AVRUPA
EKONOM‹S‹ C‹DD‹ B‹R
RESESYONA G‹RER
Do¤uﬂ Grubu Baﬂkanl›k Ofisi
Bölüm Baﬂkan› ve IMF ‹cra
Direktörleri Kurulu eski dan›ﬂman› Levent Veziro¤lu, Yunanistan krizini, Avrupa ekonomisini ve krizin Türkiye’ye
yans›malar›n› Küresel’e de¤erlendirdi. Sayfa 10
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RUSYA ‹LE 100 M‹LYAR
DOLART‹CARET MÜMKÜN
Türk-Rus ‹ﬂ Forumu’nda
konuﬂan TOBB/DE‹K Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, Rusya
ile Türkiye’nin birbirini tamamlayan iki ekonomi oldu¤unu belirterek, 100 milyar dolarl›k ticaret hedefinin
hayal olmad›¤›n› söyledi.
Rusya
Devlet
Baﬂkan›
Dimitri Medvedev’in ziyareti
çerçevesinde Ankara’da düzenlenen, Türk-Rus ‹ﬂ Forumu 12 May›s tarihinde gerçekleﬂti. Foruma Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül, Rusya Federasyonu Devlet Baﬂkan› Dimitri Medvedev,
Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan, TOBB/DE‹K Baﬂkan›
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, T‹M
Baﬂkan› Mehmet Büyükekﬂi’nin yan› s›ra çok say›da
iﬂadam› kat›ld›.
SAYFA 2

DT‹K
TEPK‹DE

B‹RL‹K

Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi (DT‹K) ‹letiﬂim Platformu dtik.org.tr resmi olarak
hizmete aç›ld›. Sitede, dünyadaki Türk giriﬂimciler sanal ortamda iletiﬂime
geçerek, ticari iliﬂkilerini geliﬂtirecek. Di¤er taraftan, ‹srail’in uluslararas›
sularda orant›s›z güç kullan›lmas› Türk diyasporas›n› harekete geçirdi.

Aradaki mesafe ve saat fark›
engeli kald›r›l›p, yurtd›ﬂ›nda ve
Türkiye’de yerleﬂik giriﬂimciler
aras›ndaki iletiﬂimin sanal bir
platforma taﬂ›narak h›zland›r›lmas›, ve bu sayede ticari iliﬂkilerin daha da geliﬂtirilmesi
amac›yla kurulan dtik.org.tr
resmen hizmete aç›ld›.
Dtik.org.tr’de, Konsey’den
haberler, fuar, konferans, seminer, iﬂ birli¤i ve iﬂ gezileri duyurular›, yurtd›ﬂ›nda yerleﬂik Türk
giriﬂimcilerin baﬂar› hikayeleri,
yurtd›ﬂ›nda ve Türkiye’de yerleﬂik Türk giriﬂimci üyelerimizin
profilleri ve ticari olarak eﬂleﬂtirilmiﬂ ba¤lant›lar, 5 bölge komitesinin toplant› raporlar›, 5 bölge komitesinin yapt›¤› çal›ﬂmalar, ülke ve bölge bazl› sunumlar/analizler/çal›ﬂmalar, düzenlenen toplant›lar ve iﬂ gezilerinden foto¤raflar/videolar, Dünya
Türk ‹ﬂ Konseyi bas›n bültenleri
ve DT‹K hakk›nda bas›nda ç›km›ﬂ haberler, dünya çap›ndaki
Türk giriﬂimciler nezdinde f›rsat,
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yenilik, görüﬂ ve önerilerden
faydalanmak için oluﬂturulan
Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi forum
sayfalar› bulunuyor. TOBB/DE‹K
Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi ‹letiﬂim
Platformu’nun (www.dtik.org.tr)
geçen y›l kas›m ay›ndan itibaren
deneme amaçl› kullan›ma aç›ld›¤›n› belirterek, “Bugün dünyadaki Türk giriﬂimciler aras›ndaki ilk
eﬂleﬂtirme ve bilgi paylaﬂ›m portal›n› resmen hizmete aç›yoruz”
dedi. Amaçlar›n›n, yurtd›ﬂ›nda
de¤iﬂik ülkelerde yaﬂayan Türk
iﬂadamlar›n›n birbirinden haberdar olmalar›n› sa¤lamak oldu¤unu anlatan Hisarc›kl›o¤lu,
ﬂöyle devam etti: “K›smen bunda da baﬂar›l› olduk. Bu kurdu¤umuz internet sitesi ile bu konuda daha ciddi geliﬂmeler bekliyorum. DT‹K ‹letiﬂim Platformu
Projesi, Türkiye’de bir ilktir. Buradaki ba¤lant› eﬂleﬂtirme sistemi vas›tas›yla üyelere yaklaﬂ›k
200 bin eﬂleﬂme sa¤land›. Türk
giriﬂimcilerin ‘facebook’u olarak

GÜNEY AFR‹KA ‹LE SERBEST
T‹CARET ANLAﬁMASI YAPILMALI
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gördü¤ümüz bu platform üzerinden 75 farkl› ülkeden 2 bine
yak›n Türk giriﬂimci ve profesyonel, kendi iﬂ profillerini oluﬂturdu. Bine yak›n yeni üyelik
baﬂvurusu da de¤erlendirme
aﬂamas›ndad›r.”
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu
(DE‹K) çat›s› alt›ndaki Dünya
Türk ‹ﬂ Konseyi, “Rotam›z Filistin, Yükümüz ‹nsani Yard›m”
slogan›yla ‹stanbul’dan yola ç›kan; içinde yaﬂl›, kad›n ve çocuklar›n da bulundu¤u çok say›da ülkeden insan haklar› savunucusu sivile karﬂ› ‹srail Savunma Kuvvetleri taraf›ndan
uluslararas› sularda orant›s›z
güç kullan›lmas› karﬂ›s›nda
Türk diyasporas›n› harekete geçirdi. DE‹K- Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ABD’den Vietnam’a, Arjantin’den Avustralya’ya kadar
dünyan›n dört bir yan›ndan 15
bin Türk diyaspora üyesini
esef verici bu olay karﬂ›s›nda
sessiz kalmamaya davet etti.

TOPLUMLARLA PAYLAﬁIM
Z‹H‹NLERDEN BAﬁLIYOR

D‹YASPORANIN 10 KARARI

1

Diyaspora üyeleri, Türk
pasaportunun yan› s›ra bulunduklar›
ülkenin pasaportunu taﬂ›mal›d›r.

2

Diyaspora üyeleri, Türk giriﬂimçilerin ve
Türklerin baﬂar›lar›n›n bulunduklar› ülkenin
bas›n›nda yer almas› için çaba göstermelidir.

3

Çokuluslu kuruluﬂlarda (Dünya
Bankas›, IMF, BM, OECD gibi) daha
fazla Türk yeralmal›.

4

Türk profesyonelleri, küresel
ﬂirketlerde üst düzeyleri hedeflemeli.

5
6

Diyaspora üyeleri, bulunduklar› ülkenin
sosyal hayat›nda aktif yer almal›;
güncel hayattaki sorunlarla ilgilenin
sivil toplum kuruluﬂlar›na kat›lmal›d›r.
Diyaspora üyesi Türkler, yerel ve
ulusal düzeyde siyasete girmeli,
ama yaln›zca Türklerin de¤il,
herkesin sesi olmal›.

7

Diyaspora üyesi Türklerin
çocuklar› da, Türkçeyi en iyi
ﬂekilde bilmeli ve konuﬂmal›.

8

Yurtd›ﬂ›nda iﬂ yapan Türk giriﬂimcileri
ve ﬂirketleri birbirine rakip olmamal›,
gerekirse anlaﬂmazl›klar›
düzenleyecek bir ombudsmanl›k
sistemi kurulmal›d›r.

9

D›ﬂ Türkler Baﬂkanl›¤› ve DE‹K,
“Sürdürülebilir Diaspora
Stratejisi” oluﬂturulmal›.

10

Türkiye’den giden beyinlerin,
bulunduklar› ülkelerdeki
imkânlardan faydalanarak, ayda bir
gününü anavatandaki bir projeye
vakfetmesini sa¤layacak
mekanizmalar haz›rlanmal›.

11

BU KOLEKS‹YON M‹KROB‹K
OLARAK S‹Z‹ ‹Ç‹NE ÇEK‹YOR

C M Y B

Türk özel sektörünün
d›ﬂa aç›lan kap›s› olan
DE‹K, iﬂadamlar›na destek
olmaya devam ediyor.
‘DE‹K- TÜG‹AD ‹ﬂbirli¤i
ve Eﬂgüdüm Toplant›s›’nda TÜG‹AD’l› iﬂadamlar›yla iﬂ konseyleri üyeleri çal›ﬂma yapt›klar› ülkelerle ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaﬂt›. TÜG‹AD ile pek çok etkinlikte
iﬂbirli¤i yapma f›rsatlar›
oldu¤unu belirten DE‹K
‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal›, DE‹K’in kendi
konusundaki en geniﬂ
veritaban›na da oldu¤unu belirterek, “Siz de yat›r›mc›lar olarak, bundan
faydalan›rs›n›z diye düﬂünüyorum” dedi.
SAYFA 3

AYKA’DAN AFR‹KA’YA
TEKST‹L YATIRIMI

Afrika’n›n en büyük
tekstil fabrikas›, Etiyopya’da Ayka Tekstil taraf›ndan aç›ld›. 120 milyon dolarl›k bir yat›r›m
maliyetine sahip olan
tesis, 10 bin kiﬂiyi istihdam edecek. Etiyopya
Baﬂbakan› Meles Zenawi, DE‹K ‹cra Kurulu
Baﬂkan› Rona Y›rcal› ve
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Türk-Afrika ‹ﬂ Konseyleri Koordinatör Baﬂkan› Tamer Taﬂk›n’›n aç›l›ﬂ›na
kat›ld›¤›
Ayka
Tekstil’in Etiyopya’daki
tesisi, 205 bin metrekare
alanda 40 ton kumaﬂ, 20
ton iplik ve 75 bin adet
ürün dikebilecek kapasiteye sahip bulunuyor.
SAYFA 5

FLAMANLAR, YERL‹
ORTAK ‹Ç‹N TÜRK‹YE’DE

C M Y B

T‹CARETTE

DE‹K’TEN TÜG‹AD’A
DIﬁT‹CARET DESTE⁄‹

2
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PAZARTES‹

‘100 M‹LYAR DOLAR HAYAL DE⁄‹L’

DE‹K’ten Rus
sanayiciyle
iﬂbirli¤i anlaﬂmas›
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler
Kurulu (DE‹K) Türk-Rus
‹ﬂ Konseyi ile Moskova
Sanayiciler ve Giriﬂimciler Konfederasyonu aras›nda iﬂbirli¤i anlaﬂmas›
imzaland›. ‹mza töreninde konuﬂan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) ve D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) Yönetim Kurulu Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
Rusya’n›n Türkiye için
önemine iﬂaret etti.
Rusya’n›n art›k Türkiye’nin en önemli ekonomik partneri olma noktas›na geldi¤ini ifade eden
Hisarc›kl›o¤lu, vizelerin
kald›r›lmas›n›n önümüzdeki dönemde ekonomik
iliﬂkiler aç›s›ndan önemli
f›rsatlar sunaca¤›n› anlatt›.
Rusya ile d›ﬂ ticarette
Türkiye’nin daha çok al›c› konumunda oldu¤unu
hat›rlatan Hisarc›kl›o¤lu,
yap›lan iﬂbirli¤inin bir taﬂ
koyma oldu¤unu ifade
ederek “Taﬂlar› duvar haline getirip önümüzdeki
dönemde iﬂbirliklerimizi
geliﬂtirmemiz gerekiyor”
dedi. Türk-Rus ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Cem Kozlu
ise ana hedeflerinin iki
ülke aras›nda tüm iliﬂkileri geliﬂtirmek ve ülke
halklar›n›n refah›n›n yükselmesini sa¤lamak oldu¤unu söyledi. ‹ki ülke

aras›nda özellikle son y›llarda yo¤unlaﬂan siyasi
iliﬂkiler sonucu faaliyetlerin artt›¤›na iﬂaret eden
Kozlu, ﬂunlar› kaydetti:
“ﬁunu gözlemliyorum;
özellikle geçti¤imiz bir
iki y›ldan beri siyasi iliﬂkilerde en yüksek düzeyde yo¤unlaﬂan yak›nlaﬂma sonucu art›k bizim iﬂ
konseylerimizde sorunlar› çözmekten ziyade yeni
f›rsatlar aramaya ve yaratmaya odaklan›yoruz.
Bizler eskiden siyasetçilerin kap›s›n› çalar eﬂi¤ini aﬂ›nd›r›rken, art›k biz
siyasetçilerin peﬂinde
koﬂarak onlar›n açt›¤›
kap›lardan geçip yeni
f›rsatlar yaratmak durumunday›z. Bugün imzalayaca¤›m›z protokol de
att›¤›m›z önemli bir ad›m› göstermekte.”
Moskova Sanayiciler ve
Giriﬂimciler Konfederasyonu Baﬂkan› Yelena Panina ise Türkiye ile Rusya
aras›ndaki iliﬂkilerin son
y›llarda çok farkl› bir boyuta geldi¤ini söyledi.
‹ki ülkenin tarihte
çok sorunlar yaﬂad›¤›n›,
ancak bugün Türkiye’yi
farkl› bir aç›dan de¤erlendirdiklerini anlatan
Panina, “Rusya, Türkiye’yi komﬂudan öte bir
ülke olarak görmektedir” dedi.

Azeri ve Türk firmalar
bir araya geldi
Türk-Azerbaycan ‹ﬂ
Konseyi organizasyonu
ve ‹ﬂ Yat›r›m Menkul De¤erler Aﬁ ev sahipli¤inde
14 May›s sal› günü Levent ‹ﬂ Kuleleri’nde bir
çal›ﬂma yeme¤i düzenlendi. Çal›ﬂma Yeme¤i’ne
‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Cengiz Gül, ‹ﬂ Yat›r›m Menkul De¤erler Genel Müdürü ‹lhami Koç, Azerbaycan ‹stanbul Baﬂkonsolosu Sayyad Salahl›,
Konsoloslar Samir Ahmedov ve Perviz Memmedzade, ‹ﬂ Konseyi Yürütme Kurulu üyelerinden
Ahmet Andiç, Cemal Yang›n, Sadi Yalç›n, Selçuk
Akat, Sami Habbab, Fikret Kaya, ‹lkay Dalk›l›ç,
‹smail Aky›ld›z, Özgür
Baykut ve Azerbaycan ve
Türk sermayeli firma
temsilcileri kat›ld›lar.
Toplant›n›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› Türk-Azerbaycan ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›
Cengiz Gül yapt›. Ard›ndan ‹ﬂ Yat›r›m Menkul
De¤erler Genel Müdürü
‹lhami Koç, Azerbaycan
‹stanbul Baﬂkonsolosu
Sayyad Salahl› kat›l›mlara

hitap etti. Toplant›da kat›l›mc›lar, kendilerini ve
firma faaliyet alanlar›n›
tan›tarak, önümüzdeki
dönem de¤erlendirilebilecek Türkiye ile Azerbaycan aras›nda yeni iﬂ
f›rsatlar›n› dile getirdiler.

AVRASYA YAPI FORUMU
DÜZENLEND‹
TÜYAP Fuar Merkezi’nde yap›lan 2010 Yap›
Fuar› kapsam›nda 7 May›s cuma günü Türk-Avrasya ‹ﬂ Konseyleri ve
Yap›-Endüstri Merkezi iﬂbirli¤inde; II. Avrasya Yap› Forumu düzenlendi.
Forumda, Yap› Endüstri
Merkezi Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Do¤an Hasol,
Türk-Rus ‹ﬂ Konseyi Yürütme Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› ‹zzet Ekmekçibaﬂ›’n›n yapm›ﬂ olduklar›
aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n›n ard›ndan Azerbaycan, Rusya
ve Moldova’dan gelen yetkililer ülke sunumlar› yapt›. Yap› ve müteahhitlik
alan›nda iﬂbirli¤i olanaklar› ve projelerinin anlat›ld›¤› bölümün ard›ndan ikili
görüﬂmeler yap›ld›.

Rusya Devlet Baﬂkan› Dimitri Medvedev’in ziyareti çerçevesinde Ankara’da düzenlenen, Türk-Rus ‹ﬂ Forumu’nda konuﬂan TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, iki ülkenin
rakip de¤il, birbirini tamamlayan iki
ekonomi oldu¤unu belirterek 100
milyar dolarl›k ticaret hedefinin hayal
olmad›¤›n› da vurgulad›. Bu anlamda
Rusya’n›n güneyinde bir Türk lojistik
bölgesi kurulmas›n›n önemine iﬂaret
eden Hisarc›kl›o¤lu, bu konuda yürütülen çal›ﬂmalar›n ivedilikle tamamlanmas›n› istedi. 12 May›s tarihinde
Ankara’da gerçekleﬂen toplant›ya
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül, Rusya
Federasyonu Devlet Baﬂkan› Dimitri
Medvedev, Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan, TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, T‹M Baﬂkan› Mehmet
Büyükekﬂi ve TUSKON Baﬂkan› R›zanur Meral’in yan› s›ra çok say›da iﬂadam› kat›ld›.

“DAHA FAZLA ‹ﬁB‹RL‹⁄‹
YARATMAK B‹ZLER‹N EL‹NDE”
Toplant›da iki ülkenin iﬂbirli¤inin
önemine iﬂaret eden Hisarc›kl›o¤lu,
yeni iﬂ imkanlar›na f›rsat yarataca¤›
düﬂüncesiyle Rusya’n›n zenginleﬂmesinin en çok kendilerini memnun
edece¤ini ifade etti. Küresel kriz sonras› yeniden ﬂekillenen güç dengeleri
içinde daha fazla iﬂbirli¤ine dikkat çeken Hisarc›kl›o¤lu, “Yeni bir küresel
düzen kurmak, bir refah alan› yaratmak bizlerin elindedir. Türkiye ve
Rusya birbirine rakip de¤il, birbirini
tamamlayan iki ekonomi olarak, çok
boyutlu zengin bir ortakl›k yaratmal›d›r. Biz iﬂadamlar› olarak ortak komﬂumuz olan Karadeniz, Kafkas ve Avrasya havzalar›n› bir rekabet alan›
olarak de¤il, bir iﬂbirli¤i alan› olarak
görüyoruz. ‹ﬂ dünyas› olarak ‘Avrasya’da ‹ﬂbirli¤i Eylem Plan›’ ile Say›n
Cumhurbaﬂkan›m›z›n son Moskova
ziyaretinde imzalanan Ortak Deklarasyon’un takipçisiyiz. Art›k iki ülke
için 100 milyar dolar ticaret hedefi
gerçekleﬂtirilemez bir hayal de¤ildir.
‹ki ülke aras›nda kurulacak stratejik
konsey, biz iﬂadamlar› için daha fazla
ticaret, daha fazla yat›r›m için motivasyon kayna¤› olacakt›r. Daha yüksek ticaret hacmine ulaﬂmak için ticaretin önündeki engellerin kald›r›lmas›n› istiyoruz. Öncelikli olarak iki ülke aras›ndaki ulaﬂt›rma maliyetlerini

12 May›s’taki toplant›da
Cumhurbaﬂkan› Abdullah
Gül, Rusya Devlet Baﬂkan›
Medvedev ve TOBB/DE‹K
Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu
biraraya geldi.

düﬂürmemiz gerekiyor. Bunun için
Rusya’n›n güneyinde bir Türk lojistik
bölgesi kurulmas› için yürütülen çal›ﬂmalar›n ivedilikle tamamlanmas›n› istiyoruz” dedi. ‹ki ülke aras›nda vizesiz dolaﬂ›m› sa¤layacak anlaﬂman›n
yeni bir dönemin baﬂlang›c› olaca¤›n›
ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, çal›ﬂma
izinlerinin daha uzun olmas› için gerekli kolayl›¤›n sa¤lanmas›, çal›ﬂma
izni kotalar›n›n da en k›sa zamanda
art›r›lmas› beklentisi içerisinde olduklar›n› vurgulad›.

V‹ZES‹Z DOLAﬁIM YEN‹ B‹R
DÖNEM‹N BAﬁLANGICI
Türkiye’den Rusya Federasyonu’na
beyaz et ithalat›n›n önünün yeniden
aç›lmas›n› memnuniyetle karﬂ›lad›klar›n› anlatan TOBB Baﬂkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu ﬂöyle konuﬂtu: “‹kili ticaretimizde artan ürün çeﬂitlili¤i ekonomik iﬂbirli¤imize yeni bir ivme kazand›racakt›r. Türk ihraç mallar›na
uygulanan yüksek gümrük referans
fiyatlar› uygulamas›n›n sonland›r›lmas› ve TIR geçiﬂ kotalar›n›n artt›r›lmas›
iﬂbirli¤imizi daha da geliﬂtirecektir.
Rusya’da sadece son 6 y›lda 20
milyar dolarl›k proje tamamlayan
Türk müteahhitleri 2014 Soçi K›ﬂ
Olimpiyatlar› için gerekli projeleri de
üstlenmeye haz›rd›r. Aram›zdaki
enerji iliﬂkisini ikili ticaretten öte götürmenin zaman› geldi¤ine inan›yoruz. Türk ve Rus ﬂirketlerinin etraf›m›zdaki ülkelerde ve bölgelerde ortaklaﬂa verimli projeler geliﬂtirmesi
için gerekli mekanizmalar› acilen

kurmal›y›z.” Türkiye-Rusya ‹ﬂ Forumu toplant›s›na kat›lan Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül ise konuﬂmas›nda, Türkiye ve Rusya Federasyonu
aras›ndaki siyasi iliﬂkilerin sa¤lam olmas› halinde ekonomik iliﬂkilerin de
sa¤lam olaca¤›n› belirterek, “Devlet
adamlar› aras›nda iyi iliﬂkiler, karﬂ›l›kl› güven, gelecekle ilgili kararl›l›k
varsa iﬂadamlar› da bunlar› cesaretle
al›r” dedi. Gül, Türkiye ve Rusya’n›n
farkl› bir iﬂ birli¤i, dayan›ﬂma ve çal›ﬂma ortam› içinde oldu¤unu belirterek, Türk ve Rus iﬂadamlar›na, ‘’Sizler gelece¤e güvenle bakabilirsiniz’’
diye seslendi. ‹ki ülke aras›nda imzalanan anlaﬂmalar›n iﬂadamlar›n›n
önünü açt›¤›n› ifade eden Gül, vize
anlaﬂmas›n›n baﬂl› baﬂ›na önem taﬂ›d›¤›n› söyledi. ‹liﬂkilerde ticaretin
yan› s›ra yat›r›mlar›n da önemli bir
yer tuttu¤unu kaydeden Gül, baz›lar›na hayal olarak gözüken 5 y›l içinde 100 milyar dolarl›k ticaret hacmi
hedefinin gerçekleﬂece¤ine inand›¤›n› söyledi.
‹ki ülke aras›nda enerji alan›ndaki
iﬂ birli¤ini ‘ola¤anüstü’ diye niteleyen
Gül, ‘’Büyük projeleri gerçekleﬂtirdik. Vaktiyle baz›lar›n›n ‘olmaz’ dedi¤i projeler, denizin 2 bin metre alt›ndan geçen boru hatlar›... Bütün bunlar gerçekleﬂti. Bunlara yeni ilavelerin yap›lmas›n› konuﬂuyoruz’’ dedi.
Gül, Türk iﬂadamlar›n›n da Rusya’da
önemli yat›r›mlar› bulundu¤unu, yat›r›m miktar›n›n 7 milyar dolar› buldu¤unu belirtti. Rusya Devlet Baﬂkan› Dimitri Medvedev de yapt›¤›
konuﬂmada, iki ülke aras›ndaki iﬂbir-

li¤i konseyinin, ‘iliﬂkilerin çok yüksek düzeyde oldu¤unu gösterdi¤ini’
ifade ederek, Rusya Federasyonu’nun bu tür kurullar›, ülkeler aras›nda uzun y›llara dayal› yüksek düzeyde ekonomik iﬂbirli¤i oldu¤u zaman kurdu¤unu kaydetti. Medvedev,
bu kurulun görevinin, ekonomik ve
politik iliﬂkileri daha ileri düzeye getirmek oldu¤unu belirtti.
Rusya Devlet Baﬂkan› Dimitri
Medvedev, bugün imza at›lan belgelerin birço¤unun, uzun müzakereler
sonucunda oluﬂturuldu¤unu, yap›lan
anlaﬂmalarla y›ll›k ticaret hacminin
d›ﬂ›nda, “Sadece yat›r›m baz›nda 25
milyon dolar›n üzerine geçilmesinin
beklendi¤ini, bu rakam›n sadece yat›r›mlar› kapsad›¤›n›n özellikle alt›n›
çizdi¤ini” kaydetti.

“KR‹Z ÖNCES‹ RAKAMLARA
ULAﬁAB‹L‹R‹Z”

Dimitri Medvedev, geçen y›l›n
ekonomik aç›dan zor bir y›l oldu¤unu, ancak bu y›la iyi baﬂland›¤›n›, ticaret hacminde art›ﬂ oldu¤unu, ekonomilerin kriz durumunu aﬂt›¤›n› söyledi. “Kriz öncesi dönemdeki rakamlara ulaﬂabiliriz’’ diyen Medvedev,
birkaç y›l içinde 100 milyar dolar
hacme ulaﬂman›n hedeflendi¤ini hat›rlatarak, ‘’E¤er bunu yapmay› baﬂar›rsak, gerçekten Rusya ve Türkiye birer büyük d›ﬂ ticaret partneri
haline gelecektir. Bu seviye ülkelerimizin potansiyeline lay›k bir seviyedir ve burada bulunan herkes bu
hedefe katk›da bulunmak için çaba
harcayacakt›r’’ diye konuﬂtu.

