‹HRACAT ‹Ç‹N
B‹RB‹R‹M‹ZE
DESTEK VERMEL‹Y‹Z
Türk sanayiini ayn› çat› alt›nda buluﬂturan MÜS‹AD Genel

Baﬂkan› Ömer Cihad Vardan,
Türkiye’nin içinde bulundu¤u
ekonomik durumu de¤erlendirirken, MÜS‹AD’›n ekonomiye
yönelik planlar›ndan bahsetti.
Sayfa 4
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LÜBNAN ‹LE
‹ﬁB‹RL‹⁄‹ FIRSATI
Baﬂbakanl›k
binas›nda
Lübnan Baﬂbakan› Saad
Hariri ile biraraya gelen
TOBB/DE‹K Baﬂkan› Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye ile
Lübnan aras›nda ekonomik
iﬂbirli¤inin art›r›lmas› için
somut ad›mlar at›lmas›n› istedi. Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye ile Lübnan aras›nda serbest ticaret anlaﬂmas› imzalanmas›n›n bunun ilk ad›m›
olaca¤›n› kaydetti. Vizelerin kald›r›lmas›n›n ard›ndan karﬂ›l›kl› gidiﬂ-geliﬂlerin artt›¤›na dikkat çeken
Hisarc›kl›o¤lu, uçuﬂ seferlerinin s›klaﬂt›r›lmas› gerekti¤ini belirtti. Lübnan’a Suriye üzerinden karayolu ile
gelerek s›n›r kap›lar›ndaki
durumu gözledi¤ini kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, kamyonlar›n kap›larda uzun süre beklemesinin maliyetini
Lübnanl›lar›n ödedi¤ine
dikkat çekti. Sayfa 3

‹HRACATTA
DAHA ÇOK
‹ﬁ VAR

Bugüne kadar pek
çok ülkeye ihracat yapan Türk iﬂadamlar›n›n
ihraç ürünlerinin baﬂ›nda otomotiv, haz›rgi- YASEM‹N
yim, tekstil, kimya, pet- SOLAK
ro-kimya, hal›, mobilya,
pamuk, tütün ve kuru g›da ürünleri
yer al›yor. Bir süre öncesine kadar
Türkiye emek yo¤un ürünlerini Bat›’ya rahatl›kla ihraç edebiliyordu.
Ancak Hindistan, Çin, Pakistan,
Bangladeﬂ gibi ülkelerde emek yo¤un endüstrilerde üretim yapmak
çok daha anlaml› hale gelince Türkiye’den ürün alan ülkelerdeki iﬂadamlar›n›n yan› s›ra Türkler bile bu
ülkelerden ithalat yapmay› ya da bu
ülkelerde üretim yapmay› tercih
eder hale geldi. Türkiye’nin ihracat
kalemlerinde baz› de¤iﬂiklikler yapmak zorunlulu¤u giderek daha fazla
göze çarp›yor. Yüzde 14-16 aral›¤›na
oturan iﬂsizlik gözönünde bulunduruldu¤unda Türkiye’nin ihracatta geriye düﬂme ﬂans› kalmad›.
DE‹K, “Hangi ülkeye ne sat›labilir” sorusuna yan›t›n adresi. Asya Pasifik, Amerika, Ortado¤u-Körfez, Af-
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rika, Güneydo¤u Avrupa ve Avrasya
bölgelerinde ihracat yap›labilecek
yeni pazarlar bulunuyor. Afrika ülkeleri ile Türkiye aras›ndaki iliﬂkilerin bugüne kadar geliﬂmemesi ancak
Afrika’n›n son dönemde önem kazanmas›yla birlikte Türk iﬂadamlar›n›n Afrikal› yat›r›mc›larla birlikte masaya oturma iste¤i de giderek art›yor.
Afrika’da halihaz›rda bulunan ticari
iliﬂkilerin yan› s›ra ihracat yap›labilecek yeni kalemler de var.
Amerikan bölgesine bakt›¤›m›zda; Türk-Amerikan iliﬂkilerinde son
y›llarda gelinen nokta karﬂ›l›kl› daha fazla ticaret yapmak gerekti¤ini
ortaya ç›kar›yor. Amerika’n›n dünya ülkeleri ile gerçekleﬂtirdi¤i ticaretin çok az k›sm›n› Türkiye ile
yapmas› ikili iliﬂkilerin geliﬂmesi
için yeni yat›r›mlar›n ortaya konmas› gerekti¤ini gösteriyor.
Türkiye’nin Avrasya ile olan iliﬂkilerinde bugüne kadar gerek tarihsel ba¤ gerekse kültürel yak›nl›k
nedeniyle pek çok bölgeye nazaran daha iyi iliﬂkiler görüldü. Özellikle Avrasya Bölgesi’nin geliﬂmekte olan ülkelerinde öne ç›kan pa-

SONY, BU YIL HER EVE B‹R ÜRÜNLE
G‹RMEY‹ HEDEFL‹YOR
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zarlar nedeniyle de pek çok sektörde yeni yat›r›m ve ihracat imkânlar› da ortaya ç›k›yor. Türkiye’nin ihracat›nda yak›n mesafede
bulunan ülkeler Güneydo¤u Avrupa. Bu ülkelerle olan iliﬂkilerin daha da ileri bir seviyede gerçekleﬂmesi gerekti¤ine inanan Türk yat›r›mc›lar bu konuda potansiyel sektörler bulundu¤una iﬂaret ediyor.

Körfez’de tüm sektörlere
ihracat imkân› var
Körfez Bölgesi’nde Türk yat›r›mc›lar için hemen hemen ayn› sektörlerde yat›r›m imkân› ve ihracat
olana¤› bulunuyor. Körfez ülkelerinin benzer özellikte olmalar›
nedeniyle bu ülkelere yap›lacak olan
ihracatta sektörler ayn› isimlerde
bulunuyor; inﬂaat, yap› malzemeleri,
mobilya, g›da ve tar›m ürünleri,
savunma sanayii, turizm...
Ortado¤u ülkeleri ile yeni dönemde sektörel de¤iﬂiklikler görülmeye
baﬂland›. Ortado¤u ülkeleri hem
güvenilir oldu¤u hem de dayan›kl›
mallar ürettikleri için Türk iﬂadamlar›na güveniyor. Sayfa 6

TÜRK‹YE KR‹ZDE LÜKSE
2.5 M‹LYAR EURO HARCADI

ASYA PAS‹F‹K
Hindistan’a otomotiv ve yedek parçalar›, do¤al taﬂlar
ve g›da ihracat› yap›labilir. Çin, Do¤u k›y›lar›na oranla daha az geliﬂmiﬂ olan Orta ve Bat› bölgelerinin kalk›nmas› için çeﬂitli yat›r›m teﬂvikleri veriyor. Endonezya, Bangladeﬂ ve Malezya da f›rsatlar bar›nd›r›yor.

AVRASYA
Azerbaycan’a makine ve cihazlar, aletler ve parçalar›, elektrikli cihazlar, motorlu kara taﬂ›tlar›,
traktör, bisiklet, motosiklet gibi taﬂ›tlar›; Afganistan’a ilaç, dayan›kl› g›da maddeleri, Belarus’a örme mensucat, kabuklu yemiﬂ ihracat› yap›labilir.

Akbank ve DE‹K 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
ilkinde Muzaffer Çilek KOB‹’lerle bir araya geldi.
Seminerde Konuﬂan DE‹K
‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona
Y›rcal›, projeye iliﬂkin ﬂunlar› kaydetti: “Akbank ile baﬂlad›¤›m›z bu çal›ﬂmayla ihracat yapmayan Türk iﬂadamlar›m›za ulaﬂarak ‘Nas›l ihracat yapar›z?’ sorusunun yan›tlar›n› anlataca¤›z. ‹hracat›
geliﬂtirmek için baﬂlatt›¤›m›z
bu çal›ﬂman›n Türk giriﬂimcisi için oldukça olumlu sonuçlar do¤uraca¤›na inan›yorum.” Sayfa 3

AYIN ÜLKES‹ YUNAN‹STAN
Türk-Yunan ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Selim Egeli,
Yunanistan’›n Türkiye’ye olan ithalat›n› biraz daha
art›rmas› durumunda, 3.5 milyar düzeyinde olan
toplam müﬂterek d›ﬂ ticaret hacminin 5 milyar
dolar seviyesine yükselebilece¤ini söyledi.

AFR‹KA
Fas’a elektrikli makine, ilaç, yar›mamul tekstil
ürünleri, demir-çelik, çimento; Tunus’a f›nd›k, tatl›
bisküvi ve gofretler; Cezayir’e bakliyat ve süt ürünleri ihracat› yap›labilir. ‹hracat yap›labilecek ülkeler
aras›nda M›s›r, Sudan, Etiyopya ve Kenya da var.

AMER‹KA
Amerika’ya g›da ürünleri, sert kabuklu yemiﬂler,
kuru meyveler, enerji içecekleri, m›s›r, yulaf gevrekleri, katk› maddesi içermeyen do¤al meyve sular›; Brezilya’ya otomotiv, beyaz eﬂya, inﬂaat
malzemeleri, demir&çelik, markalaﬂm›ﬂ tekstil
ürünleri ihrac› yap›labilir.
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L‹BYA ‹NﬁAATTA 160 YEN‹ PROJE
‹Ç‹N TÜRK‹YE’YE KAPI ARALADI
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SAYFA 2
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DIﬁ T‹CARETTE KARA DEL‹K
DE⁄‹ﬁMEYEN KADER‹M‹Z
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Son dönemde ihracatta önemli bir baﬂar›ya imza atan Türkiye, krizin etkilerini yumuﬂatt›. Ancak art›k yeni pazarlara yeni ürünlerle gitmesi kaç›n›lmaz
hale geldi. Hangi pazara ne sat›labilir? 20 y›l› aﬂk›n süredir Türkiye’nin d›ﬂ ticaretini art›rmak için çal›ﬂan DE‹K bu alanda en geniﬂ bilgi a¤›na sahip.

‹HRACATYAPMAYAN
KOB‹’LERE ULAﬁILACAK

2

AYIN ÜLKES‹

3 MAYIS 2010
PAZARTES‹

SON AYLARIN EN ÇOK KONUŞULAN ÜLKESİ

YUNAN‹STAN

Türk-Yunan ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Selim Egeli, Yunanistan’›n
Türkiye’ye olan ithalat›n› biraz
daha art›rmas› durumunda,
3.5 milyar düzeyinde olan toplam müﬂterek d›ﬂ ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine yükselebilece¤ini söyledi.
Son aylar›n belki de en çok konuﬂulan ülkesi Yunanistan. Küresel mali krizin etkilerini
yaﬂayan Yunanistan için, di¤er AB ülkeleri taraf›ndan kurtarma planlar› yap›l›yor. Türk-Yunan ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Selim Egeli ise, “Yunanistan’daki ekonomik durumun, zorluklar›n,
müﬂterek d›ﬂ ticaretimiz ve genel ekonomik
iliﬂkilerimiz aç›s›ndan olumlu sonuçlar do¤urabilece¤ine inan›yorum” diyor. Yunanistan’›n
halihaz›rdaki ithalat›n› biraz daha Türkiye yönünde art›rmas› durumunda, 3.5 milyar düzeyinde olan toplam müﬂterek d›ﬂ ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine yükselebilece¤ini
söyleyen Egeli, ﬂöyle devam ediyor: “Bu durumdan hem Yunanistan hem de Türkiye daha
kârl› ç›kar. Yunanistan Almanya’dan, ‹talya’dan
veya Amerika’dan ithal etti¤i birçok sanayi ürününü Türkiye’den daha ucuza ve daha az navlun ücretiyle temin edebilir. Yeter ki aram›zda
1999’dan beri devam etmekte olan güven ortam›n›n sürdürülebilirli¤i garanti alt›na al›nabilsin. K›saca art›k iki ülke aras›nda 40 y›ldan beri
sürmekte olan k›ta sahanl›¤›, hava sahas› ve en
önemlisi K›br›s sorunlar› sona ersin, savaﬂ
uçaklar› birbirlerini tahrik etmekten vazgeçsin.”
Türkiye ile Yunanistan aras›ndaki d›ﬂ ticaret
hacminin 3.5 milyar dolar oldu¤unu ve a¤›rl›kl›
olarak Türkiye lehine oldu¤unu anlatan Egeli,
“2009’da 2.8 milyar dolarl›k d›ﬂ ticaret gerçekleﬂtirdik. 1.6 milyar dolar ihracat, 1.2 milyar dolar ithalat yapt›k. 2009’un ﬂubat ay›nda 370.2 milyon dolarl›k d›ﬂ ticaret hacmimiz, bu y›l›n ayn› döneminde 415.5 milyon dolar olarak gerçekleﬂti” diyor.
Yunanistan’›n Türkiye gibi bir sanayi ekonomisine sahip olmad›¤›na dikkat çekiyor Egeli. Yunan ekonomisinin hizmet sektörü a¤›rl›kl›
oldu¤una de¤inen Egeli, “AB’ye uyum sa¤lad›¤› y›llarda Yunan ekonomisini ilgilendiren birçok konuda önemli reformlar› gerçekleﬂtirmiﬂlerdir. Bunun sonucu bankac›l›k, sigortac›l›k,
enerji da¤›t›m› ve turizm gibi hizmet sektörlerinde önemli kazan›mlar› olmuﬂtur” diyor. Bugün Balkan ülkelerindeki en büyük yat›r›mc›lar›n Yunan ﬂirketleri oldu¤unu söyleyen Egeli,
Türkiye’de yabanc› sermaye yat›r›mc›lar› aras›nda Yunan kuruluﬂlar›n›n yedinci s›rada oldu¤unu ve gemicilik sektöründe ise dünya liderli¤ini sürdürdü¤ünü belirtiyor.

Yunanistan mevcut sanayi ve teknoloji alt yap›s› itibariyle
sanayi ürünleri ihracat›nda Avrupa Birli¤i içinde rekabet
gücü en düﬂük ülkeler aras›nda yer al›yor.

Yunanistan 11 milyon civar›ndaki nüfusuna ra¤men al›m gücü yüksek bir tüketici profiline sahip
ve önemli bir ithalatç›. Dolay›s›yla co¤rafi yak›nl›k avantaj›yla Türkiye ’nin daha fazla pay sahibi
olabilece¤i bir pazar olma özelli¤i taﬂ›yor.

Türkiye-Yunanistan D›ﬂ Ticareti

Y›llar ‹hracat ‹thalat Denge Hacim ‹hr/‹th

‘S‹YAS‹ ‹ST‹KRAR
MAYISTA SA⁄LAMLAﬁACAK’
Selim Egeli, bu y›l Yunanistan ile Türkiye aras›ndaki siyasi istikrar›n may›s ay›nda
iki baﬂbakan aras›ndaki görüﬂmeden sonra
daha sa¤lamlaﬂaca¤›n› söylüyor. Egeli, bunun ekonomik iliﬂkilere de etkisinin olumlu
olaca¤›na inan›yor: “Dolay›s›yla d›ﬂ ticaret
toplam›m›z›n 4 milyar dolar› geçece¤ine
inan›yorum. Yunanistan’dan ise sermaye ithalinin artaca¤›na inan›yorum. Çünkü önümüzdeki yak›n ve uzak gelecekte Yunan
sermayesinin yat›r›m yapaca¤› en uygun ülke Türkiye’dir. Yunan kuruluﬂlar›n›n krizden daha az etkilenmeleri için en büyük
f›rsat Türkiye’ye yat›r›m yapmalar›.”
Türkiye’den genel olarak di¤er AB ülkelerine yap›lan ihracat›n Yunanistan’a da yap›ld›¤›n›, bunun içinde otomotiv, makine,
demir/çelik, tekstil, haz›rgiyim, g›da gibi
sektörlerin yer ald›¤›n› anlatan Egeli, “Potansiyel olarak yak›n gelecekte müteahhitlik
konusunda üçüncü ülkelerde Türk-Yunan
iﬂbirli¤inin artaca¤›na, turizmde müﬂterek
pazarlamalar›n, ortakl›klar›n baﬂlayaca¤›na,
Yunanistan’da g›da, haz›rgiyim ve bankac›l›k
sektörlerinde Türk yat›r›mc›lar›n ço¤alaca¤›na,
enerji konusunda iﬂbirli¤inin önem kazanaca¤›na inan›yorum” diyor.

YUNAN‹STAN EKONOM‹S‹
Egeli, Yunanistan ile yap›lan ticarette yaﬂanan sorunlar›n nedenini ﬂöyle anlat›yor: “Genel olarak, maalesef aram›zda halen devam
etmekte olan siyasi anlaﬂmazl›klar›n sonucu
bir türlü sa¤layamad›¤›m›z, karﬂ›l›kl› güvensizlikten kaynaklanan ve bürokrasinin çeﬂitli kademelerinde karﬂ›m›za ç›kan çeﬂitli olumsuzluklar var. Ama ben bunlar›n da k›sa bir gelecekte çözüm bulaca¤›na inan›yorum.” Yunanistan’›n 2003 y›l›nda 50 milyar euro s›n›r›n›
aﬂan toplam d›ﬂ ticaret hacmi son beﬂ senede yaklaﬂ›k yüzde 50 art›ﬂ göstererek 2008
sonunda 78 milyar euroya ulaﬂm›ﬂt›. Dolar
baz›nda yap›lan de¤erlendirmede ise toplam d›ﬂ ticaret hacminin ilk kez 2007 y›l›nda 100 milyar baraj›n› aﬂt›¤› görülüyor. Yunanistan’›n ihracat›n ithalat› karﬂ›lama oran›
son dönemlerde yüzde 30’lar civar›nda seyrediyor. 2008 sonunda 50 milyar dolara ulaﬂan cari aç›¤›n en önemli sebebi an›lan ora-
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n›n bir türlü istenen seviyeye ulaﬂmamas›
olarak görülüyor. Yunanistan’›n mevcut sanayi ve teknoloji altyap›s› itibariyle sanayi
ürünleri ihracat›nda Avrupa Birli¤i içinde
rekabet gücü en düﬂük ülkeler aras›nda yer
almas›, d›ﬂ ticaretin ödemeler dengesindeki
zay›f halka olmas›na neden oluyor. 2008 y›l›nda Yunanistan’›n d›ﬂ ticaretinde ilk 10 s›ray› alan ülkeler incelendi¤inde, ilk s›rada
Almanya yer al›yor. Rusya, Çin ve Türkiye
AB üyesi olmayan üç ülke olarak yer al›yor.
Türkiye; Yunanistan’›n en fazla ihracat yapt›¤› ülkeler s›ralamas›nda dokuzuncu, ithalat yapt›¤› ülkeler s›ralamas›nda on ikinci
s›rada yer al›yor. Yabanc› sermayenin ilgisini çekmekte baﬂar›l› bulunmayan Yunanistan’a; ‹statistik Kurumu verilerine göre
2006 y›l›nda yap›lan 5.4 milyar dolar yabanc› sermaye yat›r›m›, tarihindeki en yüksek
sermaye giriﬂinin oldu¤u y›l olarak kabul
ediliyor. Rakam›n bu seviyeye ç›kmas›nda
Emporiki ve Geniki Bankalar›n›n hisselerinin al›nmas›n›n büyük pay› bulunuyor.
2007 y›l›nda 1.9 milyar dolar ve 2008’de 4.6
milyar dolar do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›m› yap›lm›ﬂ olup 2008 sonunda yabanc›
sermaye stoku 40 milyar dolar› aﬂm›ﬂ bulunuyor. 2008’de Deutsche Telekom yaklaﬂ›k
2.5 milyar euro ödeyerek Yunan Telekom
ﬂirketi OTE’nin yüzde 20 hissesini sat›n al-
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d›. Ayn› dönem itibariyle Yunan ﬂirketleri
taraf›ndan yurtd›ﬂ›nda yap›lan yat›r›mlar›n
toplam› 36 milyar dolara yaklaﬂm›ﬂ bulunuyor. Yunan ﬂirketlerinin yat›r›mlar› baﬂta
bankac›l›k alan›nda olmak üzere Balkanlar’da yo¤unlaﬂ›yor. 2009 y›l›n›n ilk yar›s›ndaki yat›r›mlar›n toplam› 1.7 milyar euro civar›nda oldu. Bir önceki y›l›n ayn›
dönemine göre yüzde 37 civar›nda bir gerileme gözleniyor. Yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n yar›s›na yak›n bölümü Lüksemburg merkezli ﬂirketler taraf›ndan yap›l›rken, Hollanda yaklaﬂ›k yüzde 10’la ikinci
s›rada yer al›yor. ‹ngiltere, Fransa, Almanya ve ABD yüzde 5 civar›nda paylarla takip eden ülkeler aras›nda yer al›yor.
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DEN‹Z TAﬁIMACILI⁄I
VE GEM‹C‹L‹K
Yunanl›lar adalarla iletiﬂimde kazand›klar› tecrübelerini ticarete aktarmay› baﬂararak bugün dünyan›n en büyük gemicilik filosuna sahip bulunuyor. Gemi taﬂ›mac›l›¤›n›n Yunanistan ekonomisi için hayati bir
yeri var. Sektörün geliri ile ilgili net rakamlara ulaﬂmak kolay olmamakla birlikte,
2007 y›l›nda bu de¤erin 17 milyar euroyu aﬂt›¤› tahmin ediliyor. Bu rakam
sadece Yunan bayrakl› gemilerden ve
limanlardan elde edilen gelirler. Ancak
filonun büyük bölümünün Yunan band›ral› olmad›¤› düﬂünüldü¤ünde ve cari
aç›¤›n 44 milyar dolar oldu¤u dikkate
al›nd›¤›nda sektörün ekonomideki yeri
daha iyi anlaﬂ›l›yor. Öte yandan gemi
sahiplerinin Yunan ekonomisine bir di¤er katk›s›n›n Yunan hükümetlerinin
yeni mevzuat düzenlemelerinin ard›ndan gemicilikten kazand›klar› ile baﬂka
alanlarda yat›r›m yapmalar› olarak bekleniyor. Gemicilik sektöründeki liderli¤i uzunca bir süre devam ettirmek isteyen Yunanistan buna ba¤l› olarak demiryolu taﬂ›mac›l›¤› ve limanlar gibi yat›r›mlar›na da devam ediyor. Hükümet;
2006-2015 aras›nda 10 y›l sürecek ve
yaklaﬂ›k maliyeti 6 milyar euro olan limanlardaki altyap›n›n iyileﬂtirilmesine
yönelik bir proje baﬂlatt›.

ENERJ‹

Liberal bir enerji piyasas›na sahip olan
Yunanistan, son y›llarda enerji konusunda
bölgesindeki ana merkezlerden biri olma
yönünde geliﬂiyor. Avrupa, ABD ve Japonya’n›n önde gelen firmalar› ile petrol ve
gaz alanlar›ndaki birleﬂmeler Yunanistan’›
global enerji sektöründe gündeme getirme¤e devam ediyor. Yunanistan’da yenile-

nebilir enerjiye olan talep neticesinde 750
megavat kurulu gücünde enerji sa¤lanm›ﬂ
olup, bu miktar›n 2010 y›l›na kadar ikiye
katlanmas› bekleniyor. 2010 y›l›nda yenilenebilir enerji alan›nda gerçekleﬂecek yat›r›mlar›n 2.5 milyar euroya ulaﬂmas› öngörülüyor.

GIDA VE ‹ÇECEK

G›da ve içecek Yunanistan’›n
üretimde en h›zl› büyüyen ve dinamik
alan›. En karl› Yunan firmalar›n yüzde
25’i g›da ve içecek üretiminde faaliyet
gösteriyor. Sektörün büyüme oran› tüm
Yunan üretim sektörünün iki kat›. Yunanistan’daki ürün maliyetleri Avrupa Birli¤i’nin geniﬂleme sürecine ra¤men Avrupa
Birli¤i üye ülkeleri aras›nda rekabetçi
avantaj›n› korumakta ve yüksek standartlar› tutturuyor. Bu alanda faal firmalar Güneydo¤u Avrupa ve Ortado¤u ile mevcut
ihracat ve ithalat a¤lar›n› geliﬂtiriyor.

TUR‹ZM

Üç taraf› denizlerle çevrili olan Yunanistan dünyada en fazla turist çeken
ilk 20 ülke aras›nda yer al›yor. Turizm
gelirlerinin GSY‹H’ye direkt katk›s› yüzde 7.5’tir. Ancak turizm sektörünün yaratt›¤› istihdam ve girdiler ile bu katk›n›n yüzde 16.5’lere ulaﬂt›¤› görülüyor.
Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi’nin
(WTTC) Yunanistan’la ilgili 10 y›ll›k tahmini sektörün y›ll›k büyüme oran›n›n
yüzde 4’e yak›n olaca¤›, turizmin 10 y›l
sonunda GSY‹H’ye katk›s›n›n da yüzde
17.5’lere yaklaﬂaca¤› ﬂeklinde.

BANKACILIK
Yunanistan’da 1997’den beri ticari bankac›l›k sektöründe h›zl› bir konsolidasyon
süreci görülüyor. Özelleﬂtirme programlar›
dahilinde kamuya ait alt› bankan›n sat›ﬂ›
tamamlanm›ﬂ bulunuyor. Ticari bankalar
aras›ndaki birleﬂmeler neticesinde beﬂ
büyük banka pazar›n yaklaﬂ›k yüzde 80’ine
hakim durumda. Bankac›l›k sektörü son
dönemlerde d›ﬂa aç›lmaya, özellikle Balkanlar ve Güneydo¤u Avrupa’daki faaliyetlerini
geniﬂletmeye baﬂlad›. Ekonomi ve Maliye
Bakanl›¤› bu bölgelerde pazar›n yüzde
20’sinin Yunan bankalar› taraf›ndan kontrol edildi¤ini ifade ediyor. Bankalar
yat›r›m bankac›l›¤›, ortak fonlar, leasing,
sigorta, komisyonculuk ve kredi kartlar›yla iﬂtigal eden iﬂtirakleriyle faaliyetlerini
gerek Yunanistan gerekse d›ﬂ pazarda
geniﬂletmeye devam ediyor.
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Oman ziyareti Ortado¤u ve
Körfez’deki ihaleleri de etkiler
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün 12-14
Nisan tarihleri aras›ndaki Oman ziyareti, Ortado¤u ve Körfez ülkelerinde önümüzdeki dönemde aç›lacak milyarlarca dolarl›k ihalelerde
önemli bir role sahip.

D‹Z‹LER LOB‹ ARACI OLACAK
Ziyaret çerçevesinde Oman’da Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi’nin (DT‹K) AfrikaOrtado¤u-Körfez Bölge Komitesi toplant›s› da yap›ld›. Toplant›ya, DE‹K Denetim Kurulu Baﬂkan› Hüseyin Üzülmez, DE‹K Yonetim Kurulu Üyesi ve
Muteahhitler Birli¤i Baﬂkan› Erdal Eren,
DT‹K Afrika-Ortado¤u-Körfez Komitesi
Baﬂkan› Tunç Özkan, Türk-Kore ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Ali Kibar, Türk-Oman ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan› Tevfik Öz ve DT‹K
üyeleri kat›ld›. 10 Nisan 2009’da kurultayla Kurucu Meclisi oluﬂturulan
DT‹K’in bir y›lda yapt›klar›n›n ele al›nd›¤› toplant›da, önümüzdeki dönemde daha etkin lobi faaliyeti yürütmek için sosyal alanda da faal olunmas›na yönelik
öneri tart›ﬂ›ld›. Komite Baﬂkan› Tunç Özkan, Türk iﬂadamlar›n›n bulunduklar› ülkelerde sosyal sorumluluk projeleri üstlenebileceklerini, bu sayede iki ülke aras›ndaki siyasi iliﬂkilerden ba¤›ms›z, olumlu
bir imaj geliﬂtirilebilece¤ini kaydetti.

