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‹ﬁB‹RL‹⁄‹ ‹Ç‹N BULUﬁTU

DE‹K’TEN KOB‹
‹HRACAT OKULU

Geçen gerçekleﬂen TürkArap ‹ﬂbirli¤i Forumu (TAF)
D›ﬂiﬂleri Bakanlar› 3. Toplant›s› ile TAF Ekonomi Forumu 5. Toplant›s›n›n ortak
aç›l›ﬂ›nda konuﬂan TOBB ve
DE‹K Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, Türk-Arap ‹ﬂbirli¤i Forumu’nu ticaret ve yat›r›m zirvesi olarak gördü¤ünü ifade
ederek, Arap ﬂirketlerini
Türkiye’de yat›r›ma ça¤›rd›.
TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye ve
Arap dünyas› aras›nda ortak
bir takas bankas› kurulmas›
önerisinde bulunarak, ‘’Böylece Türk ve Arap iﬂ aleminin, yabanc› bankalara ba¤›ml›l›¤›n› azaltabiliriz. Bu
co¤rafyan›n mali kaynaklar›n›, yine bu co¤rafyada muhafaza ederiz’’ diye konuﬂtu.
SAYFA 5

DE‹K’in Akbank’la ortaklaﬂa hayata geçirdi¤i “‹hracata ilk
ad›m KOB‹ ‹hracat Okulu” projesi, hiç ihracat yapmam›ﬂ ya
da ihracata yeni baﬂlayan KOB‹’lere yeni pazarlar bulma ve
finansman sorunlar› çözme konusunda yol gösteriyor.
Türk özel sektörünün dünyaya aç›lan kap›s› DE‹K, küçük ve orta iﬂletmeleri
yurtd›ﬂ›na haz›rl›yor. “‹hracata ‹lk Ad›m KOB‹ ‹hracat Okulu; ‹hracatta F›rsatlar: Yeni Sektörler, Pazarlar, ‹ﬂ Modelleri ve Teﬂvikler” projesiyle, hiç ihracat
yapmam›ﬂ KOB‹’lere ihracat›n nas›l yap›ld›¤› ö¤retiliyor. Akbank iﬂbirli¤iyle hayata geçirilen projenin amac›, halihaz›rda ihracat yapmayan veya ihracata yeni baﬂlam›ﬂ KOB‹’lere ulaﬂ›lmas›, onlara ihracat yapabileceklerini somut örneklerle anlat›lmas›, ihracat›n önünde duran yeni pazarlar bulma ve finansman bariyerlerini ortadan kald›rmaya yönelik bilgiler ile gerekli temas noktalar›n›n iletiﬂim bilgilerinin sa¤lanmas›...
Nisan ay›nda baﬂlayan proje kapsam›nda bugüne kadar, Bursa,
‹zmir, Eskiﬂehir, Kahramanmaraﬂ ve Gaziantep’te ticaret ve sanayi odalar›nda KOB‹’ler bir araya geldi ve yeni f›rsatlar, iﬂ
modelleri ve ihracattaki devlet teﬂvikleri konular›nda bilgi
verildi ve pratik, ihracat uygulamalar›n› kolaylaﬂt›r›c› destekler sa¤land›, bilgilendirildi. Ocak 2011’de tamamlanmas› gereken proje, Denizli, Trabzon, Adana Mersin,
Kayseri, Malatya, ‹skenderun, Mardin ve Ankara’da
gerçekleﬂtirilmeye devam edecek. Toplam 14 ﬂehirde düzenlenmesi planlanan proje, KOSGEB taraf›ndan Avrupa Birli¤i Small Business Act ödülüne Türkiye’den aday gösterilen yedi projeden
birisi oldu. KOB‹ ‹hracat Okulu’nda, 14 ilin
sektör ve ülke kümelenmeleri analiz edilerek, söz konusu illerin ihracat yapma potansiyeli bulunan, ancak henüz ihracat
iliﬂkilerinin yeterince geliﬂmedi¤i ülkeler belirlendi. Bu do¤rultuda, ilgili ülke ve bölgelerin DE‹K Koordinatörleri söz konusu ülkede iﬂ
yapma ﬂekilleri, dikkat edilmesi gereken konular, Türk firmalar›n›n güçlü ve zay›f
olabilece¤i alanlar ve karﬂ› kanat kuruluﬂlar›ndan
talep edilebilecek yard›mlar konular›nda
sunum yap›yor.

BELÇ‹KA TÜRKLER ‹Ç‹N
‹DEAL EKONOM‹K PARTNER
Türk-Flaman ‹ﬂ Forumu’nda
konuﬂan DE‹K ‹cra Kurulu
Baﬂkan› Rona Y›rcal›, Belçika’n›n Avrupa’daki stratejik
konumu, altyap›s›n›n sa¤lad›¤› pazar eriﬂimi, kolay iﬂ
yapma olanaklar›, çok rekabetçi ve esnek vergi politikas›, çok dilli ve son derece
üretken e¤itimli iﬂgücü, esnek gümrük düzenlemeleri,
yüksek yaﬂam kalitesiyle
Türk iﬂ dünyas› ile ideal
ekonomik partner oldu¤unu
anlatt›. Y›rcal›, “Ancak, Türkiye halen Belçika’n›n ihracat›nda 16. s›rada, ithalat›nda
ise 18. s›rada yer al›yor. Üzülerek ifade etmek istiyorum
ki, 2008 y›l›nda baﬂlayan küresel krizin etkisiyle ikili ticaretimiz 2009 y›l›nda yaklaﬂ›k yüzde 30 darald›” dedi.
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Art›k hedef AB’ye tam üyelik

Özbekistan Tekstil Sanayi Bakan› Haydarov (solda) EBSO’yu ziyaret etti.

Özbekistan tekstil
heyeti Ege’deydi
Özbekistan Cumhuriyeti
Tekstil Sanayi Bakan› ‹lhom
Haydarov ve beraberindeki 15
kiﬂilik bir iﬂadamlar› heyeti
tekstil ve deri sektörlerinde
Özbekistan’a yat›r›m ve iﬂbirli¤i imkanlar›n› de¤erlendirmek
üzere Ege Bölgesi Sanayi Odas›’n› ziyaret etti. Türkiye’nin
Özbekistan’a geçen y›l 279
milyon dolar ihracat› oldu¤unu, buna karﬂ›l›k Özbekistan’dan 413 milyon dolarl›k ithalat gerçekleﬂtirdi¤ini belirten Ege Bölgesi Sanayi Odas›
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ender Yorganc›lar, ayr›ca, Özbekistan’da toplam 128 Türk firmas›n›n baﬂta tekstil sektörü
olmak üzere çeﬂitli sektörlerde
yaklaﬂ›k olarak 536 milyon
dolarl›k yat›r›m gerçekleﬂtirdi¤ini ifade etti. ‹ki ülke aras›ndaki iliﬂkilerin geliﬂmesi için
vize konusunda önerilerde
bulunan Yorganc›lar, “Türkiye
olarak Özbek vatandaﬂlar›na
vize uygulamas›n› kald›rm›ﬂ
olmam›za ra¤men Türk vatandaﬂlar›na yönelik vize uygulamas› hala sürdürülmektedir.
Söz konusu vize uygulamas›n›n ayr›ca tek giriﬂli ve k›sa
süreli olmas› buna ilaveten bir
davet mektubunun talep edilmesi yeni iﬂ olanaklar› yaratacak iﬂ adamlar› giriﬂimlerini de
engellemektedir” dedi. Özbekistan’da ilgili kanunlara göre
kurulmuﬂ olan Türk firmalar›-

na yönelik denetimlerin son
dönemlerde anlaﬂ›lmaz bir ﬂekilde s›klaﬂt›¤›n› da söyleyen
Yorganc›lar, “Bir di¤er önemli
husus para transferlerinde göze çarpmaktad›r. Mal bedelleri
ve kar transferlerine iliﬂkin etkin düzenlemelerin yap›lmas›nda yarar görülmektedir” diye konuﬂtu.
Heyet ile EBSO Meclis Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplant›s›nda heyet baﬂkan› ‹lhom HAYDAROV Özbekistan’da tekstil sektöründeki
son geliﬂmeler konusunda bir
sunum yapt›.
Özbekistan Tekstil Sanayi
Bakan› ‹lhom Haydarov ise,
özellikle Türkiye gibi pamuk
üreticisi ülkelerle tekstil alan›nda iﬂbirli¤i yapmak, kendi ülkelerindeki sektörü tan›tmak
için böyle bir ziyaret düzenlediklerini söyledi. Haydarov,
Özbekistan’a Türkiye’den 100
milyon dolarl›k tekstil teknolojisi transfer etmek istediklerini
de belirterek, “Bunun için de
hükümet büyük bir pay ay›rd›”
diye konuﬂtu. Özbekistan’da
tekstil alan›nda bir marka yaratarak dünyaya aç›lmak istediklerini, bunun da baﬂl›ca
hükümet politikalar›ndan biri oldu¤unu vurgulayan Haydarov, “Pamuk üretimi yeterince var ama tekstil makineleri üreten tesisler de
oluﬂturmak istiyoruz” dedi.

HOT‹AD’›n düzenledi¤i Maastricht Ekonomi Zirvesi’ne Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün ve TOBB ve DE‹K Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu kat›ld›..

Hollanda’dadüzenlenen Maastricht Ekonomi Zirvesi’nde konuﬂan TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Biz AB ile üç dikiﬂ att›k. Ama hala iﬂi sa¤lama ba¤layamad›k. Art›k dördüncü dikiﬂi atacak
yer kalmad›. Bundan sonra hedef tam üyelik” dedi.
DE‹K ve Hollanda Türk ‹ﬂadamlar› Derne¤i taraf›ndan (HOT‹AD) düzenlenen Maastricht Ekonomi Zirvesi’nin dördüncüsü Hollanda’n›n Maastricht kentinde gerçekleﬂtirildi. ‘400
Y›ll›k Dostluk’ slogan›yla düzenlenen
ve Avrupa Birli¤i Maastricht Anlaﬂmas›’n›n imzaland›¤› tarihi salonda gerçekleﬂtirilen zirveye; Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) ve DE‹K Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Hollanda Senato Baﬂkan› Rene van der
Linden, AP Türkiye Raportörü Ria
Oomen Ruijten, AP Milletvekili Emine Bozkurt, Lahey Büyükelçisi U¤ur
Do¤an, H›ristiyan Demokratlar Birli¤i
(CDA) Milletvekili Coﬂkun Çörüz’ün
yan›s›ra Türkiye ve Avrupa’n›n de¤iﬂik ülkelerinde yat›r›m yapan çok say›da iﬂadam› kat›ld›.
Zirvede
konuﬂma
yapan
TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin Avrupa Birli¤i
(AB) ile 1964, 1996 ve 2005 y›llar›nda
çeﬂitli anlaﬂmalar yapt›¤›n› belirterek,
“Biz AB ile üç dikiﬂ att›k. Ama hala
iﬂi sa¤lama ba¤layamad›k. Art›k dördüncü dikiﬂi atacak yer kalmad›.
Bundan sonra hedef tam üyelik” dedi. Hisarc›kl›o¤lu, Hollanda ile Türkiye aras›ndaki iliﬂkilerin, neredeyse

400 y›ll›k bir geçmiﬂe dayand›¤›n› ve
2012 y›l›nda iliﬂkilerin 400’üncü y›l›n›n kutlanaca¤›n› belirtti. Bugün Hollanda’da yaﬂayan 400 bin Türk’ün de
bu dostluk ba¤›n›n güçlenmesinde
rolü oldu¤una de¤inen Hisarc›kl›o¤lu, yap›lan seçimlerden baﬂar› ile ç›kan Türk parlamenterleri kutlad›. Avrupa’da yaﬂayan Türklerin, siyasette
aktif rol almalar›ndan her zaman sevinç duyduklar›n› ve bunu desteklediklerini dile getiren Hisarc›kl›o¤lu,
bu kapsamda, baﬂkan› oldu¤u Dünya-Türk ‹ﬂ Konseyi vas›tas› ile dünyan›n dört bir yan›nda faaliyet gösteren, bulunduklar› ülkelere ekonomik
anlamda de¤er katan Türk giriﬂimcilerini siyasi arenada da aktif olmalar›
için desteklediklerini anlatt›.

ÜYEL‹K SÜRECE YARIM ASIR
ÖNCE BAﬁLADI
Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin AB serüveninin, yeni bir geliﬂme olmad›¤›n›, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin, yar›m as›r önce baﬂlad›¤›n› hat›rlatt›. Türk iﬂ dünyas› olarak, Türkiye’nin AB’ye tam üyeli¤ini ilk günden beri desteklediklerini belirten Hisarc›kl›o¤lu, AB idealinin ancak Türkiye’nin tam üyeli¤i ile tamamen hayata geçirilebilece¤ine inand›klar›n›

anlatt›. “Çok iyi biliyorum ki Avrupa’daki iﬂ adam› dostlar›m›z, Türkiye’nin AB üyeli¤ini yürekten destekliyorlar” diyen Hisarc›kl›o¤lu, iﬂ dünyas›n›n, Türkiye’nin AB için önemini
kavram›ﬂ durumda oldu¤unu, bunu,
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalar› Birli¤i (EUROCHAMBRES) seçimleri süresince yak›ndan gözlemledi¤ini anlatt›. Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin yap›sal reformlar› kendisi için yapt›¤›n›
dile getirerek, Türk insan›n›n Avrupa’da yaﬂayan bir vatandaﬂtan hiç bir
fark› olmad›¤›n› kaydetti.
Bugün Türkiye’nin AB üyeli¤i sürecinde ivme kaybetmesinin nedeninin, “AB üyesi ülkelerin fas›l açmadaki k›skançl›¤›” oldu¤unu savunan Hisarc›kl›o¤lu, ﬂunlar› kaydetti:
“Neredeyse aç›lacak, müzakere
edilecek fas›l kalmad›. Elimizde tek
bir fas›l var, çevre fasl› o da paraya
bak›yor. Çevre fasl› 70 milyar euroya
mal olacak. Bunu da aç›yoruz. Türkiye AB ile 1964, 1996 ve 2005 y›llar›nda çeﬂitli anlaﬂmalar yapt›. Biz AB ile
üç dikiﬂ att›k. Ama hala iﬂi sa¤lama
ba¤layamad›k. Art›k dördüncü dikiﬂi
atacak yer kalmad›. Bundan sonra
hedef tam üyelik. Öyle bir haks›zl›kla
karﬂ› karﬂ›yay›z ki 96’da demiﬂiz ki
‘mal hareketleri serbest’. ﬁimdi mallar
serbest, mal› satacak adama maalesef
engel var. Ben buraya gelirken vize
almak mecburiyetindeyim. Ben buraya gelirken engel var o bana gelirken
engel yok. Burada müthiﬂ bir haks›zl›k var.” Türkiye’nin AB üyeli¤inin,
Avrupa’n›n medeniyetine, kültürüne
çok önemli katk›lar sa¤layaca¤›n› dile

getiren Hisarc›kl›o¤lu, bunun AB için
büyük f›rsat oldu¤unu kaydetti. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, 2009 y›l›nda yap›lan
seçimlerde, tarihte ilk defa, AB üyesi
olmayan bir ülkenin temsilcisi olarak,
EUROCHAMBRES Baﬂkan Yard›mc›l›¤›na en fazla oyu alarak seçildi¤ini
an›msatt› ve Avrupal› meslektaﬂlar›n›n bu deste¤inden memnuniyet
duydu¤unu, ayn› deste¤i siyasilerden
de beklediklerini sözlerine ekledi.

HEDEF 10 M‹LYAR DOLAR T‹CARET
Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün de, zirvenin Türkler’in Hollanda’ya olan entegrasyonunun en
önemli göstergesi oldu¤unu söyledi.
Hollanda’da yaﬂayan Türkler’in 6
milyar dolar› bulan yat›r›mlar›yla 60
binden fazla kiﬂiye istihdam sa¤lad›klar›n› belirten Bakan Ergün,
Türkler’in Avrupa’ya geniﬂlik ve derinlik katt›klar›n› ifade etti.
Türkiye’nin Hollanda ile ticareti
daha da art›rma hedefinde oldu¤una de¤inen Ergün, “Hollandal›
iﬂadamlar›n› Türkiye’ye yat›r›ma
davet ederken, ayn› zamanda
Türk iﬂadamlar›m›z›n da Hollanda’ya yat›r›ma yönelmesini arzu
ediyoruz” dedi.
Türkiye’nin Hollanda ile ticaret
hacmine bak›ld›¤›nda 2002 y›l›nda
2.3 milyar dolar olan rakam›n 2008
y›l›nda 6.2 milyar dolar düzeyine
yükseldi¤inin görüldü¤ünü söyleyen
Bakan Ergün, “2009’da ekonomik
kriz dolay›s›yla bu rakam 4.6 milyar
dolara inmiﬂtir. Hedefimiz ise 10 milyar dolard›r” diye konuﬂtu.

Türkiye’nin ‹ran’a olan ihracat› 2.25 milyar dolara yükselti.

‹ran ‹ﬂ Günü toplant›s›
‹stanbul’da yap›ld›
Türk-‹ran ‹ﬂ Konseyi ve
‹GEME iﬂbirli¤inde, 9 Haziran’da ‘‹ran ‹ﬂ Günü’ toplant›s›
düzenlendi. TOBB Plaza’da
gerçekleﬂtirilen toplant›da konuﬂan Türk-‹ran ‹ﬂ Konseyi
Baﬂkan› Ali Osman Ulusoy,
Türk-‹ran d›ﬂ ticaretinin son
y›llarda artt›¤›na dikkat çekerek, “Bildi¤iniz gibi geçti¤imiz
10 senelik dönemde Türkiye,
d›ﬂ ticarette uzun y›llar boyunca yeterince de¤erlendirilemeyen yak›n co¤rafya ile olan
ekonomik iliﬂkileri geliﬂtirme
hususunda yo¤un çabalara giriﬂti. Bu süreçte Türkiye’nin

toplam ihracat› 3.8 kat artarak
26.5 milyar dolardan 102.1 milyar dolara yükselirken, ‹ran ile
olan ihracat›m›z 158 milyon
dolardan 2 milyar 25 milyon
dolara ç›karak 13 kata varan
bir art›ﬂ gösterdi” diye konuﬂtu.
Bu aktif süreçte Türk d›ﬂ ticaretinin öncü kurumu olan DE‹K
ve Türk-‹ran ‹ﬂ Konseyi olarak
ellerinden gelen katk›y› gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂt›klar›n› anlatan Ulusoy, “Bu çaban›n bir
parças› olan ‹ran ‹ﬂ Günü toplant›s›n›n kat›l›mc›lara yeni bir
bilinç ve yeni ba¤lant›lar sunaca¤›n› ümit ediyorum” dedi.

Belçika, 2020 y›l›nda Avrupa’n›n en
iyisi olmak istiyor. Bu hedef do¤rultusunda da, iﬂbirli¤i aray›ﬂlar› içinde Türkiye’ye büyük önem veriyor. Türk-Belçika ‹ﬂ Konseyi’nin düzenledi¤i TürkFlaman ‹ﬂ Forumu’nda konuﬂan Belçika
Flaman Bölgesi Baﬂbakan› Kris Peeters,
ekonomilerinin DNA’s›n› de¤iﬂtirmek istediklerini belirterek, “Avrupa’ya aç›lan
bir numaral› kap› olmak istiyoruz. 2020
y›l›nda pek çok konuda Avrupa’n›n en
iyisi olmak istiyoruz. Bunun için de
güçlü iﬂbirliklerine ihtiyac›m›z var. Türkiye’de bizim iﬂbirli¤i yapmak istedi¤imiz ülkelerden biri” dedi.
Bu y›l›n ikinci döneminde devralacaklar› Avrupa Birli¤i (AB) dönem baﬂkanl›¤› süresince Türkiye’nin AB üyeli¤ini var güçleri ile destekleyeceklerini
belirten ve Belçika’n›n özellikle de Flaman bölgesinin Avrupa’n›n kalbinde
yer ald›¤›n› kaydeden Peeters, “Dört tane çok önemli liman›m›z var. Ayr›ca nehirlerimiz üzerindeki kanallar da ulaﬂ›m
için son derece elveriﬂli bir ortam sunuyor. Lojistik olarak güçlü bir konumday›z. Ayr›ca iyi e¤itimli insanlar›m›z var.
Ar-Ge konusunda çok iyi bir noktaday›z. Çikolatalar›m›z, p›rlantalar›m›z dünyaca ünlüdür” dedi. Tüm bunlar›n Türk
yat›r›mc›lar için önemli f›rsatlar sundu¤unu kaydeden Peeters, “Sadece Flaman bölgesinde 200 bin Türk yaﬂ›yor.
Türkler de t›pk› bizim gibi çok aktif
insanlar. Yani iki ülke aras›nda iﬂbirli¤i
f›rsatlar›m geliﬂtirmek için pek çok sebebimiz var” diye konuﬂtu. Peeters,
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2010 y›l›nda kendilerine Avrupa’n›n en
iyisi olmak hedefi koyduklar›na iﬂaret
ederek “vrupa’ya aç›lan bir numaral›
kap› olmak istiyoruz. Bunun içinde iﬂbirli¤i aray›ﬂlar›m›z var. Türkiye bizim
için önemli iﬂbirli¤i f›rsatlar› yakalayaca¤›m›z bir ülke. Sadece karﬂ›l›kl› iki
ülkede de¤il üçüncü ülkelerde de
önemli iﬂlere imza atabiliriz” ifadesini
kulland›.

BELÇ‹KA ‹DEAL PARTNER
Toplant›da konuﬂan DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal› da, Türkiye’nin
ﬂu anda dünyan›n 16. büyük ekonomisi
konumunda oldu¤unu ve ilk 10’a girmeyi hedefledi¤ini belirterek, “Bunun
için de d›ﬂ ekonomik iliﬂkilerimizi art›r-
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mak istiyoruz. Sahip oldu¤umuz co¤rafi
konum buna çok uygun. Balkanlar, Ortado¤u ve Kuzey Afrika pazarlar›n›n
merkezi durumunday›z. 75 milyonluk
genç bir nüfusumuz var. Belçikal› yat›r›mc›lar› bu imkanlardan yararlanmaya
davet ediyoruz” dedi.
Belçika’n›n Avrupa’daki stratejik konumu, mükemmel altyap›s›n›n sa¤lad›¤›
pazar eriﬂimi, kolay iﬂ yapma ve ﬂirket
kurma olanaklar›, çok rekabetçi ve esnek vergi politikas›, çok dilli ve son derece üretken e¤itimli iﬂgücü, esnek
gümrük düzenlemeleri, yüksek yaﬂam
kalitesiyle Türk iﬂ dünyas› ile ideal ekonomik partner oldu¤unu anlatan Y›rcal›, ﬂöyle devam etti: “Ancak, Türkiye halen Belçika’n›n ihracat›nda 16. s›rada, it-

halat›nda ise 18. s›rada yer al›yor. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki, 2008 y›l›nda baﬂlayan küresel krizin etkisiyle
ikili ticaretimiz 2009 y›l›nda yaklaﬂ›k
yüzde 30 darald›. Son 8 y›lda 6 milyar
dolara yak›n yat›r›m› olan Belçika Türkiye’deki 333 ﬂirketi ile ülkemizdeki en
önemli yat›r›mc›lardand›r. Dexia ve Fortis gibi büyük bankac›l›k gruplar› ülkemizin en büyük küresel yat›r›mc›lar›
aras›ndad›r. Avrupa’n›n en büyük gayrimenkul yat›r›m ﬂirketlerinden olan Belçikal› Redevco, Türkiye de alt› farkl›
proje ile çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor.”
Son y›llarda Türk ﬂirketlerinin Belçika’ya yat›r›m yapmaya baﬂlad›¤›na iﬂaret
eden Y›rcal›, “Türkiye’nin önde gelen
g›da ﬂirketlerinden Ülker, 80 y›ll›k çikolata markas› Belçikal› Godiva’y› 850 milyon dolara sat›n alarak önemli bir yat›r›m gerçekleﬂtirmiﬂtir. Çelebi Havayollar›
Belçika’da havaalan› iﬂletiyor” dedi.
“Türk özel sektörü olarak ikili ticaret
hacmimizi daha ileri seviyelere ç›karabilece¤imize inan›yoruz” diyen Y›rcal›, ihracat›n›n üçte ikisine yak›n›n›, dünyan›n
kalite ve maliyet anlam›nda en rekabetçi
piyasalar›ndan olan AB ve ABD’ye yapan bir ülke olarak yaklaﬂ›k 200 milyar
dolar ithalat yapan Belçika’ya daha çok
mal satmak istediklerini söyledi. TürkBelçika ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› P›nar Eczac›baﬂ› ise, Belçika ile ticaretin 2009 y›l› itibariyle 5 milyar euro seviyesine ulaﬂt›¤›na dikkat çekerek, “Önemli bir nokta,
Belçika ile ticaretimizin yüzde 90’›n› Flaman Bölgesi ile gerçekleﬂtiriyoruz” dedi.
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Türkiye iﬂbirli¤i yapmak istedi¤imiz ülkelerden biri
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Kore ile serbest ticaret
için mutabakata var›ld›
Güney Kore’nin AB ile
serbest ticaret anlaﬂmas› oldu¤una iﬂaret
eden Cumhurbaﬂkan›
Gül, Türkiye’nin Gümrük Birli¤i üyesi oldu¤u
için bu durumdan olumsuz etkilendi¤ini söyledi.

