TÜRK G‹R‹ﬁ‹MC‹
KIRGIZ‹STAN’DA ‹ﬁ
KOVALAYACAK
DE‹K, Cumhurbaﬂkan›
Abdullah Gül’ün bu ay
K›rg›z›stan ve Tacikistan’a
yapaca¤› ziyarete iﬂadam›
heyetiyle kat›lacak.
Organizasyonda, firmalar ikili
görüﬂmeler yapabilecek.
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TOBB/ DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ile birlikte
Dünya Türk Giriﬂimciler Kurultay›’nda ev sahipli¤i yapan, D›ﬂ
Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan› Kürﬂad Tüzmen, ‘’Tüm
dünyan›n gözü kula¤› bizim
üzerimizde. Baﬂar›lar›m›z› devam ettirmek istiyoruz. Bu dönemde dostlar›m›z› biraz sevindirece¤iz, düﬂmanlar›m›z› biraz

gücendirece¤iz’’ dedi. Türkiye’nin hiç kimsenin kolay vazgeçebilece¤i bir ülke olmad›¤›n› ifade eden Tüzmen, ‘’Türkiye’yi vazgeçilmez k›lan insan
kalitesidir, ekonomik a¤›rl›¤›d›r
ve giriﬂimci gücüdür. Bu platform Türkiye’deki ve tüm dünyadaki Türk giriﬂimcilerinin dinamizmi ve gücünün göstergesidir’’ dedi. Sayfa 2

Dünya Türk Giriﬂimciler Kurultay›’nda Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve Kürﬂad
Tüzmen Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’e teﬂekkür plaketi verdi.

TÜRK G‹R‹ﬁ‹MC‹LER‹N
YURTDIﬁI YATIRIMLARI
■ Yat›r›m yap›lan ülke say›s›
90
■ 2008 yurtd›ﬂ› yat›r›mlar›
5 milyar $
■ En fazla yat›r›m yap›lan ülke Almanya - Kazakistan
■ Avrupa’daki yat›r›m tutar›
90 milyar euro
■ Avrupa’daki Türk iﬂveren say›
120 bin
■ 2020’de Avrupa’daki Türk giriﬂimci say›s› 190 bin

TÜRK D‹ASPORASI ‹LE
‹LK TEMAS GERÇEKLEﬁT‹
DE‹K, gelece¤in güçlü Türk diasporas›yla ilk
temas› gerçekleﬂtirdi. Nisan ay›nda ‹stanbul’da buluﬂan, 2 bini aﬂk›n Türk giriﬂimci,
iﬂadam› ve profesyonel yöneticiler gelece¤in
Türk diasporas› olarak nitelendiriliyor.
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oturup Türkiye geliﬂsin diye beklemedik. ‹ﬂadamlar› ile birlikte dünyan›n dört köﬂesine gittik. Bir liral›k iﬂ ba¤lant›s›n› dahi sevinçle
karﬂ›lad›k. Sizin baﬂat›n›z bizim
baﬂar›m›zd›r. E¤er siz bir güçlükle
karﬂ›laﬂ›rsan›z, ne yap›lmas› gerekiyorsa biz yapar›z” diye seslendi.

TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, vize konusunda
Türkiye’ye karﬂ› haks›z uygulamalar› ortaya ç›karan Avrupa Toplulu¤u Adalet Divan›
Karar›’n›n üzerinden iki ay
geçmesine karﬂ›n ad›m at›lmad›¤›n› söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, “AB ülkeleri her defas›nda Türkiye’nin di¤er kat›l›mc› ülkelerle eﬂit muamele
gördü¤ünü iddia ediyorlar. ‹ﬂ-

te ﬂimdi onlara bu iddialar›n›
kan›tlama ve samimiyetlerini
gösterme f›rsat› do¤du. Bakal›m bu samimiyet testinden
geçip, ayr›mc› olmad›klar›n›
gösterebilecekler mi?” dedi.
Hisarc›kl›o¤lu 45 y›l› geride
b›rakan Türkiye-AB Ortakl›k
iliﬂkisinin dayand›¤› temel
dokümanlar sorunlar›n çözümü için yol gösterdi¤ini dile
getirdi. Sayfa 9

YIRCALI: KÜRESEL

ETK‹NL‹K
GÜÇB‹RL‹G‹NDEN GEÇ‹YOR
DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan›
Rona Y›rcal› “DE‹K olarak Türkiye’yi büyütmeye ve Türkiye’yle beraber büyümeye devam
edece¤iz” dedi. Dünya Türk Giriﬂimciler Kurultay›’nda konuﬂan
Y›rcal› küresel arenada var olabilmek için ekonomik platformda etkin olmak gerekti¤ini
söyledi. “Ekonomik platformda
etkin olabilmenin temelinde ise
birlikte düﬂünmek, birlikte planlamak ve birlikte hareket etmek
yat›yor” diyen Y›rcal›, ortak çaba
ile küresel ekonomide baﬂar›l›
olunaca¤›n› belirtti. Dünya türk

Giriﬂmciler Kurultuy›’n›n bu
anlamda çok önemli oldu¤unu
aktaran Y›rcal›, “Toplant›larla sorunlara çözüm aramaya çal›ﬂt›k,
ekonomik f›rsatlardan nas›l istifade edebilece¤imizi tart›ﬂt›k”
diye konuﬂtu. Sayfa 4

KURULTAYA GEN‹ﬁ KATILIM
DE‹K, Dünya Türk Giriﬂimciler
Kurultay› kapsam›nda gelece¤in
“Türk Diasporas›”n›n görüﬂlerinin
al›nd›¤› bir anket çal›ﬂmas› yapt›.
Ankete, yurtd›ﬂ›nda ve yurtiçinde
ticari faaliyette bulunan ve Barbados Adas›’ndan Küba’ya; Japonya’dan; Kenya’ya dünyan›n çeﬂitli
co¤rafyalar›ndan Kurultay’a kat›lmak üzere Türkiye’ye gelen 173’ü
yurtd›ﬂ›ndan 233 iﬂadam› aktif
olarak kat›ld›. Türk iﬂ dünyas›n›n

DE‹K VE SANAY‹ BAKANLI⁄I’NDAN
TÜRKMEN‹STAN ÇIKARMASI
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Dünyan›n dört bir yan›ndaki Türk yat›rmc›lar› tek çat› alt›nda toplayan
Dünya Türk Giriﬂimciler Kurultay›’nda güç birli¤i mesaj› verildi.

üç ana konuda nabz›n› tutmay›
hedefleyen anket üç ana bölüm
üzerine kuruldu. Anketin ilk bölümü “Küresel Ekonomide Türk Giriﬂimcilerinin Rolü ve Lobi Faaliyetleri”, ikinci bölümü “Türkiye
Genel Görünüm” üçüncü bölümü
ise kat›l›mc›n›n yer almay› tercih
etti¤i bölgesel oturuma göre, baﬂka bir ifadeyle Asya Pasifik, Ame-

AFR‹KALI ‹ﬁADAMINA KOLAY
V‹ZE, ‹HRACATIMIZI ARTIRIR
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rika, Avrupa, Komﬂu ve Çevre Ülkeler, Türkiye ve Körfez bölgesinden kat›l›mc›lara yönelik olarak
düzenlendi. Buna göre Avrupa
bölgesine iliﬂkin bölüme yan›t verenlerin say›s› 94, Asya Pasifik’e
yan›t verenlerin say›s› 14; Amerika’ya 11, Komﬂu ve Çevre Ülkelere 44; Körfez bölgesine yan›t verenlerin say›s› ise 9.

SIKINTILAR AﬁILIRSA ‹RAN’LA
TÜRK‹YE’N‹N T‹CARET‹ PATLAR

IMF
AVRUPA’NIN
EN ‹Y‹LER‹NDEN
B‹R‹ TÜRK‹YE
IMF taraf›ndan
haz›rlanan Küresel
Mali ‹stikrar
Raporu’na göre
Türkiye Avrupa’daki
yükselen ekonomiler
aras›nda kredi/mevduat
dengesi aç›s›ndan en iyi
iki ülkeden biri.
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2010
TÜRK‹YE’DE
JAPON YILI
‹LAN ED‹LD‹
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D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu
(DE‹K) 10-11 Nisan tarihleri aras›nda D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤› ile birlikte büyük bir organizasyona imza att›. 80 ülkeden gelen 2000’i aﬂk›n Türk giriﬂimci sini, Dünya Türk
Giriﬂicimler Kurultay›’nda buluﬂturdu. Ana temas› “Küresel Güç
Türkiye” olan kurultayda yurtd›ﬂ›nda bir etkili bir “Türk diasporas›”
oluﬂturulmas› görüﬂü öne ç›kt›.
Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›
Rifat Hisarc›kl›o¤lu dünyadaki en
etkin diasporalardan biri olmay›
hedeflediklerini söyledi. Devlet
Bakan› Kürﬂad Tüzmen ise, Türkiye’nin ‘küresel güç’ olma hedefinden vazgeçmedi¤inin alt›n› çizerek
giriﬂimcilere “Bu dönemde dostlar›m›z› sevindirece¤iz, düﬂmanlar›m›z› biraz üzece¤iz. ﬁimdiden çevreye verdi¤imiz rahats›zl›ktan dolay› özür diliyoruz. Masam›zda

AB ÜLKELER‹
V‹ZE TEST‹NDEN GEÇ‹YOR
H‹SARCIKLIO⁄LU:
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PAZARTES‹

Aç›l›ﬂ töreninde“Opera Twins” Didem ve Sinem Bal›k kardeﬂler
kurultaya özel haz›rlad›klar› repertuarlar›yla mini bir konser verdi.

Aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n›n ard›ndan merhum Sak›p Sabanc›’n›n ölüm
y›ldönümü olmas› nedeniyle Güler Sabanc›’ya plaket takdim edildi.

Kurultaya kat›lan dünyan›n farkl› noktalar›ndaki Türk giriﬂimciler
birlikte hareket ederek etkili bir güç olacaklar› mesaj›n› verdiler.

Türk giriﬂimcinin yeni hedefi
küresel güç haline gelmek
Dünyan›n çeﬂitli ülkelerinden bir araya gelen 2 bin
Türk giriﬂimci “Küresel Güç
Türkiye” dedi. ‹stanbul’da
düzenlenen “Dünya Türk
Giriﬂimciler Kurultay›”
kamudan özel sektöre,
profesyonellerden genç
giriﬂimcilere kadar tüm
kesimleri biraraya toplad›.

‘Küresel Güç Türkiye’ temas›yla düzenlenen Dünya Türk Giriﬂimciler Kurultay›’na çok say›da devlet bakan› ve üst düzey yöneticiler kat›ld›.

Güç Türkiye” slogan› etraf›nda, dünyan›n
dört bir yan›ndan gelerek bu kurultayda güçlerini birleﬂtirdi¤ini ifade eden Hisarc›kl›o¤lu,
“Art›k yurtd›ﬂ›ndaki Türkler, birbirlerini rakip
olarak görmeyecek. Onun ekme¤ine, onun
iﬂine göz koymayacak. Bizim savaﬂ›m›z, pastadan dilim çalma savaﬂ› de¤il, pastay› büyütme savaﬂ›d›r. Almanya yok, Avrupa var. Avrupa yok, Dünya var. Ölçe¤imizi büyütmeliyiz.
Birlikte iﬂ yapmay›, ortakl›klar kurmay› ö¤renmeliyiz. Zira rekabetin küresel yaﬂand›¤›
bir dünyada küçük kalan, geride kal›r” diye
konuﬂtu. Dünyan›n farkl› noktalar›ndaki
Türk giriﬂimcilerin birlikte hareket ederek etkili bir güç olacaklar›n›n alt›n› çizen Hisarc›kl›o¤lu “Ayr›l›ktan azap, birlikten bereket geldi¤ini unutmayaca¤›z. Bir olaca¤›z, iri olaca-

¤›z, diri olaca¤›z. Önümüzdeki haziran ay›nda Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri olacakt›r. Aday olmal›s›n›z, Türk adaylar› desteklemelisiniz. Avrupa’daki gücünüzü hissettirmelisiniz. ‹ran’›n veya Körfez ülkelerinin, en
büyük zenginli¤i petrolleri olabilir. Rusya’n›n
do¤algaz olabilir. Çin’in geniﬂ insan kayna¤›
olabilir” diye konuﬂtu.

ZAMAN PAN‹KLEME ZAMANI DE⁄‹L
Tayvan’›n kendisini halk›n›n zekâs›ndan
baﬂka zenginli¤i olmayan bir ülke olarak
tan›mlad›¤›na dikkat çeken Hisarc›kl›o¤lu:
“Biz de En büyük sermayesi giriﬂimcisinin
müteﬂebbis ruhu olan ülkeyiz” dedi. Coca
Cola Baﬂkan› ve Üst Yöneticisi (CEO),
Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi Yüksek ‹stiﬂare Ku-

rulu Baﬂkan› Muhtar Kent, ‘’‹çinde bulundu¤umuz küresel kriz ak›ll›, cesaretli liderler için bir f›rsat sunabilir. Zaman paniklemenin zaman› de¤ildir’’ dedi. Kent, yurt d›ﬂ›nda yaﬂayan Türkler olarak her platformda Türkiye’ye yard›mc› olma gayreti içinde
olduklar›n› söyledi. ‘’Bugün dünyan›n içinde bulundu¤u mali kargaﬂa içinde sesimizin daha güçlü ç›kmas› için birlikte, beraberce ortak bir zeminde buluﬂabilmek hiç
bu kadar önemli olmam›ﬂt›’’ diyen Kent,
dünyan›n neresine giderse gitsin muhakkak müteﬂebbis bir Türk vatandaﬂ› ile karﬂ›laﬂt›¤›n›, yurt d›ﬂ›nda 1 milyondan fazla
Türk giriﬂimci bulundu¤unu, bunun Türkiye’de çal›ﬂan toplam nüfusun neredeyse
yüzde 5’ini oluﬂturdu¤unu anlatt›.

DE‹K Çek Cumhuriyet’indeki
yeni iﬂ f›rsatlar›n› de¤erlendirdi
DE‹K / Türk Çek ‹ﬂ Konseyi, Cumhurbaﬂkan› Abdullah
Gül’ün Çek Cumhuriyeti temaslar› s›ras›nda bir grup Türk iﬂadam› ile birlikte Cumhurbaﬂkan›’na eﬂlik etti. 29 -30 Nisan tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirilen
ziyaretle birlikte yeni yat›r›m
f›rsatlar› masaya yat›r›ld›.
Prag’da düzenlenen ve Çek
Cumhuriyeti Ticaret Odas› iﬂbirli¤inde gerçekleﬂen TürkÇek ‹ﬂ Konseyi Ortak Toplant›s›’na Gül ile Çek Cumhuriyeti
Cumhurbaﬂkan› Vaclav Klaus
kat›ld›. Çek Cumhuriyetinde
bulunan çok say›da iﬂadam›n›n
haz›r bulundu¤u toplant›da ikili
firma görüﬂmeleri gerçekleﬂtirildi. Çek Cumhuriyeti ile Türkiye
aras›nda bulunan d›ﬂ ticaret
hacminin 2 milyar dolar› aﬂmas›yla birlikte iki ülke aras›ndaki
iﬂbirli¤i f›rsatlar› da art›ﬂ gösteriyor. Vergi muafiyeti f›rsat› Türkiye’nin Çek Cumhuriyetine ihraç etti¤i ürünler aras›nda haz›r
giyim, tekstil, otomotiv ve yan
sanayi, meyve, demir-çelik eﬂya, k›ymetli taﬂlar ve metaller
baﬂ› çekiyor. Çek Cumhuriyetinden ithal edilen ürünler ise

TOBB/ DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ile birlikte ev sahipli¤i yapan,
D›ﬂ Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan
› Kürﬂad Tüzmen, ‘’Tüm dünyan›n gözü kula¤› bizim üzerimizde. Baﬂar›lar›m›z› devam ettirmek istiyoruz. Bu
dönemde dostlar›m›z› biraz sevindirece¤iz, düﬂmanlar›m›z› biraz gücendirece¤iz’’ dedi. Türkiye’nin hiç kimsenin kolay vazgeçebilece¤i bir ülke olmad›¤›n› ifade eden Tüzmen, ‘’Türkiye’yi vazgeçilmez k›lan insan kalitesidir, ekonomik a¤›rl›¤›d›r ve giriﬂimci
gücüdür. Bu platform Türkiye’deki ve
tüm dünyadaki Türk giriﬂimcilerinin
dinamizmi ve gücünün göstergesidir’’
dedi. Dünyada her ﬂeyin miras olarak
b›rak›labilece¤ini ancak baﬂar›n›n b›rak›lamayaca¤›n›, anlatan Devlet
Bakan› Tüzmen ﬂunlar› söyledi: “Dünyada ekonomik kriz, mali kargaﬂa
var. Türkiye’nin ihracat› ocak ﬂubat
ortalamas›nda komﬂu çevre ülkelerden Suriye’ye yüzde 46, Irak’a yüzde
75, M›s›r’a ise yüzde 140 artm›ﬂ durumda . Tüm olumsuzluklara ra¤men
Cumhuriyetin 100. y›l›nda 500 milyar dolarl›k ihracat ile dünyan›n en
fazla d›ﬂ ticaret yapan ilk on üyesi
aras›nda yer alma hedefimizi de¤iﬂtirmedik. ‘Küresel güç Türkiye’ hedefimizden vazgeçmeye niyetimiz yok.”

Liberal aç›k pazar
ekonomisinin uyguland›¤›
Meksika Türk
yat›r›mc›s›na f›rsatlar
sunuyor.

Meksika’da yat›r›m f›rsatlarlar›

Cumhurbaﬂkan› Gül Çek Cumhuriyeti’nde temaslarda bulundu.

makine ve ulaﬂ›m araçlar›, otomotiv sanayi ürünleri, iletiﬂim
cihazlar› ve büro makineleri
olarak s›ralan›yor. Avrupa’n›n
en büyük yedinci enerji ﬂirketi
CEZ ile Akkök Holding ortakl›¤›, Saran Holding’in de içinde
bulundu¤u Odien Group taraf›ndan Çek Cumhuriyetinin en
köklü turizm ﬂirketi CEDOK’un
sat›n al›nmas›, Eczac›baﬂ› ‹laç

Sanayiinin yüzde 75’inin Çek
Zentiva Grubu bünyesine geçmesi, TAV’›n Plzen Havaalan›
yat›r›m› bu ülkede dikkat çeken ortakl›klar. Ayr›ca, Çek
Skoda taﬂ›t araçlar› Yüce Oto/
Do¤uﬂ Grubu taraf›ndan pazarlan›yor. Çek Cumhuriyeti’nde
yeni kurulacak tesisler için 10
y›la kadar kurumlar vergisinden muafiyet sa¤lan›yor.

DE‹K/Türk-Meksika
‹ﬂ
Konseyi, 27 Nisan ’da TOBB
Plaza’da, Meksika ‹hracat ve
Yat›r›m Ajans› “Promexico” ve
Meksika’n›n Ankara Büyükelçili¤i ile iﬂbirli¤inde “Meksika’da Yat›r›m ve Ticaret F›rsatlar›” konulu bir konferans,
düzenledi. Türk-Meksika ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan› Varol Dereli,
baﬂkan yard›mc›lar› Aykut
Eken, Faruk Bil ve Silvyo
Benbassat’in de kat›ld›¤› konferansta Promexico Frankfurt
temsilcisi Sn.CÈsar Fragozo
Lopez taraf›ndan Türkiye ile
Meksika aras›ndaki yat›r›m ve
ticaret f›rsatlar› hakk›nda detayl› bilgi verdi. Toplam 107
milyon nüfuslu, kiﬂi baﬂ›na

güﬂen milli geliri 14 bin dolar
civar›nda olan, liberal aç›k pazar ekonomisi k›staslar› uygulanan Meksika’da Türk iﬂ dünyas› için ticaret ve yat›r›m konusunda büyük ölçekte potansiyel oldu¤u öne ç›k›yor.
Meksika’da önümüzdeki 4
y›ll›k dönemde karayollar›,
da¤›t›m ﬂebekeleri, limanlar
ve mesken inﬂas› gibi altyap›
projeleri için 300 milyar dolar
de¤erinde yat›r›m yap›lmas›n›
öngören bir plan 2009 mali
y›l› itibar› ile uygulamaya konuldu. Mühendislik kapasitesi s›n›rl› olan Meksika’da yetkin Türk inﬂaat firmalar› için
özellikle karayolu yap›m› gibi
alanlarda imkanlar bulunuyor.

C M Y B

Meksika ekonomisinde a¤›rl›kl› olarak petrol alan›na yönelen geliﬂim, turizm ve tar›m
gibi sektörlere kayd›r›l›yor.
Turizm sektöründe özellikle
Kaliforniya’n›n güneyinde Pasifik sahillerindeki Baja yar›madas›nda asgari on adet dev
ölçekli marina ve turizm
komplekslerinin inﬂa edilmesi
ve iﬂletilmesi hedefleniyor.
Meksika, ABD ile uzun s›n›r› haiz co¤rafi konumu ve
rekabete aç›k enerji ve istihdam politikalar› itibariyle
ve özellikle NAFTA üyeli¤inden hareketle ABD’ye
yönelik iﬂ yapmak isteyen
Türk yat›r›mc›lar için de uygun bir ülke konumunda.

MACAR
PAZARI
MERCEK
ALTINDA
Macaristan’›n önde gelen inﬂaat-enerji, mühendislik hizmetleri,
elektronik, makina ve
ekipman ile çevre teknolojileri firmalar›ndan
oluﬂan iﬂadamlar› heyetinin Türkiye ziyareti
vesilesiyle, 27 Nisan’da
TOBB Plaza’da Türk
Macar ‹ﬂ Konseyi Ortak
Toplant›s› gerçekleﬂtirildi. Macaristan Ekonomi
Bakanl›¤›, Tar›m Bakanl›¤›, Ulaﬂ›m, Telekomünükasyon ve Enerji
Bakanl›¤›, Çevre ve Su
Bakanl›¤›’ndan Bakan
Yard›mc›lar› ile Macaristan Yat›r›m ve Ticareti Geliﬂtirme Ajans›
(ITD), Macaristan Ticaret Odas›, Macar Eximbank ile Müteahhitler
Birli¤i temsilcilerinin
de haz›r bulundu¤u
toplant›da firmalar aras›nda ikili görüﬂmelerde gerçekleﬂtirildi.

