3 Haziran tarihleri aras›nda yap›lan Türk Amerikan ‹ﬂ Konseyi ve ATC
(American Turkish Council) 28. Ortak Y›ll›k Toplant›s›’nda konuﬂan Davuto¤lu,
Türkiye ve Amerika aras›ndaki ticaret hacminin 16 milyar dolar oldu¤unu söyleyerek, “Stratejik iliﬂkinin bahsedildi¤i ortamda Türkiye ve ABD aras›ndaki bu denli
düﬂük ticaret hacmini aç›klak zor” dedi.
Bu anlamda iliﬂkilerin çok tarafl› olmas›nda devlet yetkilileri d›ﬂ›nda kamuoyu ve
iﬂadamlar›n›n deste¤ine de ihtiyaç duyduklar›n› vurgulayan Davuto¤lu, bu tür
toplant›lar›n rutin toplant›lar olmas›n›n
engellenmesini ve her y›l bir önceki dönemin sorgulanmas›n› önerdi.

DE‹K, üyelerine iki
yeni yay›n haz›rlad›
DE‹K Kurumsal ‹letiﬂim Koordinatörlü¤ü
taraf›ndan DE‹K üyelerine özel iki çal›ﬂma
haz›rland›. Kurumsal Katalog ve Üye Katalo¤u ad› verilen bu yay›nlar Türk özel
sektörü ve kamu kurumlar› ile paylaﬂ›ld›.
Kurumsal Katalog’da DE‹K’in Yönetim, ‹cra Kurulu ve Denetim Kurulu gibi tepe
yönetimine, DE‹K’‹n kurulumunda pay›
olan seçkin isimlerden oluﬂan ﬁeref Üyelerine, DE‹K Kurucu Kuruluﬂlar›na ve DE‹K’in kollar› olan ‹ﬂ Konseylerinin Baﬂkanlar› ve Yürütme Kurulu Üyelerinin bilgilerine yer verildi. DE‹K Üye Katalo¤u’nda
ise DE‹K’e güç veren Türk giriﬂimcilerinden oluﬂan üyelerinin bilgileri yer al›yor.

Komﬂu aç›l›m› ekonomik
dengeleri de de¤iﬂtirdi
Hükümetin ‘komﬂularla s›f›r
problem’ stratejisi ticaret ve
yat›r›m›n rotas›n› de¤iﬂtirdi.
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n Davos ve Gazze ç›k›ﬂlar›, Ortado¤u’da Türkiye’nin popülaritesini art›rd›.
Türkiye son günlerde komﬂu ülkelerle
önemli ‘aç›l›mlara’ imza atarak sadece d›ﬂ
politikas›n› de¤il, d›ﬂ ticaret dengelerini de
de¤iﬂtiriyor. Hükümetin 2002 y›l›ndan bu yana ad›m ad›m oluﬂturdu¤u ‘komﬂularla s›f›r
problem’ stratejisi ticaret ve yat›r›m›n rotas›n›
çevre ülkelerle Ortado¤u bölgesine kayd›rd›.
Bunun en önemli göstergesi ise Türkiye’nin
ihracat haritas›ndaki de¤iﬂim ve Ortado¤ulu
yat›r›mc›n›n Türkiye’ye artan ilgisi. Ortado¤u’nun Türkiye takibinin yat›r›m rüzgar›na
dönüﬂmesi ise komﬂu aç›l›m›nda ikinci perdeyi açacak. Bir yandan Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül ve hükümetin çeﬂitli üyelerinin
birbiri ard›na Ortado¤u ülkelerine yapt›¤› ziyaretler, di¤er yandan Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n Davos ve Gazze ç›k›ﬂlar›, Ortado¤u’da Türkiye’nin popülaritesini art›rd›.
Bu geliﬂme Kuveyt, Ürdün, Katar gibi ülkelerden yat›r›mc›lar›n da yönünü Türkiye’ye
çevirmesine neden oldu. “Baﬂbakan Erdo¤an’›n Ortado¤u’da artan karizmas› nedeniyle bölgede Türk deyince bütün kap›lar aç›l›yor” sözleriyle Türkiye’ye artan ilgiyi anlatan
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) TürkOrtado¤u ‹ﬂ Konseyleri Baﬂkan› Mehmet
Habbab, Ortado¤u’dan gelecek yat›r›mlar
konusunda çok umutlu. Son 7 y›lda 70 milyar dolarl›k yabanc› sermaye ak›ﬂ›n›n 25 milyar dolar›n›n Ortado¤u’dan geldi¤ine iﬂaret
eden Mehmet Habbab’a göre önümüzdeki
10 y›l içinde Türkiye’deki yabanc› sermaye
yat›r›mlar›n›n en az yüzde 50’si Ortado¤u
menﬂeili olacak. Bugün telekominikasyon
sektöründen gayrimenkule kadar pek çok
alanda Türkiye pazar›nda olan Ortado¤ulu
sermayedarlar›n bundan sonraki süreçte,
özellikle özelleﬂtirmeler yoluyla Türkiye’ye
gireceklerine iﬂaret eden Habbab, “Türk Hava Yollar›, demir yollar› özelleﬂtirilecek. Limanlar özelleﬂtiriliyor, belki Botaﬂ özelleﬂtirilecek... Bunlar çok büyük projeler ve Ortado¤ulu sermaye sahipleri taraf›ndan yak›n
takibe al›nm›ﬂ durumdalar” diyor.

‹HRACAT HAR‹TASINDA
ÇEVRE ÜLKELER YÜKSEL‹ﬁTE

Ali
Babacan

Gelecek y›l için
beklentiler olumlu

Türkiye’nin küresel krizden ticaret, yat›r›m ve beklentiler olmak üzere üç kanaldan etkilendi¤ini anlatan Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s› Ali Babacan,
“Bunlar bize, özellikle AB ile güçlenmiﬂ
olan iliﬂkilerimiz nedeniyle a¤›r bir darbe
vurdu” dedi. Babacan 2010 y›l› içinse
olumlu bir tablo çizdi. Türk Amerikan ‹ﬂ
Konseyi, Bloomberg ve Amerikan Türk
Cemiyeti (The American Turkish Society ATS) iﬂbirli¤inde Newyork’ta gerçekleﬂtirilen Türkiye Yat›r›m Konferans›’nda konuﬂan Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s› Ali Babacan, 2010 y›l› için umutlu
bir tablo çizdi. “Bu y›l büyüme oran› yüzde -6. Gelecek y›l yüzde 3,5 pozitif büyüme bekliyoruz. Güçlü finans sistemi Türkiye için büyümenin ana itici gücüdür.
Türkiye bankac›l›k sektörüne dokunmas›
gerekmeyen tek OECD ülkesidir” diye
konuﬂan Babacan, aç›klanan orta vadeli
ekonomik plan›yla krizden ç›k›ﬂ stratejisinin ilan edildi¤ini aktard›. Bu süreçte
odakland›klar› esas noktan›n sürdürülebilir bir büyüme oldu¤unuj kaydeden Babacan, “Yap›sal reformlar› gerçekleﬂtirmek rekabet gücünü art›rmak, ekonominin esnekli¤ini art›rmakt›. ‹ﬂsizlikle ilgili
sorun küresel resesyonun kal›nt›s›d›r.
2012’de bile bunun yüzde 14’ün alt›nda
olmas›n› beklemiyoruz” dedi.

Krizde 1 trilyon dolarl›k likiditeleriyle göz
dolduran Arap sermayedarlar yat›r›m için
Türkiye pazar›n› yak›n takibe al›rken, Türkiye ise bu hamleye yak›n ülkelere ihracat›n›
art›rarak karﬂ›l›k veriyor. ‹hracatta komﬂu
aç›l›m›n›n en çarp›c› örne¤i kimyasal mamullerde yaﬂan›yor. Çok de¤il, bir y›l öncesine kadar kimyasal mamullerde 858 milyon

Türk-Amerikan ‹ﬂ Konseyleri
Bölge Koordinatör V.
stanman@deik.org.tr
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dolarla bir numaral› ihracat pazar› olan ‹talya, bir y›lda yüzde 70 düﬂüﬂle 258 milyon
dolara gerilerken, bunun karﬂ›s›nda ise 283
milyon dolardan 370 milyon dolara yükselen bir Irak pazar› var... ‹stanbul Kimyevi
Maddeler ve Mamülleri ‹hracatç›lar› Birli¤i
(‹KM‹B) Baﬂkan› Murat Akyüz bu yak›nlaﬂmay› “Bir zamanlar Avrupa ›srar›m›z vard›,
ﬂimdi bu giderek azald›. Art›k uzun süredir
s›rt›m›za vurup ‘bize dönün, bizimle ilgilenin’ diyen gruba yüzümüzü döndük. Bu
Türkiye için büyük bir ﬂanst›r” diyor.
‹hracat›n çok ciddi bir ihracatta yap›sal
de¤iﬂim sürecinden geçti¤ini söyleyen Akyüz, “Kabuk de¤iﬂiyor. Bunlar o kabuk de¤iﬂimdeki sanc›lar. Türkiye art›k komﬂular›n›n
atlayarak dünyaya ulaﬂmaya çal›ﬂm›yor”
aç›klamas›n› yap›yor. Dünyada trend komﬂularla iliﬂkilerin minumum yüzde 30 olmas›
üzerine oldu¤unu söyleyen Akyüz, “Biz bugüne kadar bütün iliﬂkileri komﬂular›m›z› at-

layarak kurmaya çal›ﬂ›yorduk. Ülkelerle iliﬂkileri politik olarak da çok s›cak tutmamaya
çal›ﬂ›yorduk. O trend de¤iﬂince kirizin de etkisiyle Türkiye’nin art› rakamlar› geçmesini
sa¤layacakt›r. Krizin ortaya ç›k›ﬂ› finans sektörünün çok olgun oldu¤u ülkelerde ç›km›ﬂ
olmas›. Bizim do¤u komﬂular›m›n›z hiçbiri
finans sektörü olgun ülkeler de¤il. Bizim
avantaj›m›z o. S›cak paran›n birebir geçti¤i,
cebinizde para oldu¤unda ticaret yapt›¤›n›z
ülkelerden bahsediyoruz. Kredi istemeyen
cebinde paras› oldu¤unda sizden alan insanlar bunlar” diyor. Çevre ülkeler stratejisinin
belli kalemlerde çok daha fazla kendini hissettirdi¤ini kaydeden Akyüz, “Mesela boya
ve verniklerde ilk üç pazar›m›z Irak, Azerbaycan ve ‹ran. ‹talya da yüzde 69 düﬂüﬂ
var. 2008 eylülüne kadar 858 milyon dolar
olan ihracat, 2009 eylülünde 258 milyon dolara indi. Bu bütün yap›y› de¤iﬂtirdi. Onun
yerine yüzde 30 art›ﬂ› art›k Irak var” diyor.

T‹CARET KAZANI KOMﬁU ÜLKELERLE KAYNIYOR
‹RAN

MISIR

HEDEF 20 M‹LYAR DOLAR

YATIRIM YAPMAYA UYGUN

‹ran ile Türkiye aras›ndaki ticaret hacmi giderek
büyüyor. 8 y›l önce 350 milyon dolar olan ticaret
bugün 10 milyar dolar› aﬂt›. ‹ran ile ticarette ilk
hedef 20 milyar dolara ulaﬂmak. 2002 y›l›ndan bugüne kadar 35 milyar dolar d›ﬂ yat›r›m çeken ülkede sanayinin bel kemi¤i olan Tebriz’de 50 Türk yat›r›mc› bulunuyor. Tekstilden g›daya, kimyevi maddelerden ayakkab›ya kadar her türlü yat›r›m›n geçerli oldu¤u ‹ran ile Türkiye aras›ndaki ticaret hacmi ise 2008 y›l›nda ata¤a geçti. Ticaret hacmi bir
önceki y›la göre yüzde 38.6 oran›nda art›ﬂ gösterdi.
‹thalat›n önünü kapatmak isteyen ‹ran mevcut yat›r›mc›ya çok ciddi teﬂvikler var. Türkiye ‹ran ile ticaret hacmini art›rmak için Rusya’da gerçekleﬂtirdi¤i yerel para birimi ile ticareti gündemine taﬂ›d›.
‹ran, Türkiye’nin do¤algaz ald›¤› ülkere aras›nda
bulunuyor. ‹ran ile s›n›rda bir ortak sanayi bölgesi
kurulmas› projesi gündemde.

M›s›r, 76 milyon nüfusu ile geliﬂmekte olan bir
pazar olarak dikkat çekiyor. Finansal Times’›n
bölgede yat›r›m yap›lacak en uygun ülke olarak
gösterdi¤i M›s›r ile Türkiye aras›nda ticaret hacmi 2.4 milyar dolara ulaﬂt›. 200’ün üzerinde Türk
yat›r›mc›n›n 1.5 milyar dolar yat›r›m yapt›¤› ülkede
bu yat›r›mlar 50 bin kiﬂiye istihdam sa¤l›yor. M›s›r’a ihraç edilen ürünler aras›nda otomotiv ve yan
sanayi mamülleri, meyve sebze, plastik mamüller,
kimyasallar, metal eﬂyalar yer al›yor. Ortado¤u’nun
f›rsatlar ülkesi olarak gündeme gelen M›s›r; karayolu, demiryolu, liman ve gayrimenkulden oluﬂan dev
kamu yat›r›mlar›n› Türk müteahhide teslim etmek
istiyor. D›ﬂ Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan› Zafer
Ça¤layan, M›s›r Yat›r›m Bakanl›¤›’n›n toplam de¤eri 18 milyar dolar› bulan 48 inﬂaat projesinin ihalesini Türk müteahhitlere vermek istedi¤ini belirtti.

SUR‹YE

V‹ZES‹Z GEÇ‹ﬁ HEYECANI
Suriye ve Türkiye aras›nda geçti¤imiz günlerde

baﬂlayan vizesiz geçiﬂ iki ülkenin iﬂ dünyas›nda
heyecan yaratt›. Görüﬂler, bu aç›l›m›n Suriye ve
Türkiye’nin elini dünyaya karﬂ› çok güçlendirece¤ini yönünde. Türkiye’nin Suriye’ye ihracat›, 2008
‘de yüzde 39,5 artarak 1 milyar 113 milyon dolara ç›kt›. 2009 y›l›n›n 7 ay›nda ise yine ayn› ülkeye
733 milyon dolarl›k ihracat gerçekleﬂtirildi. Vizenin kald›r›lmas›n›n ard›ndan bu rakamlar›n da

SERRA
TANMAN

ikiye katlanmas› bekleniyor. Sürecin turizm ve sanayi alan›nda büyük geliﬂmelerin gebe oldu¤unu
belirten Antakya Ticaret ve Sanayi Odas› (ATSO)
Baﬂkan Yard›mc›s› Remzi Güzel, “Suriye bizim
için çok bakir bir pazar. Çok iyi de¤erlendirmemiz
laz›m. Türk iﬂ adamlar›n›n tekstil ve mobilya alan›ndaki yat›r›mlar›n say›s› artacak” diyor.

IRAK

25 M‹LYAR DOLARLIK PROJE
Ba¤dat temaslar› kapsam›nda gerçekleﬂtirilen
Irak Ulusal Yat›r›m Komisyonu ile Türk iﬂadamlar›n›n biraraya geldi¤i “Irak’ta iﬂ f›rsatlar›” toplant›s›, iki ülke aras›ndaki ticari iliﬂkilerin geliﬂmesi konusunda kat edilecek çok yol oldu¤unu
gösterdi. 2 milyonluk konut aç›¤› bulunan Irak’taki projelerin toplam maliyetinin 25 milyar dolar›
aﬂaca¤› belirtiliyor. ‹hracatta ise 5 milyar dolara
ulaﬂan ticaret hacminin 20 milyar dolara ç›kar›lmas› hedefleniyor. Türk-Irak ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›
Ercüment Aksoy, bundan sonraki süreçte Türk
iﬂadamlar›na büyük iﬂ düﬂtü¤ünü söyledi.

AZERBAYCAN

GERG‹NL‹K T‹CARETE YANSIMAZ
Azerbaycan ile Türkiye aras›ndaki d›ﬂ ticaret hacmi 2008’de 3 milyar dolar› buldu. Müteahhitlik
firmalar›n›n öne ç›kt›¤› ülkede Türk firmalar› 3.5
milyar dolar taahhüt iﬂi ald›. Azerbaycan’daki
do¤rudan Türk yat›r›m› ise 6.5 milyar dolar. Türk
Azeri ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Cengiz Gül’e göre ilk iﬂine Azerbaycan’da baﬂlayan Türk firma say›s› da
hayli fazla. Ermenistan Aç›l›m› nedeniyle iliﬂkiler
gerilse de iﬂ dünyas› bunu tehdit olarak görmüyor.