YAPI MERKEZ‹
TÜRK‹YE’N‹N
ÇÖPÜNE TAL‹P

Resmi bir ziyarette bulunmak için
Kore’ye giden Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül, Türkiye ile Güney Kore
aras›ndaki 3.1 milyar dolarl›k ticaret hacminin yüzde 93’ünü Güney
Kore’nin ihracat›n›n oluﬂturdu¤una
dikkati çekerek, “Serbest Ticaret
Anlaﬂmas›n› bu y›l muhakkak imzalamal›y›z” dedi.
Gül, Güney Kore ziyaretini izleyen gazetecilerle düzenledi¤i sohbet
toplant›s›nda, ziyaretine iliﬂkin de¤erlendirmelerde bulundu. Ticaret
hacmindeki dengesizlik tam giderilemese de dengelenmesinin önem arzetti¤ini anlatan Gül, “Bunun için
Serbest Ticaret Anlaﬂmas›n› bu y›l
muhakkak imzalamal›y›z. Onda da
mutabakata vard›k” dedi.
Güney Kore’nin AB ile serbest ticaret anlaﬂmas› oldu¤una iﬂaret eden
Gül, Türkiye’nin Gümrük Birli¤i üyesi oldu¤u için bu durumdan olumsuz etkilendi¤ini söyledi. Gül, “Güney Kore ucuz mal› Avrupa’ya daha
kolay sokacak, bize gümrüksüz gelecek. Avrupal› da Kore’ye düﬂük gümrükle satacak. Ama biz hala gümrükler yüksek olunca bir ﬂey satamayaca¤›z. Bugün zaten felaket olan durum,
yar›n izah› mümkün olmayan baﬂka
bir ﬂeye dönecek” dedi.

DO⁄ALGAZ
TUTARSA OTOBÜS
UCUZLAYACAK

2.5 M‹LYAR DOLARLIK
HEL‹KOPTER PROJES‹
Cumhurbaﬂkan› Gül, görüﬂmelerde savunma sanayisini de a¤›rl›kl›
olarak konuﬂtuklar›n› bildirerek, Türkiye’de üretilen tanklar›n z›rhlar›n›n
Güney Kore’den al›nd›¤›n› söyleyerek, “O z›rhlar› müttefiklerimiz bile
vermiyor” dedi. Türkiye’nin de Güney Kore’ye simülatör satt›¤›n› belirten Gül, “ﬁimdi de inﬂallah ATAK helikopteri satmak istiyoruz. En çok
konuﬂtu¤umuz konu bu oldu. ATAK
projesi 2.5 milyar dolar tutar›nda bir
proje. Güney Kore’nin bu konuda
inceleme yap›yor. Güney Kore
Apache helikopterleriyle de ilgileniyor” diye konuﬂtu.
Türk-Kore ‹ﬂ Konseyi Ortak Toplant›s›’da konuﬂan TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ise, G20
platformu üyesi Türkiye ve Kore’nin
gösterdi¤i siyasi ve ekonomik baﬂar›larla önemli birer cazibe merkezi haline geldi¤ini belirterek, Kore’nin geçen 40 y›l da h›zl› bir ekonomik büyüme ile dünyan›n en büyük 15
ekonomisi aras›na girmeyi baﬂard›¤›n› söyledi. ‹kili ekonomik iliﬂkilerin
bir panoramas›n› çizen Hisarc›kl›o¤lu, “2008 y›l›nda 4,3 milyar dolar seviyesine ç›kan ticaret hacmimiz küresel krizin etkisiyle 2009 y›l›nda 3,3
milyar dolara düﬂmüﬂtür. Ancak iki
ticaretimizde Türkiye aleyhine kronik bir dengesizlik yaﬂanmaktad›r.
Bu yeni dönemde bu kronik dengesizli¤i gidermek için çal›ﬂmam›z ge-

Gül, Güney Kore Cumhurbaﬂkan› Lee Myunng Bak taraf›ndan renkli bir törenle karﬂ›land›.

rekti¤ini düﬂünüyorum. Türk iﬂ
dünyas› olarak y›ll›k 300 milyar dolar ithalat yapan Kore’ye daha fazla
ihracat yapmak istiyoruz. Bunun için
Mart 2010’da baﬂlayan serbest ticaret
müzakerelerinin en k›sa zamanda tamamlanmas›n› talep ediyoruz. Nitekim bu konuda yap›lan etki analizleri iki ülke aras›nda serbest ticaretin
iki taraf›nda kazanc›na olaca¤›n› bizlere göstermektedir” aç›klamas›n›
yapt›. ‹kili ticarette yaﬂanan önemli
bir s›k›nt›y› da anlatan Hisarc›kl›o¤lu, “Güney Kore’ye ülkemizden ihraç edilen g›da ürünleri yüksek tarifeler ve çeﬂitli tarife d›ﬂ› engellerle
karﬂ›laﬂmaktad›r. Kore’de ki tar›m
ürünleri ithalat›n›n karmaﬂ›k ve korumac› olmas›, Türkiye’nin Kore’ye
tar›m ihracat› yapmas›n› neredeyse
imkans›z hale getirmektedir. ‹nan›yorum ki bu konudaki düzenlemelerin kolaylaﬂt›r›lmas› iki ülkenin de
yarar›na olacakt›r” dedi.
Ekonomik iliﬂkileri karﬂ›l›kl› ticaretten ileri boyutlara taﬂ›malar› gerekti¤ini söyleyen Hisarc›k›lo¤u,
Türkiye’nin sahip oldu¤u yüksek
sermaye verimlili¤i, yüksek büyüme h›z› ile potansiyeli, geniﬂ iç pazar› ve çevre pazarlara koyla eriﬂim
ile uygun yat›r›m imkanlar› sundu-

¤una dikkat çekti. 2008 y›l›nda 80
milyar dolar d›ﬂ yat›r›m yapan Kore
ﬂirketlerini Türkiye’de daha çok yat›r›m yapmaya davet eden Hisarc›kl›o¤lu ﬂöyle devam etti: “Halen ülkemizde yat›r›m yapan aralar›nda
Hyundai, LG gibi küresel devlerin
bulundu¤u 159 Koreli ﬂirketin Türkiye’deki baﬂar›lar› di¤er Koreli ﬂirketleri de teﬂvik edecektir. H›zla
büyüyen Türk ekonomisinin ihtiyaç
duydu¤u enerji, otoyol, h›zl› tren,
ulaﬂt›rma alt yap›s› Koreli ﬂirketler
için önemli bir yat›r›m alan›d›r.
Umuyorum ki Türk ve Kore ortakl›¤› ile yap›lacak denizin alt›ndan Asya ile Avrupa’y› birbirine ba¤l›yacak
olan Marmaray Projesini buna benzer baﬂar›l› projeler takip edecektir.”
Müteahhitlik hizmetleri alan›nda
pek çok pazarda ciddi bir rekabet
içerisinde bulunan Türk ve Koreli
firmalar›n özellikle Afrika, Orta Asya, Hindistan gibi Güney Asya ülkeleri ve Orta Do¤u’da iﬂbirli¤i yapabilece¤ini düﬂündüklerini söyleyen Hisarc›kl›¤olu, “‹ki ülke müteahhitlik ﬂirketlerinin ça¤›m›z›n ihtiyac› olan çevre dostu, yeﬂil bina ve
ﬂehirlerin inﬂas› için gerek Türkiye’de gerekse üçüncü pazarlarda
iﬂbirli¤i yapabilirler” dedi.

‹stanbul Elektrik Tramvay ve Tünel ‹ﬂletmeleri (‹ETT), toplu taﬂ›mada kullan›lan otobüslerin do¤algaza dönüﬂümü için Güney Koreli CEV ﬂirketi ile iyiniyet anlaﬂmas› imzalad›. Anlaﬂma, ilk etapta 400 otobüsün do¤algaza dönüﬂümünü kaps›yor. ‹ETT Genel Müdürü Yard. Doç. Dr. Hayri Baraçl›,
do¤algazla çal›ﬂan otobüslerin
mazotlulara göre yaklaﬂ›k yüzde
40 daha az maliyetli olaca¤›n›
söyledi. Deneme sürecinde baﬂar›l›
olunmas› halinde ‹ETT’nin di¤er
otobüslerinin de do¤algaza geçece¤ini kaydeden Baraçl›, buradan
elde edilen tasarrufla bilet fiyatlar›n› da ucuzlatabileceklerini aç›klad›. CEV ﬂirketi ise mazotla çal›ﬂan otobüslere göre tasarruf oran›n› yüzde 60 olarak öngörüyor.

‹HRACATA
EURODAN SONRA
KORE TEHD‹D‹
DE‹K Türk-Kore ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Ali Kibar, Türkiye’nin ihracat›n›n yaklaﬂ›k yar›s›n› yapt›¤› Avrupa Birli¤i’nin Güney Kore ile
serbest ticaret anlaﬂmas› imzalamas›n›n Türkiye için önemli bir
tehdit oluﬂturdu¤una dikkat çekti.
Güney Kore, bu anlaﬂma ile AB’ye
ihraç etti¤i otomotiv, demir-çelik,
beyaz eﬂya gibi ürünlerde gümrük
vergisini s›f›rlad›. Türkiye’nin Kore’den ithal edip üzerine katma
de¤er koyarak ihraç etti¤i ürünlerin bu nedenle yüzde 8-10 daha
pahal› hale geldi¤ini kaydeden Ali
Kibar, k›sa sürede Türkiye ile Güney Kore aras›nda serbest ticaret
anlaﬂmas› imzalanmamas› halinde
Türkiye’nin AB’ye yönelik ihracat›n›n darbe alaca¤›n› söyledi.

‘TIR Karnesi’ hizmeti vermeye baﬂlad›

ATSO Baﬂkan› Budak, bu hizmetle zamandan tasarruf sa¤lanaca¤›n› söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odas›
(ATSO), Türkiye’deki ‘TIR Karnesi’
alan 12’inci oda oldu. ATSO’daki
hizmetten Antalya’n›n yan› s›ra
komﬂu illerde bulunan TIR firmalar›n›n da ifade eden Budak, bölgedeki firmalar›n TIR Karnesi için Ankara veya ‹zmir’e gitmek zorunda
kalmayacaklar›n›, uluslararas› ticaretin h›z kazanaca¤›n› söyledi.
TIR Karnesi iﬂlemlerinin ATSO
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Müdürlü¤ü
taraf›ndan yürütülece¤ini belirten
Budak, bu hizmetin Antalya’da
verilmeye baﬂlamas›yla zamandan tasarruf sa¤lanaca¤›n› belirterek, “En önemlisi karayolu taﬂ›-

mac›l›¤›n›n önündeki bir engel
kald›r›lm›ﬂ olacak ve bölgenin
ihracat›na do¤duran destek sa¤lanacak” diye konuﬂtu.

TIR KARNES‹ NED‹R?
TIR Karnesi uluslararas› kara taﬂ›mac›l›¤›n› dolay›s›yla uluslararas› ticaretin kolaylaﬂt›r›lmas›n› sa¤layan bir
gümrük transit belgesidir. Eﬂya, TIR
Karnesi himayesinde hareket noktas›ndaki gümrük idaresinden, var›ﬂ
noktas›ndaki gümrük idaresine kadar
bir prosedür alt›nda taﬂ›n›r ve bu prosedüre TIR Sözleﬂmesi kapsam›nda
“TIR taﬂ›mas›” denir. “TIR Karnesi” iﬂlemleri gümrük mührü alt›nda karayo-

lu taﬂ›mac›l›¤›n›n daha güvenli, taﬂ›y›c› firman›n daha az iﬂlem yaparak s›n›r geçiﬂlerindeki gecikmeleri önler,
formaliteleri azaltarak taﬂ›ma maliyetini düﬂürür ve uluslararas› ticareti gerçekleﬂtirmelerini sa¤lar. Bu sistem ülkelerin sisteme dahil olmalar›yla baﬂlar. Ülkemiz 1966 y›l›nda sisteme taraf
olmuﬂtur. Sistemin düzenli iﬂleyiﬂini
sa¤lamak amac›yla her ülkede kefil
kuruluﬂlar oluﬂturulur. Türkiye’deki
kefil kuruluﬂ Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)’dir. Tüm bu
kuruluﬂlar›n da ba¤l› bulunduklar›
uluslararas› kefil kuruluﬂ merkezi
Cenevre’de olan International Road
Transport Union’dur (IRU).
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Ziya Gündüz, ayda 6 milyon kurum ve kuruluﬂa hizmet verdiklerini söyledi.

Aras Kargo dünyan›n her
yerinde ﬂube açacak
Yedi k›tada yedi y›ld›zl› hizmet
konseptiyle çal›ﬂmalar›n› sürdürdüklerini söyleyen Aras Kargo
Genel Müdürü Ziya Gündüz,
2010’lu y›llarda Orta Do¤u’dan
baﬂlayarak Avrupa ve daha sonra
tüm dünyada Aras Kargo ﬂubeleri açacaklar›n› söyledi.
Her ay 6 milyon kurum ve kuruluﬂa hizmet veren Aras Kargo,
tüm dünyaya yay›lmay› hedefliyor.
“7 K›tada 7 Y›ld›zl› Hizmet” konseptiyle baﬂlayan çal›ﬂmalar›na ayn› h›zla devam ettiklerini söyleyen
Aras Kargo Genel Müdürü Ziya
Gündüz, “Bu amaçla 2010’da bu
hedefimize ulaﬂmak için ad›mlar
ataca¤›z. Verimlili¤i art›ran operasyonel iyileﬂtirmelerimize devam edece¤iz. 2010’lu y›llarda
Orta Do¤u’dan baﬂlayarak Avrupa ve daha sonra tüm dünyada
Aras Kargo ﬂubeleri açarak bir
dünya markas› olma konusunda
ald›¤›m›z karar›n arkas›nda durdu¤umuzu bir kez daha ispatlayaca¤›z” dedi.
Uluslararas› marka olma yolunda ‹ran’da var olmak için görüﬂmeler yapt›klar›n› anlatan Gündüz,
“‹ran ile görüﬂmelerimize ek olarak
Irak, Romanya, Bulgaristan, Suriye
ve Türki Devletleri öncelikli hedeflerimiz aras›nda yer al›yor” dedi.

KR‹Z‹ ERKEN ATLATTIK
2009’un Türk ekonomisi için
çok zor bir y›l oldu¤unu, küresel
krizin taﬂ›mac›l›k sektörünü de
önemli ölçüde sarst›¤›n› söyleyen
Gündüz, ﬂöyle devam etti: “En belirgin etkisi ise kârl›l›k oranlar›n›n
önceki y›la oranla düﬂüﬂ göstermesi. Inovasyona önem veren firmalar bile yat›r›mlar›n› ertelemek
zorunda kald›. Birçok firma çal›ﬂanlar›yla yollar›n› ay›rd›. Birçok
firma pazardan çekildi. Biz önceden haz›rl›kl› oldu¤umuz için krizi
erken atlatt›k. Ekonomideki dalgalanmalara ra¤men kararl› ad›mlarla yeniden yap›lanma çal›ﬂmalar›m›z› baﬂar›yla uygulad›k. Krize
ra¤men büyümemizi sürdürüyoruz. Kriz, zaten planlad›¤›m›z birtak›m de¤iﬂimleri h›zla gerçekleﬂtirmemiz için bir zemin oluﬂturdu.
Ekonomideki dalgalanmalara ra¤men kararl› ad›mlarla yeniden ya-

p›lanma çal›ﬂmalar›m›z› baﬂar›yla
uygulad›k.” Gündüz, Aras Kargo’nun müﬂterilerinden gelen talepler do¤rultusunda, 2009’da da
onlar›n tüm ihtiyaçlar›na seslenen
yeni ürünler geliﬂtirdi¤ini ifade etti. Aras Kargo’nun yeni hizmetleriyle müﬂterilerini memnun etmeye devam edece¤ini belirten Gündüz, “Önceli¤i verimlili¤imizi art›racak projelere verdik. Çal›ﬂanlar›m›z› acente sahibi yaparak hem
onlar› kazand›rd›k, hem de maliyetleri aﬂa¤›ya çekerek biz kârl›
ç›kt›k. Bölge ve ﬂube birleﬂtirmelerini gerçekleﬂtirdik. 2010’da
acenteleﬂme h›z›m›z daha da artacak. 2008’de koydu¤umuz bir
‘dünya markas› olmak’ hedefimizden kriz döneminde bile taviz vermedik” dedi.
Aras Holding olarak sivil toplum kuruluﬂlar›na üye olmay› ‘bir
yurttaﬂl›k görevi’ olarak de¤erlendiren Gündüz, Aras Holding olarak Türkiye’nin sayg›n STK’lar›na
sponsor olarak destek verdiklerini
belirterek, “Üye oldu¤umuz kuruluﬂlarda etkin biçimde rol almak
ve ülkemizde demokrasinin geliﬂmesi, toplumsal kalk›nman›n sa¤lanabilmesi ve refah seviyesinin
yükseltilmesi ve yaﬂam kalitesinin
art›r›lmas› için STK’lara destek vermek ve yanlar›nda yer almak bizim önceliklerimiz aras›nda”
Gündüz, DE‹K üyeli¤ini ise
ﬂöyle anlatt›: “Y›llard›r Türk ekonomisine yön veren ﬂirketlerin
dünyaya aç›lmas›na öncülük eden,
Türk iﬂadamlar›na yurtd›ﬂ› faaliyetlerinde destek vererek onlar›n yurt
d›ﬂ›nda ba¤lant›lar kurmas›n› gerçekleﬂtiren ve Türk markalar›n›n
d›ﬂ pazarlardaki pay›n›n artmas›nda büyük rol oynayan DE‹K’in çat›s› alt›nda yer almak ise bizim
için bir onur. DEIK için de bize
uluslararas› alandaki geniﬂlememizde çok faydal› veri aktaran,
Türk ekonomisinin ortak amaçlar›
için bir araya gelen d›ﬂ ülkelerde
çal›ﬂan ve yat›r›m yapm›ﬂ iﬂ dünyam›z›n de¤erli temsilcileriyle ayn›
havay› soluman›n da bize de yeni
bir vizyon kazand›raca¤›na inan›yorum. DE‹K üyeleriyle birlikte
ülkemizin ç›karlar› için ortak
hareket etmek amac›nday›z.”

DE‹K’in yay›n› ‘Turkey in
Figures’ güncellendi
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu
(DE‹K) uzmanlar›nca, 1988 y›l›ndan bu yana her y›l haz›rlanan
‘’Turkey In Figures’’ yay›n› yenilendi. DE‹K’ten yap›lan yaz›l›
aç›klamaya göre, Türkiye’nin
ekonomik ve sosyal göstergeleri
ile bu verilerin di¤er ülkelerle
k›yasland›¤› tablo ve grafikleri
içeren, 101 tablo ve 44 grafikten
oluﬂan yay›nda, bölge ülkeleri,
Türkiye’nin kendi kategorisindeki ülkeler ve dünya ekonomisindeki önemli ekonomiler bir arada sunularak karﬂ›laﬂt›r›labiliyor.
‹çeri¤inde sektörel araﬂt›rmalara ve piyasa araﬂt›rmalar›na yer
verilen yay›nda, Türkiye’nin küresel ölçekteki yeri görülebiliyor.
Dünya Bankas›, IMF ve UNCTAD gibi uluslararas› kuruluﬂlar
ile TÜ‹K, Türkiye’deki çeﬂitli bakanl›klar ve kurumlar›n verilerini
içeren ‹ngilizce yay›n, yabanc›

ve yerli giriﬂimcilerin yan› s›ra
akademik çevreler için de yararl›
bir kaynak olarak görülüyor.
www.deik.org.tr adresinden
ulaﬂ›labilen Turkey In Figures’te,
nüfus ve co¤rafya, ulusal hesaplar, ödeme dengeleri, kamu finansman göstergeleri, tar›m ve
sanayi üretimi, istihdam, d›ﬂ ticaret, yabanc› yat›r›m, turizm, teknoloji ve bilgi teknolojileri, enerji, ulaﬂ›m, e¤itim ve sosyal göstergeler baﬂl›klar› bulunuyor.
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1965 y›l›nda kurulan ve y›ll›k
700 milyon dolar ciro ile Türkiye’nin en büyük müteahhitlik ﬂirketlerinden biri olan Yap› Merkezi, at›k yönetimi sektörüne girmeyi planl›yor. DE‹K organizasyonu
ile Cumhurbaﬂkan› Abdullah
Gül’ün Güney Kore’ye düzenledi¤i
resmi geziye kat›lan Yap› Merkezi
Murahhas Azas› Baﬂar Ar›o¤lu,
Türkiye’deki büyükﬂehir belediyelerinin at›k yönetimini yapmaya
talip olmay› düﬂündüklerini söyledi. Güney Kore’de at›k yönetimi
alan›nda dünyan›n en iyi teknolojilerinden birini üreten MECEN
IPC adl› firma ile görüﬂtüklerini
belirten Ar›o¤lu, Türkiye’de baz›
belediyelerin çöpten enerji üretti¤ini, ancak bu belediyelerin Güney
Kore’deki teknolojiyi kullanmalar›
halinde çok daha verimli sonuçlar
alacaklar›n› belirtti.

FRANSA
Hedefimiz Frans›z KOB‹’leri
Türkiye’ye getirmek

DE‹K/Türk Frans›z ‹ﬂ
Konseyi ile Fransa D›ﬂ
Ticareti Geliﬂtirme Ajans›
(UBIFRANCE) iﬂbirli¤inde
Türk-Frans›z Ticaret
Forumu gerçekleﬂtirildi.

YURDAGÜL UYGUN

Banu An›l, Türkiye’de yat›r›m yapmak isteyen Frans›z’lar›n dan›ﬂmanl›k için kendilerine geldi¤ini söyledi.

Frans›zlar› ‘baﬂtan
ç›karmak’ için
plan yap›n!
Türk-Frans›z ve Türk-Belçika ‹ﬂ Konseyleri
Yürütme Kurulu Üyesi ve Koçlu&Antonetti Hukuk Bürosu’ndan ‹stanbul ve Paris Barolar›na
kay›tl› avukat olan Banu An›l, Türk-Frans›z ortakl›¤› için Türk yat›r›mc›lar›n hedef tayin ederek
yola ç›kmalar› gerekti¤ini söyledi. Frans›zlar›n,
uzun y›llar için planlar kurduklar›n›, Türklerin
ise yat›r›ma çok h›zl› girdiklerini anlatan An›l,
“Frans›zlar, bir iﬂi almak için bile alt› ay konuﬂuyorlar. Çok sistemli bir çal›ﬂma tarzlar› var. Türkler ise piyasaya çok h›zl› giriyor. Bu nedenle
Türk-Frans›z ortakl›¤› için Türklerin biraz daha
hedef tayin ederek, plan proje ile yola ç›kmalar›
laz›m. Frans›zlar› baﬂtan ç›karacak ﬂey budur.
Planl› projeli bir çal›ﬂmayla Frans›z yat›r›mc›lar›
Türkiye’ye çekmek daha kolay olacakt›r” dedi.
Türkiye’de yat›r›m yapmak isteyen Frans›z
ﬂirketlerin kendilerine dan›ﬂmanl›k üzere geldiklerini söyleyen An›l, Türk-Frans›z ortakl›¤›nda
ciddi sorunlar yaﬂanmad›¤›n›, farkl› iki kültürün
bir araya gelmesinden kaynakl› sorunlar olabildi¤ini dile getirerek “Biz hem Fransa, hem de
Türkiye’de yaﬂad›¤›m›z için iki taraf›ndan mantalitesini biliyoruz ve aradaki yaklaﬂ›m farkl›l›klar›n› çözmek durumunda kal›yoruz. Örne¤in
bir ﬂirketin sat›n al›nmas› konusunda ﬂöyle bir
farkl›l›k ç›k›yor ortaya. Bir Türk için ﬂirket
inan›lmaz de¤erlidir. ‘O benim bebe¤im,
sabahlara kadar çal›ﬂt›m’ der. Bir Frans›z ise
ﬂirketin de¤erine bakarken, içinde ne kadar
makine, para, eleman var, markas› ne kadar
de¤erli, geçen y›lki cirosunu inceler. Bir ﬂirketin de¤erinin belirlenmesi ve hisselerin al›nmas› konusunda ciddi arabuluculuk pozisyonu
teﬂkil eden bir yan›m›z var” diye konuﬂtu.