C M Y B

D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) ve
D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤› (DTM) iﬂbirli¤inde
10-11 Nisan tarihlerinde gerçekleﬂtirilen
Dünya Türk Giriﬂimciler Kurultay› “Küresel
Güç Türkiye” temas›yla 80 ülkeden 2 bin
Türk giriﬂimciyi a¤›rlad›. Kurultaya, Devlet
Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s› Hayati Yaz›c› ile Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s› Naz›m Ekren, Devlet Bakanlar› Egemen
Ba¤›ﬂ, Kürﬂad Tüzmen ve Mustafa Said Yaz›c›o¤lu’nun yan› s›ra çok say›da üst düzey yönetici ve giriﬂimci de kat›ld›. TOBB/DE‹K ve
Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu kurultay’›n aç›l›ﬂ oturumunda
yapt›¤› konuﬂmada: “Hedefimiz dünyadaki en
etkin diasporalardan biri olmakt›r. Bak›n
uzun y›llard›r “lobi” kelimesi, “Diaspora” kelimesi, bizim için korkutucu anlamlar taﬂ›d›.
Art›k korkmam›za gerek yok. Muhtaç oldu¤umuz birikim, kudret, enerji ve niyet, bizde
mevcuttur ” dedi. Kurultayda giriﬂimcilere
seslenen Hisarc›kl›o¤lu, yurtd›ﬂ›nda çok say›da Türk yat›r›mc› oldu¤unu dile getirdi. Giriﬂimciler ve profesyonel yöneticilerin “Küresel

TÜZMEN:
DÜNYANIN GÖZÜ
ÜZER‹M‹ZDE
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Kurultay’da düzenlenen “Küresel
Ekonomide Türk Giriﬂimcilerinin
Rolü ve Lobi Faaliyetleri” adl›
oturum organizasyonun en ilgi
çekici oturumlardan biri oldu.

BÖLGESEL L‹DERD‹K
TÜRK‹YE’YE YETMEZ
Dünya Türk Giriﬂimciler Kurultay›’nda (DT‹K) düzenlenen “Küresel
Ekonomide Türk Giriﬂimcilerinin Rolü ve Lobi Faaliyetleri” adl› oturum
organizasyonun en ilgi çekici oturumlardan biri oldu. TOBB/ DE‹K
Baﬂkan› ve Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi
Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu moderatörlü¤üne yaplan oturuma Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s›
Naz›m Erken, Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s› Hayati Yaz›c›, D›ﬂ
Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan›
Kürﬂad Tüzmen, Devlet Bakan› Said
Yaz›c›o¤lu, Devlet Bakan› ve Baﬂmüzakereci Egemen Ba¤›ﬂ kat›ld›. Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s›
Naz›m Ekren, içinde bulunulan ortamda Türkiye’nin öncelikle bölgesel
ancak bunun ortaya ç›kard›¤› sinerjiye ba¤l› olarak da küresel bir güç
olarak da rol oynad›¤›n› söyledi.

‹NSAN VE SERMAYE GÜCÜ
Küreselleﬂme ile birlikte biliﬂim
ve de¤iﬂim iliﬂkilerinin son derece
kritik ve karmaﬂ›k hale geldi¤ini ifade eden Ekren, bu sürecin yönetiminde insan gücü ve sermaye gücü
yan›nda bunlar› etkin kullanmay›
sa¤layacak bir iletiﬂim ve diyalo¤un
da öneminin aç›k oldu¤unu belirtti.
Ekren, ekonomide yenilik ve yarat›c›l›k yoluyla etkinli¤in art›r›lmas›n›n

giriﬂimcili¤in geliﬂmesine ba¤l› oldu¤unu da sözlerine ekledi. Türkiye
ekonomisinin 1990’l› y›llardan sonra
d›ﬂa aç›lma sürecine ba¤l› olarak
Türk giriﬂimcilerinin de yararlanaca¤› bir süreci h›zla baﬂlatt›¤›n› ifade
eden Bakan Ekren, çok de¤iﬂik alanlarda ve sektörlerde yeni giriﬂimci
türlerinin ve yeni nesil giriﬂimcilerin
ortaya ç›kmas›n›n Türkiye ekonomisinin ulusal oldu¤u kadar, küresel
bir dinami¤inin de oldu¤unu ortaya
koydu¤unu söyledi. Özellikle 2002
y›l›ndan sonra yaﬂanan siyasi ve
ekonomik istikrar›n Türkiye’nin bölgesel ve küresel sistemde a¤›rl›¤›n›n
giderek artaca¤›n›n sinyallerini vermeye baﬂlad›¤›n› kaydeden Ekren,
“‹çinde bulundu¤umuz ortamda
Türkiye öncelikle bölgesel ama bunun ortaya ç›kard›¤› sinerjiye ba¤l›
olarak da küresel bir güç olarak da
rol oynamaktad›r. Yaklaﬂ›k 4 milyonu AB ülkelerinde, 300 bini Kuzey
Amerika’da, 200 bini Orta Do¤u’da,
150 bini de Avustralya’da olmak
üzere 5 milyon civar›nda Türkiye
Cumhuriyeti vatandaﬂ› yabanc› ülkelerde yaﬂamaktad›r” dedi.

S‹V‹L TOPLUM KURULUﬁLARI
Devlet Bakan› Said Yaz›c›o¤lu,
yurt d›ﬂ›nda yaﬂayanlar›n kurdu¤u
sivil toplum kuruluﬂlar›n›n, bir k›-

s›m derneklerin çok yo¤un bir ﬂekilde deste¤ini almalar› ve o toplum içerisinde çok yo¤un bir bask›
grubu oluﬂturulmas› durumunda
sorunlar›n çözümünün çok daha
kolay olaca¤›n› belirtti. Yurt d›ﬂ›nda
yaﬂayan Türk vatandaﬂlar›n›n koordinasyonu ﬂeklinde görevleri bulundu¤una de¤inen Yaz›c›o¤lu, bu
görevi üstlendi¤i zaman daha önce
bu konuda ne yap›ld›¤›na bakt›¤›n›
ama ‘’çok da fazla bir ﬂey yap›lmad›¤›n›’’ gördü¤ünü ifade etti.

TÜRK‹YE ÖNEML‹ B‹R AKTÖR
Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s› Hayati Yaz›c›, gümrüklerde
önemli de¤iﬂim ve dönüﬂümü h›zl› bir
ﬂekilde gerçekleﬂtirdiklerini belirtti.
Türkiye’nin özellikle son 5-6 y›lda
dünyada siyasi platformda, ekonomik
arenada bir aktör oldu¤unu, Türkiye’nin bu noktaya güven ve istikrar›
sa¤lamak suretiyle geldi¤ini söyledi.
Gümrüklerde mal sevk›yat› ve geçiﬂlerinin önemine iﬂaret eden Yaz›c›, tüketiciye mal›n eriﬂiminin önemli oldu¤unu vurgulayarak, ‘’Bu anlamda
biz gümrüklerde önemli de¤iﬂim ve
dönüﬂümü h›zl› bir ﬂeklide gerçekleﬂtiriyoruz’’ dedi. Yaz›c›, bu ülkeye katma de¤er sa¤layacak, müteﬂebbis ruhu taﬂ›yan bütün giriﬂimcilerin yan›nda olduklar›n› belirtti.
Türkiye’nin, bulundu¤u co¤rafyada, bütün komﬂular› ile hak ve adalet içinde ikili iliﬂkilerin geliﬂtirilmesinden yana bir duruﬂ sergiledi¤ini
söyleyen Yaz›c›, Türkiye’nin bu duruﬂunun dünya ülkeleri aras›nda
sayg›nl›kla takip edildi¤ini kaydetti.

EGEMEN BA⁄Iﬁ

ÖRGÜTLENME
ÇOK ÖNEML‹
“Küresel Ekonomide Türk Giriﬂimcilerinin Rolü ve Lobi Faaliyetleri” adl›
oturuma kat›lan Devlet Bakan› ve
Baﬂmüzakereci Egemen Ba¤›ﬂ, ‘’Tekerle¤i yeniden icat etmeye gerek yok.
Baﬂar›l› olmuﬂ diasporalara bakt›¤›m›z zaman en önemli özelliklerinin
örgütlenme oldu¤unu görüyoruz’’ dedi. Ba¤›ﬂ, ‘’Küresel Ekonomide Türk
Giriﬂimcilerinin Rolü ve Lobi Faaliyetleri’’ konulu oturumda yapt›¤› konuﬂmada, yurt d›ﬂ›nda yaﬂayan Türklerin,
Türkiye’nin belki de en büyük gücü oldu¤unu söyledi. Bugün AB üyesi ülkelerde yaﬂayan Türklerin say›s›n›n 5.5
milyonu buldu¤unu ve bunun, AB üyesi birçok ülkenin nüfusundan fazla oldu¤unu ifade eden Ba¤›ﬂ, ‘’Yani onlar
bizi istese de istemese de, biz AB’ye
girdik. Hem orada yaﬂayan vatandaﬂlar›m›zla, hem mallar›m›zla, hem iﬂ
adamlar›m›zla girdik’’ diye konuﬂtu.

DE‹K, Türk ve Koreli KOB‹’leri biraraya getirdi
DE‹K Türk-Güney Kore ‹ﬂ Konseyi, Türk-Güney Kore KOB‹’lerini 20
Nisan’da TOBB Plaza’da bir araya getirdi. Ayn› zamanda Güney Kore Küçük ve Orta Ölçekli ‹ﬂletmeler Birli¤i
(SBC) ile Türkiye aras›nda bir “Mutakabat Zabt›” imzaland›. Bu anlaﬂma
ile birlikte her iki ülke aras›nda iﬂ anlaﬂmalar›na kolay getirilmesi ve görüﬂmelerin h›zland›r›lmas› amaçlan›yor. Türk- Güney Kore ‹ﬂ Konseyi
Baﬂkan› Ali Kibar ve SBC Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Ki-Woo Lee taraf›ndan imzalanan Mutakabat Zabt›’n›n
imza töreninde Güney Kore Cumhuriyeti ‹stanbul Baﬂkonsolosu SeongTaek Baek, SBS Uluslararas› ‹liﬂkiler
Direktörü Hyun-Suk Shim ve TürkKore Dostluk ve ‹ﬂbirli¤i Derne¤i
Baﬂkan Vekili Sang-Jin Kim kat›ld›.
Anlaﬂman›n her iki ülke ticari iliﬂkilerine ›ﬂ›k tutmas› hedefleniyor. Anlaﬂman›n ilk aﬂamas›nda Türkiye ve Güney Kore aras›nda KOB‹’lerin kalk›nmas›na yönelik yak›n çal›ﬂmalar sürdürülmesi planlan›yor.
Türkiye ile Güney Kore aras›ndaki
iliﬂkiler 1950-53 y›llar› aras›nda gerçekleﬂen Kore Savaﬂ› ile baﬂlad›. Türkiye’nin üç tugay göndererek kat›ld›-

¤› bu y›k›c› çat›ﬂman›n ard›ndan 1957
y›l›nda iki ülke birbirlerini resmen tan›m›ﬂlar ve siyasi iliﬂkilerini baﬂlatt›lar. Aradan geçen 52 y›ll›k zaman
zarf›nda Güney Kore, oldukça yüksek bir ekonomik büyüme performans› sergilemeyi baﬂard›. Savaﬂ›n
sona erdi¤i y›l olan 1953’te Güney
Kore, birçok Afrika ülkesinden daha
düﬂük bir milli gelire sahipti. Ayn›
dönemde Güney Kore’de kiﬂi baﬂ›na
düﬂen milli gelir 70 dolar iken, Türkiye’de bu rakam 144 dolard›. Bugün
ise Türkiye’de kiﬂi baﬂ›na düﬂen milli
gelir yaklaﬂ›k 5 bin dolarken, Güney
Kore’de 15 bin dolar seviyesine ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Türkiye ve Kore küresel
ekonomide a¤›rl›¤› h›zla artmakta
olan iki ülke. Türkiye’de halen 300
milyon dolar civar›nda Kore yat›r›m›
bulunmakta olup, 144 Kore sermayeli
ﬂirket Türkiye’de faaliyet gösteriyor.
Güney Kore bugün dünyan›n en
büyük 13. ekonomisi, 700 milyar dolar› aﬂan d›ﬂ ticareti ile dünyan›n en
büyük 11. ihracatç›s› haline geldi. Son
10 y›lda kiﬂi baﬂ› milli gelirini iki kat›na yani 20 bin dolara ç›karmay› baﬂaran Kore bugün dev ﬂirketleri ile küresel bir ekonomik güç haline geldi.

olmak üzere çeﬂitli sektörlerde Türkiye ile önemli iﬂbirli¤i potansiyeli bar›nd›rd›¤› düﬂünülen Endonezya
ile ticari ve yat›r›m iliﬂkilerimizi geliﬂtirmek amac›yla
2009 y›l›ndan baﬂlayarak
karﬂ›l›kl› bir dizi etkinlikler
düzenlemeyi planl›yor.
Bu kapsamda Endonezya
Yat›r›m Koordinasyon Kurulu (Indonesia’s Investment
Coordinating Board- BKPM)
Baﬂkan› Muhammad Lütfi ve
beraberindeki heyetin Türkiye ziyareti kapsam›nda 13
Nisan’da Endonezya’daki
yat›r›m f›rsatlar›n› ve iﬂbirli¤i potansiyelini tan›tmak
amac› ile The Marmara Oteli
Opera Salonu’nda “Endonezya’da ‹ﬂ ve Yat›r›m F›rsatlar›
Konferans›” gerçekleﬂtirildi.
Seminerin ard›ndan BKPM
yetkilileri ile firma temsilcileri sektör uzmanlar› ile özel
görüﬂmeler yapt›.

D›ﬂiﬂleri Bakan› Babacan kongreye kat›lan isimler aras›ndayd›.

DE‹K, GRC üyesi oldu
Körfez yak›nlaﬂt›
DE‹K, 2009 y›l›n›n baﬂ›nda
baﬂlatt›¤› Körfez Aç›l›m Stratejisi’nin bir uzant›s› olarak, Körfez bölgesinde yer alan ülkelere yönelik seçkin ve ba¤›ms›z
bir araﬂt›rma organ› olan, dünyan›n pek çok noktas›ndaki
akademik çevrelerle de iﬂbirli¤i
halindeki, Birleﬂik Arap Emirlikleri, Dubai merkezli Körfez
Araﬂt›rma Merkezi’ne (Gulf Research Center -GRC ) üye oldu.
Bu üyelik sayesinde DE‹K,
GRC’nin özellikle Körfez bölgesi ülkelerini ilgilendiren politik, ekonomik, sosyal ve güvenlik konular›n› içeren benzersiz
araﬂt›rmalara, yay›nlara, ve raporlara tam eriﬂim sa¤layabilecek. D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) tüm üyelerine, Körfez ‹ﬂbirli¤i Konseyi (GCC) üyesi ülkelerin yan› s›ra bölge d›ﬂ›ndaki ülkelerle de ilgili her
konuda rafine bir kaynak oluﬂturan bu araﬂt›rma merkezinde
yay›mlanan ve üyelikle eriﬂim
sa¤lanabilen tüm raporlara,
araﬂt›rmalara ve verilere ulaﬂma
imkan› tan›yacak.

ABD’N‹N YEN‹ YÖNET‹M‹
L‹DERL‹⁄‹M‹ZE SAYGILI

DE‹K Türk-Güney Kore ‹ﬂ Konseyi mutakabat zabt› imza törenine Türk-Güney
Kore ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Ali Kibar (ortada), SBC Yönetim Kurulu Baﬂkan› Lee
K›-Woo (solda) ile Güney Kore ‹stanbul Baﬂkonsolosu Seong-Teak Baek kat›ld›.

C M Y B

DE‹K’in onuruna düzenledi¤i toplant›da konuﬂan D›ﬂiﬂleri
Bakan› Ali Babacan “ABD’nin
yeni yönetimi Türkiye’nin bölgesindeki etkinli¤ine, bölgesindeki lider pozisyonuna hem
sayg› gösteriyor hem de beraber neler yapabilece¤imizin
aray›ﬂ› içerisinde” dedi. D›ﬂ
Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) 25 ﬁubat’ta Türk-Amerikan
‹ﬂ Konseyi ‹stanbul’da D›ﬂiﬂleri
Bakan› Ali Babacan onuruna
bir “Çal›ﬂma Yeme¤i” düzenledi. Yeme¤e Türk-Amerikan ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan› Haluk Dinçer,
TOBB Baﬂkan Yard›mc›s› Halim Mete, Türk-‹spanyol ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan› Zeynel Abidin
Erdem, Akbank Yönetim Kuru-

lu Baﬂkan› Suzan Sabanc› Dinçer ve çok say›da iﬂ adam› kat›ld›. D›ﬂiﬂleri Bakan› Ali Babacan yapt›¤› konuﬂmada, Türkiye ile ABD aras›ndaki iliﬂkileri
belki pek çok kelimelerle tarif
edebileceklerini, ancak bu iliﬂkileri tarif ederken en çok kulland›klar› kelimelerin dostluk,
ortakl›k ve müttefiklik oldu¤unu söyledi. ABD’de yeni yönetimin iﬂ baﬂ›na geçmesinden
bu yana geçen k›sa süre içerisinde pek çok temaslar› bulundu¤unu anlatan Babacan, bütün bu temaslarda her iki ülkenin de birbirine verdi¤i de¤eri,
önemi vurgulad›¤›n› kaydetti.

EKONOM‹K KR‹Z BÜTÜN
ÜLKELER‹ ETK‹LED‹
Babacan, konuﬂmas›n› ﬂöyle
sürdürdü: “Biz bunu önemsiyoruz. Yani biz ABD’nin bölgemizdeki a¤›rl›¤›na, önemine,
etkisine de¤er veriyoruz.
ABD’nin yeni yönetimi de Türkiye’nin bölgesindeki etkinli¤ine, bölgesindeki lider pozisyonuna hem sayg› gösteriyor
hem de ‘beraber neler yapabiliriz’in aray›ﬂ› içerisinde. ABD ile
bizim bu çok geniﬂ co¤rafyada,
çok geniﬂ ortak gündemde elde etmek istedi¤imiz sonuçlar,
görmek istedi¤imiz tablo asl›nda tamamen ayn› tablo. Sözlerimin baﬂ›nda bahsetti¤im de¤erleri, ilkeleri, idealleri dünyan›n her yerinde anlatmak,
bunlar›n o bölgelerde geliﬂmesini sa¤lamak, istikrar, güvenlik bar›ﬂ... Bunlar nihai hedefler. Ara ara bu hedeflere
ulaﬂma konusunda hangi yolun, hangi yöntemin izlenece¤i konusunda kuﬂkusuz görüﬂ
ayr›l›klar›m›z olabiliyor. Bu da
gayet do¤al.” Konuﬂmas›nda
küresel kriz konusuna de¤inen Babacan, krizin d›ﬂa kapal› ülkeler hariç bütün ülkeleri etkiledi¤ini söyledi.

C M Y B

Dünya Türk Giriﬂimciler Kurultay›’nda biraraya gelen devlet bakanlar› Türkiye’nin
küresel güç olabilmesi için iyi bir örgütlenmeye ihtiyaç oldu¤unu ifade ettiler.

Asya-Pasifik Bölgesi’nin
önemli ekonomik aktörlerinden ve üretim merkezlerinden biri ve 240 milyon
nüfusu ile dünyan›n en kalabal›k dördüncü ülkesi
olan (ayn› zamanda dünyan›n en büyük Müslüman
nüfusu) Endonezya 2008 y›l› verilerine göre dünyan›n
en büyük 20’inci ekonomisine sahip. 2008 y›l› itibar›
ile y›ll›k ihracat› 118 milyar
dolar, ithalat› ise 85 milyar
dolar olan Endonezya ile
Türkiye aras›ndaki mevcut
ticaret hacmi yaklaﬂ›k 2 milyar dolar düzeyinde.
Endonezya ve Türkiye
aras›ndaki ticaret hacminin
önümüzdeki
dönemde
önemli geliﬂmeler göstermesi bekleniyor. DE‹K/ Türk
Endonezya ‹ﬂ Konseyi, baﬂta enerji, madencilik, d›ﬂ ticaret, inﬂaat taahhüt, g›da
ve makine ekipman üretimi
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Abdullah Gül: Türkiye tüm
dünyan›n dikkatini çekiyor

TÜRK‹YE’Y‹
BÜYÜTMEYE
DEVAM EDECE⁄‹Z
DE‹K ‹cra Kurulu
Baﬂkan› Rona Y›rcal›
“DE‹K olarak Türkiye’yi büyütmeye ve
Türkiye’yle beraber büyümeye devam edece¤iz” dedi. Dünya Türk
Giriﬂimciler Kurultay›’n›n Cumhurbaﬂkan›
Abdullah Gül’ün de kat›ld›¤› galas›nda konuﬂan Y›rcal› ﬂunlar› söyledi: “Çok önemli bir
gün kurultay yaﬂad›k.
80’i aﬂk›n ülkeden
2000’den fazla Türk giriﬂimci ‹stanbul’da bir
araya geldi. Bakanlar›m›z›n da kat›l›mlar›yla
toplant›lar gerçekleﬂtirdik. sorunlara çözüm
aramaya çal›ﬂt›k, ekonomik f›rsatlardan nas›l
istifade edebilece¤imizi tart›ﬂt›k. Öncelikle,
dünya çap›nda baﬂar›lara imza atm›ﬂ türk
giriﬂimcilerinin deik
çat›s› alt›nda dünya
türk iﬂ konseyi gibi
önemli bir yap›yla buluﬂmas›ndan duydu¤umuz memnuniyetin
alt›n› çizmek istiyorum. Her zaman ifa-

de etti¤imiz gibi, küresel arenada var olabilmek için ekonomik
pl atformda etkin olmak gerekiyor. Ekonomik platformda etkin olabilmenin temelinde ise birlikte düﬂünmek, birlikte planlamak ve birlikte hareket etmek yat›yor.”

‹Y‹ TEMS‹L ADIMIZI
YÜKSELT‹R
Ülkemizin en iyi ﬂekilde temsil edilmesinin
hepimizin ortak menfaatini oldu¤unu belirten
Y›rcal› “‹yi bir temsil, her
anlamda türkiye’nin ad›n› yükseltir. Bir ülkede
Türk yat›r›mlar› ne kadar
fazla ve ne kadar istihdam sa¤l›yorsa, o ülkedeki türk ürün ve hizmetleri ne denli ra¤bet
görürse, Türkiye de o
ülkede o denli kabul görür. Ne mutlu bizlere ki,
türk giriﬂimci ruhu Rusya’dan ABD’ye, Azerbaycan’dan Nijerya’ya
kadar uzanan co¤rafyada
kendini baﬂar›l› bir ﬂekilde kabul ettirmiﬂtir.

TOBB/ DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Cumhurbaﬂkan› Gül’e
hitaben ﬂunlar› söyledi: ‘’D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›n›z ve Baﬂbakanl›¤›n›z döneminde her zaman iﬂ dünyas›n›n yan›nda yer ald›n›z. Türk giriﬂimcisinin
küresel piyasalarda önünü açt›n›z.
ﬁimdi oturdu¤unuz Cumhurbaﬂkanl›¤› koltu¤unda ayn› ﬂekilde Türk iﬂ
dünyas›n›n ufkunu açmaya devam
ediyorsunuz. Say›n Cumhurbaﬂkan›
ile iﬂ dünyam›za yeni pazarlar, yeni
iﬂ imkanlar› yaratmak için önemli seyahatler gerçekleﬂtirdik. Önemli siyasi ve ekonomik baﬂkentleri ziyaret
ettik. Sizlere Türk iﬂ dünyas›n›n teﬂekkürlerini arz etmek istiyorum.’’

