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Cumhurbaﬂkan› Abdullah
Gül, her iki ülkenin
Bakü-Tiflis-Ceyhan boru
hatt› gibi yeni büyük
projelerin peﬂinde
koﬂmas› gerekti¤ini
ifade etti. 2’de
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‹talyan
CEO’lar›n
gözü
Türkiye’de
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n ‹talya’ya ziyaretinde
Türk-‹talyan ‹ﬂ Konseyi, karﬂ›
kanad› Confindustria iﬂbirli¤i
ile Türk-‹talyan ‹ﬂ Forumu düzenledi. Baﬂbakan Erdo¤an
‹talyan iﬂadamlar›n› Türkiye’ye
daha fazla yat›r›m yapmaya
davet ederek, “Türkiye’nin
sundu¤u f›rsatlardan yararlanmak isteyen iﬂadamlar›na her
türlü kolayl›¤›n, deste¤in gösterilece¤i sözünü de veriyorum” dedi. DE‹K ile Confindustria’n›n iﬂbirli¤inin pekiﬂti¤i
çal›ﬂma yeme¤inde ise Astaldi,
Merloni, Benetton, ENI, Unicredit, ENEL gibi ‹talya’n›n
önemli ﬂirketlerinin CEO’lar›
Türk firmalar› ile iﬂbirli¤i yapmak istediklerini belirtti. 3’te

Serbest ticarette
Avrupa Birli¤i’nin
samimiyet s›nav›
Türkiye, Avrupa Birli¤i’nin üçüncü ülkelerle yapt›¤› Serbest Ticaret
Anlaﬂmalar› (STA) nedeniyle dezavantajl› duruma düﬂüyor. AB,
STA’lar› müzakere ederken Türkiye’nin ç›karlar›n› da gözetmeli.
Türkiye ile Gümrük Birli¤i anlaﬂmas› imzalayan Avrupa Birli¤i
üçüncü ülkelere karﬂ› uygulanan
Ortak Gümrük Tarifesi’nde baz›
ülkelere istisnalar getirdi. AB üyeleri di¤er ülkelerle Serbest Ticaret
Anlaﬂmalar› (STA) imzalayarak,
bu ülkelerin sanayi ürünlerinde
uygulanan gümrük vergilerini
kald›rd› ve tar›m ürünlerinin baz›lar›nda da tavizler verdi.
Türkiye ise, Ortak Ticaret Politikas›na uyum yükümlülü¤ünün
bilincinde olarak AB ile kimi zaman paralel, kimi zaman ise
onun arkas›ndan ülkelere yönelerek STA teklifinde bulunmakta,
kendisi ile STA yapman›n avantajlar›n› dile getirmekte, Gümrük

Birli¤i çerçevesinde yükümlülüklerine vurgu yap›yor. Gümrük
Birli¤i için koruma oranlar›n› aﬂa¤›ya çeken Türkiye ülkelere STA
teklifinde bulundu¤unda ya “AB
ile tamamlayal›m, sonuçlar›n› görelim” ﬂeklinde bir cevap ya
STA’n›n yararlar›na iliﬂkin bir
ﬂüphe ya da “AB ile daha yeni
yapt›k önce bunu hazmetmeliyiz”
tarz›nda bir yorumla karﬂ›laﬂ›yor.

Anlaﬂmalarda zorluk ç›k›yor
Dezavantajl› duruma düﬂen
Türkiye için AB’nin bu konudaki
kararl›l›¤› büyük önem taﬂ›yor.
AB, akdetti¤i STA’lar›n birkaç›nda
Türkiye ile ilgili madde koymak
ya da tek tarafl› deklarasyon ya-

y›nlamak veya ülkelere komisyonerler taraf›ndan nadiren de olsa
mektuplar yaz›lmas› gibi yöntemlerle Türkiye’ye destek olmaya çal›ﬂmaya çal›ﬂ›yor. Ancak bunlar›n
hiçbiri bugüne kadar somut fayda
sa¤lamad›. Öncelikle 1/95 say›l›
Karar’›n 16.maddesi de¤iﬂtirilerek,
yaln›zca Türkiye’ye de¤il AB taraf›na da yükümlülükler getirecek
ﬂekilde ikili bir görevlendirme yap›lmas› ﬂart. Mevcut 16.maddedeki telafi edici vergi uygulamas›,
daha net kriterlere ba¤lanarak iﬂlerli¤i olacak ﬂekilde düzenlenmeli ve AB’nin kendi STA’lar›n› müzakere ederken mutlaka Türkiye’nin ç›karlar›n› da dikkate alsayfa 6-7’de
mas› gerekiyor.

TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu

Her ülkede
muhatab›m›z var
iﬂ dünyas›n›n
d›ﬂiﬂleriyiz
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i Baﬂkan› ve D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K)
Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
Türkiye’nin bölgeselden yar›küresel bir güce dönüﬂmesi
için sivil toplum örgütlerinin
baﬂ›n› çekti¤i ikincil diplomasinin büyük önem taﬂ›d›¤›n›
söyledi. DE‹K ve TOBB’un, bu
ikincil diplomasinin öncü kuvveti ve katalizörü oldu¤unu

Mobilyac›lar
Yunan
pazar›ndan
umutlu

dile getiren Hisarc›kl›o¤lu,
“Türkiye küresel bir güç olma
hikâyesi yazacaksa, bizim teﬂebbüsümüz, cesaretimiz, tecrübemiz, bilgimiz bu hikâyenin mürekkebi olacak”dedi.
Hisarc›kl›o¤lu, yabanc› pazarlara giriﬂte kurumsal kimli¤i
temsil etmesi için kurulan DE‹K’i ve DE‹K’le birlikte ufku
aç›lan özel sektör ile Türki4’te
ye’yi konuﬂtuk..

Küresel lige ç›kmak isteyen DE‹K’e gelsin

Son 4 y›lda Yunanistan’›n
mobilya ithalat›ndaki pay›n›
yüzde 100 art›rarak ülkeye 40
milyon dolarl›k ihracat yapan
mobilya üreticileri önümüzdeki y›llarda pazardan daha fazla
pay almak için haz›rl›k yap›yor. MOSDER Baﬂkan› Memduh Boydak, 2003 y›l›nda toplam mobilya ithalat›n›n 379
milyon dolar iken, 2006 y›l›na
kadar geçen 4 y›ll›k süre içerisinde yüzde 79 oran›nda art›ﬂ
göstererek 628 milyon dolar’a
ulaﬂt›¤›na dikkat çekerek “Yunanistan’›n ithalat›nda ilk 3 s›ray› s›ras›yla ‹talya, Çin ve
Türkiye alm›ﬂt›r. Türkiye’nin
ihracat› 4 y›lda yaklaﬂ›k yüzde
100 art›ﬂ göstererek 22 milyon
dolar’dan 40 milyon dolara
yükselmiﬂtir” dedi. Boydak bu
yükseliﬂi göz önüne alarak
Türkiye’deki mobilya sektörü
mensuplar›n›n Yunanistan’daki potansiyele yönlendirilmesi
gerekti¤ini belirtti.
10’da

4’te

Çeklerle ticarette 2008
y›l› hedefi 2 milyar dolar
Türkiye ile Çek Cumhuriyeti
aras›ndaki ticaret 8 y›lda 10 kat
artarak ortalama 1.5 milyar dolara ulaﬂt›. Bu y›l yüzde 52 büyüyerek 1.5 milyar dolar olan
ticaret hacminin 2008’de 2 milyar dolara ç›kmas› hedefleniyor.14-16 Kas›m 2007 tarihleri
aras›nda iki ülke aras›nda var
olan siyasi, ticari, askeri ve ekonomik iﬂbirli¤ini daha da geliﬂtirmek; ilgili devlet adamlar› ve
iﬂ çevreleriyle temaslarda bulunmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyaret gerçekleﬂtirildi. Toplant›da her iki ülkenin iﬂ dünyas› temsilcilerine
hitaben konuﬂma yapan Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an ve
Çek Baﬂbakan Mirek Topola-

nek’in ortak söylemi politikac›lar›n ve devlet adamlar›n›n görevlerinin ikili ticari ve ekonomik iliﬂkilerin geliﬂmesini teminen gerekli altyap›n›n tesis
edilmesi yönündeydi.
2’de

TÜRK‹YE HANG‹ ÜLKELERLE STA ‹MZALADI

Küresel düzeyde bar›ﬂ
enerji kontrolüne ba¤l›

‹pek Yolu için Türkiye
Kazakistan iﬂbirli¤i ﬂart

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Hilmi Güler bölgesel ve küresel düzeyde bar›ﬂ, güven, istikrar ve refah›n buna ba¤l› olsayfa 13
du¤unu söyledi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi M.
ﬁadan Eren, ‹pek Yolu’nun hayata geçirilmesi için Türkiye ile
Kazakistan’›n iﬂbirli¤i yapmas›
sayfa 12
gerekti¤ini kaydetti.

Orta Asya
Bölgesinde ÇinRusya Rekabeti

Çin, dünyay›
sat›n al›yor

ELNUR OSMANOV 11

ALTAY ATLI 5
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Abdali S›n›r Kap›s› Türk
kamyonlar›n› rahatlat›r

Maliye Bakan› Kemal Unak›tan Abdali S›n›r Kap›s›’n›n
Irak’a mal taﬂ›yan Türk kamyonlar›n›n geçiﬂine aç›ld›¤›
sayfa 11
müjdesini verdi.

8-9

DE‹K Expo ‹zmir 2015’e destek
veriyor..... ..........................11’de
Baﬂbakan Konferans›ndan Ankara
Forumu’na ...... ..................13’te
Romanya’da müteahhitler
1.5 milyar dolarl›k iﬂ üstlendi. 3’te
Litvanyal›lar ‘Viking Hatt›’ için
Türkiye’ye geldi. ................12’de
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Recep Tayyip Erdo¤an

REFERANS GAZETES‹N‹N ÜCRETS‹Z EK‹D‹R
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Baﬂlarken
Türk özel sektörü kabu¤undan s›yr›l›p yeni pazar ve alanlara geniﬂledikçe daha rafine
bilgiye ve daha kapsaml› network’e ihtiyaç duyuyor.
Küresel de iﬂte bu ihtiyaca
yan›t vermek için tasarlan›p haz›rland›. Küresel’i haz›rlamadaki amac›m›z, Türk özel sektörünün d›ﬂ ekonomik iliﬂkilerini
düzenleme görevi kanuni bir
sorumluluk olan DE‹K’in faaliyet ve çal›ﬂmalar›n› yine Türk
özel sektörüyle paylaﬂmak.
Bu say›m›zda Say›n Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün
ve Say›n Baﬂbakan Recep Tay-

yip Erdo¤an’›n yurtd›ﬂ› ziyaretleri kapsam›nda gerçekleﬂtirdi¤imiz ‹ﬂ Konseyi toplant›lar›m›zdan izlenimleri; Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaﬂmalar› konusunda Avrupa Birli¤i ile iliﬂkilerimizi irdeleyen
odak noktam›z›; yurtd›ﬂ› ve
yurtiçinde düzenledi¤imiz baz›
önemli etkinlikleri; yeni araﬂt›rma ve yay›nlar›m›z› sizlerle
paylaﬂ›yoruz.
Yönetim ve ‹cra Kurullar›m›z, 10 Bölge Koordinatör Baﬂkan›m›z, 76 ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›m›z, üyelerimiz ve Rusça’dan
Arapça’ya, Frans›zca’dan ‹tal-

yanca’ya 8 dili çal›ﬂma dili olarak kullanabilen direktörlük
kadromuzla 2007 y›l›n›n ilk 11
ay›nda toplam 8000’in üzerinde
iﬂadam› ve profesyonelin iﬂtirak etti¤i 267 yurtiçi, 68 yurtd›ﬂ› olmak üzere toplam 335 etkinlik düzenledik.
Kendisi de her geçen gün
yurtd›ﬂ› operasyonlar›n› çeﬂitlendiren Do¤an Yay›n Holding
ve bu çal›ﬂmay› kemikleﬂtiren
Referans Gazetesi ile iﬂbirli¤imizin, Türk ekonomi dünyas›n›n alg›s›n› küresel ölçe¤e
oturtmak için önemli bir ad›m
olaca¤›na inan›yorum.

Çeklerle ticaretimiz
10 kat artt›, 2008’de
hedef 2 milyar dolar

Ufuk YILMAZ

DE‹K Direktörü
uyilmaz@deik.org.tr

Azeri ve Türklerin görevi
iﬂbirli¤inin önünü açmak
genç nüfusunun kendisine sa¤lad›¤› dinamizm ile ulaﬂt›¤›n› vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, “Türkiye’nin
kendisine koydu¤u hedef de dünyan›n en büyük 10 ekonomisinden
biri olmakt›r” ﬂeklinde konuﬂtu.

GÜMRÜK VE ‹HRACATTA
SADELEﬁT‹RME YAPILMALI
Türk-Avrasya ‹ﬂ Konseyleri bünyesindeki Türk-Azerbaycan ‹ﬂ Konseyi’nin katk›lar›n›n ve etkin çal›ﬂmalar›n›n oldu¤unu belirten Hisarc›kl›o¤lu, Azerbaycan’›n zengin
kaynaklar› ve h›zl› geliﬂimiyle Türk
iﬂadamlar› için önemli bir yat›r›m
alan› ve partner oldu¤unu, bu durumun DE‹K iﬂ konseyleri sayesinde daha iyi de¤erlendirilebilece¤ine iﬂaret etti. TOBB-DE‹K Baﬂkan›
ayr›ca Türk iﬂadamlar›na nakliye,
gümrük ve bankac›l›k alanlar›nda
uluslararas› standartlar ölçüsünde
kolayl›k sa¤lanmas›n› isteyerek
“Azerbaycan’la direkt bir karayolu
ba¤lant›m›z›n olmamas› ekonomik
ve ticari iliﬂkileri zora sokmaktad›r.
Gümrük ve ihracat iﬂlemlerinde sadeleﬂtirmelere gidilmeli; uluslararas› rekabet koﬂullar›n›n sa¤lanmas›
gerekmektedir” dedi.
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun konuﬂmas›n›n ard›ndan kürsüyü devralan Azerbaycan Cumhurbaﬂkan› ‹lham Aliyev TOBB-DE‹K Baﬂkan›’n›n
konuﬂmas›ndan çok etkilendi¤ini
ifade ederek konuﬂmas› esnas›nda
Hisarc›kl›o¤lu’nun konuﬂmas›na pek
çok at›fta bulundu. Her iki ülkenin
iﬂ dünyas›na seslenen ‹lham Aliyev

de Türk iﬂadamlar›n›n Azerbaycan’da büyük yat›r›mlar› bulundu¤unu, ancak ülkenin geliﬂim seyri dikkate al›nd›¤›nda yeni yat›r›mlara gereksinim duyduklar›n› söyledi. Aliyev, Türk iﬂadamlar›na hitaben, ‘’Buras› sizin vatan›n›z, sizleri yat›r›m
yapmaya bekliyoruz’’ dedi. Azerbaycan’daki ekonomik faaliyetlerin
enerji, inﬂaat, altyap› ve ulaﬂ›m sektörlerinde yo¤unlaﬂt›¤›n› anlatan Aliyev, enerjinin ülke ekonomisinin en
önemli kalemi oldu¤unu belirtti.

‘HEDEF‹M‹Z SERBEST
DOLAﬁIM ‹Ç‹N ORTAKLIK’
Cumhurbaﬂkanlar›n›n ard›ndan
Türk ve Azeri iﬂ adamlar›na hitaben konuﬂan Devlet Bakan› Kürﬂad
Tüzmen, 3 y›l önce ticaret hacminin 500 milyon dolar, Türk sermayesi yat›r›mlar›n›n 1.5 milyar dolar,
Türk ﬂirketlerinin üstlendi¤i müteahhitlik projelerinin ise 1.6 milyar
dolar düzeyinde oldu¤unu an›msatt›. Tüzmen, bugün ise ticaret hacminin 2 milyar dolara ulaﬂt›¤›n›,
Azerbaycan’daki Türk yat›r›mlar› ve
müteahhitlik projeleri toplam›n›n,
5.5 milyar dolar› aﬂt›¤›n› söyledi.
“Türkiye-Azerbaycan iliﬂkileri göz
önüne al›nd›¤›nda bu geliﬂme yetersiz” diyen Tüzmen, “Hedefimiz,
iki ülke aras›nda, mal, hizmet ve
sermayenin serbest dolaﬂabildi¤i
bir ekonomi ortakl›¤›d›r” dedi.
Azerbaycan-Türkiye ‹ﬂ Forumu
konusunda yorum yapan Rona
Y›rcal›, “Avrasya bölgesi ülkelerinde ekonomide ve ekonominin yönetiminde devletin hala a¤›rl›kl›
bir yeri vard›r. ‹halelerin çok büyük bir k›sm› devlet taraf›ndan verilmektedir. Bu nedenlerle, bu ülkelerde Türk özel sektörünün baﬂar›l› olmas› için kendi devletini
en üst düzeyde arkas›nda görmesi, onun deste¤ini almas› gerekmektedir” diye konuﬂtu.
Toplant›y› de¤erlendiren Türk-Azerbaycan ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›
Cengiz Gül de Azerbaycan’›n
2020 y›l›na kadar sadece altyap›
yat›r›mlar› için, 100 milyar dolarl›k yat›r›m planlayan bir ülke oldu¤unu kaydetti.

Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an, Çek Cumhuriyeti’ni Nabucco Projesi’nde görmek istediklerini söyledi.

Çek Cumhuriyeti ile Türkiye’nin ticaret
hacmi son 8 y›lda 10 kat artarak ortalama
1.5 milyar dolara ulaﬂt›. 2008’de bu rakam›n
2 milyar dolara ç›kar›lmas› hedefleniyor.
Son y›llarda Avrupa’da ekonomisi h›zla büyüyen ülkelerden biri
olan Çek Cumhuriyeti ile Türkiye’nin ticari iliﬂkileri de her geçen
gün geliﬂiyor. ‹ki ülke aras›ndaki ticaret 8 y›lda 10 kat artarak ortalama 1.5 milyar dolara ulaﬂt›. Bu y›l
yüzde 52 büyüyerek 1.5 milyar dolar olan ticaret hacminin 2008’de 2
milyar dolara ç›kmas› hedefleniyor.
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an, 14-16 Kas›m 2007 tarihleri
aras›nda iki ülke aras›nda var olan
siyasi, ticari, askeri ve ekonomik
iﬂbirli¤ini daha da geliﬂtirmek; ilgili devlet adamlar› ve iﬂ çevreleriyle
temaslarda bulunmak üzere Çek
Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyaret
gerçekleﬂtirdi. Bu ziyaret vesilesiyle D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu
(DE‹K) Türk-Çek ‹ﬂ Konseyi de
Türk iﬂadamlar› heyeti ziyareti ve
15 Kas›m 2007 günü Türk-Çek ‹ﬂ
Konseyi Ortak Toplant›s› düzenlendi. Ziyarete, TOBB ve DE‹K
Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
TOBB Baﬂkan Yard›mc›lar› Faik
Yavuz ve Hüseyin Üzülmez, TürkOrta Avrupa ‹ﬂ Konseyleri Koordinatör Baﬂkan› Halil Kulluk, TürkÇek ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Nazmi
Ak›man, DE‹K Direktörü Ufuk Y›lmaz ile birlikte toplam 40’› aﬂk›n
firma ve kurum temsilcisi kat›ld›.
Toplant›da her iki ülkenin iﬂ
dünyas› temsilcilerine hitaben konuﬂma yapan Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an ve Çek Baﬂbakan Mirek Topolanek’in ortak söylemi politikac›lar›n ve devlet adamlar›n›n
görevlerinin ikili ticari ve ekonomik iliﬂkilerin geliﬂmesini teminen
gerekli altyap›n›n tesis edilmesi yönündeydi. Türkiye’nin at›l›mlar›n›
memnuniyetle izlediklerini kaydeden Baﬂbakan Topolanek, Çek
Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye AB
üyeli¤i için verdi¤i deste¤in devam
edece¤ini ifade etti. Türkiye’ye yönelik psikolojik bariyerlerin kald›r›lmas› ve liberal bir ticaret politikas› izlenmesi gerekti¤ini iﬂaret etti.

NABUCCO PROJES‹NDE
OLMANIZI ‹STER‹Z
Baﬂbakan Erdo¤an, Çek Cumhuriyeti’nin Avrupa’n›n “sürekli ve
süratli” büyüyen iki ekonomisinden biri oldu¤unu ifade ederek,
Çek Cumhuriyeti ile Türkiye aras›ndaki ticaret hacminin 2006 y›l›nda 1.1 milyar dolar oldu¤unu,
bu y›l›n ilk 9 ay›nda ise 1 milyar
dolara kadar ulaﬂt›¤›n› ifade etti.
Erdo¤an, “Çek Cumhuriyeti ile
aram›zdaki ticaret hacmi 1.5 milyar dolara do¤ru ç›k›yor” dedi. Er-
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do¤an, Çek Cumhuriyeti ile karﬂ›l›kl› yat›r›mlar›n geliﬂmeye devam
etti¤ini, ziyaretinin “dost ve müttefik Çek Cumhuriyeti” ile iliﬂkilerin
ve iﬂbirli¤inin daha da ileri götürülmesine katk›da bulunaca¤›na
inand›¤›n› dile getirdi. Konuﬂmas›nda Türkiye’nin AB içinde yer
almas› gerekti¤ini de vurgulayan
Baﬂbakan, Türkiye’nin Nabucco
enerji projesinde Çek Cumhuriyeti’ni de görmek istedi¤ini kaydetti.
Baﬂbakanlar›n sunuﬂlar›n›n ard›ndan Türk-Çek ‹ﬂ Konseyi taraf›ndan haz›rlanan “Eylem Plan›”,
TOBB ve DE‹K Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Çek Cumhuriyeti Ekonomi
Odas› Baﬂkan Yard. Josef Cilek, ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan› Nazmi Ak›man ve
Eﬂbaﬂkan Jaroslav Hubacek taraf›ndan imzaland›. “Eylem Plan›”nda
Türkiye ile Çek Cumhuriyeti aras›nda iﬂbirli¤i çerçevesinde olumlu sonuç al›nmas› beklenen enerji, otomotiv, makine, metal endüstrisi,
kimyasal endüstri, tekstil ve deri,
müteahhitlik, turizm gibi öncelikli
sektörler belirlenerek bu alanlarda
ortak öneriler yer ald›. Ayr›ca, karﬂ›l›kl› olarak ülke tan›t›m etkinliklerine destek sa¤lanmas›, sanayiüniversite iﬂbirli¤i kapsam›nda
Türk ve Çek üniversiteleri aras›nda ö¤renci ve stajyer de¤iﬂiminin
desteklenmesi de öngörülen di¤er
hususlar olarak planda vurguland›.
Rona Y›rcal›, Do¤u Avrupa’da
1989 y›l›nda gerçekleﬂtirilen Kadife Devrim sonucu demokrasiye
geçiﬂ yapm›ﬂ Çek Cumhuriyeti’nin
o tarihten itibaren demokratik de¤erlerini korudu¤unu ve bu çabalar› neticesinde NATO’ya ve 1 May›s 2004 tarihinde AB üyeli¤ine
kabul edildi¤ini vurgulayarak “Çek
Cumhuriyeti 50 milyar euroyu
aﬂan yabanc› sermaye yat›r›m tutar›yla, yabanc› yat›r›mc›lar aç›s›ndan bölge ülkeleri aras›nda en cazip ülkelerin de baﬂ›nda yer almaktad›r. Otomotiv ve yan sanayiinde dünya s›ralamas›nda yer alan
ilk 100 firmadan yaklaﬂ›k 40’›n›n
Çek Cumhuriyeti’nde imalat veya
montaj yat›r›m› bulunmaktad›r. Ne
var ki, ikili ticarete bakt›¤›m›zda,
Türkiye-Çek Cumhuriyeti ikili ticaretinin gerçek potansiyelin oldukça alt›nda oldu¤unu görüyoruz.
Türkiye’nin toplam ihracat›nda
Çek Cumhuriyeti’nin ald›¤› pay
binde 4 iken, ithalat›nda ise sadece binde 5’tir. Çek Cumhuriyeti iﬂ
adamlar›m›z için bir f›rsatlar ülkesi. ‹ﬂbirli¤i olanaklar›m›z› bu gibi
toplant›lar düzenleyerek daha iyi
de¤erlendirmeliyiz” dedi.