Türkiye’ye bu y›l 7-10 milyar dolar yat›r›m gelebilir
Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek ve
Tan›t›m Ajans› Baﬂkan› Alpaslan
Korkmaz, Türkiye’nin bu y›l 10
milyar dolarl›k yat›r›m çekme hedefinin revize edilip edilmedi¤i konusunda, “Bu y›l uluslararas› arenada büyük kazalar olmazsa Türkiye’ye 7-10 milyar dolar yat›r›m gelebilir. AB içindeki krizin ne kadar
büyüyebilece¤ini tam kestiremiyorum. Biz, geçen y›l kas›m ay›nda
yat›r›mc›lar›n tekrar hareketlendi¤ini gördük. Bunlar 6 -12 ay sonraya
yans›yabiliyor. Bu y›l, geçen y›ldan
daha iyi olacak ancak 2011’de çok
daha iyi olabiliriz” dedi.
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu
(DE‹K) Türk-Amerikan ‹ﬂ Konseyi
(TA‹K) Baﬂkan› Haluk Dinçer ev
sahipli¤inde düzenlenen toplant›da konuﬂan Korkmaz, uluslararas›
yat›r›mlar›n çekilmesi için strateji
belirlemenin önemli oldu¤unu,
sistematik strateji ile Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans›’n›n ülkelerin
kap›lar›na gitti¤ini ve yat›r›mc›lara
Türkiye’de gelece¤i hangi sektörlerin taﬂ›yaca¤›n› anlatt›klar›na
dikkat çekti. Türkiye gibi geliﬂmekte olan ülkelerin önümüzdeki

Alparslan Korkmaz (solda), Haluk Dinçer ev sahipli¤indeki TA‹K toplant›s›na kat›ld›.

dönemde y›ld›zlar›n›n daha fazla
parlayaca¤›n› söyleyen Korkmaz,
ajans›n orta ve uzun vadede ise
sürdürülebilir bir model oluﬂturmak istedi¤ini, hatta bir ülkenin
stratejilerini belirleyip, bu strateji
yle hareket etti¤i takdirde korkmas›na ve çekinmesine gerek olmad›¤›n› kaydetti. Uluslararas› yat›r›mlarda son iki y›lda yaklaﬂ›k yüzde
70-80 düﬂüﬂ görüldü¤ünü, yat›r›mlardaki düﬂüﬂlerden Türkiye’nin de

etkilendi¤ini ancak bu dönemde
dahi 7.6 milyar dolar yat›r›m ald›¤›n› söyleyen Korkmaz, Amerika’n›n ise 2008’de 311 milyar dolar
uluslararas› yat›r›m yapt›¤›n›,
2009’da bu rakam›n 201 milyar
dolara geriledi¤ini belirtti.

ULUSLARARASI YATIRIM
‹K‹ YILDA YÜZDE 70 DÜﬁTÜ
ABD’nin toplam yat›r›mlar›na
bak›ld›¤›nda ise son 6 y›lda Türki-
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ye’ye 6.3 milyar dolar yat›r›m girdi¤i, bunun ABD’nin toplam yat›r›mlar›n›n yüzde 0.6’s›n› oluﬂturdu¤una dikkati çeken Korkmaz,
“Bu çok düﬂük bir rakam. Bu konuda hepimize görev düﬂüyor.
ABD asl›nda yat›r›m aç›s›ndan potansiyeli büyük bir ülke, bertaraf
edilemeyecek bir ülke. Her ne kadar s›k›nt›lar içinde olsa da orta ve
uzun vadede dünyada liderlik konumunu 10 y›l daha götürebilecek
durumdad›r” dedi. Türkiye’de yat›r›m cazibesi aç›s›ndan önde gelen sektörler hakk›nda bilgi veren
Korkmaz, bu alanlar›n kurumsal
mühendislik hizmeti, imalat sanayi, finans ve madencilik oldu¤unu kaydetti. Korkmaz, Ar-Ge
Kanunu’nun ç›kmas› ile uluslararas› Ar-Ge yapabilecek ﬂirketlerin çekilmeye baﬂlad›¤›n› belirterek, “Bunlar çok önemli.
Biz bunu her merci ile görüﬂtük. Bir kalem daha var. O da
kurumsal mühendislik hizmeti.
Alcatel Lucent sadece mühendislik verebilmek için geldi.
Türkiye bu konuda önümüzdeki y›llarda çok farkl› bir konu-

ma gelecek. Bu sadece üründe
olmayacak buradaki beyinlerimizle mühendislerimizle hizmet
ihraç
edebilece¤iz”
diye
konuﬂtu. Korkmaz, ‹stanbul’un
uluslararas› finans merkezi olmas› vizyonu çerçevesinde sadece bölgesel güçlerin de¤il, finans merkezlerinin de yat›r›m
için çekilebilece¤ini söyledi.
Yat›r›mc›n›n öngörülebilirlik konusunda ise s›k›nt› yaﬂad›¤›na
de¤inen Korkmaz, “Baz› hususlar
yat›r›mc›lar› zora sokabiliyor. Yat›r›mc›n›n asl›nda bekledi¤i ﬂey
öngörülebilirlik.
Bunu tesis edebilirsek yat›r›mc› aç›s›ndan iyi geliﬂmeler olabilir” dedi. Korkmaz, Amerika’n›n
odakland›¤› yat›r›m alanlar›na
e¤ilmek gerekti¤ini belirterek,
“Enerji, bilgi iﬂlem, ilaç, otomotiv
yan sanayi ve mühendislikte bence daha fazla gayret gösterip
Amerika’ya kendimizi tan›tmam›z
gerekiyor” dedi. Korkmaz, Ajans
olarak yabanc› yat›r›m çekilmesi
konusunda mesuliyetlerini bildiklerini ve yo¤un bir çaba içinde
olduklar›n› dile getirdi.
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TOBB/DE‹K Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, Rusya ile d›ﬂ ticarette
Türkiye’nin daha çok al›c› konumunda oldu¤unu söyledi.

Türk-Rus ‹ﬂ Forumu’nda
konuﬂan
TOBB/DE‹K
Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu,
Rusya ile Türkiye’nin
birbirini tamamlayan iki
ekonomi oldu¤unu belirterek, 100 milyar dolarl›k ticaret hedefinin hayal olmad›¤›n› söyledi.
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DE‹K, genç iﬂadamlar›na
d›ﬂ ticarette destek sözü verdi
Türk özel sektörünün d›ﬂa aç›lan kap›s› olan DE‹K, TÜG‹AD ‹ﬂbirli¤iyle
düzenlenen Eﬂgüdüm
Toplant›s›’nda genç iﬂadamlar›yla iﬂ konseyleri
üyelerinin çal›ﬂma yapt›klar› ülkelerle ilgili deneyimlerini paylaﬂt›.

Halka arz seferberli¤i
yeni ortakl›klar getirir

DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal›, toplant›n›n ard›ndan TÜG‹AD Baﬂkan› Lütfü Küçük’e bir plaket verdi.

liﬂmesinde önemli yeri olan baz› ülkelerin iﬂ konseyleri ve bölge koordinatör baﬂkanlar› var. Onlar, kendi
bölgeleri, ülkeleri hakk›nda bilgi verebilirler size. Böylece hem yapt›¤›n›z çal›ﬂmalar hakk›nda daha iyi bir
bilginiz olur, hem de belki sizlerin
de onlara spesifik olarak baz› sualleri olabilir” dedi.

DE‹K ‹LE ÖRTÜﬁEN
B‹R YAPIMIZ VAR
TÜG‹AD Baﬂkan› Lütfü Küçük ise,
birçok organizasyonda DE‹K’le birlikte hareket ettiklerini, DE‹K’in organizasyonlar›na dahil olup, destek verdiklerini ve benzer yaklaﬂ›m› da DE‹K’ten gördüklerini söyledi. “Rona
Y›rcal›, DE‹K’in, bizlerin ortaya koymaya çal›ﬂt›¤› vizyona çok örtüﬂen
bir yap›s›, çok yak›n ideallere yönelik çal›ﬂmalar içinde oldu¤u için her
zaman destekledi” diyen Küçük, ayn›
deste¤i M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’ndan
da gördüklerini belirterek, teﬂekkür
etti. TÜG‹AD’›n Türkiye’nin bünyesinde deneyim ve dinamizm bar›nd›rd›¤›n› ve özellikle genç iﬂ dünyas›na
yönelik çal›ﬂan ender örgütlerden bir
tanesi oldu¤unu anlatan Küçük, “TÜG‹AD’›n yaklaﬂ›k 700 üyesi var. Bu
700 üyenin 52 farkl› sektörde faaliyet
gösterdi¤ini görüyoruz. Bu 52 farkl›
sektördeki arkadaﬂlar›m›z›n kriz öncesi cirosu da yaklaﬂ›k 30 milyar dolar. 30 milyar dolar gibi bir rakam›
üreten insanlar›n bir çat› alt›nda toplanmas› her ﬂeyden önce memleket

için önemli bir faktördür” dedi. DE‹K’i kendi aralar›nda çok k›ymet verdikleri bir kurum olarak gördüklerini
ve çok inand›klar› kurumlar› da milli
servet olarak nitelendirdiklerini kaydeden Küçük, “Benim gönlümde
DE‹K milli servet statüsündedir. TÜG‹AD için de ayn› hisleri besliyorum.
Sadece baﬂkan› oldu¤um için de¤il,
bu kuruma 10 y›l emek verdi¤im
için de bunu çok kolay söyleme hakk›n› kendimde görüyorum” ifadesini
kulland›.

DE‹K M‹LL‹ SERVET
TÜG‹AD’›n öncelikle genç iﬂ dünyas›n›n organize hareket etmesine
yönelik icraatlar ortaya koydu¤unu
anlatan Küçük, kurumun çal›ﬂmalar›yla ilgili ﬂu bilgileri verdi: “Bu icraatlar›, genç iﬂadamlar›n›n e¤itiminden, vizyonunun geliﬂmesinden, ticari imkanlar›n›n fazlalaﬂt›r›lmas›ndan,
onlar›n dünyaya aç›lmas›na kadar
birçok konuda görebilirsiniz. Son iki
y›l içinde de özellikle yönetimimizin
ortaya koydu¤u ve üyelerimizin ihtiyaç duydu¤u baz› temel icraatlar var.
Bu temel icraatlar›n baﬂ›nda da kriz
döneminde üyelerimizin krizi minimum hasarla atlatabilecekleri konusu
oldu. Bu noktada da komﬂu ülkelerle
ticaret ön plana ç›kt›. Bu konuda DE‹K’le de ortak projeler ortak görüﬂ
oluﬂturduk. Hem sizlerden ö¤rendik,
hem sizlerle hareket etmekten kurumsal birlikteli¤in ne kadar büyük
avantajlar sa¤layabilece¤ini görmüﬂ

olduk.” Yönetimlerinde önemsedi¤i
bir di¤er faktörün de TÜG‹AD’›n di¤er sivil toplum örgütleriyle veya
benzer örgütlerle bir araya gelerek
ülke menfaatine göre hareket etme
konusu oldu¤unu anlatan Küçük,
“Bunda da oldukça baﬂar›l› oldu¤unu
düﬂünüyorum. TÜG‹AD her ne kadar
ba¤›ms›z kendi baﬂ›na ayakta duran
bir kurum olmakla beraber etkinli¤ini art›rabilmesi için Türkiye’nin benzer menfaatlerine hizmet eden kurumlarla da beraber olmas› gereken
bir kurumdur” dedi. Bu süreçte DE‹K’le bir çok organizasyon yapt›klar›n› anlatan Küçük, ﬂöyle devam etti:
“Komﬂu ülkelerle ticareti de geliﬂtirmek ad›na yapm›ﬂ oldu¤umuz icraatlarda DE‹K’ten çok feyiz ald›k. DE‹K
yap›s› itibariyle olanaklar› ve alabildi¤i
kurumsal destekler anlam›nda TÜG‹AD’›n çok daha önünde ve çok daha
büyük bir kurumdur. Ama önemli
olan burada kurumlar›n birbirlerinin
birikimlerinden, sinerjisinden faydalanmas› esas›d›r. Bu esasa dayal› olarak bugün bu toplant› da bunlardan
bir tanesinin göstergesidir.”
Toplant›da, Rona Y›rcal› ve Lütfü
Küçük’ün konuﬂmalar›n›n ard›ndan
DE‹K Genel Sekreteri Ufuk Y›lmaz,
TÜG‹AD Genel Sekreteri Engür Rutkay DE‹K ve TÜG‹AD’›n çal›ﬂmalar›n›
kapsayan birer sunum yapt›. Sunumlardan sonra iﬂ konseyi temsilcileri,
TÜG‹AD üyelerine ülkelere yapacaklar› d›ﬂ ticaretle ilgili her türlü yard›ma haz›r olduklar›n› belirttiler.

‹skender, Avrupa’ya Atina’dan aç›lacak
DE‹K’in organizasyonuyla Baﬂbakan’›n Atina ziyaretine kat›lan iﬂadamlar› verimli görüﬂmelerde bulundular. Türkiye’nin en eski döner
restoranlar›ndan Kebapç› Yavuz ‹skendero¤lu, Yunanistan’da ilk restoran›n› aç›yor. Mado, bu y›l içinde
Atina’da ﬂube açacak. Simit Saray›
da k›sa bir süre içinde Yunanl›lar›
simitle tan›ﬂt›racak.
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu’nun
(DE‹K) organizasyonuyla Baﬂbakan
Recep Tayyip Erdo¤an’›n Yunanistan’›n baﬂkenti Atina’ya düzenledi¤i
resmi ziyarete kat›lan Kebapç› Yavuz
‹skendero¤lu, Avrupa’ya aç›lman›n ilk
ad›m›n› att›. Ziyaret kapsam›nda ikili
görüﬂmelerde bulunan Yönetim Kurulu Baﬂkan› Yavuz ‹skendero¤lu,
Yunanl› Thanasis Privolos ile ilk önce
Yunanistan’da ard›ndan Avrupa’da
ortakl›k kurmak üzere el s›k›ﬂt›. Yaklaﬂ›k 150 y›ll›k markan›n Türkiye d›ﬂ›na ilk defa Yunanistan üzerinden aç›laca¤›n› söyleyen ‹skendero¤lu, kuzu
hariç bütün malzemenin Türkiye’den
gelece¤ini aç›klad›. Atina’da et ve döner tesisi kuracaklar›n› kaydeden ‹skendero¤lu, gereken bütün sermayenin Yunanl› orta¤› taraf›ndan konulaca¤›n› ifade etti. ‹skender’in ilk restoran› son dönemde ekonomik krizle

yor ki; bütün Rum tebaal›lar›n iﬂyerlerini ayn› ﬂekilde mühürlemiﬂler. Mühürlü dükkan sahiplerinin
Yunanistan’a gitmeleri de zorunlu
tutulmuﬂ. “O güne kadar babam›n
Rum tebaal› olmad›¤›n› bilmiyordum”
diyor Tanaﬂ Miçi. “Annem babam
döndü Yunanistan’a ben kald›m. Manifaturac› dükkan› açt›m. Bakt›m olmad›,
1967’de kendi iste¤imle ben de döndüm. Evime gelseniz tam bir Osmanl›
evi. Her yerde Osmanl› hayranl›¤›m›
görürsünüz” diye devam ediyor.

AT‹NA’YA DONDURMA MADO’DAN

DE‹K organizasyonuyla Atina’ya giden heyette Zafer Ça¤layan da (Sa¤dan ikinci) vard›.

bo¤uﬂan Yunanistan’da s›klaﬂan gösterilerin yap›ld›¤› parlamento binas›
önünde aç›lacak. Bu tesis yaklaﬂ›k
200 kiﬂilik olacak. Yavuz ‹skendero¤lu ile Yunanl› orta¤›n› bir araya
getiren Tanaﬂ Miçi, Türkiye’den göçen bir ‹stanbullu. Türkçesi harika.
Hala ‹stanbul’a aﬂ›k. Geçenlerde can›
açma ve simit çekmiﬂ. ‹lk uçakla ‹stanbul’a gidip Üsküdar’da deniz kenar›nda bir kafede arkadaﬂlar›yla bu-

luﬂup iki açmay› mideye indirip çay›n›
yudumlad›ktan sonra tekrar Atina’ya
dönmüﬂ. Yaz›n bir ay Burgazada’da
kal›yor. Yunanistan’a göçmesinin hikayesi de ilginç. 1958 y›l›nda ‹skenderun’da askerken paskalya nedeniyle
‹stanbul’a izne geliyor. Eve u¤ramadan önce babas›n›n Beyo¤lu’ndaki
kasap dükkan›na gidiyor. Dükkan›n
k›rm›z› mühürle mühürlendi¤ini
görünce ﬂaﬂ›r›yor. Sonradan ö¤reni-

Kahramanmaraﬂ’tan do¤an Mado
dondurmac›s› da bu y›l içinde Yunanistan’da ilk ﬂubesini açacak. Baﬂbakan’›n gezisine kat›lan Mado Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Mehmet Sait Kanbur,
uzun süredir Yunanistan’› izledi¤ini,
bölgenin son derece bakir bir pazar
oldu¤unu belirtti. Atina’da ﬂube
açmay› planlad›klar›n› kaydeden
Kanbur, Avrupa Birli¤i ülkesi olmas›na ra¤men Bulgaristan’da iﬂçili¤in
Türkiye’ye göre daha ucuz oldu¤unu, bu ﬂekilde Avrupa Birli¤i’ne g›da
ihracat›ndaki bürokratik engellerden
de kurtulmuﬂ olacaklar›n› söyledi.
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TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, halka aç›lmak isteyen bir ﬂirket sahibinin do¤al olarak ﬂirketinin de¤erini büyütmek
isteyece¤ini belirterek, “Biz Türk
özel sektörü olarak yeni ortaklar,
yeni tak›m arkadaﬂlar› ar›yoruz.
Hep birlikte büyümek ve kazanmak istiyoruz” dedi.
“Halka Arz Seferberli¤i-‹stanbul
Zirvesi” öncesi düzenlenen bas›n
toplant›s›nda konuﬂan Hisarc›kl›o¤lu, özel sektör olarak, sermaye piyasalar› olarak, karﬂ›l›kl› birbirlerini
epey ihmal ettiklerini gördüklerini
söyledi. Bu ihmalin özel sektörle
sermaye piyasalar› aras›nda ördü¤ü
duvar›, hep birlikte aﬂmay› hedeflediklerini belirten Hisarc›kl›o¤lu,
2009 küresel krizinin ard›ndan ﬂimdi önlerinde yeni bir küresel rekabet haritas›n›n ﬂekillendi¤ini, buna
haz›rl›kl› olmak gerekti¤ini, yoksa
eskisi gibi “eller aya biz yaya” yak›nmas›ndan kurtulamayacaklar›n›
vurgulad›. Haz›rl›klar›n belki de en
önemlisinin, Türkiye’nin üç önemli
makro sorununu da do¤rudan ilgilendirdi¤ini belirten Hisarc›kl›o¤lu,
“Birincisi yap›sal olarak düﬂük seviyedeki tasarruf oranlar›m›z› yükseltmek, böylece d›ﬂ kaynak ba¤›ml›l›¤›m›z› azaltmak. ‹çeride tasarruflar›m›z› art›rmak ve bunlar›
verimli alanlarda de¤erlendirmek
zorunday›z. Zira düﬂük tasarruflarla istikrarl› ve yüksek büyüme yakalanam›yor” diye konuﬂtu. Bu seferberlikle, hem tasarruf sahiplerine
yeni yat›r›m imkanlar›n›n sunulmas›, hem de yat›r›mc›lar›n daha güvenli yat›r›m yaparak, geçmiﬂte ya-

ﬂanan ma¤duriyetlerin yaﬂanmamas›n›n sa¤lanaca¤›n› vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, tasarruflar›n büyümesi
durumunda yat›r›mlar›n da istihdam›n da büyüyece¤ini kaydetti.

HALKA AÇILMAK KAYITLI
EKONOM‹Y‹ TEﬁV‹K EDER
‹kinci olarak reel sektörün finansman kaynaklar›n› art›rmak ve
çeﬂitlendirmek istediklerini dile getiren Hisarc›kl›o¤lu, üçüncü olarak
ise halka aç›lman›n kay›tl› ekonomiyi teﬂvik edece¤ini belirtti. Halka
aç›lmak isteyen bir ﬂirket sahibinin
do¤al olarak ﬂirketinin de¤erini büyütmek isteyece¤ini, kay›tl› çal›ﬂmaya daha fazla özen gösterece¤ini belirten Hisarc›kl›o¤lu, “K›sacas›,
biz Türk özel sektörü olarak yeni
ortaklar ar›yoruz. Yeni tak›m arkadaﬂlar› ar›yoruz. Hep birlikte büyümek ve kazanmak istiyoruz” dedi.
Kendi ﬂahsi ﬂirketlerinden birinin halka aç›k oldu¤unu ifade
eden Hisarc›kl›o¤lu, ﬂirketler aç›s›ndan 5 tane çok önemli fayda
olaca¤›n›, bunu da 5 K formülü
olarak niteledi¤ini belirtti.
Halka aç›lman›n ﬂirketlere kurumsallaﬂma, kredi ve kredibilite
kazand›raca¤›n›, kay›td›ﬂ›n› azalt›p,
kazanc› art›raca¤›n›, ortakl›k kültürü kazand›raca¤›n› dile getiren Hisarc›kl›o¤lu, “SPK, ‹MKB baﬂkan›m›z›n bu olumlu yaklaﬂ›mlar›yla,
bu piyasalarla ﬂirketlerimizi birbirine kavuﬂturma baﬂlang›c›d›r. ‹nﬂallah bundan bütün Türkiye’deki kurum ve kuruluﬂlar›n hepsi
için faydal› olaca¤› hay›rl› bir iﬂe
ad›m atm›ﬂ oluyoruz” dedi.

Türkiye teknoloji ve
üretim merkezi olmal›
Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat
Ergün, 2023 y›l›nda y›ll›k 500 milyar
dolar ihracat yapma hedefini gerçekleﬂtirmek için Türkiye’nin Avrupa ve
Avrasya’n›n üretim ve teknoloji merkezi haline dönüﬂmesi gerekti¤ini
söyledi. Ergün, “Bu hedefi ortaya
koyma nedenimiz, özel sektörümüze
duydu¤umuz güvendir” dedi.
Kas›m ay›nda, Antalya’da düzenlenecek olan “16. Dünya Verimlilik
Kongresi”nin tan›t›m toplant›s›na
kat›lan Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün, Dünya Verimlilik Kongresi’nin, bu y›l ilk defa Avrupa Verimlilik Konferans› ile birlikte yap›laca¤›n› ifade etti. Ergün, “Dünya
de¤iﬂtikçe, ekonomik hayata yön
veren kavramlar da h›zl› bir de¤iﬂime tabi kal›yorlar. Kavramlar›n sürekli anlam de¤iﬂtirdi¤i ve birbirlerinin yerini geçti¤i bu h›zl› süreçte,
önemini hiç kaybetmeyen kavramlar›n baﬂ›nda verimlilik kavram› geliyor. Dar bir çerçevede daha fazla
ç›kt›y› daha az girdi ile elde etmek
olarak tan›mlanan verimlilik, ﬂüphesiz ki bundan çok daha geniﬂ bir
anlam› ifade ediyor. Verimlili¤i sadece ayn› ürünü daha az maliyetle
üretmek anlam›yla kulland›¤›m›z
takdirde, verimlilik yoluyla elde
edebilece¤imiz di¤er birçok faydadan mahrum kal›r›z” ﬂeklinde konuﬂtu. Verimlili¤in, sadece nicelik
bak›m›ndan de¤il, nitelik bak›m›ndan da ölçülmesi ve de¤erlendirilmesi gerekti¤ine iﬂaret eden Ergün,

yeni bir ürün üretmek, üründe bir
farkl›laﬂmaya gitmek, ürünü yeni
bir teknoloji ile üretmek gibi hususlar›n da, verimlilik alan› içinde de¤erlendirilmesi gerekti¤ini söyledi.
Ergün, uzun y›llard›r faaliyet gösterilen otomotiv sektörünün bu noktada örnek teﬂkil etti¤ini anlatarak,
“Bu sektörde, montaj ve üretimde
çok baﬂar›l› olmam›za ra¤men, henüz kendimize ait bir tasar›m geliﬂtiremedik. Halbuki, otomotiv sektöründe üretilen katma de¤er, esas
olarak montaj ve üretim öncesi süreçte oluﬂmaktad›r. Üretim ve
montaj yaparak uzun y›llar içerisinde kazanaca¤›m›z kar›, özgün
bir tasar›m ile çok k›sa bir sürede
elde edebiliriz. Bu nedenle, üretim
ve montaja verdi¤imiz önemi ihmal etmeden, tasar›m ve markalaﬂma gibi alanlara da yönelmeliyiz.
Dolay›s›yla verimlilik sadece yapt›¤›m›z iﬂi nas›l yapaca¤›m›z› de¤il,
hangi iﬂi yapaca¤›m›z› da vurgulayan bir kavramd›r” diye konuﬂtu.
Ergün, 2-5 Kas›m 2010 tarihlerinde Antalya’da yap›lacak olan ‘16.
Dünya Verimlilik Kongresi ve 2010
Avrupa Verimlilik Konferans›’n›n
dünya genelinde verimlili¤in
yayg›nlaﬂmas› ve verimlilik bilincinin geliﬂmesi için tüm dünyay›
buluﬂturacak bir niteli¤e sahip
oldu¤unu belirterek, bu y›l yap›lacak kongrenin, ‘Ekonomide
Köprü Ülke Türkiye’ slogan› ile
düzenlenece¤ini bildirdi.