A‹LE B‹RARAYA TOPLANDI
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül,
Dünya Türk Giriﬂimcileri Kurultay›
galas›nda yapt›¤› konuﬂmada devletin önemli temsilcileri ve bakanlar›n›n da kat›ld›¤› kurultay ile çok
etkileyici ve heyecanland›r›c› bir
buluﬂman›n gerçekleﬂti¤ini kaydederek, ‘’Bu buluﬂman›n özeti ﬂu;
Büyük bir aileyi ve uzun y›llar belki de zamanlar birbirlerini görmeyen aile fertlerini, bireylerini bir
araya toplam›ﬂ oldunuz. Dolay›s›yla dünyan›n dört bir yan›na da¤›lm›ﬂ aileyi ‹stanbul’da toplayanlara
çok teﬂekkür ediyorum’’ dedi.
Kurultay sayesinde bir sinerji
do¤aca¤›n› vurgulayan Cumhurbaﬂkan› Gül, Türklerin birbirini çok daha iyi tan›mas›na, iﬂbirli¤i yapmas›na arac› olaca¤›n› ve bu iﬂbirli¤inin
ticarete ve ekonomiye fayda sa¤layaca¤›n› söyledi. Gül, Türkiye’nin
gurur kayna¤› olmuﬂ büyük firmalar›, müteﬂebbisleri, ﬂirketleri, onlar›n

Devlet Bakan› Kürﬂad Tüzmen ve TOBB Baﬂkan› M.Rifat Hisarc›kl›o¤lu ’nun takdim etti¤i teﬂekkür
plaketini alan Cumhurbaﬂkan› Gül, ‘’Plaketlerin ve ödüllerin as›l sizlere verilmesi laz›m’’ dedi.
temsilcileri ve öncülerinin yan› s›ra
dünyan›n büyük ﬂirketlerinin baﬂ›na
geçmiﬂ Türk profesyonelleri ile herkes için gurur kayna¤› olmuﬂ çok
de¤erli ﬂahsiyetlerin kat›ld›¤›n› ifade
ederek, ayr›ca dünyan›n dört bir yan›nda kimsenin gidemedi¤i yerlere
giden, u¤raﬂan, belki bugün küçük
olup yar›n çok büyük olacak firmalar›n temsilcilerinin de bu buluﬂmada yer ald›¤›n› anlatt›.

DEVLET G‹R‹ﬁ‹MC‹N‹N YANINDA
Türkiye’yi büyük yapan unsurlar
oldu¤unu, ancak daha yapacak
çok ﬂey bulundu¤unu ifade eden
Cumhurbaﬂkan› Gül, bunlar›n yine
el birli¤i içinde yap›laca¤›n›, devletin yapacaklar›n›n ayr›, özel sektörün yapacaklar›n›n ayr› oldu¤unu
bildirdi. Cumhurbaﬂkan› Gül; ‘’Devlet sizin önünüzü açacakt›r. Hükümetler sizin önünüzü açacakt›r. D›ﬂ

dünya ile iliﬂkilerinizi kolaylaﬂt›rmak için vergi muafiyet anlaﬂmalar›n› imzalayacakt›r ki, sizler d›ﬂar›da
da, içeride de büyük iﬂler yapabilesiniz ve rekabet üstünlü¤ünü ele
geçirebilesiniz. Devlet yine baﬂka
ülkelerle yat›r›mlar› koruma, teﬂvik
anlaﬂmas› yapacakt›r ki sizler baﬂka
bir yere yat›r›m yaparken emin olas›n›z. Herhangi bir ﬂekilde s›k›nt›ya
düﬂerseniz, arkan›zda sa¤lam anlaﬂmalar, garantiler olsun. Yine devlet
baﬂka ülkelerle serbest ticaret anlaﬂmalar› yapacakt›r ki sizin mal satarken gümrük muafiyetleri, bunlar olsun ve neticede yine fiyatlarda rekabet üstünlü¤ünüz olsun” dedi.

HER YERDE TÜRK ‹Z‹ VAR
Yemen’den Fas’a, Suriye’den yine
birçok komﬂu ülkeye kadar serbest
ticaret anlaﬂmalar›n›n yap›ld›¤›n› ve
özel sektörün önünün aç›ld›¤›n› be-

lirten Gül, büyük iﬂler yapan Türk
iﬂadamlar›n›n, önlerindeki bariyerler
kald›r›ld›ktan sonra çok daha büyük
iﬂler yapaca¤›na inand›¤›n›, gitti¤i ülkelerde baz› büyük projelerin Türk
müteahhitleri ve iﬂadamlar› taraf›ndan gerçekleﬂtirildi¤ini görmekten
büyük gurur duydu¤unu dile getirdi.
Cumhurbaﬂkan› Gül, sürdürülebilir bir ilerleme için halen yap›lmas› gereken bir tak›m ﬂeyler oldu¤unu, Türkiye’nin de bunlar›
yapt›¤›n› ve yapt›klar›n› daha da
ileri götürme konusunda kararl› oldu¤unu vurgulad›. Ekonomik ve siyasi alandaki reformlar›n gerçekleﬂtirilmesinin ard›ndan gerisinin iﬂ
adamlar›na kald›¤›n›, onlar ne kadar baﬂar›l› olurlarsa Türkiye’nin
de o kadar çok baﬂar›l› olaca¤›n›,
onlar ne kadar çok üretirse Türkiye’nin de o kadar büyük bir üretim
merkezi haline gelece¤ini söyledi.

Krizden ç›k›ﬂ yöntemleri tart›ﬂ›ld›
Dünya Türk Giriﬂimciler Kurultay›
kapsam›nda düzenlenen ‘Küresel Krize Küresel Bak›ﬂlar’ paneline kat›lan
uluslararas› ﬂirketteki üst düzeydeki
Türk yöneticiler, iﬂadamlar›na çözüm
yollar›n› anlatt›. Türk CEO’lar krizden
ç›k›ﬂ için h›zl› karar alma, müﬂteriyle
daha yak›n durma, verimlili¤in art›r›lmas›, insan kaynaklar›n›n geliﬂtirilmesinin üzerinde durdu. Lütfi K›rdar
Kongre ve Sergi Saray›’ndaki panelin
moderatörlü¤ünü Coca-Cola CEO’su
Muhtar Kent yapt›. Coca-Cola’da krize
karﬂ› neleri kontrol edebileceklerine
odakland›klar›n› anlatan Kent ﬂunlar›
kaydetti: “‹lk olarak pazarlama ve
müﬂterilere do¤ru mesajlar›n iletilmesi
üzerinde durduk. ‹kinci olarak müﬂterilere satm alma noktalar›nda daha etkin programlar geliﬂtirdik. Son olarak
da ürün ve ambalajlarda de¤iﬂiklik yap›ld›. ﬁirket son bir y›lda yüzde 35’i
düﬂük kalorili, 300 tanesi vitaminli
toplam 700 içece¤i piyasaya sürdü.
Kriz döneminde, zaman kaybetmeme,
esneklik, tüketici ve müﬂterilerin beklentilerinin iyi alg›lanmas› önemli. Ben
her gitti¤im ülkede küçük marketleri
bile ziyaret ederim.”
Dünyan›n en büyük deterjan ve
kozmetik üreticilerinden P&G Türkiye’nin Genel Müdürü Saffet Karpat, bu
dönemde yenilikçili¤in devam ettirilmesi gerekti¤ini söyledi. Karpat, “Baz›
ﬂirketlerin en büyük hatalar›ndan biri
yenilikçili¤i kesmek. Yenilikçilik rekabette avantaj sa¤l›yor” diye konuﬂtu.”
TAV Havalimanlar› CEO’su Sani ﬁener,
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‘Küresel Krize Küresel Bak›ﬂlar’ paneline kat›lan uluslararas› ﬂirketlerin üst düzeydeki Türk yöneticileri, iﬂadamlar›na krize karﬂ› çözüm yollar›n› anlatt›lar.

insan kaynaklar›n›n geliﬂtirilmesi için
çal›ﬂmalar yapt›klar›n› anlatt›. ﬁener,
dünyan›n çeﬂitli noktalar›nda operasyonlar yürüttüklerini hat›rlatarak, “Vietnam’da Vietnaml› iﬂçileri yetiﬂtiren okulumuz var. Malezya’da insan kaynaklar›
ofisi var” dedi. Cisco Do¤u Avrupa ve
Orta Asya Baﬂkan› Kaan Terzio¤lu, iletiﬂim teknolojisinin geliﬂmesiyle birlikte
krizlerin daha k›sa sürede etkilerinin geçece¤ini belirterek, ﬂirket olarak bu zamanlarda ‘k›rm›z›’ ve ‘mavi’ ekipler
oluﬂturuldu¤unu anlatt›. Terzio¤lu’nun
verdi¤i bilgilere göre k›rm›z› ekipler
olay yerine giderek zarar› minimize etme, savunma mekanizmalar›n› geliﬂtirme gibi konulara yöneliyor. Mavi ekipler ise krizin nas›l f›rsata dönüﬂtürüle-

ce¤i üzerinde çal›ﬂ›yor. Terzio¤lu, ‘ﬂu
anda’ ve ‘acil’ kavramlar›n›n hayatta tutulmas›n›n önemini vurgulad›. DE‹K/Türk - Rus iﬂ Konseyi Baﬂkan› ve
Coca-Cola Avrasya Bölüm Dan›ﬂman›
Cem Kozlu, “Krizi israf etmeyelim. Baﬂ›m›za dert geldi, bunu kullan›p neler yapabiliriz, önemli” dedi. Bu dönemde
ﬂirketlerin yap›lanmalar›n› sorgulamalar›
için f›rsat oluﬂtu¤unu söyleyen Kozlu,
“Taksimetreyi s›f›rlamak, temel iﬂ süreçlerini sorgulamak için büyük bir f›rsat
var” diye konuﬂtu. Kozlu’nun tespitlerine göre, bu dönemde yerele hitap eden
ürünler geliﬂtirmek, iﬂsiz kalan kaliteli
yöneticileri transfer etmek, yeni ürün
ç›karmak, iﬂbirlikleri ve kriz sonras› için
yat›r›m yapmak çok önemli.
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RONA YIRCALI

Dünya Türk Giriﬂimciler Kurultay› galas›na
kat›lan Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül “Türkiye sadece bölgesinde
de¤il, bütün dünyada
dikkati çeken ve herkesin yak›ndan takip etmeye baﬂlad›¤› bir güç
haline gelmektedir’’ dedi.
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Y›llar

‹hracat ‹thalat

Denge

Hacim

2005
2006
2007
2008

304,1
432,8
550,5
540,8

-1,2
146,1
44,0
60.9

609,5
719,5
957,0
1.020,7

305,3
286,7
406,5
479,9

Portekizli iﬂadamlar›
‹stanbul’a geliyor
Portekiz Cumhurbaﬂkan› AnÌbal AntÛnio Cavaco Silva ve beraberindeki iﬂadam› heyetinin
Türkiye’ye resmi ziyareti vesilesiyle 14 May›s 2009 tarihinde Four Seasons Oteli’nde Portekizli
iﬂadamlar› ile ikili iﬂ görüﬂmeleri
gerçekleﬂtirilecek. Portekiz’in
geleneksel pazarlar› olan Latin
Amerika ve Afrika ülkelerinde
ve Türkiye’nin komﬂu-çevre ülkelerde rekabet gücüne dayana-

rak çok tarafl› iﬂbirliklerinin geliﬂtirilmesine yönelik önemli potansiyel mevcutlar bulunuyor.
Birçok sektörde iﬂ f›rsatlar› Türk
yat›r›mc›s›n› bekliyor. Özellikle
enerji (yenilenebilir enerji dahil), tekstil , konfeksiyon, ayakkab›, çevre, müteahhitlik, ilaç
sanayi, otomotiv ve yan sanayi,
elektronik, biliﬂim, turizm Portekizli firmalarla iﬂ yap›lacak
sektörler olarak öne ç›k›yor.

DE‹K ve Sanayi Bakanl›¤›
Türkmenistan’a uzanacak
Sanayi ve Ticar et Bakan› Say›n Zafer Ça¤layan ve TOBB/
DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu Türkmenistan ile iliﬂkilerimize ivme kazand›rmak ve DE‹K-KOSGEB iﬂbirli¤i anlaﬂmas›
çerçevesinde eﬂleﬂtirme programlar›n›n hayata geçmesini sa¤lamak, iﬂbirli¤i sürecini niteliksel
olarak yeni bir aﬂamaya yöneltmek ve Türkiye Türkmenistan
Hükümetleraras› Ekonomik Komisyon (HEK) II. Dönem Toplant›s›’na kat›lmak üzere 20-23
May›s tarihleri aras›nda bu ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleﬂtirecek. Türk ve Türkmen iﬂadamlar›n›n kat›l›mlar›yla gerçekleﬂtirilecek Türk Türkmen ‹ﬂ Konseyi
Toplant›s›nda iki ülke iﬂ çevreleri
aras›ndaki yat›r›m ve iﬂbirli¤i imkânlar› görüﬂülecek. Ziyaret ayn›
zamanda Türkmenistan ile sürekli geliﬂen iﬂ hacminin daha da art›r›lmas›, iﬂadamlar› ile resmi kurumlar aras›ndaki iliﬂkileri kurumsallaﬂt›rmak, özel sektör yat›r›mlar›n› art›rmak, Türk ve Türk-

men özel sektör ortakl›klar›n›n
geliﬂtirilmesine yard›mc› olmay›
amaçl›yor. Ayr›ca ziyarete kat›lacak firma yetkililerinin kendi
sektörlerinden Türkmen firmalar›yla bir araya gelmeleri planlan›yor. Ziyaret s›ras›nda Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odas› ile
DE‹K / Türk Türkmen ‹ﬂ Konseyi
aras›nda ‹ﬂbirli¤ine Dair Protokolünün imzalanmas› öngörülüyor.
Türkiye ile Türkmenistan aras›ndaki ekonomik iliﬂkiler 1991
y›l›ndan beri sürekli ve h›zl› bir
geliﬂme seyri izledi. ‹ki ülke
aras›ndaki ticaret hacminin
2008 y›l› sonu itibar›yla 1 milyar dolar› aﬂt›. Türk giriﬂimcilerinin bu ülkedeki yat›r›mlar›n›n
toplam› 1.5 milyar dolar seviyesine ulaﬂt›. Türkmenistan, Türk
müteahhitlik firmalar›n›n Orta
Asya’da en çok proje üstlendikleri ülke konumunda. Bu ülkede Türk müteahhitlik firmalar›nca üstlenilen proje say›s› 521
olup, toplam proje tutar› ise
13.3 milyar dolar düzeyinde.

TÜRK G‹R‹ﬁ‹MC‹, GÜL BAﬁKANLI⁄INDA KIRGIZ VE TAC‹K‹STAN YOLCUSU

Türk giriﬂimci K›rg›zistan ve
Tacikistan’da iﬂ kovalayacak
DE‹K, Cumhurbaﬂkan›
Abdullah Gül’ün gelecek
ay K›rg›z›stan ve Tacikistan’a yapaca¤› resmi ziyarete iﬂadam› heyetiyle
kat›lacak. ‹ki ülke aras›ndaki iﬂbirli¤inin de¤erlendirilece¤i organizasyonda, firmalar ikili
görüﬂmeler yapabilecek.

87’sini alüminyum ve alüminyum
ürünleri oluﬂturdu. Türk firmalar›nca Tacikistan’da gerçekleﬂtirilen
do¤rudan sermaye yat›r›mlar› ise
11.546.000 dolar seviyesinde.
Türk firmalar› taraf›ndan bugüne
kadar Tacikistan’da üstlendikleri
28 adet projenin tutar› 420 milyon
dolar› buldu.

TAC‹K‹STAN’IN
SUNDU⁄U ‹ﬁ FIRSATLARI
Tacikistan’›n altyap› konusunda büyük eksiklikleri bulun uyor.
Karayollar› ve demiryollar›n›n
modernize edilmesi ve yeni hatlar›n aç›lmas› sayesinde ülke içinde ulaﬂ›m kolaylaﬂacak ve bu durum ticareti de olumlu yönde etkileye ce¤i öngörülüyor. Tacikistan, otel ve konferans salonu
s›k›nt›s› içinde. Orta Asya’da
önemli iﬂlere imza atm›ﬂ olan
Türk inﬂaat firmalar› için bu
alanda oldukça büyük iﬂ f›rsatlar›
bulunuyor. Özellikle baﬂkent Duﬂanbe’de bat› standartlar›na uygun oteller ve konferans / kongre
salonlar› yap›lmas› gerek iyor.
Topraklar›n›n yüzde 93’ü da¤l›k
arazi olan Tacikistan, k›ﬂ turizmi
aç›s›ndan da çok elveriﬂli konumda. Özellikle Pamir Da¤lar›’nda inﬂa edilecek turistik tesislerle turizm geliﬂtirilebilir.

Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül
26-30 May›s tarihlerinde K›rg›zistan ve Tacikistan baﬂkentleri Biﬂkek ve Duﬂanbe’yi ziyaret edecek. DE‹K bu ziyaret kapsam›nda
iﬂadamlar›n› da bu iki önemli iki
ülke iﬂ çevreleriyle buluﬂturacak.
DE‹K taraf›ndan organize edilecek iﬂdamlar› heyeti resmi bir ziyaret gerçekleﬂtirecek. Cumhurbaﬂkan›, bakanlar ve beraberindeki resmi Türk heyeti ile karﬂ›
ülkeden iﬂadamlar›n›n kat›l›mlar›yla gerçekleﬂtirilecek ‹ﬂ Konseyi
Toplant›lar›’nda karﬂ›l›kl› iﬂbirli¤i
imkanlar› ele al›nacak. Organizasyonda iki ülke firmalar› aras›nda ikili görüﬂmelere de yer
verilmesi planlan›yor.

KIRG‹STAN’DA MÜTEAHH‹TL‹K
VE ENEJ‹DE ‹ﬁB‹RL‹⁄‹
Türkiye ile K›rg›zistan’›n d›ﬂ ticaret aç›s›ndan durumu de¤erlendirildi¤inde; 2008 y›l›nda ihracat›m›z 180 milyon dolar ithalat›m›z
45 milyon dolar oldu. ‹hracat›m›zda; alt›ndan mücevherci eﬂyalar, hal›lar, tekstil mamulleri, makine ve cihazlar› yer almaktad›r.
‹thalat›m›zda sebze- meyva, ham
deri ve örme giyim eﬂyas› önemli
kalemler. K›rg›zistan’da Türk müteahhit firmalar›n›n üstlendi¤i yaklaﬂ›k 30’a yak›n projenin toplam
tutar› 500 milyon dolara yaklaﬂm›ﬂt›r. K›sa vadede Türkiye ile
K›rg›zistan aras›nda; enerji alt yap›s›n›n geliﬂtirilmesine yönelik
müteahhitlik hizmetleri ile enerji

TAC‹K‹STAN’DA NÜFUSUN
YÜZDE 70’‹ TARIM ‹ﬁÇ‹S‹

DIﬁ T‹CARET HACM‹ BÜYÜYOR (milyon dolar)
Y›l
2005
2006
2007
2008

sektöründeki yat›r›mlar› bak›m›ndan önemli iﬂbirli¤i imkanlar›n›n
ortaya ç›kaca¤› öngörülüyor. 1991
y›l›nda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i’nden resmen ayr›lan
Tacikistan ile Türkiye aras›ndaki
ticaret, özellikle 2003 y›l›nda ivme kazand›. 2003 y›l›nda 86 mil-

‹hracat
46.5
71.8
117.6
176.4

‹thalat
47.3
118.4
143.3
147.7

Denge Hacim
-0.8
93.8
-46.6
190.2
-25.7
260.9
28.7
324.1

yon dolar olan ticaret hacmimiz,
2008 y›l› sonunda 325 milyon dolara yükseldi. 2007 y›l›nda Türkiye’nin aleyhine 29 milyon dolar
ticaret aç›¤› meydana geldi. 2008
y›l›nda ise 28 milyon dolar fazla
verdi. Bu noktada Türkiye’nin
yapm›ﬂ oldu¤u ithalat›n yüzde

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

Tacikistan bir tar›m ülkesi ve
nüfusun yüzde 70’i bu alanla çal›ﬂ›yor. Tar›m ürünlerinin iﬂlenmesi,
paketlenmesive ihracat› alan›nda
iﬂ f›rsatlar› bulunuyor. Pamuk
üretimi, (has›lat›n iyi oldu¤u dönemlerde 1 milyon ton pamuk elde edilebilmektedir) et ve süt
ürünlerinin iﬂlenmesi, yeni tar›msal ürünlerin yetiﬂtirilmesi gibi konularda ortak çal›ﬂmalar yap›labilir. Tacikistan’da sebze ve meyve
üretiminin geliﬂmiﬂtir ancak; g›da
ürünlerinin iﬂlenmesi, paketlenmesi ve meyva suyu üretimi konusunda büyük tesisler bulunmad›¤›n› için iﬂbirli¤i çerçevesinde
tesisler aç›labilir, ambalajlama ve
paketleme tesisleri kurulabilir.

Fransa’ya
ticaret heyeti
ile ziyaret
Türkiye ile Fransa aras›ndaki ticari
ve ekonomik iﬂbirli¤i imkanlar›n›n art›r›lmas› ve ihracaatç› firmalar›m›z›n d›ﬂ
pazar aç›l›mlar›na katk› sa¤lamak amac›yla, Devlet Bakan› Kürﬂad Tüzmen’in
baﬂkanl›¤›nda, kurum ve kuruluﬂ temsilcileri ve iﬂadamlar›n›n kat›l›mlar›yla,
DTM koordinatörlü¤ünde, Uluda¤ ‹hracatç› Birlikleri (U‹B) Genel Sekreterli¤i organizasyonu ve ‹stanbul Maden
ve Metaller ‹hracatç› Birlikleri (‹MM‹B)
Genel Sekreterli¤i iﬂbirli¤i ile 12-15
May›s 2009 tarihleri aras›nda Fransa’n›n
Toulouse ve Paris ﬂehirlerine yönelik
bir “Ticaret Heyeti”düzenlenecek.
Heyete, havac›l›k ve uzay teknolojisi, nitelikli tar›msal ürünler, organik
g›da, meyve ve sebze, bio-sa¤l›k, eczac›l›k ürünleri, otomotiv ve yan sanayi, bilgi teknolojileri, lojistik, makine
ve aksamlar›, haz›r giyim, deri tekstil,
ipek, kumaﬂ, mobilya, ambalaj, elektrik- elektronik, beyaz eﬂya, plastik ve
plastikten mamul eﬂya, madeni eﬂya,
inﬂaat malzemeleri ve di¤er muhtelif
sektörlerde faaliyet gösteren ve uluslararas› standartlara uygun ürünleri imal
ve ihraç eden firmalar› n›n kat›l›m› öngörül üyor. Ticaret Heyeti Program›
kapsam›nda, Toulouse ve Paris’te iki
ülke üst düzey yetkililerinin kat›l›m›yla
düzenlenecek bilgilendirme semineri,
ikili iﬂ görüﬂmeleri, ilgili kurum ve kuruluﬂlara yönelik ziyaretler yap›lacak.
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DE‹K ARAﬁTIRDI, GELECE⁄‹N KÜRESEL GÜCÜ CEVAPLADI

TÜRK D‹ASPORASIYLA ‹LK TEMAS
‹stanbul’da düzenlenen
Dünya Türk Giriﬂimciler
Kurultay›’nda
yurtd›ﬂ›nda etkin
çal›ﬂan bir Türk
diasporas›n›n
oluﬂturmas› gerekti¤i
görüﬂü öne ç›kt›.
Kurultaya 80 ülkeden
kat›lan 2000’i aﬂk›n
Türk giriﬂimcisi ve
profesyonel yöneticiler
ise oluﬂturulacak
diasporan›n temelleri
olarak gösterildi. DE‹K,
gelece¤in Türk
diasporas›n›n üyelerinin
Türklerin dünya
üzerindeki imaj›ndan
ekonomik krize, yurtd›ﬂ›
temsilcilerden lobi
faaliyetlerine kadar
görüﬂlerini ald›.