ÜCRETS‹Z GEÇ‹ﬁ
BELGES‹ 10 B‹N
ADETE YÜKSELMEL‹
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) ve D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu da yapt›¤› konuﬂmada, Türkiye ile Çek Cumhuriyeti aras›ndaki
d›ﬂ ticaret hacminin 2008 y›l›nda 2
milyar dolara ulaﬂaca¤›n› tahmin
ettiklerini söyledi ve sözlerine
“2006 y›l›nda Türkiye ile Çek
Cumhuriyeti’nin d›ﬂ ticareti 1 milyar dolar› geçmiﬂtir. 2007’de ise
1.5 milyar dolara ulaﬂmak üzeredir. D›ﬂ ticaretimiz geçen y›la k›yasla yüzde 52, 1999 y›l›na k›yasla
10 kat artm›ﬂt›r” ﬂeklinde devam
etti. Çek Cumhuriyeti Baﬂbakan›
Topolanek’ten, Türk iﬂadamlar›n›n
karﬂ›laﬂt›¤› sorunlar›n çözümlenmesi konusunda destek vermesini
isteyen Hisarc›kl›o¤lu, Ücretsiz Geçiﬂ Belgesi say›s›n›n 10 bin adede
yükseltilmesini talep etti.

ÇEKLERLE ALTYAPI
PROJELER‹NDE
ÇALIﬁAB‹L‹R‹Z
Türk-Çek ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›
Nazmi Ak›man, Türk-Çek iliﬂkileri
üzerine toplant›da yapt›¤› konuﬂmada “Ülkelerimizin ekonomileri
Avrupa Birli¤i mevzuat› uyum çal›ﬂmalar› kapsam›nda daha da yak›nlaﬂmakta, yeni iﬂbirli¤i imkanlar› ortaya ç›kmaktad›r. AB Çerçeve Programlar› kapsam›nda gerçekleﬂtirilebilecek yüksek teknoloji
ve biliﬂim sektörlerinde ortak projelerin yan› s›ra, otomotiv, makine-mühendislik sanayi, demir-çelik, enerji ve çevre teknolojileri,
tekstil-haz›rgiyim ve turizm ikili
iﬂbirli¤inde öncelikli sektörlerdir”
dedi. Çek firmalar›yla beraber
üçüncü ülkelerde ortak projelerin
geliﬂtirilmesinin mümkün oldu¤unu ifade eden Ak›man, “Çek iﬂadamlar› Türk iﬂadamlar›yla iﬂbirli¤ine gidebilirler” dedi.
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Azerbaycan’›n son y›llarda gerçekleﬂtirdi¤i ekonomik kalk›nmadan Türkiye’nin gurur duydu¤unu
ifade eden Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül, her iki ülkenin Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hatt› gibi yeni büyük projelerin peﬂinde koﬂmas› gerekti¤ini vurgulad›. Gül, Türkiye’nin son y›llarda büyük ekonomik hamlelere imza att›¤›n› ve Avrupa’n›n 6. büyük ekonomisi haline geldi¤ini de sözlerine ekleyerek, “Azeri ve Türk devletlerine
düﬂen görev iki ülke aras›ndaki iﬂbirli¤i ve karﬂ›l›kl› yat›r›mlar›n önünü açmakt›r” dedi.
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül, ilk
resmi yurtd›ﬂ› ziyaretini 6-8 Kas›m
2007 tarihleri aras›nda Azerbaycan’a
gerçekleﬂtirdi. 150’yi aﬂk›n iﬂadam›,
70’i aﬂk›n bürokrat ve 40’› aﬂk›n gazeteciden oluﬂan bir heyet eﬂli¤inde
yap›lan ziyaret çerçevesinde TürkAzerbaycan ‹ﬂ Konseyi de 7 Kas›m
2007 tarihinde baﬂkent Bakü’de bir
Türkiye-Azerbaycan ‹ﬂ Forumu düzenledi. Azerbaycan Maliye Bakan›
Haydar Babayev’in ev sahibi olarak
yapt›¤› aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n ard›ndan
“Biz iki devlet ama bir milletiz”
sözleriyle Haydar Aliyev’e göndermede bulunarak baﬂlayan TOBB-DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu
“Türkiye, 1980’li y›llardan itibaren
çok büyük geliﬂme göstermiﬂ, son
y›llarda önemli yap›sal reformlar gerçekleﬂtirmiﬂ ve ekonomisini giderek
güçlendirmiﬂtir. Türkiye’nin 2006 y›l›ndaki gayri safi milli has›las› 400
milyar dolara, d›ﬂ ticaret hacmi ise
221 milyar dolara ulaﬂm›ﬂt›r. Türkiye
Ortado¤u ve Kuzey Afrika ülkelerinin toplam s›nai ihracat›n›n yüzde
65’ini tek baﬂ›na gerçekleﬂtirmektedir. Bu y›l 100 milyar
dolar› aﬂan ihracat›m›z›n yüzde 65’i ise Avrupa ve
ABD’ye yap›lmaktad›r. Türkiye, dünyan›n 17., Avrupa’n›n
6. büyük ekonomisi haline
gelmiﬂtir” dedi.
Türkiye’nin baﬂar›lara büyük petrol ya da enerji kaynaklar›na sahip olmadan,
güçlü sanayisiyle, müteﬂebbisiyle, kalifiye insan kayna¤› ve
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Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n 7-8 Kas›m 2007 tarihlerinde ‹talya’ya gerçekleﬂtirdi¤i
resmi ziyaret çerçevesinde
Türk-‹talyan ‹ﬂ Konseyi, karﬂ›
kanad› Confindustria (‹talyan
Sanayiciler Konfederasyonu) iﬂbirli¤i ile 8 Kas›m 2007’de ‹talya’n›n baﬂkenti Roma’da Türk‹talyan ‹ﬂ Forumu düzenledi.
Birbirini tamamlay›c› bir yap›ya
sahip olan ülke ekonomilerinin
ﬂu anki durumunun ve ticari
iliﬂkilerin geliﬂtirilmesine yönelik olanaklar›n de¤erlendirildi¤i
foruma Baﬂbakan Erdo¤an’›n
haricinde Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan; Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül’ün
yan› s›ra DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal› da kat›ld›.
Düzenlenen ‹ﬂ Forumu’nun ard›ndan DE‹K ile Confindustria’n›n iﬂbirli¤inin pekiﬂti¤i çal›ﬂma yeme¤inde Astaldi, Merloni, Benetton, ENI, Unicredit,
ENEL gibi ‹talya’n›n önemli ﬂirketlerinin CEO’lar› Türk firmalar› ile iﬂbirli¤i yapmak konusundaki isteklerini dile getirdi.

SAMSUN-CEYHAN ÖNEML‹
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an Türk-‹talyan ‹ﬂ Forumu’nda yapt›¤› konuﬂmada
Türkiye ile ‹talya aras›nda siyasi konulardan askeri konulara
ekonomik ve ticari konulardan,
kültürel iliﬂkilere, turizmden arkeolojiye kadar birçok alanda
iﬂbirli¤inin mevcut oldu¤unu
belirterek Türkiye’nin AB sürecindeki azimli çal›ﬂmalar›na ayn› h›zda devam etti¤ini vurgulad›. Baﬂbakan, ‹talyan iﬂadamlar›n› Türkiye’ye daha fazla yat›r›m yapmaya davet ederek,
‘’Türkiye’nin sundu¤u f›rsatlardan yararlanmak isteyen iﬂadamlar›na her türlü kolayl›¤›n,
deste¤in gösterilece¤i sözünü
de burada huzurlar›n›zda ifade

etmek istiyorum’’ dedi.
Erdo¤an, yapt›¤› konuﬂmada,
‹talya hükümeti ve halk›na Türkiye’nin AB’ye yapaca¤› stratejik, ekonomik ve kültürel katk›y›
en iyi idrak eden ülke konumunda oldu¤unu, bu konudaki
en büyük pay›n iﬂadamlar›na ait
oldu¤unu söyledi. ‹ki ülke
iﬂadamlar›n›n bu dostluk köprüsünün mimarlar› oldu¤unu ifade
eden Erdo¤an, Türkiye’nin enerji koridorlar›n›n kesiﬂme noktas›nda yer ald›¤›n›, petrol ve do¤algaz›n dünyaya ve Bat›’ya sevk›yat›nda kilit ülke konumunda
bulundu¤unu belirten Erdo¤an,
bu durumun Türk-‹talya iliﬂkilerine enerji boyutunun da eklenmesini sa¤lad›¤›n› kaydetti.

SAMSUN-CEYHAN ÖNEML‹
Recep Tayyip Erdo¤an, Rus
do¤algaz›n› Türkiye’ye taﬂ›yan
Mavi Ak›m Do¤algaz hatt›n›n
‹talya’n›n katk›lar›yla hayata geçirildi¤ini an›msatarak, SamsunCeyhan Petrol Boru Hatt› Projesi’nin de Türkiye ile ‹talya’n›n
gelecek dönemde iﬂbirli¤i yapacaklar› önemli di¤er bir proje oldu¤unu belirtti. Bunlar›n d›ﬂ›nda
Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol
boru hatt›ndaki iﬂ birli¤inin çok
büyük bir baﬂar›yla sonuçland›¤›n› ifade eden Erdo¤an, BaküTiflis-Ceyhan hatt›ndaki ilk petrolün geçen y›l may›s ay›nda
‹talya’ya gönderildi¤ini kaydetti.
Forum hakk›nda konuﬂan
Rona Y›rcal› ise 2007 y›l› ilk alt›
ay›nda gerçekleﬂtirilen ihracat›n
2006 y›l› ayn› dönem ihracat›
olan 3,4 milyar dolardan yüzde
7’lik bir art›ﬂla 3,7 milyar dolara
ç›kt›¤›na dikkat çekerek “Ayn›
dönemde ithalat 4.1 milyar dolardan 4.63 milyon dolara yüzde 12 oran›nda artm›ﬂt›r. Toplam ticaret hacmi 2007 haziran
sonu itibariyle 8.2 milyar dolar
seviyesine ulaﬂm›ﬂt›r” dedi.

Balkanlar’daki orta¤›m›z
Romanya’da müteahhitler
1.5 milyar $’l›k iﬂ üstlendi
Romanya’ya Türkiye’den yap›lan ihracat
y›l›n ilk 8 ay›nda yüzde 68 artarken ülkede
faaliyet gösteren 43
Türk
müteahhitlik
firmas›n›n üstlendi¤i
iﬂlerin büyüklü¤ü 1.5
milyar dolara ulaﬂt›.
Türk-Romen ‹ﬂ Konseyi, Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n Romanya ziyareti vesilesi ile 26 Ekim
2007’de Bükreﬂ’te iﬂ dünyas›yla bir
toplant› düzenledi. Her iki ülke
baﬂbakanlar›n›n kat›l›m›yla gerçekleﬂen toplant›ya, Devlet Bakan›
Kürﬂad Tüzmen, Yurtd›ﬂ›nda Yaﬂayan Türk Vatandaﬂlar› ve Soydaﬂlardan Sorumlu Devlet Bakan› Mustafa Said Yaz›c›o¤lu, TOBB-DE‹K
Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal›
ve 80 Türk iﬂadam› kat›ld›.
Toplant›da sunum yapan DE‹K
‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal›,
DE‹K ve Türk-Romen ‹ﬂ Konseyi’nin faaliyetlerini ve Romanya’da
yat›r›m yapan Türk firmalar›na ve
müteahhitlik sektöründeki firmalara iliﬂkin bilgiler verdi. Y›rcal›,
“Bölgedeki stratejik orta¤›m›z Romanya ile ekonomik iliﬂkiler son
derece önem arz etmektedir. Bu
çerçevede, yat›r›m için potansiyel
sektörler aras›nda imalat sanayi,
oto yan sanayi, elektrik-elektronik,
a¤aç iﬂleme, inﬂaat malzemeleri,
tekstil, g›da iﬂleme, altyap›, lojistik
ve gayrimenkul yer al›yor. Romanya’ya yap›lan ihracat 2007 y›l› ilk
sekiz ay›nda 2006 y›l›n›n ayn› dönemine oranla yüzde 68 artarak 2.3
milyar dolar olurken, bu ülkeden
yap›lan ithalat ise yüzde 18 artarak
2.5 milyar dolara ulaﬂt›. Böylece, ticaret hacmi yüzde 40 oran›nda artarak 4.4 milyar dolara ulaﬂt›. Hedefimiz 2007 y›l› sonu itibariyle 5
milyar euroyu aﬂmak. Bu hedefi
aﬂaca¤›m›za inan›yoruz” dedi.

‘43 MÜTEAHH‹TL‹K F‹RMASI
FAAL‹YET GÖSTER‹YOR’

Zeynep Bodur
Okyay, “‹ﬂletmeci
ﬂirketle yaﬂanan
s›k›nt›n›n
giderilmesini
hedefliyoruz” dedi.

ÜLKEM‹ZE ‹LG‹ BÜYÜK
RO-RO HATTI AÇILMALI
Türk-‹talyan ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Zeynep Bodur Okyay da ikili
iliﬂkilerin 2001 y›l›ndan itibaren
pozitif ivme kazand›¤›n›, özellikle
2005 y›l›nda Türkiye’nin Italya ile
ekonomik iﬂbirli¤i olanaklar›n›n
geliﬂtirilmesi için öncelikli ülke
kapsam›na al›nmas› ile ‹talyan iﬂ
çevrelerinin Türkiye’ye yönelik ilgisinin artt›¤›n› belirtti.
Türk-‹talyan ‹ﬂ Forumu’na DEIK çat›s› alt›ndaki ‹stanbul, Bursa
Burdur, Kocaeli, Antalya, Mersin,
Adana, Çanakkale, Ankara illerinden otomotiv, tekstil, lojistik, makina sanayi, inﬂaat ve inﬂaat malzemeleri ve müteahhitlik hizmetle-

ri ile enerji da¤›t›m› ve çeﬂitli servis sektöründe faaliyet gösteren
firmalar›n kat›ld›¤›n› ileten ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan› Bodur Okyay, ‹ﬂ
Konseyi’nin geçmiﬂ faaliyetlerinden örnekler ve gelecek dönem faaliyetlerine iliﬂkin bilgi verdi.
Okyay, Çanakkale’de 2006
y›l›n›n sonlar›na do¤ru Kepez
Liman› ile ‹talya’n›n Brindisi Liman› aras›nda baﬂlat›lan Ro-Ro
seferleri, iﬂletmeci ﬂirketin ortaklar› aras›nda yaﬂanan s›k›nt›
nedeniyle geçici olarak durduruldu¤unu ancak bu sorunun
k›sa sürede çözülmesini hedeflediklerini aç›klad›.
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Arçelik Arctic beyaz eﬂya fabrikas›, Finansbank, Libra Bank, Garanti Bank International, gübre üreticisi Azomureﬂ, Kastamonu Entegre’nin Prolemn Ahﬂap Tesisi, Ülker
Bisküvi, Pak Maya, Enka Pimapen,
Ram D›ﬂ Ticaret A.ﬁ. Romanya ofisi,
Tekzen Yap› Marketi gibi Türk firmalar›n›n Romanya’ya yöneldi¤ine
iﬂaret eden Rona Y›rcal›, “2007 y›l›
itibariyle Romanya’da 43 Türk müteahhitlik firmas› toplam 1.5 milyar
dolar tutar›nda proje üstlenmiﬂ bulunmaktad›r. Romanya’da faaliyet
gösteren Türk firmalar›, Rumen yabanc› yat›r›mc›lar s›ralamas›nda kay›tl› sermaye miktar›na göre 10. S›radad›r. Ayn› zamanda 454 milyon

DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona YIRCALI

BAﬁBAKAN SEYAHATLER‹N‹ YORUMLADI
Geçen ay gerçekleﬂtirilen
baﬂbakan ziyaretlerini de¤erlendiren DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal› ziyaretler kapsam›nda düzenlenen iﬂ konseyi
toplant›lar› ve forumlar›n›n bölgesel ve küresel çapta operasyon gücüne sahip Türk iﬂ dünyas› için büyük önem taﬂ›d›¤›n›
belirtiyor. Y›rcal›’ya göre pek
çok ülkeyle yaﬂanan tarife d›ﬂ›
engellerin giderilmesi, bir türlü
imzalanamayan ikili anlaﬂmalar›n imzalanmas› ve ilgili ülkelerin yat›r›mlar›nda Türk iﬂadamlar›n›n daha fazla pay almas›
gibi konularda Baﬂbakan Erdo¤an’›n iﬂ dünyas›yla eﬂgüdümlü

dolar sermaye miktar› ile toplam
yabanc› sermaye miktar› içerisinde
yüzde 3,3’lük bir paya sahiptir. Türkiye ﬂirket say›s›na göre ‹talya ve
Almanya’dan sonra 3. ülke konumundad›r” ﬂeklinde konuﬂtu.
TOBB-DE‹K Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu ise Türk iﬂadamlar›n›n çal›ﬂma izinlerinde karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar›n çözülerek Romanya’daki iﬂsizlik sorununa Türk iﬂgücü ile çözüm üretilebilece¤ini, ‹stanbulKöstence Ro-Ro hatt› ve Tuna
Nehri taﬂ›mac›l›¤›n›n önemini, ikili
ticaret ve yat›r›m iliﬂkilerinin artarak devam edece¤ini belirterek “‹stanbul-Köstence üzerinden Tuna
Nehri’ni kullan›larak Kuzey Avrupa
limanlar›na ulaﬂ›m kolayl›¤›n›n de¤erlendirilmeye al›nmas›nda taraf›-

çal›ﬂmas› kritik önemde.
Baﬂbakan R. Tayyip Erdo¤an’›n Bükreﬂ, Roma ve Prag
ziyaretleri çerçevesinde DE‹K
taraf›ndan organize edilen iﬂ
konseyi toplant›lar›na 200’ün
üzerinde Türk iﬂadam›n›n iﬂtirak etti¤ini belirten Rona Y›rcal› “K›sa ve yo¤un tempolu ziyaretlerde gerek Say›n Baﬂbakan
ile gerek ise Baﬂbakan’a eﬂlik
eden Sanayi ve Ticaret Bakan›
Zafer Ça¤layan ve Devlet Bakan› Kürﬂad Tüzmen ile bir araya
gelerek Türk iﬂadamlar› her üç
ülke ile ilgili sorun, görüﬂ ve
önerilerini do¤rudan iletti. Böylelikle bu sorunlar›n aﬂ›lmas›

m›zca yarar görülmektedir. Karadeniz’in en h›zl› geliﬂen iki güçlü
liman›n›n, Köstence ve ‹stanbul’un
aras›nda daha yak›n bir iﬂbirli¤i olmas› gerekmektedir” dedi.

ROMANYA, FORMULA 1 G‹B‹
TANITIM ‹MKANLARI ARIYOR
Romanya Baﬂbakan› Tariceanu
da, her y›l düzenli takip etti¤i Formula 1 yar›ﬂ›n› örnek gösterek Romanya’n›n kendini dünyaya tan›tmak için Türkiye gibi aktif çal›ﬂmalar yürütmesi gerekti¤ini vurgulad›.
Baﬂbakan› Recep Tayyip Erdo¤an
en önemli konular aras›nda enerji
oldu¤unu, bu alanda Türkiye’nin
önemli bir aktör durumunda, bir
ana-arter oldu¤unu, Türkiye ve Romanya’n›n Avusturya, Macaristan ve

yolunda Say›n Baﬂbakan’›n ve
bakanlar›m›z›n ilgili ülke muhattaplar› nezlinde giriﬂimleri
sa¤land›. Bu görüﬂmeler siyasi
ve ekonomik eﬂgüdümü yaratmam›z› sa¤l›yor” dedi.
Baﬂbakan Erdo¤an’a yurtd›kapsam›nda gerçekgezileri
ﬂ›
konseyi toplant›lar›iﬂ
n
leﬂtirile
verimli geçmesi
da
n›n daha
için bir öneriler dizisi sunduklar›n› vurgulayan Y›rcal›, her üç
ülkede de gerçekleﬂtirilen toplant›larda öne ç›kan hususlar›
Avrupa Birli¤i üyelik süreci,
enerji ve altyap› projeleri, taﬂ›ma belgeleri ve vize konusundaki sorunlar olarak s›ralad›.

Bulgaristan ile birlikte orta¤› olduklar› Nabucco projesinin öneminin
her geçen gün artt›¤›n› ifade etti.
Erdo¤an, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Almanya gibi yeni ülkeler bu projeye dahil olmak istediklerini; Rumen Baﬂbakan› ile Köstence-‹stanbul aras›nda deniz alt›ndan
bir elektrik enerjisi kablo hatt› inﬂa
edilmesi projesini görüﬂtüklerini, iki
baﬂbakan›n bu konuda enerji bakanlar›na talimat vereceklerini iletti.
Romanya Yabanc› Yat›r›mlar
Ajans› Yat›r›m Ortam›, Romanya
Ulaﬂt›rma Bakanl›¤› temsilcisi de
kamu-özel sektör iﬂbirli¤i imkanlar› konusunda sunum yapt›. Arçelik
Cafer Sad›k Abal›o¤lu-Sistem Yap›
Romanya’daki baﬂar› hikayelerini
toplant› konuklar›yla paylaﬂt›.

Bosna Hersek’le ticaret iliﬂkileri art›r›lacak
Türk-Bosna Hersek ‹ﬂ Konseyi, 79 Kas›m 2007 tarihlerinde Bosna Hersek Ticaret Odas› ile birlikte ‹ﬂ Konseyi Ortak Toplant›s› düzenledi. Saraybosna’da gerçekleﬂtirilen toplant›
kapsam›nda iki ülke aras›ndaki ekonomik ve ticari iliﬂkileri geliﬂtirmek
için f›rsatlar ve bu anlamda elde edilen geliﬂmeler de¤erlendirildi.
Türk-Bosna Hersek ‹ﬂ Konseyi
Baﬂkan› Selman Ulusoy, baﬂkanl›¤›n›
yapt›¤› heyetin Saraybosna’ya gerçekleﬂtirdi¤i ziyaretin oldukça önemli oldu¤unun alt›n› çizerek “Özellikle
3 Temmuz 2002’de imzalanan Serbest Ticaret Anlaﬂmas›’n›n ard›ndan
tüm tar›m, g›da ve sanayi ürünlerinin
Bosna Hersek’e ithalat›nda tatbik
edilen her türlü gümrük ve di¤er eﬂ

etkili vergiler büyük ölçüde azald›;
bu hareketlilik ülkenin Türkiye ile
olan ekonomik iliﬂkilerine oldukça
önemli bir katk›da bulundu. Anlaﬂma sonras›nda Bosna-Hersek menﬂeli mallar da et ürünleri hariç, anlaﬂman›n yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren Türkiye’ye gümrüksüz ithal
edilmeye baﬂlad›” ﬂeklinde konuﬂtu.

