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İsanbul’un finans
merkezi olması için
eylem planı hazır
TİİK ve TAİK işbirliğiyle yapılan “Finans Merkezi İs-
tanbul: Perspektifler ve İtici Gücü Yaratmak” top-
lantısında konuşan TİİK Başkanı Suzan Sabancı Din-
çer, İstanbul’un finans merkezi olması için yürütü-
len çalışmalarda siyasi iradenin yüksek seviyede ol-
duğunu gördüklerini ve bundan memnuniyet duy-
duklarını belirterek, “İstanbul’u ilk etapta bölgesel,
daha sonra ise uluslararası bir finans merkezi yap-
mak için eylem planı hazır” dedi.
Türkiye’nin dinamik bir coğrafyada yer aldığına
dikkat çeken Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanı Ha-
luk Dinçer ise, İstanbul’un yeni ekonomik güç odak-
larının ortasında bulunduğuna dikkat çekti. Dinçer,
İstanbul’un ‘Kendi başına önemli bir ekonomik
merkez olmasının yanı sıra, küresel iş dünyasına Or-
tadoğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Balkanlar’ın ge-
lişmekte olan ekonomilerinde faaliyet göstermeleri
için de büyük fırsatlar’ sunduğuna işaret etti.
DEİK İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı konuş-
masında, 2010 yılında Dünya Kültür Başkenti
olan İstanbul’un, oynadığı rol itibariyle artık dün-
yanın barış ve küresel diplomasi merkezi haline gel-
diğine dikkat çekti. Yırcalı, “İstanbul, asırlara uza-
nan borsa alanındaki tecrübesi, küresel barışa kat-
kısı ve ekonomideki başarılarıyla Kuzey Afrika, Or-
tadoğu, Orta Asya ve Orta Avrupa’nın finans mer-
kezi olmayı hakketmiştir” diye konuştu.
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Türkiye
turizmde artık
marka haline
geldi

Moğolistan
madenleri Türk
yatırımcılar
bekliyor

Devlet destekleri
genişliyor,
ihracatçıların yolu
açılıyor
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Zmz
Afganistanlılar
Türkleri çok seviyor
Türk- Afgan İş Konseyi Başkanı Cihan Candemir,
“Afganistan’da nereye giderseniz gidin, en cahil Af-
gan vatandaşı bile ‘Türk’ dediğiniz zaman ‘Biz tarihten
çok yakınız, biz kardeşiz’ diyerek bütün sevgi ve sem-
patilerini ifade ediyorlar. Türkiye’ye yönelik çok bü-
yük bir sevgi ve sıcaklık var. Nereye giderseniz gidin
bunu görüyorsunuz. Türk olmak orada bir ayrıcalık”
diyor.
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Zmz

Türkler İtalyanlarla
Irak’ta iş yapacak
Türk-İtalyan İş Konseyi Başkanı Zeynep Bodur
Okyay, Türk Irak iş Konseyi ile önümüzdeki dönemde
bir çalışma planladıklarını söyledi. Okyay, Türkiye ve
İtalya KOBİ’lerinin başta Irak olmak üzere başka pa-
zarlara açılımını kolaylaştırmak adına bir görev üs-
teleneceklerini ifade etti. Irak’la birlikte Suriye’de de
İtalyanlarla ortak adım atacaklarını belirterek, “Ku-
zey Afrika’da da her ne adar nahoş gelişmeler olsa da
İtalyanların geçmişten gelen güçlü bir söz sahibi ol-
ma durumu var. Ülkelerin güçlü ve zayıf yanlarını iyi
analiz edip, birbirinin üzerine tamamlayıcı olarak ört-
üştürüp bir sinerji çıkarmak gibi bir hedefimiz var”
şeklinde konuştu.
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“Azerbaycan’la vize
ve gümrük kalksın”
Azerbaycan ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) im-
zalanırsa 3 milyar düzeyinde olan ticaret hacminin
yılsonuna kadar 5 milyar dolara çıkacağından kuş-
ku duymadığını vurgulayan Devlet Bakanı Zafer Çağ-
layan, “Gelin işadamlarımızın önündeki engelleri kal-
dırmak için aramızdaki gümrükleri kaldıralım” şek-
linde konuştu. Bunun yanı sıra, Çağlayan, Türk işa-
damlarının Azerbaycan’a vizesiz girebilmelerinin
Azerbaycan yetkilileri tarafından ele alınması gere-
ken bir konu olduğunu ifade etti.
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ZmzHüsnü Özyeğin, Çinli bankaları
Türkiye’de şube açmaya çağırdı
DEİK ve TÜSİAD’ın ‘Stratejik İş
Geliştirme’ birimi TÜSİAD
International, Çin Halk
Cumhuriyeti’nden gelen Shenyang
heyetiyle karşılıklı ticaret yatırım
fırsatları hakkında görüş
alışverişinde bulunmak üzere bir
toplantı düzenledi. Türk-Çin İş
Konseyi Başkanı Hüsnü Özyeğin
burada yaptığı konuşmada,
dünyanın en büyük bankası
konumunda olan ICBC China ve

diğer Çin merkezli bankaların
yurtdışında şube açtığını anımsattı
ve “Bizim temennimiz büyük Çin
bankalarının Türkiye’ye gelmeleri
ve temsilcilik açmaları. Yabancı
sermayenin akışkanlığı için
bankacılık sektörü çok önemli.
Çinli bankalar Türkiye’de şube
açarsa iki ülke arasındaki ilişkilerin
daha hızlı gelişeceğine
inanıyorum” dedi.
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DEİK demek
Türkiye demektir

Arap Odalar Birliği ile yeni
işbirliği projesi geliştirilecek
TOBB/DEİK Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Arap Odalar Birliği
ile 5 sektöre odaklanma kararı
aldıklarını, ulaştırma-lojistik,
bankacılık, müteahhitlik, turizm ve
sağlık sektörlerinde somut işbirliği
projeleri geliştireceklerini söyledi.
6. Türk-Arap Ekonomi
Forumu’nda konuşan
Hisarcıklıoğlu, Arap Odalar Birliği
ile her yıl bir araya geleceklerini
söyledi. Türkiye’den 44 oda ile 22

Arap ülkesinden ikişer odanın
“kardeş oda” ilan edileceğini ve
birlikte çalışmaya başlayacağını
anlatan Hisarcıklıoğlu, TOBB
Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi’nde 22 Arap
ülkesinden birer öğrenciyi burslu
okutacaklarını anlattı.
Hisarcıklıoğlu, Arap ülkeleriyle
ticaret hacminin yeterli olmadığını
ve yükseltilmesi gerektiğini söyledi
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ZAFER ÇAĞLAYAN
‘Türk-Ticaret müşavirleri ile DEİK

Toplantısı’nda konuşan Devlet Bakanı
Zafer Çağlayan, ticaret müşavirlerinin
Türk özel sektörünün radarı, eli kolu

gibi, adeta bir elemanı gibi
çalışacağını söyledi. Çağlayan, Dış

Ticaret Müsteşarlığı olarak DEİK ve
TOBB ile her türlü işbirliğine sonuna

kadar açık olduklarını belirterek,
“DEİK demek, Türkiye demek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de
herkesin üye olduğu bir kuruluş
konumunda bulunuyor” dedi.

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU
TOBB/DEİK Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki 5 yıl
içinde Türk şirketlerinin yurtdışında
20 milyar dolar yatırım yapmasının

öngörüldüğünü ifade ederek, “Demek
ki, küresel Türk şirketlerinin dünya

sahnesinde daha fazla yer alması için
çalışmalıyız. Bu yüzden, DTM ve
DEİK arasındaki işbirliğini daha
verimli hale getirmeyi, proje ve iş
geliştirme odaklı çalışmalarımızı
artırmayı hedefliyoruz” şeklinde

konuştu.

RONA YIRCALI
DEİK’in kurulduğu günden bu yana
düzenlediği 5 binden fazla etkinlikte
ticaret müşavirlerinin önemli katkısı

olduğunu hatırlatan DEİK İcra Kurulu
Başkanı Rona Yırcalı ise DEİK’in Türk
büyükelçiliğinin bulunduğu her ülke

ile iş konseyi kurmak istediğini
kaydetti. Yırcalı, geleneksel pazarların
dışına çıkarak, Latin Amerika, Sahra

Altı Afrika, Asya Pasifik bölgelerinin de
hedef pazarlar olduğunu, Asya’da 1
tirliyon dolarlık altyapı yatırımının

Türkleri beklediğini söyledi.
Sayfa k 7
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Hüsnü Özyeğin, Çinli bankaları
Türkiye’de şube açmaya çağırdı

Ömer ERTÜM

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
Türk-Çin İş Konseyi Başkanı Hüsnü
Özyeğin, dünyanın en büyük bankası
konumunda olan ICBC China ve diğer
Çin merkezli bankaların yurtdışında şu-
be açtığını anımsattı ve ''Bizim te-
mennimiz büyük Çin bankalarının
Türkiye'ye gelmeleri ve temsilcilik aç-
maları. Yabancı sermayenin akışkanlı-
ğı için bankacılık sektörü çok önemli.
Çinli bankalar Türkiye'de şube açarsa
iki ülke arasındaki ilişkilerin daha hız-
lı gelişeceğine inanıyorum''dedi.

DEİK ve TÜSİAD'ın ''Stratejik İş
Geliştirme'' birimi TÜSİAD Inter-
national, Çin Halk Cumhuriyeti'nden
gelen Shenyang heyeti ile karşılıklı ti-
caret ve yatırım fırsatları hakkında gö-
rüş alışverişinde bulunmak üzere
toplantı düzenledi. Özyeğin, burada

yaptığı konuşmada, Fiba Grubu'nun,
Shenyang şehrini İstanbul'dan sonra
ikinci şehirleri olarak kabul ettiğini be-
lirterek, bölgedeki AVM yatırımları-
nı hatırlattı.

Türkiye'nin son 10 yıldır Çin ile
ilişkilerini çok önemli bir yere koy-
duğunu, bu kapsamda siyasi, ticari,
sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişme-
si için önemli çaba sarf edildiğini
anlatan Özyeğin, iki ülkenin de geli-
şim hızına dikkati çekerek, ilişkilerin
geliştirilmesinin her iki ülke açısından
yararlı olacağının altını çizdi.

Geçen yıl sonu itibariyle Çin'in
GSMH'sinin 5 trilyon doları aştığını
ve Almanya ekonomisinin ardından
Japon ekonomisini de geride bırak-
tığını anımsatan Özyeğin, 2020 yı-
lında Çin'in bugünkü ekonomisine bir
Japonya, bir Almanya daha ilave
ederek 12,5 trilyon dolarlık ekonomik

büyüklüğe ulaşacağının tahmin edil-
diğini söyledi.

Çin’le iş yapmayan
büyüyemez
Özyeğin, ''Benim şahsi kanaatim,

Çin ile iş yapmayan bir sanayi grubu
dünyada globalleşmez, büyümesini
sürdüremez'' dedi. Çinli şirketlerin
Türkiye'de yatırım yapmaları için pek
çok fırsat bulunduğuna işaret eden
Özyeğin, termik santral, rüzgar ve gü-
neş enerjisi, lojistik ve liman yatırımları,
zengin maden yataklarının geliştirilmesi
ve otomotiv gibi alanlarda yatırım fır-
satları bulunduğunu anlattı.

Özyeğin, Ocak 2011 itibariyle
400'e yakın Çin firmasının Türkiye'de
faaliyet gösterdiğini, bu şirketlerin ser-
maye yapılarına bakıldığında serma-
yesi 500 bin doların üzerinde olan 34
şirket bulunduğunu söyledi.

Müteahhitlik
hizmetlerinde işbirliği
Hüsnü Özyeğin, iki ülke arasın-

daki ilişkileri ilerletmek için önemli
adımlar atıldığını, ülkelerin bir diğer
beraberlik konusunun ise müteah-
hitlik hizmetleri olduğunu söyledi. Çin
ile Türkiye'nin dünyada 40'ar milyar
dolarlık inşaat hacmine sahip oldu-
ğunu belirten Özyeğin, Türkiye'nin
bölgede güçlü olduğu ülkelerde, iki ül-
kenin işbirliği yapabileceğini anlattı.

İki ülke insanlarının birbirlerini
daha iyi tanıması için karşılıklı olarak
dillerin öğrenilmesi gerektiğini dile
getiren Özyeğin, Çin’de 150 Türk
üniversite öğrencisi, Türkiye’de ise 50
Çinli üniversite öğrenci bulunduğu-
nu, bu sayıyı arttırmak için her iki ül-
kenin de yeterli çabayı göstermesi ge-
rektiğini ifade etti.

‘Shenyang, şirketler
için fırsat sunuyor
Shenyang Belediye Halk Kongresi

Daimi Komite Direktörü Zhao Chang-
yi ise Shenyang'ın 190 ülke ile ticari iliş-
kisi bulunduğunu, şu ana kadar 10 bi-
nin üzerinde yabancı firmanın bölgeye

yatırım yaptığını kaydetti. 4 milyar do-
ların üzerinde yabancı yatırım çeken böl-
genin özellikle enerji ve elektronik ala-
nında önemli işbirliği potansiyeli sun-
duğunu belirten Zhao, ziyaretlerinin iş-
birliğine yeni bir boyut getireceğine
inandıklarını sözlerine ekledi. Shen-
yang GSYİH’sının 2010 yılında yüzde
16,3 artarken işsizlik oranının ise yüz-
de 4’ün altına indiğini belirten Zhao ay-
rıca, şehirde 94 büyük AVM yatırımı-
nın olduğunu, perakende sektörünün
yüzde 18,3 artışla 20 milyar Yuan’a ulaş-
tığını söyledi. Zhao, 2012 yılında ta-
mamlanması planlanan hızlı tren ile Pe-
kin – Shenyang arasındaki ulaşımın 2
saate ineceğini sözlerine ekledi.

TÜSİAD International Başkan
Yardımcısı aynı zamanda DEİK /
Türk – Brezilya İş Konseyi Başkanı Ay-
kut Eken, Çin ile Türkiye arasındaki ti-
caretin Türkiye aleyhine dengesizliği-

nin ortadan kaldırılması için Çinli
firmaların Türkiye'de, özellikle oto-
motiv enerji ve IT teknolojileri ala-
nında yatırım yapmasını arzu ettikle-
rini söyledi.

DEİK Türk-Çin İş Konseyi Başkanı Hüsnü Özyeğin,
Çin bankalarının Türkiye'ye gelerek, şube
açmalarını hedeflediğini; bunun ikili ilişkilere
büyük katkısının olacağını savundu

Çin Shenyang Eyaleti’nin büyüme hızı %14
Ekonomik Göstergeler, ’09 Değer Yıllık gelişme hızı
GSYİH 66.3 milyar dolar %14.1
Kişi başına düşen GSYİH 8.489 dolar %12.3
TÜFE 99.9 (2008 = 100) %-0.1
ÜFE 98.7 %-0.13
Toplam dış ticaret hacmi 6.57 milyar dolar %-7.7
İhracat 3.52 milyar dolar %-14.3
İthalat 3.05 milyar dolar %1.4
Doğrudan yabancı yatırım 5.41 milyar dolar %2.3
Yurtdışına doğrudan yatırım 1.04 milyar dolar -

Yatırım ve ticaret fırsatlarının ele alındığı toplanda Türk-Çin İş Konseyi Başkanı Hüsnü Özyeğin,
Shenyang Belediye Halk Komitesi Daimi Komite Direktörü Zhao Changyi’ye bir plaket verdi.

Aykut Eken, Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, Şili Bü-
yükelçisi L. Kenneth Palma Castil-
lo, Meksika Büyükelçisi J.Garcia
Amaral, Ekvador Ticaret Müsteşa-
rı Borys Mrjla Aguirre’nin katıldı-
ğı toplantıda Latin Amerika Ana-
dolu ile Buluşuyor Projesi hakkın-
da bilgi verdi. Bu proje çerçevesin-
de Latin Amerika ülkeleri ile Ana-
dolu kentleri arasında kültürel, ti-
cari ve eğitim alanlarında işbirliği
kurmayı hedeflediklerini anlatan
Eken, Bursa'nın genel anlamda

Balkan ülkeleriyle bütünleşmiş bir
şehir olduğuna dikkati çeken Bur-
sa Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe, kentin Avrupa ve
Balkanlar'la sosyo-ekonomik ilişki-
lerinin geçmişten bu yana güçlü ol-
duğunun altını çizdi. Başkan Alte-
pe, şu bilgileri verdi: "Bursa'da 13'ü
organize olmak üzere 23 sanayi

bölgesi bulunuyor. Yetişmiş insan
gücü bulunan, esnaf ve zanaatkârı
da yüksek kalitede hizmet veren bir
kentimiz var. Ancak Bursa artık sa-
nayiye doydu. Bu kapsamda şehrin
tarih, kültür ve turizm şehri olma-
sı yolunda çalışmalar yürütüyoruz.
Bu kapsamda farklı ülkelerle işbir-
liği içinde olmanın Bursa ve Türki-

ye'nin tanıtımı açısından faydalı
olacağına inanıyorum" Şili Bü-
yükelçisi L. Kenneth Palma Castil-
lo, Bursa'nın tarihî, kültürel ve do-
ğal güzelliklerinin yanı sıra potan-
siyelinin ve kapasitesinin çok etki-
leyici olduğunu söyledi. Castillo,
şöyle konuştu: "Bizim amacımız
Türkiye'nin yanı sıra özellikle Bur-

sa ile her alanda işbirliği kurmak. Bu
konuda Bursa ile bir kardeş şehir an-
laşması yapmayı da düşünüyoruz.
Hem kültürel hem de ticari açıdan
ilişkilerimizin güçlenmesi için her
konuda işbirliğine hazırız." Ekva-
dor Ticaret Müsteşarı Borys Mrjla
Aguirre ise kentin ekonomik dina-
mizminin heyecan verici olduğunu
belirterek, ticaret müsteşarlığını İs-
tanbul'dan Bursa'ya taşımayı dü-
şündüklerini belirtti. Türkiye'nin
tüm Latin Amerika ülkeleri için
önemli bir partner olduğuna da
dikkati çeken Aguirre, Bursa'nın
bu kapsamda göz önüne alınması
gereken önemli bir değer olduğunu
ifade etti. Meksika Büyükelçisi
J.Garcia Amaral da Bursa'nın tu-
rizm konusunda hızla yükseleceği-
ne inandığını belirtti.

Bursa, Latin
Amerika ile buluştu

Türk-Amerika İş
Konseyleri Başkan

Yardımcısı ve Güney
Amerika sorumlusu

Aykut Eken, Latin
Amerika ülkelerine

Anadolu şehirlerine
tanıtmaya devam ediyor.

Bursa ve İnegöl’de
toplanan Latin Amerika

ülke temsilcileri yeni
işbirlikleri yapılabileceğini

söyledi.

Bursa’da gerçekleştirilen “Latin Amerika Anadolu ile Buluşuyor” toplantısına Aykut Eken’le birlikte çok sayıda işadamı katıldı.

DEİK, Afrikalı yönetici ve bankacıları Türkiye’ye davet edecek
Türk Afrika İş Konseyleri Koordinatör
Başkanı ve Türk-Güney Afrika İş Kon-
seyi Başkanı Tamer Taşkın, DEİK’in Af-
rika’daki iş konseyi sayısının 15’e çıktı-
ğına işaret ederek, önümüzdeki dö-
nemde Afrika’dan önemli bankacı, işa-
damı ve yöneticilerin Türkiye’ye getiri-
lerek ilişkilerin güçlendirileceğini söyledi.

TOBB ve DEİK Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, 22 Nisan’da İstanbul
TOBB Plaza’da Türk-Afrika İş Kon-
seyleri Başkanları ile biraraya geldi.
Toplantıya Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra,
Türk Afrika İş Konseyleri Koordinatör
Başkanı ve Türk-Güney Afrika İş Kon-
seyi Başkanı Tamer Taşkın, Türk-Afri-
ka İş Konseyleri Koordinatör Başkan
Yardımcısı ve Türk-Mısır İş Konseyi
Başkanı Zuhal Mansfield, Türk-Sudan
İş Konseyi Başkanı Abdülkadir Taçyıl-
dız, Türk-Kenya İş Konseyi Başkanı Ali
Nahit Bozatlı, Türk-Fas İş Konseyi
Başkanı Banu Anıl, Türk-Uganda İş
Konseyi Başkanı Ersin Eren, Türk-Ni-
jerya İş Konseyi Başkanı Hakan Özel,

Türk-Tunus İş Konseyi Başkanı Levent
Soylu, Türk-Gana İş Konseyi Başkanı
Pelin Güneşoğlu, Türk-Moritanya İş
Konseyi Başkanı Sami Özdağ ve Türk-
Tanzanya İş Konseyi Başkanı Zekeriya
Şimşek katıldı. Toplantıda İş Konseyi
Başkanları ülkelerindeki gelişmeler hak-
kında bilgi vererek iş fırsatlarını dile ge-
tirdi. DEİK’in Afrika’ya açılım politika-
sı çerçevesinde önümüzdeki dönemde
Türk-Afrika İş Konseylerinden bek-
lentiler ve projeler ele alındı.

Yapılan toplantıyı değerlendiren
Taşkın, DEİK’in Afrika’daki iş konseyi
sayısının 15’e çıktığına işaret ederek, bu
sayının ileride daha da artacağını söyledi.
İş konseyi sayısının artmasıyla birlikte,
çalışmaların yoğunlaşmaya başladığını
anlatan Taşkın, “İş konseylerinin karşı
kanat başkanları, büyük iş adamları,
bankacı ve yöneticilerin Türkiye’ye ge-
tirmeyi, ilişkileri güçlendirmeyi planlı-
yoruz. Ayrıca dünyadaki ticaret müşa-
virlerimizle birlikte çeşitli organizas-
yonlar ve aktiviteler yapacağız” dedi.

“Afrika ile gümrük
sorunu çözülmeli”
Afrika'da Türk ürünlerine kalitesi ve

fiyatları nedeniyle büyük ilgi gösterildi-
ğini söyleyen Taşkın buna karşın Türk
ürünlerinin gümrük kapılarına geldi-
ğinde fiyat avantajını yitirdiğini ifade et-
ti. Gümrük Birliği anlaşması yapıldığı
dönemlerde Afrika pazarının Türki-
ye'nin hedefinde olmamasının sıkıntı-

sının bugün yaşandığına dikkat çeken
Taşkın, "Avrupa ürünleri Afrika'ya güm-
rüksüz girerken Türk ürünlerine yüzde
30 gümrük vergisi uygulanıyor ve cid-
di fiyat avantajımızı kaybediyoruz. Hü-
kümetler arası ikili görüşmelerle bu so-
run en kısa sürede çözümlenmeli" dedi.

Türkiye'nin geçmiş yıllarda ihraca-
tını Avrupa üzerine kurgulamasına kar-
şın 2008 ekonomik kriziyle birlikte Af-

rika'yı keşfettiğini kaydeden Tamer
Taşkın, Afrika'da 54 ülke bulunduğunu,
1 trilyon dolarlık gayri safi yurtiçi hası-
lası olduğunu, 550 milyar dolar ithala-
tı olduğunu bildirdi. Yalnızca tarım ve
madencilik sektörleri üzerinde yoğun-
laşma olduğunu ifade eden Taşın, bun-
ların dışında akla gelen her türlü sektöre
büyük ihtiyaç duyulduğuna dikkat çek-
ti. Türkiye'nin Afrika'da özellikle inşa-

at sektöründe yoğunlaştığına dikkat
çeken Taşkın, bölgedeki ülkelerinin bü-
yük bölümünde güvenlik sorunu olması
nedeniyle özellikle çelik kapıya büyük ih-
tiyaç duyulduğunu söyledi. "Bugüne
kadar fuarlara katılıp da tüm kapıları-
nı satmadan dönen çelik kapı üreticisi
tanımıyorum" diyen Taşkın ayrıca Af-
rika'da elektrik sorunu olması nedeniy-
le jeneratör konusunda da yapılan ça-
lışmalara da büyük ilgi olduğunu anlattı.

Turizm ve gıda sektörlerinin de
Afrika'da büyük ilgi gördüğüne işaret
eden Taşkın, şunları söyledi: “Mersin tu-
rizmde ciddi ölçüde ilerledi. Bölgede otel
yatırımları arttı. Buradaki tecrübeyi Af-
rika'ya taşıyabilirsiniz. Gittiğim ülkelerde
Mısır'da Hong Kong'da otel yöneticile-
rinin Türk olduğunu görüyorum. Afri-
ka'daki otellerde kovaya konulan sular-
la banyo yapılıyor. Kaliteli bir otel ve ot-
elcilik anlayışına ciddi ölçüde ihtiyaç var.
Gıda konusunda da özellikle makarna
ve un tüketimi çok fazla ve bu alanda çok
önemli bir pazar bulunmakta."

Afrika pazarında
ciddi avantajlarımız var
Türkiye'nin Afrika pazarında çok

önemli avantajlara sahip olduğuna
değinen Tamer Taşkın, öncelikle
THY aracılığıyla bölgeye ulaşımın
çok rahat olduğunu söyledi. Afrika ül-
kelerine vize alınması noktasında so-
run yaşanmadığını da vurgulayan
Taşkın, "Ayrıca Afrika ülkelerinde
Türklere büyük bir saygı ve Türk
ürününe büyük bir güven var. Avru-
pa'da olduğu gibi kendinizi ispatla-
manız, ürünlerinizin kaliteli oldu-
ğunu anlatmak için çaba sarf etme-
niz gerekmiyor" dedi. Afrika'nın en
önemli ülkesinin Güney Afrika ol-
duğunu anlatan Taşkın, 44 milyon
nüfusu bulunup maden ve turizmde
güçlü olduklarını söyledi. Afrika'nın
büyük bir pazar olduğunu vurgulayan
Taşkın, sözlerini, "Afrika pazarına
farklı bakın. 24 saat Afrika'ya bakın.
Bu Pazar sizler için hedef olsun. Çok
güçlü bir pazar" diye tamamladı.