C M Y B

Amerika Bölge Konseyleri’nin etkinlikleri,
Latin Amerika ve ABD ile Kanada ekseninde
düzenlenen faaliyetler çerçevesinde de¤erlendirilebilir. Son dönemdeki Türkiye- Latin Amerika iliﬂkilerinde, Latin pazar›n›n 1.8 trilyona
yaklaﬂan ekonomik büyüklü¤ü ve 700 milyar
dolar› aﬂan d›ﬂ ticaret hacmi ile öne ç›kmas›
üzerine, Türkiye’nin bu pazara aç›l›m› için çal›ﬂmalar son h›z›yla devam ediyor. D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› ve DTM’nin bu bölgeye aç›l›m stratejilerine paralel olarak DE‹K’in 21 May›s’ta Brezilya Devlet Baﬂkan› Luiz Inacio Lula da Silva’n›n kat›l›m›yla düzenledi¤i “Türkiye-Brezilya ‹ﬂ Forumu”nun ard›ndan, Temmuz ay›nda
Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan baﬂkanl›¤›nda,
DTM, T‹M ve ‹MM‹B ev sahipli¤inde yaklaﬂ›k
100 iﬂadam›n›n kat›l›m› ile düzenlenen ticaret
heyeti seyahatine kat›l›nd›. ﬁili’nin baﬂkenti
Santiago’da, Türkiye-ﬁili ‹ﬂ Forumu düzenlendi
ve ﬁili Cumhurbaﬂkan› Micelle Bachelet ve D›ﬂiﬂleri Bakan› M. Fernandez’in kat›l›mlar› ile
Devlet Baﬂkanl›¤› rezidans›nda Türkiye-ﬁili
Serbest Ticaret Anlaﬂmas› (STA) imzaland›. Latin Amerika’da en yüksek GSY‹H’ye sahip ülke olan ve enflasyon oran› yükselirken iﬂsizlik
oran›n›n düﬂtü¤ü gözlemlenen ﬁili, Latin Amerika’da en fazla say›da STA’ya sahip ülke konumunda ve Türkiye ile imzalanan STA dolay›s›yla iﬂadamlar›m›za 2.5 milyar tüketiciyi içeren bir pazara giriﬂ kap›s› aç›ld›. Türkiye’nin
haz›r giyim, tekstil ve iplik, pamuk, hal›, tar›m
makineleri, motorlu araç, elektronik, elektrikli
aletler, alüminyum, demir, iﬂlenmiﬂ g›da ürünlerinin ﬁili’de ra¤bet görece¤i; öte yandan ﬁili’nin de kereste, selüloz, taze meyve, ﬂarap,
kuru meyve, bak›r, metenol, ka¤›t, somon bal›¤› ve yün gibi ürünleri ile Türkiye pazar›na girebilece¤i de¤erlendiriliyor. Sözkonusu ziyarette, 47 Türk firmas›, ﬁilili firmalarla 120 iﬂ görüﬂmesi yapt›; 20’nin üzerinde firma iﬂ yerlerinde do¤rudan ziyaret edildi; 15 firma 52 milyon 840 bin dolarl›k ba¤lant› yapt›. Bu geliﬂmelere ek olarak, Brezilya Ticaret ve Yat›r›m
Tan›t›m Ajans› (APEX BRASIL)’in Türkiye’de
ofis açmay› planlad›¤› ö¤renildi ve APEX organizasyonu ile 26-29 Eylül tarihlerinde Türkiye’ye gelen Brezilyal› iﬂadamlar› heyeti ile
ikili görüﬂmeler ayarland›. 2010 y›l› sürecinde,
Baﬂbakan ve Bakan düzeyinde kat›l›m ile,
Brezilya, ﬁili ve di¤er Latin Amerika ülkelerine
sektörel heyet ziyaretleri planlan›yor. Ayr›ca
yak›n dönemde, Istanbul’da Brezilya Konsoloslu¤u aç›lacak.
Türk-Amerikan ‹ﬂ Konseyi (TA‹K), ABD’ye
olan ihracat›n geliﬂtirilmesi konusunda Türk
iﬂadamlar›na yönelik olarak yedi eyalette iﬂ
yapma rehberi haz›rlad› ve büyük bir dan›ﬂmanl›k firmas› iﬂbirli¤inde, kapsaml› bir proje
baﬂlatt›. ‹ﬂ Konseyi, ‹stanbul’da yap›lan IMF
toplant›lar› öncesinde, 29 Eylül’de New
York’ta, Türkiye’deki yat›r›m ortam›n› ve f›rsatlar›n› ABD’li finans çevreleri ile de¤erlendirmek amac›yla y›ll›k yat›r›m konferanslar›n›n
üçüncüsünü Bloomberg ile iﬂbirli¤inde gerçekleﬂtirdi. Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s›
Ali Babacan’›n kat›l›mlar› ile gerçekleﬂtirilen ve
yaklaﬂ›k 300 kiﬂinin kat›l›m› ile düzenlenen
konferansta, Türkiye’deki ekonomik ve politik
geliﬂmeler, küresel duraklaman›n yerel yank›lar›, ekonomik büyüme, üretim ve yabanc›
yat›r›mlar›n trendi, maliye ve para politikalar›,
TL’nin de¤eri ve gidiﬂat›, finans sektörü ve sermaye piyasalar›n›n durumu, Türkiye’nin IMF
ile iliﬂkileri ve muhtemel IMF anlaﬂmas›,
giriﬂim sermayesi ve gayrimenkul sektöründeki son geliﬂmeler ile AB uyum süreci de¤erlendirildi. Konferans, Bloomberg’in kendi a¤›
üzerinden tüm dünyaya yay›nland›. ‹ﬂ Konseyi, önümüzdeki dönemde özellikle, Washington’da 28 y›ld›r ikili ekonomik ve siyasi
iliﬂkiler üzerine üst düzey devlet ve özel sektör
kat›l›mc›lar› ile karﬂ› kanat kuruluﬂu “American
Turkish Council” iﬂbirli¤inde organize etti¤i,
üç gün süren Y›ll›k Türkiye-ABD iliﬂkileri konferans›na, New York’taki y›ll›k yat›r›m konferans›na ve kültür projelerine a¤›rl›k vererek
çal›ﬂmalar›na devam edecek.
Türk-Kanada ‹ﬂ Konseyi’nin yaz döneminde ses getiren etkinli¤i ise, Kanada’n›n ulusal
gazetesi The Globe and Mail’in baﬂyazar›,
di¤er köﬂe yazarlar› ve çeﬂitli medya mensuplar› ile beraber Kanada’n›n seçkin iﬂ adamlar›n›n da bulundu¤u yaklaﬂ›k 200 kiﬂilik bir
heyeti 20 A¤ustos tarihinde bir akﬂam
yeme¤inde a¤›rlamas› oldu. Devlet Bakan›
Egemen Ba¤›ﬂ ve Türkiye Kanada Büyükelçisi
Mark Bailey kat›l›mlar›yla onurland›r›lan bu
yemek, bölgeyi ö¤renme amac›yla gelen
Kanada’l› entelektüel ve üst düzey iﬂadamlar›na, ülkemizi iﬂ f›rsatlar›na ek olarak ve farkl› yönleri ile tan›tma f›rsat› sundu.
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Ahmet
Davuto¤lu

Türk-Amerikan ‹ﬂ
Konseyleri’nde
faaliyet trafi¤i
h›zland›
M‹NE TUDUK
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Bölge Koordinatör V.

gdemiral@deik.org.tr

1995 y›l›nda dönemin Cumhurbaﬂkan› Süleyman Demirel Hindistan’›
ziyareti s›ras›nda o dönemde henüz
270 milyon dolar tutar›ndaki karﬂ›l›kl›
d›ﬂ ticaretin beﬂ y›l içerisinde bir milyar dolara ç›kar›lmas› hedefini koymuﬂtu. Türk Hindistan ‹ﬂ Konseyi’nin kuruluﬂ temellerinin de at›ld›¤›
bu ziyaret s›ras›nda koyulan hedefe
beﬂ y›l içerisinde de¤il ancak 2004 y›l›nda ulaﬂ›ld› ama görünen o ki o tarihten itibaren Türk taraf› yeterince aktif olmasa da son y›llarda dünya çap›nda gerçekleﬂtirdikleri ﬂirket sat›n almalar› ve do¤rudan yabanc› yat›r›mlar› ile
dikkat çeken Hintli firmalar Türkiye
gerçe¤ini çoktan fark ettiler.
2000-2008 y›llar› aras› dönemde
toplam ticaret hacmi yüzde 494 artt›.
Yine ayn› dönemde ihracat tutar›
yüzde 868 artarken ithalat art›ﬂ› da
yüzde 447 olarak gerçekleﬂti. ‹hracat›n ithalat› karﬂ›lama oran› yüzde
12’den yüzde 22’ye yükseldi ancak
d›ﬂ ticaret aç›¤›m›z da 2008 y›l› itibar›
ile 1 milyar dolara ulaﬂt›. Yat›r›mlara
bak›ld›¤›nda ise Hazine Müsteﬂarl›¤›
verilerine göre Ocak 2009 itibariyle
Türkiye’de 83 adet Hint firmas› faaliyet gösteriyor. Bunlar›n en büyü¤ü
Çorlu’da bulunan Avrupa Serbest
Bölgesi’nde faaliyet gösteren Polyplex isimli polyester film üreticisi. Bunun yan›nda baﬂta Arcelor olmak
üzere önemli Hintli gruplar›n Türkiye’de yat›r›m yapmak konusunda giriﬂimlerde bulunduklar› zaman zaman bas›na da yans›yor. Ancak ayn›
ﬂekilde Hint tekstil firmalar› taraf›ndan yap›lan çeﬂitli yat›r›m araﬂt›rmalar›n›n Türk taraf›nca uygulanan çeﬂitli anti damping uygulamalar›, M›s›r’›n daha uygun yat›r›m koﬂullar›
önermesi ve Türkiye’de yabanc› personele çal›ﬂma izinlerinin ç›kar›lmas›nda uzun süredir yaﬂanan s›k›nt›lar
ve serbest bölge mevzuatlar›nda
meydana gelen de¤iﬂiklikler nedeni
ile daha uygun koﬂullarda teﬂvikler
sunan M›s›r’a kayd›¤› biliniyor.
2009 y›l›nda ABD’yi geride b›rakarak dünyan›n Çin’den sonra en büyük ikinci müteahhitlik ülkesi konumuna getiren müteahhitlerimiz Hindistan’da Limak taraf›ndan gerçekleﬂtirilen bir otoyol projesi ve hala Ayd›ner ‹nﬂaat taraf›ndan inﬂas› devam
eden bir baraj projesi d›ﬂ›nda Hindistan’da tamamlad›klar› bir proje henüz
mevcut de¤il. Çelebi Holding’in
Mumbai Havaliman›’n›n ard›ndan Yeni Delhi Havaliman›’n›n da iﬂletme
ihalesini kazanmas› ile gö¤sümüz kabar›rken Söktaﬂ, Farplas, Karel Sant-

ral Sistemleri gibi az say›da firmam›z›n Hindistan yat›r›mlar› göze çarp›yor. Ülkedeki di¤er Türk firmalar› ise
henüz irtibat ofisi veya küçük ve orta
ölçekli d›ﬂ ticaret ve hizmet sektörü
firmalar›ndan ibaret. ‹liﬂkilerin yo¤unlaﬂmaya baﬂlad›¤› 2000-2009 döneminde ‹ﬂ Konseyi etkinliklerine ve
karﬂ›l›kl› iﬂadamlar› heyetlerinin ziyaret frekanslar›na bak›ld›¤›nda da asl›nda bu durum çok net görülüyor.
Hindistan taraf› Türkiye’de hem iﬂadamlar› ziyaretleri hem de yat›r›mlar
aç›s›ndan çok daha aktif. Hint taraf›n›n Türkiye yat›r›mlar› aras›nda biliﬂim ﬂirketi Dhanus’un Borusan Telekom’un hisselerini sat›n almas›, GMR
Grubu’nun Limak ile oluﬂturdu¤u
konsorsiyum ile Sabiha Gökçen Havaliman› iﬂletmesini üstlenmesi, ülkenin en büyük traktör üreticisi konumunda bulunan TAFE’nin Manisa’ya
gerçekleﬂtirdi¤i traktör yat›r›m›, Arcelor’dan sonra Hindistan’›n di¤er
önemli bir çelik ﬂirketi olan Jindal’in
aç›klad›¤› paslanmaz çelik, krom madeni ve termik santral alanlar›nda ülkemizde yat›r›m yapma karar›, dünyan›n en büyük telekomünikasyon
ﬂirketlerinden biri olarak gösterilen
bir baﬂka Hintli ﬂirket GTL’in Türkiye
telekom pazar›na girmeye haz›rl›klar›
ve bunlar d›ﬂ›nda ilaç-eczac›l›k, otelcilik, köprü-otoyol inﬂaat›, otomotiv,
bilgi teknolojileri, enerji ve ﬂeker
alanlar›nda yat›r›m yapmak istedikleri
gözlemlenmekte. Ayr›ca Hindistan’›n
Taj Otel Grubu da dahil olmak üzere,
üç Hint otel zinciri turizm sektörü,
Hint enerji ﬂirketi Reliant enerji sektörü, Hintli bir firma ülkemizdeki ﬂeker
fabrikalar›n›n özelleﬂtirilmesi ve Hindistan demiryollar›na ba¤l› Ircon International ve RITES ﬂirketleri ise ülkemizdeki otoyol ve köprü inﬂaat›
ihaleleri ile ilgileniyor.
2008 y›l›nda yay›mlanan “Hindistan ‹ﬂ Yapma Rehberi”, Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n 20-24 Kas›m
2008 tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirdi¤i Hindistan ziyareti s›ras›nda Yeni
Delhi ve Bangalore’da düzenlenen iﬂ
forumlar›, Mobilya Sanayicileri Derne¤i ve ‹stanbul ‹hracatç› Birlikleri iﬂbirli¤i ile gerçekleﬂtirilen Hindistan’a
mobilya sektör heyetinin yan› s›ra sadece 2009 y›l› yaz döneminde Hindistan’dan inﬂaat ve müteahhitlik
baﬂta olmak üzere yaklaﬂ›k beﬂ irili
ufakl› heyetle Türk firmalar›n›n bir
araya getirilmeleri sa¤land›, son olarak 9 Eylül 2009 tarihinde Türk
Hindistan ‹ﬂ Konseyi Ortak Toplant›s› gerçekleﬂtirildi.
Sonuç olarak Türk firmalar›n›n orta kesimi hedefleyerek bile çok
önemli kazan›mlar elde edebilecekleri bu pazar› agresif bir yaklaﬂ›m ile
incelemeleri, yat›r›m ve iﬂbirli¤i potansiyelini de¤erlendirmeleri bütün
dünyan›n gözünü dikti¤i bu büyük
pazar›n d›ﬂ›nda kalmamalar› aç›s›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r.
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Hint-Türk iﬂbirli¤i dönemi
buluﬂmalarla h›zland›
Türk-Hindistan ‹ﬂ Konseyi’nin üç ayda toplam
dört Hintli heyeti Türk
yat›r›mc› ile buluﬂturmas› ortakl›klar› h›zland›rd›. Hindistan’da
güvenilir ortak bulma
konusunda s›k›nt› yaﬂayanlar, ziyaretlerin
ard›ndan ticari ç›tay›
biraz daha yükseltti.
Türk özel sektörünün daha önceki y›llarda Hindistan pazar›ndaki varl›¤›n›n düﬂük rakamlarda kalmas› iki
ülke aras›ndaki ticaret hacmini
olumsuz yönde etkiliyordu. Ancak
Türk-Hindistan ‹ﬂ Konseyi’nin 3 ayda toplam dört Hintli heyeti Türk yat›r›mc› ile buluﬂturmas› Türk-Hint ortakl›klar›na h›z kazand›rd›. Hindistan
ve Türkiye aras›nda güçlü ticari görüﬂmeleri gerçekleﬂmesi Hindistan
pazar›nda güvenilir ortak bulma konusunda s›k›nt›lar yaﬂayan Türk iﬂ
adamlar› için ticari ç›tay› biraz daha
yükseltti. Hindistan’›n köklü ﬂirketlerinin de aralar›nda bulundu¤u ticari
heyetlerin yeni yat›r›m orta¤› aray›ﬂ›
ve pazar› geniﬂletme konusundaki
çal›ﬂmalar›n› Türkiye üzerinde de etkili olarak yürütmesi Türk yat›r›mc›s›n›n bölgeye olan ilgisinin artmas›n›
sa¤lad›. Türk hava yolu ﬂirketi ve alt
yap› sektörü devlerinin Hindistan’da
yat›r›m gerçekleﬂtirmesi ile birlikte
Hintli firmalar da karﬂ› ata¤a geçerek
Türk ortakl›klar› oluﬂturmak için
adeta s›raya girdi.

GÖZLER TÜRK‹YE’DE
Baﬂta alt yap› ve müteahhitlik
sektörü olmak üzere enerji, lojistik,
tekstil, g›da iﬂleme, telekomünikasyon, bilgisayar sistemleri, IT ve e¤itim alanlar›nda faaliyet gösteren pek
çok firma çeﬂitli projelerle Türkiye’ye ziyaret düzenledi. Hindistan’›n
bugüne kadar Türkiye pazar›nda geri kalm›ﬂ olmas› ve Türk müteahhitlik pazar›n›n özellikle dünya çap›nda
önemli iﬂlere imza atmas›n›n ard›ndan Hintli yat›r›mc›lar, Türkiye’ye
gelmeden önce ön görüﬂmelere baﬂlayabilmek için taleplerini art›rd›.
Türk özel sektörünün ortak çal›ﬂma
yürütülebilmesi için Hindistan’da süregelen s›k›nt›lar› bildirmesinin ard›ndan iki ülke aras›nda çeﬂitli görüﬂmelere baﬂland›. Çelebi Hava Servisi’nin
Yeni Delhi ve Mumbai’de kazand›¤›
ihalenin sonras›nda, yine Limak Holding’in GMR firmas› ile ortaklaﬂa Sabiha Gökçen Hava Liman› iﬂletmesini
almas›yla birlikte Türkiye’nin yeni pa-

Türk iﬂadamlar›n›n yeni keﬂfetmeye baﬂlad›¤› Hindistan yat›r›mlar›, 2009 y›l›nda yap›lan ciddi anlaﬂmalarla büyüyor.

zarlara ve yat›r›mlara s›cak bakt›klar›n› keﬂfeden Hintli firmalar pastadan
daha fazla pay alabilmek için Türk
ortak aray›ﬂ›na h›z verdi. Türkiye’yi
ziyaret eden Delhi ve Mumbai metrolar›n›n inﬂaat›n› gerçekleﬂtiren Hindustan Construction’›n özellikle Üsküdar-Ümraniye metro hatt› gibi ulaﬂt›rma ve alt yap› projelerine iliﬂkin
görüﬂmeler yürütmesi de Hintli firmalar›n Türkiye’ye olan ziyaretlerini s›klaﬂt›rd›. Hindistan’›n önde gelen mühendislik ve müteahhitlik firmalar›ndan biri olan Varun Earthtech Limited
enerji, ulaﬂ›m, su ve su boru hatlar›,
petrol ve do¤al gaz boru hatlar› alanlar›ndaki altyap› projelerini sunmak
ve destek alabilmek amac›yla geçti¤imiz Temmuz ay›nda Türk yat›r›mc›lar
ile ayn› masaya oturdu. Projelerin geliﬂtirilmesi düﬂüncesiyle Türkiye’ye
gelen firma yetkilileri dünya ticari pazar›na oranla geri kalan Hint pazar›na
yeniden can verebilmek ve Hindistan’da bulunan ucuz iﬂ gücünü faaliyete geçirmek istiyor.