GÜZEL ORTAKLIKLAR KURULUYOR
Frans›zlarla iﬂ hayat›na bak›ﬂta da farkl›l›klar
oldu¤unu söyleyen An›l, Frans›zlar›n dikte edilmiﬂ bir ﬂey beklemediklerini, inisiyatif al›nmas›n›, düzgün bir ﬂekilde yürütülmesini ve
yarat›c› olunmas›n› istediklerini kaydetti. Türklerin biraz daha görev komuta iliﬂkisinde olduklar›n› ifade eden An›l, “Bu nedenle bu noktalar›
birleﬂtirdi¤imizde çok güzel bir ortakl›k
kurulabiliyor. ‹ﬂin en güzel yan› bu. Farkl› kültürleri birleﬂtirdi¤imizde iki taraf›nda birbirini örtece¤i çok ﬂey var. Güzel oldu¤u zaman da çok
verimli çal›ﬂmalar yap›l›yor” dedi.
Frans›zlar›n baﬂta ‹stanbul olmak üzere
Bursa ve ‹zmir’de yat›r›m yapt›klar›n›, son
zamanlarda Gaziantep’e ilgi gösterdiklerini
anlatan An›l, sektör olarak özellikle sa¤l›k
alan›na yöneldiklerini belirtti. Son dönemde
büyük yat›r›mlardan ziyade KOB‹’lerin Türkiye’ye geldiklerini ifade eden An›l, Frans›zlar›n özellikle Frans›zca bilen Türk elemanlarla çal›ﬂmay› tercih ettiklerinin alt›n› çizdi.
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Hedef 15 milyar
euroluk ticaret hacmi
200 iﬂadam›n›n kat›ld›¤› Türk-Frans›z Ticaret
Forumu’nda yeni iﬂ birlikleri için temeller
at›ld›. Hedef 15 milyar euroluk ticaret hacmi.
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K)/Türk Frans›z ‹ﬂ
Konseyi, 15 Haziran’da ‹stanbul’da Türk-Frans›z Ticaret Forumu düzenledi. Forumda yaklaﬂ›k 200 iﬂadam› yer ald›. Aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n›n ard›ndan
yap›lan ikili görüﬂmeler sonucunda Türkiye ve Fransa aras›nda yeni iﬂbirliklerinin gerçekleﬂmesi için temeller at›ld›.
DE‹K/Türk-Frans›z ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Hasan Çolako¤lu,
“‹hracat›n›n üçte ikisine yak›n›n›, dünyan›n kalite ve maliyet
anlam›nda en rekabetçi piyasalar›ndan olan AB ve ABD’ye
yapan bir ülke olarak yaklaﬂ›k
400 milyar euro ithalat yapan
Fransa pazar›nda daha fazla
yer almak istiyoruz” dedi. Çolako¤lu, DE‹K/Türk Frans›z ‹ﬂ
Konseyi ile Fransa D›ﬂ Ticareti
Geliﬂtirme Ajans› (UBIFRANCE) iﬂbirli¤inde gerçekleﬂtirilen
Türk-Frans›z Ticaret Forumu’nda yapt›¤› konuﬂmada
1996 y›l›nda Gümrük Birli¤i’ne
giren ve Avrupa ekonomik sisteminin bir parças› olan Türkiye’nin, dünyan›n en geliﬂmiﬂ
pazar ekonomilerinin birisi
olan Fransa ile maksimum
ekonomik entegrasyon tesis etmek istedi¤ini söyledi.
Fransa’n›n,
Avrupa’daki
stratejik konumu, altyap›s›n›n
sa¤lad›¤› pazar eriﬂimi, e¤itimli
iﬂgücü, yüksek yaﬂam kalitesi
ile Türk iﬂ dünyas› için önemli
bir ekonomik partner oldu¤unu ifade eden Çolako¤lu, Fransa’n›n, Türkiye’de 5 milyar dolar ile 3. en büyük yat›r›mc› ülke konumunda oldu¤unu bildirdi. Türkiye’de faaliyet gösteren Frans›z sermayeli firmalar›n say›s›n›n 350 oldu¤unu belirten Çolako¤lu, üçüncü pazarlarda baﬂar›l› iﬂbirli¤i örneklerinin de görüldü¤ünü hat›rlatt›. Çolako¤lu, hala küçük ve
orta ölçekli Frans›z firmalar›n
Türkiye’de yat›r›m yapmalar›
için imkanlar bulundu¤una
dikkati çekti.
Türk özel sektörü olarak
ikili ticaret hacminin daha ileri
seviyelere
ç›karabilece¤ine
inand›klar›n› belirten Çolako¤lu, “‹hracat›n›n üçte ikisine
yak›n›n›, dünyan›n kalite ve
maliyet anlam›nda en rekabetçi piyasalar›ndan olan AB
ve ABD’ye yapan bir ülke
olarak yaklaﬂ›k 400 milyar
euro ithalat yapan Fransa pazar›nda daha fazla yer almak
istiyoruz” dedi. Yat›r›m ve ticaret baz›nda ikili iliﬂkileri

daha ileriye taﬂ›mak için iki
ülke özel sektörüne önemli
görev düﬂtü¤üne dikkati çeken Çolako¤lu, ‘’DE‹K ve
Türk-Frans›z ‹ﬂ Konseyi olarak, ülkelerimiz aras›nda her
alanda ve düzeyde, yeni iﬂbirli¤i imkânlar›n›n saptanmas›nda, de¤erlendirilmesinde ve ortak teﬂebbüslerin kurulmas›nda, ﬂimdiye kadar
oldu¤u gibi, bundan böyle
de her türlü yard›m ve deste¤i vermeye devam edece¤iz”
diye konuﬂtu.

‹ﬁ ‹MKANLARININ
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Kriz sonras› yeniden ﬂekillenen küresel ekonomik yap›
içerisinde ikili ekonomik iliﬂkilerin yeniden istenilen seviyelere ç›karacak yeni nesil
mekanizmalar› kurman›n ve
yeni iﬂ imkanlar›n› en iyi ﬂekilde de¤erlendirmenin önemine de¤inen Çolako¤lu,
ﬂöyle devam etti:
“Artan küresel ›s›nma ve iklim de¤iﬂikli¤i, iﬂ dünyas› olarak bizi çevreye duyarl› iﬂ modelleri ve teknolojileri sunmaya zorunlu k›lmaktad›r. Çevreye duyarl› sanayi, altyap›, üst
yap› yat›r›mlar›nda, bu alanda
deneyim ve bilgi birikimine sahip olan Frans›z firmalar ile
önemli iﬂbirliklerini hayata geçirece¤imize inan›yorum. Küresel de¤er zinciri içinde rekabet üstünlü¤ü sa¤lamak için
ﬂirketlerin Ar-Ge departmanlar›
da dünyan›n fakl› ülkelerine
kayd›r›lmaya baﬂland› ve bu
alanda uluslararas› iﬂbirli¤i
önem kazand›. Ülkemizde geçen y›l yürürlü¤e giren Ar-Ge
Teﬂvik Yasas› küresel ﬂirketlere
ciddi teﬂvikler sunmaktad›r. Bu
ba¤lamda Avrupa’n›n en genç
nüfusuna sahip olan Türkiye,
26 adet teknopark›, üniversiteleri ve kaliteli mühendisleri ile
Ar-Ge yat›r›mlar› için cazip bir
yat›r›m merkezidir.”
Çolako¤lu, her y›l 20 milyondan fazla turist a¤›rlayan
Türkiye’nin dünyada en çok
tercih edilen 10 destinasyondan biri oldu¤unu hat›rlatarak,
Türkiye’nin ayr›ca dünyada
en çok uluslararas› akreditasyonu olan hastanesi ile sa¤l›k
turizmi alan›nda da potansiyelini yeni iﬂ imkanlar›na dönüﬂtürmek istedi¤ini anlatt›.
Önümüzdeki
dönemde
Türkiye’de ve çevre ülkelerde
h›z kazanacak altyap› projelerinin hayata geçirilmesinde,

Türk ve Frans›z ﬂirketlerinin
daha fazla iﬂbirli¤i yapabileceklerine inand›¤›n› ifade
eden Çolako¤lu, özellikle
yüksek mühendislik tecrübesi
gerektiren, katma de¤eri yüksek projelerde birlikte çal›ﬂabilece¤ini vurgulad›.
Bu küresel iklim çerçevesinde de¤erlendirildi¤inde AB
ülkeleri ile Türkiye aras›nda
güçlü siyasi ve ekonomik
ba¤lar kurulmas›n›n iki taraf›n da karﬂ›l›kl› ortak ç›kar›
oldu¤unu ifade eden Çolako¤lu, ﬂöyle devam etti: ‘’Nitekim Türkiye sahip oldu¤u
co¤rafi konum, ekonomik
büyüklük, insan gücü ve pazar büyüklü¤ü, bölgesel ve
küresel bar›ﬂ ve istikrar ortam›na katk›s› ile Avrupa için
stratejik bir de¤erdir. Biz iﬂ
dünyas› olarak Türkiye’nin
AB’ye tam üyeli¤ini sonuna
kadar destekliyoruz ve AB
idealinin ancak Türkiye’nin
tam üyeli¤i ile tamamen hayata geçirilebilece¤ine inan›yoruz. Ancak, Türkiye tam
üyelik sürecinde bir k›s›m siyasi engellerle karﬂ› karﬂ›ya
kalmaktad›r. Gümrük Birli¤i
anlay›ﬂ›na ayk›r› bir ﬂekilde
uygulamaya devam eden vize
politikas› ve ulaﬂt›rma kotalar› Türk iﬂ dünyas›n›n Avrupa
pazar›nda karﬂ›laﬂt›¤› en
önemli haks›z uygulamad›r.
Mevcut s›k›nt›lar›n aﬂ›lmas›
ikili ekonomik iliﬂkileri hem
Türkiye hem Fransa lehine
güçlendirecek ve ekonomik
entegrasyonu art›racakt›r.’’

TÜRK‹YE ‹Ç‹N BÜYÜME
ÖNGÖRÜLÜYOR
Türkiye Yat›r›m Destek ve
Tan›t›m Ajans› Baﬂkan› Alpaslan Korkmaz da Türk ekonomisinin sa¤l›¤›n›n son derece
iyi oldu¤unu belirterek, uluslararas› örgütlerin Türkiye
için güçlü büyüme öngördüklerini hat›rlatt›.
Türkiye’nin çok çal›ﬂ›p de¤iﬂti¤ini anlatan Korkmaz,
“Bizim eksenimiz aç›k; evrensel de¤erler, AB’nin de¤erleri...” dedi. Türkiye’nin AB
içinde 6. büyük ekonomi oldu¤unu hat›rlatan Korkmaz,
ülkenin genç ve her gün kalitesi artan e¤itimli nüfusuna
ve teknoloji yay›l›m›ndaki potansiyeline dikkati çekti.
Korkmaz, Türkiye’nin yabanc› yat›r›m çekme konusunda son y›llarda gösterdi¤i
baﬂar›ya da de¤inerek, yat›r›mlar›n yüzde 60’›n›n AB ülkelerinden geldi¤ini hat›rlatt›.
Korkmaz, Türkiye’nin ayn›
zamanda s›çrama tahtas› teﬂkil etti¤ini de dile getirdi.
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Fransa Baﬂkonsolosu Hervê
Magro, hedeflerinin Fransa’daki
KOB‹’leri Türkiye’ye getirmek oldu¤unu söyledi. Büyük Frans›z
ﬂirketlerinin güçlü ve stratejilerinin belli oldu¤unu söyleyen
Fransa Baﬂkonsolosu Herve Magro, “En büyük hedefimiz, KOB‹’leri Türkiye’ye getirmek. Bizim problemimiz dildi. Daha önce KOB‹’ler Frans›zca konuﬂan
bölgelere gidiyorlard›. Ancak yeni nesiller baﬂka diller konuﬂmaya baﬂlad›. ﬁimdi Türkiye bizim
en büyük hedeflerimizden biri”
dedi. Frans›z ticaret forumunu da
bu nedenle yapt›klar›n› anlatan
Magro, “Forumda KOB‹’lere Türkiye’yi, Türk pazar›n› anlatt›k.
Burada neler oldu¤unu görsünler
istedik. ‘Türkiye’de neler yapabiliriz’i gösterdik. Onlara Türkiye’yi
anlatmak gerekiyor, iliﬂkileri de
böyle kurabiliriz” dedi.
Magro, Türkiye’nin Fransa için
çok önemli oldu¤unu söyledi:
“Türkiye’nin gelece¤i çok güzel.
‹ﬂ bak›m›ndan potansiyeli çok
büyük. Bu potansiyeli Avrupa’da
asla bulamazs›n›z. Çünkü biz geliﬂmiﬂ ekonomilerde çal›ﬂ›yoruz.
Bizim rakamlar›m›z en fazla
+2’dir. En iyi y›llarda art› 3’e ç›kar›z. Ama Türkiye’de ortalama
7’dir. Kriz nedeniyle bu rakamlar
ﬂimdilik inse de, yine büyük rakamlara dönecek Türkiye. Çünkü
Türkiye’nin geliﬂen bir ekonomisi
var.” Türkiye’de çok büyük imkanlar oldu¤u ve Frans›z iﬂ dünyas›n›n da bundan emin oldu¤unu anlatan Magro, Fransa’da
Türk imaj›n› de¤iﬂtirmek için çok
çal›ﬂ›ld›¤›n› belirterek ﬂöyle devam etti: “Fransa’daki Türk mevsimi de bunun için yap›ld›. Düzenleyenler aras›nda Frans›z taraf›ndaki komite baﬂkan›, büyük
bir iﬂ adam›yd›. Bu, ﬂu anlama
geliyor; Frans›zlar Türkiye’deki
potansiyelin fark›ndalar ve Türkiye’nin imaj›n› de¤iﬂtirmek için
çok çaba harc›yorlar.” Türkiye’nin 2004’te Avrupa Birli¤i’ne
aday olmas›yla birlikte bütün
dikkatleri üzerine çekti¤ini
belirten Magro, “O anda asl›nda
Türkiye’nin Avrupa’da pek de
tan›nmad›¤›n› anlad›k. Ben tarih

Hervê
Magro

okudu¤um için, Türkiye’yi bildi¤im için Frans›zlar›n Türkiye’yi
bildiklerini san›yordum. Ancak
ne Frans›zlar Türkiye’yi ne de
Türkler Fransa’y› iyi biliyor. Çok
derin iliﬂkilerimiz var ama birbirimizi iyi bilmiyoruz. Modern Türkiye’yi iyi bilmiyoruz” dedi.
Fransa’daki Türklerin imaj›n›n
da Türkiye’nin imaj›nda etkili oldu¤unu anlatan Magro, bu imaj›
de¤iﬂtirmemin kolay olmad›¤›n›
söyledi. ‹maj de¤iﬂtirmenin uzun
vadeli bir iﬂ oldu¤unu, bu nedenle Fransa’da düzenlenen Türk
mevsiminin çok önemli oldu¤unu söyleyen Magro, ﬂöyle devam
etti: “Bana kal›rsa, Türkler ve
Frans›zlar birbirlerine yak›nlar. O
kadar uzak bir kültür de¤il. Kolay anlaﬂ›yorlar. Bir Türk’le iliﬂki
kurmak zor de¤il ve önemli bir
ﬂey. Türkler ve Frans›zlar direk
iliﬂki kurduklar› zaman çok ﬂey
yapabilirler. Bize kal›rsa, Türkiye’de tar›mdan enerjiye her alanla iﬂbirli¤i yap›labilinir.”

Invest in
France’in
‹stanbul
ofisi aç›ld›
Fransa Ekonomi Bakan› Christine Lagarde, Invest in France’in ‹stanbul’da bir ofis açt›¤›n› belirterek,
“Bu ofis Türk yat›r›mc›lar›, iﬂadamlar› ve iﬂkad›nlar›n›, Fransa’n›n yat›r›mlarda cazip oldu¤una ikna etmek için çal›ﬂacak” dedi.
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu
(DE‹K)/Türk-Frans›z ‹ﬂ Konseyi,
Fransa D›ﬂ Ticareti Geliﬂtirme Ajans›
(UBIFRANCE) iﬂbirli¤inde ‹stanbul’da düzenlenen “Türk-Frans›z Ticaret Forumu”nda Türk yat›r›mc›lara
görüntülü mesajla seslenen Lagarde, iki ülke aras›ndaki iﬂbirli¤inden
bahsetti. Türkiye’de faaliyet gösteren Frans›z firmalar›n›n 1985 y›l›nda
15 olurken, bu rakam›n bugün
300’e yükseldi¤ini belirten Lagarde,
di¤er yandan 2009’da yaﬂanan global kriz nedeni ile iki ülke aras›ndaki ekonomik iliﬂkilerde bir gerileme
yaﬂand›¤›n›, ancak bu durumun di¤er ülkelere k›yasla görece olarak
daha az oldu¤unu söyledi. Fransa’n›n, Türkiye ile iﬂ iliﬂkilerini geliﬂtirmede kararl› oldu¤unun, bu çerçevede ofis açt›klar›n› belirten Lagarde, “Invest in France ofisi, Türk
yat›r›mc›lar›, iﬂadamlar›n› ve iﬂkad›nlar›n›, Fransa’n›n yat›r›m için cazip
oldu¤una ikna etmek, ayn› zamanda
Frans›z yat›r›mc›lar› Türkiye’de yat›r›m yapmaya teﬂvik etmeye çal›ﬂacak” dedi. Lagarde, Fransa’n›n G-20
Baﬂkanl›¤›n› üstlenece¤i 2011’de

Türkiye’nin iﬂbirli¤ine büyük önem
verdiklerini söyledi. Lagarde, konuﬂmas›nda Türkiye’nin bankac›l›k ve
reformlar konusundaki baﬂar›lar›na
da dikkat çekti.
Lagarde, “Ekonomik iliﬂkilerde
2009’da dünyan›n geri kalan›ndan
daha az bir düﬂüﬂ, 2010’un ilk çeyre¤inde ise art›ﬂ... Bu, iliﬂkilerimizin kalitesini ve derinli¤ini gösteriyor. Bir yandan ciddi yat›r›mlar ve
yüksek ticaret hacmimiz var. Bu
trendin devam edece¤ini umuyoruz’’ diye konuﬂtu.
‹ki ülkenin birbirini tamamlayacak uzmanl›k alanlar›na sahip oldu¤unu kaydeden Lagarde, Türk
ve Frans›z firmalar›n baﬂar›l› ortakl›klar›ndan örnekler verdi. Lagarde,
Fransa’n›n G20 baﬂkanl›¤›n› üstlenece¤i 2011 y›l›nda Türkiye’nin iﬂbirli¤ine büyük önem verdiklerini
vurgulayarak, Türkiye’nin bankac›l›k ve reformlar konular›ndaki baﬂar›lar›, uzmanl›k alanlar› ile bir örnek oluﬂturabilece¤ini söyledi.
Fransa’n›n Ankara Büyükelçisi Bernard Emie de, iki ülke aras›ndaki
iliﬂkilerin giderek daha da iyileﬂti¤ini belirtti. Emie, “Türkiye’nin AB
üyeli¤i müzakerelerinin nereye varaca¤› konusunda hemfikir olmasak da bu sürece elimizden geldi¤ince destek olaca¤›z. Müzakere
süreci, varmas› istenen nokta kadar
önemli” dedi.
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Türk ve Arap iﬂ dünyas›
ekonomide iﬂbirli¤i için buluﬂtu
Türk bankalar› gözünü
Arap dünyas›na çevirdi
Merkez Bankas› Baﬂkan›
Durmuﬂ Y›lmaz, Türkiye ile
Arap ülkeleri aras›nda tarihsel,
kültürel, dini ba¤lant›lar dolay›s›yla çok tarafl› ekonomik ve ticari iliﬂkilerin h›zl› geliﬂti¤ini belirterek, “Türkiye bankalar›, finansal durumu iyi oldu¤u için
bu amaçla büyük katk› yapabilirler. Nitekim Türk bankalar›, bölgedeki yüksek likidite düzeyini
ve kalk›nma potansiyelini gözönüne alarak gözlerini bu alana
çevirmiﬂlerdir” dedi.
Baﬂkan Y›lmaz, 5. Türk-Arap
Ekonomi Forumu kapsam›nda
“Büyüme ve ‹stikrar: Bölgesel
Bir Perspektiften Zorluklar ve
F›rsatlar” konulu konuﬂmas›nda,
küresel çapta ekonomik toparlanman›n 2010’un ilk yar›s›nda
farkl› ülkelerde farkl› tempolarda
olmak üzere devam etti¤ine de¤inerek, uluslararas› örgütlerin,
toplanman›n beklendi¤inden daha erken, daha iyi ama farkl›
h›zlarda geldi¤ini söylediklerini
aktard›. Koordinasyon içinde uygulanan ekonomik politikalar›n,
yeni bir büyük depresyon yaﬂanmas›n› “ﬂimdilik” engelledi¤ini
ancak daha birçok zorlu sorun
oldu¤unu belirten Y›lmaz, borçluluk ve mali dengesizliklerin,
en büyük sorunlar olarak görüldü¤ünü, bunlar›n yaln›zca k›sa
de¤il, uzun vadede de sorun yaratt›¤›n› anlatt›. Y›lmaz, “Son haftalardaki borsa geliﬂmeleri de
bunu gösteriyor. Buradaki geliﬂmeler makro ekonomik ve fi-

nansal istikrar› engelleyebilir.
Özellikle baz› Avrupa ülkelerindeki büyük sorunlar, h›zla, etkili
ve inand›r›c› ﬂekilde çözülmelidir. Yoksa Avrupa’n›n içinde ve
d›ﬂ›nda çok ciddi etkiler yaratabilir” de¤erlendirmesinde bulundu. Türkiye ekonomisinde daha
parlak bir tablo ile karﬂ›laﬂ›ld›¤›n›
dile getiren Y›lmaz, “Asl›nda tarihsel olarak risk alg›lamalar› son
derece yüksektir, volatilite çok
yüksek olmuﬂtur özellikle 90’l›
y›llarda... Finansal sistemimizin
bu seferki dayan›kl›l›k ve temkinli makro politikalar›m›z dolay›s›yla, Türkiye krizden daha az
etkilendi” diye konuﬂtu.

ÖDEMELER S‹STEM‹ ÖNEML‹
Y›lmaz, bölgedeki iliﬂkilerin
güçlendi¤i ifade ederek, ﬂunlar›
söyledi: “Aram›zda tarihsel, kültürel, dini ba¤lant›lar dolay›s›yla
çok tarafl› ekonomik ve ticari
iliﬂkilerimiz h›zl› geliﬂmektedir.
Nitekim Türk bankalar›, bölgedeki yüksek likidite düzeyini ve
kalk›nma potansiyelini gözönüne alarak gözlerini bu alana çevirmiﬂlerdir. Burada istikrarl› ve
sürdürülebilir büyüme h›zlar›n›n
sa¤lanmas› büyük olas›l›kt›r.”
Ödemeler sisteminin önemini
vurgulayan Y›lmaz, 20 y›l içinde
h›zl› teknolojik ilerlemenin, finansal küresel piyasalar›n küreselleﬂmesinin önündeki engelleri kald›rd›¤›n›, ülke içinde ve s›n›rlar ötesinde ödemelerin h›zland›¤›n› hat›rlatt›.

Lübnan
Baﬂbakan›
Saad
Hariri

TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
Türkiye ve Arap dünyas› aras›nda ortak bir
takas bankas› kurulmas› önerisinde bulunarak, ‘’Böylece Türk ve Arap iﬂ aleminin,
yabanc› bankalara ba¤›ml›l›¤›n› azaltabiliriz.
Bu co¤rafyan›n mali kaynaklar›n›, yine bu
co¤rafyada muhafaza ederiz’’ dedi.
Geçen ay TOBB ve DE‹K Yönetim Kurulu Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ile Maliye Bakan› Mehmet ﬁimﬂek’in ev sahipli¤inde gerçekleﬂen Türk-Arap ‹ﬂbirli¤i Forumu (TAF) D›ﬂiﬂleri Bakanlar› 3. Toplant›s›
ile TAF Ekonomi Forumu 5. Toplant›s›n›n
ortak aç›l›ﬂ›nda konuﬂan Hisarc›kl›o¤lu,
sözlerine Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’a forumu himayesine alarak 5 y›ld›r
düzenlenmesine vermiﬂ oldu¤u destek ve
Türk-Arap iliﬂkilerinin geliﬂmesine yapm›ﬂ
oldu¤u katk›lardan dolay›, Türk özel sektörü ad›na teﬂekkür ederek baﬂlad›.
Atlantik Okyanusu’ndan Basra Körfezi’ne kadar uzanan 350 milyonluk Arap
Dünyas›n›n, Türk iﬂ aleminin kalbinde
özel bir yeri oldu¤unu ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, ‘’Ne mutlu ki, iﬂadam›m›z,
bürokrat›m›z, mühendisimiz, yard›m
kuruluﬂumuz, geniﬂ Arap dünyas›n›n
her yerinde varl›k gösteriyor’’ dedi.
Dünyada güç dengesi yeniden kurulmakta iken, bölge içi sorunlar›n› çözmüﬂ,
refah ve istikrara ulaﬂm›ﬂ güçlü bir Arap
Dünyas›n›n, Türk iﬂ camias›n›n ortak arzusu oldu¤unu dile getiren Hisarc›kl›o¤lu,
maksimum iﬂbirli¤i ve entegrasyon prensibiyle, geniﬂ Arap dünyas›yla tüm alanlarda
iﬂbirli¤i tesis etmek istediklerini söyledi.
Hisarc›kl›o¤lu, iﬂ dünyas› olarak, bölgede kal›c› bar›ﬂ›n ve istikrar›n sa¤lanmas›ndan yana oldu¤unu ifade ederek, ﬂöyle devam etti: ‘’Bunun da ancak güçlü ekonomik iliﬂkilerle mümkün olabilece¤ine inan›yoruz. Güçlü ekonomik iﬂbirli¤iyle Do¤u
Akdeniz’i, K›z›ldeniz’i, Basra Körfezi’ni bir
bar›ﬂ ve istikrar havzas› haline getirmek istiyoruz. Yaﬂad›¤›m›z ortak co¤rafyan›n ka-

Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve Mehmet ﬁimﬂek, resepsiyona kat›lan Gümüﬂ dizisinin oyuncular› K›vanç Tatl›tu¤ ve Songül Öden’e plaket verdi.

dim tarihi, bizlere birçok defa göstermiﬂtir
ki, güç kullanarak hiç bir sorun çözülemiyor. Ambargolara, izolasyonlara, askeri müdahalelere karﬂ›y›z. Baz› ülkeleri sistem d›ﬂ›na itmek yerine, bölgede ‘istikrar eksenleri’ kurarak, refah›n ve bar›ﬂ›n hüküm sürdü¤ü bir co¤rafyada yaﬂamak istiyoruz.’’
Aradaki siyasi s›n›rlar›, giriﬂimcilerin, mal
ve hizmet ticaretinin önünde engel olmaktan ç›kartmak gerekti¤ini ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, ‘’Nitekim geçmiﬂ deneyimler bizlere göstermiﬂtir ki, imzalanan serbest ticaret anlaﬂmalar› ticareti, vizelerin kald›r›lmas› da turizmi canland›rm›ﬂt›r’’ dedi.