Geçtiğimiz ay İstanbul TOBB Plaza’da gerçekleştirilen toplantıda, yeni iş konseyleri ve Afrika’da yaşanan gelişmeler ele alındı.
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TOBB/DEİK Başkanı Hisarcıklıoğlu, İsveçli işadamlarına seslendi: Volvo’yu sizden iyi üretiriz

Gelin, Türkiye’ye yatırım yapın

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ve Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu (DEİK) Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, İsveç Tİcaret Bakanı
Ewa Björling ve İsveçli işadamları-
na hitaben yaptığı konuşmada “Vol-
vo’yu sizden daha iyi üretiriz. Gelin
burda yatırım yapın” dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) tarafından düzenlenen Türk-
İsveç İş Konseyi toplantısında ko-
nuşan Hisarcıklıoğlu, 18. yüzyılda
Avrupa ülkelerinin İstanbul'da dai-
mi elçilik açmasının büyük bir im-
tiyaz olduğunu, Avrupa ülkeleri için-
de ayrıcılığı olan tek ülkenin ise İs-
veç olduğunu anlattı.

Hisarcıklıoğlu, 1737 yılında Os-
manlı devleti ile İsveç arasında tica-
ret anlaşması imzalandığını dile ge-
tirerek, Dolmabahçe Sarayı'ndaki
telefon santralini de İsveç şirketi
Ericson'un kurduğunu anımsattı.
Bunun dostluk ve ticaret ilişkilerinin
taçlandırılmasının en güzel ifadesi ol-
duğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu,
konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Türkiye olarak son 30 yılda bü-
yük bir değişim göstermekteyiz. 30
yıl önce 3 milyar olan ve yüzde
90'ını tarım ürünlerinin oluşturdu-

ğu ihracatımız, bugün 130 milyar do-
lar seviyesine ulaştı ve bunun yüzde
92'si de sanayi ürünü oldu. Kaliteli
mal üretiyoruz ve en yüksek fiyat re-
kabetini yapabilir durumdayız, bu-
nunla da gurur duyuyoruz. Bugün
otomotiv sektöründe ABD'den son-
ra 11 ayrı markanın üretildiği ikinci
ülke Türkiye'dir. İki yıl önce Japon-
ya'da Toyota'nın CEO'su '27 ülkede
imalat yapıyoruz ama sadece Türki-
ye'de sıfır üretim hatası var' dedi. Ge-
çen yıl Güney Kore'de Hundai'nin
CEO'su 'Dünyada sıfır üretim hata-
sı olan tek ülke Türkiye' dedi. Ma-
kedonya'da Renault marka araçlar-
da ''Made in Turkey'' olanlar ''Made
in France'' olanlardan daha pahalı-
ya satılıyor. Bizim iş adamımız ça-
lışkan, işçisi de iyi eğitim verilirse bü-
yük beceri sahibi. Gelin Türkiye’de
yatırım yapın Volvo’yu İsveç’ten da-
ha iyi ve ucuza üretiriz.''

İsveç markası olarak doğan; da-
ha sonra el değiştiren Volvo’nun İs-
veç’te üretim merkezleri bulunuyor.

Türkiye sadece
Türkiye değildir
Hisarcıklıoğlu, ''Gelin burada

yatırım yapın. Volvo için Türkiye bü-

yük bir pazar. Türkiye'yi sadece
Türkiye olarak da düşünmemek la-
zım. Bir tarafında Asya, bir tarafın-
dan Ortadoğu, bir tarafında Ku-
zey'deki ülkeler, bir tarafında AB. Bu
merkezin ortasında Türkiye. Türki-
ye şu anda gelinen noktada İtalya ile
Çin arasındaki en büyük sanayi de-

vi ve demokrasi ile yönetiliyor. Biz ne
kadar eksik desek de demokrasi ile
yönetiliyoruz'' diye konuştu.

Akdeniz çanağındaki ülkeler
arasında en iyi ve en ucuz turistik
tesislerin Türkiye’de bulunduğunu
kaydeden Hisarcıklıoğlu, İsveçliler'i
tatile Türkiye'ye davet etti.

Sizde para
bizde cesaret var
İsveç ve Türkiye arasındaki işbirli-

ği alanlarından birinin de müteahhit-
lik sektörü olabileceğini belirten Hi-
sarcıklıoğlu, şunları söyledi: ''Kimsenin
gidemediği cesaret edemediği Afga-
nistan'da biz varız. Irak ile en yüksek
kapasiteli iş yapan biziz. Bizde de ser-
maye yok. İsveç'te sermaye var, bizde de
cesaret var. Siz sermayenizi biz cesare-
timizi ortaya koyalım ve bu pazarda bir-
likte kazanalım. Özellikle İsveçli şir-
ketlerin Türkiye'yi tercih etmelerini
istiyorum. Türkiye fırsatlar ülkesi. Son
5 yılda 80 milyar dolar yabancı sermaye
geldi. İsveç'ten gelen çok az. Sizin bize
olan dostluğunuzu biliyoruz ve sizlerin
desteğine ihtiyacımız var.''

İsveç halkının her zaman Tür-
kiye'nin AB üyeliğini desteklediğini

belirten Hisarcıklıoğlu, iki ülke ara-
sında serbest ticaret anlaşması ol-
duğunu ancak malı alacak ve sata-
cak insanların engelli olduğunu,
bunun müthiş bir haksızlık oluş-
turduğunu anlattı.

Mal hareketlerinin serbest ama
kota uygulamasının yanlış olduğu-
nu ifade eden Hisarcıklıoğlu, ''Biz
AB'den hiçbir şey istemiyoruz. Türk
iş dünyası olarak istediğimiz şu, biz
bu yolda gideceğiz. Günü geldiği za-
man Norveç gibi biz de kabul eder
miyiz etmez miyiz ayrı ama sizin
desteğiniz çok önemli'' dedi.

Türkiye İsveç’e

rehber olabilir
İsveç Ticaret Bakanı Ewa Björ-

ling, Türk firmalarının Ortadoğu
ve Avrasya’da İsveç firmalarına reh-
ber görevi yapabileceklerini söyledi.
Bjönling, 'İsveç, bio teknoloji, yeşil
teknoloji, enerji verimliliği, ulaştır-
ma, telekomünikasyon, sağlık, eği-
tim konularında iyi. Türkiye'nin de
iş dinamizmi çok etkileyici. Bu iki
unsuru bir araya getirip başarılı iş-
birliklerine dönüştürebiliriz'' dedi.

Ülkesinin AB içindeki en yenilikçi

ülke olduğunu ifade eden konuk ba-
kan, bir çok ilginç şirketle birlikte ça-
lıştıklarını belirterek, odak noktala-
rının KOBİ'ler olduğunu söyledi.

İsveç şirketleri için Türkiye'de
farklı alanlarda büyük fırsatlar ol-
duğunu belirten Björling, şöyle de-
vam etti: ''İhracatı 5 yılda 2 misline
yükseltmek istiyoruz ve birçok kişi bu
konuda saf olduğumuzu düşünüyor.
Ben öyle düşünmüyorum. Onu yılla-
ra bölecek olursak yüzde 15 anlamı-
na gelir. İlk yıl hedefe ulaştık, amaç
devam etmek. İki ülke arasında yeni
sektörler ve pazarlar geliştirmek şart.
Türkiye zaten oturmuş bir pazar ve
var olan bir pazar. Ticaret iki ülke ara-
sında ufak sayılır. Artış potansiyeli var.
İsveç Türkiye'yi AB üyeliği konu-
sunda destekliyor. Bizim de daha
fazla Türk şirketine ihtiyacımız var.
Ticaret ikili ilişki; sadece ihracat de-
ğil, ithalat da olması lazım. İsveç, re-
fah içinde bir ülke. Ama 150 yıl ön-
ce durum aynı değildi. Neden değiş-
ti? Çünkü biz açıldık, diğer ülkelere ve
ticarete başladık. Biz dünyada küre-
selleşmiş ülkelerden bir tanesiyiz. Zi-
hinsel engeli aşmak lazım, bu engel
hem Türkiye'de hem İsveç'te hem de

dünyada var. Daha küresel düşünmek
ve küresel doğmak lazım. Türkiye'nin
AB üyesi olmasını arzu ediyoruz.''

İsveçli Türklerden 100
milyon dolar yatırım
Türk-İsveç İş Konseyi Başkanı İs-

hak Alaton, İsveç'te 130 bin Türk’ün ya-
şadığını, bunların bir kısmının Mar-
din'den giden Süryanilerden, büyük kıs-
mının ise Güneydoğu ve Anadolu'nun
muhtelif yerlerinden gidenlerden oluş-
tuğunu söyledi. Türk azınlığın İsveç'in
ekonomisine tamamen entegre oldu-
ğunu vurgulayan Alaton, şöyle konuş-
tu: ''İsveç'teki Türkler kendi araların-
da organize olarak İsveç Türk İşa-
damları Ağı'nı kurdular. Bunun içinden
bazı üyeler ki, içlerinde doktorlar, iş
adamları, bilim adamları var, Türkiye'ye
yatırım yapma fikrinden hareket etti-
ler. Bu doğrultuda kendi aralarında bir-
leştiler ve bir fon kurdular. Bu fon ile
Çatalca Serbest Bölge'de 100 milyon do-
larlık yatırım yaptılar. Alvimedika di-
ye... Burada stent, balon gibi ileri tek-
noloji içeren ürünler üretiliyor. 2 yıldan
beri çalışıyor. Dünyanın 70 ülkesine ih-
racat yapıyorlar. Bunun gibi başka ya-
tırımlara da hazırlanıyorlar.''

TOBB/DEİK Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çinli firmaya
satılmasına karşın üretim tesislerinin çoğu halen İsveç’te
bulunan Volvo’nun Türkiye’de daha ucuza ve kaliteli
üretebileceğini belirtti ve İsveçlileri Türkiye’ye yatırım
yapmaya çağırdı. Hisarcıklıoğlu, Toyota ve Hyundai’nin
Türkiye’deki tesislerinde sıfır üretim hatası olmasını
örnek verdi.

Türk-İsveç iş
konseyi yeniden
yapılandırıldı
13 Mart Çarşamba günü Türk-İsveç İş
Konseyi'nin yeniden yapılandırılmasına
ilişkin anlaşma imzalandı. Konsey Eş
Başkanlığını Svenska Enskilda Banken
(SEB) Başkan Yardımcısı Erik Belfrage
üstlendi.
Türk-İsveç İş Konseyi Eş Başkanı Erik
Belfrage Türkiye ile karşılıklı ilişkilerin
geliştirilmesi için çok büyük potansiyel
bulunduğunu ifade ederek, ''İsveç, çok
fazla teknoloji üreten bir ülke. Türkiye ise
yüzyıllardır ticaret yapıyor. Türkiye'nin
ticaretteki üstünlüğü ile bizim
teknolojideki üstünlüğümüzü bir araya
getirebiliriz'' dedi.

İsveç
ormanlardan
30 milyar
dolar
kazanıyor
İSVEÇ'İN ormanlardan elde
ettiği gelirin 30 milyar
doların üzerinde olduğuna
dikkati çeken Alaton,
''Türkiye'de ise orman
ürünlerinin katkısı sıfırdır.
İsveç'in ormanları devamlı
çoğalır. Kesilen her ağaç
için 3-4 fidan dikilir. Ben
Türkiye'de aynı metodu 35
sene önce tatbik etmek
istedim. Ama bu fikri kimse
satın almak istemedi. 1945
yılında Türkiye'nin yüzde
26'sı ormandı. Bu oran,
2000 yılında yüzde 9'a
düştü. İsveç ormanlardan
zenginlik yaratır, Türkiye
sadece bürokrasi yaratır''
diye konuştu.

TOBB/DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu İsveç Ticaret Bakanı Ewa Björling ve DEİK Türk İsveç İş Konseyi Başkanı İshak Alaton Türk-İsveç İş Forumu'nda işadamlarıyla biraraya geldi.

“Birlik olursak
hepimiz kazanırız”

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış, yurtdışındaki farklı derneklerin bir-
birlerine sahip çıkıyor olmasından mem-
nuniyet duyduğunu, yurtdışındaki Türkler
kazandıkça, birlik oldukça Türkiye’nin o ka-
dar güçlü olacağını, Türklerin birbirini ko-
ruyup kollamaları gerektiğini belirtti. DE-
İK/Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa
Bölge Komitesi Başkanı ve Hollanda Türk
İşadamları Derneği (HOTİAD) Başkanı
Turgut Torunoğulları 9 Nisan tarihinde
Amsterdam’da Devlet Bakanı Egemen Ba-
ğış’ın Hollanda ziyareti sırasında Türk giri-
şimcilerle sohbet toplantısı düzenledi. Türk
ekonomisindeki canlanmadan bahseden
Bağış, AB ortalamasının büyüme oranının

yüzde 1,5, Türkiye’nin büyüme oranının
ise yüzde 9 olduğunu hatırlatarak Avrupa’nın
en başarılı ülkesinin 3 katı daha hızlı bü-
yüyen bir ekonomimiz olduğunu, AB’nin
yaşlandığını, uzun vadede önyargılı olsalar
da, Türkiye’nin her geçen gün daha güçlü ol-
duğunu belirtti. Bağış, AB ülkelerinin Türk
vatandaşlarına uyguladığı vizeler konusun-
daki bir soru üzerine, bugün Brezilya’nın va-
tandaşları, Paraguay vatandaşları vizesiz
gelirken dış ticaretin yüzde 60’ını Avrupa’yla
yapan Türkiye’nin vatandaşlarının vize kuy-
ruklarında beklemesinin vicdansızlık oldu-
ğunu, hukuka da akla ve mantığa da aykırı
olduğunu, bunun en büyük kaybının Av-
rupa’ya olduğunu ifade etti.

45 yıl bekleyen
başka ülke yok
Egemen Bağış, AB üyeliği için müza-

kerelere başlamak üzere 45 yıl bekleyen
başka bir ülkenin olmadığını söyledi. Bağış,
Türkiye olarak 2014’e gün alabildiklerini ve
şu günlerde de Türkiye’nin AB’ye giriş sü-
recine çok engeller koyulduğunu ifade etti.

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen

Bağış’ın onur konuğu olduğu toplantıya,
Lahey Büyükelçisi Uğur Doğan, İstanbul Va-
li Yardımcısı Mustafa Altıntaş, Rotterdam
Başkonsolosu Esen Altuğ, Lahey Din Hiz-
metleri Müşaviri ve Hollanda Diyanet Vak-
fı (HDV) Başkanı Doç. Bülent Şenay, HO-
TİAD üyeleri, Sivil Toplum Örgütü temsil-
cileri, işadamları ve siyasiler katıldı.

Türk şirketlerine seminerler
verilmeli
Turgut Torunoğulları, Hollanda’da 16

bin civarında Türk işverenin çoğunun HO-
TİAD üyesi olduklarını ve Türkiye’de de ya-
tırımlar yaptıklarını bundan gurur duy-
duklarını belirtti. HOTİAD ve DEİK Avrupa

Bölge Komitesi olarak çalışmalarının devam
ettiğini, bu konuda Avrupa’daki Türk iş dün-
yasının sorunlarını, komite olarak hazırla-
nan raporlarla ilgili bakanlıklara sundukla-
rını ve Türk şirketlerine seminerler verilmesi
konusunda bakanlardan taleplerde bulun-
duklarını ifade etti. Büyükelçi Uğur Doğan
ise, eğitim ve iş alanında yapılan çalışmala-
rı takdir ettiklerini, HOTİAD gibi kuruluş-
ları desteklediklerini belirtti. HOTİAD’ın bu-
güne kadar birçok eğitim ve sosyal içerikli ba-
şarılı çalışmalara imza attığını söyleyen Do-
ğan, bunların çok önemsenecek konular
olduğunu, ayrıca kadın girişimcilerimizin ba-
şarılı çalışmalarından da duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi.

“Düşük risk profiliyle
rakiplere fark atıyoruz”
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin yük-
sek ve sürdürülebilir ekonomik büyüme, geniş
pazar erişimi, politik istikrar ve en önemlisi dü-
şük risk profili ile diğer gelişmekte olan piyasalar
arasında açık ara öne çıktığını vurgulayarak Da-
nimarka iş dünyasını Türkiye’de iş yapmaya da-
vet etti.

DEİK Türk-Danimarka İş Konseyi’nin 7-8 Ni-
san tarihlerinde Kopenhag’da düzenlediği top-
lantıda konuşma yapan Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek, hükümetin ulaşım altyapısının gelişti-
rilmesine ve enerji kaynaklarının çeşitlendiril-
mesine büyük önem verdiğini söyledi. Türkiye’de
mali disiplinin başarıyla sağlandığını, eğitim ve
ARGE harcamalarına bütçeden daha fazla
kaynak aktarıldığını ifade eden Şimşek, bu ge-
lişmenin oldukça olumlu olduğunu belirtti. Ba-
kan Şimşek, Türkiye’nin geçiş sürecinde oldu-
ğunu ve yargı reformu ile mali yardım reform-
larının devam ettiğini söyledi. Şimşek “Dani-
marka, Türkiye’nin AB’ne tam üyeliği konusunda
her zaman çok adil davrandı, bu yaklaşımın de-
vamını diliyoruz. Temel hak ve özgürlüklerin gü-
vence altına alındığı, demokratik ve refah sevi-
yesi yüksek bir Türkiye’yi hepimiz arzuluyoruz”
diye konuştu.

Toplantıda, Danimarka Sanayiciler Konfe-
derasyonu’nun ev sahipliğinde 8 Nisan günü
‘Türkiye İş ve Yatırım Ortamı Semineri’ ve ar-
dından ikili firma görüşmeleri gerçekleşti. Zi-
yarete Türkiye’den, Türk-Danimarka İş Konse-
yi Başkanı Feyhan Yaşar, Başkan yardımcısı
Mehmet Ali Neyzi, Başbakanlık Yatırım Destek
ve Tanıtım Ajansı Proje Koordinatörü Erkan Kap-
tan ile 20’ye yakın iş dünyası temsilcisi katıldı.

Danimarka Sanayiciler Konfederasyonu
Pazar Direktörü Hans Peter Slente, uluslarara-

sı rekabetçilik indeksinde Danimarka’nın üst sı-
rada yer aldığına vurgu yaparak Danimarka iş
dünyasının Türkiye ile iş yapma arzusu içinde
olduğunu kaydetti. Her iki ülke iş dünyası ara-
sındaki diyalogun güçlenmesi yönünde DEİK ile
işbirliğinde gerekli katkıyı sağlamaya hazır ol-
duklarını belirtti. Türk-Danimarka İş Konseyi Baş-
kanı Feyhan Yaşar ise, Danimarkalı firmaların
dünya lideri konumunda oldukları bilişim, de-
nizcilik, yenilenebilir enerji, çevre teknolojilerinin
(düşük karbon teknolojileri) yanı sıra, sağlıklı ya-
şam ürünleri, gıda sanayi, inşaat/altyapı, teks-
til-hazır giyim alanlarında her iki ülke veya
üçüncü pazarlarda işbirliği fırsatlarının gelişti-
rilmesine dikkati çekti. Danimarka’nın Ankara
Büyükelçisi Ole Egberg Mikkelsen, Türkiye ile
Danimarka ekonomilerinin birbirlerini tamam-
layıcı nitelikte olduğunu, karşılıklı ticaret ve ya-
tırım ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde işbirliği için-
de daha çaba sarfedilmesi gerektiğini kayde-
derek Sayın Bakan Şimşek’in Kopenhag ziya-
reti ve ardından Mayıs 2011’de Danimarka Dış-
işleri Bakanı’nın Türkiye ziyareti ile ikili ilişkilerin
ivme kazanacağını vurguladı.

Devlet Bakanı ve
Başmüzakereci Egemen
Bağış, yurtdışındaki Türklere
seslenerek, “Siz kazandıkça
ve birlik oldukça Türkiye de
o kadar kazanır ve güçlenir.
Türklerin birbirini koruyup
kollaması gerekiyor” dedi. Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış DTİK Avrupa Bölge Komitesi üyeleleriyle Hollanda’da biraraya geldi.
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Pakistan’la ticaret için niyet var, yol yok

14 Nisan’da Ankara’da Pakistan Cumhur-
başkanı Asıf Ali Zerdari ve Devlet Bakanı
Mehmet Aydın’ın konuk olduğu Türkiye-
Pakistan İş Forumu’nda konuşan TOBB
/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
iki ülke arasında doğrudan gemi seferleri ol-
maması nedeniyle bir konteynırın 45 gün-
de ulaşabildiğini hatırlattı ve “Mevcut piyasa
koşulları içinde takdir edersiniz ki; bu re-
kabet edilebilir bir durum değildir” dedi.

TOBB/DEİK Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu’nun ev sahipliğindeki Foruma Pakistan
Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Devlet
Bakanı Mehmet Aydın ve DEİK Türk-Pa-
kistan İş Konseyi Başkanı Hüseyin Akın’ın
yanı sıra iki ülkeden çok sayıda işadamı ka-
tıldı. “Birlikte çalışıp, 2012 yılı sonunda, kar-
şılıklı ticaretimizi, en az iki milyar dolar ola-
rak görmeliyiz” diye konuşan Hisarcıklıoğ-
lu, iki ülke arasında, başta enerji, altyapı, in-
şaat ve müteahhitlik olmak üzere pek çok
alanda işbirliği potansiyeli bulunduğuna
işaret etti.

ECOTA ticaret
hacmini artıracak
Aralık ayında, Pakistan Başbakanı Yusuf

Rıza Gilani’nin Türkiye’yi ziyareti vesilesiy-
le, iki ülke arasında imzalanan ortak bildiriyle
ECO Ticaret Anlaşması’nın (ECOTA), iki ül-
ke arasında uygulanmaya başlaması kararı
alındığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Söz ko-
nusu bildirinin bir an önce hayata geçiril-
mesinin, ülkelerimiz arasında ticaret hac-
minin artmasını kolaylaştıracağına inanı-
yoruz. İkili ticaretimiz son on yılda artma eği-

liminde olmakla beraber, henüz 1 milyar do-
lar civarındadır. Birlikte çalışıp, 2012 yılı so-
nunda, karşılıklı ticaretimizi, en az 2 milyar
dolar olarak görmeliyiz” ifadesini kullandı.

TOBB/DEİK Başkanı Hisarcıklıoğlu
konuşmasına şöyle devam etti: “İki ülke ara-
sında, başta enerji, altyapı, inşaat ve müte-
ahhitlik olmak üzere pek çok alanda işbir-
liği potansiyeli mevcuttur. Örnek olarak,
Sindh Eyaleti’nin güneyindeki Tatta bölge-
sinde Zülfikarabad adıyla kurulacak yeni şeh-
rin inşasında, Türk müteahhitlerinin hizmet
vermesini istiyoruz.Ancak, ekonomik iliş-
kilerimizin geliştirilmesinde destekleyici
mekanizmaların da güçlendirilmesi gerek-
mektedir. Bu çerçevede, özellikle aramızdaki
bankacılık sistemini ve altyapısını güçlen-
dirmeliyiz.

Diğer taraftan, öncelikli olarak, ticaretin
temel hizmeti olan ulaştırma ağlarımızı ge-

liştirmeliyiz. Halen iki ülke arasında doğ-
rudan gemi seferleri olmadığı için İstan-
bul’dan yüklenen bir konteynırın Pakis-
tan’a ulaşması 45 günü bulmaktadır. Tak-
dir edersiniz ki, lojistik maliyetlerinin önem-
li bir rekabet unsuru olduğu günümüz piyasa
koşullarında, bu kabul edilebilir bir durum
değildir.”

"Karayolu Taşımacılık Komite
toplantıları hemen başlamalı"
Hisarcıklıoğlu konuşmasında şu ko-

nulara değindi, “Türkiye ile Pakistan arasında
Karayolu Taşımacılık Komite Toplantıları-
nın hemen başlatılmasını istiyoruz. Esasen,
Pakistan’ın biran önce TIR sistemine üye-
lik sürecinin tamamlanmasını önem arz
etmektedir. Bu yönde gereken her türlü
desteği vermeye hazır olduğumuzu da be-
lirtmek istiyorum. İkili ticaret hacmine bü-

yük katkı sağlayacak “İstanbul- İslamabad
Konteynır Tren Hattı” projesinin Niyet
Deklarasyonunun imzalanarak, biran önce
hayata geçmesini istiyoruz.”

“Depremde Pakistanlı
kardeşlerimizin yanında olduk”
Türk özel sektörü olarak, daha güçlü bir

Pakistan’ın, daha güçlü bir Türkiye anlamına
geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Bunun
içindir ki, geçen yıl meydana gelen sel fela-
ketinde, Türk iş âlemini hareket geçirdik ve
5 milyon dolarlık bir nakdi yardım sağladık.
Türkiye’yi bağımsızlık mücadelesinde, 1999
depreminde yalnız bırakmayan Pakistanlı
kardeşlerimizin yanında olduk, acılarını
paylaştık” dedi.

2050 yılında Pakistan’ın, 2 trilyon do-
larlık ekonomik büyüklük ile en büyük 20
ekonomiden birisi olmasının öngörüldüğünü

ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Türk özel sektö-
rü olarak bizler, Pakistan’ın bu hızlı gelişme
sürecine katkı sağlamak, Pakistan’ın ya-
nında ve ortağı olmak istiyoruz” dedi.

Bütün tekliflere açığız
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zer-

dari ise, Türk iş adamlarına ülkesine yatırım
yapmaları çağrısında bulunarak, "Bütün
tekliflere açığız, bunları gelin, bizimle tartı-
şın. Bu şekilde sonraki yüzyılı, Asya yüzyı-
lına dönüştürebiliriz" dedi.

Zerdari, kendi görüşleri ve hayallerinin
aslında Benazir Butto'nun görüşleri ve ha-
yalleri olduğunu belirterek, "Türkiye'yi ba-
na o öğretti" diye konuştu. "Fikirlerimiz ve
ilişkilerimiz artarsa ülkelerimize hizmet
edebiliriz" diyen Zerdari, “Önümüzdeki ne-
sillerin üzerinde yürüyeceği yolları inşa et-
meliyiz. Bu nesil, evrensel bir nesil olacak"

dedi. Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari, ül-
kesinde başka ülkelerden iş adamlarının ça-
lışmasına da itirazı olmadığını ama "kendi
kardeşleriyle Türklerle çalışmak istediğini"
belirterek, rekabetin giderek arttığı bir dün-
yada taşıma ve ulaşım standartlarının hız-
la yükseltilmesi gerektiğini vurguladı. Türk
iş adamlarına ülkesine yatırım yapmaları
çağrısında bulunan Zerdari, "Bütün teklif-
lere açığız, bunları gelin, bizimle tartışın. Bu
şekilde sonraki yüzyılı, Asya yüzyılına dön-
üştürebiliriz" dedi.

