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Türkiye
potansiyelini
Türkmenistan
ile paylaflabilir

Rifat Hisarc›kl›o¤lu

D›fliflleri Bakan› ve Baflmü-
zakereci Ali Babacan, Yuna-
nistan’›n Türkiye’nin d›fl tica-
reti için önemli bir avantaj ol-
du¤unu belirterek, “Türk-Yu-
nan ekonomik iliflkilerinin as›l
vizyonu ise tek bir ekonomik
bölge oluflturulmas›” dedi.
Bakan Ali Babacan, 1999 y›-
l›nda her iki ülkede yaflanan
deprem felaketinden bu yana
farkl› bir mecraya giren Türki-
ye-Yunanistan iliflkilerinde
süregelen karfl›l›kl› ziyaretle-
rin baflka bir uzant›s›n› 3-5
Aral›k tarihleri aras›nda Atina
ve Gümülcine’ye yapt›¤› ziya-
retlerle gerçeklefltirdi.

D›fliflleri Bakan› ve Baflmü-
zakereci Ali Babacan, Türk-
Yunan ekonomik iliflkilerinin
as›l vizyonunun “tek bir eko-
nomik bölge oluflturulmas›”
oldu¤unu belirterek iki ülke-
nin, çeflitli sorunlar›n yafland›-
¤› bölgede güvenlik ve istikrar
aç›s›ndan önemli rol oy-
nad›¤›n› kaydetti. 9’da

Yunanistan
d›fl ticarette
f›rsat kap›s›

‘Kazakistan’daki Türk
yat›r›mlar› yetersiz’
Kazakistan Cumhurbaflkan›

Nursultan Nazarbayev, Türki-
ye’nin ülkelerindeki 1.1 milyar
dolarl›k yat›r›m›n›n, beklentile-
rin ve potansiyelin çok alt›nda
oldu¤unu belirterek büyük Türk
flirketlerini yeni aç›lacak sektör-
lere yat›r›m yapmaya ça¤›rd›.

Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül ve Kazakistan Cumhurbafl-
kan› Nursultan Nazarbayev’in
de kat›l›m›yla 13 Aral›k tarihin-
de Kazakistan’da Türkiye-Kaza-
kistan ‹fl Forumu gerçeklefltiril-
di. Forumda bir konuflma yapan
Nazarbayev forumun iki tarafl›
ticari, ekonomik ve teknolojik
yat›r›m imkanlar›n› art›rma

amac› tafl›d›¤›n› belirtti. Nazar-
bayev ‘’Orta Asya’ya yap›lan ya-
t›r›mlar›n yüzde 80’i Kazakis-
tan’a yap›l›yor. Kazakistan, en-
düstriyel, yenilikçi bir program
yürütüyor. Özellikle metalurji
ve tafl›mac›l›k alanlar›nda gele-
cek 10 y›lda 30 milyar dolar ya-
t›r›m yap›lacak. Kazakistan’da
bin 600 olan Türk yat›r›mc› say›-
s› art›r›lmal›” dedi. Türk ekono-
misinin de son y›llarda önemli
büyüme kaydetti¤ini ifade eden
Nazarbayev, Kazakistan flirket-
lerinin de Türkiye’de yat›r›m
yapmas›n› istediklerini söyledi
ve bu konuda destek beklentisi-
ni dile getirdi. 3’te

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i ve DE‹K Baflkan› Rifat Hi-
sarc›kl›o¤lu, Türkmenistan’daki
yabanc› yat›r›mlar›n ülkeye di-
namizm kazand›rd›¤›n› dile ge-
tirdi. Cumhurbaflkan›’n›n Türk-
menistan ziyareti kapsam›nda
DE‹K taraf›ndan 6 Aral›k’ta dü-
zenlenen Türkiye-Türkmenistan
‹fl Forumu’nda konuflma yapan
Hisarc›kl›o¤lu, ekonomisi gide-
rek güçlenen Türkiye’nin var
olan potansiyelini Türkmen ifla-
damlar›yla paylaflma hedefinde
oldu¤unu kaydetti.

Bu noktada Türk ifladamlar›-
n›n Türkmenistan’da karfl›lafl-
t›klar› sorunlara de¤inen Hisar-
c›kl›o¤lu, vize ifllemleri ve çal›fl-
ma izinleri konusunda s›k›nt›lar
yafland›¤›n› belirterek, nakliyat
ve bankac›l›k ifllemlerinde de
kolayl›k ve iflbirli¤i talebini iletti.

20’nci y›l›n› bir dizi etkinlik-
lerle kutlamaya haz›rlanan D›fl
Ekonomik ‹liflkiler Kurulu (DE-
‹K), kuruluflundan bu yana d›fl
ticaret a¤›n› geniflletmek ve hiz-
met sektörlerinin yurtd›fl›na
aç›lmas›na destek vererek Tür-
kiye ekonomisinin dünya eko-
nomisine entegrasyonuna kat-
k›da bulunmak hedefiyle çal›fl-
malar›na yön veriyor. 20’nci y›l›-
n› 500 etkinli¤e imza atarak taç-
land›rmay› hedefleyen DE‹K
gerçeklefltirdi¤i organizasyon-
larla Türkiye’nin d›fl ekonomik
iliflkilerine önemli katk›lar sa¤l›-
yor. D›fl Ekonomik ‹liflkiler Ku-
rulu ‹cra Kurulu Baflkan› ve Bafl-
kanvekili Rona Y›rcal›, “Dünya
ticaretinin h›zla artmas›na para-
lel olarak DE‹K’in üstlendi¤i so-
rumluluk da artmaktad›r.

1990’larda bir trilyon dolar olan
dünya ticaret hacmi geçen y›l 12
trilyon dolara ulaflm›flt›r. Bu sü-
reçte ülkemizin de dünya ticare-
tindeki pay› artm›flt›r. Bu art›fl›n
anlam› ülkemizin dünya ekono-
misinin daha önemli bir partne-
ri, daha önemli bir parças› hali-
ne gelmeye bafllamas›d›r. ‹flte
tam da bu noktada DE‹K’e bü-
yük görevler düflmektedir” dedi.
Dünyan›n dört bir yan›nda ba¤-
lant›lar› ve kurdu¤u iflbirli¤iyle
DE‹K’in önümüzdeki dönemde
de çal›flmalar›na etkin ve verimli
bir flekilde devam edece¤ini be-
lirten Y›rcal›, D›fliflleri Bakanl›¤›
ile olan güçlü ba¤lar›n› daha da
kuvvetlendirerek, d›fl ekonomik
iliflkilerin farkl› sektörlerde kay-
dedilen baflar›larla taçland›r›la-
ca¤›n› söyledi. 5’te

DE‹K’in 20’nci
y›ldaki hedefi
500 etkinlik

Rona Y›rcal›, DE‹K’in çal›flmalar›n› etkin olarak sürdürece¤ini söyledi.

DE‹K 17 Aral›k’ta Makedonya
Baflbakan› Nikola Gruevski’yi
a¤›rlad›. Gruevkski Türk giri-
flimcileri Makedonya’ya yat›r›m
yapmaya ça¤›rd›. ssaayyffaa 88

Makedonya’dan
yat›r›m ça¤r›s›

‹ran Ticaret, Sanayiler ve Maden-
ler Odas› (ICCIM) Baflkan› Mo-
hammed Nahavandian, ‹ran ve
Türkiye’nin ortak ç›karlara sahip
oldu¤unu söyledi. ssaayyffaa 1100

Türkiye ve ‹ran ortak
ç›karlara sahip

Okan Holding’in Kazakistan’daki yat›r›m› 1.5 milyar dolara ulaflt› ....3’TE

Bir baflar› öyküsü: Özerler Holding ..................................................4’TE

Arnavutluk Türkiye’den ithalatta gümrük vergisini kald›r›yor ..........8’DE

Türkiye ekonomisi S›rbistan’a model ..............................................8’DE

KOB‹’lerin sorunlar› 20 ilde masaya yat›r›ld›..................................10’DA

Asya Kalk›nma Bankas› ve Asya’da ifl yapmak ..............................11’DE

Kosova’da
ifl ortam›
geliflimi

ZEK‹ KAYA 4

66--77

‹flçilik maliyetlerinin ortalama
220 euro oldu¤u Kosova pazar›,
Türk yat›r›mlar› için yeni bir strate-
jik üs. Avrupa pazarlar›na yak›nl›¤›,
Avrupa’n›n en genç nüfus oran›na
sahip olmas›, mali yard›mlar›n ve
hükümet harcamalar›n›n azald›¤›
2006’da bile 5 bin yeni flirketin ku-
ruldu¤u Kosova’da yaflanan belir-
sizlik ortam›, Türk yat›r›mlar› için
riskten çok f›rsat yaratabilir.

Kosova, tüm makro-ekonomik

istatistiklerin ötesinde kendisine has
iç dinamiklere sahip bir ülke profili
ortaya koyarken, ABD ve Avrupa
Birli¤i (AB), Balkanlar’›n tam orta-
s›nda neredeyse s›f›rdan yeni infla
edilen bir ülke olarak da yat›r›m
için dikkatleri üzerine çekiyor. Ya-
t›r›mlar için prestij projesi olarak
gösterilen Kosova’ya Rusya ve Yu-
nanistan Selanik, Üsküp, Mitrovica
ve Belgrad ekseninde önemli yat›-
r›mlarda bulunurken, bu pazardaki

Türk yat›r›mlar›n› art›rmak hem si-
yaset aç›s›ndan hem de iktisadi
yönden stratejik bir hamle olacak.

Tüm bu f›rsatlar› Türk yat›r›mc›-
lara tafl›mak ve pazar›n tafl›d›¤› po-
tansiyeli de¤erlendirmek yönünde
çal›flmalar›n› h›zland›ran D›fl Eko-
nomik ‹liflkiler Kurulu (DE‹K) de
bünyesinde Kosova Çal›flma Gru-
bu’nu kurdu. Önümüzdeki dö-
nemde ‹fl Konseyi kurulmas› da
gündemde yer al›yor. 4’de

Avrupa pazarlar›na yak›nl›¤›, sahip oldu¤u genç nüfusuylamali yar-
d›mlar›n ve hükümet harcamalar›n›n azald›¤› 2006’da bile 5 bin
yeni flirketin kuruldu¤u Kosova, Türk yat›r›mlar› için f›rsat kap›s›.
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Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an’›n da kat›laca¤›
1’inci Medeniyetler ‹ttifak›

Forumu ‹spanyol ve Türk
ifladamlar›n› bir araya
getirecek. 1122’’ddee

Ucuz iflçi cenneti
Kosova, yat›r›m›n
yeni stratejik üssü

BURCU MÜDERR‹S 11

ASEAN’daki ticaret
anlaflmalar› ve
gelece¤e bak›fl

DE‹K ‹fi KONSEYLER‹ HAR‹TASI

■ Türkiye ile Kosova aras›ndaki yat›-
r›mlar›n karfl›l›kl› teflviki ve korun-
mas› anlaflmas› yürürlü¤e girmeli.

■ Türkiye’nin Kosova ile Serbest
Ticaret Anlaflmas› (STA) imzala-
mas› AB’nin bölgeyi h›zla kalk›n-
d›rmak istemesi nedeniyle gerçek-
lefltirilebilir.

■ Özel hastane iflletmecili¤i alan›nda
büyük bir aç›k var. Farmaseutikal ilaç
sektöründe de yat›r›m cazip.

■ Tarihi ve kültürel ortak miras›n ko-
runmas› çal›flmalar›n›n yüksek mima-
ri, mühendislik, inflaat ve restorasyon
gibi alanlar› Türk uzmanlar ile firma-
lar için potansiyel bir iflkolu olabilir.

■ Otoyol inflaat› veya yol gelifltirme
çal›flmalar› önümüzdeki dönemde
gündeme gelecek. Deneyimli firmalar
bu alanda projeler üstlenebilir.

■ Kosova ile Avrupa Yeniden Yap›-
lanma ve Kalk›nma Bankas›

(EBRD) ve Avrupa Yat›r›m Banka-
s› aras›nda imzalanm›fl olan anlafl-
malar da müteflebbislere kredi sa¤-
lama imkan› veriyor.

■ Tekstil ürünlerimizden özellikle genç
nüfusa hitap eden markal› haz›r giyim
üreticileri için geliflmekte olan bir piya-
sa ve ihracat teflviki kapsam›nda.

■ T.C Prifltina Eflgüdüm Bürosu bünye-
sinde ticaret müflaviri görevlendirilmesi
yat›r›mlara ve ticarete ivme kazand›r›r.

KOSOVA’DA YATIRIM ‹Ç‹N NELER YAPILAB‹L‹R?

YYIILLLLAARR ‹‹HHRRAACCAATT ‹‹TTHHAALLAATT XX//MM DDEENNGGEE HHAACC‹‹MM

2003 92.3 1.7 54.2 90.6 94.0
2004 86.8 2.9 29.9 83.9 97.4
2005 85.4 1.0 86.8 85.8 87.8
2006 97.1 1.6 61.06 95.5 98.7
2006/10 79.2 1.0 79.2 78.2 80.2
2007/10 84.7 1.7 49.82 83 86.4

TÜRK‹YE-KOSOVA T‹CARET‹ (M‹LYON EURO)

KKaayynnaakk:: Kosova Merkezi Bankac›l›k Otoritesi (Central Banking Auhority of Kosovo-CBAK)

1. MEDEN‹YETLER
‹TT‹FAKI FORUMU
MADR‹D’DE
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Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül ilk yurtd›fl› seyahatlerinden
biri olan Türkmenistan ziyareti-
ni 5-7 Aral›k tarihinde gerçek-
lefltirdi. Gül’ün bu ziyareti, za-
manlamas› ve enerji konular›-
n›n gündeme getirilmesi aç›la-
r›ndan büyük önem tafl›yor.
Türkiye, daha önce de Türk-
men gaz›n›n Türkiye üzerinden
(Rusya devre d›fl› b›rak›larak)
Bulgaristan, Romanya, Macaris-
tan ve Avusturya güzergâh›n›
izleyerek Avrupa’ya iletilmesini
sa¤layacak Nabucco (Türkiye-
Bulgaristan- Romanya -Macaris-
tan- Avusturya Do¤algaz Boru
Hatt› Projesi) Boru Hatt›’ndan
tafl›nmas› için çeflitli giriflimler-
de bulunmufltu. Bu do¤rultuda,
Gül’ün Türkmenistan ziyareti
Türkmenistan ile ekonomik ve
ticari iliflkilerin gelifltirilmesine
yönelik bir iyi niyet gösterge-
sinden öte Trans-Hazar Proje-
si’ne h›z kazand›r›lmas› yönün-
de bir ad›m olarak alg›lanabilir.

DO⁄ALGAZ REZERV‹
2.8 TR‹LYON METREKÜP

Ancak, bu geliflmelerin
Türkmenistan’›n de¤iflmekte
olan siyasi çehresi ve global
düzeyde Türkmenistan enerji
kaynaklar›na artan ilgi çerçe-
vesinde de¤erlendirilmesi ge-
rekiyor. Bilindi¤i gibi, Türk-
menbafl›’n›n vefat› ve Gurban-
guli Berdimuhammedov’un
devlet baflkanl›¤›na seçilmesiy-
le Türkmen siyasetinde yeni
bir sayfa aç›ld›. fiu ana kadar
Berdimuhammedov selefinin
“daimi tarafs›zl›k” politikas›n›
alenen ihlal etmediyse de
Türkmenistan’›n daha aç›k bir
d›fl politika izleyebilece¤i yö-
nünde sinyaller mevcut.

Dolay›s›yla y›ll›k 2.8 trilyon
metreküp kan›tlanm›fl do¤algaz

rezervi ile dünyada 10’uncu s›-
rada yer alan Türkmenistan’›n
enerji potansiyelinin de yeni
geliflmelerde belirleyici rol oy-
nayaca¤› söylenebilir.

Bilindi¤i gibi, dünya üze-
rindeki kan›tlanm›fl do¤algaz
rezervlerinin yüzde 26,3’üne
sahip olan Rusya Federasyonu
ayn› zamanda Türkmenistan
do¤algaz›n›n en önemli itha-
latç›s›. Ancak, son y›llarda
Türkmenistan enerji kaynakla-
r› sadece Moskova’n›n de¤il
Avrupa Birli¤i (AB), ABD ve
Çin Halk Cumhuriyeti’nin de
ilgi oda¤› haline geldi.