ORTAK TAKAS BANKASI ÖNER‹S‹
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ortak gelece¤in,
daha fazla entegrasyon ve daha fazla ekonomik bütünleﬂmeden geçti¤inin alt›n› çizerek, küresel düzen içinde, ekonomilerin
karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› enerji güvenli¤i, iﬂ güvenli¤i, g›da güvenli¤i, su güvenli¤i gibi
meydan okumalara karﬂ›, iﬂbirli¤i yap›lmak
zorunda oldu¤unu söyledi.
Bu alanlarda, kazan-kazan prensibiyle,
herkese ortak menfaat sa¤layan politikalar›,
ortak ak›lla üretmek gerekti¤inin alt›n› çi-

t›klar›n›, baﬂkenti Kudüs olan
ba¤›ms›z Filistin devleti oluﬂmas›na destek verdiklerini bildirdi. Arap-Türk etkileﬂiminin
aktif hale getirilmesi gerekti¤ini dile getiren Hariri, “Arap
dünyas›nda zenginlikler ve insan gücü bulunuyor. Bunlar
sayesinde gerçek bir ortakl›k
tesis edebiliriz. Türkiye ile bütüncül bir ekonomik yap› kurabiliriz” dedi.
Hariri, bu süreçte birçok
Arap ülkesinin ileriye yönelik
ad›m atmaya karar verdi¤ini hat›rlatarak, bunun ekonomik getirilerinin orta düzeyde al›naca¤›n›
söyledi. Hariri, “Bu ortakl›k, Arap
ülkeleri ve Türkiye’nin bölgedeki
meydan okumalara karﬂ› da gücünü art›racak. Araplar’›n ve Türkiye’nin ekonomik ve siyasi platformlarda, uluslararas› alanlarda
gücünü art›racak” diye konuﬂtu.
Türkiye-Lübnan iliﬂkilerine de de¤inen Hariri, geçen y›l aral›k ay›nda gerçekleﬂtirdi¤i ziyarette çeﬂitli
anlaﬂmalar imzaland›¤›n› hat›rlatarak, iki ülke aras›nda vizenin kald›r›lmas›yla Türk vatandaﬂlar›n›n
Lübnan’a geliﬂlerinde 4 kat art›ﬂ
oldu¤unu belirtti. Saad Hariri,
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n temmuz ay›nda Lübnan’›

s›n›n da önemini vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, bu çerçevede, Türkiye-Lübnan, TürkiyeKörfez ‹ﬂbirli¤i Konseyi serbest ticaret anlaﬂmas› müzakerelerinin tamamlamas› gerekti¤ini kaydetti. Forumun aç›l›ﬂ›nda
Baﬂbakan Erdo¤an, Lübnan Baﬂbakan›
Said Hariri ile TOBB ve DE‹K Baﬂkan›
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun yan› s›ra, D›ﬂiﬂleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu, Maliye
Bakan› Mehmet ﬁimﬂek, Arap Birli¤i Genel Sekreteri Amr Musa ve di¤er ülkelerin
temsilcileri bulundu.
TAF D›ﬂiﬂleri Bakanlar› 3. toplant›s›na,
Türkiye ve Arap Birli¤i hariç 21 ülke çeﬂitli
düzeylerde kat›l›yor. Türkiye’nin yan› s›ra
Bahreyn, Birleﬂik Arap Emirlikleri, Fas, Filistin, Komor Adalar›, Kuveyt, Lübnan, M›s›r, Moritanya, Katar, Umman, Suriye, Tunus, Ürdün D›ﬂiﬂleri Bakan› düzeyinde kat›l›yor. Arap Birli¤i Genel Sekreteri Amr
Musa’n›n da kat›laca¤› toplant›da, Cezayir
Devlet Bakan› ve Cumhurbaﬂkan› Özel
Temsilcisi, Cibuti ve Suudi Arabistan büyükelçi, Irak Arap Birli¤i nezdindeki daimi
temsilcisi, Libya Halk Komitesi Sekreteri,
Sudan ve Yemen ise D›ﬂiﬂleri Bakan Yard›mc›s› ile temsil ediyor.

Y›l sonu ticaret hacmimiz 2 milyar dolar› aﬂar
5. Türk-Arap Ekonomi Forumu kapsam›nda düzenlenen
“Türk Arap ‹ﬂbirli¤i: Umut Verici
Bir Gelecek ‹çin Sa¤lam Temeller
Kurma” baﬂl›kl› oturumu yöneten
Maliye Bakan› Mehmet ﬁimﬂek,
Arap dünyas›n›n tarihte ekonomik, sosyal ve bilim alanlar›ndaki
baﬂar›lar›n› hat›rlatarak, önemli
bir medeniyeti temsil etti¤ini söyledi. “‹ﬂ adamlar›m›z› bir araya
getirelim ki güçlü olal›m” diyen
ﬁimﬂek, böylece daha sa¤lam bir
Orta Do¤u oluﬂturulabilece¤ine
iﬂaret etti.
Türkiye ile Arap ülkeleri aras›nda serbest ticaret anlaﬂmalar›n›n, hem refah› art›rmak hem de
bar›ﬂ› teﬂvik etmek aç›s›ndan faydal› olaca¤›n› belirten ﬁimﬂek,
2002-2009 y›llar› aras›nda Türkiye
ile Arap ülkeleri aras›ndaki ticaretin 4 kat artt›¤›n›, ancak bunun
potansiyeli yans›tmad›¤›n› söyledi.

Türkiye ile bütüncül bir
ekonomik yap› kurabiliriz
Lübnan Baﬂbakan› Saad Hariri, Türkiye ile Arap ülkelerinin
bütüncül bir ekonomik yap› kurabilece¤ini belirterek, bu ortakl›¤›n Arap ülkeleri ve Türkiye’nin
bölgedeki meydan okumalara
karﬂ›, Araplar›n ve Türkiye’nin
ekonomik ve siyasi platformlarda, uluslararas› alanlarda gücünü
art›raca¤›n› kaydetti.
Hariri, Türk-Arap ‹ﬂbirli¤i Forumu (TAF) D›ﬂiﬂleri Bakanlar› 3.
Toplant›s› ile TAF Ekonomi Forumu’nun ortak aç›l›ﬂ›nda, Gazze’ye giden yard›m gemilerine
‹srail’in düzenledi¤i sald›r›y› k›nayarak, bölgenin çok hassas bir
dönemden geçti¤ini ve bu hassasiyetin her alanda söz konusu oldu¤unu söyledi. Siyasi ve güvenlik alan›nda bölgenin, uzun süre
s›k›nt› yaﬂad›¤›n› ve “‹srail vahﬂetinden çok çekti¤ini” kaydeden
Hariri, ‹slam ülkeleri, Arap ülkelerinin kapsaml›, adil bar›ﬂ› bölgede
yerleﬂtirmeye çal›ﬂt›klar›n› anlatt›.
Hariri, Lübnan olarak karﬂ›l›kl› anlaﬂman›n önemini iyi
kavrad›klar›n› ifade ederek, siyasi ve diplomatik bütün olanaklar›n›, Arap tutumunu desteklemek için seferber ettiklerini,
güçlü ve birbirine ba¤l› bir
kuvvet ortaya koymaya çal›ﬂ-

zen Hisarc›kl›o¤lu, istikrarl› büyümenin ancak daha fazla ekonomik iﬂbirli¤i ile temin
edebilece¤ini vurgulad›. Türkiye ile Arap
ülkeleri aras›ndaki ticari iliﬂkilerin, hükümetlerin de destekleriyle, son y›llarda h›zla
geliﬂti¤ini an›msatarak, ﬂunlar› söyledi:
‘’Bu güzel trendi devam ettirmek için,
yapmam›z gerekenler de var. ‹lk olarak, ülkelerimizi birbirine ba¤layan ulaﬂt›rma a¤lar›n› modernize etmeliyiz. Basra, Do¤u
Akdeniz’e, K›z›ldeniz Karadeniz’e, modern
ulaﬂt›rma a¤lar› ile ba¤lanmal›d›r. ‹kinci
olarak, ülkelerimiz aras›nda güçlü bir bankac›l›k a¤› tesis etmeliyiz. Arap liderlerden
Türk bankalar›n›n bölgede daha etkin olmas›na yönelik iﬂ planlar›na kolayl›k sa¤lamalar›n› bekliyoruz. Ayr›ca ortak bir takas
bankas› kurmal›y›z. Böylece Türk ve Arap
iﬂ aleminin, yabanc› bankalara ba¤›ml›l›¤›n›
azaltabiliriz. Bu co¤rafyan›n mali kaynaklar›n›, yine bu co¤rafyada muhafaza ederiz.’’
Hisarc›kl›o¤lu, küresel finans krizine karﬂ›
gösterdi¤i direnç ve kan›tlad›¤› sa¤lam iktisadi yap›s›yla Türkiye’nin, böyle bir uluslararas› takas bankas›n›n kurulmas› için en
uygun mekan oldu¤u görüﬂünü dile getirdi. Ticaretin önündeki engellerin kald›rma-

YARIRIM KONUSUNDA
‹ﬁTAH YÜKSEK

Maliye Bakan› ﬁimﬂek, “‹ﬂ adamlar›m›z›
bir araya getirelim ki güçlü olal›m” dedi.

Arap dünyas› ile Türkiye’nin
birlikte çal›ﬂmas›n›n önemine de¤inen ﬁimﬂek, Türk Arap Ekonomi Forumu’nun, bölgede daha
derin ekonomik entegrasyonun
gerçekleﬂtirilmesi, yeni iﬂbirli¤i
imkanlar›n›n ve ortak projelerin
art›r›lmas› bak›m›ndan önemli
bir vesile oldu¤unu belirtti. ﬁimﬂek, Arap ülkeleri ile Türkiye
aç›s›ndan serbest ticaret anlaﬂmalar›n›n çok önemli oldu¤unu
vurgulayarak, vizeler konusunda da tamamen kald›r›lamasa
bile iﬂ adamlar›n›n vizeleri konusunda kolayl›klar sa¤lanabile-
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ce¤ini söyledi. Türk ve Arap
ekonomilerinin birbirlerini tamamlay›c› nitelikte bulundu¤unu dile getiren ﬁimﬂek, büyük,
geliﬂmekte olan ve büyüyen bir
pazara sahip Türkiye’nin, yat›r›m konusunda iﬂtah›n›n yüksek
oldu¤unu, ekonomik alanlar›n›n
çeﬂitlilik arz etti¤ini ve geçti¤imiz y›llarda yat›r›mlar› teﬂvik
için önemli giriﬂimlerde bulunduklar›n› anlatt›.
Ticari fuarlar, ticaret ofisleri,
karﬂ›l›kl› olarak iﬂ f›rsatlar›n›n
teﬂviki konular›n›n da önem taﬂ›d›¤›n›n alt›n› çizen ﬁimﬂek, iﬂ
yapma ortam›n›n da iyileﬂtirilmesi gerekti¤ini kaydetti. ﬁimﬂek, Türkiye’nin krizi en az hasarla atlatt›¤›na ve krize karﬂ›
dirençle durabildi¤ine dikkati
çekerek, baz› uluslararas› kurumlar›n Türkiye’nin yüzde 6-7
aras›nda büyümesi tahmininde
bulundu¤una de¤indi.
Türkler ve Araplar’›n liderli¤ini üstlendi¤i Müslüman dünyan›n önceleri medeniyetler
kurdu¤unu, yenilikçilik ve ayd›nlanman›n kayna¤›yd› oldu¤unu kaydeden ﬁimﬂek, “Neden
köklerimize geri dönüp güçleri
yeniden keﬂfetmeyelim ki? Türkiye ile Arap ülkeleri aras›nda
serbest ticaret anlaﬂmalar› hem
refah› art›rmak hem de bar›ﬂ›
teﬂvik etmek aç›s›ndan faydal›
olacakt›r” diye konuﬂtu. Bakan
ﬁimﬂek, insan kayna¤›na, ArGe’ye ve altyap›ya kaynak ay›rmak gerekti¤ine iﬂaret ederek,
“Uzun süreli istikrara kavuﬂman›n anahtar› buradad›r” dedi.

Amr Musa, Gazze halk›na yard›m
için birlikte çal›ﬂmal›y›z” dedi.

Türkiye’nin
tavr›n› takdir
ediyoruz
Arap Birli¤i Genel Sekreteri Amr
Musa, Gazze’ye insani yard›m götüren
gemilerde yaﬂananlarla ilgili olarak, “Bir
cinayet iﬂlenmiﬂtir. Bizler bölge insanlar›
ve Arap dünyas› olarak Türkiye’nin tavr›n›
takdir ediyoruz” dedi. Arap toplumu ile
Türkiye aras›nda kardeﬂlik üzerine kurulu
bir birliktelik bulundu¤unu belirten Musa,
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n da
komﬂu dost ülkelere ne kadar içten yaklaﬂt›¤›n› bildiklerini dile getirdi. Musa, Orta Do¤u’da gerçek anlamda “kara deli¤i”
‹srail’in oluﬂturdu¤unu, ortak meydan
okumalar›n baﬂ›nda Filistin probleminin
geldi¤ini belirterek, “Burada diplomatik
olarak krizi yönetmek yetmiyor. Düﬂmanca bir sald›r›n›n, çok asil insani bir amaçla
giden gemiye uluslararas› sularda yap›ld›¤›n› gördük. ‹nsan haklar›na ayk›r›
olarak bir cinayet iﬂlenmiﬂtir. Bizler bölge
insanlar› ve Arap dünyas› olarak Türkiye’nin tavr›n› takdir ediyoruz. Kardeﬂlerimize, ambargo alt›ndaki Gazze halk›na
yard›m için birlikte çal›ﬂmal›y›z” dedi.
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Durmuﬂ Y›lmaz, 5. Türk-Arap Ekonomi Forumu’nda konuﬂtu.

TOBB ve DE‹K Baﬂkan›
Hisarc›kl›o¤lu, Türk-Arap
‹ﬂbirli¤i Forumu’nu ticaret ve yat›r›m zirvesi olarak gördü¤ünü ifade ederek, Arap ﬂirketlerini Türkiye’de yat›r›ma ça¤›rd›.
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JAPONLAR NÜKLEERE TAL‹P
Türk-Japon ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan Yard›mc›s›
Mehmet Sami, Japonya’n›n önde gelen
firmalar›n›n Türkiye’deki nükleer enerji projelerine talip
olduklar›n› söyledi.
YURDAGÜL UYGUN

Yat›r›mlar›n› geniﬂleten
Mado Pasifik’e iddial› giriyor
Yaﬂar Dondurma ve G›da Baﬂkan› Mehmet Sait Kanbur, Asya
Pasifik pazar›na iddial› bir giriﬂ yapacaklar›n› söyledi. Mado markas›yla üretim yapan Yaﬂar Dondurma, yat›r›mlar›n› geniﬂletiyor.
Dünyan›n birçok ülkesine ihracat
yapan Yaﬂar Dondurma, yat›r›m
için gözünü Asya Pasifik’e dikti.
Yaﬂar Dondurma Baﬂkan› Mehmet Sait Kanbur, üretim merkezinin Endonezya ya da Malezya
olaca¤›n› belirterek, Pasifik pazar›na iddial› bir giriﬂ yapaca¤›n›
aç›klad›. Pasifik’te 500 milyon
nüfus oldu¤unu ve bölgedeki
partnerlerinin de güçlü oldu¤unu
belirten Kanbur, “‹malat bizim
için çok önemli.
Piyasada rekabet edebilmemiz için hammaddenin do¤ru
yerde seçilmesi gerekiyor. Çünkü baz› yerlerde hammadde pahal›, iﬂçilik pahal›. Bunun için
üretim yerimiz ya Endonezya ya
da Malezya olacak” dedi.
Yaﬂar Dondurma ve G›da Yönetim Kurulu Dan›ﬂman› Hasan
‹brahim Toksoy ise, üretim yerini
Malezya olarak düﬂündüklerini

belirterek, baﬂlang›ç için yaklaﬂ›k
4.5 milyon dolarl›k bir yat›r›m düﬂünüdüklerini, toplamda 25-30
milyon dolar yat›r›m yapmay›
planlad›klar›n› kadetti. Toksoy,
“Ama ticaret olgunlaﬂt›¤›nda birkaç yüz milyon dolarl›k bir hacimden bahsediyoruz. Sadece ﬂube say›s› olarak beﬂ y›ldaki öngürümüz 54, ayr›ca 200 tane de kiosk olacak. Bunlar, kontrat›m›zdaki rakamlar, pesimistik say›lar. Bu
rakamlar›n yüzde 30 daha yukar›s›n› hedefledik” diye konuﬂtu.

EYLÜL’E KADAR ‹LK
ﬁUBEM‹Z‹ AÇACA⁄IZ
Mehmet Sait Kanbur’un yak›nda üretim yeriyle ilgili olarak imza atmak üzere Malezya’ya gidece¤ini belirten Toksoy, “‹mzan›n devam›nda ilk franchise anlaﬂmam›z hayata geçmiﬂ olaca¤› için Eylül ay›na kalmadan ilk ﬂubemizi açmak niyetindeyiz. Kuala Lumpur’un en iyi merkezinde de ﬂu anda yerler haz›r. Mimar
arkadaﬂlar›m›z çizimlerini yap›yorlar.
Bir tanesi petrol ofisinin birinde, bir
tanesi de elit residans’lar›n oldu¤u
bir co¤rafyada” dedi.

Türkiye’de a¤›rl›kl› olarak otomotiv yat›r›m› yapan Japonlar,
yeni bir sektöre girmeye haz›rlan›yor. Türk-Japon ‹ﬂ Konseyi
Baﬂkan› ve Ata Yat›r›m Yönetim
Kurulu Üyesi Mehmet Sami, Japonya’n›n önde gelen ﬂirketlerinin Türkiye’nin nükleer enerji
projelerine talip oldu¤unu söyledi. Bugüne kadar biri Akdeniz,
di¤eri Karadeniz’de olmak üzere
iki proje aç›kland›¤›n› belirten
Sami, “Akdeniz’deki projeyi Ruslar imzalad›lar ve baﬂl›yorlar. Karadeniz’e ise Koreliler ilgililer ve
bir ön protokol yap›ld›. Japonlar›n ‘Bizim de teknolojimiz var.
Bu konuda çok iyiyiz. E¤er yeni
paketler aç›l›rsa, biz de bu iﬂlere talibiz’ diyorlar” dedi. Sami,
Japonlar›n biraz geç olmakla
beraber bu ilgiyi çok net olarak
birkaç a¤›zdan dile getirdiklerini vurgulad›.
Japonlar›n Türkiye’deki nükleer enerji yat›r›m› için gerek ortakl›k gerekse tek baﬂlar›na iﬂ
yapmay› düﬂündüklerini anlatan
Sami, “Japonlar ﬂu anda ciddi görüﬂmeler ve araﬂt›rmalar yap›yorlar. Bunlar Japonya’n›n önde gelen firmalar›. Bir tanesi Japonya’n›n nükleer enerji bar›nd›ran
kamu ﬂirketi. Özel sektör de teknoloji sa¤l›yor. K›sacas›, kamu ve
özel sektör kar›ﬂ›m› olarak bir ilgi var” diye konuﬂtu.

TAHV‹L ‹HRACI JAPON
‹LG‹S‹N‹ ARTIRACAK

Yurtd›ﬂ›na yat›r›m art›yor
Columbia ve Kadir Has Üniversite’lerinin, DE‹K ile ortaklaﬂa yapt›klar› ‘D›ﬂ Yat›r›mlar
Araﬂt›rmas›’na göre, Türk çok
uluslu ﬂirketleri, küresel iﬂ piyasalar›nda önemli yat›r›mc›lar haline geldiler. Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölüm Baﬂkan›
ve Ortado¤u ve Afrika Araﬂt›rmalar› ve Uygulamalar› Merkezi
Müdürü Doç. Dr. Sedat Aybar,
önümüzdeki dönemde Türkiye’nin yurtd›ﬂ›na yapt›¤› yat›r›mlar›n ve yurtd›ﬂ›na yat›r›m yapan
ﬂirket say›s›n›n artaca¤›n› söyledi. DE‹K, Colombia ve Kadir Has
Üniversitesi ile birlikte yap›lan
çal›ﬂmada, ﬂirketlerin ileriye yönelik stratejilerini ortaya ç›karan
bir araﬂt›rma yapt›klar›n› belirten
Aybar, “Bizim beklentimiz, Türk
ﬂirketlerinin yabanc› yat›r›mlar›n›n önümüzdeki dönemde daha
da artaca¤› yönünde” dedi.

AFR‹KAYA YAPILAN
YATIRIMLARDA ARTIﬁ
Yurtd›ﬂ›na do¤rudan yat›r›m yapan ﬂirketlerin daha
çok Avrupa Birli¤i’ne yöneldi¤ini dile getiren Aybar, Türk
ﬂirketlerinin yat›r›mlar›n› daha
çok AB ülkelerinde yapt›¤›n›,
ancak son zamanlarda Rusya,
Asya ve Ortado¤u’ya da yönelim tespit ettiklerini aktard›.
Bunlardan ayr› olarak yat›r›mlar›n en h›zl› büyüdü¤ü bölgenin ise Afrika oldu¤unu kaydeden Aybar, özellikle Sahra-alt›
Afrika’ya yap›lan yat›r›mlarda
büyük bir art›ﬂ›n sözkonusu oldu¤unu vurgulad›. Sektör olarak inﬂaat firmalar›n›n yapt›¤›
yat›r›mlar›n en fazla oldu¤unu
söyleyen Aybar, “12 tane çok
uluslu ﬂirketimizin 2007 itibariyle 15.7 milyar dolarl›k varl›klar› bulunuyor. 12 milyar dolarl›k d›ﬂ sat›ﬂ gerçekleﬂtirmiﬂ-

ler. Yurtd›ﬂ›nda yaklaﬂ›k 75
bin kiﬂi istihdam ediyorlar ve
61 ülkede yat›r›m yap›yorlar.
‹nﬂaat d›ﬂ›nda iletiﬂim sektöründe de yat›r›mlar a¤›rl›k kazand›. Holdinglerin de yat›r›mlar› dikkat çekiyor. Holdingler,
perakende ve toptan mal satan
ﬂirketler. Birden fazla sektöre
yat›r›m yapan holdinglerimiz
var. Toplam olarak bakt›¤›m›zda en büyük yat›r›m› holdingler yap›yor” ﬂeklinde konuﬂtu.
Yaﬂan›lan kriz ba¤lam›nda
yurtd›ﬂ› yat›r›mlar› de¤erlendiren Aybar, Türkiye’nin dünyaya entegre olma ve rekabetçi
kalabilme dinamiklerinin d›ﬂ
ticaretten ﬂirketlerin yurtd›ﬂ›na
yapt›klar› do¤rudan yat›r›mlara do¤ru kayd›¤›n›n tespit
edildi¤ini vurgulad›. Küreselleﬂme sürecinde dünyaya
ayak uydurabilmek için d›ﬂar›ya do¤rudan yat›r›mlar›n, d›ﬂ
ticaretin önüne geçece¤i bir
döneme do¤ru ad›m att›ldu¤›n› belirten Aybar, ﬂirketlerin
ve politik karar al›c›lar›n bu
çerçevede stratejiler oluﬂturmalar› gerekti¤ini söyledi. Kadir Has Üniversitesi’nin, Fordham Üniversitesi ile birlikte
gerçekleﬂtirdi¤i Executive MBA
program›, kat›l›mc›lar› bu tür
de¤iﬂen dünya gereksinmelerine göre tasarlanm›ﬂ. 18 ay süren program›n ard›ndan kat›l›mc›lar hem Fordham hem de
Kadir Has Üniversite’sinden
diploma al›yorlar. ‹lk haftas›
New York’da, son haftas› ise
Beijing’de yap›lan program›n
di¤er bölümleri Türkiye’de
gerçekleﬂtiriliyor. Program dili
ingilizce ve lisans mezunu
herkes kat›labiliyor. Bu program dünyan›n en iyi Executive MBA programlar›ndan biri
olarak de¤erlendiriliyor.