D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) 1011 Nisan tarihleri aras›nda D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤› ile birlikte büyük bir organizasyona imza att›. 80 ülkeden gelen 2000’i aﬂk›n Türk giriﬂimci sini, Dünya Türk Giriﬂicimler Kurultay›’nda buluﬂturdu. Ana temas› “Küresel Güç
Türkiye” olan kurultayda kamu ve özel tüm
sektörler en üst düzeyde temsil edildi. Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün onur konu¤u oldu¤u kurultaya, devlet bakanlar›, siyasetin üst
düzey temsilcileri, uluslararas› ﬂirketlerde üstün baﬂar› sa¤lam›ﬂ Türk profesyoneller, genç
giriﬂimciler, ekonomistler, bürokratlar, iﬂ adam› ve giriﬂimci örgütleri, CEO’lar, akademisyenler, kad›n giriﬂimci örgütleri kat›ld›.
‹ki gün boyunca büyük bir buluﬂmaya
sahne olan kurultayda gerek aç›l›ﬂ konuﬂmalar›nda gerekse di¤er panel ve oturumlarda
yurtd›ﬂ›nda bir “Türk diasporas›”na gerek oldu¤unu görüﬂü öne ç›kt›. Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu dünyadaki
en etkin diasporalardan biri olmay› hedeflediklerini söyledi. Devlet Bakan› Kürﬂad Tüzmen ise, Türkiye’nin ‘küresel güç’ olma hedefinden vazgeçmedi¤inin alt›n› çizerek giriﬂimcilere “Bu dönemde dostlar›m›z› sevindirece¤iz, düﬂmanlar›m›z› biraz üzece¤iz. ﬁimdiden
çevreye verdi¤imiz rahats›zl›ktan dolay› özür
diliyoruz. Masam›zda oturup Türkiye geliﬂsin
diye beklemedik. ‹ﬂadamlar› ile birlikte dünyan›n dört köﬂesine gittik. Bir liral›k iﬂ ba¤lant›s›n› dahi sevinçle karﬂ›lad›k. Sizin baﬂat›n›z
bizim baﬂar›m›zd›r. E¤er siz bir güçlükle karﬂ›laﬂ›rsan›z, ne yap›lmas› gerekiyorsa biz yapar›z” diye seslendi.
Devlet Bakan› Naz›m Ekren küresel piyasalarda rekabet edebilecek ﬂirket say›s›n› art›rmay› hedeflediklerini belirterek, “En büyük
500 ﬂirket aras›nda Türklerin de bulunmas›n›
sa¤lamak için çaba harc›yoruz” dedi.
Coca Cola CEO’su Muhtar Kent ise “Yurtd›ﬂ›nda 1 milyondan fazla Türk giriﬂimci var. Bu
birbiri ile ba¤lant›s› olmas› gereken, ekonomik, entelektüel gücün varl›¤› demek” ﬂeklinde konuﬂtu. DE‹K, Dünya Türk Giriﬂimciler

Kurultay› kapsam›nda gelece¤in “Türk Diasporas›”n›n görüﬂlerinin al›nd›¤› bir anket çal›ﬂmas› yapt›. Ankete, yurtd›ﬂ›nda ve yurtiçinde
ticari faaliyette bulunan ve Barbados Adas›’ndan Küba’ya; Japonya’dan; Kenya’ya dünyan›n çeﬂitli co¤rafyalar›ndan Kurultay’a kat›lmak üzere Türkiye’ye gelen 173’ü yurtd›ﬂ›ndan 233 iﬂadam› aktif olarak kat›ld›.
Türk iﬂ dünyas›n›n üç ana konuda nabz›n›
tutmay› hedefleyen anket üç ana bölüm üzerine kuruldu. Anketin ilk bölümü “Küresel Ekonomide Türk Giriﬂimcilerinin Rolü ve Lobi Faaliyetleri”, ikinci bölümü “Türkiye Genel Görünüm” üçüncü bölümü ise kat›l›mc›n›n yer
almay› tercih etti¤i bölgesel oturuma göre,
baﬂka bir ifadeyle Asya Pasifik, Amerika, Avrupa, Komﬂu ve Çevre Ülkeler, Türkiye ve
Körfez bölgesinden kat›l›mc›lara yönelik olarak düzenlendi. Buna göre Avrupa bölgesine
iliﬂkin bölüme yan›t verenlerin say›s› 94, Asya
Pasifik’e yan›t verenlerin say›s› 14; Amerika’ya
11, Komﬂu ve Çevre Ülkelere 44; Körfez bölgesine yan›t verenlerin say›s› ise 9.

‹maj çal›ﬂmas› yap›lmal›
Anket kat›l›mc›lar› aras›ndaki yurtd›ﬂ›nda
yaﬂayan ve Türkiye’de ticari faaliyetlerini gerçekleﬂtirip yurtd›ﬂ›nda iﬂ yapan Türk iﬂadamlar›n›n yüzde 44,9’u yurtd›ﬂ›nda Türk ekonomisi ve Türk mal›na iliﬂkin yerleﬂik bir imaj
oldu¤u kan›s›na kat›lm›yor. Buna karﬂ›l›k yüzde 35,7’lik bir kesim Türk mal›na iliﬂkin olumlu bir imaj›n; yüzde 19,4 ise olumsuz bir imaj›n hakim oldu¤una inan›yor. DE‹K anketi bireysel giriﬂimcili¤in yan› s›ra Türk iﬂ dünyas›
temsilcilerinin birbirine destek olarak iﬂbirli¤i
olanaklar›n› de¤erlendirme oran›n› ve bu noktadan do¤abilecek sinerji ortam›n›n mevcudiyetini sorgulad›. Ankete yan›t veren 233 kiﬂinin yüzde 54,2’si Türklerin da¤›n›k bir görünüm sergiledi¤ini, ortak hareket edemedi¤ini,
yüzde 22,9’u Türklerin olanaklar› de¤erlendirdi¤ini, iﬂbirli¤i içerisinde çal›ﬂt›¤›n› ve birlikte
hareket edebildi¤ini düﬂünürken; yüzde 22,9’u
temsil eden bir kesim de iﬂbirli¤ine yönelik

belirli çabalar olmas›na karﬂ›n yeterli ya da yetersiz yorumunu yapamad›¤›n› kaydediyor.

M.R‹FAT H‹SARCIKLIO⁄LU

Lobicilikte daha etkin olmal›y›z
Türk lobisinin yurtd›ﬂ›nda yeterince etkin
oldu¤una inan›yor musunuz?” sorusuna yüzde
75,8 Türk lobisinin yurtd›ﬂ›nda yeterli güce ve
etkinli¤e sahip olmad›¤› yan›t›n› verdi. Anket
kat›l›mc›lar›n›n yüzde 49,8’i yurtd›ﬂ›ndaki Türk
temsilciliklerinin faaliyet alan›n›n geliﬂtirilmesi
ve etkinli¤inin art›r›lmas› gerekti¤ine inan›yor.
DE‹K anketinde yer alan “Türkiye’nin “Yurtd›ﬂ›nda Yaﬂayan Türkler”e yönelik politikas›n›
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?” sorusuna yan›t
verenlerin yüzde 67,9 gibi ezici bir ço¤unlu¤u
konuya iliﬂkin düﬂüncelerini “Türk vatandaﬂlar›n›n yurtd›ﬂ›nda baz› konularda destek alabildi¤i do¤rudur, ancak daha çok geliﬂtirtebilece¤ini düﬂünüyorum” ﬂeklinde ifade ediyor.

Hedef AB üyeli¤i
Ankete yan›t verenlere yöneltilen çoktan
seçmeli sorular aras›nda yer alan “Türkiye’nin
2009 y›l›nda d›ﬂ politika konusunda öncelikleri ne olmal›d›r?” konusuna verilen yan›tlarda
en dikkat çekici iki nokta Türk iﬂadamlar›n›n
önceli¤i, Türkiye’nin Avrupa Birli¤i üyeli¤ine
vermesi ve s›ralamada Türkiye’nin Afrika ve
Latin Amerika’ya ekonomik anlamda yapaca¤›
aç›l›mlar›n çok tart›ﬂmal› Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti meselesinden önemli farkla daha
önemli görülmesi

‘2010’da kendimizi toparlar›z’
Ankete yan›t veren 233 kiﬂinin yüzde
58,6’s› Türkiye ekonomisinin 2009 y›l›nda en
az yüzde 1 oran›nda küçülece¤ine inan›yor.
Yüzde 57,5’i Türk ekonomisinin 2010 y›l›ndan
itibaren kendisini toparlamaya baﬂlayaca¤›n›
ileri sürüyor. Türkiye’nin krizden kurtulmak
için hangi önlemleri almas› gerekti¤ine iliﬂkin
olarak kat›l›mc›lar›n yan›t verdi¤i soruda yan›tlar›n yüzde 38,7’si, krizin reçetesinin, maliyetlerinin azalt›larak sanayiciye destek sa¤lanmas›nda gizli oldu¤unu ifade ediyor.

B‹RB‹R‹N‹Z‹
RAK‹P GÖRMEY‹N
TOBB/ DE‹K Baﬂkan› olan ayn› zamanda Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi Baﬂkanl›¤›n› yapan Rifat Hisarc›kl›o¤lu dünyadaki en etkin diasporalardan biri olmay› hedeflediklerini belirterek “Uzun y›llard›r ‘lobi’ kelimesi, ‘diaspora’ kelimesi bizim için korkutucu anlamlar taﬂ›d›.
Art›k korkmam›za gerek yok. Muhtaç
oldu¤umuz birikim, kudret, enerji ve
niyet bizde mevcuttur” dedi. Türk giriﬂimcilerin birbirlerini rakip olarak görmemelerini isteyen Hisarc›kl›o¤lu, “Bizim savaﬂ›m›z, pastadan dilim çalma
savaﬂ› de¤il, pastay› büyütme savaﬂ›d›r.
Kâr üründe de¤il müﬂteridedir. Büyük
düﬂünece¤iz, yeni pazarlan düﬂünece¤iz. Almanya yok, Avrupa var. Avrupa
yok, Dünya var. Ölçe¤imizi büyütmeliyiz. Birlikte iﬂ yapmay›, ortakl›klar kurmay› ö¤renmeliyiz. Küçük kalan, geride kal›r. Giriﬂimcili¤i küçük yaﬂta çocuklar›n›za ö¤retin” dedi. Hisarc›klo¤lu, yurtd›ﬂ›ndaki giriﬂimciler aras›nda
yapt›klar› ankette ç›kan sonuçlan dinleyicilerle paylaﬂt›. Hisarc›kl›o¤lu “Ne
yaz›k ki, anketten, birbirimize destek
olmuyoruz, yurtd›ﬂ›ndaki temsilcilerimiz etkin bir ﬂekilde kullan›lm›yor ve
lobi faaliyetimiz yok denecek kadar az
sonuçlan ç›kt›” diye konuﬂtu.
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TÜRK MALININ
YERLEﬁ‹K ‹MAJI YOK

TÜRK ‹ﬁADAMI B‹RB‹R‹NE
DESTEK OLAMIYOR

Anket kat›l›mc›lar› aras›ndaki yurtd›ﬂ›nda
yaﬂayan ve Türkiye’de ticari faaliyetlerini
gerçekleﬂtirip yurtd›ﬂ›nda iﬂ yapan Türk
iﬂadamlar›n›n yüzde 44,9’u yurtd›ﬂ›nda Türk
ekonomisi ve Türk mal›na iliﬂkin yerleﬂik bir
imaj oldu¤u kan›s›na kat›lm›yor. Buna karﬂ›l›k yüzde 35,7’lik bir kesim Türk mal›na iliﬂkin olumlu bir imaj›n; yüzde 19,4 ise olumsuz bir imaj›n hakim oldu¤una inan›yor.
Dünya ölçe¤inde iﬂ ba¤lant›lar› olan Türk
firmalar›n›n, yurtd›ﬂ›nda, markalaﬂma konusunda s›k›nt›lar yaﬂayabildi¤i anketin yan› s›ra gönderilen notlar aras›nda yer al›yor.
Türk iﬂadamlar›, Türkiye’nin yurtd›ﬂ›nda ihracat konusunda yakalayaca¤› baﬂar›n›n,
markalaﬂma ve imaj yaratma yoluyla gerçek
anlamda gerçekleﬂebilece¤ini, aksi takdirde,
y›llar geçtikçe, baz› istisnalar d›ﬂ›nda, yurtd›ﬂ›ndaki iﬂ adamlar› aç›s›ndan iﬂ hayat›nda bir
k›s›r döngü yaﬂanmas› muhtemel oldu¤unu
kaydediyor. Bölgeler baz›nda Türk mal›na
ve imaj›na iliﬂkin yorumlara daha yak›ndan
bak›ld›¤›nda Türk imaj›n›n varl›¤› konusunda söz konusu bölgelerde yerleﬂik iﬂadamlar›n›n verdi¤i yan›tlardan oluﬂturulan aﬂa¤›daki veriler oldukça dikkat çekici:

1960’larda yurtd›ﬂ›na çal›ﬂmak üzere giden
Türklerin, “kendi iﬂini kurma” yönünde
önemli baﬂar›lar kazand›¤›, hatta 2’inci ve
3’üncü nesil Türklerin, yurtd›ﬂ›nda üst düzey
yöneticilik akademisyenlik gibi pozisyonlarda çal›ﬂt›¤› biliniyor. Yurtd›ﬂ›nda yaﬂayan
Türklerin profiline yak›ndan incelendi¤inde
bahis konusu olan ikinci ve üçüncü jenerasyonlar›n ortaya ç›kmas›n› takiben, perakende ticaretin, çok iyi dil bilen aile fertlerinin
devreye girmesiyle daha büyük ölçekli aile
ﬂirketlerini dolay›s›yla giriﬂimci Türk ruhunu
beraberinde getirdi¤ini görmek mümkün.
DE‹K anketi bireysel giriﬂimcili¤in yan› s›ra
Türk iﬂ dünyas› temsilcilerinin birbirine destek olarak iﬂbirli¤i olanaklar›n› de¤erlendirme oran›n› ve bu noktadan do¤abilecek sinerji ortam›n›n mevcudiyetini sorgulad›. Buna göre ankete yan›t veren 233 kiﬂinin yüzde
54,2’si Türklerin da¤›n›k bir görünüm sergiledi¤ini, ortak hareket edemedi¤ini, yüzde
22,9 Türklerin olanaklar› de¤erlendirdi¤ini,
iﬂbirli¤i içerisinde çal›ﬂt›¤›n› ve birlikte hareket edebildi¤ini düﬂünürken; yüzde 22,9’u
temsil eden bir kesim de iﬂbirli¤ine yönelik
belirli çabalar olmas›na karﬂ›n yeterli ya da
yetersiz yorumunu yapamad›¤›n› kaydediyor.

AVRUPA TANIYOR AMER‹KA TANIMIYOR
ASYA PAS‹F‹K- %76,9 HAYIR
YERLEﬁM‹ﬁ B‹R ‹MAJ MEVCUT DE⁄‹L
AVRUPA- % 41,5 EVET
GENEL OLARAK OLUMLU
B‹R ‹MAJ MEVCUT
AMER‹KA- % 100 HAYIR
YERLEﬁM‹ﬁ B‹R ‹MAJ MEVCUT DE⁄‹L
KÖRFEZ BÖLGES‹- % 62,5 EVET
OLUMLU B‹R ‹MAJ MEVCUT

TÜRK G‹R‹ﬁ‹MC‹LER‹ B‹RB‹R‹NE DESTEK
OLARAK ‹ﬁB‹RL‹⁄‹ FIRSATLARINI
DE⁄ERLEND‹REB‹L‹YOR MU?

ÖNCEL‹K AB, AFR‹KA
VE LAT‹N AMER‹KA
Ankete yan›t verenlere yöneltilen çoktan
seçmeli sorular aras›nda yer alan “Türkiye’nin 2009 y›l›nda d›ﬂ politika konusunda öncelikleri ne olmal›d›r?” konusuna
verilen yan›tlarda en dikkat çekici iki
nokta Türk iﬂadamlar›n›n önceli¤i, Türkiye’nin Avrupa Birli¤i üyeli¤ine vermesi
ve s›ralamada Türkiye’nin Afrika ve Latin
Amerika’ya ekonomik anlamda yapaca¤› aç›l›mlar›n çok tart›ﬂmal› Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti meselesinden
önemli farkla daha önemli görülmesi.
Ankete verilen yan›tlara göre, Türkiye,
d›ﬂ politikada yüzde 19,8 ile AB üyeli¤ine; yüzde 19,3 ile Rusya iliﬂkilerine;
yüzde 15,3 ile ABD’nin Irak’tan çekilmesi ve Kuzey Irak sorununa; yüzde
13,2 ile Afrika ve Latin Amerika’ya ekonomik anlamda yap›lacak aç›l›mlara;
yüzde 9,7 ile K›br›s sorununa, yüzde
8,8 ile Kafkasya’ya; yüzde 7,4 ile sözde
Ermeni soyk›r›m›na yüzde 6,5 ile ise ‹srail-Filistin sorununa e¤ilmeli.
TÜRK‹YE’N‹N 2009 YILINDA DIﬁ
POL‹T‹KA ÖNCEL‹KLER‹ NE OLMALI?
% 19,8: AB ÜYEL‹⁄‹
% 19,3 : RUSYA ‹LE ‹L‹ﬁK‹LER
% 15,3: ABD’N‹N IRAK’TAN ÇEK‹LMES‹
VE KUZEY IRAK SORUNU
% 13,2: AFR‹KA VE LAT‹N AMER‹KA
AÇILIMLARI

% 54,2 HAYIR : ORTAK HARAKET
EDEM‹YORUZ

% 9,7: KIBRIS SORUNU

% 22,9 EVET: BERABER
HAREKET ED‹YORUZ

% 8,8 : KAFKASYA

% 22,9 KARARSIZIM: ÇABALAR VAR.

% 7,4: SÖZDE ERMEN‹ SOYKIRIMI
% ‹SRA‹L-F‹L‹ST‹N SORUNU
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KR‹Z SONRASI ‹Y‹LEﬁME NE ZAMAN OLUR?
% 57,5: ‹Y‹LEﬁME 2010 YILINDAN
‹T‹BAREN BAﬁLAR
% 23,6 : 2011’DE BAﬁLAR
% 17,2 : BU YIL ‹Ç‹NDE BAﬁLAR
% 1,7:: KR‹ZDEN ETK‹LENM‹YORUZ

ASYA PAS‹F‹K- % 92,9 HAYIR
TÜRK LOB‹S‹ HENÜZ YETER‹NCE GÜCE VE ETK‹NL‹⁄E SAH‹P DE⁄‹L
KÖRFEZ- % 87,5 HAYIR
TÜRK LOB‹S‹ HENÜZ YETER‹NCE GÜCE VE ETK‹NL‹⁄E SAH‹P DE⁄‹L
AVRUPA- % 77,4 HAYIR
TÜRK LOB‹S‹ HENÜZ YETER‹NCE GÜCE VE ETK‹NL‹⁄E SAH‹P DE⁄‹L
KOMﬁU VE ÇEVRE ÜLKELER- %72,7 HAYIR;
TÜRK LOB‹S‹ HENÜZ YETER‹NCE GÜCE VE ETK‹NL‹⁄E SAH‹P DE⁄‹L
AMER‹KA- % 45,5 HAYIR
TÜRK LOB‹S‹ HENÜZ YETER‹NCE GÜCE VE ETK‹NL‹⁄E SAH‹P DE⁄‹L

% 38,7: ‹ﬁGÜCÜ ÜZER‹NDEK‹
VERG‹LER KALDIRILARAK
SANAY‹C‹ DESTEKLENMEL‹
% 25,4: TÜKET‹M VERG‹LER‹N‹N
KALDIRILMASI G‹B‹ YOLLARLA
TÜKET‹C‹YE DESTEK SA⁄LANMALI
% 23,7: ‹Ç TÜKET‹ME DESTEK
VER‹LMEL‹
% 11,8: IMF ‹LE ANLAﬁILMALI

% 49,8 HAYIR: TEMS‹LC‹L‹KLER‹M‹Z‹N
ETK‹NL‹⁄‹ ARTIRILMALI
% 33,9: YARDIMCI OLDU⁄UNDAN
EM‹N DE⁄‹L‹M
% 16,3 EVET: BEKLENT‹LER‹M‹Z‹
KARﬁILAR N‹TEL‹KTELER

DE‹K, Dünya Türk Giriﬂimciler Kurultay› kapsam›nda gelece¤in “Türk Diasporas›”n›n görüﬂlerinin al›nd›¤› bir anket çal›ﬂmas› yapt› . Kurultay’a
kat›lmak üzere Türkiye’ye gelen 173’ü yurtd›ﬂ›ndan
233 iﬂadam› aktif olarak kat›ld›. Türk iﬂ dünyas›n›n
üç ana konuda nabz›n› tutmay› hedefleyen anket
üç ana bölüm üzerine kuruldu. Anketin ilk bölümü
“Küresel Ekonomide Türk Giriﬂimcilerinin Rolü ve
Lobi Faaliyetleri”, ikinci bölümü “Türkiye Genel
Görünüm” üçüncü bölümü ise kat›l›mc›n›n yer almay› tercih etti¤i bölgesel oturuma göre, baﬂka bir
ifadeyle Asya Pasifik, Amerika, Avrupa, Komﬂu ve
Çevre Ülkeler, Türkiye ve Körfez bölgesinden
kat›l›mc›lara yönelik olarak düzenlendi.

DÜNYANIN HER BÖLGES‹NDE SONUÇ AYNI

TÜRK‹YE KR‹ZTEN EN ZARARLA
ÇIKMAK ‹Ç‹N HANG‹ ÖNLEMLER‹ ALMALI?

YURTDIﬁI TEMS‹LC‹L‹KLER
‹HT‹YACA YANIT VEREB‹L‹YOR MU?

ARAﬁTIRMA
NASIL YAPILDI?