Lübnan ile
iﬂbirli¤i f›rsatlar›

Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün ziyareti, Oman’da iﬂ yapmak isteyen Türk firmalar› için moral kayna¤› oldu.

TÜRK F‹RMALAR MARKAJA ALDI
ENKA

60 bin kiﬂilik kenti
kurmaya aday
Oman’›n en prestijli projelerinden
biri olan Blue City adl› kentin inﬂas›nda yer alan Enka, 60 bin kiﬂilik
yeni bir kentin kurulumuyla da ilgileniyor. Önümüzdeki dönemde bu
kent için yap›lacak ihalelerin toplam bedelinin 10-15 milyar dolar
olmas› bekleniyor. Bu ihaleler, kamu binalar›, oteller, elektrik sanrallar›n› kaps›yor.

FERNAS

2 milyar dolarl›k
boru hatt›na talip

Türkiye’nin en büyük endüstriyel boru firmalar›ndan Fernas, Oman’da
yaklaﬂ›k 2 milyar dolar de¤erinde
ihaleye giriyor. ‹haleyi açan kuruluﬂlardan biri British Gas di¤eri ise
Oman’›n kamuya ba¤l› petrol ﬂirketi PDO. Di¤er yandan Atila Do¤an
da yine PDO’nun petrol sahalar›nda üretimi art›racak kuyular aras›
boru hatt› ve sulu petrolün dam›t›m› amac›yla aç›lan ihaleye teklif

verdi. 10 y›l› kapsayan iﬂin mali
büyüklü¤ünün milyar dolar düzeyinde oldu¤u belirtiliyor.

STFA

Yol ihalesinin ard›ndan
yeni projelere göz dikti

Türkiye’nin en büyük müteahhitlik
firmalar›ndan STFA, Oman’da 200
milyon dolarl›k yol ihalesinde ikinci
geldi. ‹halenin iki ayr› firmaya verilmesi bekleniyor. ﬁirket 1,5 milyar
dolarl›k bir proje olan Doqum Liman›’n› yap›yor. Ayn› kent civar›ndaki
300 milyon dolarl›k altyap› iﬂleri ile
ilgileniyor. ﬁirket ayr›ca 500 milyon
dolarl›k Salalah Liman› ve 450 milyon dolarl›k Bidbid-Sur Yolu’nun
ihaleleriyle ilgileniyor.

TEF‹ROM

Zubair Corporation
ile stratejik ortakl›¤a
imza att›

DE‹K Türk Oman ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› ve Tefirom Grup Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Tevfik Öz, Oman’›n en büyük gruplar›ndan biri olan Zubair

Corporation ile 500 milyon dolarl›k
stratejik iﬂbirli¤i anlaﬂmas› imzalad›. Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün
huzurunda imzalanan anlaﬂma,
Oman ve Türkiye’de yap›lacak yat›r›mlar› kaps›yor. ‹ki grubun oluﬂturdu¤u 500 milyon dolarl›k portföy ile yenilenebilir enerji, inﬂaat, su iﬂleri ve do¤algaz gibi alanlarda yat›r›mlar yap›lacak.
‹ki ﬂirketin ortak olarak do¤algaz da¤›t›m›, yenilenebilir enerji ve çeﬂitli sanayi
dallar›nda üretim yapmaya öncelik verece¤ini söyleyen Tevfik Öz, Zubair Group’un Hatay’daki rüzgar santrallerine ortak olaca¤›n› söyledi.

ESK‹ﬁEH‹R CIVATA

Sultan ile ortak
c›vata üretecek

Eskiﬂehir C›vata, Oman ziyaretinde
çok önemli bir baﬂar›ya imza att›.
ﬁirketin genel müdürü Necmi Dedeo¤lu tamamen kendi tasarlad›¤›
makine ile elde etti¤i c›vata üretimi
lisans›na Oman Sultan› Qaboos’un
firmas›n› ortak ald›. ‹ki ﬂirket aras›ndaki 130 milyon dolarl›k anlaﬂmaya göre Sultan Qaboos’un firmas› ile Türkiye ve Oman’da ortak s›f›rdan iki ayr› tesis kurulacak.

Anadolu’daki KOB‹’ler ihracat›n y›ld›zlar›yla buluﬂuyor
Akbank ve DE‹K 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 ilkinde Muzaffer Çilek KOB‹’lerle biraraya
geldi. 21 Nisan’da Bursa Sanayi ve Ticaret Odas›’›n›n deste¤iyle gerçekleﬂtirilen
toplant›daki konuﬂmas›nda Muzaffer Çilek, ﬂirketinin baﬂar› öyküsünü kat›l›mc›larla paylaﬂt›. Çilek konuﬂmas›nda iﬂletmelere ihracat odakl› düﬂünmenin yollar›ndan, bu konuda gerekli olan organizasyon yap›s›ndan ve ihracat f›rsat›n›n
nas›l farkedilece¤inden bahsetti.
DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona
Y›rcal› ise, projeye iliﬂkin ﬂunlar› kaydetti: “DE‹K olarak biz uzun y›llard›r
Tük iﬂadamlar›m›za yönelik çal›ﬂmalar
gerçekleﬂtiriyoruz. Özellikle Türkiye’nin ihracat rakamlar›nda ivme kazan›lmas› ve d›ﬂ ticaretimizde art›ﬂ yaﬂanmas› için uzun y›llar çok say›da proje
geliﬂtirdik. Akbank ile baﬂlad›¤›m›z bu
çal›ﬂma da bunlardan biri. ‹hracat yapmayan Türk iﬂadamlar›m›za ulaﬂarak
“nas›l ihracat yapar›z?” sorusunun yan›tlar›n› anlataca¤›z. Türkiye’nin geliﬂimindeki en önemli ad›mlardan biri
olan ihracat› geliﬂtirmek için baﬂlatt›¤›-

DE‹K ‹cra
Kurulu
Baﬂkan›
Rona Y›rcal›

m›z bu çal›ﬂman›n Türk giriﬂimcisi için
oldukça olumlu sonuçlar do¤uraca¤›na inan›yorum”. Toplant›ya iliﬂkin bir
aç›klama yapan Akbank KOB‹ Bankac›l›¤› Genel Müdür Yard›mc›s› Ferda
Besli de, bankalar›n müﬂterilerine deste¤inin sadece klasik bankac›l›k ürünleriyle k›s›tl› olmamas› gerekti¤ini söyledi. Bu nedenle, Akbank olarak her

türlü bankac›l›k ürünü sunman›n yan›
s›ra müﬂterileri bilgilendirmek üzere
de faaliyetler yapt›klar›n› kaydeden
Besli, “Amac›m›z, müﬂterilerimizin finansal ve finansal olmayan ihtiyaçlar›n› bir iﬂ orta¤› yaklaﬂ›m›yla önceden
saptayarak h›zla çözüm üretmek, KOB‹’lere bankac›l›k alan›nda hizmet etmenin yan› s›ra onlar›n yeni vizyon

önerileri geliﬂtirmelerini, ürün/hizmetleri için yeni pazarlar bulmalar›n› ve talep yaratmalar›n› sa¤lamak. Bu kapsamda DE‹K ile ihracat odakl› bir dizi
toplant› gerçekleﬂtirece¤iz. Akbank
olarak, ülke ekonomisinin geliﬂiminde
ve sürdürülebilir büyümesinde ihracat›n çok önemli bir rolü oldu¤una inan›yoruz. Türkiye ihracat›ndaki olumlu
geliﬂme ve beklentiler, Akbank olarak
bizleri de heyecanland›rmakta, ihracat
ve ihracat finansman›n› öncelikli olarak de¤erlendirmekteyiz. Buna ba¤l›
olarak da d›ﬂ ticaret ürünlerinde bilgi
ve tecrübenin teknolojiyle birlikte sürekli ve kaliteli servis edilmesine özen
gösteriyoruz” dedi.
Seminer dizisinin baﬂlang›ç noktas›
olan Bursa’da Akbank ve DE‹K iﬂbirli¤inde ihracat yapma potansiyeli olan
ve ihracat yapan firmalar›n temsilcileri
ile bir araya gelen Muzaffer Çilek, Bursal› iﬂadamlar›yla deneyimlerini paylaﬂt›. Toplam 5 k›tada, 444 sat›ﬂ noktas›na ulaﬂan Çilek Mobilya Genel Müdürü ve orta¤› Muzaffer Çilek’in baﬂar›
hikâyesini ve ihracat yapman›n püf
noktalar›n› paylaﬂt›¤› seminerde, Türk
ihracatç›s›na baﬂar›ya giden yolda neler yap›lmas› gerekti¤i aktar›ld›.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) ve D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) Baﬂkan› Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, Lübnan Baﬂbakan›
Saad Hariri ile bir araya geldi. Hisarc›kl›o¤lu, Baﬂbakanl›k binas›nda
gerçekleﬂen görüﬂmede Türkiye ile
Lübnan aras›nda ekonomik iﬂbirli¤inin art›r›lmas› için somut ad›mlar
at›lmas›n› istedi. Hisarc›kl›o¤lu,
Türkiye ile Lübnan aras›nda serbest ticaret anlaﬂmas› imzalanmas›n›n bunun ilk ad›m› olaca¤›n› kaydetti. Vizelerin kald›r›lmas›n›n ard›ndan karﬂ›l›kl› gidiﬂ-geliﬂlerin artt›¤›na dikkat çeken Hisarc›kl›o¤lu,
uçuﬂ seferlerinin s›klaﬂt›r›lmas› gerekti¤ini belirtti. Lübnan’a Suriye
üzerinden karayolu ile gelerek s›n›r kap›lar›ndaki durumu gözledi¤ini kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, kamyonlar›n kap›larda uzun süre beklemesinin maliyetini Lübnanl›lar›n
ödedi¤ine dikkat çekerek TOBB’a
ba¤l› GTI ﬂirketinin Türkiye’de
yapt›¤› baﬂar›l› gümrük kap›s› modernizasyonunu Lübnan’›n Suriye
ile olan kap›lar›nda da uygulayabilece¤ini söyledi.

STA ‹K‹ MADDEDE TIKANDI
Lübnan Baﬂbakan› Saad Hariri
ise, Türkiye ile Lübnan’›n iﬂadamlar› arac›l›¤›yla bütün alanlarda iﬂbirli¤i yapmalar›n› konusunda Türk
taraf› ile ayn› düﬂünceleri paylaﬂt›¤›n› söyledi. Türkiye ile serbest ticaret anlaﬂmas› imzalanmas›na iliﬂkin görüﬂmelerin iki madde üzerinde sürdü¤ünü kaydeden Hariri, bu
maddeler üzerinde Türkiye’den yumuﬂama beklediklerini iletti.

GÜMRÜKTE ‘SCUD VAR MI’
D‹YE BAKIYORUZ
S›n›r kap›lar›n›n modernizasyonu konusunda Türkiye’deki baﬂar›l› modeli örnek alarak özelleﬂtirme
çabalar› oldu¤iunu ifade eden Hariri, Hisarc›kl›o¤lu’nun da tan›k oldu¤u uzun TIR kuyruklar› konusunda “Kamyonlarda Scud füzeleri
var m› ona bak›yoruz o yüzden
kuyruklar uzuyor” diye konuﬂtu.
Hariri, uçuﬂ say›s›n›n art›r›lmas›
için Middle East Havayollar›’n›n da
talebi oldu¤unu kaydetti. Her y›l
onbinlerce turistin Türkiye’yi ziyaret etti¤ini hat›rlatan Hariri, Türkiye’den Lübnan’a gelen turist say›s›n›n düﬂüklü¤üne dikkat çekerek
bunun art›r›lmas› için Türk yetkililerden destek istedi.

TÜRK‹YE KAL‹TEL‹ ÜRET‹YOR
Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakan› Muhammed Safadi ise
TOBB/DE‹K Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu ile görüﬂmesinde Türkiye ile
ekonomik iﬂbirli¤ini derinleﬂtirmek
istediklerini belirtti. Safadi sözlerini
ﬂöyle sürdürdü: “Türkiye ile Lübnan’da üretilen sanayi ve tar›m
ürünleri birbirine benziyor. Türkiye
hem daha kaliteli hem daha ucuz
üretiyor. Türkiye ile iﬂbirli¤i yaparak Lübnanl› üreticilerin verimini
art›rmak istiyoruz.” Öte yandan,
1975-1991 y›llar› aras›nda 16 y›l süren iç savaﬂtan sonra 12 Temmuz
2006’da da ‹srail sald›r›lar›na hedef
olan Lübnan, savaﬂ›n ekonomisinde açt›¤› yaralar› sarmak için Türk
firmalar›n› iﬂbirli¤ine ça¤›rd›. Lübnan’da savaﬂlar nedeniyle büyük
ölçüde kullan›lamaz hale gelen altyap›n›n yenilenmesi için aç›lacak
ihalelerde Türk firmalar›n›n da yer

almas› istendi. TOBB/DE‹K Türk
Lübnan ‹ﬂ Konseyi, Beyrut Ticaret
ve Sanayi Odas›, Lübnan Sanayiciler Derne¤i ve Arap Bankalar Birli¤i iﬂbirli¤inde düzenlenen Türk
Lübnan Ekonomi Forumu’na kat›lan Lübnan Maliye Bakan› Rayya
al Hassan, Lübnan’da savaﬂlar nedeniyle büyük ölçüde tahrip olan
su, kanalizasyon, elektrik, telekomünikasyon ve yol altyap›s›n›n
yenilenmesi için bu y›l ve gelecek
y›l ihaleler aç›laca¤›n›, bu ihalelere Türk firmalar›n›n girmesini istediklerini söyledi. Bu alanda öngörülen sürede yap›lacak ihalelerin
toplam tutar›n›n 3 milyar dolar oldu¤u belirtildi.
Lübnan’da kamu ihalelerinin bir
k›sm›nda ihaleye kat›lan firman›n
banka kredisi ile gelmesine önem
veriliyor. Baz› ülkeler kendi firmalar›n›n ihale kazanmas› için faizsiz
kredi vererek ﬂirketlerini destekliyor. Bütün Arap ülkelerinde onlarca milyar dolarl›k iﬂ alan Türk firmalar›n›n bugüne kadar Lübnan’da
yeterince aktif olamamas› Türk firmalar›n›n bu tarz kredi deste¤i bulamamas›na ba¤lan›yor. Lübnan’da
kamu ihaleleri aç›lmas›nda yetkili
olan Kalk›nma ve Yeniden Yap›lanma Konseyi Baﬂkan› Nabil El
Jisr, 2012 y›l›na kadar bin 500 ihale
açacaklar›n›, bunlardan 500 adedinde faizsiz kredi bulan firmalar›n
avantajl› olaca¤›n›, bin adetinin
Türk firmalar›n›n da girebilece¤i
türden ihaleler olaca¤›n› söyledi.
Jisr ayr›ca kamu-özel sektör ortakl›¤›yla yat›r›m yap›lmas›na olanak
sa¤layacak yasan›n bu y›l ç›kaca¤›n›, yasan›n bu alanda tecrübesi bulunan Türk firmalar için önemli f›rsatlar do¤uraca¤›n› kaydetti.

200 M‹LYON K‹ﬁ‹L‹K STA
BÖLGES‹ KURULAB‹L‹R
Forumun aç›l›ﬂ konuﬂmac›s›
olan TOBB/DE‹K Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, 350 milyon kiﬂilik
Arap dünyas› ile ticari iliﬂkileri geliﬂtirmenin tarihi ve jeopolitik özellikleri nedeniyle Beyrut’tan geçti¤ini söyledi. Lübnan ile serbest ticaret anlaﬂmas› imzalanmas› halinde
Do¤u Akdeniz bölgesinde 200 milyon kiﬂilik bir serbest ticaret bölgesi kurulmuﬂ olaca¤›n› kaydeden
Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin güney
illeriyle Beyrut aras›nda h›zl› feribot seferlerinin baﬂlat›lmas›n›n iki
ülke aras›ndaki iﬂbirli¤ini art›raca¤›n› ifade etti. Foruma kat›lan
Lübnanl› yetkililer, Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n temmuz
ay›nda Lübnan’a gelmesinin beklendi¤ini, büyük bir olas›l›kla serbest ticaret anlaﬂmas›n›n bu ziyaret s›ras›nda imzalanabilece¤ini
söylediler.
Toplant›ya kat›lan
Lübnan Türk ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›
Wajih Bizri, Türk firmalar›n›n Avrupa ve Kafkaslarda önemli tecrübeler edindiklerini, Lübnanl›
firmalar›n ise Afrika ve Ortado¤u’da güçlü oldu¤unu hat›rlatarak “Türkiye, Lübnan için Avrupa’ya aç›lan kap› olabilir. Lübnan
ise Türkiye için Afrika kap›s› olabilir” dedi. Konferansta Türk ﬂirketlerinin Lübnan’da yat›r›m yapmas› halinde bu ülkeden bütün
Arap ülkelerine vergisiz sat›ﬂ yap›labilece¤i belirtildi. Sanayi, tar›m,
turizm, g›da sanayi gibi alanlarda
yap›lan yat›r›mlara vergi teﬂviki
getirildi¤i de kaydedildi.

C M Y B

Oman ve bölge ülkelerde kriz nedeniyle ertelenen kamu yat›r›mlar›n›n
yak›nda yeniden hareketlenmesinin
beklendi¤i bir dönemde gerçekleﬂen
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün
Oman ziyareti, bölgede en büyük iﬂveren olan kamu kesimi ile iﬂ yapmak isteyen Türk firmalar› için büyük moral
kayna¤› oldu. Önümüzdeki dönemde
aç›lacak milyarlarca dolarl›k ihalelerden önce gerçekleﬂen Abdullah Gül’ün
bu ziyaretinin yeni ticari iliﬂkilerin yan›
s›ra aç›lacak ihalelerde Türk firmalar›na destek olunmas› aç›s›ndan da büyük önem taﬂ›d›¤› ifade edildi. Ziyarete
kat›lan iﬂadamlar›, devletin iﬂadamlar›n›n
arkas›nda oldu¤unu göstermesinin bölgedeki ihalelerde çok önemli oldu¤unu, ziyaretin bu aç›dan iﬂleri kolaylaﬂt›raca¤›n›
belirtti. D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu’nun
(DE‹K) organizasyonu ile ziyarete kat›lan
iﬂadamlar›, bir gün içinde 100’ü aﬂk›n ikili görüﬂmelerde bulundular. Ziyaret s›ras›nda toplam de¤eri 630 milyon dolar
olan iki ayr› somut iﬂbirli¤i anlaﬂmas›na
imzalar at›ld›. Küçük ve orta ölçekli firmalar›n yapt›klar› ikili görüﬂmelerden de
milyar dolara yak›n yeni ticaret hacmi
do¤mas› bekleniyor.

Hisarc›kl›o¤lu, Lübnan’la iﬂbirli¤inin art›r›lmas› için somut ad›mlar at›lmas›n› istedi.
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‹HRACAT ‹Ç‹N B‹RB‹R‹M‹ZE DESTEK VERMEL‹Y‹Z
YASEM‹N SOLAK

Türk sanayiini ayn› çat› alt›nda buluﬂturan
Müstakil Sanayiciler ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i
(MÜS‹AD) Genel Baﬂkan› Ömer Cihad Vardan,
Türkiye’nin içinde bulundu¤u ekonomik durumu de¤erlendirirken, MÜS‹AD’›n ekonomiye
yönelik planlar›ndan bahsetti.

N‹SAN AYINDA YAPILAN GENEL KURUL
SEÇ‹MLER‹NDEN SONRA MÜS‹AD NE
G‹B‹ KARARLAR ALDI?

Bu sene 14.
Uluslararas› ‹ﬂ
Forumu’nu
gerçekleﬂtirece¤iz.
Daha önceki
organizasyonlarda
62 ülkeden 2 bin 224
yabanc› iﬂadam›n›
Türkiye’de
a¤›rlam›ﬂt›k. Bu
seneki hedefimiz 3
bin yabanc›
iﬂadam›n› getirmek.
Bu, d›ﬂ iliﬂkiler
anlam›nda oldukça
önemli bir faaliyet.

Bizim genel kurul seçimlerimiz her sene
yap›l›r. Yönetim kurulunda kalma süresi 6 y›l,
baﬂkanl›k görevinde kalma süresi 4 y›ld›r. Ben
üçüncü y›l›ma baﬂlad›m. Bu sene için, krizden
ç›k›ﬂ senemiz olarak düﬂündü¤ümüzde çal›ﬂmalar›m›z› buna göre ﬂekillendirmek durumunda hissettik kendimizi. Tabii, birkaç özel faaliyetimiz de olacak y›l içerisinde. Bunlardan bir
tanesi bizim 20. y›l etkinliklerimiz. 5 May›s tarihinde 20. y›l›m›z› dolduraca¤›z. Bu nedenle
birkaç tane özel faaliyet düﬂünüyoruz. Bunlardan bir tanesi genel kurulumuzdu. 3 Nisan’da
yapt›¤›m›z genel kurul, öncekilerden çok daha
farkl› bir toplant› oldu. 3 bine yak›n misafirimiz
vard›. Baﬂbakan›m›z›n yan› s›ra 10 tane Bakan›m›z, biri Makedonya’dan olmak üzere toplam
11 Bakan ve de¤erli protokolünde kat›l›m›yla
genel kurulumuzu yapt›k. Bu sene yine daha
önceden planlam›ﬂ oldu¤umuz 14. Uluslararas›
‹ﬂ Forumu’nu gerçekleﬂtirece¤iz. Bu da bizim
için özel önem taﬂ›yor. Daha önceki organizasyonlarda 62 ülkeden 2 bin 224 yabanc› iﬂadam›n› Türkiye’de a¤›rlam›ﬂt›k. Bu 2008 rakam›.
Bu fuar› 2 y›lda bir yap›yoruz.
ﬁimdi, bu seneki hedefimiz 3 bin yabanc›
iﬂadam›n› getirmek. Bu d›ﬂ iliﬂkiler anlam›nda
oldukça önemli bir faaliyet. Bu sene 13’üncüsünü yap›yor olmakla birlikte daha önce yapt›¤›m›z tüm çal›ﬂmalarda özellikle Afro-Avrasya
co¤rafyas›n›n Türkiye için önemini anlatmaya
çal›ﬂt›k. Geçen sene yaﬂanan krizde görüldü
ki; sadece klasik dedi¤imiz Bat› pazarlar›na
de¤il baﬂka pazarlara da dikkat etmeliyiz.
Onlar› kapsama alan› içine almal›y›z. Ve onlar›n ihtiyaçlar› ile ilgilenmeliyiz. Bizim MÜS‹AD olarak vurgulamaya çal›ﬂt›¤›m›z bütün
bu alanlar. Biz bu fuar›m›zda yine bu co¤rafya a¤›rl›kl› olmak üzere toplamda 60’› aﬂk›n
ülkeden misafir getirece¤iz.

YO⁄UN T‹CAR‹ GÖRÜﬁMELER‹N
OLACA⁄I B‹R ORTAM OLACAK YAN‹.

Daha önce yapt›¤›m›z
tüm çal›ﬂmalarda
özellikle Afro-Avrasya
co¤rafyas›n›n Türkiye
için önemini
anlatmaya çal›ﬂt›k.
Geçen sene yaﬂanan
krizde görüldü ki,
sadece klasik
dedi¤imiz Bat›
pazarlar›na de¤il
baﬂka pazarlara da
dikkat etmeliyiz.

Kesinlikle öyle. Zaten bir önceki fuar›m›zda, fuar sonu yapm›ﬂ oldu¤umuz anket çal›ﬂmalar›m›z var. Anket çal›ﬂmam›zda sordu¤umuz sorulardan bir tanesi “Somut iﬂ ba¤lant›s›
yapt›n›z m›?” Gelen cevaplar›n yüzde 48’i
“Evet” oldu. Bu büyük bir rakam. Somut bir
baﬂar› demek bu. Ki, baz›lar› da görüﬂmelerine
devam etti¤ini söyledi. Bu da fuara kat›lan her
iki üyemizden bir tanesi iﬂ ba¤lant›s› yapm›ﬂ
demek oluyor. Fuarlarda yüzde 5-10 gibi rakamlar olur. Bizimki yüzde 48’di. Biz bunu tekrarlamak istiyoruz. ‹leriye götürebilirsek daha
iyi olacak. Ülkemizin tan›t›m› aç›s›ndan önemli
olacak. Bir de bu fuar›n önünde forum yap›yoruz. O da ayr› bir baﬂar› oluyor.

FORUMUN ‹ÇER‹⁄‹ NED‹R?
Forumun ad›; Uluslararas› ‹ﬂ Forumu. 1996
y›l›nda ilk önce Pakistan’da, Pakistan ‹ﬂ Forumu ad›yla kurulmuﬂtu. Daha sonra ‹stanbul’a
taﬂ›d›k. MÜS‹AD’›n çat›s› alt›nda yapmaya çal›ﬂ›yoruz. Bu fuar her sene oluyor. Bir sene yurt
içinde bir sene yurtd›ﬂ›nda. IBF (International
Business Forum) dedi¤imiz çat›ya üye ülkelerden bir tanesinde yap›yoruz. Örne¤in geçen sene forumu M›s›r’da yapt›k. Ondan önce ‹stanbul’da, bir sene öncesi Abu Dhabi’deydi. Yani
bir ‹stanbul, bir yurtd›ﬂ›. Forumlarda daha ziyade ‹slam Konferans› Teﬂkilat›’na üye ülkelerin
sorunlar› ve çözümüne yönelik konular›, birbirleri aras›ndaki ticareti geliﬂtirmeye yönelik çal›ﬂmalar yap›yoruz.

DAHA FARKLI NELER YAPACAKSINIZ?
Bu sene daha de¤iﬂik raporlar›m›z olacak. Çerçeve dergimiz devam ediyor. Sektör kurullar›m›z› sürdürece¤iz. Geçen sene
baﬂlatt›¤›m›z bir çal›ﬂmayd› bu. Her sektör
kuruluﬂumuz kendi sektörüyle ilgili Türkiye istiﬂare toplant›lar› yaparak sektör kurullar›n› geliﬂtirmeye çal›ﬂt›.

SEKTÖR KURULLARINA ‹LG‹
VE TALEP NASILDI?
Gayet güzeldi. 13 sektör kurulumuzun yedisinin baﬂkan› de¤iﬂti. Bu sektör kurullar›ndan
kendi sektörleriyle ilgili raporlar haz›rlamalar›n›
istemiﬂtik. Bunlar, mesela makine sektör kurulu. Kendi sektörleriyle ilgili sorunlar› tespit ederek çözüm önerileri üretiyorlar.

BU KONUDA SEKTÖREL
KURUMLARLA ‹ﬁB‹RL‹⁄‹ YAPTINIZ MI?