8 M‹LYAR DOLARLIK
ANLAﬁMA HAYAT VERD‹
Türk giriﬂimcisi taraf›ndan uzun
y›llard›r ihmal edilen ve bugüne kadar kay›tlara geçen büyük bir anlaﬂman›n bulunmas› yine ayn› dönemde Türk-Hint ‹ﬂ Konseyi’nin de giriﬂimleriyle sonuçlanan toplam 8 milyar dolarl›k anlaﬂmalar›n yap›lmas›
ile son buldu. Türk-Hint ‹ﬂ Konseyi
Baﬂkan Yard›mc›s› Erdal Alk›ﬂ’a göre
Hindistan ile Türkiye aras›nda yap›-

‹ﬁB‹RL‹⁄‹NE AÇIK SEKTÖRLER
Hindistan ve Türkiye’nin aras›nda
gerçekleﬂtirilebilecek ortak yat›r›m alanlar›n›n baﬂ›nda inﬂaat ve
müteahhitlik sektörü yer al›yor.
■ Hindistan 1991 y›l›ndan itibaren, serbest piyasa ekonomisini
yerleﬂtirme çabalar›na paralel olarak, birçok alanda yabanc› sermaye ve teknolojik iﬂbirli¤ine ihtiyaç
duyuyor. Özellikle enerji üretimi ve
da¤›t›m›, liman, otoyol ve köprü
inﬂas›, petrol ç›kar›m› ve rafine
edilmesi, haberleﬂme, deniz taﬂ›mac›l›¤›, tekstil, kimya, elektronik,
g›da iﬂleme ve paketleme sektörlerinde iﬂbirli¤i imkânlar›n›n bulundu¤u ülkede hükümet, yat›r›mc›lara
ihracata yönelik üretimi cazip k›lmak üzere özel teﬂvikler sunuyor.
lan bu anlaﬂmalar ticaret hacminin
önemli bir ivme kazanmas›na sebep
oldu. Bu anlaﬂmalar sonucunda
Türk yat›r›mc›n›n Hindistan’a olan
güveni artt›. Hindistan pazar›nda son
dönemlerde kaydedilen bu geliﬂme
ﬂimdilerde Türk yat›r›mc›lar›n Hindistan’a olan ilgi art›ﬂ›n›n devam etmesini sa¤lad›. Bu konuda önemli
çal›ﬂmalar yürüten ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan Yard›mc›s› Alk›ﬂ Türkiye’nin
müteahhitlik sektöründe avantaj›
varken, Hindistan’da iﬂ yapan ﬂirketlerin sermaye avantaj› bulundu¤unu

■ Ortado¤u, Afrika ve Güney
Asya’da projeler üstlenen Hint inﬂaat ve taahhüt firmalar› ile Türk firmalar› Rus ve BDT pazarlar›nda
birlikte hareket edebilir.
■ Dünyan›n önde gelen pamuk üreticilerinden olan Hindistan’da iplik üreticileri kaliteli ve ucuz ithal pamu¤a giderek
daha fazla ilgi gösteriyor.
■ Hindistan’a en fazla döviz girdisi sa¤layan sektör olan turizm, öncelikli sanayi olarak gösteriliyor. Bu
alanda yabanc› sermayenin yüzde
51’i k›sa sürede onaylan›yor.
■ Hindistan ile tekstil makineleri, bilgisayar teknolojileri,
yaz›l›m alanlar›nda da yeni ortakl›klar kurulabilir.
belirtti. Alk›ﬂ, ‘’Bu ikisi bir araya geldi¤inde, Hindistan ve Türkiye, çok
büyük bir sinerji meydana getirecektir’’ dedi. Alk›ﬂ, Konsey olarak, önümüzdeki 5 y›l içinde hedeflerini,
‘’500 bin Hintli turistin Türkiye’ye
gelmesi, 30 milyar dolarl›k ticaret
hacmi ve karﬂ›l›kl› 1 milyon vizenin
verilmesi’’ olarak aç›klad›. Erdal Alk›ﬂ, inﬂaat alan›nda, 3 ay içinde, baﬂlang›çta 1 milyar dolarl›k bir sözleﬂme ve y›l sonunda 7 milyar dolarl›k
baﬂka bir sözleﬂme ile büyük çapta
ortakl›¤›n baﬂlayaca¤›n› söyledi.

Çin’le 56 milyon dolarl›k anlaﬂma yap›ld›

Türk-Singapur ‹ﬂ Konseyi
Kuruluﬂ Anlaﬂmas› tamamland›
Singapur Cumhurbaﬂkan› S.R.
Nathan’›n Cumhurbaﬂkan› Abdullah
Gül’ün davetlisi olarak gerçekleﬂtirdi¤i Türkiye ziyareti vesilesi ile 12
Haziran’da ‹stanbul’da düzenlenen
Türk-Singapur ‹ﬂ Forumu’nda TürkSingapur ‹ﬂ Konseyi’nin kuruluﬂ anlaﬂmas› imzaland›. DE‹K ile Singapur
‹ﬂ Federasyonu aras›nda imzalanan
anlaﬂma ile kuruluﬂu tamamlanan
Türk Singapur ‹ﬂ Konseyi iki ülke
aras›nda ticari ve ekonomik iliﬂkilerin geliﬂtirilmesinde aktif bir rol oynamaya haz›rlan›yor. 12 Haziran tarihinde Singapur Ticaret ve Sanayi
Bakanl›¤› Bakan ve Yard›mc›lar›’n›n

da kat›l›mlar›yla gerçekleﬂen ‹ﬂ Forumu çerçevesinde, Singapurlu firmalar ile tekstil, g›da ürünleri, ecza
ürünleri, golf organizasyonu, biliﬂim,
business intelligence teknolojileri,
bankac›l›k, elektronik, denizcilik, gemi inﬂaas›, müteahhitlik, rezidans iﬂletmecili¤i, at›k yönetimi, otomotiv
yan sanayi, petrol-do¤algaz-enerji,
ve turizm-ulaﬂt›rma alanlar›nda ikili
iﬂ görüﬂmeleri gerçekleﬂtirildi. Bilindi¤i üzere DE‹K Türk Singapur ‹ﬂ
Konseyi geçti¤imiz May›s ay›n›n sonunda Singapur’da Türkiye yat›r›m
imkanlar›n›n tan›t›m›na yönelik bir
yat›r›m semineri düzenledi.

‹MZALANAN
ANLAﬁMALAR
■ Zhejiang Material Industry
International Co. ve Habaﬂ
aras›nda 10 milyon dolarl›k
özel çelik alaﬂ›m› anlaﬂmas›
■ Zhejiang Orient Engineering
Co. Ltd.ve Gülsan aras›nda 5
milyon dolarl›k hidroelektrik
santrali anlaﬂmas›

Çin’den Türkiye’ye gelen 23 firma toplam 56 milyon dolarl›k anlaﬂmalar yapt›.

yük bir potansiyel mevcuttur. Di¤er
taraftan, ekonomik iliﬂkilerde denge
sa¤lanabilmesi için yaln›zca ticaret
odakl› düﬂünmemek gerekir. Ekonomik iliﬂkilerimizi çok boyutlu olarak düﬂünmemiz gerekmektedir. Nitekim iki ülke aras›ndaki do¤rudan
yabanc› yat›r›mlar çok k›s›tl› seviyededir ve geliﬂtirilmelidir” diye konuﬂtu Di¤er taraftan Çinli firmalar›n,
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özellikle Afrika’daki maden yataklar›na ilgi gösterdiklerinin bilindi¤ini
kaydeden Özye¤in, “Türkiye zengin
maden yataklar› ile ünlüdür. Bu konuda da Çinli dostlar›m›zla iﬂbirli¤i
yapmaya haz›r›z. Ayr›ca, Türkiye,
dünyan›n en büyük beﬂinci mücevherat üreticisidir. Zhejiangl› iﬂ adamlar›n› bu konuda da bizimle iﬂbirli¤i
yapmaya davet ediyoruz” dedi.

■ Zhejiang Orient Engineering
Co. Ltd.ve ARC aras›nda 5
milyon dolar tutar›nda
hidroelektrik santrali anlaﬂmas›
■ Zhejiang Metals & Minerals
Imp. & Exp. Corp. Ve KCIC
firmas› aras›nda 20 milyon
dolar tutar›nda maden ihracat›
anlaﬂmas›
■ Orient Engineering Co. Ve
Bereket Enerji aras›nda 16
milyon dolarl›k hidroelektrik
enerji santrali anlaﬂmas›.
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Singapurlu firmalar ile birçok alanda ikili iﬂ görüﬂmeleri gerçekleﬂtirildi.

Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün
Haziran ay›nda Çin’e gerçekleﬂtirdi¤i
ziyaret s›ras›nda yap›lan toplant›lar›n
hemen ard›ndan Temmuz ay›n›n ilk
haftas›nda Çin’den Türkiye’ye 23 firma gelerek 6 anlaﬂma imzalad›. Anlaﬂmalar›n toplam› 56 milyon 150 bin
dolar. Türk-Çin ‹ﬂ konseyi taraf›ndan
düzenlenen Türk-Çin ‹ﬂ Forumu’nda
imzalanan anlaﬂmalar ikili iliﬂkilere
hacim kazand›rd›. Forum’da yapt›¤›
konuﬂmas›nda bu anlaﬂmalarla ekonomik iliﬂkilerin gidererek yükselen
bir grafikte seyredece¤ine inand›¤›n›
söyleyen Türk-Çin ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Hüsnü Özye¤in, iki ülke aras›nda
gerçekleﬂtirilen ticarette, d›ﬂ ticaret
aç›¤›n›n her geçen gün Türkiye aleyhine art›ﬂ gösterdi¤ini söyledi. Özye¤in, “Toplam ticaret hacminin ulaﬂt›¤›
rakam her ne kadar bizi mutlu etse
de, ekonomik iliﬂkilerde denge sa¤lanmas›, Türk-Çin ekonomik iliﬂkilerinin sa¤l›kl› geliﬂimi aç›s›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r. Bu çerçevede, Türk firmalar›n›n ve ürünlerinin
Çin pazar›ndaki paylar›n›n art›r›lmad›¤› elzemdir. Son Çin ziyaretimizde
de görüldü¤ü üzere bunun için bü-
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Türk-AB ve Kuzey-Orta
Avrupa ‹ﬂ Konseyleri
Bölge Koordinatörü
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Fransa’da Türkiye
Mevsimi’nde iki
önemli etkinlik
‘Türkiye ve Harikalar’, “Turquie et Merveilles”
1 Temmuz 2009’da baﬂlayan ve 31 Mart 2010’da
sona erecek olan Fransa’da Türkiye Mevsimi’nin
slogan›. Mevsim sürecince Paris, Marsilya, Lille,
Lyon, Strasbourg ve Bordeaux gibi ﬂehirler baﬂta
olmak üzere Fransa’n›n dört bir yan›nda müzikten edebiyata, spordan ekonomiye kadar birçok
disiplinde Türkiye’yi tan›t›c› 350’yi aﬂk›n etkinlik
‹KSV’nin koordinasyonunda gerçekleﬂecek
(www.saisondelaturquie.fr
&lt;http://www.saisondelaturquie.fr&gt)
Amaç, Fransa kamuoyuna Türkiye’nin ça¤daﬂ ve
modern yüzünü ekonomik potansiyeli ile birlikte
tan›tarak iki ülke aras›ndaki iliﬂkilere ivme kazand›rmak. Kültürleraras› etkileﬂimi destekleme
görevini de üstlenecek bu etkinlik, Fransa ve Türkiye aras›nda her düzey ve alanda al›ﬂveriﬂi teﬂvik
ederek, e¤itime yönelik, bilimsel ve akademik iﬂbirlikleri, ekonomi-ticaret, turizm ve gastronomi gibi çeﬂitli alanlarda karﬂ›l›kl› iletiﬂimi güçlendirmeyi
ve sürekli k›lmay› hedefliyor.
Paris, 9 Ekim’de Fransa’da Türkiye Mevsimi’ne damgas›n› vuran iki etkinli¤e sahne oldu.
Grand Palais’de Cumhurbaﬂkanlar› Gül ve Sarkozy’nin aç›l›ﬂ›n› yapt›¤› “Bizans’tan ‹stanbul’a:
‹ki K›tan›n Liman›” sergisi ve TOBB-TÜS‹AD-MEDEF iﬂbirli¤i ile “Türkiye-Fransa ‹liﬂkileri; Avrupa
ve Dünyada daha Güçlü Olmak” baﬂl›kl› özel
sektör konferansa Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül,
Fransa Baﬂbakan› François Fillon, Devlet Bakan›
ve Baﬂbakan Yard›mc›s› Ali Babacan, Fransa
Ekonomi Bakan› Christine Lagarde, TOBB ve
DE‹K Baﬂkan› M.Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TÜS‹AD
Baﬂkan› Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤, MEDEF Baﬂkan› Laurence Parisot, EUROCHAMBER Baﬂkan›
Pierre Simon ve Türk-Frans›z ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›
Hasan T. Çolako¤lu kat›ld›.
MEDEF Baﬂkan› L. Parisot aç›l›ﬂta, kültürel
ve ticari zenginliklerin buluﬂma noktas› Türkiye’nin bölgede “anahtar ülke” oldu¤unu ve ikili
iﬂbirli¤ini geliﬂtirme yönünde çeﬂitli programlar
planlad›klar›n›, TÜS‹AD Baﬂkan› Arzuhan
Do¤an Yalç›nda¤, rekabetçi, teknoloji odakl› ve
çevreye duyarl› 21. yy ekonomisinde AB’nin güçlü bir tek pazar olarak etki alan›n› koruyabilmesi
için AB ile uyumlu, demokratik ve küresel güç
Türkiye’ye ihtiyaç olundu¤una iﬂaret etti. Türkiye’nin, demokrasiyle yönetilen ve serbest piyasa
ekonomisine sahip tek sanayi devi ülke oldu¤unu
hat›rlatan TOBB ve DE‹K Baﬂkan› M.Rifat Hisarc›kl›o¤lu, G-20’de reel sektörün temsil edilmesinin
gereklili¤ini, Gümrük Birli¤i kapsam›nda mallar›n
serbest dolaﬂ›m›na karﬂ›l›k uluslararas› taﬂ›mac›l›k ve
kiﬂilerin serbest dolaﬂ›m›nda uygulanan engellerin
aﬂ›lmas› gerekti¤ini vurgulad›.
Yüzy›llard›r Frans›z kültürünün ve Frans›zcan›n Türkiye’de çok ayr›cal›kl› bir yeri oldu¤una
dikkati çeken Cumhurbaﬂkan› A. Gül, “TürkFrans›z iliﬂkilerinin sanki tereddütlü oldu¤u
yönünde alg›lamalar var. AB konusunda bizim
yürümemize, yol almam›za, bütün standartlar› AB
ülkeleri standartlar›na getirmemize f›rsat verin”
demekten baﬂka bir talebimiz yoktur. Çünkü esas
konuﬂulacak konu ﬂimdi de¤ildir. Bu süreç bittikten sonra konuﬂulacakt›r. Onun için ﬂimdi
gelin hep beraber daha çok ne iﬂler yapar›z,
bunlara bakal›m” dedi.
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Türk ve Belçikal› firmalara
yat›r›m olanaklar› anlat›ld›
Önceki ay Lüksemburg’da
düzenlenen ve 200’e yak›n
firman›n kat›ld›¤› Türkiye’de ‹ﬂ ve Yat›r›m Ortam›
Semineri’nde Türk ve Belçikal› firmalar için ortak iﬂbirli¤i olanaklar› konuﬂuldu.
Türk-Belçika ‹ﬂ Konseyi 29 Eylül’de
Maliye Bakan› Mehmet ﬁimﬂek’in kat›l›m›yla Belçika ve Lüksemburg’da Türkiye’de ‹ﬂ ve Yat›r›m Ortam› Semineri düzenledi. Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek ve
Tan›t›m Ajans› ile iﬂbirli¤inde gerçekleﬂtirilen seminere 200’e yak›n firma temsilcisi kat›ld›. Semirene kat›lan Belçika
Özel Sektörden Sorumlu Devlet Bakan›
Vincent Van Quickenborne Türk ve Belçika firmalar› için ortak iﬂbirli¤i olanaklar› ile Türk firmalar› için Belçika’daki
yat›r›m imkanlar›n›n fazlal›¤›ndan bahsetti.

ORTAKLIKLAR GEL‹ﬁMEYE MÜSA‹T
Türkiye ve Belçika aras›nda var olan
yat›r›m ortakl›klar›n›n geliﬂtirilmeye müsait
oldu¤unu ve iki ülke aras›ndaki ticaret
hacminin yeni yat›r›m ortakl›klar› ve pazar
pay›n›n geliﬂtirilmesiyle birlikte art›r›lmas›ndan bahseden Bakan Van Quickenborne, konuﬂmas›nda Belçika’daki yat›r›m
olanaklar›n› anlatt›. Maliye Bakan› Mehmet ﬁimﬂek, özellikle iki ülkenin üçüncü
pazarlarda güçlerini birleﬂtirmelerinin önemini vurgulad›. Türkiye ve Belçika’n›n
kriz ortam›ndan s›yr›lmak ve ikili ticaret
hacmini art›rman›n yollar›n› özel sektöre
dayand›rmas› gerekti¤ini söyleyen Bakan
ﬁimﬂek, “Türkiye Belçika’n›n ihracat›nda
16. s›rada, ithalat›nda ise 18. s›rada yer al›yor. Bu rakamlar› daha yüksek bir seviyeye taﬂ›mal›y›z. Bunu sa¤lamak için de daha s›k bir araya gelmeli ve özel sektörü
yat›r›ma teﬂvik etmeliyiz” dedi. Seminer

Seminerde Türk ve Belçikal› firmalar için ortak iﬂbirli¤i olanaklar› ile Türk firmalar› için Belçika’daki yat›r›m imkanlar›ndan bahsedildi.

s›ras›nda yap›lan görüﬂmelerde aralar›nda DE‹K, ‹ZKA ve Türk - Belçika Ticaret Derne¤i temsilcilerinin de yer ald›¤›
yuvarlak masa toplant›lar› da yap›ld›.
Belçika Teknoloji Endüstrisi Federasyonu (AGORIA) ile yap›lan görüﬂmede 5-8
Kas›m tarihlerinde ‹stanbul’daki Renex
Fuar› (Yenilenebilir Enerji Kaynaklar›,
Enerji Verimlili¤i, Ar›tma Sistemleri, Su,
Çevre ve Ak›ﬂkan Kontrolü Teknolojileri
Fuar›) kapsam›nda Türkiye’ye bir ziyaret

gerçekleﬂtirecek olan kurum temsilcileri
ile DE‹K’te ilgili uzmanlar›n kat›l›m›yla
yenilenebilir enerjide finansman olanaklar›, kamu iﬂbirlikleri, hukuki prosedürlere iliﬂkin bir bilgilendirme toplant›s› düzenlenmesi konusu tart›ﬂ›ld›.
Ayr›ca, 6-10 Aral›k tarihlerinde
Belçika Ekonomi Bakan› baﬂkanl›¤›nda Türkiye’ye gerçekleﬂtirilecek bir
karma-sektör iﬂadamlar› heyeti ziyaretine AGORIA temsilcilerinin de ka-

t›laca¤› iletildi. Ziyaretin Lüksemburg
aya¤›nda Bakan ﬁimﬂek ile Ekonomi
ve D›ﬂ Ticaret Bakan› Jeannot Krecke’in kat›l›mlar›yla, Lü§ksemburgTürkiye ‹ﬂ ve Yat›r›m Olanaklar› Semineri gerçekleﬂtirildi. Türkiye ve
Lüksemburg ekonomileri, her iki ülke finans sektörleri ve iﬂ yapma teknikleri ile ilgili görüﬂlerin bildirilmesinin ard›ndan firmalar ortak yat›r›m
imkanlar›n› görüﬂtü.