233 kiﬂinin yan›t verdi¤i ve Türk iﬂ dünyas›n›n gerek Türkiye’nin yurtd›ﬂ›ndaki genel imaj› gerekse ekonomik iliﬂkileri konusundaki düﬂüncelerine iliﬂkin bir portre
çizmeyi amaçlayan DE‹K anketinde yer
alan “Türk lobisinin yurtd›ﬂ›nda yeterince etkin oldu¤una inan›yor musunuz?” sorusuna
yüzde 75,8 Türk lobisinin yurtd›ﬂ›nda yeterli
güce ve etkinli¤e sahip olmad›¤› yan›t›n›
verdi. Genel anlamda Türk lobisinin etkin
olmad›¤›na iliﬂkin hakim görüﬂü bölgeler
baz›nda inceleyecek olursak en yo¤un anlamda Asya Pasifik bölgesinde yaﬂayan
Türklerin lobi çal›ﬂmalar›ndan memnuniyetsiz oldu¤u yorumunu yapmak mümkün.
Öte yandan Amerika’daki iﬂadamlar› yar›s›
olarak ifade edilebilecek k›sm› lobi çal›ﬂmalar›n›n etkisiz oldu¤unu ayn› orandaki
di¤er bir k›sm› ise bu konuda karas›z oldu¤unu dile getiriyor.

Türkiye’nin krizden kurtulmak için hangi
önlemleri almas› gerekti¤ine iliﬂkin olarak
kat›l›mc›lar›n yan›t verdi¤i soruda yan›tlar›n yüzde 38,7’si, krizin reçetesinin, iﬂ
gücü üzerindeki vergilerin kald›r›lmas›,
enerji fiyatlar›n›n düﬂürülmesi gibi yöntemlerle üretim maliyetlerinin azalt›larak
sanayiciye destek sa¤lanmas›nda gizli oldu¤unu ifade ediyor. Bunun yan›nda
tüketim vergilerinin kald›r›lmas› gibi
yollarla tüketiciye destek sa¤lanmal›
diyenler yüzde 25,4; iç tüketime destek
verilmeli diyenler yüzde 23,7; IMF ile
anlaﬂ›lmal› diyenler yüzde 11,8; herhangi bir önleme gerek yok, Türkiye krizden etkilenmiyor diyenler ise yüzde 0,4.

Yurtd›ﬂ›nda yaﬂayan Türklerin Türkiye’deki resmi kurumlara karﬂ› mesafeli bir yaklaﬂ›m benimsedi¤i yap›lan kamuoyu yoklamalar›nda kaydediliyor. DE‹K anketi de
bu kamuoyu yoklamalar›n› do¤rular bir
sonuca ulaﬂt›. Anketin yan›na iﬂadamlar›
taraf›ndan eklenen notlara göre Türkiye
temsilciliklerine baﬂvuran iﬂadamlar›n›n
büyük bir ço¤unlu¤u temsilciliklerde kendileri ile ilgilenilmeyece¤i yönünde bir
inan›ﬂ›n yer etti¤ini dile getiriyor; bu inan›ﬂ›n k›r›lmas›n›n, ortak hedeflere yönelme ad›na birçok engelin aﬂ›lmas›na vesile
teﬂkil edece¤i düﬂünülüyor. Anket sonuçlar›na daha yak›ndan bakacak olursak anket kat›l›mc›lar›n›n yüzde 49,8’i yurtd›ﬂ›ndaki Türk temsilciliklerinin faaliyet alan›n›n geliﬂtirilmesi ve etkinli¤inin art›r›lmas›
gerekti¤ine inan›yor. Di¤er yandan yüzde
33,9’luk bir oran›n “Yurtd›ﬂ›ndaki temsilciliklerimizin tam olarak yard›mc› olabildi¤inden emin de¤ilim” yan›t›n› iﬂaretledi¤ini; yüzde 16,3’ün ise düﬂüncelerinin yurtd›ﬂ›ndaki temsilciliklerin beklentileri karﬂ›lar nitelikte oldu¤u yönünde yo¤unlaﬂt›¤›n› gözlemliyoruz.

Türkiye’yi de etkileyen küresel krizin sona
ermesini dört gözle bekleyen Türk iﬂ dünyas› temsilcilerinin yüzde 57,5’i Türk
ekonomisinin 2010 y›l›ndan itibaren
kendisini toparlamaya baﬂlayaca¤›n› ileri
sürüyor. Buna karﬂ›l›k pek de az›msanmayacak yüzde 23,6’l›k bir kesim iyileﬂmenin ancak 2011 y›l›nda itibaren baﬂlayabilece¤ine inan›yor. ‹yileﬂme bu y›l
içerisinde baﬂlar diyenlerin oran› yüzde
17,2 iken; Türkiye’nin krizden etkilenmedi¤i kan›s›nda olanlar da yüzde
1,7’lerde seyrediyor.

TÜRK LOB‹S‹ ETK‹N DE⁄‹L

KR‹Z‹N REÇETES‹ DEVLET
DESTE⁄‹NDEN GEÇ‹YOR

TEMS‹LC‹L‹KLER‹N
FAAL‹YET‹ GEN‹ﬁLEMEL‹
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% 0,4: ÖNLEME GEREK YOK,
KR‹ZDEN ETK‹LENM‹YORUZ

G‹R‹ﬁ‹MC‹ EKONOM‹
YÜZDE 1 KÜÇÜLÜR D‹YOR

TÜRK D‹ASPORASININ ALTYAPISI TAMAMLANDI
Dünya Türk ‹ﬂadamlar› Kurultay› ’nda Türk diasporas›n›n altyap›s›
tamamland›. Dünya-Türk ‹ﬂ Konseyi’nin yönetimi belirlenti. Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi’nin baﬂkanl›¤›n› Rifat Hisarc›kl›o¤lu yapacak.
Konseyin 15 kiﬂilik yönetim kurulunda Rahmi Koç, Güler Sabanc›,

Ahmet Çal›k, Can Ak›n Ça¤lar,
Zeynel Abidin Erdem bulunuyor.
Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi Yüksek ‹stiﬂare Kurulu Baﬂkanl›¤›’n› ise
Muhtar Kent üstlendi. Kurulun
üyeleri aras›nda Atilla Do¤udan,
Vural Ö¤er, Nihat Sorgeç, Kenan
ﬁahin, Mübariz Mansimov, At›l Ku-

to¤lu ve Asl› Baﬂgöz yer ald›. Türk
giriﬂimcilerin dünyan›n her köﬂesinde faaliyet gösterdi¤ini söyleyen
TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
“ilk defa dünya çap›ndaki giriﬂimcileri, profesyonel çal›ﬂanlar› bir
araya getirerek tek bir kurumsal
çat› alt›nda topluyoruz” dedi.

YURTDIﬁINDAK‹ TÜRKLER DAHA FAZLA DESTEK ‹ST‹YOR
Yurtd›ﬂ›nda yerleﬂmiﬂ bulunan
Türk vatandaﬂlar›n›n, salt demografik özellikler aç›s›ndan yaratt›¤›
olumlu potansiyel art›k bugün
yabanc› uzmanlar›n dahi üzerinde birleﬂtikleri bir konu. Ancak
ankete kat›lan Türk iﬂ dünyas›
temsilcileri bu potansiyelin yeterince desteklenmedi¤i kan›s›nda.
Buna göre DE‹K anketinde yer

alan “Türkiye’nin “Yurtd›ﬂ›nda
Yaﬂayan Türkler”e yönelik politikas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?” sorusuna yan›t verenlerin
yüzde 67,9 gibi ezici bir ço¤unlu¤u konuya iliﬂkin düﬂüncelerini
“Türk vatandaﬂlar›n›n yurtd›ﬂ›nda
baz› konularda destek alabildi¤i
do¤rudur, ancak daha çok geliﬂtirtebilece¤ini
düﬂünüyorum”

ﬂeklinde ifade ediyor. Yüzde 25,7
böyle bir politikan›n varl›¤›ndan
bile haberdar de¤ilim diyor. Yaln›zca yüzde 6,4’lük kesimin “Türkiye, yurtd›ﬂ›nda yaﬂayan Türklerin talep ve ihtiyaçlar›na imkânlar› ölçüsünde destek olmaktad›r”
yan›t›n› vermesi Türkiye’nin bu
sahada kendisini geliﬂtirmek durumunda oldu¤una iﬂaret ediyor.

Türk iﬂ dünyas›na yönelik olarak D›ﬂ
Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) taraf›ndan gerçekleﬂtirilen ankete yan›t veren 233 kiﬂinin yüzde 58,6’s› Türkiye
ekonomisinin 2009 y›l›nda en az yüzde
1 oran›nda küçülece¤ine inan›yor. Ekonomik rakamlar konusunda yorum yapan Türk iﬂ dünyas› mensuplar› aras›nda bulunan yüzde 17,2’lik bir kesim
ekonominin yüzde 0,1 ila 1 aral›¤›nda
büyüyece¤ini; yüzde 14,5 ekonominin
yüzde 1’den daha fazla büyüyece¤ini;
yüzde 9,7 ise büyüme ya da daralman›n
yaﬂanmayaca¤›n› iletiyor.
TÜRK‹YE EKONOM‹S‹
2009’DA NE KADAR BÜYÜR?
% 58,6: EN AZ YÜZDE 1 KÜÇÜLECEK
% 17,2: YÜZDE 0.1 - 1
ARALI⁄INDA BÜYÜYECEK
% 14,5: YÜZDE 1’DEN
DAHA FAZLA BÜYÜYECEK
% 9,7: BÜYÜME VEYA DARALMA
YAﬁANMAYACAK
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JAPON YILI B‹R D‹Z‹ ETK‹NL‹KLE KUTLANACAK

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

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na ait Ertugrul F›rkateyni’nin Japonya’y› ziyareti ve ard›ndan yaﬂanan felaket
ile baﬂlayan Türk- Japon dostlu¤unun 120. y›ldönümü “Türkiye’de Japonya Y›l›” olarak kutlanacak. Y›l
boyunca gerçekleﬂtirilecek etkinlikler, mesafe olarak birbirinden çok
uzak olan bu iki ülkenin tarihsel,
kültürel ve ekonomik anlamda asl›nda ne kadar yak›n oldu¤unu bir
kez daha gözler önüne serecek ve
ikili iliﬂkilere her anlamda büyük ivme kazand›racak.
Tarih boyunca çok say›da medeniyete ev sahipli¤i yapan Türkiye, 2010 y›l›nda bir kez daha

2010 y›l› Türkiye’de Japonya Y›l› olarak kutlanacak. ‹ki ülkeyi her
alanda birbirine çok yaklaﬂt›racak bir çok etkinlik haz›rlan›yor. Ekonomi, siyaset, çevre, kültür, sanat gibi tüm konular›n tart›ﬂ›laca¤›
organizasyona Japon ‹mpartorlu¤u Ailesi’nin kat›lmas› bekleniyor.
farkl› medeniyetlerin kesiﬂme
noktas› olacak. ‹stanbul’un Avrupa Kültür Baﬂkenti olaca¤› 2010
y›l› ayn› zamanda “Türkiye’de Japonya Y›l›” olarak ilan edildi. Bilindi¤i üzere, dönemin D›ﬂiﬂleri
Bakan› ‹smail Cem’in 2000 y›l›nda
Japonya’ya yapt›¤› ziyaret esnas›nda 2003 y›l›n›n Japonya’da
Türk Y›l› olarak kutlanmas›na karar verilmiﬂ ve bu çerçevede y›l
boyunca yaklaﬂ›k 150 etkinlik gerçekleﬂtirilmiﬂti. Çok say›da kültürsanat etkinli¤inin yan› s›ra Japonya’da Türkiye ve “Türk Mal›” imaj›n›n oluﬂturulmas›na yönelik de bir
çok etkinlik yap›ld›. Japonlar tara-

f›ndan nadir olarak uygulanan ‘Ülke Y›l›’, 2003 y›l›nda Türkiye’nin tan›t›m› ve Türk- Japon ekonomik
iliﬂkilerine hareketlilik kazand›r›lmas› aç›s›ndan ciddi bir f›rsat yaratt›. Nitekim, 2004 y›l›na kadar düﬂüﬂ
e¤iliminde olan Japonya’dan Türkiye’ye gelen turist say›s› 2004 y›l›ndan itibaren h›zl› bir yükseliﬂe geçti.

GÖRÜﬁMELERE EKONOM‹
DAMGA VURACAK
Cumhurbaﬂkan›
Abdullah
Gül’ün 2008 y›l›nda Japonya’ya
gerçekleﬂtirdi¤i resmi ziyaretin ard›ndan büyük ivme kazanan
Türk- Japon iliﬂkilerinin ayn› h›zla

sürdürülebilmesi için 2010 y›l› büyük önem taﬂ›yor. Y›l boyunca
düzenlenecek olan kültür-sanat
etkinlikleri iki ülke aras›ndaki
dostlu¤u daha da pekiﬂtirecek.
‹kili iliﬂkilerin ekonomik boyutu
2010 etkinlikleri kapsam›nda özel
bir öneme sahip olacak. Nitekim
Japonya taraf›nda 2010 y›l› için
oluﬂturulan Haz›rl›k Komitesi’ndeki 60 üyeninin 41’ini özel sektör
temsilcileri oluﬂturuyor. Baﬂkanl›¤›n› Toyota Motor Corp.’un Yönetim Kurulu Baﬂkan› Fujio Cho’nun
yürüttü¤ü Komitenin Baﬂkan Yard›mc›l›klar›n› ise Mitsubishi, Itochu, Kajima ve New State Opera

DE‹K’TEN
‹ﬁADAMLARINA
BÜYÜK FIRSAT
temsilcilerinin üstleniyor. Bu durum, son iki y›lda h›zla düﬂüﬂe
geçen Türkiye’deki Japon yat›r›mlar›n›n artt›r›lmas› için büyük bir
f›rsat teﬂkil ediyor. 2010 Türkiye’de Japon y›l› Ocak ay›nda
Türk- Japon Vakf› Kültür Merkezi’nde yap›lacak ön aç›l›ﬂ töreni
ile Ankara’da baﬂlayacak.
Büyük aç›l›ﬂ ise May›s ay›nda
Dolmabahçe Saray›’nda gerçekleﬂtirilecek. Haziran ay›nda Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nin aç›l›s›, Eylül ay›nda ise Mersin’de Ertu¤rul F›rkateyni an›s›na
anma töreni gerçekleﬂtirilecek.

Ekim ay›nda DEIK/Türk-Japon
‹ﬂ Konseyi taraf›ndan düzenlenecek olan Türk-Japon ‹ﬂ Konseyi
18. Ortak Toplant›s›, iﬂ adamlar›
için büyük f›rsatlara da kap›
aralayacak. Ayr›ca y›l boyunca
sektörel toplant›lar, yat›r›m konferanslar›, iﬂ yapma seminerleri
ve bölgesel ekonomi oturumlar›
gerçekleﬂtirilecek. Toplamda 70’i
ask›n etkinlik olacak. Etkinliklere Japon ‹mparatorluk Ailesi’nin
de kat›lmas› bekleniyor. Organizasyon www.japonya2010.org
adresinden takip edilebilir, kurum, kuruluﬂlar ve firmalar organizasyona baﬂvurabilir.

Afrikal› iﬂadam›na kolay vize ihracata yarar

Seni Yaln›z B›rak›r m›y›z Sand›n
CEM KOZLU
ckozlu@eur.ko.com

“Krizi f›rsata dönüﬂtürme” veya
“krizi boﬂa harcamamak” söylemesi
hoﬂ ama uygulamas› çok zor sloganlar. D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu’nun 10-11 Nisan’da ‹stanbul’da
gerçekleﬂtirdi¤i Dünya Türk Giriﬂimcileri Kurultay› s›ras›nda Muhtar
Kent’in yönetti¤i “Küresel Krize Küresel Bak›ﬂlar” oturumunda bu ba¤lamda çeﬂitli güncel örnekler sunuldu. Tart›ﬂ›lan uygulamalar yukar›daki sloganlar›n içini dolduracak
nitelikteydi. ‹lginç bulaca¤›n›z› düﬂündü¤üm için baz›lar›n› paylaﬂaca¤›m. Coca-Cola’n›n krizde baﬂlatt›¤›
bir program›n esin kayna¤› firman›n daha önce farkl› bir ortamda
kulland›¤› çok etkili bir slogan: “Seni yaln›z b›rak›r m›y›z sand›n...”
2007 y›l›nda ‹sviçre maç›ndan
sonra futbol milli tak›m›m›z seyircisiz sahalarda oynama cezas› al›nca
Coca-Cola, bu slogan alt›nda bir
moral destek program› ve reklam
filmi oluﬂturmuﬂtu. Küresel ekonomik krizle birlikte firma bayi ve
müﬂterilerine yönelik yo¤un bir
destek kampanyas›n› ayn› baﬂl›kla
uygulamaya koydu. Amaç, kriz döneminde firman›n bayilerinin yan›nda oldu¤u mesaj›n› vurgulamak
ve onlar›n moralini yüksek tutmak.
Araçlar› da bayilerin krizle baﬂetmelerini, krizi en az hasarla atlatmalar›m kolaylaﬂt›racak alanlarda
e¤itim ve pratik uygulama programlan vermek, nakit ve stok yönetimi gibi konularda donan›mlar›n›
güçlendirmek. Bayilere verilen deste¤e benzer bir yaklaﬂ›m da sat›ﬂ
teﬂkilat› taraf›ndan Coca-Cola’n›n

do¤rudan sat›ﬂ yapt›¤› perakende
müﬂterilerinde uygulan›yor. Onlara
krizde etkinlik ve verimlerini art›rmalar›na yard›mc› olacak taktik ve
teknikler iletiliyor. Kriz s›ras›nda
müﬂteriye her zamankinden daha
yak›nlaﬂmay› hedefleyen programlardan birisi de McDonald’s’ta baﬂlat›lm›ﬂ. AloServis merkezleri kendilerinde kay›tlan olan eski müﬂterilerini aray›p, hat›r sorduktan sonra onlan yeni ürün ve promosyonlar hakk›nda bilgilendirerek iliﬂkiyi
canland›rmay› hedefliyor.
Do¤ald›r ki kriz her kurumu daha verimli ve daha fazla çal›ﬂmaya
zorluyor. McDonald’s bu amaçla artan say›da restoran›n› gün boyu
aç›k tutuyor ve bunu yo¤un bir afiﬂ
kampanyas›yla duyuruyor: “24 saat
aç›¤›z.” Krizde kullan›lacak bir baﬂka yaklaﬂ›m ittifaklar kurmak; böylece kaynaklar› birleﬂtirmek, ürün
ve hizmetleri yeni demetler halinde
sunmak, kapasiteyi konsolide etmek ve benzeri avantajlar sa¤lamak. Apayn sektörlerde olan iki
kuruluﬂ, Turkcell ve McDonald’s
böyle bir ittifakla yarat›c› bir promosyon planlay›p ortak noktalar›
olan genç müﬂterilerine ulaﬂm›ﬂlar:
“gnçtrkcll’li! McDonald’s’ta bir menü al, ikinciyi bedavaya kap.” Di¤er bir ittifak özellikle Ar-Ge alan›nda güçlü Hollandal› çiklet üreticisi Gumlink ile Ülker markalar›n›n
sahibi Y›ld›z Holding aras›nda kuruldu. Amaç, Gumlink’in geliﬂtirdi¤i
teknolojilerle Ülker’in üretim olanaklann› birleﬂtirmek; aynca Gumlink’in Avrupa’daki a¤›rl›¤›n› Ülker’in bölgemizdeki da¤›t›m ve pazarlama gücüne eklemek. Evyap
firmas› kriz s›ras›nda kabu¤una çe-

kilmek yerine inovasyon yoluyla
pazardaki pay›n› art›rmay› hedeflemiﬂ. Yöntemi yerel ürünler yoluyla
geleneksel markalardan farkl›laﬂmak. Örne¤in, Duru Yöresel sabunu çay özlü ve Karadeniz bölgesi
a¤›rl›kl› pazarlan›yor; yerel temalar
kullanan bölgesel reklamlarla destekleniyor. Evyap’›n krizde yakalamaya çal›ﬂt›¤› bir f›rsat da insan
kaynaklan alan›nda. Kendi sektörlerindeki birçok Avrupa ﬂirketinin
kapanmakta veya en az›ndan iﬂçi ve
yönetici ç›karmakta oldu¤unu görünce Evyap’› küresel piyasalarda
güçlendirebilecek, yüksek uluslararas› deneyime sahip üst yönetici aray›ﬂ›n› tetiklemiﬂler. TAV Havalimanlar› Aﬁ de benzer ﬂekilde, kriz ortam›ndan yararlanarak çeﬂitli ülkelerdeki operasyonlar›nda çal›ﬂmak ve
firmaya taze kan katmak üzere de¤iﬂik ülkelerden üstün yetenekli gençler ar›yor; onlar› yurt d›ﬂ›nda çal›ﬂan
binlerce Türk yönetici, mühendis ve
iﬂçisinin aras›na harmanl›yor.
ﬁirketlerin kriz döneminde
odaklan›p güçlendirebilecekleri
alanlardan bir di¤eri ise teknoloji.
Cisco firmas›n›n kurultaydaki sunumuna göre, uzun dönemde verim
art›ﬂ› yüzde 11 oran›nda iﬂgücü niteli¤inin yükselmesi, yüzde 37 sabit
sermaye yat›nmlan, yüzde 52 de
teknolojik faktörlerle aç›klan›yor.
Kriz s›ras›nda h›zl› karar verip teknolojik altyap›lann› geliﬂtiren, teknolojideki geliﬂmeleri sektörlerine
rakiplerinden daha çabuk uyarlayabilen, inovasyonda baﬂanl› olabilen
ﬂirketler krizden rakiplerine oranla
daha güçlü ç›kabilecek.