C M Y B

Türkiye’nin yabanc› ülkeler ve
uluslararas› topluluklarla olan ekonomik, ticari, s›nai ve mali iliﬂkilerini izlemek, bu iliﬂkilerin kurulmas›na ve
geliﬂtirilmesine yard›mc› olmak amac›yla kurulan DE‹K, bu hedef do¤rultusunda çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor. Baﬂta s›nai iﬂbirli¤i olmak üzere d›ﬂ ticaret a¤›n›n geniﬂletilmesi ve hizmet
sektörlerinin yurtd›ﬂ›na aç›lmas› gibi iﬂ
dünyas›na yeni pazar olanaklar› sa¤layacak hedeflere yönelen DE‹K, bu
bilgi birikimini ve deneyimlerini iﬂadamlar›yla paylaﬂmaya devam ediyor.
DE‹K bu noktadan hareketle, ayn›
zamanda kurucu kuruluﬂu olan Türkiye Genç ‹ﬂadamlar› Derne¤i (TÜG‹AD) ile her iki kurum aras›ndaki
varolan iﬂbirli¤inin güçlendirilmesi
amac›yla ‘DE‹K-TÜG‹AD ‹ﬂbirli¤i ve
Eﬂgüdüm’ toplant›s› düzenledi. 20
May›s’ta TOBB Plaza ‹stanbul’da düzenlenen toplant›ya, DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal›, TÜG‹AD
Baﬂkan› Lütfü Küçük, DE‹K ‹cra Kurulu üyeleri, iﬂ konseyleri bölge koordinatör baﬂkanlar›, iﬂ konseyleri
baﬂkanlar› ve TÜG‹AD’›n d›ﬂ ticaretle
ilgili üyeleri kat›ld›.
Toplant›n›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona
Y›rcal›, TÜG‹AD ile pek çok etkinlikte iﬂbirli¤i yapma f›rsatlar› oldu¤unu
belirtti. Türkiye’deki kuruluﬂlar›n veri
tabanlar›n› açmad›klar›n› ve yenilemediklerini bildiklerini kaydeden
Y›rcal›, “Veritabanlar›n› baﬂkalar›n›n
kullanmakta, bilgilenmekte zorluk
çekti¤ini biliyoruz. TÜG‹AD Baﬂkan›
Lütfü Küçük’ün bize bir önerisi olmuﬂtu; DE‹K’in 20 y›l› aﬂk›n, Türkiye’nin d›ﬂa aç›lmas›yla ilgili veritaban› yenilensin ve belli bir standarda
gelsin. Bizim bunu yapma imkan›m›z
oldu. Kendisine teﬂekkür ediyoruz”
diye konuﬂtu. DE‹K’in ﬂimdi kendi
konusundaki en geniﬂ veritaban›na
sahip oldu¤unu anlatan Y›rcal›, “Siz
de yat›r›mc›lar olarak, bundan faydalan›rs›n›z diye düﬂünüyorum” dedi.
DE‹K olarak 85 tane iﬂ konseyleri
oldu¤unu, bunlar›n da bölgelere ait
teﬂkilatlar› oldu¤unu söyleyen Y›rcal›, “Bugün, bu toplant›da da sizlerin
ilgi duydu¤unuz ve Türkiye’nin ge-

Halka Arz Seferberli¤i-‹stanbul Zirvesi öncesi TOBB/DE‹K Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ‹MKB Baﬂkan› Hüseyin Erkan (solda) ve ‹SO Baﬂkan› Tan›l Küçük
(sa¤da) bas›n toplant›s›nda bir araya gelerek seferberli¤e tam destek verdi.
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Güney Afrika ile serbest
ticaret anlaﬂmas› yap›lmal›
Türk iﬂadamlar›
Tanzanya’da
madencilik
aray›ﬂ›nda
DE‹K/Türkiye-Afrika Odas› ve Türk-Afrika ‹ﬂ
Konseyleri, 4 May›s’ta ‹stanbul TOBB Plaza’da ‘Tanzanya’da Madencilik Alan›nda Yat›r›m Semineri’ gerçekleﬂtirdi. Türk-Afrika ‹ﬂ Konseyleri Baﬂkan Yard›mc›s› Zuhal Mansfield’in ev sahipli¤inde düzenlenen seminere Tanzanya’n›n önde gelen 10 madencilik firmas› ve yaklaﬂ›k 15 Türk firmas› kat›ld›.

SEM‹NERDE ELE ALINAN
KONULARDAN BAZILARI ‹SE ﬁÖYLE:
■ Afrika’n›n en güvenli ülkelerinden biri olan
Tanzanya hükümeti yabanc› ve yerel yat›r›mc›lar aras›nda stratejik ortakl›¤›n geliﬂtirilmesi hususunda özellikle madencilik sektöründe do¤rudan yabanc› yat›r›m› çekme
planlar› dahilinde Türk yat›r›mc›larla yerel
firmalar aras›nda iﬂbirli¤ini teﬂvik ediyor.
■ Madencilik yat›r›m› için çok çeﬂitli mineraller bar›nd›ran ve Afrika’n›n üçüncü büyük
alt›n üreticisi olan ülkede elmas, zümrüt,
yakut, safir, tanzanit ve di¤er de¤erli taﬂlar
ile endüstriyel mineraller, kömür, demir,
kalay, kireçtaﬂ›, kaolin, granit, mermer ve
fosfat ç›kar›l›yor.
■ Son on y›l içinde ülkede madencilik sektöründeki yat›r›mlar 1.3 milyar dolardan 2,5
milyar dolara yükselmiﬂ bulunuyor.
■ Maden ihracat› 26.6 milyon dolardan 1 milyar dolara yükseldi. Sektörün ortalama büyüme oran› yüzde 10 dolay›nda.
■ Tanzanya’daki madencilik sektörünün sorunlar› aras›nda; ekonominin di¤er sektörleri ile entegrasyonunun düﬂük düzeyde olmas›, sektördeki büyüme oran›na göre GSY‹H’ye katk›s›n›n düﬂük olmas›, küçük ölçekli madencili¤in
geliﬂiminin yavaﬂ olmas› ve mineralin katma
de¤erinin düﬂük seviyede olmas› geliyor.

1998 YILINDA ÇIKARILAN MADENC‹L‹K
YASASI ÇERÇEVES‹NDE TANZANYA’DA
MADENC‹L‹K L‹SANSI KATEGOR‹LER‹
■ De¤erli taﬂ çeﬂitleri - elmas, kaba veya iﬂlenmemiﬂ de¤erli taﬂ
■ Yap› malzemeleri, kireç veya çimento - kaya,
taﬂ, çak›l, kum, kil, volkanik kül veya cüruf ve
di¤er mineraller
■ Endüstriyel mineraller - mineral fosfat, kaolin,
kireç, alç›, dolomit, diyatomit, bentonit, tuz,
plaj kumlar› ve di¤er mineraller
■ Metalik mineraler alt›n, gümüﬂ, bak›r, demir,
nikel, kobalt, kalay, tungsten, çinko, krom,
manganez, titanyum, alüminyum, metal ve di¤er metalik maden platin grubu.
■ Enerji mineraleri - kömür, uranyum, toryum ve
di¤er radyoaktif içeren mineraler
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DE‹K/Türk-Güney Afrika ‹ﬂ Konseyi taraf›ndan düzenlenen ve Güney Afrika
Cumhuriyeti Devlet Baﬂkan Yard›mc›s›
Kgalema Montlanthe’nin de kat›l›m›yla
gerçekleﬂen Türkiye-Güney Afrika ‹ﬂ Forumu’nun ana gündem maddesi serbest ticaret anlaﬂmas› oldu. Toplant›da konuﬂan
TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye ile Güney Afrika aras›ndaki
serbest ticaret anlaﬂmas› müzakerelerinin
bir an önce baﬂlanmas›n› beklediklerini
söyledi. Dünya ekonomisinin kriz sonras›
de¤iﬂti¤ini, güç merkezlerinin geliﬂmiﬂ ülkelerden geliﬂmekte olan ülkelere kayd›¤›n›, Türkiye ve Güney Afrika’n›n bu yeni
dönemin y›ld›zlar›ndan olaca¤›n› ifade
eden Hisarc›kl›o¤lu, “ﬁimdi aram›zdaki iliﬂkileri daha da geliﬂtirme, iﬂbirli¤i yapma
zaman›. ﬁüphesiz ki, 21. yüzy›l Türkiye ve
Güney Afrika gibi ülkelerin etkin oldu¤u
bir yükselen piyasalar ça¤› olacak. Yükselen iki piyasa ekonomisi Türkiye ve Güney Afrika olarak, aram›zdaki iliﬂkileri geliﬂtirmemiz gerekti¤ine inan›yorum” dedi.
Türk iﬂ dünyas› olarak Güney Afrika’n›n ekonomik baﬂar›lar›n› yak›ndan takip ettiklerini vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu,
G20 üyesi iki ülke olarak daha fazla ekonomik iﬂbirli¤i yapmalar› gerekti¤ine inand›klar›n› belirtti. Hisarc›kl›o¤lu, ﬂunlar› kaydetti: “Güney Afrika bizim geniﬂ Afrika k›tas›nda en önemli orta¤›m›z olacakt›r. Küresel kriz öncesi 3 milyar dolara yaklaﬂan
ikili ticaret hacmimiz krizden sonra 2 milyar dolar›n alt›na inmiﬂtir. AB ile Güney
Afrika aras›ndaki Serbest Ticaret Anlaﬂmas›’n›n 2000 y›l›nda yürürlü¤e girmesi Türk
firmalar› için bu ülkedeki rekabet koﬂullar›n› önemli ölçüde zorlamaktad›r. ‹hracat›n›n yüzde 60’›n› fiyat ve kalite bak›m›ndan
en rekabetçi pazar olan Avrupa’ya yapan
Türk iﬂ dünyas› olarak, Güney Afrika’ya
daha fazla mal satmak istiyoruz. Zira Güney Afrika’n›n ithalat›ndaki pay›m›z yüzde
1 bile de¤il. Say›n Baﬂkan Yard›mc›s›, bu
durumu adil bulmad›¤›m›z›, bunu de¤iﬂtirmek üzere, Türkiye ile Güney Afrika aras›ndaki ‘Serbest Ticaret Anlaﬂmas›’ müzakerelerine bir an önce baﬂlanmas›n› bekliyoruz. Kömür ve alt›ndan savunmaya, makine sektöründen kimyaya ﬂirketlerimizin
iﬂbirli¤i yapabilece¤i pek çok alan mev-

Güney Afrika Cumhuriyeti Baﬂkan Yard›mc›s› Kgalema Motlante’ye (soldan 2.) üzerinde resminin bulundu¤u özel bir battaniye hediye edildi.

cut.” 2003 y›l›nda Türkiye’yi 8 bin Güney
Afrikal› ziyaret etmiﬂken geçen y›l bu say›n›n 24 bine yükseldi¤ine dikkati çeken Hisarc›kl›o¤lu, “Halklar›m›z aras›ndaki iliﬂkiler geliﬂirken biz buna ekonomik olarak
ayak uydurmak zorunday›z” diye konuﬂtu.

TÜRK YATIRIMCILARI BEKL‹YORUZ
Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Baﬂkan Yard›mc›s› Kgalema Motlanthe de, forumun her iki ülke iﬂ dünyas›n›n daha fazla etkileﬂimi aç›s›ndan bir f›rsat sa¤lad›¤›n›
belirtti. Türkiye ziyaretlerinde e¤itim, turizm, madencilik, ticaret, endüstri ve savunma alanlar›nda görüﬂmeler yapt›klar›n›
ifade eden Motlanthe, neredeyse görüﬂmelerin hepsinde bir kararl›l›k gözlemlediklerini söyledi. Turizm alan›ndaki geliﬂmelerde yarar gördü¤ünü belirten Motlanthe,
“‹ki ülke aras›nda uçuﬂ s›kl›¤›n› art›rmak istiyoruz. Turizm fuarlar›na kat›l›m› art›rmak
istiyoruz” diye konuﬂtu. Önümüzdeki üç
y›lda kilit sektörlere odaklanacaklar›n›
söyleyen Motlanthe, “Ülkelerimiz aras›ndaki ticaret hacmi 2 milyar dolar ama bu
gerçek potansiyelimizi yans›tm›yor. Ticaretimiz emtia ve hammadde al›ﬂveriﬂi
üzerine odaklanm›ﬂt›r ama gerçek yarar
katma de¤erli ticaretin geliﬂtirilmesinden
geçiyor. Taﬂ›t, otomotiv komponentleri,
bunlar›n ticareti yap›lmal›. Yeni Türk yat›r›mc›lar› ülkemize beklemekteyiz. ﬁirketlerin yapt›klar› yat›r›mlar mutlaka de¤eri-

ni bulacakt›r” dedi. Forumda ayr›ca Güney Afrika-Türk ‹ﬂ Konseyi karﬂ› kanat
kuruluﬂ anlaﬂmas›n› Hisarc›kl›o¤lu ile Güney Afrika Akredite Ticaret Odalar› Birli¤i
Baﬂkan› Mark Mowitz imzalad›. ‹ﬂ konseyleri ad›na anlaﬂmaya DE‹K-Türk Güney Afrika ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Tamer Taﬂk›n da imza koydu.
Mersin Sanayi ve Ticaret Odas› ile
Johannesburg Ticaret ve Sanayi Odas›
aras›nda da Kardeﬂ Odalar ‹ﬂbirli¤i Anlaﬂmas› yap›ld›. Anlaﬂmay› Mersin Sanayi ve Ticaret Odas› Baﬂkan ﬁerafettin
Aﬂut ve Johannesburg Ticaret ve Sanayi
Odas› Baﬂkan› Mark Nowitz imzalad›.
Anlaﬂma iki ülke aras›ndaki ekonomik
iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi için iki oda aras›nda karﬂ›l›kl› hukuki ve ekonomik bilgi ve veri iletiﬂimini kaps›yor.

220 M‹LYON DOLARLIK ANLAﬁMA
Forumun çal›ﬂma yeme¤i esnas›nda 220
milyon dolarl›k yat›r›m› kapsayan 3 ayr›
anlaﬂma imzaland›. Mardin Enerji ve Marine ﬂirketi ile Güney Afrikal› Knowledge Innovations aras›nda Uganda’da 100 milyon
dolarl›k Yüzen Santral Projesi’ni hayata
geçirmek üzere iyi niyet anlaﬂmas›na imza at›ld›. Üçüncü yat›r›m anlaﬂmas› ise
DE‹K Yönetim Kurulu Üyesi ve Mersin
Ticaret ve Sanayi Odas› Baﬂkan› ﬁerafettin Aﬂut’un sahibi oldu¤u Aﬂut Fiberglass
ile Molefe Holding aras›nda imzaland›.

HEM ‹ﬁ FIRSATI
HEM DÜNYA KUPASI

Türk-Afrika ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›
Taner Taﬂk›n, Güney Afrika ile
Türkiye aras›nda serbest ticaret
anlaﬂmas›n›n imzalanmas›yla hem
ticaret hem de yat›r›m iliﬂkilerinin
büyük ivme kazanaca¤›n› belirtti.
Taﬂk›n, art›k yeni hedeflerinin
sadece ihracat ithalat yapmak
de¤il, üçüncü ülkelerle ortak iﬂ
yapmak, yeni pazarlara ulaﬂmak oldu¤unu söyledi. Güney
Afrika’n›n yeralt› zenginliklerinin yan›nda Türkiye’nin de müthiﬂ imalat sanayi avantaj› oldu¤una iﬂaret eden Taﬂk›n, iki ülkenin karﬂ›l›kl› tecrübelerinden
faydalanabilece¤ini kaydetti.
Taﬂk›n, “Serbest ticaret anlaﬂmas›n›n imzalanmas›yla hem ticaret hem de yat›r›m iliﬂkilerimiz büyük ivme kazanacakt›r”
dedi. Taﬂk›n, vize olmamas›,
THY’nin direk uçuﬂlar›, iki ülkenin de son dünya krizinden az
etkilenen ülkeler olarak ç›kmas›n› avantajlar olarak s›ralad›.

M›s›r’la d›ﬂ ticaret art›yor

‹zmirli KOB‹’ler Afrika’ya aç›l›yor

DE‹K / Türk-M›s›r ‹ﬂ
Konseyi taraf›ndan 17-18
May›s 2010 tarihlerinde
Adana Sanayi Odas›, TURAB ve Gaziantep Sanayi
Odas› iﬂbirli¤i ile Adana,
Mersin ve Gaziantep’te
‘M›s›r’da ‹ﬂ F›rsatlar› Seminerleri’ gerçekleﬂtirildi.
Söz konusu etkinlik çerçevesinde M›s›r Büyükelçisi Abderahman Salaheldin ve DE‹K Türk-M›s›r
‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Zuhal
Mansfield ile M›s›r Ticaret Konsoloslu Mongy
Aly Badr ve Türkiye-Afrika Odas› Koordinatörü
Shihab Adam, Adana Valisi ‹lhan Ateﬂ, Mersin Valisi Hüseyin Aksoy, Mersin Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan› Macit Özcan ve
Gaziantep Valisi Süleyman Kamç›’y› makamlar›nda ziyaret ettiler.
Türk M›s›r ‹ﬂ Konseyi
Baﬂkan› Zuhal Mansfield,
M›s›r’la d›ﬂ ticaretin artt›¤›na dikkat çekerek,
“Toplam ticaret hacmimiz, son 19 ayda 800

AKBANK ve DE‹K’in
Anadolu’nun sanayi ve ticarette önde gelen illerinde ihracat yapmayan firma
yöneticilerine yönelik olarak düzenledi¤i “‹hracatta
F›rsatlar: Yeni Sektörler,
Pazarlar, ‹ﬂ Modelleri ve
Teﬂvikler”
seminerinin
ikincisi ‹zmir’deki KOB‹’lerin kat›l›m›yla may›s
ay›nda gerçekleﬂti. Afrika
pazar›n›n ele al›nd›¤› seminerde DE‹K/Türk-Portekiz ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›
Fahri Gökyayla, ‹hracat›
Geliﬂtirme Merkezi (‹GEME) Ege Bölge Müdür Yard›mc›s› Turan Özcan, Akbank Ege Bölge Müdürü
Münir Çavdar, ‹zmir Ticaret Odas› Yönetim Kurulu
Baﬂkanvekili Ak›n Kazanc›o¤lu Türk Afrika Odas›
Koordinatörü Shihab Adam
ve DE‹K/Türk-Ortado¤uAfrika-Körfez ‹ﬂ Konseyleri
Bölge Koordinatörü Suzan
Cailliau yer ald›.
Seminerde konuﬂma yapan ‹GEME Ege Bölge Müdür Yard›mc›s› Turan Özcan, ﬂunlar› kaydetti: “Bu

milyon dolardan 3.5 milyar dolara ç›kt›. Serbest
ticaret anlaﬂmas›n›n çok
ciddi rol oynad›¤› bu art›ﬂ bize gösterdi ki, siyasi
ve s›cak iliﬂkiler, ticaretin
yolunu aç›yor. Bütün ülkelerin pazarlar› küçülürken, M›s›r’a ihracat›m›z›n
yüzde 45 artm›ﬂ olmas› ve
Afrika’daki toplam ticaret
hacmimizin 11 milyar dolardan 17 milyar dolara
ç›kmas› göz ard› edilemeyecek bir durumdur” dedi.
Resesyonlar›n yaﬂand›¤› bu dönemde M›s›r’a
ve Afrika’ya ticaret yapmaya ça¤›ran Mansfield,
“M›s›r’›n ‹skenderiye liman›yla, Mersin liman› aras›nda, Samsun liman›yla Soçi
aras›nda konulacak bir RoRo seferleriyle Ortado¤u,
Avrupa ve Rusya ba¤lan›r.
Avrupa ve Rusya’da bu
güzergahtan Ortado¤u ve
Afrika’ya ba¤lan›r. Bu ba¤lamda Türkiye, lojistik ve
stratejik önemini bir kez
daha vurgulam›ﬂ olur” ﬂeklinde konuﬂtu.

DE‹K
Türk-M›s›r
‹ﬂ Konseyi
Baﬂkan›
Zuhal
Mansfield
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y›l yurtd›ﬂ› teﬂvikleri yüzde
60 seviyesinde. Seneye bu
rakam› yüzde 50’ye çekece¤iz. ‹hracat yapmak isteyen iﬂadamlar›m›z elini çabuk tutsun. Bu f›rsat kaç›r›lmamal›. ‹hracat›n önünü
açmak için çok say›da neden var. Bu toplant›da bunun nas›l yap›laca¤›n› da
anlat›yoruz. ‹hracat yapmamak için hiç sebep yok.”

AFR‹KA’YA ‹HRACAT
YAPMAK EN KOLAYI
DE‹K’in geçen y›l kurmuﬂ oldu¤u Türk-Afrika
Ticaret Odas› Koordinatörü
Shihab Adam da, ‹zmir’de
Türk KOB‹’sine Afrika’ya
ihracat yapman›n püf noktalar›n› anlatt›. Afrikal› Koordinatör Adam, “E¤er ihracat yapmak istiyorsan›z
Afrika’y› mutlaka seçmelisiniz. Çin, Afrika’daki
potansiyelin fark›nda oldu¤u için orada ciddi yat›r›mlar yap›yor. Pek çok
sektörden yat›r›ma Afrika’da ihtiyaç var. Baz› Afrika ülkelerine vize de
kald›r›ld›. Mutlaka gidin

görün. Afrika’ya ihracat
yaparak
kazanmayan
kimse olamaz. ﬁu anda
orada ciddi bir potansiyel
var. Bunu de¤erlendirmek sizlerin elinde. Teﬂviklerde gelinen oran da
dikkate al›nmal›” dedi.
Özellikle ihracat›n 3’te
1’ini beﬂ ülkeye yo¤unlaﬂt›r›ld›¤›n›
söyleyen
Adam, ﬂöyle devam etti:
“Söz konusu ülkelerden
4 tanesi AB üyesi; Almanya, Fransa, ‹talya, ‹ngiltere. Küresel krizin AB
ülkelerinin ihracat mallar›m›za olan talebini ciddi
olarak düﬂürmesi, bu seminerleri daha da önemli
bir hale getirmiﬂtir. ‹hracat›m›zda geniﬂ bir pazar çeﬂitlendirmesini bir an önce
yapmam›z gerekmektedir.
Afrikay› da bu çerçvede
öncelikli bölge olarak düﬂünebiliriz. ‹zmir ve Ege
firmalar›n›n Afrika ülkelerine ihracatlar›n› geliﬂtirmek ve yeni alternatif pazarlar yaratmak konusunda DE‹K olarak her zaman
yard›mc› olmaya haz›r›z.”
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TOBB Plaza’daki ‘Tanzanya’da Madencilik Alan›nda
Yat›r›m Semineri’ne Zuhal Mansfield baﬂkanl›k yapt›

Türkiye-Güney Afrika ‹ﬂ
Forumu’nda
konuﬂan
TOBB/DE‹K Baﬂkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ‘Türkiye ile Güney Afrika aras›ndaki serbest ticaret
anlaﬂmas› müzakerelerinin bir an önce baﬂlanmas›n› bekliyoruz’ dedi.
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Ayka Afrika’n›n en büyük tekstil
fabrikas› yat›r›m›n› gerçekleﬂtirdi
Türkmen ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Sefa Gömdeniz

Türkmenistan’la
ihracat 2 milyar
dolara ç›kacak
Türkmen ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Sefa Gömdeniz, “Türkmenistan’a
ihracat›m›z› 2 milyar
dolara ç›karmay› hedefliyoruz. Bu amaç
do¤rultusunda
da
Anadolu’nun
en
önemli sanayi ﬂehirlerini ziyaret etmeyi düﬂünüyoruz” dedi.
‘DE‹K Türkmenistan
Bilgilendirme Toplant›lar›’ ad›yla Türkmenistan Büyükelçili¤i iﬂbirli¤iyle yap›lan toplant›lar›n ilki, Kocaeli’nde
gerçekleﬂtirildi. KOB‹’lere Türkmenistan’›
tan›tmak, ihtiyaçlar›n›
belirleyip, çözüm önerileri sunabilmek amac›yla düzenlenen toplant›, 18 May›s’ta Kocaeli Sanayi Odas›’nda
yap›ld›. Türk-Türkmen
‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Sefa Gömdeniz, “Konseyimiz, Türk firmalar›n›n
imalat sanayiinde etkin
oldu¤u
Türkmenistan’da öncelikli olarak
Türkmen taraf›n›n güçlendirilmesi ve Türk
KOB‹’lerinin Türkmenistan’a yönlendirilmesi
hedefleri çerçevesinde
çeﬂitli çal›ﬂmalar yürütüyor” dedi. TürkiyeTürkmenistan iliﬂkilerinin
geliﬂtirilmesi
için yaln›zca inﬂaat
ve enerji konusuna
odaklanman›n yeterli
olmad›¤›na de¤inen
Gömdeniz, ikili iliﬂkilerin ancak tüm alan-

lar üzerinde yo¤unlaﬂ›ld›¤›nda tam anlam›yla geliﬂtirilebilece¤ine inand›klar›n›
söyledi.

KR‹ZE RA⁄MEN
‹HRACAT ARTTI
Gömdeniz,
krize
ra¤men ihracatlar›nda
yüzde 40’› aﬂk›n bir
yükselme gerçekleﬂti¤ini ve 2010 y›l›nda yeni
rekorlar k›r›laca¤›n› belirterek, ﬂöyle devam
etti: “Kocaelili sanayiciler Türkmenistan’a çok
daha fazla mal satabilirler. Bu amaçla 30 A¤ustos-2 Eylül 2010’da gerçekleﬂtirilecek olan II.
Türk ‹hraç Ürünleri Fuar›’na kat›l›m›n›z önemli.”
Kocaeli Sanayi Odas› Baﬂkan› Ayhan Zentio¤lu ise, söz konusu
toplant›n›n Kocaeli Sanayi Odas›’nda yap›lmas›n›n çok anlaml› oldu¤unu dile getirdi.
Türkmenistan’a inﬂaat
malzemelerinin yan›nda art›k sanayi mallar›n›n da ihraç edildi¤ini
hat›rlatan Zentio¤lu,
Kocaeli’nin bu yönde
çok önemli bir merkez oldu¤unu ifade
etti. Türkmenistan’›n
‹stanbul Baﬂkonsolosu Orazmuhammed
Çaryev ise Türkmenistan’›n yeni dönemdeki iktisadi ve d›ﬂ
ekonomik politikalar›n› anlatan detayl› bir
sunum gerçekleﬂtirdi.

Afrika’n›n en büyük tekstil sanayi yat›r›m› Etiyopya’da Ayka Tekstil taraf›ndan
gerçekleﬂtirildi. 205 bin metrekare alanda
120 milyon dolarl›k yat›r›mla kurulan entegre tesis, 10 bin kiﬂiyi istihdam edecek.

Afrika’n›n en büyük tekstil
fabrikas›, Etiyopya’da Ayka
Tekstil taraf›ndan aç›ld›. 120
milyon dolarl›k bir yat›r›m
maliyetine sahip olan tesis, 10
bin kiﬂiyi istihdam edecek.
Etiyopya Baﬂbakan› Meles Zenawi, DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal› ve Türk-Afrika ‹ﬂ Konseyleri Koordinatör
Baﬂkan› Tamer Taﬂk›n’›n aç›l›ﬂ›na kat›ld›¤› Ayka Tekstil’in
Etiyopya’daki tesisi, 205 bin
metrekare alanda 40 ton kumaﬂ, 20 ton iplik ve 75 bin
adet ürün dikebilecek kapasiteye sahip bulunuyor.