"Başbakan'ı önemli bir proje
için ikna etmeye çalıştım"
Cumhurbaşkanı Zerdari, toplantıya geç

kalma nedenini açıklarken "Başbakan (Re-
cep Tayyip Erdoğan) ile görüşmesinin uzun
sürdüğünü, Erdoğan'ı önemli bir proje için
ikna etmeye çalıştığını" söyledi. Bu projenin
ne olduğunu açıklamayacağını belirten Zer-
dari, projenin iş adamlarını ilgilendirdiğini,
onların yararına olacağını belirtti.

Türk yatırımcılarına, özellikle Pakis-
tan'daki karayollarının inşası için çağrıda bu-
lunan Zerdari, 99 yıl kullanım hakkı ve ka-
zançtan pay önerdiklerini söyledi. Pakis-
tan'ın, yaklaşık 150 milyonluk nüfusa sahip
olduğunu ve nüfusun yüzde 65'inin genç-
lerden oluştuğunu kaydeden Zerdari, genç
nüfusun eğitilmesinin gelecek için büyük bir
potansiyel ve avantaj anlamına geleceğini
kaydetti. Zerdari, Türkiye'deki turizm po-
tansiyeline dikkati çekerek, Arap ve Çinli tu-
ristlerin gelecekte Türkiye'yi daha fazla zi-
yaret edeceğini belirtti.

Ticari ilişkiler ivme kazandı
Türk-Pakistan İş Konseyi Başkanı Hü-

seyin Akın da konuşmasında, iki ülke ara-
sında ticari ilişkilerin son dönemlerde ivme
kazandığını belirterek, temaslardaki artışın
bu noktada taşıdığı önemin altını çizdi.

Süreçte emeği geçenlere teşekkür eden
Akın, iki ülkenin yüksek potansiyele sahip
olduğunu belirtti ve işbirliğini geliştirmek ge-
rektiğine vurgu yaptı.

TOBB/DEİK Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile
Pakistan arasındaki ticaret
hacminin yaklaşık 1 milyar
dolarla iki ülke arasındaki sıcak
ilişkileri yansıtmadığını, bu
rakamı iki yıl içinde iki katına
çıkarmak için ulaşım sorununu
çözmek gerektiğini belirtti

Afganistan
yatırıma
çağırıyor
H. Çağla MAZLUM

Güvenlik açısından dünyanın en problem-
li yerlerinin başında gelen Afganistan, ma-
dencilik alanında en önemli merkezlerinden
biri olmaya aday. Mevcut piyasa değerleri-
ne göre Afganistan’ın maden potansiyeli 3
trilyon dolar düzeyinde. DEİK Türk-Afgan
İş Konseyi, Afganistan Madenler Bakanlı-
ğı, Afganistan Ticaret ve Sanayi Odası ve Af-
ganistan Yatırım Ajansı’nın davetlisi olarak
15-19 Nisan tarihleri arasında 25 işadamıyla
birlikte bu ülkeye bir ziyaret düzenledi.

Afganistan Madenler Bakanı Vahidul-
lah Şehrani, maden, doğalgaz, petrol, çi-
mento ve mermer kaynakları ile madenci-
lik alanındaki yasal düzenlemeler, önü-
müzdeki dönemde başlatılacak projeler
hakkında Türk işadamlarına ayrıntılı bir su-
num yaptı. Şehrani’nin verdiği bilgiye göre
3 trilyon dolarlık bir potansiyeli ifade eden
Afganistan’ın madenleri arasında petrol,
doğalgaz, kömür, bakır, demir, altın önem-
li yer tutuyor. Afganistan, cep telefonu, diz-
üstü bilgisayar ve BlackBerry pillerinin
üretiminde kilit bir materyal olan lityumda

en büyük rezervi olan ülkeler arasında gös-
teriliyor. Son keşiflerle birlikte, ‘Petrol kay-
nakları açısından Suudi Arabistan neyse; lit-
yum rezervleri açısından Afganistan odur”
deniyor. Şehrani, Türk işadamlarını ma-
dencilik alanında yatırım yapmaya davet et-
ti. Şehrani, toplam değeri 2 milyar dolar tu-
tan iki ayrı baraj projesini Türk işadamlarına
tanıttı.

Ahmet Aydeniz İnşaat Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Meriç Aydeniz ve Bal-
hab'daki bakır madeni ihalesine ilgi gösteren
Yıldızlar SSS Holding temsilcileri ayrı ayrı
Madenler Bakanı Şehrani'yle biraraya geldi.
Türk şirket yetkilileri Madenler Bakanlı-
ğı’nın jeologlarıyla da biraraya gelerek Balhab
bölgesi hakkında ayrıntılı bilgi edindiler.

Afgan yetkililer, Türk işadamlarını ma-
denlerin yanı sıra altyapı projelerinde de yer
almaya çağırdı. Kamu İşleri Bakanlığı’nın ve-
rilerine göre önümüzdeki beş yıl içinde ya-
pılması planlanan ve yenilenecek yollar için
5,2 milyar dolarlık kaynak aktarılacak.

Ekonomi Bakanı Abdül Hadi Argandi-
val, Afganistan'daki genel ekonomik duru-

ma ve önümüzdeki dönemde başlatılması
öngörülen büyük çaplı altyapı projelerine da-
ir Türk işadamlarına bilgi verdi, Türk ser-
mayesini Afganistan'a beklediğini söyledi.

Heyet onuruna Türkiye Büyükelçili-
ği’nde Büyükelçi Basat Öztürk tarafından bir
akşam yemeği verildi. Yemeğe, Madenler Ba-
kanı Şehrani, Bayındırlık Bakanı Hamidi, Sa-
nayi ve Ticaret Bakanı Enverül Hak Ahadi,
AISA Başkanı Delevari, Belediye Başkanı Yu-
nus Nevendiş, Su ve Enerji Bakan Yardım-
cısı, TİKA Kabil Bölge Koordinatörü İhsan
Bostancı ve çok sayıda üst düzey Afgan bü-
rokrat ve işadamı katıldı.

Ziyaret kapsamında Türk-Afgan İş Kon-
seyi'nin, kuruluşuna dair protokol eşbaş-
kanlar Cihan Candemir ve Afganistan Sanayi
ve Ticaret Odası Başkanı Kurban Hakçu ta-
rafından imzalandı.

Kabil Bölge Komutanı (KBK) Tuğge-
neral Rafet Sevinç Şaşmaz, heyetin Afga-

nistan içinde güvenli bir şekilde temaslarda
bulunması için birebir ilgilendi ve heyet onu-
runa Doğan Kışlası’nda bir öğle yemeği
verdi.

DEİK Türk-Afgan İş Konseyi Başkanı
Cihan Candemir ve heyetteki işadamları
KBK tarafından tahsis edilen helikopterle Ye-
ni Kabil şehrinin inşa edilmesi öngörülen
Dehsabz ve Barikat bölgesinde havadan
incelemede bulundu.

Yasalar yatırımcıyı koruyor
Afganistan Yatırım Ajansı’nın verdiği bil-

giye göre, ülkede yabancı yatırımcıların
mülkiyetiyle ilgili bir sınırlama yok. Kar
transferi konusunda da yatırımcılar tama-
men serbest. Makine ithalatından vergi
alınmıyor. Hammadde ve aramalı ithalatı-
na getirilen vergi ise sadece yüzde 1. Anlaş-
mazlıkların çözümünde uluslar arası tahkim
yolu açık.

Mesleki eğitime destek
AFGANİSTAN’IN yeniden inşasında ihtiyaç duyulacak inşaat işci ve ustalarının eğitim ve
standardizasyon konusunda Türk-Afgan İş Konseyi – İNTES işbirliğinde, TİKA desteğinde meslek
kursları açılması için girişim başlatıldı. Türk-Afgan İş Konseyi’nin Afganistan ziyaretinde bu
amaçla çeşitli teknik meslek okulları ziyaret edildi. Eğitim Bakanı Faruk Vardak'ın Özel Kalem
Müdürü Sarwar Azizi ve Danışmanı Sıddık Weera'yla, Eğitim ve Çalışma, Sosyal İşler, Şehitler ve
Engelliler Bakan Yardımcısı Sima Gani ile görüşüldü. Sima Gani, önümüzdeki hafta meslek kursları
programını Devlet Başkanı Hamid Karzai’ye bizzat sunacağını belirtti. Görüşmeler sonucunda
Afganistan Bakanlıklarından uzman bir heyetin İNTES'in davetiyle Türkiye’yi ziyaret ederek
incelemelerde bulunmasına karar verildi.

Türk-Afgan İş Konseyi, heyette yer alan işadamlarıyla ülkedeki yatırım ve ticaret potansiyelini ele aldı.

Türkiye Özbekistan
için örnek ülke
Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Ulfat Ka-
dirov, Özbekistan'da 600'den fazla Öz-
bek-Türk şirketinin, 100'den fazla da Türk
şirketinin çalıştığını ifade ederek, “Türkiye,
Özbekistan için önemli ülke, çünkü bu-
günkü Türkiye farklı, modern, demokratik
yoldan giden ve geleceği parlak olan bir ül-
kedir. Bu nedenle Türkiye, Özbekistan için
bir örnektir'' diye konuştu.

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merke-
zince (ASAM) düzenlenen ''Bağımsızlığının
20. Yıl Dönümünde Özbekistan-Türkiye
İlişkileri ve Karşılıklı İş İmkanları'' konu-
lu toplantının açılışında konuşan Kadirov,
''Türkiye ve Özbekistan halkı arasında bir
yakınlaşma var. Bugün Özbekistan'da çok
ihtiyacımız var. Türk iş adamları Özbekis-
tan'da çalışsın istiyoruz, çünkü halkımız on-
ları çok iyi tanıyor ve seviyor. Bizde çok im-
kanlar var, çok sektör var ki burada tecrü-
beli Türk iş adamları çalışsa çok memnun
oluruz. Türk iş adamları çok tecrübeli ve
dünya pazarını biliyor'' dedi.

Kadirov, Türkiye'nin bölgesi için önem-
li bir ülke olduğunu vurgulayarak, ''Bu
bölgede Türkiye'nin büyük bir rolü vardır.
Bunun için ben inanıyorum ki; gelecekte de

ne olursa olsun Türkiye ve Özbekistan bir-
lik ve beraberlik içerisinde çalışacaktır”
şeklinde konuştu.

Özbekistan’ın emin adımlarla ekono-
mik, sosyal gelişme, barış ve refah yolunda
ilerlediğini söyleyen Türk-Özbek iş Konseyi
Başkanı İzzet Ekmekçibaşı, kriz ortamına
rağmen kardeş Özbekistan’ın ekonomisinin
kayda değer oranlarda büyümeye devam et-
mesinden çok mutlu olduğunu belirtti.

Ekmekçibaşı, “Sayın Karimov, krizden
çıkış için önerdiği yöntemleri öncelikle
kendi ülkesine uygulayarak başarılar elde et-
miştir. Bu başarılı örneklerin çeşitli ülkelerde
konunun uzmanları tarafından değerlen-
dirilerek uygulanması gerektiğini düşü-
nüyorum.

Singapur’da Türkiye tanıtıldı
Türk-Sinagapur İş Konseyi,
28 Mart 2011 tarihinde kar-
şı kanat kuruluşu Singapu-
re Business Federation
(SBF) ile Singapur, York
Otel’de “Türk-Singapur İş
Konseyi” I. Ortak Toplantı-
sı’nı ve “Türkiye-Avrupa ve
Orta Doğu’nun Merkezi”
Türkiye Tanıtım Toplantısı
gerçekleştirdi.

Yürütme Kurulları I. Or-
tak Toplantısı’na Türk tara-
fından; Türk-Singapur İş
Konseyi Başkanı M. Pınar
Aran, Yürütme Kurulu Üye-
si Tarkan Deniz, Singapur Ticaret Müşavi-
ri Gökhan Örnek ve Koordinatör Yardımcısı
Burcu Sonsoy katıldı. Singapur-Türk İş
Konseyi üyelerinin de hazır bulunduğu
toplantıda 8-15 Haziran 2009 tarihinde İs-

tanbul’da imzalanan İş Kon-
seyi Kuruluş Anlaşması’nda
yer alan maddelerin üzerin-
den geçildi ve işbirliği yapıla-
bilecek sektörler ve alanlar
tespit edildi. 2012 yılında
Türk-Singapur İş Konseyi 2.
Ortak Toplantısı’nın Nisan
ayında İstanbul’da yapılma-
sına karar verildi.

Yüzün üzerinde Singa-
purlu katılımcının bulunduğu
“Türkiye-Avrupa ve Orta Do-
ğu’nun Merkezi” konu başlıklı
Türkiye tanıtım toplantısında
Singapur-Türk İş Konseyi Baş-

kanı Larry Lam, Türk-Singapur İş Konseyi
Başkanı M. Pınar Aran konuştular. Başba-
kanlık Yatırım Teşvik ve Destek Ajansı Baş-
kan Yardımcısı Dr. Hüseyin Aslan “Türki-
ye’de Yatırım Ortamı“,konulu sunum yaptı.

Türk-Singapur İş Konseyi
Başkanı M. Pınar Aran

Türk-Özbek İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı

Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasında enerji, altyapı, inşaat ve müteahhitlik başta olmak üzere pekçok alanda işbirliği potansiyeli olduğunu belirterek, Zülfikarabad adıyla kurulacak yeni şehri Türklerin yapabileceğini söyledi.
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TOBB ve DEİK Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu Saraybosna İş Forumu’nda
yaptığı konuşmada Balkanlar'ın tü-
ketim pazarı olan Avrupa ile yeni eko-
nomilerin üretim pazarları arasında bir
köprü noktasında olduğuna dikkati
çekerek ''Eğer bu fırsatı Balkanlar iyi de-
ğerlendirirse hepimiz kazançlı olacağız''
diye konuştu. Dünya üretiminin yüz-
de 51'inin Türkiye'nin doğusunda ger-
çekleştiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu,
dünya tüketiminin ise Türkiye'nin ba-
tısında gerçekleştiğine işaret etti.

Hisarcıklıoğlu, Balkanların bütün
bu süreçlerin içerisinde ''köprü vazife-
sini'' iyi oynaması halinde bu bölgenin
''anahtar yeri'' olacağını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, 19. yüzyılın ilk ya-
rısında kaleme alınmış Türk tarihi
eserlerinden birisinde, Bosna-Her-
sek'teki ticari hayata da yer verildiğine
işaret ederek, burada gerçekleşen yük-
lü miktardaki alışverişlerde senede ve
şahide ihtiyaç olmadığı, verilen sözün
senet olduğunun yazıldığını dile getir-
di. Bu anlayışın bugün de Bosna-Her-

sek'te devam ettiğini belirten Hisar-
cıklıoğlu, ''Umuyorum ki Bosna'da ya-
pılan bu İş Forumu aramızdaki güven
ortamını aynı şekilde güçlendirecektir''
diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, son 20 yıl-
da küreselleşmenin ve 1990'lı yıllarda
yaşanan ve özellikle de Balkanlar'ı et-
kileyen siyasi dönüşümlerin etkili ol-
duğuna işaret ederek, ''2008'e geldiği-
mizde ise gördük ki 1990'lı yıllarda or-
taya çıkan küreselleşme ve globalleşme,
dünyadaki ticareti artırırdı, fakat refa-
hın ve adaletin adil paylaşılmadığını bir
kere daha ortaya koydu'' dedi.

2008'de başlayan krizin ana ne-
denlerinden birinin küreselleşmeyle
birlikte farklı ülkelerde ve uzak mesa-
felerde bulunan finansman kuruluşla-
rın sorunlarının birbirini etkilemesi
olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
''2011'de ise dünyada 1990'lı yıllarda-
ki görmüş olduğumuz siyasal dönüşü-
mün yeni bir başlangıcının arifesinde-
yiz. 2011'deki siyasi dönüşümü eğer iyi
okuyabilirsek bu sürecin kazananları
arasında olabiliriz'' şeklinde konuştu.

Güç merkezleri kayıyor
Devlet Bakanı ve Başbakan Yar-

dımcısı Ali Babacan ise Saraybosna İş Fo-
rumu’nun açılışında yaptığı konuşmada,
Bosna-Hersek ile işbirliğine büyük önem
verdiklerini vurgulayarak, ''Bütün dün-
ya şu anda çok ciddi değişimler yaşa-
maktadır. Fakat çok iyi işbirliği de gö-
rüyoruz dünyada, mesela Avrupa Birli-
ğinde görüyoruz, doğu güneydoğu Av-
rupa'da da görüyoruz işbirliğinin çok iyi
sonuçlarını. Hepimiz el birliğiyle kötü du-
rumları yenebiliriz ve şimdi bugün el-
birliği kurmak üzere Bosna Hersek'teyiz''
dedi.

Türkiye'nin ilerleyen, büyüyen, ba-
şarılı bir Bosna-Hersek görmek iste-
diğini, böyle bir ülkenin sadece bölge
için değil, dünya için ''model oluştu-
rabileceğini'' kaydeden Babacan, dün-
yada çok önemli değişimler yaşandığını,
bir çok güç merkezinin batıdan doğu-
ya kaymakta olduğunu söyledi. Baba-
can, ''Doğudaki ülkeler gelişmektedir,
ilerlemektedir. Dünyadaki bu süreçler,
Bosna Hersek'i de, bu bölgeyi de etki-

lemektedir'' dedi.
Konuşmasında işbirliği gereğinin

altını çizen Babacan, şunları söyledi:
''Bir kez daha vurgulamak istiyoruz;
çünkü biz ancak beraber çalışırken, iş-
birliği kurarken bir etkileşim içinde
olunca, bu bölgede ve daha geniş çap-
ta iyi işler yapabiliriz. El birliğiyle, be-
raber çalışırsak, çabalarımızı birleşti-
rirsek ancak çok iyi sonuçlara ulaşabi-
liriz. Bütün dünya şu anda çok ciddi de-
ğişimler yaşamaktadır ve çok ciddi
durumlar yer almaktadır. Fakat çok iyi

işbirliği de görüyoruz dünyada, mese-
la bunu Avrupa Birliğinde görüyoruz,
Doğu, Güneydoğu Avrupa'da da gö-
rüyoruz işbirliğinin çok iyi sonuçları-
nı. Hepimiz el birliğiyle kötü durum-
ları yenebiliriz.”

TOBB ve DEİK Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu Bosna-Hersek progra-
mı içerisinde çeşitli ziyaret ve ikili gö-
rüşmelerde de bulundu. İslam Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Saleh
Abdullah Kamel ve Gürcistan Ekono-
mi ve Sürdürülebilir Kalkınma Baka-

nı Vera Kobalia ile ayrı ayrı ikili gö-
rüşmelerde bulunan Hisarcıklıoğlu,
daha sonra Yunus Emre Enstitüsü’nü
gezerek, burada düzenlenen sertifika tö-
reni’ne katıldı. Bosna Hersek Dış Ti-
caret Odası’nı da ziyaret eden TOBB ve
DEİK Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bosna
Hersek Dış Ticaret Odası Başkanı Ve-
selin Poljasevic’in de katılımı ile tertip
edilen müteahhitlik toplantısına iştirak
etti. Hisarcıklıoğlu’nun programı içe-
risinde, Bosna Hersek Hastanesi’nin zi-
yareti de yer aldı.

Saraybosna İş
Forumu’na katılan
TOBB/DEİK
Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu,
Balkanlar’ın Avrupa
ile yeni
ekonomilerin
üretim pazarları
arasında bir köprü
noktası olduğunu
belirterek, bu
fırsatın iyi
değerlendirilmesi
gerektiğini söyledi

Balkanlar yeni düzenin anahtarı

TOBB/DEİK Başkanı Rifat hisarcıklıoğlu, “2011'deki siyasi dönüşümü eğer iyi okuyabilirsek bu sürecin kazananları arasında olabiliriz” dedi.

‘Finans Merkezi İstanbul’
için eylem planı hazır
Türk-İngiliz İş Konseyi Başkanı Suzan Sabancı Din-
çer, İstanbul’un ilk etapta bölgesel, daha sonra ise ulus-
lararası bir finans merkezi yapmak için eylem planı-
nın hazır olduğunu söyledi.

DEİK bünyesinde faaliyet gösteren Türk-Ame-
rikan İş Konseyi (TAİK) ve Türk-İngiliz İş Konseyi
(TİİK) işbirliği ile İstanbul’da düzenlenen “Finans
Merkezi İstanbul: Perspektifler ve İtici Gücü Yarat-
mak” konferansı finans dünyasından Türk ve yabancı
uzmanları buluşturdu.

Citi, Morgan Stanley, PricewaterhouseCoopers,
Standard Chartered, HSBC, Ernst & Young, AXA gi-
bi şirketlerin üst düzey yöneticileri ve T.C. Maliye Ba-
kanlığı, T.C. Hazine Müsteşarlığı, T.C. Merkez Ban-
kası, İMKB, SPK, DPT, BDDK gibi kurumlardan yet-
kililerin katıldığı konferansın açılış konuşmasını
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan
yaptı.

DEİK İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı konuş-
masında, 2010 yılında Dünya Kültür Başkenti olan
İstanbul’un, oynadığı rol itibariyle artık dünyanın ba-
rış ve küresel diplomasi merkezi haline geldiğine dik-
kat çekti. “İstanbul, asırlara uzanan borsa alanında-
ki tecrübesi, küresel barışa katkısı ve ekonomideki ba-
şarılarıyla Kuzey Afrika, Ortadoğu, Orta Asya ve
Orta Avrupa’nın finans merkezi olmayı hakketmiş-
tir” diye konuşan Yırcalı, iş dünyasının İstanbul Fi-
nans Merkezi projesini desteklediğini ve bu amaç uğ-
runa ilgili kamu kurumlarıyla eşgüdüm içinde çalış-
maya hazır olduğunu kaydetti.

TİİK Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ise, İstanbul
gibi eski bir kentte yeni doğuştan bahsettiklerini, fi-

nans merkezlerinin büyümesinin ve gelişmesinin
zaman aldığını, İstanbul’un bu merkezlerden biri ha-
line gelmesi için eyleme, planlamaya ve öngörüye ih-
tiyaçları bulunduğunu söyledi.

ABD ve Avrupa’daki finans merkezlerinin dün-
ya ticaretinin üçte ikisini karşıladığını, Londra,
Frankfurt ve New York’un finans merkezi olarak de-
neyimi bulunduğunu ifade eden Dinçer, geçen yıl Tür-
kiye’nin, 8,9 oranında büyüdüğünü ve Avrupa’da en
hızlı büyüyen ülke olduğunu kaydetti.

Finans merkezi için adımlar atıldı
“İstanbul bir finans merkezidir” diyen Dinçer, dün-

yada büyük bir finans merkezi olmak için önemli
adımlar atıldığını, Türkiye’nin bölgedeki en hızlı
büyüyen ülke olduğunu, İstanbul’un bu ekonomik faa-
liyetlerin kalbinde yer aldığını söyleyerek, şunları be-
lirtti: “Sonuç olarak İstanbul, New York, Londra, Tok-
yo, Şanghay eksenindeki yeni noktalarından bir ta-
nesidir. Ancak finans merkezleri arasındaki rekabet
de giderek artmaktadır. Mesela Dubai çok önemli bir
ilerleme kaydetmiştir. Dolayısıyla yapacak işimiz
var. İş ortamımızı yeniden değerlendirmemiz gere-
kiyor. Eğer finans merkezleriyle rekabet etmek isti-
yorsak bu çok önemli rol taşımaktadır. Bunun için yö-
netmelikler ve vergilendirmede değişikliğe ihtiyacımız
var. Bunun için aynı zamanda ulaştırma ve eğitim tes-
islerinin artırılması gerekiyor ki öğrenciler için de bir
fırsat yaratılabilsin. Bu projenin gerçekleştirilebileceğini
düşünüyoruz. Çünkü İstanbul’un bir finans merke-
zi olması için yürütülen çalışmalarda siyasi irade var.
İstanbul’u ilk etapta bölgesel, daha sonra ise uluslar-

arası bir finans merkezi yapmak için eylem planı ha-
zır. Kriz sonrası dünyada çok kutuplu bir finansal en-
düstri eğilimi bulunuyor ve potansiyel finans mer-
kezleri arasındaki rekabet hızla artıyor. Bu kapsam-
da İstanbul ekonomik faaliyet düzeyi, dinamizmi, tem-
sil ettiği bilgi birikimi ve jeopolitik konumuyla öne çı-

kan merkezlerden birisi. Ancak İstanbul’un potansi-
yel rakiplerini geride bırakabilmesine yardımcı olmak
için kamu, özel sektör ve sivil toplumun bu yönde hep
birlikte etkin bir biçimde yol alması büyük önem ta-
şıyor.”

İstanbul yeni güç
odaklarının ortasında
Konferans öncesi düzenlenen gala yemeğinde bir

konuşma yapan TAİK Başkanı Haluk Dinçer, Tür-
kiye’nin dinamik bir coğrafyada yer aldığına dikkat
çekerek, “İstanbul yeni ekonomik güç odaklarının
ortasında bulunuyor ve bu ayrıcalıklı konumu ta-
rihsel önemini daha da güçlendiriyor. Kendi başı-
na önemli bir ekonomik merkez olmasının yanı sı-
ra, küresel iş dünyasına Ortadoğu, Kuzey Afrika, Or-
ta Asya ve Balkanlar’ın gelişmekte olan ekonomi-
lerinde faaliyet göstermeleri için de büyük fırsatlar
sunuyor. Önümüzdeki dönemde doğal bir şekilde bir
finans merkezi olarak yükseleceğini düşünüyo-
rum.” dedi.

Konferansta, açılış konuşmalarının ardından
Türk ve yabancı uzmanların katıldığı oturumlara ge-
çilerek küresel kriz sonrasında dünyadaki mevcut du-
rum ve yeni finans merkezleri ihtiyacı, bu çerçevede
İstanbul’un bölgesel bir finans merkezi olması hede-
fi ve şimdiye kadar yapılan çalışmalar ile dünyanın ön-
de gelen finans sektörü temsilcilerinin bu konudaki
görüş ve önerileri farklı boyutlarıyla ele alındı.