285 TÜRK F‹RMASI FAAL‹YETTE
Ulusoy, “Bosna Hersek’te aralar›nda Ziraat Bankas› gibi köklü kuruluﬂlar›n da yer ald›¤› 285 Türk yat›r›m›
bulunuyor. Buna karﬂ›l›k ancak 40-50
firma aktif olarak faaliyet göstermektedir. Aktif firmalar›n say›s›n›n art›r›lmas› hedeflerimizden biridir. Öte
yandan söz konusu firmalar›n toplam
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yat›r›mlar› da 40 milyon euro tutar›ndad›r. Bu rakamlar› göz önüne ald›¤›m›zda her iki taraf›n da ekonomik
iliﬂkilerini geliﬂtirmeye müsait bir zemin üzerinde durdu¤umuzu görüyoruz” dedi. Toplant›da Türk-Bosna
Hersek ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Selman
Ulusoy’un yan› s›ra Ziraat Bankas›’ndan Öznur Özeniﬂ; FIPA Genel
Direktörü Haris Basic ve Avrupa
‹mar ve Kalk›nma Bankas›’ndan
(EBRD) eski Bosna Hersek Temsilcisi
Aygen Yay›ko¤lu da birer sunum
gerçekleﬂtirdi. Bosna-Hersek’e 2007
y›l› ilk alt› ay›nda yap›lan ihracat
2006 y›l› ilk alt› ay›na göre yaklaﬂ›k
yüzde 154, bu ülkeden yap›lmakta
olan ithalat yüzde 145, ticaret hacmi
ise yüzde 153 artt›.

Selman ULUSOY

Türk-Bosna Hersek ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›
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‹talyan ﬂirketlerin
CEO’lar› Türkiye ile
iﬂ yapmak istiyor
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Her ülkede muhatab›m›z var
özel sektörün d›ﬂiﬂleri bakanl›¤›y›z
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu ayn› zamanda D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler
Kurulu (DE‹K) Baﬂkan›. Hisarc›kl›o¤lu baﬂkanl›¤›nda DE‹K bölgeselden Küresel’e dönüﬂen Türkiye’nin
büyümesini daha da art›rmas› için
dünyay› dolaﬂ›yor.
Hisarc›kl›o¤lu’lu ile yabanc› pazarlara giriﬂte kurumsal bir kimli¤i
temsil etmesi için kurulan DE‹K’i
ve DE‹K’le birlikte ufku aç›lan özel
sektörle Türkiye’yi konuﬂtuk.
Bugün sizinle D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) Baﬂkan› s›fat›n›zla konuﬂaca¤›z. Türkiye’nin
ve dünyan›n d›ﬂ ekonomik iliﬂkiler gündeminde neler var?
Önce geçti¤imiz bir aya, sonra
da önümüzdeki bir aya dikkat çekici örneklerle bakal›m. Dünyan›n en
büyük ﬂirketi art›k ABD’li de¤il. Çin
Petrol ﬁirketi PetroChina geçti¤imiz
ay 1 trilyon dolar piyasa de¤eriyle
borsaya aç›ld› ve dünyan›n en büyük ﬂirketi oldu. Dünya ekonomisi
yeniden ﬂekilleniyor. Önümüzdeki
ay 2007’nin sonuna gelece¤iz ve bu
y›l› 46 trilyon dolarl›k dünya has›las›yla kapayaca¤›z. 2008’de beklentiler 55 trilyon dolarl›k bir dünya hâs›las›. Yine bu y›l›n sonunda sadece
internet üzerinden yap›lan ticaret
230 milyar dolar olacak. Oysa henüz 2001’de dünyada üretilen toplam de¤er 30 trilyon dolar bile de¤ildi. 1950’de Türkiye çok partili siyasi hayata geçerken dünya ticareti
60 milyar dolardan daha azd›, geçen sene ise 12 trilyon dolara yak›n! Bugün içerisinde bulundu¤umuz dünyan›n h›z› budur.
Bu ak›l almaz büyümeyi devletler de¤il ﬂirketler sa¤l›yor. Dikkat
edin, “dünyan›n en büyük ﬂirketleri” listelerini her ay takip ediyor,
ilk 10’lara, 100’lere, 500’lere bak›yoruz. Kamuoyunun gündemi bu.
Devletlerin s›raland›¤› bu tür listeler ise ancak uzmanlar›n ve baz›
kuruluﬂlar›n takip etti¤i popüler
olamayan belgeler. Çünkü art›k
büyümenin motor gücü devletler
de¤il ﬂirketler. “Savaﬂ” alan› görülen saha art›k Alsace Lorreine de¤il, Berlin Borsas› ya da Boeing
Airbus ihaleleri. Dünya bu yüzden
“uluslararas›” s›fat› yerine “küresel”i kullan›yor. “Uluslararas› ‹liﬂkiler” yerine World Politics (Dünya
Politikas›) diyor. Eskiden devletler
uluslar› temsil etti¤i için devletleraras› iliﬂkiler anlam›nda “uluslararas› iliﬂkiler” deniyor dünyada olup
bitene. Art›k sivil toplum örgütleri,
ﬂirketler, çokuluslu organizasyonlar, bask› gruplar› derken küresel
rekabetin unsurlar› çeﬂitlendi. Biz
böylesine h›zla ilerleyen ve karmaﬂ›klaﬂan bir dünyada daha h›zl› ve
daha analitik olmal›y›z.
Türkiye’nin
büyümesini
h›zland›rmak için nas›l bir yol
izlenmeli ?
2007’de dünya ticaretinden ald›¤›m›z pay, d›ﬂ ticaret hacmimiz artmas›na karﬂ›n yüzde 1’e bile ulaﬂmayacak. Çin, Brezilya, Güney Kore, Rusya, Endonezya, Malezya, Filipinler, M›s›r gibi ülkeler t›pk› bizim gibi ekonomilerini h›zla güçlendirmeye çal›ﬂ›yorlar. Biz görece-

li olarak bu ülkelerden daha h›zl›
büyümeliyiz. 2023’teki 500 milyar
dolarl›k ihracat hedefine ulaﬂabilmek için, bugünün Fransa’s›ndan
daha fazla ihracat yap›yor hale gelmemiz gerekiyor.
Bu hedefe ulaﬂabilmek için analitik düﬂünmeli, stratejik hareket etmeli, riskleri öngörmeli, f›rsatlar›
kaç›rmamal›y›z. Art›k ihracat›m›z›
art›rmak için akl›m›za ilk gelen
kambiyo rejimi olmamal›. O devir
kapand›. ﬁimdi gündemimizde teknoloji kapasitesini art›rmak, giriﬂim
sermayesi do¤urmak, insan sermayesini yükseltmek, kalite ve standardizasyonu maksimize etmek,
planl› tan›t›m faaliyetleri yürütmek,
markalaﬂmay› ve katma de¤eri art›rmak ve finansman olanaklar› yelpazemizi zenginleﬂtirmek olmal›.
Genelde d›ﬂ ticaret özelde ise ihracat “d›ﬂ ekonomik iliﬂkiler” denildi¤inde akla ilk gelen kavramlar olsa da art›k durum biraz önce de
belirtti¤im gibi çok daha karmaﬂ›k.
Stratejik, dolay›s›yla hem f›rsatlar
hem tehditler içeren bir co¤rafyadaysan›z, 70 milyon nüfusa sahipseniz ve ekonominiz yar›m, d›ﬂ ticaretiniz ise çeyrek trilyon dolara
ulaﬂm›ﬂsa art›k “d›ﬂ ekonomik iliﬂkiler” sizin için tek kartla oynayabilece¤iniz bir oyun de¤ildir. ‹hracat, ithalat, d›ﬂ yat›r›mlar, ortakl›klar,
do¤rudan yabanc› sermaye giriﬂleri,
taahhüt hizmetleri, turizm hepsi ayr› ayr› önem ve koza sahiptir.
Günümüzde sadece hükümetlerin diplomatik iliﬂkileri büyüme
için yeterli mi?
Bir örnek vermek istiyorum. Baz› sanayici ve imalatç›lar›m›z›n yurtd›ﬂ›nda fabrika açmalar› eleﬂtiriliyor. Elbette önceli¤imiz ülkemiz istihdam sorununu elbirli¤iyle çözmektir. Ama alg›lamam›z s›¤ olmamal›. E¤er bir iﬂletme Türkiye’de 5
10 y›l vadede bataca¤›n› öngörüyorsa, yurtd›ﬂ›na gitmesi batmas›ndan iyidir. Para eninde sonunda
Türkiye’ye dönecek. Dönmeyen
k›sm› ise daha da stratejik düﬂündü¤ümüzde popüler tabirle Türkiye’nin “soft power”›n›n artmas›n›
sa¤layacak. ﬁöyle söyleyeyim: Bir
ülkede Türk yat›r›mlar› ne kadar istihdam sa¤l›yorsa, bir Türk Cumhurbaﬂkan›, Baﬂbakan›, D›ﬂiﬂleri Bakan› o ülkeye gitti¤inde sözü o kadar etkili olur. Türk pasaportu o ülkede o kadar çok ve h›zl› kap› açar.
O ülkede sat›lan Türk ürünleri ne
kadar ra¤bet görür, popüler olur,
marka haline gelirse, Türkiye’nin eli
o kadar kuvvetlenir. Bu konular birinin baﬂka birine mal sat›p para
kazanmas› meselesi de¤ildir, çok
daha bütünleﬂik konulard›r.
Dünyan›n geliﬂmiﬂ ülkelerinde
“‹kincil Diplomasi” (Second Track
Diplomacy) denilen hadise bu. Birincil diplomasiyi siyasetçiler, diplomatlar yürütüyor. Ama ikincil
diplomasiyi iﬂ dünyalar›, sivil toplum örgütleri, hatta turistler yoluyla halklar yürütüyor.
Türkiye’nin bölgesel güç konumunu sürdürüp yar›-küresel bir
güce do¤ru dönüﬂmesi sürecinde
bu ikincil diplomasiye güçlü biçimde ihtiyaç duyaca¤›z. Gerek

DE‹K gerek TOBB, bu ikincil diplomasinin öncü kuvveti, katalizörüdür. Bugün DE‹K’in ‹ﬂ Konseyi
arac›l›¤›yla Brezilya’da muhatab›
var, Vietnam’da muhatab› var.
TOBB olarak Pakistan’la Afganistan aras›nda, Filistin’le ‹srail aras›nda proje üretir hâle geldik. TOBB
ve DE‹K’in Devlet Baﬂkan-Baﬂbakan seviyesinde a¤›rlad›¤› 22 isim
var son bir y›lda. Ankara’ya gelip
de TOBB’a u¤ramayan devlet baﬂkan›, baﬂbakan yok. Suudi Arabistan Kral›’ndan Arnavutluk Baﬂkan›’na, Etyopya Baﬂbakan›’ndan K›rg›zistan Cumhurbaﬂkan›’na, DE‹K’i
ve TOBB’u ziyaret etmeden ülkelerine dönmüyorlar.
Bunlar›n bir anlam›, gerekçesi
var. Biz bunu görüyoruz. Türkiye’nin bölgesel bir güçten yar›-küresel bir güce dönüﬂmesinde Türk
özel sektörü olarak görevimiz neyse
yerine getirdik, bundan sonra daha
da güçlü bir ﬂekilde getirece¤iz.
Çok yak›nda gerçekleﬂtirdi¤imiz
müteahhitlik hizmetlerimizin toplam› 100 milyar dolar olacak. Eksi
k›rk derecede Kazakistan’›n en ücra
kasabalar›nda iﬂ yap›yoruz, art› k›rk
beﬂ derecede Sudan nehirlerinin
üzerine köprüler inﬂa ediyoruz, Avrupa’daki aﬂ›r› muhafazakâr göçmen
karﬂ›tlar›n›n bile izledi¤i televizyonlar›, bindi¤i arabalar› biz üretiyoruz.
O ülkelerin dillerini, âdetlerini ö¤rendik, ö¤reniyoruz. Türkiye küresel bir güç olma hikâyesi yazacaksa,
bizim teﬂebbüsümüz, cesaretimiz,
tecrübemiz, bilgimiz bu hikâyenin
mürekkebi olacak.
Kamuoyu sizi TOBB Baﬂkan› olarak biliyor ama siz ayn› zamanda
DE‹K’in de baﬂkan›s›n›z. DE‹K
hakk›nda bilgi verebilir misiniz?
DE‹K çok fazla ön plana ç›kmayan ama Türkiye için çok önemli
olan ve yukar›da zikretti¤im hususlarda kritik roller üstlenen bir
kurum. 1988 y›l›nda rahmetli Turgut Özal, yurtd›ﬂ› seyahatlerinde
bir eksikli¤in fark›na var›yor. Türkiye ihracata dayal› kalk›nma modeli uygulamaya karar vermiﬂ ama
Türk iﬂadamlar› ihracat, ortakl›klar
gibi konular›nda tecrübesiz. Ayr›ca
yeni pazarlara girmeye çal›ﬂmak ve
tarife d›ﬂ› engellerle bo¤uﬂmak firma baz›nda zor. Çünkü firmalar
yabanc› ülkelerde operasyonda
bulunurlarken kurumsal ﬂemsiyelerin güvencesini de bir nevi sigorta
olarak görmek isterler. ‹ﬂte tüm bu
ihtiyaçlara yan›t vermek için kuruluyor DE‹K. Kurulduktan 4 y›l sonra da Sovyet sistemi çökünce yeni
dünya düzeninde Türk iﬂadamlar›n›n etkinli¤ini art›rmak amac›yla
faaliyet yürütüyor. Baﬂta Avrasya
olmak üzere büyük baﬂar›lara vesile oluyor. 1988’de DE‹K kuruldu¤unda Türkiye’nin ihracat› 11 milyar dolar seviyesindeydi. Bugünse
kurumsal katk›m›z›n yads›namayaca¤›n› san›yorum.
Dünyada h›zla de¤iﬂen ﬂartlar
bizi de dönüﬂüme zorlad›. DE‹K
5174 say›l› Kanunun 58. Maddesine dayan›larak haz›rlanan ve Kas›m 2005’te yürürlü¤e giren yönetmelik uyar›nca özel hukuk hükümlerine tâbi tüzel bir kiﬂilik ka-

zand›. Bu Yönetmelik uyar›nca yeniden yap›lanan DE‹K, Türkiye’nin
önde gelen birlik, dernek, vak›f
gibi özel sektörü temsil eden kurucu kuruluﬂlardan oluﬂuyor. Yönetim Kurulumuza göz atarsan›z
Türk ekonomisinin en önemli
isimlerinden oluﬂtu¤unu görürsünüz. ‹cra Kurulu Baﬂkanl›¤›m›z›
camiam›z›n en sayg›n isimlerinden
Say›n Rona Y›rcal› yürütüyor.
76 ülkede iﬂ konseyi ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Lüksemburg ve Güney K›br›s Rum Yönetimi d›ﬂ›nda tüm AB ülkeleriyle iﬂ
konseyimiz var. Ayr›ca, Güney Afrika’dan Rusya’ya, Japonya’dan
Brezilya’ya uzanan küresel düzlemde iﬂ konseylerimiz mevcut.
Adeta Türk iﬂ dünyas›n›n D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤›’y›z. Yabanc› ülkelerde iﬂ
dünyas›n› temsil niteli¤ine sahip
bir muhatap kuruluﬂ ile iﬂbirli¤i
anlaﬂmas› imzalayarak oluﬂturulmuﬂ “karﬂ› kanat”lar›m›z da var. Bu
en güçlü yanlar›m›zdan birisi. Sadece Türkiye’de de¤il, tüm dünyada örgütlüyüz. Türkiye iﬂ dünyas›n›n küresel network’ü, küreselleﬂme sürecindeki amiral gemisiyiz.
12 Ocak tarihinde o dönem D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’n› yürüten Cumhurbaﬂkan›m›z Say›n Abdullah Gül
DE‹K’i ziyaret etti ve bize 6 saat
ay›rd›. O gün iﬂ konseyi baﬂkanlar›m›z taraf›ndan kendisine yöneltilen 52 soruya do¤rudan yan›t verdi, önerilerini dinledi ve not ald›.
Bize “Pergelimizin ucunu AB ve
komﬂular›m›zdan ABD’ye, Çin’e
ulaﬂacak ﬂekilde açmal›y›z” dedi.
‹ﬂte o pergel DE‹K’tir.
DE‹K önümüzdeki dönemde nas›l
bir strateji izleyecek?
Cumhurbaﬂkanl›¤›, Baﬂbakanl›k,
D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› ve D›ﬂ Ticaret
Müsteﬂarl›¤› ile çok yak›n çal›ﬂ›yoruz. 2008’den itibaren KOSGEB,
büyük baﬂar›lara imza atan Savunma Sanayi Müsteﬂarl›¤›, T‹KA gibi
kuruluﬂlarla da iliﬂkilerimizi protokoller yoluyla kuvvetlendirece¤iz.
K›sa vadeli hedeflerimiz aras›nda
kurumsal kapasitemizi art›rmaya
devam etmek, kamu kurum ve kuruluﬂlar›yla eﬂgüdümü art›r›c› çal›ﬂmalar yürütmek, 2008 y›l›nda kutlayaca¤›m›z 20. y›l›m›zda 500 etkinlik gerçekleﬂtirmek var.
Orta vadede ise Türk D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤›’n›n temsilcili¤inin bulundu¤u her ülkeyle etkin çal›ﬂacak ‹ﬂ Konseyi kurabiliriz. Ayr›ca, Latin Amerika ve Afrika gibi
ülkelerde aç›l›mlar gerçekleﬂtirebiliriz. E¤er bu bölgelere Cumhurbaﬂkanl›¤› ya da Baﬂbakanl›k
seviyesinde ziyaretler gerçekleﬂebilirse 2008’de ciddi bir ivme ile
mesafe kat edebiliriz.
Devlet Planlama Teﬂkilat›’n›n bir
önerisi olmuﬂ, DE‹K’in öncülü¤ünde Eﬂgüdüm Konseyi...
Geçti¤imiz haftalarda Devlet
Planlama Teﬂkilat› Dokuzuncu
Kalk›nma Plan› (2007 2013) çerçevesinde yay›mlanan D›ﬂ Ekonomik
‹liﬂkiler Özel ‹htisas Komisyonu
Raporu’nda D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkilerde mevcut kaynaklar›n seferber
edilmesi gerekti¤ini belirterek kamu kurumlar›yla özel sektör eﬂgüdümlü çal›ﬂman›n sa¤lanmas› ad›na bir konsey kurulmas›n› önerdi.
DPT’nin baﬂar›l› müsteﬂar› Dr. Ahmet T›kt›k’›n imzas›yla yay›mlanan
bu raporda konseyin sekreteryas›n› DE‹K’in üstlenmesi öneriliyor.

GÜVENCEM‹Z PETROL KUYULARI DE⁄‹L ‹NSAN
Artan enerji fiyatlar› sizce d›ﬂ
ekonomik iliﬂkilerimizde risk
oluﬂturuyor mu?
Bak›n Allah bir ülkeye iki türde
nimet verir; petrol vererek ve vermeyerek! Türkiye’nin büyük petrol
kaynaklar›na sahip olmamas› çok
büyük bir nimet olmuﬂtur bizim
için! Bu bizim için bir dezavantaj
olsa da ayn› zamanda avantaj da
yarat›yor. Türkiye kalk›nmas›n›

sanayiye ve ticarete ba¤l› özel
sektörün omuzlar› üzerinde emek,
kah›r ve sab›rla gerçekleﬂtiriyor.
Petrol gelirlerini yeniden da¤›tan
bir devlet mekanizmas›yla de¤il,
orta s›n›f› zenginleﬂen ve böylelikle demokrasiyi tamamen kurumsallaﬂt›ran sa¤l›kl› bir ülke oluyoruz. Bu ülkede yarat›lan her türlü
zenginlikte, 400 milyar dolarl›k
de¤erin her kuruﬂunda al›n teri

var. Akan muslu¤u zahmetsizce
pompalayarak bu de¤eri yaratmad›k. Bizim güvencemiz petrol kuyular› de¤il, insan sermayemizdir.
Türkiye ne kazand›ysa teﬂebbüsle kazand›, yar›n da ne kazan›rsa yine teﬂebbüsle kazanacakt›r. Bu yüzden daha ak›ll› hareket etmeli, bizi as›l gündemimizden ay›ran yapay gündemleri
bir kenara b›rakmal›y›z.

Devletin en stratejik kurumunun
DE‹K’e atfetti¤i rol budur, biz de
üzerimize düﬂen sorumlulu¤u yerine getirmeye haz›r›z. Tüm bu hedeflerin ana ekseni Türk Özel Sektörünün küreselleﬂme sürecine entegrasyonunu ve Türkiye’nin küreselleﬂme sürecinde “kazanan” safta
yer almas›n› sa¤lamakt›r. Önümüzdeki y›l DE‹K’in 20. kuruluﬂ y›ldönümü. Önemli at›l›mlar gerçekleﬂtirece¤iz. Referans gazetesi ile ortak
çal›ﬂmam›z bu bilgilendirici çal›ﬂma
da bir erken sinyal olarak alg›lanmal›.
Türkiye
bölgesel’den
Küresel’e dönüﬂüyor. Yeni dönemde daha yapacak çok iﬂimiz var.

O yüzden bir nevi kader gibi
petrolün varil fiyat›na bak›p evham yapmak bizim iﬂimiz de¤il.
Bizim iﬂimiz senaryolar kurup,
her türlü geliﬂmeye karﬂ› önceden tedbirli olmak. Tek dal kakao yetiﬂmeyen ‹sviçre çikolatada, tek filiz demiri olmayan Panama gemicilikte a¤›rl›k merkezi
olmuﬂsa Türkiye’de enerjide
a¤›rl›k merkezi olacak.

C M Y B

KÜRESEL
L‹GDE
OYNAMAK
‹STEYEN
B‹ZE
GELS‹N
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu büyük
düﬂünen iﬂletmelere
ça¤r› yap›yor: “D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu
(DE‹K) çat›s› alt›nda 551
üyemiz 1368 aktif temsilci ile faaliyetlerini
sürdürüyor. Üye say›m›z› 1000’ler seviyesine
ç›karmak istiyoruz. Buradan “Ben art›k küresel ligde oynamak istiyorum” diyen kuruluﬂlara sesleniyorum:
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu üyesi olmak bu ligin oyuncusu
oldu¤unuzun tescilidir. Gelin ve D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu’nun yasal güvencesinden, bilgi birikimimizden ve tecrübemizden faydalan›n.”