Özye¤in: Romanya’da iﬂ yaparken
hiçbir sorunla karﬂ›laﬂmad›m
Türk-Romen ‹ﬂ Konseyi, Romanya
D›ﬂiﬂleri Bakan› Cristian Diaconescu’nun
Türkiye’yi ziyareti vesilesiyle 27 A¤ustos
tarihinde Türk-Çin ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›
Hüsnü Özye¤in’in ev sahipli¤inde bir
çal›ﬂma yeme¤i düzenledi. Toplant›da
konuﬂma yapan Özye¤in, Romanya ile
iliﬂkilerin son derece olumlu oldu¤una
dikkat çekerek, ülkede aktif olarak iﬂ
yapt›¤› süre içerisinde hiçbir sorunla
karﬂ›laﬂmad›¤›n› ve iﬂbirli¤i yap›labilecek birçok sektör oldu¤unu dile getirdi.
D›ﬂiﬂleri Bakan› Diaconescu ise, konuﬂmas›nda Romanya’n›n ekonomik kriz

Peter Balazs, AB ile ilgili deneyimlerini Türkiye’yle paylaﬂmaya haz›r oldu¤unu belirtti.

Macaristan’dan Türkiye’nin
AB üyeli¤ine tam destek

Türk-Macar ‹ﬂ Konseyi taraf›ndan 9
Ekim’de düzenlenen Çal›ﬂma Yeme¤i’nin
onur konu¤u Macaristan D›ﬂiﬂleri Bakan›
Peter Balazs’d›. Bakan Balazs, Türkiye ve
Macaristan’›n ikili iliﬂkilerinin her alanda iyi
gitti¤inin alt›n› çizerek, AB ailesi içerisinde
5. y›l›n› kutlayan ülkesinin AB ile ilgili deneyimlerini Türkiye ile paylaﬂmaya haz›r
oldu¤unu belirtti. Bakan, yaﬂan›lan küresel
krizin etkilerinden kurtulma konusunda da
ülkesinin baﬂar›l› oldu¤unu dile getirerek,
Ankara’da imza töreni gerçekleﬂen Nabucco Do¤al Gaz Boru Hatt› Projesi’ne
Macaristan’›n gönülden destek verdi¤ini
de söyledi. Bakan, bu projenin Avrupa
enerji arz› güvenli¤i için çok kilit bir niteli¤e sahip oldu¤unu vurgulad›.

YEN‹ FIRSATLAR DO⁄DU
Çok say›da Türk firmas›n›n da yer ald›¤› toplant›da konuﬂma yapan Türk-Macar
‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› ve Macaristan Kütahya
Fahri Konsolosu ‹smet Güral da, DE‹K ile
Macaristan Yat›r›m ve Ticaret Geliﬂtirme
Ajans› aras›nda 2008 y›l›nda imzalanan
Mutabakat Zapt› sayesinde Türk ve Macar

iﬂadamlar› için yeni f›rsatlar›n do¤du¤unu,
son y›llarda ticaret hacminin büyük bir ivme göstererek 2 milyar dolara ulaﬂt›¤›n›
belirtti. Güral, iki ülke aras›ndaki ticaret
hacminin memnuniyet verici oldu¤unu,
ancak müteahhitlik, enerji ve çevre teknolojileri, otomotiv, turizm, tekstil ve g›da sanayi gibi alanlarda Türkiye ve Macaristan
aras›ndaki yat›r›m›n ve ticaretin art›r›lmas›
gerekti¤ini, özellikle üçüncü pazarlara
Türk ve Macar firmalar›n›n iﬂbirli¤i içinde
aç›lmas›n›n ikili iliﬂkiler aç›s›ndan önemli
bir f›rsat niteli¤i taﬂ›d›¤›n› dile getirdi.
Türkiye’nin enerji alan›nda bir merkez
ve geçiﬂ ülkesi oldu¤unun alt›n› çizen ‹smet Güral, enerji konusu baﬂta olmak
üzere çeﬂitli konularda AB ve Türkiye’nin
birbirine güçlü ba¤larla ba¤l› oldu¤unu
belirtti. AB konusunda Macaristan’›n
Türkiye’ye verdi¤i destek için Macaristan D›ﬂiﬂleri Bakan›’na teﬂekkürlerini
sunan Güral, Türkiye-AB müzakereleri
çerçevesinde enerji fasl›n›n bir an önce aç›lmas›n› da kapsayacak ﬂekilde
desteklerinin devam etmesi yönünde
beklentileri oldu¤unu ifade etti.

süresince ald›¤› finansal yard›mlardan ve
olumsuz etkilenen sektörlerden bahsetti.
Özellikle bankac›l›k sektörünün sa¤lam
oldu¤unu ifade ederek, hükümetin teﬂvik politikalar› uygulad›¤› sanayiler hakk›nda bilgi verdi. Ülkede tar›m, özellikle
organik tar›m için son derece elveriﬂli
alanlar oldu¤unu ve bu alanlar›n yeni
sulama sistemleriyle geliﬂtirildi¤i bilgisini
veren Bakan, ayr›ca kriz sebebiyle d›ﬂ ticaretin oldukça düﬂtü¤ünü belirtirken
vergi oranlar›n›n yüksek oluﬂunun ve ülkede arka arkaya yap›lan seçimlerin
ekonomiyi olumsuz etkiledi¤ini bildirdi.

Cumhurbaﬂkan›’n›n S›rbistan
ziyaretinde anlaﬂma imzalanacak
S›rbistan Baﬂbakan Yard›mc›s› ve
Ekonomi ve Bölgesel Kalk›nma Bakan›
Mladjan Dinkiç’in IMF/Dünya Bankas›
Y›ll›k Toplant›s› çerçevesinde Türkiye’yi
ziyareti vesilesiyle 6 Ekim tarihinde ‹stanbul’da düzenlenen çal›ﬂma yeme¤inde Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün ekim
ay›nda S›rbistan’a düzenleyece¤i ziyaret s›ras›nda Türk Eximbank’›n 30 milyon dolar
tutar›nda kredi sa¤layabilmesini teminen
anlaﬂma imzalanmas› konusu görüﬂüldü.
Baﬂbakan Yard›mc›s› Dinkiç, bu imza ile
birlikte Türk-S›rp iliﬂkilerinde ticari dengenin iki ülkenin lehine geliﬂece¤ini kaydetti.

C M Y B

Yemek s›ras›nda konuﬂma yapan Türk-S›rp
‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Tamer Türker, S›rbistan’a daha çok yat›r›m yap›labilmesi için
Türk firmalar›n›n özendirilmesi gerekti¤ini
söyledi. Türker, S›rbistan Yat›r›m ve ‹hracat›
Teﬂvik Ajans› (SIEPA) iﬂbirli¤inde düzenlenen toplant›da atlanmamas› gereken en
önemli konunun S›rbistan’daki yat›r›m
olanaklar›na iliﬂkin Türk özel sektörüne
bilgi verilmesi oldu¤unun alt›n› çizdi. Bu
anlamda verilecek her bilginin ticari geri
dönüﬂü olaca¤›n› söyleyen Türker, bu konuda S›rbistanl› yetkililere teﬂvik verilmesinin mutlak öneminden bahsetti.
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DÜNYADAK‹ DE⁄‹ﬁ‹MLER IﬁI⁄INDA AVRASYA NEREYE G‹D‹YOR?

Avrasya’ya sahip olan
dünyaya hükmeder

‘Dünyadaki De¤iﬂimler
Iﬂ›¤›nda Avrasya Nereye Gidiyor?’ adl› panede konuﬂan Türk-Avrasya ‹ﬂ Konseyleri Koordinatör Baﬂkan› Tu¤rul Erkin, ‘Avrasya’ya
sahip olan dünyaya
hükmeder’ sözünün
do¤ruland›¤›n› söyledi.

Nihat
Ergün

Türk iﬂadamlar›
Macaristan yolcusu

Türk-Macar ‹ﬂ Konseyi 16-18 Kas›m
tarihlerinde Sanayi ve Ticaret Bakan›
Nihat Ergün ile Budapeﬂte’ye gidiyor.
Bakan’›n ziyareti vesilesiyle Budapeﬂte’ye iﬂadamlar› heyeti götürecek olan
konsey burada bir iﬂ forumu düzenleyecek. Türk-Macar iliﬂkilerini geliﬂtirebilmek ve yat›r›m hacmini art›rma yönünde çal›ﬂmalar yürüten Türk-Macar
‹ﬂ Konseyi bu s›rada iki ülke iﬂadamlar›n› biraraya getirerek ayn› masaya
oturtmay› planl›yor. ‹kili görüﬂmelerin
yeni iﬂ alanlar›na ortam yarataca¤›na
inan konsey yetkilileri bu çerçevede
çal›ﬂmalar›na h›z kazand›rd›. Daha
fazla bilgi için: pmusabay@deik.org.tr

Hisarc›kl›o¤lu’ndan
Türk-Belarus iliﬂkileri
panoramas›
Türkiye’nin 9. Cumhurbaﬂkan› Süleyman Demirel, panele onur konu¤u olarak kat›ld›.

rilimin büyümesine ve bunun da demokrasinin tahribine neden oldu¤unu
belirterek, ‘’Avrasya bölgesinde demokrasiyi koruyamazsak bar›ﬂ ve güvenli¤i sa¤layamay›z’’ dedi. Bölge ülkelerinin çeﬂitli sebeplerden dolay›
ekonomilerinin modernizasyonu alan›nda çok mesafe alamad›klar›na dikkati çeken Erkin, ülkelerin krizden tek
baﬂ›na ç›kmalar›n›n çok zor oldu¤unu,
ortak sorunlar›n çözümü için iﬂbirli¤inin geliﬂtirilmesi ve bölgesel entegrasyon yönünde somut ad›mlar at›lmas›
gerekti¤ini anlatt›.

AVRASYA DENGE NOKTASI OLACAK
Panelin onur konu¤u olan 9. Cumhurbaﬂkan› Süleyman Demirel ise konuﬂmas›nda Avrasya’da yaﬂanan mücadelenin yo¤unlaﬂaca¤›, bir kolu
Balkanlar’dan baﬂlay›p Karadeniz ve
Hazar Denizi üzerinden Orta Asya’ya
uzanan, di¤er kolu Akdeniz, Orta Do¤u ve Güney Asya hatt›n› izleyerek
Hint Okyanusu’na ulaﬂan yeni bir eksen oluﬂtu¤unu belirtti. Demirel, “Bu
paralel hatlar bir bütün olarak de¤erlendirilmelidir. Hatlar›n bat› ucunda
Amerika ve Avrupa, do¤u ucunda
Hindistan, Çin, Japonya ve Güneydo¤u Asya yer almaktad›r. Avrasya, bu
eksenin orta noktas›d›r ve potansiyeli do¤ru kullan›ld›¤› takdirde denge noktas› olacakt›r” diye konuﬂtu.
Geniﬂ kapsam›yla düﬂünüldü¤ünde
Avrasya’n›n 900 milyona yak›n nüfusun yaﬂad›¤›, GSY‹H’s›n›n ise 5 trilyon dolar› bulmad›¤› bir co¤rafya
oldu¤unu söyleyen Demirel, bölgenin zenginleﬂmeye ve geliﬂmeye
duydu¤u ihtiyac› vurgulad›.

TÜRK‹YE, AB ÜYEL‹⁄‹ ‹Ç‹N 10 YIL
‹Ç‹NDE PEK ÇOK ﬁEY YAPAB‹L‹R
Türkiye ve ABD’nin Kosova,
Irak, Afganistan ve Orta Do¤u’da
önemli ortak ç›karlar› bulundu¤una iﬂaret eden Eski ABD Temsilciler Meclis Üyesi Stephen J.
Solarz da, Türkiye’nin AB üyesi
olmas›n›n da iki ülkenin ortaklaﬂt›¤› noktalardan biri oldu¤unu
ifade etti. Solarz, “Türkiye’nin
AB üyeli¤i ihtimalinin olmad›¤›,
bu sürece devam etmeye de¤meyece¤i gibi bir yaklaﬂ›ma inanm›yorum. Türkiye’nin AB müktesebat›na uyum sa¤lamas› süreci en
iyi ﬂartlar alt›nda 10 y›l sürebilir.

Önümüzdeki 10 y›l içinde, Türkiye’nin üyeli¤ine olumlu bakmayanlar›n görüﬂlerinin de¤iﬂtirilmesi için pek çok ﬂey yap›labilir’’
de¤erlendirmesinde
bulundu.
Türkiye’nin K›br›s’a müdahalesinin ard›ndan 1975 y›l›nda ilk defa Türkiye, Yunanistan ve K›br›s’a geldi¤ini belirterek, bu ziyaretinin ard›ndan ABD’nin
Türkiye’ye uygulad›¤› silah ambargosunun büyük bir hata oldu¤u ve Türkiye’nin K›br›s’a
müdahalesinin hakl› oldu¤u karar›na vard›¤›n› anlatt›.

EKONOM‹K KR‹Z‹N ARDINDAN
YEN‹ B‹R DÖNEM OLUﬁACAK
Risk Strateji Dan›ﬂman› William
Engdahl ise, yaﬂanmakta olan global ekonomik krizin ard›ndan yeni
bir dönemin oluﬂaca¤›na iﬂaret
ederek, Avrasya’n›n bu durumda
iki seçene¤i bulundu¤unu, mevcut
statükoyu devam ettirerek kararlar›n› mevcut sistemi desteklemeye
yönlendirebilece¤ini söyledi. Bu
durumda önümüzdeki birkaç y›l
için kendilerini dolara ba¤lam›ﬂ

olacaklar›n› ve dolar›n gelece¤ine
iliﬂkin belirsizlikler bulundu¤unu
ifade eden Engdahl, ikinci bir yolun ise Avrasya bölgesinde yeni bir
refah bölgesi ve yeni bir ekonomik
piyasa yaratmak olaca¤›n› kaydetti. Engdahl, “Piyasalar, do¤al
yollarla de¤il, siyasi kararlarla
oluﬂur. Günümüzdeki ço¤u piyasa
da bölgeseldir ve karar vericiler
taraf›ndan yarat›lm›ﬂt›r” dedi.