Konferansta üç oturum yapıldı
“Kriz Sonrası Dönemde Uluslararası Finans Mer-

kezleri” temalı ilk oturuma Citi Başkan Yardımcısı ve
Gelişmekte olan Piyasalar Başkanı Hamid Biglari, Pri-
cewaterhouseCoopers LLP’den Laura Cox, HSBC Kü-
resel Piyasalar Eş Başkanı Spencer Lake ve McKin-
sey Global Institute Direktörü Richard Dobbs, Avi-
va Europe’dan Banka Sigortacılığı Direktörü David
Angulo konuşmacı olarak katıldı.

“Uluslararası Finans Merkezi; İstanbul Nerede
Duruyor?” temalı ikinci oturuma, SPK Başkanı Prof.
Dr. Vedat Akgiray, İMKB Başkanı Hüseyin Erkan,
Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Seyit Ahmet
Baş, DPT Müsteşar Yardımcısı ve İFM Projesi Ko-
ordinatör Vekili Erhan Usta, Hazine Müsteşarlığı Eko-
nomik Araştırmalar Genel Müdürü Gülsüm Yazgan
Arıkan ve Akbank Genel Müdürü ve TBB İstanbul Fi-
nans Merkezi Komitesi Başkanı Ziya Akkurt, ko-
nuşmacı olarak katıldı.

“İstanbul’un Finans Merkezi Olarak Yükselişi: Ne-
ler Yapılmalı?” konulu üçüncü oturuma ise Morgan Stan-
ley Başkan Yardımcısı Domenico Siniscalco, Citi Avru-
pa, Orta Doğu ve Afrika CEO’su Alberto Verme, Na-
tional Bank of Kuwait CEO’su Ibrahim Dabdoub,
AXA Akdeniz ve Latin Amerika Bölgesi CEO’su Jean-
Laurent Granier, Standard Chartered Avrupa, Orta Do-
ğu, Afrika ve Amerika CEO’su V.Shankar ve Ernst & Yo-
ung Orta, Güney ve Doğu Avrupa Yönetici Ortağı
Philip Alan Hourquebie konuşmacı olarak katıldı.

TİİK Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, İstanbul’un finans merkezi olması için
yürütülen çalışmalarda siyasi iradenin yüksek seviyede olduğunu gördüklerini
ve bundan memnuniyet duyduklarını söyledi. Dinçer, “İstanbul’u ilk etapta
bölgesel, daha sonra ise uluslararası bir finans merkezi yapmak için eylem
planı hazır” şeklinde konuştu.

Finans merkezi için 71 eylemden 9’ u tamamlandı
DEVLET BAKANI ve Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan, Türkiye’nin 2023 hedeflerine
değinerek, 2023 kapsamında İstanbul’un
dünyanın en önemli 10 finans merkezinden
biri olmasını da hedeflediklerini vurguladı.
Eylül 2009’da İstanbul’un finans merkezi ile
ilgili eylem planını açıkladıklarını anımsatan
Babacan, “5 yıl daha var bu eylem planının
tamamlanması için. Bugün itibariyle 71
eylemden 9’unu tamamlamış durumdayız.
13’ünde önemli şekilde ilerlemiş durumdayız.
Diğer eylemlere takvim dahilinde devam
ediliyor. Biz ne yapacağımızı gayet iyi
biliyoruz. Somut tarihler, somut hedefler var”
diye konuştu. Haritaya bakıldığında aslında
Almanya’dan başlayıp Güney Doğu Asya’ya
uzanan coğrafyada İstanbul’un finans
merkezi potansiyelinin açık olduğunu ve
hangi ülkeler olabilir diye bakıldığında
Türkiye’nin rakipsiz bir şekilde ön plana
çıktığını kaydeden Babacan, yapılan tüm

altyapı projeleri, Kanal İstanbul gibi projelerin
ilerde nasıl bir şehir olacağının işaretlerini
verdiğini söyledi. İstanbul Finans Merkezi
projesi denildiğinde akla Ataşehir’deki
gayrimenkul projesinin geldiğine dikkati
çeken Babacan, projenin bundan ibaret
olmadığını, şehrin her bir köşesini
etkileyecek, değerli kılacak olumlu adımlar
atacaklarını anlattı. Babacan, “Biz kalıcı, 50 yıl
sonrasını, 100 sene sonrasını düşünen bir
vizyonla İstanbul’u finans merkezi yapmak
istiyoruz” dedi.

“Gelip de pişman olan yok”
Ali Babacan, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye
ilgisine de işaret ederek, konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Son 8,5 yılda ‘Türkiye’ye yatırım
yaptım, pişman oldum’ diyen acaba var mı?
Çok ciddi değer artışı oldu. Gelip de pişman
olan hiç yok. Bunun önümüzdeki dönemde
de benzer trendde gideceğini öngörmek çok

zor değil. Küresel krize rağmen böyle bir
performans ortada. Avrupalı ve Amerikalı
bankaların Türkiye operasyonları sapasağlam
ayakta duruyor. Ortağı, yöneticileri aynı. Peki
evlerinde niye etkileniyorlar da burada bir şey
olmuyor. Çünkü burada bizim çok ihtiyatlı bir
düzenleme çerçevemiz var. En olumsuz
tabloya karşı bile bankaları koruyan bir
düzenleme çerçevemiz var. Denetleme
çerçevemiz de çok güçlü. Asla taviz yok. En
küçüğünden, en büyüyüğüne kural neyse
harfiyen uygulanıyor. Bunu bağımsız
otoritelerle yürütüyoruz. Asla özel muamele,
hatır gönül işi yok. Biraz da bunun için
sağlam. ‘O benim arkadaşım idare edelim,
şunun patronunu tanıyoruz, onu fazla
kısıtlamayalım’, kesinlikle böyle bir şey yok.
Tavizsiz uygulama ve tavizsiz denetleme
sayesinde her Türk bankası kriz döneminde
sapasağlam ayakta kalmıştır.”
Babacan, aslında şimdiye kadar yol almaya

çalışırken “ayaklarına pranga olan” çok konu
bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
“Tam anlamıyla sivil niteliğini kazanamamış
bir demokrasiyle biz bugüne geldik. Ta ki 12
Eylül 2010’da referandumla Anayasadaki son
değişiklikleri yapana kadar... Sivil iradenin
üstün olduğu demokrasiyi son 7-8 aydır
aslında görüyoruz.
Birçok riskler vardı, yaşadık. 2008’de niye
Türkiye sadece 0,7 büyüdü? Küresel kriz son
aylarda vurdu. 2007’de niye biz yüzde 5’in
altında kaldık. Parti kapatma davası, e-
muhtıra derken olmuyor, moraller
bozuluyordu. O günlerde benim berberim ‘bu
ay müşteri az geldi’ dedi. İnsanlar genel
ekonomik durum, genel tablo, genel siyasi
ortam bozulduğu zaman saçını bile
kestirmiyor, herkes duruyor, bankalar
duruyor, sanayici duruyor, halk duruyor,
ekonomi duruyor. Artık bunları geride
bırakmamız lazım.”

Toplantıya, DPT Müsteşarı Kemal Madenoğlu, DEİK İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımıcısı Ali Babacan, TİİK Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve TAİK Başkanı Haluk Dinçer katıldı.
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‘Arap Odalar Birliği ile
5 sektöre odaklanacağız’
TOBB/DEİK Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu, Arap Odalar Birliği ile 5 sektöre
odaklanma kararı aldıklarını, ulaştırma-
lojistik, bankacılık, müteahhitlik, turizm
ve sağlık sektörlerinde somut işbirliği
projeleri geliştireceklerini bildirdi.

6. Türk-Arap Ekonomi Forumu, 27
Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirildi.
Forum’un açılışında konuşma yapan Hi-
sarcıklıoğlu, Arap Odalar Birliği ile
TOBB arasında işbirliğinin etkinleşti-
rilmesi için yararlı bir toplantı yaptık-
larını ve önemli kararlar aldıklarını,
Arap Odalar Birliği ile her yıl bir araya
geleceklerini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, 5 sektöre odaklanma
kararı aldıklarını, ulaştırma-lojistik,
bankacılık, müteahhitlik, turizm ve sağ-
lık sektörlerinde somut işbirliği projeleri
geliştireceklerini ifade ederek, Türki-
ye’den 44 oda ile 22 Arap ülkesinden iki-
şer odanın “kardeş oda” ilan edileceği-
ni ve birlikte çalışmaya başlayacağını,
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniver-
sitesi’nde 22 Arap ülkesinden birer öğ-
renciyi burslu okutacaklarını anlattı.

Arap ülkeleri ile Türkiye arasında
imzalanan serbest ticaret anlaşmaları ve
vizelerin kalkması ile ekonomik ilişkilerin
canlandığını, karşılıklı ticaret hacminin
2010 yılında 33.4 milyar dolara yük-
seldiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, şunla-
rı kaydetti:

“Ama bu yeterli değil. Bahsettiği-
miz 33 milyar dolar ancak denizde su
damlasını ifade ediyor. Arap ülkeleri
600 milyar dolara yakın ithalat yapı-
yor ama biz ancak 23 milyar dolar sa-
tabiliyoruz. Biz 180 milyar dolar itha-

lat yapıyoruz, ama Arap ülkelerinden
aldığımız malların toplamı 10 milyar
doları ancak buluyor. Bir başka deyiş-
le daha yolun başındayız. Hedefimizi
net olarak belirlemeliyiz. Çünkü kom-
şunla ilişkilerini geliştirmeden uzak-
larda rekabet edemezsin. Bizim de en
azından ikili ticaretimizi bugünkü
yüzde 4,2’den, yüzde 20’ye çıkarmamız
gerekiyor. Bu hedef etrafında hep bir-
likte kenetlenmeliyiz. Ben hepinizin
gözlerinde bu ışığı, bu umudu görü-
yorum. Birbirimize inanırsak bunu
başarabileceğimizi biliyorum. Zaten
inanmasaydınız bu toplantıya gel-
mezdiniz.”

Türk müteahhitlik şirketlerinin
Arap ülkelerinde üstlendiği proje be-
delinin 76 milyar dolara ulaştığını,
Türk müteahhitlik sektörünün, pro-
jelerinin yüzde 40’ını dost ve kardeş
Arap ülkelerinde gerçekleştirdiğini be-
lirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye’yi ziyaret
eden Arap turist sayısının 10 yıl önce
sadece 250 binken, 2010 sonunda 1,8
milyona ulaştığını bildirdi.

“Bölgede değişim
hızlanıyor”
Rifat Hisarcıklıoğlu, son bir yılda

bölgedeki değişim ve dönüşüm süre-
cinin hız kazandığını, bölge insanının
değişim ve dönüşüm taleplerini daha
yüksek sesle dile getirmeye başladığı-
nı, bu sürecin fitilini de geçen yıl
bahsettikleri gibi işsizlik, yoksulluk ve
açlığın körüklediğini belirterek, ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tunus’ta ilk ayaklanma bir işsi-

zin kendisini yakmasıyla başladı. Da-
ha sonra tüm Arap coğrafyasına ya-
yılan ayaklanmalar bölgedeki den-
geleri yeniden şekillendirmeye başla-
dı. Burada biz iş adamları olarak, bu
istikrarsız ortamdan en fazla etkilenen
kesimi oluşturuyoruz. Siyasi çalkan-
tıların ekonomik kalkınmanın önüne
set çekmesine izin vermemeliyiz. Biz
iş adamıyız. İstikrarı severiz. Aynı
zamanda istikrarı sağlarız. Birbiri-
mize ne kadar kenetlenirsek bölge o
kadar istikrarlı bir hal alır. Sırtında kü-
fesi olan kavgadan korkar. Bu nedenle

bölgede özel sektörün gelişmesi, üre-
timin artması birinci hedefimiz ol-
malıdır.

Bu kapsamda 5 yılı aşkın bir sü-
redir Filistinli kardeşlerimiz için bir sa-
nayi hamlesini hayata geçirmek için
uğraşıyoruz. ‘Barış için Sanayi’ adını
verdiğimiz bu projeyle Türkiye’nin
sanayi bölgesi deneyimini Filistin’e ta-
şıyacağız. Cenin’de bir sanayi bölgesi
kuruyoruz. Arazi tahsisi yapıldı. Sayın
Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Baş-
bakanımızın destekleriyle altyapıyı
hazırlıyoruz. İnşallah çok kısa sürede

Filistinli kardeşlerimize umut olacak
fabrikaların temelini sizlerle birlikte
atacağız. Benzeri adımları Yemen’de
ve birçok Arap ülkesinde hayata ge-
çirmek üzere çalışıyoruz. Bu kap-
samda İslam Kalkınma Bankası ile iş-
birliği içindeyiz. Biz coğrafyamızın
en gelişmiş özel sektörü olarak üzeri-
mize düşeni yapmaya hazırız. Bir ol-
dukça, birlik oldukça kazancın ve
mutluluğun daim olacağı inancın-
dayız. Buradaki tüm kardeşlerimi de
bu inancın etrafında kenetlenmeye da-
vet ediyorum.”

“Bu coğrafyanın kaderi
birlikte yazılacak”
İçinde bulundukları coğrafyanın

hem büyük fırsatları hem de büyük
riskleri barındırdığını, dünyanın en bü-
yük enerji kaynakları ve en verimli top-
raklarının bu coğrafyada bulunduğunu
ifade eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve
Arap ülkelerinin içinde bulunduğu bu
coğrafyanın bir bütün olduğunu söyle-
di. Hisarcıklıoğlu, “Çünkü, Nil’in çocu-
ğu da bizim kardeşimizdir, Dicle’nin ço-
cuğu da bizim kardeşimizdir, Fırat’ın ço-
cuğu da bizim kardeşimizdir. Anka-
ra’nın, İstanbul’un meselesi de hepimi-
zin meselesidir, Şam’ın, Kahire’nin, Sa-
na’nın, Kudüs’ün meselesi hepimizin or-
tak meselesidir” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu
coğrafyanın kaderinin birlikte yazılaca-
ğını ifade ederek, şöyle devam etti: “Ya
hep beraber kazanacak, gelişecek ve
zenginleşeceğiz ya da hep beraber kay-
bedeceğiz. Biz Türkiye olarak, Türk iş
dünyası olarak tercihimizi yaptık. Hep
beraber kazanacağız. Hep beraber zen-
ginleşeceğiz. Üretim ve ticaret olmadan
halkların zenginliğini sağlayamayız.
Petrol ve doğalgazın zenginliklerinin hal-
kın refahını artırmadığını, bu zengin-
liklerin belirli bir zümreden aşağıya
inemediğini üzülerek görüyoruz. Bunu
tersine çevirmeliyiz. Çünkü, halkların
zenginliğini sağlamadan bu coğrafyada
ayakta duramayız. Türk iş dünyası ola-
rak her türlü işbirliğine açığız ve ortak
çalışma prensibimizin sonuna kadar
arkasındayız. Bu kapsamda serbest ti-
caret anlaşmalarıyla ticaretin önünde-

ki tüm engellerin kaldırılması ve ortak
standartların benimsenmesi gerektiği-
ne inanıyoruz. Gelin birlikte modern ve
hızlı gümrük geçişlerini sağlayacak ya-
pıları kuralım. İnanıyoruz ki, ticaret
arttıkça zenginlik artar, zenginlik arttıkça
ve paylaşıldıkça huzur iklimi doğar.”

Yapılacak işbirliği Türkiye
ile sınırlı değil
Hisarcıklıoğlu, küresel ölçekte son

derece aktif olan Arap sermeyesi ve
Arap yatırım fonlarının Türkiye’deki
yatırımlarının sınırlı kaldığını belirterek,
Arap şirketleri ve yatırım fonlarını Tür-
kiye’de daha fazla yatırım yapmaya da-
vet etti. Hisarcıklıoğlu, yatırım konu-
sunda yapabilecekleri işbirliğinin Tür-
kiye ile sınırlı olmadığını, Avrupa’nın,
yaşlanan nüfusu ve artan işgücü mali-
yetleri dolayısıyla rekabet gücünü kay-
bettiğini, bu nedenle önümüzdeki yıl-
larda yüz binlerce Avrupa işletmesinin
kapanması, yüzlerce Avrupa markasının
sahipsiz kalmasının söz konusu oldu-
ğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Türk ve
Arap iş dünyalarının ortak girişimiyle bu
markaları ve yatırımları ülkelerimize
kazandırmalıyız. Birlikteliğimizden do-
ğan deneyim, dinamizm ve sermaye gü-
cü, Avrupalı markalar ile birleşince kü-
resel ticarette önümüzdeki 50 yılın yıl-
dızı olmak mümkündür” diye konuştu.

Rifat Hisarcıklıoğlu, ticarette yüz-
de 4’ten yüzde 20’ye, karşılıklı yatırım-
larda 100 milyar dolara, müteahhitlik
hizmetlerinde yılda 10 milyar dolara, tu-
rizmde ise yılda 5 milyon turiste ulaşma
önerisinde bulundu.

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK
Arap bölgelerinde şu anda
yaşananların, sokaktaki vatandaşların
taleplerinin son derece makul
olduğunu, bu ülkeler ne kadar
demokratikleşirlerse, kaynaklarını
kendi insanlarının geleceğine ne
kadar yatırırlarsa bölgenin o derece
istikrara kavuşacağını ve refah
düzeyinin artacağını vurguladı.
Türkiye olarak her zaman komşuların
ve geniş anlamda Ortadoğu ile
Afrika’nın refahı, istikrarı ve barışı için
üzerlerine düşeni yaptıklarını, bundan
sonra da yapmaya devam
edeceklerini dile getiren Şimşek, şöyle
devam etti: “Biz geleceğin açık
toplumlarda, daha çok ticarette, daha
çok yatırımlarda, açık sınırlarda
olduğuna inanıyoruz. Sonuç itibariyle
bu ülkelerdeki gelişmeler bugün iş

alemi açısından belki bazı belirsizlikler
yaratıyordur. Ama uzun vadede bu
bölgenin, dünyanın hayrınadır,
Türkiye’nin de lehinedir. Bizim tek bir
isteğimiz var; bu bölgenin istikrarlı
olması, güçlü olması ve refahının
artmasıdır. Çünkü bizler biriz,
beraberiz, kardeşiz. Bu ülkelerin
geleceği bizim için önemlidir. Bu
ülkelerin geleceği de tabii ki daha çok
istikrarda, daha çok refahtadır.”
Değişimden korkmamak gerektiğinin
altını çizen Şimşek, zaman içinde
değişimin daha istikrarlı ve daha
demokratik bir ortam yarattığını,
sonuçta daha fazla istikrar ve refah
geleceğini, bundan dolayı bölgede
statükoyu sürdürmenin bir seçenek
olmadığını söyledi. Arap ülkelerinin
yüksek petrol fiyatlarından ve doğal
gaz fiyatlarından büyük bir gelir elde

ettiklerine dikkati çeken Şimşek,
konuşmasını şöyle sürdürdü:”Bu,
büyük bir fırsattır. Pek çok Arap ülkesi
hem petrol, hem gazı ihraç ediyor,
aynı zamanda sermaye ihraç ediyor.
Türkiye gibi büyük petrol ve gaz
rezervleri olmayan ülkeler bu
sermayenin kendi ülkelerine akmasını
desteklemeliler, komşu ülkelere
yardımcı olmalılar. Eğer bölge olarak
daha iyi entegre olursak bundan
herkes yararlanır. O nedenle yatırım
ortamını iyileştirelim. Böylece bu
ülkelerdeki sermaye bu bölgelere
aksın. Türkiye’ye yatırım yaptığınızda
ufkunuzu Türkiye’nin sınırlarının
ötesine de taşıyorsunuz. Türkiye’nin
AB ile gümrük ortaklığı var. Bunun
yanı sıra Rusya ve Türk Cumhuriyetleri
ile de çok iyi ilişkileri var. Siz gelip
Türkiye’ye yatırım yaptığınızda hem

geniş iç pazara kavuşacaksınız, hem
de size Türkiye sınırlarının ötesinden
de fırsatlar gelecek.” Mehmet Şimşek,
2002’de Türkiye ile bütün Arap
dünyası arasındaki ticaret hacmi 6,9
milyar dolarken günümüzde bu
rakamın 33,5 milyar dolara çıktığını,
bu düzey potansiyeli tam yansıtmasa
da ne kadar ilerleme
kaydedilebileceğini gösterdiğini
söyledi. Türkiye’de yatırım ortamını
iyileştirme çabalarının devam ettiğini
ve reformları sürdürerek iş ortamını
iyileştirmeye çalıştıklarını vurgulayan
Şimşek, “Yakın bir gelecekte seçimler
var. 12 Haziran’da parlamenter
seçimler yapılacak. Diğer taraftan çok
geniş kapsamlı bir reform
gündemimiz var. İkinci, üçüncü kuşak
yapısal reformları uygulamakta
kararlıyız” diye konuştu.

IRAK MALİYE BAKANI RAFE AL-
ISSAWİ, Irak’ta güvenlik
düzeyindeki istikrar sağlandıktan,
ulusal hükümetin
oluşturulmasından ve bu
hükümetin açılımın önemini idrak
etmesinden sonra yatırımcıları
birçok fırsatın beklediğini ifade etti.
Irak hükümetinin öncelik verdiği
projelere de değinen Issawi, enerji
ve özellikle elektriğin hükümetin
önem verdiği sektörlerin başında
geldiğini, Irak Maliye Bakanlığı’nın
enerji alanında ve belli bazı
sektörlerde proje üstlenecek
şirketlere garanti mektupları
sunacağını, böylece Türk
şirketlerinin piyasaya girmesi için
büyük bir fırsatı olacağını söyledi.
Irak’taki yerleşim yapılarıyla ilgili
sıkıntı bulunduğunu, yaklaşık 2,5-3

milyon konuta ihtiyaçları olduğunu
dile getiren Issawi, yatırımcılara,
Irak’a gelmeleri konusunda uygun
bir ortam sağlandığını, erken
gelenlerin daha fazla başarı
sağlayacağını ve daha fazla kar
elde edeceğini kaydetti.

ARAP ODALAR BİRLİĞİ BAŞKANI
ADNAN KASSAR da, Türkiye ile Arap
ülkeleri arasında tarihi bağlar
bulunduğunu ifade ederek,
“Hedeflerimiz aynıdır, sorunlarımız
arasında da benzerlik
bulunmaktadır” dedi. Kassar, son
dönemlerde ekonomik alanda çok
önemli bir gelişme olduğunu,
Türkiye, Suriye, Ürdün ve Lübnan
arasındaki 4’lü çekirdek oluşumun
ümit verici olduğunu dile getirerek,
bankacılık alanında da işbirliğine
ihtiyaç bulunduğunu, Arap
dünyasında gıda güvenliği
meselesinin söz konusu olduğunu,
Türkiye’nin burada anahtar rol
oynayabileceğini söyledi.
Türkiye ile Arap ülkeleri arasında
kuvvetli bir işbirliği iradesinin söz
konusu olduğunu vurgulayan

Kassar, bunu tüm alanlara yaymayı
amaçladıklarını, Türk ve Arap özel
sektörünün kalkınma alanında çok
önemli sektörlerde el ele verip
çalışmayı arzuladığını, bu alanlarda
yapılacak çalışmaların örnek
çalışmalar olacağını kaydetti.

6. Türk-Arap Ekonomi Forumu’nda konuşan TOBB/DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Arap Odalar Birliği ile 5 sektöre odaklanma kararı aldıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu,
ulaştırma-lojistik, bankacılık, müteahhitlik, turizm ve sağlık sektörlerinde somut işbirliği
projeleri geliştireceklerini ifade etti

Arap ülkeleriyle karşılıklı ticaret hacminin yükseldiğini ancak yeterli olmadığını anlatan
Hisarcıklıoğlu, “Hedefimizi net olarak belirlemeliyiz. Çünkü komşunla ilişkilerini
geliştirmeden uzaklarda rekabet edemezsin. Bizim de en azından ikili ticaretimizi
bugünkü yüzde 4,2’den, yüzde 20’ye çıkarmamız gerekiyor” dedi

Bölgedeki değişimler dünyanın hayrına, Türkiye’nin lehine oluyor Irak’a 3 milyon konut gerekli “Gıda güvenliğinde Türkiye önemli”

TOBB/DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl altıncısı düzenlenen Arap Ekonomi Forumu’na
katkılarından dolayı, DEİK Türk-Ortadoğu İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Habbab’a teşekkür plaketi verdi.

Türk-Arap Forumu
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Küresel Türk markaları
için güçbirliği çağrısı

TOBB ve DEİK Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, “Türk Ticaret Müşavirleri ile
DEİK” toplantısının açılışında yaptığı ko-
nuşmada, “Yaptığımız temaslarda şunu
gördük ki, krizden sonra marka satın al-
manın maliyeti, marka oluşturmanın ya da
markayı pazarda oturtmanın maliyetinden
daha ucuz hale geldi. Şirketlerimiz de gi-
derek daha fazla bu yeni ortama uyum sağ-
lamaya çalışıyorlar. Önümüzdeki 5 yıl sü-
resince Türk şirketlerinin yurtdışında 20
milyar dolar yatırım yapacağını öngörüyo-
ruz. Demek ki, küresel Türk şirketlerinin
dünya sahnesinde daha fazla yer alması için
çalışmalıyız. Bu yüzden, DTM ve DEİK ara-
sındaki işbirliğini daha verimli hale getir-
meyi, proje ve iş geliştirme odaklı çalış-
malarımızı artırmayı hedefliyoruz” ifadesini
kullandı.

‘Türk Ticaret Müşavirleri ile DEİK’
toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) Birlik Merkezi Konferans Sa-
lonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya TOBB
ve DEİK Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun yanı
sıra Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve DE-
İK İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı da ka-
tılarak bir konuşma yaptılar..

''Birlikte yeni küresel başarı öykülerimizi
yazabiliriz'' diyen Hisarcıklıoğlu, şöyle de-
vam etti: ''Özel sektör olarak güçlü ve za-
yıf yanlarımızın farkındayız. Bizde Allah
vergisi bir müteşebbis yetenek var. Türki-
ye'nin en büyük serveti yer altındaki taşla-
rı değil, yer üstündeki başlarıdır. Zaten pet-
rol ve doğal gaz olmadan bu coğrafyanın en
büyük ekonomisi haline bu sayede geldik.''