C M Y B

DE‹K Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin bölgeselden yar›-küresel
bir güce dönüﬂmesi için sivil toplum örgütlerinin baﬂ›n› çekti¤i ikincil
diplomasinin büyük önem taﬂ›d›¤›n› söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, dünyan›n
her yerinde muhatab› olan DE‹K’in ise bu rolü üstlendi¤ini vurgulad›.
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Araﬂt›rmac›

Çok de¤il, bundan sadece 200
y›l önce (insanl›k tarihi için oldukça k›sa bir süre) Çin, dünyan›n en büyük ekonomisine sahipti. O dönemde Avrupa henüz sanayileﬂmeyle tan›ﬂmam›ﬂt›, Amerika ise emekleme aﬂamas›ndayd›. Bugün ise Çin’in emin ad›mlarla eski statüsüne geri dönmekte oldu¤unu gözlemliyoruz. 2006
y›l›nda yüzde 11.1 oran›nda büyüyen ve halen dünyan›n en büyük dördüncü ekonomisi konumunda olan Çin’in bu ﬂekilde devam etmesi halinde 2030 y›l›nda
ABD’yi geçerek zirveye yerleﬂmesi öngörülüyor. 1970’li y›llar›n sonundan bu yana bir ekonomik
geçiﬂ sürecinde olan ve kademeli
bir ﬂekilde komuta ekonomisinden piyasa sosyalizmine geçen
Çin’in küresel ekonomik dengelerdeki belirleyici rolü giderek ön
plana ç›k›yor ve Çin, küresel
ekonominin sadece bir parças›
de¤il, efendisi olmak için planlar›n› tek tek devreye sokuyor.
Çin, bir kokular ülkesi... Yüzy›llar boyunca Bat›l›lar› cezbetmiﬂ, oryantalist iﬂtahlar› kabartm›ﬂ kokular bunlar. Ülkenin her
köﬂesinde farkl› farkl›, baharatl›
kokular. Kiminden nefret edersiniz, kimine aﬂ›k olursunuz. Modern Çin’de “gücü” de koklayabilirsiniz. Pekin’de Tiananmen
Meydan›’na ç›kt›¤›n›zda siyasi
gücü koklars›n›z havada. O kadar yo¤undur ki genzinizi yakar.
1989’da bir genç adam›n tek ba-

2030 y›l›nda ABD’yi geçerek zirveye oturmas› beklenen Çin, 2006 y›l›nda da yüzde 11,1’lik bir büyüme oran›n› yakalad›. Türkiye’de henüz Çin yat›r›mlar› k›s›tl› bir seviyede olsa da yak›nda, sadece Çin lokantalar› kokusu de¤il ekonomik gücünün kokusunu hissedece¤iz.
ﬂ›na tanklar›n önüne ç›kt›¤›, yüzlerce genç adam ve kad›n›n ise
hayat›n› kaybetti¤i yerde ﬂimdi
olimpiyat maskotlar› var. O döneme göre koku daha bir parfümlü ama yine de çok yo¤un.
ﬁanghay’da ise ekonomik gücü
koklars›n›z, Pudong’da, gökdelenlerin aras›nda. Dünyan›n bütün dev ﬂirketleri buralar› mesken edinmiﬂtir. Ö¤len tatilinde
buralardaki kafelere gidin, Çinli
surattan çok Bat›l› surat görürsünüz. Bu sefer genziniz yanmaz
ama baﬂ›n›z döner.

Ç‹N, DÜNYANIN FABR‹KASI
HAL‹NE GELD‹
Çin’in bu ekonomik yükseliﬂi
(Çinliler bu süreç için “yükseliﬂ”
yerine “geri dönüﬂ” ifadesini kullanmay› tercih ediyorlar) kokular› da yo¤unlaﬂt›rd›, ancak son
dönemlerde yeni bir geliﬂme daha var. Çin’in gücünün kokusunu art›k sadece Pekin’de, ﬁanghay’da de¤il, dünyan›n birçok
köﬂesinde, özellikle kalk›nmakta
olan ülkelerde de hissediyoruz.
Latin Amerika’da, Afrika’da ve
hatta bizim Cudi Da¤›’n›n eteklerinde... Bugüne de¤in Çin, sahip
oldu¤u düﬂük maliyet avantaj›n›n cazibesiyle tüm dünyadan
do¤rudan yabanc› yat›r›m çekti
ve tabir yerindeyse “dünyan›n
fabrikas›” haline geldi. 2006 sonu itibariyle Çin ekonomisindeki
do¤rudan yabanc› yat›r›m stoku
293 milyar dolar olarak gerçekleﬂti. Di¤er yandan ülkenin döviz rezervleri de h›zla artt› ve
2007’nin ilk yar›s› itibariyle 1.2
trilyon dolar seviyesine ulaﬂt›.
ﬁimdilerde ise yeni bir e¤ilim
gözlemliyoruz. Çin, art›k serma-

ye birikimini di¤er ülkelerde yat›r›m yaparak de¤erlendiriyor.
Türkiye’de Çin ekonomisine
yeterince önem vermedi¤imiz,
sa¤l›kl› bir biçimde takip etmedi¤imiz için bu alandaki önemli
geliﬂmeleri ancak ucu bize dokundu¤u zaman ya da ABD tepki
gösterdi¤i zaman alg›layabiliyoruz. Çin’in d›ﬂ yat›r›mlar›nda da
durum farkl› olmad›. Konudan
ancak Çin devlet petrol ﬂirketi
CNOOC, ABD’li Unocal’in tamam›n› 18.5 milyar dolara sat›n almaya hak kazand›¤›, ancak bu
sat›ﬂ›n ABD Kongresi taraf›ndan
ulusal güvenli¤i tehdit etti¤i gerekçesiyle engellendi¤i zaman
haberimiz oldu.
Çin’in d›ﬂ yat›r›mlar› asl›nda
çok yeni bir geliﬂme de¤il, ama
özellikle son 4-5 y›ld›r h›z kazand›¤›n› belirtmek gerekiyor. 2006
y›l›nda Çin, d›ﬂar›da toplam 16.1
milyar dolarl›k do¤rudan yat›r›m
yapt› ve yat›r›mlar›n›n toplam de¤eri 73 milyar dolara u¤raﬂt›.
Bunlar çok yüksek rakamlar de¤iller, ama bu rakamlar› birer
baﬂlang›ç olarak görmek gerekiyor. Çin hükümeti, ﬂu anda bu
yat›r›mlar› her y›l yüzde 20 oran›nda art›rmay› planl›yor. Bu da
Çin’in d›ﬂar›da, içeridekinden daha h›zl› büyüyece¤i anlam›na geliyor. Di¤er yandan geçmiﬂ y›llarda bu oran›n üzerine ç›k›ld›¤›n›
da unutmamakta fayda var
(2004’te yüzde 93, 2005’te yüzde
122, 2006’da yüzde 32).
ﬁu anda dünyan›n 172 ülkesinde yaklaﬂ›k 10 bin Çinli firman›n yat›r›m› var. Çin’e ba¤l› özel
idari bölge olan Hong Kong ile
Cayman Adalar› ve Virgin Adalar›
gibi vergi cennetlerini bir kenara

b›rakacak olursak, Çin’in d›ﬂ yat›r›mlar›n›n en yo¤un ﬂekilde Do¤u Asya ülkelerine, Latin Amerika’ya ve Afrika’ya gitti¤ini görüyoruz. Sektörel olarak ise baﬂta
enerji ve tabii kaynaklar, daha
sonra ise imalat ve ticaret sektörleri ile biliﬂim teknolojileri geliyor. Resmi verilere göre 2006 y›l›nda Çin d›ﬂ yat›r›mlar›n›n yüzde
56’s› sat›n alma yoluyla gerçekleﬂmiﬂ, yüzde 44’ü ise greenfield,
yani s›f›rdan yat›r›m. Sat›n almalar›n yar›s›n›n Çin’in devlet petrol
ﬂirketleri taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂ olmas› da ilgi çekici bir husus. Çin’in d›ﬂ yat›r›mlar›n›n yaklaﬂ›k yüzde 80’ini K‹T’ler ya da
kamunun ço¤unluk hissesine sahip oldu¤u ﬂirketler yap›yor.

DÜNYADA 10 B‹N Ç‹NL‹
F‹RMANIN YATIRIMI VAR
Çin hükümeti, d›ﬂ yat›r›mlar›
bir strateji çerçevesinde etkin bir
biçimde teﬂvik ediyor. Bu do¤rultuda önce döviz k›s›tlamalar› gevﬂetildi, daha sonra ise prosedürler
basitleﬂtirildi. “Ulusal ﬂampiyonlar” olarak adland›r›lan firmalara
s›f›r faizli, uzun vadeli kredi imkanlar› sa¤land›. Son olarak da
geçen eylül ay›nda d›ﬂ yat›r›mlar›
teﬂvik amac›yla 200 milyar dolar
büyüklü¤ünde bir fon oluﬂturuldu. Yüksek d›ﬂ ticaret fazlas› ve
h›zla artan döviz rezervleri, hükümetin bu alanda rahat hareket
edebilmesini sa¤l›yor. Devletin
aktif teﬂvikinin temelinde ise d›ﬂ
yat›r›mlar›n stratejik boyutu var.
Çin firmalar›n›n d›ﬂ yat›r›mlar›,
sadece ilgili firmalar›n karl›l›¤›n›
de¤il do¤rudan Çin’in ulusal ç›karlar›n› ilgilendiriyor.
Çin, neden d›ﬂ yat›r›mlara

a¤›rl›k vermeye baﬂlad›? Bu soruya ekonomik ve siyasi nedenler
olarak iki baﬂl›k alt›nda cevap
verebiliriz. Ekonomik sebeplerin
baﬂ›nda enerji ve hammadde ihtiyac› geliyor. Çin’in h›zla büyüyen
ekonomisi petrol, do¤algaz, çelik
gibi kaynaklarda büyük ölçüde
d›ﬂar›ya ba¤›ml› durumda. Bu
girdilerin kesilmesi, büyümenin
de durmas› anlam›na gelir. Bu
nedenle riske girmek istemeyen
Çin, ithalat yapt›¤› ülkeleri çeﬂitlendirme yoluna gidiyor, di¤er
bir deyiﬂle tüm yumurtalar› ayn›
sepete koymuyor. Bu amaç do¤rultusunda Çin ﬂirketleri özellikle
Latin Amerika ve Afrika’da petrol
yataklar›, madenler sat›n al›yorlar, buralara tesisler kuruyorlar
ve üretim yap›yorlar. Bugün
Çin’in tüketti¤i petrolün yüzde
30’u Afrika’dan, demirin yüzde
25’i Brezilya’dan, bak›r›n yüzde
50’si ﬁili ve Peru’dan geliyor.
Ekonomik aç›dan ikinci sebep
ise imalat alan›nda yat›r›mlarla
bir yandan yeni pazarlara girmek, di¤er yandan da teknoloji
ve marka sat›n alarak tam anlam›yla küreselleﬂmiﬂ Çinli firmalar
oluﬂturmak. Dünyan›n dört bir
köﬂesinde faal olan, ürünlerini
satan, Çin kökenli küresel ﬂirketlerin oluﬂmas›, Çin’in ekonomik
süper güç vizyonunun olmazsa
olmaz bir parças›. Makroekonomik perspektiften bakt›¤›m›zda
ise Çin’in d›ﬂ yat›r›mlar›n›n (dolay›s›yla ülkeden döviz ç›k›ﬂ›n›n)
artmas›n›n, ülkenin para birimi
renminbi’nin (yuan) de¤eri üzerindeki yukar›ya do¤ru bask›lar›
hafifletti¤ini görüyoruz. Ayr›ca
Çin, elindeki dövizi ABD hazine
bonosu ﬂeklinde tutmaktansa d›ﬂar›da do¤rudan yat›r›ma yönlendirmenin daha karl› olaca¤›n› da
kavram›ﬂ durumda.
Çin’in d›ﬂ yat›r›mlar› ülkenin
siyasi amaçlar›na da hizmet ediyor. Kalk›nmakta olan ülkelerdeki Çin yat›r›mlar›, özellikle Bat›l›

ülkelerin firmalar›n girmedikleri,
yeterince karl› bulmad›klar› alanlara giriyor, birçok durumda beraberinde ilgili ülkeye Çin hükümetinin cazip paketlerini de getiriyor. Bu paketlerin içerisinde kimi zaman s›f›r faizli krediler, kimi zaman mali yard›mlarla hibeler ve kimi zaman da -Sudan’da
oldu¤u gibi- silah sat›ﬂlar› yer
al›yor. Dolay›s›yla Çin ile ilgili
ülke aras›nda karﬂ›l›kl› bir ba¤›ml›l›k oluﬂuyor ve tabii ki daha
zay›f olan ülke, daha güçlü olan
ülkeye (yani Çin’e) göre ba¤›ml›l›¤› daha fazla hissediyor. Bu ba¤›ml›l›k, siyasi alanda da Çin’in
iﬂine yar›yor. Örne¤in, Çin, Birleﬂmiﬂ Milletler nezdinde bu ülkelerin deste¤ini rahatl›kla arkas›na alabiliyor; bu ülkelerin Tayvan konusunda kendi istedi¤i
çizgiyi izlemelerini sa¤layabiliyor
ve Latin Amerika’da ABD’ye karﬂ› bir güç dengesi oluﬂturabiliyor. Baﬂka bir deyiﬂle d›ﬂ yat›r›mlar, Çin için sadece bir amaç
de¤il, ayn› zamanda daha büyük
stratejik bir çerçeve içerisinde
bir araç iﬂlevi de görüyor.

PEK‹ TÜRK‹YE,
BU TABLONUN NERES‹NDE?
Henüz ülkemizde Çin yat›r›mlar› çok k›s›tl› bir seviyede. Ancak Çinlilerin Türkiye’de yat›r›m
ile ilgili ciddi planlar› oldu¤unu
biliyoruz. Kokulardan bahsetmiﬂtik. Yak›nda Türkiye’de duydu¤umuz Çin kokular› sadece
Çin lokantalar›ndan gelen kokular olmayacak, Çin’in ekonomik
gücünün kokusunu da daha yo¤un hissedece¤iz. Yeter ki rasyonaliteyi bir kenara b›rak›p
Çin’den gelecek her ﬂeyi peﬂinen reddetmeyelim; anlams›z
“tehdit mi, f›rsat m›” tart›ﬂmalar›na saplan›p kalmayal›m. Karﬂ›l›kl› fayda prensibi korundu¤u
müddetçe bu kokular da en az
bir Pekin Örde¤i’nin kokusu kadar hoﬂ gelebilir.

C M Y B

altay.atli@boun.edu.tr

‘Tehdit mi f›rsat m›’ tart›ﬂmas›n›
geçelim Çin, dünyay› sat›n al›yor
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Türkiye ve AB iliﬂkilerinin öncelikli
gündemi: Serbest ticaret anlaﬂmalar›

ABDULLAH GÜL, 12 Ocak 2007

zgonen@deik.org.tr

“Türkiye’nin D›ﬂ Politika
Öncelikleri Çerçevesinde
DE‹K’in Üstlenece¤i Roller”
Toplant›s›, ‹stanbul

Z. ESEN
GÖNEN
DE‹K
Araﬂt›rma ve
‹ﬂ Geliﬂtirme
Koordinatörü

TAR‹HSEL ARKA PLAN
1990’lar›n baﬂ›nda EFTA (‹zlanda, Norveç, ‹sviçre, Lihtenﬂtayn)
ülkeleriyle baﬂlayan serbest ticaret anlaﬂmas› maceram›z, esas h›z›n› 1996 y›l›nda Gümrük Birli¤i’nin tesis edilmesinden sonra
alm›ﬂt›r. Türkiye, Avrupa Birli¤i
ile 1996 y›l›nda Gümrük Birli¤i’ni
kurarken bir yandan toplulukla
olan siyasi iliﬂkilerinde önemli bir
aﬂamaya geçerken, bir yandan da

dünyan›n en güçlü ekonomilerinden biriyle entegrasyonunu üst
seviyeye taﬂ›maktayd›.
Türkiye’nin AB ile entegrasyonu ticaret politikas›ndan rekabet
politikas›na, fikri mülkiyet haklar›ndan standartlar ve teknik mevzuat uyumuna kadar pek çok unsur içermektedir. Gümrük Birli¤i’ni tesis eden ve 1 Ocak 1996
tarihinde yürürlü¤e giren 1/95 say›l› Ortakl›k Konseyi Karar› uyar›nca Türkiye ve AB birbirleri
menﬂeli sanayi ve iﬂlenmiﬂ tar›m
ürünleri ticaretindeki tüm gümrük
vergilerini, eﬂ etkili vergileri, miktar k›s›tlamalar›n› kald›rm›ﬂ ve
üçüncü ülkelere karﬂ› bu ürün
gruplar›nda ayn› vergiyi, yani Ortak Gümrük Tarifesi uygulamaya
baﬂlam›ﬂlard›r. Gümrük Birli¤i
uyar›nca mallar›n hiçbir s›n›rlamaya tabi olmaks›z›n serbestçe dolaﬂabilmesi için iki taraf›n ticaret
politikalar›n›n uyumlaﬂt›r›lmas›
gerekmektedir. Bu nedenle 1/95
say›l› kararda da Türkiye’nin
AB’nin Ortak Ticaret Politikas›na
uyum sa¤lamas› öngörülmüﬂtür.
Gümrük Birli¤i karar›n›n 16.
maddesi uyar›nca Türkiye, kendi
ticaret politikas›n› topluluk ortak
ticaret politikas›na uyumlu hale
getirebilmek amac›yla beﬂ y›l içinde AB’nin üçüncü ülkelerle imzalad›¤› serbest ticaret anlaﬂmalar›n›
(STA) üstlenmek durumundayd›.
Esasen
maddede
ülkemizin
AB’nin tek tarafl› olarak üçüncü
ülkelere uygulad›¤› otonom tavizler de bulunmakla birlikte incelememiz yaln›z STA’lar içindir. Söz
konusu maddede geçen beﬂ y›ll›k
süre 2001 y›l›nda dolmuﬂ olmakla
birlikte, STA süreci dura¤an de¤il
dinamik bir süreç oldu¤u için buradaki uyum yükümlülü¤ü de AB
STA yapmaya devam etti¤i müddetçe sürecektir. Nitekim, Türkiye’nin AB ile devam etti¤i üyelik
müzakerelerinde ask›ya al›nan fas›llardan biri olan “Gümrük Birli¤i” fasl›ndaki uyum çal›ﬂmalar› da
Türkiye’nin devam eden Gümrük
Birli¤i çal›ﬂmalar›na paralel olarak

yürütülmektedir. Gümrük Birli¤i’nin yürürlü¤e girdi¤i 1996 y›l›na
kadar ve bu y›ldan sonra da AB,
üçüncü ülkelere karﬂ› uygulanan
Ortak Gümrük Tarifesine baz› ülkeler bak›m›ndan istisna getirerek,
bu ülkelerle STA imzalam›ﬂt›r. AB,
imzalad›¤› bu STA’larla an›lan ülkelere sanayi ürünlerinde uygulad›¤› gümrük vergilerini kald›rm›ﬂ,
tar›m ürünlerinin baz›lar›nda tavizler vermiﬂtir.

MEVCUT DURUM
Ülkemiz ise bu noktada bir
yandan gümrük birli¤i karar› dolay›s›yla Topluluk Ortak Ticaret
Politikas›’na uyum sa¤lamak için
STA akdetmeye çal›ﬂ›rken, bir
yandan da AB ile STA’s› olan ülkelerin mallar›n›n kendi ülkesine
Topluluk üzerinden gümrük vergisiz olarak ithal edilmesi, yani ticaret sapmas› tehlikesi ile karﬂ›
karﬂ›ya olman›n s›k›nt›s›n› duymaktad›r. Topluluk ile Türkiye
aras›ndaki Gümrük Birli¤i dolay›s›yla herhangi bir üçüncü ülkeden gelen mal Toplulu¤a da gelse, Türkiye’ye de gelse ayn› gümrük vergisi ile karﬂ›laﬂmaktad›r.
Gümrük Birli¤i’nin bütün s›rr› da
budur. Bundan sonra mal iki taraf
aras›nda menﬂesine bak›lmaks›z›n
A.TR belgesi eﬂli¤inde serbestçe
dolaﬂmaktad›r. Ancak, bu s›rr›
bozan unsurlardan birisi AB’nin
STA yapmak suretiyle kimi ülkelere gümrük vergisi avantaj› sa¤lamas›, kendisinin de karﬂ›l›¤›nda
ilgili ülkede benzer bir pazara giriﬂ avantaj›ndan yararlanmas›d›r.
Türkiye ise kendisinin o ülke ile
bir STA’s› yoksa, hem bu avantajdan mahrum olmakta hem de o
ülkeye AB üzerinden avantaj sa¤lam›ﬂ olmaktad›r.
Peki bu durum Gümrük Birli¤i
müzakeresi s›ras›nda görülmemiﬂ
miydi? Türkiye’nin AB ile o dönemdeki müzakerelerinin iç siyasetin etkisiyle istenilen verimde
yürütülemedi¤i herkesin malûmudur. Türkiye, Gümrük Birli¤i’nin bu kadar uzun soluklu ola-

ca¤›n› o dönemde ne kadar tahmin edebilmiﬂti bilinmez ancak
yine de 16. maddenin 3. f›kras›
ile birtak›m öngörülerde bulunuldu¤u görülmektedir.
Gümrük Birli¤i Karar›’n›n
16/3.maddesinde, belirli bir trafik
sapmas›n›n tespit edilebildi¤i hallerde aradaki gümrük vergisi oran› fark› da 5 puandan fazlaysa
Türkiye’nin telafi edici vergi uygulamas›n›n gündeme gelebilece¤i belirtilmektedir. Esasen bu imkan›n süresi de 2001 y›l›nda dolmuﬂtur, ancak STA sürecinin devam etti¤i dikkate al›nd›¤›nda bu
imkan›n da AB ile müzakere edilerek kullan›labilece¤ini söylemek mümkündür. Türkiye bu
maddeden bugüne kadar yararlanmam›ﬂt›r. Ancak bunda ülkemizin bugüne kadar gerçek anlamda bir ticaret sapmas›yla karﬂ›laﬂmamas›n›n da etkisi vard›r.
Buna mukabil, Türkiye bugün
farkl› bir durumla karﬂ› karﬂ›yad›r. AB de dünya da bugün
1990’lardan çok farkl›d›r. Topluluk, 1990’l› y›llarda STA yapmak
konusunda genellikle çok hevesliyken, bu hevesi 1999 y›l›ndan
sonra yerini farkl› bir önceli¤e
b›rakm›ﬂt›r. Nitekim bu farkl› öncelikler, AB’nin 2005 y›l›na kadar
STA yapma konusunda örtülü bir
moratoryum uygulamas›na neden
olmuﬂtur. AB’nin ticaret politikas›ndaki öncelikleri, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde
devam eden Doha Kalk›nma
Gündemi’ydi. Ancak, bu durum
DTÖ müzakerelerinin istedi¤i
h›zda ve içerikte ilerlememesi,
en büyük ticari rakiplerinden
Amerika Birleﬂik Devletleri’nin
STA’lara h›z vermesi, büyüyen
Asya pazar›n›n cazibesi ve
DTÖ’de görev alan Ticaret Politikas›ndan sorumlu AB Komisyoneri Pascal Lamy’nin yerine STA
konusunda daha aktif Mandelson’un komisyoner olmas› dolay›s›yla de¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂt›r.
Halihaz›rda AB’nin EFTA, H›rvatistan, Makedonya, Arnavutluk,

Cezayir, M›s›r, ‹srail, Ürdün, Lübnan, Fas, Filistin, Suriye (müzakereler tamamland› ama imzalanmad›), Tunus, Güney Afrika Cumhuriyeti, Meksika, ﬁili ile STA’s›
bulunmakta, Bosna Hersek, Karada¤, S›rbistan, Körfez ‹ﬂbirli¤i
Konseyi, Afrika Karayip Pasifik
Ülkeleri, Mercosur, Andean Toplulu¤u, Hindistan, Güney Kore ile
STA müzakereleri devam etmekte, Ukrayna, Orta Amerika, ASEAN ile müzakerelere baﬂlamak
üzere çal›ﬂmalar› sürmektedir.
AB, STA’lar›n› izledi¤i farkl›
stratejilere ba¤l› olarak farkl› içeriklerde haz›rlamakta ve farkl›
isimlerle ortaya ç›kabilmektedir.
ortakl›k anlaﬂmalar› ya da istikrar
ve ortakl›k anlaﬂmalar› dedi¤imiz
tür anlaﬂmalar›, genellikle Güneydo¤u Avrupa/Balkan Ülkeleri ve
Akdeniz ülkeleri ile imzalamakta
ve yak›n komﬂusu olan bu ülkelerdeki ekonomik kalk›nmay› destekleme ve siyasi istikrar›n sa¤lanmas›na katk›da bulunma amac›
taﬂ›maktad›r. Topluluk, Afrika-Karayip-Pasifik ülkeleri dedi¤imiz 78
ülke ile ekonomik ortakl›k anlaﬂmalar› (EPA) yapmay› planlarken
büyük ölçüde kalk›nma politikas›
hedeflerini esas almakta, Meksika, ﬁili ya da müzakereleri devam eden MERCOSUR ile olan
STA’lar› ABD’nin bu bölgelerdeki
etkinli¤ini dengelemek gayesiyle
yapmakta, son dönemlerde yeni
aç›ld›¤› Güney Kore, Hindistan
gibi pazarlar› ise artan cazibesi
dolay›s›yla tercih etmektedir. Nitekim ABD’nin AB’ne karﬂ› Güney Amerika’da do¤al olarak aç›k
üstünlü¤ü, Uzakdo¤u ülkelerine
aç›lmada ise ona göre daha h›zl›
davrand›¤› görülmektedir.