DE‹K/ Türk-Güney Afrika ‹ﬂ Konseyi ve Türk Afrika
‹ﬂ Konseyleri Koordinatör Baﬂkan› Tamer Taﬂk›n

nemli vize vermeliyiz. ‹ﬂadamlar› rahat seyhat edebilirse ticaretimiz h›z
kesmeden devam edebilir” dedi.
Bölge iﬂadamlar›n›n Dubai’de s›n›r
kap›s›nda vize alabildiklerini belirten Taﬂk›n ﬂunlar› söyledi: “Türkiye
olarak AB ülkelerine yönelik en büyük ﬂikayetimiz olan vizeyi, biz Afrikal› iﬂadamlar›na uygulamamal›y›z.
‹ﬂadamlar› ülkelerindeki büyükelçili¤imize ya da konsolosluklar›m›za

gittiklerinde rahat vize alabilmeli.
Türkiye olarak iﬂadam› kimli¤ine sahip, ticaret odalar›na kay›tl› Afrikal›
iﬂadamlar›na günlük, haftal›k ayl›k
de¤il y›ll›k vize vermeliyiz. Böylece
onlar› onore etmiﬂ oluruz. Dubai’yi
cazip olmaktan ç›kar›r›z. Türklere
duyulan sempatiye vizedeki kolayl›¤› ekleyebiliriz. Ayr›ca firmalar›m›z
bölge ülkelerindeki fuarlara kat›lmal›. 20-25 Haziran tarihlerinde Kenya’da bir fuar düzenlenecek. Bu etkinlikleri ihmal etmemeliyiz.”
DE‹K Ortado¤u ve Afrika Bölge
Koordinatörü Suzan Cailliau ise
“Kamerunlu bir iﬂadam› Türkiye’ye
gelmek istiyorsa, Nijerya’ya gitmek
zorunda. Bu bazen günlerce süren
bir iﬂlemi beraberinde getiriyor. Yeni aç›lacak büyükelçiliklerimiz sayesinde Afrikal› iﬂadamlar›na vize verme sürecinin k›salaca¤›n› ve ticaretimizin artaca¤›n› düﬂünüyoruz” dedi

Romanya pazar› mercek alt›na al›nd›
‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan
13 Nisan’da ‹stanbul’da Romanya
Ülke Günü düzenlendi. ‹SO Genel
Sekreteri Mete Meleksoy ve Romanya Baﬂkonsolosu Stefana Greavu’nun aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n›n ard›ndan Türk-Romen ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›
Ersin Alt›nordu’nun baﬂkanl›¤›nda
bir oturum gerçekleﬂtirildi. Romanya
Ticaret Müﬂaviri Stefan Vasile TürkRomen ekonomik iliﬂkileri hakk›nda
genel bilgi vererek ticari iliﬂkilere
iliﬂkin istatistiki bilgiler sundu. Bükreﬂ Ticaret Baﬂmüﬂaviri Necati Y›l-

maz Romanya’daki Türk yat›r›mlar›
ve ikili iliﬂkiler hakk›nda bilgi aktard›. Ard›ndan söz alan Ömer Süsli,
Baﬂkan› oldu¤u Türk ‹ﬂadamlar›
Derne¤i’ni tan›tarak faaliyetleri ile ilgili örnekler verdi. T‹AD Genel Sekreteri Güven Güngör ise Romanya’n›n genel tan›t›m›n› yaparak ulaﬂ›m aç›s›ndan stratejik bir bölgede
olan ülkenin Türkiye’de daha iyi
tan›t›lmas› gerekti¤ini belirtti. Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi
Odas› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Tamer Atalay, Romanya’n›n Türki-

ye’yi AB sürecinde destekledi¤ine
dikkat çekerek, iki ülke iliﬂkilerinin
son derece olumlu oldu¤unu ifade
etti. Türk-Romen ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Ersin Alt›nordu, DE‹K tan›t›m›
yaparak ‹ﬂ Konseyinin faaliyetlerine iliﬂkin bilgi verdi. ‹SO Meclis
Üyesi, Grundig Elektronik Genel
Müdürü O¤uzhan Öztürk Romen
beyaz eﬂya firmas› Arctic’i sat›n alarak pazara giren Arçelik’in çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgi verirken, yüzde
31.5’lik pay ile pazarda lider konumunda olduklar›n› dile getirdi.

Küresel krize yarat›c› önlem
Küresel krizin a¤›rl›¤›n› iyiden iyiye
hissettirmeye baﬂlad›¤› bugünlerde firmalar 2009’u nas›l en az zararla kapatacaklar›n›n planlar›n› yap›yorlar. Pek
çok firma kendine göre farkl› yöntemler geliﬂtirmeye devam ediyor. Bunlar
aras›nda Japon Fujitsu yetkililerinin
yöntemi bir hayli ilgi çekti. “Japonya’daki 100 bin çal›ﬂan›m›z›n her biri
birer ürün alsa tam 100 bin sat›ﬂ yapm›ﬂ oluruz” diyen Fujitsu’nun patronu
Kuniaki Nozoe 100 bin çal›ﬂan›na bizzat kendisi bir e-posta göndererek bu

* Bu yaz› Fortune Türkiye Dergisi’nin May›s
ay› say›s›nda yay›nlanm›ﬂt›r
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ricas›n› iletti. ﬁirket yetkilileri bunun
kurumsal bir zorlama olmad›¤›n›, sadece hep birlikte ﬂirketlerinin krizle
baﬂa ç›kmas›na yard›mc› olabileceklerini düﬂündüklerini belirttiler. Yetkililerin bu ricas›, azalan talebe karﬂ› geliﬂtirdikleri bir deneme fakat bu deneme
türünün ilk örne¤i de¤il. Daha önce
de Japon otomotiv devi Toyota’da
benzeri bir uygulama yaﬂanm›ﬂt›. Firman›n 2.200 orta ve üst düzey yöneticisi birer Toyota alarak firman›n krizle
mücadelesine destek vermiﬂlerdi.
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2007’de ‹sviçre maç›ndan sonra milli tak›m›m›z ceza al›nca Coca-Cola,destek için bu sloganla reklam filmi yapm›ﬂt›.

Küresel krizde Türk iﬂ dünyas›n›n odakland›¤› Afrika’da en büyük
sorun vize konusu çözüm bekliyor.
Türkiye’nin Afrikal› iﬂadamlar›na
uzun dönemli vize vermesi halinde
k›tadaki iﬂ hacminin katlanarak sürece¤i belirtiliyor. Türk-Güney Afrika ‹ﬂ Konseyi ve TürkAfrika ‹ﬂ Konseyleri Koordinatör Baﬂkan› Tamer
Taﬂk›n, iﬂ dünyas›n›n y›llarca kolay
pazarlar›n peﬂinde koﬂtu¤unu, kriz
ile birlikte Afrika’y› keﬂfetti¤ini söyledi. 54 ülkeden oluﬂan bir pazar olmas›na karﬂ›n Türkiye’nin baﬂta Kuzey Afrika olmak üzere sadece 12
büyükelçili¤inin bulundu¤unu vurgulayan Taﬂk›n, önümüzdeki dönemde bu rakam›n 25’e ç›kmas›n›
beklediklerini kaydetti. K›ta ülkeleri
ile yap›lan ticaretin son dönemde
artt›¤›n› belirten Taﬂk›n, “Ancak bu
ticaret hacminin artmas›n› bekliyorsak Afrikal› iﬂadamlar›na uzun dö-
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AB Ülkeleri vize sorununda
samimiyet testinden geçiyor
TOBB ve DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
vize konusunda Türkiye’ye karﬂ› haks›z uygulamalar› ortaya ç›karan Avrupa Toplulu¤u
Adalet Divan› Karar›’n›n üzerinden iki ay
geçmesine karﬂ›n ad›m at›lmad›¤›nd› söyledi.
TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, vize konusunda Türkiye’ye karﬂ›
haks›z uygulamalar› ortaya ç›karan Avrupa Toplulu¤u Adalet Divan› Karar›’n›n üzerinden iki ay geçmesine karﬂ›n ad›m at›lmad›¤›n› söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, “ABülkeleri her defas›nda Türkiye’nin di¤er kat›l›mc› ülkelerle eﬂit muamele gördü¤ünü iddia ediyorlar. ‹ﬂte
ﬂimdi onlara bu iddialar›n› kan›tlama
ve samimiyetlerini gösterme f›rsat› do¤du. Bakal›m bu samimiyet testinden
geçip, ayr›mc› olmad›klar›n› gösterebilecekler mi?” dedi.

KARARIN ÜZER‹NDEN ‹K‹ AY GEÇT‹

AB üyesi ülkelerin tek tarafl› vize uygulamas›n› kald›rmalar›n› beklemenin fazla iyimser bir
beklenti olaca¤›n› ifade eden M.Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Ortak ak›l oluﬂtural›m “ﬂeklinde konuﬂtu.

Hisarc›kl›o¤lu, Avrupa Topluluklar› Vize toplant›s›’nda yapt›¤› konuﬂmada, Avrupa Topluluklar› Adalet
Divan›’n›n, 19 ﬁubat 2009 tarihli
“Soysal” davas›na iliﬂkin karar›n›
aç›klad›¤›n› an›msatt›. Karar sürecinin, kamyon sürücüleri Mehmet Soysal ve ‹brahim Savatli’nin Alman ‹dare Mahkemesine açm›ﬂ olduklar› dava ile baﬂlad›¤›n› ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, süreci ﬂöyle aktard›: “Alman ‹dare Mahkemesinin Soysal ve
Savatli’nin taleplerini reddetmesi üzerine konu Alman Temyiz Mahkemesine taﬂ›nd›. Temyiz Mahkemesi de görüﬂ almak üzere konuyu Avrupa Topluluklar› Adalet Divan›na taﬂ›d›. Adalet Divan› 19 ﬁubat 2009 tarihinde
aç›klad›¤› karar›nda, Katma Protokolün yürürlü¤e girdi¤i tarih olan
1.1.1973 tarihinde Türk vatandaﬂlar›ndan vize uygulamayan ülkelerin, o tarihten sonra Türk vatandaﬂlar›na vize
uygulamas› getiremeyece¤ini belirtmiﬂtir.” Adalet Divan› karar›n›n üzerinden yaklaﬂ›k iki ayl›k bir süre geçti¤ini vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, “Karar›n uygulanmas›na iliﬂkin, baﬂta Almanya olmak üzere, Avrupa Birli¤i
üyesi ülkelerde herhangi bir çal›ﬂman›n yap›ld›¤›na iliﬂkin haber almad›k.

Ayn› ﬂekilde, hükümetimizin bu karara iliﬂkin yorumu ve karar›n uygulanmas›na iliﬂkin giriﬂimleri hakk›nda
kamuoyuna herhangi bir aç›klama yap›lmad›. Yani resmi a¤›zdan kamuoyuna tatmin edici bir aç›klama henüz yap›lmad›. Böyle olunca da, Türkiye’de ve Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerde karara iliﬂkin farkl› de¤erlendirmeler yap›lmaya baﬂland›” dedi.

V‹ZE K‹RL‹L‹⁄‹NE SON VER‹LS‹N
Bir an önce bu bilgi kirlili¤ine
son verilmesi gerekti¤inin alt›n› çizen
Hisarc›kl›o¤lu, ﬂunlar› kaydetti: Haks›z vize uygulamas›ma¤duruyuz “‹ﬂadam›m›z, çal›ﬂan›m›z, bilim insan›m›z,
araﬂt›rmac›m›z, medyamensuplar›m›z
ve sanatç›lar›m›zma¤dur durumdad›r.
‹ﬂadamlar›m›z›n mallar› serbestçe AB
üyesi ülkelerin piyasalar›na girerken,
iﬂadamlar›m›z veya çal›ﬂanlar›, iﬂ
amac›yla seyahat edemiyor.Vize almak için, zaman al›c› çok say›da formaliteyi tamamlamas› ve ayr›ca da
ciddi birmasrafa katlanmas› gerekiyor.
Bütün formaliteler tamamlansa bile
vizenin al›n›p al›nmayaca¤› ﬂüphelidir. Vizenin zaman›nda düzenlenece¤i konusu ise hiç garanti de¤ildir.
Nakliye ﬂirketlerimiz ve sürücülerimiz
de, haks›z vize uygulamas›n›n ma¤durlar› aras›ndad›r. Türk giriﬂimcileri
ve onlar›n profesyonel çal›ﬂanlar›
için, adeta bir tarife d›ﬂ› engel söz ko-

nusudur.Di¤er taraftan, Türkiye,
AB’nin çeﬂitli programlar›na, katk› pay› ödeyerek kat›l›m sa¤lamaktad›r. Bu
çerçevede de araﬂt›rmac›lar›m›z›n vize
alma konusunda s›k›nt›lar yaﬂad›¤› bilinmektedir.Maalesef bu nedenle
programlardan yeterince istifade edilememektedir.”

AYIRIM YAPMADIKLARINI
GÖSTERS‹NLER
Vize sorunun çözümü yönünde somut ilerleme sa¤lanamamas›ndan yak›nan Hisarc›kl›o¤lu, ﬂunlar› söyledi: Avrupa için samimiyet testi “Oysa 45 y›l›
geride b›rakan Türkiye-AB Ortakl›k iliﬂkisinin dayand›¤› temel dokümanlar
sorun lar›n çözümü için yol gösteriyor.
Hepimiz, imza att›¤›m›z bu uluslararas›
dokümanlara sayg› duymal›y›z. Ticari
hayatta bir söz vard›r; Anlaﬂmalar mutlu zamanlarda imzalan›r, zor günlerde
iﬂe yarar. ﬁimdi, ortakl›k iliﬂkimizde zor
alanlar›m›z var. Vize uygulamas› var.
Adalet Divan› mutlu an›m›zda imzalad›¤›m›z ortakl›k metinlerine bakt› ve karar›n› verdi. Bu karar›n gere¤ini süratle
yerine getirmek gerekir. Zira AB ülkeleri her defas›nda Türkiye’nin di¤er kat›l›mc› ülkelerle eﬂit muamele gördü¤ünü iddia ediyorlar. ‹ﬂte ﬂimdi onlara bu
iddialar›n› kan›tlama ve samimiyetlerini
gösterme f›rsat› do¤du. Bakal›m bu
samimiyet testinden geçip, ayr›mc› olmad›klar›n› gösterebilecekler mi?”

HAKKIMIZI ARAYALIM AMA
AB’DEN UZAKLAﬁMAYALIM
AB üyesi ülkelerin, haks›z oldu¤u aﬂikar oldu¤u halde, tek tarafl› olarak, vize uygulamalar›n›
kald›rmalar›n› beklemenin fazla
iyimser bir beklenti olaca¤›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu, ﬂunlar›
kaydetti: “O halde güçlerimizi
birleﬂtirelim. Etkin kullanal›m.
Ortak ak›l oluﬂtural›m. Zira hak,
ancak bunu aramas›n› bilene verilir. Öte yandan vize konusunun,
Avrupa Birli¤i müktesebat›n›n

ve müktesebat›n dayand›¤› iﬂleyiﬂin itibar›n› sarsmas›na izin
verilmemelidir. Vize konusunun,
Türkiye’de Avrupa Birli¤i sürecine ﬂüphe ile bakanlar›n argümanlar›n› güçlendiren bir araç
haline gelmesine göz yumulmamal›d›r.Vize konusunun, Türkiye’deki AB karﬂ›tlar› ile Avrupa
Birli¤i’ndeki Türkiye karﬂ›tlar›n›n ortak argüman› haline
gelmesine mani olunmal›d›r.”

Kent: 52 trilyon
dolarl›k servet bir
y›lda buhar oldu

¤acak yeni f›rsatlara karﬂ› nas›l daha güçlü ve daha h›zl› çözümlerle,
esnek olarak neler yapabilece¤imize karar verme zaman›” dedi.
Kent, birçok ülkeye göre daha iyi
pozisyonda olmas›na ra¤men Türkiye’nin krizden muaf olmad›¤›
uyar›s›nda da bulundu. “Küresel
güç Türkiye” slogan›yla 80 ülkeden 2 bin iﬂadam›n› biraraya getiren kurultayda konuﬂan Muhtar
Kent, devletlerin piyasaya bir defada bu kadar yüksek nakit sürmesi
nedeniyle önümüzdeki aylarda
ç›kabilecek yüksek enflasyon
rakamlan ihtimaline karﬂ› haz›rl›kl›
olunmas› gerekti¤ini söyledi. Kent,
Türkiye markas›n›n yükseltilmesi
için de yo¤un bir çal›ﬂma yürütülmesi gerekti¤ini ifade etti.
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Coca Cola CEO’su Muhtar küresel kriz nedeniyle bir y›lda 52 trilyonun yok oldu¤unu söyledi..
Kent, kriz nedeniyle buharlaﬂan 52
trilyon dolar›n orta s›n›ftan ç›kt›¤›n› belirterek, ‘ﬁimdi krizden do¤acak yeni f›rsatlara karﬂ› ne yap›laca¤›na karar verme zaman›’ dedi.
Coca-Cola Baﬂkan› ve CEO’su
Muhtar Kent, tüm dünyada 1 y›lda
38 trilyon dolan öz sermaye olmak
üzere 52 trilyon dolarl›k bir servetin silindi¤ini söyledi. Bu rakam›n
tüm dünyan›n bir y›ll›k Gayri Safi
Milli Has›las›’na (GSMH) eﬂit oldu¤una dikkat çeken Kent, “Bu kay›p orta s›n›f insanlardan ç›kt› gitti.
Ama kriz kapsaml› ac› verici olsa
da, ak›ll›, cesaretli liderler için bir
f›rsat sunabilir. ﬁimdi, krizden do-
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Medeniyetler ‹ttifak›, ‹stanbul
forumuyla gücünü katlad›
‹stanbulTekstil veHammaddeleri ‹hracatç›lar› Birli¤i (‹TH‹B) Baﬂkan› ‹smail Gülle, ‹spanya, ‹talya, Romanya ve Portekiz gibi AB
ülkelerinin yaﬂanan küresel krizde tekstil
sektörünün direniﬂ gösterebilmesi için ard›
ard›na önlemler ald›¤›n›, Türk tekstil sektörünün de hükümetten destek bekledi¤ini kaydetti. ‹TH‹B Baﬂkan› ‹smail Gülle yapt›¤›
aç›klamada, “milli sektör” olarak adland›r›lan
tekstil ve haz›rgiyim sektörünün destek bekledi¤ini vurgulayarak, “Tekstil iﬂçisi gazete
ilanlar›yla ilgilileri uyar›yor, o iﬂçileri çal›ﬂt›ran bizlerin ise durumunu konuﬂmaya gerek
bile kalmad›” dedi. Türkiye’de sektöre destek
verilmemesiyle sektörün dünya çap›ndaki yerini, önlemini önceden alan sektörlere kapt›raca¤› uyar›s›nda bulunan Gülle, ad›m atmayarak çok ﬂey kaybedildi¤ini, tekstil sektörünün kaybedilmesi halinde ise bir daha geri
getirmenin imkans›z oldu¤una dikkat çekti.
“Hasta olan sektörü hala ayaktayken tedavi
etmeliyiz, yata¤a düﬂtükten sonra yap›lan tedavi aya¤a kald›rmaya yetmez” diyen Gülle,
‹spanya, ‹talya, Romanya ve Portekiz gibi AB
ülkelerinin yaﬂanan küresel krizde tekstil
sektörünün direniﬂ gösterebilmesi için ard›
ard›na önlemler ald›¤›na dikkat çekti.

Azerbaycan’daki
Türk yat›r›mlar›
tehlikeye girebilir
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K)
Türk-Azeri ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Cengiz Gül,
Türkiye Ermenistan iliﬂkilerinin normalleﬂme
sürecinin Azerbaycan’daki Türk yat›r›mlar›n›
tehlikeye sokabilece¤ini söyledi. Sürecin hem
Türkiye hem de Azerbaycan’da insanlar›n kafas›n› kanﬂt›rd›¤›n› söyleyen Gül, “Türkiye,
Azerbaycan’›n hassasiyetini anlamal›. Umar›z
böyle bir durum olmaz ama oradaki yat›r›mlar konusunda s›k›nt›l› bir süreç yaﬂanabilir.
Azerbaycan’da hiç kimse Türkiye’nin Ermenistan s›n›rlar›n› açaca¤›na inanmak istemiyor” diye konuﬂtu. ﬁu anda mevcut projelerin devam etti¤ini fakat baz› yeni projelerin
kaderinin ise geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda belli olaca¤›n› ifade eden Gül, “Geçen mart ay›nda Azerbaycan’›n tar›m konusundaki en geliﬂmiﬂ bölgesi Lenkeran bölgesine yat›r›m f›rsatlann›
içeren bir gezi gerçekleﬂtirdik.
Buras› tütünden çaya, narenciyeden her
türlü meyve ve sebze üretiminin gerçekleﬂtirilebildi¤i muazzam bir potansiyele sahip bir
bölge. Türkiye’den talepler var. Fakat, son
geliﬂmelerden duyduklar› rahats›zl›klar› gezide hissettik. Bu toplant›lar›n devam› may›s ve
haziranda yap›lacak gezilerle gelecekti. ﬁu
ana kadar bir yan›t alamad›k” dedi.
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Kültürlerin beﬂi¤i ‹stanbul’un Medeniyetler ‹ttifak›’n›n 2. forumuna ev
sahipli¤i yapmas› kültürleraras›
diyalo¤un
gücü üzerine kurulan
bu giriﬂimin temellerini
daha da sa¤lamlaﬂt›rd›.

PEL‹N
MUSABAY
Türk-Ortado¤u ‹ﬂ Konseyleri
pmusabay@deik.org.tr

2005 y›l›nda BM Genel Sekreteri
Kofi Annan taraf›ndan bir “bar›ﬂ projesi”olarak Medeniyetler ‹ttifak› baﬂlat›ld›. ‹ttifak’›n ikinci forumu 6-7 Nisan
2009 tarihinde ‹stanbul’da gerçekleﬂti.
‹stanbul’un görkemini yans›tan en güzel mekanlardan Ç›ra¤an Saray›’nda
yap›lan bu forum çok say›da devlet
baﬂkan›, diplomat, uluslararas› kuruluﬂ
temsilcisi, iﬂ adam›, gazeteci, akademisyen, sivil toplum mensubu ve genci biraraya getirdi. Hem geçmiﬂte, hem
günümüzde kültürlerin beﬂi¤i ‹stanbul’un söz konusu foruma ev sahipli¤i
yapm›ﬂ olmas› kültürleraras› diyalo¤un
gücü üzerine kurulan bu giriﬂimin sa¤lam temeller üzerine oturtulmas› aç›s›ndan çok önemliydi. Forumun sponsorlu¤unu ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür
Baﬂkenti Ajans›’n›n yapmas› ise oldukça anlaml›yd›.

HER BAKIMDAN FARKLI B‹R FORUM
‹stanbul Forumu her bak›mdan
farkl›yd›. Sadece karar al›c›lar›n kat›ld›¤› geleneksel toplant›lardan biri de¤ildi. Yaﬂ, din, dil, ›rk gözetmeksizin siyasiler, iﬂadamlar›, e¤itimciler, sivil
toplum gönüllüleri, dini liderler ve
gençler birlikte düﬂünmek ve somut

Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an Medeniyetler ‹ttifak›’n›n 2. forumunu ‹stanbul’da
yap›yor olmaktan ülke ve millet olarak büyük mutluluk duydu¤unu ifade etti.

projeler üretmek üzere biraradayd›.
Medeniyetler ‹ttikaf›’n›n yeni yol haritas› iﬂte bu geniﬂ kat›l›m çerçevesinde
çizildi ve ittifak›n üzerinde önemle
durdu¤u e¤itim, gençlik, medya ve
göç konular›nda yeni projeler farkl›
toplumlar›n farkl› kesinlerinden kat›lan
bu kiﬂiler taraf›ndan oluﬂturuldu.