Başbakan ile yeni dış ticaret
stratejisini görüştü
Hisarcıklıoğlu, Başbakan Erdoğan ve il-

gili bakanlarla birlikte, yeni ve daha kap-
samlı bir dış ekonomik ilişkiler stratejisi
oluşturmak için neler yapılması gerektiği-
ne dair konuları istişare ettiklerini bildir-
di. TOBB ve DEİK Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu, özel sektörün, dış ekonomik ilişkilerini
koordine etme görevini, 5174 sayılı Türki-
ye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve
Borsalar Kanunu’nun 58’nci maddesiyle
DEİK’in üstlendiğini hatırlatarak, ilgili
hükmü hatırlattı:

“Birliğin gözetim ve denetimi altında
özel sektörün dış ekonomik ilişkilerini yü-
rütmek üzere, özel hukuk hükümlerine

tâbi ve tüzel kişiliğe sahip, kuruluş ve faa-
liyet amaçları aynı olan ve Birlikçe belirle-
necek özel sektör kuruluşlarından Dış Eko-
nomik İlişkiler Kurulu oluşur. Kurulun kı-
sa adı DEİK'tir. Kurul ikili ekonomik iliş-
kilerini, yönetim kurulunun kararları doğ-
rultusunda iş konseyleri aracılığı ile yürü-
tür.”

DEİK özel sektörün
ortak irade potasıdır
Küresel pazardaki ağırlığımızı arttırma

politikasının özel sektör tarafını da DEİK’in
temsil ettiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, “DE-
İK esas itibariyle Türk özel sektörünün or-
tak akıl, ortak değer, ortak payda, ortak ira-
de potasıdır. DEİK’in kuruluş öyküsü, rah-
metli Özal ile birlikte, Türkiye’nin ihracat
odaklı büyümeye karar vermesiyle başla-
mıştır. 29 kurucusu bulunan DEİK, ülke-
miz içinde ve dışında, büyük bir temsil ka-
biliyetine ve geniş bir hizmet ağına sahip-
tir” dedi.

DEİK’in, önümüzdeki dönemdeki ana
hedefini ‘Türk özel sektörünün küresel pa-
zardaki rekabet gücünü artırmak’ olarak
açıklayan Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:
“Avrasya, Asya-Pasifik, Afrika pazarların-
daki pazar payımızı ve rekabet gücümüzü
arttırmak için çalışacağız.

Strateji Geliştirme Çalışmalarına özel
önem vereceğiz. Bölgesel ekonomik enteg-
rasyon projelerine öncülük edeceğiz. Zira,
sadece ticaret yaparak rekabetçi olamayız.
Daha fazla zenginleşmek, daha fazla reka-
betçi olmak için, hem küresel piyasalarda
yatırımlar yapmalı, satın almalar gerçek-
leştirmeli, hem de küresel yatırımcıları ül-
kemize çekmeliyiz.”

“DEİK demek Türkiye
demektir”
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ticaret

müşavirlerinin Türk özel sektörünün radarı,
eli kolu gibi, adeta bir elemanı gibi çalışa-
cağını söyledi.

Bakan Çağlayan, Dış Ticaret Müste-
şarlığı olarak DEİK ve TOBB ile her türlü
işbirliğine sonuna kadar açık olduklarını
söyledi. ''DEİK demek, Türkiye demek'' di-
yen Çağlayan, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin de herkesin üye olduğu bir ku-
ruluş konumunda bulunduğunu kaydetti.

Bakan Çağlayan, göreve geldiğinde
ticaret müşaviri sayısının yetersiz olduğu-
nu ve Meclis'ten geçen kanunla bu sayının
250'ye yükseldiğini hatırlattı.

Ticaret müşavirlerinin özel sektörün, eli,
kolu, gözü olacağını, radar gibi, özel sek-
törün bir elemanı gibi çalışacağını kayde-
den Çağlayan, ticaret müşavirliklerinin
yurt dışında lokal çalıştığını ve destek ele-
manları gerektiğini söyledi.

Bakan Çağlayan, DEİK üyelerine çağ-
rıda bulunarak, ''Gelin birlikte ihtiyaç ana-

lizi yapalım. Birlikte ortak bir yapı oluştu-
ralım'' dedi. DTM olarak, Çin, Hindistan,
Rusya, Endonezya ve ABD'ye hedef pazarlar
olarak odaklandıklarını kaydeden Çağlayan,
bu 5 ülkenin toplam ithalatının 5 trilyon do-
lar olduğunu, Türkiye'nin bu ülkelere yap-
tığı ihracatın ise 11,5 milyar dolar düzeyinde
kaldığını anlattı. Çağlayan, ''Eksikliğimiz
kendimizi anlatamamak. Gidemediğin yer
senin değildi. Mutlaka dünyanın her tara-
fına gitmemiz gerekiyor'' dedi.

Göreve geldiğinde yurt dışı müşavirlik
kadrosunun toplam 115 olduğunu, Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle
Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanarak, bu
sayının 150'ye çıkarıldığını söyledi. Çağla-
yan, şu anda 89 ülkede 135 merkezde 187
ticaret müşaviri bulunduğunu kaydederek,
''İnşallah yılsonuna kadar bu rakamı 205'e
çıkaracağız'' dedi.

Çağlayan, sadece bu atamaların 500
milyar dolar ihracat hedefini yakalamadan
uzak olduğunu ifade ederek, ''TOBB, TİM,
TÜSİAD, MÜSİAD, İNTES, TUSKON ve
ASKON başta olmak üzere tüm kuruluşlar
ve bürokratlarlamızla 500 milyar dolar
ihracat hedefini 2023 yılından evvel yaka-
lama noktasında önemli gayretler sarfede-
ceğiz'' diye konuştu.

“Büyükelçi bulunan her ülkede
iş konseyi kuracağız”
DEİK İcra Kurulu Başkanı Rona Yır-

calı ise DEİK’in kurulduğu günden bu ya-
na düzenlediği 5 binden fazla etkinlikte ti-
caret müşavirlerinin önemli katkısı oldu-
ğunu hatırlattı. DEİK’in Türk büyükelçili-
ğinin bulunduğu her ülke ile iş konseyi kur-
mak istediğini ifade eden Yırcalı, gelenek-
sel pazarların dışına çıkarak Latin Ameri-
ka, Sahra Altı Afrika, Asya Pasifik bölgele-
rinin hedef pazarlar olduğunun altını çiz-
di. Yırcalı, Asya’da 1 trilyon dolarlık altya-
pı yatırımı, Latin Amerika, Asya Pasifik’te
ise doymamış, hızla zenginleşen pazarların
Türk yatırımcıları beklediğini belirtti.

İlişkiler iyileşiyor
beklentiler yükseliyor
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ti-

caret müşavirlerine, Türkiye'nin, zor bir coğ-
rafyanın üretim ve istikrar merkezi olarak
geliştiği ve değiştiğini belirterek, bu çerçe-
vede dış ticarete verilen önem arttığı ve bek-
lentilerin büyüdüğünü ifade etti.

Büyükekşi, ihracatın, Türkiye'nin üre-
tim motoru haline geldiğini, ihracatçının ye-
ni pazarlara açıldığını, bu başarının altın-
da dış ülkelerle gelişen ilişkilerin bulun-
duğunu söyledi.

Girişimci ruh büyük
potansiyel
MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad Vardan

ise 2023 yılı için konulan ihracat hedefinin

Türkiye için iddialı ve zor bir hedef oldu-
ğunu, ancak planlı bir çalışma ve stratejiy-
le bu hedefe ulaşmanın mümkün olduğu-
nu kaydetti. Vardan, istikrarlı bir siyasi ya-
pının bu hedefe ulaşmada önemli olduğu-
na dikkati çekti.

Vardan, başlatılan ihracat odaklı bü-
yüme stratejisinin en önemli ayağının dış
ticaret müşavirleri olduğunu belirterek,
Türk iş dünyasının girişimci ruhunun kul-
lanılması gereken büyük bir potansiyel ol-
duğunu söyledi ve bunun hedefleri ger-
çekleştirmedeki önemine dikkati çekti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dış
politikada ekonomik gücü temsil eden yu-
muşak gücün kaba gücün önüne geçtiği-
ni ifade ederek, “Türkiye olarak biz, son 8,5
yılda, dış politikada bu 'yumuşak güç' bo-
yutuna özellikle ağırlık verdik. Tarihimi-
zin, kültürümüzün ve medeniyetimizin bi-
ze sağladığı eşsiz birikimden ilham alarak,
bölgesel ve küresel ölçekte, süreçlere etki
etmek için, her denklemde çözüme katkı
vermek için yoğun mücadele sergiliyoruz”
diye konuştu.

1. Ticaret Müşavirleri Konferansı kap-
samında konuşan Erdoğan, sözlerini şöy-
le sürdürdü: “Her zaman ifade ediyorum,
bizim Türkiye olarak, hiç bir ülkenin
egemenliğinde gözümüz yok. Biz, bölge-
mizde, özellikle de dünyada rol kapmak,
şov yapmak gibi bir derdin içinde de de-
ğiliz. Zira kan, gözyaşı, zulüm üzerinden
çıkar sağlamak gibi bir yanlışın içinde as-
la olamayız. Bunu Libya konusunda da
ifade ettim. Biz, bölgemizdeki ülkelere
baktığımızda, yerin altındakileri değil,
yerin üstündekileri, insanı, gönüllerdeki-
ni görüyoruz. Attığımız adım buna yö-
neliktir. Aksi takdirde batılı bazı ülkele-
rin yaptığını biz Türkiye olarak rahatlık-
la yapabilirdik. Çok daha artı değerler kap-
mayı burada hedefleyebilirdik. Ama biz
böyle bir yarışın içerisinde olmadık, ol-
mayız, olamayız.''

Dış ticaret müşavirlerinin bulun-
dukları ülkelerde büyük bir özveriyle ça-
lıştıklarını kaydeden Erdoğan, müşavir-
lerin Türkiye'nin tanıtımına olduğu kadar,
ihracatın rekor seviyelere ulaşmasında,
önemli katkıları olduğunu ifade etti. Ay-
nı şekilde, Türkiye'nin müteahhitlik hiz-
metlerinde dünyada Çin'den sonra ikin-
ci sıraya yükselmesinde, turizm gelirleri-
nin artmasında, yurt dışı yatırımlarının,
ticaretin dünyanın en uzak ülkelerine, böl-
gelerine yayılmasında da müşavirlerin
önemli katkı sahibi olduğunu belirten Baş-

bakan Erdoğan, şöyle konuştu:
Dış ticaretin yanı sıra Türk iş adam-

larının da çok başarılı olduğunu ve takdiri
fazlasıyla hak eden bir performans sergi-
lediklerini dile getiren Başbakan Erdoğan,
şunları söyledi:''Bugün İstanbul'dan, Lon-
dra'dan, Frankfurt'tan kalkan ve uzak
ülkelere giden hemen her uçağın içinde,
elinde valiziyle ürün örnekleriyle, su-
numlarıyla bir Türk iş adamına rastlamak
mümkün. Kimsenin gitmediği, girmedi-
ği, giremediği ülkelere Türk iş adamları ra-
hatça giriyor, son derece sıcak bir atmos-
ferde iş görüşmeleri yapıyor. Önümüzdeki
12 yılda Türkiye ekonomisini 3 kat daha
büyütüp, 2 trilyon dolar milli gelire ulaş-
mayı hedefliyoruz. Kişi başına milli geli-
ri aynı şekilde önümüzdeki 12 yılda 2,5 kat
artırıp, nüfusun da artacağını göz önün-
de bulundurarak, 25 bin dolara yükselte-
ceğiz.''

Erdoğan, bu hedefler içinde dış tica-
retin önemli yer tuttuğuna işaret ederek,
şöyle devam etti: ''İhracatımızı 36 milyar
dolardan, 2008 sonuna kadar üç kattan
fazla, yaklaşık 4 kat artırarak 132 milyar
dolara çıkarmıştık. Bu aslında bizim için
bir çıtadır. Buraya geldik biz. Şimdi 114
milyar dolar olması bizim burada kal-
mamız anlamında değil. Bu geçici bir olay-
dır. Bunu biz rahatlıkla aşıp bu yıl zaten
inşallah 132'yi yeniden yakalayacağız. Bu
tabii hepimizin ortak inancı ve dayanış-
mamızla olacak. Önümüzdeki 12 yıl için-
de de 4 katlık bir artışla, ihracatımızı 500
milyar dolara yükselteceğiz. Türkiye İh-
racatçılar Meclisi, İhracatçılar Birliği ile de
koordinasyon halinde, bu hedefimizin
gerçekleşebileceğine dair projeksiyonunu
ortaya koydu.Meselenin aktörleri, bunun
imkansız olmadığını görüyor, bunu ger-
çekleştirmek için, 500 milyar dolara ula-
şabilmek için şimdiden heyecanla çalışı-
yorlar. Ben de tüm arkadaşlarımı bu nok-
tada kutluyor, tebrik ediyorum.''

‘Artık gücünüz
tankla değil
ekonomiyle
ölçülüyor’

“Türk Ticaret Müşavirleri ile
DEİK Toplantısı”nda konuşan
TOBB/DEİK Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, küresel Türk
şirketlerinin dünya sahnesinde
daha fazla yer alması için DTM
ve DEİK gibi kurumlararası
işbirliğinin önemli olduğunu
ifade etti

DEİK Kurucu Kuruluşları
1. TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
(TOBB)
2. ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE
PERAKENDECİLER DERNEĞİ (AMPD)
3. ANADOLU ASLANLARI İŞADAMLARI
DERNEĞİ (ASKON)
4. GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ (GİSBİR)
5. GENÇ YÖNETİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
(GYİAD)
6. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
DERNEĞİ (GYODER)
7. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI (İKV)
8. MOBİLYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
(MOSDER)
9. MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI
DERNEĞİ (MÜSİAD)
10. TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ (TBB)
11. TÜRKİYE EKONOMİ POLİTİKALARI
ARAŞTIRMALARI VAKFI (TEPAV)
12. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR
KONFEDERASYONU (TESK)
13. TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM)
14. TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ (TMB)
15. TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI
KURULUŞLARI BİRLİĞİ
16. TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS
ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ (TSRSB)
17. TÜRK – ARAP ÜLKELERİ İŞADAMLARI
DERNEĞİ (TURAB)
18. TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ
(TÜGİAD)
19. TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI
KONFEDERASYONU (TÜGİK)
20. TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ
(TKBB)
21. TÜRKİYE OTELCİLER FEDERASYONU
(TÜROFED)
22. TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ
(TÜRSAB)
23. TÜRKİYE SANAYİCİ VE İŞADAMLARI
DERNEĞİ (TÜSİAD)
24. TÜRKİYE TURİZM YATIRIMCILARI
DERNEĞİ (TYD)
25. TÜM SANAYİCİ VE İŞADAMLARI
DERNEĞİ (TÜMSİAD)
26. ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ
(UND)
27. ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ
(YASED)
28. AKREDİTE HASTANELER DERNEĞİ
29. FRANCHISING DERNEĞİ (UFRAD)

Dış ticaret müşavirlerinin bulundukları
ülkelerde büyük bir özveriyle
çalıştıklarını kaydeden Başbakan
Erdoğan, müşavirlerin Türkiye'nin
tanıtımına olduğu kadar, ihracatın
rekor seviyelere ulaşmasında önemli
katkıları olduğunu ifade etti
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Devlet Bakanı Zafer Çağlayan Ankara’da gerçekleştirilen Türk-Azerbaycan İş Forumu’nda yetkililere seslendi:

“Gümrükleri, vizeleri kaldıralım”

Azerbaycan ile Serbest Ticaret An-
laşması (STA) imzalanırsa 3 milyar
düzeyinde olan ticaret hacminin yıl-
sonuna kadar 5 milyar dolara çıkaca-
ğından kuşku duymadığını vurgula-
yan Devlet Bakanı Zafer Çağlayan,
“Gelin işadamlarımızın önündeki en-
gelleri kaldırmak için aramızdaki
gümrükleri kaldıralım” şeklinde ko-
nuştu. Bunun yanı sıra, Çağlayan,
Türk işadamlarının Azerbaycan’a vi-
zesiz girebilmelerinin Azerbaycan
yetkilileri tarafından ele alınması ge-
reken bir konu olduğunu ifade etti.”

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan,
Türk- Azerbaycan İş Konseyi tara-
fından düzenlenen ‘Türkiye- Azer-
baycan İş Forumu’na katıldı. Top-
lantıda konuşan Bakan Çağlayan,
“Biz tek millet iki devletiz” diyerek iki
devlet insanını birbirinden ayıran
hiçbir özellik olmadığına dikkat çek-
ti. İki ülke arasındaki ticari ilişkile-
rin çok daha artırılması gereken bir
dönemden geçildiğini kaydeden Çağ-
layan, Azerbaycan’ın yüzde 9’den faz-
la büyümesinin ülke ekonomisinin ne
kadar dinamik ve güçlü olduğunu
gösterdiğini belirtti.

Azerbaycan milli hasılasının 50
milyar doların üzerinde olduğunu ve
Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasıla
Gelirinin 736 milyar dolar olduğunu
söyleyen Çağlayan, “Bunları üst üs-
te koyduğumuz zaman aslında böl-
gemizde çok ciddi bir güce ve imka-
na sahibiz” dedi. Azerbaycan’ın sa-
dece petrol ve enerji kaynaklarıyla
büyüyen bir ülke olmasını isteme-
diklerini vurgulayan Çağlayan tek
başına enerjiyle ilgili olmanın yeter-
li olmadığını ifade ederek “Enerji fi-
yatları yüksekse zenginsiniz, enerji fi-
yatları düşerse o gün fakirleşirsiniz”
dedi. Bu kapsamda Azerbaycan’da

yapılacak olan yatırımların son derece
önemli olduğunun altını çizen Çağ-
layan, sanayi, tarım, hizmetler sektörü
ve turizm alanlarında yatırım yapıl-
masının önemli olduğunu kaydetti.

Türk firmalarının Azerbaycan’da
yaptığı yatırımların değerinin 6 mil-
yar doları geçtiğini dile getiren Çağ-
layan, Azerbaycan’dan Türkiye’ye
yapılan yatırımların bu rakama eş de-
ğer olduğunu kaydederek “Ben ina-
nıyorum ki, iki ülke olarak ticari
hacmimize baktığımız zaman ve
ekonomik değerlerimizi üst üste koy-
duğumuz zaman bugünkü rakamlar
bizim dostluğumuzu kardeşliğimizi
yansıtmaktan uzaktır. İki ülke ara-
sındaki ticaret hacmi geçen yıl 2,5
milyar dolardır. Bunu rahatça 10
milyar dolarlar seviyesine getirebili-
riz” dedi. Bunun yanı sıra, 2011 yılı-
nın ilk 2 ayında yapılan ticarete ba-
kıldığında Türkiye’den Azerbaycan’a
240 milyon dolarlık, Azerbaycan’dan
Türkiye’ye de 210 milyon dolarlık ih-
racat yapıldığını belirtti. Çağlayan,
“Yaklaşık 450 milyon dolarlık ticaret
hacmi elde etmişiz. Bu gösteriyor ki,
bu yıl ki ticaretimiz 3 milyar doları ra-
hatça geçecektir” dedi.

STA imzalarsa, 5 milyar
dolar ticaret hacmi olur
Karşılıklı ilişkiler kuvvetlenirse ve

STA imzalanırsa bu rakamın yılso-
nuna kadar 5 milyar dolara çıkaca-
ğından endişesi olmadığını söyle-
yen Çağlayan, “Gelin işadamlarımı-
zın önündeki engelleri kaldırmak
için aramızdaki gümrükleri kaldıra-
lım” dedi. Gürcistan dahil 17 ülkey-
le STA imzalandığını dile getiren
Çağlayan, bu kapsamda tüm ülkelerle
ticaretin karşılıklı olarak arttığını
vurguladı. Bunun yanı sıra, Çağlayan,

Türk işadamlarının da Azerbaycan’a
vizesiz gidebilmelerini ümit ettiğini
vurguladı. 60’a yakın ülkeyle vizele-
ri kaldırdıklarını ifade eden Çağlayan,
bunun kısa zamanda Azeri yetkilile-
rin çözülecek bir konu olarak ele
alınmasını ümit ettiklerini dile ge-
tirdi.

Çağlayan, “Sizin Dağlık Kara-
bağ konusunda hassasiyetleriniz ney-
se, Türkiye’deki 74 milyon insanın da
hassasiyeti en az sizinki kadardır.
Azerbaycan meselesi çözülmeden
Türkiye Ermenistan’la asla bir araya
gelmeyecektir. Biz Azerbaycan hal-
kının hak ve hukukunu asla Erme-
nistan’a yedirmeyeceğiz arkadaş” de-
di. Çağlayan, iki ülke iş adamlarına,
müteahhitlik sektörü başta olmak
üzere birçok sektörde işbirliği ve

3’üncü ülkelerde de işbirliği yapma
çağrısında bulundu.

3 milyar doların üzerinde
Azeri yatırımı Türkiye’de
TOBB Başkan Yardımcısı Faik

Yavuz ise, Türk müteahhitlik fir-
malarının Azerbaycan’da 4,5 milyar
dolar değerinde proje üstlendiğini
kaydederek, Azerbaycan’ın Türki-
ye’deki yatırımlarının 3 milyar dolar
üzerinde olduğunu kaydetti. Azer-
baycan’dan daha fazla yatırımı Tür-
kiye’de görmek istediklerinin altını çi-
zen Yavuz, Azerbaycan ile dış ticaret
hacminin 2010 yılında 2,5 milyar do-
yara ulaştığını dile getirdi. Bu raka-
mı 2 katına çıkarmayı hedefledikle-
rini vurgulayan Yavuz, “Her alanda
işbirliği yapmaya hazırız” dedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Eko-
nomik Kalkınma Bakanı Şahin Mus-
tafayev ise, bugün bin 300’den faz-
la Türk şirketinin Azerbaycan’da
faaliyet gösterdiğini belirterek 2 mil-
yar dolara yakın sermaye yatırıldığı-
nı söyledi. Azerbaycan iş adamlarının
da Türkiye’de birçok alanda faaliyet
gösterdiğini belirten Mustafayev,
Türkiye’de Çalışan Azerbaycanlı İşa-
damları Birliğinin yaratıldığını söy-
leyerek bu birlikle Türk iş adamları-
nın bilgilenebileceğini ve işbirliği
yaratabileceğini kaydetti. Bugünkü iş
forumunun iyi bir imkan yarattığını
söyleyen Mustafayev, “Türk işadam-
larını Azerbaycan’a davet ediyorum”
diyerek iki ülke işadamlarının birlikte
3’üncü ülkelerde faaliyet gösterebi-
leceğini kaydetti.

DEİK Türk Azerbaycan İş Kon-
seyi Başkanı Cengiz Gül ise, Türk
Azerbaycan arasındaki ticaret hac-
minin 2008 yılında kendi rakamla-
rına göre, 3 milyar doları aştığını söy-
leyen Gül, kriz sebebiyle ticaret hac-
minin gerilediğini ancak, geçen yıl
tekrar eski seviyesini yakaladığını
dile getirdi. Bu rakamların daha da
yüksek seviyeye ulaşmasını istedik-
lerini kaydeden Gül, Bakü-Tiflis-
Ceyhan hattının hayata geçirilmesiyle
iki ülkenin ilişkilerinin stratejik or-
taklık seviyesine geldiğini vurguladı.
Gül, “Bir diğer önemli konu, Kars Tif-
lis Bakü Demiryolu hattının açılması.
Ülkelerin arasındaki ilişkilerinin ge-
lişmesi açısından çok önemli bir
adım olacaktır” dedi.

Azerbaycan İhracat ve Yatırım-

ları Destek Fonu (Azpromo) Başka-
nı Adil Memmedov, katılımcılara
Azpromo’yu tanıttı. Azerbaycan hak-
kında da detaylı bilgi veren Mem-
medov, bu senenin Cumhurbaşkanı
Aliyev tarafından bu senenin turizm
yılı olarak ilan edildiğini kaydederek
Türkiye’nin bu sektördeki tecrübe-
lerini bildiklerini söyledi. Memme-
dov, “Buyurun geliniz, turizm sek-
töründe yatırımlar yapınız. Oteller ya-
pınız. Beraber kardeşçesine büyüye-
lim” dedi.

Azerbaycan Devlet Yatırım Şir-
keti (AIF) Başkan Yardımcısı Röv-
şen Necef ise, AIF’in faaliyetleri hak-
kında bilgi verdi. Necef, “Sizinle iş-
birliği yapılmasına hazırız. Ümit edi-
yorum, birlikte güzel projeler haya-
ta geçireceğiz” dedi.

Moğolistan madenleri Türk yatırımcıları bekliyor
Moğolistan Madenler ve Enerji Ba-
kanı Dashdorj Zorigt, Türk firmala-
rının Moğolistan'da enerji, maden-
cilik, su kaynakları alanlarına ilgi
gösterdiğini, bu alanlarda işbirliğinin
geliştirilebileceğini ifade etti. Henüz
çıkarılmamış maden rezervleri mik-
tarı ve çeşidi itibariyle Asya’nın en zen-
gin ülkelerinden biri olan Moğolis-
tan’da madencilik sektörü, hayati
öneme sahip bulunuyor. Ülkede; al-
tın, bakır, uranyım, florit, fosfat, kö-
mür, molybdenum, fosfor, demir
maden kaynakları bulunuyor. Zorigt,
15 Nisan’da, İstanbul TOBB Pla-
za’da, Türk-Moğol İş Konseyince
düzenlenen bir toplantıyla, Türk işa-
damlarıyla bir araya geldi. Zorigt,
toplantıda konuşmasında, Moğolis-
tan'ın maden açısından çok zengin ol-
duğunu, madenciliğin GSYH'nın
yüzde 25'ini oluşturduğunu söyledi.
Zorigt, 2010 yılında 20 milyon ton
kömür üretildiğini, demir üretiminin
birkaç yıl içinde önemli hale gelece-
ğini, önümüzdeki yıl bakır üretiminin
4-5 kat artacağını anlattı. Madenci-
likteki 5 bin aktif lisansın büyük ço-
ğunluğunun özel sektöre ait olduğu-
nu kaydeden Zorigt, son 3-4 yılda
madencilik sektöründe 2 milyar do-
larlık yatırım yapıldığını belirtti. Zo-
rigt, Moğolistan'da önümüzdeki iki
yılda enerji, demiryolu, karayolu, su
tesisleri gibi altyapı çalışmalarına
devletin 800 milyon dolar ayırdığını
dile getirerek, sanayi ve serbest tica-
ret bölgeleri konusunda Türkiye'nin
tecrübelerinden yararlanabileceklerini
ifade etti.

