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Kalkınma Bankası Tedarik Uzmanı Jenny Chu’nun katılımlarıyla
gerçekleşti. Anılan seminerde
Asya Kalkınma Bankası’nın yapısı ve faaliyetler tanıtılarak bankanın sürdürülebilirlik ve enerji
projeleri kapsamında sunduğu
fırsatlar ve bankanın iş yapma
ve tedarik süreçleri konusunda
bilgiler paylaşıldı.
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T. MURAT KOLBAŞI

DEİK/Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör
Başkanı, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi

Seminerimizin gerek Asya Kalkınma Bankası’nın destek verdiği mevcut ve
önümüzdeki dönem projeler, gerekse Asya Kalkınma Bankası’nın tedarik ve
proje finansmanı konusundaki süreçlerine yönelik iş insanlarımıza faydalı bilgiler
sağlamasını ümit ediyor, ülkemiz iş insanları ile Asya Kalkınma Bankası arasında
bir nevi köprü görevi görebilmeyi arzu ediyoruz.
Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, ülkeler arası yatırım
ve ticareti artırmak için tüm dünyaya yayılmış 146 İş Konseyiyle, 1985 yılından
beri çalışmalarını “ticari diplomasi” anlayışıyla sürdüren bir iş platformudur. 6
kıtaya yayılmış 139 ülke bazlı İş Konseyimiz, Türkiye ile bu ülkeler arasında öne
çıkan sektörler ve fırsatların iş dünyası temsilcilerine tanıtılması, ortak projeler ve
iş birliklerinin geliştirilmesi hedefiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Son dönemde
dünya olarak eşi benzerini yaşamadığımız bir süreçten geçiyoruz. Salgın, tüm
dünyada sadece insan sağlığını ve günlük yaşamı etkilemekle kalmadı; ayrıca
iş yapma, iletişim kurma şekillerinden tutun tedarik zincirleri, pazar çeşitliliği,
dijitalleşmenin önemi gibi birçok konuya bakışımızı da derinden etkiledi. Bu
süreçte önce insan, sonra da bir iş dünyası temsilcisi olarak ekonomi de dahil
olmak üzere her alanda uluslararası dayanışmanın öneminin her zamankinden
daha fazla anlaşıldığını düşünüyorum. O nedenle bugün gerçekleştirdiğimiz ve
iş insanlarımızın 2030 yılında küresel ekonomik üretimin yarısından fazlasına katkı
sağlayacak olan Asya bölgesine yönelik yatırım projeksiyonları ve vizyonlarına
katkı sağlayacağını ümit ettiğim bu toplantıya önem atfettiğimizi belirtmek
istiyorum.
Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu tarafından, 2019 yılı Ağustos ayında
açıklanan “Yeniden Asya Açılımı” çerçevesinde ülkemizin Asya ülkeleri ile
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ilişkilerinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi hedefleniyor. Bizler de bu vizyona
paralel olarak İş Konseylerimizin ülke bazlı etkin çalışmalarının yanısıra, Asya
Pasifik İş Konseylerimizin çatısı altında “ASEAN Çalışma Komitesi”ni kurduk. Bu
komitemizin çalışmaları neticesinde, ülkemiz iş insanlarının ASEAN üye ülkeleriyle
daha yoğun ekonomik entegrasyonunu hedefliyoruz. Diğer yandan geçtiğimiz
yıl Türkiye-Çin İş Konseyimiz tarafından hazırlanan “Kuşak ve Yol Girişimi’nde
Türkiye’nin Konumlandırılması” raporumuzun ikincisini bölgeye daha geniş bir
perspektifle odaklanarak hazırlamayı amaçlıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla, son
gelişmelerin de ışığında, iş insanlarımızın Asya kıtasındaki fırsatlar, projeler,
gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması ve karşılıklı iş birliklerimizin geliştirilmesi
ve derinleştirilmesini arzu ediyoruz.
Türkiye, Türk özel sektörüne yeni pazar olanaklarının sağlanması ve Orta Asya’daki
Türk Cumhuriyetlerinin kalkınmasına destek olunması amacıyla, Asya Kalkınma
Bankası’na 1991 yılında “donör ülke” statüsü ile üye oldu. Bu çerçevede, Asya
Pasifik bölgesinin kalkınması amacıyla projelere destek veren ve koordinasyon
görevi gören Asya Kalkınma Bankası’nın sağladığı imkanlardan çok daha fazla iş
insanımızın faydalanmasını arzu ediyoruz.
Bugün dünya ülkeleri Covid-19 salgınıyla mücadelesini sürdürüyor, ancak göz
ardı edilmemesi gereken çok ciddi bir gerçek olan “iklim değişikliği” sorunu