Sektörle ilgili olanlarla çal›ﬂ›yoruz. MÜS‹AD
mesela geçen sene bu konuda da bir ilki baﬂlatt›. Makine sektöründeki 30’dan fazla derne¤i
a¤›rlad›k. Beﬂ ayr› bölümde yapt›k bunu. Kendileri ile görüﬂerek bir platform oluﬂturduk. Bu
çal›ﬂmalar bu sene biraz daha derinleﬂecek.
Sektörlerden daha kaliteli iﬂler ç›kmas› için çal›ﬂaca¤›z. Bir de dünün problemi ile bugünün
problemi de¤iﬂebiliyor. Dün bir problemi ortaya ç›kar›yorsunuz, o problem ortadan kalkm›ﬂ
oluyor. Baﬂka bir problem konuﬂmaya baﬂl›yorsunuz. Veyahut geliﬂmesiyle alakal› önerileriniz varsa söyleyebiliyorsunuz. Sektörün nas›l
geliﬂtirilebilece¤ini ya da ülkemize nas›l katk›
sa¤layabilece¤ine yönelik önerilerinizi iletebiliyorsunuz. Bunlar› da yap›yoruz. Bir de “20. Y›l
Evleri” ad›nda özel bir projemiz var. Bir sembol
proje bu. Bu konutlar› d›ﬂar› satmayaca¤›z. ‹nﬂaat sektör kuruluﬂumuz var. Sadece MÜS‹AD
üyelerine yönelik olarak maliyetine arkadaﬂlar›m›z›n da kendi imkânlar› çerçevesinde oluﬂturacaklar› bir site olacak.

DE‹K TÜRK‹YE’N‹N DIﬁA BAKAN YÜZÜ
MÜS‹AD AYNI ZAMANDA
DE‹K’‹N KURUCU KURULUﬁU.
DE‹K HAKKINDAK‹
GÖRÜﬁLER‹N‹Z VE
ÖNER‹LER‹N‹Z NELER?
DE‹K’in yönetiminde arkadaﬂlar›m›z var. Birçok iﬂ konseyinde de üyelerimiz bulunuyor. Mutfakta elllerinden geldi¤i kadar gayret ediyorlar. Tabii DE‹K, kuruldu¤u günden bu tarafa
bakt›¤›m›zda Türkiye’nin d›ﬂa bakan
yüzüyle alakal› olarak oldukça önemli
çal›ﬂmalar› ifa etti. Türkiye’nin d›ﬂa
aç›l›m›nda önemli bir kurum oldu¤unu düﬂünüyorum. Bu noktada elimizden geldi¤i kadar›yla birbirimize destek vermemiz gerekti¤ini ve ihracat›n
nas›l geliﬂtirilebilece¤i konusunda ortak çal›ﬂmalar yapmam›z gerekiyor.
Çünkü bizim nüfusumuz yaklaﬂ›k olarak yar› yar›ya gençlerden oluﬂuyor.
Yüzde 50’si civar›nda diyebilece¤imiz

BÜYÜMEY‹ DAHA ÖNCE ÖNGÖRDÜK
BÜYÜME DÖNEM‹
TEKRAR BAﬁLIYOR MU?

‹ﬁS‹ZL‹K KONUSUNDA BAﬁBAKAN’IN
ÖNER‹S‹ HAKKINDA NE
DÜﬁÜNÜYORSUNUZ?

Kriz baﬂlad›¤› günlerde millet panik havas›na girdi. Özellikle yurtd›ﬂ› ba¤lant›l› olan bankalar›n baz›lar› ve medyam›z›n baz› temsilcileri
olay› biraz abartt›. 2001 krizinin insanlar›n haf›zalar›nda b›rakt›¤› ac› tecrübelerin de etkisi olabilir. Bu oluﬂan panik, maalesef piyasalar›n bir
anda durma noktas›na gelmesine sebep oldu.
Firmalar da ‘kendi imkânlar›m›z› nas›l daha
uzun kullanabiliriz’ düﬂüncesiyle eleman ç›kar›m›na gitti. Biz MÜS‹AD olarak ﬂunu söyledik;
‘Bu dönemde yapaca¤›n›z ilk iﬂ, iﬂçileri ç›karmak de¤ildir. ‹mkânlar›n›z›n ve durumun ne
oldu¤unu paylaﬂacaks›n›z ve sonuçta bu imkânlar› birlikte nas›l ileri döneme kadar uzatabiliriz’ diye istiﬂare edip ortak karar alacaks›n›z.
Yani hiçbiriniz iﬂçi ç›kartmay›n. Netice itibariyle
bunun iki tane sonucu var: Bir tanesi sosyal
boyutu. Bu adamlar ne yapacaklar iﬂsiz kald›klar› zaman? Bunlar› d›ﬂar› ç›kartt›¤›n›z zaman
kendi üretti¤iniz mallar›n sat›ﬂ›n› kolaylaﬂt›rm›yosunuz. Çünkü bu adamlar iﬂsiz kald›klar› zaman gelirleri de olmayaca¤› için al›ﬂveriﬂ yapamayacaklar ve sizin üretti¤iniz ürünler müﬂteri
bulamayacak. Ekonomik durgunluk yaﬂanacak.
Üretime ihtiyaç duyulmayacak. K›s›r bir döngüye giriyor bu iﬂ. ‹ﬂçileri ç›karman›n hiçbir ﬂekilde kendilerine yarar getirmeyece¤ini söylemiﬂtik. Bizim ilk mesaj›m›z, öncelikle kendi üyelerimize ard›ndan kamuoyuna ‘kimse iﬂçisini ç›karmas›n, onlar› kollas›n’ oldu. Bunun ikinci
boyutu var. Siz ileride o iﬂçileri iﬂe almak isteseniz bulamayacaks›n›z. Bu kriz iyi ya da kötü
atlat›ld›. Finans sektöründe Türkiye hiçbir zarar
görmedi. Özellikle ne bir bankaya ne bir ﬂirkete para aktarmak durumunda kalmad› devlet.
Sonuçta, maalesef bu anlatt›¤›m›z panik havas›ndan dolay› reel sektör zaman içerisinde s›k›nt› çekti. Biz diyoruz ki, imkân› olanlar varsa
gerçekten eleman als›nlar. Çünkü Türkiye’nin
önü aç›k. 2010’un büyüme ile geçece¤ini görüyoruz. Dünyadaki di¤er ülkelere bakarak da
Türkiye’nin gerçekten farkl› bir boyutta oldu¤unu görüyoruz. O nedenle geliﬂecek olan ekonomiyle alakal› ileriye dönük olarak ümitlerini taze
tutsunlar. Endiﬂe etmeden belirli bir say›da eleman alabilirlerse als›nlar diyoruz. Bu iﬂin mali ve
teknik k›sm›na girdi¤iniz zaman belki ekonomik
olarak bunun uygun olmad›¤›, firmalar›n kendi
kararlar›yla düﬂünece¤i ve zorlama olmad›¤›
ortada olabilir. Ama ﬂimdi iﬂin baﬂka boyutu
da var. Buna sosyal sorumluluk ya
da birine yard›m etmek deyin. ‹sterseniz y›ll›k zekât›n›z yerine bir
eleman çal›ﬂt›rarak yap›n. Zekât
yerine geçer demiyorum ama
ad›n› ne koyarsan›z koyun
bu bir yard›mlaﬂma projesi
ise ve yap›labiliyorsa, imkân›
olanlar›n bu konuda yard›mc› olmalar›n›n uygun olaca¤›n› düﬂünüyoruz. Bizim genel görüﬂümüz bu.

28 yaﬂ alt›nda gençlerimiz var. Bu
gençlerin de ileride kendilerine bir iﬂ
imkân› bulmas› ve hayatlar›n› idame
ettirebilmeleri için dünyan›n geliﬂmekte olan sektörlerine yönelik olarak
konumland›r›lmalar› laz›m. E¤itilmeleri laz›m. Türkiye’nin pazar›, bu
gençlerimizi ileride bir hayat imkân›,
koﬂulu bak›m›ndan istenen seviyeye
getiremeyebilir. Oldukça önemli bir
nufus çünkü. Biz mutlaka d›ﬂar› aç›lmak durumunday›z. D›ﬂ maliyetler,
d›ﬂ ülkelerle girece¤imiz çal›ﬂmalar›
yapaca¤›m›z icraatlar bizim için oldukça önem kazanyor. DE‹K’in burada aktif rol üstlenmesi ve buna benzer
kuruluﬂlarla beraber çal›ﬂarak planl›
bir ﬂekilde gelece¤i programlamas› laz›m. 500 milyar dolar ihracat› konuﬂtu¤umuz zaman bunun paydaﬂlar›
kimler diye bakmam›z ve paydaﬂlar›n
sa¤layaca¤› katk›y› düﬂünmek gerek.

Biz, 4 Ocak’ta bir 2009 de¤erlendirmesi ve 2010 projeksiyonu
yapm›ﬂt›k. Bundan önce 2010 y›l›
büyüme hedeflerinin Türkiye’nin
yüzde 3,5 ile 3,7 civar›nda olaca¤›
hem bizim hükümetin hedefleri dahilinde hem de OECD, IMF ve Dünya
Bankas›’n›n görüﬂleri bu yöndeydi.
Fakat biz MÜS‹AD olarak Türkiye’nin büyümesinin yüzde 4’ten fazla
olabilece¤i görüﬂünü o gün dile getirmiﬂtik. ﬁimdi geldi¤imiz noktada
2009’un son çeyre¤i aç›kland›¤›nda
herkes ﬂaﬂ›rd›. Yüzde 6 gibi bir bü-

yüme ile karﬂ›laﬂt›k. Bu da geçen senenin toplam küçülmesini yukar›
do¤ru çekti. Bugün hükümet yetkilileri taraf›ndan dile getirildi¤i ve bizim de öngördü¤ümüz ﬂekilde 2010
y›l›n›n ilk çeyre¤inde iki haneli büyüme gerçekleﬂece¤ini düﬂünüyoruz.
E¤er böyle olursa yine tüm 2010’u
da, tabii Türkiye’de siyasi bir kar›ﬂ›kl›k olmazsa ve biz hedefimize kilitlenip Türkiye’nin ilerlemesi yönünde çal›ﬂmalar yapabilirsek o zaman
2010’un tamam›nda bizim de daha
önceden öngördü¤ümüz gibi bir büyüme rakam›n› yakalayabiliriz.

MÜS‹AD BAﬁKANI
ÖMER C‹HAD
VARDAN

KONUﬁMANIZDA KR‹Z‹N ETK‹S‹N‹N
AZALDI⁄INDAN BAHSETT‹N‹Z.
IMF ANLAﬁMASININ YAPILMAMIﬁ
OLMASININ EKONOM‹YE ETK‹LER‹
S‹ZCE NASIL OLUR?
19. Standy-by anlaﬂmas› 11 May›s 2008
tarihinde bitti. O günkü ekonomik verilere
bakarak biz bu anlaﬂman›n bitmesini do¤ru
bulduk. Bu anlaﬂma ile Türkiye’nin devam
etmesine gerek yok dedik. Sonucunda anlaﬂ-

ma bitti, sonras›nda gözleme anlaﬂmas› yap›labilir diyenler oldu ve biz ard›ndan krize girdik. Ve tam 23 ay Türkiye IMF anlaﬂmas›z
olarak bu süreci geçirdi. Ve öyle bir süreçti ki
bu, dünyan›n son seksen y›lda karﬂ›laﬂt›¤› en
büyük krizinin içinden Türkiye, IMF ile anlaﬂma yapmaks›z›n geçti. Türkiye finans sektörü de hiç darbe almadan bu süreci geçirdi.
Asl›nda Türkiye, IMF anlaﬂmas›z da kendi
imkânlar›yla ayakta kalabilece¤inin mesaj›n›
net olarak verdi. Hatta Türkiye ile ilgili olarak

kredilendirme notlar›n›n çok düﬂük oldu¤unu düﬂündü¤ümüz birçok derecelendirme
kuruluﬂu dahi bu dönemde Türkiye’nin
notunu art›rmak durumunda kald›lar.
Sonuçta bu, karﬂ› tarafta bizim ülkemizde iﬂlerin iyi gitti¤ini görüyor anlam›na gelir. Yat›r›m yapma noktas›nda Türkiye’nin
baz› kriterleri birçok ülkeye
göre daha iyi tan›mlad›¤›n›n bir ifadesiydi.
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Sony, bu y›l her eve bir
ürünle girmeyi hedefliyor
Türkiye’de 20 y›ldan beri bulunuyor
ve bu y›llar içerisinde pek çok kriz
gördü. Krizleri yönetmeyi ve ayakta
kalmay› baﬂard›k. Türkiye’ye güveniyoruz. Belirli ürün kategorilerinde
büyümeye devam ederken, yeni
ürün kategorileri de ç›kar›yoruz.
GSYH’deki beklenen art›ﬂ›n etkisi
ve tüketici elektroni¤i fiyatlar›n›n düﬂmesi trendi, daha çok tüketicinin bu
ürünleri alabilmesini sa¤layacak; tüketim, uluslararas› hesaplar ve do¤rudan
yabanc› yat›r›m artacakt›r.

YURDAGÜL UYGUN

DE‹K ÜYES‹ OLMANIZIN
SEBEPLER‹ NELER?

Sony Eurasia Pazarlama Yönetim
Kurulu Baﬂkan› ve Genel Müdürü
Mohsen Noohi, 2009 y›l›n›n tüm çevrelerde zor bir y›l oldu¤unu ve beyaz
eﬂya, tüketici elektroni¤i pazar›nda
keskin düﬂüﬂler yaﬂad›¤›n› söylüyor.
Buna karﬂ›l›k geçen y›l 1 milyon adet
ürün satt›klar›n›, bu y›l da 1.5 milyon
adet ürün satmay› hedeflediklerini anlatan Noohi, “Hedefimiz her eve bir
Sony ürünüyle girmek” diyor. Noohi
ile Sony’yi ve d›ﬂ ticaretini konuﬂtuk...

SONY, 2009’U NASIL GEÇ‹RD‹?
C‹RO VE KÂRLILIK AÇISINDAN
DE⁄ERLEND‹R‹R M‹S‹N‹Z?
2009 tüm çevrelerde zor bir y›l oldu.
Gayri safi yurtiçi has›la (GSYH) yüzde
4,7 oran›nda azald›. Otomobil ve beyaz
eﬂya gibi birçok sektör de tüketici elektroni¤i pazar› gibi keskin bir düﬂüﬂ yaﬂad›. Kriz dönemlerinde, tüketiciler kalite
ve paran›n ederini ar›yor. Bu da
Sony’nin güçlü yönü; çünkü bizim
ürünlerimiz çok uzun süre dayan›kl›l›¤›n› sürdürür, mükemmel kalite deneyimi
ve de¤er sunar.
Tüketici deneyimi ve kaliteli ürünler
baﬂar›n›n anahtar›d›r. Biz, Sony Eurasia
olarak sürekli kendimizi, pazar›n ihtiyaçlar›na göre yenilemeye ve ana varl›klar›m›z; en önemli de¤erlerimiz olan,
“marka, ürün ve insan”a yat›r›m yapmaya devam ediyoruz. Her segmentteki tüketicimizin ihtiyaç ve beklentilerini
karﬂ›layarak, onlar› mutlu etmeyi hedefliyoruz: Gençler için karizmatik, daha üst yaﬂlar için güvenilir, kad›nlar için
ﬂ›k ancak her zaman ödedi¤iniz paraya
de¤er ürünler.
Bunun neticesinde, sat›ﬂlar›m›z,
2009’da yüzde 17 oran›nda küçülen tüketici elektroni¤i pazar›nda, yüzde 2,5
oran›nda artt›. Geçen y›l 1 milyon adet
ürün satt›k. Bu y›l da 1.5 milyon adet
ürün satmay› hedefliyoruz. Hedefimiz
her eve bir Sony ürünüyle girmek.
Türkiye’de 18 milyon hane bulunuyor.
Bu hedefe 5-6 y›l içinde ulaﬂabilece¤imize inan›yoruz. Do¤u kesimlerdeki
sat›ﬂlar›m›z her köﬂe baﬂ›nda bulunan

Sony Eurasia
Pazarlama Yönetim
Kurulu Baﬂkan› ve
Genel Müdürü
Mohsen Noohi

Arçelik ile yapt›¤›m›z baﬂar›l› iﬂbirli¤i
sayesinde gözle görülür ölçüde artt›.
Sony markas›, Türkiye’de bilinen ve
tüketicinin güvenini kazanm›ﬂ ilk on
marka aras›nda yer al›yor. Türkiye’de
en çok tercih edilen ve aranan marka.
Elektronik e¤lence sektöründe TV, video al›c›lar›, dijital kameralar, playstation, ev ses sistemleri, dijital medya oynat›c›lar› (mp3 ve mp4), VAIO ve profesyonel ürünler gibi pazar lideri ürünlerimiz var. Kardeﬂ ﬂirketlerimiz üzerinden oyun, müzik ve sinema alanlar›nda da güçlü bir etkimiz bulunuyor.

DIﬁ T‹CARET‹N‹ZLE ‹LG‹L‹ B‹LG‹
VER‹R M‹S‹N‹Z?
‹ç pazar için iﬂlenmiﬂ ürün ve yedek parça ithalat› yap›yoruz. Bunlar›,
Slovakya, Hollanda, ‹spanya, Belçika
gibi Avrupa’n›n çeﬂitli ülkelerindeki
birçok fabrikadan ve ayn› zamanda
Uzakdo¤u, Japonya, Çin, Malezya
ve Kore’den ithal ediyoruz. Ayn› zamanda Türkiye’deki uzmanl›¤›m›z›
da ihraç ediyoruz. ‹stanbul’da, Avrupa’daki ve Uzakdo¤u’nun bir k›sm›ndaki Sony ﬂirketlerine hizmet
veren 125 kiﬂilik Türk BT ve web

olan ekonomik, ticari, s›nai ve
mali iliﬂkilerin kurulmas›na ve
ilerletilmesine katk›da bulundu¤unu vurgulad›. Çal›k, “DE‹K’ten en önemli beklentimiz
uluslararas› kurum ve kuruluﬂlarla olan güçlü ba¤lar› do¤rultusunda bize destek vererek Türkiye’yi ve Türkiye’deki
yat›r›m ortam›n›, serbest bölgelerimizi tan›tmam›za yard›mc› olmas›d›r. ASB olarak
üye olduktan bugüne kadar
kurulan bu güçlü iliﬂkinin
önümüzdeki dönemlerde de
artarak devam etmesini bekliyoruz” diye konuﬂtu.
Türkiye’nin en büyük özel
serbest bölgelerinden biri olan
Avrupa Serbest Bölgesi, sanayi
merkezi Tekirda¤’›n Çorlu ilçesinde, 2 milyon metrekarelik
bir alan üzerinde, 1999 y›l›nda
faaliyetlerine baﬂlad›. Stratejik
konumu nedeniyle Türkiye’nin d›ﬂ ticaretinde önemli
bir rol oynayan ASB, 2008 baﬂ› itibariyle 2 milyar dolara
yaklaﬂan ticaret hacmi ile modern bir teknokent ve sanayi
bölgesi olarak kabul ediliyor.

DE‹K’TEN NELER BEKL‹YORSUNUZ?

tasar›mc› ekibimiz bulunuyor.

DIﬁ T‹CARETTE NE G‹B‹
SORUNLAR YAﬁIYORSUNUZ?
Son y›llarda, Türkiye’de iﬂ dünyas›nda, kayda de¤er bir geliﬂme oldu.
Ticaret hacminin art›r›lmas›, basitleﬂtirilmiﬂ ve indirilmiﬂ vergiler, AB standartlar›na uyum sa¤lanmas› gibi geliﬂmelerin, Türkiye’deki d›ﬂ ticaretin artmas›na önemli bir katk›s› olacakt›r.
Fakat baz› zorluklar hâlâ devam ediyor. Dövizlerdeki iniﬂ ç›k›ﬂlar, kay›t
d›ﬂ› ekonomi, fikri mülkiyet haklar›,
sektörel vergiler ve gümrükler gibi
sektör ve hükümet iﬂbirli¤i gerektiren
zorluklar hâla bulunuyor.

B‹ZE SEKTÖRÜNÜZDEN
BAHSEDER M‹S‹N‹Z?
Tüketici elektroni¤i ve BT sektörleri Türkiye için önemli, özellikle
teknoloji gençlik için sadece vakit
geçirmek için de¤il, ayn› zamanda
etkinlik, ba¤lanabilirlik ve modern
yaﬂam›n gereklilikleri için de çok
önemli. ‹ki y›ld›r genel olarak ekonomi de tüketici elektroni¤i pazar›
gibi baz› zorluklar atlat›yor. Sony

Amaçlar›m›z için DE‹K
ile birlikte çal›ﬂ›yoruz
Avrupa Serbest Bölgesi
(ASB) Kurumsal ‹letiﬂim Müdürü Cüneyt Çal›k, Türkiye’de
uluslararas› ve yabanc› sermayeyi çekmeyi, üretim ve istihdam› art›rmay› amaç edinmiﬂ
bir kurum olarak, DE‹K ile ortak amaçlarda buluﬂmak ve çal›ﬂmalar› daha efektif bir biçimde ortaya koymak üzere 2006
y›l›ndan beri üyeliklerini sürdürdüklerini söyledi. DE‹K’in
yurtiçi ve yurtd›ﬂ›ndaki etkinliklerinde aktif rol alarak tüm
toplant›larda ve ikili görüﬂmelerde Türkiye’deki yat›r›m ortam›n› anlatt›¤›n› belirten Çal›k,
“Serbest bölge mevzuat› ve yat›r›m teﬂvikleri hakk›nda yabanc› kurum ve kuruluﬂlar› bilgilendirerek Türkiye’nin tan›t›m›na katk›da bulunmaya çal›ﬂ›yor” dedi.
1988 y›l›nda kurulan DE‹K’in kuruldu¤u tarihten bu yana Türkiye’nin uluslararas› camiada hak etti¤i yeri almas›
için çaba gösterdi¤ini hat›rlatan Çal›k, DE‹K’in kurumsal
yap›s›n› sürekli geliﬂtirerek
Türkiye’nin yabanc› ülkelerle

DE‹K, Türkiye ekonomisinin küresel ekonomi ile etkin entegrasyonunu
destekleyerek, Türkiye ve d›ﬂ ülkeler
aras›ndaki iliﬂkinin geliﬂtirilmesinde
hayati ve oldukça etkin bir rol üstleniyor. Sony, tüketici elektroni¤i pazar›n›n küresel lideri olarak, yerel pazarda da önemli bir role sahip. Tüketici elektroni¤i ve BT’den daha çok
insan›n yararlanmas›n›, e¤lence ve
deneyim yaﬂamas›n› sa¤lamak gibi
bir stratejimiz var. Hedefimizi baﬂar›ya ulaﬂt›r›rken, tüketicileri ve pazar›
geliﬂtirerek hem yerel hem de küresel
ekonomiye katk›da bulunabiliriz.
ﬁahsen, bu muhteﬂem ülkeye yat›r›m› teﬂvik etmek ve Türkiye ile ticaret f›rsatlar›n› tan›tmak için mümkün
oldu¤unca aktif olmaya çal›ﬂ›yorum.
Türkiye’de uluslararas› ticaretin artmas› sanayi hacmini ve tüm ekonomiyi geliﬂtirecektir. Ayn› ﬂekilde, biz,
sektör/ﬂirket odakl› sorunlara çözümler sa¤lamada DE‹K deste¤ini gerekli
görmekteyiz. Bu yüzden tüketicilerimizi anlamak bizim için bir anahtard›r. Birçok de¤iﬂik kaynaktan olgular›
elde edebiliriz, fakat, tüketicilere pratik çözümler yaratabilmemiz için bu
olgular› bilgiye dönüﬂtürmeliyiz. Bu
ba¤lamda, ülkenin ve tüketicilerin genel görüﬂleri, olgular› bilgiye dönüﬂtürmede bize yard›mc› olacakt›r.

2010 ‹Ç‹N DIﬁ T‹CARET
HEDEFLER‹N‹Z NELERD‹R?
2010 içerisinde iﬂ gücümüzü yüzde 30-40 oranlar›nda art›rmay› hedefliyoruz ve bu da bizim d›ﬂ ticaret aktivitelerimizi art›racakt›r. Ürün ithalat›n› geniﬂletirken, ayn› zamanda da
Türk BT uzmanl›¤› ihracat›n› da art›raca¤›z. Ayr›ca, montaj› yerel olarak
yap›lan LCD ürünlerimizin ihracat›n›
da art›raca¤›z. En son teknolojileri ve
yenilikleri üretme konusundaki yetene¤imiz, Türkiye’de teknolojik fark›ndal›¤› art›rmaya da yard›mc› olacakt›r.

Siemens ‹letiﬂim
ve Kamu ‹liﬂkileri
Direktörü Alp H.
Yörük

Ortak beklentiler oluﬂturulmal›
Kurumlar›n sürekli olarak kendilerini
yeni talep ve beklentilere göre ﬂekillendirmesi ve yeni misyonlar oluﬂturmas›
gerekti¤ini vurgulayan Siemens ‹letiﬂim
ve Kamu ‹liﬂkileri Direktörü Alp H. Yörük, “DE‹K bu kapsamda üyeleri ile sürekli ve düzenli bir temas› sa¤layarak
üye ihtiyaç ve beklentilerine göre kendini yeniliyor. Bir üyesi olarak önümüzdeki dönemde DE‹K’in di¤er iﬂ örgütleri ve
iﬂadamlar› dernekleriyle koordineli bir
çal›ﬂma içerisinde bulunarak iﬂ dünyas›n›n ortak paydalar›n› oluﬂturmak ad›na
misyon yüklenmesini dilerim” dedi. Yat›r›m Ajans›, YASED, TOBB ve TUS‹AD’›
bahsi geçen dernek ve kuruluﬂlardan
birkaç› olarak sayabilece¤ini kaydeden

Yörük, de¤iﬂik tecrübe ve birikimlere sahip olan bu kuruluﬂlar›n enerjilerini ve
kaynaklar›n› birleﬂtirip, net mesajlar ve
ortak beklentiler oluﬂturmalar› gerekti¤ini dile getirdi. Yörük, DE‹K’in Türk iﬂ
dünyas›n›n d›ﬂa aç›l›m sürecinin en
önemli kuruluﬂlar›ndan birisi olarak y›llard›r büyük bir hizmette bulundu¤unu
belirterek, “Bunun yan› s›ra bilginin ve
bilgiye ulaﬂman›n s›n›rl› oldu¤u bir dönemde iﬂadamlar›m›za dünyan›n en ücra
köﬂelerine kadar eﬂlik edip, ciddi bir altyap›n›n oluﬂmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Nitekim
çok k›sa denilebilecek bir zaman
diliminde dünya ticaretinde önemli bir
oyuncu haline gelmemizin her aﬂamas›nda DE‹K vard›r” diye konuﬂtu.
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RAK Serbest Bölge Yönetim Kurulu Baﬂkan› Saqr Al Qassimi (solda)

‹yi bir networking
f›rsat› yarat›yor
RAK Serbest Bölge Yönetim
Kurulu Baﬂkan› H. H. Sheikh Faisal Bin Saqr Al Qassimi, “DE‹K’in
profesyonel bir ﬂekilde organize
etti¤i çeﬂitli bölgesel toplant›lara
kat›lmak bizler için iyi bir networking f›rsat› yarat›yor” dedi. Bu
toplant›larda Türkiye’nin önde
gelen firmalar›n›n yöneticileriyle
tan›ﬂma f›rsat› bulduklar›n› anlatan Qassimi, ayr›ca, bu firmalara
BAE’de yapmay› planlad›klar› yat›r›mlar konusunda kulaktan dolma de¤il birinci elden en do¤ru
bilgiler aktard›klar›n› söyledi.
RAK STB Türkiye ‹rtibat Bürosu, Ocak 2009’dan beri DE‹K ve
Körfez ‹ﬂ Konseyi üyesi. Birleﬂik
Arap Emirlikleri, Ras Al Khaimah
Emirli¤i’nde bulunan RAK Serbest
Ticaret Bölgesi’ne ait Türkiye ‹rtibat Bürosu 2007 y›l›ndan beri faaliyet gösteriyor. 2000 y›l›nda kurulan serbest bölge, bugün 106
farkl› ülkeden 4 bin ﬂirketle beraber, Emirliklerin en h›zl› büyüyen
serbest ticaret bölgesi haline geldi
ve Türkiye’de daimi bir irtibat bürosu bulunduran Birleﬂik Arap
Emirlikleri’ndeki tek serbest bölge. Qassimi, irtibat bürosunun
misyonunu, “Hem Türk iﬂadamlar›na bölgedeki yat›r›m imkânlar›n›

tan›tmak hem de yeni yat›r›m yapacak olan iﬂadamlar›n›n ﬂirket
kurulum iﬂlemleri takibi ve Körfez’le ilgili ihtiyaç duyabilecekleri
fizibilite raporlar›n›n sa¤lanmas›,
sektör araﬂt›rmas›, ihale takibi ve
B2B ba¤lant›lar›n›n kurulmas› gibi
pek çok ilave hizmeti de sa¤lamak” ﬂeklinde anlatt›.
Birleﬂik Arap Emirlikleri’nde
kurumlar vergisi, gelir vergisi, stopaj, KDV gibi klasik gelir kalemlerinin hiçbiri uygulanmad›¤› için
buras›n›n yat›r›mc›lar için gerçek
bir cennet oldu¤unu aktaran Qassimi, “Bu cennette yat›r›m yapman›n bedeli de düﬂünüldü¤ü gibi
yüksek de¤il. RAK Serbest Ticaret
Bölgesi’nde 4 bin 110 dolar gibi
hesapl› maliyetlerle ﬂirket kurmak,
ve vergi uygulamas› olmayan bir
ortamda minimum masrafla ticari
faaliyet gerçekleﬂtirmek mümkün
oldu¤u gibi üretici firmalar veya
dan›ﬂmanl›k firmalar› için sunulan
metrekaresi y›ll›k 440 dolardan
ofisler veya metrekaresi y›ll›k 55
dolardan depo kiralamak da
mümkün. Böylece serbest bölge
hem düﬂük bütçeli kobilere hem
de daha büyük yat›r›m› hedefleyen ﬂirketlere uygun opsiyonlar
sunuyor” diye konuﬂtu.