Türkiye ile işbirliği
anlaşması imzalandı
Enerji Bakanı Taner Yıldız’la

görüştüğünü anlatan Zorigt, karşılıklı
işbirliği anlaşması imzaladıklarına
dikkat çekerek, “Enerji, mineral kay-
nakları ve petrol konusunda iki ba-
kanlık arasında çalışma grubu oluş-
turuldu. Bu grupla birlikte, işletme-
ler birbiriyle bağlantı kurabilecek” de-
di.

Türkiye ile politik ve tarihsel
olarak çok güzel ilişkileri olduğunu
anlatan Zorigt, şöyle devam etti:
“2005 yılında Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan Moğolistan’a gelmişti,
bizim başbakanımız da Türkiye’ye
gelmişti. Bine yakın Moğol öğrenci
Türkiye’de eğitim görüyor. Savunma
alanında da işbirliği yapıyoruz. Ama
ne yazık ki ticarette böyle bir ilişki-
miz yok. Türkiye ile Moğolistan ara-
sındaki dış ticaret hacmi 2009 yılında
6 milyon dolar civarında bulunuyor.
Türkiye'den madencilik, mobilya gı-
da sektörlerinden firmalar Moğolis-
tan'a yatırım amacıyla gelmeye baş-
ladı. Moğolistan’daki Türk yatırım-
ları 50 milyon dolar civarında bulu-
nuyor. Enerji, madencilik, su kay-
nakları alanlarına Türk firmaları il-
gi gösteriyor. Bu alanlarda işbirliği ge-
liştirilebilir. İkili ilişkilerin geliştiril-
mesinde Türkiye’de okuyan öğren-
cilerin çok katkısı olacak. Çok rahat
Türkçe konuşan eleman bulacaksı-
nız Moğolistan’da.”

Öte yandan, Moğolistan’daki
maden yatakları, tren ulaşımına ol-
dukça uzak bölgelerde yer alıyor.

Zorigt, bu konuda çalışma yaptıkla-
rını belirterek, “Bütün altyapı işleri-
ni yap-işlet devret metoduyla özel fir-
malara vermek istiyoruz. Tren yolu-
nun dizaynını ve fizibilite çalışmala-
rını Alman demiryolu ile yaptık,
şimdi ihale aşamasında” dedi.

Madencilikte Asya’nın en
zengin ülkelerinden biri
Türk-Moğol İş Konseyi Başka-

nı Yardımcısı Hasan Gülaçtı da, iki
ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin
hedeflerin altında kaldığını belirterek,
6 yıl önce konan 50 milyon dolarlık
hedefe henüz ulaşılamadığını söyle-
di. Gülaçtı, ticari ilişkilerin yanı sıra
ülkeler arasında ortak yatırımlar ve

çeşitli sektörlerdeki işbirliği çalış-
malarının önem taşıdığına işaret
ederek, şöyle dedi:“Başta madencilik
ve enerji, deri ve hayvancılık olmak
üzere müteahhitlik, mücevherat, tu-
rizm, tarım, gıda ve gıda işleme ile
makine ve teçhizat sektörlerinde
önemli işbirliği potansiyelinin varlı-
ğını tespit ettik. Madencilik sektörü
Moğolistan için hayati öneme sa-
hiptir. Henüz çıkarılmamış maden
rezervleri miktarı ve çeşidi itibariyle
Asya'nın en zengin ülkelerinden bi-
ridir. 2001 yılında sadece 110 milyon
dolar olan madencilik sektörünün,
2011 yılın ortalarında toplamda 3
milyar dolara yükselmesi beklen-
mektedir.”

Moğolistan’da
hayati öneme sahip

olan madencilik
sektörünün bu yıl 3

milyar dolara
yükselmesi
bekleniyor.
Moğolistan

Madenler ve Enerji
Bakanı Dashdorj

Zorigt, ülkede
enerji, madencilik,

su kaynakları
alanlarına Türk
firmalarının ilgi

gösterdiğini, bu
alanlarda işbirliğinin

geliştirilebileceğini
söyledi

TOBB Başkan Yardımcısı
Faik Yavuz, Türk
müteahhitlik firmalarının
Azerbaycan’da 4,5 milyar
dolar değerinde proje
üstlendiğini kaydederek,
Azerbaycan’ın
Türkiye’deki
yatırımlarının 3 milyar
dolar üzerinde olduğunu
ifade etti. Yavuz,
Azerbaycan ile dış ticaret
hacminin 2010 yılında
2,5 milyar doyara
ulaştığını dile getirdi. Bu
rakamı 2 katına
çıkarmayı
hedeflediklerini söyledi.

“Biz tek millet iki devletiz” diyen Devlet Bakanı Zafer
Çağlayan, iki ülke vatandaşlarını birbirinden ayıran
özellik olmadığını belirtti. Çağlayan, Azerbaycan ile
Türkiye arasındaki ticareti artırmak için gümrüklerin ve
vizelerin kaldırılması gerektiğini söyledi

“Türkiye bizim için çok cazip”
ZORİGT, dünyanın 16. Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi
olan Türkiye ile Moğolistan’ın hikayesinin aynı
olduğunu söyledi. Zorigt, “Türkiye, Bizim
bulunduğumuz yerlerden gelmiş geçmiş.
İhtiyaçlarımızı da çok iyi anlıyor. Avrupa standardından
bizim ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyor. Onun için Türkiye
bizim için çok cazip. Daha birçok konuda alış veriş
yapacağımıza inanıyorum. KOBİ şeklindeki proses
firmalarıyla yemek, madenler, deri, yün ve kaşmir
konusunda işbirliği yapılabilir” şeklinde konuştu.

Kayseri’den 500 bin
dumansız soba siparişi
MOĞOLİSTAN'DA kömür yakılması nedeniyle hava
kirliğinin yoğun olduğuna değinen Zorigt, aradıkları
“dumansız” sobayı Kayseri'de bulduklarını ve
başlangıç olarak 500 bin adetlik sipariş verdiklerini
söyledi.

Avrasya
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başka-
nı Başaran Ulusoy, Türkiye’nin turizm sektöründe
kriz döneminden en az kayıpla çıktığını ve hatta dik-
kate değer bir büyüme yakalandığını söyledi. Ulusoy so-
rularımızı şöyle yanıtladı:

Kriz sektörü nasıl etkiledi? 2010 yılında
turizm nasıl geçti?
2010 yılında devam eden küresel ekonomik kriz, tu-

rizm gündemine de damgasını vurdu. Krizin turizme
olası yansımaları bütün dünyada kaygı yarattı. Bu du-
ruma rağmen Türkiye turizmi 2010 yılını olumlu şe-
kilde kapattı. Küresel ekonomik krizin etkileri ile dün-
ya turizmi hız keserek geriledi. Yine de Türkiye turiz-
minin yıl genelinde gerçekleştirdiği böylesine hızlı bir
büyüme trendi, dikkate değer bir gelişme.

Krizin etkilerinin azaldığı
bu yıl hedefler neler?
Türkiye küresel ekonomik krizi lehine kullanabilen ül-

kelerden birisi oldu. Krize rağmen 2009 yılını yüzde 2,8’lik
bir artışla kapatan Türkiye, 2010 yılında da avantajlı ko-
numdaydı. Bu doğrultuda, Türkiye’nin artık bir moda de-
ğil, marka ülke haline geldiği bu süreçte ülkemizin 2011
yılında da parlayan destinasyonların başında geleceğini ön-
görmekle birlikte, 2011 yılında ki hedeflerimizin 30 mil-
yon turist olduğunu söyleyebiliriz. Akdeniz çanağındaki
Yunanistan, İtalya, İspanya ve Portekiz kriz ile boğuşur-
ken, Ortadoğulu turistlerin ülkemize olan ilgisi, çeşitli ül-
keler ile karşılıklı imzalanan vize muafiyet anlaşmaları ve
tanıtım kampanyaları sayesinde Türkiye 2010 yılında da
tercih edilen destinasyonlardan birisi oldu.

Türkiye’de son 20 yılda turizmde ne gibi
değişkenler görüldü?
Türkiye turizmi, son yirmi yılda ilk on ülke arasın-

da yer almayı başardı. Son 20-25 yılda iç turizm ve yurt-
dışına yönelik turizm hareketleri de hızlı bir büyüme
trendi izledi. 2634 sayılı yeni Turizm Teşvik Kanunu
yürürlüğe girdi. Turizm altyapısında özellikle hava li-
manları, yat limanları gibi alanlarda önemli gelişmeler
gerçekleşti. Planlaması ve altyapı yatırımları 1976 yılında
başlayıp 1980’li yılların başlarında tamamlanan Güney
Antalya ve diğer bazı turizm gelişim projeleri üst yapı
yatırımlarına hazır bir ortam yarattı. Yatak kapasitesi
on kat artarak 2010 yılında, 645 bin 267’ye yükseldi.
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yirmi yılda 28
kat arttı ve 28 milyona yükseldi.

Hangi tatil türü daha çok tercih ediliyor?
Türk vatandaşları iç turizmde ağırlıklı olarak deniz-

güneş-kum seviyor. Bunun yanı sıra kültür, sağlık-ter-
mal turizm, kar turizmi, doğa-aktivite turizmi gibi alan-
larda da tatile gidiyoruz. İç turizmde, özellikle yaz ta-
tili hareketlerinde 1980’li yılların ortalarına kadar, Ba-
tı Karadeniz’de Akçakoca, Amasra, Marmara’da Erdek,
Kuzey Ege’de tatil yapardık. Şimdi ise Akdeniz ve Gü-
ney Ege’de daha çok tatil yapmaya başladık.

Sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sektörümüz bugüne kadar, çeşitli olumsuz faktör-

lere, ağır kriz dönemlerine, konjonktürel olumsuzluklara
rağmen, ileri hedefler doğrultusundaki hızlı gelişimini sür-

dürmesini başardı. Türkiye, sahip olduğu olağanüstü ge-
lişim potansiyeli ile turizm alanında en ileri amaç ve he-
defler doğrultusundaki hızlı gelişimini hiç kuşkusuz bun-
dan sonra da sürdürecek ve inanıyoruz ki; yakın gelecekte
dünyada ilk beş ülke arasında hak ettiği yeri alacak.

Türkiye’nin avantajları neler?
En çok ilgi çeken unsurlar arasında eşsiz kumsal-

ları, doğal güzellikleri, flora ve faunası, tarihi dokusu,
modern tesisleri, fiyat ve kalite arasında dengesi sayı-
labilir. Konaklama tesislerinin Avrupa’daki tesislere
oranla yeniliği çok önemli. Havayolu ağı ile her nok-
tadan ülkemize kolay ulaşım, kaliteli hizmet ve ülke-
mizin eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi dokusu büyük
avantaj sektör için. Türk Lirası’nın Euro karşısında uy-
gun tüketim sağlaması diğer ülkelere göre rekabet ala-
nında ülkemize avantaj sağlıyor. Son yıllarda artan tu-
rist sayısına ve turizm gelirine bakıldığında Türkiye’nin
artık bir moda olmaktan çıkıp bir marka haline gel-
diğini görebiliriz. Türk misafirperverliği tüm dünya-
da eşsiz olarak nitelendiriliyor. Turistlerin ülkemize ve
Türk insanına hayran olarak tekrar gelmelerine neden
oluyor. Bununla birlikte Türk yemekleri, gösteri ve et-
kinlikleri, doğal güzellikleri ve tarihi ile başka bir ül-
kede bulanmayacak tatları sunuyor.

Türk turizminin sembolleri neler?
“Mavi Yolculuk” Türk turizminin dünya turizmi-

ne kazandırdığı bir çeşitlilik. Teknelerimiz Türk ima-
latı, koylarımız dünyada tek. Modern teknoloji ve mi-
mari ile yapılan oteller, modern müzeler, yeni bulunan
arkeolojik bulgular Türkiye’yi vazgeçilmez kılıyor.
Ayrıca Türk halıları, tekstili, havluları, deri giyim, se-
ramik ve porselenleri, bal, zeytinyağı, sabun, şarap, ra-
kı gibi ürünlerimizle turistlere başka ülkelerde bula-
mayacakları kalitede ürünleri de yerinde satarak ih-
racata katkımız oluyor.

Son 5 yılda vize uygulaması kaldırılan
ülkelerin sayısında artış gözlendi. Turizme
olan etkisi nasıl oldu?
Suriye, Ürdün ve Lübnan ile Türkiye arasındaki kar-

şılıklı olarak vizelerin kaldırılması ile bu dört ülkenin
karşılıklı turizm hareketlerinde önemli bir artış oldu-
ğu malumunuz. Özellikle Schengen vize alımı husu-
sunda zorluk yaşayan Türk vatandaşlarımızın ortak din,
ortak kültür, tarihsel miras, İslam eserleri ve kültür zen-
ginlikleri ile Türklere cazip gelecek söz konusu ülkele-
ri çok sayıda vatandaşımızın ziyaret ettiği ve edeceği bi-
liniyor. 2011 yılı ilk üç aylık verilerine bakıldığında kar-
şılıklı olarak vizelerin kaldırıldığı Suriye pazarında
yüzde 22.80’lik bir artış gözlemlendi. Buna göre, Rus-
ya Federasyonu ile karşılıklı olarak vizenin kaldırılma-
sı ve uygulamaya geçilmesinin ardından deniz, kum, gü-
neş odaklı tatil yapmak ve kültür turizmi amacıyla ül-
kemize gelen Rus turist sayısında ilk üç aylık dönem-
de yüzde 49.75’lik bir artışla 179 bin 239 kişiye ulaştı.

Yabancı ziyaretçilerde rakamlar nasıl?
2011 yılının ilk üç aylık döneminde gelen yabancı

ziyaretçi sayısında bir önceki yılın üç aylık dönemine gö-
re yüzde 15.56 oranında artarak 3 milyon 673 bin ya-
bancı turist geldi. Turist sayısında ilk üç aylık rakam-
lara göre önde olan ilk 15 ülke arasında artış hızı Fran-
sa geçen yıla göre yüzde 51.87’lik artışla en önde gelmekte

ve bu ülkeyi sırasıyla Azerbaycan yüzde 50.20 ve Rus-
ya Federasyonu yüzde 49.75’lik artışla takip ediyor.

Lübnan da Türkiye’yi çok tercih ediyor...
Evet, özellikle Lübnan ile karşılıklı uçuş sayılarının

arttırılması ve vizenin kaldırılması ile ülkemize gelen
Lübnanlı turist sayısında ciddi bir artış kaydedildi. Bu-
na göre, 2011 yılının ilk üç aylık döneminde Lübnan’dan
ülkemize 18 bin 436 turist gelmişken, 2010 yılının ay-
nı döneminde 10 bin 724 turist ülkemizi ziyaret etti.

Türkiye’nin 2023 yılı projesinde turizm için
neler planlanıyor, hedefler neler?
2023 yılı projesi kapsamında Kültür ve Turizm Ba-

kanlığı tatil yapan vatandaş sayımızın 35 milyon ve Türk
ekonomisine katkının 30 milyar TL olması hedefleni-
yor. Bununla birlikte Bakanlığın 2023 yılı stratejisine
göre 2023 yılında 50 Milyar dolar ile 50 Milyon turis-
tin Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Son dönemde Kuzey Afrika ve Ortadoğu
ülkelerinde yaşanan olaylar önümüzdeki
dönemde turizmi nasıl etkileyecektir?
Tunus, Mısır ve Libya gibi ülkelerde yaşanan kar-

maşanın ardından söz konusu ülkelere seyahatlerini
planlayan yerli ve yabancı turistler seyahat programla-
rını değiştirerek başka ülkelere kaydırdılar. Söz konu-
su turların iptal edilmesi ile Akdeniz çanağındaki po-
püler destinasyonlardan olan Mısır ve Tunus’a gitme-
yi planlayan turistlerin seyahatlerini ülkemize gerçek-
leştirecekleri düşünülüyor. Ancak, söz konusu ülkeler-
de meydana gelen karışıklıklar sebebiyle iptal edilen re-
zervasyonları ve turist kayıplarını Türkiye’nin bir fırsat
olarak görmediğini önemle vurgulamak isterim. Tür-
kiye turizmi, sektörün dışında yaşanan olumsuz etkenlere
bağlı olarak yaşanan dalgalanmalara ve kriz dönemle-
rine rağmen büyüme trendini son on yıldan beri sür-
dürüyor. Turizm alanında en hızlı büyümeyi gerçek-
leştiren ülkelerden birisi olarak uluslararası sıralama-
da üst pozisyonlara doğru ilerleyerek dünyada ilk on ül-
ke arasında yer aldık.

Dünya’daki yerimiz nasıl?
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün sı-

ralamasına göre, Türkiye, uluslararası turist gelişleri
itibarıyla dünyada 7’inci, turizm gelirleri itibarıyla 9’un-
cu sırada yer alıyor. Söz konusu bölgelerde son dö-
nemlerde yaşanan olayları Türkiye avantaj olarak
görmemekle birlikte, bölgeye turizm hareketinin de-
vam etmesi için de desteklerde bulunuyor. Bu doğ-

rultuda, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği olarak
Tunus ve Mısır’a geçtiğimiz ay seyahat acentalarından
oluşan 20 şer kişilik birer heyet ile destek ziyaretinde
bulunduk.

Türkiye’nin en iyi turizm
ilişkisi hangi ülke ile?
Konuyu iyi ilişkiler yerine en çok turist gönderen ül-

keler olarak irdelersek; 2010 verilerine baktığımızda Tür-
kiye’yi en çok ziyaretçi gönderen ülke Almanya, Rusya
Federasyonu ve onları sırasıyla İngiltere ve İran ta-
kip eder. 2009 yılının son çeyreğinde vize-
lerin kalmasıyla birlikte Ortadoğu ülke-
lerinde gelen turist sayısında büyük ar-
tış oldu. En çok tercih edilen bölgeler
Antalya başta olmak üzere Muğla,
Aydın, İstanbul ve İzmir.

Sektörün sıkıntıları
var mı? Neler?
Bu konuda TOBB Sektör

Meclisleri Şurası’nda yaptığımız
toplantıda bir çalışmayı ortaya
çıkardık. Sektörün sorunları ve çö-
züm önerilerine ilişkin bir rapor
hazırladık. Çok da iyi sonuçlar or-
taya çıktı. Bunların arasında ta-
lep açısından, konjonktüre, de-
ğişken pazar koşullarına ve ra-
kip ülkelerin faaliyetlerine göre
tanıtım ve pazarlama faaliyet-
lerinin en etkin, dinamik şekil-
de sürdürülmesi ve duruma
göre esnek stratejilerin uygu-
lanması büyük önem taşıyan
konular. Ülkemizin tatil im-
kanları veya turizm ürünlerinin
fiyat - kalite ilişkisi açısından
sunduğu avantaj, rekabet ala-
nındaki güçlü yönüdür. Reka-
bet stratejisinde bu avantajın iyi
kullanılması gerekiyor. İnanıyo-
rum ki küresel ekonomik krizin
uluslararası turizm ve seyahat pa-
zarını belirgin şekilde etkilemeye baş-
ladığı bu dönemi iyi analiz ederek ve
gerekli önlemleri hükümet ve sektör
elele birlikte alarak, Türkiye turizmi-
ni hak ettiği ileri hedeflere taşımaya
devam edeceğiz.

YABANCI ZİYARETÇİLERİN GELDİKLERİ DESTİNASYONLAR

2009 2010 10 / 09 (%) Değişim
Antalya 8.260.399 9.246.814 11,94
Istanbul 7.510.470 6.928.867 -7,74
Izmir 1.056.792 1.155.830 9,37
Muğla 2.820.298 2.973.886 5,45
Kuşadası 615.102 529.722 -13,88
Diğer 6.814.053 7.797.085 14,43
TOPLAM 27.077.114 28.632.204 5,74
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Sorun 1
Altyapı ve çevre sorunu: Kıyı

bölgelerimizdeki kontrolsüz büyü-
me, talep fazlası yatak arzı, çarpık
yapılaşma, yol, otopark sorunu,
ören yerlerindeki ıslak alanlar

Çözüm Önerisi
Uluslararası rekabet ortamın-

da daha nitelikli turist çekebilmek
amacıyla turizm yatırımları, ülkemi-
zin sahip olduğu eşsiz kültürel ve
doğal değerlerinin kullanılacağı,
altyapısı ve planlaması doğru ya-
pılmış, ıslah edilmiş, ülke sathına ya-
yılmış, turizm getirilerinden her böl-
gemizin yararlanacağı 12 aya yayı-
lan bir modele kaydırılmalı ve özen-
dirilmelidir.

Sorun 2
Tanıtım ve teşvikler: Coğrafi ve

jeopolitik konumu gün geçtikçe
daha da önem kazanan ülkemiz açı-
sından, bölgede yaşanan sorunla-
rın Türk turizmine olumsuz olarak
yansıması, tanıtım ve teşvik strate-
jisinin yeni dünya eğimleri ile uyum-
lu olmaması

Çözüm Önerisi
İlgili kuruluşlar eşgüdüm içinde

çalışmalı ve sektöre verilen teşvikler-
den seyahat acentaları da yararlan-
dırılmalıdır.

Sorun 3
Turist rehberi ihtiyacı

Çözüm Önerisi
• Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Orman
Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu,
TOBB, TÜRSAB, Rehber Odaları eş-
güdümünde eğitim çalışmaları ve
yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

• Profesyonel Turist Rehberleri-
nin “mesleklerini“ tanımlayan günün
koşullarına göre yasal düzenlemeler,
TOBB ile koordinasyon içinde TÜR-
SAB yasası ile uyumlu olarak yapılmalı
ve Kanun, Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı, TÜRSAB ve Rehber Odalarının do-
ğal yapısı ile eşgüdüm içinde dü-
zenlenmelidir.

• Rehberlik eğitimi veren üniver-
sitelerimiz dahil, tüm eğitim kurumla-
rımızda yabancı dil ders saatleri artı-
rılmalı, uzmanlık dersleri verilmelidir.

• Özel ilgi tur program ihtiyaçla-
rı doğrultusunda su sporları, dalgıçlık,
dağcılık, gastronomi vb konularda ge-
lişen iç turizm ve yeni destinasyonlar
için (Çin, İran; İskandinav ülkeler vb),
uzmanlaşmış rehber açığı vardır. Ak-
tif çalışan rehberlerin bröve yenilen-
mesi kapsamında uzmanlaştığı ko-
nularda güncel eğitim programlarına
katılmaları gerekmektedir. Alan kıla-
vuzları, milli parklarımızı koruyucu
kollayıcı statüsüne getiri meli, çevre ve
ormanlarımız konusunda sertifika-
landırılmalıdırlar.

Sorun 4
Katma değeri yüksek turizm ürün-

lerinin tanıtım ve pazarlamasında se-
yahat acentalarına teşvik sorunu

Çözüm Önerisi
• Katma değeri yüksek turizm çe-

şitlerimizin yurtdışında tanıtılması ve
ülkemizde verimli bir şekilde uygula-
nabilmesi için, seyahat acentalarına ta-
nıtım teşvikleri, vergi indirimleri, elek-
trik, telefon, su, ulaşım, kargo des-
tekleri vb. gibi teşvikler verilmeli ve bu
yolla seyahat acentalarına pazarda re-

kabet gücü kazandırılmalı,
• Turizm sektörüne uygun si-

gorta uygulamaları, fiyatlandırılmala-
rı ve ayrıca banka kredileri AB ülke-
leri ve Akdeniz Çanağındaki rakip ül-
ke standartlarına getirilmelidir.

Sorun 5
Sürdürülebilir turizm için kısa,

orta ve uzun dönemde turizm politi-
kalarının güncellenmesi

Çözüm Önerisi
Türk turizminin dünyada ilk beş

ülke arasında yerini alması için,
• UNWTO (Birleşmiş Milletler

Dünya Turizm Örgütü), sürdürülebi-
lir turizmi önlem alınması gereken so-
run olarak belirlemiştir. Sektörümüzün
öncülüğünde ülkemizin bu konuda-
ki politikaları güncellenmeli,

• Sürdürülebilir turizm bir dev-
let politikası haline gelmeli, gerek-
li önlemler, yatırımlar; ilköğretimden
başlayan eğitim, bilinçlendirme uy-
gulamaları için, ilgili kamu-özel ku-
rum ve kuruluşlarının projeksiyon-
ları eşgüdüm içinde, çağdaş hale
getirilmelidir.

Türkiye’de
turizmin
sorunları ve
çözüm
önerileri

Türkiye turizmde artık marka
Türkiye’nin dünya turizmde geçici bir süre gündemde olan moda bir ülke değil, marka
bir ülke haline geldiğini söyleyen Başaran Ulusoy, ”Ülkemizin 2011 yılında da
parlayan destinasyonların başında geleceğini öngörmekle birlikte, 2011 yılı
hedeflerimizin 30 milyon turist olduğunu söyleyebiliriz. Akdeniz çanağındaki
Yunanistan, İtalya, İspanya ve Portekiz kriz ile boğuşurken, Ortadoğulu turistlerin
ülkemize olan ilgisi, çeşitli ülkeler ile karşılıklı imzalanan vize muafiyet anlaşmaları
ve tanıtım kampanyaları sayesinde Türkiye 2010 yılında da tercih edilen
destinasyonlardan birisi oldu. 2011’de de böyle devam edecek” diyor.