Ferit ﬁahenk, Almanya Federal
Meclis üyeleri ile bir araya geldi
Almanya’da yap›lan seçimlerin
ard›ndan yönetime baﬂlayan Almanya Federal Meclis Üyeleri, IMF
görüﬂmelerinden önce Türklerle
bir araya geldi. Türk-Alman ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan› Ferit ﬁahenk ile 5
Ekim’de görüﬂme yapan meclis
üyeleri, ikili iliﬂkilerden memnun
olduklar›n› dile getirdi. Meclis
üyelerine Almanya ve Türkiye aras›nda yaﬂanan geliﬂmelerden bahseden Ferit ﬁahenk, karﬂ›l›kl› yat›r›mlar›n artarak devam etti¤ini belirterek, özellikle inﬂaat ve müteahhitlik alanlar›nda üçüncü ülkelerde
iﬂbirli¤i olanaklar›n›n da de¤erlendirilmesi gerekti¤inin alt›n› çizdi.
Ayr›ca, Türkiye ve Almanya dostlu¤unun ticari iliﬂkilere olumlu yans›d›¤›n› söyleyen Baﬂkan ﬁahenk, bu
dostlu¤un farkl› yat›r›m alanlar› yaratmas› gerekti¤ine inanc›n›n tam
oldu¤unu da sözlerine ekledi. Almanya Sosyal Demokrat Parti üyesi
Ortwin Runde konuﬂmas›nda Almanya’da yeni yap›lan seçimler ha-

Belarus Baﬂbakan Yard›mc›s›
Andrei Kobyakov’un kat›l›m›yla 6
Ekim’de ‹stanbul’da düzenlenen
akﬂam yeme¤inde konuﬂma yapan
TOBB ve DE‹K Baﬂkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu Türk-Belarus ekonomik iliﬂkilerinin panoramas›n›
çizdi. Konuﬂmas›nda iki ülkenin
ekonomik ve ticari iliﬂkilerine de¤inen Hisarc›kl›o¤lu ﬂunlar› kaydetti: “2003 y›l›nda 50 milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacmimiz 2008 y›l›nda 5 kat›n› geçerek
266 milyon dolar seviyesine ç›kt›.
Türk müteahitlik firmalar› Belarus’ta 600 milyon dolarl›k proje tamamlad›lar. Belarus’tan ülkemize
gelen turist say›s› sürekli art›ﬂ kaydetmekte olup 2008 y›l› sonunda
150 bini aﬂm›ﬂ bulunuyor. Belarus’tan turistik amaçla gidilen ülkeler aras›nda ülkemizin birinci s›rada yer ald›¤›n› belirtmek istiyorum. Belarus’ta Türk yat›r›mlar›
son dönemde ciddi bir art›ﬂ e¤ilimine girdi ve halen Belarus’ta 60
milyon dolar Türk yat›r›m› bulunuyor. Özellikle turizm, inﬂaat, telekomünikasyon sektörlerinde Türk
yat›r›mlar›n›n h›zla artmas› sevindirici bir geliﬂme olarak söylenebilir.
Ancak, 2008 y›l›nda ülkelerimiz
aras›ndaki ticaret hacminin 266
milyon dolar seviyesine ç›km›ﬂ olmas›na ra¤men bu rakam Türkiye’nin toplam ticaret hacminin
binde birinden az ve Belarus’un
toplam ticaret hacminin ise binde
3,7’si civar›nda. Belarus ile ülkemiz aras›nda birçok alanda önemli
iﬂbirli¤i potansiyeli bulunuyor.”
Her iki ülkenin de bu ekonomik iﬂbirli¤i potansiyelini en iyi ﬂekilde de¤erlendirmek zorunda oldu¤unu söyleyen Hisarc›kl›o¤lu,
“‹ki ülke aras›nda, karﬂ›l›kl› güven
ve ekonomik ç›karlar›n sa¤lanmas›na dayanan iﬂ birliklerine gidilmemesi için bir sebep bulunmuyor. Ülkelerimiz aras›nda tesis edilmiﬂ olan güçlü siyasi iﬂbirli¤ini biz
iﬂadamlar› olarak güçlü ekonomik
iﬂbirli¤i ile desteklemek zorunday›z. Nitekim güçlü ekonomik ba¤lar ile desteklenmeyen bir siyasi
iliﬂkinin uzun vadede sürekli olmas› mümkün de¤il” dedi.
Belarus’la olan ticari iliﬂkilerde
Türk iﬂadamlar›n›n yaﬂad›¤› s›k›nt›lara da de¤inen Hisarc›kl›o¤lu, ikili
ekonomik iliﬂkilerin canlanmas›
için Türk iﬂadamlar›n›n Belarus

pazar›nda yaﬂad›¤› sorunlar›n çözülmesinde büyük yarar oldu¤unu
vurgulad›. ‹ﬂadamlar›n›n Belarus’ta
karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar›n baﬂ›nda
vizelerin k›sa süreli oluﬂu ve uzun
süreli vize almak için davetiye gerekmesinin oldu¤unu kaydeden
Hisarc›kl›o¤lu, “Aral›k 2008 tarihinde düzenlenen Karma Ekonomik
Komisyon Toplant›s›’nda kararlaﬂt›r›ld›¤› gibi vize iﬂlemlerinin kolaylaﬂt›r›lmas› ve h›zland›r›lmas›na
yönelik tedbirlerin al›nmas› husunu Baﬂbakan Yard›mc›s›’n›n huzurlar›nda ifade etmek istiyorum. Ayr›ca Belarus’ta bankac›l›k konusunda ve uluslararas› para transferlerinde ciddi s›k›nt›lar yaﬂan›yor.”

TARIMSAL ‹ﬁB‹RL‹⁄‹
YAPILAB‹L‹R
Hisarc›kl›o¤lu Türk iﬂadamlar›n›n Belarus’la iﬂ yapabilece¤i sektöreleri s›ralarken bu çerçevede
iyileﬂtirilmeye ihtiyaç duyulan hususlar› da belirtti. Hisarc›kl›o¤lu:
“Arazilerinin yüzde 75’i sulanabilen Belarus ile tar›msal iﬂbirli¤i yapabiliriz. G›da sektöründe özelikle
süt, et, bu¤day iﬂleme tesisleri alan›nda iﬂbirli¤ini hayata geçirebilece¤imize inan›yorum. D›ﬂ ticareti
350 milyar dolar› aﬂan Türkiye,
200’den fazla ülkeye 130 milyar
dolar ihracat yap›yor. Türkiye ihracat›n›n yüzde 90’› sanayi ürünü
olup bunun yüzde 65’i dünyan›n
fiyat ve kalite bak›m›ndan en rekabetçi pazar› olan Avrupa ve Kuzey
Amerika ülkelerine yap›l›yor. Avrupa kalitesinde sanayi ürünlerini
rekabetçi fiyatlarla dünya piyasalar›na sunabilen Türk iﬂadam›, Belarus ile ticaretini geliﬂtirmeyi arzu
ediyor. Belarus ile Rusya Federasyonu aras›ndaki Gümrük Birli¤i
Anlaﬂmas› ile bu ülkede üretilen
mallar›n s›f›r gümrük ile Rusya Federasyonu’na ihracat›n›n mümkün
olmas› Türk yat›r›mc›lar için önümüzdeki dönemde Belarus’un cazibesini art›racakt›r. Belarus’un
çeﬂitli sanayi kollar›ndaki altyap›s›n›n geliﬂtirmesinde, daha
rekabetçi ve teknolojik üretim
ﬂekillerinin uygulamaya konmas›nda Türk firmalar›n›n çeﬂitli roller
üstlenebilmesi mümkündür” dedi.

Türkmenistan ilk kez
yat›r›m forumu düzenledi

ﬁahenk, iki ülke aras› dostlu¤un ticari iliﬂkilere de yans›d›¤›n› söyledi.

k›nda bilgi vererek iki ülkenin
dostluk çerçevesinde geliﬂen yak›n
ticari ve ekonomik iliﬂkilerine de¤indi. Karﬂ›l›kl› artan ticari iliﬂkilerin
yan› s›ra sosyal ve kültürel iliﬂkilere
de önem verilmesi gerekti¤ini ifade
eden Runde, kriz döneminde f›rsat-

lar›n de¤erlendirilmesi gerekti¤ini
belirtti. Baﬂta futbol olmak üzere
uluslararas› spor organizasyonlar›n›n
ülkeleri sosyal-kültürel aç›dan yak›nlaﬂt›rd›¤›n› ifade ederek, ekonominin tek baﬂ›na iliﬂkileri geliﬂtirmede yeterli olmad›¤›n› kaydetti.

C M Y B

Türkmenler tarihlerinde ilk kez
bir yat›r›m forumu düzenledi. 1517 Ekim tarihleri aras›nda Türkmenistan’›n Baﬂkenti Aﬂgabat’da düzenlenen foruma Türkmenistan
Kamu ve özel sektör yetkilileri ile
Avrupa, Körfez, Asya, Yak›n Do¤u,
Amerika, BDT ülkeleri ve Rusya
Federasyonu’nun önde gelen siyasetçi, iﬂadamlar›, bilim insanlar›,
banka yöneticileri, uluslararas› yat›r›m, dan›ﬂmanl›k ve sigorta ﬂirketleri temsilcilerinin buluﬂtu¤u foruma 700’ü aﬂk›n davetli kat›ld›.

Etkinli¤e Türkiye’den de 14 ﬂirket
ve Türk-Türkmen ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Sefa Gömdeniz de kat›ld›.
Gömdeniz ayr›ca forumda bir sunum da gerçekleﬂtirdi. Petrol ve
do¤algaz alan›nda dünyan›n en
zengin 4. ülkesi olan Türkmenistan ile Türkiye aras›nda yak›n
bir iliﬂki bulunuyor. ‹ﬂ konseyi
olarak bugüne kadar pek çok ziyaretin gerçekleﬂtirildi¤i Türkmenistan ile Türkiye aras›nda inﬂaat
ve müteahhitlik alan›nda da
önemli iﬂbirlikleri bulunuyor.

C M Y B

Türk-Avrasya ‹ﬂ Konseyleri taraf›ndan 19 Haziran tarihinde düzenlenen
“Dünyadaki De¤iﬂimler Iﬂ›¤›nda Avrasya Nereye Gidiyor?” adl› panele
Türkiye’nin 9. Cumhurbaﬂkan› Süleyman Demirel, K›rg›zistan Eski Cumhurbaﬂkan› Aksar Akayev, Mo¤olistan
Eski Cumhurbaﬂkan› Natsagiin Bagabandi, Rusya Federasyonu Eski Baﬂbakan Yard›mc›s› Yegor Gaydar
Duma Milletvekili Sergey Markov,
ABD Kongre Üyesi Stephen J. Solarz, Avrasya Piyasas› Enstitüsü
(Evrazir) Rektörü Prof. Dr. Aytkali
Nurseyit, Risk Strateji Dan›ﬂman›
Dr.F. William Engdahl kat›ld›.
Türk-Avrasya ‹ﬂ Konseyleri Koordinatör Baﬂkan› Tu¤rul Erkin, ev sahipli¤ini yürüttü¤ü panelde yapt›¤›
konuﬂmas›nda, Avrasya’n›n giderek
artan önemine dikkatleri çekerek, panellerin as›l amac›n›n özellikle
SSCB’nin da¤›lmas›ndan sonra dünyada yaﬂanan geliﬂmelerin Avrasya’ya
etkilerinin araﬂt›r›lmas›, bölgedeki siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel süreçlerin izlenmesi, iﬂbirli¤i olanaklar›n›n belirlenmesi ve bölge ülkeleri aras›ndaki ba¤lar›n güçlendirilmesi, sonuç
olarak Avrasya’n›n dünya sahnesinde
hak etti¤i yeri almas›na katk›da bulunmak oldu¤unu söyledi. Erkin, 400 milyon kiﬂinin yaﬂad›¤›, toplam milli geliri
1,6 trilyon dolar, d›ﬂ ticaret hacmi 1,2
trilyon dolar olan Avrasya’n›n dünyadaki rolünün önümüzdeki dönemde
daha da artaca¤›n›n tahmin edildi¤ini
kaydederek, 2050 y›l›nda dünya toplam milli gelirinin yüzde 60’›n›n bu
bölgede üretilece¤inin ve dünya nüfusunun 3’te 2’sinin bu bölgede yaﬂayaca¤›n›n öngörüldü¤ünü belirtti. “Orta
Asya’ya sahip olan Avrasya’ya, Avrasya’ya sahip olan dünyaya hükmeder”
sözünün do¤ruland›¤›n› ve dünyadaki
önemli aktörlerin bölgeye yönelik politikalar›nda yaﬂanan ilgi ve canlanman›n bunun kan›t› oldu¤unu dile getiren Erkin, bu ilginin müdahaleci bir
kimli¤e dönüﬂmemesi gerekti¤ini vurgulad›. Erkin, gelir da¤›l›m›ndaki eﬂitsizli¤in artmas›n›n, s›n›flar aras›nda ge-

Hisarc›kl›o¤lu, Belarus’la iﬂ yapabilecek sektörleri s›ralad›.
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Türk-Sudan ‹ﬂ Forumu 5 Ekim’de yap›ld›.

Sudan için
giriﬂimler sürüyor
Türk-Sudan ‹ﬂ Konseyi’nin 5 Ekim’de
düzenledi¤i toplant›da konuﬂma yapan Sudan Maliye Bakan› Dr. Awadh Ahmed Al
Gaz Türkiye ve Sudan’›n tarihsel ba¤lar›n›n
ticari iliﬂkilere yans›mas› gerekti¤ini söyledi. Türkiye ve Sudan aras›nda yeterli ticaret
hacminin bulunmad›¤›n› söyleyen Sudanl›
Bakan, sahip olduklar› kaynaklardan ve
yat›r›m imkanlar›ndan da bahsetti. 10 ülkeyle s›n›r› bulunan Sudan’›n di¤er Ortado¤u ülkeleri ile geçiﬂ yolu üzerinde bulundu¤unu söyleyen Bakan, Ortado¤u ile
ticarette Türkiye’nin Sudan’dan faydalanabilece¤ini kaydetti. Özellikle Nil Nehri’nin
ﬂehrin ortas›ndan geçti¤ini ve iklim koﬂullar›n›n tar›ma elveriﬂli oldu¤unu söyleyen
Bakan, do¤al kaynaklar›n Sudan’da geliﬂtirilmeye müsait oldu¤unu aç›klad›.
Petrol ve do¤algaz, bak›r, demir, nikel
gibi önemli do¤al kaynaklar ve madenlerin
yeni yat›r›m ortakl›klar› için oldukça önemli oldu¤unun alt›n› çizen Bakan, Türkiye
ve Sudan aras›nda ticari iﬂbirli¤inin kaç›n›lmaz oldu¤unu vurgulad›. Ülkesindeki yat›r›m ortam›ndan bahseden Bakan, yat›r›mc›lar›n en büyük çekincelerinden biri olan
güvenlik sorununa da de¤inerek ﬂunlar›
kaydetti: “Önceki dönemlerde ülkemizin
yaﬂad›¤› sorunlar çözüldü, ﬂu anda bar›ﬂ
ve istikrar içinde kalk›nma hamlesi yapmak istiyoruz. Ülkemiz tüm dünyadan
yat›r›mc›lara kuca¤›n› açt›. Çeﬂitli sektörlerde iﬂbirli¤ine haz›r›z, ayr›ca yat›r›m konusunda faaliyete geçen yeni yasalar da
yat›r›m› teﬂvik ediyor. Diplomatik temsilciliklerimiz iﬂadamlar›n› davet etme talimat›
ald››. Bugüne kadar medya ülkemizi çok
kötüledi. Ama ülkemizin elveriﬂli koﬂullar›n› ülkemize gelerek gözünüzle görün.”

‹ran-Türkiye aras›nda 20 milyar
dolarl›k ticaret potansiyeli var
Devlet Bakan› Zafer
Ça¤layan, Türkiye ve
‹ran aras›nda gerçekleﬂen d›ﬂ ticaretin 5
y›lda 20 milyar dolara
yükseltilmesinin mümkün oldu¤unu söyledi.

terek, ‹ran’›n uluslararas› piyasalara entegre olmamas›n›n ve faizsiz bankac›l›k yapmas›n›n krizden çok daha az etkilenmesine
neden oldu¤unu savundu. 2010
y›l›na kadar devlet ﬂirketlerinin
yüzde 80’inin sat›laca¤›n› ifade
eden Bakan Hosseini, bu durumun ‹ran’da yat›r›m yapmak için
benzersiz bir f›rsat ortam› oluﬂturdu¤unu belirtti.

Türk-‹ran ‹ﬂ Konseyi taraf›ndan
5 Ekim tarihinde ‹stanbul’da düzenlenen Türk-‹ran ‹ﬂ Konseyi 9.
Ortak Toplant›s›’na, D›ﬂ Ticaretten
Sorumlu Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan, ‹ran ‹slam Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakan› Seyed
Shemsettin Hosseini, TOBB Baﬂkan Yard›mc›s› Halim Mete, Türk
‹ran ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Ali Osman
Ulusoy, Türk ‹ran ‹ﬂ Konseyi Eﬂbaﬂkan› ve Tebriz Ticaret Sanayi
Odas› Baﬂkan› Rahim Sad›gyan,
‹ran Ankara Büyükelçisi Bahman
Hüsseinpour, ‹ran ‹stanbul Baﬂkonsolosu Mahmoud Heidari ve 200’e
yak›n ‹ranl› iﬂ adam› ve Türk özel
sektörü temsilcisi kat›ld›. Toplant›s›’da Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan, Van Gölü kuzey geçiﬂ bölgesinin bitirilmesi, demiryolu ve karayollar›n›n birbirine ba¤lanmas› ve
Türkiye ve ‹ran aras›ndaki tercihli
ticaret anlaﬂmas›n›n devreye sokulmas› durumunda 5 y›ldan k›sa sürede iki ülke d›ﬂ ticaretinin 20 milyar dolar seviyesine getirilebilece¤inin mümkün oldu¤unu söyledi.
Küresel krizin küresel giriﬂimlerle aﬂ›labilece¤ini belirten Ça¤layan, içinde bulundu¤umuz
dünyada art›k küresel düﬂünül-

GÜMRÜK TAR‹FELER‹
SORUNU ÖNEML‹

Zafer Ça¤layan, Türkiye-‹ran s›n›r›nda ortak bir serbest bölge kurulmas› önerisine s›cak bakt›klar›n› belirtti.

mesi gerekti¤ine vurgu yapt›. ‹ki
ülke iﬂadamlar›n›n sadece birbirlerinin ülkelerinde de¤il üçüncü
ülkelerde de ortak yat›r›m yapmalar›n›n oldukça faydal› olaca¤›na de¤inen Bakan Ça¤layan,
Türkiye’nin co¤rafi konumu itibariyle bir lojistik merkezi konumuna geldi¤ine iﬂaret etti.

EN ‹Y‹ VERG‹ VE TEﬁV‹K
S‹STEM‹ B‹ZDE
Bakan Ça¤layan, Türkiye’nin
sermayenin kolay geldi¤i ve kâr
trafi¤inin çok kolay yap›lan bir ülke oldu¤unu dile getirirken, Türkiye’deki yat›r›m imkânlar›na da
de¤indi. Bakan Ça¤layan, Avru-

pa’ya gümrüksüz ticaret ve dünyan›n hiçbir yerinde bulunamayacak
teﬂvik sistemi ve vergi sisteminin
Türkiye’de oldu¤unu, kurumlar
vergisinin yüzde 2 oldu¤unu, yat›r›mlarda arazilerin bedelsiz tahsis
edildi¤ini, iﬂçilerin 7 y›la kadar
SSK pay› ve yat›r›m pay› için al›nan
kredinin belli bir oran›n›n devlet taraf›ndan karﬂ›lanaca¤›n› aç›klad›. ‹ran
ile 2009 y›l› sonuna kadar 100 milyon
dolarl›k yap›labilecek olan s›n›r ticaretinin daha fazla geniﬂletilmesini isteyen Bakan Ça¤layan, ‹ran taraf›ndan daha önce talep edilen Türkiye
‹ran s›n›r›nda ortak bir serbest bölge
kurulmas› önerisine s›cak bakt›klar›n›
ve söz konusu talep üzerinde çal›ﬂ-

maya baﬂlad›klar›n› da belirtti. Merkez Bankas› kanununda yap›lan de¤iﬂiklik ile Türkiye’nin s›n›rdaﬂ oldu¤u ülkelerle kendi ulusal para birimiyle ticaret yapma imkân› sa¤land›¤›n› hat›rlatan Bakan Ça¤layan,
‹ran’›n da bu konuya ilgi göstermesi durumunda iki ülke merkez
bankalar›n›n bir araya gelerek para birimleriyle yap›lacak ticareti
gerçekleﬂtirmelerini istedi.