Geçti¤imiz haftalarda Fiba Sigorta’n›n Japon NKSJ’ye 307 milyon dolara sat›ﬂ›na dikkat çeken
Sami, bu sat›ﬂ›n çok önemli oldu¤unun alt›n› çizerek, “Türk sigorta sektörü a¤›rl›kl› olarak yabanc›lar›n elinde. Özellikle Avrupal›lar›n. ﬁimdi ilk kez Uzakdo¤u’dan bir yat›r›m geldi Türkiye’ye. Bu sat›ﬂ, hem yabanc› yat›r›mc›n›n Türkiye’ye gelmesi, hem
Japonya’dan geliyor olmas› hem
de Japonya’n›n önde gelen ﬂirketinin Türkiye’ye güvenip gelmesi
aç›s›ndan çok önemli. Umar›z,
bunu takip eden baﬂka finans yat›r›mlar› olur” aç›klamas›n› yapt›.
Di¤er taraftan, Türkiye’nin Japon
piyasalar›na tahvil ihrac› konusu-

Türk-Japon ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Mehmet Sami, pekçok Japon ﬂirketinin
Türkiye’deki nükleer enerji projelerine talip oldu¤unu dile getirdi.

nu de¤erlendiren Sami, ﬂunlar›
söyledi; “1990’lar›n sonuna do¤ru, Türk Hazinesi, borçlanmas›n›n yaklaﬂ›k üçte birini Samuray
Bond dedi¤imiz Japon Yeni’yle
ihraç edilen tahvillere ay›r›yordu.
Japon banka ve arac› kurumlar›
da bunlar›n sat›ﬂ›n› yükleniyordu.
Buras› bizim için önemli bir piyasayd›. ﬁimdi tekrar Türk tahvillerinin Samuray Bond piyasalar›na
ihrac› söz konusu. Ancak Japonlar›n bu noktada bir beklentisi
var. Bu beklenti, Japon JBIC’nin
bu tahvilleri garanti etmesi.
ﬁu anda JBIC de bu durumu
analiz ediyor, yak›n bir zamanda
da bitirecek. Garanti mekanizmas› kuruldu¤u zaman ihrac› yapmak isteyen Japon bankalar› ve
arac› kurumlar›n›n bu iﬂe soyunacaklar. Bu konuda çok istek
var. Olay sadece bir zamanlama meselesi. Muhtemelen bu
y›l›n ikinci yar›s› bu ihrac› görebilece¤iz. Dolay›s›yla da
Türk Hazinesi bundan 15 y›l
önce yapt›¤› gibi yine farkl› para birimlerinde ihraç yapm›ﬂ
olacak ve riski da¤›tacak, yeni
bir piyasaya tekrar girmiﬂ olacak.” Japonya’n›n büyük bir
yat›r›mc› oldu¤una ve bu tip iﬂlerde piyasas›n› kurabildi¤ine
dikkat çeken Sami, ﬂöyle devam etti: “Çünkü Japonya’daki
faiz oranlar› çok düﬂük. Dola-

y›s›yla Türkiye’nin verece¤i fiyat, maliyet avantaj› bile do¤uracak. Bat›da yapt›¤› ihraçlardan belki küçük bir miktar faizle bunu ihraç edebilecek.
‹kincisi Japonlar daha uzun vadeli yat›r›mc›lar, hem vadeyi
uzatabiliriz belki hem de daha
düﬂük bir faizle yapabiliriz. Ayr›ca yeni bir müﬂteri bunlar.
Yenilik talep getirecek. Çok yararl› olacak. Bu ayn› zamanda
Japon bankalar›n›n Türkiye’ye
ilgisini yeniden art›racak. Maalesef son on y›ld›r ilgi azalm›ﬂt›. ‹lgi tekrar artacak. Bu da güzel bir ﬂey. Böylece özel sektörde iﬂ yapma imkanlar› do¤muﬂ
olacak.” Uzun zamand›r toplant›larda Japonlara Türkiye’nin
büyük bir iç piyasas› ve yüksek
ihracat potansiyeli oldu¤unu anlatt›klar›n› söyleyen Sami, Japonlar›n otomotiv sanayi d›ﬂ›nda Türkiye’de çok fazla yat›r›m yapmad›klar›n›, 2010’lu y›llarda bu durumun
de¤iﬂerek farkl› sektörlere kaymalar›n› umut ettiklerini belirtti.
Japon yat›r›mlar›n› otomotivden farkl› sektörlere kayd›rmak
için farkl› birkaç projeleri oldu¤unu ifade eden Sami, “Bunlardan bir tanesi y›ll›k toplant›lar›m›z. Geçen y›l Tokyo’da yapt›¤›m›z toplant›y› bu y›l ‹stanbul’da gerçekleﬂtirece¤iz. Bu
toplant›larda bu stratejileri dile
getiriyoruz. Di¤eri ise, Japonlar›n Avrupa’daki sanayi üretim
merkezi a¤›rl›kl› olarak Alman-

ya’da. Biz de Türk-Japon ‹ﬂ
Konseyi olarak son birkaç y›ld›r Düsseldorf’a gidip Japon
d›ﬂ ticaret teﬂkilat› Jetro ile beraber ortak toplant›lar yap›yoruz. Onlara ﬂu mesaj› veriyoruz; Türkiye’ye gelin, biraz daha düﬂük maliyetli üretin, bölge ülkelere ihracat yap›n” dedi.

TAHV‹L ‹HRACI JAPON
‹LG‹S‹N‹ ARTIRACAK
Japonya ile iliﬂkilerde olumlu
ad›mlar oldu¤unu anlatan Sami,
Japonlar›n, Türkiye’nin bölgedeki
önemini, ekonomisindeki geliﬂmeleri, alt yap›ya verdi¤i önemi
yavaﬂ yavaﬂ anlad›klar›n› ifade
etti. Bu nedenle de giderek artan bir ilgi sezdiklerini belirten
Sami, Kas›m ay›nda yap›lacak
ortak toplant›da somut görüﬂmelerde bunlar›n görülece¤ini
kaydetti. Japonya ile ticaret
hacminin çok ciddi bir ﬂekilde
Türkiye aleyhinde oldu¤una
iﬂaret eden Sami, “Türk ihracatç›lar› Japon piyasas›na pek giremiyorlar. Onun için büyük
bir aç›k var iki ülke aras›nda.
Onu kapatam›yoruz. Japonya
çok farkl› piyasa. Kalite standartlar› acayip yüksek. Maalesef bizim ihracatç›lar›m›zda bir
ﬂekilde oray› penetive edemediler. Asl›nda çok büyük ve zengin bir piyasa. Orada da ticaret
olarak asl›nda çok büyük imkanlar var. Yeter ki Japon mant›¤›n›
iﬂ ve ticaret anlam›nda anlayan
firmalar olsun” ﬂeklinde konuﬂtu.

Limak, K›br›s yat›r›m›n› bu y›l tamaml›yor

.
kapasiteli bir otel yat›r›m› yap›yor
Limak, Kuzey K›br›s’ta bin yatak
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K›br›s, Türk yat›r›mc›lar›n›n gözdesi olmaya devam ediyor. Akdeniz iklimi ve do¤as› K›br›s yat›r›mlar›n›n turizm sektöründe yo¤unlaﬂmas›n› sa¤l›yor. K›br›s’a turizm
yat›r›m› yapan ﬂirketler aras›nda,
Limak, da bulunuyor.
Limak, Kuzey K›br›s’ta Bafra bölgesinde, bin yatak kapasiteli bir
otel yat›r›m› yap›yor. Limak International Otel Genel Koordinatörü ve
‹cra Kurulu Üyesi Kaan Kavalo¤lu,
Bablyon Resort projesi’nin dünyan›n yedi harikas›ndan biri olan Babil’in Asma Bahçeleri’nden esinlenerek tasarlanm›ﬂ bulundu¤unu belirterek, toplam yat›r›m bedelinin
120 milyon dolar oldu¤unu, 2010
y›l›nda tamamlanaca¤›n› söyledi.
Otelde, dört adet aç›k ve bir adet
kapal› yüzme havuzu, aqua park,
850 kiﬂilik kapal›, 450 kiﬂilik aç›k
ve üç adet 200 kiﬂilik aç›k alakart
restoran bulunuyor. Ulusal ve uluslararas› kongreler için tasarlanan
otelde ayr›ca toplam 4 bin 400 kiﬂilik toplant› salonu yer al›yor. Di¤er
taraftan Saydam Dan›ﬂmanl›k Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet Say-

dam, KKTC’de birçok sektörde yat›r›m f›rsat› olmas›na ra¤men, iki ülke aras›nda “Yat›r›mlar›n Karﬂ›l›kl›
Korunmas› ve Teﬂviki Anlaﬂmas›”n›n eksikli¤i ve KKTC’nin kapal›
ekonomi düzeni nedeniyle yabanc›
yat›r›mc›lar›n KKTC’de arzu ettikleri
yat›r›m iklimini bulamad›klar›n› belirterek, “KKTC’nin orta ve uzun vadede inﬂaat, sanayi ve tar›m odakl›
kalk›nmas›n›n ve Türk sermayesinin
ülkeye giriﬂi sa¤lanmal›d›r” dedi.
KKTC vatandaﬂ›n›n Türkiye’de
maksimum üç günde ﬂirket kuruluﬂunu tamamlay›p faaliyete geçirip,
bir günde de gayrimenkul tapusunu
ald›¤›n› belirten Saydam ﬂöyle devam etti; “TC vatandaﬂ› KKTC’de
ise, 45 günden önce ﬂirket kuruluﬂunu tamamlayamaz, gayrimenkul
tapusunu da iki seneden önce alamaz, Bakanlar Kurulu karar› gerekli.
Özel teﬂvikli yat›r›m kapsam›nda de¤ilse, T.C vatandaﬂlar› / ﬂirketleri inﬂaat ve turizm sektöründe faaliyet gösteremez. Hiçbir liberal ekonomide yer almayan bu
düzenlemelerin ivedilikle kald›r›lmas› önem taﬂ›yor.”
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KKTC’nin gelece¤ini ﬂekillendirecek yeni stratejiler Girne’de belirlendi.
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ENGELLER TÜMÜYLE KALDIRILMALI

Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün, TOBB/DE‹K Yönetim Kurulu Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu’yla birlikte Yunanistan Odalar Birli¤i Baﬂkan› George Kassimatis’e plaket verdi.

Kriz tecrübesini
paylaﬂmaya haz›r›z

TOBB/DE‹K organizasyonunda ve
Edirne Ticaret ve Sanayi Odas›’n›n
deste¤i ile düzenlenen ve 100’Ü Yunanistan’dan olmak üzere toplam 250
iﬂ adam› kat›ld›¤› ‘Türkiye-Yunanistan
1. Bölgesel ‹ﬂ Forumu’ toplant›s› 18
Haziran’da Edirne’de gerçekleﬂtirildi.
TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Yunanistan Devlet Bakan› ve Hükümet Sözcüsü George Petulotis ve Sanayi ve Ticaret Bakan›
Nihat Ergün’ün yan› s›ra toplant›ya,
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve
Edirne Ticaret Borsas› Baﬂkan› Mustafa Yard›mc›, Yunanistan Ekonomi,
Rekabet ve Deniz Ticaret Bakan Yard›mc›s› Marko Bolaris, Edirne Valisi
Gökhan Sözer, Edirne Ticaret ve Sanayi Odas› Baﬂkan› Cemil Güler, DE‹K Yönetim Kurulu Üyesi ve TürkYunan ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Selim Egeli konuﬂmac› olarak kat›ld›.
TOBB/DE‹K Yönetim Kurulu Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, toplant›da yapt›¤›
konuﬂmada, Türkiye’nin stratejik olarak Balkanlar bölgesinin ayr›lmaz bir
parças› oldu¤unu ifade etti. Balkanlar
ve Güneydo¤u Avrupa’da huzur, bar›ﬂ ortam›n›n sa¤lanmas›, Türk özel
sektörün en önemli stratejik önceli¤i
oldu¤unu vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu,
“Bunun için bölge ülkeleri aras›nda
güçlü ba¤lar kurularak, karﬂ›l›kl› anlay›ﬂ ve bar›ﬂ içinde birlikte yaﬂamaya dayal› bir ortam›n tesis edilmesini
amaçl›yoruz. Bölge ülkelerinin AB ile
bütünleﬂmesi ve bu sayede s›n›rlar›n
kalkmas›, insanlar›n, mallar›n ve sermayenin serbestçe dolaﬂabilece¤i bir

ortam›n yarat›lmas› Türk özel sektörün en büyük arzusudur” diye konuﬂtu. Stratejik hedeflerin gerçekleﬂebilmesinin ancak bölge içi güçlü iﬂbirli¤i ve entegrasyon ile mümkün
olaca¤›n› ifade eden Hisarc›kl›o¤lu,
bölgesel entegrasyonun sa¤lam temellere oturtulmas› için, bölgenin en
büyük iki ekonomisi olan Yunanistan
ve Türkiye’ye büyük sorumluluk düﬂtü¤ünü söyledi.
Hisarc›kl›o¤lu, ﬂöyle devam etti:
‘’Yeni bölgesel ve küresel düzen ﬂekillenirken s›f›r sorun, maksimum entegrasyon ilkesiyle, rekabet de¤il, iﬂbirli¤i
anlay›ﬂ›yla, ortak bir gelecek için ortak
bir refah alan› yaratabiliriz. Gelin kaynaklar›m›z›, e¤itime, sa¤l›¤a, ﬂirketlerimize ay›ral›m, insanlar›m›z›n refah› arts›n, küresel kriz ile daha iyi baﬂ edelim. Aram›zdaki yapay sorunlardan en
k›sa zamanda kurtularak, gerçek bir
ortak gündem oluﬂtural›m, ortak gelece¤imizi birlikte tasarlayal›m. Ege bizi
birleﬂtiren bir deniz olsun Türk ve Yunan halk› olarak bar›ﬂ ve iﬂbirli¤i destan›n› hep birlikte yazal›m.’’

ENGELLER KALDIRILSIN
Hisarc›kl›o¤lu, son y›llarda iki ülke aras›ndaki ekonomik iliﬂkilerde
önemli baﬂar›lar kat edildi¤ini belirtti.
‹ki ülke aras›ndaki ticaretin küresel
kriz öncesi 3,5 milyar dolar seviyelerine ç›kt›¤›n› anlatan Hisarc›kl›o¤lu,
ﬂunlar› kaydetti: “Ülkemizin önde gelen bir bankas› Yunanl› banka taraf›ndan sat›n al›nd›. Atina’da Türk ma¤azalar› aç›ld›. Her y›l yar›m milyon

Yunan komﬂumuz ülkemizi ziyaret
etmeye baﬂlad›. Türk müteahhitleri
Yunanl› meslektaﬂlar›yla Oman’da 2
milyar dolarl›k proje üstlendi. Türk
armatörler Pire Liman›’nda, Yunan armatörleri Tuzla tersanelerinde ortakl›klar kurmaya baﬂlad›. Türkiye-Yunanistan-‹talya Do¤al Gaz Hatt› projesinin hayata geçirilmesiyle, iliﬂkilerimiz
yeni bir stratejik boyut kazand›. Ancak, iki ülkenin son 10 y›lda kat etti¤i
mesafe ümit verici olmakla birlikte,
henüz potansiyeli tam anlam›yla yans›tmaktan uzakt›r.
‹ki ülkenin sahip oldu¤u potansiyelden yararlanabilmek için, Türk ve
Yunan iﬂ adamlar› olarak bu forumlar
vesilesiyle aç›klanan iyi niyet bildirileri ve temennilerin ötesine geçerek,
ortak ak›l ile yeni ça¤›n bizlere sundu¤u f›rsatlar› verimli yat›r›mlara ve
ortakl›klara dönüﬂtürmeliyiz. Bölgede
güçlü ekonomik entegrasyon için, iﬂ
dünyas› olarak, insan ve mal hareketlerinin önündeki engellerin tümüyle
kald›r›lmas›n› talep ediyoruz. Daha
fazla karﬂ›l›kl› mal ve hizmet ticareti,
daha fazla insan hareketi, tüm taraflar
için ortak de¤er yaratacakt›r. Bu vesile ile vize kolayl›¤› konusunda gerekli deste¤in sa¤lanmas› talebimizi bir
kez daha yenilemek istiyorum.
Yeﬂil pasaport sahibi Türklerin
Yunanistan’a vizesiz giriﬂ hakk›n›
sa¤layan anlaﬂma, bu yönde olumlu
bir geliﬂme iken, normal pasaport sahiplerine de 48 saate kadar Yunanistan’a vizesiz giriﬂ hakk› verilmesini
talep ediyoruz.
Sa¤lanacak vize kolayl›¤› ile iki ülke aras›nda turizm hareketleri canlanacak, her y›l daha fazla Türk Yunanistan’› ziyaret edecektir. Öte yandan,
milli gururumuz Ziraat Bankas›’n›n
‹skeçe ﬁubesi izninin en k›sa zamanda ç›kmas›, Türk iﬂ adamlar›n›n bu

ülkedeki operasyonlar›n› kolaylaﬂt›racakt›r. Bu konuda sizlerden destek
bekliyoruz.”

YUNAN‹STAN TÜRK‹YE ’DEN
YATIRIM BEKL‹YOR
Yunanistan Devlet Bakan› ve Hükümet Sözcüsü George Petulotis ise,
ekonomik krizle mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’nin ciddi yat›r›mlar
yapmas›n› beklediklerini söyledi.
Dünyadaki koﬂullar›n iki ülke aras›ndaki iﬂbirli¤ini mecbur k›ld›¤›n› ifade
eden Petulotis, iki taraf›nda bölgesel
iﬂbirli¤ine önem verdi¤ini göstermesi
gerekti¤ini söyledi.
Yunanistan Baﬂbakan› Yorgo Papandreu’un Türkiye ile iﬂbirli¤ine çok
önem verdi¤ini anlatan Petulotis, ﬂöyle
devam etti: “Türkiye Baﬂbakan› Recep
Tayyip Erdo¤an’›n Atina ziyaretinde üst
düzeyde bir iﬂbirli¤i oluﬂturuldu. Bu iki
ülke için yeni bir baﬂlang›çt›r. Aram›zdaki samimi ortam› ekonomik alanda
da göstermeliyiz. Bu ortam üzerinden
iﬂbirli¤imizi yürütmeliyiz. Turizm, kültür, enerji, e¤itim alanlar›nda anlaﬂmalar
çok önemlidir. Atina’da yap›lan ziyarette 22 konuda önemli anlaﬂmalar yap›ld›. Göç anlaﬂmas›, turizm, kültür alan›ndaki iﬂbirlikler çok önemli. Vize konusu, iki ülke iﬂbirli¤i aras›nda en büyük
engel. Biz AB üyesi olarak Shengen anlaﬂmas›na uymak zorunday›z. Ancak vize iﬂlemlerini kolaylaﬂt›rabiliriz. 10 dakikal›k bir mesafeyi vizesiz gidememek
gerçekten çok üzüntü verici. ‹ki ülke
aras›ndaki sorunlar›n aﬂ›lmas› güvenle
olur. Bu güvende iki ülke aras›nda vard›r. Biz halklar›m›z ve ülkelerimiz için
iﬂ olanaklar›ndan faydalanmak zorunday›z. Üçüncü ülkeler Türkiye ile Yunanistan’› ortak bölge olarak görülüyor.
Bunu iyi de¤erlendirmeliyiz. Bu kapsamda Türkiye’nin Yunanistan’a ciddi
yat›r›mlar yapmas›n› bekliyoruz.”

Gana Türk yat›r›mc›lar için f›rsatlar sunuyor
Türk-Afrika ‹ﬂ Konseyleri taraf›ndan Gana Yat›r›mlar› Teﬂvik Merkezi
CEO’su George Aboagye baﬂkanl›¤›ndaki heyetin kat›l›m›yla bir çal›ﬂma yeme¤i düzenlendi. 25 Haziran’da TOBB Plaza’da gerçekleﬂtirilen
yemekte, Afrika ‹ﬂ Konseyleri Baﬂkan› Tamer Taﬂk›n bir konuﬂma yapt›.
Aboagye ise, Gana’daki yat›r›m f›rsatlar› hakk›nda k›sa bilgi verdi.
Öte yandan, Türk Afrika ‹ﬂ Konseyleri’nin haz›rlad›¤› ‘Gana’daki yat›r›m f›rsatlar›’ araﬂt›rmas›na göre, Gana’da portakal, limon, üzüm, ›hlamur,
mango, zencefil, muz, avokado, ananas ve guava geniﬂ ölçekte yetiﬂtiriliyor. Turunçgillerin cari üretimi y›ll›k
20 bin tonun, ananas›n cari üretimi
ise 60 bin tonun üzerinde oldu¤u
tahmin ediliyor. Y›ll›k üretimin yüzde 10’u yerel piyasa için meyve suyu ve özüt üretiminde kullan›lmaktayken, yaklaﬂ›k yüzde 90’› taze
olarak tüketiliyor. Ananas ve turunçgilleri meyve suyu, marmelat,
reçel ve kurabiye yap›m› için kullanmak isteyen firmalar için yat›r›m
olanaklar› mevcut bulunuyor.

KAKAO KOM‹TES‹ ORTAK ARIYOR
Domatesin toplam cari üretimi
200 bin tonu, biber üretimi ise 180
bin tonu aﬂ›yor. Bu iki ürünün arz›,
üretim mevsimlerinde toplam talebi
aﬂ›yor ve büyük bir k›sm› koruma ve
iﬂleme kuruluﬂu eksikliklerinden ötürü israf oluyor. Gana’da yetiﬂen domateslerin yaklaﬂ›k yüzde 90’› püre,

Gana Yat›r›mlar› Teﬂvik Merkezi CEO’su George Aboagye TOBB Plaza’ya geldi.

ketçap ve özüt üretiminde kullan›labilir cinsten. Ayr›ca biber, bezelye, fasulye, bamya ve patl›can konservelemede de yat›r›m olanaklar› var.
Gana’n›n Kakao Araﬂt›rma Enstitüsü, ham kakao çekirdeklerinden yüksek kalite kakao konyak›, kakao ﬂarab› ve kakao cini üretiyor. Enstitü
ayn› zamanda ham kakaodan sabun
ve parfüm de yap›yor. Gana kakao
komitesi ürünlerin ticaretini yapabilmek için yabanc› yat›r›mc› ve ortaklar
ar›yor. ‹hraç edilmek üzere kakao

üretimi için yabanc› yat›r›mlar›n beklenmesinin yan›nda ulusal ticaret
ba¤lant›lar›n› geliﬂtirmek için de
gayret sarf ediliyor. Gana Yat›r›m
Yönetmeli¤i ve Gana Kakao Komitesi, yabanc› yat›r›mc›lar› piyasaya davet etmek için ilgi çekici imtiyazlar
ve teﬂvikler sunuyor.
Araﬂt›rmaya göre, g›dan›n yan›nda
enerji sektörü de yat›r›m için önemli
f›rsatlar sunuyor. Gana’da toplam
elektri¤in yaklaﬂ›k yüzde 99’u Akosombo ve Kpong hidroelektrik sant-

rallerinden sa¤lan›yor. Akosombo
santrali kurulu gücü 912 megavat›
aﬂan alt› türbine sahip. Kpongo’nun
kapasitesi ise 160 megavat› aﬂ›yor.
Tema 30 megavat›n üzerinde kapasitesiye sahip bir termik santral. Takoradi yak›nlar›ndaki 300 megavatl›k
termik santral neredeyse tamamlanm›ﬂ durumda. Artan endüstriyel hareketlili¤in bir sonucu olarak, mevcut
talep toplam arzdan çok daha yüksek. Enerji alan›nda ülkede önemli
yat›r›m imkanlar› mevcut.
Gana’n›n 1985 y›l›nda baﬂlad›¤›
ekonomik iyileﬂme program›n›n bir
sonucu olarak y›ll›k elektrik tüketimindeki yüzde 12’nin üzerindeki
art›ﬂ›n Gana elektrik sektörü alan›ndaki yat›r›mlarda h›zl› getiri olana¤› yaratt›¤› belirtiliyor.
Di¤er taraftan, Gana’da popülasyon taraf›ndan üretilen yüksek miktardaki at›klardan yo¤un miktarda
metan gaz› üretildi¤ine dikkat
çekiliyor. Küçük ve orta ölçekli
biyogaz santrallerinin metan gaz›n›
yararl› enerji
haline
dönüﬂtürebilece¤ine iﬂaret edilirken, hayvan ve insan at›klar›n› toprak için
yararl› hale çevirecek gübre fabrikalar›n›n kurulmas›na yönelik f›rsatlara dikkat çekiliyor. Ayr›ca ev
ve endüstri kaynakl› olarak yüksek
miktarda plastik at›k ortaya ç›k›yor.
Böylece lastik at›klar›n geri
dönüﬂümüne yönelik küçük ve orta ölçekli fabrikalara da ihtiyaç
bulundu¤u kaydediliyor.
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r›n›n güçlenmesi sayesinde mümkün olmuﬂtur.” ‹ki ülke aras›ndaki
bu rakamlar›n tatmin edici olmad›¤›n›, daha iyi rakamlara ulaﬂ›lmas›
gerekti¤ini anlatan Ergün, ﬂunlar›
kaydetti: “En k›sa sürede d›ﬂ ticaret hacmimizi 5 milyar dolara ç›karmay› hedefliyoruz. Ancak daha
büyük rakamlara ulaﬂaca¤›m›za da
inan›yorum. Bu noktada öncelikli
olarak k›y› ve s›n›r ticaretini art›r›c›
ad›mlar atmam›z gerekiyor. Türkiye’de faaliyet gösteren 500 civar›nda Yunan firmas›n›n toplam yat›r›m tutar› 6 milyar dolar› aﬂm›ﬂ durumdad›r. Ancak Yunanistan’daki
Türk yat›r›mlar› 30 milyon seviyelerindedir. Bu noktada karﬂ›l›kl›
yat›r›mlar›n, özellikle Yunanistan’daki Türk yat›r›mlar›n›n daha
artmas› gerekiyor. Ancak engeller
kald›r›lmal›. Özellikle iﬂ adamlar›m›z›n önündeki vize engelleri kald›r›lmal›. ‹ﬂ adamlar› serbest dolaﬂamazsa mallar kendi kendilerine
nas›l de¤erlendirilecek.”