MOSKOVA DA ‹HMAL
ED‹LM‹YOR

AB, ABD ve Çin Halk Cum-
huriyeti’nin Türkmenistan
enerji kaynaklar›na gösterdik-
leri ilgi Türkmenistan Devlet
Baflkan› Berdimuhammedov
taraf›ndan Türkmenistan’›n
Rusya’ya olan ba¤›ml›l›¤›n› k›r-
mak için bir f›rsat olarak alg›-
land› ve Berdimuhammedov
enerji alan›ndaki ifl ortaklar›-
n›n çeflitlendirilmesini sa¤la-
mak amac›yla son dönemde
önemli giriflimlerde bulundu.
Aflkabat ve Pekin aras›nda
A¤ustos 2007’de imzalanan an-
laflma bu yönde gerçekleflmifl
önemli bir geliflme olarak de-
¤erlendirilebilir. Söz konusu
anlaflmaya göre Türkmenistan,
2009 y›l›ndan itibaren Çin
Halk Cumhuriyeti’ne y›lda 30
milyar metreküp do¤algaz
sevk etme yükümlülü¤ünü
üstlendi. Di¤er taraftan, Ukray-
na krizi sonras›nda Rusya’ya
olan enerji ba¤›ml›l›¤›n› azalt-
mak zorunda oldu¤unu gören
AB de Türkmenistan ile bir di-
zi görüflme trafi¤i bafllatt›.

Bu aflamada, gözden kaç›-
r›lmamas› gereken nokta
Türkmenistan’›n de¤iflim sin-
yalleri veren d›fl politika uy-
gulamalar›na ra¤men enerji
konusunda ortaklar›n› çeflit-
lendirme giriflimlerini eski ve
halen büyük müflteri konu-
mundaki Moskova’y› ihmal et-
meden devam ettirme iste¤i.

Nitekim Türkmenistan, Çin ve
AB ile enerji konusunda uzun
vadeli ortakl›klara göz k›rp-
m›fl olsa da Kazakistan Devlet
Baflkan› Nursultan Nazarba-
yev ve Rusya Federasyonu
Devlet Baflkan› Vladimir Putin
ile iflbirli¤i içinde projelendiri-
len ve Hazar do¤algaz›n›n
Rusya üzerinden pazara su-
nulmas›n› öngören Hazar pro-
jesine taraf olarak Rusya ile
ortakl›¤›n› zedelemeye niyeti
olmad›¤›n› gösteriyor.

Bu geliflmeler 2006 y›l›nda
yapt›¤› toplam 30.9 milyon
metreküplük do¤algaz al›m›n›n
yaklafl›k 19.7 milyon metrekü-
pünü Rusya’dan gerçeklefltiren
ve do¤algaz konusunda Rus-
ya’ya ba¤›ml›l›¤›n› azaltmak ve
alternatif do¤algaz temin yolla-
r› gelifltirmek suretiyle Orta As-
ya enerji kaynaklar›n› Avru-
pa’ya aktaracak bir enerji kori-
doru olmak isteyen Türkiye
aç›s›ndan olumlu görülse de
Nabucco projesinin önünde
afl›lmas› gereken engeller ol-
du¤u göz ard› edilmemelidir.

ÇÖZÜMÜ ÖNEM TAfiIYAN
SORUNLAR VAR

Öncelikli olarak Türkmen
gaz›n›n Nabucco hatt› üzerin-
den Avrupa’ya transfer edile-
bilmesi için “Hazar’›n Statüsü”
sorununun çözülmesi ve
Azerbaycan ve Türkmenistan
aras›nda Hazar’daki baz› sa-
halar (Serdar/Kepez) konu-
sundaki anlaflmazl›klar›n gi-
derilmesi gereklidir. Bu ba¤-
lamda, Cumhurbaflkan› Ab-
dullah Gül’ün Türkmenistan’a
gerçeklefltirdi¤i ziyaret yo¤un
bir diplomasi trafi¤inin de
bafllang›c›na iflaret ediyor ola-
bilir. Nitekim, Türkmen bas›-
n›nda Cumhurbaflkan› Gül’ün
Türkmenistan ziyaretine genifl
yer verilmesi ve iki ülke ara-
s›ndaki geliflen ve derinleflen
ekonomik ve ticari iliflkilerin
vurgulanmas›, Türkmenis-
tan’da söz konusu diplomasi
trafi¤inin gerçeklefltirilmesi
için gerekli olumlu havan›n
mevcut oldu¤unu gösteriyor.

Trans-Hazar Projesi’ne h›z kazand›r›lmas›na yönelik güçlü bir ad›m
olarak nitelendirilen Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’ün Türkmenistan
ziyareti, enerji ve müteahhitlikte yeni f›rsatlara olanak sa¤layacak.

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül
Türkmenistan’›n kalk›nma hamlesi-
nin sadece Aflkabat ile s›n›rl› olma-
d›¤›n› belirterek Türk ifladamlar›-
n›n Türkmenistan’›n yeniden yap›-
lanmas›na büyük katk›lar sa¤lad›-
¤›n› vurgulad›. Gül, Türkmen devlet
adamlar›n›n da bu baflar›y› büyük
takdirle karfl›lad›¤›n› anlatarak,
ifladamlar›na “Sizlerle gurur duyu-
yoruz” dedi. Türkiye-Türkmenistan
‹fl Forumu’nda konuflma yapan
Cumhurbaflkan› Gül, Türkiye ile
Türkmenistan aras›nda var olan

ekonomik potansiyelin çok daha üst
seviyelere tafl›nabilece¤ini belirte-
rek, Türkmenistan’›n yapt›¤› büyük
kalk›nma hamlesi içerisinde, enerji-
den ulafl›ma, turizmden tar›ma ka-
dar birçok yeni projenin gündemde
oldu¤unu anlatt›. Türkiye’nin sahip
oldu¤u derin bilgi birikimi ve dene-
yimlerini Türkmenistan ile paylafl-
maya her zaman haz›r oldu¤unu di-
le getiren Gül, ikili iliflkileri sadece
ticaret olarak görmedi¤ini, teknik
birikimleri paylaflman›n da önemli
oldu¤unu vurgulad›.

TÜRK‹YE B‹LG‹ B‹R‹K‹M‹N‹
PAYLAfiMAYA HAZIR

Türkmenistan’›n son y›llarda
altyap› hizmetlerine verdi¤i önem
ve ülkenin yeniden imar› Türk mü-
teahhitler için oldukça büyük bir
f›rsat. Aflkabat Ticaret Müflaviri
Özgür Çelikel, Türk firmalar›n›n en
çok ra¤bet gösterdikleri ve baflar›-
lara imza att›klar› sektörün müte-
ahhitlik oldu¤unu ifade ediyor. “Y›-
l›n baflar›l› firmalar› aras›nda Poli-
meks ve Sehil ‹nflaat’› saymak
mümkün” diyen Çelikel, ‹çkale ‹n-
flaat, K›l›ç ‹nflaat ve fiahin ‹nfla-
at’›n da büyük yat›r›mlar› oldu¤u-

nun alt›n› çiziyor. Çelikel, Garanti-
Koza’n›n da enerji alan›nda ilk kez
çok büyük miktarl› bir ifl ald›¤›n›
belirtiyor. Türkmenistan’da Türk
firmalar› Saparmurat Türkmen-
bafl› Enternasyonel Havaalan›,
Laing Havaalan›, Ulusal Müze,
Cumhurbaflkanl›¤› Saray›, Türk-
menbafl› Olimpik Stadyumu, Afl-
kabat Kobetdag Stadyumu, Ulu-
sal Arflivler Binas›, Türkmenbafl›
rafinerisinin yenilenmesi, çeflitli
oteller, soysal ve idari sistemlerin
inflas› gibi projelere imza att›.

ALTYAPI ÇALIfiMALARI TÜRK
MÜTEAHH‹TLER ‹Ç‹N FIRSAT

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i (TOBB) Baflkan› Rifat Hi-
sarc›kl›o¤lu, yabanc› yat›r›mlar›n
Türkmenistan’a dinamizm ka-
zand›rd›¤›n› dile getirdi. 6 Ara-
l›k’ta düzenlenen Türkiye-Türk-
menistan ‹fl Forumu’nda konufl-
ma yapan Hisarc›kl›o¤lu, ekono-
misi giderek güçlenen Türki-
ye’nin, bu olumlu geliflme ve po-
tansiyeli Türkmen ifladamlar›yla
paylaflmay› hedefledi¤ini kaydet-
ti. Hisarc›kl›o¤lu konuflmas›nda,
Türk ifladamlar›n›n Türkmenis-
tan’da karfl›laflt›klar› sorunlara

da de¤indi. Hisarc›kl›o¤lu, vize
ifllemleri ve çal›flma izinleri ko-
nusunda sorun yafland›¤›n› belir-
terek, nakliyat ve bankac›l›k ifl-
lemlerinde de kolayl›k ve iflbirli¤i
talebini iletti. Hazar bölgesini
ortak iflbirli¤i alan› olarak de-
¤erlendiren Hisarc›kl›o¤lu, küre-
selleflen dünyada karayolu tafl›-
mac›l›¤›n›n da zorunlu hale gel-
di¤ini ifade etti. Hisarc›kl›o¤lu,
‹pekyolu güzergâh› üzerinde bu-
lunan Türkiye ve Türkmenis-
tan’›n bu aç›dan büyük önem ta-
fl›d›¤›n› sözlerine ekledi.

Türkiye ve Türkmenistan’›n
ortak ajandas›nda enerji var

Türk firmalar› Türkmenistan’da
Saparmurat Türkmenbafl› Enternasyonel
Havaalan›, Laing Havaalan›, UlusalMüze,
Cumhurbaflkanl›¤› Saray› (büyük foto¤raf)
gibi büyük projelere imza att›.

HAZAR BÖLGES‹
ORTAK ‹fiB‹RL‹⁄‹ ALANI

h b a y r a k @ d e i k . o r g . t r

HANDE
BAYRAK
DE‹K ‹fl Konseyi

Koordinatör Yard›mc›s›

Gündem
D›fl Ekonomik ‹liflkiler

Kurulu (DE‹K), 2008’le
birlikte 20. yafl›n› kutlu-
yor. 20. y›l›nda, 20 y›l›n
deneyimiyle, ancak ilk
günün heyecan›n› tafl›ya-
rak gerçeklefltirdi¤imiz
etkinlikleri sizlerle pay-
laflmaya devam ediyoruz.

Bu ay Küresel’de ara-
l›k ay›nda Say›n Cumhur-
baflkan› Abdullah Gül’ün
Kazakistan ve Türkme-
nistan’a gerçeklefltirdi¤i
ziyaretleri farkl› bir pen-
cereden sizinle paylafla-
ca¤›z. Her iki ziyarette de
TOBB ile birlikte ifl kon-
seyi toplant›lar› düzenle-
dik. D›fliflleri Bakan› Sa-
y›n Babacan’la da Yuna-
nistan’dayd›k. Ayr›ca, yi-
ne geçen ay bizi onurlan-
d›ran S›rbistan Devlet
Baflkan› Boris Tadiç ve
Makedonya Baflbakan›
Nikola Gruevski gibi ko-
nuklar›m›z›n ziyaretleri-
ne yer veriyoruz. Balkan
ülkeleri daha fazla Türk
sermayesini ülkelerine
çekmeye çal›fl›yor.

BALKANLAR’DA
KOSOVA VAR

Balkanlar dedi¤imizde
özel bir parantezi de Ko-
sova için aç›yoruz. Türk
özel sektörü de Türk si-
yaseti de Kosova’ya ayr›-
cal›kl› bir yer tan›mal›.
20. y›l DE‹K haritalar›n›n
bir di¤eri olan ‹fl Konseyi
haritas›n› da orta sayfa-
m›zda bulabilirsiniz. DE-
‹K bünyesinde çal›flmala-
r›n› yürüten 77 ifl konse-
yinin tan›t›ld›¤› haritan›n
DE‹K çal›flmalar›n›n dün-
yan›n hemen her yan›nda
süregeldi¤inin en önemli
göstergesi olarak de¤er-
lendirilmesi kuvvetle
muhtemel.

Türk ifl dünyas›n›n
nabz›n› tutan Referans
gazetesinden ald›¤›m›z
destekle ç›kan Küresel’in
4 Aral›k’ta yay›mlanan
say›s›na ilgi gösteren
herkese teflekkürlerimi
sunmay› bir borç bilirim.
Bu say›n›n da ayn› düzey-
de be¤eni toplamas›n›
umut ediyoruz.

Ufuk YILMAZ
DE ‹K D irektörü

uy i lmaz@deik.org.tr



M Y BC

M
Y

B
C

KURESEL 37 OCAK 2008
PAZARTES‹GÜNCEL

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül
ve Kazakistan Cumhurbaflkan›
Nursultan Nazarbayev’in de kat›-
l›m›yla 13 Aral›k tarihinde Kaza-
kistan’da Türkiye-Kazakistan ‹fl
Forumu gerçeklefltirildi. Forumda
bir konuflma yapan Nazarbayev
forumun iki tarafl› ticari, ekono-
mik ve teknolojik yat›r›m imkan-
lar›n› art›rma amac› tafl›d›¤›n› be-
lirtti. Kazakistan’›n 1994’ten bu
yana 60’›n üzerinde ülkeden 70
milyar dolar yat›r›m çekti¤ini an-
latan Nazarbayev, flunlar› söyledi:
“Orta Asya’ya yap›lan yat›r›mlar›n
yüzde 80’i Kazakistan’a yap›l›yor.
Kazakistan, endüstriyel, yenilikçi
bir program yürütüyor. Özellikle
metalurji ve tafl›mac›l›k alanlar›n-
da gelecek 10 y›lda 30 milyar do-
lar yat›r›m yap›lacak. Kazakis-
tan’da bin 600 olan Türk yat›r›m-
c› say›s› art›r›lmal›. Türkiye’nin
1.1 milyar dolarl›k yat›r›m›, ül-
kemizdeki en az yabanc› yat›-
r›m. Türk ifladamlar›n› Kazakis-
tan’da çal›flmaya davet ediyoruz.
Enerji ve petrol alanlar›nda bü-
yük ihalelere kat›l›yorlar. Ancak
maalesef ihaleleri kazanam›yor-
lar. Büyük Türk flirketlerini ya-
salara ve rekabet koflullar›na uy-
gun ihalelere davet ediyoruz.
Türkiye’nin büyük flirketlerinin
Kazakistan’a gelme vakti geldi.”

GÜL’DEN YATIRIM DAVET‹
Türk ekonomisinin de son

y›llarda önemli büyüme kaydet-
ti¤ini ifade eden Nazarbayev,
Kazakistan flirketlerinin de Tür-
kiye’de yat›r›m yapmas›n› iste-
diklerini söyledi ve bu konuda
destek beklentisini dile getirdi.

Cumhurbaflkan› Gül de, Nazar-
bayev’in bu ça¤r›s› karfl›s›nda, bü-
yük Türk flirketlerinin Kazakistan’a
yat›r›m yapmas›n›n büyük bir bek-
lenti oldu¤unu ifade etti ve Türk
ifladamlar›n›n Kazakistan’da baraj
ve santral gibi büyük alt yap› pro-
jelerinde yer almas›n› istedi.

Türkiye ile Kazakistan’›n istik-
rar, bar›fl ve güven aç›s›ndan bu-
lunduklar› bölgenin güvenilir ül-

keleri oldu¤unu ifade eden Gül,
ifl forumunun iki ülke iliflkilerinin
gelifltirilmesi için var olan irade-
nin göstergesi oldu¤unu belirte-
rek, “Kazakistan, Türkiye’nin eko-
nomik ve ticari iliflkileri bak›m›n-
dan bölgedeki en önemli orta¤›.
‹ki ülke aras›ndaki ticaret hacmi-
nin y›l sonuna kadar 2 milyar do-
lar› aflmas› bekleniyor. Bu raka-
m›n önümüzdeki y›llarda 10 mil-
yar dolara ç›kmas›n› hedefliyoruz.
Bu hedefe ulafl›lmas› için dostum
Nazarbayev ile her türlü deste¤i
vermeye haz›r›z. Say›n Nazarba-
yev, Türk ifladamlar›na daima ön-
celik vermifltir. Buradaki Türk ifla-
damlar›n› belki de bizden daha
iyi tan›yor. Türk ifladamlar›na gös-
terdi¤i yak›nl›k için kendisine te-
flekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaflkan› Gül, Türk giri-
flimcilerin Kazakistan’da baflta in-
flaat olmak üzere belirli sektörler-
de yat›r›mlar› bulundu¤una dikka-
ti çekerek, özellikle enerji, ma-
dencilik ve sanayi olmak üzere
di¤er sektörlerde de yat›r›m yap›l-
mas›n›n önemini vurgulad›. Gül,
“Türkiye’nin büyük flirketlerinin
Avrasya’n›n yükselen y›ld›z› Kaza-
kistan’a yat›r›m yapmas› büyük
beklenti. Türk ifladamlar›n›n baraj
ve santral gibi büyük altyap› pro-
jelerinde yer almas›n› istiyoruz”
diye konufltu. Kazakistan serma-
yesinin de Türkiye’ye son y›llarda
ilgi duymas›ndan memnun oldu-
¤unu anlatan Gül, “Bankac›l›k ve
turizm sektöründeki baflar›l› yat›-
r›mlar›n›, rafineri ve madencilik
sektörlerinde de bekliyoruz” dedi.

Kazakistan Cumhur-
baflkan› Nursultan
Nazarbayev, Türki-
ye’nin ülkelerinde
sadece 1.1 milyar do-
larl›k yat›r›m› bulun-
du¤unu belirterek,
büyük Türk flirketle-
rini yat›r›ma ça¤›rd›.