Toplant›lar›nda yeni
ﬂirketler kuruluyor
Türkiye ile yabanc› ülkeler ve
uluslararas› topluluklar aras›nda
sektörel temelde iﬂ olanaklar›n›
araﬂt›rarak, mevcut olanaklar›n harekete geçirilmesine ve iﬂ f›rsatlar›n›n de¤erlendirilmesine yard›mc› olmay› görev edinen DE‹K, bunu baﬂar›yla sürdürüyor. 8 ay önce kurulan Bahrain Investment
House da bunlardan biri.
Sekiz ay önce kurulan ﬂirketin
orta¤› ve DE‹K’in en genç üyesi
olan 23 yaﬂ›ndaki Muhammet U¤urcan Barman, “DE‹K, düzenlemiﬂ oldu¤u uluslararas› toplant›larda birçok iﬂ ba¤lant›s›n›n kurulmas›na
büyük katk› sa¤l›yor. Bunun en
hakl› göstergesi de sekiz ay önce
kurulan Bahrain Investment House
ﬂirketi” dedi. DE‹K’in somut iﬂ ba¤lant›lar› yap›lmas›n› sa¤layan öncü
bir kuruluﬂ oldu¤una iﬂaret eden
Barman, “Gerek yurtiçi gerekse de
yurtd›ﬂ›nda düzenlemiﬂ oldu¤u toplant›larla iﬂadamlar›na büyük f›rsatlar sunuyor. Bizim ﬂirketimizin de
kurulmas›n›n temelleri bu toplant›lardan birinde gerçekleﬂti. Geçen

Muhammet U¤urcan Barman

y›l düzenlenen bir toplant›da tan›ﬂt›¤›m Bahreyn’li iﬂadamlar›yla birlikte yat›r›m dan›ﬂmanl›¤› hizmeti
veren bir ﬂirket kurduk” diye konuﬂtu. ﬁirketlerinin Türkiye genelinde gayrimenkul alan›nda çeﬂitli
yat›r›mlar yapmakla beraber baz›
projelere de dan›ﬂmanl›k hizmeti
verdi¤ini belirten Barman, Türkiye
özellikle gayrimenkul alan›nda yabanc› yat›r›mc› için büyük önem taﬂ›yan bir pazar oldu¤unu dile getirerek, ﬂirket olarak, k›sa bir süre
içerisinde Türkiye pazar›nda hedefledikleri büyümeye ulaﬂacaklar›n›
tahmin ettiklerini bildirdi.

THY Teknik’ten e¤itim
THY Teknik, THY A.O. E¤itim
Baﬂkanl›¤› ile birlikte, may›s ay›nda
uçak parça imalat› sertifikasyonu
e¤itimi ve çal›ﬂtay› düzenleyecek.
Uçak parçalar›n›n yurtiçinde imalatlar›n›n yap›labilmesi için mart
ay›nda düzenlenen serginin devam› niteli¤inde düzenlenen parça imalat› sertifikasyonu e¤itimine, birinci grupta 50 kiﬂi 12 May›s’ta, ikinci grupta 50 kiﬂi 13
May›s’ta kat›lacak. Ücretsiz olarak düzenlenen e¤itim çal›ﬂtay›
kat›l›mc›lar›na sertifika verilecek.
THY Teknik, firmalara yönelik
potansiyelleri
de¤erlendirerek,
kendilerini geliﬂtirmelerine yönelik
f›rsatlar oluﬂturmay›, havac›l›k alan›ndaki geliﬂmeleri takip ederek,

firmalarla bu alanda entegrasyonunu sa¤lamay›, gerek ulusal gerek
uluslararas› arenada iﬂ yaparken ihtiyaç duyabilece¤i bilgi, tecrübe ve
iliﬂkileri paylaﬂmak amac›yla, Mart
ay›nda 2. Hangar’da ‘Parça ‹malat
Sergisi’ düzenlemiﬂti.
Türkiye’nin uçak bak›m ve onar›m alan›nda lider konumda bulunan DE‹K üyesi THY Teknik, Türk
sivil havac›l›¤›n›n geliﬂimine katk›da bulunma misyonu çerçevesinde
havac›l›k alan›nda parça üretiminde faaliyet göstermek amac›n› güden, bu sayede iﬂlerini geliﬂtirerek
Türk Sivil Havac›l›¤›’na katk› sa¤layabilecek firmalar› ile sektörde faaliyet göstermekte olan parça üreticilerini bir araya getiriyor.

C M Y B

DE‹K’in yeni üyelerinden
Sony, bu y›l 1.5 milyon
adet ürün satmay› hedefliyor. Tüketici elektroni¤i
pazar›nda sat›ﬂlar›n› yüzde 2,5 oran›nda art›ran ﬂirket, her eve bir Sony ürünüyle girmeyi planl›yor.

GÜNCEL

‹HRACATTA
DAHA ÇOK
‹ﬁ‹M‹Z VAR

AVRASYA BÖLGES‹

Hangi pazara ne sat›labilir? 20 y›l› aﬂk›n
süredir Türkiye’nin d›ﬂ ticaretini art›rmak
için çal›ﬂan D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu
(DE‹K) bu alanda en geniﬂ bilgi a¤›na sahip.
YASEM‹N SOLAK

Bugüne kadar pek çok ülkeye ihracat yapan Türk iﬂadamlar›n›n ihraç ürünlerinin baﬂ›nda otomotiv, haz›rgiyim, tekstil, kimya, petro-kimya, hal›,
mobilya, pamuk, tütün ve kuru
g›da ürünleri yer al›yor. Bir süre
öncesine kadar Türkiye emek
yo¤un ürünlerini Bat›’ya rahatl›kla ihraç edebiliyordu. Ancak
Hindistan, Çin, Pakistan, Bangladeﬂ gibi ülkelerde emek yo¤un
endüstrilerde üretim yapmak
çok daha anlaml› hale gelince
Türkiye’den ürün alan ülkeler-

deki iﬂadamlar›n›n yan› s›ra
Türkler bile bu ülkelerden ithalat yapmay› ya da bu ülkelerde
üretim yapmay› tercih eder hale
geldi. Türkiye’nin ihracat kalemlerinde baz› de¤iﬂiklikler yapmak
zorunlulu¤u giderek daha fazla
göze çarp›yor. Yüzde 14-16 aras›na oturan iﬂsizlik gözönünde bulunduruldu¤unda Türkiye’nin ihracatta geriye düﬂme ﬂans› kalmad›. DE‹K ‘Hangi ülkeye ne sat›labilir’ sorusuna yan›t›n adresi.
Asya Pasifik, Amerika, Ortado¤uKörfez, Afrika, Güneydo¤u Avrupa ve Avrasya bölgelerinde ihracat
yap›labilecek yeni pazarlar var.

Otomotiv ve yedek parçalar›,
do¤al taﬂlar, tekstil makineleri,
kimyasallar, g›da, g›da iﬂleme ve
paketleme, deri, madeni eﬂya, demir çelik, eczac›l›k ürünleri, elektrik-elektonik, inﬂaat malzemeleri,
plastik endüstrisi, kuyumculuk ile
mücevherat ürünleri.

Çin
‹nﬂaat malzemeleri, otomotiv
yan sanayi, demir-çelik, kimyasallar,
iﬂlenmiﬂ g›da ürünleri, haz›rgiyim ve
tekstil makineleri ile müteahhitlik
sektörünün Türkiye ihracat› aç›s›ndan potansiyel arz ediyor. Çin, Do¤u k›y›lar›na oranla daha az geliﬂmiﬂ olan Orta ve Bat› bölgelerin kalk›nmas› için çeﬂitli yat›r›m teﬂvikleri
veriyor.

Endonezya
Türk iﬂadamlar› için enerji
ekipman›, inﬂaat malzemeleri, g›da gibi sektörlerde önemli potansiyel bulundu¤u düﬂünülüyor. Ayn› zamanda, Endonezya dünyan›n önde gelen palm ya¤› üretimine ve iﬂlenmeye haz›r bak›r, nikel, alt›n ve kömür yataklar›na sahip olmas› dolay›s› ile farkl› yat›r›m alanlar›na sahip.

Malezya
G›da, inﬂaat malzemeleri ürünleri ihracat›nda Türk iﬂadamlar› için
potansiyel oldu¤u görülüyor. Bunun yan› s›ra iﬂbirli¤i yap›labilecek
alanlar, tekstil üretimi, lojistik, savunma sanayi, islami bankac›l›k,
otomotiv sanayii rüzgâr ve güneﬂ
enerjisi, inﬂaat-müteahhitlik ve demir-çelik olarak belirleniyor.

Bangladeﬂ
‹hraç edilebilecek ürünlerin
baﬂ›nda tekstil ürünleri, kimyasal
ürünler, sermaye mallar›, petrol
ve petrol ürünleri, bu¤day, bakliyat, g›da maddeleri, madeni ya¤lar, lastik, tütün, alüminyum
ürünleri, cam ve kristal ürünler,
mutfak eﬂyas›, duvar ve yer ka-

rolar›, ka¤›t ürünleri, tar›msal
makine ve araçlar, mermer ve iﬂlenmiﬂ mermer, motorlu taﬂ›tlar
ve yedek parçalar›, tekneler, gemiler geliyor.

Makine parçalar›, elektrikli cihazlar, motorlu kara taﬂ›tlar›,
traktör, sabunlar, yüzey aktif organik maddeler y›kama ve ya¤lama maddeleri, tüketim mallar›,
g›da maddeleri.

Alt›ndan kuyumculuk mamulleri, hal›, tekstil mamulleri, makine,
elektronik aletler, dayan›kl› tüketim
mallar›, paketlenmiﬂ g›da ürünleri.

‹laç, dayan›kl› g›da maddeleri,
dayan›kl› ev eﬂyalar›, inﬂaat malzemeleri, temizlik malzemeleri ve
kimyasallar.

Belarus
Örme mensucat, kabuklu yemiﬂler, ham postlar, deriler ve köseleler, motorlu taﬂ›tlar, plastik ve plastik ürünleri, elektrikli makine ve cihazlar, aksam ve parçalar›.

Gürcistan

ABD

Hindistan

K›rg›zistan

Afganistan

AMER‹KA BÖLGES‹

ASYA PAS‹F‹K ÜLKELER‹

Azerbaycan

G›da ürünleri, kabuklu yemiﬂler, kuru meyveler, enerji
içecekleri, m›s›r, yulaf gevrekleri, do¤al meyve sular›, zeytinya¤›, kimyasallar, demir-çelik,
alüminyum paneller, bak›r levhalar ile çevre dostu teknolojilerde kullan›lacak mineral ürünleri, çevre dostu teknolojiler, alternatif enerji üretimi ile at›k
imha ve geri dönüﬂtürme sistemlerinde (rüzgâr türbinleri,
güneﬂ panelleri vb.) kullan›lan
ekipmanlar, motor aksam-parçalar›, transmisyon milleri,
kranklar, taﬂ›t araçlar› aksam ve
parçalar› ile ya¤ keçeleri vb.

ürünleri, sanayi tipi ocak, so¤utma ve saklama sistemleri,
hijyenik medikal ürünler, porselen sa¤l›k gereçleri, medikal
cihazlar›n k›sa kullan›m sonras›
de¤iﬂtirilmeye ihtiyaç duyulan
parçalar› ihraç edilebilinir.

Brezilya
Otomotiv yan, beyaz eﬂya,
inﬂaat malzemeleri, demir ve
çelik, markalaﬂm›ﬂ tekstil ürünleri ihrac› yap›labilinir.

Kuru meyve, tekstil, deri ve deri
mamulleri, inﬂaat malzemeleri, mobilya, demir-çelik ürünleri, t›bbi
malzemeler, beyaz eﬂya.

Kazakistan
Elektrikli makine ve cihazlar, aksam ve parçalar›, kazan; makine ve
cihazlar, plastik, demir veya çelikten eﬂya, hal›lar ve di¤er yer kaplamalar›, mobilyalar, prefabrik yap›lar, alüminyum, motorlu kara taﬂ›tlar›, kuyumculuk mamulleri.

Mo¤olistan
Paketlenmiﬂ g›da mamulleri, bisküvi ve ﬂekerleme, kuyumculuk
mamulleri, beyaz eﬂya, temizlik ve
hijyen malzemeleri,

Moldova
Tekstil ve haz›rgiyim, deri mamulleri, tuvalet kâ¤›tlar› ve temizlik
kâ¤›tlar›, buzdolaplar›, dondurucular, paketlenmiﬂ g›da mamulleri, yaﬂ
sebze ve meyve, konserve.

Özbekistan
Makine ve ekipmanlar›, demir
ve demir d›ﬂ› metaller, kimyasal
ürünler, g›da ve enerji ürünleri,
plastik ve kimyasal ürünler, hizmetler, beyaz eﬂya, g›da ürünleri.

Rusya
Tekstil ve tekstil ürünleri, g›da
ürünleri, deri ve deri mamulleri,
haz›rgiyim ve haz›rgiyim, inﬂaat ve
inﬂaat malzemeleri, otomotiv yan
sanayii, yaﬂ meyve ve sebze,
kesme çiçek, elektrik malzemeleri, beyaz eﬂya, mobilya,
zücaciye, kuyumculuk.

Kanada
‹hraç edilecek ürünler aras›nda, meyve ve f›st›k, dokuma
ve örgü k›yafet, taﬂ, beton, demir ve çelik bulunuyor.

Singapur
‹hracatta kalem çeﬂitlili¤inin
art›r›lmas›na yönelik çal›ﬂmalar
çerçevesinde, et ve et ürünleri ihracat›na olanak sa¤layacak “ülkesel sertifika”n›n teminine yönelik
Türkiye Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›’ndan al›nan bilgi ve belgeler Singapur makamlar›na iletilmiﬂ
olup, 8-10 Kas›m 2007 tarihleri
aras›nda Türkiye Tar›m ve Köyiﬂleri Bakan› Mehdi Eker’in Singapur’a gayr›-resmi ziyaret gerçekleﬂtirdi¤i temaslar› bu çal›ﬂmalara
ivme kazand›rd›.

Vietnam
Vietnam ve Türkiye aras›nda
iﬂbirli¤i potansiyeline sahip sektörlerin baﬂ›nda gemi inﬂas› geliyor.
G›da iﬂleme makineleri, ﬂekerleme
ve bisküvi, Avustralya ve Güney
Afrika’dan olmak üzere ﬂarap ithalat›, cam ürünleri, makine, elektrikli ve elektronik ürünler, demir-çelik ürünleri, kimyasal ürünler ve
gübre baﬂta olmak üzere birçok
ürüne ihtiyaç duydu¤u biliniyor.

Filipinler
‹hraç edilebilecek ürünlerin
baﬂ›nda un mamulleri, inﬂaat malzemeleri, pimapen geliyor.

Pakistan
Deri iﬂleme makineleri, ﬂarküteri ürünleri, organik tar›m, meyve,
Lahor’da süt ve süt ürünleri üretimi, kesimhaneler, domates salças›,
taze ve donmuﬂ sebze iﬂleme,
meyve sular›, özellikle mango, turunçgiller ve guava ürünlerinde
konsantre meyve ve pestil endüstrisi, mücevherat, ulaﬂ›m, hafif mühendislik, g›da iﬂleme, giyim ile
yüksek katma de¤erli tekstil üretimi sektörleri baﬂta geliyor.

AFR‹KA BÖLGES‹
Fas

GÜNEYDO⁄U AVRUPA ÜLKELER‹
Karada¤
Otel ve konut yap›m›, altyap›, tur operatörleri, turistik gezi,
tekstil ürünleri, yer hal›s› ve nasa örtüsü üreticileri, otelde kullan›labilecek sanayi tipi mutfak
aletleri, beyaz eﬂya üretimi, otel
mobilyalar›,

Arnavutluk
Bankac›l›k- finans, sigortac›l›k, sa¤l›k ve enerji yat›r›mlar›n›n yan› s›ra perakendecilik,
ambalajl› ürün ihraç edilebilinir.

Makedonya
Toplu konut inﬂaatlar›, at›k

su ve içme suyu alan›nda altyap› yat›r›mlar› hidroelektrik
santral› projeleri, sigortac›l›k,
tekstil, bankac›l›k yat›r›mlar›
gerçekleﬂtirilebilinir.

Romanya
‹nﬂaat yat›r›m› konusunda
ciddi bir potansiyel bulunuyor.
Ayr›ca, tekstil ve g›da alanlar›nda ihracat yap›labilir.

H›rvatistan
Turizm yat›r›mlar›n› art›rmaya çal›ﬂ›yor. bölgede özellikle golf turizmi ve marinac›l›¤›n
merkezi olmak istiyorlar.

ORTADO⁄U BÖLGES‹
‹ran

Suriye

Makine ve aksamlar›, yap›
malzemeleri, haz›rgiyim, iﬂlenmiﬂ g›da ürünleri, turizm.

‹nﬂaat, yap› malzemeleri,
makina ve aksamlar›, otomotiv,
turizm, mobilya, haz›rgiyim.

Irak
‹nﬂaat, yap› malzemeleri,
haz›rgiyim, biliﬂim, otomotiv,
telekom malzemeleri, g›da ürünleri, makine ve aksamlar›, sa¤l›k,
mobilya, turizm.

Lübnan
Turizm, yap› malzemeleri,

Ürdün
Turizm, inﬂaat, g›da ürünleri, haz›rgiyim, makine ve
aksamlar›.

C M Y B

Elektrikli makine ve kablolar, ilaç,
yar›mamul tekstil ürünleri, demir-çelik,
çimento, makine, otomotiv ana ve yan
sanayi, beyaz eﬂya, inﬂaat malzemeleri,
ﬂekerli ve çikolatal› mamuller, mercimek,
bisküvi, makarna ve kuru mevye.

Tunus

ve, su ürünleri, ﬂekerli ve çikolatal›
mamuller, yaﬂ meyve sebzeler, petrol ya¤lar›, propilen ve di¤er olefinlerin polimerleri.

Sudan
Yap›lacak ihracat kalemleri baﬂ›nda su
pompalar›, jeneratör, otomotiv yedek parça, glükoz ve baklagiller geliyor.

Etiyopya

F›nd›k, bisküvi, nohut, ﬂekerli ve
çikolatal› mamuller, maya, benzin,
otomobil, pamuklu ve sentetik kumaﬂlar, demir çelik çubuklar, iﬂ makineleri parçalar›, kablolar, otomotiv
yedek parça ve kamyonetler

ﬁeker, bitkisel ya¤, un üretim
tesislerine yönelik ekipman, yedek parça ve ambalaj, su pompalar›, tar›m makineleri, hayvansal
ve bitkisel ya¤lar.

Cezayir

Güney Afrika

Bakliyat, kuru meyve, süt ürünleri, ﬂekerli ve çikolatal› mamuller, beyaz eﬂya, her türlü demir-çelik inﬂaat
aksam›, h›rdavat, plastik profiller, alüminyum profiller, seramik, iﬂ ve maden
makineleri, mobilya, otomobil ve otomotiv yedek parça.

Libya
ﬁekerli ve çikolatal› mamuller, bisküvi ve gofretler, makarna, bu¤day,
domates salças› baﬂta olmak üzere g›da ve tar›msal ürünler, inﬂaat malzemeleri, inﬂaat ve maden makineleri,
tar›m makineleri, elektrik transformatörleri, beyaz eﬂya, klima, otomotiv
yan sanayii, haz›rgiyim, hal›, mobilyalar, kozmetik, kiﬂisel bak›m ürünleri ve alt›n mücevherat.

M›s›r
Kuru baklagiller, ayçiçe¤i, pamuk
tohumu ya¤lar› bakliyat, bisküvi, tütün, kanatl› etleri, sert kabuklu mey-

Makine ve ekipmanlar, sanayi
kimyasallar›, tekstil ürünleri, otomotiv
ana ve yedek parçalar›, traktör, cam
ve kâ¤›t ürünleri, elektronik eﬂya,
mobilya, t›bbi malzeme, plastik
ürünler, kozmetikler bulunuyor.
Ayr›ca, tütün, ﬂekerli ve çikolatal›
mamuller, bira, makarna, zeytinya¤›, f›nd›k baﬂta olmak üzere g›da
ürünleri ve ev tekstili.

Kenya
Kenya’ya makine ve ulaﬂt›rma teçhizat›, motorlu taﬂ›tlar, demir ve çelik,
plastik ürünler ihraç edilebilir.

Gana
Kanatl› etleri, bu¤day, bu¤day
unu, su ürünleri, tar›m ürünleri, çimento, televizyon, iﬂ ve maden makineleri, t›bbi ilaçlar, izole edilmiﬂ kablo ve teller, tuvalet kâ¤›tlar›, kâ¤›t
havlu, mendil ve di¤er hijyenik kâ¤›t
ürünleri, binek otomobiller.

C M Y B
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Türkiye krizde lükse
2.5 milyar euro harcad›
Dünyada lüks tüketim
trendlerini takip eden
Luxury Board’un verilerine göre toplam büyüklü¤ü 250 milyar euro
olan lüks pazar›, krizle
birlikte ortalama yüzde
15 düﬂtü. Türkiye’de lüks
tüketime geçen y›l 2.5
milyar euro harcand›.

AVRUPA BÜTÜNLEﬁME
SÜREC‹NDEK‹ SON
EKONOM‹K GEL‹ﬁMELER

Her ne kadar kriz lüksü de vurdu,
tüketimi azald› ya da varl›kl› insanlar›n tasarrufa yöneldi¤i yorumlar› yap›lsa da, dünyada ve Türkiye’de lüks
tüketiminin büyüyerek geri dönece¤i
belirtiliyor. Lüks sektöründe 2009 y›l›nda dünya genelinde ortalama yüzde 15’lik düﬂüﬂ yaﬂand›¤› kaydediliyor. Dünya lüks trendlerini Luxury
Board adl› kuruluﬂ takip ediyor. Luxury Board’a Türkiye’den üye tek
reklam ajans› Yirmibirgram. Yirmibirgram Lüks Pazarlama ‹letiﬂimi Yönetici Orta¤› Onur Yan›k, “2009’da
lüks segmentte sat›ﬂlar düﬂtü, cirolar
azald› ve moraller bozuldu, do¤ru. Krizin etkileri geride kald›kça, lüks tüketimi büyüyerek geri dönecek” diyor.
Yan›k, Gucci, Cartier, Chanel,
Bvlgari, Louis Vuitton, Rolex, Maserati ve daha nicesinin ad›n› bile duydu¤unda heyecanlanan o özellikli kitlenin, sat›n almad›¤› günlerin intikam›n› fazlas›yla alaca¤›n›, bu noktada
bir yol ayr›m›n›n söz konusu oldu¤unu söylüyor: “Dünya zenginleri, krizde lüks markalara çok aç›k bir ultimatom verdi: Kriz sonras› bir çantaya
tekrar 5 bin dolar ödememi istiyorsan, o çantaya eskisinden çok daha
fazla de¤er yüklemelisin! Bu uyar›n›n
Türkçesi ﬂu: Sevgili markam, bundan
sonra ya daha zeki, anlaml›, yarat›c›
ve s›rad›ﬂ› ol ya da beni unut!”
“S›n›rl› say›da üretim, iﬂçilik, gelenek, geçmiﬂten gelen denetim ve
yüksek fiyat” olarak tan›mlanan
‘lüks’ün içinde, otomotiv, yatç›l›k, havac›l›k, turizm ve servis gibi birçok
alan yer al›yor. Bu çerçeveden bak›ld›¤›nda toplam lüks pazar›n büyüklü¤ünün 250 milyar euro oldu¤u belirtiliyor. Yan›k, global lüks uzmanlar›n›n bile pazar›n aç›l›m› konusunda
anlaﬂamad›klar› bir nokta oldu¤unu
belirterek, “Baz›lar›na göre çekirdek
lüks pazar, haz›rgiyim, deri, parfüm
ve kozmetik, alkol ve tütün, saat,
mücevherat ve ev gereçleri ürünlerinden oluﬂuyor. Bu ürünlerin dünya
genelindeki sat›ﬂ› 190 milyar euro civar›nda” diyor.