da yanıbaşımızda duruyor ve bu soruna karşı da ulusal ve uluslararası boyutta
bir iş birliği gerekiyor. Birleşmiş Milletler İklim Raporu’na göre Asya-Pasifik bu
konuda çok riskli bir bölge, zira bölgede deniz seviyesinin aşağısında çok fazla
yer bulunuyor, çok miktarda sahile ev sahipliği yapıyor ve Bangkok, Cakarta
ve Manila gibi başlıca Asya şehirleri de deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte
su altında kalma tehlikesi taşıyor. Örneğin bugün Endonezya’nın başkenti
Cakarta’nın Kalimantan’a taşınmasının nedenlerinden biri olarak iklim değişikliği
görülüyor. Büyük ve gelişen ekonomilerin olduğu Asya Pasifik Bölgesi’nde yoğun
kömür kullanımı da bu duruma olumsuz etki ediyor. Asya Pasifik bölgesinde
dünyadaki CO2 salınımının yarısından fazlası gerçekleşiyor.
İklim değişikliği ülkelerde tarım üretimini de olumsuz yönde etkiliyor ve
dünyanın bazı yerlerinde pek çok insanın yetersiz beslenmesine veya üretimin
bozulmasına yol açıyor. Bu da zincirleme olarak sağlık harcamalarının artmasına,
sistemin bozulmasına ve eşitsizliklerin artmasına neden oluyor. İklim değişikliği
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sebebiyle doğal afetlerin yıkıcılığının ve sayısının arttığı bir dönemden geçiyoruz.
2050’ye kadar iklim mültecilerinin sayısının 200 milyona kadar ulaşılabileceği
öngörülüyor. BM 13. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin de belirttiği gibi sıfır
karbon ekonomisine geçişi oluşuran tek çözüm uluslararası koordinasyondan ve
çok taraflı kurumların özel sektörle birlikte çalışmasından geçmektedir. Sorunun
çözümü için uzmanlar tarafından hızlı dekarbonizasyon, en savunmasızları
korumaya yönelik uyarlama önlemleri, yenilenebilir enerjiye odaklanan projeler
ve altyapı ve taşımacılıkta yenilikler öneriliyor ve sürdürülebilir kalkınma
hedeflerine ulaşmak için özel sektörün de harekete geçmesi gerektiğinden
bahsediliyor. Bu kapsamda Asya Kalkınma Bankası 2014 yılında 3 milyar dolar
tutarındaki yıllık iklim yatırımlarını 2019 yılına geldiğimizde 6 milyar doların
üzerine çıkarmayı başardı ve refah seviyesi yüksek, dirençli ve sürdürülebilir
yapıya sahip bir kıta için çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemiz hakkında bilgi vermek
gerekirse, Türkiye’de yenilenebilir enerjinin birincil enerji kullanımındaki payı
%6,5, elektrik üretimindeki payı ise %24 oranında gerçekleşiyor.
Asya Pasifik Bölgesi’ndeki enerji ihtiyacının 2030 yılında ikiye katlanacağı, 200
milyon kişinin elektriğe ve 1.7 milyardan fazla kişinin temiz gıdaya erişiminin
olamayacağı öngörülüyor. Asya Kalkınma Bankası bu kapsamda enerji verimliliği
ve yenilenebilir enerjinin kullanımını teşvik etmek, herkesin enerjiye ulaşımının
sağlanması, enerji sektöründeki reform ve kapasite gelişiminin sağlanması ve
idare edilmesine yönelik politikalar geliştiriyor ve 2008 yılından 2019 yılına kadar
bu alanda 23 milyar dolardan daha fazla yatırım gerçekleştirdi. Geçtiğimiz Haziran
ayında gerçekleşen Asya Temiz Enerji Forumu’nda konuşma yapan Asya Kalkınma
Bankası Başkanı Masatsugu Asakawa, Covid-19 ile birlikte iklim değişikliği ve
enerji konularının daha zorlayıcı hale geldiğini ama Asya Pasifik Bölgesi’nin
bu süreçten daha güçlü çıkmasını sağlamak için temiz enerji konusunun büyük
önem taşıdığına dikkat çekti. Aynı forumda konuşan Uluslararası Enerji Ajansı
İcra Direktörü Fatih Birol, iyileşme sürecinde iklim değişikliği ve hava kirliliği
konularına daha fazla odaklanmanın önemine vurgu yaptı.
Ülkemizde enerjide dönüşümünün sağlanması adına önemli yatırımlar
gerçekleştiriliyor. Ayrıca Türkiye’nin 2023 enerji stratejisi kapsamında yenilenebilir
enerjinin elektrik üretimindeki payının %30’a çıkarılması hedefleniyor. Ülkemiz
son 18 yılda yıllık ortalama yüzde 6,1’lik kurulu güç artışıyla OECD ülkeleri
arasında ilk sırada yer alıyor.
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DR. SUAT KÖKSAL