Gül’den Türk
giriflimcilerine destek

Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül’ün göreve bafllamas›ndan
bu yana ifladamlar› ile birlikte
yurtd›fl›na gerçeklefltirdi¤i ziya-
retlerin bir di¤er adresi bilindi-
¤i üzere Kazakistan’d›. 12-15
Aral›k tarihleri aras›nda Kaza-
kistan Cumhurbaflkan› Nursul-
tan Nazarbayev’in özel davetlisi
olarak gerçeklefltirdi¤i Kazakis-
tan ziyareti vesilesiyle Abdullah
Gül, Türkiye Kazakistan iliflki-
lerine Türkiye’nin bak›fl aç›s›n›
yapt›¤› aç›klamalarla bir kez
daha ifade etti. Abdullah
Gül’ün özellikle üzerinde dur-
du¤u konu ikili ticari iliflkilerin
ve ticaret hacminin art›r›lmas›
için at›lmas› gereken ad›mlard›.

2010 YILINA KADAR HEDEFTE
5 M‹LYAR DOLAR VAR

Bu noktadan hareketle Cum-
hurbaflkan› Abdullah Gül önce-
likle, Kazakistan Cumhurbaflka-
n› Nursultan Nazarbayev ile
yapt›¤› tüm aç›klamalarda Türk
ifladamlar›n›n Kazakistan’a yat›-
r›m yapmas› konusunda imkan-
lar›n ve olanaklar›n “ulafl›m so-
rununun çözülmesi halinde” el-
veriflli oldu¤una dikkat çekti.
Yine ziyaret esnas›nda imzala-
nan “Uzun Vadeli Ekonomik ‹fl-
birli¤i Program›” iki ülke ara-
s›nda ekonomik iflbirli¤inin iv-
me kazanaca¤›n›n iflareti olarak
de¤erlendirilebilir. Cumhurbafl-
kan› Gül’ün “Kazakistan’daki
potansiyeli de¤erlendirin. Dev-
let olarak arkan›zday›z” ça¤r›-
s›nda bulunarak “Bizler, cum-
hurbaflkanlar› olarak ifl adamla-
r›n›n önünü açaca¤›z, raylar›
döfleyece¤iz, ifl adamlar› yürü-
yecek, ortakl›k yapacak. Önü-
müzdeki dönemde hem Türk,
hem Kazak halk› bu yak›nl›ktan
kazançl› ç›kacak” fleklinde yap-
t›¤› aç›klamalar ve 2008-2009
y›l›nda uygulanacak olan prog-
ram göz önüne al›nd›¤›nda bu
iki unsuru, iki ülke aras›ndaki
ticaret hedeflerinin hayata geçi-
rilmesi konusunda at›lan ad›m-
lar olarak nitelemek olas› görü-
nüyor. Türkiye’nin Kazakistan
ile ticari hedefleri nedir sorusu-
nu, Nazarbayev aç›klamas›nda
günümüzde söz konusu olan
1.5 milyar dolarl›k ticaret hac-
minin 2010 y›l›na kadar 5 mil-
yar dolara yükseltilmesi fleklin-
de yan›tlad›. ‹flte bu noktada
turizm, d›fl ticaret, yat›r›mlar gi-
bi pek çok alanda iflbirli¤ini
öngören Uzun Vadeli Ekono-
mik ‹flbirli¤i Program›’n›n söz
konusu hedefin kilit noktas› ol-
du¤u düflünülüyor.

KAZAK PETROLÜ CEYHAN’A
AKACAK

Cumhurbaflkan› ziyaretinde
ve Kazakistan ile Türkiye ara-
s›ndaki iliflkilerde Türkmenis-
tan ziyaretindekine benzer fle-
kilde öne ç›kan baflka bir un-
sur da petrol konusundaki ifl-

birli¤i düzenlenmeleri ve Kaza-
kistan’›n Ceyhan’daki rafineri
projeleri ve Kazakistan’daki
petrolün Ceyhan’a tafl›nmas›.
Kazakistan petrolünün Cey-
han’a tafl›nmas›n›n Kazakistan
ve Türkiye iliflkilerine baflka
bir boyut kazand›raca¤› yoru-
mu yap›l›yor. Abdullah Gül’ün
ziyareti esnas›nda Nazarba-
yev’in Kazakistan’› petrol ihrac
eden ilk 5 ülke aras›na sokmak
istediklerine iliflkin yapt›¤›
aç›klama iki ülke aras›ndaki
petrol konusundaki temaslar›n
ne denli önemli oldu¤unu gös-
teriyor. Nazarbayev boru hatla-
r›n›n Türkiye’den geçti¤i için
mutluluk duydu¤unu belirterek
“Biz, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru
hatt›na kat›ld›k. 2012 y›l›na ka-
dar petrol ihraç eden ilk 5 ülke
aras›na girmeyi hedefliyoruz.
Azeri petrolünün Bakü-Tiflis-
Ceyhan boru hatt›na yetmeye-
ce¤ini biliyoruz. Kazak petrolü
olmazsa, boru hatt› at›l kal›r.
fiu an Çin ve Rusya’ya boru
hatlar›m›z var. Hazar Denizi’ne
de limanlar yapmaya bafllad›k.
Çal›flmalar tamamlan›nca, Ka-
zak petrolü tankerlerle Bakü-
Tiflis-Ceyhan petrol boru hatt›-
na tafl›nacak” dedi. Buna para-
lel olarak da Cumhurbaflkan›
Gül, , Bakü-Tiflis-Ceyhan pet-
rol boru hatt›ndan flu anda
Kafkas petrolünün tafl›nd›¤›n›
an›msatt›. Son bir y›l içinde
Ceyhan’da 250 milyon varil
petrol dolduruldu¤unu anlatan
Gül, ‘’Kazak petrolünün de bu
hattan tafl›nmas› için Kazakis-
tan ile Azerbaycan aras›nda ifl-
birli¤i var. Hazar’daki limanlar
tamamlan›nca Kazak petrolü
de boru hatt›ndan akacakt›r’’
diye konufltu. Her iki ülke
Cumhurbaflkan›’n›n yapt›¤›
aç›klamalar ülkelerin gelecek
dönemde petrol konusunda da
iflbirli¤i vaadinde bulundu¤u
fleklinde bir düflüncenin olufl-
mas›na zemin yarat›yor.

‹NfiAATTAN BAfiKA ALANLARA DA
YÖNEL‹N ÇA⁄RISI

Cumhurbaflkan› ziyaretinde
öne ç›kan üçüncü unsur Türk
yat›r›mc›n›n Astana’n›n yeniden
inflaas› baflta olmak üzere Kaza-
kistan’da inflaat sektöründe kay-
detti¤i baflar›lar›n haricindeki
sektörlere yöneltilmesine iliflkin
bizzat Nazarbayev taraf›ndan
yap›lan ça¤r›yd›. Nazarbayev,
‹pek Yolu’nun yeniden canlan-
d›r›lmas›nda kilit önem tafl›yan
Kazakistan’›n baflka alanlarda
da gelecek vaad etti¤ini yinele-
rek Türk giriflimcilerin konsorsi-
yumlar oluflturarak petrol, gaz
tafl›ma, turizm ve Madencilik
konular›nda da yat›r›m ve iflbir-
li¤i gerçeklefltirebilece¤ine dik-
kat çekti. fiu anda Kazakis-
tan’da, Türkyie’de bulunan 181
Kazak firmas›na karfl›l›k 1600
adet Türk yat›r›m› oldu¤u bildi-
riliyor. Nazarbayev ise bu say›-
n›n art›r›lmas› için gereken tüm
olanaklar›n sa¤lanaca¤›n› defa-
larca yineledi. DE‹K, ATAME-
KEN Birli¤i Ulusal Ticaret Oda-
s›’n›n Organize Sanayi Bölgesi
Projesi de yine Türk giriflim-
cilere yat›r›m kolayl›¤› sa¤layan
ö¤elerden bir di¤eri.

Kazakistan’da
30 milyar dolarl›k
f›rsat var,Türkler
yat›r›m› art›rmal›

Ekonomik
iflbirli¤i
program›
bafllat›ld›

Türk dünyas›yla iliflkilerden
sorumlu Devlet Bakan› Said Ya-
z›c›o¤lu ile Kazakistan Ekonomi
ve Bütçe Plan Bakan› Ubah›t
Sultanov aras›nda ‘’Uzun Vadeli
Ekonomik ‹flbirli¤i Program›’’
imzaland›. 2008-2009 y›llar› ara-
s›nda iki ülke aras›nda d›fl tica-
ret, yat›r›mlar, ulaflt›rma, enerji,
turizm baflta olmak üzere daha
pek çok sektörde iflbirli¤i konu-
sunda anlaflma unsurlar›n› içe-
ren program›n iki ülkenin eko-
nomik ilerlemesinde önemli rol
oynayaca¤› belirtiliyor.

Program kapsam›nda karfl›-
l›kl› uzman de¤iflimlerinin ya-
p›lmas›, haks›z rekabetle müca-
dele ve rekabetin gelifltirilmesi
ile tekelcilik faaliyetlerinin s›-
n›rland›r›lmas› gerçeklefltirilmifl
olacak. Yeni anlaflmayla ayr›ca
devlet yat›r›m destekleri, KO-
B‹’ler aras›nda iflbirli¤inin art›-
r›lmas› alanlar›nda bilgi de¤ifli-
mi ve teknik iflbirli¤inin yap›l-
mas›, Aktau-Bakü-Tiflis-Ceyhan
Hazar geçiflli nakliye sistemi ve
Aktau-Bakü-Tiflis-Erzurum do-
¤algaz boru hatlar› kapsam›nda
iflbirli¤i, petrol ve gaz arama,
ç›karma alan›nda iflbirli¤inin
daha da art›r›lmas› imkanlar›-
n›n araflt›r›lmas› ve daha pek
çok noktada ortak faaliyet yü-
rütülmesi öngörülüyor.

Okan Holding
iki santral
kuracak

Türkiye’de 35 y›ld›r turizm,
g›da, tekstil, inflaat ve e¤itim
sektörlerinde faaliyet gösteren
Okan Holding Kazakistan’da
yapt›¤› yat›r›mlarla da dikkat
çekiyor. Holding bugüne ka-
dar ülkede 1.5 milyar dolarl›k
yat›r›ma imza att›.

Okan Holding özellikle infla-
at alan›nda Kazakistan’da pek
çok projeye imza at›yor. Bunlar
aras›nda Kempinski Otel ve Re-
zidans zinciri ile imzalanan ifl-
birli¤i anlaflmalar›, yap›m› hâlâ
süren Almata ve Astana’daki in-
flaat projeleri bafl› çekiyor.

Okan Holding Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Bekir Okan, Ka-
zakistan’da Türk yat›r›mc›s›n›
teflvik eden pek çok unsurun
varl›¤›na iflaret ederek Alma-
ta’n›n yeniden yap›land›r›lmas›
çerçevesinde bir çok yeni pro-
jeye imza at›ld›¤›n›, al›flverifl
merkezleri inflas› için toplam 1
milyar dolarl›k yat›r›m yapmay›
planlad›klar›n› ifade etti. Okan,
“Kazakistan, Türk yat›r›mc›s›
için oldukça kârl› bir yat›r›m
ortam›” diye konufltu.

H‹DROELEKTR‹K SANTRALI
KURULMASI GÜNDEMDE

16 y›ld›r Kazakistan’da faali-
yet gösteren holding, Kazakis-
tan’da ilk olarak Kazakistan
Cumhurbaflkan› Nursultan Na-
zarbayev’in teklifi üzerine ma-
karna üretimine bafllad›. Sultan
Makarna ile bafllayan yat›r›m se-
rüveni bisküvi ve flekerlemeden
betona, enerjiye kadar genifl bir
yelpazeye yay›lm›fl durumda.

Bunun yan›nda Okan Hol-
ding’in Kazakistan’daki yat›r›m
gündeminde Ugam Nehri üze-
rinde, toplam 132 MW gücünde
iki adet hidroelektrik santral in-
flaat› da bulunuyor.

Organize sanayi bölgesi
projesi gündemde

Türk-Kazak ‹fl Konseyi, Tür-
kiye’nin KOB‹’ler alan›nda alt-
yap› ve mevzuata yönelik dene-
yimlerinin Kazakistan’a aktar›la-
rak ülkede istihdam yarat›lmas›,
sa¤l›kl›, ucuz, güvenilir bir alt-
yap› ve ortak sosyal tesis kurul-
mas› için Türk-Kazak Ortak Or-
ganize Sanayi Bölgesi (OSB)
Projesi üzerinde çal›flmaya bafl-
lad›. Kazak KOB‹’lerinin rekabet
ve ihracat gücünün art›r›lmas›
ve iki ülke KOB‹’leri aras›nda
bir ba¤ kurulmas› amac›yla üze-
rinde çal›fl›lan söz konusu proje

kapsam›nda Türk-Kazak ‹fl Kon-
seyi’nin haricinde Kazakistan
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›,
ATAMEKEN Birli¤i Milli Ekono-
mi Odas›, Kazakistan Sürdürüle-
bilir Kalk›nma Fonu, Türkiye
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›,
KOSGEB, T‹KA ve ilgili kurum,
kurulufllar yer al›yor.

Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül de konu hakk›nda yapt›¤›
aç›klamada Nazarbayev’in proje-
ye s›cak bakt›¤›n› ve en k›sa za-
manda proje için yer tahsisi ya-
pacaklar›n› ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i (TOBB) Baflkan› Rifat Hi-
sarc›kl›o¤lu Avrasya Ticaret ve
Sanayi Odalar› Birli¤i’nin ve Av-
rasya Tahkim Merkezi’nin Türki-
ye’de kurulmas› için çal›flma yü-
rütüldü¤ünü söyledi.

Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül’ün Kazakistan ziyareti s›ras›n-
da düzenlenen ‹fl Forumu s›ras›n-
da konuflma yapan Hisarc›kl›o¤-
lu, geliflmifl oda sistemleri aras›n-
daki diyalog ve iflbirli¤inin karfl›-
l›kl› yak›nlaflmay› ve iflbirli¤i
alanlar›n› art›raca¤›na iflaret ede-
rek Avrasya Ticaret ve Sanayi
Odalar› Birli¤i’nin ve Avrasya
Tahkim Merkezi’nin Türkiye’de
kurulmas› için çal›flma yürütüldü-
¤ünü belirtti. Bu amaçla geçen
günlerde Adalet Bakanl›¤›’n›n da
istiflare halinde bir uluslararas›
anlaflma tasla¤› haz›rlad›¤›n› dile
getiren Hisarc›kl›o¤lu, söz konu-

su milletleraras› anlaflmaya Türki-
ye, Gürcistan, Mo¤olistan, Azer-
baycan, Kazakistan, K›rg›zistan,
Özbekistan, KKTC, Türkmenistan
ve Tacikistan’›n üye olmas›n›n
öngörüldü¤ünü aç›klad›.

TAfiIMACILIK KONUSU
BÜYÜK ÖNEM TAfiIYOR

Rifat Hisarc›kl›o¤lu ayr›ca
Avrasya Tahkim Merkezi’nin
kurulmas›n›n da bölgedeki tica-
ret ve yat›r›m iliflkilerinden do-
¤an ihtilaflar›n h›zl›, ucuz, basit
ve adil bir flekilde halline im-
kan sa¤layaca¤›n› aç›klad›. Ka-
zakistan’la tafl›mac›l›k konusu-
na özellikle önem verildi¤ini
belirten Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
Orta Asya ülkelerinin ve Gü-
neydo¤u Asya’n›n, özellikle de
Çin’in, Bat› ekonomileri ile tica-
ri iliflkilerinin h›zl› bir flekilde
artt›¤›na iflaret etti.