TÜRK‹YE PAZARI 2.5 M‹LYAR EURO
Türkiye lüks pazar› için kimsenin
elinde somut veri yok. Ancak Yirmibirgram’›n Luxury Board ile birlikte
gerçekleﬂtirdi¤i uluslararas› kantitatif
araﬂt›rmalar› üst üste koyunca Türkiye’nin global lüks tüketiminden yüzde 1 pay ald›¤›n› söylemek mümkün.
Bu oran 2.5 milyar euroluk bir pazar›
iﬂaret ediyor. Yine ayn› araﬂt›rmaya
göre, dünya lüks tüketiminde en çok
paray› 80 milyar euro ile alkollü içeceklere ve tütün ürünlerine harc›yor.
Bunu 30’ar milyar euro ile kozmetik
ve mücevherat takip ediyor. Daha ﬂ›k
k›yafetler için 20 milyar euro, aksesuarlara 15 milyar euro, saate bakmaya
ise 10 milyar euro harcan›yor.
Dünyadaki lüks pazar›n› üç büyük grup yönetiyor. Bunlar LVMH,
PPR Gucci ve Richemont. Bünyelerinde moda, aksesuar, kozmetik, mücevher ve alkollü içecekler lüks markalar›n› bulunduruyorlar. Bu üç dev
firma bünyesinde bulunan uluslararas› isimlerin neredeyse tamam› son
20 y›lda Türkiye pazar›na girmiﬂ durumda. Bu mevcut durum, Türkiye’nin dünya lüksü nezdinde her geçen y›l artan de¤erini kan›tl›yor.
Yan›k, global lüksün son yirmi
y›lda, yüzde 450 büyüdü¤ünü söylüyor. Türkiye’de ise son on y›lda, genel büyümenin birkaç kat üzerinde
bir geliﬂme yaﬂand›¤›na dikkat çeken

■ SEMA GENÇAY ÇAPANO⁄LU
‹KT‹SAD‹ KALKINMA VAKFI UZMANI

■ SELEN AKSES
‹KT‹SAD‹ KALKINMA VAKFI UZMAN YARDIMCISI

PRADA VE HERMES YATIRIMLARINI TAMAMLIYOR
Onur Yan›k, son dönemde ulusal pazardaki oyuncularda yaﬂanan de¤iﬂiklikleri, ‹stanbul’da ve Türkiye genelinde kapanan-yeni aç›lan lüks ürün ma¤azalar›n› ﬂöyle anlat›yor: Bundan birkaç y›l önce Louis Vuitton, Calvin Klein, Cartier
ve Hugo Boss gibi ünlü lüks markalar›n
stratejistleri Türkiye lüks perakende pazar› için senelik bir milyar dolar›n üzerine ç›kan tahminlerde bulunuyorlard›.
2008 y›l›n›n ilk yar›s›ndan bugüne kadar
geçen zaman dilimi, Türkiye lüks pazar›-

Onur
Yan›k

Yan›k, bunda ciddi servete sahip ailelerin, ikinci ve üçüncü jenerasyonlar›n›n kontrolü ele geçirmesinin büyük rol oynad›¤›n› düﬂünüyor. Yan›k’a göre, bugün Türkiye lüks pazar› kritik bir eﬂikte bulunuyor: “Yaﬂanan kriz, ulusal lüksü sosyo-psikolojik bir darbo¤aza soktu. Bu duraklaman›n üzerine bir de, markalar›n›
yanl›ﬂ yöneten lüks profesyonellerinin hatal› kararlar› eklendi. Ancak bu
durum, Türkiye’nin global lüks sahnesindeki yerini sarsacak ya da uluslararas› markalar›n uzun vadeli stratejilerini de¤iﬂtirecek bir olay de¤il.”

TÜRK‹YE’DE LÜKS
TÜKET‹M‹ BÜYÜYOR
Türkiye’de lüks tüketiminde nicel
aç›dan kaydade¤er bir büyüme yaﬂand›¤›n› söyleyen Yan›k, “Yine de
böyle bir söz söyleyebilmek için erken. Verilere göre, on y›l sonra dünyada lüks tüketimin lideri Çin olacak.
Türkiye’nin de global pazardan ald›¤›
pay artmaya devam edecek” diyor.
Lüks tüketiminin, ürünün kendisi
yerine, imaj›n›n tüketildi¤i tek tüketim ﬂekli oldu¤unu belirten Yan›k,
ﬂöyle devam ediyor: “Yani lüks tüketiminde aslolan ihtiyaçlar de¤il sosyo-psikolojik unsurlar. Kriz, pratikte
lüks tüketicisinin servetini azaltmad›.
Ancak psikolojisini bozdu. Lüks, psikoloji üzerine kurulu bir düzen oldu¤u için lüks tüketiminde de dünya
genelinde ortalama yüzde 15’lik düﬂüﬂ yaﬂand›.” Türkiye’nin ilk ve tek
lüks pazarlama iletiﬂimi ajans› olarak

n›n kaygan bir zeminde durdu¤unu ve bu
pazarda tahmin yürütmenin ne kadar
güç oldu¤unu gösterdi. Asl›nda lükste
her ﬂey, markan›n stratejisi ve karar alma kabiliyeti ile ilgili. Bugün Türkiye’ye
büyük umutlarla gelen Harvey Nichols,
sat›ﬂ sorunlar› ned eniyle el de¤iﬂtirdi.
Ülkenin en pahal› restoran yat›r›m›
olan Hakkasan kapand›. Bunu ‹s tanbul’u perakendecilik stratejisinin ana
üssü seçen dünyan›n en güçlü p›rlanta
markas› De Beers’in baﬂar›s›zl›¤› ve

ulusal lüks pazar›n bilinmezlerini ortadan kald›rmaya çal›ﬂt›klar›n› anlatan Yan›k, “Yirmibirgram’›n bu noktada yapt›¤› çal›ﬂmalar, Türkiye’de
ayl›k geliri 10 bin dolardan fazla olan
200 bin aile oldu¤unu gösteriyor. Ya
da bir baﬂka deyiﬂle, ülkede lüks pazar› yöneten kiﬂi say›s›, yaklaﬂ›k olarak 1 milyon. Bu aileler lüks yaﬂamak için senede 3 milyar dolar harc›yor. Sadece giyime y›lda 500 milyon
dolardan fazla ödeniyor” diyor.
Krizle birlikte moraller bozulunca,
bu ayr›cal›kl› kiﬂilerin sat›n alma iﬂtahlar›nda azalma yaﬂand›¤›n› söyleyen Yan›k, baﬂta perakende olmak
üzere, paketli lükste s›k›nt› baﬂgösterdi¤ini, bu alanlar›n tamam›nda sorunun devam etti¤ine iﬂaret ediyor.

AVRUPA B‹R‹NC‹ SIRADA
Tüketim al›ﬂkanl›klar›, tüketim rakamlar› ile orant›l›. Örne¤in lüks tüketiminde dünya genelinde Avrupa
k›tas› hâlâ birinci konumda. Onu
Amerika Birleﬂik Devletleri izliyor.
Bugün baz›lar›n›n yat›r›mc›lar› ya da
sahipleri de¤iﬂmiﬂ olsa da dünya lüks
pazar›n›n kontrolü Frans›z ve ‹talyan
markalar›n›n elinde. Yan›k, lüks segmentte y›ll›k moda harcamalar›n›n
yüzde 20’sinin Frans›z, yüzde 60’›n›n
‹talyan markalara gitti¤ini belirterek,
ﬂöyle devam ediyor: “Bat› kültürü
lükse al›ﬂ›k. Çünkü paketli lüksü var
eden onlar. Bu nedenle bat› tüketicisi harcamalar›nda daha dengeli ve
istikrarl›. Eylemlerinde kiﬂisel tatmin
ve yaﬂam stili ön planda.” Di¤er taraftan lüksün do¤u için yeni bir kavram oldu¤unu, fazlas›yla heyecan
verici bulundu¤unu anlatan Yan›k,
“Böylece sat›n alma e¤ilimleri dengesiz ve de¤iﬂken. Kiﬂinin kendini
mutlu etmesinden çok, gösteriﬂ yapmak ya da dikkat çekmek gibi unsurlar ön planda. Türkler’in lüks sat›n alma al›ﬂkanl›klar› ise t›pk› Türkiye’nin kendisi gibi, her iki taraftan
da izler taﬂ›yor” diyor.

distribütör de¤iﬂikli¤i takip etti. Di¤er
yandan lüksü yaratan isimler olarak
kabul edilen Chanel ve Fendi gibi markalar, Türkiye’de s›k›nt›l› günler yaﬂ›yor. Chloe ve Yves Saint Laurent gibi
özel isimler ülkeden çekilme karar› al›yor. Modada ulusal lüksü temsil eden
Beymen ve Vakko, problemlerini çözmek
için, indirim ve promosyon teknikleri deniyor. Ancak di¤er yandan ﬂu an dünyan›n en de¤erli markas› olan Louis Vuitton Türkiye’deki yükseliﬂini sürdürüyor.

LÜKS
PAZARINDA
YEN‹ TRENDLER
■ LÜKSTE “F‹YATIN ÖNEM‹
YOK” DÖNEM‹ GER‹DE KALDI.
DÖNEM , MANTIKLI
F‹YATLANDIRMA DÖNEM‹.
■ LÜKS MARKALARIN BU
ZAMANA KADAR YÜZÜNE PEK
BAKMADIKLARI ‹NTERNET,
GELECEK YILLARIN EN ETK‹L‹
TANITIM MECRASI OLMAYA
HAZIR. AVRUPA BU YEN‹ DÖNEM‹
“LUXURY 2.0” OLARAK
ADLANDIRIYOR.
■ LUXURY 2.0’IN TEMEL HEDEF
K‹TLES‹ 1980 VE SONRASINDA
DO⁄AN JENERASYONLAR. BATI X
VE Y JENERASYONLARINI
LÜKSÜN GELECE⁄‹ OLARAK
GÖRÜYOR.
■ ‹ﬁTE BU NEDENLE MARKALAR
GENÇLEﬁ‹YOR. STRATEJ‹LER‹NE
SIRADIﬁILIK VE YARATICILIK
KATIYORLAR. G‹VENCHY G‹B‹ EN
A⁄IR VE C‹DD‹ ‹S‹MLER B‹LE,
ÜRÜN YAPILARINDAN MESAJ VE
GÖRSEL TASARIMLARINA KADAR
HER ALANDA DE⁄‹ﬁ‹KL‹K
YAPARAK GENÇLERE
ULAﬁMANIN YOLLARINI ARIYOR.
■ YAﬁANAN F‹NANSAL KR‹Z
AVRUPA VE AMER‹KA’DA C‹DD‹
B‹R GÜVEN BUNALIMI
YARATTI. ‹ﬁTE BU NEDENLE
GERÇEKÇ‹L‹K VE ‹NSAN‹YET,
LÜKS MARKALAR ‹Ç‹N DAHA
DA ÖNEML‹ B‹R HALE GELD‹.
■ SOSYAL SORUMLULUK, LÜKS
MARKALAR ‹Ç‹N ARTIK B‹R
SLOGANDAN ‹BARET DE⁄‹L.
BUGÜN LÜKS ‹Ç‹N, DAHA ÖZGÜN
VE HEYECAN VER‹C‹ PROJELER
GEL‹ﬁT‹REREK, SOSYAL
VATANDAﬁLI⁄I MARKANIN
ÖZÜNE YERLEﬁT‹RME DEVR‹.
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Avrupa Birli¤i, 9 May›s’ta, “Avrupa
Günü”nün 60’›nc› y›l dönümünü kutluyor. AB, 1985 y›l›nda, 9 May›s’› “Avrupa Günü” olarak ilan etti ve her y›l
“Avrupa Günü” tüm üye ülkeler taraf›ndan etkinlikler düzenlenerek kutlan›yor. Avrupa Günü’nün tarihi ise dönemin Frans›z D›ﬂiﬂleri Bakan› olan
Robert Schuman’›n 9 May›s 1950’te
sundu¤u ve Avrupa Birli¤i’nin temellerini atan bildirgesine dayan›yor. Bildirge ile Frans›z hükümeti, Fransa ve Bat›
Almanya’n›n kömür ve çelik üretimini
tek bir ortak yüksek merci alt›nda birleﬂtirme ça¤r›s›nda bulunuyordu. Böylelikle dönemin en önemli sanayi
hammaddesi ve ama ayn› zamanda savaﬂ›n temel hammaddelerini oluﬂturan
kömür ve çelik üretiminin ortak bir
idare alt›nda toplanmas› ve karﬂ›laﬂ›lacak herhangi bir uyuﬂmazl›k durumunun ortadan kald›r›lmas› suretiyle iki
ülke aras›nda bir savaﬂ›n ç›kmas›n›n
engellenmesi amaçlan›yordu. Bu iﬂbirli¤inin di¤er Avrupa ülkelerine de aç›k
oldu¤u ifade edildi. Bu bildirge ile Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu¤u kurulmuﬂ ve böylelikle Avrupa bütünleﬂme
süreci baﬂlat›lm›ﬂ oldu.
Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu¤u
Fransa, ‹talya, Almanya ile Hollanda,
Belçika ve Lüksemburg’dan oluﬂan Benelüks ülkeleri ile kuruldu. Alt› ülke ile
baﬂlayan bu süreç, bugünkü 27 üye
ülkeden oluﬂan AB’yi getirdi.
Günümüz Avrupa ekonomisi
tek pazar ve ekonomik ve
parasal birlik hedeflerini ele
almadan anlaﬂ›lamaz. AB
bütünleﬂme
sürecine
damga vuran bir baﬂka
husus ise, 1986 y›l›nda Avrupa Tek Senedi’nin imzalanmas› ile Avrupa Tek Pazar›
yarat›lmas›na için gerekli temellerin at›lmas› oldu. Tek Pazar’›n tam
anlam›yla iﬂlerlik kazanmas› için 1992
hedef y›l olarak belirlenmiﬂti. Mallar›n
serbest dolaﬂ›m›n› tam anlam›yla gerçekleﬂmesinin ard›ndan, 2006 y›l›nda
Bolkestein yönergesi ile AB’de hizmetlerin serbest dolaﬂ›m›na yönelik önemli
bir ad›m daha at›ld›. 1992 y›l›nda imzalanan Maastricht Antlaﬂmas› ile Ekonomik Parasal Birlik’in temelleri at›ld› ve
ABi’nin 16 üyesi, 2002’den itibaren tek
bir para birimi olan euroya geçti.
AB’de ekonomik entegrasyon sa¤lan›rken, siyasi bütünleﬂme sürecinin
de derinleﬂtirmesi için çaba sarf ediliyor. Ancak baﬂta Fransa olmak üzere
baz› ülkelerin ulusal egemenliklerinden taviz vermek istememeleri Avrupa’daki siyasi entegrasyon sürecini yavaﬂlat›yordu. Buna ra¤men, yeni antlaﬂmalar yoluyla daha fazla politika
alan›n›n AB’nin yetki alan›na devredilmesi sa¤land›. 1 Aral›k 2009 tarihinde
yürürlü¤e giren Lizbon Antlaﬂmas›, Avrupa siyasi bütünleﬂme sürecine
önemli bir ivme kazand›rd›. Öte yandan d›ﬂ politika alan›nda AB’nin tüm
bu geliﬂmelere ra¤men tek bir ses
oluﬂturabildi¤i söylenemez.

AB’DE KR‹Z‹N ETK‹LER‹
2010 y›l›na gelindi¤inde, birlik ekonomik aç›dan baz› önemli endiﬂelerle
çalkalan›yor. Özellikle küresel finansal
ve ekonomik krizin etkileri baz› Do¤u
Avrupa ülkelerinin yan›nda, baﬂta Yunanistan olmak üzere Akdenizli baz›
üye devletleri olumsuz etkiledi ve eko-

nomik ve parasal birlik içindeki karﬂ›l›kl› istiﬂare, destek ve koordinasyon
mekanizmalar›n›n sorgulanmas›na neden oldu. Tüm üye devletlerde üretim
düﬂtü, ticaret olumsuz etkilendi. Y›l sonuna do¤ru, Yunanistan’da artan kamu
aç›¤› nedeniyle patlak veren borç krizi
bütün Euro Alan› ve AB’de s›k›nt› yaratt›.
Kamu Borç Stoku ise oldukça yüksek.
Ülkelerin Euro Alan›’na dahil olabilmeleri için “Maastricht Kriterleri” olarak adland›r›lan makro-ekonomik yak›nlaﬂma
kriterlerini yerine getirmeleri gerekiyor.
Ancak sorunun boyutunun Yunanistan
ile de s›n›rl› kalmamas› ve sadece Yunanistan’›n kurtar›lmas› de¤il, piyasalardaki
tedirginli¤in mali yap›s› zay›f ülkelere de
s›çramas› riski bulunuyor.
Bugüne kadar sadece Euro Alan›
d›ﬂ›ndaki AB ülkeleri için acil mali destek sa¤lanm›ﬂt›. Euro Alan›’n›nda ise
mali durumu bozulan üye ülkeler için
bir destek mekanizmas› bulunmuyor.
Söz konusu desteklerin Euro Alan› ülkelerine de sa¤lanmas›, euro para birimini kullanan ülkelerin bütçe disiplinlerinden uzaklaﬂmalar›na neden olabilece¤i gerekçesiyle Almanya taraf›ndan
engellenmiﬂ ve AB genelinde planlanmam›ﬂt›. Ancak Yunanistan krizi güçlü
ülkelerin bak›ﬂ aç›s›n› bir ölçüde de¤iﬂtirdi. Almanya ve Fransa’n›n öncülü¤ünde Euro Alan›’nda ekonomik iﬂbirli¤i ve denetim sa¤lanmas› ve IMF
benzeri Avrupa Para Fonu (EMF) gibi
bir mekanizma oluﬂturulmas› için çal›ﬂmalarda bulunuldu. Nihayet 25 Mart’ta
toplanan AB Devlet ve Hükümet Baﬂkanlar› Yunanistan’a, yaklaﬂ›k üçte biri
IMF, dörtte üçü ise Euro Alan› ülkelerinin katk›lar› ile oluﬂturulacak bir fon
kapsam›nda kredi deste¤i sa¤lanmas›n›
kararlaﬂt›rd›lar. Ancak bu destek
bir sübvansiyon unsuru
içermeyecek ve Yunanistan talep etti¤i ve piyasalardan kendi imkanlar›yla kredi temin edemedi¤i takdirde sa¤lanacak. Son olarak geçti¤imiz hafta beklenen gerçekleﬂti ve Yunan hükümeti IMF
ve AB’den yard›m talebinde bulundu.
Bu önlemlerin krizin yat›ﬂt›r›lmas› ve euro alan›n›n istikrar› aç›s›ndan önemli bir
iﬂlev görmesi bekleniyor.

AB YAPISAL
DÖNÜﬁÜMLER‹N Eﬁ‹⁄‹NDE
Krize karﬂ› al›nan tedbirlerin yan›nda, AB bir iktisadi güç olarak yap›sal
dönüﬂümlerin de eﬂi¤inde. Bu dönüﬂüm AB’nin rekabet gücünü koruma
ihtiyac›ndan kaynaklan›yor. AB, 23 ve
24 Mart 2000 tarihlerinde Portekiz Dönem Baﬂkanl›¤›’nda yap›lan zirvede,
günümüz koﬂullar›na uyum sa¤lamak
amac›yla Lizbon Stratejisi’ni kabul etti.
Bu kapsamda, AB’nin 2010 y›l›na kadar “dünyan›n en rekabetçi, dinamik
ve bilgi temeline dayanan ekonomiye”
dönüﬂtürülmesi hedefleniliyordu. 2010
y›l›nda AB bu belirledi¤i hedefleri tam
olarak yakalayamad›. Buna ra¤men,
rekabet gücünü korumak ad›na belirlenen hedeflere ulaﬂmak için çabalar›n› sürdürecek.
Yunanistan krizi ile Euro Alan› için
çizilen olumsuz tabloya ra¤men, 9 May›s günü vesilesiyle hat›rlanmas› gereken Avrupa’n›n bir ç›rp›da oluﬂturulamayaca¤›, ancak dayan›ﬂma, ortak eylem ve sorumluluk ile somut ad›mlar›n
at›labilece¤idir. Bu kriz belki de 60 y›l
sonras›nda dayan›ﬂman›n önemini tekrar ortaya koyuyor ve bize ﬂunu gösteriyor: Avrupa’y› krizden ç›karak olan
ve küresel ekonomide gücünü devam
ettirmesini sa¤layacak olan yine de Avrupa Birli¤i’nin kendisidir.

C M Y B

YURDAGÜL UYGUN

GÜNCEL

Erbil, Irak’›n en güvenli bölgelerinden biri.

‹SO, Polonya ve
Erbil’i ziyaret edecek
‹stanbul Sanayi Odas› (‹SO), Erbil Ticaret ve
Sanayi Odas›’n›n daveti
çerçevesinde Irak’›n Erbil ﬂehrine 3-5 May›s
2010 tarihleri aras›nda
bir heyet ziyareti düzenliyor. Yeniden yap›lanma sürecinde olan
Irak, imalat sanayiinden
enerjiye, tar›mdan sa¤l›k ve ulaﬂt›rmaya kadar
birçok sektörde önemli
f›rsatlar sunuyor. 2009
y›l› itibariyle Irak’a ihracat, h›zl› bir art›ﬂ e¤ilimine girdi.

EN ÇOK YABANCI
YATIRIMCI ÇEKEN
ÜLKE POLONYA
Bunun en önemli
nedenleri aras›nda dünya ekonomisindeki daralmaya ra¤men Irak
ekonomisinin yüzde 78 oran›nda büyümeye
devam etmesi, güvenli¤in gün geçtikçe daha
iyiye gitmesi ve Habur
S›n›r Kap›s›’ndaki t›kan›kl›¤›n aﬂ›lm›ﬂ olmas›
gösteriliyor. Irak’›n kuzeyinde ulaﬂ›m yollar›n›n kavﬂak noktas›nda
yer alan, büyük inﬂaat
faaliyetlerinin sürdü¤ü,
birçok tüketim ve yat›r›m mal›n›n ülke d›ﬂ›ndan temin edildi¤i Erbil
ﬂehri, Irak’›n di¤er bölgelerine göre daha güvenli yap›s› ile ticaret
ve yat›r›mda önemli f›rsatlar sunuyor. ‹stanbul
Sanayi Odas› bünye-

sinde faaliyet gösteren
Avrupa ‹ﬂletmeler A¤›
‹stanbul Merkezi, Polonya’n›n
gittikçe
önem kazanan bir pazar olmas› ve üyelerinin de ilgisini göz
önünde bulundurarak,
9-12 May›s 2010 tarihleri aras›nda Polonya’ya bir heyet ziyareti düzenliyor.
Söz konusu heyet
ziyareti kapsam›nda
Varﬂova’da Avrupa ‹ﬂletmeler A¤› Varﬂova
Merkezi ve Polonya
Müteahhitler Birli¤i ile
ikili görüﬂmeler, Kielce’de Staropolska Ticaret Odas› ziyareti ve
altyap›- yap› malzemelerini kapsayan Polonya’n›n en önemli
AUTOSTRADA ‹nﬂaat
Fuar› kapsam›nda ikili
görüﬂmelerin yan› s›ra
Varﬂova Büyük Stadyum inﬂaat alan› ziyaretleri gerçekleﬂtirilecek. Polonya, küresel
krize ra¤men geliﬂmekte olan sanayi ve
ekonomisi,
Avrupa’n›n AR-GE ve hizmet sektörü merkezi
olmas›, 40 milyon nüfusu ve co¤rafi yak›nl›¤› ile firmalara büyük f›rsatlar sunuyor.
Polonya, Avrupa’da
en çok yabanc› yat›r›m çeken ve 2009 y›l›nda ekonomisi büyüyen tek ülke konumunda bulunuyor.

Türk-Rus
enerji
iﬂbirli¤inin
niceli¤i ve
niteli¤i
Türkiye ile Rusya iliﬂkileri yeni bir eﬂi¤in baﬂlang›c›nda. Özellikle enerji konusunda yap›lan anlaﬂmalar, iki komﬂunun birbirlerinin
de¤erini anlam›ﬂ oldu¤unun aç›k bir iﬂareti.

MARIA
KABAN

DE‹K Enerji Uzman›
mkaban@deik.org.tr

Son dönemde Türkiye ile Rusya aras›nda birbiri ard›na ve en
üst düzeyde gerçekleﬂen diplomatik görüﬂmeler, karﬂ›l›kl› ziyaretler, iﬂbirli¤i alan›nda organize
edilen konferans ve toplant›lar iki
ülkenin yeni bir eﬂi¤in baﬂlang›c›nda oldu¤unu göstermektedir.
Özellikle enerji konusunda, kriz
ortam›na ald›rmadan, yak›n zamanda gerçekleﬂtiren uzun vadeli
anlaﬂmalar, hedeflenen ortak projeler ve yat›r›mlar, nihayet iki
komﬂu ülkenin birbirlerinin de¤erini anlam›ﬂ oldu¤unun aç›k bir
iﬂaretidir. Artan Rusya etkisine
paralel olarak Türkiye’de çok yo¤un tart›ﬂmalar yaﬂand›. Do¤al
gazda yüzde 63, kömürde yüzde
57 ve petrolde yüzde 33 oran›nda Rusya’ya ba¤›ml› olan Türkiye’nin, bu ülkeyle bir de nükleer
konusunda iﬂbirli¤ine gitmesi durumunda enerjideki Rus ba¤›ml›l›¤›n›n daha da artaca¤› ve enerji
arz güvenli¤inin tehlikeye girece¤i savunulmaktad›r. Öncelikle, bu
ba¤›ml›l›¤›n nas›l oluﬂtu¤unu k›saca incelemekte yarar var.
DE‹K’in ‘Türk-Rus Enerji ‹ﬂbirli¤i
2010 Raporu’ da bu konuda
önemli bir kaynak teﬂkil ediyor.

ENERJ‹DE MEVCUT DURUM
VE TÜRK‹YE’N‹N ‘RUS’
ENERJ‹S‹NE BA⁄IMLILI⁄I

Türk ve Azeri iﬂadamlar› 14 May›s’ta buluﬂacak.

Türk-Azeri iﬂadamlar›
iﬂ yeme¤inde buluﬂacak

Türk-Azerbaycan
‹ﬂ Konseyi taraf›ndan
geçen haziranda ilki
düzenlenen “Türkiye’de Faaliyet Gösteren Azerbaycanl› ‹ﬂadamlar› ile Çal›ﬂma
Yeme¤i”nin ikincisi,
bu y›l may›s ay›nda
gerçekleﬂtirilecek. ‹ﬂ

Yat›r›m Menkul De¤erler ev sahipli¤inde, 14 May›s’ta düzenlenecek yeme¤e
Türk-Azerbaycan ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan› Cengiz Gül, ‹ﬂ Yat›r›m Genel Müdürü ‹lhami
Koç ile Türk ve Azeri
iﬂadamlar› kat›lacak.

May›sta Avrasya Yap›
Forumu düzenlenecek
Yap› Endüstri Merkezi, 5-9 May›s tarihlerinde Yap› Fuar›’n›
düzenleyecek. TÜYAP Kongre ve Fuar
Merkezi’nde gerçekleﬂecek fuar kapsam›nda, 7 May›s Cuma günü DE‹K-Yap› Endüstri Merkezi iﬂbirli¤iyle
Avrasya Yap› Forumu
düzenlenecek. Foru-

ma; Rusya, Moldova
ve Ukrayna’dan ilgili
devlet yetkilileri ve
yap› malzemeleri satan marketler zinciri
genel müdürleri ile
Türk Müteahhitleri
Birli¤i kat›lacak. Foruma kat›lmak isteyenler;
cmazlum@deik.org.tr adresine eposta atabilir.

O günlerde ad› Sovyetler Birli¤i olan Rusya ile Türkiye Cumhuriyeti aras›nda do¤algaz al›m sat›m›na iliﬂkin 6 milyar m3/y›l, 25 y›l
süreli meﬂhur ilk anlaﬂma imzaland›. 1987 y›l›nda ilk do¤al gaz
kombine çevrim santral› Hamitabat devreye girdi. Söz konusu anlaﬂman›n yan› s›ra Rusya Federasyonu’ndan 8 milyar m3/y›l ilave
do¤al gaz al›m› için 18 ﬁubat 1998
tarihinde yeni bir Do¤al Gaz Al›m
Sat›m Anlaﬂmas› daha imzaland›.
“Bat› Hatt›” olarak da bilinen bu
hatla, Rus do¤algaz› klasik güzergah› olan Ukrayna, Moldova, Romanya ve Bulgaristan’› geçerek
Tekirda¤ üzerinden Türkiye’ye
ulaﬂ›yordu. Türkiye bugün y›lda
13 milyar metreküp do¤algaz›
“Bat› Hatt›”ndan sa¤lamaktad›r.
Sadece konutta günlük 50 milyon
metreküp gaz tüketimi olan Türkiye, bu hattan günde 43 milyon
metreküp do¤algaz almaktad›r.
Bu rakam Türkiye’nin ald›¤› do¤al
gaz›n yüzde 45’ine denk geliyor.
Türkiye’nin 2008’de yaklaﬂ›k
36 milyar metreküp do¤algaz tüketti¤i ve 1 milyar metreküp üretti¤i dikkate al›nd›¤›nda, do¤al
gazda d›ﬂa ba¤›ml›l›k oran›n›n
yüzde 97,3 seviyesinde oldu¤u
anlaﬂ›lmaktad›r.

