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TOPLANTI
NOTU
Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), 
35. Kuruluş yıldönümünde 
TAİK Transatlantic Talks 
serisinin ikincisini Dr. Mark 
Mobius ile gerçekleştirdi. 
Moderatörlüğünü TAİK ATC 
Komite Başkanı Çağlan 
Mursaloğlu’nun yaptığı “TAİK 
Transatlantic Talks: Winning 
Strategies for Turkey in the 
Post-Corona World” başlıklı 
online seminere 250’den fazla 
iş dünyası temsilcisi katıldı.



TRANSATLANTIC TALKS:
WINNING STRATEGIES FOR TURKEY IN THE POST-CORONA WORLD

Mehmet Ali Yalçındağ
TAİK Başkanı 

TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ yaptığı açış konuşmasında dijitalleşmenin 
insanları birbirine yakınlaştırdığı bu dönemde Türkiye ve ABD arasındaki ikili 
ilişkilerin önemine değindi. 

Türkiye’nin savunma ve havacılık alanları öne çıkmak üzere uluslararası tedarik 
zincirindeki önemine vurgu yaptı.

Çin’in Afrika kıtasında giderek artan ekonomik etkisine karşın, yeni düzen 
içerisinde Türkiye’nin ABD ile birlikte çalışarak iş birliğini arttırabileceğini dile 
getirdi.
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Çağlan Mursaloğlu
ATC Komite Başkanı

Webinarda moderatörlük görevini üstlenen TAİK ATC Komite Başkanı Çağlan 
Mursaloğlu, Dr. Mobius’un 30 yılını yükselen piyasalardaki yatırımlar üzerine ça-
lışarak geçirdiğini belirterek; Asya, Latin Amerika, Afrika ve Avrupa bölgeleri 
üzerindeki çalışmalarından bahsetti.
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Çin henüz yükselişe geçmeden o bölgeye yatırım yapan Dr. Mobius’a post-ko-
rona döneminde Çin-ABD ilişkisi soruldu. İki ülkenin birbirine bağlı olduğunu ve 
ticaretin devam edeceğini öngördüğünü belirten Dr. Mobius, ödemeler denge-
sindeki eşitsizlik sebebiyle ticaretin farklı bir seviyede olacağını söyledi. Mobius, 
Çin’in ABD’ye daha çok ihracat yapan taraf olmasının Trump yönetimi için sorun 
olduğunu belirterek, iki tarafın da fayda göreceği yeni bir durum oluşabileceğini 
vurguladı. Yeni şartlarda Türkiye’nin birçok alanda üretim merkezi haline gelebile-
ceğine dikkat çeken Mobius, coğrafi konumu ve endüstriyel kabiliyetleri sayesin-
de Türkiye’nin, tedarik zincirinde zorluk yaşayan firmalar için Çin’e alternatif olma 
fırsatını vurguladı. Mobius, özellikle de ABD ile ilişkileri geliştirmek ve yeni ürünler 
hususunda ithalat ve ihracatı desteklemenin her iki ülke ekonomisi için de faydalı 
olacağını belirtti.

Dr. Mark Mobius
Mobius Capital Partners Kurucu Ortağı 
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Koronavirüs salgını süreci sonrasında yatırımcıların değişen öncelikleri konusun-
da yönetimsel anlamda değişiklik olacağını belirten Mobius, yıllar içinde birçok 
kriz yaşandığını ama bunun farkının sorunun tümüyle küresel olması olduğunu 
söyledi: “Bu süreç virüsün yayılımı gibi bilginin de hızla yayılmasıdır. Görüldüğü 
gibi, dünya bu düzende daha da küreselleşti. Küresel dayanışma ve iletişim bu 
noktada önemini göstermekte. İleri gitmek açısından içerdiği fırsatlar göz ardı 
edilmemelidir.”

Sağlık ile ilgili her alanın öne çıktığını vurgulayan Dr. Mobius; medikal ekipmanlar, 
sağlık hizmetleri ve iletişim teknolojilerinin önümüzdeki süreçte daha öne çıkaca-
ğını belirtti.

Finansal piyasalara ekstra likidite sağlanmasının bazı krizleri tetikleyebileceğini, 
ancak bu fazlalığın finansal varlıklara yatırım ile sıkıntının aşılabileceğini söyleyen 
Mobius, birçok firma finansal sıkıntı yaşasa da faaliyetlerine devam etmenin yolu-
nu bulmalı ve likidite ile ilgilenmelidir dedi. Bunun ayrıca rekabete uyum sağlama 
açısından da gerekli olduğunu belirterek, bu süreçte finansal sıkıntılar içinde olan 
firmaların diğer firmalar tarafından satın alınabileceğini sözlerine ekledi.

1988’den beri Türkiye ile ilgilendiğinin hatırlatılması üzerine Dr. Mobius, sektör 
hazırlanırsa Türkiye’yi çok büyük fırsatların beklediğine inanıyorum, dedi. 
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İşsizlik rakamlarında önemli ölçüde artış yaşandığını belirten Mobius, istihdam 
programının öneminin altını çizdi. Türkiye için en önemli reçetenin GAP projesi 
gibi altyapı programlarına hız vermesi olduğunu, bu sayede istihdam imkanı ya-
ratılacağını belirten Mobius, bunun dış yatırımcıyı da teşvik edeceğini, Türkiye’nin 
halihazırda insan kaynağı, bilgi ve deneyim sahibi bir ülke olarak bunlardan fay-
dalanabileceğini vurguladı. 

Mobius, petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri olumlu 
etkilemesine ek olarak bu durumun geçiçi olacağını düşündüğünü belirtti. Bunun 
sebebinin Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki fiyat anlaşmazlığı, ABD’de nor-
malin üstündeki petrol üretimi ve virüs nedeniyle küresel olarak talebin düşmesi 
olduğunu söyledi. Dr. Mobius, şu an virüsün hayatı etkilemesiyle beraber insanla-
rın seyahatlerine ara verdiğini, fakat ulaşımın artması ile yıl sonuna doğru talebin 
artacağını ve fiyatların normalleşeceğini belirtti.

Türkiye-ABD ilişkisinin iki taraf için de önemli olduğunu vurgulayan Mobius, pan-
deminin küresel şirketler için tedarik zincirinde bozulmalara sebebiyet verdiğini 
ve şirketlerin de bu durumda tek kaynağa bağımlılığı azaltma çabası içine girebi-
leceğini ifade etti. Bu durumun Türkiye’nin küresel tedarik zincirinde rol alabilmesi 
için fırsat olduğunu, Türkiye’nin ABD şirketleri için tamamlayıcı parça üretebilece-
ğini sözlerine ekleyen Mobius, bu süreçte ABD’de üretilmeyen pek çok ürünün 
de Türkiye’den ihraç edilebileceğini belirtti.
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