GELEN TURİSTLERİN ÜLKE SIRALAMASI

2009 2010 10 / 09 (%) Değişim
Almanya 4.488.350 4.385.263 -2,3
İngiltere 2.426.749 2.673.605 10,17
Hollanda 1.127.150 1.073.064 -4,8
Fransa 932.809 928.376 -0,48
Belçika 592.078 543.003 -8,29
İtalya 634.886 671.060 5,7
Avusturya 548.117 500.321 -8,72
İspanya 376.215 321.325 -14,59
Yunanistan 616.489 670.297 8,73
İskandinav Ülkeleri 1.096.628 1.204.325 9,82
Bulgaristan 1.406.604 1.433.970 1,95

2009 2010 10 / 09 (%) Değişim
Romanya 366.698 355.144 -3,15
AB Toplamı 15.481.138 15.625.067 0,93
Rusya Fed. 2.694.733 3.107.043 15,3
Ukrayna 574.700 568.227 -1,13
BDT Toplamı 5.480.640 6.075.484 10,85
ABD 667.159 642.768 -3,66
Japonya 147.641 195.404 32,35
İran 1.383.261 1.885.097 36,28
İsrail 311.582 109.559 -64,84
Diğer 3.605.693 4.098.825 13,68
TOPLAM 27.077.114 28.632.204 5,74
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Irak’ta İtalya ile ortak iş yapılabilir

DEİK Türk İtalyan İş Konse-
yi Başkanı Zeynep Bodur Ok-
yay, İtalyan KOBİ’leri ile üçün-
cü ülkelerde işbirliği konu-
sunda çeşitli faaliyetler plan-
ladıklarını ifade etti. ''Türk-
İtalyan İş Konseyi olarak, DE-
İK bünyesindeki diğer iş kon-
seyleriyle eşleşerek çalışmalar
başlatacağız” diye konuşan
Okyay, Irak ve Suriye ortak faa-
liyetlere adım atacaklarını kay-
detti. Okyay, “Kuzey Afri-
ka'da da her ne kadar nahoş

gelişmeler olsa da İtalyanlar'ın
geçmişten gelen güçlü bir söz
sahibi olma durumu var. Ül-
kelerin güçlü ve zayıf yanları-
nı iyi analiz edip, birbirinin
üzerine tamamlayıcı olarak
örtüştürüp bir sinerji çıkar-
mak gibi bir hedefimiz var.
Önümüzdeki dönemde Türk-
Irak İş Konseyi ve Türk-İtalyan
İş Konseyi olarak bir çalışma-
yı planladık. Özellikle KO-
Bİ'lerin bu tür pazarlara açılı-
mını kolaylaştırmak adına bir

görev üstlenebileceğimizi dü-
şünüyoruz'' dedi.

19 Nisan’da TOBB Pla-
za'da düzenlenen ''İtalya ile İş
Yapma Semineri''nde konu-
şan Okyay, Türk-İtalyan İş
Konseyi ‘nin 1990 yılında ku-
rulduğunda, zamanlarını daha
çok İtalya'ya Türkiye'yi anlat-
makla harcadıklarını hatırlat-
tı. Okyay, bundan sondra da-
ha çok Türk firmalarının İtal-
ya nezdinde sağlayacağı fay-
dalar ve Türkiye'nin dışa açıl-
masıyla ilgili yapılabilecek or-
tak çalışmalara odaklandıkla-
rını söyledi.

2006 yılına kadar Türki-
ye'de faaliyet gösteren İtalyan
şirketlerinin sayısı 106 iken,
2010 sonunda bu rakamın
870'e ulaştığını ifade eden Ok-
yay, iki ülke arası ticaret hac-
minin 16,7 milyar dolara çık-
tığını, bunu da 20 milyar do-
ların üzerine çıkarmayı hedef-
lediklerini kaydetti.

Anadolu’da tanıtım
turuna çıkacak
İki ülke firmaları arasın-

daki ilişkilerin stratejik boyu-

ta ulaştığını kaydeden Okyay,
Türkiye'de faaliyet gösteren
İtalya kurumlarını Türkiye'deki
özel sektör ile bir araya getir-
mek, kriz sonrası gelişmeleri
değerlendirmek amacıyla dü-
zenlenen semineri İzmir ve
Anadolu'nun çeşitli illerinde de
tekrarlamayı; bir ayağını da
İtalya'da gerçekleştirmeyi plan-
ladıklarını anlattı.

Konuşmasının ardından
gazetecilerin sorularını yanıt-
layan Okyay, iki ülke arasında
geleneksel olarak işbirliğinin
bulunduğu sektörlerin dışında
kalan çevre, enerji, savunma
sanayisi gibi alanları keşfede-
rek buralarda gelişme kaydet-
meyi hedeflediklerini belirtti.

Venedik, Ro-Ro’lar
için ikinci liman
İtalya'nın İstanbul Baş-

konsolosu Gianluca Alberini de
Türklerin İtalyanlarla, İtal-
yanların Türklerle iş yapması-
nın gelenek haline geldiğini be-
lirterek, ''Türkiye'de çalışan
800 üzerinde İtalyan firma
her iki ekonominin de ta-
mamlayıcı unsuru olmakta-

dır. İnsanlar arasında iletişim,
esneklik ve müşteri için bulu-
nan çözümler gibi alanlarda
benzerlik bulunduğunu görü-
yoruz. İleride bu geleneksel
işbirliğini sürdürmek için tüm
şartların mevcut olduğunu gö-
rüyoruz'' diye konuştu. Vizeler
konusuna da değinen Alberi-
ni, geçen yıl Türkiye vatan-
daşlarına yaklaşık 60 bin vize
verdiklerini, bunun bir önceki
seneye göre yüzde 35 artış an-
lamına geldiğini, bu yıl ise 80
bin vize verilmesini öngör-
düklerini kaydetti.

Alberini, Venedik'in ikin-
ci bir liman olması konusun-
da deniz otobanlarının gelişti-
rilmesinin kendileri için te-
mel bir konu olduğunu ve bu
limanların genel olarak Avru-
pa'ya erişim sağladığını belir-
terek, Venedik'in de son dö-
nemde büyük ivme gösteren
Türkiye'yi Avrupa'ya bağlama
konusunda bir rol üstlenebi-
leceği görüşünü dile getirdi.

Ortak çalışma

kültürümüz gelişti
Türk şirketlerle üçüncü

pazarlarda ortak iş yapılması
konusuna büyük önem ver-
diklerini ifade eden Alberini,
sözlerini şöyle sürdürdü:

''İtalya, son yıllarda Türki-
ye'de çok iyi konumlandı. Hem
küçük, orta ve büyük işletme-
ler burada faaliyet gösteriyor
hem de aşağı yukarı bütün
önemli kurumları burada tem-
sil ediliyor. Ortak çalışma kül-
türümüz gelişti. Artık bunu
üçüncü ülkelere taşıma konu-
sunda fırsatlar da oluştu. Fir-
malar da bunu yapıyor. Örne-
ğin Polonya metrosunu bir
Türk ve İtalyan firma birlikte
yapıyorlar. İtalya'daki bazı iş-
letmelerin teknoloji, tasarım,
finansman imkanları üretmek
konusunda uzmanlıkları ve
imkanları var. AB'deki fonlara
ulaşma imkanları var. Türki-
ye'de de büyük bir kitle ve
üretim altyapısı var. İkisini bir
araya getirmek, bu kapasiteyi
iyi değerlendirmek, eşleştir-
mek önemli. Yeni pazarlarda-
ki uluslararası rekabete karşı
birlikte hareket ederek daha
güçlü olabileceğimizi düşünü-
yorum.''

DEİK Türk-İtalyan İş Konseyi Başkanı Zeynep Bodur Okyay, önümüzdeki
dönemde Türk-Irak İş Konseyi ile bir çalışma planladıklarını, Türkiye ve İtalya
KOBİ'lerinin Irak gibi pazarlara açılımını kolaylaştırmak adına bir görev
üstlenebileceklerini kaydetti

Devlet destekleri genişliyor, ihracatçıların yolu açılıyor

Geçtiğimiz mart ayında Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ta-
rafından açıklanan “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Des-
teği Hakkında Tebliği” ile verilen devlet yardımlarının mik-
tarı ve kapsamı genişletildi. Tebliğ çerçevesinde; ihracatçı bir-
likleri, il ticaret ve sanayi odaları, sektör dernekleri ve kuru-
luşları, organize sanayi bölgeleri veya imalatçıların kurduğu
dernek-birlik veya kooperatiflerinden oluşan ‘işbirliği kuru-
luşları’nın sektörel ticaret heyetleri ve alım heyetleri organi-
zasyonuna yönelik giderlerin yüzde 50 oranında ve 150 bin
dolara kadar destekleniyor. Tebliğle birlikte ilk defa eğitim
sektörü de destek kapsamına alındı.

Çıkarılan yeni tebliği değerlendiren Dünya Gazetesi ya-
zarı ve işadamı Şefik Ergönül, ihracatçıların devlet desteğinden
faydalanmak için her geçen gün taleplerinin artmasına kar-
şın, çok fazla kullandıklarını düşünmüyor. Bunun birkaç ne-
deni olduğunu anlatan Ergönül, “Bunlardan bir tanesi, ih-
racatçılar bürokratik işlemlerden çekiniyorlar. Çok evrak is-
tendiğini söylüyorlar. Burada devlete hak vermek gerekiyor.
Çünkü suiistimale çok açık bir şey bu. Daha önce birçok su-
iistimal görüldü. Her geçen gün bu sıkılıklar gevşetilmiyor an-
cak daha sistematik, daha kullanılır hale getiriliyor. İkinci-
si; bürokratik işlemlerin dışında ‘devletin cebinde akrep var,
bize oradan para çıkmaz’ diyorlar. Buna pek katılmıyorum.
Nedeni de şu; yıllardır ihracat piyasasının içinde çalışan bi-
ri olarak şunu görüyorum ki ‘düzgün çalışarak’ uygulama usul
ve esaslara uygun bir hazırlık yapılırsa desteğin alınmama-
sı gibi bir şey söz konusu değil” dedi.

Desteklerle devlete
olan borç da ödeniyor
Bu arada devlet elbette kendisine borcu olmayanları des-

teklediğine dikkat çeken Ergönül, devletin kendisine borcu olan-
lara da kolaylık sağladığına işaret etti: “Devlet size vereceği des-
teği, borcunuz varsa ona mahsup ediyor. SSK, vergi borcunuz
varsa, alacağınız desteğini ona mahsup ediyor. Bu, bence çok gü-
zel bir kolaylık. Mesela fuara katılıyorsunuz, size fuar desteği-
ni ödemek yerine, sizin ne kadar borcunuz varsa sosyal güven-
lik kurumuna veya vergi dairesine sizin adınıza ödemiş oluyor.”

Devlet desteği almak için en önemli noktanın ihracatçı-
ların uygulama usul ve esaslarına dikkat etmeleri gerektiği-
ni anlatan Ergönül, “Çıkarılan desteklerin yanında uygula-
ma usul ve esaslarına ilişkin bir tebliğ vardır. İhracatçıların
bu uygulama usul ve esas tebliğini açıp, ÖSS’ye hazırlanır gi-
bi çalışmaları gerekiyor. Ne yapılması gerektiğini bir kont-
rol listesi haline döküp, yapılanları buradan işaretlemeleri la-
zım. İhracatçıların yaptığı bir yanlış da ellerindeki bayat do-
kümanlara bakarak hareket etmeleri. Özellikle herhangi bir
tebliğden faydalanmadan önce, o destek hangi kuruluş ta-
rafından veriliyorsa, web sayfasına girip, en son güncel bil-
gileri indirip, onun üzerinden çalışma yapmakta fayda var.

Güncelleme takip edilmeli” dedi.
Pazara giriş ve pazar araştırması desteğinin yeni tebliğ ile

birlikte ciddi değişikliklere uğradığını anlatan Ergönül,
“Devlet, yıllık 50 bin dolar maksimum destek verirken şim-
di 75 bin dolar destek veriyor. Yıllık 50 bin dolar maksimum
destek aldığımız zamanlarda her bir seyahat için 10 bin do-
lar alıyorduk, yıllık 5 seyahat desteğimiz vardı. Şimdi 10 se-
yahat desteğimiz var ve her seyahat için 7 bin 500 dolar alı-
yoruz. 7 bin 500 dolar bizim yüzde 70’imiz. Yani yaklaşık 10
bin doların üzerinde bir masraf yapacağız, bunun yüzde 70’ine
tekabül eden en fazla 7 bin 500 doları alacağız. Yani siz üst
üste koyduğunuz zaman 100 bin dolarlık bir pazarlama har-
caması yapacaksınız, bunun 75 bin dolarını devlet size iade
edecek. Muhteşem bir şey” dedi.

Her yurtdışına çıkışta coğrafi yakınlık olmak kaydıyla üç
ülkeye gitme imkanı verildiğini anlatan Ergönül, şöyle devam
etti: “Dolayısıyla her seferinde üç ayrı ülkeye gittiğinizde, bir
senede 30 ülke gezersiniz, böyle bir strateji uygulayabilirseniz,
kim tutar sizi? Bu arada bir yıl içinde aynı ülkeye iki defa git-
me hakkınız var. Dolayısıyla siz o ülke içinde pazarınızı daha
da pekiştirebilirsiniz. Çok önemli bir şey. Bu destekte çok önem-
li imkanlar var. Bunun ihracatçılarımız tarafından çok ama çok
fazla kullanılması gerektiğine inanıyorum. İnsanların karşı kar-
şıya gelerek iletişim kurması çok önemlidir.”

Yeni tebliğe karşı çıkanlar, azatlığını düşünenler olduğunu
söyleyen Ergönül, bu eleştiriye şu yanıtı verdi: “Herhangi bir
ihracat seyahatine gidildiğinde hiçbir zaman harcanan pa-
ra çok özel seyahatler hariç, 10 bin doları geçmiyor.”

Mart ayında açıklanan yeni ihracat desteği hakkındaki tebliğ ile verilen yardımların hem
miktarı hem de kapsamı genişletildi. Yani tebliği değerlendiren Dünya Gazetesi yazarı ve
işadamı Şefik Ergönül, ihracatçıların devlet desteğini çok fazla kullanmadığını belirterek,
‘düzgün çalışarak’ hazırlık yapan ihracatçıların destek almamalarının söz konusu
olamayacağını söyledi

Rapor desteği
Yurtdışına yönelik pazara giriş
stratejileri ve eylem planlarının
oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası
kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan
sektör, ülke, yabancı şirket veya marka
odaklı mali ve hukuki raporlar da dahil
olmak üzere tüm raporlara ilişkin
giderlerin limitler dahilinde
karşılanıyor.
Şirketler ve işbirliği kuruluşlarının
alabildiği bu destekte rapor ve
danışmanlık için şirketler yüzde 60,
işbirliği kuruluşları yüzde 75 oranında
ve yıllık en fazla 200 bin dolara kadar
destekleniyor. Burada dikkat edilmesi
gereken en önemli nokta; rapor ve
raporu hazırlayan kuruluş için
İGEME’den ön onay alınması gerekiyor.

Danışmanlık desteği
Yurtdışına yönelik pazara giriş
stratejileri ve eylem planlarının
oluşturulabilmesi amacıyla yabancı
şirket alımlarına yönelik danışmanlık
hizmetlerine ilişkin giderlerin
karşılandığı bu destekten şirketler ve
işbirliği kuruluşları yararlanabiliyor.
Sadece yabancı şirket alımlarına
yönelik uluslararası kuruluşlardan
alınacak hukuki ve mali danışmanlık
dahil olmak üzere danışmanlık
hizmetlerine ilişkin giderler
karşılanıyor. Rapor ve danışmanlık için
şirketler yüzde 60, işbirliği kuruluşları
yüzde 75 oranında ve yıllık en fazla
200 bin dolara kadar destekleniyor.
Bu destekten yararlanabilmek için de
yine İGEME’den ön onay alınması
gerekiyor.

Yurtdışı tanıtım desteği
Türkiye'de yerleşik yüksek öğretim
kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi
amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar,
yazılım sektöründe faaliyet gösteren
şirketler ve film yapımcılarının yurt
dışında tanıtımına ilişkin giderleri bu
destekle karşılanıyor.
Türkiye'de yerleşik yüksek öğretim
kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi
amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar,
yazılım sektörü ile film sektöründe
faaliyet gösteren şirket ve kuruluşların
yararlanabildiği destekte ulaşım,
konaklama, tanıtım ve organizasyon
giderleri de karşılanıyor.
Ulaşımda; tanıtım faaliyetleri
çerçevesinde kuruluşların çalışanları
veya ortaklarının uluslararası ve
şehirlerarası ulaşımında kullanılan
ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve
otobüs bileti ücretleri ile toplu taşımaya
yönelik araç kiralama giderleri
karşılanıyor.
Konaklamada, tanıtım yapılan süre
içerisinde kuruluşların çalışanları veya
ortaklarının gidilen ülkede kuruluş
başına günlük 300 doları geçmemek
kaydıyla oda kahvaltı konaklama
giderleri karşılanıyor. Ancak, bir kuruluş
günlük 200 dolar otel harcaması
yapıyorsa yarısı kadar, 800 dolar otel
harcaması yapıyorsa 300 dolar destek
alabiliyor.
Tanıtım ve organizasyon giderleri
arasında; tercümanlık, seminer,
konferans, toplantı ve ikili
görüşmelerin yapıldığı yerlerin
kiralama, görsel ve yazılı tanıtım ve
reklâm, halkla ilişkiler hizmeti, fuar ve

sergi katılımı ile katalog, broşür,
eşantiyon ve tanıtım malzemeleri
giderleri bulunuyor.
Yurt dışı tanıtım desteği için kuruluşlar
yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 300
bin dolara kadar destekleniyor.
Yurt dışı tanıtım desteğinden
yararlanmak isteyen kuruluşların
gerçekleştireceği tanıtım faaliyetlerinin
destek kapsamına alınabilmesi için ilgili
kuruluşlar tarafından program
tarihinden en az üç ay önce tanıtım
faaliyeti programı ve tahmini bütçesini
gösteren ek bir belgeyle İGEME’ye ön
başvuruda bulunması gerekiyor.

E-ticaret sitelerine üyelik desteği
Ürünlerin yurt dışına elektronik
ortamda pazarlanabilmesi amacıyla
müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai
tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret
sitelerine üyelik giderlerinin limitler
dahilinde karşılandığı bu destekten
sınai ve ticari faaliyette bulunan
şirketler yararlanabiliyor.
Üyelik giderlerinden şirketler yüzde 70
oranında ve yıllık en fazla 10 bin dolara
kadar destekleniyor. Firmalar, en fazla
beş e-ticaret sitesi için ve e-ticaret
sitesi başına en fazla 3 yıl süresince
yararlanabiliyor. Bu destek için de
İGEME’den ön onay alınması gerekiyor.

Sektörel ticaret heyeti ve alım
heyeti programları desteği
İhracatın ve döviz kazandırıcı hizmet
gelirlerinin artırılması, yeni pazarlar
bulunması ve Türkiye’nin ekonomik ve
ticari açıdan tanıtımı amacıyla
Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların;

yurtdışında yerleşik kurum ve
kuruluşlarla görüşmelerini, ilgili
tesisleri yerinde görmelerini ve meslek
kuruluşlarını ziyaret etmelerini
sağlamaya yönelik olarak müsteşarlık
koordinasyonunda yapılan dış ticaret
organizasyonunda destek sağlıyor.
Müsteşarlık koordinasyonunda,
organizatör kuruluşlarca düzenlenen
sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti
programlarına ilişkin giderler yüzde 50
oranında ve program başına 150 bin
dolara kadar destekleniyor.
Desteklenen giderler arasında;
Uluslararası veya şehirlerarası ulaşımda
kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren,
gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya
yönelik araç kiralama giderleri, sektörel
ticaret heyetlerinde şirket başına, alım
heyetlerinde davetli yabancı şirket,
kurum veya kuruluş başına günlük
300 doları geçmemek kaydıyla oda
kahvaltı konaklama giderleri
karşılanıyor.
Ayrıca; Tercümanlık, seminer,
konferans, toplantı ve ikili
görüşmelerin yapıldığı yerlerin
kiralama, görsel ve yazılı tanıtım ve
reklâm, halkla ilişkiler hizmeti ile
katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım
malzemeleri giderleri destekleniyor.
Tebliğe göre, bir takvim yılında bir
organizatör kuruluşun yaptığı en fazla
5 sektörel ticaret heyeti ve 10 alım
heyeti programı destekleniyor.
Programın destek kapsamına
girebilmesi için, en az üç ay önce
program taslağı ve tahmini bütçesiyle
birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na
başvuruda bulunulması gerekiyor.

PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

Yurtdışı pazar araştırması desteği
Türkiye'de sınai ve ticari faaliyette
bulunan şirketler ile yazılım sektöründe
faaliyet gösteren şirketler bu destekten
faydalanabiliyor. Sağlanan destekler
arasında ulaşım ve konaklama
bulunuyor. Ulaşımda; uluslararası ve
şehirlerarası ekonomi sınıfı uçak, tren,

gemi, otobüs bileti ücretleri ile günlük
50 doları gezi başına 500 doları
aşmayan araba kiralama ücreti
var.Konaklamada ise şirket başına
günlük maksimum, oda kahvaltı 300
dolar destek veriliyor.
Gezi başına en çok 7 bin 500 dolar
olmak üzere, harcamaların yüzde 70'i

ödeniyor. Her takvim yılı içerisinde
şirket başına en fazla 10 yurt dışı pazar
araştırması gezisi destekleniyor.
Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye
yönelik en fazla iki adet yurt dışı pazar
araştırması gezisi destekleniyor. Bir
yurt dışı pazar araştırması gezisi,
coğrafi konumu birbirine yakın olmak

kaydıyla en fazla 3 ülkede
yapılabiliniyor. Söz konusu pazar
araştırması gezisi en az 2, yol hariç en
fazla 10 gün olabiliyor. Araştırmacı
sayısı da en fazla iki kişi olarak
belirlenmiş bulunuyor. Destek almak
için İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
(İGEME)’ye başvurabiliyor.

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
HAKKINDA TEBLİĞ’DE YER ALAN YENİ DESTEKLER

Ergönül, yeni düzenleme ile verilen destek tutarı için “muhteşem bir
şey” yorumunu yaptı ve ihracatçıları kimsenin tutamayacağını söyledi.

TÜRKİYE-İTALYA DIŞ TİCARET VERİLERİ (milyon dolar)

Kaynak: TÜİK

İhracat İthalat Ticaret Hacmi Ticaret Dengesi

2000 1.789 4.333 6.122 -2.543

2001 2.342 3.484 5.826 -1.142

2002 2.376 4.097 6.473 -1.721

2003 3.193 5.472 8.665 -2.278

2004 4.648 6.866 11.514 -2.217

2005 5.617 7.566 13.183 -1.950

2006 6.752 8.663 15.416 -1.911

2007 7.480 9.968 17.448 -2.488

2008 7.819 11.012 18.831 -3.193

2009 5.893 7.666 13.559 -1.773

2010 6.508 10.203 16.711 -3.695 Türk-İtalyan İş Konseyi Başkanı
Zeynep Bodur Okyay
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‘Afganistan’da Türk olmak ayrıcalık’
Yazı: Özüm ÖRS

Afganistan ve Türkiye’nin
kültürel açıdan ilişkileri nasıl?
Afganistan çok özel bir ülke. Tarih

boyunca Osmanlı döneminden başlaya-
rak daha sonra Atatürk’ün döneminde,
Afganistan’la dostane ilişkilerde bulun-
muşuz. Onların askeri yapılarının gelişi-
minde ve sağlık sektöründe çok önemli
katkılarda bulunmuşuz. İlişkilerimiz son
derece dostane olmuş. Şu anda Türk tu-
gayının oradaki yapısı, halka yönelik iliş-
kileri de halkın son derece sempatisini ka-
zanıyor. Dolayısıyla nereye giderseniz
gidin, en cahil Afgan vatandaşı bile
“Türk” dediğiniz zaman “Biz tarihten
çok yakınız, biz kardeşiz” diye bütün o sev-
gi ve sempatilerini ifade ediyorlar. Tür-
kiye’ye yönelik çok büyük bir sevgi ve sı-
caklık var. Nereye giderseniz gidin bunu
görüyorsunuz. Türk olmak orada bir ay-
rıcalık.

Türk vatandaşlarına
yaklaşımları çok farklı o zaman,
daha kolay ilişki kurulabiliyor…
Mesela bizim DEİK heyetindeki ba-

yan bir arkadaşımız eczaneye gitti, ilaç al-
mak için. Başı ağrıyordu. Eczacı, Türki-
ye’den geldiğini öğrenince para almak is-
temedi. O kadar içten samimiyet göste-
riyorlar. Dolayısıyla bu psikolojik ortam
Türk insanlarına çok önemli bir avantaj
sağlıyor. Türk insanı da onlarla çok rahat
ilişki kurabiliyor. Türk kökenli, Türkçe ko-
nuşan insanlarla Özbek, Türkmen asıllı
insanlar var. Türkçe konuşan çok insan
var. Anlaşabiliyoruz onlarla. Dolayısıyla
kültürel bakımdan hakikaten çok yakınız.
Biz de Türk-Afgan İş Konseyi’ndeki in-
sanlar olarak, Afganistan’ı sadece iş yap-
tığımız bir ülke olarak görmek yerine ora-
daki insanlara da son derece pozitif yak-
laşıyoruz.

DEİK olarak iki ülkenin
karşılıklı tanıtımlarını nasıl
yapıyorsunuz?
Aslında 2010’un sonundaki seçim-

den önceki dönem oldukça sönük geç-
ti bizim için. Fazla bir aktivitemiz ol-
madı. Çünkü Afganistan’da bizim kar-
şı kanadımız olmadı. Biz, bu dönem bu
karşı kanadı oluşturarak aktif çalışaca-
ğımız bir dönem haline getirme kararı
aldık. Büyükelçiliğimizin de orada çok
büyük katkıları oluyor; hakikaten çok
aktif çalışıyor büyükelçimiz, inanılmaz
güzel işler yapıyorlar. Biz, bu dönem kar-
şı kanadımızı oluşturmaya önem verdik
ve oluşturduk. Karşı kanadımızla Af-
ganistan Ticaret Odasıyla anlaşmamı-
zı protokolümüzü imzaladık. Onlar da
işbirliğine son derece hevesliler. Ayrıca,
İNTES’le beraber yapacağımız bu işçi-
lerin eğitim sertifikasyon programını da
başlattığımız zaman aramızdaki ilişki-
lerin boyutu çok aratacak. Ciddi heyet-
ler gelecekler.