PETROLDE DE RUSYA EN
ÖNEML‹ TEDAR‹KÇ‹
Petrol sektörüne bakt›¤›m›zda
ise, Türkiye’nin 2008’de 2.2 milyon ton petrol üretti¤ini, buna
karﬂ›l›k 32.3 milyon ton tüketti¤ini görüyoruz. Petrol ihtiyac›n›n
tamam›na yak›n›n› yurtd›ﬂ›ndan

karﬂ›layan Türkiye; ‹ran, Libya,
Irak, Suriye ve Rusya’dan petrol
ithal etmektedir. Son y›llarda Türkiye’nin Rusya’dan yapt›¤› ham petrol
ithalat›nda patlama yaﬂanm›ﬂt›r.
2007’de d›ﬂar›dan al›nan 23.4 milyon ton ham petrolün 9.3 milyon
tonu bu ülkeden temin edildi. Böylece Rusya, do¤algazdan sonra petrolde de Türkiye için en önemli tedarikçi ülke haline gelmiﬂtir.
Esasen kömür sektöründe de
durum pek farkl› say›lmaz. Bugün Türkiye’de üretilen y›ll›k 84
milyon ton linyitin yüzde 80’i
elektrik üretiminde kullan›lmas›na ra¤men, ülke kaynaklar› büyüyen ihtiyac› karﬂ›lamaktan
uzakt›r. Bu nedenle toplam kömür ihtiyac›n›n yüzde 22’si d›ﬂ
kaynaklardan sa¤lanmaktad›r.
2008 y›l›nda ithal kömür piyasas›nda en önemli ithalatç› ülke konumundaki Rusya, toplam Türkiye taﬂ kömür ithalat›nda yüzde
57 pay sahibidir.
Türkiye’de elektrik üretimi
sektöründe bugünlerin genel durumu özetlemek gerekirse, 2008
y›l› sonu itibariyle Türkiye toplam
kurulu gücü 41,817 MW’t›r. Elektrik üretiminde kullan›lan kaynaklar›n s›ralamas› ise ﬂöyledir: yüzde
48 do¤algaz, yüzde 29 kömür,
yüzde 17 hidrolik ve yüzde 6 di¤er. Türkiye’de elektrik tüketimi
2001-2008 döneminde, sadece 8
y›l gibi k›sa bir süre içinde yüzde
56 oran›nda art›ﬂ göstermiﬂtir. Türkiye’nin y›ll›k elektrik tüketimi
200 milyar kWh’› aﬂm›ﬂ bulunmaktad›r. Üstelik, TE‹Aﬁ taraf›ndan haz›rlanan kapasite projeksiyonuna göre, Türkiye elektrik
enerjisi talebinin önümüzdeki 10
y›lda iki kat›na ç›kmas› beklen-

Türkiye bugün
y›lda 13 milyar
metreküp
do¤algaz› “Bat›
Hatt›”ndan
sa¤l›yor.

mektedir. Artan elektrik talebini
karﬂ›lamak üzere, 2020 y›l›na kadar olan dönemde mevcut kurulu
gücümüzün düﬂük senaryoya göre en az iki kat›na (80.000 MW)
ç›kart›lmas› gerekmektedir. Yüksek senaryoya göre ise bu rakam
96.000 MW olarak hesaplanmaktad›r. Peki, Türkiye’nin bu ba¤›ml›l›k sarmal›ndan kurtulabilme ihtimali var m›d›r? Bu konuda neler
yap›labilir ve neler yap›lmaktad›r?

TÜRK‹YE’N‹N ENERJ‹DE
DIﬁA BA⁄IMLILI⁄INI
AZALTMA YOLLARI
Do¤algaz›n elektrik üretiminde ve do¤algaz kullan›m›na yeni
geçecek çok say›da kent ve sanayide daha yayg›n bir biçimde kullan›m›ndan dolay› önümüzdeki
y›llarda do¤algaz talebinin h›zl›
bir ﬂekilde artmas› beklenmektedir. Projeksiyonlara göre, do¤algaz talebinin 2010 y›l›nda 44,5
milyar m3’e, 2015 y›l›nda ise yaklaﬂ›k 57 milyar metreküpe yükselece¤i öngörülmektedir. Enerji
koridoru olma yolunda yürüyen
Türkiye’nin, do¤algaz sevk›yat›nda boru hatlar›nda oluﬂacak bas›nç farkl›l›klar›n› giderebilmek,

do¤al gaz ithalat›nda olas› kesintileri önleyebilmek ve enerji arz
güvenli¤i aç›s›ndan mutlaka yeterli kapasitede do¤al gaz depolar› inﬂa etmesi, ülkenin gelece¤i
için hayati önem taﬂ›maktad›r.
Ayn› zamanda, yazlar› daha az
do¤al gaz kullan›lan Türkiye, k›ﬂ›n aﬂ›r› tüketimle karﬂ›laﬂmaktad›r. Do¤algaz depolama sayesinde tüketimdeki bu mevsimsel
farkl›l›klar› dengeleyerek, örne¤in
Rusya ile yap›lan anlaﬂmalardaki
“al ya da öde” koﬂullar›ndan
olumsuz etkilenmeyecektir.
Do¤algazdan konu aç›lm›ﬂken, de¤inilmesi gereken di¤er
bir konu da elektrik üretimidir.
Bugün, Türkiye’nin d›ﬂar›dan ald›¤› do¤al gaz›n yüzde 54’ünü
elektrik üretiminde kullanmas›
kesinlikle rasyonel bir seçim de¤ildir. Bu oran mutlaka çok daha
aﬂa¤›lara, yüzde 30’lar›n alt›na çekilmelidir. Bunu sa¤laman›n en
etkili yolu, acilen nükleer enerjiye geçilmesidir. Burada, Güney
Kore’nin modeli örnek verilebilir.
1970’lerde nükleer güç ile tan›ﬂan Güney Kore, 1980’de yerli
yap›m› teﬂvik etmiﬂ ve 1990’larda
kendi teknolojisini geliﬂtirmiﬂ.

TÜRK-RUS ENERJ‹ ‹ﬁB‹RL‹⁄‹ GEL‹ﬁT‹R‹LMEL‹
Türkiye’nin enerjide Rusya’ya
yüksek orandaki ba¤›ml›l›¤› Rusya ile daha fazla yak›nlaﬂman›n
Türkiye için felaket olaca¤› savunulmaktad›r. Burada alt› çizilmesi gereken önemli bir husus vard›r. Ba¤›ml›l›¤›n azal›p azalmayaca¤› bu iﬂbirli¤inin niceli¤ine
de¤il, niteli¤ine ba¤l›d›r. E¤er bu
iﬂbirli¤i yaln›zca fosil kaynaklar›n al›m›ndan itibaren kalacaksa,
ﬂüphesiz ki Türkiye’nin durumu
çok daha tehlikeli konuma gelecektir. Ama e¤er dengeli bir paylaﬂ›m oluﬂturabilirse, bu iki ülke
için hem kar hem de son zaman-

larda bölgesel çat›ﬂmalarla sars›lan küresel enerji sahnesinde güvenlik ve güç getirecektir. 2008
y›l›nda iki ülke aras›nda yaklaﬂ›k
38 milyar dolar de¤erinde gerçekleﬂen toplam d›ﬂ ticaret hacminde Türkiye Rusya’ya karﬂ›
yaklaﬂ›k 25 milyar dolar aç›k
verdi. Yine yat›r›mlara bakt›¤›m›zda, Rusya’daki Türk yat›r›mlar›n›n tutar› 5.6 milyar dolar›,
üstlenilen müteahhitlik projeleri
ise 29 milyar dolar› aﬂt›¤›na ra¤men, Rusya’n›n Türkiye’deki yat›r›mlar›n›n toplam tutar› sadece
3.5 milyar dolar’d›r. Do¤algaz
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depolama ve nükleer enerji gibi
alanlarda yeni teknolojiler geliﬂtiren Rusya’n›n tecrübelerinden yararlan›lmas›, Rusya’n›n Türkiye’de yat›r›m yapmas›n›n sa¤lanmas›, dengesi bozuk terazinin düzeltilmesini sa¤layabilir. D›ﬂ ticarette dengenin kurulmas›, Türkiye için Rusya’y› daha güvenilir
bir kaynak ülke hale getirece¤i
gibi, iﬂbirli¤i ve dostlu¤u artt›rarak, hem yeni anlaﬂmalar için
hem de uzun vadede d›ﬂ ekonomik ve siyasi problemlerin kolay
çözümlenmesi için olumlu bir zemin oluﬂturacakt›r.

Nükleer enerji çal›ﬂmalar›na anahtar teslim projelerle baﬂlanm›ﬂ, ancak her zaman kendi kendilerine
yeter olmay› hedeflemiﬂlerdir.
1978’den bu yana Güney Kore’de
20 nükleer reaktör kuruldu. Güney Kore’deki 4 nükleer enerji
park›nda bulunan bu reaktörlerin
toplam gücü yaklaﬂ›k 17000 MW’
t›r. Kurulu elektrik üretim kapasiteleri yüzde 28,9’u nükleere dayal›d›r. Bu kapasiteyle toplam
elektrik üretiminin yüzde 40’›n›
karﬂ›l›yorlar. Nükleer santrallar sayesinde, petrol ve do¤algaz gereksinimleri azald›¤›ndan, y›lda 14
milyar dolar tasarruf etmekteler.
Hatta, dünya çap›ndaki finansal
krizin üstesinden gelmeleri bile
nükleer enerji sayesindedir.
Türkiye’nin de toryum rezervleri aç›s›ndan dünyan›n en zengin ülkelerinden biri olmas›; ancak bugüne kadar toryum yak›tl›
nükleer santrallar hakk›nda
araﬂt›rma ve geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n s›n›rl› düzeyde kalmas›
anlaﬂ›labilir bir durum de¤ildir.
Rusya, Fransa, Finlandiya, Güney Kore ve bu konuda uzmanlaﬂm›ﬂ di¤er ülkelerden nükleer
teknolojiyi ö¤renmek, içselleﬂtirmek ve zaman› çok geçmeden
kendine özgü, toryum yak›tl›
yeni nükleer santral teknolojileri geliﬂtirip, hem kendi elektri¤ini üretmeye hem de dünya
pazar›nda yüksek teknoloji
ürünü toryum yak›tl› santral tipi ile Türkiye’de mutlaka yer
almaya çal›ﬂmal›d›r.
Di¤er önemli yerli kaynak-jeotermal enerjidir. Türkiye’de elektrik üretiminde kullan›labilecek jeotermal enerji potansiyeli 500
MW’t›r. Kullan›mda ve inﬂa aﬂamas›ndaki santrallerin kapasitesi ise
yaln›zca 85 MW’t›r. Yenilenebilir
ve temiz olan bu de¤erli enerji
tam devreye girdi¤inde Türkiye’ye
önemli destek sa¤layacakt›r.
8.3 milyar ton linyit kaynaklar›na sahip olan Türkiye, temiz
kömür teknolojilere çok büyük
önem vermelidir. Yerli kaynaklar›n daha verimli kullan›m› d›ﬂ ba¤›ml›l›¤›n› büyük ölçüde azaltmas›nda katk›da bulunacakt›r.
Ayr›ca çöpten enerji üretimi
de bölgesel çap›nda lokal bir çözüm yolu olarak elektrik üretiminde kaynaklar›n çeﬂitlendirmesini sa¤layarak, her y›l h›zla artan
çöp miktarlar›n bertaraf etmesinde yard›mc› olacakt›r.
Bunlar›n yan›nda güneﬂ, rüzgâr ve di¤er yenilenebilir enerji
kaynaklar› da ana çözüm niteli¤ini taﬂ›masa da Türkiye’nin enerji
portföyüne önemli miktarlar ilave
edebilirler. Bu alanda Ar-Ge çal›ﬂmalar› artt›rmal› ve yeni teknolojiler geliﬂtirilmelidir.
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Konya’da sanayi ve çevre
seminerleri düzenlendi
Konya Sanayi Odas›
geçen ay, Çevre ve
Orman Bakanl›¤›’n›n
iﬂbirli¤iyle ‘Sanayi
ve Çevre’ konulu bir
seminer düzenledi.
Çevre ve Orman Bakanl›¤› ve Konya Sanayi Odas› iﬂbirli¤iyle “Sanayi ve
Çevre” konulu seminer düzenlendi.
Programda, çevrenin herkesin ortak
miras› oldu¤una dikkat çekildi. Program›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Konya Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Tahir Büyükhelvac›gil, Konya’da
Çevre ve Orman ‹l Müdürlü¤ü ile
Konya Sanayi Odas›’n›n iyi bir diyalog
içinde olduklar›n›, amaçlar›n›n sanayicinin önündeki engelleri kald›rmak ve
bunu yaparken de çevreye zarar vermemek oldu¤unu söyledi.
Türkiye’nin Avrupa Birli¤i (AB)
üyelik sürecinde sürekli güncellenen
çevre mevzuat›n›n, Konya firmalar›n›n›n zorlanaca¤› en önemli konular›n
baﬂ›nda geldi¤ini dile getiren Büyükhelvac›gil, “Yeni düzenlemeler firmalar›m›z› daha da geniﬂ önlemler almaya zorlamakta, firmalar›m›zdan istenen üretim tesislerinde fiziki düzenleme, beyannameler ve benzeri ﬂartlar
gün geçtikçe a¤›rlaﬂmaktad›r. Son ge-

EBSO, M›s›r’›n ‹stanbul Baﬂkonsoloslu¤u Ticaret Müﬂavirli¤i heyetini a¤›rlad›.

‹zmir’den M›s›r’a hava
köprüsü kurulucak
Tahir Büyükhelvac›gil, amaçlar›n›n sanayicinin önündeki engelleri kald›r›rken çevreye zarar vermemek oldu¤unu söyledi.

liﬂmeleri paylaﬂmak ve firmalar›n sorumluluklar› ile ilgili bilgi sahibi olmalar› için düzenledi¤imiz bu seminerde,
amac›m›z uygulay›c›lar ile sorunlar›
yaﬂayan sizleri bir araya getirerek, ortak çözümler aramam›za yard›mc› olmakt›r” diye konuﬂtu. Seminerde konuﬂan Çevre ve Orman Bakanl›¤› Çevre Yönetimi Genel Müdür Yard›mc›s›
Eyüp Yahﬂi de, çevrenin herkesin ortak miras› oldu¤una dikkat çekti ve
kat›mc›lara çevreye sahip ç›kmalar›
ça¤r›s›nda bulundu. Yaﬂad›¤›m›z toplumun insanlara pek çok imkan sa¤-

larken, çevreyi de tehdit etti¤ini belirten Yahﬂi, “Çevreyi korumak devletin
oldu¤u kadar, bireylerin de görevi.
Herkes bulundu¤u yerde, çevreye sahip ç›kmal›. Örne¤in, ellerimizi bir peçete ile kurulayacakken, üç peçeteyi
birden kullan›yor, sular›m›z› gereksiz
yere aç›yoruz. Bizim bu davran›ﬂlar›m›z
çevreyi bir ﬂekilde etkiliyor” ﬂeklinde
konuﬂtu. Yahﬂi, evsel at›klar, ambalaj
at›klar›, tehlikeli at›klar, piller ve akü
at›klar›n çevreyi kirlettiklerini belirterek
sözlerine ﬂu ﬂekilde devam etti: “Bu
at›klar›n çevreye geliﬂigüzel b›rak›lma-

mas›, iyi yönetilmesi gerekir. Aksi halde
çevresel tehditler beraberinde gelir. Öte
yandan çevre konusunda en önemli
prensipler; ‘en az at›k ç›karma’ ve
‘mümkün oldu¤unca geri kazan›m’d›r.”
Çevre ve Orman Bakanl›¤› Hava Yönetimi Daire Baﬂkan› Dr. Mustafa ﬁahin ise, kat›l›mc›lara “AB Çevre Fasl›,
‹klim De¤iﬂikli¤i Çerçevesinde Sanayi”
konulu sunum yapt›. ﬁahin, AB fas›llar› içerisinde en önemli fas›llardan birinin Çevre Fasl› oldu¤unu ve 21 Aral›k
2009’da Türkiye ile ilgili Çevre Fasl›’n›n resmen aç›ld›¤›n› söyledi.

Konya Sanayi Odas›’ndan Ar-Ge seminerleri

Seminerde Cemal Zeray, Emre Yurttagül ve Yusuf Kitiz kat›l›mc›lar› bilgilendirdi.

Konya Sanayi Odas›’nda (KSO)
‘Ulusal ve Uluslararas› Ar-Ge Destekleri’ konusunda e¤itim semineri düzenlendi. Seminerde, TÜB‹TAK ELOTEG Yürütme Komisyonu Sekreteri,
METATEG Yürütme Komisyonu Sekreter Vekili Cemal Zeray ‘TÜB‹TAK
Özel Sektöre Yönelik Ar-Ge Destekleri’, TÜB‹TAK EUREKA Proje Sorumlusu Emre Yurttagül ‘AB 7. Çerçeve
Program› ve KOB‹’ler Yarar›na Araﬂt›rmalar Program›’ ve KOSGEB-Selçuk
TEKMER Müdürü Yusuf Kitiz ‘KOSGEB TEKMER Destekleri’ konusunda
kat›l›mc›lara ayr›nt›l› bilgi verdi. Seminerin aç›l›ﬂ›nda konuﬂan KSO Yöne-

tim Kurulu Baﬂkan Vekili Tahir ﬁahin,
amaçlar›n›n Türkiye’nin potansiyelini
harekete geçirerek en yüksek verimi
almak oldu¤unu belirtti. Sanayi Ar-Ge
çal›ﬂmalar›nda yap›lan yenili¤in ekonomiye katk› sa¤lad›¤›n› ifade eden
ﬁahin, “Türkiye, dünya ekonomileri
aras›nda ilk 10 ülke içerisinde yer almay› hedefliyor. Bu hedefimize de bilim, teknoloji ve yenilik çal›ﬂmalar›n›n
ekonomiye yapaca¤› katk›yla ulaﬂabiliriz. Bunun için Ar-Ge destek mekanizmalar›n›n etkinleﬂtirilerek, özel
sektör, üniversiteler, kamu kurum
ve kuruluﬂlar›m›zla Ar-Ge faaliyetlerine önem verilmelidir” dedi.

E-pazarlama ihracatç› firmalar için krizde cankurtaran oldu
‹hracat› Geliﬂtirme Etüd Merkezi
(‹GEME) ve Konya Sanayi Odas›
(KSO) taraf›ndan ortaklaﬂa ‘‹hracatta E-Pazarlama Uygulamalar›, ‹nternette Müﬂteri Bulma ve Pazarlama
‹nternet Hukuku” konulu e¤itim
semineri düzenlendi. KSO E¤itim
Salonu’nda gerçekleﬂtirilen seminere konuﬂmac› olarak ‹GEME Marmara Bölge Müdür Yard›mc›s› Zeynep ‹yiler ve ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Biliﬂim Teknolojisi Hukuku
Merkezi Ö¤retim Üyesi Yasin Beceni kat›ld›. Seminerde konuﬂan ‹GEME Marmara Bölge Müdür Yard›mc›s› Zeynep ‹yiler, ihracatta e-pazarlaman›n özellikle kriz ve küresel

ticaretin darald›¤› bu dönemde firmalar için cankurtaran oldu¤unu
belirterek, “‹hracatta e-pazarlama
özellikle kriz ve küresel ticaretin
darald›¤› bu dönemde ihracatç› firmalar için cankurtaran olmuﬂtur.
Yabanc› dil bilen bir eleman istihdam› ile ihracatta internetin de yard›m› ile k›sa sürede büyük mesafeler al›nabilir. Ülkemiz buna yönelik
baﬂar› öyküleriyle doludur. ‹nternetten ve ayr›ca ‹GEME’nin yard›m›yla potansiyel müﬂterilerin e-mail adreslerini ücret ödemeden bulmak mümkündür. Hedef pazar›n
özellikleri için detayl› bilgi internette çeﬂitli kaynaklarda sunulmakta-

d›r” dedi. Firmalar›n web sitelerinin en önemli pazarlama arac› haline geldi¤ine dikkat çeken ‹yiler,
“Çeﬂitli dillerde, müﬂterilerin ihtiyaç
duydu¤u nitelikte web içerikleri,
do¤ru müﬂterileri firman›za çekecektir. Bugün örne¤in, Danimarka’da bir müﬂteriye çok az bir bütçe ile arama motorlar›ndan anahtar
kelime alarak t›klama baﬂ›na ödeme yöntemi ile ulaﬂabilirsiniz. Firmalar›n hem Türkiye’de hem de
hedef ihracat pazarlar›nda e-ticaret
sat›ﬂ siteleri açmalar› çok önemlidir.
Bu konulara yönelik D›ﬂ Ticaret
Müsteﬂarl›¤›’n›n (www.dtm.gov.tr)
destekleri vard›r” diye konuﬂtu.

Ege Bölgesi Sanayi Odas›,
Türkiye’nin komﬂular› ve yak›n
ülkelerle iﬂbirliklerini geliﬂtirip
‹zmirli sanayicilere yeni d›ﬂ pazar olanaklar› yaratma faaliyetleri kapsam›nda M›s›r’›n ‹stanbul
Baﬂkonsoloslu¤u Ticaret Müﬂavirli¤i heyetini a¤›rlad›. M›s›r ‹stanbul Baﬂkonsoloslu¤u Ticaret
Müﬂaviri Mongy Aly Badr, ‹skenderiye-‹stanbul uçak seferlerinin
yak›nda baﬂlayaca¤›n› belirtirken, M›s›r Havayollar›’n›n ‹zmir’den direkt uçuﬂlar için uçak
tahsis edebilece¤ini ve bu konuda karﬂ›l›kl› giriﬂimlerin bulunmas› gerekti¤ini söyledi.
M›s›r ‹ﬂ Günü’nün aç›l›ﬂ›nda
konuﬂan EBSO Yönetim Kurulu
Baﬂkan Yard›mc›s› Erdo¤an Çiçekçi, M›s›r ve Türkiye aras›ndaki ticari iliﬂkiler hakk›nda istatistiki bilgiler verdi. Çiçekçi, 2008
y›l›ndaki mali krizden Türk iﬂadamlar›n›n da etkilendi¤ini vurgulayarak, ihracatta gerilemeler
yaﬂand›¤›na dikkat çekti.

ﬁ‹RKETLER‹M‹Z MISIR’I
TERC‹H ED‹YOR
Ortado¤u ülkelerine olan ihracat›m›z›n 2007 y›l›nda yüzde
14, 2008 y›l›nda yüzde 19 ve
2009 y›l›nda yüzde 18 rakamlar›
aras›nda de¤iﬂiklikler yaﬂad›¤›n›
söyleyen Çiçekçi, küresel kriz
ortam›nda Türkiye’nin önemli
bir yat›r›m bölgesi oluﬂturdu¤una iﬂaret ederek, “M›s›r ticari
iliﬂkilerindeki portföyünden türü
ﬂirketlerimiz taraf›ndan ilk tercih
edilen bölge aras›nda yer al›yor”
dedi. Çiçekçi, “TÜ‹K’e göre 2007
y›l›nda 902 milyon dolar olan ihracat rakam›m›z, 2008 y›l›nda 1
milyar 406 milyon dolar rakama
ulaﬂt›. 2009 y›l›nda 2 milyar 618
milyon oldu. Ülke olarak ithalattaki rakamlar›m›z ise 2008 y›l›nda 942 milyon dolar iken, 2009

y›l›nda 641 milyon dolar olarak
aç›kland›” dedi. ‹zmir’in ihracattaki TÜ‹K oranlar›n› aç›klayan
Erdo¤an Çiçekçi; “‹zmir’de 2008
y›l›nda 207 milyon dolarl›k ithalat, 2009 y›l›nda 604 milyon dolara ulaﬂm›ﬂt›r. Kent olarak ithalat›m›z ise 2008 y›l›nda 198 milyar dolar iken, 2009 y›l›nda 52
milyar dolar oldu” diye konuﬂtu.
2007 y›l›nda yürürlü¤e giren
Serbest Ticaret Anlaﬂmas›’n›n
öneminin alt›n› çizen Çiçekçi,
anlaﬂma ile 2008 y›l›nda iki ülke
aras›nda ticaretin yüzde 59 oran›nda artt›¤›n› bildirdi.

UÇAK SEFERLER‹ TUR‹ZM‹
OLUMLU ETK‹LEYECEK
M›s›r ‹stanbul Baﬂkonsoloslu¤u Ticaret Müﬂaviri Mongy Aly
Badr ise, ‹zmir ve M›s›r aras›ndaki ticaretin geliﬂmesi ve turizm sektörlerinin karﬂ›l›kl› olarak olumlu yönde etkilenmesi
için direkt uçak seferlerinin baﬂlat›lmas›n›n gerekti¤ini vurgulad›. Badr, “3 hafta sonra ‹stanbul‹skenderiye aras› seferlerimizin
baﬂlayaca¤›n›n müjdesini burada
vermek istiyorum” dedi. Mongy
Aly Badr, ‹zmir-‹skenderiye direkt uçuﬂlar için M›s›r’›n haz›r
oldu¤unu, karﬂ›l›kl› giriﬂimlerde bulunarak, bu seferlerinde
baﬂlat›labilece¤ini belirtti. 2008
ve 2009 y›llar›nda M›s›r’da ihracat gerçekleﬂtiren ülkelerin aras›nda Türkiye’de ithalat yapan
firmalar›n da yer ald›¤›n› ifade
eden Mongy Aly Badr, “Nüfusumuz 80 milyona ulaﬂm›ﬂ durumda. M›s›r’da yabanc› yat›r›mlar
destekleniyor. Hükümet yat›r›mc›lar›n›n özellikle yat›r›m
bayra¤›n› elde etmesi için giriﬂimlerde bulunuyor. M›s›r’daki
vergiler yüzde 20 ve hizmetler
M›s›r’da çok iyi duruma ulaﬂm›ﬂ
vaziyette” diye konuﬂtu.

Zeynep ‹yiler

100 ülkeye ihracat yapan mobilya sektörü ‹negöl’ü ayakta tutuyor
ﬂeklinde konuﬂtu. ‹negöl’ün dünyada ve
Türkiye’de örnek gösterilen ar›tma tesisinin kurulmas›nda her türlü deste¤i sa¤lad›klar›n› anlatan An›l, ‹negöl Ticaret ve
Sanayi Odas› altyap›s›n› oluﬂturarak Avrupa Birli¤i projeleri haz›rlad›klar›n› ve
projelere ortak olduklar›n› belirtti.