SORUNLAR
Bu noktada Türkiye aç›s›ndan
Gümrük Birli¤i’nin tesis edildi¤i

günden beri en rahats›z edici
olan konulardan biri, kendi ticaret politikas› öncelikleri do¤rultusunda STA’lar›n› yani ticari tavizlerini belirleyememektir. Buna istisna getirilmeye ve bu durum
birkaç ülke için de¤iﬂik yollarla
aﬂ›lmaya çal›ﬂ›lsa da genel olarak
AB’nin yapt›¤› STA’lar›n, yukar›da anlat›lan gerekçelerle takip
edildi¤i bir gerçektir. Esasen bunu büyük bir sorun olarak alg›lamamak, Gümrük Birli¤i’nin tam
olarak iﬂleyebilmesi için bir gereklilik olarak kabullenmek de
mümkündür. Nitekim, 1990’lar›n
ikinci yar›s›nda 15, bugün 27
üyeli Birli¤e girme sürecindeki
Türkiye’nin, politikalar›n› üye olmay› hedefledi¤i bir kuruluﬂ ile
uyumlaﬂt›rmas› normaldir. Normal olmayan, bu kadar uzun bir
süre karar alma sürecine kat›lamad›¤›n›z bir kuruluﬂun ald›¤›
politika hedeflerine göre hareket
etme zorunlulu¤udur. ‹ki taraf
aras›ndaki ana mekanizma olan
Ortakl›k Konseyi, siyasi üst düzeyde en üst karar alma yetkisini
haiz, tek ve çok s›k toplanamayan bir organd›r. Gümrük Birli¤i
Ortak Komitesi, Gümrük ‹ﬂbirli¤i
Komitesi vb di¤er tüm organlar
çok basit birkaç konu d›ﬂ›nda
karar alma yetkisini haiz olmayan, ancak dan›ﬂma ve bilgilendirme faaliyetlerini yerine getiren organlard›r.
Türkiye bugüne kadar STA sürecinde büyük bir gayretle çal›ﬂm›ﬂ ve EFTA, ‹srail, Makedonya,
H›rvatistan, Bosna Hersek, Fas,
Filistin, Tunus, Suriye, M›s›r, Arnavutluk ile STA imzalam›ﬂt›r. Halen, Lübnan, Faroe Adalar›, Ürdün, Körfez ‹ﬂbirli¤i Konseyi, Karada¤ ile devam eden müzakerelere karﬂ›l›k Meksika, ﬁili, Mercosur, Cezayir, S›rbistan, Kosova,
Afrika-Karayip-Pasifik ülkeleri,
Ukrayna, ASEAN, Güney Kore,
Hindistan, Orta Amerika Ortak
Pazar›, Andean Toplulu¤u ile STA
müzakerelerinin baﬂlat›lmas› için
çal›ﬂmalar devam etmektedir.
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“2005 y›l›nda yürürlü¤e giren
kanun ile DEIK’in d›ﬂ ekonomik
iliﬂkilerdeki yerine özel bir önem
vermeye çal›ﬂt›k. Ancak, sadece
ekonomik iliﬂkilerin geliﬂmesinin
önündeki engellerin kald›r›lmas›
de¤il yeni imkanlar›n
oluﬂturulmas› da bizim
görevimizdir. Bu nedenle
altyap›y› beraber oluﬂturaca¤›z.
Bunu yaparken serbest ticaret
anlaﬂmalar› (STA) baﬂta olmak
üzere yap›lacak yeni anlaﬂmalar
bize yard›mc› olacakt›r. STA’lara
büyük önem veriyoruz. Gümrük
Birli¤i’nden do¤an baz›
dezavantajlar›m›z mevcut ve
bunu gidermek için STA’lar
büyük önem taﬂ›yor”
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Daha önce de ifade edildi¤i
gibi, AB taraf› son dönemde
STA’lara büyük bir h›z vermiﬂtir.
Bu h›z Güney Amerika ülkeleri
söz konusu oldu¤unda Türkiye’yi
çok etkilemeyecek bile olsa, Güney Kore, Hindistan gibi ülkeler
bak›m›ndan ciddi s›k›nt› yaratabilecektir. Zira bu ülkelerin Türkiye’nin ithalat›ndaki pay› giderek
artmaktad›r. Türkiye’nin Güney
Kore’den 2005 y›l›nda 3.4 milyar
USD, 2006 y›l›nda 3.5 milyar
USD olan ithalat› 2007 y›l›n›n ilk
dokuz ayl›k verilerine göre yüzde 20,3 oran›nda artm›ﬂt›r. Bu art›ﬂ h›z› ayn› ﬂekilde devam ederse 2007 y›l›n›n 4.2 milyar USD ile
kapat›laca¤› tahmin edilmektedir.
Türkiye’nin Güney Kore’den
yapt›¤› ithalat›n son beﬂ y›ldaki
ortalama art›ﬂ h›z› yüzde 42’dir.
Hindistan’da da yine h›zl› ve
istikrarl› bir ilerleme görülmektedir. Türkiye’nin 2005 y›l›nda 1,2
milyar USD, 2006 y›l›nda 1,5 milyar USD olan Hindistan’dan ithalat› 2007 y›l›n›n ilk dokuz ay›nda
yüzde 50 oran›nda yükselmiﬂtir.
Bu art›ﬂ h›z›yla devam ederse
2007 y›l›n›n 2,4 milyar USD ile
kapat›laca¤› beklenmektedir. Ülkemizin Hindistan’dan yapt›¤› ithalat›n son beﬂ y›ldaki ortalama
art›ﬂ h›z› yüzde 30’dur.
AB’nin k›sa vadede olmasa
bile ASEAN, Ukrayna ya da Rusya ile önümüzdeki y›llarda STA
yapma plan› bulunmaktad›r. Bu
ülkelerin de Türkiye ile çok yak›n ticaret iliﬂkileri bulunmaktad›r. Türkiye aç›s›ndan Güney
Kore ve Hindistan’›n yan› s›ra
bu ülkelerin de s›rada olmas›
ayn› zamanda AB pazar›n›n risk
alt›nda olmas› anlam›na gelebilecektir. Bu ülkelerin de Türkiye
gibi AB’ye gümrük vergisinden
muaf mal satabilme imkan›na
sahip olmas› ihracat›m›z›n yüzde
50’sini oluﬂturan AB pazar›ndaki
gücümüz aç›s›ndan bir tehdit
oluﬂturabilecektir.
Konuya yaln›z ticaret sapmas›
ya da pazardaki güç aç›s›ndan
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de¤il esasen ülkemize sa¤lanacak pazar avantaj› olarak bakt›¤›m›zda ise olas› bir STA’n›n
Hindistan, Güney Kore gibi ülkeler aç›s›ndan Türkiye’nin ihracat›na katk›s› olabilece¤ini düﬂünmek mümkündür.

STA AVANTAJ SA⁄LAR
Türkiye’nin koruma oran›n›n
DTÖ’deki geliﬂmiﬂ ülkeler grubu
ile yaklaﬂ›k oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, henüz koruma oran›
yüzde 16 olan Hindistan gibi bir
ülke ile STA yapmak pazara giriﬂte avantaj sa¤layacakt›r. Türkiye’nin de bu avantaja ihtiyac›
vard›r. Türkiye’nin Hindistan’a
ihracat› her y›l düzenli olarak artmakla birlikte 250 milyon USD
düzeyindedir ki bu, 1 milyar›
aﬂan nüfusa sahip ve 2006 y›l›nda yaklaﬂ›k 150 milyar USD’lik ithalat yapan bir ülke pazar›nda
çok düﬂük bir rakamd›r.
Güney Kore’de de ayn› durum
söz konusudur. Türkiye’nin Güney Kore’ye yönelik 150 milyon
USD düzeyindeki düﬂük ihracat
performans›na karﬂ›l›k Güney
Kore’nin 2006 y›l› toplam ithalat›,
yaklaﬂ›k 400 milyar USD’dir. Bu
ülkelerle yap›lacak olas› bir
STA’n›n Türkiye’nin ticaret hacmini art›rmas› beklenmektedir.
Türkiye’nin bu ﬂekilde alaca¤› bir
tavizin Hindistan ve Güney Kore’ye karﬂ› verdi¤imiz yüksek düzeydeki ticaret aç›¤›n›n kapat›lmas›na da katk›s› olacakt›r. Ancak bu ülkelerle STA’lar›n müzakeresi esnas›nda Türkiye pazar›n›n aç›lmas›nda çok dikkatli
olunmas› ve uzun geçiﬂ dönemleri çerçevesinde gümrük vergisi
indirimleri sa¤lanmas›na özen
gösterilmesi gerekmektedir.
Türkiye, ortak ticaret politikas›na
uyum yükümlülü¤ünün bilincinde
olarak AB ile kimi zaman paralel,
kimi zaman ise onun arkas›ndan ülkelere yönelerek STA teklifinde bulunmakta, kendisi ile STA yapman›n
avantajlar›n› dile getirmekte, Gümrük Birli¤i çerçevesinde yükümlü-

lüklerine vurgu yapmaktad›r. Ancak, bu teklif her zaman olumlu
karﬂ›lanmamaktad›r. Zira, Türkiye
1996 y›l›nda Gümrük Birli¤i’nin tesisini müteakip AB’nin ortak gümrük tarifesine uyum sa¤layarak, koruma oranlar›n› aﬂa¤›ya çekmiﬂtir.
Türkiye’nin Gümrük Birli¤i öncesi
sanayi ürünlerinde yüzde 16 olan
koruma oran›, halihaz›rda yüzde 4
seviyesine inmiﬂtir. Bu çerçevede
Türkiye’nin STA imzalad›¤› ülkelere
pazara giriﬂte avantaj sa¤lad›¤› hususunu ön planda vurgulaman›n
çok fazla getirisi olmayacakt›r.
AB taraf› ise STA’lar›n› ABD gibi
tek bir modelde yapmamakta, genellikle çok daha kapsaml› bir ﬂekilde sanayi ürünlerinde gümrük
vergisini belirli bir takvimde kald›rman›n yan› s›ra karﬂ› ülkeye sa¤lanacak mali yard›mdan kamu al›mlar›na, yat›r›mlardan fikri mülkiyet
haklar›nda aktif iﬂbirli¤i ve teknik
destek sa¤lanmas›na kadar pek
çok konunun içerildi¤i geniﬂ bir
paket sunmaktad›r. Bu paketin arkas›nda AB’nin DTÖ Doha Müzakerelerinde global düzeyde gerçekleﬂtiremedi¤i birtak›m hedeflerini ülkelerle yapt›¤› STA’larla bölgesel düzeyde sa¤lama gayreti de bulunmaktad›r. Türkiye’nin STA’lar›
ise sanayi ürünlerinde belirli bir
takvim içerisinde gümrük vergisinin kald›r›lmas›, tar›m ürünlerinde
pozitif listeler haz›rlanarak belli
ürünlerde gümrük vergisi indirimi
ve/veya tarife kontejan› sa¤lanmas› ﬂeklinde olup, di¤er hükümler
genellikle karﬂ›l›kl› iliﬂkilerin geliﬂtirilmesinin amaçland›¤› maddelerdir. Türkiye, ülkelere STA teklifinde bulundu¤unda ya “AB ile tamamlayal›m, sonuçlar›n› görelim”
ﬂeklinde bir cevap ya STA’n›n yararlar›na iliﬂkin bir ﬂüphe ya da
“AB ile daha yeni yapt›k önce bunu hazmetmeliyiz” tarz›nda bir yorumla karﬂ›laﬂmaktad›r.

NE YAPMALI?
Peki önümüzdeki dönemde
bu sorun nas›l çözümlenecek, ülkeler Türkiye ile STA yapmaya

nas›l ikna edilecektir? Buradaki
temel çözüm yine AB’nin kararl›l›¤›nda yatmaktad›r. Gümrük Birli¤i’nin dan›ﬂma ve karar alma
mekanizmalar›n›n tam olarak iﬂlemedi¤inin topluluk da fark›na
vararak, üç y›l önce ülkemizin ›srarlar› ile Türkiye-AB Bilgilendirme Mekanizmas›’n›n kurulmas›n›
sa¤lad›. Böylece, Türkiye, AB
resmi gazetesinden ö¤rendi¤i
Gümrük Birli¤i’nin can al›c› konular› ile ilgili geliﬂmeleri, s›n›rl›
bir düzeyde de olsa süreç devam
ederken ö¤renme imkan› buldu.
AB, akdetti¤i STA’lar›n birkaç›nda
Türkiye ile ilgili madde koymak
ya da tek tarafl› deklarasyon yay›mlamak veya ülkelere komisyonerler taraf›ndan nadiren de olsa
mektuplar yaz›lmas› gibi yöntemlerle Türkiye’ye destek olmaya
çal›ﬂmaktad›r. Ancak bunlar›n
hiçbiri bugüne kadar somut fayda sa¤lamam›ﬂ, yaln›zca k›sa vadede günü kurtaran çabalar olmuﬂtur! AB taraf›n›n art›k çok daha somut ad›mlarla soruna yaklaﬂmas› gerekmektedir.
Öncelikle 1/95 say›l› karar›n
16. maddesi de¤iﬂtirilerek, yaln›zca Türkiye’ye de¤il AB taraf›na da yükümlülükler getirecek
ﬂekilde ikili bir görevlendirme
yap›lmal›d›r. Mevcut 16. maddedeki telafi edici vergi uygulamas›, daha net kriterlere ba¤lanarak iﬂlerli¤i olacak ﬂekilde düzenlenmelidir. AB’nin kendi
STA’lar›n› müzakere ederken
mutlaka Türkiye’nin ç›karlar›n›
da dikkate almas›, Türkiye ile
aras›nda bir Gümrük Birli¤i bulundu¤u, iki taraf›n ortak ticaret
politikas› uygulad›¤› gerçeklerinden hareketle bunlar› müzakere
pozisyonuna yans›tmas›, Türkiye
ile bu pozisyonunu paylaﬂmas›
beklenmektedir. Sonraki ad›m
ise AB’nin ülkeler nezdinde aktif
diplomasi yürütmesidir. AB’nin
gösterece¤i kararl› bir tutum
Türkiye’nin önünü açacakt›r. Bu
ayn›
zamanda
AB’nin
de
samimiyet s›nav› olacakt›r.
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1/95 SAYILI ORTAKLIK
KONSEY‹ KARARI
(GÜMRÜK B‹RL‹⁄‹ KARARI)
Madde 16
1. Türkiye, ticaret politikas›n› Toplulu¤un ticaret politikas›na uyumlu hale getirmek amac›yla bu karar›n yürürlü¤e girmesinden itibaren
beﬂ y›l içinde toplulu¤un tercihli gümrük rejimine aﬂamal› olarak uyum sa¤lar. Bu
uyum, hem otonom rejimleri
hem de üçüncü ülkelerle
tercihli anlaﬂmalar› kapsar.
Bu amaçla, Türkiye gerekli
önlemleri al›r ve ilgili ülkelerle karﬂ›l›kl› yarar temeline dayanan anlaﬂmalar› müzakere eder. Ortakl›k Konseyi, kaydedilen geliﬂmeleri
düzenli aral›klarla inceler.
2. Birinci f›krada an›lan
durumlar›n her birinde bu
tarife tercihlerinin tan›nmas›, toplulu¤un söz konusu
tercihlerin tan›nmas›n› düzenleyen menﬂe hükümleriyle ayn› hükümlere uyulmas›
ﬂart›na ba¤l›d›r.

3. a. 1. F›krada sözü edilen süre içinde Türkiye’nin
topluluktan farkl› bir tarife
politikas› uygulamas› durumunda, üçüncü ülkelerden
toplulu¤a menﬂe veya ihracatç› ülkeler bak›mdan tercihli olarak ithal edilen ve
serbest dolaﬂ›ma giren
ürünler Türkiye’ye ithal edilirken, aﬂa¤›daki hallerde telafi edici vergiye tabi tutulur:
Türkiye’nin ayn› tercihli
tarifeyi tan›mad›¤› ülkelerden ithal edilmiﬂlerse ve bu
ülkelerden ithal edilmiﬂ olduklar› saptanabiliyorsa ve
Türkiye’de ödenecek vergi
Toplulukta uygulanan vergiden en az yüzde 5 puan daha
fazlaysa ve bu mallarla ilgili
önemli bir trafik sapmas›
gözlenmiﬂse.
b. Gümrük Birli¤i Ortak
Komitesi, telafi edici vergi
uygulanacak ürünleri ve telafi edici verginin miktar›n›
gösteren bir liste haz›rlar.
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Mobilyac›lar Yunan pazar›ndan umutlu
adamlar›n› burada a¤›rlamaktan çok
mutluyuz. Umar›m iki ülke aras›ndaki ticaret hacmi bu çabalar sayesinde art›ﬂ gösterir. Biz Yunanistan
Ticaret Odas› ad›na Yunanl› iﬂ
adamlar›m›z›n yurt d›ﬂ›nda aç›l›m
sa¤lamas›na destek veriyoruz” sözleriyle toplant›n›n önemini ifade etti.
Bugün yüzde 8’lik büyüme oran›yla, tüm di¤er sanayi kollar› aras›ndan öne geçmeyi baﬂaran Türk mobilya sektörü, geliﬂimini uluslararas›
boyutlarda da sürdürdü¤ü biliniyor.
Mobilya sektöründe üretimden çok ithalata yüzünü çeviren Yunanistan’›n,
6 milyar dolarl›k Türkiye mobilya pazar›ndan ithalat anlam›nda büyük pay
alaca¤› tahmin ediliyor. Bu anlamda
söz konusu ‘Türk Mobilyalar›n›n Yunan Pazar› ile Buluﬂmas›’ baﬂl›kl› etkinli¤in hem Türkiye hem de Yunanistan mobilya sektörü aç›s›ndan hayati önem taﬂ›d›¤› düﬂünülüyor.

Memduh Boydak Türkiye’nin Yunanistan’›n
mobilya ithalat›nda
üçüncü s›rada yer ald›¤›n› belirterek ihracat›n 4 y›lda yüzde
100 artt›¤›n› kaydetti.

REKABET MARKALAﬁMAYI
SEKTÖRDE ﬁART KILIYOR
kiye’nin Avrupa Birli¤i’ne üyeliklerini
desteklediklerini, iki ülkenin ticaretinin
art›r›lmas› için büyük çaba sarfettiklerini ayr›ca mobilya sektörüyle ilgili olarak iki ülke aras›ndaki iﬂbirli¤inin art›r›lmas› gerekti¤ini vurgulad›. Daha
sonra Türk mobilya sektörünün detayl›
bir sunumunu gerçekleﬂtiren MOSDER
Baﬂkan› Memduh Boydak Türk mobilya sektörünün büyük bir ihracat potansiyeli oldu¤unu fakat Yunan pazar›n›
ihmal ettiklerini, DE‹K sayesinde yaﬂanan bu buluﬂma ile ticari iliﬂkilerin geliﬂtirilmesini umdu¤unu ifade etti.

‘YUNAN‹STAN’IN MOB‹LYA
‹THALATINDA ÜÇÜNCÜYÜZ’
Memduh Boydak, 2003 y›l›nda
toplam mobilya ithalat›n›n 379 milyon dolar iken, 2006 y›l›na kadar geçen 4 y›ll›k süre içerisinde yüzde 79
oran›nda art›ﬂ göstererek 628 milyon

dolar’a ulaﬂt›¤›na dikkat çekerek
“Yunanistan’›n ithalat›nda ilk 3 s›ray›
s›ras›yla ‹talya, Çin ve Türkiye alm›ﬂt›r. Türkiye’nin ihracat› 4 y›lda yaklaﬂ›k yüzde 100 art›ﬂ göstererek 22
milyon dolar’dan 40 milyon dolara
yükselmiﬂtir” dedi. Bu yükseliﬂi göz
önüne alarak Türkiye’deki mobilya
sektörü mensuplar›n›n Yunanistan’daki potansiyele yönlendirilmesi
gerekti¤ini belirten Boydak “Türkiye
Yunanistan’daki mobilya sektöründeki ad›n› Çin haricinde tüm rakip ülkeleri bertaraf ederek son dönemde
duyurmay› baﬂard›. Hedeflerimizi
büyük tutarak her zaman daha iyisini
istemeliyiz” ﬂeklinde konuﬂtu.
Yunanistan ve Türk mobilya pazar›n›n potansiyeli ile ilgili bir konuﬂma
yapan Atina Ticaret Baﬂmüﬂaviri Bülent Tuncer de, Türkiye ve Yunanistan
ikili ticari iliﬂkileri ile ilgili bilgi vere-

rek, “Yunanistan’›n mobilya ithalat›nda
Türkiye, 4 y›lda yaklaﬂ›k yüzde 100 art›ﬂ göstererek 22 milyon dolardan 40
milyon dolara yükselen bir ihracat gerçekleﬂtiriyor. Fakat bu rakamlar Yunanistan gibi yak›n bir pazar için art›r›lmaya oldukça müsait ” dedi.