AVRASYA ODALAR B‹RL‹⁄‹ YOLDA

Nursultan Nazarbayev ve Abdullah Gül Kazakistan’da bir araya geldi.

n t a r a n @ d e i k . o r g . t r

NUR
TARAN
DE‹K Bas›nMüflavirli¤i
Koordinatör Yard›mc›s›



M Y BC

M
Y

B
C

KURESEL4 7 OCAK 2008
PAZARTES‹ GÜNCEL

2.2 milyon nüfusu ile Kosova
ekonomisi, a¤›rl›kl› olarak tar›ma
dayal› üretim, göçmen gelirleri ve
hizmet sektörünün bafl› çekti¤i bir
yap›ya sahip. Ülkede çal›flan Bir-
leflmifl Milletler (BM) ve di¤er
uluslararas› kurulufllar›n görevlile-
riyle 17 bin civar›ndaki KFOR as-
kerinin yaratt›¤› sat›n al›m gücünü
de hesaba katmak gerekir. Son
dört y›lda h›zlanan üstyap› inflaat
üretimi bir baflka geliflen sektör
olarak göze çarpmaktad›r. Bunun-
la birlikte 2000 ile 2006 aras›nda
AB taraf›ndan Kosova’ya yönlen-
dirilen fonlar›n 1.2 milyar euroyu
buldu¤u ancak iflsizli¤in halen
yüzde 50’lerin üzerinde seyretti¤i
bir ekonomik yap› görüyoruz.

fiARAP ‹fi‹ GEL‹fiT‹R‹LEB‹L‹R
Bu çok özet tabloya, Koso-

va’n›n bölgede rekabetçi avantaj
yaflamas› olas› iflkollar›n› da ekle-
yelim. Öncelikle iki alan göze
çarpmakta. ‹lk olarak agro-en-
düstri olarak da an›lan tar›m
ürünlerinin ifllenmesi ve yarat›lan
katma de¤erle daha yüksek fiyat-
larla gelir yarat›labilecek alanlar
göze çarpmakta. Ülkenin 1.1 mil-
yon hektar olan yüzölçümünün
yüzde 60’› ifllenebilir tar›m topra-
¤›d›r. Agro-endüstri alan›nda özel-
likle meyve suyu önemli bir yere
sahip. Rehabilite edilmeyi bekle-
yen birkaç meyve suyu tesisi ol-
du¤u ifade edilen Kosova’da fla-
rapç›l›k da gelifltirilmeyi hak eden
bir sektördür. Savafl öncesi flarap
ba¤lar›n›n yaklafl›k 9 bin hektara
ulaflt›¤› bilinmektedir. ‹kinci
önemli alan ise madencilik ve
enerjidir. Kosova 13 milyon ton
düzeyinde yüzey linyit rezervine
sahiptir. Halen faal olan ancak es-
ki teknoljileri ile toplam 630 MW
güce sahip santrallara ilave yap›-
lacak yeni santrallar ile üretimin
2 bin MW’ye ç›kmas› ve bölgede

enerji ihraç eden bir ülke haline
gelinmesi hedeflenmektedir. Lin-
yite ilaveten yo¤un boksit, çinko,
kurflun, manyezit ve son olarak
bulunan alt›n madenleri ile ma-
dencilik çok önemli bir yat›r›m
alan› olarak öne ç›kmaktad›r.
Granit ve mermer benzeri deko-
ratif tafl madencili¤ini de bu tab-
loya eklemek gerekir.

KOSOVA’NIN AVANTAJLARI
Her yat›r›mc›n›n do¤al olarak

ilk bakt›¤› gibi biz de öncelikle
vergi rejimine bakal›m. Çok ya-
l›n bir vergi mevzuat› söz konu-
su olup önemli vergilerde oran-
lar flu flekildedir: Yüzde 20 ku-
rumlar vergisi, yüzde 15 KDV ve
yüzde 10 ithalat vergisi. Ancak
yat›r›m mallar› ithalat›yla ihraca-
ta ba¤l› ifllemlerde tam muafiyet
söz konusu. AB bölgesiyle yap›-
lan ifllemlerde tam gümrük birli-
¤i geçerli. Yani, vergilendirme
ve d›fl ticaret aç›s›ndan çok uy-
gun bir ortam mevcut.

Yat›r›mc›lar›m›z için bir baflka
önemli destek noktas›, ülkede ko-
nufllanm›fl olan EAR, USAID,
UNDP ve benzeri uluslararas› yar-
d›m kurulufllar›. ‹stihdam yarata-
cak yat›r›m projeleri için çok ciddi
e¤itim, yerlefltirme, yetkinlik ka-
zan›m›, kalite vb hususlarda al›fl›k
olmad›¤›m›z düzeyde ve yat›r›m-
c›y› rahatlatacak çözümler mev-
cut. Bizim Türkiye Temsilcisi ol-
du¤umuz AB’ye ba¤l› Kosova Ya-
t›r›m Teflvik Ajans› (Investment
Promotion Agency in Kosova)
tüm sektörlerdeki yat›r›mc›lar için
ifl planlar›n›n haz›rlanmas› dahil
birçok konuda bilgi paylafl›m› ve
dan›flmanl›k hizmetini yat›r›mc›la-
ra sunmaktad›r. Ayr›ca Kosova,
“istenmeyen teklif” (unsolicited
bid) usulü ile yap›lacak özellefltir-
meler paketini haz›rlamaya baflla-
d› bile. Bu aç›dan, bu tür proje
tekliflerini haz›rlayabilecek müfla-
vir firmalar›m›z için de iyi bir ola-
nak do¤du¤unu söyleyebiliriz.

Finansal yap›y› ele alal›m. Ha-
len Kosova’da 4’ü yabanc› 7 ban-
ka faaliyet göstermektedir. Bafll›ca
yabanc› bankalar Avusturyal›
RZB, Pro Credit, Kasabanka ve flu
s›ralar faaliyete bafllayan TEB ola-

rak ifade edilebilir. TEB’in Koso-
va’da müstakil bir banka olarak
flubeleflmesi Türk yat›r›mc›lar aç›-
s›ndan ve Kosova ekonomisi için
çok önemlidir. Para biriminin eu-
ro olmas› ve para transferlerinde
AB standard›ndaki liberal yap›
önemli avantajlard›r.

Co¤rafi konumu dikkate al›n-
d›¤›nda, AB bölgesine yak›nl›¤›
ve genç iflgücü ile kendine AB
ve Güneydo¤u Avrupa’y› hedef
seçen iflletmeler için Kosova, çok
cazip yat›r›m f›rsatlar› sunmakta-
d›r. Türk ifladamlar›n›n geçmiflten
gelen kültürel ba¤larla kendileri-
ni hiç yabanc› hissetmeyecekleri,
yap›lacak yat›r›m›n finansman›n-
da önemli olanaklar bulabilecek-
leri, iflgücü edinimi ve yetifltiril-
mesinde çok “h›rsl› ve hevesli”
bir gençlikle karfl›laflacaklar› bir
co¤rafyad›r Kosova. Tar›ma da-
yal› sanayi, flarapç›l›k, madenci-
lik, metal endüstrisi, enerji ile
son geliflmeler kapsam›nda adeta
“boom” yaflamaya haz›rlanan in-
flaat sektörü gibi birçok alan›n
yan› s›ra istihdam yaratacak kon-
feksiyon benzeri alanlarda da
Kosova Türkiye ile fiziki yak›nl›-
¤›yla öne ç›kmaktad›r.

BÜYÜK DÖNÜfiÜM ‹Ç‹NDE
K›saca toparlarsak, 1999 sonras›

dönemde h›zla normale dönen
ekonomik yap›, son y›llarda artan
inflaat faaliyetleri, h›zlanan d›fl yar-
d›mlar ve yabanc›lar›n h›zl› girifliy-
le güçlenen bankac›l›k sektörü
tam bir “dönüflüm ekonomisi”
profili çizmektedir. Birçok sorunu
içinde bar›nd›ran ancak göreceli
olarak makul bir sürede bu sorun-
lar›n üstesinden gelinebilecek bir
“dönüflüm ekonomisi”ni kastedi-
yoruz burada. Avrupa’n›n bu son
dönüflüm ekonomisi, ba¤›ms›zl›¤›-
n› daha önce kazanm›fl birçok ül-
keye göre “ifle” yeni bafllaman›n
yani biraz “geç kalman›n” faturas›-
n› ödemekle birlikte özellikle AB
ve ABD’nin stratejik deste¤i ile çok
h›zlanacak ve k›sa sürede AB
adayl›¤› sürecini yakalayacakt›r. Bu
sürecin tarihi dönemecinde oldu-
¤umuzu vurguluyor ve “ciddi” ya-
t›r›mc›lar›m›z› bu sürecin içerisinde
yerlerini almaya davet ediyoruz.

Küçük iflletmelerin
Avrupa yat›r›mlar› için
en cazip bölge Kosova

Kosova’da
ifl ortam› geliflimi

‹fl ortam› küçük ve orta boy
iflletmeler (KOB‹) düzeyinde
geliflmesini sürdürmektedir. Di-
aspora’da Kosoval›lar›n kaza-
n›mlar›n› sermaye yaparak yat›-
r›mlara yönelmesi, baflta inflaat
sektörü ve bu sektöre hitap
eden tedarik kollar› olmak üze-
re, bir sürü ifl olana¤›n› berabe-
rinde getirecektir. Tüketim ve
buna paralel olarak hammadde,
yar› mamul ve mamul ithalat›
artacakt›r. Durres Liman› ile Ko-
sova aras›nda Enka-Bechtel ta-
raf›ndan flu anda infla edilmekte
olan otoyol projesinin ne kadar
önemli oldu¤unu, bu yollardan
geçen birisi olarak iyi biliyo-
rum. Bu yolun tamamlanmas›
ile Kosova fiziki olarak ekono-
misini Arnavutluk ile birlefltire-
cek, d›fl dünyaya ulafl›mda “Ar-
navutluk” s›çrama tahtas› ola-
cakt›r. Bu durum büyük yat›-
r›mlar›n yap›lmas› ve özellikle
zengin mineraller ile kömür ya-
taklar›n›n yabanc› yat›r›ma aç›l-
mas›n› beraberinde getirecektir.
Her fleyden de önemlisi, mülki-
yet hakk› ile ilgili sorunlar gide-
rilmifl olacakt›r. Madencilik ve
enerji üretimi cazip sektörler
olarak karfl›m›za ç›kacakt›r.

‹fl ortam› aç›s›ndan sorunlar
var. Ama “Bunlar düzeldikten son-
ra yat›r›m yapar›z” düflüncesinde
olanlar›n geç kalaca¤›n› san›yo-
rum, çünkü ifl ortam›n› düzenle-
yen yönetmelik ve yasalar›n tama-
m› Avrupa müktesebat› olacakt›r.

TÜRK YATIRIMCININ
AVANTAJLARI

Gerek Kosova’daki Türk varl›¤›
gerekse bölge halk›n›n bize yak›n-
l›¤›, Türk yat›r›mc›s›n› avantajl›
konuma sokmaktad›r. Kosova ve
Arnavutluk gibi piyasalarda Türk-
ler yat›r›m yapamazsa baflka kim-
se yapamaz, bu güçlü yan›m›z›
tüm yabanc› yat›r›mc›lar itiraf et-
mektedirler. Di¤er taraftan bölge
halk›, Türk yat›r›mc›s›na, bir ya-
banc› gibi de¤il, “bizden biri” mu-
amelesi yapmakta, kay›rmaktad›r.

YATIRIM YAPILAB‹LECEK
ALANLAR

Bankac›l›k yat›r›m iflinin “ba-
bas›”d›r diyebiliriz. Yunanistan
ve ‹talyan yat›r›mc›lar› da önce-
likle bankac›l›k sektöründe bu
piyasalara girerek, iflin mevduat
taraf›nda rol almakta, yat›r›mlar-
da tercih yapma flans›n› elde et-
mektedir. Bu aç›dan, Kosova’da,
kifli bafl›na düflen banka say›s›
olarak meseleye yaklafl›ld›¤›nda,
do¤ru bir yöne gidemeyiz. Ko-
sova’n›n d›fl ticaretine bakarak
ilave bankalar›m›z›n buraya gir-
mesi gerekir. Benim gönlümden
geçen 5 Türk bankas›n›n burada
flube açmas›d›r. Arnavutluk’ta
bulunan Çal›k Holding grubuna
ba¤l› BKT Bankas› burada flube
açm›flt›r, TEB buraya gelmifltir,

ancak yeterli de¤ildir. Bankala-
r›n özel sektör yat›r›mlar›n› tefl-
vik etme rolü yan›nda, yönlen-
dirme rolü de bulundu¤undan,
Ziraat Bank veya Vak›fbank gibi
bankalar›m›z›n buralara flube
açmalar› beklenebilir.

Madencilik flirketlerimizin Ko-
sova’daki yat›r›m imkânlar›na
bakmas› gerekir. Eskiden oldu¤u
gibi, bir bürokratla oturup maden
projesine iliflkin anlaflma imzala-
ma dönemleri kapand›. Art›k iha-
leler “istenmeyen” veya “istenen”
teklif fleklinde tüm dünyaya aç›k
durumda ve bizim madencilik flir-
ketlerimizin yabanc› flirketlerle
güçbirli¤i yapmas› gerekir.

Termik enerji ve küçük hidro-
elektrik santral› (20MW alt›) ve
rüzgâr santral› yat›r›mlar› ile ilginen
flirketlerin bu alanlar› keflfetmesi
gerekir. Kosova’daki linyit kömürü
rezervlerinin 10 milyar ton oldu¤u
ve rezervin yüzeyde bulundu¤u
dikkate al›n›rsa, bu sektörde ciddi
yat›r›m f›rsat› bulunmaktad›r.

Tar›ma dayal› sanayiler, tekstil,
hayvansal g›da üretimi yapan flir-
ketlerimizin de ayn› flekilde piya-
sada yerlerini almalar› gerekir.

‹nflaat yat›r›m› yapan flirketleri-
mizin mutlaka Kosova’da toplu
konut ve lüks konut inflaatlar› ya-
n›nda, ifl merkezleri ve benzeri
özel yat›r›mlar› yapmalar› beklene-
bilir. Bu sektör önümüzdeki dö-
nemde, mülkiyet haklar›yla ilgili
sorunlar›n giderilmesinden sonra,
mutlaka bir “boom” yaflayacakt›r.
Göçmen dövizinin ana yat›r›m
enstrüman› olan inflaat sektörü ca-
zip görünmektedir. Arnavutluk’taki
deneyimimiz bunu kan›tlam›flt›r.

Gerek KOB‹ olsun gerek bü-
yük yat›r›mc› olsun, bu piyasa-
larda yat›r›m yapan flirketlerimi-
ze devletçe teflvik sa¤lanmas›
flartt›r. Avrupa Birli¤i ülkeleri
çeflitli programlar kapsam›nda
bu teflvikleri sa¤lamakta, bizim
yat›r›mc›lar›m›z›n rekabet etme
flans›n› azaltmaktad›r. Sa¤l›k
alan›nda özel sa¤l›k hizmeti ve-
ren flirketlerimizin bu “emer-
ging” piyasada herkesten önce
yerlerini almas› gerekir. Cazip
bir piyasa olarak karfl›m›zda
durmakt›d›r. Ayn› flekilde far-
maseutikal/ilaç ifli yapan flirket-
lerimizin de yat›r›m plan› yap-
mas› beklenmektedir.

D‹KKAT ED‹LMES‹
GEREKEN NOKTALAR

Biz Türk yat›r›mc›lar› olarak
iflin en önemli boyutunu genelde
ihmal etmekteyiz. Her fleyi kendi-
miz yapmak istemekteyiz. Hukuk
hizmeti alarak yat›r›mlar›m›z› yap-
may› bir maliyet olarak görmekte-
yiz. Mutlak suretle, özellikle Koso-
va’da bir hukukçu tayin ederek,
yat›r›mlar›n realize edilmesi yolu-
na gitmeleri tavsiyeye flayand›r.

Bunun d›fl›nda, zaman kaybet-
meden Kosova’da bir ticaret mü-
flavirli¤i ihdas› ile Türk-Kosova ‹fl
Konseyi’nin ve/veya Türk-Kosova
Ticaret Odas›’n›n kurulmas›na
öncelik verilmelidir.

DE‹K’‹N KOSOVA ÇALIfiMA
GRUBU’NA KATILMAK ‹STEYEN

F‹RMALAR ‹Ç‹N:
0212 339 50 11

aakdeniz@deik.org.tr
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Co¤rafi konumu dikkate al›nd›¤›nda, AB bölgesine yak›nl›¤› ve
genç iflgücü ile kendine AB ve Güneydo¤u Avrupa’y› hedef seçen
iflletmeler için Kosova, çok cazip yat›r›m f›rsatlar› sunuyor.

Yüzy›llar boyu Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun hâkimiyeti alt›nda kalanKosova, yat›r›mc›lar için avantajlar sunarken tarihi ve do¤al güzellikleriyle de dikkat çekiyor.

Uzun y›llar Kosova’da ifl ya-
pan Özerler Holding, 2005’te Su-
va-reka Prizren’deki konveyör
band-V kay›fl› ve endüstriyel bez
fabrikas›n› sat›n ald›. 380 kiflinin
çal›flt›¤› Newco Balkan fabrikas›
Kosova’daki en büyük Türk yat›-
r›mlar›ndan biri.

Özerler Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Yusuf Özer, Kosova’da f›r-
satlar›n yüzde 95’inin kaçt›¤›n›, an-
cak Türkler için hâlâ yat›r›m f›rsat-
lar› bulundu¤unu söyledi. “Burada
üretim cazip. Elektrik, benzin, fuel
oil ve mazot Türkiye’dekinin yar› fi-
yat›na” diyen Özer, flöyle devam et-
ti: “Kosova’da enerji, madencilik,
tar›m, hayvanc›l›k, inflaat, altyap›,
tekstil ve iletiflim alanlar›nda çok
büyük boflluklar oldu¤undan, baz›
püf noktalara dikkat edilirse yat›-
r›m yap›lmas›n› bütün sanayici ve
ifladamlar›na tavsiye ederim” diyor.