75 B‹N ADET ÜRÜN
KAPAS‹TES‹ OLUﬁTURDUK
205 bin metrekare arsay›
Etiyopya devletinden ald›klar›n› anlatan DE‹K Etiyopya ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan› ve Ayka
Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi
Yusuf Aydeniz, “Bunun üzerinde 86 bin metrekare kapal›
alan›m›z var. ‹çinde günlük 20
top kapasiteli bir iplik fabrikas›, hemen yan›nda bir örmemiz var. Günlük kapasitesi 40
ton olan çok modern bir boyahanemiz var. Günlük 75 bin
adet ürün dikebilecek konfeksiyon kapasitesi oluﬂturduk.
Ayr›ca tesisimizde kendi etiketimizi, dü¤memizi, lasti¤imizi, nak›ﬂ, parça bask›, matbaa bask›m›z› yapabiliyoruz.
Yüzde 100 bir entegre tesis
buras›” dedi.

YATIRIMA ÜÇ YIL ÖNCE
KARAR VER‹LM‹ﬁ
Etiyopya
Baﬂbakan›’n›n
kendilerinden ikinci bir iplik
fabrikas› istedi¤ini söyleyen
Aydeniz, “Aç›l›ﬂ döneminde
buna karar verdik. ﬁu anda fiyat al›yoruz. Yak›n bir zamanda ikinci iplik fabrikas›n›n inﬂaat› baﬂl›yor. 2011’in ilk ay›n›n sonuna kadar bitirmeyi
hedefliyoruz” ﬂeklinde konuﬂtu. Bugüne kadar tüm yat›r›m

maliyetlerinin 120 milyon dolara ulaﬂt›¤›n› aktaran Aydeniz, ikinci iplik fabrikas›n›n
da 30 milyon dolar maliyeti
olaca¤›n› bildirdi.
Ayka Tekstil’in Etiyopya serüveninin üç y›l önce baﬂlad›¤›n› antatan Aydeniz, Etiyopya’daki sanayi yat›r›mlar›n›n
ilgisizlik ve yanl›ﬂ yat›r›mlardan kaynakl› olarak düzgün
kurulmamas›ndan etkilendiklerini ifade ederek ﬂunlar›
söyledi; “Bunlar› gördüm ve
Etiyopya’da Avrupa standartlar›nda bir tesisin çok büyük
ihtiyaç oldu¤unu, Etiyopya ihracat›na çok büyük yard›m
edece¤ine inand›m. Etiyopya
hükümetinin daveti üzerine
Etiyopya Ayka’ya baﬂlad›k. Sanayi Bakan› ile konuﬂtuk ve
bize her konuda destek olacaklar›n› anlatt›. Ülkenin çok
büyük potansiyeli vard›. Genç
nüfus fazlayd›. Gezimiz s›ras›nda insanlar›n iﬂsiz ve çok
zor durumda yaﬂad›klar›n›
gördük. Bunun üzerine yat›r›m›m›z› burada yapmaya karar
verdik.”

‹NﬁAAT ALANINDA DA
FAAL‹YET GÖSTER‹YOR
Etiyopya’da inﬂaat alan›nda
da faaliyet gösterdiklerini, ﬂu
anda kendi binalar›n› yapt›klar›n› anlatan Aydeniz, inﬂaatlar› bitirdikten sonra ülkede
fabrika ve bina inﬂaatlar› yapacaklar›n› söyledi. Yat›r›mlar›nda Etiyopya hükümetinin
büyük deste¤i oldu¤unu belirten Aydeniz, “Etiyopya’da 7
buçuk y›l vergi vermiyorsunuz. Götürdü¤ünüz makine
ve hammaddelerin KDV ve
gümrük vergisi yok. Bunun
d›ﬂ›nda devletten istedi¤iniz
her türlü deste¤i alabiliyorsunuz. Mesela Baﬂbakan aç›l›ﬂa
geliyor” dedi. Etiyopya d›ﬂ›nda baﬂka bir ülkede yat›r›m
yapmay› düﬂünmedi¤ini, en
büyük hedeflerinin Etiyop-

Tesisin aç›l›ﬂ›na Etiyopya Baﬂbakan› Meles Zenawi’nin yan› s›ra Rona Y›rcal› ve Tamer Taﬂk›n da kat›ld›.

ya’da baﬂar›l› olmak oldu¤unu
bildiren Aydeniz, ﬂöyle devam
etti: “Bu yat›r›m, inan›lmaz bir
ses getirdi. Biz ihracat yap›yoruz. Çok k›sa sürede iplik olarak 12 milyon dolarl›k ihracat
yapt›k. Sonra konfeksiyon bölümü aç›ld› ve tesisi tamamlad›k. Afrika ülkelerinin hepsinde yabanc› para s›k›nt›s› var.
Çünkü ihracat kaynaklar› zay›f. Ama ülkedeki tekstilciler,
‘Ayka yap›yorsa ben de yapar›m’ diyor. Çok aktif hale gelmeye baﬂlad›lar.
Ülkeye ayr›ca böyle bir
faydam›z dokundu. Ayr›ca ülkenin boyahaneleri kötüydü.
‹yi bir boyahane yaparak di¤er ihracatç›lara da yard›m
edece¤iz. Böylece ekonomi
de iyileﬂecek ve canl› hale gelecek.” Ayka Tekstil, 1988’de
Yusuf Aydeniz ve orta¤› Gürçay Kavakl› taraf›ndan kuruludu. ‹lk y›l 900 bin dolar ihracat yapan ﬂirket, bugün
Güneﬂli’de 8 bin 500 metrekare ve 23 bin 500 metrekare, Çorlu’da 100 bin metrekare arsa üzerinde 65 bin metrekare kapal› alanda üretim
yap›yor. Kuruluﬂ, geçen y›l
110 milyon dolar ihracat gerçekleﬂtirirken, bu y›l›n sonuna kadar 90 milyon dolar ihracat yapmay› planl›yor.

ET‹YOPYA YATIRIMI AYNI
ZAMANDA SOSYAL PROJE
Etiyopya’daki bu yat›r›m›n ayn› zamanda bir sosyal proje oldu¤unu dile getiren Aydeniz, “Burda insanlar›n iﬂsizdi. Etiyopya’ya
ilk gitti¤im gün, insanlara iﬂ, ekmek verece¤imi hayal ettim. Bu
hayalim de gerçek oldu. Sosyal
proje diyoruz biz buna... Çünkü
üç y›l önce arsam›zda su ç›kard›k.
Etraf köylerin suyu yok ve herkes
bizim fabrikadan su al›yor. Kad›nlar, çocuklar evlerine su taﬂ›yorlar. Hayvan s›rtlar›nda 10-15
kilometre su taﬂ›yor insanlar. Yolun alt› ve yolun üstü diye ay›r›yorlar. Yolun üstü Ayka Tekstil.
Yolun alt›ndaki insanlar aç... En
büyük hayalleri yolun üstüne geçip iﬂ bulup, orada yemek yemek.

Gencecik k›zlar günlerce gelip gidiyor iﬂ bulma ümidiyle. Her gün
iﬂçi al›yoruz. Bu k›zlar ilk geldikleri gün, ayaklar›nda ayakkab›,
üzerlerinde elbise yok, kar›nlar›
aç, renkleri solmuﬂ... Biz bunlar› e¤itiyoruz. Yemek ve k›yafet
veriyoruz, duﬂ imkan› sa¤l›yoruz. Bir süre sonra normal bir
insana dönüyorlar. Ülkelere yukar›dan bakmamak laz›m. Türkiye’de de zaman›nda birçok
ﬂey eksikti. Fabrikam›z burada
de¤iﬂiklik yaratt›. ‹nsanlar iyi
iﬂ ortam› yakalad›lar, maaﬂlar›
iyi ve bundan dolay› da Ayka’da mutlular” dedi. Aydeniz
çal›ﬂanlar›n yüzde 80’inin kad›nlardan oluﬂtu¤unu söyledi.

Hindistan yat›r›mlar› teﬂvik etmeye devam ediyor

Genç diplomatlar
DE‹K’teydi
D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan düzenlenen
“Uluslararas› Genç Diplomatlar E¤itim Program›”na kat›lmak amac›yla
ülkemize gelen ve a¤›rl›kl› olarak Güneydo¤u
Avrupa, Afrika ve Ortado¤u bölgelerinden 55
genç diplomattan oluﬂan ekip, D›ﬂ Ekonomik
‹liﬂkiler Kurulu’nu ziyaret etti. 18 May›s’ta gerçekleﬂen ziyarette, TürkAmerikan ‹ﬂ Konseyi
Üyesi Nuri Çolako¤lu,
Türk-Suudi Arabistan
ve Türk-Kuveyt ‹ﬂ
Konseyleri Baﬂkan Yard›mc›s› Didar Sevdil
Y›ld›r›m ve Türk-Irak
‹ﬂ Konseyi Üyesi Muzaffer Aksoy, Türki-

ye’deki özel sektör yat›r›mlar›, di¤er ülkelerle ekonomik iliﬂkiler
ve bankac›l›k sektörüne iliﬂkin genç diplomatlar› bilgilendiren
konuﬂmalar
yapt›.
Toplant›da, Nuri Çolako¤lu ve Didar Sevdil
Y›ld›r›m s›ras›yla ABD
ve Ortado¤u ile Türk
özel sektörünün iliﬂkilerinin Türk d›ﬂ politikas›na etkilerini paylaﬂt›klar›
sunumlar›n› gerçekleﬂtirdiler. Muzaffer Aksoy ise
Türkiye’deki bankac›l›k
ve finans sektörlerinin
yurtd›ﬂ›ndaki potansiyelini de¤erlendirdi.
E¤itimin ticaret üzerindeki destekleyici rolü
üzerinde durdu.

NEDEN KARNATAKA?
■ Ocak 2009’da Dünya Bankas› Hindistan’›n 16 Eyaletini ‹çeren Yat›r›m ‹klimi Araﬂt›rmas›’n› gerçekleﬂtirdi. Üç kategoride kümelenmiﬂ 46 de¤iﬂkeni inceleyen araﬂt›rmada Karnataka, Hindistan’›n en
iyi yat›r›m iklimine sahip eyaletlerinden birisi olarak tan›mland›.
■ Karnata’da son on y›lda yaklaﬂ›k
35 milyar Rupi (755 milyon dolar)
de¤erinde yat›r›m oldu. Yat›r›mlar
genellikle tedarik zincirinin tüm
halkalar›nda ve özellikle katma
de¤erli alanlarda gerçekleﬂti.

H›zla endüstrileﬂen Hindistan’›n Karnataka Eyaleti’nde insalar yavaﬂ yavaﬂ ﬂehirlerde yaﬂamaya baﬂl›yor.

için ödemeniz gereken vergiler
var, bunlarda çok ciddi indirimler
ve kolayl›k sa¤lan›yor. Bunun yan›nda orada sa¤laman›z gereken
çevresel ﬂartlar var. Güvenli ve temiz bölge yaratma telaﬂ›nday›z.
Bunlar do¤rultusunda Karnataka’da kalabiliyorsunuz. Karnataka’da özellikle moda ve dizayn
konusunda dünyan›n önde gelen
isimleri üretim yap›yorlar” dedi.
Karnataka’n›n özellikle madencilik olarak geliﬂmiﬂ bir altyap›s› ve

do¤al kaynaklar›n›n çok güçlü oldu¤unu anlatan Ramaprasad,
“Karnataka’da endüstrileﬂme do¤rultusunda insanlar yavaﬂ yavaﬂ
ﬂehirlerde yaﬂamaya baﬂl›yor. Dolay›s›yla art›k daha sa¤lam bir ﬂehirleﬂme var. E¤itilmiﬂ iﬂgücümüz
yüksek” diye konuﬂtu. Devletsel
gücün de genel olarak sanayileﬂme üzerinde yo¤unlaﬂt›¤›n› kaydeden Ramaprasad, kiﬂi baﬂ›na
düﬂen milli gelirin artt›¤›n›, dolay›s›yla insan say›s›na ve kalifiye-
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li¤e ba¤l› olarak iﬂgücünün de
artt›¤›n› dile getirdi. Bular düﬂünüldü¤ünde Karnataka’yla beraber iﬂ yapman›n güzel oldu¤unu
vurgulayan Ramaprasad, “Ayr›ca
insanlar çok s›cak. Her zaman
hoﬂgörülü ve anlay›ﬂl›lar” dedi.
Öte yandan, Hindistan’›n tekstil
ve konfeksiyon sektörü, ülke
ekonomisinin en önemli gelir
kaynaklar›ndan birini oluﬂturuyor. Son üç y›lda sektör yüzde
14 oran›nda büyüme sa¤lad›.

■ Konfeksiyon sektörü, uzun dönem
tutarl› büyümesiyle eyaletin en
güçlü sektörünü oluﬂturuyor. Bu
sektörde son on y›ldaki yaklaﬂ›k
yat›r›m 20 milyar Rupi (430 milyon dolar) yat›r›m gerçekleﬂtirildi.
■ Tekstil alan›ndaki giriﬂimcilerine
eyalet hükümeti taraf›ndan arazi
tahsis ediliyor. DH&T giriﬂimcilere
uygun arazi tan›mlama konusunda
destek veriyor.
■ Eyalet pamuk yetiﬂtirme potansiyeline sahip olmas›na ra¤men,
iplik ve kumaﬂ üretim komﬂu
eyaletlerde yap›l›yor.
■ Eyalette konfeksiyon güçlü konuma
sahip; ayn› zamanda, f›rsatlar alt
faaliyet alanlar›nda da mevcut.

C M Y B

55 genç diplomat ‹stanbul’da bir araya geldi.

Karnataka Bilgi ve ‹letiﬂim Departman› Hükümet Sekreteri Sri B.
S. Ramaprasad, Karnataka’da yat›r›m yapmak isteyen yat›r›mc›lara,
alan sa¤lad›klar›n› ve birçok girdilerde yard›m ettiklerini söyledi.
Hindistan ve Türkiye aras›nda
tekstil ve konfeksiyon alan›ndaki
iﬂbirli¤i olanaklar›n›n de¤erlendirilmesi, bu alanda Türkiye ile iﬂbirli¤inin geliﬂtirilmesi ve 3-4 Haziran’da Hindistan’da gerçekleﬂtirilecek ‘Advantage Karnataka-Global Investment Summit’ Yat›r›m
Zirvesi’nin tan›t›m› amac›yla, 17
May›s’ta Hindistan’›n Karnataka
Eyaleti Tekstil Bakan› Goolihatti
D. Shekar’›n kat›ld›¤› bir toplant›
gerçekleﬂtirildi. Türk-Hindistan ‹ﬂ
Konseyi Karﬂ› Kanat Kuruluﬂu
olan Hindistan Ticaret ve Sanayi
Odalar› Konfederasyonu (FICCI)
iﬂbirli¤i ile DE‹K-TOBB Plaza’da
gerçekleﬂen toplant›dan sonra sorular›m›z› yan›tlayan Karnataka
Bilgi ve ‹letiﬂim Departman› Hükümet Sekreteri Sri B. S. Ramaprasad, Karnataka’da yat›r›m yapan
ﬂirketlere, girdilerin sa¤lanmans›nda çok büyük yard›mlar› oldu¤unu belirterek, “Mesela alan ihtiyaçlar›n› sa¤l›yoruz. Su, elektrik
ihtiyaçlar›nda yard›mlar›m›z oluyor. Özellikle güney k›s›mlarda
indirimler yoluyla teﬂvikler var.
Ayn› zamanda piyasaya girmeniz
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D‹YASPORA’NIN 10 KARARI
Türk diyasporas› olarak 10
temel hedeflerinin
oldu¤unu vurgulayan
TOBB/DE‹K Baﬂkan›
Hisarc›kl›o¤lu, hedeflerini
ﬂöyle s›ralad›:
Diyaspora üyeleri, Türk
1 pasaportunun
yan› s›ra bulunduklar›
ülkenin pasaportunu
taﬂ›mal›d›r.
Diyaspora üyeleri,
Türk giriﬂimçilerin ve
Türklerin baﬂar›lar›n›n
bulunduklar› ülkenin
bas›n›nda yer almas› için
çaba göstermelidir.

2

Çokuluslu kuruluﬂlarda
(Dünya Bankas›, IMF,
BM, OECD gibi) daha
fazla Türk yeralmal›.

3

Türk profesyonelleri,
küresel ﬂirketlerde üst
düzeyleri hedeflemeli.

4

Diyaspora üyeleri,
bulunduklar› ülkenin
sosyal hayat›nda aktif yer
almal›; güncel hayattaki
sorunlarla ilgilenin sivil
toplum kuruluﬂlar›na
kat›lmal›d›r.

5

Diyaspora üyesi
Türkler, yerel ve ulusal
düzeyde siyasete girmeli,
ama yaln›zca Türklerin
de¤il, herkesin sesi olmal›.

6

Diyaspora üyesi
Türklerin çocuklar› da,
Türkçeyi en iyi ﬂekilde
bilmeli ve konuﬂmal›.

7

DT‹K ‹letiﬂim Platformu
Türk giriﬂimcilerin
‘facebook’u oldu ve
yaklaﬂ›k 200 bin
eﬂleﬂme sa¤land›.

Yurtd›ﬂ›nda iﬂ yapan
Türk giriﬂimcileri ve
ﬂirketleri birbirine rakip
olmamal›, gerekirse
anlaﬂmazl›klar›
düzenleyecek bir
ombudsmanl›k sistemi
kurulmal›d›r. Biz DT‹K
olarak buna öncülük
edebiliriz.

8

D›ﬂ Türkler Baﬂkanl›¤›
ve DE‹K,
“Sürdürülebilir Diaspora
Stratejisi” oluﬂturulmal›.

9

Türkiye’den giden
beyinlerin, bulunduklar›
ülkelerdeki imkânlardan
faydalanarak, ayda bir
gününü anavatandaki bir
projeye vakfetmesini
sa¤layacak mekanizmalar
haz›rlanmal›.
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‘CESARET Ç‹ÇEKLER‹’ GÜÇ B‹RL‹⁄‹ YAPIYOR
TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, yurtd›ﬂ›ndaki Türk
iﬂadamlar› için ‘cesaret çiçekleri’ benzetmesini yaparak, “DT‹K
olarak bu giriﬂimcilerimizi, yani cesaret çiçeklerini, yurtd›ﬂ›nda birbirinden pay kapmaya de¤il, güç birli¤ine yönlendirece¤iz” dedi.

B‹R TÜRK DÜNYAYA BEDEL,
‹K‹ TÜRK B‹RB‹R‹N‹ YER
Hisarc›kl›o¤lu, Rusya ile ticaret hacminin 100 milyar dolara ç›kmas› için ABD’deki ATC konferanslar›na benzer bir yap› ve
etkinli¤i tasarlamaya baﬂlad›klar›n› anlatt›.
4. Türk-Arap Ekonomi Forumu’nun 10-11
Haziran’da ve 17 Arap ülkesinin üye oldu¤u Arap ‹ﬂ Adamlar› Federasyonu ile 1.
Türk-Arap ‹ﬂ Forumunun y›l›n ikinci yar›s›nda toplanaca¤›n› bildiren Hisarc›kl›o¤lu,
19-20 Haziran’da Hollanda’da 4. Maastricht
Avrupa Türk ‹ﬂadamlar› Zirvesi vesilesiyle
Yurtd›ﬂ› Türk ve Akraba Topluluklar› Baﬂkanl›¤›’ndan sorumlu Devlet Bakan› Faruk
Çelik’in kat›l›m›yla iki günlük büyük bir
toplant› da düzenleyeceklerini söyledi.
Bu zirveye, Avrupa’daki Türk giriﬂimci
ve profesyonelleri davet edeceklerini belirten Hisarc›kl›o¤lu, bu toplant›n›n sadece
Türklerin buluﬂtu¤u bir toplant› olmayaca¤›n›, Hollanda Senato Baﬂkan›, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü, Türk milletvekilleri ve Avrupal› siyasilerin de toplant›da yer alaca¤›n›, Avrupal›larla buluﬂup Avrupal› Türkleri konuﬂacaklar›n› anlatt›. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TOBB olarak 2005 y›l›n-

dan bu yana yurtd›ﬂ›nda Türkçe konuﬂan
iﬂadamlar›n› da bir araya getirip e¤itim verdiklerini ifade ederek, bunun Türk diyasporas›n›n hayata geçmesi aç›s›ndan çok
önemli ad›mlar oldu¤unun alt›n› çizdi.
Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi’nin, dünyan›n
dört buca¤›nda çal›ﬂan iﬂadamlar›n› tek bir
çat› alt›nda toplayarak güçlü bir kurumsal
yap› oluﬂturdu¤una iﬂaret eden Hisarc›kl›o¤lu, ﬂunlar› anlatt›:
“DT‹K çat›s› alt›nda Afrika-Ortado¤uKörfez, Amerika, Asya-Pasifik, Avrasya ve
Avrupa olmak üzere 5 bölge yap›lanmas›
gerçekleﬂtirdik. Giriﬂimcilerimiz, bu 5 bölgede bölge komitelerini meydana getirdiler ve demokratik bir platformda, kendi
baﬂkan ve komite üyelerini belirlediler.
Yurtd›ﬂ›nda ‘bir araya gelmez’ denilen
Türk derneklerini, iﬂ adam› örgütlerini ortak bir hedef için büyük ölçüde bir araya

TÜRK G‹R‹ﬁ‹MC‹LER‹N FACEBOOK’U
Hisarc›kl›o¤lu, Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi
‹letiﬂim Platformunun (www.dtik.org.tr)
geçen y›l kas›m ay›ndan itibaren deneme
amaçl› kullan›ma aç›ld›¤›n› belirterek, “Bugün dünyadaki Türk giriﬂimciler aras›ndaki
ilk eﬂleﬂtirme ve bilgi paylaﬂ›m portal›n›
resmen hizmete aç›yoruz” dedi.
Amaçlar›n›n, yurtd›ﬂ›nda de¤iﬂik ülkelerde yaﬂayan Türk iﬂ adamlar›n›n birbirinden haberdar olmalar›n› sa¤lamak oldu¤unu anlatan Hisarc›kl›o¤lu, ﬂöyle devam etti: “K›smen bunda da baﬂar›l› olduk. Bu

kurdu¤umuz internet sitesi ile bu konuda
daha ciddi geliﬂmeler bekliyorum. DT‹K
‹letiﬂim Platformu Projesi, Türkiye’de bir
ilktir. Buradaki ba¤lant› eﬂleﬂtirme sistemi
vas›tas›yla üyelere yaklaﬂ›k 200 bin eﬂleﬂme sa¤land›. Türk giriﬂimcilerin ‘facebook’u olarak gördü¤ümüz bu platform üzerinden 75 farkl› ülkeden 2 bine yak›n Türk
giriﬂimci ve profesyonel, kendi iﬂ profillerini oluﬂturdu. Bine yak›n yeni üyelik baﬂvurusu da de¤erlendirme aﬂamas›ndad›r.”

CESARET Ç‹ÇEKLER‹
Konuﬂmas›nda Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi
Yönetim ve ‹stiﬂare kurullar›n›n üyeleri
hakk›nda da bilgi veren Hisarc›kl›o¤lu,
aralar›nda Muhtar Kent, Rona Y›rcal›, Can
Ak›n Ça¤lar, Zeynel Abidin Erdem, Vural
Öger, At›l Kuto¤lu gibi isimlerin de yer ald›¤› bu kiﬂilerin elde ettikleri baﬂar›lardan
örnekler verdi.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Ziraat Bankas›’n›n
dünyan›n 17 ülkesinde 64 noktada faaliyet
gösterdi¤ini, daha önceki y›llarda yurtiçi
seyahatlerinde kendisine çeﬂitli illerde Ziraat Bankas› ﬂubesi aç›lmas› için isteklerin
dile getirildi¤ini, bugün ayn› taleplerin

yurtd›ﬂ›ndan geldi¤ini anlatt›. Yurtd›ﬂ›ndaki
Türk iﬂ adamlar›na “Cesaret çiçekleri” dedi¤ini dile getiren Hisarc›kl›o¤lu, konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü: “Kayalar›n aras›ndaki çatlaklarda biten çiçekler gibi risk alarak zorluklara ra¤men uzaklarda var olmay› baﬂard›lar. Ancak, bazen de bulunduklar› ülkelerde birbirlerine rakip olarak
h›z kaybettiler. Art›k DT‹K olarak bu giriﬂimcilerimizi, yani cesaret çiçeklerini,
yurtd›ﬂ›nda birbirinden pay kapmaya de¤il, güç birli¤ine yönlendirece¤iz. Hedefimiz 2023 y›l›nda 2 trilyon dolar milli
gelir, 500 milyar dolar ihracat yapan,
dünyan›n en büyük 10 ekonomisinden
biri haline gelmiﬂ Türkiye’dir.”
Toplant›da gazetecilerin sorular›n› da
yan›tlayan Hisarc›kl›o¤lu, bütün dünyan›n
kendilerine ayn› eﬂitlikte oldu¤unu belirterek, “Bütün dünya bizim için pazar” de¤erlendirmesini yapt›.
Diyaspora konusunda amaçlar›n›n
Türkiye’nin daha güçlü olmas› ve haklar›n›n korunmas› oldu¤unu ifade eden
Hisarc›kl›o¤lu, siyasi deste¤e iliﬂkin olarak ise DE‹K’in böyle bir destek sayesinde kuruldu¤unu an›msatt›.

MARKA VE TANITIM ÇALIﬁMALARINA AYRILAN FON YETERS‹Z
Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi (DT‹K) Yüksek ‹stiﬂare Kurulu Baﬂkan› ve Coca-Cola Üst Yöneticisi (CEO) Muhtar Kent,
Türkiye’de tan›t›ma ayr›lan kayna¤›n
yetersiz oldu¤unu söyledi. DT‹K’in Yüksek ‹stiﬂare Kurulu’nun de¤erlendirme
toplant›s›nda bu konuy aayr›ca önem
verdiklerini aktaran Muhtar Kent, kurul
olarak yap›lmas› gerekenlerle ilgili bilgi
ald›klar›n› belrtti.

bir portal›n olmas› laz›m” dedi. Muhtar
Kent, 70 milyonluk ve kiﬂi baﬂ›na geliri
10 bin dolar› geçen bir ülkede Tan›tma
Fonu’nun fonlar›n›n art›r›lmas› gerekti¤ini vurgulayarak, ﬂunlar› söyledi:
“Çünkü sonunda markadan bahsediyoruz. Her ﬂeyin baﬂ› marka. Türkiye
markas›ndan bahsetti¤imiz vakit de bunun her markada oldu¤u gibi fonlanmas›na ihtiyaç var. Do¤ru, sürekli fonlanmas›na ihtiyaç var. Sanat, turizm,
spor olaylar›n›n üzerinde durmam›z laz›m. Bunlar her zaman marka imaj›n›
çok h›zl› ﬂekilde art›ran konular. Sanat,
spor, turizm ile ilgili konular ülkenin
markas›n› daha cazip hale getiriyor.
Bunun için biz de bu konular›n üzerinde duruyoruz.”