DE⁄ERLER‹M‹Z B‹ZE
D‹NAM‹ZM KATIYOR

‹negöl Ticaret ve Sanayi Odas› Baﬂkan› Metin An›l, AB projeleri haz›rlad›klar›n› söyledi.

için gerekli olan fuar ﬂirketini oluﬂumuna
büyük destek verdiklerini ve 2. Organize
Sanayi Bölgesi’ni mobilya sektörüne yönelik ihtisas OSB olarak kurduklar›n› anlatt›.
‹negöl’ün kriz nedeniyle düﬂüﬂ yaﬂamas›na ra¤men 2009 y›l›nda 521 milyon dolarl›k ihracat gerçekleﬂtirdi¤ini anlatan An›l,
Bu kayda de¤er bir potansiyel. Biz de bu-

nun fark›nday›z ve her geçen gün artt›rmak
için üzerimize düﬂeni yap›yoruz. ‹negöl Ticaret ve Sanayi Odas› ﬂehre de¤er katacak olan her projeyi hayata geçirmiﬂtir.
‹negöl’ün sosyo-ekonomik gücüne güç
katacak faaliyetlerimizi, yeni projelerimizle birlikte ilk günkü heyecan ve
azimle sürdürmeye devam edece¤iz”

Köfte, ayçekirde¤i, Oylat Kapl›calar›
ve mobilya gibi de¤erlere sahip olduklar›n› aktaran An›l ,”Bunlar ﬂehrin dokusunu t›ls›m›n› bünyesinde bir bütün olarak bar›nd›ran, biz yapan de¤erlerdir.
‹negöl Ticaret ve Sanayi Odas› olarak
bu de¤erlere sahip ç›kmak onlar› korumak bizim önemli görevlerimizden biri. Bu do¤rultuda standartlar›n d›ﬂ›nda üretim yap›lmas›n› önlemek ve
köftelerinin imaj›n› korumak amac›yla 2006 y›l›nda Türk Patent Enstitüsü’nden ‹negöl Köftesi co¤rafi iﬂaret tescili ald›k. Benzer çal›ﬂmay› ay
çekirde¤i için de yapt›k” dedi.

C M Y B

Sanjay Kumar Verma, EBSO’da düzenlenen ‘Hindistan ‹ﬂ Günü’ toplant›s›na kat›ld›.

Hindistan’la iliﬂkiler art›yor
Ege Bölgesi Sanayi Odas›’nda
düzenlenen ‘Hindistan ‹ﬂ Günü’
toplant›s›nda söz alan Hindistan
Ankara Büyükelçili¤i Elçisi Sanjay
Kumar Verma, Türkiye ile Hindistan aras›nda ortak ticaret bölgelerinin kurulmas›na yönelik giriﬂimlerin bulundu¤unu belirtti. Deri
sektöründe faaliyet gösteren bir
iﬂadamlar› heyetinin önümüzdeki
ay sonunda Türkiye’ye gelece¤ini
hat›rlatan Verma, ikili iliﬂkilerin
giderek art›¤›n› ifade etti. D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤› Anlaﬂmalar Genel Müdürlü¤ü Uzman› Ömer

Faruk Çak›r da Türkiye’nin ocak
ay›nda Hindistan’a gerçekleﬂtirdi¤i ihracat›n yüzde 40 artt›¤›n›
ve 2010’da iki ülke d›ﬂ ticaretinin 3 milyar dolara ulaﬂmas›n›n
beklendi¤ini vurgulad›.
Ege
Bölgesi Sanayi Odas› Baﬂkan
Yard›mc›s› ‹brahim Gökçüo¤lu
ise, 2009 y›l›nda ‹zmir’den Hindistan’a 77 milyon dolar ihracat
yap›ld›¤›n›, ‹zmir’e Hindistan’dan
99 milyon dolarl›k ithalat gerçekleﬂti¤ini belirterek, dengenin ‹zmir lehine düzeltilmesi için
çal›ﬂacaklar›n› belirtti.

C M Y B

‹negöl’ün teknolojik, yenilikçi tasar›ma önem veren bir anlay›ﬂla, Türkiye ve
dünyaya mobilya üretti¤ini söyleyen ‹negöl Ticaret ve Sanayi Odas› Baﬂkan› Metin An›l, 100’den fazla ülkeye ihracat yapan ‹negöl mobilya sektörünün ülke pazar›n›n yüzde 20’sinden fazlas›n› elinde
tuttu¤una iﬂaret ederek, “‹negöl mobilyas›
yaklaﬂ›k 112 milyon dolar d›ﬂ ticaret fazlas› veren bir lokomotif sektör haline geldi.
Mobilya sektörü ﬂehri ayakta tutuyor” dedi. Sektörün en önemli sorunu olan imaj
problemini bertaraf etmek içinde yerel yönetim ve sivil toplum kuruluﬂlar›yla birlikte ‹negöl Mobilya Tan›t›m Grubunu kurduklar›n› anlatan An›l, “Bu grubun tan›t›m
çal›ﬂmalar›n› yak›n zamanda hep beraber
görece¤iz. ‹negöl mobilyas›n›n Türkiye ve
dünyada tan›nmas› için deste¤imizi sürdürece¤iz. Amac›m›z ‹negöl’ü Türkiye’nin
mobilya baﬂkenti haline getirmek. Dünyada da söz sahibi olmak” diye konuﬂtu. ‹negöl Ticaret ve Sanayi Odas› olarak mobilyac›l›¤›n bugünlere gelmesinde önemli
katk›lar› oldu¤unu dile getiren An›l, sektör
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Libya inﬂaat ve hizmet sektöründe 160
yeni proje için Türkiye’ye kap› aralad›
Hedefimiz 3 milyon
ABD’li turist getirmek
Türk-Amerikan ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan› Haluk
Dinçer, öncelikli hedefin Amerika’dan gelen
turist say›s›n› 3 milyona
ç›karmak
oldu¤unu
söyledi. Dünyan›n en
büyük seyahat acentalar› birli¤i olan ASTA
yetkililerinin bu y›l
kongrelerini Türkiye’de
yapma karar› almalar›
üzerine
DE‹K/TürkAmerikan ‹ﬂ Konseyi,
kongre heyetinin kat›l›m›yla 18 Nisan günü
bir ö¤le yeme¤i düzenledi. Yemek s›ras›nda
konuﬂma yapan Haluk
Dinçer, Türkiye ve
Amerika turizm iliﬂkilerine de¤inirken, Türkiye’ye gelen turistlerin
aras›nda Amerikal› turist say›s›n›n azl›¤›na
dikkat çekti. Dinçer;
“Türkiye, H›ristiyan, Yahudi ve Müslümanlar
için kutsal olan yüzlerce mekâna sahip. Bunlardan bir tanesi de Van
Gölü’ndeki Akdamar

Kilisesi. Sadece o de¤il,
tüm o bölge, tam anlam›yla el de¤memiﬂ ve
keﬂfe aç›k. Türkiye,
dünyan›n en çok turist
çeken on ülkesinden
biri ve 2009 senesinde
tam 27 milyon turist
çekti. Gerçekten çok
etkileyici bir rakam olmas›na ra¤men, bu 27
milyonun sadece 670
bini, yani yüzde 2,5’i
ABD’den gelen turistlerdi. Her sene dünyay›
yaklaﬂ›k 30 milyon
Amerikal› turistin gezdi¤ini düﬂünürsek, bu rakam›n sadece yüzde
2,2’sinin Türkiye’yi ziyaret etti¤ini görüyoruz.
Fakat Amerikal› turistlerin yüzde 25’i di¤er Akdeniz ülkelerini ziyaret
ediyor. ‹lk yapmam›z
gereken, Türkiye’ye gelen ABD’li turistlerin rakam›n› 3 milyona çekmek ve ben, bunu birkaç sene içinde baﬂarabilece¤imize inan›yorum” ﬂeklinde konuﬂtu.

Karada¤ Büyükelçisi
ile bir araya gelindi
Yeni atanan Karada¤ Ankara Büyükelçisi Ramo Bralic ile Karada¤’da iﬂ yapan veya
yapmay› planlayan iﬂadamlar›, 1 Nisan’da ‹stanbul TOBB Plaza’da
‘tan›ﬂma toplant›s›’nda
bir araya geldi. TürkKarada¤ ‹ﬂ Konseyi
Baﬂkan› Musa Serdar
Çelebi ve Yürütme
Kurulu Üyelerinin kat›ld›¤› toplant›da, bölgede iﬂ yapan iﬂadamlar› sorun ve görüﬂlerini dile getirdi.
Türk-Karada¤ ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan Yard›mc›s› Necip Naci Do¤ru,
Karada¤’da
inﬂaat
izinlerinde yaﬂanan s›k›nt›lara, yabanc› iﬂçi
getirme konusundaki
zorluklara ve aç›lan

ihalelerdeki a¤›r ve
gereksiz ﬂartlar›n yer
almas› hususundaki
problemlere de¤indi.
Toplant›da, son dönemde Karada¤’dan
Cumhurbaﬂkan›, Baﬂbakan, Bakan düzeyinde bir ziyaret yap›lmam›ﬂ olmas›na dikkat
çekilerek iﬂadam› düzeyinde de karﬂ›l›kl› ziyaretlerin yap›lmas› gerekti¤i belirtildi. Karada¤’da hükümet politikalar› sebebiyle ekonomik ticari iliﬂkilerin
olumsuz etkilendi¤i ifade edildi. Büyükelçi
Ramo Bralic ise, Karada¤ hükümeti taraf›ndan aç›lacak ihalelere Türk firmalar›n›n
da kat›lmas› gerekti¤ini dile getirdi.
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Türk -Libya ‹ﬂ Konseyi’nin beraberindeki
iﬂadam› heyetiyle 5-7 Nisan 2010 tarihlerinde Libya’ya düzenledi¤i ziyaret çerçevesinde yap›lan toplant›da konuﬂan Libya Özelleﬂtirme ve Yat›r›m Kurulu Genel Sekreter
Yard›mc›s› Recep Mohamed Khalil, yeni yat›r›m yasas›n›n baﬂar›l› projeler inﬂa etmek
üzere Türk ﬂirketlerine yeni f›rsatlar yarataca¤›n› vurgulad›. Libya’daki 160 yeni yat›r›m
projesinde Türk firmalar›n›n ﬂans›n›n büyük
oldu¤unu ifade eden Khalil, 70 kadar Türk
firmas››nn kat›ld›¤› bu ziyaretin bu noktada
çok anlaml› oldu¤unu kaydetti.

PEK ÇOK KONU GÜNDEME GET‹R‹LD‹
Libya ‹ﬂadamlar› Konseyi Hukuk Komitesi Baﬂkan› Abdulmecid Al Moyed ise
Libya’da yürürlükteki mevzuat›n özellikle
vergi ve teﬂvikler yasalar›n›n Libyal› ﬂirketlerle ortakl›k kurulmas› ve petrol sanayiinde yat›r›mlar yap›lmas› aç›s›ndan Türk firmalar›na önemli f›rsatlar sundu¤unun alt›n› çizdi. Libya Foreign Bank Genel Müdürü Najib Al Jamal de Libya’da faaliyet gösteren Türk inﬂaat ﬂirketlerinin yaﬂad›¤› en
büyük sorunlardan biri olarak Türk bankalar›ndan al›nan teminatlar›n kabul edilmemesi; Libya’n›n Türkiye’den teminatlar›n› geçerli kabul etti¤i tek banka olan A&T
Bank’›n ise sermayesinin büyük projeler
yürüten müteahhitlere teminat vermeye
yeterli olmamas› sebebiyle Türk müteahhitlerin teminat mektuplar›n› Avrupa bankalar› üzerinden yüzde 2 oran›nda komisyon ödeyerek kabul ettirebilmesi oldu¤unu belirtti. Al-Jamal Libya’da ilk aﬂamada
Ziraat, Halkbankas› ve Vak›fbank gibi kamu bankalar› olmak üzere Türk bankalar›n›n da teminat mektuplar›n›n kabul edilmesi yönünde bir çal›ﬂma baﬂlat›ld›¤›n›
söyledi. Ayr›ca, Türkiye’de Libyan Foreign
Bank’›n orta¤› oldu¤u A&T Bank’›n sermayesinin yükseltilmesinin de Türk firmalar›
için önemli bir kolayl›k olaca¤›n› sözlerine
ekledi. Türk-Libya ‹ﬂ Konseyi Ortak Toplant›s›nda konuﬂmac›lar Türkiye-Libya ikili
iliﬂkilerine dair birçok konuyu gündeme
getirdi. Libya ‹ﬂadamlar› Konseyi Yönetim
Kurulu Üyesi Salim Al Abyad, Türk firma-

Libya’daki özellikle inﬂaat ve hizmet sektörlerindeki 160 yeni yat›r›m projesinde Türk firmalar›n›n ﬂans›n›n büyük oldu¤u görüﬂü hâkim.

lar›n› Libya’daki iﬂ f›rsatlar›n› de¤erlendirerek Libya’n›n geliﬂmesine katk›da bulunmaya davet etti ve Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n son Libya ziyaretine at›fta
bulunarak söz konusu ziyaretin iki ülke
aras›ndaki iliﬂkilerin geliﬂmesine büyük
katk›da bulunaca¤›na inand›¤›n› belirtti.
Limanlar, havaalanlar›, otoyollar, telekomünikasyon, tar›m ve enerji projeleri, yerel tüketim ve ihracata yönelik imalat sanayiinin ve turizmin geliﬂtirilmesine yönelik projelerde Türkiye ile iﬂbirli¤ine ihtiyaç
duyduklar›n› sözlerine ekleyen Hafez, Libya pazar›n›n Türk ürünlerine aç›k oldu¤unu vurgulayarak, Libya’n›n Kuzey Afrika
ve Arap pazarlar›na giriﬂ kap›s› olarak büyük önem taﬂ›d›¤›n› ifade etti. Son olarak
Hafez, Türk firmalar›n› Libyal›lar için istihdam f›rsatlar› yaratacak projelerde Libyal›
firmalarla ortakl›k kurmaya ça¤›rd›. 70
Türk firmas›n›n kat›ld›¤› ziyaret kapsam›nda 5 Nisan’da T.C. Trablus Büyükelçili¤i’nde Büyükelçi Levent ﬁahinkaya, TürkLibya ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Ersin Takla ve

T.C. Trablus Ticaret Müﬂaviri ‹brahim
Eriﬂ’in kat›l›m›yla Libya’daki iﬂ ortam›na
iliﬂkin Türk iﬂadamlar›na yönelik bir de
bilgilendirme toplant›s› gerçekleﬂtirdi.

148 SÖZLEﬁME ‹MZALANDI
Libya’n›n kalk›nma ve büyüme yönünde
önemli ad›mlar att›¤›n› söyleyerek sözlerine
baﬂlayan ODAC Genel Sekreteri Ahmed
Bashir Saad, Türkiye-Libya iﬂbirli¤inin tarihsel köklü ba¤lara dayand›¤›n›, Baﬂbakan
Recep Tayyip Erdo¤an ile Muammer
Kaddafi aras›nda gerçekleﬂen son toplant›da al›nan kararlar›n dostane iliﬂkilerin geliﬂtirilmesinde önemli bir ad›m oldu¤unu ifade etti. Bugüne kadar Libya’da resmi olarak kay›tl› faaliyet gösteren 35 yerleﬂik Türk firmas›n›n çeﬂitli
projeleri gerçekleﬂtirmek üzere toplam
148 sözleﬂme imzalad›¤›n›, buna ilave
olarak 59 taﬂeronluk sözleﬂmesi imzaland›¤›n› sözlerine ekleyen Saad, vizelerin kald›r›lmas›n›n iki ülke aras›ndaki
ekonomik iliﬂkilerin güçlendirilmesi yönünde at›lm›ﬂ önemli bir ad›m oldu¤u-

Türk ve Romen iﬂadamlar› Manisa’da buluﬂtu
Romanyal› iﬂadamlar› davet edildikleri
470. Uluslararas› Mesir Festivali’nde Türk iﬂ
adamlar›yla bir araya geldi. Manisa Anemon Otel’de düzenlenen foruma, Vali Celalettin Güvenç, Belediye Baﬂkan› Cengiz
Ergün, Manisa Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Bülent Koﬂmaz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odas› Meclis Baﬂkan› Abdurrahim Arslan, Manisa Ticaret ve
Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Üyeleri,
Genç ve Kad›n Giriﬂimciler Kurulu Üyeleri
ile Türk iﬂadamlar›n›n yan› s›ra Romanya
Türkiye Büyükelçisi Ion Pascu, Romanya
Türkiye ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Alexandru Parvescu, Prahova Ticaret ve Sanayi Odas›
Baﬂkan› Aurelian Gogulescu baﬂkanl›¤›ndaki Rumen iﬂadamlar› heyeti kat›ld›.
DE‹K taraf›ndan haz›rlanan Catch The
Future in Turkey adl› k›sa film gösterimi
ile baﬂlayan toplant›n›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›
yapan TOBB Baﬂkan Yard›mc›s› ve Manisa
Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Bülent Koﬂmaz, Romanya Cumhuriyeti ve Türkiye aras›ndaki iﬂbirliklerinin geçmiﬂinin uzun y›llara dayand›¤›n›
belirtti. Koﬂmaz, “Bugüne kadar müteﬂebbislerimiz Romanya’da 10 bine yak›n ﬂirket
kurmuﬂlard›r. Romanya’da yabanc› yat›r›mlar›n ülkelere göre da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda
ülkemizin üçüncü s›rada oldu¤u görülmektedir. Romanya ile ekonomik iliﬂkilerimiz sadece ticaretle kalmam›ﬂt›r. Zamanla
depolama tesisleri ve üretime yönelik sanayi tesisler kurulmuﬂtur. Daha sonra müteahhitlik hizmetlerine ve finans sektörüne
s›çram›ﬂt›r. ‹liﬂkilerimiz, kültürel alanda yap›lan do¤rudan ve dolayl› yat›r›mlarla geliﬂmeye devam etmektedir. Tarihin, tar›m›n
ve sanayinin ﬂehri Manisa’da sizleri a¤›rlamaktan gurur duyuyoruz” diye konuﬂtu.
Manisa’n›n Anadolu’nun göz bebe¤i kentlerinden biri oldu¤unu belirten Belediye

Romanyal› iﬂadamlar› Mesir Festivali’nde Türk iﬂ adamlar›yla bir araya geldi.

Baﬂkan› Cengiz Ergün ise, Manisa’n›n Avrupa taraf›ndan parlayan bir y›ld›z olarak nitelendirildi¤i ve ülke ekonomisine giderinden çok geliriyle katk› sa¤layan bir il oldu¤unu vurgulad›. Baﬂkan Ergün, “Manisa’n›n
içinde bulundu¤u Gediz ovas›, dünyan›n
en verimli ovalar› aras›nda yer almakta ve
ürünleriyle uluslararas› ihtiyaca cevap vermektedir. Bunun yan› s›ra Manisa Ticaret
ve Sanayi Odas›’n›n katk›lar›yla bugünlere
gelen Organize Sanayi Bölgesi de, ilimizin
geliﬂmesinde ve ülke ekonomisinde yap›lan katk›da, büyük pay sahibidir.” dedi.

TÜRK YATIRIMCIDAN ROMANYA’YA
4.5 M‹LYAR DOLAR
Toplant›da konuﬂan Romanya Büyükelçisi Ion Pascu, Romanya ve Türkiye aras›nda ekonomik olarak çok sa¤lam iliﬂkilerin
oldu¤unu kaydetti. Pascu, “‹ki ülke aras›nda ki ticaret hacmi 2008 senesinde 7.3 milyar dolard›. Fakat geçen sene ufak bir kü-

çülme görülmüﬂtür. Ticaret hacmimiz 5
milyar dolara düﬂmesine tan›k olduk. Romanya’da Türk iﬂ adamlar›n›n kurmuﬂ olduklar› ﬂirketlerin say›s› oldukça büyüktür.
Yat›r›m hacmimizin önemli bir rakama
ulaﬂt›¤›n› belirtmek isterim. Türk yat›r›mlar›n›n hacmi Romanya’da 4. 5 milyar dolarl›k bir seviyeye ulaﬂm›ﬂt›r. Bu bölgede
yapt›klar›n›z ile gurur duymal›s›n›z. Sizleri
ve iﬂ adamlar›n›z› Romanya’ya davet etmek istiyorum” diye konuﬂtu.
Anadolu’nun bir ﬂehrinde nitelikli bir ticari heyet ile karﬂ›laﬂm›ﬂ olmaktan memnuniyet duydu¤unu belirten Romanya&Türkiye ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Alexandru PÂRVESCU, “Baﬂta Manisa Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Say›n Bülent Koﬂmaz olmak
üzere heyetimize gösterilen yüksek nezaket için çok teﬂekkür ediyorum, ben
de say›n Büyükelçi gibi sizleri mutlaka
Romanya davet etmek istiyorum” dedi.
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nu vurgulayarak sözlerini tamamlad›.
Son olarak kapan›ﬂ konuﬂmas›n› gerçekleﬂtiren T.C. Trablus Büyükelçisi Levent ﬁahinkaya da son beﬂ ayda Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n iki kez
Libya’ya ziyaret düzenlemesinin ve bu
çerçevede iki ülke aras›nda uygulanan
vizelerin kald›r›lmas›n›n iliﬂkilerin yo¤unlu¤una dair önemli örnek teﬂkil etti¤inin alt›n› çizdi.
Bu ziyaretler neticesinde kurulmas›na karar verilen Yüksel Düzeyde Stratejik ‹ﬂbirli¤i Konseyi’nin önümüzdeki
dönemde iki ülke aras›nda birçok alanda anlaﬂma, protokol ve mutabakat
zapt› imzalanmas›na vesile olaca¤›n›
aç›klayan ﬁahinkaya, iliﬂkilerin potansiyelinin parlak oldu¤unu, ticaret hacmindeki art›ﬂ›n sevindirici olmakla birlikte yeterli olmad›¤›n›, sat›n alma gücü
yüksek olan Libya ile daha fazla ticaret
yap›labilece¤ini, iki ülke aras›nda Ticaret Odas› kurulmas› halinde odan›n iliﬂkilerin geliﬂmesine büyük katk› sa¤layaca¤›na inand›¤›n› sözlerine ekledi.

Avrasya üyeleri
gözlemci olacak
Geçen ay gerçekleﬂtirilen Dünya Türk
‹ﬂ Konseyi (DT‹K) Avrasya Bölge Komitesi
Toplant›s›nda, Genel Kurul Seçimlerinde
yeterli oy alamayarak liste d›ﬂ›nda kalan
DT‹K meclis üyelerinin de gözlemci üye
olarak komite toplant›lar›na al›nabilece¤i
ifade edildi. 5 Nisan’da ‹stanbul TOBB Plaza’da gerçekleﬂtirilen ve Avrasya Bölge
Komitesi Baﬂkan Vekili Cemal Yang›n, Selçuk Yüce ve Kenan Sa¤l›kl›’n›n kat›ld›¤›
toplant›da; Kurultay sonras›, DT‹K taraf›ndan gerçekleﬂtirilen faaliyetlere de¤inilerek, Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi ‹letiﬂim Platformu (www.dtik.org.tr) projesi hakk›nda
ve Baﬂbakanl›k uhdesinde kurulan Yurt
D›ﬂ› Türklerden Sorumlu Daire Baﬂkanl›¤›’n›n ç›karm›ﬂ oldu¤u kanun tasar›s› kat›l›mc›lara da¤›t›larak, konu hakk›nda k›saca
bilgi verildi. Komite Baﬂkan Vekili Cemal
Yang›n, DT‹K ‹letiﬂim Platformu ile ilgili
olarak; “DT‹K ‹letiﬂim Platformu’nu kullan›yoruz ve çok memnunuz. Di¤er kiﬂilere
de iletiyoruz ve bilgilendiriyoruz. Konuﬂtu¤umuz herkese ilk bu siteyi söylüyoruz”
dedi. Komite toplant›s›na DT‹K Avrasya
Meclis Üyelerinin ve Avrasya Bölgesi’nde
yerleﬂik iﬂadam› dernek baﬂkanlar›n›n,
baﬂkan›n kat›lamad›¤› durumlarda görevlendirilecek bir yönetim kurulu üyesinin
davet edilmesi kararlaﬂt›r›ld›. Genel Kurul
Seçimlerinde yeterli oy alamayarak liste d›ﬂ›nda kalan meclis üyelerinin de gözlemci
üye olarak komite toplant›lar›na al›nabilece¤i ifade edildi. Bir sonraki toplant›n›n 14
May›s 2010 tarihinde yap›lacak Türk Rus ‹ﬂ
Konseyi Ortak Toplant›s›’na denk getirilmesi ve bu toplant›ya tüm Avrasya Meclis
Üyeleri’nin davet edilerek, kendilerine
gelinen noktan›n anlat›lmas›, beklentilerinin ö¤renilmesi karar› al›nd›.
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DE‹K/Türk-Amerikan ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Haluk Dinçer

Libya ile iﬂbirli¤inde yeni
kap›lar aralan›yor. ‹nﬂaat
ve hizmet sektörünün yak›n markaj›na giren Libya,
160 yeni proje için Türk
iﬂadamlar›na kap› aralad›.
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Türkiye’nin s›n›rl› say›da da olsa bir ticaret
burjuvazisi varsa e¤er hepsinin öyküsünde Musevi
ortakl›k vard›r. Vehbi Koç bunun en parlak
örne¤idir. Bezmenler, Eczac›baﬂ›lar, k›smen
Sabanc›lar Musevilerin yan›nda büyümüﬂlerdir.

Osmanl› sadece üretirdi, ticaretle
u¤raﬂm›yordu. Ticaret burjuvazisi az›nl›klar›n
elindeydi. ‹lk ihracat›m›z› Rum tüccarlar›n
yapt›¤›n› ve kuru üzüm, incir ve kurutulmuﬂ
g›dalardan hareket ettiklerini söyleyebiliriz.

DIﬁ T‹CARETTE AÇIK DE⁄‹ﬁMEYEN KADER‹M‹Z
FOTO⁄RAFLAR: MELEK ALDEM‹R

Osmanl›’da ilk d›ﬂ ticaret istatistikleri 1873’te tutulmaya
baﬂlan›yor. ‹lk ihraç ürünümüz ise pamuk. ‹ngiltere’ye
sat›yoruz. 1873’te ihracat›m›z
12 milyon Osmanl› Liras›, ithalat›m›z da 20 milyon Osmanl›
Liras›. ‹lk kay›tlar›n tutulmaya
baﬂland›¤› tarihten itibaren
d›ﬂ ticaret aç›¤› veriyoruz.
‹lk kay›tl› ihracat ürünümüz
pamu¤u 1873 y›l›nda ‹ngilizlere satarak baﬂlayan d›ﬂ ticaret
serüvenimize bak›ld›¤›nda o
günden bu yana de¤iﬂmeyen
YURDAGÜL
UYGUN
tek ﬂey ‘aç›¤›m›z’. Bizi d›ﬂ ticaretin tarihi yolculu¤una ç›karan Akﬂam Gazetesi yazar› televizyon programc›s›, gazeteci
ve yay›nc› Gürkan Hac›r’a göre d›ﬂ ticaret aç›¤› geçen iki as›rda de¤iﬂmeyen kaderimiz olmuﬂ. 1873 y›l›nda kay›tlara ilk pamukla baﬂlayan ihracat›n 12 milyon Osmanl› liras›, ithalatt›n ise 20 milyon Osmanl› liras› oldu¤unu
kaydeden Hac›r, d›ﬂ ticaretin daha ilk kayd›nda 8 milyon lira aç›k yazd›¤›n› söylüyor....

Osmanl›’da ilk d›ﬂ ticaret istatistikleri
1873’de tutulmaya baﬂl›yor. Muhakkak ki
bundan önce de yap›l›yor d›ﬂ ticaret. Ama
kay›tlar bu tarihten itibaren tutuluyor. ‹lk ihraç ürünümüz ise pamuk. ‹ngiltere’ye sat›yoruz. ‹ngiltere olmas›n›n sebebi, bu ülkede
sanayi devriminin yap›lmas› ve dokuma
fabrikalar›n›n kurulmas›. Yani sanayi devriminin tetikledi¤i ﬂeydir d›ﬂ ticaret. ‹ngiltere
de mevcut taleplere cevap veremeyince Osmanl›’ya baﬂvuruyor.