Uganda Ulusal Ticaret ve Sanayi Odas› yetkilileri EBSO’ya geldi.

Ugandal›lar EBSO’yu ziyaret etti
Ege Bölgesi Sanayi Odas›,
Ugandal› Oda yetkililerine Türk
Oda sistemi, EBSO’nun yap›s›, iﬂleyiﬂi ve üyelerine sundu¤u hizmetleri anlatt›. Uganda Ulusal Ticaret ve Sanayi Odas›, ﬂimdi ülkesindeki ﬂirket ve iﬂadamlar›n›n
Türkiye’deki uluslararas› fuarlara
kat›l›mc› veya ziyaretçi olarak gelmeleri için çal›ﬂacak.
Uganda Ulusal Ticaret ve Sanayi Odas› Üyelik Hizmetleri Müdürü
Stephen Dugumba ile ‹nsan Kaynaklar› Müdürü Livingstone Nkuusi, Afrika odalar›n›n kapasitelerini
güçlendirmeye yönelik olarak
TOBB ve Uganda Ulusal Ticaret
ve Sanayi Odas› aras›nda imzalanan protokol kapsam›nda EBSO’yu ziyaret etti. Ugandal› Oda
yetkililerine ev sahipli¤i yapan EBSO Genel Sekreter Yard›mc›s› Ak›n
K›n›kl›, Oda’n›n yap›s›, iﬂleyiﬂi ve
üyelere sunulan hizmetler konular›nda bilgi aktard›. K›n›kl› ayr›ca
Ege ile ‹zmir’in ekonomik ve kültürel yap›s›n› tan›t›c› bir sunum
gerçekleﬂtirdi. Ugandal› Oda yetkilileri Dugumba ile Nkuusi, ülkele-

rindeki ﬂirketlerle iﬂadamlar›n›n
Türkiye’de düzenlenen uluslararas›
fuarlara kat›lmalar› konusunda iﬂbirli¤i yapmak istediklerini ifade
ettiler.
Hat›rlanaca¤› gibi; D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) bünyesinde faaliyet gösteren 9 adet Türk
Afrika ‹ﬂ Konseyi bulunuyor. 20
A¤ustos 2008’de ‹stanbul’da gerçekleﬂtirilen Türk Afrika Zirvesi’nde DE‹K, TOBB ve Afrika Ticaret Sanayi Tar›m ve Meslek Odalar› Birli¤i aras›nda imzalanan anlaﬂma ile Türkiye Afrika Odas› kurulmuﬂtu. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i, yine bu anlaﬂma kapsam›nda Afrika’daki Odalar›n kapasitelerini güçlendirmek amac›yla e¤itim
çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtiriyor. Afrika’daki Odalar›n yetkilileri, TOBB
taraf›ndan düzenlenen oryantasyon programlar› çerçevesinde Türkiye’deki Oda ve Borsalar› ziyaret
edip bilgi al›yor. Ugandal› Oda
yetkilileri için de bu kapsamda
Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir’i kapsayan bir haftal›k oryantasyon
program› gerçekleﬂtirildi.

ALTO’dan KOSGEB deste¤i
Alia¤a Ticaret Odas› (ALTO)
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Adnan
Saka, KOSGEB’in yeni destek
program›n›n yak›nda kamuoyuna
aç›klanaca¤›n› belirterek, desteklerden yararlanmak isteyen iﬂletmelere zaman kaybetmeden “haz›rl›¤›n›z› yap›n” ça¤r›s›nda bulundu. Saka, “KOSGEB desteklerinden ancak KOSGEB veri taban›nda yer alan iﬂletmeler faydalanabiliyor. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›
ile KOSGEB, yeni destek progra-

m›n›n k›sa süre içinde aç›klayacak.
Üyelerimizin bu desteklerden faydalanmalar› için biran önce KOSGEB veri taban›na kay›t olmas›nda
büyük fayda var. Önceki y›llarda
kay›tl› iﬂletmelerimizin de bilgi
güncellemesi yapmalar› gerekiyor.
Alia¤a Ticaret odas› Olarak üyelerimizin KOSGEB’e üyelik ve bilgi
güncellemelerinde her türlü deste¤i veriyoruz. Üyelerimiz, iﬂlemlerini yapmak üzere Odam›za baﬂvurabilir” dedi.

C M Y B

TOBB/DE‹K Yönetim Kurulu Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ‘’Bölgede güçlü ekonomik entegrasyon için iﬂ
dünyas› olarak, insan ve mal hareketlerinin önündeki
engellerin tümüyle kald›r›lmas›n› talep ediyoruz’’ dedi.

Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat
Ergün, Türkiye’nin de 2001 y›l›nda
benzer kriz yaﬂad›¤›n›, bu alanda
sahip olduklar› tecrübeyi, her
alanda Yunanl› dostlar› ile paylaﬂmaya haz›r olduklar›n› kaydetti.
Özellikle küresel sermayenin daha
rahat dolaﬂmas›, küresel ticaretin
daha ak›c› olmas› gerekti¤ini vurgulayan Ergün, ﬂöyle devam etti:
“Öncelikle komﬂu ülkelerle iliﬂkilerimizi ‘s›f›r sorun’ aﬂamas›na
taﬂ›d›k. ﬁimdi de ‘maksimum iﬂbirli¤i sürecine taﬂ›mak istiyoruz. Hükümetimizin göreve baﬂlad›¤›
2002 y›l›nda, Türkiye ile Yunanistan aras›ndaki ticaret hacmi 903
milyon dolar seviyesindeydi. 2008
y›l›nda, ikili ticaret hacmimiz 4 kat
artarak 3.6 milyar dolara ulaﬂt›.
2009’da ise küresel krize ra¤men
ticaret hacmimiz 2,7 milyar dolar
oldu. Yani küresel kriz y›l›nda dahi 2002’ye göre ticaret hacminde 3
kat bir art›ﬂ yaﬂad›k. Bu rakamlar
iki ülke aras›ndaki iﬂbirli¤i araçla-
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Halka arz do¤rudan
finansman sa¤lar
ABD müsteﬂar
yard›mc›s› ile
çal›ﬂma yeme¤i
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K)
Türk-Amerikan ‹ﬂ Konseyi (TA‹K) taraf›ndan
düzenlenen çal›ﬂma
yeme¤i, 3 Haziran tarihinde ‹stanbul Hilton
Oteli’nde yap›ld›. Çal›ﬂma yeme¤inde konuﬂan TA‹K Baﬂkan› Haluk Dinçer, “Umudumuz, Türkiye ile ABD
aras›ndaki aç›l›m›n, iki
ülke aras›ndaki ticari
ve yat›r›m ak›ﬂlar›na
yeni bir ivme kazand›rmas›d›r” dedi. ‹SO Baﬂkan› Tan›l Küçük, siyasi iradenin de deste¤i
ile ABD ve Türkiye’nin
model ortakl›k kurma
yönünde önemli ad›mlar att›klar›n›, ekonomik içeri¤i güçlü bir
ortakl›k beklediklerini
ifade etti. ABD’li Müsteﬂar Yard›mc›s› Jose
Fernande de enerji, iletiﬂim, tar›m, turizm gibi
alanlar›nda iﬂbirli¤i yap›labilece¤ini söyledi.
Toplant›da konuﬂan
TA‹K Baﬂkan› Haluk
Dinçer, geçen y›l imzalanan
Türkiye-ABD
Ekonomik ve Ticari
Stratejik ‹ﬂbirli¤i Çerçevesi’ni
hat›rlatarak,
“Umudumuz, Türkiye
ile ABD aras›ndaki bu
yeni aç›l›m›n, iki ülke
aras›ndaki ticari ve yat›r›m ak›ﬂlar›na yeni bir
ivme kazand›rmas›d›r”
dedi. Türk-Amerikan
ekonomik iliﬂkilerinin
son y›llarda yükselen
bir e¤ilim göstermeye
baﬂlad›¤›na ve güçlendi¤ine dikkati çeken Dinçer, ekonomik iliﬂkilerin çok daha geliﬂebilece¤inin
alt›n› çizdi.

TÜRK‹YE ABD ‹Ç‹N
ARABULUCU OLSUN
Türkiye’nin
yeni
ekonomik co¤rafyas›n›n çok önemli bir
ekonomik bölgenin
tam ortas›nda bulundu¤unu ifade eden
Dinçer, bunlar›n ilkinin
teknoloji ve bilgi zengini, dünyan›n en büyük üç ekonomik TA‹K Baﬂkan› Haluk Dinçer ve ‹SO Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Tan›l
Küçük, ABD D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤› Ekonomi,
Enerji ve is Dünyas›ndan Sorumlu Müsteﬂar
Yard›mc›s› Jose Fernande’ye plaket verdiler. entegrasyonundan
biri olan Avrupa bölgesi oldu¤unu, di¤erlerinin ise Ortado¤u ve ‹slam Kuﬂa¤› denilen
Fas’tan Pakistan’a kadar uzanan bölge oldu¤unu anlam. Dinçer,
Türkiye’nin ABD’nin
bu bölgelere girmesinde arac›l›k yapabilece¤inin alt›n› çizdi. Haluk
Dinçer,
Türkiye’nin
dünyan›n en çok turist
çeken 10 ülkesinden
biri olmas›na ra¤men
ABD’den gelen turist
say›s›n›n yeterli olma-

d›¤› görüﬂünü de dile
getirerek, turizm konusunda ilk hedeflerinin
Türkiye’ye gelen ABDTi turist say›s›n›n y›ll›k
1 milyondan 3 milyona
ç›kartmak olaca¤›n›
bildirdi. TA‹K’in bu y›l›n baﬂ›nda dan›ﬂmanl›k firmas› McKinsey ile
birlikte Türk-Amerikan
ticaret hacmiyle ilgili
bir çal›ﬂma gerçekleﬂtirdi¤ini
an›msatan
Dinçer, ihracatç›lar ile
yapnklan görüﬂmeler
sonucunda ABD pazar›n›n dezavantajlar›n›n
3 baﬂl›k alt›nda toplad›klar›n› söyledi.
Bunlar›n ilkinin de¤er önerisinin uyuﬂmamas› oldu¤unu, nakliye ve kur dezavantaj›
da bulundu¤unu anlatan Dinçer, son dezavantaj›n da ABD pazar
yap›s›ndaki olumsuz
unsurlar
oldu¤unu
kaydetti. ABD’ye yap›lan Türk ihracat›mn
artmas› için dört ana
baﬂl›¤›n daha detayl›
araﬂt›r›lmas› gerekti¤inim alt›n› çizen
Dinçer, ﬂöyle devam
etti: “Birincisi ticari
bariyer ve anlaﬂmalar›n
yönetilmesidir,
ikinci olarak tedarik
zinciri esnekli¤ini ve
etkinli¤ini
art›r›c›
ad›mlar at›lmal›d›r.
Üçüncü ana baﬂl›k
ise ürün gam›n›n yenilenmesidir.
Son
olarak ABD pazar›,
ﬂirket stratejimizin
nemli bir parças› haline gelmelidir. Her
ﬂeye ra¤men büyük
resim iyidir. Ben
umutluyum.
TürkAmerikan ekonomik
iliﬂkilerine balonca
muhteﬂem
firsadar
görüyorum. Bu gelece¤i birlikte yarataca¤›m›za inan›yorum.”
ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›
Ekonomi,
Enerji ve ‹ﬂ Dünyas›ndan Sorumlu Müsteﬂar Yard›mc›s› Jose
Femande ise, Türkiye
ile ABD’nin ekonomik ve iﬂ iliﬂlerinin
potansiyelinden büyük heyecan duyduklar›m söyledi. Fernande, mal ve hizmetler,
yenilenebilir enerji,
iletiﬂim, tanm, enformasyon gibi alanlar›n
iki ülke için firsadar
sundu¤unun alt›m çizerek turizmde de f›rsat gördüklerini, aynca üçüncü ülkelerle
iﬂbirli¤i alanlar›nda
ümidi
çal›ﬂmalar›n
kendilerini bekledi¤ini dile getirdi. ‹SO
Yönetim Kurulu Baﬂkam Tan›l Küçük de
siyasi iradenin de
deste¤i ile ABD ve
Türkiye’nin model ortakl›k kurma yönünde önemli ad›mlar att›klar› bu dönemde,
ekonomik içeri¤i güçlü bir ortakl›k beklediklerini ifade etti.

SPK Eski Uzman› ve
Türkiye Muhasebe
Standartlar› Kurulu
Eski Genel Sekreteri,
Deloitte Türkiye Orta¤›
Saim Üstünda¤

DE‹K Türk-Irak ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Ercüment Aksoy

TÜS‹AD ‘güvenlik’
dememeliydi

Neden Halka Arz?
Halka aç›lma/halka arz kuﬂkusuz ﬂirketler ve ortaklar›na önemli avantajlar sa¤layan bir finansman yöntemidir. Ancak, esasen
halka arz›n sadece bir iﬂlem olarak de¤il, bir ﬂirketin gelece¤e taﬂ›nmas›na, daha kurumsal bir yap›ya kavuﬂmas›na, rekabete daha
dayan›kl› hale gelmesine katk›
sa¤layan önemli bir “dönüﬂüm
süreci” olarak de¤erlendirilmesi
yerinde olacakt›r.
Fon sa¤laman›n yan›nda, halka aç›lma bir ﬂirketin yöneticileri
ve d›ﬂ dünyas› aç›s›ndan özel bir
baﬂar› elde etti¤ini gösteren bir
geliﬂme olarak alg›lanmaktad›r.
Halka aç›lan ﬂirketlerin halka
aç›lma aﬂamas›nda ve izleyen dönemlerde halka aç›lmadan beklenen faydalar› sa¤layabilmesi için,
uzman bir ekiple yola ç›k›lmas›
ve mümkünse en az 1-2 y›l öncesinden baﬂlayan etkin bir halka
arza haz›rl›k çal›ﬂmas›n›n yürütülmesi büyük önem taﬂ›yor.

Türkiye’de önümüzdeki
dönemde halka arz
potansiyelini nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
Türkiye ekonomisinde önümüzdeki dönemdeki muhtemel
geliﬂmeleri de dikkate ald›¤›m›zda sermaye piyasalar›nda çok
önemli, belki de tarihi bir döneme girmekte oldu¤umuzu düﬂünüyorum. ﬁu an Türkiye’nin ilk
bin büyük sanayi kuruluﬂundan
yaklaﬂ›k 870’i henüz borsada iﬂlem görmüyor. Ayr›ca bildi¤iniz
gibi SPK, ‹MKB, TOBB ve
TSPAKB iﬂbirli¤i ile halen kapsaml› bir halka arz seferberli¤i
yürütülmekte ve 2023 y›l›na kadar borsada iﬂlem gören ﬂirket say›s›n›n binin üzerine ç›kar›lmas›
hedeflenmekte. Bütün bu rakamlar ve gayret bence Türkiye’de
önümüzdeki dönemde önemli bir
halka arz potansiyelinin harekete
geçece¤ini gösteriyor.

Halka arz›n avantaj veya
dezavantaj olarak ne gibi
etkileri vard›r?
Baﬂta söyledi¤imiz gibi, halka
aç›lma ç›k›ﬂ noktas› itibariyle bir
finansman yöntemidir. Banka gibi bir arac› olmadan, do¤rudan
finansman sa¤l›yor olmas›n›n
sonucu olarak da, halka aç›lma/halka arz yoluyla düﬂük maliyetle fon temin edilebilmesi en
önemli avantaj olarak karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. Halka aç›lma ﬂirketlerde kurumsallaﬂmay› h›zland›ran, modern yönetim tekniklerinin uygulanmas›na katk›
sa¤layan bir süreçtir. Bir baﬂka
katk›s› da, ﬂirket paylar›n›n
borsaya kote edilmesi ve borsada iﬂlem görmesi suretiyle ﬂirket de¤eri ve pay fiyat›n›n güncel olarak piyasada belirlenmesidir. ﬁirket paylar›n›n borsada
iﬂlem görmesi, fiyat tespitinin
ötesinde, halka aç›lma sonras›nda yap›lacak izleyen halka
arzlar dahil olmak üzere ﬂirket
paylar›na likidite sa¤layacakt›r.
Günümüzde halka aç›lman›n finansman sa¤lama yan›nda en
önemli avantajlar›ndan biri de
ﬂirketlere tan›n›rl›k ve itibar kazand›rmas›; ortaklar›n, müﬂterilerin, kreditörlerin ve di¤er mu-
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Geçti¤imiz ay Türkiye’ye
gelen Irak’›n kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesud
Barzani, TÜS‹AD’la görüﬂtü ve
bölgedeki Türk yat›r›mlar konuﬂuldu. TÜS‹AD, Irak Çal›ﬂma
Grubu’nu tekrar devreye sokarak, bölgedeki yat›r›mlar› inceleme ve ticari ve yat›r›m iliﬂkilerini ilerletmek üzere çal›ﬂmaya baﬂlama karar› ald›. Biz de
bu geliﬂmeleri ve Irak-Türkiye
d›ﬂ ticaretini DE‹K Türk-Irak ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan› Ercüment Aksoy’a sorduk...

hatablar›n›n ﬂeffafl›k ve kurumsall›kla birlikte ﬂirkete duydu¤u
güveni art›rmas›d›r. Ek Halka
aç›lman›n ﬂirket bünyesinde
mevcut çal›ﬂanlar›n moral ve
üretkenli¤ini art›r›c› bir motivasyon sa¤layaca¤›n› ve daha
kaliteli çal›ﬂanlar›n ﬂirkete kat›lmas› aç›s›ndan ﬂirkete cazibe
kazand›raca¤›n› da ekleyebiliriz.

planlar›, muhasebe/finansal raporlama altyap›s›n›n yeterlili¤i,
kurumsal yönetim uygulamalar›,
önemli hukuki problemlerin
olup olmamas›, vergisel sorunlar
ve Sermaye Piyasas› Mevzuat›’na
uyum aç›s›ndan yap›lmas› gereken esas sözleﬂme de¤iﬂiklikleri
gibi konular›n de¤erlendirilmesini sayabiliriz.

Halka aç›lman›n
dezavantajlar› maliyetleri
var m›?

Halka arz süreci nas›l iﬂler?

Dezavantaj olarak adland›rmak do¤ru mu bilmiyorum ama
halka aç›lman›n baz› maliyetleri
oldu¤u bir gerçektir. Bu noktada ﬂirketlerce yap›lacak de¤erlendirme, di¤er iﬂletme kararlar›nda oldu¤u gibi, faydalar›n yan›nda maliyetlerin de de¤erlendirilmesi ﬂeklinde olacakt›r.
Halka aç›lman›n dezavantajlar›ndan söz edildi¤inde ilk dile
getirilen husus, yeni bir mevzuata ve yeni bir düzenleyici otoritenin gözetim ve denetimine
tabi olmaktan kaynaklanan yükümlülüklerdir. Özet olarak de¤inirsek bunlar; halka arza iliﬂkin izahname ve sirküler düzenleme zorunlulu¤u, finansal tablo
ve raporlar›n ba¤›ms›z denetimi
ve ilan›, genel kurul toplant›lar›na iliﬂkin ilave yükümlülükler,
belli koﬂullarda mevcut ortaklara ça¤r›da bu lunma yükümlülü¤ü getirilmesi, yat›r›mc›lar›n kararlar›n› etkileyecek finansal veya finansal olmayan bilgilerin
zaman›nda kamuya duyurulmas›
gibi yükümlülüklerdir.
Sonuçta bu yükümlülükler
birçok avantaj›n› sayd›¤›m›z sermaye piyasalar›n›n var olmas›na
ve yat›r›mc›lar›n bu piyasalara
güven duyarak fon aktarmas›na
hizmet eden yükümlülüklerdir.

ﬁirketinizin hisse senedi ihrac›na/halka arza haz›r olup
olmad›¤›n› nas›l anlars›n›z?
ﬁirketin yat›r›mc›lara cazip gelecek özelliklere sahip olup olmad›¤›, SPK taraf›ndan kayda
al›nma sürecindeki gereklilikleri
yerine getirip getiremeyece¤i,
‹MKB kotasyon ﬂartlar›n› taﬂ›y›p
taﬂ›mad›¤› konular› de¤erlendirilmelidir. Bu kapsamda genel
olarak, ﬂirketin vizyonu/stratejileri, geçmiﬂ üç y›ll›k faaliyet sonuçlar›, gelece¤e yönelik iﬂ

Halka arz sürecine genel olarak bakt›¤›m›zda, ön haz›rl›klar
kapsam›nda; süreci koordine
etmek üzere ﬂirket içi bir ekibin oluﬂturulmas›, dan›ﬂman
ve arac› kuruluﬂ seçimi, mali
tablolar›n haz›rlanmas› ve ba¤›ms›z denetim kuruluﬂunun
seçimi, hukuk dan›ﬂman›n›n seçimi, Sermaye Piyasas› Mevzuat› çerçevesinde gerekli esas
sözleﬂme de¤iﬂikliklerinin gerçekleﬂtirilmesi, fiyat›n belirlenmesi ile ‹MKB ve SPK’ya baﬂvuru için gerekli belgelerin haz›rlanmas› ve tan›t›m iﬂlemleri say›labilir. Prosedürel olarak bakt›¤›m›zda, ön haz›rl›klar› takiben, halka arz sürecindeki aﬂamalar; SPK ve ‹MKB’ye baﬂvurunun yap›lmas›, tan›t›m faaliyetlerinin yürütülmesi, SPK ve
‹MKB incelemeleri, hisse senetlerinin SPK kayd›na al›nmas›,
halka arz›n gerçekleﬂtirilerek
sonuçlar›n bildirimi ile borsa
kotuna al›narak iﬂlem görmeye
baﬂlama olarak özetlenebilir.
Halka arz sürecinin uzunlu¤u, ﬂirketin halka arza haz›r hale
getirilmesi kapsam›nda, ﬂirketin
organizasyonel karmaﬂ›kl›¤›, piyasa koﬂullar› gibi durumlara
ba¤l› olarak de¤iﬂebilmektedir.

Baﬂka alternatif sermaye
yaratma kaynaklar› var m›d›r?
Halka arz tercihi, imkan› ve
halka arza haz›r olup olmamaya
iliﬂkin konular› biraz önce de¤erlendirdik. Bu koﬂullar üzerinde yap›lacak de¤erlendirme
sonucunda , bilindi¤i gibi alternatif kaynak yaratma seçenekleri de mümkündür. Bu kapsamda ﬂirkete bir stratejik veya
finansal yat›r›mc›n›n ortak al›nmas›, borçlanma yoluna gidilmesi, tahvil ihrac› konusunun
de¤erlendirilmesi gibi alternatif
yöntemler say›labilir.

C M Y B

Geçen ay Mesud Barzani,
TÜS‹AD ile görüﬂtü.
TÜS‹AD da, Irak’la ticari ve
yat›r›m iliﬂkilerini
ilerletmek üzere çal›ﬂmaya
baﬂlama karar› ald›. Siz bu
görüﬂmeyi nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
Kuzey Irak bir derece ama
Musul ve güneyine inecekleri
konusunda tereddütlerim var.
Di¤er taraftan Irak’›n bütününü
ele ald›¤›m›zda Habur’la Basra’ya kadar olan bölgede Coca
Cola’n›n Erbil’deki ﬂiﬂeleme tesisi ve Karadeniz Enerji’nin Basra’da elektrik vermesini görüyoruz. Bunun d›ﬂ›nda küçük yat›r›mlar var. Kuzeyde de Irak’›n
içinde de ne olaca¤› belli de¤il.
Onun için herkes çekingen
yaklaﬂ›yor Kuzey Irak’a. Eminim ki TÜS‹AD üyeleri Kuzey
Irak olgusunu böyle de¤erlendiriyorlar. Baﬂka bir nokta da
ﬂu; Irak’ta yat›r›mlarla ilgili çok
esnek mevzuatlar var. Ama bu
esneklik bütün ülkelerden giriﬂe müsait bir esneklik. Örne¤in
ben masa imalat›n› Kuzey
Irak’ta yapacaksam, yat›r›mc›
olarak, baﬂka ülkelerden gelecek masa ithalat›nda vergilerin
yükseltilmesini beklerim. Bu,
bana imtiyazd›r. Bu noktalar›
yan yana koydu¤umuzda gelecek için bir ﬂey görmüyorum.
Umar›m yan›l›yorumdur, umar›m TÜS‹AD üyeleri gidip yat›r›m yaparlar.

TÜS‹AD’›n bölgeye
yat›r›m› konusunda ümitli
de¤ilsiniz...
Biraz soru iﬂareti. Ümit Boyner’in kendi laf›ndan dolay›
böyle konuﬂuyorum. Çünkü,
“Ya güvenlik say›n Barzani?”
dedi. Bunu söyledi¤inizde virgül, nokta koyuyorsunuz konuﬂman›za. E¤er Erbil ya da
Süleymaniye için böyle deniyorsa, güneyleri hiç akl›ma bile
getirmek istemiyorum. Ama bu
arada herkes gidip Irak’ta gözlem yap›yor. Borusan, Ac›badem Hastaneleri, Eczac›baﬂ›
Grubu, ﬁiﬂecem bölgeye gidip
gözlem yap›yor.