ÖZEL SEKTÖR ‹Ç‹N YEN‹ STRATEJ‹
ÜZER‹NDE ÇALIﬁIYORUZ
Kent, Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi ‹letiﬂim
Platformu’nun art›k deneme safhas›ndan
ola¤an kullan›m safhas›na geçti¤ini, bunun bir ilk oldu¤unu ve çok önemli bir
eksikli¤i giderece¤ini ifade etti. Toplant›da, bölge toplant›lar›n› de¤erlendirdiklerini, lobi ve imaj çal›ﬂmalar›n›n uzun
soluklu çal›ﬂmalar oldu¤unu vurgulayarak, daha neler yap›lmas› gerekti¤i üzerinde durduklar›n› anlatan Kent, 4 konu
üzerine e¤ilerek baz› kararlar ald›klar›n›
bildirdi. Bunlardan ilkinin kültür sanat
ve tan›t›m konusunda özel sektörü ve
yurtd›ﬂ›ndaki Türk iﬂ dünyas›n›n içinde
yer alaca¤› yeni bir stratejinin oluﬂturulmas› konusunda bir çal›ﬂman›n yap›lmas› oldu¤unu belirten Kent, ﬂöyle devam
etti: “‹kincisi, dünyadaki örneklerine
benzer bir Türkiye tan›t›m portal›n›n
oluﬂturulmas›. Bu hâlâ eksik. Türkiye
genelinde ö¤rencilere, iﬂadamlar›na, turizme, sanata yönelik bir tan›t›m portal›n›n oluﬂturulmas› konusunda görüﬂüldü¤ü ve bunun önemi vurguland›.
Üçüncüsü, Türk Tan›tma Fonu ve ben-

ARTIK DAHA ULUSLARARASI
ÇALIﬁMA ‹ÇER‹S‹NDEY‹Z

Muhtar Kent, (Sa¤da) Türkiye’de tan›t›ma ayr›lan fonun yetersiz oldu¤unu söyledi.
zeri kaynaklar›n imaj ve tan›t›m konular› için desteklerinin al›nmas› konusu görüﬂüldü. Bu çok önemli. Zira bütün kat›l›mc›lar hemfikir ki sanat ve turizm konular›, Türkiye’nin imaj›n›n, markas›n›n
daha kuvvetlendirilmesi için en iyi konular. Dördüncüsü de kanaat önderlerinin düzenli aral›klarla ülkemizde çok
özel olarak a¤›rlanmas›n›n sa¤lanmas›na
iliﬂkin üyelerimiz kanaat getirdi. Amerika taraf›ndan aç›klanan ‘Yeni Baﬂlang›çlar Ortakl›¤›’n›n da tan›t›m ve iﬂ dünya-

s›n›n daha yak›n birlikteli¤inini sa¤lanmas› aç›s›ndan önemli bir f›rsat oluﬂturabilece¤i konusu da konuﬂtu¤umuz konular aras›ndayd›.” Türkiye tan›t›m portal› oluﬂturulmas› konusunda kanaat getirdiklerini ve bu öneriyi sunacaklar›n›
dile getiren Kent, “Bunu devletin haz›rlamas› laz›m. Bu devletin iﬂi. Dünyada
örnekleri var. Türkiye’de bu bir eksikliktir. Bütçesinin de devlet fonlar›ndan
ç›kmas› laz›m. Türkiye kelimesi akla
geldi¤i vakit o portala gidecek. Böyle
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Ziraat Bankas› Genel Müdürü Can
Ak›n Ça¤lar da BDDK Baﬂkan› Tevfik
Bilgin’in Türkiye Bankalar Birli¤i toplant›s›nda yapt›¤› konuﬂma çerçevesinde, Türk bankalar›n›n yurtd›ﬂ›na aç›lmalar› konusundaki tavsiyelerini, gerek Ziraat Bankas›’n›n gerekse Türk bankac›l›k sektörünün takip etti¤ini söyledi.
Bunun, otoritenin de arkalar›nda bulunmas› aç›s›ndan önemli bir aç›klama oldu¤unu ileten Ça¤lar, Ziraat Bankas›’n›n
ilk aç›l›m›n› 1964’te Almanya’da yapt›¤›n›, bugün dünyan›n 17 ülkesinde 68
noktas›nda olduklar›n› bildirdi. Ça¤lar,
özellikle Balkanlar, Ortado¤u ve Türk
Cumhuriyetlerinde strateji olarak etkin
bir hale geleceklerini söyledi.
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Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi (DT‹K) Baﬂkan›
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, yurtd›ﬂ›ndaki Türk iﬂ
damlar›n› “cesaret çiçekleri” olarak tan›mlayarak, “Kayalar›n aras›ndaki çatlaklarda
biten çiçekler gibi risk alarak zorluklara
ra¤men uzaklarda olmay› baﬂard›lar. Art›k
DT‹K olarak bu giriﬂimcilerimizi, yani cesaret çiçeklerini, yurt d›ﬂ›nda birbirinden
pay kapmaya de¤il, güç birli¤ine yönlendirece¤iz” dedi.
10-11 Nisan 2009 tarihlerinde 80 ülkeden 2 bin 500 Türk giriﬂimciyi Dünya Türk
Giriﬂimciler Kurultay› için biraraya getiren
Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi’nin bas›n toplant›s›nda konuﬂan Hisarc›kl›o¤lu, TOBB, DE‹K
ve Dünya Türk ‹ﬂ konseyi (DT‹K) olarak
Türkiye’de ve yurtd›ﬂ›nda hayata geçirdikleri proje ve faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.
Türkiye’nin küresel bir güç olmas› için çal›ﬂmalar›n devam etti¤ini belirten Hisarc›kl›o¤lu, önümüzdeki dönemde Avrasya Bölgesini küresel iﬂbirli¤i sahas› olarak gördüklerini, Avrasya’da sloganlar›n›n “Lojistikten enerjiye, ticaretten yat›r›mlara maksimum entegrasyon” oldu¤unu bildirdi.
Geçen y›l Çin ve Hindistan’dan Türkiye’ye gelen heyetlerin say›s›n›n geçmiﬂ 10
y›l›n toplam›ndan daha fazla oldu¤unu belirten Hisarc›kl›o¤lu, “Buradan yola ç›karak
Çin’in ﬁanghay ﬂehrinde DE‹K’in temsilcili¤ini açmay› kararlaﬂt›rd›k. ﬁanghay temsilcili¤imizi, Türkiye ile Çin aras›nda bir geliﬂtirme ofisi olarak tasarl›yoruz” dedi. Bu
y›l›n Türkiye’de Japon y›l› oldu¤unu hat›rlatan Hisarc›kl›o¤lu, y›l sonunda geniﬂ kat›l›ml› Türk-Japon ‹ﬂ Konseyi toplant›s› yapacaklar›n› bildirdi.

getirdik. ‘Bir Türk dünyaya bedel, iki Türk
birbirini yer’ anlay›ﬂ›n› yok etmek için 1
y›lda çok u¤raﬂt›k. Bu çerçevede Dünya
Türk ‹ﬂ Konseyi olarak 2009-2010 döneminde 17 Bölge Komite Toplant›s› olmak
üzere 35’ten fazla etkinlik gerçekleﬂtirdik.
Slogan›m›z da hedefimiz de iddial›yd›; Küresel güç Türkiye... Anadolu’da bir söz
vard›r; Tarlada izi olmayan›n harmanda sözü olmaz. Türk iﬂadamlar›, dünya ekonomisinden daha fazla pay almak, zenginleﬂmek istiyorsa, tarlada iz b›rakmak için güçlerini birleﬂtirmek zorunda.”
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Türk diyasporas›n›n 15 bin üyesi harekete geçti
Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Say›n Rifat
Hisarc›kl›o¤lu’nun yaklaﬂ›k 15 bin Türk
diyasporas› üyesine gönderdi¤i mektup:

Türk Diyasporas›n›n Sayg›de¤er Üyesi,

DT‹K, ‹stanbul’dan yola ç›kan ve içinde çok say›da
insan haklar› savunucusunun bulundu¤u gemilere
‹srail taraf›ndan uluslararas› sularda orant›s›z güç
kullan›lmas›na Türk diyasporas› sessiz kalmad›.
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu
(DE‹K) çat›s› alt›ndaki Dünya
Türk ‹ﬂ Konseyi, “Rotam›z Filistin, Yükümüz ‹nsani Yard›m”
slogan›yla ‹stanbul’dan yola ç›kan; içinde yaﬂl›, kad›n ve çocuklar›n da bulundu¤u çok say›da
ülkeden insan haklar› savunucusu sivile karﬂ› ‹srail Savunma
Kuvvetleri taraf›ndan uluslararas› sularda orant›s›z güç kullan›lmas› karﬂ›s›nda Türk diasporas›n› harekete geçirdi. DE‹K- Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
ABD’den Vietnam’a, Arjan-

tin’den Avustralya’ya kadar
dünyan›n dört bir yan›ndan
15 bin Türk diaspora üyesini
esef verici bu olay karﬂ›s›nda
sessiz kalmamaya davet etti.

SOMUT TALEPLER SIRALANDI
Konseyin ça¤r›s›nda, diaspora üyeleri bulunduklar› ülkedeki
medya ve sivil toplum kuruluﬂlar›
ile meslek örgütleri nezdinde ﬂu talepleri dile getirmeye davet edildi:
■ ‹srail hapishanelerinde tutuklu bulunanlar bir an evvel
serbest b›rak›lmal› ve derhal
ülkelerine geri gönderilmeli.

■ Gemilerle taﬂ›nan yard›mlar
Gazze’ye ulaﬂt›r›lmal›. Gemiler
serbest b›rak›lmal› ve ‹srail’den
ayr›lmalar›na izin verilmeli.
■ Uluslararas› toplumun dolayl› deste¤i ile sürdürülen
Gazze izolasyonu ve ambargosu sona erdirilmeli.
■ ‹srail, bask›n konusunda ba¤›ms›z bir uluslarararas› araﬂt›rma komisyonunun kurulmas›n› kabul etmeli.

‘S‹YASETTE VE
STK ’LARDA AKT‹F OLUN’
DT‹K Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun mektubunda say›lan
taleplerin gündemde kalmas›
için izlenebilecek baz› yöntemler s›raland›. Siyasi kimli¤i
ve görevleri olan diaspora
üyeleri konuyu parlemento ve

komisyonlar›n gündemine taﬂ›maya ça¤›r›ld›. Diaspora
üyesi iﬂ adam› ve giriﬂimcilerin, ‹srailli iﬂ ortakl›klar›, ticaret partnerleri ve dostlar›ndan, ‹srail hükümeti ve kamuoyu nezdinde tutuklular›n serbest b›rak›lmas› talebini dillendirmelerinin önemi vurguland›.
Diaspora üyelerinin bulunduklar› ülkenin vatandaﬂlar›yla, konu ile ilgili hassasiyetleri
paylaﬂmalar› gere¤ine dikkat
çekilen mektupta, diaspora
üyelerinin üye olduklar› sivil
toplum kuruluﬂlar›nda konu ile
ilgili etkinlikleri takip etmeleri
ve aktif görev almalar› ça¤r›s›nda bulunuldu. Mektupta ayr›ca diaspora üyelerinin interneti etkin biçimde kullanmalar› gerekti¤i belirtildi.

dtik.org.tr RESMEN H‹ZMETE AÇILDI
Geçen y›l kas›m ay›ndan beri kullan›ma aç›lan ve iﬂ
dünyas›n›n ‘facebook’u olarak da kabul edilen
www.dtik.org.tr , resmi olarak hizmete aç›ld›. Dünyan›n
dört bir yan›nda bulunan iﬂ
adamlar› bu platform üzerinden ticari iliﬂkilerini geliﬂtiri-

yor... Aradaki mesafe ve saat
fark› engeli kald›r›l›p, yurtd›ﬂ›nda ve Türkiye’de yerleﬂik giriﬂimciler aras›ndaki iletiﬂimin sanal bir platforma
taﬂ›narak h›zland›r›lmas›, ve
bu sayede ticari iliﬂkilerin
daha da geliﬂtirilmesi amac›yla kurulan dtik.org.tr res-

men
hizmete
aç›ld›.
Dtik.org.tr’de, Konsey’den
haberler, fuar, konferans, seminer, iﬂ birli¤i ve iﬂ gezileri
duyurular›, yurtd›ﬂ›nda yerleﬂik Türk giriﬂimcilerin baﬂar›
hikayeleri, yurtd›ﬂ›nda ve
Türkiye’de yerleﬂik Türk giriﬂimci üyelerimizin profilleri

ve ticari olarak eﬂleﬂtirilmiﬂ ba¤lant›lar, 5 bölge
komitesinin toplant› raporlar›, 5 bölge komitesinin
yapt›¤› çal›ﬂmalar ülke ve
bölge bazl› sunumlar/analizler/çal›ﬂmalar, düzenlenen
toplant›lar ve iﬂ gezilerinden
foto¤raflar/videolar, Dünya

Türk ‹ﬂ Konseyi bas›n bültenleri ve DT‹K hakk›nda
bas›nda ç›km›ﬂ haberler,
dünya çap›ndaki Türk giriﬂimciler nezdinde f›rsat, yenilik, görüﬂ ve önerilerden
faydalanmak için oluﬂturulan Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi
forum sayfalar› bulunuyor.

31 May›s tarihinde ‹srail Savunma Kuvvetleri taraf›ndan
“Rotam›z Filistin, Yükümüz ‹nsani Yard›m” slogan›yla ‹stanbul’dan yola ç›kan; içerisinde
yaﬂl›, kad›n ve çocuklar›n da
bulundu¤u çok say›da ülkeden
insan haklar› savunucusu sivillere karﬂ› uluslararas› sularda
müdahalede bulunulmuﬂ ve say›s› henüz kesinleﬂmemekle
birlikte sivillerin baz›lar› öldürülmüﬂ, yaralanm›ﬂ, ayr›ca yüzlercesi tutuklanm›ﬂt›r.
Dünyan›n tüm ülkelerinde
varl›k gösteren sizleri bu esef
verici olay karﬂ›s›nda sessiz
kalmamaya davet ediyoruz.
Bulundu¤unuz ülkedeki yerel, ulusal ve küresel medya kuruluﬂlar› ile üyesi bulundu¤unuz
sivil toplum kuruluﬂlar› ve meslek örgütleri nezdinde aﬂa¤›daki
somut taleplerin dile getirilmesinde fayda görüyoruz:

■ ‹srail, bask›n konusunda
ba¤›ms›z bir uluslarararas›
araﬂt›rma komisyonunun
kurulmas›n› kabul etmelidir.
De¤erli Diyaspora Üyeleri,
Yukar›da belirtilen 4 talebe
ilaveten kamuoylar›, karar
vericileri ve kanaat önderlerini
harekete geçirmek için ﬂu
hususlar da önem arz etmektedir:
■ Siyasi kimli¤i ve görevleri
olan diyaspora üyelerimizin
konuyu parlemento ve
komisyonlar›n gündemine
taﬂ›malar›;
■ Diyaspora üyesi iﬂ adam›
ve giriﬂimcilerimizin, ‹srailli iﬂ
ortakl›klar›/ticaret
partnerleri/dostlar›ndan, ‹srail
hükümeti ve kamuoyu
nezdinde tutuklular›n serbest
b›rak›lmas› talebini
dillendirmeleri,

■ ‹srail hapishanelerinde
tutuklu bulunanlar bir an evvel
serbest b›rak›lmal› ve derhal
ülkelerine geri gönderilmelidir.

■ Bulundu¤unuz ülkenin
vatandaﬂlar›yla, komﬂular›n›zla,
iﬂ arkadaﬂlar›n›zla konu ile ilgili
hassasiyetleri paylaﬂman›z,

■ Gemilerle taﬂ›nan
yard›mlar Gazze’ye
ulaﬂt›r›lmal›d›r. Gemiler serbest
b›rak›lmal› ve ‹srail’den
ayr›lmalar›na izin verilmelidir.

■ Svil toplum kuruluﬂlar›n›n
konu ile ilgili etkinliklerinin takip
edilmesi ve aktif görev al›nmas›,

■ Uluslararas› toplumun
dolayl› deste¤i ile sürdürülen
Gazze izolasyonu ve
ambargosu sona erdirilmelidir.

■ ‹nternetin etkin biçimde
kullan›lmas›,
Sayg›lar›m›zla.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu
Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›

DT‹K Web Portal› Anasayfas›ndaki mönüden;
■ DE‹K ve DT‹K hakk›nda genel bilgi
edinebilir,
■ 5 bölge komitesinin sayfalar›ndan;
toplant› foto¤raf/video ve raporlar›na,
bas›nda ç›kan haberlere, duyurulara ve
bölgeyle ilgili araﬂt›rmalara ulaﬂabilir,
■ Dünyan›n her yerinden yerleﬂik
Türk giriﬂimcilerinin bulundu¤u DT‹K
“Üyelerimiz” sayfas›ndan isim/soyad, ülke
ve sektörler baz›nda aramalar yapabilir,
■ DT‹K ve DT‹K Web Portal› üyelik

baﬂvuru formuna ulaﬂabilir,
■ Periyodik olarak üyelerimize e-mail
arac›l›¤›yla gönderece¤imiz e-bültenleri
görüntüleyebilir,
■ Bas›nda DT‹K haberlerine ulaﬂabilir,
■ Faydal› bilgiler k›sm›ndan;
yay›nlar›, makaleleri okuyabilir ve
ilgili linklere yönlendirilebilir,
■ Tüm dünyadaki dernekler ve sivil
toplum örgütleri listesi içinde ülkeye
göre arama yapabilir.

DT‹K/WEB PORTALI ÜYEL‹⁄‹ NELER SA⁄LAR?
■ Dünyan›n her yerinden
yerleﬂik Türk
giriﬂimcilerinin bulundu¤u
DT‹K “Üyelerimiz”
listesinin içinde
isim/soyad, ülke ve
sektörler baz›nda
aramalar yapabilmek.
■ ‹ste¤e göre filtrelenerek
arama sonucunda ç›kan
listelerdeki kiﬂilere
t›klayarak, s›n›rl›/s›n›rs›z
profillerini
görüntüleyebilmek.
■ Üye olduktan sonra
verilen kullan›c› ad› ve ﬂifre
ile kendi profilini
oluﬂturabilmek ve arama
sonuçlar›nda ç›kan listede
yer almak.
■ Kendi güncelleyece¤i
profilinin içine foto¤raf›n›,
irtibat bilgilerini, firma
bilgilerini, iﬂ birli¤i yapmak
istedi¤i sektör ve ülkeleri,
üyesi oldu¤u dernek

bilgilerini ekleyebilmek.
■ Profiller içine çal›ﬂ›lan
firma(lar) ile ilgili irtibat ve
faaliyet alan›, ürün foto¤raf
ve bilgilerinin
eklenebilmesiyle bir çeﬂit
sanal ticari platforma dahil
olabilmek.
■ Profilindeki “ilan panosu”
bölümü arac›l›¤›yla di¤er
üyelere duyurular
yapabilmek
■ Profile istenen di¤er
profilleri “Ba¤lant›lar›m”
baﬂl›¤› alt›nda ekleyebilmek
ve bu bilgiyi, profili
görüntüleyen di¤er üyelerle
paylaﬂ›labilmek.
■ Ba¤lant›lar›m bölümüne
eklenen kiﬂilerin
profillerinde olan bütün
bilgilere s›n›rlama olmadan
ulaﬂabilmek
■ Ba¤lant›lar›m‘a eklenen
kiﬂilerin profillerine kolayca

t›klayarak güncellemelerle
ilgili her an bilgi sahibi
olabilmek.
■ Oluﬂturulan profiller
arac›l›¤›yla di¤er üyelerle
mesajlaﬂabilmek.
■ Forum sayfalar›nda çeﬂitli
konu baﬂl›klar› alt›nda sanal
tart›ﬂmalar açabilmek veya
devam eden tart›ﬂmalara
kat›labilmek.
■ Ba¤lant› Eﬂleﬂtirme
Sistemi’nden
yararlanabilmek.
(Web portal›na üye olan yeni
kullan›c›lar›n firmalar›n›n
bulundu¤u ülke ve faaliyet
gösterdi¤i sektör veya
sektörler ile sistemde
bulunan di¤er üyelerin
ilgilendi¤i ülke ve sektörler
eﬂleﬂtirilecektir. Bildirim,
sistem mesaj› ve
e-posta yolu ile yap›l›r)

DT‹K/Web Portal› Üyelik Baﬂvuru Formlar›
kanlar›ndan faydalanabilirler. Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi’ne üye olabilmenin en önemli ﬂartlardan biri de
yurtd›ﬂ›nda yerleﬂik olmak. Üyelik
baﬂvuru formlar›na www.dtik.org.tr
adresinden ulaﬂ›labiliyor.

C M Y B

Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi (DT‹K) üyeleri baﬂvuru formlar› için 2010 y›l›na kadar ek bir ücret ödemeyecek.
DT‹K üyeleri 2010 y›l›ndan sonra
ise yaln›z DT‹K üyelik aidat›n› ödeyerek DT‹K web portal›n›n tüm im-
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TOPLUMLARLA PAYLAﬁIM
Z‹H‹NLERDEN BAﬁLIYOR
Kuzey K›br›s’›n ekonomik
potansiyeli ortaya ç›kar›lacak
Türk Ekonomi Bankas› (TEB),
bugüne kadar Türkiye’de 13 ﬂehirde düzenledi¤i ‘Gelecek Stratejileri Konferans›’n›, DE‹K/TürkKKTC ‹ﬂ Konseyi ve K›br›s Türk
Ticaret Odas› iﬂbirli¤i ile Kuzey
K›br›s’ta gerçekleﬂtirdi.
24 May›s’ta Girne’de gerçekleﬂtirilen ve KKTC’nin gelece¤ini
ﬂekillendirecek stratejilerin belirlendi¤i konferansta, Türkiye’nin
de
yak›ndan
takip
etti¤i
KKTC’nin önümüzdeki dönemde
yakalayabilece¤i baﬂar›ya ulaﬂmak için yol haritas› çizildi.
Türk-KKTC ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Günay Çerkez, 2010 y›l›nda
dünya ekonomilerinin ortalama
yüzde 4.2 büyümesinin beklendi¤ini belirterek, KKTC’nin mikro ekonomik yap›s›, küçük ölçekli pazar›, k›s›tl› insan ve do¤a
kaynaklar›yla hizmet üreten bir
ekonomiye sahip oldu¤una dikkat çekti. KKTC ekonomisinin
2002-2006 y›llar›nda ciddi bir
büyüme gösterdi¤ini anlatan
Çerkez, “Buna karﬂ›n KKTC ekonomisi, 2009’da yüzde 6, inﬂaat
sektörü de yüzde 30 küçüldü.
Büyüme kaynaklar› incelendi¤inde gelinen gelir seviyesi sürdürebilirlikten uzak bulunuyor.
KKTC’de istikrarl› ve sürdürülebilir büyüme ile refah düzeyi yük-

sek ekonomik ortam›n yarat›lmas›n› arzu ediyoruz. Kamu kesiminin toplam ekonomi içindeki pay›n› azaltarak özel sektörün geliﬂtirilmesini istiyoruz” dedi.

KIBRISLI BANKA
G‹B‹ ÇALIﬁIYORUZ
Türk Ekonomi Bankas› (TEB)
Genel Müdürü Varol Civil de, üç
ﬂubeyle faaliyet gösterdikleri
KKTC’de ‘K›br›sl› bir banka’ gibi
çal›ﬂ›p KKTC ekonomisinin bir
parças› olacaklar›na söz verdiklerini belirtti. Civil, “K›br›s’tan
toplad›¤›m›z mevduat›n hemen
hemen tamam›n› K›br›s’ta kredi
olarak kullan›yoruz” dedi.
Konferanst konuﬂan KKTC
Ekonomi ve Enerji Bakan› Sunat
Altun ise ﬂunlar› söyledi: “Ülkemiz ve ekonominin içinde iﬂ
dünyas›n›n aya¤›ndaki prangalar› sadece k›rmak yeterli de¤il.
Prangalar› k›rd›ktan sonra
uzun ve ciddi derecede enerji
gerektiren yar›ﬂa ç›kaca¤›z” diye
konuﬂtu. DE‹K ‹cra Kurulu Üyesi Zeynel Abidin Erdem de,
KKTC’nin kapal› de¤il aç›k ve
liberal bir ekonomiyi benimsemesi gerekti¤ini belirterek,
“Türk iﬂadamlar› olarak her zaman arkan›zda var›z. Ama bu
ﬂartlarda de¤il” dedi.