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Vekili

Tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte bütüncül bir anlayışla
geliştirilen “Yeniden Asya” politikamız ile eğitim, ticaret, teknoloji, kültür dahil
geniş bir yelpazede bölge ülkeleriyle daha yakın işbirliğini hedefliyoruz. Bu iş
birliklerimizi Asya Kalkınma Bankası aracılığı ile sürdürmekten çok memnunuz.
Bankaya yaptığımız sermaye katkılarımızın ve kaynak aktarımlarının kıtada
etkin, şeffaf ve kalkınma etkisi yüksek projelere yönlendirildiğini görmekten
memnuniyet duyuyoruz.
Özellikle Covid19 sürecinde bankanın üye ülkelerin salgınla mücadelesinde hızlı
ve erken davrandığını biliyoruz. Banka, açıkladığı 20 milyar dolarlık destekle
katma değeri yüksek bir adım atmıştır. Ayrıca bankanın geleceğe dair rotasını
belirleyen “Strateji 2030” ile bölgeye katkılarını kapsamlı bir plan dahilinde
sürdürdüğünü görüyoruz. Özellikle bu stratejinin siz değerli iş insanlaırmızı
ilgilendiren boyutuna değinmek isterim.
Banka özel sektör faaliyetlerini önümüzdeki 5 yıl içinde toplam operasyonlarının
üçte birine yükseltecektir. Dolayısıyla yatırımcılarımız için fırsatlar artıyor ve bunları
yakından takip etmekte fayda olacağını düşünüyorum. Türk özel sektörünün Asya
için yüksek kalitede hizmet ve ürünleri sağlamak için gerekli tüm teknik ve mali
kaynaklara sahip olduğuna eminiz. Özel sektörümüzün bölgedeki iş fırsatlarını
her iki tarafın da çıkarına olacak şekilde değerlendirmesini bekliyoruz.
Bankaya olan güvenimizin sonucu olarak bugüne kadar olduğu gibi güçlü
desteğimizi göstermeye devam edeceğiz. Bankanın iş insanlarımızca bilinirliğini
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arttımak ve iş fırsatlarından haberdar olmalarını sağlamak için bugünkü etkinliğin
benzerlerini yapmaya devam edeceğiz. Bu gibi etkinlikler özel sektörümüzün
doğrudan banka uzmanlarıyla etkileşime girmesi için önemli fırsatlardır.
Asya Kalkınma Bankası’na üye olduğumuz 1991 yılından bu yana iş insanlarımızın
bankanın finanse ettiği projelerden aldığı ihale payları açısından oldukça
iyi bir noktada olduğumuzu da memnuniyetle ifade etmek isterim. Bugüne
kadar Türk firmaları 592 projeyle 3 milyar dolardan fazla ihale kazanarak banka
ihaleleri toplamı içinde ilk 10’da yer almayı başarmışlardır. Bu ihalelerin %98’i
mal ve yapım işleriyken, %2’si danışmanlık hizmetlerinden oluşmaktadır. O
nedenle danışmanlık hizmeti alanında şirketlerimizin değerlendirebileceğini
düşündüğümüz potansiyel olduğuna inanıyoruz. Ayrıca banka, bölgeye dair veri
üreten önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu nedenle firmalarımıza bankanın yatırım
alanlarına yön veren politikalarını internet sitesinden yakından takip etmelerini
de ayrıca tavsiye ediyorum.
Banka ile olan ilişkilerimizi ülkemiz adına pay sahipliğini temsil eden Hazine ve
Maliye Bakanlığımız yürütmektedir. Banka ile ilgili konularda Bakanlığımızla her
zaman iletişme geçebileceğinizi belirtmek isterim.
Toplantı kapsamında gerçekleştirilen sunumlara aşağıda verilen linkten
ulaşabilirsiniz.
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-25647

Toplantıyı izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=er-xyUQuKVI
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