‘‹K‹ ÜLKEN‹N YAPMASI
GEREKEN ÇOK ﬁEY VAR’
Etkinli¤in son konuﬂmac›s› olan
Atina Büyükelçili¤i Maslahatgüzar›
ﬁander Gürbüz Türkiye ve Yunanistan aras›ndaki siyasi ve ekonomik iliﬂkilerin son durumuna de¤inerek,
“Mobilya sektörü her iki ülke için de
oldukça önemli bir potansiyele sahip
oldu¤undan düzenlenen etkinlik son
derece uygun bir zamanlamaya sahip.
‹ki ülke aras›ndaki siyasi anlaﬂmazl›klar bir süreli¤ine rafa kald›r›lm›ﬂt›r. Ticari iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi için iki ül-

kenin de yapmas› gereken pek çok
ﬂey var” ﬂeklinde yorum yapt›.
Etkinli¤in ikinci bölümünde yer
alan ikili görüﬂmelerde ise 15 Türk
firmas› ile 30’u aﬂk›n Yunan firmas›
aras›nda birebir görüﬂmeler gerçekleﬂtirildi. Etkinli¤in sonunda Atina
Ticaret ve Sanayi Odas› yetkilileri;
Toplant›n›n devam›n›n ‹stanbul’da
gerçekleﬂmesi ve 30 Ocak-3 ﬁubat
2008 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da
gerçekleﬂecek olan Mobilya Fuar›
öncesinde yap›lacak bir organizasyon ile heyetlerinin hem MOSDER
üyeleri ile buluﬂmas›n›n hem de fuara iﬂtiraklerinin sa¤lanmas›n›n çok
faydal› olaca¤›n› dile getirdiler.
Toplant› sonras›nda bas›na aç›klama yapan Yunanistan Ticaret
Odas› Yönetim Kurulu Üyesi Sofiya
Ekremo¤lu da “Türkiye Mobilya Sanayicileri Derne¤i ad›na Türk iﬂ

Yunanistan mobilya sektöründe
rekabetin art›ﬂ› ve ürünlerin birbirine
çok benzemesi, mobilya ﬂirketlerinin
tüketicileri cezbetme aç›s›ndan ürün
kalitesi ve ambalaj›na daha çok önem
verme; ürünleri piyasada markalaﬂt›rma gibi unsurlar› ön plana ç›kar›yor.
Bunlar›n yan› s›ra, gerek sat›ﬂ öncesi,
gerekse sat›ﬂ sonras› sa¤lanan hizmetler de yine büyük önem taﬂ›yan unsurlar aras›nda. Sat›ﬂ öncesi sa¤lanan
hizmetlerin al›ﬂ›lagelmiﬂ ve ola¤an
olmas›na ra¤men, sat›ﬂ sonras› müﬂteri hizmetleri son y›llarda yine Yunanistan mobilya sektöründe önem
kazanan bir konu. Özellikle, sat›ﬂ
sonras› hizmetlerdeki kalite, ürünü
tamir etme olana¤›, kullan›m talimatlar›, bak›m talimatlar› sunma ve
her tür sorunu çözmeye yönelik
hizmetler art›k bir ürünün seçiminde belirleyici rol oynamakta ve ﬂirketlerin sat›ﬂlar›n› etkilemektedir.
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Yaratt›klar› özgün tasar›mlar ve
kaliteli ürünlerle baﬂta Avrupa olmak üzere yurtd›ﬂ›na ihracat›n› art›ran mobilya sektörü komﬂu ülkelere
de ihracat›n› art›rmak için harekete
geçti. Son 4 y›lda Yunanistan’›n mobilya ithalat›ndaki pay›n› yüzde 100
art›rarak ülkeye 40 milyon dolarl›k
ihracat yapan mobilya üreticileri
önümüzdeki y›llarda pazardan daha
fazla pay almak için haz›rl›k yap›yor.
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K), 14 Kas›m 2007’de 27 kurucu kuruluﬂundan biri olan Mobilya Sanayicileri
Derne¤i (MOSDER) ile birlikte DE‹K
Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme Departman›
Grup Koordinatörü Özlem Özdemir’in
öncülü¤ünde, Yunanistan’›n baﬂkenti
Atina’da “Türk Mobilyalar›n›n Yunan
Pazar› ile Buluﬂmas›” baﬂl›kl› bir etkinlik gerçekleﬂtirdi. MOSDER taraf›ndan
hedef pazar olarak belirlenen Yunanistan’da Atina Ticaret ve Sanayi Odas› iﬂbirli¤i ile düzenlenen “Buluﬂma”ya
MOSDER Baﬂkan› Memduh Boydak ile
sektörün önde gelen 15 Türk mobilya
firmas›n›n temsilcileri kat›ld›. Yunan
mobilya sektörünün en geniﬂ mobilya
sat›ﬂ ve da¤›t›m a¤›na sahip olan ve
2006 y›l› sonunda sahip oldu¤u 22 ma¤azay› 2007 baﬂlar›nda 31’e yükselten
SATO firmas›n›n sahibinin de aralar›nda bulundu¤u 30’u aﬂk›n Yunan firmas›n›n kat›ld›¤› etkinlikte Atina Ticaret
ve Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Üyesi
ve Türk masas› sorumlusu Sophia Kounenaki Efra›moglou, Oda olarak Tür-
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Maliye Bakan› Kemal Unak›tan
Irak’la Kuveyt aras›ndaki Abdali S›n›r Kap›s›’n›n Irak’a mal taﬂ›yan
Türk kamyonlar›n›n geçiﬂine aç›ld›¤› müjdesini vererek Kuveyt’te
yat›r›mc›lara tahsis edilen ve metre
karesinden yaln›zca bir dolar gibi
bir kira al›nan sanayi bölgelerinden Türk yat›r›mc›lar›n da pay almas›n›n önemli oldu¤u söyledi.
Türk-Kuveyt ‹ﬂ Konseyi, 23 Kas›m 2007’de Kuveyt Sanayi ve Ticaret Bakan› Falah Fahad Mohammad El-Hajiri’nin onuruna iki ülke
resmi heyetlerinin de kat›ld›¤› bir
çal›ﬂma yeme¤i düzenledi. 22-25
Kas›m 2007 tarihlerinde Ankara ve
‹stanbul’da gerçekleﬂtirilen Türkiye-Kuveyt Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 7. Dönem toplant›s› vesilesiyle Türkiye’ye ziyarette
bulunan Kuveyt heyetini a¤›rlamak üzere düzenlenen yeme¤e
Maliye Bakan› Kemal Unak›tan da
kat›ld›. Toplant›da Türk yat›r›mc›lar› Kuveyt’te bekleyen yat›r›m f›rsatlar› konusunda bilgilendiren
Unak›tan, söz konusu bölgelerde
10 y›l vergi muafiyeti oldu¤unu
anlatt›. Unak›tan, Kuveytli iﬂadamlar›n›n Türkiye’de gayrimenkul
alan›nda pek çok yat›r›m› oldu¤unu ve bu yat›r›m ata¤›n›n baﬂka
alanlarda da geliﬂtirilmesinin
mümkün oldu¤una dikkat çekti.
Unak›tan’›n ard›ndan söz alan
Kuveyt Sanayi ve Ticaret Bakan›
Falah Fahad Mohammad el-Hajiri
de Kuveyt’in muhtelif bölgelerinde kurulan sanayi sitelerinde
Türk yat›r›mc›lara büyük teﬂviklerde bulunuldu¤unu ifade ederek Türk iﬂadamlar›n› Kuveyt’te
yat›r›m yapmaya ça¤›rd›.
Son y›llarda karﬂ›l›kl› üst düzey
resmi ziyaretlerin yo¤unlu¤u ve
son olarak Kuveyt Baﬂbakan›
ﬁeyh Nas›r El Muhammed El Ahmet El Sabah’›n, hemen ard›ndan
Kuveyt Maliye Bakan› ve Sa¤l›k
Bakanl›¤› yetkililerinin Türkiye’ye
yapm›ﬂ oldu¤u ziyaret ile ivme
kazanan ülke iliﬂkilerine dikkat
çeken Türk-Kuveyt ‹ﬂ Konseyi
Baﬂkan› Fehmi Ak›n, Kuveyt’te
karﬂ› kanad›n kurulmas›yla ikili
ekonomik iliﬂkilerin daha da geliﬂece¤ine inand›¤›n› belirtti.

T‹CAR‹ ‹L‹ﬁK‹LER KISITLI
Türkiye’nin Kuveyt’e ihracat›n›n 2006 y›l›nda, bir önceki y›la
göre yüzde 4,1 oran›nda artarak
218.9 milyon dolar olarak gerçekleﬂti¤ini ifade eden Ak›n, iki
ülke ticaret potansiyeli hakk›nda
ﬂu bilgileri verdi:“Kuveyt’ten ithalat› ise yine bir önceki y›la gö-

Maliye Bakan› Kemal UNAKITAN

DEM‹R ÇEL‹KTE YÜKSELEN TALEP
KUVEYT’E ‹HRACATI ARTIRIR
2006 tahminlerine göre
55.96 milyar dolar gayri safi
milli has›laya sahip Kuveyt, küçük bir ülke olmas›na karﬂ›n
ham petrol konusunda dünya
rezervinin yüzde 10’una (96
milyar varil) sahip olmas› aç›s›ndan oldukça büyük önem taﬂ›yor. Demir ve çelik, metal eﬂya, canl› hayvanlar ve g›da
maddeleri ile makinalar ve dokumac›l›k ürünleri 2006 y›l›nda
Türkiye’nin Kuveyt’e ihraç etti-

re yüzde 34,7 oran›nda artarak
56 milyon dolar olarak kaydedilemiﬂtir. 2007 y›l›n›n ilk dokuz
ay›nda ise Türkiye’nin Kuveyt’e
ihracat› bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 1,2 oran›nda
artarak 147.2 milyon dolar olarak
gerçekleﬂirken Kuveyt’ten ithalat›
ise 2006 y›l›n›n ilk dokuz ay›na
göre yüzde 55,6 oran›nda art›ﬂla
59.6 milyon dolar olmuﬂtur. Ancak, Kuveyt’in 2006 y›l›nda tahmini 16 milyar dolar, Türkiye’nin
ise 139.5 milyar dolar civar›nda
gerçekleﬂen ithalat hacmi ve iki
ülkenin potansiyeli düﬂünüldü¤ünde iki ülke aras›ndaki ticari
iliﬂkilerin k›s›tl› kald›¤›n› söylemek mümkündür.”
Ak›n, Kuveyt bankalar›n›n Türk

¤i baﬂl›ca ürünler aras›nda yer
al›rken plastikler, di¤er kimyasallar, makina ve ulaﬂ›m araçlar› Kuveyt’ten en fazla ithal edilen kalemler. Türkiye’nin ihraç
etti¤i ürünler aras›nda demir
çelik ürünleri ilk s›rada yer almakla birlikte K‹K ülkeleri üreticilerinin Kuveyt pazar›na
gümrüksüz girebilmeleri ve üretimde en önemli maliyet unsurlar›ndan olan enerjiyi çok ucuza
kullanmalar› gibi nedenlerle

bankalar›n›n risklerini almak istememeleri nedeniyle teminat mektuplar›n›n Birleﬂik Arap Emirlikleri
veya Katar bankalar› arac›l›¤›yla
kabul edilmesinin Türk yat›r›mc›lar için maliyetleri art›r›c› bir etken
oldu¤una iﬂaret etti. Bu çerçevede
Türk bankalar› ile Kuveyt bankalar› aras›nda do¤rudan bir iliﬂki temin edilmesinin iki ülke iﬂ hacminin geniﬂlemesine büyük katk›da
bulunaca¤›na de¤inen Türk-Kuveyt ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› “Türk firmalar›n›n ise Kuveyt’te do¤rudan
önemli bir yat›r›m› yoktur. Bu çerçevede yabanc›lar›n Kuveyt’teki
faaliyetlerini Kuveytli acentalar
arac›l›¤›yla yürütmelerini gerektiren düzenlemeler ile baz› istisnalar d›ﬂ›ndaki kamu al›mlar›na yö-

Türkiye’nin demir çelik ihracat›
son y›llarda düﬂüﬂ e¤ilimi gösteriyor. Bununla birlikte Körfez
ülkeleri demir çelik talebinin
2008 y›l›nda 2005 y›l›na k›yasla yüzde 31 artarak 19.7 milyon tona ulaﬂaca¤› öngörülmekte olup bu durum, söz konusu
ürünlere olan talebin Kuveyt’te
de artarak devam edece¤ini,
Türk firmalar›n›n da bu sektördeki ihracat pay›n› art›racabilece¤ini ortaya koyuyor.

nelik ihalelere yaln›zca acentalar›
arac›l›¤›yla kat›labilmelerine iliﬂkin
düzenlemeler, müteahhitlik sektörü baﬂta olmak üzere Türk firmalar›n›n Kuveyt’e ilgisinin düﬂük olmas›n›n baﬂl›ca nedenleri aras›nda
yer almaktad›r” dedi.
DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal› ise düzenlenen yemekte yapt›¤› konuﬂmada “Son y›llarda Türkiye’nin izledi¤i komﬂu ve
bölge ülkeler ile iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi kapsam›nda, DE‹K olarak
Körfez ülkeleri ile ekonomik iliﬂkilerin art›r›lmas›na özel önem
vermekteyiz. Hedefimiz, iki ülke
iﬂ çevrelerinin birbirlerini daha
yak›ndan tan›malar›n› ve iﬂbirli¤ini sa¤layacak bir zemin oluﬂturmaktad›r” diye konuﬂtu.

DE‹K, Expo ‹zmir 2015’e destek veriyor
Expo 2015’in ‹zmir’de yap›lmas›na yönelik gerçekleﬂtirilen yo¤un çal›ﬂmalar›n bir parças› olarak
23 Ekim tarihinde DE‹K bünyesinde “Expo 2015 ‹zmir Adayl›¤› Tan›t›m Toplant›s›” gerçekleﬂtirildi.
Rona Y›rcal› tan›t›m konuﬂmas›n›
yapmak üzere kürsüyü Tan›tma
Komisyonu Baﬂkan› Büyükelçi
Solmaz Ünayd›n’a b›rakmadan önce Expo 2015’in Türkiye’nin tan›t›m› aç›s›ndan büyük bir koz oldu¤unu belirterek “D›ﬂ Ekonomik
‹liﬂkiler Kurulu olarak 76 ülke ile

bire bir iletiﬂim halindeyiz. Bu
projeye gereken her türlü deste¤i
veriyoruz. Asya ve Avrupa’y›, Akdeniz ve Karadeniz’i, Ortado¤u ve
Kafkasya’y› birbirine ba¤layan
Türkiye, Expo’lar›n arad›¤› yeni
co¤rafyad›r” ﬂeklinde konuﬂtu.
Büyükelçi Solmaz Ünayd›n ise bu
projenin büyük bir sorumluluk
gerektirdi¤ine dikkat çekerek
“DE‹K yöneticilerini ve Baﬂkanlar›n› Expo 2015 çal›ﬂmalar›m›z konusunda bilgilendirdik. Expo sürecinde birlikte yol alaca¤›z” dedi.

Solmaz Ünayd›n
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Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›n›n ard›ndan, Orta Asya
bölgesindeki politik ve ekonomik etkinlik savaﬂ› giderek
daha belirgin hale gelmektedir. 21’inci yüzy›l›n baﬂ›nda
bölgede ABD’nin yan› s›ra, bu
topraklar› “arka bahçesi” olarak görmeye devam eden
Rusya’n›n ve Asya k›tas›nda
her zaman süper devlet konumunda bulunan, son dönemlerde sergiledi¤i ekonomik
performansla bu statüsünü
bütün dünyada kabul ettiren
Çin’in k›yas›ya bir ç›kar çat›ﬂmas›na girdikleri görülmektedir. Avrupa Birli¤i’nin artmakta olan ilgisi de dikkate al›n›rsa, Orta Asya bölgesindeki rekabetin global nitelik kazand›¤›n› söyleyebiliriz.
Bölgeye olan yak›nl›k ve tarihi ba¤lar nedeniyle Çin ve Rusya’n›n söz konusu rekabette bir
ad›m önde olduklar› aç›kt›r. Zira
eski Sovyet cumhuriyetlerindeki
etkinli¤ini art›rmak isteyen
ABD’nin uygulamaya koydu¤u
“renkli devrim ihrac›” stratejisi
baﬂar›l› olamam›ﬂt›r. Ukrayna ve
Gürcistan’daki geliﬂmeler bunun
birer örne¤idir. Bu yüzden Orta
Asya bölgesindeki rekabette Çin
ve Rusya baﬂl›ca aktörler olarak
öne ç›kmaktad›rlar.

BÖLGEDEK‹ ‹ST‹KRAR
BÜYÜK ÖNEM TAﬁIYOR
Hem Çin hem de Rusya Orta
Asya ülkeleri ile komﬂu olduklar› için, bölgedeki istikrar her
iki ülkenin güvenli¤i aç›s›ndan
büyük önem taﬂ›maktad›r. ﬁangay ‹ﬂbirli¤i Örgütü’nün (ﬁ‹Ö)
kuruluﬂunda bu yaklaﬂ›m belirleyici olmuﬂtur. Bilindi¤i gibi,
Rusya, Çin ve Orta Asya ülkeleri bu örgütün üyesidir. ﬁ‹Ö bir
yandan ABD’nin bölgedeki etkinli¤ini azalt›rken, di¤er yandan Çin ve Rusya’n›n bu örgütü
kendi ç›karlar›n› hayata geçirmek amac›yla kullanmaya çal›ﬂt›klar› görülmektedir.
Orta Asya ülkelerinin global
çapta önemini art›ran baﬂl›ca
faktör sahip olduklar› zengin
do¤al kaynaklar, özellikle de
petrol ve do¤algaz gibi enerji
kaynaklar›d›r. Dünyada bilinen
do¤algaz rezervlerinin yüzde
4,3’ü (yaklaﬂ›k 8 trilyon metreküp) Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan’›n pay›na
düﬂmektedir.

DÜNYA PETROL ‹THALATININ
YÜZDE 35’‹ Ç‹N’DEN
Çin’in bölgeye olan ilgisinin
temelinde bu konu yatmaktad›r. Bugün dünya petrol ithalat›n›n yaklaﬂ›k yüzde 35’i Çin taraf›ndan yap›lmaktad›r. 2020
y›l›na gelindi¤inde Çin’in y›ll›k
petrol ihtiyac›n›n 450 milyon
ton olaca¤›, yerel üretimin ise
200 milyon tonu geçmeyece¤i
tahmin edilmektedir. Bu durumda Çin’in komﬂu Orta Asya
ülkelerindeki enerji kaynaklar›na göz dikmesi do¤ald›r. Çin
petrol ﬂirketleri özellikle Kazakistan petrolüne ilgi göstermektedirler. Son y›llarda Çin
firmas› olan China National
Petroleum Company Kazakistan’›n AktobeMunaygaz ﬂirketindeki hisse oran›n› art›rm›ﬂ,
PetroKazakhstan ﬂirketini tamamen sat›n alm›ﬂt›r. En önemli
geliﬂme ise Kas›m 2005 tarihinde Atasu-Alaﬂankou boru hatt›
inﬂaat›n›n tamamlanm›ﬂ olmas›d›r. Kazakistan’›n en büyük
petrol yataklar›ndan birisini
Çin’in do¤u bölgelerine ba¤la-

yan hatt›n uzunlu¤u 1000
km’dir. ‹lk aﬂamada y›ll›k 10
milyon ton olan taﬂ›ma kapasitesinin sonraki dönemlerde 20
milyon tona ç›kar›lmas› öngörülmektedir. Fakat enerji kaynaklar›na olan ihtiyac› her geçen gün artmakta olan Çin, bu
projeyle s›n›rl› kalmayarak,
2009-2010 y›llar›nda yeni boru
hatt›n›n inﬂaas›na baﬂlamay›
planlamaktad›r.
Bunun d›ﬂ›nda Çin, Türkmenistan’dan do¤algaz al›m› konusunda da ciddi ad›mlar atmaktad›r. Nisan 2006 tarihinde
iki ülke cumhurbaﬂkanlar› taraf›ndan do¤algaz boru hatt› projesinin hayata geçirilmesine dair anlaﬂma imzalanm›ﬂ olup,
hatt›n 2009 y›l›nda aç›lmas› ve
30 y›ll›k dönemde Türkmenistan’dan Çin’e her y›l 30 milyar
metreküp hacminde do¤algaz
gönderilmesi konusunda görüﬂ
birli¤ine var›lm›ﬂt›r.

Ç‹N’‹N BÖLGEDEK‹ ROLÜ
BÜYÜK ÖLÇÜDE ARTACAK
Rusya bu geliﬂmelere seyirci kalmamaktad›r. Vladimir Putin’in May›s 2007 tarihinde
yapm›ﬂ oldu¤u Kazakistan ve
Türkmenistan ziyaretlerinin
baﬂl›ca amac› Orta Asya’n›n
enerji kaynaklar›n›n dünya pazar›na ç›kar›lmas› sürecinde
Rusya’n›n by-pass edilmesinin
önlenmesidir. Çin’in etkinli¤ini
azaltman›n yan› s›ra, Rusya
Bakü-Tiflis-Ceyhan ve BaküTiflis-Erzurum hatlar›n›n göreceli verimlili¤ini düﬂürmeyi
amaçlamaktad›r.
Rusya’n›n bölgedeki ç›karlar›na zarar veren di¤er geliﬂme ulaﬂt›rma alan›nda yaﬂanmaktad›r. Bu kapsamda üzerinde durulmas› gereken en
önemli proje Çin’in Do¤u ve
Bat› bölgelerini birleﬂtiren
Korla-Aksuu-Artuﬂ-Kaﬂgar demiryolu hatt›n›n devam› niteli¤indeki Andican-Torugart-Kaﬂgar projesidir. ﬁ‹Ö’nün son
Biﬂkek Zirvesi’nde de ele al›nan bu proje gerçekleﬂti¤i takdirde, Kazakistan, Kafkasya,
Yak›n Do¤u ve Avrupa aras›nda ulaﬂ›m sa¤lanacakt›r. Daha
k›sa olmas› nedeniyle bu hatt›n Rusya’n›n Transsib demiryolu hatt›n›n önemini azaltaca¤› ve Çin’in bölgedeki rolünü
çok büyük ölçüde art›raca¤›
düﬂünülmektedir.
Özetle söylemek gerekirse,
Rusya’n›n Orta Asya bölgesindeki politikalar›n›n yeni koﬂullara göre tam olarak ﬂekillenmedi¤i, Çin’in ise bütün olanaklar› kullanarak bölgedeki
rolünü art›rmaya çal›ﬂt›¤› ve bu
konuda ciddi ölçüde baﬂar›l›
oldu¤u görülmektedir. Orta
Asya pazarlar› Çin mallar› ile
dolarken, bölge ülkelerinin
Çin ile olan ticareti sürekli art›ﬂ göstermektedir. K›rg›zistan’›n üniversite ve di¤er e¤itim kurumlar›nda Çin dili derslerinin giderek yayg›nlaﬂmas›,
Çin’de iki üniversite bitirmiﬂ ve
daha önce bu ülkede çal›ﬂm›ﬂ
olan Karim Masimov’un Kazakistan Baﬂbakan› olmas›, Çin’in
Duﬂanbe Büyükelçisinin Tacikistan’da “Y›l›n Diplomat›” seçilmesi gibi ilk bak›ﬂta önemsiz görünen detaylar, asl›nda
bölgedeki güç dengelerini
Çin’in lehine çeviren geliﬂmeler zincirinin ilk halkalar› olarak de¤erlendirilebilir.
Fakat ekonomisi giderek
güçlenen Rusya’n›n Orta Asya
bölgesini kaybetmekte oldu¤unu söylemek için henüz çok erken. Bölge ile derin tarihi, sosyal ve kültürel ba¤lara sahip
olan Rusya’n›n rekabet gücü
yüksek ürünlerle Orta Asya pazarlar›na girmesi ve Çin’in giderek artmakta olan enerji ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas› ve bu ülkenin Orta Asya’n›n enerji kaynaklar›na olan ilgisinin azalmas›
için alternatif projeler üretmesi
gerekmektedir. Aksi takdirde
bölgedeki iplerin Çin’in eline
geçmesi kaç›n›lmazd›r.
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Maliye Bakan› Kemal
Unak›tan Irak Abdali
S›n›r Kap›s›’n›n aç›lmas›n›n Türk kamyonlar›n› rahatlataca¤›n›
söyleyerek,
Kuveyt’teki
sanayi
bölgelerinden Türk
yat›r›mc›lar›n›n pay
almas›n›n önemli oldu¤unu vurgulad›.
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‹pek Yolu’nun canlanmas› için
Türkiye Kazakistan iﬂbirli¤i ﬂart
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi M. ﬁadan Eren,
Çin’in h›zla artan d›ﬂ ticaret hacmi karﬂ›s›nda limanlar›n ihtiyac› karﬂ›layamad›¤›n› belirterek, ‹pek Yolu’nun yeniden hayata geçirilmesinin çok önemli oldu¤unu dile getirdi.
Üyesi M. ﬁadan Eren Kazakistan ve
Türkiye’nin iﬂbirli¤i halinde olmas›n›n öneminin alt›n› çizerek “Asya
ekonomilerinin, son dönemlerde,
dünya ticaretindeki paylar› giderek
artmaktad›r. Hepinizin bildi¤i gibi,
Çin bütün dünyan›n üretim üssü
olmaya baﬂlam›ﬂt›r. Çin’in h›zla artan d›ﬂ ticaret hacmi karﬂ›s›nda, Çin
limanlar› art›k ihtiyac› karﬂ›layamamaktad›r. Bu yüzden, Çin ile bat›ya
aç›lan Avrupa limanlar›n› ve pazarlar›n› ba¤layacak ortak bir projeye
ihtiyaç duyulmaktad›r. ‹pek Yolu’nun yeniden hayata geçirilmesi
bu ihtiyac› karﬂ›layabilir” dedi.