DÜNYA GENÇL‹⁄‹ FORUMDA BULUﬁTU
‹stanbul Forumu’nu kapsam›nda, 46 Nisan tarihlerinde, Latin Amerika ve
Afrika’dan Asya’ya uzanan yelpazede
farkl› ülkelerden gelen 75 gencin iki
gün boyunca hoﬂgörü, dostluk ve bar›ﬂ fikirlerini ülkelerinde, bölgelerinde
ve dünyada hangi yöntem ve araçlarla
yayabileceklerini konuﬂtuklar› Gençlik
Özel Toplant›s›’n›n gerçekleﬂmesiydi.
Medeniyetler ‹ttifak› ‹stanbul Forumu’nda, 2010 y›l›nda Brezilya’da yap›lacak Zirve’de de¤erlendirilmesi yap›lacak projeler için start verildi. Kuzey
Amerika, Avrupa ve Müslüman ço¤unlu¤a sahip ülkelerden genç liderleri bi-

raraya getirmeyi öngören ‹ttifak Burs
Program› bu projelerden sadece biri.
Bunun yan›nda “Dinler ve ‹nan›ﬂlar için
E¤itim” ve “‹ttifak Araﬂt›rma Network”
projelerinin de temelleri at›ld›. ‹stanbul
Forumu’na damgas›n› vuran di¤er bir
proje CISCO’nun baﬂlatt›¤› “Diyalog Kafesi” oldu. S›radan insanlar›n düﬂünüldü¤ünden daha fazla ortak noktas› oldu¤una inanan bu proje, Dünya’n›n
farkl› yerlerindeki insanlar› video konferanslarlar›yla çeﬂitli kafelerde biraraya
getirme ve böylece birbirlerini daha yak›ndan tan›yarak küresel bir toplum
oluﬂturmalar›n› sa¤lamay› hedefliyor.
‹stanbul Forumu’nda ele al›nan iki
önemli nokta daha vard›. Bunlardan biri Katar Kral› Eﬂi Sheikha Mozah bint
Nasser Al- Missned taraf›ndan özellikle
Arap Dünyas›’ndaki gençler için iﬂ imkan› geliﬂtirme üzerine kurulan “Silatech” adl› giriﬂimin güçlendirilmesiydi.
Di¤eri ise “Çok Kütürlü Bir Dünya’da ‹ﬂ
Yapmak: Engeller ve F›rsatlar” baﬂl›kl›
raporun yay›nlanmas›yd›.

TÜRK‹YE ‹Ç‹N
ÖNEM‹ BÜYÜK
Dünyadaki çat›ﬂma kültürüne somut araçlarla dur demeye çal›ﬂan bu giriﬂimin fikir
babalar›ndan biri olan Türkiye, gençlik ve
resmi forumlar s›ras›nda ele al›nan konular konusunda evinde, bölgesinde ve ötesinde de¤iﬂimler yapmak için ne kadar hevesli oldu¤unu gösterdi. Bu konuda, Türkiye ulusal plan›n› ço¤u ülkeden önce haz›rlay›p uygulamaya koyarak ev ödevini
yapm›ﬂt›. Foruma yapt›¤› evsahipli¤in
uluslararas› standartlarda olmas› yine
Türkiye’ye puan kazand›rd›. Ancak, Medeniyetler ‹ttifak› ile ilgili Türkiye’nin
gerçek bir baﬂar› elde etmesi, bu bar›ﬂ
projesine katk›lar›n›n devam etmesinden
ve konu ile ilgili devlet kurumlar›n›n yürütülen ve yürütelecek projelerlerle ilgili
kamuoyunu daha fazla bilgilendirmesinden geçiyor. Bu bilgilendirme Medeniyetler ‹ttifak›’n›n toplumun tüm kesimleri taraf›ndan sahiplenmesi için gerekli
bir nokta . Bu nokta, sadece Türkiye için
de¤il, tüm ‹ttifak ülkeleri için önemli.

SIKINTILAR AﬁILIRSA ‹RAN’LA T‹CARET PATLAR
DE‹K Türk-‹ran iﬂ Konseyi Baﬂkan› Ali Osman Ulusoy 72 milyonluk genç nüfusu ve her geçen gün
artan taleple ‹ran’n›n, Türk özel
sektörü için f›rsatlar sundu¤unu
söyledi. Ulusoy, dünyada de¤iﬂen
dengeler nedeni ile co¤rafi avantaj›n, kurulacak ekonomik iﬂbirli¤i
a¤lar› ile iyi kullan›lmas› halinde,
Türkiye ve iran’›n, küresel güç olabileceklerine dikkat çekti.
‹ran’daki 29 Türk ﬂirketinin yat›r›m›n›n 145 milyon dolar oldu¤unu
belirten DE‹K Türk-‹ran ‹s Konseyi
Baﬂkan› Ali Osman Ulusoy, “Son
olarak Gübretaﬂ, 671 milyon dolara
Razi Gübre fabrikalar›n› sat›n ald›.
‹ran taraf›nca, yabanc› sermaye ﬂirketlerine uygulanan ilave vergilerin
kald›r›lmas›, çal›ﬂma ve oturma izinlerinin kolaylaﬂt›r›lmas› halinde, çok
say›y›da Türk firmas›n›n ‹ran’da yat›r›m yapaca¤›m düﬂünüyoruz” dedi.
‹ran’la bankac›l›k, din turizmi ve
müteahhitlik alan›nda f›rsatlar oldu¤unu belirten Ulusoy, “‹ran ekonomisi büyük ölçüde KOB‹’lere dayan›yor. Bu alanda da iki ülke için iﬂbirli¤i imkanlar› mevcut” dedi. Ulusoy, Türkmen ve ‹ran do¤algaz›n›n,
Türkiye üzerinden Avrupa’ya nakledilmesine yönelik projelerin iliﬂkileri
daha büyük boyutlara taﬂ›yaca¤›m
kaydetti. Ulusoy, ‹ran’›n komﬂu ülke
olarak, yak›nl›¤›n›n yan› s›ra, genç
nüfusuyla birlikte artan tüketim talebiyle de gelecek vadeden bir pazar
oldu¤unun alt›n› çizdi.
Türkiye-‹ran Do¤algaz Boru
Hatt›’n›n son y›llarda gerçekleﬂtirilen en önemli projelerin baﬂ›nda
yer ald›¤›n› kaydeden Ulusoy, bu
hattan geçen y›l, 6.1 milyar metreküp do¤algaz temin edildi¤ini söy-

ledi. “Bu y›l miktar›n daha da artaca¤› kuﬂkusuzdur” diyen Ulusoy,
Türkmen ve ‹ran do¤algaz›n›n,
Türkiye üzerinden Avrupa’ya nakledilmesine yönelik projelerin bu
alandaki iliﬂkilerin daha büyük boyutlara taﬂmmasm› sa¤layaca¤›m
kaydetti. Ulusoy, “Bu projelerin
gerçekleﬂtirilmesini h›zland›racak
olan, Güney Pars Do¤algaz Sahas›n›n Geliﬂtirilmesi Projesi’ kapsam›nda, ülkelerimiz aras›nda baﬂlat›lan iﬂbirli¤ine büyük önem atfediyoruz. Elektrik enerjisi alan›nda,
hidro-elektrik ve termik santrallerin yap›m› ve elektrik al›ﬂveriﬂi gibi konularda son dönemde al›nan
kararlar, ikili ekonomik iliﬂkilerimizde son derece önemli bir geliﬂme sürecinin önünü açm›ﬂt›r.
Bu projelerin hayata geçirilmesi

en önemli önceliklerimiz aras›nda
yer almaktad›r. Ayr›ca, ‹ran üzerinden Türkmenistan’dan ald›¤›m›z elektrik miktar›m da art›rmak
istiyoruz” diye konuﬂtu.

YABANCI ORTA⁄A
SICAK BAKIYORLAR
‹ran’› Türk özel sektörü için geniﬂ f›rsatlar›n oldu¤u bir ülke olarak de¤erlendiren Ali Osman Ulusoy, komﬂu ülke olarak, yak›nl›¤›n›n yan› s›ra, genç nüfusuyla birlikte artan tüketim talebiyle de gelecek vaad eden bir pazar oldu¤unun alt›m çizdi. Ulusoy, “‹ran’da,
ihracat yapmak ve hammaddeleri
‹ran’dan almak ﬂart›yla, sanayi
amaçl› ve yüzde 100 yabana sermayeli ﬂirket kurulabilmektedir, iranl›
firmalar ülkeye teknoloji ve serma-
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yenin çekilmesine yönelik olarak
yabanc› ortaklarla iﬂbirli¤ine s›cak
bakmaktad›rlar” dedi. ‹ran ekonomisinin büyük ölçüde KOB‹’lere
dayand›¤›n› vurgulayan Ulusoy, bu
alanda da iki ülke için iﬂbirli¤i imkanlar›n›n mevcut oldu¤unu belirtti. “Türkiye’nin bankac›l›k alan›nda sahip oldu¤u tecrübenin
‹ran’a aktar›lmas› da iki ülke aras›ndaki iﬂbirli¤inin yeni bir halkas›n› oluﬂturabilir” diyen Ulusoy,
demir-çelik ürünleri bak›m›ndan,
Türk ürünlerinin Rus ve Ukrayna
demir-çeli¤i ile rekabet etmesinin
güç olmakla birlikte, özellikle
otomotiv sektöründe büyük bir
pazar›n mevcut oldu¤una iﬂaret
etti. Ulusoy, 2008 y›l›nda 10 milyar dolar d›ﬂ ticaret hacmine ulaﬂ›ld›¤›n› sözlerine ekledi.

Turizm alan›nda yaﬂanan s›k›nt›lara da iﬂaret eden Ulusoy, ‹ran’dan
Türkiye’ye önemli miktarda turist
geldi¤ini belirtti. ‹ranl› yetkililerin
turizm konusunda iﬂbirli¤inin karﬂ›l›kl› olmas›n› arzulad›¤›n› belirten
Ulusoy, ancak ‹ran’›n turizm altyap›s›n›n uluslararas› standartlarda geniﬂ bir turist kitlesini a¤›rlamak için
yeterli olmad›¤›n› kaydetti. “‹ran’›n
turizm potansiyeli için gerekli altyap›n›n oluﬂturulmas›nda Türk iﬂadamlar› önemli rol üstlenebilirler”
diyen Ulusoy, özellikle, gerekli havaalan›, karayolu, otel, motel ve
tesislerin inﬂaas›, modernizasyonu,
iﬂletilmesi konusunda iﬂbirli¤i
imkanlar›n›n yarat›labilece¤ini
ifade etti. Ulusoy, “Iran yetkilileri
Irak Kerbela ﬂehrine yönelik Haç
ziyaretlerinin art›k Irak ve Suriye
üzerinden de¤il, Türkiye üzerinden yap›lmas› konusunda isteklerini gündeme getirmiﬂlerdir. Bu
çerçevede, Türk hizmet sektörü
‹ran vatandaﬂlar›na din turizmi
konusunda hizmet verebilir” diye konuﬂtu.

YATIRIM GEL‹ﬁT‹RME
SEM‹NER‹ YAPILDI
‹ran ‹slam Cumhuriyeti Ticaret
Bakan› Masoud Mirkazemi‘nin Türkiye ziyareti vesilesiyle, ‹ran ‹slam
Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve
Madenler Odas› taraf›ndan DE‹K/
Türk-‹ran ‹ﬂ Konseyi iﬂbirli¤i ile
Ankara ve ‹stanbul’da “‹ran ve
Türkiye Aras›nda Ticari ‹liﬂkiler ve
Yat›r›mlar› Geliﬂtirme” semineri
düzenledi. Bu organizasyonla pek
çok ticari alanda ihracat yapan
100 kadar ‹ranl› firma ile ikili
görüﬂme imkan› buldu.
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Tekstil sektörü
hükümetten
destek bekliyor

GÜNCEL

DÜNYA T‹CARET ÖRGÜTÜ
UYUﬁMAZLIK ÇÖZÜM
S‹STEM‹ VE TÜRK‹YE
ÜLKÜ
HALATÇI
ULUSOY*
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ),
uluslararas› ticaret hukuku kuralar›n› saptamak ve ticaretin liberalleﬂmesini sa¤lamak amac›yla 1995
y›l›nda kurulan ve günümüzde
154 üyesi bulunan bir örgüt. Kapsam›nda ticaretin hemen her yönünü düzenleyen çok say›da antlaﬂma yer al›yor. DTÖ Antlaﬂmalar›
üye devletlerin gerek hukuk sistemlerini gerek ulusal politikalar›n›
do¤rudan etkiliyor. Türkiye de kuruluﬂundan bu yana DTÖ’nün
üyesi. Anayasa’n›n 90. maddesine
göre DTÖ Antlaﬂmalar› Türk mevzuat›n›n bir parças›.
DTÖ, ayn› zamanda kapsam›nda yer alan kurallar›n uygulanmas›n› gözetlemek ve temin etmek
amac› ile bir uyuﬂmazl›k çözüm
mekanizmas›na sahip. ‹lgili mekanizma içinde her bir uyuﬂmazl›k
için oluﬂturulan paneller ve bu panellerin kararlar›n› denetleme yetkisine sahip bir Temyiz Organ› bulunuyor. Paneller ve Temyiz Organ›
taraf›ndan verilen kararlar daha
sonra her bir üyenin oy kulland›¤›
Uyuﬂmazl›klar›n Çözümü Organ›
(UÇO) taraf›ndan onaylan›yor. Sözkonusu mekanizmaya Örgüt kuruldu¤undan bu yana neredeyse 400
defa baﬂvuruldu ve bu uyuﬂmazl›klar›n baz›lar› panel kurulmadan istiﬂareler arac›l›¤› ile çözüldü. UÇO
taraf›ndan al›nan kararlara uyulmamas› halinde dava açan üye devlet,
misillemeye kadar varan çeﬂitli yapt›r›mlara baﬂvurabiliyor. Bu ba¤lamda DTÖ’nün yarg›sal birimlerinin
bir tür ‘Dünya Ticaret Mahkemesi’
veya ‘Uluslararas› Ticaret Mahkemesi’ haline geldi¤i söylenebilir.
Örgüt’ün kurucu üyelerinden
biri olan Türkiye de, 2 uyuﬂmazl›kta ﬂikâyetçi, 8 uyuﬂmazl›kta ﬂi-

kâyet edilen taraf oldu ve 18 uyuﬂmazl›kta üçüncü devlet olmak
üzere bu mekanizma içerisinde
yer ald›. Sözkonusu uyuﬂmazl›klar›n 7`si istiﬂare aﬂamas›nda çözümlendi ve 3`ünde panel kurulmas›na karar verildi. Hindistan taraf›ndan tekstil ve haz›rgiyim ürünleri
ile ilgili aç›lan davay› temyiz yoluna baﬂvurmas›na ra¤men kaybetti.
Türkiye’nin ayn› zamanda Gümrük Birli¤i içinde yer almas› ve yükümlülüklerinin DTÖ kurallar› ile
çat›ﬂmas› uyuﬂmazl›k yaratt›. M›s›r’a karﬂ› açt›¤› demir-çelik ürünlerine uygulanan haks›z anti-damping uygulamalar› ile ilgili davadan da istedi¤i sonucu alamad›.
Son olarak ABD’nin açt›¤› pirinç ithalat›nda uygulanan önlemler ile
ilgili davay› kaybetti. Yak›nlarda
ç›kan bir söylentiye göre AB, Türkiye aleyhine bor mineralleri ile ilgili bir dava açmaya haz›rlan›yor.
Yine Hindistan’›n, Türkiye’nin pamuk ipli¤i ithalat›nda uygulad›¤›
önlemler nedeni ile Türkiye’den
istiﬂare talebinde bulundu¤u haberleri yay›l›yor.
Görüldü¤ü gibi bu mekanizma,
Türkiye’yi çok yak›ndan ilgilendiriyor. Öte yandan taﬂ›d›¤› öneme
ra¤men, gerekli ilgiyi görmüyor.
Bütün ilgi AB üyelik sürecinde
toplan›yor. Oysa 2001 y›l›ndan bu
yana devam eden DTÖ nezdinde
düzenlenen Doha Müzakereleri,
baﬂta tar›m olmak üzere ticari pek
çok alanda Türkiye için hayati
öneme sahip. Menfaatleri özellikle
tar›m konusunda, AB’den çok geliﬂmekte olan devletlerden oluﬂan
G-33 ile örtüﬂüyor. Bu nedenle bu
süreçte biraz daha hassasiyet ve
özen gerekiyor. Aksi halde henüz
üyesi olmad›¤› halde AB yan›nda
sergileyece¤i bir duruﬂ, Türkiye’nin alt›ndan kalkamayaca¤› sorunlara gebe kalmas› ile sonuçlanabilir ve Türkiye kendisini pek
çok uyuﬂmazl›¤›n içinde bulabilir.
*Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Araﬂt›rma Görevlisi

IMF: Avrupa’n›n en
iyilerinden biri Türkiye
IMF’nin Küresel Mali ‹stikrar Raporu’nda, krizin dünyada yol açaca¤›
kay›plar›n 4 trilyon dolara kadar yükselebilece¤i belirtildi. Rapora
göre, Türkiye Avrupa’daki yükselen ekonomiler içinde kredi/mevduat dengesi aç›s›ndan
en iyi iki ülkeden biri.
Uluslararas› Para Fonu’nun
(IMF), Küresel Mali ‹stikrar Raporu (Global Financial Stability Report GFSR) aç›kland›. Raporda
krizin dünyada yol açaca¤› kay›plar›n 4 trilyon dolara kadar yükselebilece¤i belirtildi. Rapora göre,
Türkiye kredi/mevduat oran› aç›s›ndan Avrupa’daki yükselen ekonomiler aras›nda Çek Cumhuriyeti’yle birlikte iyi konumdaki iki ülkeden biri oldu. Yükselen piyasa
ekonomilerinin bu y›l etkilenmeye
devam edece¤i net sermaye ç›k›ﬂ›n›n 2010 ve 2011 y›llar›nda küçük
de¤iﬂikliklerle iyileﬂme yönünde
telafi edilece¤i belirtilen raporda,
küresel kredi s›k›ﬂmas›n›n derin
ve uzun süreli olmas› olas›l›¤› bulundu¤u belirtildi.
Raporda, Türkiye dahil belirli
yükselen piyasa ekonomilerinde
çeﬂitli makro ve finansal göstergeler ele al›nd›, gelecekte endiﬂe konusu olabilecek göstergelerin yan›
s›ra ve ülkelerin iyi durumda olduklar› noktalar ortaya konuldu.
Türkiye incelenen yükselen piyasa
ekonomilerinin Avrupa bölümünde yer ald›. Türkiye’yle birlikte
Bulgaristan, H›rvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Rusya, S›rbistan ve
Ukrayna ele al›nd›. Raporda 2010
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Dominique Strauss’›n baﬂkan› oldu¤u IMF taraf›ndan haz›rlanan Küresel Mali ‹stikrar Raporu krizdeki kayb› ortaya koydu.

y›l›na kadar tüm dünyada krizden
dolay› u¤ran›lacak kay›plar›n 4
trilyon dolara ulaﬂabilece¤i, kay›plar›n üçte ikisinin bankalar› ilgilendirece¤i belirtildi.

KRED‹/MEVDUAT ORANINDA
TÜRK‹YE ‹Y‹LERDEN
Kredi/mevduat oran› 1’den
yüksek ülkeler potansiyel endiﬂe
kayna¤› ülkeler kapsam›na al›nd›.
Türkiye ve Çek Cumhuriyeti yakalad›klar› 0.7 ve 0.8’lik oranlarla en
iyi konumdaki ülkeler oldu. Çek
Cumhuriyeti ise Letonya 2.8, Estonya 2.1, Litvanya ve Ukrayna 2,
Kazakistan 1.7 gibi oranlarla kredi/mevduat oran› alan›nda potansiyel endiﬂe s›n›r› içinde ilan edildi. Oran Rusya ve Romanya’da
1.3, Polonya’da 1.1 olarak ölçüldü.
Türkiye GSY‹H’sinin yüzdesi olarak cari iﬂlem dengesi aç›s›ndan
da iyiler aras›nda yer ald›. Türkiye’nin cari iﬂlem aç›¤› yüzde 1.1
düzeyinde bulunuyor. Rapor Bulgaristan, H›rvatistan, Estonya, Kazakistan, Letonya, Romanya ve
S›rbistan’›n cari iﬂlem dengesinin
potansiyel endiﬂe s›n›rda bulundu¤u ortaya koydu.

2009’DA DIﬁ BORÇ
REF‹NANSMAN ‹HT‹YACI

Kapsamlı Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları (UFRS)

Kapsamlı Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları (UFRS)

11-12-13 Haziran 2009, İstanbul

Türkiye dahil Avrupa’n›n yükselen ekonomilerinin tamam›na
yak›n› d›ﬂ borç refinansman ihtiyac› aç›s›ndan ise potansiyel endiﬂe
kayna¤› oluﬂturuyor. Türkiye’nin
2009 itibar›yla d›ﬂ borç refinansman ihtiyac› rezevlerinin yüzde
110’u düzeyinde. Bu oran Litvanya’da rezevlerin yüzde 425’i, Letonya’da yüzde 331’i, Çek Cumhuriyeti’nde yüzde 236’s›na ç›k›yor.
Rusyave Kazakistan’›n d›ﬂ borç refinansman ihtiyaçlar› ise ise s›ras›yla rezervlerinin yüzde 34’ü ile
82’si düzeyinde ve iyi durumda.
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IMF raporu net d›ﬂ pozisyonu
GSY‹H’sinin yüzde 10’undan fazla
aç›k veren yükselen ekonomileri
de “potansiyel endiﬂe verici” kapsam›na ald›. Türkiye yüzde 11.9
aç›kla bu alanda s›n›rda bulundu.
Net d›ﬂ pozisyonu en fazla aç›k
veren yükselen Avrupa ekonomisi
yüzde 68.8 aç›kla Estonya oldu.
Bulgaristan’›n net d›ﬂ pozisyon
aç›¤› yüzde 34.9, Polonya’n›n yüzde 15.4, S›rbistan’›n yüzde 12.2,
Ukrayna’n›nise yüzde 17.6 oldu.

MERKEZ BANKALARI YEN‹
ROLLER ALAB‹L‹R
Makroekonomik politika tutarl›l›¤› için birbirlerini güçlendirecek
mali ve finansal politikalar›n teﬂvik edilmesi gere¤i üzerinde durulan raporda, gerekti¤inde piyasalar›n fonlanmas› ve yeniden
kredilendirilmesi için al›ﬂ›lagelmiﬂin d›ﬂ›nda merkez bankas›
politikalar› uygulanabilece¤i belirtildi. (ANKA)
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SERMAYE AKIﬁI 2010’DA Y‹NE BAﬁLAYAB‹L‹R
Raporda k›sa vadedeki finansal istikrar zorluklar› ve politika öncelikleri de s›raland›. Küresel finansal
istikrar›n, yükselen piyasalarda en
olumsuz noktaya yükselen risklerin
de etkisiyle son 2008 Raporu’ndan
bu yana daha kötü durumda oldu¤u
belirtilirken, “K›sa vadeli likidite
koﬂullar›nda baz› iyileﬂmeler ve fon
piyasalar›nda aç›lmalar görülmesine karﬂ›n di¤er baz› istikrars›zl›k
göstergeleri kötüleﬂmeyi rekor ya

da rekora yak›n seviyelere taﬂ›m›ﬂt›r” denildi. Yükselen piyasa ekonomilerinin 2009’da karﬂ›laﬂacaklar›
net sermaye ç›k›ﬂ›n›n 2010 ve 2011
y›llar›nda küçük de¤iﬂikliklerle iyileﬂme yönünde telafi edilece¤i belirtilen raporda, küresel kredi s›k›ﬂmas›n›n derin ve uzun süreli olmas› olas›l›¤› bulundu¤u belirtildi.
Rapora göre, Avrupa son krizde en
çok kendi içindeki yükselen piyasa
ekonomilerinde darbe yedi.