KOSOVA’DA TÜRK
‹fiADAMLARI ‹Ç‹N
HÂLÂ FIRSAT VAR

DE‹K Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Çolako¤lu’nun Yönetim
Kurulu Baflkanl›¤›’n› yürüttü¤ü
Türkiye Ekonomi Bankas›’n›n
(TEB) Prifltina flubesi 2 Ocak
2008’den itibaren hizmete aç›ld›.
fiubenin genel müdürlü¤ünü üst-
lenen Alp Y›lmaz, önümüzdeki
dönemde Kosova’n›n pek çok
kentinde flube açmay› düflündük-
lerini belirtti. Y›lmaz, TEB’in
Kosova’da finans sektöründe li-
der bankalardan biri olmay› he-
defledi¤ini de söyledi.

Kosova’da bankac›l›k sektörünün
toplam büyüklü¤ünün 2007 y›l›n›n
3. çeyre¤i itibariyle 1.254 milyon
euro oldu¤una dikkat çeken Y›lmaz,
söz konusu rakam›n 2006 y›l sonu
verilerine göre yaklafl›k yüzde 15’lik
büyümeyi ifade etti¤ini vurguluyor.

TÜRK EKONOM‹
BANKASI KOSOVA
PAZARINA G‹RD‹

z e k i k a y a @ k u r u m . c o m . t r

ZEK‹
KAYA
Kürüm Holding ‹cra Kurulu
Üyesi ve DE‹K üyesi

hakansapmaz@v iradanismanl ik.com

HAKAN
SAPMAZ
Kosova Yat›r›m Ajans›
(IPAK) ‹stanbul Temsilcisi

Yusuf Özer
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S›nai iflbirli¤i, d›fl ticaret a¤›n›n
geniflletilmesi ve hizmet sektörleri-
nin yurtd›fl›na aç›lmas›na destek ve-
rerek Türkiye ekonomisinin dünya
ekonomisine entegrasyonuna katk›-
da bulunmak hedefiyle çal›flmalar›na
yön veren D›fl Ekonomik ‹liflkiler
Kurulu (DE‹K) bu y›l 20’nci y›l›n›
kutluyor. En son Türk-Sudan ‹fl Kon-
seyi’nin kurulmas›yla 77’nci ifl kon-
seyine kavuflan DE‹K, kuruluflunun
20’nci y›l›nda 500 etkinlik gerçeklefl-
tirecek. Bu organizasyonlarla Türki-
ye’nin d›fl ekonomik iliflkilerine
önemli katk›lar sa¤lad›klar›n› dile
getiren D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kuru-
lu ‹cra Kurulu Baflkan› ve Baflkanve-
kili Rona Y›rcal›, kurumun ihracata
dayal› kalk›nma modeli çerçevesin-
de Türk ifl dünyas›yla global ekono-
milerle aras›nda güçlü bir köprü
oluflturdu¤unu söyledi. Temel he-
deflerini “Türk özel sektörünün kü-
reselleflme sürecine entegrasyonunu
hayata geçirmek ve Türkiye’nin kü-
reselleflme sürecinde ‘kazanan’ safta
yer almas›n› sa¤lamak” sözleriyle
özetleyen Rona Y›rcal›, 20’nci y›l›n-
da DE‹K’i de¤erlendirdi.

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’ün,
d›fl ekonomik iliflkilerde Türki-
ye’nin bak›fl aç›s›n› geniflleten bir
kurum olarak nitelendirdi¤i DE-
‹K’in faaliyetleri hakk›nda bilgi
verir misiniz?

D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu
(DE‹K), Ocak 2008 itibariyle 553
üyesi olan bir ifl dünyas› örgütü.
Üyelerimiz yo¤un yurtd›fl› ba¤lant›la-
r› olan firmalardan olufluyor. Genel
olarak ifllevimiz, problem çözmek.
Bilen bilir, yurtd›fl›nda ifl yapmak ko-
lay de¤ildir. Karfl›lafl›lan pek çok tari-
fe d›fl› engel söz konusu olabiliyor. ifl
konseylerimiz bu problemlerin çö-
zülmesi için aktif görev al›yor. Firma-
lar hangi ülkelerle ifl yap›yorlarsa o
ülkenin konseyine giriyorlar. Mesela,
Rusya ile ifl yap›yorsa Türk-Rus ‹fl
Konseyi’ne, M›s›r ile yap›yorsa Türk-
M›s›r ‹fl Konseyi’ne üye oluyorlar.
DE‹K üyesi olmak pek çok ülkede
bir prestij unsuru. Keza Türkiye’de
de öyle. Bunun haricinde tüm bu
organizasyonel yap›n›n arkas›nda
yani DE‹K’in mutfa¤›nda 49 kifli gö-
rev yap›yor. 9 dilde çal›flma yürütü-
yoruz. DE‹K kadrosu dünyan›n en
iyi üniversitelerini bitirmifl tecrübeli
koordinatörlerden olufluyor.

Türkiye’nin ve dünyan›n bir an-
lamda yeniden flekillendi¤i flu
dönemde DE‹K nas›l bir ifllev
yüklendi?

DE‹K tüm bu geliflmelere paralel

“ihracata dayal› kalk›nma modeli”
çerçevesinde Türk ifl dünyas› ve glo-
bal ekonomilerin di¤er ö¤eleri ara-
s›nda güçlü bir köprü oluflturuyor.
5174 say›l› kanunun 58. maddesine
göre özel sektörün d›fl ekonomik
iliflkilerini yürütmekle yetkiliyiz. Bu
do¤rultuda s›nai iflbirli¤i, d›fl ticaret
a¤›n›n geniflletilmesi ve hizmet sek-
törlerinin yurtd›fl›na aç›lmas›na des-
tek verilmesi yoluyla Türkiye ekono-
misinin dünya ekonomisine enteg-
rasyonuna katk›da bulunmak birinci
hedefimiz. Türkiye ile yabanc› ülke-
ler veya uluslararas› topluluklar ara-
s›nda sektörel temelde ifl olanaklar›-
n›n harekete geçirilmesine yard›mc›
olmak da bulunuyor. Ayr›ca, Türk
ekonomisinin ve Türkiye’deki yat›-
r›m ortam›n›n yurtd›fl›nda tan›t›m›
için aktif çal›flmalar yürütmek ve ya-
banc› yat›r›mc›lar› Türkiye’de uzun
vadeli yat›r›mlara teflvik etmek de
hedeflerimiz aras›nda yer al›yor. Bu
hedefleri gerçeklefltirmek üzere ge-
rek yurtd›fl›nda gerekse yurtiçinde
çeflitli etkinlikler düzenliyoruz.

Ne tür etkinlikler bunlar?
Düzenledi¤imiz etkinlikler kap-

sam›nda ifl konseyi toplant›lar›,
resmi ziyaret programlar› çerçeve-
sinde yurtiçi ve yurtd›fl›nda top-
lant›lar, uluslararas› kurulufllar ile
toplant›lar, Türkiye’deki yat›r›m ve
ifl ortam›n› tan›tmaya yönelik top-
lant› ve programlar, Karma Eko-
nomik Komisyon (KEK) toplant›-
lar› ve ikili ekonomik, ticari müza-
kerelere kat›l›m yer al›yor.

En son kurulan ifl konseyi hangisi?
Sudan. 26 Aral›k tarihinde ger-

çeklefltirdi¤imiz yönetim kurulu top-
lant›s›nda Türk-Sudan ‹fl Konseyi’nin
kurulmas› do¤rultusunda karar al-
d›k. 26 Aral›k’ta gerçeklefltirilen DE-
‹K Yönetim Kurulu toplant›s›nda,
kurumun Afrika’ya aç›l›m stratejisi-
nin baflka bir ad›m› olarak Türk-Su-
dan ‹fl Konseyi’nin kurulufl karar›
al›nd›. fiimdilik 21 firman›n üye ol-
du¤u konsey, Afrika’yla ticari iliflkile-
rin gelifltirilmesi anlam›nda çal›flma
yürüten DE‹K için yeni ve önemli
bir pazar olan Afrika’ya daha fazla
Türk ifladam›n›n yönlendirilmesi aç›-
s›ndan büyük bir aç›l›m sa¤layacak-
t›r. Bilindi¤i gibi Sudan co¤rafi aç›-
dan dünyan›n 10’uncu, Afrika’n›n ise
en büyük ülkesi. Ayr›ca, 84 milyon
hektar ekilebilir verimli araziye ve
dünyan›n en büyük 3. gaz rezervine
sahip olmas› aç›s›ndan de¤erlendiri-
lebilir bir potansiyel tafl›d›¤›n› dü-
flündü¤ümüz ülkelerden. Geçen y›l
GSY‹H büyümesi yüzde 9,6 olarak
gerçekleflti. Hem Afrikal› hem Arap

ülkesi olarak nitelendirilen Sudan
COMESA (Do¤u ve Güney Afrika
Ortak Pazar›) ve ayn› zamanda Arap
Ligi üyeli¤i sayesinde Afrika ve
Arap pazar›na aç›lan önemli bir ka-
p›. Bu nedenle DE‹K olarak gerek
Türk ifladamlar›n›n ülke ile ba¤lan-
t›s›n› güçlendirmek gerekse Türki-
ye’nin güçlü potansiyele sahip Afri-
ka k›tas›na aç›l›m›na bir ivme ka-
zand›rmak anlam›nda Türk-Sudan
‹fl Konseyi’nin önemli bir ad›m ol-
du¤una inan›yoruz. Sudan’la ifl ya-
pan firmalar›m›z› da ifl konseyimi-
ze üye olmaya ça¤›r›yoruz.

Sudan pazar›ndaki Türk yat›r›m-
lar› daha çok hangi alanlarda?

Sudan’daki Türk yat›r›mlar›n›n
2006 y›l› itibariyle 220 milyon dolar
olmas› dikkat çekici unsurlardan bir
di¤eri. Sudan’da yat›r›m› olan Türk
firmalar›n›n en fazla faaliyet göster-
di¤i sektörler tekstil, mobilya, haz›r
beton, inflaat malzemeleri, demir-
çelik ve su sondajlar›. Son y›llarda
en çok müteahhitlik sektörüne a¤›r-
l›k verildi¤i vurgulan›yor. Türk fir-
malar›n›n bugüne kadar baflta yol,
köprü ve konut olmak üzere Su-
dan’da gerçeklefltirdikleri müteah-
hitlik projelerinin toplam de¤erinin
ise 264 milyon dolar oldu¤u bildiri-
liyor. Türkiye, Sudan’›n ihracat›nda
yaklafl›k 8 milyon dolar ile 22’nci s›-
rada yer al›yor. Di¤er yandan, Tür-
kiye yaklafl›k 217 milyon dolar ile
Sudan’›n en çok ithalat yapt›¤› ül-
keler s›ralamas›nda 11’inci s›rada.
Dolay›s›yla bu veriler göz önüne
al›nd›¤›nda Sudan ‹fl Konseyi’nin
Türk yat›r›mc›lar için özel bir f›rsat
oldu¤unu düflünüyorum.

DE‹K 20. y›l›n› ne gibi etkinlik-
lerle kutlayacak?

2008 y›l›n›n DE‹K’in kuruluflu-
nun 20. y›l› olmas› sebebi ile kurum
içinde bir çal›flma grubu oluflturduk
ve tüm y›la yay›lacak bir etkinlik
plan› haz›rlad›k. 20. y›l› etkinlikleri
çerçevesinde Türkiye Ekonomi Po-
litikalar› Araflt›rma Vakf› (TEPAV) ile
ortaklafla yürütülmekte olan “DE-
‹K’in 20 Y›ll›k Yolculu¤unda Türki-
ye ve Dünya” adl› yay›n için çal›fl-
malar halen sürdürülüyor.

“DE‹K’in 20 Y›ll›k Serüveni” filmi
haz›rl›klar›na bu ay itibariyle bafll›yo-
ruz. Söz konusu film, 80’li y›llardan
günümüze Türkiye’nin ekonomik an-
lamda özgürleflmesinde DE‹K’in Türk
özel sektörüne ve Türkiye’nin piyasa
ekonomisine geçifl sürecine katk›lar›-
n› konu edecektir. 1986 y›l›nda 9 özel
sektör kuruluflunun bir araya gelerek
TOBB flemsiyesi alt›nda DE‹K’i kur-
ma nedenlerini ve bu sürecin iflleyifl

biçimini canl› tan›klar›n bilgilerine de
yer vererek sunacak olan film ayr›ca,
DE‹K’in kuruluflundan bu yana he-
deflerini, bu hedeflerin ne kadar›na
ulaflt›¤›n›, ifl konseylerinin örgütlen-
me biçimlerini ve dünden bugüne
Türk ekonomisine katk›lar›n› gözler
önüne sermeyi hedefliyor.

Y›ll›k olarak aç›klanmas› planla-
nan senelik de¤erlendirme ve “D›fl
Ekonomik ‹liflkiler Endeksi” çal›flmas›
2008 Ocak ay› sonunda düzenlene-
cek bir bas›n toplant›s› ile Say›n Bafl-
kan›m›z M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu tara-
f›ndan kamuoyuna aç›klanacak. DE-
‹K, 20 y›ld›r Türk firmalar›n›n ulusla-
raras› pazarlara aç›l›m›n› ve bu pazar-
larda rekabet edebilmelerini sa¤lama-
ya yönelik çal›flmalar yürütüyor. Bu
süreçte birçok firman›n uluslararas›
pazarlara girmesine, d›fl yat›r›mlar
gerçeklefltirmesine, ihracat yapmas›na
ve yabanc› ortakl›klar kurmas›na des-
tek olmufltur. DE‹K’in 20. y›l etkinlik-
leri çerçevesinde “DE‹K Y›ld›zlar›: 20
Y›l, 20 Baflar› Öyküsü” projesinin ha-
yata geçirilmesi planlan›yor. Söz ko-
nusu proje kapsam›nda bir seçici ku-
rul oluflturulmas›, seçici kurul taraf›n-
dan belirlenen kriterler çerçevesinde
DE‹K üyelerine duyuru yap›larak ya-
r›flmaya davet edilmeleri, seçici kurul
taraf›ndan belirlenen 20 firma ile rö-
portajlar yap›lmas›, içinde DE‹K etkin-
liklerinin de yer ald›¤›, baflar› öyküsü
olabilecek hikâyelerinin toplanmas›
ve bir ödül töreni ile birlikte yay›n
haline getirilmesi düflünülüyor.

Bu proje çerçevesinde ortaya ç›-
kacak yay›n›n seçim kriterlerinin
belirlenmesinden seçimin yap›lma-
s›na, yaz›m dilinden içerece¤i gör-

sellere kadar DE‹K kurumsal iletifli-
mi aç›s›ndan önemi dikkate al›na-
rak bir iletiflim akademisyeninin da-
n›flmanl›¤›nda yürütülmesi de ayr›-
ca göz önüne al›nan unsurlardan
bir di¤eri. Tabii bu konuda görüfl-
meler hâlâ devam ediyor.

2008 y›l›n›n ilk yar›s› itibariyle üni-
versitelerde, DE‹K çal›flanlar› ve ifl
konseyi baflkanlar› taraf›ndan, uzman
olduklar› bölge ve konular ile ilgili
bilgilendirme seminerleri düzenlene-
cek. Üyelerimizin ifltiraki ile yap›lacak
söz konusu seminerlerde DE‹K’in uz-
manl›k alanlar›yla ilgili üniversite bö-
lümleri ile ortak kariyer günleri ger-
çeklefltirilecek, bu seminerlerde üye-
lerimiz baflar› öykülerini gelece¤in
DE‹K üyeleri ile paylaflacak. Gerçek-
lefltirilecek olan genel kurulun ard›n-
dan ayn› akflam DE‹K 20. y›l gala ye-
me¤i düzenlenecek. “20 Y›ll›k Serü-
ven” filminin gösterilece¤i gala gece-
sinde “20 Y›l, 20 Baflar› Öyküsü” pro-
jesi çerçevesinde verilecek DE‹K
ödülleri de sahiplerini bulacak.

Bu hedefler çerçevesinde önü-
müzdeki dönem faaliyetlerinden
biraz söz edebilir misiniz?

Bugüne kadar ifl konseyi bafl-
kanlar›m›z› ve DE‹K çal›flanlar›n›,
önümüzdeki dönemde de yo¤un
bir çal›flma dönemi bekliyor. Bu
yüzden tüm siyasilerimizin ve bü-
rokratlar›m›z›n, bu camiaya yar-
d›mc› olmalar›n›, yaln›z b›rakma-
malar›n›, destek vermelerini bekli-
yoruz. DE‹K 2007 y›l›nda 71 yurt-
d›fl›, 219 yurtiçi olmak üzere 290
etkinlik düzenledi. Bu etkinlikle-
rin 2008 y›l›nda yani 20. y›l›m›zda
500’e ç›kmas›n› hedefliyoruz.