Konferanslar düzenliyor
musunuz?
Türkiye’de yapılacak çok önemli kon-

feranslar var. Madencilik konferansı var.
Önümüzdeki günlerde Trabzon’da İpek-
yolu’nun geliştirilmesine yönelik bir kon-
ferans var. Oradan ilgili bakanlıkları da-

vet ettik, gelecekler. Dolayısıyla sanıyorum
gidiş-gelişlerimiz bir hayli yoğun olacak.
Ciddi bir tanıtım programı olacak. Şubat
ayında maden bakanı buraya geldiğinde
yapmıştık aslında. Maden Bakanı orada
önemli bir bakandır, birkaç tane bakan-
lığı koordine eden koordinatör bakandır.
Kendisi orada iş adamlarımızı toparlamış,
Afganistan’daki yatırım imkanlarını da
anlattırmıştı. Bundan sonra Afganis-
tan’ın tanıtımına yönelik, oradaki yatırım
potansiyeli ve işbirliğine yönelik çalış-
malarımız gerçekten çok ivme kazanacak.

Gelecekte Türkiye ve Afganistan
arasındaki ilişkiyi nasıl
görüyorsunuz? İkili ilişkilerde
neler olacak?
İnşallah hedeflerimizin, en azından

bir kısmına ulaşıp bunu bir süreç hali-

ne getirirsek önümüzdeki yıllarda Af-
ganistan’la aramızda güzel şeyler olacak
diye düşünüyorum. Afganistan’daki tüm
zor şartlara rağmen belirli sektörlerde Af-
ganistan’da iyi bir potansiyel olduğunu
görüyorum. Zaten gelişmeye yönelik
ülkelerde gelişme zamanlarında alınan
risklerle para kazanılabiliyor. Afganis-
tan’ın her tarafı basına yansıdığı gibi te-
rör bölgesi değil. Güvenli bölgeler var.
Güvenli bölgelerde yatırım ve iş yapıla-
bilir. Gidip görülmesinde fayda var. Bu-
nun yanı sıra, yakında THY de uçmaya
başlayacak. THY’nin oraya uçmasını
çok arzu ediyorduk. Genel Müdür Te-
mel Kotil’le görüştüğümüz zaman nisan
başında uçacağını müjdelemişti ama
birazcık teknik alt yapı nedeniyle gecik-
tiğini görüyoruz. Yakında THY de ora-
ya uçma başladığı zaman THY, gerek bi-

zim iş adamlarımız için gerekse Afga-
nistan’ın açılımı için çok büyük bir po-
tansiyel sağlayacak. Şimdi insanlar Du-
bai üzerinden gidiyorlar, geliyorlar. Ger-
çi Ariana Hava Yolları da uçuyor ama
bunlar son derece kısıtlı. Dubai üzerin-
den büyük bir kısmı ülkeye gidip geli-
yorlar. Halbuki İstanbul tam bir transit
merkezi haline geldi. Afganistan’a giden
bütün yabancıların İstanbul üzerinden
gitmeleri ve Afganistan’dakilerin de bü-
tün dünyaya İstanbul üzerinden dağıl-
maları inanılmaz kolaylaşacak. Dolayı-
sıyla hem Türkiye burada büyük bir
avantaj sağlayacak, hem de Afganis-
tan’a yabancıların gidiş gelişi böyle gü-
venli bir havayoluyla sağlandığı için da-
ha cazip hale gelecek. Dolayısıyla ben
THY’nin oraya uçuşa başlamasının da
büyük bir ivme kazandıracağı kanaa-
tindeyim.

Babanızın bir güreşçi olduğunu
ve olimpiyatlarda madalyalar
kazandığını biliyoruz. Bize biraz
kendisinden bahsedebilir
misiniz?
Babam Adil Candemir, aslında

şanssız bir dönemde dünyaya geldi.
Onun en iyi dönemi tamamen savaş yıl-
larına rastladı. Babamın uluslararası

arenaya çıkma şansı olmadı. Çünkü
1936’dan 1945’e kadar olan dönem
2’inci Dünya Savaşı ile geçtiği için, on-
dan önce de Türkiye’nin açılma şansı
yoktu. Hasbelkader 1936 olimpiyatlarını
da kaçırdılar. Çok fazla uluslararası
arenaya çıkma şansı olmadı. Babam,
1948 olimpiyatlarına katıldığı zaman 41
yaşındaydı. 41 çok ileri bir yaştı ama ken-
disine iyi bakıyordu. 79 kiloya da düşm-
üştü babam. Yaşlı ağabey pozisyonun-
da olduğu için onu eksi kilosuna rağmen
hep ağır sıklette güreştiriyorlardı. Daha
ziyade o dönemde karakucak olduğu için
karakucak, yağlı güreş de dahil olmak
üzere güreşti. Londra olimpiyatlarında
çok büyük bir zafer kazandılar. İnsan-
lar onları büyük bir sevinçle karşıladı-
lar. Babamın çok madalyası var da,
esas en büyük Avrupa şampiyonluğu
madalyası var. Grekoromende dünya
üçüncülüğü madalyası var. Grekoromen
stilde hafif kilosuna rağmen 3’üncü ol-
du. Bir de olimpiyat madalyası var ki,
olimpiyat madalyası Türkiye’de kazanan
sayısı son derece sınırlıdır. O maalesef
bir de köprücük kemiği kırılmış bir va-
ziyette, tek koluyla alınmış bir madal-
yadır. ‘Güreşemez raporu’ verilmesine
rağmen, morfinle omzunu uyuşturarak
tek koluyla güreşerek kazandı. Dönüş-
te dönemin Başbakanı İsmet İnönü
heyeti karşıladı onları. Hepsine birer kol
saati hediye etti.

Çok sayıda uluslararası
yarışmalara katılmış…
Mesela, Stockholm güreşleri. Ba-

bam çok fazla ağır olmamasına rağmen
tekniğiyle Stockholm’da üçüncü oldu.
Arkasından babamın hocalık dönemi
başlıyor. Mesela yetiştirdiği öğrencile-
rinden birisi Türkiye’nin en büyük gü-
reşçisi Hamit Kaplan’dır. Kendisi Guin-
ness Rekorları’na girmiştir dünyada en

çok madalya kazanmasıyla. Hamit Kap-
lan hem babamın yeğenidir, hem de öğ-
rencisidir. Celal Bayar’la fotoğrafı vardır.
Hamit Kaplan bizzat babamın yetiştirdiği
bir güreşçidir. Daha gencecik, 20 yaşın-
da askere bile gitmeden almıştır onu ve
dünyanın en çok madalya alan güreşçi-
si haline getirmiştir. Yetiştirdiği şampi-
yonlardan bir tanesi de Mahmut Ata-
lay’dır. Mahmut Atalay da bizzat baba-
mın sıfırdan alıp şampiyon yaptığı gü-
reşçilerden bir tanesidir.

Babam milli takım hocalığı da yap-
tı. O dönem birçok madalyanın kazanıl-
masına vesile oldu. Yaşlılık döneminde de
çocukları eğitti. Ölünceye kadar hiç bı-
rakmadı. 1989 yılında vefat etti. Vefat et-
tiği zaman hala köyde çocukları, minik-
leri alıp onları eğitiyordu. Babam fotoğ-
rafları hep saklamıştı, ben aldım. Şimdi
spor geleneğini kızım devam ettiriyor. Rit-
mik jimnastikte milli sporcu oldu.

Siz güreşle ilgilendiniz mi?
Ben de üniversite sıralarında güreş-

le ilgilendim. Benim de Ankara bölge bi-
rinciliklerim, ODTÜ’de Türkiye Üni-
versitelerarası madalyalarım var ama
ben daha ziyade folklor yaptım. Kafkas
folklörü yaptım.

Kafkas kama koleksiyonunuzdan
da bahseder misiniz?
Kamaları, uzun yıllardır biriktiriyo-

rum. Bunları Türkiye’den aldım. Bu tip
şeyleri toplayan çok insan var. Mesela şu
silahın en büyük özelliği bunun çok ha-
fif olması. Atın üzerindeyken bunu dol-
durup, ateşlerler. Ağızdan dolma taban-
ca. Çok hafiftir bu. Atar devam eder. Kı-
yafette ona uygundur. Fişeklikleri bunun
içinde hazırdır. Doldurur, kaldırır, atar.
Eski tabancalar çok ağırdır. Ama bu çok
hafif. Bir de böyle eski bir tüfeğim var. Sa-
pı gülden. Malatya’dan almıştım.

Babası, Guinness
Rekorları’na giren

güreşçi Hamit
Kaplan’ın hocası

Adil Candemir. Milli
takım hocalığı da

yapan ve
olimpiyatlarda ve

uluslararası birçok
yarışmada

madalyası bulunan
Adil Candemir’in

oğlu, Türk-Afgan İş
Konseyi Başkanı

Cihan Candemir de
üniversite yıllarında

güreşle ilgilenmiş.
Sonrasında Kafkas

folkloru yapan
Candemir’in bugün

babasının kazandığı
madalyalardan

oluşan bir
koleksiyonu

bulunuyor. Ayrıca
Kafkas kamaları

biriktiren
Candemir’le

Afganistan, babası,
spor ve koleksiyonu
üzerine konuştuk…

Candemir, Guinness
Rekorları’na giren güreşçi
Hamit Kaplan’ın hocası olan
babasının, madalyalarını ve
fotoğraflarını saklıyor.
Ailenin spor geleneğini ise
kızı devam ettiriyor. Cihan
Candemir, üniversite
yıllarında güreşle ilgilenmiş.
Sonrasında ise folklore
yönelen Candemir, uzun
zamandır Kafkas kama
koleksiyonu yapıyor…

Türk- Afgan İş Konseyi Başkanı Cihan Candemir,
“Afganistan’da nereye giderseniz gidin, en cahil
Afgan vatandaşı bile ‘Türk’ dediğiniz zaman ‘Biz

tarihten çok yakınız, biz kardeşiz’ diyerek bütün sevgi ve
sempatilerini ifade ediyorlar. Türkiye’ye yönelik çok büyük
bir sevgi ve sıcaklık var. Nereye giderseniz gidin

bunu görüyorsunuz. Türk olmak orada bir
ayrıcalık” diyor.

2011 yılı için hedefleriniz neler?
HEDEFLERİMİZ 2010 seviyesinin altına düşmemek, inşaat sektörü olarak 2010 seviyesini muhafaza etmek. Muhafaza
edebileceğimiz gözüküyor şu anda. Çünkü yapılan işler daha ziyade askeri tesislere yönelik yapılar. Oranın
askerlerinin, ordusunun yeniden yapılanması içinde, NATO’nun yaptığı yatırımlar var. ABD’nin yaptığı yatırımlar var.
Onun dışında, alt yapı yatırımlarına çok ihtiyaçları var. Enerji sektöründe büyük açıkları var. “Gazımız, petrolümüz
var” diyorlar, o gazların çıkartılıp enerji üretimine ihtiyaç var. Ulaşım sektöründe çok ciddi yatırım yapılacak. Çünkü
yaptığımız yollar ilk etapta büyük bir rahatlık sağladı, ancak bunların devamının gelmesi lazım. Demiryolu inşaatı
keza orası için çok önemli. Planladıkları, yapmak istedikleri ciddi demiryolu ağı yatırımları var. Ama bütün bunları
hem planlayacak hem fizibilitelerini yapacak, projelendirecek insanlara da ihtiyaç var. Müşavirlik firmalarından
destek istiyorlar.

Son dönemde birçok ülkede yaşanılan karışıklıklar ve Türk
müteahhitlerinin işlerinin durması, Afganistan’ı nasıl etkileyecek?
Afganistan’ın iş potansiyeline yansıması nasıl olacak?
AFGANİSTAN’DAKİ iş potansiyeli oraya ayrılan parayla sınırlı. Ülkenin alt yapı için ayıracak ayrı kaynakları yok. Diğer
alt yapı yatırımları da dışarıdan aldıkları yardımlarla sürüyor. Dolayısıyla bu kaynaklar artmadıkça “Afganistan’da
daha çok yatırım olur, daha çok müteahhidi oraya çeker” diye beklemek zor. Orada yerleşmiş olan, müteahhitlerin
böyle bir önceliği ve avantajı var. Pazar da limitli bir pazar. Burada inşaat sektöründen ziyade Türkiye’den oradaki
kaynaklara yönelik yatırım yapacak insanlara ihtiyaç var. Yeni müteahhitler için çok fazla yeni bir alan yok. Ama
Libya’dan gelenlerin yönelecek ülke sayısı da son derece kısıtlı. Libya hakikaten Türk müteahhitlik sektörüne çok
ciddi bir darbe vurdu. Bunun sıkıntısını 2011’in sonlarına doğru, 2012’de daha çok hissedeceğiz. Çünkü diğer
Ortadoğu ülkelerinde de aman aman bir proje patlaması, yeni işlerin açılması da söz konusu değil. Dolayısıyla inşaat
sektörü Libya yeniden açılıncaya kadar sıkıntılı bir dönem geçirecek diye düşünüyorum.
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Cumhurbaşkanı ile
Avusturya seyahati
yapılacak
Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün, 2-4 Mayıs tarihleri ara-
sında Avusturya’ya gerçekleştirdiği
ziyarete Türkiye’den de işadam-
ları katılacak. DEİK/Türk-Avus-
turya İş Konseyi ve karşı kanat
kuruluşu Avusturya Federal Eko-
nomi Odası (WKÖ) işbirliğinde,
3 Mayıs 2011 tarihinde Viya-
na’da iki ülke işadamlarının bir
araya geleceği Türk-Avusturya İş Forumu düzenlenecek. İş
Forumuna iki ülke Cumhurbaşkanlarının da katılımı bek-
leniyor. Türk-Avusturya İş Forumu çerçevesinde iki ülke
işadamlarının bir araya geleceği sektörel oturumlar ve iki-
li görüşmelerin düzenlenmesi de planlanıyor.

Etkinlik takvimi 2 MAYIS 2011 PAZARTES‹

1-4Mayıs
VİYANA

3Mayıs
CEZAYİR

Türk-Cezayir İş Konseyi
Ortak Toplantısı

bkavala@deik.org.tr

MAYIS
AYI ETKİNLİK
PROGRAMINDAN
SEÇMELER

12 Mayıs
İSTANBUL

Türkiye’de Faaliyet
Gösteren Azerbaycan’lı
İşadamları ile Çalışma
Yemeği-III

neski@deik.org.tr

1-4 MayısT.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah Gül’ün Avusturya Ziyareti
aakdeniz@deik.org.tr

İSTANBUL
Danimarka Dışişleri Bakanı ile Toplantı

aarican@deik.org.tr

YENİ ÜYELER
ABC Deterjan San. ve Tic. A.Ş.
Akşan Etüd Müşavirlik ve Mühendislik A.Ş.
Altaca Çevre Teknolojileri ve Enerji Üretim A.Ş.
Armada Gemi Acenteliği Uls. Taş. Ve Tur. Tic. Ltd. Şti.
Beta A.V.M. İnş. Gıda Tur. Yat. San. ve. Dış. Tic. A.Ş.
Boyner Sanayi Mensucat Fab.A.Ş.
C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Cerrahoğlu Avukatlık Bürosu
Çesan Çevre Sağlığı San. TLtd. Şti.
Çukurova Makina İmalat ve Ticaret A.Ş.
EAE Elektrik Asansör End. İnş. San.Ve Tic. A.Ş.
Erdemoğlu Holding A.Ş.
Erenler İnternet İletişim İnş. Mak. San. ve Tic. A.Ş.
Esen Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ETRM Enerji Danışmanlık ve Risk Yönetimi A.Ş.
Klüh Emin Catering Yemek San. ve Tic. A.Ş.
Medicana Sağlık Grubu -Işıl Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Nas İnşaat San.ve Tic. A.Ş.
Nil Uluslararası Eğitim Organizasyonu Ltd. Şti.
Palmet Enerji A.Ş.
Peta Mühendislilk Enerji Turizm San. Tic. A.Ş.
Reis Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
Rhea Portföy Yönetimi A.Ş.
Soma İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
T-Systems Telekomünikasyon Ltd. Şti.
Üç Turizm Yatırımları Kargo Bilişim San. Ltd. Şti.
UCM Kompozit Yapı Malzemeleri San Ve Tic A.Ş.
Ülgen Endüstriyel Sistemler ve Teknik Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ulubaşlar Holding A.Ş.
Yaşar Özkan Mühendislik ve Müteahhitlik A.Ş.

Belçika’da yeni fırsatlar
Türk – Belçika İş Konseyi, İstanbul Sanayi Odası bün-
yesinde faaliyet gösteren Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul
Merkezi ve ABİGEM işbirliğiyle 11-13 Mayıstarihleri ara-
sında Belçika’nın Brüksel ve Ghent şehirlerine yönelik bir
heyet ziyareti düzenleyecek. Avrupa Birliği’nin başken-
ti Brüksel’in bulunduğu Belçika, Avrupa'nın alım gücü
yüksek önemli ticaret ve sanayi merkezlerine kolay eri-
şim sağlaması ve AB içinde elverişli bir dağıtım ve ihra-
cat merkezi olması nedeniyle önemli bir ticari potansi-
yeli taşıyor. Firmalar açısından Belçika’da potansiyel su-
nan sektörler arasında yer alan inşaat ve yapı malzeme-
leri, tekstil, sağlık turizmi ve medikal ekipman, lojistik
ve yenilenebilir enerji sektörlerine odaklanması planla-
nan heyet ziyareti Belçika pazarına yabancı olmayan fir-
malara ve bu pazara ilk kez giriş yapma arzusunda olan
şirketlere Avrupa İşletmeler Ağının da desteğiyle yeni fır-
satlara erişim sunulması amaçlanıyor.

Ziyaret kapsamında Belçika’nın Valon Bölgesi Ticareti
Geliştirme Ajansı AWEX ile toplantı ve çalışma yeme-
ği, AWEX işbirliğinde Belçikalı firmalarla ikili görüşmeler,
AİA - Belçika ve Flanders Bölgesi Yatırım ve Ticaret Ajan-
sı (FIT) işbirliğinde inşaat sektörü semineri, toplantı ve
ikili görüşmeler, Ghent Limanı ziyareti veya talep doğ-
rultusunda tesis ziyaretleri organize edilecek. Heyet ay-
rıca, Belçika’da bulunan Türk Özel Sektör Derneği
(TÖSED) tarafından verilecek ve Brüksel Bölgesi Eko-
nomi Bakanı Benoit Cerexhe’nin de bulunacağı yemeğe
de katılacak.

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR
� Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti
Hükümeti arasında Türk Eximbank tarafından Suriye’ye 180
milyon Avro (250 milyon Dolar) karşılığı tutarında bir kredi
hattının oluşturulmasına ilişkin Mutabakat Zaptı

� Türkiye’de Yapılan Birleşmiş Milletler Konferansları ve
Toplantılarına Dair Ayrıcalık, Bağışıklık ve Diğer Bazı Hususlara
İlişkin Düzenlemeler Hakkında Birleşmiş Milletler ve Türkiye
Arasındaki Çerçeve Anlaşması”

� D-8 Üyesi Ülkeler Arasında Gümrük Konularında Çok Taraflı İdari
Yardım Anlaşması

� D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması”nın ve
anılan Anlaşma’nın ekini teşkil etmek üzere 4-8 Temmuz 2008
tarihlerinde Malezya’da kabul edilen “D-8 Üyesi Devletler
Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması

YENİ ATANAN BÜYÜKELÇİLER
Mustafa Naci SARIBAŞ ..........Kore Türk Büyükelçisi
Tacan İLDEM ..........................Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı

Daimi Temsilcisi

Tayvan LCD için Türk ortak arıyor
Yarı iletkenler ve likit kristal görüntü (LCD) üre-
timinde dünya ikincisi olan Tayvan, Türk firmala-
rı ile ortaklık ve yatırım görüşmeleri için geliyor. İle-
ri teknoloji endüstrisi ile dünyanın önde gelen
elektronik üreticilerinden biri olan Tayvan, Türk işa-
damları ile iş görüşmeleri yapacak. Türk – Tayvan
İş Konseyi ev sahipliğinde Chinese International
Economic Cooperation Association (CIECA) iş-
birliğinde 3 Mayıs tarihinde TOBB Plaza, İstanbul’da
iki ülke üst düzey yetkililerinin yer alacağı toplan-
tıda Tayvan firmaları ile inşaat, elektronik, yazılım,
yenilenebilir enerji, makine ve LCD alanlarında gö-
rüşmeler yapılacak.

Türkiye ile Tayvan arasındaki ithalat rakamı
2010 yılında 1,8 milyar dolar seviyesinde. Tayvan’a
yapılan ihracat ise 136 milyon dolar olarak kayde-
diliyor. Tayvan’ın üretim maliyetlerindeki artış ne-
deniyle, yurtdışı yatırımlarına yöneldiği ve bölgenin
en önemli yatırımcılarından biri haline geldiği be-
lirtiliyor. Tayvanlı firmaların özellikle yenilenebilir
enerji, yüksek teknoloji ürünleri ve gıda işleme sek-
törlerinde Türkiye’de yeni yatırımlar yapmaları
planlanıyor.

DEİK/Türk-Cezayir İş Konseyi tarafından İş
Konseyi karşı kanadı Cezayir Ticaret ve Sanayi Oda-
sı işbirliği ile 3 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da
Dedeman Otel’de Türk-Cezayir İş Konseyi Ortak
Toplantısı düzenlenecek. OPEC üyesi olan Ceza-
yir, doğal gaz rezervleri açısından dünyada 10. sı-
rada yer alıyor. Dünyanın 4. büyük doğalgaz ih-
racatçısı konumunda bulunan Cezayir, Türki-
ye’nin önemli bir ortağı. Petrol ve doğalgaz ihra-
catından elde edilen gelirler sayesinde döviz re-
zervleri 150 milyar dolar düzeyinde olan Cezayir,
Mayıs 2010’da 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı çer-
çevesinde altyapı projeleri için 286 milyar dolar-
lık bir kaynak ayırdığını açıkladı. 1,5 milyar dolar
ile Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 3.
Afrika ülkesi olan Cezayir, yüksek gıda fiyatlarına
yönelik protestolara yanıt olarak şeker ve diğer gı-
da ürünlerindeki yüzde 41’lik indirim dahil olmak
üzere gümrük vergilerini Ağustos ayına kadar
düşürdüğünü açıkladı. Bugüne kadar Türk mü-
teahhitlik firmalarının Cezayir’de 5 milyar doların
üzerinde proje üstlendiği belirtiliyor.

Cezayirli işadamları Türkiye’de

3-8Mayıs

DUBROVNİK

TÜRSAB Hırvatistan

Ziyaretine Paralel Türk-

Hırvat İş Konseyi Turizm

Toplantısı

acora@deik.org.tr

9Mayıs
İSTANBUL

Birleşmiş Milletler En AzGelişmiş Ülkeler Konferansı

bkavala@deik.org.tr

bkavala@deik.org.troertum@deik.org.tr

3 Mayıs
İSTANBUL

Türk-Tayvan İş Konseyi
Ortak Toplantısı

oertum@deik.org.tr

11-13Mayıs
BRÜKSEL, FLAMAN, VALON
Belçika’ya Türk İşadamları Heyeti
Ziyareti

dtuna@deik.org.tr

7 Mayıs
GİRNE

KKTC Yatırım Danışma
Konseyi 2. Toplantısı

aarican@deik.org.tr

9-13 Mayıs
İSTANBUL

Türk-Bangladeş İş
Konseyi Kuruluş
Anlaşması İmza Töreni

bsonsoy@deik.org.tr

3Mayıs

Pakistan’ın ikinci büyük
şehrine yatırım ziyareti

Türk-Pakistan İş Konseyi tarafından
Lahor Ticaret ve Sanayi Odası (LCCI)
ve Pencap Yatırım ve Ticaret Kurulu
(PBIT) işbirliğinde Mayıs ayının ilk haf-
tasında yapılacak olan toplantıya Türk
işadamları katılacak. Ekonomik ilişki-
lerin geliştirilmesi amacıyla yapılacak
olan toplantıda enerji, altyapı, tarım
sektörleri başta olmak üzere farklı sek-
törlerle ilgilenen işadamları katılacak.
Pakistan gayri safi yurt içi hasılasının
(GSYİH) yüzde 60’ını oluşturan Pen-
cap eyaletinin başkenti ve ülkenin ikin-
ci en büyük şehri olan Lahor’da yapı-
lacak olan toplantı oldukça büyük fır-
satlar da barındırıyor. Lahor’da istih-
dam, hızla kalkınan ekonomisi saye-
sinde, üretim sektörlerinden servis sek-
törlerine kaymış durumda. İş gücünün

yüzde 42’si finans ve bankacılık, emlak
ve gayrimenkul, sosyal hizmetler gibi
sektörlerde çalışıyor. Lahor, Pakistan’ın
en büyük yazılım üreten şehri ve bu
alanda ucuz, iyi eğitimli ve İngilizce bi-
len genç nüfusuyla büyük rekabet üs-
tünlüğüne sahip. Ayrıca Lahor, ülkenin
en önemli tekstil merkezlerinden biri
olarak gösteriliyor. Öne çıkabilecek di-
ğer önemli yatırım alanları arasında ise;
otomotiv, deri giyim, süt ve süt ürün-
leri, ambalaj, mücevherat, mobilya,
tıbbi malzemeler ve gıda alanında so-
ğutma depoları ve kesimhaneler bulu-
nuyor. Madencilik alanında ise Lahor,
kömür, alçı ve kireçtaşı, silisli kum, de-
mir, mermer & granit üretiminde ön
plana çıkıyor.

Türk işadamları,
Pakistan Gayri Safi
Yurt İçi Hasılası’nın
yüzde 60’ında payı

bulunan Pencap
eyaletinin başkenti

ve Pakistan’ın en
kalabalık ikinci

şehri olan Lahor’a
yatırım görüşmeleri

yapmaya gidiyor.

10-11Mayıs
Amman

Levant İş Forumu BaşkanlarToplantısı

scailliau@deik.org.tr

oertum@deik.org.tr

dtuna@deik.org.tr


	Küresel_2011_Mayıs_Sayfa-1-6.pdf (p.1-6)
	Küresel_2011_Mayıs_Sayfa-7-12.pdf (p.7-12)