Son aylarda bölgedeki Türk
firmalar›n›n yabanc›
firmalara oran›n›n yüzde 60’›
geçti¤i söyleniyor. Siz bu
durumu neye
ba¤l›yorsunuz? Bölgesel
yak›nl›k m›, gözü karal›k m›?
Bunun birkaç nedeni var;
2004’te TOBB’un aç›klad›¤› ankette Irak’ta karﬂ›laﬂ›lan sorun-

lar listesinde güvenlik hiçbir
zaman ilk üçe girmedi. Sonra
da ilk üçte de¤ildi güvenlik konusu. Konsey baﬂkan› olarak
‘güvenlik kötüdür’ demedim.
Güvenlik bir gerçek. Ama ‘Bu
yüzden gitmeyin’ demedim.
Türk milletinin ruhunda bir gözü karal›k var. Ayr›ca iﬂsizlik
var. Irak’taki 5 milyar dolarl›k
d›ﬂ ticaret hacmimize bakt›¤›m›zda bunlar›n hepsi ‹stanbul’daki üretim tesislerinden gidenlerden oluﬂmuyor. Elinde
çantas›yla giden tüccarlar›m›z
da var. ‹kinci faktör de Türkiye’ye yak›nl›k. Irakl›lar, Türkiye’yi yar› Avrupa gibi görürler.
ﬁu da var; senelerdir Irak merkezi hükümetteki belirli bakanl›klar, devlet ihalelerine kat›lan firmalar›n Bat› Avrupa, ABD, Kanada ve Japonya merkezli olmas›n› tercih ediyorlar. Türkiye yok
bu listede. Biz bunu beceremedik. Bunu Irak makamlar›yla
çok tart›ﬂt›k. Çözemedik. Irakl›lar, belirli mallarda Türkiye’yi
tercih ederler. Özellikle g›dada.
Çünkü fiyat ve tat al›ﬂkanl›klar›ndan bunlar oturmuﬂtur.

Neler yap›lmal› peki sizce?
Petrol hatt›n›n bizden geçiyor olmas› veya Nabucco’ya
ba¤lanacak do¤algaz boru hatt›n› düﬂündü¤ümde Türkiye’nin avantaj› oldu¤unu görüyoruz. Petrol karﬂ›l›¤› belirli anlaﬂmalar yap›labilir. Biz çok ciddi rekabetle karﬂ›laﬂaca¤›z orada. Onun için bugünden, dünden önleminin al›nmas› laz›md›,
alamad›k. 5 milyar do¤ru, güzel
bir rakam. Ama 20 milyar dolara ç›kacak bir kapasiteden bahsediyorum. Bunda kurumlar›n
el ele vermesi laz›m. Art›, Musul
ve güneyine de gidilmesi laz›m.
Ben böyle bir faaliyet görmedim. Ama orta bölgelerde ﬂu
anda 140 tane Amerikal› firma
iﬂ görüﬂmesi yap›yor. Biz biraz
geri kald›k. Bunu aﬂabilmek
için de kurumlar aras› iﬂ birli¤i
ve Irak destekli özel sektör politikas› laz›m. 1984 ile 2003 aras›
Irak’la en iyi d›ﬂ ticaret rakam›m›z 2001 y›l›nda 1 milyar 250
milyon dolarl›k ihracat›m›zd›r.
Tabii ﬂimdi 5 milyara ç›k›nca
böbürleniyoruz. Ama ya bu yine 1 milyarlara düﬂerse yine.
Bunlar› düﬂünmek gerek.

20 milyar dolar hedefine
ulaﬂ›l›r m›?
Ç›kar kesinlikle ç›kar. Ama
bunun için devlet destekli olmas› laz›m. Irak, Türkiye için
önemli bir ülke. Ve gerçekten
Irak için Türkiye ev ödevini
çok iyi yapt›. Tabii konjonktür
de bize yard›mc› oldu. Özellikle 2007 y›l›nda ABD’nin Irak
politikas›n›n de¤iﬂmesi ve Türkiye ile birlikte hareket ediyor
olmas› bizim önümüzü açt›. 20
milyar dolara ç›kabilmemiz için
bir kere siyasi konjonktürün
düzgün olmas› laz›m. Türkiye’nin sorunlar› Irak’ta bizim
karﬂ›m›za ç›kacakt›r. Bunlar›
gözönüne almam›z laz›m. Bir
de Irak’›n gelece¤i Türkiye’yi
çok etkileyece¤inden, bizim
Irak politikam›z›n belirli düzene göre ve gerekirse fedakarl›k
edilerek kurulmas› gerekir.
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Japonya’da iﬂ yapmak
için Japon gibi savaﬂmal›
Japonya Araﬂt›rmalar›
Derne¤i Genel Sekreteri
Erdal Küçükyalç›n’a göre
Japon savaﬂ sanat› ‘Buﬂido’yu anlamadan Japon
iﬂ dünyas›n›n anlaﬂ›lamaz. Bu nedenle Japonlarla iﬂ yapan iﬂadamlar›n›n bu sanat› mutlaka
ö¤renmeleri gerekiyor.

Cumhuriyetin ilk dostlar›ndan biri:

KONT OTAN‹ KOZN‹

Erdal Küçükyalç›n, Japonya Araﬂt›rmalar› Derne¤i Genel Sekreteri. Çeﬂitli
ﬂirketlere dan›ﬂmanl›k hizmeti veriyor,
proje bazl› iﬂler yap›yor. Ama Küçükyalç›n
için ‘Japonya ve Japon kültürü uzman›’ tan›m›n› kullanmak daha do¤ru. Ortaokul
y›llar›nda babas›n›n getirdi¤i Japonya tan›t›m kitaplar›yla bu ülkeye ilgi duymaya
baﬂlam›ﬂ Küçükyalç›n. O yaﬂlarda önüne
bir hedef koymuﬂ: Japonya’n›n nas›l kalk›nd›¤› ö¤renilirse Türkiye’ye katk› sa¤lanabilir. Bo¤aziçi Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi’ne de bilinçli bir tercihle girmiﬂ. ﬁans,
Küçükyalç›n’dan yana olmuﬂ ve üniversitede o y›llarda ilk kez Japonca dili tercihli
olarak okutulmaya baﬂlanm›ﬂ. Bu arada
ö¤renciyken burslu olarak bir y›l Japonya’da Japon ekonomisi e¤itimi alm›ﬂ. Sonras›nda da Japonya üzerine araﬂt›rmalar›n›
sürdürmüﬂ. Japon kültürünün Japon iﬂ
dünyas›na etkilerini konuﬂtuk Küçükyalç›n’la. “Japonlar› anlamak için önce Buﬂido’yu ö¤renmek gerekiyor” diyor Küçükyalç›n. ﬁöyle devam ediyor: “Buﬂi savaﬂç›,
do ise yol anlam›na geliyor. Buﬂido anlaﬂ›lmadan, Japonlar›n davran›ﬂlar›n› anlamak
mümkün de¤il. Günümüzde ﬂirketler, eskiden
beyliklerin oldu¤u konumda. Savaﬂlar, eskiden
beylikler aras›nda ve toprak üzerine yap›l›yordu ama art›k ﬂirketler aras›nda ve ürünler ve
kar üzerine yap›l›yor. Ama olay›n mant›¤› de¤iﬂmemiﬂ durumda. Yani bir savaﬂ alan›ndan,
bir mücadeleden bahsediyoruz. Mesela bir Japon iﬂadam› bunu böyle kabul eder, özümser
ve ona göre davran›r.

Küçükyalç›n’›n iki y›ld›r üzerinde çal›ﬂt›¤› bir araﬂt›rmas› var.
Bir y›la kadar tamamlamay› planl›yor Küçükyalç›n. Japonya’da ve
Türkiye’de çal›ﬂmalar›n› sürdürdü¤ü araﬂt›rma konusunun baﬂl›¤› ise; Kont Otani Kozni...
Kimdir Kont Otani Kozni...
Bu kolay anlat›labilecek ve
kolay anlaﬂ›labilecek bir adam,
bir figür de¤il. Ancak ﬂunu söyleyebiliriz ki Japonya’n›n 20. yüzy›l› aç›s›ndan özellikle birinci yar›s›
aç›s›ndan çok önemli bir kiﬂi. Japonya’n›n politikalar›n› büyük
oranda yönlendirme otoritesi ve
yetkinli¤ine sahip, sayg› duyulan
bir kamu oyu önderi olmuﬂ birisi. 1876-1948 y›llar› aras›nda yaﬂam›ﬂ ve Japonya’n›n en büyük
budist mezhebinin 22. baﬂrahibi.
ﬁu anda da bu mezhep Japonya’n›n en büyük mezhebi.

Neden Kont Otani Kozni
diye sorsam, çok mu erken
davranm›ﬂ olurum?

BUﬁ‹DO’NUN ON PRENS‹B‹

Japonlar› anlamak için önce Buﬂido’yu ö¤renmek gerekiyor. Buﬂi savaﬂç›, do ise yol anlam›na geliyor. Buﬂido anlaﬂ›lmadan, Japonlar›n davran›ﬂlar›n› anlamak mümkün de¤il.

Birincisi, önce kazan›p sonra savaﬂmak. Yani önce kafan›zda ve haz›rl›klar›n›zla kazan›rs›n›z ondan sonra savaﬂ alan›na inersiniz. Asl›nda bir çeﬂit atasözü
haline de gelmiﬂtir, muzaffer bir komutan
zaferi öncelikle kendi akl›nda görebilendir. Bunu görebilmesi için haz›rl›klar›n›n
mükemmel olmas› gerekir. Hiç bir aç›k b›rakmam›ﬂ olmas›, her detay› iyi incelemiﬂ
ve haz›rl›¤›n› tamamlam›ﬂ olmas› gerekir.
Dolay›s›yla, planlama Japonlar için müthiﬂ
önemli bir ﬂeydir.
‹kinci olarak, Çinli ama Japon savaﬂ sanat›n› büyük oranda etkilemiﬂ eski savaﬂ
stratejileri ustas›, Sun Tsu’nun “Savaﬂa baﬂlamadan önce kendini, rakibini ve ortam›
tan›” sözü. Japonlar bunu iﬂ dünyas›na
ﬂöyle tercüme eder; say›sallaﬂt›r, anlaﬂ›l›r
hale getir. Çünkü say›sallaﬂt›ramad›¤›n ﬂeyi
yönetemezsin. Japonlar›n ilk yapt›¤› ﬂey,
fabrikalarda da her türlü iﬂ yerinde de bütün performanslar› herkesin anlayabilece¤i
bir ﬂekilde kolay anlaﬂ›l›r tablolar ve grafikler haline getirmek. Çünkü bu grafikler
size bir durumun, bir performans›n geliﬂimini gösterir. Belli bir veriye, bir gerçekli¤e dayanmayan karar alamazs›n›z, al›rsan›z yanl›ﬂ al›rs›n›z, ald›¤›n›z kararlar›n k›sa
vadede iyi sonuçlar› görülmüﬂ olsa bile orta ve uzun vadede gerçeklere dayanmad›¤› için sorunlar yaﬂanacakt›r. Bunu Japon
iﬂ dünyas› bilir.
Üçüncüsü, tan›nmaz ve bilinemez olmak, tahmin edilemez olmak. Üretilen
ürünün karmaﬂ›kl›¤› çok önemli. Bir ürünü hem tüketici ve hem de rakipler aç›s›ndan da kolay anlaﬂ›l›r olmaktan ç›karmak
gerekir. Dördüncü prensip, benzersiz olmak yani ‹ngilizce’deki ‘unique’ kelimesinin karﬂ›l›¤› benzersiz olabilir. E¤er bir niﬂ
oluﬂturabiliyorsan›z, farkl› tamamen hiç
kimsenin taklit edemeyece¤i veya benzerini yaratamayaca¤› bir ﬂey oluﬂturabiliyorsan›z, o zaman dünyan›n her yerinden talep alacaks›n›zd›r. Japonlar bunu bilir. Beﬂincisi, sistem düﬂüncesidir, yani tak›m çal›ﬂmas›d›r. Bu tak›m çal›ﬂmas›nda, görev
da¤›l›m›n›n iyi yap›lmas› önemlidir. Görev
da¤›l›m› o kadar iyi fonksiyonlara göre yap›l›r ki, yöneticiler Japon ﬂirketlerinde

semboliktir. Sadece Japon ﬂirketlerinde de¤il, Japon devletinin genelinde de en tepedeki yönetici olan imparator sembolik
bir ﬂahsiyetten ibarettir. Alt›nc›s›, sadakat.
Bunu da ﬂöyle aç›klayabiliriz, ayn› gemide
olmak bilinci vard›r Japon ﬂirketi çal›ﬂanlar›nda. Bu savaﬂ sanat›nda da geçerli. Birlik
olmak ve her birimin birbirine sadakati ve
birlik içinde hareket etmeyi de gerektiren
bir ﬂey. Ait olunan birli¤e sahip ç›kma, sahiplenme vard›r. Bunun sa¤lanabilmesi
için biraz önce söyledi¤imiz bu her çal›ﬂan›n fikrinin al›nmas› yöntemi kullan›l›r. Yedincisi, Japon ﬂirketleri ve Japon bireyleri
dünyan›n en iyisi olmay› hedefler. Daha
az›na raz› olmak istemezler. Dünyan›n en
iyisi olmay› hedeflemek Japonlar›n en
önemli özelliklerinden biridir. Bunu sporda, iﬂte, kültürde görürsünüz.
Sekizincisi, sürekli yenilenmedir. Yani
dünyadaki zevkler, talepler sürekli olarak
de¤iﬂir. Japon ﬂirketleri kendilerini yeni taleplere adepte edebilmek için sürekli olarak yenilenmeye önem verirler.
Dokuzuncusu çok önemli, ‘Mondai
kadai’ düﬂüncesi. Mondai: Problem ortaya ç›kt›ktan sonra çözüm bekleyen ﬂeydir. Kadai: En iyi Türkçe karﬂ›l›¤› ‘sorun’
olabilir. Bu ise problem ortaya ç›kmadan
ç›kabilecek problemleri öngörüp çözüm
üretmektir. Bu Japon sisteminin temellerinden biridir. Biz maalesef önce problemin ortaya ç›kmas›n› bekleriz ama Japon
öngörür tahmin eder tabii bunlar› say›sallaﬂt›rarak yapar. Dolay›s›yla boﬂa tahmin
yapmaz. Ç›kabilecek problemleri görerek
onlara çözüm üretir. Sonuncusu: Mükemmeliyetçilik.
Biz, mükemmeliyetçili¤i
çok
olumlu
birﬂey
olarak görmüyoruz maalesef ama
bunu olumlu olarak gördü¤ümü bilmenizi isterim. Mükemmeliyetçilik bize detaylar›n
önemini getirir. E¤er her
bir detay› mükemmel yapmaz iseniz yerine getirmez iseniz, mü-

kemmel bir bütün oluﬂturamazs›n›z. E¤er
mükemmeli oluﬂturamazsan›z rekabetçi
olamazs›n›z. Yani bütün bunlar› anlayabilmek için asl›nda Buﬂido dedi¤imiz savaﬂ sanat›n› iyi ö¤renmek laz›m. Her ﬂeyin ötesinde Türk iﬂadamlar›n›n Buﬂidoyu ö¤renmesini tavsiye ediyorum.

JAPON ‹ﬁ DÜNYASI GELENE⁄‹N
ÜZER‹NDE DURUYOR
Japon savaﬂ sanat›n›n iﬂ dünyas›na
yans›malar›n› bu ﬂekilde özetledikten
sonra daha önemli bir noktaya iﬂaret ediyor Küçükyalç›n: “Japon iﬂ dünyas› kendi
gelene¤ine dayanmaktad›r. Dolay›s›yla
bir zemin üzerinde durmaktad›r. Zaten
e¤er insanlar›n, kültürlerin, toplumlar›n
bir zeminleri yoksa yürümeleri mümkün
de¤ildir. Biraz ayk›r› ve alakas›z gibi geliyor ama Japonya’n›n en iyi yapt›¤› ﬂeylerden bir tanesi, bütün kütüphanelerinin
ilk raflar›n› sözlüklerle doldurmalar›. Her
detayl› alan için sözlükleri vard›r. Sözlük
ﬂu demek; tan›mlars›n›z, tan›m yapars›n›z, e¤er tan›mlar üzerinde uzlaﬂam›yorsan›z ortak bir zemininiz yok demektir.
Türkiye’de insanlar
birbiriyle konuﬂurlar,
anlaﬂt›klar›n› zannediyorlar ama tan›mlar üzerinde uzlaﬂam›yorlar.”

Birazdan ba¤lanacak ve bu
adam›n Türkiye’yle iliﬂkisi ç›kacak ortaya. Zaten ilginç olan da
bu. Ben zaten Türkiye’deki iﬂleri
ve faaliyetleriyle, oldu¤unu ö¤rendikten sonra, ilgilenerek baﬂlad›m ve çal›ﬂmalar›m beni çok
ilginç sonuçlara ulaﬂt›rd›. Eﬂi, dönemin Japon imparatorunun eﬂinin ablas›. Dolay›s›yla bir sonraki
imparatorun da teyzesi olmuﬂ
oluyor. Böyle bir akrabal›k ba¤›yla da, bütün Japonya’y› etkileyecek müthiﬂ sayg›n bir konuma
sahip. Görüyoruz ki bir yandan
baﬂrahipli¤i var ve ﬂu anda 10
milyon oldu¤u tahmin edilen bir
toplumun liderli¤ini yap›yor. I.
ve II. Dünya Savaﬂlar› aras›nda
büyük bir etki gücüne sahip bir
kamuoyu önderi. Bu zat, Bat›’ya
aç›lma döneminde do¤muﬂ ve
büyümüﬂ. Daha sonra da yirmili
yaﬂlar›n›n baﬂlar›nda ‹ngiltere’ye
dil ö¤renmesi için yollanm›ﬂ. Fakat iﬂte birçok Avrupal› Orta Asya’ya geziler düzenliyorlar. Orta
Asya’da ma¤aralar bulunuyor,
kaz›lar yap›l›yor, kal›nt›lar bulunuyor ve çok say›da a¤›rl›kla budist olan malzeme, tarihi malzeme, manüscriptler ve yazmalar
Avrupa’ya taﬂ›n›yorlar. Bu arada
Kont Otani henüz baﬂrahip de¤il.
Düﬂünüyor ki, “Ben budistim,
budizmin tarihini anlamak için
de Orta Asya’ya bakmam laz›m.
Bat›l›lardan ziyade benim gidip
oray› araﬂt›rmam laz›m.” Ve hemen gidip araﬂt›rma grubu kurarak kendi arkadaﬂlar›yla birlikte
Orta Asya’ya gitmeye karar veriyor. Bu arada 1901 y›l›nda ‹stanbul’a geliyor. Bu araﬂt›rma gezisi
1902 y›l› içerisinde de devam ediyor ve Orta Asya’daki Taklamakan
Çölü ve civar›nda çok say›da gezi
ve araﬂt›rmalar yap›yorlar ve baz›
eserleri Japonya’ya götürüyorlar.
1902 y›l›nda babas›n›n öldü¤ünü
duyarak, yeni baﬂrahip ilan edildi¤i için Hindistan’dan geri dönmek
zorunda kal›yor.

Baﬂrahiplikle birlikte
araﬂt›rmalar›na son mu
veriyor?
Baﬂrahiplik görevinden istifa
ediyor. Asl›nda bu mezhebin tari-
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hinde ilk defa görülmüﬂ bir ﬂey.
Bütün liderlik vas›flar›n› b›rak›yor ve Çin’e yerleﬂerek tamamen
sivil, seküler bir hayata geçiyor.
Bu y›llar aras›nda Orta Asya’ya
iki tane daha araﬂt›rma gezisi düzenliyor. Bir yandan Japonya’ya
budizmi ö¤retmeye ö¤retici olarak devam ediyor ama bir yandan da vizyon geliﬂtiriyor. Ve düﬂüncesi ﬂu... O dönemde Japonya’da geliﬂen bir Asyac›l›k fikri
var. Pan-Asyac›l›k deniyor buna.
Bu Pan-Asyac›lar, dünyada ilk
defa Japon düﬂünürler taraf›ndan
o dönemde geliﬂtiriliyor. Dedikleri ﬂey ﬂu; Asya Asyal›lar›nd›r.
Yani Bat›l›lar sömürgecilik yapmaktan vazgeçsinler, gitsinler
buradan, Asya Asyal›lara b›rak›ls›n. Ancak bir müddet sonra
Japon merkezi hükümetindeki
baz› görüﬂ sahipleri “Asya Japonlar›nd›r”a dönmeye baﬂl›yor.
Yani Bat›’n›n yapt›¤›n› bir çeﬂit
Japonlar üstlenmeye baﬂl›yor.
Dolay›s›yla da Asyal›lardan tepki görmeye baﬂl›yorlar.

Kont Otani ne diyor
bu duruma?
Diyor ki, Asya’y› Asyal›lara b›rak›n. Asyal›lar özellikle tar›ma
dayal› sanayiler geliﬂtirmek yoluyla kendi kendilerine geliﬂirler
ve halklar kendi aralar›nda al›ﬂveriﬂ yaparak refaha ulaﬂ›rlar ve
zaten mutluluk da burada sakl›d›r. Dolay›s›yla Güneydo¤u Asya’n›n de¤iﬂik bölgelerinde deneysel tar›m çal›ﬂmalar›na baﬂl›yor. Hangi bölgede ne üretilirse
ekonomik katk›s› olabilir ve bunlar nas›l iﬂlenerek ekonomik de¤ere dönüﬂtürülebilir üzerine çal›ﬂmalar yap›l›yor. ‹lginç olan ve
beni bu araﬂt›rmalara iten ﬂey de,
1914 y›l›yla 1924 aras› bütün bu
on y›lda araﬂt›rmalar›n› yapt›ktan
sonra, 1924 y›l›n›n Mart ay›nda
Tokyo’da ‹mparatorluk Oteli’nde
bütün Japon iﬂ dünyas›n› toplayarak, onlara hitaben ﬂöyle bir
konuﬂma yapar. Konuﬂman›n
baﬂl›¤› da “Yurtd›ﬂ› Yat›r›mlar›
Hakk›nda”d›r. Ve orda bütün Japon iﬂ dünyas›na gösterdi¤i hedef neresidir biliyor musunuz,
Türkiye Cumhuriyeti. Onlar› Türkiye Cumhuriyeti’nin gelece¤ine
yat›r›m yapmaya davet eder.

Ve Cumhuriyetin ilk
aylar›nda geliyor bu konuﬂma
Cumhuriyet yeni kuruluyor,
Mustafa Kemal önderli¤inde yeni
bir duygu do¤uyor ve o s›rada
belki de dünyada ilk defa birisi
Türkiye’ye katk›da bulunulmas›,
destek verilmesi gerekti¤ini söylüyor. Ve bunu yapan da bir Japon. Bunu yapt›ktan hemen sonra da, asl›nda bir aksiyon adam›
olarak, bunu gerçekleﬂtirebilmek
için çal›ﬂmalara baﬂl›yor. Daha
1925 y›l›nda ö¤rencilerinden bir
tanesini, ‹stanbul’a yolluyor. Ve
Türkçe ö¤renmesi için Galatasaray Lisesi’ne yazd›r›yor ve ilk
Türkçe ö¤renen Japon oluyor.
‹kinci yapt›¤› ﬂey, bir baﬂka ö¤rencisini Türkiye’nin ithalat ihracat rejimini ö¤renmesi ve nas›l
yat›r›m yap›labilece¤i konusunda
araﬂt›rmalar yapmas› için buraya
yolluyor. Henüz Japonya’n›n

Türkiye’de bir büyükelçili¤i yok,
Cumhuriyet yeni kurulmuﬂ, 1924
y›l›nda Türkiye’nin ilk milli bankas› ‹ﬂ Bankas› yeni kurulmuﬂ,
yeni
cumhuriyetin
nas›l
kal›naca¤›n›n cevab› aranmakta.
O s›rada bu insanlar geliyorlar ve
Türkiye’nin d›ﬂ ticaret rejimini
ö¤reniyorlar. Ard›ndan 1925 y›l›
içersinde, Osaka’da, tüm Japon
iliﬂkileri tarihinde ilk kurum olan,
ki günümüzde bu unutulmuﬂ bir
parçad›r, Türk-Japon D›ﬂ Ticaret
Derne¤i’ni kurduruyor. 1926
y›l›nda bir kez daha Türkiye’ye
geliyor. Ve gelirken asl›nda art›k
yat›r›m yapmak için geliyor.