Bunun haricinde 20. y›l›m›zda
fiili ve Etiyopya ile Türkiye’nin ye-
ni pazarlara aç›l›m›n› sa¤lamak
üzere yeni ifl konseyleri kurmay›
planl›yoruz. K›sa vadeli hedefleri-
miz aras›nda kurumsal kapasitemi-
zi art›rmaya devam etmek, kamu
kurum ve kurulufllar›yla eflgüdümü
art›r›c› çal›flmalar yürütmek ve
2008 y›l› içerisinde 500’e yak›n et-
kinlik gerçeklefltirerek Türk ifla-
damlar›n› dünya pazar›na daha da
yak›nlaflt›rmak yer almaktad›r. Tüm
bu hedeflerimizin ana ekseni Türk
özel sektörünün küreselleflme
sürecine entegrasyonunu hayata
geçirmek ve Türkiye’nin küresel-
leflme sürecinde “kazanan” safta
yer almas›n› sa¤lamakt›r.

D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu ‹cra Kurulu Baflkan› Rona Y›rcal›, 2008 y›-
l› içerisinde düzenleyecekleri 500’e yak›n etkinlikle Türk ifladamlar›n›
dünya pazar›na daha da yak›nlaflt›rmay› planlad›klar›n› söyledi. Y›rcal›,
‘Amac›m›z Türkiye’nin kazanan safta yer almas›n› sa¤lamak’ dedi.

Hedef, Türk özel sektörünü
dünyada kazananlar saf›na çekmek

DE‹K’in mutfa¤›nda
49 kifli görev

yap›yor.
9 dilde çal›flma
yürütüyoruz.

2008 y›l›n›n DE‹K’in
20’nci y›l› olmas›
nedeniyle çal›flma

grubu oluflturup, tüm
y›la yay›lacak bir

etkinlik plan› yapt›k.

D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kuru-
lu’nun 20. y›l›nda ve ileriki dö-
nemde hedefleri nelerdir?

Dünya ticaretinin h›zla artma-
s›na paralel olarak DE‹K’in üst-
lendi¤i sorumluluk da artmakta-
d›r. 1990’larda bir trilyon dolara,
2000 y›l›nda ise 6 trilyona yükse-
len dünya ticaret hacmi geçen y›l
12 trilyon dolara ulaflm›flt›r. Bu
süreçte ülkemizin de dünya tica-
retindeki pay› artm›flt›r. Son üç
y›l içerisinde dünya ticaretindeki
pay›m›z binde 9’un üzerine ç›k-

m›flt›r. Türkiye’nin, yaklafl›k 11
trilyon dolarl›k dünya ticaret hac-
mindeki pay› ihracatta 0,7; itha-
latta ise yüzde 1,1’dir. Bu art›fl›n
anlam› ülkemizin dünya ekonomi-
sinin daha önemli bir partneri,
daha önemli bir parças› haline
gelmeye bafllamas›d›r. ‹flte tam da
bu noktada DE‹K’e büyük görev-
ler düflmektedir. Bu koflullar al-
t›nda Türkiye’nin elinde geçti¤i-
miz 20 y›lda d›fl ticaret, taahhüt
ve turizm baflta olmak üzere çe-
flitli sektörlerde dünya çap›nda
ciddi bir bilgi birikimi ve saha de-

neyimi edinmifl DE‹K bulunmak-
tad›r. DE‹K önümüzdeki dönemde
de çal›flmalar›na etkin ve verimli
bir flekilde devam etmeyi hedefle-
mektedir. Bu ba¤lamda D›fliflleri
Bakanl›¤› ile halihaz›rdaki kuv-
vetli ba¤lar›m›z› daha da güçlen-
dirmek, Türkiye’nin d›fl ekonomik
iliflkilerini farkl› sektörlerde kay-
dedilen baflar›larla taçland›rmak
önümüzdeki dönemdeki hedefleri-
miz aras›nda olacakt›r. Ayr›ca,
bakanl›k taraf›ndan düzenlenen
tan›t›m projeleri ve faaliyetlerin-
de, DE‹K’in özel sektörün koordi-

natör kuruluflu olarak aktif rol al-
mas›n› arzu ediyoruz. Milli hedef-
lerimiz ve d›fl ekonomik menfaat-
lerimiz do¤rultusunda, Türk ifl ca-
mias›n›n, devletimizle birlikte ha-
reket ederek, etkin bir güç mey-
dana getirmesini sa¤lamada, DE-
‹K’in katalizör görevi üstlenebile-
ce¤ini düflünmekteyiz. Bu çerçe-
vede, bakanl›k yetkililerimiz ile
DE‹K yönetimini bir araya getire-
cek, ortak bölgesel stratejilerin ve
eylem planlar›n›n belirlenece¤i,
düzenli toplant›lar yap›lmas›n›n
faydal› olaca¤› görüflündeyiz.

DE‹K 20 YILLIK TECRÜBEYLE H‹ZMETE DEVAM EDECEK

DE‹K ÜYE PROF‹L‹

2007’DE BÖLGELERE GÖRE DE‹K ETK‹NL‹KLER‹

‹fi KONSEY‹ TOPLANTILARINA KATILAN
YABANCI DEVLET ADAMLARI SAYISI

‹L BAZINDA

‹stanbul ............................%70
Ankara..............................%14
Di¤er ‹ller (24 il) ..............%16

SEKTÖREL BAZDA

Tar›m, Madencilik ............%11
‹nflaat ..............................%30
Sanayi ............................%23
Hizmetler ve D›fl Tic. ........%36

BBööllggee SSaayy››

Avrasya 38
Asya Pasifik 21
AB 54

BBööllggee SSaayy››

Ortado¤u&Körfez 31
Kuzey Amerika 18

KKrraall BBaakkaann BBaaflflbbaakkaann DDeevvlleett BBaaflflkkaann›› PPrreennss

2000 1 10 5 7 23
2001 17 1 3 21
2002 16 4 6 26
2003 10 10 6 26
2004 1 12 1 52 21
2005 16 7 6 29
2006 1 21 8 3 33
2007 25 9 91 44
TTOOPPLLAAMM 22 111199 4411 338833 222233

KKaayynnaakk:: DE‹K Toplant› Organizasyon Koordinatörlü¤ü
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KURESEL8 7 OCAK 2008
PAZARTES‹ BALKANLAR

Yüzde 10 ile Avrupa’daki en
düflük vergi oran›na, yüzde 3 enf-
lasyona, ucuz ve kalifiye iflgücü-
ne sahip Makedonya, Türk yat›-
r›mc›lara yat›r›m ça¤r›s›nda bu-
lundu. 17-18 Aral›k tarihlerinde
DE‹K ve Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birli¤i’nin (TOBB) ev sahip-
li¤inde Türkiye’yi ziyaret eden
Makedonya Baflbakan› Nikola
Gruevski ve Makedonya Yat›r›m
Timi 650 milyon tüketiciye sahip
Makedon pazar›na Türk yat›r›mc›-
lar› davet etti. Baflbakan Gruevs-
ki, yabanc› flirketlerin dört saat
içerisinde flirketlerini kaydetmele-
rini sa¤layan ve tek bir müessese
taraf›ndan yürütülen yat›r›m süre-
cini paylaflt›¤› aç›klamalar›nda e-
devlet sistemine geçilmesiyle bir-
likte Makedonya’da internet üze-
rinden kay›t döneminin de baflla-
yaca¤›na dikkat çekti.

KOÇ’UN DA YATIRIMI VAR
Makedonya’n›n yat›r›m bekle-

di¤i ülkelerden biri de Türkiye. 7
Eylül 1999 y›l›nda Makedonya ile
imzalanan Serbest Ticaret Anlafl-
mas› (STA) çerçevesinde 1 Ocak
2008 itibariyle tüm sanayi ürünle-
rindeki gümrüklerin s›f›rlanmas›
da yat›r›mc›ya uygun bir ortam
vaat ediyor. Makedonya Baflbaka-
n› Nikola Gruevski’nin de ziyareti
s›ras›nda ifade etti¤i gibi söz ko-
nusu gümrük uygulamas› sayesin-
de 2007 y›l›n›n ilk dokuz ay›nda
yap›lan ihracat›n 2006 y›l›na göre
yüzde 66 oran›nda artarak 222.9
milyon dolar seviyesine ulaflt›¤›
düflünülürse, bahsedilen rakamla-
r›n ve dolay›s›yla iki ülke aras›n-
daki ticaret hacminin daha da
artmas› bekleniyor.

Makedon hükümetinin güm-
rük mevzuat›na verdi¤i önem so-
nucunda kurumsal firmalar kay›t-
d›fl› ekonominin getirdi¤i haks›z
rekabetten daha az etkilenecek.
Makedonya’n›n 2001 y›l›nda AB
ile imzalad›¤› istikrar ve ortakl›k
anlaflmas› sonucunda Türkiye’den
ithal edilen mal gruplar›n›n güm-
rük oranlar›n›n yüksek kalmas›n-
dan dolay› yeterli ticaret hedefine
ulafl›lam›yordu. AB ürünlerine
muadil olan Türk ürünleri güm-
rük vergisinin yüksekli¤inden do-
lay› yeterli ticaret hedefi yakala-
yam›yordu. Buna karfl›l›k Make-
donya ve Türkiye aras›nda imza-
lanan STA gere¤i 2008 y›l›nda
gümrük vergilerinin s›f›rlanmas›
sonucu ticaret hacminin ileriye
dönük olarak artmas› bekleniyor.

Süt ve süt ürünleri, g›da am-
balaj ve sa¤l›k sektöründe yat›-
r›mlar için Türk giriflimcilerin
yak›ndan ilgilendi¤i bilinen Ma-
kedonya pazar›nda Simit Dün-
yas›’ndan Koç Holding’e kadar
uzanan pek çok Türk yat›r›mc›
bulunuyor. Makedonya Baflkon-
solos’u ‹gor Popov, Makedon-
ya’da Koç, Zorlu, Alt›nbafl ve
Haznedar gibi büyük Türk yat›-
r›mlar›n›n varl›¤›ndan söz ede-
rek “Hükümet yat›r›m olanakla-
r›n› yabanc› giriflimcilere sa¤la-
ma konusunda oldukça kararl›
bir strateji izliyor. Bu Türk giri-
flimcileri için önemli bir teflvik
unsuru olarak de¤erlendirilmeli-
dir” diye konufltu.

ULAfiIM SORUNU ÇÖZÜLÜR
Bölgede AB üyelik sürecinde

H›rvatistan ile h›zl› bir ilerleme
kaydeden Makedonya’n›n di¤er
bölge ülkelerine k›yasla daha
agresif bir yat›r›m stratejisi izle-
mesi Nikola Gruevski baflkanl›-
¤›ndaki hükümetin kararl›l›¤›na
iflaret ediyor. Söz konusu strate-
jilerin Türk firmalar›na teflvikler
sa¤layabilece¤i de dikkat çekici
baflka bir unsur.

Öte yandan Makedonya’y› si-
yasi anlamda tan›yan ilk ülkenin
Türkiye olmas› nedeniyle iki ül-
ke aras›ndaki güçlü ba¤a ve son
dönemde ticari iliflkilerde gelifl-
me kaydedilmesine karfl›n Üsküp
Büyükelçili¤i Ekonomi Müflavirli-
¤i Makedonya’da yaln›zca 40 ci-
var›nda Türk firmas›n›n bulundu-
¤undan bahsediyor. Giriflimcilere
sunulan f›rsatlara karfl›l›k yat›r›m
hacmindeki düflüklü¤e daha ya-
k›ndan bak›ld›¤›nda Türk giri-
flimcilerin ticari iliflkilerde baz›
sorunlarla karfl› karfl›ya oldu¤unu
görmek mümkün. Hükümetin
son dönemde hayata geçirdi¤i
reformlarla gidermeye çal›flmas›-

na karfl›n, Pan Avrupa 8. ve 10.
koridorlar›n kesifliminde Bunard-
zik Serbest Bölgesi’nde önemli
teflvikler sunan Makedonya’da ti-
caret yapan Türk firmalar›n›n ka-
rayolu altyap›s›n›n yetersizli¤in-
den kaynaklanan ulafl›m sorunla-
r› bunlardan biri.

Gerek Bulgaristan, gerekse
Makedon s›n›r kap›s›nda yaflanan
sorunlar cayd›r›c› olurken, Arna-
vutluk-Makedonya-Bulgaristan ve
Türkiye aras›nda Bat›- Do¤u Kori-
doru’nun oluflturulmas›n›n ulafl›m
konusunda yaflanan s›k›nt›lar›
çözmesi bekleniyor.

Makedonya’da ifl yapan Türk
firmalar›n›n ulafl›m d›fl›nda yafla-
d›¤› sorunlardan biri de banka
transferlerinde ve banka ifllemle-
rinde yaflanan güçlükler olarak
ifade ediliyor. Bu alandaki temel
sorun Makedonya’daki bankac›l›k
mevzuat›ndan dolay› Türkiye’den
ihraç edilen mallar›n akreditifleri-
nin ancak Makedonya gümrü¤ün-
deki ifllemleri bittikten sonra ser-
best b›rak›lmas›. Bu süreçte yafla-
nan gecikmeler do¤rudan do¤ru-
ya ticareti yavafllatan bir etken
olarak gösteriliyor.

RAMSTORE EN BÜYÜK YATIRIM
Makedonya’n›n dünya stan-

dartlar›nda ilk al›flverifl, ticaret ve
kültür merkezi olan 25 bin met-
rekare kapal› alana sahip al›flve-
rifl merkezi Ramstore Makedon-
ya, Üsküp’te 2005 y›l› haziran
ay›nda Ramstore Mall Al›flverifl
Merkezi ve Vardar ma¤azas›n›
açt›. DE‹K üyesi olan Koç Hol-
ding’e ba¤l› Migros’un D›fl Tica-
ret Koordinatörü Haluk Yükler,
Makedonya’da aç›lan Ramsto-
re’un Migros’un yurtd›fl›nda faali-
yet gösterdi¤i 5’inci ülke oldu¤u-
na dikkat çekiyor. Ramstore pro-
jesinin 20 milyon dolarl›k büt-
çeyle bugüne kadar yap›lm›fl en

büyük perakende ve Türk yat›r›-
m› olmas› aç›s›ndan önem tafl›d›-
¤›n› ifade eden Yükler, al›flverifl
merkezinde dünyaca ünlü kon-
sept markalar ve sinema salonla-
r›n›n yan› s›ra Alt›nbafl, Koton
gibi önemli Türk yat›r›mlar›n›n
da bulundu¤unu vurguluyor.

Ramstore Al›flverifl Merkezi’nin
inflaat, proje ve iskân aflamalar›-
n›n Makedonya yetkili makamla-
r›n›n h›zl› ve do¤ru kararlar› so-
nucunda sorunsuz atlat›ld›¤›na
dikkat çeken Yükler, bu giriflimin
OECD taraf›ndan 2006 y›l›nda
“Makedonya’da y›l›n uluslararas›
yat›r›mc›s› ödülü” ile taçland›r›la-
cak kadar baflar› kaydetmesiyle
birlikte 2006 y›l›n›n kas›m ay›nda
1700 metrekare kapal› alan üzeri-
ne Tetova (Kalkandelen) flehrin-
deki ikinci ma¤azan›n hizmete
girdi¤ini belirtiyor.

MÜfiTER‹ MEMNUN‹YET‹ VAR
Migros D›fl Ticaret Koordina-

törü Haluk Yükler “Makedonya,
Balkanlar’da geliflim perspektifi-
ne aç›k, NATO, AB üyeli¤ine
kendini haz›rlayan ve dolay›s›yla
pazar anlam›nda geliflim potansi-
yeline sahip bir ülke. Migros da
yat›r›m karar›n› tüm bu nüveleri
göz önünde tutarak ald›. Aç›k
pazar ve mini marketlerin hâkim
oldu¤u ve organize perakende-
nin eksikli¤inin görüldü¤ü pazar-
da Ramstore Makedonya’n›n fa-
aliyet göstermesiyle geliflmifl bir
al›flverifl ortam›, kalite ve çeflitli-
lik, hijyenle birlikte gelen g›da
güvenli¤i, istihdam ve sadakat
program› ile müflteri memnuniye-
ti yaratmay› baflard›k” diyor. Ma-
kedonya hükümetinin yat›r›mc›-
lara önemli teflvikler verdi¤ini
ifade eden Yükler, yabanc› yat›-
r›mc›n›n ortakl›k pay› oran›nda 3
y›l gelir vergisi muafiyetine sahip
oldu¤unu belirtiyor.

D›fl Ekonomik ‹liflkiler
Kurulu (DE‹K) 17 Ara-
l›k’ta Makedonya Bafl-
bakan› Nikola Gru-
evski ve Makedonya
Yat›r›m Timi’ni a¤›rla-
d›. Makedon Baflba-
kan, Türk giriflimcileri
Makedonya’ya yat›-
r›m yapmaya ça¤›rd›.

DE‹K ‹cra Kurulu Baflkan› ve Baflkanvekili Rona Y›rcal› (solda), Makedonya Baflbakan› Nikola Gruevski ile.