YATIRIM BEKL‹YORUZ
‹ran Maliye Bakan› Shemsettin Hosseini, Türk vatandaﬂlar›n›n ‹ran’da yat›r›m yapmalar›n›
desteklediklerini ve her türlü yasal deste¤i sa¤layacaklar›n› belir-

Türkiye ve ‹ran’›n bölgelerinde
önde gelen ekonomik güçler oldu¤unu hat›rlatan Türk-‹ran ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan› Ali Osman Ulusoy da, ‹ran’la ticari iliﬂkilerimizin
tarihçesinin çok eskilere dayanmakta oldu¤unu ve bunu daha ileriye götürmek arzusunda olduklar›n› söyledi. ‹ki ülke iliﬂkilerinin ivme
kazanamamas›n›n en büyük sebeplerinden birinin gümrük tarifelerindeki sorunlar oldu¤unu dile getiren
Ulusoy, Türkiye’nin 2000 y›l›ndan
bu yana uygulamakta oldu¤u komﬂu ve çevre ülkelerle ticareti geliﬂtirme stratejisi çerçevesinde, ‹ran ile
iliﬂkilerinin geliﬂtirilmesinin büyük
önem taﬂ›makta oldu¤unu ifade etti.
Ulaﬂ›m konusunda yaﬂanan s›k›nt›lara da de¤inen Ulusoy, ‹ran’›n
Türk araçlar›na verilen yak›t›n fiyat›na akaryak›t fiyat fark› ad› alt›nda
al›nan ücretlere zam yapmas› ve
yol vergisi gelmekte oldu¤unu
aç›klad›. Ulusoy, bu uygulaman›n
gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesinin bu alanda yaﬂanan
s›k›nt›lar›n aﬂ›lmas›nda büyük fayda sa¤layaca¤›n›n alt›n› çizdi.

IRAK’A KAL‹TE BELGES‹ OLMAYAN MAL G‹REMEYECEK

‹ﬁB‹RL‹⁄‹ ‹MKANLARI
1.Irak Hükümeti taraf›ndan bir sigorta sisteminin uygulamaya konulmas› ﬂart›yla ülkede Türk firmalar› taraf›ndan konut, yol, köprü, demiryolu gibi altyap› inﬂas›
alan›nda önemli projeler gerçekleﬂtirilebilir.

2. Uygun koﬂullar›n sa¤lanmas› ha-

linde Türk firmalar›n›n demir-çelik,
çimento ve g›da alanlar›nda Irak’ta
yat›r›m yapmas› söz konusu olabilir.

7. Tar›m, tar›m alan›nda bilgi ve tek-

noloji transferi, tar›msal araçlar›n
üretimi, zarar görmüﬂ tar›m alanlar›nda yeniden üretime baﬂlanmas› gibi konularda Türk firmalar› ile Irakl› firmalar aras›nda iﬂbirli¤i projeleri geliﬂtirilebilir.

8. Türk petrol ﬂirketlerine Irak pet-

rol ve do¤al gaz alanlar›n›n geliﬂtirilmesi konusunda rol verilmesi
iki ülke aras›ndaki ekonomik iliﬂkilerin geliﬂmesine önemli katk›
sa¤layacakt›r.

9. Irakta artan elektrik ihtiyac› ve

düﬂük üretim kapasitesi, Türk firmalar› için Irak’ta elektrik santrali
yap›m› ve modernizasyonu ve
elektrik iletim hatlar›n inﬂas› alanlar›nda önemli f›rsatlar sunmaktad›r.

10.Irak’ta beﬂ sahada üretilecek

3. Türkiye M›s›r, Filistin gibi farkl›

ülkelerde organize sanayi kurulmas› ve iﬂletilmesi yönünde aktif
olarak faaliyet göstermektedir.
Benzer organize sanayi bölgelerinin Irak’ta da kurulmas› ülkede
ekonominin yeniden yap›lanmas›na katk› sa¤layacakt›r. Türkiye
bu anlamda, Irak hükümeti ile
bilgi ve deneyimlerini paylaﬂabilir, organize sanayi bölgelerinin kurulmas› için ortak projeler geliﬂtirilebilir.

4. Irak ulaﬂt›rma a¤›n›n yeniden ya-

p›land›r›lmas›nda Türk firmalar›na da yer verilmesinin önemli oldu¤u kaydediliyor.

5. Irakta modern bir bankac›l›k sek-

törünün henüz geliﬂmemiﬂ olmas›
ülkedeki ekonomik kalk›nman›n
önündeki en önemli engellerden
biri olarak gösteriliyor. 2003 y›l›
öncesinde Irak’ta ambargolar ne-

deniyle uluslararas› finansal ak›ﬂlara kapal› birkaç büyük devlet
bankas› faaliyet göstermekteydi.
Bu devlet bankalar›n›n modernizasyonu halen gerçekleﬂtirilmiﬂ
de¤ildir. Bu anlamda, Türk bankac›l›k sektörünün deneyimi ve
bilgi birikimini Irak Bankac›l›k
sektörü ile paylaﬂ›labilece¤i ortak
projelerin geliﬂtirilmesi Irak ekonomisine katk›da bulunacakt›r.

6. Türkiye Ziraat Bankas›, 2006 y›-

l›nda Ba¤dat’ta bir ﬂube açm›ﬂt›r.
Bu ﬂube, hâlihaz›rda temel bankac›l›k hizmetlerini yerine getirebilmektedir. Özellikle geçmiﬂ dönemlerde
para transferinden kaynaklanan s›k›nt›lar, Bankan›n Ba¤dat’ta faaliyete
geçmesinin ard›ndan azalm›ﬂt›r. Ancak banka, akreditif aç›lmas› ve firmalar›m›za teminat mektubu verilmesi konular›nda henüz bir
ilerleme gerçekleﬂtirememiﬂtir.

yaklaﬂ›k 280 milyar metreküp do¤al gaz›n Türkiye üzerinden Avrupa pazar›na ihraç edilmesi söz
konusudur. Bu çerçevede, Botaﬂ
Genel Müdürlü¤ü, Kerkük-Yumurtal›k ham petrol boru hatt›na
paralel yap›lmas› planlanan IrakTürkiye do¤al gaz boru hatt›n›n
Türkiye bölümüne iliﬂkin etüt çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂt›r. Bu paralel
boru hatt› ile Irak do¤al gaz›n›n
Türkiye üzerinden dünya pazarlar›na ulaﬂt›r›lmas› planlanmaktad›r.
Bu anlamda, 7 A¤ustos 2007 tarihinde bir Protokol imzalanm›ﬂt›r.

11. Irak Sa¤l›k Bakan›, Say›n Baﬂba-

kan›m›z Recep Tayyip Erdo¤an’›n
2008 y›l› Temmuz ay›nda Ba¤dat’a gerçekleﬂtirdi¤i ziyaret sonucunda, ihalelerin komﬂu ülke
firmalar›na öncelik verilmesi yönündeki Bakanlar Kurulu Karar›na uygun olarak, ülkede bu
ﬂekilde gerçekleﬂtirilecek 7 adet
hastane inﬂaat› için yine Türk
firmalar› ile ortak çal›ﬂmay› arzu
ettiklerini ifade etmiﬂtir.
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El Anbar Valisi, Türk firmalar›n› bölgede yat›r›m yapmaya davet etti.

Irak Valisi yat›r›m
imkanlar›n› anlatt›

Türk-Irak ‹ﬂ Konseyi, Irak’›n yeniden yap›lanma sürecinde Irak’taki yat›r›m ortam›n› Türk giriﬂimcilere daha fazla anlatabilmek için s›k
s›k toplant›lar düzenliyor. 7 Ekim
tarihinde Türk-Irak ‹ﬂ Konseyi, Irak
El Anbar Vilayeti Valisi Qasim Abid
Muhammed Hammadi Al-Fahadawi
ve beraberindeki 13 kiﬂiden oluﬂan
heyeti Türk özel sektörü ile bir araya getirdi. Irak’›n en geniﬂ s›n›rlar›na sahip olan El Anbar eyaletindeki
yat›r›m f›rsatlar›ndan bahseden ve
2009 y›l› A¤ustos ay›nda gerçekleﬂtirdi¤i çal›ﬂmalar çerçevesinde Foreign Direct Investment Magazine taraf›ndan Ortado¤u Bölgesi kapsam›nda “Y›l›n Adam›” seçilen Vali,
Türk firmalar›n› bölgede yat›r›m
yapmaya davet etti. Yaklaﬂ›k 20
Türk özel sektör temsilcisinin kat›ld›¤› toplant›da gerçekleﬂmesi
muhtemel karﬂ›l›kl› projeler masaya yat›r›ld›. Irak’›n yeniden yap›lanma ve alt yap› çal›ﬂmalar›nda
geçirdi¤i dönüﬂüm sürecinden yararlanmak isteyen Türk iﬂ adamlar›
toplant›da bölgeye iliﬂkin bilgi edinirken iﬂ koﬂullar›na iliﬂkin sorular›n› Vali’ye yönelttiler. Irak’ta yaﬂanan güvenlik sorunlar›na iliﬂkin çözüm önerileri üretilmesi
gerekti¤ini ifade eden Türk yat›r›mc›lar, bu konuda Vali’den destek beklediklerini dile getirdiler.

EL ANBAR’A
GÖÇ HIZLANDI
El Anbar eyaleti, Irak Cumhuriyeti’nin en geniﬂ s›n›rlar›na (137,808 km2) sahip
eyaleti olarak kaydediliyor.
Ülkenin bat›s›nda Suriye,
Ürdün ve Suudi Arabistan
bulunuyor. Nüfusunun büyük
ço¤unlu¤unu Sünni Araplar’›n oluﬂturdu¤u eyaletin
Baﬂkenti Ramadi. Son dönemdeki yat›r›mlarla eyalete
göçün h›zland›¤› ve nüfusun
1,5 milyona yaklaﬂt›¤› düﬂünülüyor. F›rat Nehri, eyaletin
6 ilini kuzeyden güneydo¤uya baﬂtanbaﬂa geçiyor. Rutban ili eyaletin en büyük karasal alana sahip bölgesi ve
bölge büyük oranda çöl ile
kapl›. Eyaletin baﬂl›ca tar›m
ürünleri; bu¤day, patates, arpa, m›s›r ve çay›r. Ayr›ca
eyaletin birçok bahçeye ve
2.5 milyon palmiye a¤ac›na
sahip oldu¤u bilniyor. Bölgede tar›m faaliyetleri F›rat
Nehri’nin su miktar›na, sellere ve ya¤mur miktar›na göre
de¤iﬂiklik gösteriyor.
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IMF-Dünya Bankas› Y›ll›k Toplant›s› çerçevesinde ‹stanbul’a gelen
Irak Planlama Bakan› Ali Baban,
TOBB Baﬂkan Yard›mc›s› ve DE‹K
Yönetim ve ‹cra Kurulu Üyesi Halim
Mete ve DE‹K Yönetim ve ‹cra Kurulu Üyesi Halim Mete ve Türk-Irak
‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Ercüment Aksoy’la 8 Ekim’de bir araya geldi.
Irak’a standar d›ﬂ› ürünlerin girmesini engellemek amac›yla yeni bir uygulama baﬂlatt›klar›n› anlatan Baban, bundan sonra Irak’a ithal edilen ürünlerden Türk Standartlar›
Enstitüsü (TSE) ya da di¤er uluslararas› kalite firmalar›ndan verilen kalite belgelerinin talep edildi¤ini söyledi. Kalite belgesi olmayan ürünlerin
s›n›r kap›s›ndan geri gönderildi¤ini
aktaran Baban, Irak’a mal satmak isteyen firmalar›n Planlama Bakanl›¤›’ndan bir ithalat lisans› almas› gerekti¤ini, ancak bu ﬂekilde Irak’a
mal ihraç edebilece¤ini belirtti.
Irak’›n bu giriﬂiminin son derece
do¤ru oldu¤unu vurgulayan Halim
Mete ise, konu ile ilgili Diyarbak›r,
Mardin, Gaziantep ve ﬁanl›urfa Ticaret ve Sanayi Odalar›na bilgi verilece¤ini söyledi. TSE ve Irak’taki kalite
ve Standartlar Kuruluﬂu aras›nda bir
iﬂbirli¤ine gidilebilece¤ini kaydeden
Mete, TSE’nin bu anlamda Irak Kalite ve Standart Kuruluﬂu’nun kapasite iyileﬂtirilmesine katk›da bulunabilece¤ini, konu ile ilgili TSE ile temasa geçilece¤ini söyledi.
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DE‹K’te
yönetime üç
yeni isim geldi

DE‹K Latin Amerika
Çal›ﬂtay›’na kat›ld›

Kocaeli Sanayi Odas› Baﬂkan› Ayhan Zeytino¤lu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odas› Meclis Üyesi Hüseyin Özdilek ve Mersin Ticaret ve Sanayi
Odas› Baﬂkan› ﬁerafettin Aﬂut DE‹K
Yönetim Kurulu’na kat›ld›lar. M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu (Baﬂkan), Rona Y›rcal›
(Baﬂkan Vekili), Cem Kozlu, Ferit ﬁahenk, Mustafa Boydak gibi Türk özel
sektöründe baﬂar›l› isimlerinin yer ald›¤›, TÜS‹AD’dan MÜS‹AD’a iﬂ dünyas› kuruluﬂlar›n›n ve müteahhitlikten
turizme önemli sektörlerin ve yat›r›mc› ﬂirketlerin temsil edildi¤i DE‹K Yönetim Kurulu 26 kiﬂiden oluﬂuyor.

AYHAN ZEYT‹NO⁄LU

KSO’NUN KURULUﬁUNDA
GÖREV ALDI
1989 y›l›nda Kayseri Sanayi Odas›’n›n
kuruluﬂunda görev alan Ayhan Zeytino¤lu, ayn› zamanda Yem ve Tar›m
Endüstriyel Ürünler A.ﬁ.’de Genel Müdür olarak görev yap›yor. Ayn› zamanda Arkas, M›tsui ve Zeytino¤lu grubunun ortakl›¤› olan Autoport Liman ‹ﬂletmesinde “Yönetim Kurulu Baﬂkan
Vekilli¤i” görevini yürüten Zeytino¤lu
ayr›ca, Gelibolu’da yap›lmas› planlanan
Zeytino¤lu Denizcilik’e ait olan Tersane Projesi’nde Proje koordinatörü olarak görev yap›yor.

HÜSEY‹N ÖZD‹LEK

TEKST‹L DEV‹
Türkiye’nin önde gelen tekstil firmalar›ndan Özdilek’in kurucusu olan Hüseyin
Özdilek, Bursa’da giriﬂimcili¤in örnek
isimlerinden biri. Ayn› zamanda Bursa
Ticaret ve Sanayi Odas› Meclis Üyesi
olarak görev yapan Özdilek, Türkiye’nin
özel sektör temsilcisi DE‹K’te giriﬂimcilere yurt d›ﬂ›nda önderlik edecek ve KOB‹’lerin geliﬂmesine de ön ayak olacak.

ﬁERAFETT‹N AﬁUT

MERS‹N’DE OSB’Y‹
TEK ÇATI ALTINDA TOPLADI
Fiberglas Sanayi ve Ticaret Limited ﬁirketi’nin sahibi olan ﬁerafettin Aﬂut,
1998 y›l›ndan beri kurucular› aras›nda
yer al›¤› Mersin Organize Sanayi Bölgeleri Kullan›c›lar Derne¤i’nin baﬂkan›. Ayn› zamanda ‹çel Sanayi Araﬂt›rma Teknoloji Geliﬂtirme ve E¤itim
Vakf›’n›n (‹SGEV) kurucular› aras›nda
yer alan Aﬂut, 2006’dan bu yana Mersin Teknopark A.ﬁ.’nin Yönetim Kurulu Üyeli¤i görevini de yürütüyor.

D‹LAVER
N‹ﬁANCI
Hukuk Müﬂaviri
dnisanci@deik.org.tr

Barter; iki ya da daha çok firma
aras›nda, sat›n al›nan mal ve hizmet
bedelinin nakit kullanmaks›z›n, firmalar›n kendi üretti¤i mal ve hizmetle de¤iﬂtirilmesine olanak tan›yan bir
finansman ve ticaret ﬂeklidir. Barter
her ne kadar en basit ifadeyle takas
olarak adland›r›lsa da, bilinen takas
iﬂlemlerinden çok daha ötede bir
kavramd›r. Barter; çok say›da al›c› ve
sat›c›n›n birarada karﬂ› karﬂ›ya geldi¤i bir pazar olmas›n›n yan› s›ra bu
al›c› ve sat›c›lar› belli kurallar çerçevesinde ve belli kriterlere göre bir
araya toplayan, al›c› ve sat›c›n›n karﬂ›l›kl› iliﬂkilerine düzenleme getiren,
onlar›n hak ve sorumluluklar›n› belirleyen ve sonuçta bir iﬂletmenin sat›n ald›¤› mal ya da hizmetin bedelini kendi üretti¤i ya da sahibi oldu¤u
mal ya da hizmet ile ödedi¤i bir finans ve ticaret sistemidir.

TAR‹HSEL GEL‹ﬁ‹M‹
Barter ticaret sistemi, paran›n mal
piyasalar›ndan çok, mali piyasalarda
kullan›l›r olmas›ndan kaynaklanan
ihtiyac›n giderilmesi için ortaya ç›km›ﬂ bir enstrümand›r. Yine barter ticaret sistemi, iﬂletmelerin kendi özkaynaklar› ile finanse olmalar›n› sa¤layan ve bunu al›ﬂkanl›¤a dönüﬂtüren bir düzenleyici sistemdir. ‹nsa-

Goldman Sachs (2008) taraf›ndan yap›lan tahminlere göre Türkiye’nin 2050’de 6 trilyon dolarl›k bir ekonomi olacak.

Türkiye AB’nin üçüncü
büyük ülkesi olacak
AB Komisyonu taraf›ndan yay›mlanan ‘Türkiye’de
Büyüme ve Ekonomik Krizler: Çalkant›l› Bir Geçmiﬂi Geride B›rakmak’ baﬂl›kl› rapora göre Türkiye
2050 y›l›nda Avrupa’n›n en büyük 3. ülkesi olacak.