O ZAMAN DA DIﬁ T‹CARET
AÇI⁄I VAR MIYDI?
Osmanl› dönemindeki ihracat›m›z› iki dilim halinde ele al›yoruz. 1873’ten 1890’a kadar bir bölüm, 1890’dan ikinci meﬂrutiyetin
ilan›na yani 1908’e kadar ikinci bir bölüm.
Peﬂinen söyleyelim, Osmanl›’da da d›ﬂ ticaret aç›¤›m›z vard›. Bu bizim de¤iﬂmeyen kaderimiz. Ne kadar hammadde ve tar›m ürünü üretirseniz üretin, bu sorunla karﬂ› karﬂ›ya kal›rs›n›z. Sanayileﬂemeyen toplumlar
bunu yaﬂar. Çünkü hammaddeyi iﬂleyip bir
ﬂekilde pazara sunmak zorundas›n›z. En
dramatik yaﬂad›¤›m›z olay f›nd›kt›r. Dünya
f›nd›k pazar›n›n yüzde 40’›n› bizim üretmemize ra¤men, f›nd›k borsas› Hamburg’dad›r.
Biz f›nd›kta iﬂin sadece hamaliyesini yap›yoruz. Üretiyoruz, yanl›ﬂ politikalarla sübvanse
ediyoruz. Bu çok tipiktir. Tabii bu durum
sadece ticaretle aç›klanamaz. Emperyalist
bir ülke olman›n getirdi¤i faydalar da var.

PEK‹ PAMUK DIﬁINDA BAﬁKA
NELER VAR OSMANLI’DA?
Bizim çok köklü ve sosyal tarih olarak
da ifade edece¤imiz gündelik hayat›m›z›n
da vazgeçilmezi bir kahvemiz vard›r. Burada
ﬂaﬂ›rt›c› bir bilgi vereyim. Osmanl›’da çay yok.
Bizim bugün çays›z günümüz geçmez. Kahvenin ço¤u da ithal olarak geliyor. Kahve kültürü o kadar yerleﬂiktir ki; ocakta kahve olmayan ev, gerçek bir ev kabul edilmiyor. Her
an mangalda kömür bulunduruluyor. Çünkü
mangaldaki kömürden kahve yap›l›yor.

ÇAY SERÜVEN‹ NASIL BAﬁLIYOR?
Çay serüvenimiz, 1924 y›l›nda Atatürk’ün
bahç›van› Zihni Derin’in Rusya gezisi ile
baﬂl›yor. Atatürk’ün tavsiyesi üzerine Rusya’y› ziyaret eden Zihni Derin, incelemelerde bulunmak üzere Batum’a gidiyor. Derin,
Selanik Ziraat Mektebi mezunu. Atatürk’ün
bahç›van› derler ama asl›nda bahç›van› de¤il, tar›m iﬂlerini dan›ﬂt›¤› kiﬂidir. Zihni Derin, Batum’da bir laboratuarda bölgenin iklimini inceleyip Rize, Artvin, Trabzon ile ayn›
iklim ve toprak koﬂullar›na sahip oldu¤unu
görür ve “Neden bizde çay yetiﬂtirilmiyor”
der. Gizlice üç beﬂ tohumu cebine koyar ve
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Gürkan Hac›r’a sanayileﬂemeyen toplumlar›n ne kadar üretim yaparsa yaps›n d›ﬂ ticaret aç›¤›ndan kurtulamayaca¤›n› söylüyor.

Türkiye’ye döner. 1925 y›l›nda, Rize’de Portakall›k denilen mevkide küçük bir baraka
yapar ve bahçesinde deneme çal›ﬂmalar›na
baﬂlar. Bu çok hummal›, çok tutkulu ve merakl› bir çal›ﬂmad›r. Ama cumhuriyetin ilk
y›llar›d›r ve halen daha çay yoktur, kahve
vard›r. 1940’lara kadar deneme-yan›lma
yöntemleriyle o tohumlarla, yeniden o tohumlar›n istenmesiyle uzun ve meﬂakkatli
bir yolculu¤a ç›kar Zihni Derin. 1940’larla
birlikte ilk çay üretilir.

B‹R DE ÇAY ÜRET‹M‹N‹N R‹ZE
HALKINA KABUL ETT‹R‹LMES‹
DURUMU VAR...
Evet, çünkü üretici olacak olan Rize halk› k›smen hayvanc›l›k yap›yor ve tarlas›nda
yetiﬂtirdi¤i ürünleri tüketerek hayat›n› sürdürüyor. Nüfusun büyük bir ço¤unlu¤u da
gemicilikle u¤raﬂ›yor. Ayr›ca en önemlisi
göç veriyor. Yani bölgede yerleﬂik tar›m
yok. Zihni Derin inatla bunu Rize’de yerleﬂtirmeye çal›ﬂ›yor. 1940’lardan itibaren de art›k Rize’de çay bahçeleri belirmeye baﬂl›yor.
Rize, Artvin ve Trabzon’da k›smen olmak
üzere çay gündelik hayat›m›za giriyor ve
kahvenin taht›n› ele geçiriyor.

OSMANLI’NIN ‹HRACATINA GER‹
DÖNECEK OLURSAK, RAKAMSAL
VER‹LER NASIL O DÖNEMDE?
1873’e döndü¤ümüzde, ihracat›m›z 12
milyon Osmanl› Liras›, ithalat›m›z da 20 milyon Osmanl› Liras›. ‹lk kay›tlar›n tutulmaya
baﬂland›¤› 1873’ten itibaren d›ﬂ ticaret aç›¤›
veriyoruz. Muhtemeldir k; kay›tlar›n tutulmad›¤› dönemde de bizim d›ﬂ ticaret aç›¤›m›z vard›. Gözüken oydu. Çünkü sanayileﬂemeyen toplumun makus kaderidir bu.

‹LK ‹THALAT MI, ‹HRACAT MI
YAPILMIﬁ PEK‹?
Buna dair bir kay›t yok. Ama ﬂöyle düﬂünmek laz›m; ‹zmir ve bölgesinde kuru
üzümün çok eski tarihlerden itibaren Venedikli tüccarlara sat›ld›¤›n› biliyoruz. Biliyorsunuz, Osmanl› sadece üretirdi, ticaretle u¤raﬂm›yordu. Ticaret burjuvazisi az›nl›klar diye tabir etti¤imiz Rumlar›n ve Ermenilerin
elindeydi. Rum tüccarlar› da Osmanl›’n›n bir
tebaas› olarak düﬂünürsek, ilk ihracat›m›z›
Rum tüccarlar›n yapt›¤›n› ve kuru üzüm, incir ve kurutulmuﬂ g›dalardan hareket ettiklerini söyleyebiliriz.

O DÖNEMDE YAﬁANAN POL‹T‹K VE
SOSYOLOJ‹K DE⁄‹ﬁ‹MLER T‹CARET‹
NASIL ETK‹L‹YOR?
1908’e kadar sürekli artan bir ivmeyle
d›ﬂ ticaret aç›¤›m›z büyüdü. 1908’de bir du-

ralama vard›r. Siyasi çalkant›lar›n oldu¤u bir
dönem bu. 1856’dan itibaren ülke, ›slahat
ferman›ndan itibaren müthiﬂ bir modernleﬂme dönemine giriyor. Bununla birlikte, ithal
ettikleri ürün say›s› da artmaya baﬂl›yor.

yelere, morfine kadar hem sa¤l›k, hem
de keyif maddesi olarak kullan›labilecek
ürün üretildi.

NELER ‹THAL ED‹L‹YOR?

Dünyan›n her taraf›na ihraç ediyorduk.
Bugünün alg›s›yla eroine bakmay›n. Yani o
gün eroin, çok sert bir içki gibi... Üç tane
fabrikadan söz ediliyor. Bir tanesi Talimhane’de. Dünyada ad›m›z eroin tüccar›na
ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›.

Mesela çok ilginç, parfüm. O zaman
esans diyorlar, kad›nlar›n makyaj, aksesuar
ihtiyaçlar› do¤maya baﬂl›yor. Toplu i¤ne ithal etmeye baﬂl›yoruz. Toplum geliﬂtikçe,
modernleﬂtikçe, daha do¤rusu kentli yaﬂama dönmeye baﬂlad›kça ihtiyaçlar da çeﬂitleniyor. Çeﬂitlendikçe bu ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için dönüp bakt›¤›n›z yer, ilk sanayi
toplumu olan ‹ngiltere oluyor. Osmanl›’da
Alman nüfusunun artt›¤› dönem 1880’lerdir.
1880’lere kadar ‹ngiltere ithalat yapt›¤›m›z
birinci ülke. Tuhaf›, ihracat olarak da birinci
ülkedir. Pamuk baﬂta olmak üzere kuru
bakliyat, kurutulmuﬂ g›dalar... Hemen arkas›ndan Avusturya Macaristan imparatorlu¤u
onun arkas›ndan Fransa gelir. ‹ﬂin tuhaf taraf› ithalatta da durum böyledir, s›ralama
de¤iﬂmez. 1890’lardan itibaren Amanlar öne
geçer. Almanlar, Osmanl›’daki hem ithalat
hem ihracattaki paylar›n› art›rmaya baﬂlarlar
hem de iliﬂkilerini. Bu, cumhuriyet dönemine kadar böyle gelir.

‹LG‹NÇ ‹HRACAT
ÜRÜNLER‹M‹Z VAR MI?
Bizim cumhuriyet döneminde ihraç etti¤imiz ürünlerin içinde eroin de var. Afyon
veya kokain de¤il. Eroin... Bunun tekelini
kuruyorlar. “Uyuﬂturucu maddeler inhisar›”
diye bir ﬂirket kuruyorlar. ﬁirketin baﬂ›nda
da ﬁükrü Kaya var. Daha sonra Baﬂbakanl›k
yapan Hasan Saka var. Talimhane’de de
eroin fabrikas› var. Eroin aspirinin bir türevi
gibi görülüyor. Hatta ilk eroini patentle üreten Bayer. Aspirinle beraber üretiyor. Cenevre’deki yasaklama karar› geldikten sonra
aspirini de belli bir süre kald›r›yorlar.

NASIL, HANG‹ AMAÇLA
KULLANILIYOR ERO‹N?
Eroin uyuﬂturucu olarak kullan›l›yor. Sakinleﬂtirici, müsekkin gibi. Dünya sa¤l›k
örgütü gibi sa¤l›k örgütleri olmad›¤› için
insanlar› sakinleﬂtirici, uyuﬂturucu, alkolün türevi gibi görülüyor. Reçeteyle bile
sat›lm›yor. Durum ﬂu oluyor; Türkiye’nin
afyon üretimi önemli bir yer tutuyor ve
Türkiye’nin üzerindeki politik bask›lar›n
bir k›sm› afyon için oluyor. Cumhuriyet
döneminde özellikle çok oldu. Osmanl›’da da afyon üretimi çok net bir ﬂekilde
devlet taraf›ndan kollan›yordu, korunuyordu, üretilen haﬂhaﬂ tohumundan enfi-

NEREDE ÜRET‹L‹YORDU,
NERELERE SATILIYORDU?

NE ﬁEK‹LDE PAKETLEN‹YORDU,
NE KADAR ‹HRAÇ ED‹L‹YORDU?
Morfin eczanelerde reçetesiz sat›l›rd›.
Bizim özellikle psikiyatri alan›nda sakinleﬂtirici olarak kullan›l›yordu. Ama bu eroin
meselesinde o kadar yüksek say›lara ulaﬂ›ld›
ki, ihracat olarak, söylenen odur ki; 1930
dünya ekonomik buhran›n› biz eroin
sayesinde atlatt›k. Yan›lm›yorsam, 12 milyon
TL. Türkiye’nin toplam ihracat›n›n üçte ikisi
tutar›nda eroin sat›yoruz. Ve Cenevre’de de
yasaklama karar› gelince Türkiye yine belli
bir süre direniyor. Çünkü çok tatl› bir kar
var. Ve 1930’da Türkiye’deki kadar baﬂka
hiçbir ülkede eroin ba¤›ml›s› yok. Her
sokak baﬂ›nda eroin ba¤›ml›s› görebiliyorsunuz. Bir kuﬂak k›r›l›yor.
Çok ﬂaﬂ›rt›c›d›r; üç tane fabrikadan Türkiye’nin ihracat›n›n yüzde 60’› gerçekleﬂtiriliyor. Bugün bakt›¤›m›zda bir zehir olarak
gördü¤ümüz ama o gün devletin eliyle
kurulan bir ﬂey. Hatta bir dipnot daha
vereyim, “Uyuﬂturucu Maddeler ‹nhisar›” ﬂu
anki “Toprak Mahsulleri Ofisi”dir.

ÖZELL‹KLE K‹MLER KULLANIYOR?
Bir kere Mahzar Osman hastalar›na çok
kullan›yor. Ama morfin a¤›rl›kl›. Morfin baﬂka bir ﬂey. Ünlü bestekar Selahattin P›nar’›n
kar›s› olan Afife Jale, bir morfinmand›. Çok
daha ünlü isimleri de sayabiliriz. Art›k morfinin sakinleﬂtirici özelli¤inden çok, ba¤›ml›l›¤a dönüﬂmüﬂtü onlar için. Morfin yine
dizginlenebilen bir ﬂeydi ama eroin art›k
tamamen sonun baﬂlang›c› gibi bir durumdu. Eroindeyse, önce gençler, 1930’lar›n ö¤rencileri, sonra sinema e¤lence dünyas›n›n
aktörleri kullanmaya baﬂlad› ve çok
dramatik ölümlerle sonuçland›.

ÇOK ÖLÜM YAﬁANMIﬁ MI?
Çok. ﬁöyle söyleyeyim, 1930’da sadece
‹stanbul’da binden fazla insan›n eroinden
öldü¤ünü söylüyoruz ki. Bugün bile böyle
bir rakam yok. ‹stanbul nüfusunu düﬂünün
bir de... Çok büyük bir rakamd›r bu.
1932’de eroin fabrikalar› kapat›l›yor.
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OSMANLI’DA
MÜSLÜMANLARIN T‹
CARET
YAPMASI YASAK

Osmanl›’da da M
üslümanlara
ticaret yasak. Hal
böyle olunca, iﬂ
daha kentli olan,
daha az tar›mla
u¤raﬂan Yahudi ve
Ermeni nüfusa
kal›yor. Osmanl›’
y› etnisite olarak
ay›rd›¤›m›zda, Ru
mlarla Ermenileri terazinin bir ta
raf›na, Yahudileri
di¤er taraf›na ko
ymakta fayda var.
Yahudiler bu nokt
ada Osmanl›’n›n
içine çok iyi nüfu
z ettiler. Ve Osmanl›’y› asl›nda
yöneten bir etnik
yap› oldular. Bur
ada tabii Türkçeyi, Osmanl›cay›
çok iyi konuﬂmalar›, bir anda o ad
aptasyonu sa¤lamalar› önemli bir
etkiydi. Osmanl›
döneminde de ço
k iyi bir ticaret
burjuvazisi oluﬂtu
rdular.

TÜCCAR
YAHUD‹LER ÇOK ‹Y‹
NU
OLARAK B‹L‹N‹R. BU
R?
NASIL BAﬁARIYORLA
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ANADOLU TOPRAKLARINDA
YAPILAN ‹LK DIﬁ T‹CARET
VER‹LER‹NE DA‹R NE TÜR
B‹LG‹LER VAR EL‹M‹ZDE?

YAPMIﬁ?
‹LK T‹CARET‹ K‹MLER
et

DE‹K’TEN

F›rsatlarla dolu bir pazar
‹zmir Ticaret
Odas› Baﬂkan›
Ekrem Demirtaﬂ

Kriz döneminde
iﬂbirli¤i yapmal›y›z
‹zmir Ticaret Odas› Baﬂkan› Ekrem Demirtaﬂ, Yunanistan’›n ekonomik olarak
çok zor günler geçirdi¤ini buna karﬂ›n Türkiye’nin 2001
krizinde a¤›r bir fatura ödedi¤ini bugün ise o fatura sayesinde daha iyi oldu¤unu belirtti. Demirtaﬂ, kriz döneminde iki ülkenin daha fazla iﬂbirli¤i yapmas› gerekti¤ini söyledi.
Ortak bir d›ﬂ ticaret ﬂirketi kurulmas› önerisini getiren Demirtaﬂ, “Yunanistan’›n ithal etti¤i ürünleri Atina ve Selanik’te
gümrüklü antrepolara getirip
depolayacak bir d›ﬂ ticaret ﬂirketi kural›m. Yo¤un tüketilen
ürünleri antrepolarda stoklayal›m. ‹thalat zaman›n› ve maliyeti düﬂürelim. Siz de ‹zmir’deki

Ege Serbest Bölgesi’nde bir
antrepoya ürünlerinizi getirin.
Birlikte ya da ayr› Türk - Yunan d›ﬂ ticaret ﬂirketleri kural›m. Böylece ticaret h›z kazanacak, iki taraf›n da kar› da yüksek olacakt›r” dedi.
‹ki ülkenin yapaca¤› iﬂbirli¤i ile giderek popülaritesi artan Ege’yi Uzakdo¤u turizm
pazar›na pazarlayabilece¤ini
ifade eden Demirtaﬂ, “Yunanl›
dostlar›m›z›n bize hep söyledikleri ‘siga siga-yavaﬂ yavaﬂ’
dönemi art›k bitti. Bugün art›k
‘grigora-h›zl› h›zl›’ dönemi baﬂlamal›. Ticaret hacminde 15 y›lda 15 kata yak›n bir art›ﬂ yakalad›k. Ticaretteki engeller kalkarsa potansiyelimiz ve hedefimiz en az 10 milyar dolar.”

Türk-Frans›z Ticaret
Forumu düzenleniyor

Türk-Frans›z Ticaret Forumu,
14-16 Haziran’da yap›lacak.

Fransa’n›n Türkiye’deki ticaret müﬂavirli¤i UBIFRANCE organizatörlü¤ünde, DE‹K, Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans›, Türkiye’deki Frans›z Ticaret Odas› ile Fransa D›ﬂ
Ticaret
Dan›ﬂmanlar›’n›n
(CCEF) destekledi¤i Türk-Frans›z Ticaret Forumu, 14-16 Haziran’da The Marmara Otel’de
yap›lacak. Son y›llarda iki ülke
aras›nda düzenlenen en büyük
ticaret etkinli¤i olan forum kapsam›nda, ikili firma görüﬂmeleri, networking etkinlikleri, d›ﬂ
ticaret ve iﬂ mevzuat›yla ilgili
atölyeler gerçekleﬂtirilecek. Öte
yandan Forum için 6 May›s’ta
bilgilendirme toplant›s› düzenlenecek. Toplant›da, kurum ve
firma temsilcilikleri Forum organizatörleriyle bir araya getirilerek forumla ilgili bilgi verilecek.

Türk-Afrika ‹ﬂ Konseyleri
Koordinatör Baﬂkan› Tamer
Taﬂk›n, Türk iﬂadamlar›na
2010 y›l›nda bir Afrika program› yapmalar›n› öneriyor
ve ekliyor: Nijerya, Gana,
Sudan ve Güney Afrika ile
yap›lan iﬂbirliklerinde ticari
iliﬂkilerimiz ikiye katlan›r.

AFR‹KA

Küresel kriz, yeni pazarlar›n önemini art›rd›. Bir taraftan daralan iç
pazar di¤er taraftan Avrupa pazar›ndan gelen sipariﬂlerdeki azalma, Türk
yat›r›mc›lar› alternatif pazar aray›ﬂ›na
itti. Afrika, bu dönemin y›ld›z pazarlar›ndan biri oldu.
Türk-Afrika ‹ﬂ Konseyleri Koordinatör Baﬂkan› Tamer Taﬂk›n, “TOBB
ve hükümetin 2007 y›l›ndan bu yana
yürüttü¤ü Afrika aç›l›m› program› ve
ekonomik zorlamalar meyvelerini vermeye baﬂlad›. Birçok sanayici, iﬂadam›
Afrika pazarlar›nda f›rsatlar› de¤erlendirir hale geldi” diyor. Bu y›lki çal›ﬂma
programlar›nda Afrika pazar›na önem
vermelerini Türk iﬂadamlar›na tavsiye
eden Taﬂk›n, ﬂöyle konuﬂuyor:
“Bu program›n baﬂ›na Nijerya, Gana, Kenya, Senegal, Sudan, veGüney
Afrika’y› koyduklar›nda 2010 y›l›nda
Afrika ile ticari iliﬂkilerimiz ikiye katlan›r. Çünkü Türk mallar›na güven
yüksek ve Türk mallar›n›n fiyatlar›,
tatmin edici seviyede.”

AFR‹KA, ARTI PAZAR
AB ülkelerine yönelik ihracat›n
küresel krizle birlikte gözle görülür
bir azalma yaﬂad›¤›na dikkat çeken
Taﬂk›n, Afrika’n›n Avrupa’ya alternatif
bir pazar de¤il, Avrupa yolunda devam eden Türkiye’yi destekleyecek
art› bir pazar olarak görmek gerekti¤ini belirtiyor. Türk sanayicisinin Afrika’ya aç›lmas›nda ve ihracat baﬂar›s›n›n alt›nda, Türk sanayiindeki ürün
çeﬂitlenmesinin yatt›¤›n› belirtmek
gerekti¤ini anlatan Taﬂk›n, ﬂöyle devam ediyor:
“Ülkemiz say›s›z ürün zenginli¤i
sunabilecek konumda. Türk iﬂadamlar› Afrika k›tas›ndaki belli ülkelerde
yer alan tar›m ürünlerini, burada yapacaklar› yat›r›mlarla de¤erlendirerek
di¤er ülkelere satabilir.” Taﬂk›n, bugüne kadar Baﬂbakan, Cumhurbaﬂkan› ve Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan’›n gerçekleﬂtirdi¤i Afrika ziyaretlerinin iﬂadamlar›n›n önünü açt›¤›n›
belirterek ﬂunlar› söylüyor: “Bu y›l

Tamer Taﬂk›n, Afrika aç›l›m› program›n›n
meyvelerini vermeye baﬂlad›¤›n› söyledi.

Kenya, Gana, M›s›r, Fas, Tunus ve
Cezayir’e gittik. Son gezimizi ise Nijerya’ya yapt›k. Ülkelere bakarken bizim gibi iﬂadamlar›n› etkileyen
önemli unsur nüfus. 150 milyon nüfusuyla Nijerya, Afrika’n›n en kalabal›k ülkesi. Nüfus ve yüzölçümü
aç›s›ndan Nijerya, Güney Afrika’dan
sonra Afrika k›tas›n›n en büyük eko-

nomisine sahip. Ülkenin elektriklerinin kesik olmas›, üretimi zora sokuyor. Fabrikalar çal›ﬂamad›¤› için Nijerya, ithalatç› bir ülke. Bu durum
Nijerya için üzücü de olsa ihracatç›
bir ülke olan Türkiye için f›rsatlar›
içinde bar›nd›r›yor.”
Güney Afrika Devlet Baﬂkan Yard›mc›s› Kgalema Motlanthe ve beﬂ
bakan, Güney Afrikal› iﬂadamlar›yla
birlikte 26 May›s’ta Türkiye’ye gelecek. Ziyaret kapsam›nda, 25 May›s’ta
Türk ve Güney Afrikal› iﬂadamlar› bir
araya gelerek ikili görüﬂmelerde bulunacak. 26 May›s’ta ise Baﬂkan Yard›mc›s› Kgalema Motlanthe ile bir ö¤le yeme¤i ve Güney Afrika iﬂ forumu
düzenlenmesi planlan›yor.

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

Türk-Rus
iﬂadamlar›
bir araya
gelecek
Türk-Rus ‹ﬂ Konseyi 14’üncü ortak toplant›s›, 13 May›s’ta
TOBB Plaza Konferans Salonu’nda gerçekleﬂtirilecek. Toplant›n›n aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n›;
Türk-Rus ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›
Dr. Cem Kozlu, Rus-Türk ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan› Ahmet Palankoyev, Rus-Türk ‹ﬂadamlar›
Birli¤i Baﬂkan› Ali Tunç Can,
Moskova Hükümeti D›ﬂ Ekonomik ve Uluslaras› ‹liﬂkiler Daire
Baﬂkan› Dr. Georgiy Muradov,
RF Tataristan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakan› Ravil Zaripov yapacak. Toplant›da, inﬂaat
müteahhitlik, tar›m ve g›da, turizm, ticaret, ulaﬂ›m ve lojistik
alan›nda iﬂbirli¤i konusunda konuﬂmac›lar görüﬂlerini iletecekler. Konuﬂmalar›n ard›ndan ikili
iﬂ görüﬂmeleri gerçekleﬂtirilecek.

‹ﬂbirli¤i
Komisyonu
toplanacak
25 May›s’ta ‹stanbul’da gerçekleﬂtirilecek olan Türk-Ukrayna Ticari ve Ekonomik ‹ﬂbirli¤i
Komisyonu VII. Dönem toplant›s›na paralel olarak, DE‹K TürkUkrayna ‹ﬂ Konseyi ortak toplant›s› ve Türk-Ukrayna ‹ﬂ Forumu
düzenlenecek. Toplant›ya TE‹K
Eﬂbaﬂkanlar› Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan ve Ukrayna Baﬂbakan Yard›mc›s› Sergey Tigipko’nun kat›l›m› bekleniyor. Ayr›ca 2012 y›l›nda Ukrayna ve
Polonya’da düzenlenecek Avrupa Futbol ﬁampiyonas›’na haz›rl›k çal›ﬂmalar›ndan sorumlu
Baﬂbakan Yard›mc›s› Boris Kolesnikov’un da Ukrayna heyetinde yer almas› bekleniyor.

YEN‹ DE‹K ÜYELER‹
■ Aras Kargo Yurtiçi ve Yurtd›ﬂ›

Taﬂ›mac›l›k Aﬁ
■ Bahrain Investment House

Europe ‹nﬂaat. ‹th. ‹hr. San. Tic.
ve Ltd. ﬁti.
■ Dardanel Önentaﬂ
G›da San. Tic. Aﬁ
■ Dataprofil Aﬁ
■ Demir Factoring Aﬁ
■ EA Havac›l›k Aﬁ
■ Egesim Otomotik Kontrol ve
Bilgisayar Sistemelri
San. ve Tic. Ltd. ﬁti.
■ Esta ‹nﬂaat San. Lojistik ve
D›ﬂ Tic. Aﬁ
■ Etaﬂ Elektronik Ticaret
Anonim ﬁirketi
■ Evkan ‹lk Madde ve Mamul
Madde Paz. Tic. Ltd. ﬁti.
■ Ezici Ya¤ San. Biodizel ve
Enerji Ürt. Paz. Lab. Hiz. A.ﬁ.
■ Göç-Sar Turizm Yat›r›m
‹nﬂaat Taahhüt ve Tic. A.ﬁ.
■ Kent Kart Ege
Elektronik San. ve Tic. Ltd. ﬁti.
■ Meridyen Uluslararas›
Fuarc›l›k San. ve Tic. Ltd. ﬁti.
■ Metro Turizm Sey. Org. ve Tic. A.ﬁ.
■ Statkraft/Yeﬂil Enerji A.ﬁ.
■ Tuntas G›da Pazarlama Tar›m
Ürünleri Hayvanc›l›k Turizm
‹nﬂaat Sanayi ve Ticaret Ltd. ﬁti.
■ Türk Telekom
■ UHB Uluslararas›
Dan›ﬂmanl›k Ltd. ﬁti.
■ Ünal Akp›nar ‹nﬂaat,
‹malat, San. ve Tic. A.ﬁ.
■ Vodafone Telekomünikasyon A.ﬁ.
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