Makedonya’da gümrük vergisini
s›f›rlad›k, ticaret hacmini art›ral›m

Beraberindeki ifladam› heyetiy-
le birlikte 30 Kas›m’da Türk-S›rp ‹fl
Konseyi’nin ‹stanbul’da düzenledi-
¤i toplant›ya kat›lan S›rbistan
Cumhurbaflkan› Boris Tadiç, Avru-
pa Birli¤i’ne (AB) üyeli¤i hedefle-
diklerini belirterek, “Türkiye’nin
de AB’ye üyelik amac› var. Yani
stratejik hedefimiz ayn›. Görüyo-
ruz ki ayn› yolda yürüyoruz” dedi.

Türkiye ve S›rbistan’›n ekono-
mik iflbirli¤i alanlar›n›n de¤erlen-
dirildi¤i ve mevcut f›rsatlar›n ele
al›nd›¤› toplant› kapsam›nda S›r-
bistan’daki Türk yat›r›mlar› ve ya-
t›r›m imkânlar›, Güneydo¤u Avru-
pa’daki serbest ticaret bölgeleri

ve altyap› projeleri hakk›nda su-
numlar gerçeklefltirildi. Konuk
Cumhurbaflkan› burada yapt›¤›
konuflmada, iki ülke aras›ndaki
güzel ve dostane iliflkilerin as›r-
lard›r devam etti¤ini, ancak eko-
nomik iflbirli¤inin düflük seviyede
oldu¤unu belirterek, ticari iliflki-
lerde son birkaç y›ld›r ilerleme
kaydedilse de bunun istenilen de-
recede olmad›¤›na dikkat çekti.

Türkiye ekonomisindeki gelifl-
meleri yak›ndan takip ettiklerini
ve Türkiye’nin S›rbistan’a model
teflkil etti¤ini belirten S›rbistan
Cumhurbaflkan› Boris Tadiç, “Tür-
kiye’nin Avrupa’ya giden en güzel

yolu S›rbistan. Bunu göz ard› ede-
meyiz. Türkiye ve S›rbistan’›n bu-
nu neden daha önce kullanamad›-
¤›n› anlayam›yorum. En h›zl›
ad›mlarla en kolay ilerleyecek
noktalarda buluflabilirdik” dedi.

TÜRK‹YE ATARDAMAR
S›rbistan’daki siyasi ve ekono-

mik geliflmeler hakk›nda da kat›-
l›mc›lar› bilgilendiren Tadiç, “Viz-
yonumuz nettir, AB’ye üyelik.
Türkiye’nin de AB’ye üyelik ama-
c› var, yani stratejik hedefimiz ay-
n›. Görüyoruz ki ayn› yolda yürü-
yoruz” diye konufltu.

Enerji konusuna da de¤inen

Tadiç, Türkiye’nin do¤ru zamanda
kendi enerji potansiyelini kavrad›-
¤›n› vurgulayarak, “Avrupa, Türki-
ye olmadan enerjisini temin ede-
mez. Ayn› zamanda S›rbistan da
enerji da¤›t›m› için çok önemli bir
noktadad›r. T›pk› atardamar› gibi”
diye konufltu. S›rbistan’›n enerji
politikas›na iflaret eden Tadiç, gaz
konusunda Türk yetkililer, Gazp-
rom yetkilileri ve Putin ile görüfl-
tüklerini, bu konuda yap›lacaklar›
neredeyse sonuçland›rma noktas›-
na geldiklerini kaydetti.

Tadiç, S›rbistan’da elektrik üreti-
minin çok önemli oldu¤unu, bu
konuda özellefltirmeye gitmedikle-

rini, ancak gerekli yat›r›mlar› yap-
t›klar›n› belirterek, petrol ve petrol
ürünlerinde de en k›sa zamanda
özellefltirmeye gideceklerini aç›kla-
d›. S›rbistan’daki Türk yat›r›mlar›na
ve Efes’in ülkedeki yat›r›m›na de¤i-
nen Tadiç, “Sadece bira bizim eko-
nomimizi dolduracak de¤il, di¤er
sayg›de¤er ifladamlar›n› da S›rbis-
tan’da görmek istiyoruz” dedi.

Belgrad Havaliman› ile Bodrum
Havaliman› aras›nda iflbirli¤i yap›l-
mas› niyeti bulundu¤unu ve bu-
nun en k›sa zamanda gerçekleflti-
rilece¤ini aktaran Tadiç, Türkiye
ile güzel iflbirlikleri oluflturma ar-
zusunda olduklar›n› dile getirdi.

Türkiye ekonomisi S›rbistan’a model oluyor

8 Orta Avrupa
ülkesi Schengen

alan›nda
Avrupa Birli¤i’ne (AB) 2004

y›l›nda üye olan Polonya, Çek
Cumhuriyeti, Macaristan, Sloven-
ya, Slovakya, Litvanya, Letonya ve
Estonya 21 Aral›k’tan itibaren
Schengen alan›na dahil edildi. 8
Orta Avrupa ülkesinin uygulamaya
geçifl sürecinin mart ay›na kadar
tamamlanmas› ve bu tarihe kadar
havaalanlar›ndaki pasaport kont-
rollerinin sürmesi bekleniyor. ‹lk
uygulamalarda söz konusu ülkeler
taraf›ndan transit ya da 6 ay süreli
Schengen vizesinin kullan›lmas›
öngörülüyor. 31 Aral›k tarihine
kadar 8 Avrupa ülkesine verilen
girifl vizeleri, vizede belirtilen tari-
he kadar geçerli say›lacak. 21
Aral›k tarihi itibariyle Schengen
olarak bilinen serbest dolafl›m böl-
gesinde 24 ülke yer al›yor.

Avrupa Birli¤i
dönem baflkanl›¤›
Slovenya’da

Slovenya, Avrupa Birli¤i dönem
baflkanl›¤›n› 1 Ocak 2008 tarihin-
de Portekiz’den devrald›. Böylece
1 May›s 2004’te AB’ye kat›lan ye-
ni ülkelerden biri ilk defa AB dö-
nem baflkanl›¤›n› üstleniyor. Slo-
venya taraf›ndan haz›rlanan çal›fl-
ma program› Almanya ve Portekiz
taraf›ndan haz›rlanan 18 ayl›k
program› temel al›yor. “Avrupa
için sinerji” bafll›¤› alt›nda sürdü-
rülecek program dahilinde AB’nin
gelece¤i ve Lizbon Anlaflmas›’n›n
yürürlü¤e girmesi, yeni Lizbon
Stratejisi döngüsünün bafllat›lmas›,
iklim ve enerji konular›, Bat› Bal-
kanlar›n Avrupa perspektifinin
güçlendirilmesi, Avrupa kültürle-
raras› diyalog y›l› çerçevesinde
kültürler, inançlar ve gelenekler
aras›nda diyalo¤un teflvik edilmesi
gibi konulara öncelikli olarak mer-
cek tutulmas› bekleniyor.

Arnavutluk
gümrük vergisini
kald›r›yor

Arnavutluk ile Türkiye aras›nda
geçen y›l imzalanan Serbest Ticaret
Anlaflmas› (STA) her iki ülkede ge-
çen günlerde yürürlü¤e girdi. An-
laflman›n yürürlü¤e girmesiyle Ar-
navutluk’un Türkiye’den ithal etti¤i
sanayi ürünlerinin yüzde 80’den
fazlas›na uygulad›¤› gümrük vergi-
leri kald›r›lacak. Geriye kalan sa-
nayi ürünlerindeki gümrük vergileri
de befl y›l içerisinde yüzde 20’lik
eflit indirimlerle s›f›rlanacak.

Her iki ülke aras›nda Arnavut-
luk’un Tiran kentinde imzalanan
ve 11 Aral›k’ta yürürlü¤e giren
STA ile birlikte ticari potansiyeli
olan ve daha önceden seçilmifl ta-
r›m ürünlerinde de s›n›rs›z ve tari-
fe kontenjanlar› dahilindeki güm-
rükler de s›f›rlanacak. D›fliflleri
Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lan aç›k-
lamada anlaflma uyar›nca Türki-
ye’nin taviz ald›¤› ürünler ifllenmifl
tar›m ürünleri, kuru meyveler, na-
renciye, bakliyat ve di¤er taze seb-
ze ve meyveler olarak s›raland›.
Gümrük vergilerinin düflürülmesi
ve tamamen kald›r›lmas›n›n iki ül-
ke ticaret hacmini büyük ölçüde
art›rmas› bekleniyor.

DIfi T‹CARET HACM‹
YÜZDE 49 ORANINDA ARTTI

Türkiye’nin Arnavutluk’a ihra-
cat› 2007 y›l›n›n ilk dokuz ay›nda
yüzde 46 oran›nda art›fl gösterdi.
2006 y›l›n›n ilk dokuz ay›ndaki
141.1 milyon dolarl›k ihracat tu-
tar›, bu y›l›n ayn› döneminde
205.7 milyon dolara ç›kt›. Ayn›
dönemde ithalat 9.567 milyon do-
lardan 18.332 milyon dolara yüz-
de 92 oran›nda yükseldi. D›fl tica-
ret hacminde ise 2007 y›l›n›n ilk
dokuz ay›nda, bir önceki y›l›n ay-
n› dönemine oranla yüzde 49
oran›nda art›fl kaydetti.

K I S A K I S A

fi‹fiECAM
YATIRIM
YAPACAK
Makedonya Baflba-

kan› Nikola Gruevski,
fiiflecam’›n Makedon-
ya’daki yat›r›m ortam›-
na ilgi duydu¤unu ve
flirket yetkililerinin f›r-
satlar› araflt›rmak üze-
re birkaç kez ülkeyi zi-
yaret etti¤ini belirterek,
“Türkiye temaslar›m›z
kapsam›nda fiiflecam
ile bu konuyu görüflece-
¤iz” dedi. Makedonya
Baflbakan› Nikola Gru-
evski ve beraberindeki
heyet, ‹stanbul’da D›fl
Ekonomik ‹liflkiler Ku-
rulu’nun (DE‹K) 17 Ara-
l›k’ta düzenledi¤i Make-
donya Yat›r›m Timi top-
lant›s›nda Türk ifladam-
lar› ile bir araya geldi.
Gruevski, Türk flirketle-
rinin Makedonya’daki
yat›r›m planlar›na ilifl-
kin bir soruya karfl›l›k,
Do¤u Avrupa’da çeflitli
yat›r›mlar› bulunan fii-
flecam’›n Makedon-
ya’daki yat›r›m f›rsatla-
r›yla ilgilendi¤i duyu-
munu ald›klar›n› bildir-
di. Gruevski, “Türkiye
temaslar›m›z kapsa-
m›nda fiiflecam yetkili-
leri ile bu konuyu görü-
flece¤iz. Ülkemizde ya-
t›r›m yapmak isteyenle-
re karfl› kap›m›z her za-
man aç›k” diye konufltu.

VERG‹ ‹ND‹R‹M‹ ‹LE
GEL‹R ARTTI
Makedonya’daki vergi

avantajlar› hakk›nda da
bilgi veren Gruevski, tek-
noloji ve endüstri yat›-
r›mlar›na ilk 10 y›l için
vergi muafiyeti getirdik-
lerini, kiflisel gelir vergi-
sinin ise ilk 5 y›l için yüz-
de 5 ile s›n›rland›r›ld›¤›n›
kaydetti. Gruevski, vergi
oranlar›nda gerçeklefltir-
dikleri yüzde 12’lik indiri-
min bütçede yüzde 20 ar-
t›fla neden oldu¤una dik-
kat çekti. Gruevski, Ma-
kedonya’n›n NATO üyesi
olmas›n›n ard›ndan önü-
müzdeki birkaç y›lda
özellikle altyap› ve inflaat
yat›r›mlar›nda patlama
yaflanmas›n› bekledikle-
rini sözlerine ekledi.
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D›fliflleri Bakan› ve Baflmüzakereci Ali Babacan,
1999 y›l›nda her iki ülkede yaflanan deprem fela-
ketinden bu yana farkl› bir mecraya giren Türkiye-
Yunanistan iliflkilerinde süregelen karfl›l›kl› ziyaret-
lerin baflka bir uzant›s›n› 3-5 Aral›k tarihleri aras›n-
da Atina ve Gümülcine’ye gerçeklefltirdi. Babacan,
4 Aral›k’ta Atina’da gerçeklefltirilen “Türk Yunan ‹fl
Forumu Toplant›s›”n› Yunanistan ziyareti süresince
kendisine efllik eden Türk ifladamlar›yla Yunan ifla-
damlar›n› bir araya getirmesi ve her iki ülkenin ti-
cari iliflkilerinin gelifltirilmesi anlam›nda oldukça
faydal› bir ad›m olarak de¤erlendirdi. Karfl›l›kl›
olarak h›zla geliflen ifl iliflkilerinin D›fl Ekonomik
‹liflkiler Kurulu (DE‹K) ve Yunanistan Sanayiciler
Federasyonu aras›nda Türk-Yunan ‹fl Konseyi’nin
kurulmas›yla yeni bir evreye girece¤ini ve bu ve-
sileyle ivme kazanaca¤›n› ifade eden Ali Babacan
“Türkiye ile Yunanistan aras›ndaki toplam ticaret
hacmi geçen y›l itibariyle 2 milyar euroyu aflm›fl-
t›r. Bu y›l kas›m ay› itibariyle bu rakamlar geçen
y›l›n da üzerindedir” diyerek, karfl›l›kl› ekonomik
iliflkilerin oldukça olumlu seyretti¤i mesaj›n› ver-
di. Babacan, Türk-Yunan ekonomik iliflkilerinin
as›l vizyonunun “tek bir ekonomik bölge olufltu-
rulmas›” oldu¤unu belirterek iki ülkenin, çeflitli
sorunlar›n yafland›¤› bölgede güvenlik ve istikrar
aç›s›ndan önemli rol oynad›¤›n› kaydetti.

1999’dan bu yana Yunanistan-Türkiye iliflkile-
rinde girilen yeni sürecin meyvelerinin topland›¤›
ziyaretin arka plan›nda ekonomik aç›dan söz ko-
nusu yak›nlaflman›n en büyük ve somut göster-
gesi olan ihracatta kaydedilen takdire flayan yük-
selifl yer al›yor. 2000’de 437 milyar dolar› göste-
ren ihracat ibresi, 2006’da 1 trilyon 601 milyar,
2007’de ise 2000’e göre 5 katl›k bir art›fl kayde-
derek yaklafl›k olarak 2 trilyon dolar› buldu.

Yunanistan D›fliflleri Bakan› Dora Bakoyanni
de Türkiye’nin AB üyeli¤ini desteklediklerini yi-
neleyerek AB müktesebat›na tam uyum sa¤layan
bir Türkiye’nin AB’ye girece¤ine inand›klar›n› bil-
dirdi. Ayr›ca, Bakoyanni Yunan firmalar›n›n Tür-
kiye’de çeflitli yat›r›mlar yapt›¤›n› ancak bu aç›-
dan iki ülke aras›nda bir dengesizli¤in söz konu-
su oldu¤unu belirterek, Türk ifladamlar›na Yuna-
nistan’da yat›r›m yapma ça¤r›s›nda bulundu.

DIfiA BA⁄IMLILIK ARTIYOR
AB ile tar›m ürünleri haricinde tam entegrasyon

sa¤lam›fl olan Yunanistan, Türkiye için çok ciddi
bir potansiyel tafl›yor. Türk ifladamlar› her türlü sa-
nayi ürününü gümrüksüz ve kotas›z satabilme flan-
s›na sahip. Gerek ithalat kapasitesi, gerekse gün-
den güne d›fla ba¤›ml›l›¤›n artmas› dolay›s›yla Yu-
nanistan pazar› pek çok f›rsat sunuyor. Türkiye’nin
ihracat› artan bir seyir izliyor fakat Yunanistan’›n
toplam ithalat kapasitesiyle k›yasland›¤›nda olduk-
ça yetersiz. Yunan tüketicisi, Türkiye menfleli ürün-
lerin kalitesi ve standard› konusunda herhangi bir
önyarg›ya sahip de¤il. Bu da ürünlerin kalitesinin
yüksek olmas› ve iyi bir fiyat teklifi ile sat›fla sunul-
mas› halinde Yunan pazar›nda di¤er ürünlerle ra-
hatl›kla rekabet edebilece¤i anlam›na geliyor.

‹thalat kapasitesi yüksek
olan Yunanistan, Türk
ifladam› için f›rsat kap›s›

Ali Babacan’›n da kat›ld›¤› Türk-Yunan ‹fl Forumu toplant›s›nda iki ülke ifladamlar› bir araya geldi.

22000000 22000011 22000022 22000033 22000044 22000055 22000066 22000077

‹hracat 437 476 590 920 1171 1126 1602 2033
‹thalat 431 266 312 428 594 727 1045 806
Toplam 868 742 902 1348 1765 1853 2647 2839

TÜRK‹YE’N‹N YUNAN‹STAN’LA T‹CARET‹ (M‹LYAR DOLAR)
D›fliflleri Bakan› Ali Babacan,
Yunanistan’›n Türkiye’nin d›fl
ticareti için önemli bir avantaj
oldu¤unu belirterek, ‘Türk-Yu-
nan ekonomik iliflkilerinin as›l
vizyonu ise tek bir ekonomik
bölge oluflturulmas›’ dedi.