Avrupa Birli¤i Ekonomik ve Finansal ‹liﬂkiler Direktörlü¤ü uzmanlar›ndan Mihai Macovei’nin “Türkiye’de Büyüme ve Ekonomik Krizler: Çalkant›l› Bir Geçmiﬂi Geride
B›rakmak” baﬂl›kl› raporuna göre,
Türkiye 2050 y›l›nda Avrupa’n›n en
büyük üçüncü ülkesi olacak. AB
Komisyonu taraf›ndan yay›mlanan
raporda, Goldman Sachs (2008) taraf›ndan yap›lan tahminlere göre
Türkiye’nin 2050’de 6 trilyon dolarl›k bir ekonomi olacak. Bunun da
Türkiye’yi Avrupa’n›n en büyük
üçüncü ülkesi haline getirece¤i kaydedilen AB raporunda, “Türkiye
AB’yle gelir uçurumunu h›zl› bir ﬂekilde kapatabilir ve 2050 itibar›yla
GSY‹H düzeyini 60 bin dolara ç›karmay› baﬂarabilir. Hâlihaz›rdaki
geliﬂmeler Türkiye’nin bir dizi zorlu¤un üstesinden geldi¤ini, ancak
büyüme potansiyelini tümüyle realize etmesi için reformlar› sürdürmesi
gerekti¤ini göstermiﬂtir. AB’ye kat›l›m süreci uyumun geçmiﬂte oldu¤undan daha az engebeli bir ﬂekilde gerçekleﬂmesini sa¤lamaya yard›mc› olabilir” denildi.

48 sayfal›k raporda Türkiye’nin
‹kinci Dünya Savaﬂ›’nda bu yana
uygulad›¤› büyüme çabalar›n›n iki
sebepten dolay› “vasat ve idealin alt›nda” oldu¤u belirtildi. Raporda,
“1980’e kadar Türkiye güçlü bir müdahaleci ekonomik modele sahip
kapal› bir ekonomiydi ve 1990’larla
birlikte Türkiye, kronik makroekonomik istikrars›zl›k nedeniyle boom-bust (aç›klar›n dövizle finanse
edildi¤i, ancak döviz k›tl›¤› olunca
çöken) büyüme modeli deneyimine
giriﬂti. 1980’lerde baﬂlayan liberalleﬂme, güçlü makroekonomik politikalar ya da özellikle bankac›l›k sektöründe, uygun biçimde güçlendirilmiﬂ
kurumsal ve düzenleyici çerçeve eﬂli¤inde gerçekleﬂmedi” denildi.
1990’lar›n 2000/2001 ekonomik
kriziyle sona eren çalkant›l› bir dönem olarak görüldü¤ü belirtilen raporda, krizin sonunda Türkiye’yi siyasi ve demokratik kurumlar›n› ve
ekonomik yap›s›n› yenileﬂtirmeye
teﬂvik etti¤i kaydedildi. 2002-2007
döneminde makroekonomik istikrar,
cesur yap›sal reformlar ve daha h›zl›
kalk›nma görüldü¤ü belirtilen rapor-

da, “Türkiye borç faizi uçurumunun
kenar›nda sendeleyerek sadece birkaç y›l içinde kamu borç stokunu
2001’deki GSY‹H’s›n›n yaklaﬂ›k yüzde 74’ü düzeyinden, 2008’de
GSY‹H’s›n›n yüzde 40’› düzeyine indirmeyi baﬂarm›ﬂt›r. Sat›n Alma Paritesiyle kiﬂi baﬂ›na reel GSY‹H,
2001’de AB ortalamas›n›n yüzde
36’s› düzeyindeyken, 2008’de yüzde
46’s› düzeyine yükselmiﬂ, Reel
GSY‹H büyümesi 2002/2006 aras›nda yüzde 7.2’ye ulaﬂm›ﬂt›r” denildi.

ﬁOKLARA DAHA D‹RENÇL‹
Raporda “Türkiye ﬂu anda iç ve
d›ﬂ ﬂoklara karﬂ› çok daha dirençli”
denilirken döviz kuru üzerindeki
bask›lar›n bankac›l›k sektörü ya da
paraya olumsuz yans›mad›¤›, aksine
ekonomik ajanlar›n 2008’in sonunda ve 2009’un ilk aylar›nda konjonktüre ters yönde ekonomik politikalar sergiledikleri, yurtiçi varl›klara da güven gösterdikleri belirtildi.
Raporda ﬂöyle denildi: “Bankac›l›k
sektörü kriz süresince, sa¤l›kl›, kârl›
ve yeterli sermayeye sahip olmuﬂtur. D›ﬂ finansmana eriﬂim, borçlan›lm›ﬂ miktarlar azalm›ﬂ ve maliyet
artm›ﬂ da olsa, hem kamu hem de
özel sektör aç›s›ndan korunmuﬂtur.
Cari iﬂlemler aç›¤›n›n azalmas›, d›ﬂ
talepteki çöküﬂe adapte olmay› denedi¤ini göstermektedir.”

DE‹K, yeni dönemde giderek
önemi artan Latin Amerika bölgesinde iﬂ geliﬂtirme faaliyetlerine
devam ediyor. Türk-Asya Stratejik
Araﬂt›rmalar Merkezi’nin (TASAM)
yürütmekte oldu¤u Latin Amerika
ve Karayipler Çal›ﬂtay›’na kat›larak
bölgedeki çal›ﬂmalar›n› aktaran
Türk - Brezilya ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›
ve TUKLAD (Karayipler ve Latin
Amerika Ticaret Derne¤i) Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Aykut Eken ve
DE‹K /Türk Meksika ‹ﬂ Konseyi
Baﬂkan› ve ‹stanbul Meksika Fahri
Konsolosu Varol Dereli, çal›ﬂtay›n
ekonomik taraf›n› yürütebileceklerini aktard›. Toplant› s›ras›nda bir
konuﬂma yapan Aykut Eken TASAM taraf›ndan yürütülen bu çal›ﬂtay›n ve projelerin bölgedeki iﬂ
hacminin artmas›nda faydal› olaca¤›n› kaydetti. DE‹K’in öncelikli
olarak ﬁili ve Brezilya’ya yönelik iﬂ
geliﬂtirme faaliyetlerinde bulunaca¤›n› belirten Eken, ﬁili ile serbest
ticaret anlaﬂmas› imzalanaca¤›n›
aç›klad›. Latin Amerika bölgesine
özellikle siyasi düzeyde yap›lan ziyaretlerin son dönemde artt›¤›n›
ve bölgenin yeni iﬂbirliklerine aç›k
oldu¤unu söyleyen Eken, bu anlamda TASAM ile gerçekleﬂtirile-

cek olan bu projenin uzun vadede
yeni yat›r›mlara ortam haz›rlayaca¤›n› ifade etti. Varol Dereli ise iki
ülke halk›n›n birbirini tan›mas› gerekti¤ini söyledi. Güven ortam›n›n
ticari iliﬂkilerde oldukça önemli oldu¤unu belirten Dereli, Latin
Amerika ile iﬂ yapabilmek için
daha s›k ziyaretler yap›lmas›ndan
ve Latin Amerika’ya iliﬂkin araﬂt›rma projelerinin geliﬂtirilmesinin gereklili¤inden bahsetti.

Hangi ülkede
iﬂ yapmak istiyorsunuz?
DE‹K, Türk özel sektörünü sadece iﬂadamlar› ile buluﬂturmuyor
ayn› zamanda ‘hangi ülkede nas›l
iﬂ yap›l›r?’ sorusunun cevaplar›n›
da araﬂt›r›yor. Bu anlamda DE‹K
taraf›ndan haz›rlanan iﬂ yapma
rehberlerinin say›s› 10’a ulaﬂt›. ﬁu
ana kadar haz›rlanan Kazakistan
‹ﬂ Yapma Rehberi, Rusya ‹ﬂ Yapma Rehberi, Hindistan ‹ﬂ Yapma
Rehberi, K›rg›zistan ‹ﬂ Yapma
Rehberi, Latin Amerika ve Karayipler ‹ﬂ Yapma Rehberi Türk
özel sektörünün bilgisine sunuldu. Yeni dönemde de Bosna Hersek ‹ﬂ Yapma Rehberi, Kosova ‹ﬂ
Yapma Rehberi, K›rg›zistan ‹ﬂ
Yapma Rehberi, Moldova ‹ﬂ Yapma Rehberi de DE‹K üyelerine
gönderilecek. DE‹K üyesi olman›n faydalar›ndan yararlanan Türk
firmalar› bu kitaplarda her türlü
sorunun yan›t›n› bulabilecekler.
Ülkenin yat›r›m imkânlar›ndan iﬂ
kurma prosedürlerine kadar pek
çok bilginin yer ald›¤› iﬂ yapma
rehberleri Türk özel sektörünün

DE‹K Üyesi Olan Firmalar
27 Temmuz -1 Eylül 2009
■ Corus Çelik Tic. A.ﬁ. / ‹stanbul
■ Dante Turizm Organizasyon Tan.
Rek. Ltd. ﬁti. / ‹stanbul
■ DFD Lojistik Hizmetleri San. ve Tic.
A.ﬁ. / ‹stanbul
■ Eubro Sigorta ve Reasürans
Brokerli¤i A.ﬁ. / ‹stanbul
■ Mavi Deniz Çevre Hiz. A.ﬁ. / ‹stanbul
■ Sun Ulaﬂ›m Müﬂ. Rek. ‹nﬂ.
San. Tic. Ltd. ﬁti. / ‹stanbul
■ Vestas Rüzgâr Enerjisi Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. ﬁti. / ‹stanbul

çok iﬂine yarayacak. Yak›n zamanda haz›rl›¤› bitecek olan Suriye, Protekiz ve KKTC rehberleri
de DE‹K üyelerinin be¤enisine sunulacak. Çok say›da araﬂt›rman›n
yer ald›¤› bu kitapç›klar ayn› zamanda ülkeler aras› saat fark› gibi
pratik bilgilere de yer veriyor.

PARANIN OLMADI⁄I B‹R EKONOM‹K S‹STEM: BARTER
no¤lu barter sistemini asl›nda çok
öncelerden beri takas ﬂeklinde uyguluyordu, iﬂte barter sisteminin temelinde de takas dedi¤imiz karﬂ›l›kl›
de¤iﬂ-tokuﬂ yat›yor. ‹nsano¤lunun
fark›nda olmadan yapt›¤› bu ticaret
zamanla barter ismini ald› ve daha
profesyonelce yap›lmaya baﬂland›.
Modern anlamda barter uygulamalar›
1930’lu y›llarda olmuﬂtur. 1929’da ortaya ç›kan dünya ekonomik krizi, ellerinde yeterli miktarda mal ve hizmet bulunan firmalar› ve ülkeleri,
içinde bulunduklar› nakit s›k›nt›s›n›
aﬂmak için barter uygulamas›na yönlendirmiﬂtir. Dolay›s›yla sistemin
ekonomik olarak kullan›m denemeleri bu y›llarda olmuﬂtur. Barter sistemini ortaya ç›karan bir di¤er neden
de, iﬂletmeler aras›ndaki dayan›ﬂma
ve iﬂbirli¤ini art›rmak ve holdinglere karﬂ› korunmak olmuﬂtur. Bu
amaçla Avrupadaki küçük ve orta
ölçekli iﬂletmeler bir organizasyona
ihtiyaç duymuﬂlar ve 1934 y›l›nda
‹sviçre’de barter sistemini kurmuﬂlard›r. Sistemin en etkili ve baﬂar›l›
uyguland›¤› ülke ABD’ dir. Barter,
bu ülkede 1960’l› y›llardan bu yana
uygulanmakta olup, yaklaﬂ›k olarak
500 barter organizasyonu ve 500
bin civar›nda firma bu sistemi kullanmaktad›r. Ülkemizde ise 1990’l›
y›llar›n ikinci yar›s›ndan sonra uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Bugün dünya ticaretinin yüzde
40’› barter sistemi ile yap›lmaktad›r.

Dünya barter ticareti, merkezi Amerika’da bulunan Dünya Barter Birli¤i
(IRTA) taraf›ndan örgütlenmektedir.
IRTA, 1979 tarihinde kurulmuﬂ olup
halen Türkiye dahil otuza yak›n ülkede temsil edilmektedir.

YASAL ÇERÇEVE
Türkiye’de barter uygulamas›n›n
yasal bir çerçevesi yoktur. Yap›lan iﬂlemler mevcut olan genel hükümlerle yürütülmektedir. Di¤er bir ifadeyle
Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dikkate al›nmaktad›r. Barter ﬂirketlerinin üyeleriyle
yapt›¤› üyelik sözleﬂmesi karma nitelikli bir sözleﬂmedir. Sözkonusu sözleﬂme; vekaleti içermesi dolay›s›yla
vekalet sözleﬂmesi, sistemden kaynaklanan alacaklar›n barter ﬂirketi taraf›ndan garanti edilmesi dolay›s›yla kefalet
sözleﬂmesi, üyelerin alacaklar›n› belli
bir süre sonunda sistemden mal veya
hizmet olarak alamamalar› durumunda, alacaklar›n sisteme devrini öngörmesi nedeniyle alaca¤›n temliki sözleﬂmesi ve üyelerin alacak ve borçlar›n›n karﬂ›l›kl› olarak birbirinden mahsubuna imkan vermesi ile de cari hesap sözleﬂmesi niteli¤i taﬂ›maktad›r.

S‹STEM‹N ‹ﬁLEY‹ﬁ‹
Barter sistemi, firmalar›n biraraya
gelerek oluﬂturdu¤u bir pazard›r ve
bu pazar firmalar›n arzlar› ve talepleri ile iﬂler. Barter sistemi ile çal›ﬂan
firmalar›n arz ve talepleri barter or-

tak pazar›n› oluﬂturur. Firma, barter
ortak pazar›ndan sat›n ald›¤› mal ve
hizmetlerin bedelini, üretti¤i veya ticaretini yapt›¤› ürünleri barter ortak
pazar›nda satarak öder. Ayn› ﬂekilde
pazara ürün satan firma da, bedelini
barter ortak pazar›nda sat›ﬂa sunulmuﬂ
mal ve hizmetler listesinden diledi¤ini
sat›n alarak tahsil eder. Görülebilece¤i
üzere ortada bir havuz vard›r ve firmalar bu havuzu kullanmaktad›rlar. Firmalar bu havuz yoluyla birbirlerinden
do¤rudan al›m yapmakta, ancak sisteme borçlanmaktad›rlar. Böylece mal
veya hizmet sat›c›s›n›n alaca¤› garanti
alt›na al›nmaktad›r.
Barter sisteminde gerçekleﬂen bir
iﬂlemde fiyat, kalite, teslimat ﬂartlar›
ile ilgili bütün ﬂartlar al›c› ve sat›c› taraf›ndan karﬂ›l›kl› belirlenir. Barter
ﬂirketi, barter serbest piyasa anlay›ﬂ›nda iﬂlemlerin gerçekleﬂmesine
özen gösterir, ancak hiçbir barter sistemi üyesine ürününü piyasaya arz
etti¤i fiyattan daha yüksek bir fiyatla
satmas›na izin vermez.
Barter iﬂlemleri, barter ﬂirketleri
eliyle yürütülür, temelde pazar ve
sektör k›s›tlamas› olmaks›z›n her firma barter sistemine üye olma hakk›na sahiptir. Ancak bu hak barter
ﬂirketinin izni ile kullan›l›r. Barter
ﬂirketi barter sistemini uygularken
bir finans ﬂirketi gibi çal›ﬂ›r. Üye firma her türlü mal ve hizmet ihtiyac›n›
sistemden sat›n alarak barteri bir finansman modeli olarak kullanabilir.

C M Y B

Sat›n ald›¤› ürünün bedeli kadar barter sistemine borçlan›r. Sistem, al›c›
firmaya borcunu kendi ürünü ile ödeyebilmesi için 9-12 ay vade tan›r. Firma
bu süre içerisinde kendi ürün ve hizmetleri ile borcunu ödeyebilir, ancak 912 ayl›k sürede sisteme sat›ﬂ yapamaz
ise bu süre sonunda borcunu nakit olarak öder. Böylelikle 9-12 ay için s›f›r faizli kredi kullanm›ﬂ olur. Barter ﬂirketleri yapt›klar› hizmet karﬂ›l›¤› olarak
üyelerinden barter komisyonu ve üyelik
aidat› talep etmektedirler. Barter komisyonu, her barter iﬂleminde al›c› ve sat›c›dan yüzde 2- yüzde 5 oran›nda al›nan
bir mebla¤d›r. Barter üyelik aidat› da,
üyelerin barter hizmetlerinden faydalanmalar›n›n bedeli olarak y›ll›k olarak al›nan de¤iﬂik tutardaki bedeldir.

S‹STEM‹N AVANTAJLARI
■ Etkili bir stok sat›ﬂ yöntemidir,
■ At›l kapasitelerin kullan›lmas›na
imkan verir,
■ Yeni pazarlara ulaﬂmay› kolaylaﬂt›r›r,
■ Ücretsiz olarak reklam, pazarlama
ve tan›t›m deste¤i sa¤lar,
■ Tahsilat garantisi sa¤lar,
■ Üyelerini rekabetin zararl› etkilerinden korur,
■ 12 aya varan faizsiz mal ve hizmet
deste¤i kullanma imkan› sunar,
■ Nakit ödemeksizin mal ve hizmet
al›m›na finansman olana¤› sa¤lar, nakit para firmada kal›r,
■ Sat›ﬂ art›r›c› özelli¤i nedeniyle üretim ve istihdam› art›r›r.

SONUÇ
Barter, globalleﬂen dünyada yeni
müﬂteri potansiyeline ulaﬂmak ve zaten var olan ticareti geliﬂtirmek için
en ekonomik sistemdir. Al›c› ve sat›c›n›n mevcut ekonomik ﬂartlarda en
iyi koﬂullarda pazar bulup al›ﬂveriﬂlerini bu pazarda yapmalar›n›
sa¤layan bir al›ﬂveriﬂ kulübü;
mevcut stoklar›n eritildi¤i, at›l kapasitenin de¤erlendirildi¤i, nakit
kullanmaks›z›n ihtiyaç duyulan
ürünlerin sat›n al›nabildi¤i bir
ekonomik düzendir. Amerika’da
y›lda yüzde 16 oran›nda art›ﬂ gösteren, The Economist Dergisine
göre de 2010 y›l›nda dünya ticaretinin yüzde 50’sinin gerçekleﬂtirilmesinde kullan›lacak bir büyük
yap›d›r. Yaln›zca kriz ortam›n›n
de¤il normal seyreden zamanlar›n
da finans ve ticaret sistemi olan barter, nakit s›k›nt›s› ve buna ba¤l› üretim-istihdam kayb›n›n maksimal boyutta yaﬂand›¤› günümüz kriz ortam›nda, özellikle küçük ve orta ölçekli firmalar›n tahsilat riski yaﬂamadan sat›ﬂlar›n› art›r›p yeni müﬂteriler
kazanabilece¤i son derece ciddi bir
sistem olarak de¤erlendirilmektedir.
Halen Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleriyle yürütülen
sistemin; yap›lacak yasal düzenlemelerle kendi mevzuat›na kavuﬂmas› ile, çok daha fazla iﬂlerlik
kazanaca¤› ve ülkemizde de hak etti¤i yeri bulaca¤› ﬂüphesizdir.