‘Ç‹N’DEN SONRA EN HIZLI
BÜYÜYEN ÜLKE’
Tarihi ‹pek Yolu’nun yeniden
faaliyete geçmesinde, stratejik bir
konuma sahip olan Türkiye ve
Kazakistan’›n ulaﬂ›m ve lojistik imkanlar›n›n geliﬂtirilmesi için, her
türlü iﬂbirli¤ini de¤erlendirilmesi
gerekti¤ini söyleyen Eren, “Bu
projenin baﬂar›s›, ayn› zamanda
uluslararas› taahhüt ve kat›l›m› gerektirmektedir. Bu konuda uluslararas› kara yolu nakliyeciler birli¤i
“IRU” ile ortak çal›ﬂmalar yürütüyoruz. Bu vesileyle ‹pek Yolu’nun,
Hazar geçiﬂi kullan›larak, ülkelerimizin dahil oldu¤u güzergah›n geliﬂtirilmesi yönünde yap›lacak her

Litvanyal›lar
‘Viking Hatt›’
için Türkiye’de

ﬁadan Eren, “‹ﬂbirli¤i önemli” dedi.

Oktay Varl›er, “Kazakistan’›n Çin’den sonra en h›zl› büyüyen ekonomi” dedi.

türlü iﬂbirli¤ine destek vermeye
haz›r oldu¤umuzu bir kere daha
belirtmek isterim” diye konuﬂtu.
ATAMEKEN Baﬂkan› Azat Peruashev ve Kazakistan Yat›r›m Ajans› KAZINVEST Baﬂkan› Botagoz Kopbayeva’n›n kat›l›m sa¤lad›¤› toplant›ya
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi M. ﬁadan Eren ile birlikte ev sahipli¤i yapan DE‹K Türk-Kazak ‹ﬂ Konseyi
Baﬂkan› Dr. Oktay Varl›er forum için
haz›rlad›¤› sunumda “Yüzölçümü
olarak Türkiye’nin yaklaﬂ›k 4 kat›
büyüklü¤ünde bir ülke olmas›na ra¤men nüfusu yaln›zca 15 milyon olan
Kazakistan, Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u (BDT) ülkeleri aras›nda son
y›llarda en yüksek ekonomik performans› sergileyen ülke oldu¤u kadar
Orta Asya’n›n da en serbest ekonomisi olarak de¤erlendiriliyor” dedi.

Kazakistan’›n, büyük petrol rezervlerine ve di¤er mineral ve metal kaynaklar›na sahip oldu¤unu
hat›rlatan Varl›er, ülkede ayr›ca tar›m ve hayvanc›l›k alan›nda da büyük bir potansiyelin mevcut oldu¤unu vurgulayarak “2006-2007 verilerine göre ülkede s›nai üretimin
yüzde 50’sini petrol ve petrol ürünleri oluﬂturmaktad›r. Enerji sektöründeki geliﬂme ve ülkeye giren
yabanc› sermayenin artmas›, makroekonomik reformlarla desteklenince, Kazak ekonomisi 2000 y›l›ndan itibaren yüzde 9’un üzerinde
y›ll›k ortalama büyüme oranlar›na
ulaﬂm›ﬂ ve bu performans›yla reel
büyüme anlam›nda dünyan›n
Çin’den sonra en h›zl› büyüyen
ikinci ekonomisi olmuﬂtur. 2008 y›l›nda yüzde 7,8’lik büyüme rakam-

lar›n› yakalayan Kazak hükümeti’nin hedefi kiﬂi baﬂ›na düﬂen
GSY‹H’nin 2010 y›l›nda 5 bin 800
dolara, 2015 y›l›nda ise 9 bin dolara
ç›kart›lmas›d›r” ﬂeklinde konuﬂtu.
Toplant›ya DE‹K üyesi olan Petrol Ofisi Aﬁ, Ac›badem Sa¤l›k Grubu, Arkas Lojistik Aﬁ, Bankpozitif
Kredi ve Kalk›nma Bankas› Aﬁ, Betinoks Paslanmaz Çelik Aﬁ, Bimeks, Dedeman Holding Aﬁ, Gülsan ‹nﬂ. San. Tur. Nak. Ve Tic. Aﬁ,
Gürsan Elektrik San. Ve Tic. Ltd.
ﬁti., ‹pekyolu Uluslararas› Fuarc›l›k
Ltd. ﬁti., Keramik ve Kiremit Üretim
Makineleri ve Tesisleri, Mineks International D›ﬂ Ticaret A.ﬁ. ve Ram
D›ﬂ Ticaret Aﬁ kat›ld›. “Türkiye-Kazakistan
Karﬂ›l›kl›
Yat›r›mlar
Forumu” çerçevesinde Kazakistan
‹ﬂ Yapma Rehberi de tan›t›ld›.

Litvanya Ulaﬂt›rma ve ‹letiﬂim
Bakan› Algirdas ButkeviËius ve beraberindeki heyetin Türkiye ziyareti çerçevesinde Türk-Litvanya ‹ﬂ
Konseyi 15 Kas›m’da ‹stanbul
TOBB Plaza’da “Türkiye-Litvanya
Ulaﬂt›rma Forumu” düzenlendi.
Ulaﬂt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n
da kat›l›m sa¤lad›¤› DE‹K toplant›s›
kapsam›nda Türkiye-Litvanya aras›ndaki ticari ve ekonomik iliﬂkiler
ve öncelikle uluslararas› taﬂ›mac›l›k
ve lojistik hizmetleri sa¤layan ve
Balt›k ülkeleri ile ticari ve ekonomik iliﬂkileri bulunan firma ve sektör temsilcilerine 2003 y›l›ndan itibaren faaliyette olan “Viking” kombine tren taﬂ›mac›l›¤› projesine iliﬂkin bilgi aktar›ld›.
“VIKING” kombine tren taﬂ›mac›l›¤›, Litvanya, Belarus ve Ukrayna demiryollar› ve tren operatörleri taraf›ndan KlaipÎ’da, Odesa, Iljichiovsk limanlar› aras›nda
konteyner taﬂ›mac›l›¤› gerçekleﬂtiriliyor. Viking Hatt›’n›n karayolu
taﬂ›mac›l›¤›na oranla maliyet ve
süre avantaj› sa¤lamas› ve çevre
dostu bir taﬂ›mac›l›k modeli olmas› nedeniyle bölgede büyük ilgi gördü¤ü ve 2005 y›l› itibariyle
taﬂ›ma hacmi 15 bin TEU’ye ulaﬂt›¤› toplant›da vurguland›.

C M Y B

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
M. ﬁadan Eren, Çin’in h›zla artan
d›ﬂ ticaret hacmi karﬂ›s›nda, Çin limanlar›n›n art›k ihtiyac› karﬂ›layamad›¤›n› bu nedenle, Çin ile bat›ya
aç›lan Avrupa limanlar›n› ve pazarlar›n› ba¤layacak ortak bir projeye
ihtiyaç duyuldu¤unu söyledi. Tarihi ‹pek Yolu’nun yeniden hayata
geçirilmesinin bu ihtiyac› karﬂ›layabilece¤ini vurgulayan Eren, bunun
için Türkiye ile Kazakistan’›n iﬂbirli¤i yapmas› gerekti¤ini kaydetti.
Kazakistan’›n özel sektörünü
temsil eden en güçlü kuruluﬂlardan biri olan ATAMEKEN Birli¤i
baﬂka bir deyiﬂle Ulusal Ekonomik
Odas›, 28 Kas›m’da Türk-Kazak ‹ﬂ
Konseyi’nin düzenledi¤i “TürkiyeKazakistan Karﬂ›l›kl› Yat›r›mlar Forumu”nda Türk iﬂadamlar›yla bir
araya geldi. Milli Ekonomik Odas›,
Kazakistan Hükümeti’nin ve Parlementosu’nun finansal, vergi ve iﬂ
kanunu gibi çeﬂitli yasama süreçlerinde önemli rol oynamas› nedeniyle ikili iliﬂkilerde önemli görev
üstlendi¤i bilinen Atameken ile yap›lan forumun ana hedefi Türkiye’den Kazakistan’a ve Kazakistan’dan Türkiye’ye giden do¤rudan
yat›r›mlar›n art›ﬂ›n› sürdürmekti.
Forumda bir konuﬂma gerçekleﬂtiren Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i (TOBB) Yönetim Kurulu

Algirdas ButkeviËius
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Ukrayna pazar›n›
ﬂehir stratejisiyle
kazanaca¤›z

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Hilmi Güler, Türkiye’nin tüketici, üretici ve transit geçiﬂ ülkeleri aras›ndaki iﬂbirli¤inin büyük önem kazand›¤›n› dile getirerek, bölgesel ve küresel bar›ﬂ, güven ve istikrar›n
küresel enerjinin güven alt›na al›nd›¤›nda sa¤lanaca¤›n› ifade etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan›
Hilmi Güler Türkiye’nin ABD ile
küresel enerjide güvenlik konusunu pekiﬂtirecek çal›ﬂmalar yapmay›
arzu etti¤ini, bölgesel ve küresel
düzeyde bar›ﬂ, güven, istikrar ve refah›n buna ba¤l› oldu¤unu söyledi.
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu
(DE‹K) bünyesinde faaliyetlerini yürüten Türk- Amerikan ‹ﬂ Konseyi, 18
Kas›m’da gerçekleﬂen Türkiye-Yunanistan do¤algaz boru hatt›n›n aç›l›ﬂ›
için Türkiye’yi ziyaret edecek olan
ABD Enerji Bakan› Samuel Bodman’›
16 Kas›m’da bir çal›ﬂma yeme¤i ile
a¤›rlad›. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakan› Hilmi Güler’in de kat›ld›¤›
çal›ﬂma yeme¤inin odak konusu Türkiye ve Amerika’n›n enerji kullan›m›
ve kaynaklar›na bak›ﬂ aç›s›yd›. Aralar›nda ABD Büyükelçisi Ross Wilson’un bulundu¤u 10 kiﬂiden oluﬂan
ABD’li heyetin yan› s›ra Türkiye’de
bulunan ABD Büyükelçili¤i’nden yetkililerin kat›ld›¤› yemek s›ras›nda konuﬂma yapan Hilmi Güler, ABD ve
Türkiye’nin enerji konusunda stratejik bir ortakl›¤a sahip oldu¤unu ve
bu alan›n iki ülke aras›ndaki ekonomi iliﬂkilerinin geliﬂtirilmesinde hayati önem taﬂ›d›¤›n› ifade etti.
Bodman’›n ziyaretinin TürkiyeYunanistan do¤algaz ba¤lant› hatt›n›n resmi aç›l›ﬂ›na denk geldi¤ini hat›rlatan Güler, Türkiye’nin ABD ile
küresel enerjide güvenlik konusunu
daha da pekiﬂtirecek çal›ﬂmalar yap-

may› arzu etti¤ini, zira bölgesel ve
küresel düzeyde bar›ﬂ, güven, istikrar
ve refah›n buna ba¤l› oldu¤unu vurgulad›. Tüketici, üretici ve transit geçiﬂ ülkeleri aras›ndaki iﬂbirli¤inin bütün dünyada büyük önem kazand›¤›na iﬂaret eden Güler, Türkiye’nin,
yurt içi do¤algaz talebini karﬂ›lamak,
Avrupa ve dünya piyasalar›na çeﬂitli
yeni arterler açmak yoluyla hizmet
etmeyi hedefledi¤ini belirtti.
Hilmi Güler, ‘’Bu çerçevede Güneydo¤u Gaz Ba¤lant›s› ve Nabucco Projesi baﬂlat›lm›ﬂt›r. Ham petrol
taﬂ›nacak Bakü-Ceyhan boru hatt›
sadece bizim aç›m›zdan ya da bölge aç›s›ndan de¤il, bütün dünya
aç›s›ndan önemlidir. Güney Kafkaslar enerji boru hatt›, Bakü-Erzurum
boru hatt› tamamland› ve aç›ld›.
Türkiye-Yunanistan do¤algaz projesi güneydo¤u Avrupa gaz ringinin

ilk aya¤›n›n resmi aç›l›ﬂ› yap›l›yor.
Bu yolla gaz, Hazar’dan Orta Do¤u
ve Türkiye kanal›yla Avrupa’ya iletilecektir’’ ﬂeklinde konuﬂtu.

TÜRK‹YE KR‹T‹K B‹R ENERJ‹
TRANS‹T NOKTASI OLACAK
ABD Enerji Bakan› Samuel Bodman ise, ABD’nin bölgede ve Türkiye’de enerji güvenli¤ine, enerjinin tedarik edilmesine ve enerji
hatlar›n›n çeﬂitlili¤ine yönelik çal›ﬂt›¤›n› belirterek, ‘’Hiç kimse,
ABD’nin Türkiye’ye verdi¤i stratejik önemi kesinlikle sorgulamamal›d›r. Türkiye’nin bölgesel liderlik
rolüne çok de¤er veriyoruz’’ dedi.
Bodman, kritik bir enerji transit
noktas› haline gelen Türkiye’nin,
do¤u ve bat› aras›nda önemli bir
enerji kap›s› oldu¤unu vurgulayarak, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hat-

turkey-now.org yenilendi
Türk-Amerikan ‹ﬂ Konseyi,
2005 y›l›ndan bu yana geniﬂ iﬂ
imkanlar› sunan Türkiye’nin
ABD’li giriﬂimciler taraf›ndan
keﬂfedilmesini ve tan›nmas›n›
sa¤lamak amac›yla haz›rlad›¤›
www.turkey-now.org web portal›n› yeniledi. Yeni yüzüyle kul-

lan›c›lar›na daha farkl› bir bak›ﬂ
aç›s›ndan hizmet sunmaya baﬂlayan web sitesinde iﬂ ortam›n›n de¤erlendirilmesi için yer
verilen demografi ve iﬂgücü, iﬂ
ortam›, ekonomik görünüm
hakk›nda çeﬂitli rapor, bülten
ve faydal› adresler bulunuyor.

t›n›n ilk aç›l›ﬂ›nda bulundu¤unu
ifade eden Enerji Bakan› TürkiyeYunanistan Boru Hatt› projesinin
aç›l›ﬂ›na da kat›ld›.

TÜRK‹YE, KÜRESEL
PAZARLARA GEÇ‹ﬁ YOLU
Yemekte konuﬂma yapan TürkAmerikan ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Ferit
F. ﬁahenk ise Türkiye’nin, Hazar ve
Ortado¤u’ya daha sonra da di¤er
küresel pazarlara geçiﬂ yolu sa¤lamas›, temiz ve yenilenebilir enerji
f›rsatlar›, dünyan›n bilinen enerji
rezervlerinin dörtte üçünün komﬂu
ülkelerinde yer almas› gibi avantajlar›yla küresel enerji piyasas›nda oldukça önemli bir rol kazand›¤›n›
ifade etti. Ard›ndan sözü alan Ali
Koç ise, ‹ﬂ Konseyi’nin Enerji Komitesi faaliyetleri hakk›nda bilgi vererek, yükselen talebe karﬂ› azalan
kaynaklar do¤rultusunda ülkeleraras› iﬂbirli¤inin önemine de¤indi.
Konsey’in daha önce 2007 y›l›nda
ABD Enerji Bakan Yard›mc›s› Clay
Sell ve heyetini a¤›rlad›¤›n›, 2005
y›l›nda Samuel W. Bodman’› Ortak
Y›ll›k Konferans s›ras›nda Washington DC’de a¤›rlad›¤›n›, 2004 y›l›nda ise bir önceki Enerji Bakan›
Spencer Abraham’› misafir etti¤ini
belirtti. Ayr›ca, Enerji Komitesi hedefleri aras›nda yer alan Türk ve
Amerikan firmalar›n›n 3. ülkelerde
iﬂbirli¤i f›rsatlar›n›n da Irak, Afganistan gibi ülkelerde dikkat
çekici oldu¤unun alt›n› çizdi. Koç,
enerji alan›nda 100 milyar dolar
civar›nda bir yat›r›m ihtiyac› bulundu¤una parmak basarken, bu sektörün sa¤lad›¤› transit ücretleri ile,
istihdam gibi kazançlar›n henüz
yeterli olmad›¤›na de¤indi.

Ekonomik güvenlik için Ankara Forumu katalizör

Tzipni Livni

‹srail’in Tel-Aviv ﬂehrinde 30
Ekim-1 Kas›m 2007 tarihlerinde
düzenlenen 6. ‹srail Baﬂbakan
Konferans›’na DE‹K/Türk-‹srail ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan› Ekrem Güvendiren baﬂkanl›¤›nda bir Türk iﬂadamlar› heyeti kat›ld›. Konferans’ta hükümet ve özel sektör aras›nda tam
iﬂbirli¤inin önemi vurguland›.
Konferans kapsam›nda aç›klamalarda bulunan ‹srail D›ﬂiﬂleri Bakan› Tzipni Livni, ‹srail’i do¤al
kayna¤› olmayan ancak k›sa zamanda insan kayna¤› sayesinde bir
ﬂeyler baﬂarm›ﬂ bir ülke olarak tan›mlayarak; ‹srail’in alg›lan›ﬂ biçimini de¤iﬂtirmenin ve olumlu ﬂekilde alg›lanmas›n› sa¤laman›n öncelikli politikalar› aras›nda yer ald›¤›n› belirtti. Livni sözlerine yakalanm›ﬂ olan ekonomik baﬂar›y›
avantaj olarak kullanarak ‹srail’in
düﬂman gibi alg›land›¤› yerlerde
yat›r›mlar vas›tas›yla söz konusu
imaj› de¤iﬂtirmek için çal›ﬂt›klar›n›
ifade ederek devam etti.

1 Kas›m 2007 tarihinde gerçekleﬂen Baﬂbakan Konferans›’nda yap›lan konuﬂma ve sunumlarda özelleﬂtirme gündeminin henüz sonuçlanmam›ﬂ olmas›n›n ve ‹srail’deki bankac›l›k
sektörünün rekabet aç›s›ndan bir
tak›m ayarlamalara ihtiyaç duymas›n›n ‹srail’in önünde halledilmesi gereken önemli ekonomik
meseleler oldu¤u vurguland›.

ANKARA FORUMU
KATAL‹ZÖR OLAB‹L‹R
Bunun d›ﬂ›nda bölgedeki güvenlik ihtiyac›n›n karﬂ›s›nda ekonomik
kalk›nma ihtiyac›n›n yer ald›¤›n›n
anlat›ld›¤› Konferans’ta iﬂ dünyas›n›n
bu sorunlar›n çözümünde portföy
yat›r›m›, kamu-özel sektör diyalogu
ﬂeklinde katk›lar› olabilece¤inin alt›
çizildi. Ortak görüﬂ, TOBB’un inisiyatifiyle faaliyet gösteren bir platforum olan Ankara Forumu’nun bu
çerçevede bir katalizör görevi görmesinin beklendi¤i yönündeydi. Ba-

t› ﬁeria’da yeni bölgeler kurulmas›,
yerel odalara yönelik kapasite oluﬂturma projeleri bölgeye yönelik somut projeler olarak aktar›ld›. Konferans›n kapan›ﬂ konuﬂmas›n› gerçekleﬂtiren Baﬂbakan Ehud Olmert, ‹srail’in yüzde 5’in üzerinde ekonomik büyüme gerçekleﬂtirmesinin
beklendi¤ini, son y›llarda yaln›zca
ekonomik büyümeyle de¤il uygulanan s›k› mali politikayla da gurur
duyduklar›n› aç›klad›. ‹srail’in d›ﬂ
borcunun GSYIH’ye oran›n›n hala
OECD gerekliliklerinin üzerinde olmakla birlikte yüzde 100’ün alt›na
düﬂürüldü¤ünü ve düﬂmeye devam
edece¤ini an›msatan Olmert, iﬂsizlik
oran›n›n iki y›l içinde yüzde 5,5’e
düﬂürülece¤ini aç›klad›.
30 Ekim tarihinde düzenlenen
firmalar aras› ikili görüﬂmelerin ard›ndan 31 Ekim’de Türk-‹srail ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan› Ekrem Güvendiren ve Türk kat›l›mc›lar ‹srail Ulusal Altyap› Bakan› Binyamin BenEliezer’i de ziyaret etti.
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rovsk’ta imzalanan bölgesel iﬂ
komitesi anlaﬂmas› geçti¤imiz
aylarda Odessa’da, y›llar önce
de K›r›m’da imzalam›ﬂ oldu¤umuz iﬂbirli¤i anlaﬂmalar›n›n bir
uzant›s› olarak de¤erlendirilmelidir” ﬂeklinde devam etti.
2010’DA T‹CARET HACM‹
10 M‹LYAR DOLARA ÇIKMALI
Mart ay›nda Kiev’de yap›lan
hükümetleraras› 5. TE‹K (Ticari Ekonomik ‹ﬂbirli¤i Komisyonu) toplant›s› kapsam›nda
2010 y›l›na kadar iki ülke aras›ndaki ticaret hacminin 10
milyar dolara ç›kar›lmas› konusunda görüﬂ birli¤ine var›ld›¤›n› ve bu konuda Türk-Ukrayna
‹ﬂ Konseyi’nin gerekli tüm çal›ﬂmalar için harkete geçti¤ini
hat›rlatan Sefan Gömdeniz
“Hedefimiz, Karadeniz’in iki
k›y›s›nda omuz omuza vermiﬂ
Türkiye ve Ukrayna’d›r” dedi.
Ukrayna’dan Türkiye’ye en
çok ihrac edilen ürünler demir,
taﬂ ve kok kömürü, mineral
gübre, organik ve inorganik
kimya ürünleri, atr›m ve g›da
ürünleri, kereste, polimer ve
plastik ürünler. Türkiye’nin Ukrayna ile ticari anlamda en yo¤un ﬂekilde çal›ﬂt›¤› sektörler
ise tekstil, tar›m ve g›da, otomativ, petrol, plastik, madencilik, ka¤›t ve mobilyad›r. Ukrayna’ya en çok ihracat yapan
Türk ﬂirketleri ve yat›r›mc›lar›
Evyap, Beta, Efes, Turkcell, Aygaz, Teknotes, Vita-Ukraina,
Lord Food, Ata&Collins ve Ülker ﬂeklinde s›ralan›yor. Ukrayna’daki Türk yat›r›m firmalar›n›n büyük ço¤unlu¤u KOB‹ niteli¤inde. Firmalar a¤›rl›kl› olarak g›da ve içecek, temizlik
malzemeleri, haz›r giyim, orman ürünleri, maden ve metal
ile inﬂaat ve inﬂaat malzemeleri
alan›nda faaliyet gösteriyor.