Türkiye ekonomisi ve
yat›r›m ortam› tart›ﬂ›ld›
Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi
Odalar› Konfederasyonu (CACCI)
Baﬂkan› Harvey Chang ve beraberindeki CACCI’nin üst-düzey yetkililerinden oluﬂan heyetin 27-29
May›s 2010 tarihleri aras›nda Türkiye’yi ziyareti kapsam›nda, 28
May›s’ta DE‹K iﬂbirli¤i ile, ‹stanbul
TOBB Plaza’da, “Türkiye Ekonomisi ve Yat›r›m Ortam›” konulu bir
toplant› düzenlendi.
Söz konusu toplant› öncesinde,
CACCI heyeti üyeleri (CACCI Baﬂkan› ve Taiwan Mobile Co. Baﬂkan› & CEO’su Harvey Chang; Büyükelçi ve CACCI Baﬂkan Yard›mc›s›
Benedicto Yujuico; CACCI Genel
Müdürü ve Chinatrust Ticari Bankas› K›demli Baﬂkan Vekili Dr.
Webster Kiang; CACCI Genel Müdür Yard›mc›s› Amador R. Honrado; ve ‹ran Ticaret, Sanayi ve Madencilik Odas› Çok-tarafl› Ticaret
‹liﬂkileri Uzman› Golnaz Salahshour), DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan›
Rona Y›rcal› ve DE‹K/Türk-Asya
Pasifik ‹ﬂ Konseyleri Koordinatör
Baﬂkan Yard›mc›s› Cefi J. Kamhi’nin de kat›ld›¤› bir çal›ﬂma
kahvalt›s› gerçekleﬂtirildi. DE‹K
‹cra Kurulu Baﬂkan› Y›rcal›,

World Chambers Federation
(WCF Dünya Odalar Federasyonu) Baﬂkan› olarak, özellikle çok
uluslu ve bölgesel oda kuruluﬂlar›
ile varolan iliﬂkilerini ve gelece¤e
yönelik iﬂbirliklerini artt›rmay› arzu ettiklerini, bu kapsamda CACCI baﬂta olmak üzere Eurochambres, Mediterranean Chamber of Commerce, Industry and
Development, Islamic Chamber
of Commerce & Industry gibi
kurumlar ile ortak platformlarda
biraraya gelebilmeyi hedeflediklerini ifade etti. CACCI ile bugüne kadar geliﬂtirilen iliﬂkilerden
oldukça memnun olduklar›n›
ifade eden Y›rcal›, ayn› zamanda ‹cra Kurulu Üyesi oldu¤u International Chamber of Commerce (ICC Milletleraras› Ticaret
Odas›) hakk›nda genel bilgi vererek, WCF’nin milli komiteler
baz›nda kurulu olan ICC’ye ba¤l› oldu¤unu belirtti. WCFve
ICC’de dünya genelindeki oda
hareketini artt›rmak hedefiyle
çal›ﬂt›klar›n›; oda yap›lanmalar›n›n özellikle KOB‹ düzeyindeki
firmalar için önemli olanaklar
sundu¤unu vurgulad›.

Hayri Çulhac›,
kültür sanata dair
yeni projeleri
oldu¤unu söyledi.

YURDAGÜL UYGUN

Geçen ﬂubat ay›nda Washington’da çok özel bir sergi aç›ld›. TA‹KAkbank iﬂbirli¤iyle aç›lan ‘Rüya Gibi... Ama Senin Düﬂledi¤in De¤il’ sergisi, mekân› ve içeri¤iyle çok konuﬂuldu, çok fazla ilgi gördü. Biz de
sergiyi, ülkeler aras› kültür paylaﬂ›m›n› Akbank Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve TA‹K Üyesi Hayri Çulhac›’ya sorduk...

Washington’da
gerçekleﬂtirilen ‘Rüya Gibi...
Ama Senin Düﬂledi¤in De¤il’
sergisini bize anlat›r m›s›n›z?
“Rüya Gibi... Ama Senin Düﬂledi¤in De¤il” toplum ve medya taraf›ndan bireylere empoze edilen roller ve bu rollerin kiﬂinin kendi hayalleri ile ne kadar kesiﬂti¤i temas›
üzerine kurulu bir sergi. Sergide
Nevin Alada¤, Selda Asal, Merve
Brill, ‹pek Duben, ‹nci Eviner, Leyla
Gediz, Gülsün Karamustafa, Ceren
Oykut, Canan ﬁenol, Ayça Telgeren
ve Canan Tolon gibi Türkiye’nin
önde gelen 11 kad›n sanatç›s›n›n
eserleri yer al›yor.
Serginin küratörlü¤ünü Esra Sar›gedik Öktem yapt›. 12 ﬁubat’ta
aç›lan sergide, ya¤l›boya tablo, kumaﬂ, foto¤raf, video, duvar resmi
ve minyatür-kolaj gibi en basitinden
en ileri teknoloji kullan›m›na kadar
birçok farkl› malzeme ve teknik yer
ald›. Sergi hem görsel zenginli¤i
hem de sorgulad›¤› konular itibar›yla hayli ilgi toplad›.

Bildi¤imiz kadar›yla, serginin
aç›ld›¤› mekân,
Washington’daki ücretsiz
olmayan tek müze. Nas›l
karar verdiniz bu mekana?
Bize müzenin di¤er
özelliklerini anlat›r m›s›n›z?

Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odalar› Konfederasyonu Baﬂkan› Harvey Chang’e plaket verildi.

de¤erlendirir misiniz?
Amerika Türkleri ve Türkiye’yi
sizce nas›l görüyor?

National Museum of Women in
the Arts, genç ama genç olmas›na
ra¤men iyi bir koleksiyonu olan en
önemli müzelerden biri. 1987’de
kurulmuﬂ fakat aç›l›ﬂ›ndan önceki
dönemlerde müzenin destekleyicileri bir araya gelip bölgede çocuklara yönelik e¤itim programlar› düzenlemiﬂ ve sanat›n kiﬂisel geliﬂimi
destekleyen bir araç olmas› ile ilgili
birçok etkinlikte bulunmuﬂlar.
ﬁu anda müzenin 16. yy’den
baﬂlayacak ﬂekilde 3 binin üzerinde
esere yer veren ciddi bir koleksiyonu var. Gelirini bilet ücreti ve müzenin ba¤›ﬂç›lar›n›n fonlar›yla sa¤l›yor. Müze zengini olan Washington’da kendisine bir yer edinmiﬂ.
Sergiyi 8 binden fazla kiﬂi para ödeyerek gezdi. Müzenin, Washington’daki tek paral› müze oldu¤u
düﬂünülürse, serginin Amerikal›lar

Bugün için Türkiye ile ABD aras›ndaki ekonomik iliﬂkiler esas itibariyle sermaye hareketleri ve mali
iliﬂkiler üzerinde yo¤unlaﬂm›ﬂ durumda, ticari iliﬂkilerimiz de çok zay›f. Dünyan›n en büyük pazar› olan
ABD’nin Türkiye’nin toplam ihracat›ndan ald›¤› pay yüzde 3.5 civar›nda. Türkiye’nin ABD’ye olan ihracat›n›n ABD’nin toplam ithalat› içindeki pay› ise binde 2 civar›nda. Türkiye ile ABD aras›ndaki ticaretin geliﬂtirilmesinde baz› zorluklar›n oldu¤u
muhakkak; Türk ihraç mallar›n›n
emek ve sermaye yo¤un olmas›na
karﬂ›l›k, ABD pazar talebinin Ar&Ge
yo¤un ürünlere yönelik olmas›,
ABD’ye olan navlun zorluklar›, çok
maliyet duyarl› bir pazarda de¤erli
TL’nin rekabetçi olamamas› gibi. Ancak di¤er taraftan da Amerika’ya mal
satmadan büyük ihracatç› olunamayaca¤› da bir gerçek. Bu yönüyle
Amerika ile olan ticaret iliﬂkisi, Türkiye önünde çözümlenmeyi bekleyen zor bir vaka olarak duruyor.

Kültür sanat alan›ndaki bu
faaliyetler ikili iliﬂkileri nas›l
etkiliyor? ‹kili iliﬂkilerin
geliﬂtirilmesi için baﬂka neler
yap›lmal› sizce?

taraf›ndan da ilgiyle karﬂ›land›¤›n›
söylemek mümkün.

Sergi fikri nas›l oluﬂtu?
Güncel sanatla u¤raﬂan kad›n
sanatç›lar›m›za ait bir sergi fikri, asl›nda bir önceki Türkiye Büyükelçisi Nabi ﬁensoy ve eﬂi Gülgün ﬁensoy taraf›ndan 2008 y›l›nda ortaya
at›lm›ﬂt›. O tarihte TA‹K Yürütme
Kurulu üyeleri Metin Ar ve Faruk
Bil ilk görüﬂmeleri yapt›lar. Ancak
serginin hayata geçirilmesi bir buçuk
y›l› buldu. Sergi DE‹K ve TA‹K’in giriﬂimleriyle hayata geçirildi. Biz de
Akbank olarak ça¤daﬂ sanat› destekleme vizyonumuz ve özellikle Amerika’da Türkiye’nin temsil edilmesine
olanak vermesi nedeniyle proje içinde yer almaya karar verdik.

Sanatç›lar ve sergi
yerini nas›l seçtiniz?
Sergi mekân›n›n kad›n eserlerine
ayr›lm›ﬂ bir müze olmas›, serginin
hem temas›n› hem de sanatç› seçimini etkiledi. Küratör Esra Sar›gedik
Öktem, bu serginin bir milliyet ya
da cinsiyet sergisine dönüﬂmeden
temal› bir güncel sanat sergisi olmas› konusunda özellikle seçici davrand›. Sergideki sanatç›lar, belirlenen tema çerçevesinde ideal ev,
ideal eﬂ, ideal hayatlar olarak gösterilen rollerin hiç de kendi rüyalar›
ile örtüﬂmedi¤ini gösteren eserlerle
sergide yer ald›lar. Daha çok Osmanl› eserlerinin gündeme geldi¤i
Washington’da bu defa projektörlerin güncel sanat›m›za çevrilmesi
ve serginin, Washington Post taraf›ndan son 10 y›l›n en iyi 10
sergisi aras›nda gösterilmesi hepimizi gururland›rd›.

Amerika’da baﬂka projeleriniz
var m›? Gelecekte kültür
sanat alan›nda Amerika’da
neler planl›yorsunuz?
Bildi¤iniz gibi Akbank, Türkiye’de sanata en çok destek veren
kurumlar aras›nda ilk s›ralarda yer
al›yor ve y›l boyunca yurtiçi ve
yurtd›ﬂ›nda birçok alanda sanat etkinlikleri gerçekleﬂtiriyor, zaman zaman da sponsor oluyor.
‹ki y›l önce, yine DE‹K/TA‹K önderli¤inde ve Sabanc›, Koç, Do¤uﬂ
ve Do¤an gruplar›n›n sponsorlu¤unda New York Metropolitan Müzesi’nde “Beyond Babylon: Art, Trade, and Diplomacy in the Second
Millennium” isimli bir sergi aç›lm›ﬂt›. A¤›rl›kl› olarak Bodrum Müzesi’nden olmak üzere yaklaﬂ›k 400
adet eser Türkiye’deki müzelerden
Metropolitan Müzesi’ne yollanm›ﬂt›.
Serginin ana oda¤›, en eski ticaret
gemisi kal›nt›lar›ndan olan Uluburun denizalt› kal›nt›s› olmuﬂtu. Akbank olarak bu y›l yurtd›ﬂ›nda iki
sergiye destek olduk. Dubai’de Cuadro Fine Arts Gallery’de ‘A Survey
of Turkish Contemporary Art’ ile
iki y›l aradan sonra, bu defa DE‹K/TA‹K ve Akbank olarak Washington’da National Museum of
Women in the Arts’da “Rüya Gibi...
Ama Senin Düﬂledi¤in De¤il” sergisini açt›k. ﬁu anda yak›n tarihte
planlanan bir sergimiz yok, ancak
TA‹K seviyesinde yine Amerika’ya
yönelik, üzerinde zihin egzersizi
yapt›¤›m›z baz› projelerimiz bulunmakta. Zaman› gelince bunlar› kamuoyu ile paylaﬂaca¤›z.

Türk-Amerikan iliﬂkilerini bize

Özellikle geliﬂmiﬂ toplumlarda
insanlar di¤er toplumlara zihin pencerelerini öncelikle sanat ve kültür
yoluyla aç›yorlar. Bu alanlarda paylaﬂabilece¤iniz güzellikleriniz var
ise zihinlerden pay alabiliyorsunuz.
Sadece uygarl›¤›n›za ilgi uyand›rmakla kalmay›p, dolayl› olarak ülkenizin ürünlerine, hizmetlerine
karﬂ› da bir sayg› ve be¤eni yarat›yorsunuz. Bir ülkenin insanlar› ile
kurulan kültürel iliﬂkiler sadece
ekonomik iliﬂkiler için de¤il siyasi
iliﬂkiler için de önemli bir anlay›ﬂ
ve sempati zemini yarat›yor. Maalesef uzun y›llar Türkiye bu gerçe¤e
fazla önem vermedi. Geçmiﬂte bu
nevi yat›r›mlar yap›lm›ﬂ olsayd›, bugün temettüleri çok iﬂe yarayacakt›.
Tarihsel olarak ülkeler aras›nda
kültür sanat köprülerinin kurulmas›nda hep devletin öncü olmas› gerekmiﬂ. Bu kap›lar› öncelikle diplomatlar ve siyasetçiler açm›ﬂlar. Son
y›llarda ise ﬂirketler ve STK’lar›n da
önemli bir rol üstlendi¤ini görüyoruz, yani biraz da iﬂ baﬂa düﬂmüﬂ.
Ancak yine de devletin öncülü¤ü
olmazsa bu projeleri gerçekleﬂtirmek
çok zor. Bu yönüyle devlet ile
STK’lar›n ve ﬂirketlerin Türkiye’nin
tan›t›m projelerinde ahenk içerisinde yer almalar› çok önemli. Bunun
güzel birkaç örne¤ini son y›llarda görüyoruz. Bu ba¤lamda, de¤erli sanatç›lar›n eserleri de toplumlar aras›ndaki iliﬂkilerin geliﬂtirilmesine katk›da
bulunuyor. Sanatç›lar›m›z›n, tüm
dünyada ilgi uyand›ran eserleri ile
global kültüre ve toplumlar aras› iliﬂkilere sa¤lad›¤› katk›lara bizler de
misyonumuz gere¤i destek oluyoruz.

Avrupa Birli¤i ve Medya ATSO’da tart›ﬂ›ld›

ATSO
Baﬂkan›
Çetin Osman
Budak

Odam›z Antalya Avrupa Birli¤i Bilgi Merkezi’nin 2010 y›l› etkinlikleri kapsam›nda, Antalya
ve Nürnberg Gazeteciler Cemiyeti iﬂbirli¤inde 15 May›s’ta Antalya Ticaret ve Sanayi Odas›
Meclis Salonu’nda ‘’Türkiye Avrupa Birli¤i’nin Neresinde? Avrupa Birli¤i’ne Uyum Sürecinde
Medyan›n Rolü’’ konulu bir panel düzenlendi. Temel amac›,
Avrupa Birli¤i’ne (AB) uyum sürecinde medyan›n nas›l bir rol
üstlendi¤i ve üstlenmesi gerekti-

C M Y B

¤i ve medyan›n Türkiye ve AB
Ülkelerinde kamuoyunu üzerinde nas›l bir etkisi oldu¤unu ele
almak olan panelin aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n› Antalya Ticaret ve
Sanayi Odas› Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Çetin Osman Budak,
Antalya Gazeteciler Cemiyeti
Baﬂkan› Mevlüt Yeni ve Presseclub Nürnberg Baﬂkan› Dr. Siegfried Zelnhefer yapt›. Aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda Türkiye’nin AB’ye
tam üyeli¤i sürecine de¤inen
Çetin Osman Budak, son döne-

me kadar AB ile iliﬂkilerde sorunlu taraf›n Türkiye oldu¤unu
ancak günümüzde sorunlu taraf›n daha çok AB oldu¤unu belirtti. AB’nin derin bir ekonomik
ve politik kriz için oldu¤unun
alt›n› çizen Budak, “1853’te Osmanl›, Avrupa’n›n hasta adam›
say›l›yordu. ﬁimdi AB dünyan›n
hasta adam› olma riskiyle karﬂ›
karﬂ›yad›r” ﬂeklinde konuﬂtu.
Çetin Osman Budak ayr›ca
Nürnberg ile Antalya’n›n kardeﬂ
ﬂehir iliﬂkisine de de¤indi..

C M Y B

KKTC’nin gelece¤ini ﬂekillendirecek yeni stratejiler Girne’de belirlendi.

Akbank Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Hayri Çulhac›, özellikle geliﬂmiﬂ toplumlarda insanlar›n di¤er
toplumlara zihin pencerelerini öncelikle sanat ve kültür yoluyla
açt›klar›na iﬂaret etti.
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TELEKOMUN DEVLER‹ DE‹K’TE
Yaklaﬂ›k 600 üyeye sahip olan DE‹K’in listesinde telekom sektörünün devleri de bulunuyor. Türk Telekom, Avea
ve Vodafone yöneticileri, DE‹K’ten yeni ufuklara aç›lmada güç alacaklar› görüﬂündeler.

‘DE‹K’E AKT‹F KATKI
SA⁄LAYACA⁄IZ’
Avea ‹letiﬂim Hizmetleri Strateji ve
‹liﬂkiler Direktörü Tolga K›l›ç ise,
Avea’n›n 2006 y›l›ndan beri DE‹K üyesi oldu¤una dikkat çekerek, “Geçti¤imiz senelerde DE‹K taraf›ndan yürütülen çal›ﬂmalar› aktif bir ﬂekilde takip
ettik. Önümüzdeki dönemde de iﬂ

Uganda’da
yat›r›m
konferans›

Özbekistan heyeti Egeli
sanayicileri ziyaret etti

konseylerinin proje ve etkinliklerine
aktif katk› sa¤l›yor olaca¤›z” dedi. Küresel ekonomik krizin tüm dünya ile
birlikte Türkiye’yi de etkiledi¤i bu süreçte d›ﬂ ticaretle birlikte karﬂ›l›kl› yat›r›mlar› da art›rmak vizyonuyla yola ç›kan DE‹K’in de¤erli bir platform oldu¤una inand›klar›n› anlatan K›l›ç, “DE‹K, ülkemizin önde gelen firmalar›ndan oluﬂan üyeleri arac›l›¤› ile çok
önemli ve eﬂsiz bir bilgi birikimini de
bünyesinde bar›nd›r›yor. DE‹K’in bu
bilgi birikimini, ulusal ve uluslararas›
a¤›n› ve deneyimini telekomünikasyon sektörü odakl› çal›ﬂmalarla da
zenginleﬂtirmesini temenni ediyoruz”
ﬂeklinde konuﬂtu.
“Avea olarak önümüzdeki dönemin
hem ülkemiz hem de ﬂirketimiz aç›s›ndan verimli olaca¤›n› düﬂünüyoruz. Geçti¤imiz dönemde Türkiye’de, mobil numara taﬂ›nabilirli¤inin baﬂlamas›,
3G’ye geçiﬂ gibi geliﬂmelerle birlikte

Kenya, Uganda, Tanzanya,
Ruanda ve Burundi’den oluﬂan Do¤ru Afrika Ülkelerinin
ortak pazar›, (EAC) üçüncü
Yat›r›m Konferans› 27-30 Nisan tarihinde Uganda’da yap›ld›. Konferans›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› Uganda Cumhurbaﬂkan› Yoweri Kaguta Museveni gerçekleﬂtirdi. Do¤u Af-

D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤› Serbest Bölgeler Genel Müdürlü¤ü’nün davetlisi olarak Antalya’ya gelen Suriye-Ürdün Serbest Bölge Genel Müdürü Hasan Merii Al Khayrat ve Ürdün
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›
Müsteﬂar› Dr. Muntaser Jaafar
beraberlerinde iﬂadamlar›ndan
oluﬂan bir heyetle Antalya Ticaret ve Sanayi Odas›’n› ziyaret etti. D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤› Serbest Bölgeler Genel Müdür Yard›mc›s› Necmi U¤urlu ve Antalya Serbest Bölge Müdürü Ayla
Öner Bayhan’la birlikte ATSO’ya gelen Suriye ve Ürdün
heyeti, ATSO Baﬂkan› Çetin Osman Budak ve Yönetim Kurulu
üyeleriyle bir toplant› yapt›.
Suriye-Ürdün Serbest Bölge
Genel Müdürü Hasan Merii Al
Khayrat, ziyaretin amac›n›n iki
ülkenin birlikte oluﬂturduklar›
Suriye-Ürdün Serbest Bölgesi’nin faaliyetlerini aktarmak,
bölgeyi tan›tmak ve karﬂ›l›kl› yat›r›mlarda bulunmak oldu¤unu
söyledi. Türkiye’de ilk defa bu
amaçla Antalya’y› ziyaret ettiklerini belirten Khayrat, “Bunun bir
baﬂlang›ç olmas›n› temenni ediyoruz. Önümüzdeki günlerde
Antalyal› iﬂadamlar›n› ülkemizde
görmek istiyoruz” dedi.
ATSO Baﬂkan› Budak da, Suriye ve Ürdünlü konuklara Antalya ekonomisi yat›r›m olanaklar›
hakk›nda bilgi verdi. Heyetin ziyaretlere Antalya’dan baﬂlamas›n›n kendilerini memnun etti¤ini

abonelerin yeni teknolojilerden daha
rekabetçi bir ortamda ve daha ucuza
faydalanmalar›na yönelik önemli
ad›mlar at›ld›” diyen K›l›ç, bu geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda, Avea olarak abonelerine kesintisiz ve kaliteli iletiﬂim sunmaya devam etmek için yat›r›mlar›n›
art›racaklar›n› söyledi.
Vodafone Türkiye Kurumsal ‹liﬂkiler ve Regülasyon Genel Müdür Yard›mc›s› ve ‹cra Kurulu Üyesi Hasan
Süel de, DE‹K’e üye olma nedenlerini
ﬂöyle anlatt›: “Vodafone mobil iletiﬂim
alan›nda global lider bir marka. Bu liderli¤in alt›nda yatan en önemli nedenlerden birisi de Vodafone’un ‘global düﬂünen ama kalbi yerel atan’ bir
marka olmas›. Operasyonumuz olan
her ülkede oldu¤u gibi Türkiye’de de
ekonomik refah›n geliﬂmesi için sivil
diyalo¤un önemine inan›yoruz. Bu
ba¤lamda ülkemizin di¤er ülkelerle
gerek ticari, gerekse s›nai iliﬂkiler kur-

rika Toplulu¤unun kalk›nmas› ve stratejik iﬂbirli¤inin geliﬂtirilmesi için ça¤r›da bulunan Museveni, yetersiz altyap›, elektrik sistemleri, otoyollar ve rayl› sistemlerin geliﬂtirilmesi gerekti¤ini vurgulad›.
Cumhurbaﬂkan›
Museveni
aç›klanmas›nda EAC’nin bölgesel sanayileﬂme stratejisinin

Suriye-Ürdün Serbest Bölgesi
tan›t›ma Antalya’dan baﬂlad›

ÇET‹N OSMAN BUDAK

belirten Budak, ülkeler aras›nda
imzalanan serbest ticaret anlaﬂmalar› ve vizelerin kald›r›lmas›
sayesinde iliﬂkilerin her alanda
geliﬂme kaydetti¤ini bildirdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i’nin Ortado¤u’da Organize Sanayi Bölgesi kurulmas› yönünde bir çal›ﬂma içinde oldu¤unu aktaran Budak, yine
TOBB’un s›n›r kap›lar›nda modernleﬂtirme çabalar›n›n oldu¤unu, bunun ülkeler aras›nda ticaretin geliﬂmesini sa¤layaca¤›n›
ifade etti. Turizmde Antalya’n›n
yak›n komﬂular›yla olan turist
al›ﬂveriﬂinin istenen düzeyde olmad›¤›n› vurgulayan Budak, “Tarifeli uçuﬂlar›n artmas› ve vizelerin
kalkmas›yla, Suriye baﬂta olmak
üzere komﬂu ülkelerimizden gelen turist say›s›n›n artaca¤›n›
umuyoruz” diye konuﬂtu.

AL‹ EM‹R EREN

TOLGA KILIÇ
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mas›na ve geliﬂtirmesine yard›mc›
olan en önemli kuruluﬂlardan DE‹K’e
üye olarak, Türk ekonomisinin küresel ekonomiyle bütünleﬂmesi için yürüttü¤ü çal›ﬂmalar›n bir parças› olmay›
hedefledik.” DE‹K’in Türkiye’nin siyasi anlam›nda d›ﬂ politikadaki etkinli¤ini art›rd›¤›n› söyleyen Süel, “DE‹K,
Türk özel sektörünün d›ﬂ iliﬂkilerini
koordine eden bir kuruluﬂ olarak bünyesinde bar›nd›rd›¤› konseylerle Türkiye’nin daha çok iﬂ ve daha çok yat›r›m f›rsatlar› yakalamas›n› sa¤l›yor” dedi. Süel, DE‹K’ten beklentilerini ise
ﬂöyle özetledi: “Türkiye’nin küresel ölçekte ekonomik, sosyal ve siyasi
alanlarda desteklenmesi amac›yla,
resmi makamlar›n yan› s›ra bir sivil
toplum örgütlenmesi olan DE‹K’ten
ülkemiz ticaret hacminin geliﬂtirilmesi ad›na çal›ﬂmalara h›z kazand›racak
yol haritalar› bekliyoruz.”

özel sektör için büyük f›rsatlar yarataca¤›n› belirtti. Uganda Ticaret ve Sanayi Odas›
Baﬂkan› Olive Zaitun Kigongo, konuﬂmas›nda EAC ülkelerinin önemli potansiyellerinden henüz yararlan›lmad›¤›n›
belirterek bölgenin birçok yerinde yat›r›mlar için teﬂvik gerekti¤ini, altyap›n›n geliﬂtiril-

mesinin de önemli oldu¤unu
ifade etti. Konferans›n bir kapan›ﬂ konuﬂmac›s›ysa, Do¤u
Afrika Toplulu¤u Ba∫kan›,
Tanzanya Cumhurba∫kan› Jakaya Mrisho Kikwete idi.
Kikwete, EAC’nin gündeminde iﬂbirli¤i ve entegrasyonun önemli bir dönüm
noktas› oldu¤unu söyledi.