C M Y B
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Prensi için
resepsiyon
düzenlenecek

Kosta Rika Baﬂkan›
Türkiye’ye gelecek
Kosta Rika Devlet Baﬂkan›
Oscar Arias, Türkiye’ye ziyarete gelerek Türk özel sektörü ile görüﬂmek istiyor. Latin
Amerika bölgesinde geçti¤imiz y›ldan bu yana faaliyet
gösteren Türk-Meksika ve
Türk-Brezilya ‹ﬂ Konseyleri’nin son dönemde Latin
Amerika’ya gerçekleﬂtirdi¤i
ziyaretler sonucu Türk iﬂadamlar› ile daha çok biraraya gelme f›rsat› bulan yetkililer, ﬂimdi geri dönüﬂ yaparak
birer birer Türkiye’ye geliyor. 24 Kas›m tarihinde ‹s-

tanbul’da düzenlenecek olan
toplant›n›n Türkiye’nin Latin
Amerika stratejisinde edinilen baﬂar›ya örnek teﬂkil
edece¤i düﬂünülüyor. Bu çal›ﬂmalar sonucunda her iki
ülke aras›nda yeni iﬂbirlikleri
ve ortakl›klar›n do¤mas›
bekleniyor. 2002 y›l› Dünya
Kupas› s›ras›nda Kosta Rika
ile karﬂ› karﬂ›ya gelen Türkiye’nin ekonomi alan›nda
da iﬂbirli¤i yapabilece¤i
alanlar› keﬂfedece¤i ifade
ediliyor. Daha fazla bilgi
için halea@deik.org.tr

80 milyar dolar tutar›ndaki dev projeler, “Liman Kenti”, “Endüstri Kenti”, “Sahil Kenti”, “E¤itim Kenti” ve “Yaﬂam Kenti”nden oluﬂuyor.

Suudiler 5 projeyi
Türk yat›r›m›na açt›
Suudi Arabistanl› yat›r›mc›lar yeni dönemde hayata
geçirmeyi planlad›klar› ve toplam 80 milyar dolar›
bulan beﬂ ayr› projeyi Türk özel sektörüne tan›tmak
amac›yla Türk-Suud ‹ﬂ Konseyi Toplant›s›’na kat›ld›.

General Brent Scowcroft, Türkiye’ye ilgisiyle de tan›n›yor.

General Scowcroft
ile 2009 y›l› süzgeci

Türk-Amerikan ‹ﬂ Konseyi, her y›l oldu¤u gibi
bu y›l da Amerika’n›n en
deneyimli isimlerinden
General Brent Scowcroft
ile Türk özel sektörünü
biraraya getiriyor. Geçti¤imiz y›l yap›lan toplant›da
tüm dünyay› etkisi alt›na
alan ve piyasalar› alt üst
eden kriz döneminden
bahseden General Scowcroft’un, bu sene TürkAmerikan iliﬂkilerinde gelinen noktay›, ABD Baﬂkan› Obama’n›n Türkiye ziyaretini ve bu ziyaretin
her iki ülke iliﬂkilerine
olan etkilerini ele alaca¤›
bekleniyor. Ayn› zamanda
American Turkish Council
(ATC) baﬂkanl›¤›n› da yürüten General Scowcroft,

Türk iﬂadamlar›na olan
yak›nl›¤› ve Türkiye’ye
olan ilgisiyle de tan›n›yor.
Geçti¤imiz y›l yap›lan toplant›da özellikle kriz döneminde ABD’li iﬂadamlar›n›n “bekle ve gör” konumuna geçti¤ini söyleyen
Scowcroft’un, bu sene yeni yat›r›m ortam›ndan ve
ABD’deki ticari hareketlilikten bahsedece¤i düﬂünülüyor. Scowcroft, toplant›da Türk iﬂadamlar›
ile hem 2009 y›l›n› süzgeçten geçirecek hem de
2010 y›l›na iliﬂkin öngörülerini anlatacak. TürkAmerikan ‹ﬂ Konseyi ev
sahipli¤inde yap›lacak
toplant› 18 Kas›m’da ‹stanbul’da. Daha fazla bilgi için halea@deik.org.tr

Makedonya önem kazand›
Türk-Makedon ‹ﬂ Konseyi’nin
yaz boyu gerçekleﬂtirdi¤i çal›ﬂmalar sonucu yat›r›mc›lar›n
Makedonya pazar›na daha
fazla yer almak istemesiyle
birlikte 20 Kas›m’da ‹stanbul’da “Türk-Makedonya ‹ﬂ
Forumu” düzenleniyor. 2000
y›l›nda imzalanan serbest ticaret anlaﬂmas›n›n faydalar›ndan daha fazla yararlanmak
isteyen iﬂ adamlar›, Türkiye’ye ziyarete gelerek Türk
iﬂadamlar›na yat›r›m teklifin-

de bulunacaklar. “Yat›r›m Ortam› ve Uluslararas› Kuruluﬂlarla ‹liﬂkiler”, “Altyap› Projeleri”, “Turizm ve Enerji Sektörleri”, “Ekonomik Kümeler
ve Serbest Ekonomi Bölgeleri” baﬂl›kl› panellerin yer alaca¤› foruma Devlet Bakan›
Zafer Ça¤layan ve Makedonya Baﬂbakan› Nikola Gruevski’nin kat›l›mas› bekleniyor.
Toplant›ya kat›lmak için firmalar›n DE‹K’e baﬂvurmalar›
yeterli. acora@deik.org.tr

Suudi Arabistan, “Liman Kenti”,
“Endüstri Kenti”, “Sahil Kenti”, “E¤itim Kenti” ve “Yaﬂam Kenti” isimlerinde baﬂlat›lan yaklaﬂ›k 80 milyar
dolar tutar›ndaki dev projeleri görüﬂmek için Türkiye’ye geldi. Türk-Suud ‹ﬂ Konseyi 10 Haziran 2009 tarihinde TOBB Plaza’da Türk ve Suudi
iﬂ adamlar›n› buluﬂturdu. Yaklaﬂ›k 30
Suud iﬂ adam›n›n kat›ld›¤› toplant›da
küresel krizle mücadelede ortak çözümlerin geliﬂtirilmesi için iﬂbirli¤i
platformu oluﬂturulmas› yolunda
ad›mlar at›ld›. Toplant›ya kat›lan
Türk-Suud ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Ali
Bayramo¤lu bu f›rsat›n kaç›r›lmamas›
gerekti¤ini söyledi.
Toplant›da Türkiye ve Suudi Arabistan aras›nda bulunan ticaret ortam› masaya yat›r›l›rken ayn› zamanda
Suudlu iﬂ adamlar›n›n yeni dönemde
gerçekleﬂtirmeyi planlad›¤› yat›r›mlar› için haz›rlad›klar› projeler de görüﬂüldü. ‹ki ülke iﬂ adamlar›n›n her
alanda güçlü bir iliﬂkisi oldu¤unu
söyleyen yetkililer hâlihaz›rda bulunan 5,5 milyar dolar ticaret hacminin
art›r›lmas› gerekti¤ini belirtti. Hedefin 10 milyar dolar oldu¤unu ifade
eden Türk-Suud ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›

Ali Bayramo¤lu Suudi Arabistan’›n
krizden etkilenmedi¤ini ve yat›r›mlar›na devam etti¤ini söyledi. Suudi
Arabistan’da yeni yat›r›m imkânlar›n›n çok oldu¤unu söyleyen Bayramo¤lu bu f›rsat› de¤erlendirmenin
önemli oldu¤unu kaydetti.

5 PROJE 80 M‹LYAR DOLAR
Suudi Arabistanl› yat›r›mc›lar›n yeni
dönemde hayata geçirmeyi planlad›¤›
ve toplam 80 milyar dolar› bulan 5
projeyi Türk özel sektörüne tan›tmak
için geldikleri toplant›da projelere iliﬂkin detayl› bilgi verildi. Liman Kenti,
Endüstri Kenti, Sahil Kenti, E¤itim
Kenti ve Yaﬂam Kenti olarak adland›r›lan projelerin öncelikli olarak alt
yap›s›n›n oluﬂturulmas›n›n önem arz
etti¤ini söyleyen Suudlu yetkililer bu
projelerde Türk firmalar› ile iﬂbirli¤i
halinde olmak istediklerini iletti.
Türkiye’ye yat›r›mc› olarak güvendiklerini ve yeni yat›r›mlar için öncelikli olarak Türkleri seçtiklerini
kaydeden Suudlu giriﬂimciler projelerde mutlak iﬂbirli¤ine önem verdiklerini söyledi. Suudi tar›m ﬂirketi
Planet Food World’ün Baﬂkan› Fahad Hamad Al-Nafi toplant›da Türki-

ye’de 20 milyar dolar yat›r›mla 5 y›lda 20 bin modüler organik çiftlik
kuracaklar›n› ve 200 bin tar›m iﬂçisi
yetiﬂtireceklerini aç›klad›. Bunlar›n
tar›m, bal›kç›l›k, tavukçuluk ve hayvanc›l›k olmak üzere 4 ayr› konuda
ihtisaslaﬂm›ﬂ tesisler olaca¤›n› ve her
bir çiftli¤in birer hektar üzerine kurulaca¤›n› söyleyen Al-Nafi, arazileri
sat›n almak yerine iﬂleteceklerini belirtti. Al-Nafi, 5 çiftlik için Tekirda¤
Üniversitesi’nin kendilerine yer tahsis etti¤ini belirterek ODTÜ ve di¤er
üniversitelerle de görüﬂtüklerini, ayr›ca Türkiye’deki may›nl› arazilerle
de ilgilendiklerinin alt›n› çizdi.

V‹ZEDE KOLAYLIK ÖNEML‹
Suudlu yetkililere Türk iﬂadamlar›n›n s›k›nt›lar›ndan da bahseden Ali
Bayramo¤lu ﬂunlar› kaydetti: “Suudi
Arabistan’da iﬂ yapmakta olan ya da
yapmak isteyen iﬂadamlar›m›za vize
alma kolayl›¤› sa¤lanmas› büyük
önem taﬂ›maktad›r. Bunun yan›nda
Türk bankalar›n›n verdi¤i teminat
mektuplar›n›n Suudi Arabistan makamlar›nca kabul görmemesi gibi
problemler yaﬂ›yoruz. Bu ve bunun
gibi sorunlar›n özellikle iki ülke devlet yetkililerinin giriﬂimleriyle aﬂ›labilece¤ini umuyoruz. Bankac›l›k sektöründe en köklü bankam›z olan Ziraat Bankas›’n›n Suudi Arabistan’n›n
Cidde kentinde 2009 y›l› içinde bir
ﬂube açacak olmas› son derece
memnuniyet verici bir geliﬂmedir.”

Türkiye’den H›rvatistan’a turizm ata¤›
H›rvatistan nüfusunun yüzde 6’s›na
istihdam imkân› sa¤layan ve ekonomisinde oldukça önemli bir yere sahip olan turizm sektörü Türk-H›rvat ‹ﬂ
Konseyi giriﬂimleri ile projelendirmeye aç›lacak. Kas›m ay›nda düzenlenecek olan “Türk-H›rvat ‹ﬂ Konseyi Turizm Forumu” s›ras›nda görüﬂülecek
olan turizm projelerinin, yeni dönemde pek çok ortakl›¤a sahne olaca¤›
öngörülüyor. Bin 800 kilometrelik Adriyatik sahil ﬂeridinde bin 185 adas›
bulunan ve Akdeniz ikliminin öne
ç›kt›¤› H›rvatistan, do¤al güzellikleri
ile turizm sektöründe geliﬂtirilmeye
uygun potansiyele sahip bir ülke olarak nitelendiriliyor. Avrupa’n›n yo¤un
turist gönderimi bar›nd›ran bölgeleri
ile k›sa mesafede konumlanan H›rvatistan’da ayn› zamanda 13 bin 500 gemi kapasiteli toplam 47 marina mevcut. Ülkenin sahip oldu¤u bu do¤al
güzelliklere oranla yüksek kaliteli tesis ve otellere ihtiyaç duymas› nedeniyle, özellikle alt yap› ve inﬂaat sektörlerinde yeni ortakl›klar ve yat›r›mlar gerçekleﬂtirilebilece¤i düﬂünülüyor.
Ülkenin h›zla geliﬂip bir turizm destinasyonuna dönüﬂmesinin kaç›n›lmaz
oldu¤u ve H›rvatistan’›n söz konusu
tesislerin yenilenmesi ve yeniden in-

H›rvatistan, do¤al güzellikleri ile turizm sektöründe potansiyele sahip bir ülke.

ﬂaas›na oldukça s›cak bakt›¤› ifade
ediliyor. H›rvatistan hükümetinin turizm sektöründe özelleﬂtirmeye aç›k
oldu¤u biliniyor. Istria, Primorje-Gorski Kotar, Lika-Senj, Zadarska, SibenikKnin, Split-Dalmacija, Dubrovnik-Neretva bölgelerindeki otellerin ço¤unlu¤unun devlet ait oldu¤u ve yine bu
otellerin özelleﬂtirme sürecinde sat›labilece¤i H›rvat yetkililer taraf›ndan iletilen bilgiler aras›nda yer al›yor. H›rvatistan’da yat›r›m yapmak isteyen Türk
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iﬂadamlar›na kolayl›k sa¤lan›yor. Ayr›ca iki ülke aras›nda bulunan anlaﬂmalar nedeniyle bölgede ticaret ve yat›r›m daha kolay. Yüksek potansiyele
sahip turizm sektöründe faaliyet
gösterebilmek için Turizm Bakanl›¤›
bölge ofisi ile mevcut planlama dökümanlar›n› inceleme, bina ve yer
izinlerin al›nmas›, arazi sahipleri ile
temaslar olarak s›ralan›yor. H›rvatistan hükümeti bu aﬂamada Türk iﬂadamlar›na destek verebiliyor.

Türk
Diasporas›
Moskova’da
toplan›yor
DE‹K bünyesinde faaliyet
gösteren Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi (DT‹K), bugüne kadar 6
farkl› ülkede gerçekleﬂtirdi¤i
Türk giriﬂimcilerle ortak toplant›lar›na devam ediyor. 1011 Kas›m tarihlerinde Maliye
Bakan› Mehmet ﬁimﬂek’in kat›l›m›yla TOBB/DE‹K/DT‹K
Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun ev sahipli¤inde Moskova’da yap›lacak toplant›ya
Moskova’da yerleﬂik tüm
Türk iﬂ adamlar› gelecek.
Türk gücünü yurt d›ﬂ›nda da
ayn› çat› alt›nda buluﬂturma
amac›yla kurulan konsey, bu
çerçevede çal›ﬂmalar›na devam ediyor. Daha fazla bilgi
için aselcuk@deik.org.tr

Bakan
Ça¤layan ile
Bakü ziyareti
Zafer Ça¤layan’›n yeni dönem
D›ﬂ Ticaretten Sorumlu Devlet
Bakan› olmas› ile birlikte DE‹K ‹ﬂ
Konseyleri ile ortak çal›ﬂmalar› giderek h›z kazan›yor. Türk-Azerbaycan ‹ﬂ Konseyi’nin Kas›m
ay›nda gerçekleﬂmesini öngördü¤ü Bakü ziyareti s›ras›nda düzenlenecek olan “Türk-Azerbaycan ‹ﬂ
Konseyi Ortak Toplant›s›”n›n konu¤u olacak olan Ça¤layan’›n,
önem s›ras› olarak ilklerde yer
verdi¤i Azerbaycan’a iliﬂkin de¤erlendirmeleri ve öngörülerini
aktarmas› bekleniyor. Geçti¤imiz
aylarda DE‹K Yönetim Kurulu karar› ile Bakanl›k ziyaretlerinde
görüﬂülen Zafer Ça¤layan’›n DE‹K’e tam destek verilebilece¤i yönünde görüﬂ bildirmesi üzerine
bu ziyaret s›ras›nda Türk iﬂadamlar›n›n görüﬂmelerinden mutlak
sonuç al›nmas› bekleniyor. Tarihi
henüz netleﬂtirilmeyen ziyaretin
Kas›m ay› içerisinde gerçekleﬂtirilmesi öngörülüyor. Daha fazla bilgi için neski@deik.org.tr
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Kosta Rika Baﬂkan›, Türk özel sektörü ile görüﬂmek istiyor.

Türk-Bahreyn ‹ﬂ Konseyi Bahreyn Veliaht Prensi ve Baﬂkomutan Yard›mc›s› ﬁeyh Salman Bin
Hamad Al Khalife’nin 8-10 Kas›m 2009 tarihlerinde ‹SEDAK’›n
kuruluﬂunun 25. Y›ldönümü vesilesiyle ‹stanbul’da düzenlenecek
Ekonomi Zirvesine kat›lmak amac›yla Türkiye’ye geliﬂiyle birlikte
bir resepsiyona düzenleyecek. 9
Kas›m tarihinde yap›lmas› planlanan resepsiyona Bahreyn iliﬂkilerinde önemli yere sahip Türk
banka ve ﬂirketlerinin yönetim
kurulu baﬂkanlar›n›n da kat›lmas›
bekleniyor. Türkiye ve Bahreyn
aras›nda bulunan iliﬂkilerin siyasi
anlamda bir ad›m daha ileri götürülmesi ve her iki ülke yetkililerinin ortak bir noktada buluﬂmas›
amac›yla düzenlenecek olan resepsiyonun ticaret hacmine katk›s› olmas› bekleniyor. Daha fazla
bilgi için: adiblan@deik.org.tr