Türk müteahhitlerine
Belarus’ta iﬂ imkan›
Türk-Belarus ‹ﬂ Konseyi, 9
Kas›m 2007 tarihinde “Belarus
Yat›r›m Semineri” düzenledi.
Türk-Belarus ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›
Zuhal Mansfield’in aç›l›ﬂ konuﬂmas›yla baﬂlayan seminerde D›ﬂ
Ticaret Müsteﬂarl›¤›’ndan Güzin
Bayar ve Ba¤›ms›z Devletler
Toplulu¤u Daire Baﬂkan› Fatih
Turhan, Türkiye Cumhuriyeti ve

Irak Elektrik
ﬁebekesi
Merkezi Plan›
art›k Türkçe
DE‹K, üyeleri ve resmi merciler için Irak Elektrik Bakanl›¤›’n›n
haz›rlam›ﬂ oldu¤u 10 y›ll›k “Elektrik ﬁebekesi Merkezi Plan›”n›
Türkçe’ye çevirdi. Irak’ta ihtiyaç
duyulan elektri¤in bir k›sm› komﬂu ülkelerden ithal edilmekte, ya
da halk kendi elektri¤ini küçük
jenaratörlerle üretiliyor. 2003’de
ABD’nin müdahalesinin ard›ndan
kurulan Irak Elektrik Bakanl›¤›,
Irak’›n elektrik ihtiyac› için 2006
Haziran’›nda 10 y›ll›k plan ilan
etti. Plan çerçevesinde önce mevcut sistemin rehabilite edilmesi
sonra da toplam 9200 Mega Watt
kapasiteli yeni elektrik santrallerinin inﬂaa edilmesi düﬂünülüyor.
Bu çal›ﬂmalar›n yap›labilmesi için
2015’e kadar yaklaﬂ›k 23 milyar
dolar ay›racak. Türk özel sektörünün de halen Irak’a elektrik ihraç
etti¤inden söz konusu plan›n faydal› olaca¤›n› düﬂünen DE‹K,
üyeleri ve resmi merciler için plan› Türkçe’ye çevirdi. Plan›n tam
metni için www.deik.org.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

Belarus Cumhuriyeti aras›ndaki
ticari ve ekonomik iliﬂkilerin
kaydetti¤i geliﬂmeler ve gelecek
dönemdeki beklentiler ile ilgili
birer konuﬂma yapt›. Seminerde,
Türk firmalar› için müteahhitlik
hizmetleri hem de çimento/çimento makinalar› ihracat›, turizm
alanlar›nda önemli imkanlar›n
bulundu¤una dikkat çekildi.
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Küresel düzeyde bar›ﬂ›n yolu
enerji kontrolünden geçiyor

Türkiye ile Ukrayna aras›ndaki ticaret hacminin 2006 y›l›nda 4 milyar dolara yaklaﬂt›¤›n› ifade eden Türk Ukrayna
‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Sefa Gömdeniz, Ukrayna’ya daha fazla
ticaret yapmak için
Çin’de
izlenen eyalet stratejisine benzer bir ﬂehir stratejisi izlediklerini söyledi.
Türk-Ukrayna ‹ﬂ Konseyi,
Ukrayna’n›n bölgeleri ile ticari
ve ekonomik iliﬂkileri geliﬂtirmek amac›yla, 23-26 Eylül
2007 tarihlerinde yap›lan K›r›m
ziyaretinin ard›ndan, 06-09 Kas›m 2007 tarihlerinde Ukrayna’n›n Donetsk ve Dnepropetrovsk bölgelerine çal›ﬂma ziyareti düzenledi. 07 Kas›m’da
Dnepropetrovsk Ticaret ve Sanayi Odas›’nda yap›lan görüﬂmede Dnepropetrovsk Ticaret
ve Sanayi Odas› ile Türk-Ukrayna ‹ﬂ Konseyi aras›nda bölgesel iﬂ komitesi anlaﬂmas› imzaland›. Ziyaret kapsam›nda
Donetsk
ve
Dnepropetrovsk’taki Türk yat›r›m imkanlar› ve vilayet ile Türkiye aras›ndaki ticari ve ekonomik iﬂbirli¤i konular› ele al›nd›.
Türk-Ukrayna ‹ﬂ Konseyi
Baﬂkan›
Sefa
Gömdeniz
“2006’da Ukrayna ile ikili ticaret hacmimiz 4 milyar dolara
yaklaﬂt›. Ama denge Ukrayna
lehine. Ukrayna ile t›pk›
Çin’de izlenen eyalet stratejisine benzer bir ﬂehir stratejisi izliyoruz. Dnepropetrovsk ve
Donetsk kentleri Kiev’den sonra gerek sanayi ve ticaret hacmi gerekse potansiyeli aç›s›ndan en geliﬂmiﬂ kentler olarak
de¤erlendiriliyor. Sat›n alma
güçlerinin Ukrayna normalar›na göre oldukça yüksek oldu¤unu da ifade etmemiz mümkün” dedi. Gömdeniz sözlerine “Donetsk ve Dnepropet-

DE‹K’TEN

KURESEL

KISA KISA

DE‹K YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹

Kazakistan iﬂ
yapma rehberi
yay›mland›

2008’de 20’nci y›l›n› kutlamaya
haz›rlanan D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler
Kurulu 76 ülkede dünyan›n
10 de¤iﬂik bölgesinde iﬂ
konseyleri ile faaliyet yürütüyor.
538 firma ile 1280 üyeye sahip
DE‹K’in oldukça güçlü bir yönetim
kurulu kadrosu bulunuyor.

Kazakistan’da yat›r›m yapmak isteyen ya da Kazakistan’daki iﬂ olanaklar› hakk›nda bilgi almak isteyen
Türk giriﬂimcilere ›ﬂ›k tutmas› amac›yla DE‹K taraf›ndan haz›rlanan “Kazakistan ‹ﬂ Yapma Rehberi” yay›mland›. Öngören Hukuk Bürosu’nun
iﬂbirli¤iyle haz›rlanan rehberde Kazakistan ticaret mevzuat›, yerel ﬂartlar,
ekonomik veriler, iﬂ yapma konusunda Kazakistan hükümetinin sundu¤u
teﬂvikler gibi bilgiler yer al›yor.

DE‹K’ten
Avrupa Birli¤i
için lobi ata¤›
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu
(DE‹K) Avrupa Birli¤i ülkelerine
Türkiye’nin tan›t›m›na yönelik gerçekleﬂtirdi¤i lobi faaliyetleri kapsam›nda 4-7 Kas›m tarihinde Hollandal›, 11-15 Kas›m tarihinde ise
Avusturyal› gazetecileri a¤›rlad›. DE‹K’in davetlisi olarak Ankara, Eskiﬂehir ve ‹stanbul’u kapsayan bir ziyaret gerçekleﬂtiren Avusturyal› gazeteciler aras›nda Wiener Zeitung’dan Martyna Czarnowska ve
Kurier gazetesinden d›ﬂ politika yazar› Margaretha Kopeinig bulunuyordu. Resmi ve akademik çevrelerle temasta bulunman›n haricinde
bas›n mensuplar›yla da biraraya gelen gazetecilere Türkiye ekonomisi,
yat›r›m ortam› ve Türkiye-AB iliﬂkileri konular›nda bir brifing verildi.
Hollandal› gazeteciler ise Prof. Dr.
Feroz Ahmad, Prof. Dr. Akile Gürsoy, Prof.Dr. Erdal Yavuz ve Prof.
Dr. Bozkurt Güvenç ile Türkiye ve
Türk ekonomisi hakk›nda görüﬂ
al›ﬂveriﬂinde bulunurken, ‹MKB
Baﬂkan› Hüseyin Erkan ve DE‹K
Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Bodur Okyay’› da ziyaret ettiler.

Irak politikas›
‘Mercek’ alt›nda
Türk-Irak ‹ﬂ Konseyi ve D›ﬂ
Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme Bölümü ortak bir çal›ﬂmayla Cumhuriyet tarihi boyunca aﬂamal›
olarak Türk siyasetinin önemli
parametrelerinden birisi olan
Irak’› “mercek” alt›na ald›. Kas›m
ay›nda ilk say›s› DE‹K üyelerine
ve gerekli mercilere sunulan
“Irak Mercek” son dönemde yükselen gerginlik ortam›nda Irak
konusunda kamuoyunda, siyasilerde ve karar al›c›lardaki bilgi
eksikli¤ini gidermeyi ve mu¤lak
konulara ›ﬂ›k tutmay› hedefledi.
Haz›rlanan bülten kapsam›nda, Kerkük referandumuna iliﬂkin son durum, Irak’›n üçe bölünmesini öngören “Biden Plan›”, Ziraat Bankas›’n›n Ba¤dat’ta
ﬂube açma hedefi gibi siyasal,
ekonomik ve stratejik konularda
bilgilerin yan› s›ra Dünya Bankas› taraf›ndan Irak’ta gerçekleﬂtirilen projeler, Irak-Türkiye ham
petrol boru hatt› faaliyetleri,
Irak’taki elektrik tüketimi gibi
konularda tablolar›n ve istatistiklerin de yer al›yor.

Ülke bültenleri
NTVMSNBC’de
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu iﬂ
konseyi koordinatörlüklerinin yapt›¤›
çal›ﬂmalar kapsam›nda haz›rlanan ülke bültenleri en güncel halleriyle
NTVMSNBC-DE‹K
iﬂbirli¤i
ile
NTVMSNBC’nin web ortam›nda ziyaretçilere sunuluyor. Çin ülke bülteni
ile baﬂlayan seriyi Fransa, ABD, M›s›r,
Irak, Rusya, Pakistan, Brezilya, Almanya ve Japonya bültenleri takip edecek.
DE‹K yay›nlar›na ulaﬂmak için
www.deik.org.tr
adresine baﬂvurabilirsiniz

M. R‹FAT H‹SARCIKLIO⁄LU
(Baﬂkan) TOBB Baﬂkan›

BAﬁARAN ULUSOY
(Üye) Türkiye Seyahat
Acentalar› Birli¤i Yönetim
Kurulu Baﬂkan›

AJANDA
Makedon Yat›r›m
Timi 17 Aral›k’ta
‹stanbul’da

RONA YIRCALI

(Baﬂkan Vekili-‹cra Kurulu Baﬂkan›)
Bal›kesir Sanayi Odas› Baﬂkan›

BÜLENT KOﬁMAZ

CEM KOZLU

ÇEL‹K KURDO⁄LU

ENG‹N TUNCAY

M. ERDAL EREN

(Üye) TOBB Yönetim
Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s›

(Üye) Kuzey Asya,
Avrasya, Ortado¤u Bölüm
Dan›ﬂman› Coca Cola Aﬁ

(Üye) Türk- G.Do¤u
Avrupa ‹ﬂ Konseyleri
Koordinatör Baﬂkan›

(Üye) Sabanc› Holding
Kimya ve D›ﬂ Ticaret Grup
Baﬂkan›

(Üye) Türkiye
Müteahhitler Birli¤i
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

DE‹K, Makedonya Baﬂbakan›
Nikola Gruevski ve ülkede yat›r›m
imkanlar›na öncülük eden Makedonya Yat›r›m Timi’ni a¤›rl›yor. 17 Aral›k tarihinde DE‹K’te düzenlenecek
toplant›yla Türk iﬂadamlar›yla biraraya gelecek olan Makedonya Yat›r›m Timi, bu ziyaretle Türkiye’de bulunan potansiyel yat›r›mc›larla görüﬂüp iﬂbirli¤i f›rsatlar›n› kollayacak.
Avrupa Birli¤i’ne aday statüsünde olan Makedonya’da tar›m,
g›da iﬂleme, otomotiv yan sanayi,
sa¤l›k ve t›bbi cihazlar, bilgi ekonomisi ve turizm ülkenin rekabetçi sektörlerinin baﬂ›nda geliyor.
Avrupa’daki en düﬂük vergi oranlar›na sahip ve 650 milyon nüfusa
gümrüksüz giriﬂ sa¤layan Makedonya’da enflasyon oran› yüzde 3.
Toplant› hakk›nda detayl› bilgi
için: aakdeniz@deik.org.tr

‹spanyol firmalar
yat›r›ma geliyor

FER‹T ﬁAHENK

GÜLSÜM AZER‹

HAL‹M METE

HASAN AL‹ K‹LC‹

HASAN BENGÜ

HASAN ÇOLAKO⁄LU

(Üye) Türk-ABD ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan›

(Üye) Türkiye ‹hracatç›lar
Meclisi Yönetim Kurulu
Üyesi

(Üye) TOBB Yönetim
Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s›

(Üye) Kayseri Ticaret
Odas› Yönetim Kurulu
Baﬂkan›

(Üye) TÜS‹AD
International Baﬂkan
Yard›mc›s›

(Üye) Türk - Frans›z ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan Yard›mc›s›

‹BRAH‹M ÇA⁄LAR

MUSTAFA BARUTÇUO⁄LU

MUSTAFA BOYDAK

OKTAY VARLIER

ÖMER AYDIN

ÖMER BOLAT

(Üye) ‹stanbul Ticaret
Odas› Baﬂkan Yard›mc›s›

(Üye) Bursa Ticaret ve
Sanayi Odas› Meclis Üyesi

(Üye) Kayseri Sanayi
Odas› Baﬂkan›

(Üye) Türk-Kazak ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan›

(Üye) Ordu Ticaret ve
Sanayi Odas› Baﬂkan›

(Üye) MÜS‹AD Baﬂkan›

SEL‹M EGEL‹

ﬁABAN BAﬁ

TU⁄RUL ERK‹N

ZEYNEL AB‹D‹N ERDEM

ZEYNEP BODUR OKYAY

UFUK YILMAZ

(Üye) Türk-Yunan ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan›

(Üye) Adana Ticaret Odas›
Baﬂkan›

(Üye) Türk-Avrasya ‹ﬂ
Konseyleri Koord. Baﬂkan› ve
Türk-Gürcü ‹ﬂ Konseyi Bﬂk.

(Üye) Türk-‹spanyol
‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›

(Üye) Türk-‹talyan
‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›

(Üye) DE‹K Direktörü

DE‹K ‹ﬂ Platformu
Eskiﬂehir ve
Manisa’da

DE‹K ÜYELER‹NDEN HABERLER
Delta Sudan’daki yat›r›mlar›n› art›r›yor
Sudan’da nakliye ve lojistik
üzerine faaliyet gösterecek yeni
bir ﬂirket kuran Delta Petrol, ülkede 300 filoluk çekici ve 600
dorselik kuru yük araç park›
kurmay› hedefliyor. Firman›n
ilerleyen dönemlerdeki hedeflerinin baﬂ›nda Do¤u Afrika’da intermodal lojistik altyap›s›n› güçlendirmek ve bölgesel bir a¤ serEmin Sazak

Yüksel ‹nﬂaat
dünya 85’incisi
Uluslararas› inﬂaat sektörü
dergisi ENR taraf›ndan her y›l
en büyük uluslararas› müteahhitlik firmalar›n› belirlemek
üzere yap›lan araﬂt›rma sonucunda dünya s›ralamas›nda
225 firma aras›ndan 85. olan
Yüksel ‹nﬂaat hâlen Kazakistan, Özbekistan, Dubai, Katar, Ürdün, Irak, Afganistan,
S.Arabistan, Ukrayna ve Libya’da devam eden projeler
üstlenmiﬂ durumda. Yüksel
‹nﬂaat CEO’su Emin Sazak
söz konusu baﬂar›yla ilgili
olarak: “Türk müteahhitlik
firmalar›n›n her y›l artan
dünya baﬂar›lar›ndan gurur
duyuyoruz” dedi. Yüksel
‹nﬂaat›n DE‹K temsilcili¤ini
firma Genel Müdürü Cihan
Candemir yürütüyor.

Deloitte, Türk firmalar›na yat›r›m yapan 30 giriﬂim sermayesi yat›r›mc›s›n›n kat›l›m› ile gerçekleﬂen
“Private Equity Confidence Survey
Giriﬂim Sermayesi Güven Anketi”ni yay›nlad›. Ankete cevap verenlerin yüzde 63’ü önümüzdeki
alt› ay boyunca ekonomik koﬂullar›n ayn› kalaca¤›n›, yüzde 25’i ise
daha iyi olaca¤›n› düﬂünüyor. An-

ketten ç›kan önemli sonuç, finansman kaynaklar›n›n dünya üzerinde
yaﬂanan kriz do¤rultusunda daralma e¤ilimine girdi¤ine inananlar›n
oran› yüzde 13’ten yüzde 63’e ç›km›ﬂ durumda olmas›. Deloitte’un
DE‹K Kuzey Amerika, AB ve Avrasya ‹ﬂ Konseyleri’ndeki temsilcili¤ini firman›n Yönetici Ortaklar›ndan Bar›ﬂ Öney yürütüyor.

DE‹K’‹N YEN‹ S‹TES‹ H‹ZMETE AÇILDI
Geçti¤imiz günlerde yenilenen web sitesi ile DE‹K, üyelerine internet üzerinden daha
verimli hizmet vermeye baﬂlad›. Simternet ile ortak ve yo¤un bir çal›ﬂma sonucu ortaya
ç›kan DE‹K yeni web sitesini
ziyaret edenler kurum bünye-

KOB‹ Bilgi Fuarlar› kapsam›nda
DE‹K’in Anadolu’ya aç›l›m›n› gerçekleﬂtirdi¤i ‹ﬂ Platformlar› çal›ﬂmalar›na devam ediyor. KOB‹’lere bilgi ak›ﬂ›n› sa¤lamak ve sadece yurt içi de¤il
ayn› zamanda yurt d›ﬂ› faaliyetlerde
bulunmalar›na katk› sa¤lamak için
yap›lan platformlar Anadolu’da bulunan yat›r›mc›lar›n yabanc› giriﬂimlere
yönelmelerine destek oluyor. 6-7 Aral›k tarihlerinde Eskiﬂehir’de düzenlenecek olan ‹ﬂ Platformu’nun bir sonraki toplant›s› 11-12 Aral›k tarihlerinde Manisa’da gerçekleﬂecek.

vis anlay›ﬂ›nda güçlenen bir yap›da, sektöründe yüksek standartlarda ve katma de¤eri yüksek lojistik aktivitelerinde servis
vermek geliyor. Firman›n Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet
Habbab ayn› zamanda DE‹K
Türk-Lübnan ‹ﬂ Konseyi ve Türk
Ortado¤u ‹ﬂ Konseyleri Koordinatör Baﬂkanl›¤›’n› yürütüyor.

Giriﬂimcinin ekonomide
de¤iﬂim beklentisi yok

sinde faaliyet gösteren 76 iﬂ
konseyi, kurumsal yap›, üyelik
sistemi, araﬂt›rmalar ve yay›nlar, faaliyet raporlar› ve mevzuat hakk›nda bilgi alabilir,
DE‹K’in düzenledi¤i ve düzenleyece¤i etkinliklerin detaylar›na kolayl›kla ulaﬂabilirler.

C M Y B

Türk-‹spanyol Yat›r›m ve ‹ﬂbirli¤i Forumu 11-12 Aral›k
2007 tarihlerinde ‹stanbul’da
gerçekleﬂtirilecek. ‹spanya D›ﬂ
Ticaret Entitüsü (ICEX) taraf›ndan ‹spanya Ticaret ve Sanayi
Odalar› Yüksek Konseyi iﬂbirli¤i
ve DE‹K/ Türk-‹spanyol ‹ﬂ Konseyi deste¤iyle düzenlenen forum,
Türkiye’de yat›r›m yapmak isteyen 20 seçilmiﬂ ‹spanyol firmay›
‹stanbul’da a¤›rlayacak.
Bu 20 ‹spanyol firma Türk firmalar›yla ikili görüﬂmelerde bulunacak. Forum kapsam›nda yer alacak baﬂl›ca sektörler ise ulaﬂ›m,
çevre, enerji, endüstri, sertifikasyon, turizm gibi alanlarda mühendislik, dan›ﬂmanl›k ve inﬂaat hizmetleri; biliﬂim ve elektronik, otomotiv ve yan sanayi, metalurji ve
tekstil olarak s›ralan›yor. Toplant›da ele al›nacak temel iﬂbirli¤i konular› ortak yat›r›mlar, teknoloji ve
know-how transferi, ﬂirket kurulumu, taﬂeronluk, franchising, özelleﬂtirme projelerine kat›l›m, sermaye iﬂtiraki, geçici ortakl›k ve yap iﬂlet devret türü anlaﬂmalar› olacak.
Türk-‹spanyol ‹ﬂbirli¤i Forumu ve kat›l›mc› ‹spanyol firmalar› hakk›nda detayl› bilgi ‹spanya
Ekonomi ve Ticaret Ataﬂeli¤i
web sitesinde (www.ispanyaticaret.org.tr) yer almaktad›r.

Mustafa Boydak

HES’ten
5 k›tada 110
ülkeye ihracat
Boydak Holding’in en
önemli yat›r›mlar›ndan biri
olan HES Kablo 2007 y›l›n›
ABD, ‹ngiltere, ‹sveç, Güney Afrika ve Yeni Zelanda
baﬂta olmak üzere beﬂ k›tada 110 ülkeye ihracat gerçekleﬂtirerek kapayacak.
ISO 500’deki performans›yla dikkatleri çeken Hes
Kablo listede 91. s›rada yer
al›yor. HES Kablo Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Mustafa
Boydak ayn› zamanda DE‹K
Yönetim Kurulu Üyeli¤i görevini üstlenmiﬂ durumda.

1 Ekim 2007 tarihli DE‹K ‹cra Kurulu karar›
ile DE‹K üyeli¤ine kabul edilmiﬂ firmalar
■ ACIBADEM SA⁄LIK H‹ZMETLER‹
■ ARKAS LOJ‹ST‹K DA⁄ITIM
DEPOLAMA TAﬁIMACILIK VE
T‹CARET
■ MARD‹N MARTU ‹NﬁAAT
MALZEMELER‹ SANAY‹ VE
T‹CARET
■ NAKPA PLAST‹K SANAY‹ VE
T‹CARET
■ OYTAﬁ ‹Ç VE DIﬁ T‹CARET
■ RENOVA EKONOM‹ VE YATIRIM
DANIﬁMANLI⁄I
■ STOEGER S‹LAH SANAY‹
■ SÖKTAﬁ TEKST‹L SANAY‹ VE
T‹CARET
■ BANK POZ‹T‹F
■ BOYDAK DIﬁ T‹CARET
■ GAP ‹NﬁAAT YATIRIM VE DIﬁ T‹CARET
■ MNG HAVAYOLARI VE
TAﬁIMACILIK
■ ﬁEKERBANK
■ TÜRK TRAKTÖR Z‹RAAT MAK.
DE‹K üyeli¤ine baﬂvurmak için
info@deik.org.tr
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