Almanlar iﬂbirli¤inde kararl›

Hannover’den gelen
Alman iﬂadamlar› ‹zmir
ile ortak iﬂ yapmak istiyor. Almanya Federal
Cumhuriyeti’nin ikinci
büyük eyaleti olan Aﬂa¤›
Saksonya Eyaleti Ekonomi, Çal›ﬂma ve Ulaﬂt›rma
Bakan› Jörg Bode ve beraberindeki yat›r›mc› heyeti, ‹zmir ve Aﬂa¤› Saksonya’daki yat›r›m imkânlar›n› de¤erlendirmek üzere ‹zmir’e geldi.
Bakan Bode ve sekiz Alman iﬂadam› Ege Serbest Bölgesi’ni (ESBAﬁ),
Enerkon firmas›n› ve
Teknoloji Merkezi’ni, ‹zmir Valili¤i ve Büyükﬂehir Belediyesi’ni ziyaret
ederken, Wilfdried Prewo da 30 kiﬂilik iﬂadam›
heyetiyle EBSO’da düzenlenen toplant›ya kat›ld›. Hannover Ticaret
ve Sanayi Odas› CEO’su
Wilfried Prewo baﬂkanl›¤›ndaki heyetin ziyaretine ev sahipli¤i yapan
EBSO Yönetim Kurulu
Baﬂkan Yard›mc›s› ‹brahim Gökçüo¤lu, iki ülke
aras›ndaki
iliﬂkilerin
uzun geçmiﬂe sahip oldu¤unu belirterek iliﬂkilerin daha da ileri seviyelere taﬂ›nmas› gerekti¤ini kaydetti.
‹zmir’i, organize sanayi bölgeleri ve serbest
bölgeleriyle kent ekonomisini anlatan Gökçüo¤lu, fuarc›l›k, yenilenebi-

lir enerji ve elektronikte
iﬂbirli¤i olanaklar›n›n
yo¤un oldu¤una dikkat
çekerek “Almanya en
büyük ticari partnerimiz.
ﬁu anda ‹zmir’de 1336
yabanc› firman›n ‹zmir’de yat›r›m› var. Bu
yabanc› firmalar›n 400’ü
de odam›z›n üyesi. Bugünkü ikili görüﬂmelerle
bu yabanc› yat›r›mlar›
art›rmay› umut ediyoruz” diye konuﬂtu.
Hannover’in dünyan›n en önemli fuar merkezlerinden biri oldu¤una iﬂaret eden Gökçüo¤lu, ‹zmir’in de bu konuda her türlü iﬂbirli¤i yapacak olanaklara sahip
bir kent konumunda bulundu¤unu söyledi.

V‹ZE ÖNER‹S‹
EBSO Meclis Baﬂkan
Yard›mc›s›, Türk-Alman
‹ﬂadamlar› ve Akademisyenleri Derne¤i Baﬂkan›
Say›l Dinçsoy da, iki ülke iliﬂkilerinin ‹zmir’de
de köklü bir geçmiﬂe sahip oldu¤unu belirterek
“Bizimle iliﬂki kurmaktan çekinmeyin. Bu konuda üstümüze düﬂen
görevi yapmaya haz›r›z.
Almanya’n›n Avrupa’da
çok özel bir yeri vard›r.
Türkiye’nin de Ortado¤u’da çok özel bir önemi vard›r. Türkiye Avrupa ile Ortado¤u aras›nda
bir köprü görevi görü-

yor. Hükümetin son zamanda yapt›¤› aç›l›mlar
da bu misyonu güçlendiriyor” dedi. Baﬂta Rusya olmak üzere komﬂular ile vize uygulamas›n›n kalkt›¤›n› da hat›rlatan Dinçsoy, “En çok turist Almanya’dan geliyor.
Rusya ile vizelerin kalkmas› ile bu durum tersine dönebilir. Bu konuda
Almanya Schengen vizesi kurallar› çerçevesinde
yap›lacak düzenlemeler
özellikle turizmdeki iﬂbirli¤imizi art›racakt›” diye konuﬂtu.

77 F‹RMA ‹K‹L‹
GÖRÜﬁME YAPACAK
Hannover Ticaret ve
Sanayi Odas› CEO’su
Wilfried Prewo ise, Türkiye ile Aﬂa¤› Saksonya
aras›nda y›llard›r süren
ekonomi alan›ndaki iyi
iliﬂkileri daha da güçlendirmek amac›yla ‹zmir’e
geldikleri için heyecan
duyduklar›n› belirterek
inﬂaat, lojistik, hizmet,
dan›ﬂmanl›k ve mimarl›k gibi alanlardan
temsilcilerin heyetlerinde yer ald›klar›n›
kaydetti. Prewo, heyette bulunan 27 Alman
firma ile EBSO’dan da
55 firman›n yapaca¤›
ikili görüﬂmeler sayesinde ticari ve ekonomik iliﬂkilerin güçlenece¤ini dile getirdi.

C M Y B

Özbekistan’›n Harezm bölgesinden gelen 15 kiﬂilik iﬂadamlar› heyeti, Ege Bölgesi Sanayi Odas›’n›
(EBSO) ziyaret etti. EBSO Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Ender Yorganc›lar,
iki ülke aras›nda 680 milyon dolarl›k ticaret hacmi bulundu¤unu belirterek, bu rakam›n artmas› için ticari iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi gerekti¤ini söyledi. Giderek artan rekabet
ortam›nda yeni teknolojiler ve yeni
ürünlerin geliﬂtirilmesi ve yeni pazarlara ulaﬂ›lmas›nda iﬂbirli¤inin
önemine dikkati çeken Yorganc›lar,
ﬂöyle devam etti: “Baﬂbakan›m›z
Say›n Erdo¤an’›n komﬂu ülkelerle
yapt›¤› temaslar sonucu birçok ülkeyle vize kalkt›. Bu, ülkeler aras›ndaki ticari ve ekonomik iliﬂkileri
son derece olumlu etkiledi. Rusya
ile de vizenin kald›r›lmas›na yönelik çal›ﬂmalar var. Bu da olursa yo¤un olan iliﬂkiler daha da artacakt›r.
Türkiye, lojistik aç›s›ndan çok
önemli bir noktada. Bu avantaj›m›z› kardeﬂ ülke Özbekistan’la de¤erlendirmek ve sizdeki ve bizdeki
potansiyeli de¤erlendirip daha fazla
iﬂbirli¤ine girmeyi arzuluyoruz.”
Harezm Vilayeti Vali Yard›mc›s›
Shokir Bekchanov da, Türkiye’nin
dünyadaki gücünü ve ekonomik
geliﬂmiﬂli¤ini bildiklerini, iﬂbirli¤i
amaçlad›klar›n› söyledi. ‹ki ülkenin
potansiyelini birleﬂtirmek istediklerini kaydeden Bekchanov “Hazerm
ili Özbekistan’›n kuzeybat›s›nda yer
almaktad›r. ‹zmirli iﬂadamlar›n› bölgemize yat›r›m yapmaya bekliyoruz. Yabanc› yat›r›mc›lar için bölgemizde altyap› mevcuttur. Gaz, enerji, su her zaman mevcut, yeterli iﬂgücümüz var. Bu f›rsatlardan yararlanmalar› için ‹zmirli iﬂadamlar›n›
bölgemize yat›r›ma davet ediyoruz.
Eyaletimizde 33 bin 256’dan fazla
ﬂirket vard›r. Bu ﬂirketlerden 7 tane-

si Türkiye ile iﬂbirli¤i kurmuﬂtur.
Biz ortak ﬂirketlerin say›s›n›n artmas›n› istiyoruz. Yaﬂ meyve ve sebzelerin kurutulmas›, paketlenmesi, ihraç edilmesi, et ve süt ürünlerinin
paketlenmesi, meyve a¤ac› fidanlar›n›n sat›n al›nmas› ve üretilmesi,
ﬂarap sanayinin incelenmesi, et ve
süt ürünlerinin 5 tonluk kapasitede
korunmas›n› sa¤layan teknolojinin
incelenmesi, tekstil sektöründeki
deneyimlerinizi paylaﬂmak istiyoruz” dedi.

DIﬁ T‹CARETTE ELEKTRON‹K
‹MZA KOLAYLI⁄I
Ege Bölgesi Sanayi Odas›’nda
düzenlenen D›ﬂ Ticaret Semineri’nde s›ras›yla 2010 Y›l› Gümrük
Mevzuat›ndaki De¤iﬂiklikler ve Uygulamalar; D›ﬂ Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeli¤i Kapsam›nda Zorunlu ‹hracat Denetimleri; ‹ç Piyasa Denetimi ve Uygulamalar› ile D›ﬂ Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeli¤i Kapsam›nda Zorunlu ‹thalat Denetimleri
ele al›nd›. Seminerde söz alan T.C.
Baﬂbakanl›k Gümrük Müsteﬂarl›¤›
Gümrükler Genel Müdürlü¤ü ‹thalat ve ‹hracat Dairesi Baﬂkan› Harun Uslu, gümrük mevzuat›nda yap›lan en önemli de¤iﬂikliklerden birinin elektronik imza oldu¤unu, uygulaman›n iﬂlemleri kolaylaﬂt›rman›n yan›nda binlerce ton kâ¤›t israf›n›n önüne geçece¤ini, belgelerin
da¤›t›m masraf›ndan tasarruf sa¤layaca¤›n› bildirdi. D›ﬂ Ticaret Semineri’nde ise “2010 Y›l› Gümrük
Mevzuat›ndaki De¤iﬂiklikler ve Uygulamalar” konulu sunum yapan
Uslu, de¤iﬂiklikle gümrük yönetmeli¤inin 756 maddeden 593 maddeye
indirildi¤ini, böylece mevzuat›n sadeleﬂtirilip basitleﬂtirildi¤ini söyledi.

EBSO, Polonya Ticaret Müsteﬂar› Michal Mierzwa’y› konuk etti.

Polonya Türk yat›r›mc›lar› bekliyor
Avrupa’n›n kalbinde yeralan ve
AB’nin genç üyelerinden Polonya,
Türk yat›r›mc›lar› bekliyor. Ege
Bölgesi Sanayi Odas›’nda düzenlenen “Polonya ‹ﬂ Günü” Toplant›s›’nda söz alan Polonya Büyükelçili¤i Ticaret ve Yat›r›m Geliﬂtirme
Bölümü Müsteﬂar› Michal Mierzwa, birbirine genç nüfus ve ekonomi bak›m›ndan benzeyen iki ülkenin küresel kriz ›ﬂ›¤›nda yeni ve
alternatif iﬂ imkânlar› düﬂünmek
zorunda oldu¤unu belirtirken,
“Birbirimize iyi partner oluruz.
Türkiye Polonya üzerinden AB’ye,
Polonya da Türkiye üzerinden Ortado¤u’ya aç›labilir” dedi. Ege Bölgesi Sanayi Odas›, ‹zmirli sanayicilerin uluslararas› pazarlarda yeni
iﬂbirlikleri gerçekleﬂtirmesini teﬂvik etmek amac›yla Polonya Büyükelçili¤i Ticaret Müsteﬂar› Michal Mierzwa’y› konuk etti. Türkiye
ve Polonya’n›n genç nüfustan
ekonomi, d›ﬂ ticaret ile yat›r›m teﬂ-

viklerine kadar birbirine benzedi¤ini ifade eden Mierzwa, halen
a¤›rl›kl› olarak emlak ve inﬂaat
sektöründe faaliyet gösteren Türk
yat›r›mc›lar›n otomotivden g›daya
kadar de¤iﬂik sektörlerde yat›r›m
yapmas›n› istedi. Mierzwa, “Polonya; enflasyon, faizler, vergiler, nitelikli iﬂgücü maliyetlerinin düﬂük
olmas› nedeniyle yat›r›mc›lar taraf›ndan tercih ediliyor. Uluslararas›
ﬂirketler, sizlerden ald›klar› tar›m
ürünlerini, otomotiv yan sanayi
ürünlerini Polonya’da tekrar iﬂleyip yine size sat›yor. Türkler Polonya’da inﬂaat ve emlak a¤›rl›kl›
faaliyet gösterirken Polonya firmalar› Türkiye’de otomotiv ve
enerjiden tar›ma hatta oyunca¤a
kadar de¤iﬂik sektörlerde yat›r›m
yapt›. ‹ﬂ imkânlar› tam olarak alg›lanamam›ﬂ. Küresel kriz ›ﬂ›¤›nda yeni ve alternatif iﬂ imkânlar›
düﬂünmek zorunday›z. Birbirimize iyi partner oluruz” dedi.

C M Y B

Türk Telekom Uluslararas› Yat›r›mlar Direktörü Ali Emir Eren, “DE‹K’in
uzun y›llara dayanan geniﬂ yurtd›ﬂ› iﬂ
geliﬂtirme tecrübesi ve birikiminin,
uluslararas› büyüme do¤rultusunda
geniﬂ bir vizyona sahip olan grubumuza yeni ufuklar açaca¤›na dair güçlü beklentilere sahibiz” dedi. Geliﬂmekte olan telekomunikasyon pazarlar›nda yeni iﬂ ba¤lant›lar› gerçekleﬂtirmek, pazarlar›n beklentilerini anlamak, do¤ru kiﬂilere ulaﬂmak aç›s›ndan
DE‹K’in Türk Telekom’a önemli
katk›larda bulunaca¤›n› söyleyen
Eren, ﬂöyle devam etti: “Bu sayede
Türk Telekom Grubu’nun en yeni
teknolojileri kullanan yenilikçi servislerinin yurtd›ﬂ›na ihrac› h›zlanarak devam edecektir. Ayr›ca, DE‹K
ile yap›lacak iﬂbirli¤i ve koordinasyon, yurtd›ﬂ›ndaki telekom
operatörleriyle var olan iyi iliﬂkilerimizi daha da güçlendirecek
ve yeni iliﬂkilerin baﬂlamas›na
katk›da bulunarak bu iliﬂkileri
daha da yayg›nlaﬂt›racakt›r.”

(Soldan Sa¤a) Özbekistan heyetinin ziyareti çerçevesinde yap›lan toplant›da Harun Uslu,
Muzaffer Ertürk, ‹brahim Gökçüo¤lu, Hüseyin Özdamar ve S›dd›k Kaya da yer ald›.
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Yunanistan krizinin etkileyece¤i ülkelerin baﬂ›nda
Almanya geliyor. Çünkü Yunan hazine ka¤›tlar›n›n
yüzde 35-40’› Alman bankalar›nda ve Yunanistan’›n
borçlar›n› yeniden yap›lanmas› durumunda Alman
bankalar›n›n bu iﬂten zarar görmemesi kaç›n›lmaz.

Borç sürdürülebilirlik problemi ﬂu anda Avrupa
bölgesinde h›zla yay›lan bir virüs gibi. Birçok ülkenin
borç krizine girmemek için kendi tedbirlerini almas›
gerekiyor. Yoksa Avrupa ekonomisinin ciddi bir
resesyona girme ihtimali var.

AVRUPA EKONOM‹S‹ C‹DD‹ B‹R RESESYONA G‹RER
FOTO⁄RAFLAR: MELEK ALDEM‹R

Do¤uﬂ Grubu Baﬂkanl›k
Ofisi Bölüm Baﬂkan› ve
IMF ‹cra Direktörleri Kurulu eski dan›ﬂman› Levent Veziro¤lu, Yunanistan krizini, Avrupa ekonomisini ve krizin Türkiye’ye yans›malar›n› Küresel’e de¤erlendirdi.
Yunanistan’da baﬂlayan ve Avrupa Birli¤i ülkelerini nas›l etkileyece¤i konuﬂulan krizi de¤erlendiren Do¤uﬂ Grubu Baﬂkanl›k Ofisi Bölüm Baﬂkan› ve IMF
YURDAGÜL
UYGUN
‹cra Direktörleri Kurulu eski dan›ﬂman› Levent Veziro¤lu, Avrupa’daki birçok
ülkenin 2008 kriziyle birlikte ciddi kamu aç›klar› ve borç yükleriyle karﬂ› karﬂ›ya olduklar›n›
söylüyor. Veziro¤lu’na göre, ülkelerin kendi
tedbirlerini almamalar›, do¤ru zamanlama
yapmamalar› durumunda Avrupa ekonomisinin ciddi bir resesyona girmesi ihtimali var.

Levent Veziro¤lu,
“K›sa vadede
Yunanistan’›n
euorodan ç›kmas›n›
beklemek do¤ru de¤il.
‹ﬂin döngüsünde
birtak›m ﬂeyler
yapmak laz›m” dedi.

Bunlar›n baﬂ›nda Almanya geliyor. Almanya ekonomisi çok do¤rudan Yunan ekonomisindeki problemlerden etkilenebilir, dolayl›
olarak da etkilenebilir. Çünkü Yunan hazine
ka¤›tlar›n›n kimin taraf›ndan tutuldu¤u çok
net de¤il. Ama tahmin edilen yüzde 35-40 civar›ndaki bir Yunan tahvilinin Alman bankalar›nda oldu¤u, dolay›s›yla Yunanistan’›n bir
borç yeniden yap›lanmas› sürecine girmesi
durumunda Alman bankalar›n›n bu iﬂten zarar görmemesi kaç›n›lmaz. Zaten Yunanistan’› kurtarma paketinin içine bakt›¤›n›z zaman Almanya’n›n etkisini görebilirsiniz. Bunun temel sebebi de bu. Bu kamu oyunda
konuﬂulan, dillendirilen ve insanlar›n dikkatinin çekilmesini istenmeyen bir konu olmakla
birlikte Almanya ekonomisine bakt›¤›n›z za-

man o bankalar›n içlerindeki temel borçlara
bakt›¤›n›zda bunu görmeniz mümkün. ﬁöyle
de bir problem var; euro bölgesi ﬂu anda ciddi bir tehditle karﬂ› karﬂ›ya. Çünkü bölgeye
üye bir ülkede ç›kan problemin bütün ülkelerin problemi haline gelmesi ve Almanya’daki, Fransa’daki vergi mükelleflerinin kendi
hükümetlerine verdikleri paralarla sonuçta
Yunan ekonomisinin kurtar›lmas› söz konusu. Bu da toplumsal olarak çok kabul edilebilinir bir ﬂey de¤il. O yüzden Alman politikac›lar bir tak›m düzenlemeleri kendi parlamentolar›ndan geçirmekte zorland›lar.

nomiyi büyütmek zorundas›n›z. Bunu yapabilmeniz için de rekabet gücünüzün olmas›
laz›m. Bu rekabet gücü için IMF program› olsun olmas›n mutlak suretle paran›n de¤eri
düﬂürülerek bir devalüasyonla bu iﬂe baﬂlan›r. Ama Yunanistan euro bölgesinde oldu¤u
için euronun de¤erini tek baﬂ›na kendisinin
düﬂürebilmesi söz konusu de¤il. Dolay›s›yla para politikas› anlam›nda Avrupa Merkez Bankas› politikalar› neyse onu uygulamak zorunda. Bu yüzden program›n bir
aya¤›nda bir eksiklik var. Ama bunun için
yapabilecek bir ﬂey yok.

di¤er taraftan resesyondan kaçarken de borcun o borç sarmal›na girip, borcun miktar›n›n, kamu aç›klar›n›n miktar›n›n artmas›
diye bir durum söz konusu olabilir. Bu
noktadan bakt›¤›n›zda ﬂu anda Portekiz,
‹spanya, ‹talya gibi ülkelerin krizin eﬂi¤inde de¤ilseler bile potansiyel olarak sorun yaratabilecek ekonomiler olarak görülmesinin arkas›nda da bu var.

Yunanistan’›n hem iç hem d›ﬂ
finansman bulma zorunlulu¤u var.
Bu durumda sizce nas›l çözecekler?

Yunanistan’›n eurodan ç›kmas› söz
konusu olur mu?

Çok basit; Türkiye’ye bu finansal yollarla
de¤il belki ama d›ﬂ ticaret kanal›yla gelebilir.
Çünkü Türkiye ekonomisinin ihracat yap›s›na
bakt›¤›n›zda Avrupa ülkeleri çok ciddi bir
a¤›rl›¤a sahip. Ve orada yaﬂanacak bir durgunluk, bizim ihraç etti¤imiz ürünlere olan
talebin daralmas› bizi de o kanalla etkileyecektir. Finansal tarafta etkilenmesi ikinci aﬂamas› olacakt›r. Çünkü finansal yat›r›mc›lar›n
risk alg›lamalar› de¤iﬂecektir. Bugün dünyada
ﬂöyle bir paradigma kaymas› oldu. Özellikle
2008’de baﬂlayan krizden sonra çok ciddi bir
paradigma kaymas› var. Bundan önce yat›r›mc›lar geliﬂmiﬂ ülkeleri güvenli liman olarak
görürken ve potansiyel olarak görürken bugün geliﬂmiﬂ ülkelerin krizden nas›l etkilendi¤ini anlay›p, bu kriz sürecinde daha az etkilenmiﬂ, emerging ülkelere daha fazla güvenmeye baﬂlad›lar. Bugün yat›r›mc›lar›n psikolojisini okudu¤unuzda hem reel faizlerin daha yüksek olmas› sebebiyle hem de bu krizden daha az etkilenmiﬂ olmalar› sebebiyle
aralar›nda Türkiye’nin de bulundu¤u geliﬂmekte olan ülkelere ciddi bir e¤ilim oldu¤unu görüyoruz. ﬁu anda fonlar yönünü geliﬂmekte olan ülkelere çevirmiﬂ vaziyette. Dolay›s›yla finansal kanaldan Türkiye gibi ülkelerin asl›nda bu krizde daha avantajl› ç›kmalar›
söz konusu. E¤er do¤ru politikalar› uygularsan›z, e¤er o güveni koruyabilirseniz yat›r›mc›lar nezdinde Türkiye gibi ülkeler ciddi bir
fon çekebilir. Ve bu fonlar› da katma de¤er
yaratacak alanlarda de¤erlendirip istihdam
yaratacak, üretim kapasitenizi art›racak
alanlarda de¤erlendirip ülkenin temel kalk›nma modelini geliﬂtirebilirseniz, bunun
en büyük avantaj›, geliﬂmiﬂ olan ülkelerle
aran›zdaki fark› kapatabileceksiniz. Bugün
Türkiye ekonomisi dünyan›n en büyük 17.
ekonomisi. Ama bu trend, sizden öndeki
ülkelerin durmas› ve sizin daha h›zl›
büyümeniz sonucunda aradaki fark›n h›zla
kapanmas› ve sizin daha ileriye gidip dünyan›n belki ilk on büyük ekonomisinden
biri olma ﬂan›n›z söz konusu olabilir. Bu
kriz, bizim için böyle bir imkan› da
beraberinde getiriyor.

Zaten iç finansman imkanlar› çok k›s›tl›.
‹ç finansman imkanlar›yla bunu çözmelerine
imkan yok. Bu yüzden IMF ve euro bölgesinin AB fonlar›na baﬂvurdular. Çok ciddi miktarda da bir rakam sa¤lad›lar. Bu, 110 milyar
euroluk bir paket ki sadece yunan ekonomisi
için sadece 110 milyar euroluk bir finansman
normal koﬂullar›nda çok büyük bir finansman. Hat›rlars›n›z, Türkiye ekonomisinin
2001 krizinde IMF’ten ald›¤› para 30 milyar
dolard›. Burada 110 milyar eurodan bahsediyoruz. Bu bile kesmedi insanlar›n güven
problemini. AB euro bölgesi için 700 milyar
euroluk bir paket aç›klamak durumunda kald›. ﬁu anda Yunan ekonomisi hem IMF’ten
para al›yor hem euro bölgesinde para al›yor.
Ama IMF program›na bakt›¤›n›z zaman ﬂöyle
bir handikap var; program kendi içerisinde
belli tutarl›l›klar› olan bir program ve tipik
bir IMF program›. Kamu aç›¤›n› h›zl› bir ﬂekilde kapat›p, borcun GSMH’ya oran›n›
azaltmaya dayal› bir program. Bunun içinde
yap›lmas› gereken tedbirler çok nettir asl›nda. Ücretler k›s›lacakt›r, vergiler art›r›lacakt›r, kamu harcamalar› k›s›lacakt›r, yat›r›mlar
duracakt›r, ekonomiye do¤rudan etkisi olmayan savunma harcamalar› k›s›lacakt›r. Tabii bunlar›n hepsi siyasi karar.
Böyle bir ekonomik krizle karﬂ› karﬂ›ya
kald›¤›n›zda yapacak ﬂeyleriniz çok s›n›rl›.
ﬁimdi maliye politikas› anlam›nda var olan ve
tutarl› bir politika var. Ama ﬂunu gözden kaç›rmamak laz›m ki bir, yeniden istikrar program›n›n, ekonomik paketin iki aya¤› vard›r.
Bir tanesi maliye politikas›d›r, di¤eri para politikas›d›r. Maliye politikas›nda Yunan ekonomisinin öngörülen ﬂeyleri yapt›¤›n› var saysak bile, para politikas›nda Avrupa Merkez
Bankas›’n›n para politikas›na ba¤l› kalmak
zorunda oldu¤u için para politikas› aya¤› eksik kalacakt›r. Çünkü yine tipiktir bir ülkenin
rekabet gücünü art›rmak için siz bir yerden
döviz kazand›racak faaliyette bulunmak, eko-

K›sa vadede Yunanistan’›n euorodan ç›kmas›n› beklemek do¤ru de¤il. ‹ﬂin döngüsünde bir tak›m ﬂeyler yapmak laz›m. Bir ülkenin para de¤erini düﬂüremiyorsan›z, o zaman ücretler politikas›yla siz maliyetlerini
aﬂa¤›ya çekip rekabet gücünüzü art›rmak durumundas›n›z. ‹ﬂte burada da problem, biraz
evvel söyledi¤im gibi kamudaki ücretlerin
düﬂürülmesinin yan›nda asl›nda özel sektörün de ücretlerinin düﬂmesi gerekmekte.
Ama hiçbir hükümet de özel sektöre ücretlerinizi düﬂürün diyemez. Rekabet gücünün
kazan›lmas›nda temel etken bu. Bunu yapamad›ktan sonra o bölümü zay›f kalacakt›r. Yunan ekonomisinin temeline bakt›¤›n›zda büyümeyi destekleyecek herhangi bir
üretim modeli göremiyorsunuz. Hizmetler
sektörüne dayanan bir ekonomiden bahsediyorsunuz. Dolay›s›yla Yunanistan ekonomisinin çok h›zl› bir ﬂekilde bu borç sürdürülebilirlik problemini çözebilece¤i inanc›
insanlarda geliﬂmiyor.

Peki di¤er ülkelerin ekonomileri ne
durumda? Onlara yans›malar›
nas›l olabilir?
Asl›na bakarsan›z bu borç sürdürülebilirlik problemi böyle h›zla yay›lan bir virüs gibi
ﬂu anda Avrupa bölgesinde. K›ta Avrupa’s›nda birçok bölgeye sirayet etmiﬂ durumda.
Birçok ülke 2008 baﬂlayan krize karﬂ› uygulad›klar› geniﬂlemeci para politikas› kamu harcamalar›n›n art›r›lmas› tedbirleri sebebiyle ﬂu
anda ciddi kamu aç›klar›na ve ciddi borç
yükleriyle karﬂ› karﬂ›yalar. Yunanistan sonras›nda Avrupa’da birçok ülkenin önümüzdeki
dönemde borç krizine girmemesi için kendi
tedbirlerini kamu harcamalar›n› k›sma, para
politikalar›n› biraz daha s›k›laﬂt›rma gibi politikas›na girmesi gerekiyor. Bunun zamanlamas› çok önemli. Çünkü karﬂ›n›zda ﬂöyle bir
risk de var; zamanlamas›n› ve h›z›n› do¤ru
ayarlayamazsan›z, Avrupa ekonomisinin ciddi bir resesyona girmesi ihmali de var. Ama

Türkiye, bu yaﬂananlar ve yaﬂanmas›
muhtemel geliﬂmelerden nas›l
etkileniyor? Size göre muhtemel kriz
Türkiye’yi de etkisi alt›na al›r m›?
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S‹ZCE TÜRK‹YE’N‹N
ÖNLEM
ALMASI GEREK‹YOR
MU?