REEL KRED‹ END‹ﬁE SINIRINA YAKIN
Türkiye son beﬂ y›lda ortalama reel
kredi büyümesi alan›nda Avrupa yükselen ekonomileri aras›nda “potansiyel endiﬂe” s›n›r›nda bulunuyor. IMF
raporunda, son beﬂ y›lda y›ldan y›la
özel sektörün ald›¤› kredilerde yüzde
30’dan fazla büyüme görülen ülkeler

“potansiyel endiﬂe verici” alanda say›ld›. Türkiye y›ll›k ortalama yüzde
29.8 büyüme sa¤layarak endiﬂe verici s›n›r›n biraz alt›nda kald›. Bulgaristan, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Romanya, Rusya,Ukrayna ise kredilerdeki art›ﬂla endiﬂe uyand›rd›.

PEK ÇOK ÜLKE BORÇ BATA⁄INA SAPLANDI
Küresel ekonomik kriz bir taraftan tüm dünya ekonomileri üzerinde olumsuz etkisini gösterirken,
di¤er taraftan dünya ülkeleri neredeyse borç içinde yüzüyor. Hangi ülkenin borcu en fazla, dünya-

daki ülkelerin ne kadar borcu
var? Tüm dünya ülkeleri borç bata¤›nda yüzüyor. Dünyan›n en büyük ülkelerinin hepsinin çok borcu var. ‹lk s›rada ise bak›n hangi
ülke yer al›yor?

DIﬁ BORÇ STO⁄UNDA
TÜRK‹YE 23. SIRADA
Uluslararas› Para Fonu (IMF),
CIA ve IMD World Competitiveness Yearbook 2008 verilerine
göre, toplam kamu ve özel sektörün yabanc›lara, yabanc› para
mal ve hizmet karﬂ›l›¤› dahil
ödemesi gerekli toplam d›ﬂ borç
miktar›n› gösteren “d›ﬂ borç s›ralamas›nda” dünyan›n en büyük
ekonomisi ABD baﬂ› çekiyor.
Buna göre; ABD’nin 12 trilyon
250 milyar dolar toplam d›ﬂ borcu (devlet ve özel sektör d›ﬂ
borç toplam›) bulunuyor.

‹NG‹LTERE DIﬁ BORÇTA 2.
ABD’yi 10 trilyon 450 milyar
dolar toplam d›ﬂ borçla ‹ngiltere, 4 trilyon 489 milyar dolar
toplam d›ﬂ borçla Almanya, 4
trilyon 396 milyar dolar toplam
d›ﬂ borçla Fransa takip ediyor.Nüfusu 16 milyon olan Hollanda’n›n 2 trilyon 277 milyar
dolar, 4 milyon olan ‹rlanda’n›n
1 trilyon 841 milyar dolar toplam
d›ﬂ borcu bulunuyor. Japonya’n›n toplam d›ﬂ borcu 1,5 trilyon, ‹sviçre’ninki 1,3 trilyon dolar, ‹spanya’n›nki 1,1 trilyon dolar düzeyinde. Bunu 996,3 milyar
dolarla ‹talya, 826,4 milyar dolarla Avustralya takip ediyor.
Türkiye, 247,1 milyar dolarl›k
toplam d›ﬂ borç stokuyla dünya

s›ralamas›nda 23. s›rada. D›ﬂ
borçta Türkiye’yi geride b›rakan
ülkeler içinde nüfuslar› 4 ile 10
milyon aras›nda de¤iﬂen, ‹rlanda, ‹sviçre, Belçika, Avusturya,
‹sveç, Hong-Kong, Danimarka,
Norveç, Portekiz ve Finlandiya
dikkati çekiyor. Türkiye’yi 229,4
milyar dolarl›k d›ﬂ borçla Brezilya, 220,1 milyar dolarla da Güney Kore izliyor. 2001 y›l›nda
ekonomik kriz yaﬂayarak borçlar›n› ödeyememe durumu yaﬂayan Arjantin’in ise toplam d›ﬂ
borcu 2008 y›l›nda 135,8 milyar
düzeyinde. Öte yandan komﬂu
ülkeler Irak’›n 100,9 milyar dolar,
‹ran’›n ise 20,7 milyar dolar toplam d›ﬂ borcu bulunuyor.

6 ÜLKEN‹N BORCU YOK
Merkezi hükümetlerin d›ﬂ
borçlar›na bak›ld›¤› zaman dünyada en borçlu 50 ülke içinde 6
merkezi hükümetin d›ﬂ borcu
bulunmuyor. Buna göre, Tayvan,
Lüksemburg, Hollanda, ‹sviçre,
Singapur ve ‹rlanda’n›n d›ﬂ borç
stokunun gayri safi yurtiçi has›laya (GSYH) oran› s›f›r. Türkiye ise
51 ülkeden oluﬂan s›ralamada
29. s›rada yer al›yor. Türkiye’de
merkezi hükümetin d›ﬂ borcunun GSYH’ye oran› yüzde 9,13
düzeyinde bulunuyor.
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Makedonya ve Kosova’ya
yat›r›m yapan kazan›yor
Fransa’da ‘Türkiye
Mevsimi’ ile 300
tan›t›m etkinli¤i
Fransa ve Türkiye Cumhuriyeti D›ﬂiﬂleri ve Kültür Bakanl›klar› insiyatifiyle at›lan
ad›mlar ve imzalanan niyet
mektubuyla 1 Temmuz 200931 Mart 2010 tarihleri aras›nda ‘Fransa’da Türkiye Mevsimi’ ilan edildi. Tan›t›m slogan› ‘Türkiye ve Harikalar’ olan
etkinlik kapsam›nda 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› 300’ü aﬂk›n
etkinlik gerçekleﬂtirilmesi öngörülüyor. Amaç, Fransa kamuoyuna Türkiye’nin ça¤daﬂ
ve modern yüzünü ekonomik
potansiyeli ile birlikte tan›tarak iki ülke aras›ndaki iliﬂkilere ivme kazand›rmak.

BÜYÜK ‹ﬁB‹RL‹⁄‹
Ekonomik ve ticari etkinlikleri boyutunda ise, DTM,
Yat›r›m Destek ve Tan›tma
Ajans›, TOBB, DE‹K, TÜS‹AD,
‹TO, ‹SO, Frans›z Ticaret
Odas› taraf›ndan iﬂbirli¤i içinde fuar/sergiler, sektörel toplant›lar, tan›t›m seminerleri ve
Türk iﬂadamlar› heyeti ziyaretleri düzenlenecek. Ayr›ca,
Fransa’daki Carrefour ma¤azalar zincirinde, Türk menﬂeeli ürünlerin Frans›z tüketicisinin dikkatini çekecek ﬂekilde “Mevsim” kapsam›nda ön
plana ç›kar›lmas›n› amaçlan›yor. Fransa’n›n Temmuz-Aral›k

2008 tarihleri aras›ndaki Avrupa Birli¤i dönem baﬂkanl›¤›n›
takiben gerçekleﬂecek olan
‘Fransa’da Türkiye Mevsimi’
Türkiye’nin AB üyelik süreci
bak›m›ndan da önem taﬂ›yor.
Ayr›ca, 2009’da gerçekleﬂecek
olan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde, Fransa baﬂta olmak üzere Avrupa kamuoyunun Türkiye konusunda
bilinçlendirilmesi için önemli
bir f›rsat oluﬂturacak.

RESM‹ AÇILIﬁ EK‹MDE
Mevsim’in resmi aç›l›ﬂ› 9
Ekim 2009 tarihinde Fransa
Cumhurbaﬂkan› Nicolas Sarkozy ve Cumhurbaﬂkan›m›z
Abdullah Gül taraf›ndan Paris
Grand Palais’de ‘Ça¤lar Boyu
‹stanbul’ adl› sergisi ile yap›lacak. Ayn› gün her iki ülke iﬂ
dünyas› temsilcilerinin geniﬂ
kat›l›m› ile TOBB ve TÜS‹AD
taraf›ndan Paris’de “Türkiye
Ekonomisi ve Avrupa” semineri gerçekleﬂtirilecek. 13
Ekim’de Paris Louvre Müzesi’nde “Osmanl› Kaftanlar Sergisi” aç›lacak. TOBB ve DE‹K
iﬂbirli¤i ile Fransa’n›n sanayi ve
ticaret merkezlerinde Paris,
Lyon, Marsilya, Strasbourg, Grenoble’da Türkiye ekonomisi ve
iﬂbirli¤i f›rsatlar› tan›t›m seminerleri ile Türk iﬂadamlar› heyeti ziyaretleri ve ikili görüﬂmeler
gerçekleﬂtirilmesi öngörülüyor.
‹ﬂbirli¤ine yönelik TOBB ile
Frans›z Odalar Birli¤i ile bir ‹ﬂbirli¤i Protokolü imzaland›.

ﬁam resmi ziyareti 15-17 May›s tarihlerinde yap›lacak.

Türk-Suriye ‹ﬂ Forumu
ﬁam’da toplan›yor
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül, 15-17 May›s 2009
tarihlerinde ﬁam ve Halep’e
iﬂadamlar› eﬂli¤inde resmi
bir ziyaret gerçekleﬂtirecek.
Ziyaret kapsam›nda 16 May›s ’da ﬁam’da Türk ve Suriyeli iﬂadamlar›n›n kat›l›m›yla Türk-Suriye ‹ﬂ Forumu düzenlemesi öngörül
üyor. Türk iﬂ dünyas› temsilcileri ile Suriyeli iﬂadamlar›n› bir araya getirerek iﬂbirli¤i olanaklar›n›n yerinde
tespit edilmesi ve içinde
bulunulan küresel krizle
mücadelede ortak çözümlerin geliﬂtirilmesini hedefleyen forumda Abdullah
Gül’ün kat›l›mc›lara hitap et
mesi bekleniyor. Ayn› gün

ﬁam’dan Halep’e hareket
edecek heyetin, 17 May›s’ta çeﬂitli temaslarda bulunmas› planlan ›yor.
2008 y›l› itibariyle Türkiye’nin Suriye’ye ihracat› bir
önceki y›la göre yüzde 39
oran›nda artarak 1 milyar
113 milyon dolar olarak
gerçekleﬂirken 2008 y›l› itibariyle Suriye’den ithalat›
yaklaﬂ›k yüzde 70 oran›nda artarak 639.2 milyon dolar olmuﬂtur. 2008 y›l› itibariyle iki ülke aras›ndaki ticaret hacmi 1 milyar 750
milyon dolar› bulmuﬂtur.
‹ki ülke yetkilileri, söz konusu ticaret hacmini 2012
y›l›na kadar 5 milyar dolara
ç›karmay› hedefliyor.

DE‹K, 25-28 May›s tarihlerinde Türk iﬂadamlar›na Makedonya
ve Kosova’n›n kap›lar›n› açacak. Her iki ülkeye yap›lacak resmi ziyaret kapsam›nda iki
ülke iﬂadamlar› biraraya gelerek iﬂbirli¤i
imkanlar›n› de¤erlendirme f›rsat› bulacak

KOSOVA’DA VERG‹
AVANTAJI VAR
Kosova’da düﬂük vergi oranlar›
yat›r›mc›lar için büyük avantajlar sa¤l›yor. Yat›r›m mallar›
ithalat› ve ihracata ba¤l› iﬂlemlerde tam vergi muafiyeti
söz konusur. Kosova’n›n AB ülkeleri ile ticaretinde tam gümrük birli¤i kurallar›n›n geçerli
olmas› ve ayn› zamanda CEFTA (Merkezi Avrupa Serbest
Ticaret Anlaﬂmas›) üyesi olmas›, yat›r›m için çok cazip bir
ülke konumunda bulunmas›n›n
bir di¤er göstergesi. Vergi sistemi içerisinde, bireysel gelir
vergisi, kurumlar gelir vergisi,
KDV, emlak vergisi, özel tüketim vergisi, gümrük vergileri
ve stopaj vergisi bulunuyor.

Türkiye komﬂu ve çevre ülkelerle olan ticaretini art›rma yolunda
h›zla ilerliyor. Bu kapsamda 25-28
May›s tarihleri aras›nda Makedonya
ve Kosova’ya resmi bir ziyaret yap›lacak. Devlet Bakan› Kürﬂad Tüzmen ve TOBB ve DE‹K Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun da kat›laca¤›
ziyarette her iki ülke iﬂadamlar›n›n
biraraya gelecek. Ayn› zamanda
Makedonya ve Kosova’da iﬂ yapan
Türk iﬂadamlar›yla da büyük bir
buluﬂma gerçekleﬂtirilecek.
Makedonya- Türkiye ticaret iliﬂkileri bir hayli hareketli. 2007 y›l›nda yap›lan ihracat 2006 y›l›na göre
yüzde 58 artarak 271,8 milyon dolar
seviyesine ulaﬂt›. Bu ülkeden yap›lan ithalat ise ayn› dönem içerisinde
yüzde 0.8 oran›nda düﬂüﬂ kaydederek 55,4 milyon dolara olarak gerçekleﬂti. 2007 y›l› toplam ticaret hacmi ise 44‘lük art›ﬂ sergileyerek 327,1
milyon dolar seviyesine ulaﬂt›.
2008’de ise iki ülke aras›ndaki toplam ticaret 324.8 milyon dolar oldu.

raf›ndan sa¤lanabilecek kredi
kapsam›nda havaalan› yenilenmesi ve inﬂas›, toplu konut inﬂas›,
enerji tesisleri, otoyol gibi önemli
altyap› projelerinde ortak çal›ﬂma
imkanlar› bulunuyor.
EBRD’nin önümüzdeki dönemde
alt yap› inﬂaat›na, özellikle enerji
üretim ve da¤›t›m a¤›, otoyol ve
bölgesel sulama sistemleri alanlar›ndaki projelere finansman sa¤layaca¤› bildiriliyor Bir di¤er iﬂbirli¤i
alan› ise tekstil ve g›da. Tekstil sektöründe model çeﬂitlendirmesi, et
süt iﬂleme ve ﬂarap üretimi alanlar›n baﬂta olmak üzere g›da sektöründe, Türk ve Makedon firmalar›n›n stratejik ortakl›klarla üçüncü
pazarlarda rekabet güclerini art›rabilecekleri öngörülüyor.

100 M‹LYON DOLAR
TÜRK YATIRIMI VAR

KOSOVA’NIN ÖNEM‹ BÜYÜK

‹kili ekonomik iliﬂkilerdeki geliﬂmeye ra¤men Türk iﬂadamlar›n›n
Makedonya’daki faaliyetleri daha
çok ticaret a¤›rl›kl›. Ülkede kay›tl›
Türk firma say›s› 200 olmakla birlikte, Üsküp Büyükelçili¤i Ekonomi
Müﬂavirli¤i taraf›ndan 40 civarinda
Türk firmas› tespit edildi. Bu firmalar›n toplam yat›r›m tutar›n›n 100
milyon dolar oldu¤u tahmin ediliyor. Makedonya’n›n dünya standartlar›nda ilk al›ﬂveriﬂ, ticaret ve
kültür merkezi olan 25 bin metrekare kapal› alana sahip Ramstore
Al›ﬂveriﬂ Merkezi, Üsküp’te Haziran
2005 itibariyle faaliyete geçmiﬂtir.
20 milyon dolar tutar›nda bir yat›r›mla gerçekleﬂtirilen al›ﬂveriﬂ merkezinde 20 bin çeﬂit mamül tüketicilere sunulmakta ve bin kiﬂiye istihdam sa¤lanmaktad›r. Ziraat Bankas› 1998’den bu yana Üsküp’de faaliyet gösteriyor. Netaﬂ, Makedon-

Kosova, ba¤›ms›zl›¤›n› yeni ilan
etmiﬂ bir ülke olarak Türkiye ile
ekonomik, ticari, politik ve di¤er
birçok alanda iﬂbirli¤inin geliﬂmesi
için gerekli altyap› çal›ﬂmalar›n›
h›zland›rm›ﬂ bulunuyor. Halen devam etmekte olan bu çal›ﬂmalar›n
neticesinde Kosova Türkiye Ticaret
Odas›n›n kurulmas›, di¤er taraftan
DE‹K iﬂbirli¤i ile kurulan Kosova ‹ﬂ
Konseyi geliﬂmekte olan altyap›n›n
en somut örneklerinden. Ayr›ca Kosova Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan
Türkiye ile Kosova aras›nda diplomatik iliﬂkilerinin büyükelçilik düzeyine ç›kar›lmas› karar›n›n al›nmas›, ikili iliﬂkilerin daha üst düzeye
ulaﬂmas› aç›s›ndan çok büyük
önem taﬂ›yor. Türkler Kosova’da
küçük ölçekli hizmet sektörüne yönelik lokantac›l›k, inﬂaat, kuaför,
diﬂ teknisyenli¤i yan› s›ra büyük ölçekli firmalar da faaliyet gösteriyor.

ya’da 10 k›rsal telefon santrali ve
birkaç özel santral kurdu, bin adet
ankesörlü telefon makinesi satt›.
Özelleﬂtirme sürecine Türk firmalar›n›n ilgisi devam ediyor.

TÜRKLER HER SEKTÖRDE
Gostivar’da tu¤la üreten Dolomite Vardar firmas› Haznedar Refrakter taraf›ndan sat›n al›nd›. Halihaz›rda bir milyon Euro yat›r›m yap›lan tesise 4 milyon euro de¤erinde
ilave yat›r›m öngörüldü¤ü bildiriliyor.. 2000 y›l›nda Uzel Makina’nin

M.Ferguson ad› alt›nda Makedonya’da yapt›¤› yat›r›m sonucu baﬂlanan traktör üretim tesisi faaliyetlerine devam ediyor. Türk firmalar›n›n
di¤er yat›r›mlar› Probistip’te akümülatör fabrikas›, Ustunca’da ayçiçek ya¤› üretimi, Manast›r’da bira
fabrikas›, Dubrova’da tar›m kompleksi olarak s›ralan›yor. Baz› Türk
firmalar› ise Makedonya’da ambalaj, gübre, ayakkab›, g›da, tekstil
ürünleri, temizlik ürünleri ve tar›m ürünleri ticareti yap›yor Türk
inﬂaat firmalar› için Eximbank ta-

Afrika’daki tar›m f›rsatlar› Zanzibar zirvesinde konuﬂulacak
“Europe SADC States Bridge”
(ESSB) taraf›ndan DE‹K iﬂbirli¤i ile
25-27 May›s tarihlerinde Tanzanya’n›n
Zanzibar ﬂehrinde, Birinci Afrika-Arap
Tar›m Yat›r›mlar› Zirvesi gerçekleﬂtirilecek. Etkinli¤e Zanzibar devlet baﬂkan›, Tanzanya cumhurbaﬂkan›, Katar
ticaret bakan›, Umman tar›m bakan›,
Umman ticaret sanayi ve madenler
bakan›, Birleﬂik Arap Emirlikleri d›ﬂ
ticaret bakan›, Suudi Arabistan tar›m
bakan› ve Suudi Arabistan ticaret ve
sanayi bakan› kat›lacak.
Birinci Afrika-Arap Tar›m Yat›r›mlar› Zirvesi, Afrika’daki henüz iﬂlenmemiﬂ tar›m potansiyelini olumsuz
etkileyen yükselen küresel g›da fiyatlar›na cevap verecek tar›msal yatr›mlarla ilgili. Tar›m, Afrika k›tas›nda yaﬂayan 920 milyon kiﬂinin üçte ikisine
iﬂ olana¤› sa¤layan temel bir alan.
Öte yandan, Körfez iﬂbirli¤i ülkeleri
Afrika tar›m sektöründeki yeni yat›r›m
olanaklar›yla ilgileniyor. Bu do¤rultuda gerçekleﬂtirilecek zirve Afrika ülkeleri hükümet temsilcileri ile yabanc› yat›r›mc›lar aras›nda tar›m yat›r›m-

Afrika k›tas›nda yaﬂayan 920 milyon kiﬂinin üçte ikisi tar›msal faaliyetle geçiniyor.

lar› hakk›nda bir strateji geliﬂtirilmesi
için gerekli diyalog ortam›n›n haz›rlanmas›na yard›mc› olacak. Bununla
birlikte, zirvenin kamu ve özel sektör
aras›ndaki tar›m giriﬂimleri, verimlili¤i
artt›rmak için teknik ekipman ve
ürün geliﬂtirme yenilikleri ve kalk›n-
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ma için finansal kaynaklar› artt›rma
konular›nda önemli bir ad›m olaca¤›
bekleniyor. Do¤al kaynaklar›n tar›ma
elveriﬂli oldu¤u Afrika’n›n geniﬂ ve
zengin arazilerinde Türkiye’nin sahip oldu¤u ileri tar›m tekniklerinin
uygulanmas› ve tar›m ekipmanlar›-

n›n kullan›lmas› Afrika’n›n g›da sorunlar›n›n giderilmesinde önemli
katk› sa¤layacak. Zirvenin birinci
gününde Yak›n Do¤u ve Kuzey Afrika’daki Tar›msal Araﬂt›rmalar Kurumlar› Vakf›’ndan (AARINENA), Adnan Gibriel, “Arazi Mülkiyet Haklar› ve Afrika’daki Tar›msal Yat›r›mlar›n Geliﬂtirilmesindeki Önemli Rolü”
adl› bir sunum yapacak. “Arap Ülkelerinden Tar›msal Yat›r›mlar” adl›
ikinci oturumda ise konu baﬂl›¤›
“Arap Dünyas› ve Afrika Aras›ndaki
Ortak Yat›r›mlar, Giriﬂimler ve Pazarlama F›rsatlar›n›n Teﬂvik Edilmesi” olacak. Di¤er oturumlarda; Arap
Ekonomik Kalk›nma Bankas›’ndan
Mohamed El Hadi Khelifi
“Tar›msal Kalk›nma için Finans”,
Afrika ‹ﬂ Dünyas› Yuvarlak Masas›
Baﬂkan› Dr. Bamanga Turkur “Afrika
Özel Sektörü ve Afrika’daki Tar›msal
Yat›r›m›n Artt›r›lmas›ndaki Rolü” hakk›nda bilgi verecek. Zirvede örnek
Afrika’daki baﬂar›l› tar›m yat›r›mlar›
incelenecek ve iﬂdamlar› aras›nda ikili
görüﬂmeler organize edilecek.
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13 Ekim’de Louvre Müzesi’nde “Osmanl› Kaftanlar Sergisi” aç›lacak.