Neler yap›yor Türkiye’de?
Türkiye’nin birçok bölgesini
dolaﬂ›r, Çukurova’ya gider, oray›
çok be¤enir ve oras› için “dünyan›n en iyi pamuklar› burada
yetiﬂebilir ve buras› Nil Havzas›’na rakip olacak bir yerdir” der. Toprak örnekleri toplar ve Ankara’ya döner. Sonra
nereye yat›r›m yapaca¤›na
karar vermek üzere Avrupa’da
geziye ç›kar. Ayn› y›l içerisinde sonbaharda tekrar gelir.
Bursa’da kal›r, kapl›calara
girer. Bu s›rada bir teklif
alarak h›zla Ankara’ya gider.
Çünkü onunla bu dünya vizyonunu paylaﬂan bir kiﬂi daha
vard›r, Mustafa Kemal. O da
toplumlar›n ülkelerin gelece¤inin, kalk›nman›n gelece¤inin tar›m ekonomilerinde, tar›m endüstrilerinde oldu¤unu
düﬂünerek Gazi Çiftli¤i’ni
oluﬂturmuﬂtu. Atatürk Orman
Çiftli¤i. Burada iﬂbirli¤ine giderler. O zaman çorak bir
toprak olan Gazi Çiftli¤inin
kalk›nd›r›lmas› için iﬂbirli¤ine
giderler. Ve bütün di¤er faaliyetlerini b›rakarak, bütün bilgi
birikimini ve kapitalini de getirerek Gazi Çiftli¤i’ne yat›r›r.
Bu bilinmeyen bir ﬂey, unutulmuﬂ bir sayfa. Ancak unutmamam›z gerekiyor çünkü Ankara gibi yepyeni bir baﬂkentte, Gazi Çiftli¤i gibi çorak topraklar üzerinde çal›ﬂan 7-8 kiﬂilik bir genç Japon grubu vard›r... Ve onlar›n ﬁangay’da yay›nlanan dergide yazd›klar› yaz›lar var elimizde. Yazd›klar›nda görüyorsunuz ki, o gençler
Ankara’n›n içinde bulundu¤u
halden etkileniyorlar. ﬁöyle
cümleler var; iki aya¤›m›z› s›ms›k› yere basarak Bat›’ya karﬂ›
mücadele edece¤iz. Bunu kendi kendilerine düﬂünmediler,
bunu orda beraber çal›ﬂt›klar›
insanlar›n ruhundan ald›lar.
Çünkü yeni cumhuriyet kendini var etmeye ve kendini dünyaya kabul ettirmeye çal›ﬂ›yordu. Tam o çak›ﬂma noktas›nda
onlar oradayd›. Bu çal›ﬂmalar
devam etmiﬂ ve Türkiye’deki
faaliyetler yat›r›mlar bununla
da s›n›rl› kalmam›ﬂ, 1929 y›l›nda Bursa’da, yerel giriﬂimci
Memduh Gökﬂen’le birlikte
dokuma fabrikas› kurulmuﬂ.
Fakat 1929 ekonomik krizine
rast geldi¤i için çok uzun vadeli olmam›ﬂ. 1933 y›l› itibariyle de maalesef Türkiye’deki
faaliyetleri sona ermiﬂ...
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Japonya’da iﬂ yapmak
için Japon gibi savaﬂmal›
Japonya Araﬂt›rmalar›
Derne¤i Genel Sekreteri
Erdal Küçükyalç›n’a göre
Japon savaﬂ sanat› ‘Buﬂido’yu anlamadan Japon
iﬂ dünyas›n›n anlaﬂ›lamaz. Bu nedenle Japonlarla iﬂ yapan iﬂadamlar›n›n bu sanat› mutlaka
ö¤renmeleri gerekiyor.

Cumhuriyetin ilk dostlar›ndan biri:

KONT OTAN‹ KOZN‹

Erdal Küçükyalç›n, Japonya Araﬂt›rmalar› Derne¤i Genel Sekreteri. Çeﬂitli
ﬂirketlere dan›ﬂmanl›k hizmeti veriyor,
proje bazl› iﬂler yap›yor. Ama Küçükyalç›n
için ‘Japonya ve Japon kültürü uzman›’ tan›m›n› kullanmak daha do¤ru. Ortaokul
y›llar›nda babas›n›n getirdi¤i Japonya tan›t›m kitaplar›yla bu ülkeye ilgi duymaya
baﬂlam›ﬂ Küçükyalç›n. O yaﬂlarda önüne
bir hedef koymuﬂ: Japonya’n›n nas›l kalk›nd›¤› ö¤renilirse Türkiye’ye katk› sa¤lanabilir. Bo¤aziçi Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi’ne de bilinçli bir tercihle girmiﬂ. ﬁans,
Küçükyalç›n’dan yana olmuﬂ ve üniversitede o y›llarda ilk kez Japonca dili tercihli
olarak okutulmaya baﬂlanm›ﬂ. Bu arada
ö¤renciyken burslu olarak bir y›l Japonya’da Japon ekonomisi e¤itimi alm›ﬂ. Sonras›nda da Japonya üzerine araﬂt›rmalar›n›
sürdürmüﬂ. Japon kültürünün Japon iﬂ
dünyas›na etkilerini konuﬂtuk Küçükyalç›n’la. “Japonlar› anlamak için önce Buﬂido’yu ö¤renmek gerekiyor” diyor Küçükyalç›n. ﬁöyle devam ediyor: “Buﬂi savaﬂç›,
do ise yol anlam›na geliyor. Buﬂido anlaﬂ›lmadan, Japonlar›n davran›ﬂlar›n› anlamak
mümkün de¤il. Günümüzde ﬂirketler, eskiden
beyliklerin oldu¤u konumda. Savaﬂlar, eskiden
beylikler aras›nda ve toprak üzerine yap›l›yordu ama art›k ﬂirketler aras›nda ve ürünler ve
kar üzerine yap›l›yor. Ama olay›n mant›¤› de¤iﬂmemiﬂ durumda. Yani bir savaﬂ alan›ndan,
bir mücadeleden bahsediyoruz. Mesela bir Japon iﬂadam› bunu böyle kabul eder, özümser
ve ona göre davran›r.

Küçükyalç›n’›n iki y›ld›r üzerinde çal›ﬂt›¤› bir araﬂt›rmas› var.
Bir y›la kadar tamamlamay› planl›yor Küçükyalç›n. Japonya’da ve
Türkiye’de çal›ﬂmalar›n› sürdürdü¤ü araﬂt›rma konusunun baﬂl›¤› ise; Kont Otani Kozni...
Kimdir Kont Otani Kozni...
Bu kolay anlat›labilecek ve
kolay anlaﬂ›labilecek bir adam,
bir figür de¤il. Ancak ﬂunu söyleyebiliriz ki Japonya’n›n 20. yüzy›l› aç›s›ndan özellikle birinci yar›s›
aç›s›ndan çok önemli bir kiﬂi. Japonya’n›n politikalar›n› büyük
oranda yönlendirme otoritesi ve
yetkinli¤ine sahip, sayg› duyulan
bir kamu oyu önderi olmuﬂ birisi. 1876-1948 y›llar› aras›nda yaﬂam›ﬂ ve Japonya’n›n en büyük
budist mezhebinin 22. baﬂrahibi.
ﬁu anda da bu mezhep Japonya’n›n en büyük mezhebi.

Neden Kont Otani Kozni
diye sorsam, çok mu erken
davranm›ﬂ olurum?

BUﬁ‹DO’NUN ON PRENS‹B‹

Japonlar› anlamak için önce Buﬂido’yu ö¤renmek gerekiyor. Buﬂi savaﬂç›, do ise yol anlam›na geliyor. Buﬂido anlaﬂ›lmadan, Japonlar›n davran›ﬂlar›n› anlamak mümkün de¤il.

Birincisi, önce kazan›p sonra savaﬂmak. Yani önce kafan›zda ve haz›rl›klar›n›zla kazan›rs›n›z ondan sonra savaﬂ alan›na inersiniz. Asl›nda bir çeﬂit atasözü
haline de gelmiﬂtir, muzaffer bir komutan
zaferi öncelikle kendi akl›nda görebilendir. Bunu görebilmesi için haz›rl›klar›n›n
mükemmel olmas› gerekir. Hiç bir aç›k b›rakmam›ﬂ olmas›, her detay› iyi incelemiﬂ
ve haz›rl›¤›n› tamamlam›ﬂ olmas› gerekir.
Dolay›s›yla, planlama Japonlar için müthiﬂ
önemli bir ﬂeydir.
‹kinci olarak, Çinli ama Japon savaﬂ sanat›n› büyük oranda etkilemiﬂ eski savaﬂ
stratejileri ustas›, Sun Tsu’nun “Savaﬂa baﬂlamadan önce kendini, rakibini ve ortam›
tan›” sözü. Japonlar bunu iﬂ dünyas›na
ﬂöyle tercüme eder; say›sallaﬂt›r, anlaﬂ›l›r
hale getir. Çünkü say›sallaﬂt›ramad›¤›n ﬂeyi
yönetemezsin. Japonlar›n ilk yapt›¤› ﬂey,
fabrikalarda da her türlü iﬂ yerinde de bütün performanslar› herkesin anlayabilece¤i
bir ﬂekilde kolay anlaﬂ›l›r tablolar ve grafikler haline getirmek. Çünkü bu grafikler
size bir durumun, bir performans›n geliﬂimini gösterir. Belli bir veriye, bir gerçekli¤e dayanmayan karar alamazs›n›z, al›rsan›z yanl›ﬂ al›rs›n›z, ald›¤›n›z kararlar›n k›sa
vadede iyi sonuçlar› görülmüﬂ olsa bile orta ve uzun vadede gerçeklere dayanmad›¤› için sorunlar yaﬂanacakt›r. Bunu Japon
iﬂ dünyas› bilir.
Üçüncüsü, tan›nmaz ve bilinemez olmak, tahmin edilemez olmak. Üretilen
ürünün karmaﬂ›kl›¤› çok önemli. Bir ürünü hem tüketici ve hem de rakipler aç›s›ndan da kolay anlaﬂ›l›r olmaktan ç›karmak
gerekir. Dördüncü prensip, benzersiz olmak yani ‹ngilizce’deki ‘unique’ kelimesinin karﬂ›l›¤› benzersiz olabilir. E¤er bir niﬂ
oluﬂturabiliyorsan›z, farkl› tamamen hiç
kimsenin taklit edemeyece¤i veya benzerini yaratamayaca¤› bir ﬂey oluﬂturabiliyorsan›z, o zaman dünyan›n her yerinden talep alacaks›n›zd›r. Japonlar bunu bilir. Beﬂincisi, sistem düﬂüncesidir, yani tak›m çal›ﬂmas›d›r. Bu tak›m çal›ﬂmas›nda, görev
da¤›l›m›n›n iyi yap›lmas› önemlidir. Görev
da¤›l›m› o kadar iyi fonksiyonlara göre yap›l›r ki, yöneticiler Japon ﬂirketlerinde

semboliktir. Sadece Japon ﬂirketlerinde de¤il, Japon devletinin genelinde de en tepedeki yönetici olan imparator sembolik
bir ﬂahsiyetten ibarettir. Alt›nc›s›, sadakat.
Bunu da ﬂöyle aç›klayabiliriz, ayn› gemide
olmak bilinci vard›r Japon ﬂirketi çal›ﬂanlar›nda. Bu savaﬂ sanat›nda da geçerli. Birlik
olmak ve her birimin birbirine sadakati ve
birlik içinde hareket etmeyi de gerektiren
bir ﬂey. Ait olunan birli¤e sahip ç›kma, sahiplenme vard›r. Bunun sa¤lanabilmesi
için biraz önce söyledi¤imiz bu her çal›ﬂan›n fikrinin al›nmas› yöntemi kullan›l›r. Yedincisi, Japon ﬂirketleri ve Japon bireyleri
dünyan›n en iyisi olmay› hedefler. Daha
az›na raz› olmak istemezler. Dünyan›n en
iyisi olmay› hedeflemek Japonlar›n en
önemli özelliklerinden biridir. Bunu sporda, iﬂte, kültürde görürsünüz.
Sekizincisi, sürekli yenilenmedir. Yani
dünyadaki zevkler, talepler sürekli olarak
de¤iﬂir. Japon ﬂirketleri kendilerini yeni taleplere adepte edebilmek için sürekli olarak yenilenmeye önem verirler.
Dokuzuncusu çok önemli, ‘Mondai
kadai’ düﬂüncesi. Mondai: Problem ortaya ç›kt›ktan sonra çözüm bekleyen ﬂeydir. Kadai: En iyi Türkçe karﬂ›l›¤› ‘sorun’
olabilir. Bu ise problem ortaya ç›kmadan
ç›kabilecek problemleri öngörüp çözüm
üretmektir. Bu Japon sisteminin temellerinden biridir. Biz maalesef önce problemin ortaya ç›kmas›n› bekleriz ama Japon
öngörür tahmin eder tabii bunlar› say›sallaﬂt›rarak yapar. Dolay›s›yla boﬂa tahmin
yapmaz. Ç›kabilecek problemleri görerek
onlara çözüm üretir. Sonuncusu: Mükemmeliyetçilik.
Biz, mükemmeliyetçili¤i
çok
olumlu
birﬂey
olarak görmüyoruz maalesef ama
bunu olumlu olarak gördü¤ümü bilmenizi isterim. Mükemmeliyetçilik bize detaylar›n
önemini getirir. E¤er her
bir detay› mükemmel yapmaz iseniz yerine getirmez iseniz, mü-

kemmel bir bütün oluﬂturamazs›n›z. E¤er
mükemmeli oluﬂturamazsan›z rekabetçi
olamazs›n›z. Yani bütün bunlar› anlayabilmek için asl›nda Buﬂido dedi¤imiz savaﬂ sanat›n› iyi ö¤renmek laz›m. Her ﬂeyin ötesinde Türk iﬂadamlar›n›n Buﬂidoyu ö¤renmesini tavsiye ediyorum.

JAPON ‹ﬁ DÜNYASI GELENE⁄‹N
ÜZER‹NDE DURUYOR
Japon savaﬂ sanat›n›n iﬂ dünyas›na
yans›malar›n› bu ﬂekilde özetledikten
sonra daha önemli bir noktaya iﬂaret ediyor Küçükyalç›n: “Japon iﬂ dünyas› kendi
gelene¤ine dayanmaktad›r. Dolay›s›yla
bir zemin üzerinde durmaktad›r. Zaten
e¤er insanlar›n, kültürlerin, toplumlar›n
bir zeminleri yoksa yürümeleri mümkün
de¤ildir. Biraz ayk›r› ve alakas›z gibi geliyor ama Japonya’n›n en iyi yapt›¤› ﬂeylerden bir tanesi, bütün kütüphanelerinin
ilk raflar›n› sözlüklerle doldurmalar›. Her
detayl› alan için sözlükleri vard›r. Sözlük
ﬂu demek; tan›mlars›n›z, tan›m yapars›n›z, e¤er tan›mlar üzerinde uzlaﬂam›yorsan›z ortak bir zemininiz yok demektir.
Türkiye’de insanlar
birbiriyle konuﬂurlar,
anlaﬂt›klar›n› zannediyorlar ama tan›mlar üzerinde uzlaﬂam›yorlar.”

Birazdan ba¤lanacak ve bu
adam›n Türkiye’yle iliﬂkisi ç›kacak ortaya. Zaten ilginç olan da
bu. Ben zaten Türkiye’deki iﬂleri
ve faaliyetleriyle, oldu¤unu ö¤rendikten sonra, ilgilenerek baﬂlad›m ve çal›ﬂmalar›m beni çok
ilginç sonuçlara ulaﬂt›rd›. Eﬂi, dönemin Japon imparatorunun eﬂinin ablas›. Dolay›s›yla bir sonraki
imparatorun da teyzesi olmuﬂ
oluyor. Böyle bir akrabal›k ba¤›yla da, bütün Japonya’y› etkileyecek müthiﬂ sayg›n bir konuma
sahip. Görüyoruz ki bir yandan
baﬂrahipli¤i var ve ﬂu anda 10
milyon oldu¤u tahmin edilen bir
toplumun liderli¤ini yap›yor. I.
ve II. Dünya Savaﬂlar› aras›nda
büyük bir etki gücüne sahip bir
kamuoyu önderi. Bu zat, Bat›’ya
aç›lma döneminde do¤muﬂ ve
büyümüﬂ. Daha sonra da yirmili
yaﬂlar›n›n baﬂlar›nda ‹ngiltere’ye
dil ö¤renmesi için yollanm›ﬂ. Fakat iﬂte birçok Avrupal› Orta Asya’ya geziler düzenliyorlar. Orta
Asya’da ma¤aralar bulunuyor,
kaz›lar yap›l›yor, kal›nt›lar bulunuyor ve çok say›da a¤›rl›kla budist olan malzeme, tarihi malzeme, manüscriptler ve yazmalar
Avrupa’ya taﬂ›n›yorlar. Bu arada
Kont Otani henüz baﬂrahip de¤il.
Düﬂünüyor ki, “Ben budistim,
budizmin tarihini anlamak için
de Orta Asya’ya bakmam laz›m.
Bat›l›lardan ziyade benim gidip
oray› araﬂt›rmam laz›m.” Ve hemen gidip araﬂt›rma grubu kurarak kendi arkadaﬂlar›yla birlikte
Orta Asya’ya gitmeye karar veriyor. Bu arada 1901 y›l›nda ‹stanbul’a geliyor. Bu araﬂt›rma gezisi
1902 y›l› içerisinde de devam ediyor ve Orta Asya’daki Taklamakan
Çölü ve civar›nda çok say›da gezi
ve araﬂt›rmalar yap›yorlar ve baz›
eserleri Japonya’ya götürüyorlar.
1902 y›l›nda babas›n›n öldü¤ünü
duyarak, yeni baﬂrahip ilan edildi¤i için Hindistan’dan geri dönmek
zorunda kal›yor.

Baﬂrahiplikle birlikte
araﬂt›rmalar›na son mu
veriyor?
Baﬂrahiplik görevinden istifa
ediyor. Asl›nda bu mezhebin tari-
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hinde ilk defa görülmüﬂ bir ﬂey.
Bütün liderlik vas›flar›n› b›rak›yor ve Çin’e yerleﬂerek tamamen
sivil, seküler bir hayata geçiyor.
Bu y›llar aras›nda Orta Asya’ya
iki tane daha araﬂt›rma gezisi düzenliyor. Bir yandan Japonya’ya
budizmi ö¤retmeye ö¤retici olarak devam ediyor ama bir yandan da vizyon geliﬂtiriyor. Ve düﬂüncesi ﬂu... O dönemde Japonya’da geliﬂen bir Asyac›l›k fikri
var. Pan-Asyac›l›k deniyor buna.
Bu Pan-Asyac›lar, dünyada ilk
defa Japon düﬂünürler taraf›ndan
o dönemde geliﬂtiriliyor. Dedikleri ﬂey ﬂu; Asya Asyal›lar›nd›r.
Yani Bat›l›lar sömürgecilik yapmaktan vazgeçsinler, gitsinler
buradan, Asya Asyal›lara b›rak›ls›n. Ancak bir müddet sonra
Japon merkezi hükümetindeki
baz› görüﬂ sahipleri “Asya Japonlar›nd›r”a dönmeye baﬂl›yor.
Yani Bat›’n›n yapt›¤›n› bir çeﬂit
Japonlar üstlenmeye baﬂl›yor.
Dolay›s›yla da Asyal›lardan tepki görmeye baﬂl›yorlar.

Kont Otani ne diyor
bu duruma?
Diyor ki, Asya’y› Asyal›lara b›rak›n. Asyal›lar özellikle tar›ma
dayal› sanayiler geliﬂtirmek yoluyla kendi kendilerine geliﬂirler
ve halklar kendi aralar›nda al›ﬂveriﬂ yaparak refaha ulaﬂ›rlar ve
zaten mutluluk da burada sakl›d›r. Dolay›s›yla Güneydo¤u Asya’n›n de¤iﬂik bölgelerinde deneysel tar›m çal›ﬂmalar›na baﬂl›yor. Hangi bölgede ne üretilirse
ekonomik katk›s› olabilir ve bunlar nas›l iﬂlenerek ekonomik de¤ere dönüﬂtürülebilir üzerine çal›ﬂmalar yap›l›yor. ‹lginç olan ve
beni bu araﬂt›rmalara iten ﬂey de,
1914 y›l›yla 1924 aras› bütün bu
on y›lda araﬂt›rmalar›n› yapt›ktan
sonra, 1924 y›l›n›n Mart ay›nda
Tokyo’da ‹mparatorluk Oteli’nde
bütün Japon iﬂ dünyas›n› toplayarak, onlara hitaben ﬂöyle bir
konuﬂma yapar. Konuﬂman›n
baﬂl›¤› da “Yurtd›ﬂ› Yat›r›mlar›
Hakk›nda”d›r. Ve orda bütün Japon iﬂ dünyas›na gösterdi¤i hedef neresidir biliyor musunuz,
Türkiye Cumhuriyeti. Onlar› Türkiye Cumhuriyeti’nin gelece¤ine
yat›r›m yapmaya davet eder.

Ve Cumhuriyetin ilk
aylar›nda geliyor bu konuﬂma
Cumhuriyet yeni kuruluyor,
Mustafa Kemal önderli¤inde yeni
bir duygu do¤uyor ve o s›rada
belki de dünyada ilk defa birisi
Türkiye’ye katk›da bulunulmas›,
destek verilmesi gerekti¤ini söylüyor. Ve bunu yapan da bir Japon. Bunu yapt›ktan hemen sonra da, asl›nda bir aksiyon adam›
olarak, bunu gerçekleﬂtirebilmek
için çal›ﬂmalara baﬂl›yor. Daha
1925 y›l›nda ö¤rencilerinden bir
tanesini, ‹stanbul’a yolluyor. Ve
Türkçe ö¤renmesi için Galatasaray Lisesi’ne yazd›r›yor ve ilk
Türkçe ö¤renen Japon oluyor.
‹kinci yapt›¤› ﬂey, bir baﬂka ö¤rencisini Türkiye’nin ithalat ihracat rejimini ö¤renmesi ve nas›l
yat›r›m yap›labilece¤i konusunda
araﬂt›rmalar yapmas› için buraya
yolluyor. Henüz Japonya’n›n

Türkiye’de bir büyükelçili¤i yok,
Cumhuriyet yeni kurulmuﬂ, 1924
y›l›nda Türkiye’nin ilk milli bankas› ‹ﬂ Bankas› yeni kurulmuﬂ,
yeni
cumhuriyetin
nas›l
kal›naca¤›n›n cevab› aranmakta.
O s›rada bu insanlar geliyorlar ve
Türkiye’nin d›ﬂ ticaret rejimini
ö¤reniyorlar. Ard›ndan 1925 y›l›
içersinde, Osaka’da, tüm Japon
iliﬂkileri tarihinde ilk kurum olan,
ki günümüzde bu unutulmuﬂ bir
parçad›r, Türk-Japon D›ﬂ Ticaret
Derne¤i’ni kurduruyor. 1926
y›l›nda bir kez daha Türkiye’ye
geliyor. Ve gelirken asl›nda art›k
yat›r›m yapmak için geliyor.

Neler yap›yor Türkiye’de?
Türkiye’nin birçok bölgesini
dolaﬂ›r, Çukurova’ya gider, oray›
çok be¤enir ve oras› için “dünyan›n en iyi pamuklar› burada
yetiﬂebilir ve buras› Nil Havzas›’na rakip olacak bir yerdir” der. Toprak örnekleri toplar ve Ankara’ya döner. Sonra
nereye yat›r›m yapaca¤›na
karar vermek üzere Avrupa’da
geziye ç›kar. Ayn› y›l içerisinde sonbaharda tekrar gelir.
Bursa’da kal›r, kapl›calara
girer. Bu s›rada bir teklif
alarak h›zla Ankara’ya gider.
Çünkü onunla bu dünya vizyonunu paylaﬂan bir kiﬂi daha
vard›r, Mustafa Kemal. O da
toplumlar›n ülkelerin gelece¤inin, kalk›nman›n gelece¤inin tar›m ekonomilerinde, tar›m endüstrilerinde oldu¤unu
düﬂünerek Gazi Çiftli¤i’ni
oluﬂturmuﬂtu. Atatürk Orman
Çiftli¤i. Burada iﬂbirli¤ine giderler. O zaman çorak bir
toprak olan Gazi Çiftli¤inin
kalk›nd›r›lmas› için iﬂbirli¤ine
giderler. Ve bütün di¤er faaliyetlerini b›rakarak, bütün bilgi
birikimini ve kapitalini de getirerek Gazi Çiftli¤i’ne yat›r›r.
Bu bilinmeyen bir ﬂey, unutulmuﬂ bir sayfa. Ancak unutmamam›z gerekiyor çünkü Ankara gibi yepyeni bir baﬂkentte, Gazi Çiftli¤i gibi çorak topraklar üzerinde çal›ﬂan 7-8 kiﬂilik bir genç Japon grubu vard›r... Ve onlar›n ﬁangay’da yay›nlanan dergide yazd›klar› yaz›lar var elimizde. Yazd›klar›nda görüyorsunuz ki, o gençler
Ankara’n›n içinde bulundu¤u
halden etkileniyorlar. ﬁöyle
cümleler var; iki aya¤›m›z› s›ms›k› yere basarak Bat›’ya karﬂ›
mücadele edece¤iz. Bunu kendi kendilerine düﬂünmediler,
bunu orda beraber çal›ﬂt›klar›
insanlar›n ruhundan ald›lar.
Çünkü yeni cumhuriyet kendini var etmeye ve kendini dünyaya kabul ettirmeye çal›ﬂ›yordu. Tam o çak›ﬂma noktas›nda
onlar oradayd›. Bu çal›ﬂmalar
devam etmiﬂ ve Türkiye’deki
faaliyetler yat›r›mlar bununla
da s›n›rl› kalmam›ﬂ, 1929 y›l›nda Bursa’da, yerel giriﬂimci
Memduh Gökﬂen’le birlikte
dokuma fabrikas› kurulmuﬂ.
Fakat 1929 ekonomik krizine
rast geldi¤i için çok uzun vadeli olmam›ﬂ. 1933 y›l› itibariyle de maalesef Türkiye’deki
faaliyetleri sona ermiﬂ...
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