Öncelikle bize Yunanistan krizini
de¤erlendirir misiniz? Yunanistan
ekonomisine bakt›¤›n›zda neler
dikkatinizi çekiyor? Nas›l bir tablo
görüyorsunuz?
Yunanistan ekonomisinde çok uzun zamand›r, asl›nda bir ﬂekilde tahmin edilen
ama boyutunun ne kadar oldu¤u bilinmeyen
bir tak›m sorunlar var. Bunlar›n en baﬂ›nda
kamu aç›klar› geliyor. Yunanistan özellikle
euro bölgesine kat›ld›ktan sonra baﬂta savunma harcamalar›, kamunun ücretleri olmak
üzere bir tak›m harcamalar›n› olabildi¤ince
art›rd›. Bu harcama trendini de borçla finanse
etti. Kamu aç›klar›n›n yaratt›¤› borç problemi
bir noktadan sonra sürdürülemez hale geldi.
Hat›rlars›n›z Türkiye de 2000 öncesinde benzer bir süreçten geçmiﬂti. Borçlar sürdürülemez hale geldi¤inde bir finansal krizle karﬂ›laﬂmak kaç›n›lmaz olmuﬂtu. Dolay›s›yla ﬂu
anda Yunanistan ekonomisinin tipik bir borç
sürdürülebilir problemi var. Borçlar›n oran›
GSMH’n›n yüzde 117’sine ulaﬂm›ﬂ durumda.
Ve bu normal koﬂullarda belki sürdürülebilir
bir borç seviyesi olmakla birlikte özellikle
dünyan›n yaﬂad›¤› finansal krizi dikkate ald›¤›n›zda art›k sürdürülemez hale geldi. Bir
baﬂka sorun tabi Yunanistan ekonomisiyle ilgili olarak; finansal ﬂeffafl›k yoktu. ‹nsanlar
sorunun boyutunu ancak borç sürdürülemez
hale geldi¤inde tespit edebildi. Bu da Yunan
ekonomisine olan yat›r›mc›lar›n güvenini çok
kötü zedeledi. Çünkü insanlar karﬂ›lar›nda
hangi resmi bulacaklar›n› bilemediler. Ve
aç›klanan hiçbir rakam aç›kland›¤› gibi kabul
edilmedi. Sorgulanmaya baﬂland›. Dolay›s›yla
sorun buydu. O sorun böyle bir krize yol açt›¤›nda bu kez arkas›ndaki yap›sal problemler neler diye bak›lmaya baﬂland›. Tabii ki
yap›sal sorunlar› da var Yunan ekonomisinin.
Bir kere çok ciddi bir kamu istihdam› söz konusu. Sosyal güvenlik problemi söz konusu.
Vergi idaresinin etkinli¤i sorunlar› söz konusu. Dolay›s›yla hem yap›sal sorunlar hem iﬂin
kantitatif taraf› problemi büyük bir finansal
kriz haline getirdi. Bu tabii ki Yunanistan’›n
euro bölgesinde olmas› itibariyle kaç›n›lmaz
olarak çevresindeki ve euro bölgesindeki
ekonomileri de etkileyecek hale geldi.

ANAN
YUNAN‹STAN’DA YAﬁ
‹LER M‹?
D‹⁄ER ÜLKELERet‹ kiETsiKyarat›r. ‹s-
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Flamanlar, yerli
ortak için Türkiye’de

Türk-Arap iliﬂkilerinde
beﬂinci buluﬂma
10-11 Haziran’da ‹stanbul’da düzenlenecek 5. Türk
Arap
Ekonomi
Forumu(TAF’2010) 8 Arap ülkesinin CEO’lar› Türkiye’de yat›r›ma davet edilecek. Forumun Ortado¤u’da daha derin
ekonomik entegrasyonun
gerçekleﬂtirilmesi ve ortak
projelerin art›r›lmas› bak›m›ndan önemli bir giriﬂim
oldu¤unu belirten Maliye Bakan› ﬁimﬂek, “Arap yat›r›mc›lar› sa¤l›k, turizm, bankac›l›k
ve enerji sektörleri baﬂta olmak üzere çeﬂitli alanlarda iﬂ
birli¤i yapmaya davet ediyoruz” derken, TOBB/DE‹K
Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu da “Forumda Arap CEO’lara ‘Avrupa’n›n doygunlu¤a
ulaﬂm›ﬂ ve gerileyen pazarlar›nda yat›r›m yapman›n bir
gelece¤i yok. Gelecekte var
olmak istiyorsan›z, ﬂirketlerinizi muhafaza etmek ve büyütmek istiyorsan›z, Türkiye’de
yat›r›m yap›n’ diyece¤iz” diye
konuﬂtu. Türkiye ile Arap ülkeleri aras›nda ekonomik iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi ve yat›r›m
olanaklar›n›n de¤erlendirilmesi
hedefleriyle
kurulan
TAF’2010 Baﬂbakan Recep
Tayyip Erdo¤an ve Lübnan
Baﬂbakan› Saad Hariri’nin kat›l›m›yla 10-11 Haziran’da Ortaköy Four Seasons Otel’de
yap›lacak. Maliye Bakanl›¤›,
D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› ve Arap Ligi’nin resmi deste¤inde; D›ﬂ
Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu
(DE‹K), Baﬂbakanl›k Yat›r›m
Destek ve Tan›t›m Ajans› ve
Türkiye Bankalar Birli¤i (TBB)
iﬂbirli¤inde, Al-Iktissad WalAamal Group (AIWA) taraf›ndan gerçekleﬂtirilecek olan
TAF’2010, Maliye Bakan› Mehmet ﬁimﬂek’in baﬂkanl›¤›nda
ve Fas, Lübnan, Irak, Katar,
Kuveyt, Sudan, Suriye ve Ürdün Maliye ve Ekonomi Bakanlar›n›n kat›l›mlar›yla “TürkArap Finans Oturumu”na da
evsahipli¤i yapacak. Forum
için ayr›ca, 9 Haziran’da Ortaköy Four Seasons Hotel’de

tüm kat›l›mc›lar›n yer alaca¤›
bir “Aç›l›ﬂ Resepsiyonu” düzenlenecek.

EKONOM‹ F‹NANSMANINA
KAYNAK GELECEK
Forumda iki önemli perspektif olaca¤›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu, “Bunlar ticaret
perspektifi ve yat›r›mlar
perspektifi. Geçen y›la kadar
dünyan›n en büyük ihracatç›s› olan Almanya ihracat›n›n
yüzde 76’s›n› Avrupa ülkeleriyle yap›yor. Bizler birbirimizin sadece komﬂusu de¤il,
ayn› zamanda kardeﬂi olan
ülkeler olarak neden bu baﬂar›y› yakalamayal›m? Bu
noktada islam ülkeleri aras›nda serbest ticaret anlaﬂmalar› tesis edilmeli ve uluslararas› hukuka uygun olarak
pozitif ayr›mc›l›k güdülmelidir” dedi. Yat›r›mlar›n da çok
önemli oldu¤unu kaydeden
Hisarc›kl›o¤lu, “Bugün enerji
ihracatç›s› olan islam ülkelerinin en önemli gayesi nedir?
Sürdürülebilir bir büyüme ve
kalk›nma için enerji-d›ﬂ› gelirlerini art›rmak. Bu ülkelerin baﬂta bankac›l›k-finans,
gayrimenkul, hava taﬂ›mac›l›¤›, alanlar› olmak üzere hizmetler sektöründe yat›r›mlar›
yo¤unlaﬂ›yor. Ama sürdürülebilir kalk›nma için iki alanda yat›r›mlar yap›lmas› gerekiyor. Bu alanlar sanayi ve
tar›m alanlar›d›r. Ancak sadece enerji ihracat›na odaklanan ülkeler sanayi alan›nda
rekabetçi olamazlar. Arap ülkelerine aç›k bir ça¤r›m var.
Bu iki alanda, sanayide ve tar›mda yat›r›mlar›n›z› Türkiye’ye yöneltin” diye konuﬂtu.
3. ülkelerde iﬂbirliklerinin de
gündemlerinde
oldu¤unu
kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, “Kafkasya’da, Orta Asya’da, Balkanlar’da, Kuzey Afrika’da,
Sahra Alt› Afrika’da “Türk ﬂirketlerle ortak olun” mesaj› verece¤iz. Zira bu co¤rafyay› en
iyi bilenler Türk yat›r›mc›lard›r” diye konuﬂtu.

Yunan bölgesel iﬂ forumu
Edirne’de yap›lacak
TOBB/DE‹K Türk-Yunan
‹ﬂ Konseyi, TOBB, Yunanistan Odalar Birli¤i, Yunan Giriﬂimciler Federasyonu (SEV) taraf›ndan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odas› ve Yunanistan’›n
Edirne Konsoloslu¤u iﬂbirli¤iyle 17-19 Haziran’da Edirne’de
“Türkiye-Yunanistan I. Bölgesel
‹ﬂ Forumu” düzenleniyor.
Forumda, Türkiye ile Yunanistan aras›ndaki ticari ve
ekonomik iﬂbirli¤i imkanlar›n›n art›r›lmas›na yönelik olarak Trakya bölgesinde farkl›
sektörlerdeki iﬂbirli¤i imkanlar›n›n de¤erlendirilmesi öngörülüyor. Toplant›da ayr›ca iki
s›n›r kap›s›n›n ticarete aç›lmas›, ikili ticaretteki mevcut tarife d›ﬂ› engeller ve çözüm
önerileri gibi somut konular›n
da ilgili resmi makamlar›n da
kat›l›m›yla ele al›nmas› planlan›yor. Toplant›ya TOBB-

DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Sanayi ve Ticaret
Bakan› Nihat Ergün’ün yan›
s›ra, Edirne Ticaret ve Sanayi
Odas› Baﬂkan› Cemil Güler,
DE‹K Yönetim Kurulu Üyesi
&Türk-Yunan ‹ﬂ Konseyi
Baﬂkan› Selim Egeli, TürkYunan ‹ﬂ Konseyi Eﬂ Baﬂkan›
Dimitris
Papanicolaou,
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
& Edirne Ticaret Borsas› Baﬂkan› Mustafa Yard›mc›, Yunanistan Odalar Birli¤i Baﬂkan› George Kassimatis,
Edirne Valisi Gökhan Sözer,
Selanik Valisi Panagiotis Psomiadis, kat›lacak.
Ortak iﬂ ve yat›r›m f›rsatlar›n›n görüﬂülece¤i forumda
ayr›ca, “Ticaret ve Servis
Alanlar›ndaki Tarife D›ﬂ› Engellerin Kald›r›lmas›” Konulu
Panel düzenlenecek.
Bilgi için; leylagurbuz@deik.org.tr

Foruma, Fransa Ekonomi Bakan›
Christine Lagarde de kat›lacak.

Türk-Frans›z
Ticaret Forumu
‹stanbul’da

Belçika Flaman Bölgesi Baﬂbakan› Kris
Peeters, 7-10 Haziran’da Türkiye’yi ziyaret
ediyor. Ziyaret vesilesiyle 9 Haziran’da
gerçekleﬂtirilecek ‘Türk Belçika ‹ﬂ Forumu’nda Türkiye’nin Belçika ile ticaret
hacmi masaya yat›r›lacak. 2009 y›l›nda
iki ülke ticaretinin 5 milyar euro düzeyinde oldu¤unu ve bu ziyaretin ikili ticari iliﬂkilere olumlu yans›yaca¤›n› ifade
eden Flaman Bölgesi Ticaret ve Yat›r›m
Ateﬂesi Raphael Pauwels bu önemli ziyaret öncesi sorular›m›z› yan›tlad›...

GERÇEKLEﬁT‹RECE⁄‹N‹Z
TÜRK‹YE Z‹YARET‹N‹Z‹N AMACI
NED‹R? GÜNDEM‹N‹ZDEK‹
ÖNCEL‹KLER NELER?
Ziyaret, Flaman bölgesi Baﬂbakan› Kris
Peeters önderli¤inde, 55 iﬂ adam› ve ilgili
bakanl›klardan yetkililerin de oluﬂturdu¤u
heyet; Türkiye’nin önümüzdeki y›llarda
gerçekleﬂtirmeyi hedefledi¤i büyük altyap›, lojistik, çevre ve yenilenebilir enerji
teknolojileri projelerine Flaman ﬂirketlerin
ne gibi katk›lar yapabilece¤ini ö¤renmek
üzere tertip edildi.
Delegasyonumuzun içinde, sualt›
konstrüksiyon, zemin ›slah› ve liman inﬂaat›, at›k su yönetimi, at›k su ar›tma sistemleri alan›nda dünya çap›nda faaliyet gösteren ﬂirketler var. Bu ﬂirketlerden biri ortado¤u ve pasifik ülkelerindeki su alt› arazi ›slah› çal›ﬂmalar›n›n pek ço¤unu gerçekleﬂtirmiﬂ, Panama kanal›n›n geniﬂletilmesi faaliyetlerinde yer alm›ﬂ bir ﬂirket.
Bir di¤eri ise yak›n zamanda Fas’›n Marakeﬂ ve Fes illerinin su ar›tma sistemlerinin inﬂas› projelerini üstlenmiﬂ bulunuyor. Esas›nda bütün kat›l›mc›lar kendilerine has geliﬂmiﬂ ürün ve teknolojilere
sahipler. Demiryolu ve liman inﬂaatlar›nda kullan›lan sistemlerden tutun da, çevre kirlili¤i ölçme mekanizmalar›na, at›k
ayr›ﬂt›rma sistemleri, sa¤l›kl› arazi doldurma sistemlerinden, enerji dönüﬂtürme sistemlerine varana kadar.
Yani bu ziyaret gerçekten de yerli
ortaklar bulmak; tecrübe, ürün, servis
ve teknoloji paylaﬂ›m› sa¤layacak
Türk-Flaman iﬂbirlikleri kurarak Türkiye’nin ihtiyaç duydu¤u büyük altyap›
ve çevre teknolojileri yat›r›mlar›na çözümler üretmek amac›nda.

PEK‹ BU ‹ﬁB‹RL‹⁄‹YLE OLASI
YATIRIMLAR HANG‹ ROTADA
GERÇEKLEﬁ‹R?
Yap›lacak iﬂbirli¤i, Ortado¤u, Kafkaslar
ve Kuzay Afrika’da da birlikte çal›ﬂmay›
öngörecek, zira Türk inﬂaatç›lar›n bu bölgelerde kuvvetli varl›k gösterdi¤ini biliyoruz. Nihayetinde Flaman ﬂirketlerle kuracaklar› ortakl›klarla, Türk inﬂaatç›lar da
Bat› Avrupa ve Amerika pazarlar›ndaki
mevcudiyetlerini güçlendirebilecekler.
Ziyaretin “ticari” boyutundan ba¤›ms›z
olarak, Baﬂbakan›m›z Kris Peeters’›n da
kat›l›m›n› de¤erlendirerek Flaman bölgesinde yat›r›m yapmak hakk›nda bir seminer düzenleyece¤iz. Flaman bölgesinin

Raphael Pauwels,
Türkiye’nin Belçika ile
ticaretinin yüzde 85’ini
Flaman Bölgesi üzerinden
yapt›¤›n› söyledi.

ayr›cal›klar›n›n hala pek çok Türk firmas›
taraf›ndan bilinmedi¤ini düﬂünüyoruz. Financial Times’a ait Fdi Magazine’in Flanders bölgesini Avrupa’da yat›r›m yap›lacak en cazip ikinci bölge seçti¤ini biliyor
muydunuz? Seminerler boyunca, özellikle
Belçika’ya özgü olan “notional interest
deduction” sistemi üzerinde duraca¤›z, bu
sistemle yabanc› yat›r›mlar kurumlar vergilerini yüzde 3-4’lere varan düﬂük oranlara indirebiliyorlar.

FDI’N‹N AKIﬁI SON ‹K‹ SENEDE
YAVAﬁLAMIﬁ, BELÇ‹KALI YATIRIMCILARIN TÜRK‹YE’YE GELECE⁄‹N‹ ÖNGÖRÜYOR MUSUNUZ ?
Heyet s›ras›nda en az›ndan bir yeni
Flaman firmas› at›k yönetimi konusunda
ilan edilecek. Ayr›ca, takip edilecek çok
ﬂey var. ‹stanbul’daki Belçika Konsoloslu¤u’nda bulunan Yat›r›m ve Ticaret ofisimiz son aylarda çeﬂitli sektörlerden birçok
Flaman ﬂirkete Türkiye’deki detayl› yat›r›m planlar› hakk›nda yard›mc› oldu; otomotiv endüstrisi tedarikçileri, tekstil üreticileri, ambalaj firmalar›, yap› malzemesi
üreticileri... Ayr›ca, s›k s›k bu firmalar›
TYDTA, (T.C. Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek
ve Tan›t›m Ajans›)’yla biraraya getiriyoruz;
TYDTA Flaman firmalardan gelen yat›r›m
plan›lar›n›n say›s›n›n son zamanlarda artt›¤›n› do¤rulayabilir. Son 10 veya 15 y›lda
Flaman ﬂirketlerin Türkiye’de yat›r›mlar›
gayet iyi gidiyor: Deceuninck/Egepen
(pencere profilleri), Ontex (Canbebe bebek bezi), Bekaert (çelik kord), Bekaert
Textiles (yatak kumaﬂ›),... Onlar›n hikayeleri Türkiye’ye gelmek isteyen di¤er firmalara da ilham veriyor.

BELÇ‹KA’DAK‹ TÜRK YATIRIMLARININ MEVCUT DURUMU NED‹R?
ÖNÜMÜZDEK‹ DÖNEMDE BAﬁKA
TÜRK YATIRIMLARININ OLACA⁄INI
ÖNGÖRÜYOR MUSUNUZ?

Belçika’daki büyük Türk ﬂirketlerinin
yat›r›mlar›n›n miktar› ve büyüme oran›
hala çok düﬂük. (Küçük ölçekli yat›r›mlar› saym›yoruz.) Muhtemelen bizim varl›¤›m›z Türkiye’de yeteri kadar bilinmiyor. Procter & Gamble, Toyota, Pfizer,
Sara Lee ve Nike gibi birçok dünya lideri ﬂirketlerin Avrupa Da¤›t›m Merkezleri
Flaman Bölgesi’nde iken, burada Türkiye’den pek de fazla firma bulunmuyor.
Ancak olanlar aras›nda Kavakl›dere (ﬂarap) ve Temsa (otobüs) gibi ünlü isimleri sayabiliriz.
Geçen y›l Belçika’daki yat›r›m ve vergilendirme ajanslar›ndan gelen uzmanlarla
bir roadshow gerçekleﬂtirildi. Aç›kcas› baz› Türk firmalar› örne¤in g›da sektöründen- Bat› Avrupa’da yat›r›m için Flaman
Bölgesi’ni listelerine ald›lar. Bu firmalardan biri Antwerp Liman›’nda faaliyete
baﬂlamak istiyor iken , bir di¤eri Almanya’ya ve Hollanda’ya kolay ulaﬂ›m imkan›
sa¤lamas› ve bu ülkelerden daha ucuz
maliyeti olmas› nedeniyle Limburg eyaletinde gözü vard›. Ne yaz›k ki baz›lar› finansal kriz nedeniyle projelerini erteledi,
ancak bu y›l›n sonunda veya 2011’de bu
firmalardan haber almay› bekliyoruz.
Flaman Bölgesi’ni daha iyi bilinir hale
getirmek için, Baﬂbakan›m›z›n Türkiye
ziyareti s›ras›nda yat›r›m semineri düzenliyoruz. Bölgemiz stratejik olarak 600
km2’lik bir yar›çap içinde , Avrupa Birli¤i’nin sat›nalma gücünün yüzde 60’›na
ulaﬂma imkan› ile Bat› Avrupa’n›n kalbinde yer almaktad›r. Flaman Bölgesi,
Antwerp Liman›, Zeebrugge, Oostende
ve Gent, Brüksel Havaalan› gibi karayolu, demiryolu, hava ve su yolu ba¤lant›lar›yla yo¤un bir a¤a sahip. Ve
Türkiye’nin Belçika’yla d›ﬂ ticaret hacminin yüzde 85’inden fazlas›, Flaman
Bölgesi’yle yap›l›yor.
Bilgi için; cozbay@deik.org.tr

Cumhurbaﬂkan› Gül, Kore yolcusu
Abdullah Gül,
Kore
Cumhuriyeti’ne
13 Haziran’da
gidecek.

Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül, 13-16 Haziran’da Kore Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyarette bulunacak. Cumhurbaﬂkan› Gül’e söz konusu ülkede faal olan ve iﬂ yapmay› planlayan iﬂ adamlar›n›n kat›l›m›yla TOBB / DE‹K
organizasyonunda oluﬂturulacak bir heyette
refakat edecek. Ziyaret kapsam›nda Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül, bakanlar ve beraberindeki resmi Türk heyetinin teﬂrif edecekleri,
karﬂ› ülkeden iﬂadamlar›n›n da kat›l›mlar›yla
gerçekleﬂtirilecek iﬂ konseyi toplant›lar›nda
iﬂbirli¤i imkanlar›n›n ele al›nmas› ve firmalar
aras› ikili görüﬂmelere yer verilmesi planl›yor.
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DE‹K iﬂbirli¤iyle Fransa D›ﬂ
Ticareti Geliﬂtirme Ajans› (UBIFRANCE) taraf›ndan 14-16 Haziran
2010 tarihlerinde The Marmara
Hotel ‹stanbul’da ‘Türk Frans›z
Ticaret Forumu’ gerçekleﬂtirilecek. Fransa Ekonomi Bakan›
Christine Lagarde’›n kat›l›m›yla
geçekleﬂtirilecek olan ve son y›llarda iki ülke aras›nda düzenlenen en büyük ticaret etkinli¤i
olan Forum kapsam›nda, iki gün
süresince ikili firma görüﬂmeleri,
sektörel iﬂbirli¤i f›rsatlar› ile d›ﬂ
ticaret ve iﬂ mevzuat› atölyeleri
gerçekleﬂtirilecek, proje geliﬂtirme konusunda firmalara bilgi
vermek amac›yla dan›ﬂmanl›k
noktalar› bulunacak. Forum’a D›ﬂ
Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan’›n da kat›l›m›
bekleniyor. Forum’a ambalaj (g›da ve ilaç sektörü), plastik dönüﬂümü, kimya sanayii için ekipman, inﬂaat malzemeleri, g›da ve
g›da sanayii ekipmanlar›, yenilenebilir enerji, otomobil, mekanik
bak›m, tekstil ekipmanlar›, tekstil,
giyim sanayii için kumaﬂ, hammadde ve aksesuar, sa¤l›k, kozmetik ve kiﬂisel bak›m ürünleri,
biliﬂim ve iletiﬂim teknolojileri
alanlar› baﬂta olmak üzere çeﬂitli
sektörlerden 100’ü aﬂk›n Frans›z
firman›n kat›l›m› öngörülüyor.
Bilgi için; leylagurbuz@deik.org.tr

Levent
Toplant›lar›’nda
G20
konuﬂulacak
DE‹K, Türkiye’nin gelece¤ini
ilgilendiren sorunlar›n belirlenmesine ve tart›ﬂ›lmas›na katk›
sa¤lamak amac›yla oluﬂturdu¤u
Levent Toplant›lar› platformunun
dördüncü etkinli¤ini TEPAV ve
Kanada Büyükelçili¤i’nin iﬂbirli¤iyle gerçekleﬂtirecek. “Küresel
Ekonomiyi Yönetmek: Toronto’dan Türkiye’ye Kanada’n›n
G20 Zirvesi” baﬂl›¤› alt›nda 8 Haziran 2010 tarihinde 14:00- 15:30
saatleri aras›nda TOBB Plaza’da
ücretsiz olarak gerçekleﬂtirilecek
olan toplant›, Toronto Üniversitesi profesörü ve G8 Araﬂt›rma
Grubu’nun direktörü, G20 Araﬂt›rma Grubu’nun yard›mc› direktörü Dr. John Kirton’un sunuﬂu
ile baﬂlayacak. Toplant›y› müteakiben yap›lacak olan interaktif
tart›ﬂma ile önemli bir soruya yan›t aranacak; “2008 y›l› küresel
finans krizinde önemini çok daha yak›ndan hissetti¤imiz G20
yap›lanmas›na Kanada ve Türkiye’nin yapabilecekleri potansiyel katk›lar ba¤lam›nda nas›l ortak bir hareket mekanizmas›
oluﬂturulabilir?” Temel amac› finansal hareketlerin do¤ru bir
de¤erlendirmesini yapmak ve
mali istikrar›n oluﬂturulmas›n›
sa¤lamak olan G20 yap›lanmas›, Kanada ve Türkiye taraf›ndan küresel mali ve ekonomik
geliﬂmeleri yak›ndan izleme ve
uluslararas› alanda siyasi etkilerini art›rmak için bir f›rsat
olarak de¤erlendirilebilir.
Bilgi için; csumer@deik.org.tr
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Türk-Arap Ekonomi Forumu Recep Tayyip Erdo¤an ve Lübnan
Baﬂbakan› Saad Hariri’nin kat›l›m›yla 10-11 Haziran’da yap›lacak.

Flaman Bölgesi Ticaret ve
Yat›r›m Ataﬂesi Raphael
Pauwels, 9 Haziran’da gerçekleﬂtirilecek ‘Türk-Belçika ‹ﬂ Forumu’nda TürkFlaman iﬂbirlikleri kurularak Türkiye’nin ihtiyaç duydu¤u büyük altyap› ve çevre
teknolojileri yat›r›mlar›na
çözümler üretmek amac›nda olduklar›n› söyledi.