KARAMANL‹S’‹N Z‹YARET‹
KAR TOPU ETK‹S‹ YAPACAK

D›fliflleri Bakan› Ali Babacan’›n ziyareti konu-
sunda yorum yapan Türk-Yunan ‹fl Konseyi Baflka-
n› Selim Egeli neredeyse 50 y›ld›r düflmanl›k içeri-
sinde olan iki halk›n kademeli olarak yak›nlaflt›¤›n›
ve iki ülke aras›nda farkl› bir sürece girildi¤ini
söyledi. Türkiye ve Yunanistan aras›ndaki siyasi is-
tikrar›n devam› aç›s›ndan bu ziyaretin önemine de-
¤inen Egeli, Yunanistan ve Türkiye’nin ekonomik
alanda iflbirliklerinin geliflmesindeki en önemli hu-
susun karfl›l›kl› güven ortam›n›n artmas› oldu¤unu
belirtti. Egeli, Yunanistan Baflbakan› Kostas Kara-
manlis’in ziyaretinin iki ülke ticari iliflkilerinde kar
topu etkisi yarataca¤›n› kaydetti.

Türk ve Yunanl› ifladamlar›n›n katk›lar› iki ülke ara-
s›nda ekonomik sahada bafllayan iflbirli¤i ve ortakl›kla-
r›n iki ülke aras›nda var olan husumetin yerini almaya
bafllad›¤›na dikkat çeken Egeli, “ ‹fladamlar›n›n sa¤la-
m›fl olduklar› bu platform siyasi yöneticilerin iflini ko-
laylaflt›rd›. Bafllang›çta 200 ya da 300 milyon dolar
olan ticaret hacmimiz flimdi 3 milyar dolar›n üzerinde
seyrediyor. Yunanistan Ulusal Bankas›’n›n (National
Bank of Greece) Finansbank’› sat›n almas›yla Yunanis-
tan’›n yat›r›m konusunda att›¤› büyük ad›m ald›¤›m›z
haberlere göre daha farkl› bankalara yap›lan ve yap›la-
cak olan yat›r›mlarla artarak devam edecek” dedi.
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Türkiye ile ‹ran aras›ndaki eko-
nomik iflbirli¤i çabalar›, D›fl Ekono-
mik ‹liflkiler Kurulu’nun (DE‹K) 10
Aral›k’ta düzenledi¤i “Türk-‹ran ‹fl
Forumu” toplant›s› ile ivme kazand›.
Toplant›da bir konuflma yapan ‹ran
Ticaret, Sanayiler ve Madenler Oda-
s› (ICCIM) Baflkan› Mohammed Na-
havandian, küreselleflme ça¤›nda
baflar›n›n yolunun bölgesel iflbirli-
¤inden geçti¤ine iflaret etti. Naha-
vandian, D8’in iki önemli ülkesi
olan ‹ran ve Türkiye’nin ortak bir
bak›fl aç›s›na ve ortak ç›karlara sa-
hip oldu¤unu söyledi. Asya ve Afri-
ka k›talar›n›n 21. yüzy›lda dünya
arenas›nda önemli rollere sahip ola-
ca¤›n› kaydeden Nahavandian, gele-
cek 20 y›l içerisinde de ‹slam ülke-
leri aras›nda iflbirli¤inin artaca¤›n›n
görülece¤ini dile getirerek “‹ran’la
iflbirli¤i yap›n” ça¤r›s›nda bulundu.

HEDEF, 2010 YILINDA 10
M‹LYAR DOLARLIK T‹CARET

Nahavandian, Türkiye ve ‹ran’›n
uluslararas› sahada beraber hareket
edebilece¤ini vurgulayarak, iflbirli-
¤i yap›labilecek alanlar› ise ortak
yat›r›m, teknoloji, ulaflt›rma, tu-
rizm, enerji, bankac›l›k, ticari ko-
layl›klar gösterme olarak s›ralad›.

Toplant›ya ev sahipli¤i yapan
DE‹K ‹cra Kurulu Baflkan› Rona Y›r-
cal› ise, ‹ran’da yabanc› sermayeyi
teflvik amac›yla yeni ç›kar›lan yasa-
n›n, Türk yat›r›mc›lar›n›n yeniden
‹ran pazar›na yönelmeleri için
önemli bir ad›m olarak görüldü¤ü-
nü kaydetti. ‹ran’›n Türk yat›r›mc›lar
için oldukça cazip oldu¤unu ifade
eden Y›rcal›, “Yeni ç›kar›lan yabanc›
sermayeyi teflvik yasas›n›n daha ra-
dikal ve geçmiflte yaflanan tereddüt-
lere imkân vermeyecek bir flekilde
düzenlenmifl olmas›, Türk yat›r›mc›-
lar›m›z›n yeniden ‹ran pazar›na yö-
nelmeleri için oldukça teflvik edici
bir ad›m olarak görülmektedir” de-
di. Hedefin, Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an’›n Aral›k 2006 tarihinde
Tahran’a gerçeklefltirdi¤i ziyaret es-
nas›nda ifade etti¤i gibi iki ülke tica-
ret hacminin 2010 y›l›nda 10 milyar
dolar seviyesine ulaflmas› oldu¤unu
belirten Y›rcal›, iki ülke aras›ndaki
mevcut ticaret hacminin geniflletil-
mesi ve ürünlere çeflitlilik kazand›-
r›lmas›n›n her iki ülkenin de yarar›-
na olaca¤›n› belirtti. Y›rcal›, Moham-
med Nahavandian’›n iflbirli¤i ça¤r›s›-
na Türkiye’nin olumlu yaklaflt›¤›n›
söyledi. Türk firmalar›n özellikle Av-
rasya, Balkanlar ve Ortado¤u bölge-
lerinde büyük projeler gerçeklefltir-
diklerini ifade eden Y›rcal›, ikili ilifl-
kilerin müteahhitlik firmalar›n›n üst-
lendi¤i projelerin gelifltirilmesiyle
daha da artaca¤›n› kaydetti.

Müteahhitlik hizmetlerinin top-

lam de¤erinin 90 milyar dolara ulafl-
t›¤›n› söyleyen Y›rcal›, müteahhitlik
sektöründe ifl hacminin geliflmesinin
‹ran ve Türkiye aras›nda di¤er sek-
törlerdeki ifl imkânlar›n›n da artmas›-
n› sa¤layaca¤›n› dile getirdi. DE‹K
‹cra Kurulu Baflkan› Y›rcal›, geçen
günlerde bir Türk inflaat firmas› ile
‹ran Turizmini Gelifltirme fiirketi ara-
s›nda ‹ran’›n baz› kentlerinde otel in-
flaat› yapmak ve bunlar›n ortaklafla
iflletilmesi konusunda anlaflmaya va-
r›lm›fl olmas›n›n da, inflaat sektörün-
deki iflbirli¤i aç›s›ndan olumlu bir
ad›m oldu¤unu dile getirdi. Y›rcal›,
“Ülkemiz aleyhine bakiye veren ti-
caret hacminde dengeye yönelik
çal›flmalar›n yap›lmas›n›, ‹ranl›
dostlar›m›z›n Türkiye’den daha
fazla mal al›m›n› teflvik etmesini ve
ithalat›nda Türkiye’ye öncelik tan›-
mas›n› bekliyoruz. Zira, 2007 itiba-
riyle ithalat›m›zda 5’inci s›rada bu-
lunan ‹ran, ihracat›m›zda 20’nci s›-
rada yer almaktad›r” diye konufltu.

Türk-‹ran ‹fl Konseyi Baflkan›
Ali Osman Ulusoy da 2000 y›l›n-
dan bu yana uygulanan komflu ve
çevre ülkelerle ticareti gelifltirme
stratejisi çerçevesinde ‹ran ile ilifl-
kilerin gelifltirilmesinin büyük
önem tafl›d›¤›n› belirtti.

‹RAN ‹LE ‹L‹fiK‹LER
STRATEJ‹K ÖNEME SAH‹P

Ulusoy, “2005 y›l›nda toplam
4.4 milyar dolar seviyesinde ger-
çekleflen ticaret hacmi, 2006 y›l›n-
da yüzde 50 art›flla 6.6 milyar do-
lar olmufltur. 2006 y›l› ocak-eylül
döneminde 5.2 milyar dolar olan
ticaret hacmi ise 2007 y›l›n›n ayn›
döneminde yüzde 12 art›flla 5.9
milyar dolara ulaflm›flt›r” dedi. Ulu-
soy, Türk firmalar›n›n ‹ran ile bafl-
ta demir-çelik ve bak›r olmak üze-
re maden sektöründe, otomotiv,
ambalaj, tekstil, deri, kâ¤›t, cam ta-
r›m sanayii ve kimyasallar gibi bir
çok alanda yat›r›mda kal›c› iflbirli-
¤ine gitmeyi amaçlad›klar›n› dile
getirdi. Ulusoy, önümüzdeki dö-
nemde inflaat-taahhüt, turizm yat›-
r›m ve iflletmecili¤i, mühendislik
gibi uzun vadeli olabilecek alan-
larda ortak projeler gelifltirmek
için çal›flmalar yürütülmesinin
planland›¤›n› bildirdi.

Ulusoy, ‹ran’›n turizmde yeniden
yap›lanma içerisine girdi¤ini ve bu
çerçevede Türkiye ile iflbirli¤ini ar-
t›rma arzusunda olduklar›n› belirtti.
Ulusoy, ‹ran’da turizm alan›nda fa-
aliyet gösteren firmalar›n, Türk tu-
rizm firmalar›yla iflbirli¤ine giderek,
Türkiye-‹ran ortak destinasyonunun
üçüncü ülkelerle birlikte pazarlan-
mas› yoluna gitmelerinin iki ülke tu-
rizmine büyük katk› sa¤layaca¤›
inanc›nda olduklar›n› aktard›.

Ortak ç›karlara
sahip olan Türkiye ile

‹ran’›n iflbirli¤ini art›ral›m

Türkiye’nin 10’uncu büyük
tedarikçisi olan ‹spanya’dan 25
ifladam› Türkiye’deki yat›r›m f›r-
satlar›n› de¤erlendirmek üzere
‹stanbul’u ziyaret etti.

Türkiye’nin uzun vadeli ya-
t›r›mlar için tafl›d›¤› potansiyele
dikkat çeken ‹spanyol yat›r›m-
c›lar, Türk ifl çevreleriyle ‹s-
panya D›fl Ticaret Enstitüsü
(ICEX) taraf›ndan D›fl Ekono-
mik ‹liflkiler Kurulu (DE‹K) or-
tak organizasyonu olan “Türk-
‹spanyol Ticari ve ‹flbirli¤i Fo-
rumu”nda bir araya geldi.

TÜRK‹YE ÖNCEL‹KL‹ ÜLKE
Çevre, enerji, bilgi teknoloji-

leri, elektronik, otomotiv ve
yüksek teknoloji ürünleri sek-
törlerinden ifladamlar›n›n kat›l-
d›¤› forumda ICEX Baflkan› An-
gel Martin Acebes, Türkiye’nin
geçen y›l yat›r›m için öncelikli
ülke olarak belirlendi¤ini ifade
etti. Acebes, Türkiye için özel
bir pazar gelifltirme program›
bafllatacaklar›n› söyledi. Türki-
ye’nin ekonomik istikrara ka-
vufltu¤unu belirten Acebes,
“Türkiye uluslararas› arenada
ekonomik entegrasyona her
geçen gün h›zla adapte oluyor.
Avrupa’da Çin, Rusya ve Hin-
distan’dan sonra yat›r›mc›lar›n
en fazla dikkatini çeken ülke
konumunda. Güçlü bir potan-
siyele, dinamik iflgücüne sahip
olan Türkiye’de, ‹spanya’n›n

yat›r›mlar›na bakt›¤›n›zda ise
Avrupa ve Latin Amerika’ya k›-
yasla hacmin oldukça düflük
oldu¤unu üzüntüyle görüyo-
ruz. Ancak, bu forumun ard›n-
dan söz konusu yat›r›mlar›n
büyük art›fl gösterece¤ine ina-
n›yoruz” diye konufltu.

YATIRIM BEfiE KATLANDI
Son 5 y›l içerisinde Türki-

ye’nin gayri safi milli has›la-
s›ndaki (GSMH) yüzde 40’l›k
art›fl› ekonomik aç›dan büyük
bir s›çrama olarak de¤erlendi-
ren Acebes, 2004 y›l›ndan bu
yana ‹spanya’dan Türkiye’ye
1.8 milyar euroluk yat›r›m ya-
p›ld›¤›n› kaydetti. Acebes “Bu,
son üç y›lda 5 kat art›fl yakala-
d›¤›m›z anlam›na gelmektedir.
‹spanyol firmalar›n yat›r›mlar›
daha çok sigortac›l›k, otomotiv
endüstrisi, turizm, emlak ve
enerji sektörlerine yöneliktir.
Bu da ‹spanyollar›n Türkiye pa-
zar›nda uzun soluklu yat›r›mlar›
hedefledi¤inin ve gerçeklefltir-
di¤inin bir göstergesidir” dedi.

Öte yandan, Baflbakan Re-
cep Tayyip Erdo¤an 13-16
Ocak tarihleri aras›nda ‹span-
ya’ya ziyarette bulunacak. Bafl-
bakan’›n ziyareti çerçevesinde
D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu
(DE‹K) da 14 Ocak tarihinde
iki ülke baflbakanlar›n›n ifltirak
edece¤i “Türkiye-‹spanya ‹fl Fo-
rumu” düzenleyecek.

‹spanyollar Türkiye’de
yat›r›m›n kap›s›n› aral›yor

DE‹K, ‹spanya Cumhurbaflkan› Zapatero’yu bir çal›flma kahvalt›s›nda a¤›rlad›.

KOB‹’lerin sorunlar›
20 ilde masaya yat›r›ld›

DE‹K düzenledi¤i ‘‹fl Platformu’ panelleriyle ifladamlar›na ulaflt›.

2007 y›l› boyunca, Anka-
ra’dan bafllayarak Türkiye’nin 20
ilinde gerçeklefltirilen KOB‹ Bilgi
ve E¤itim Fuarlar›’n›n (KOB‹F)
son ikisi Eskiflehir ve Manisa’da
gerçeklefltirildi. D›fl Ekonomik
‹liflkiler Kurulu’nun (DE‹K) da
Denizli, Trabzon, Gaziantep,
Konya, Manisa ve Eskiflehir ol-
mak üzere 6 fuara ifltirak etti¤i
etkinlikler çerçevesinde düzen-
lenen panellerin yan›nda KO-
B‹’ler çözüm ortaklar› ile bulufl-
turuldu. Giriflimcilere yard›mc›
olmak ve mevcut giriflimcilerin
ufkunu açmak üzere düzenle-
nen KOB‹ Bilgi Fuarlar› üretim,
d›fl ticaret, markalaflma, belge-
lendirme, finansman, pazarlama,
fuarlar, iç ve d›fl yat›r›m olanak-
lar› gibi konularda bilgi gereksi-
nimlerini karfl›lamay› ve Anado-
lu’da faaliyet gösteren KOB‹’lere
ulaflmay› hedefledi.

KOB‹F’in 6 Aral›k’ta Eskifle-
hir’de gerçeklefltirilen aç›l›fl›nda
konuflma yapan Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Bafl-
kan Yard›mc›s› Hüseyin Üzül-
mez, Türkiye’deki KOB‹’lerin

uluslararas› rakiplerine göre da-
ha olumsuz flartlar içinde oldu-
¤unu, buna karfl›l›k irili ufakl›
tüm KOB‹’lerin ayakta kalabil-
mek için iyi bir mücadele örne-
¤i sergilediklerini söyledi.

ESK‹fiEH‹R ARTIK
KEND‹N‹ DÜNYAYA AÇTI

Fuar kapsam›nda D›fl Ekono-
mik ‹liflkiler Kurulu (DE‹K) da
Türkiye’nin ticaret ve sanayiinde
öncü 14 ilinde faaliyet gösteren
sanayicilerin ve KOB‹’lerin sorun-
lar›na e¤ilebilmek amac›yla dü-
zenlenen “DE‹K ‹fl Platformu”
isimli konferanslar serisinin Eski-
flehir aya¤› olan “Savunma Sana-
yiinin Stratejik Üssü Eskiflehir” ad-
l› bir panel gerçeklefltirdi. Panel-
de konuflma yapan DE‹K ‹cra Ku-
rulu Baflkan› Rona Y›rcal›, “Eski-
flehir art›k Türkiye’ye üretmenin
d›fl›nda kendisini dünyaya açm›fl
bir kentimiz. Eskiflehirli firmalar›
ve ifladamlar›n› yurtd›fl› toplant›la-
r›m›zda ve yurtiçinde gerçeklefltir-
di¤imiz uluslararas› etkinliklerde
yeterince görememek bizleri çok
üzüyor” diye konufltu.

Türk ifladamlar› ‹ran’da özellik-
le kara ulaflt›rmas› ve bankac›l›k
gibi konularda s›k›nt› yafl›yor.
‹ran’dan bu konuda en büyük bek-
lenti, eflit flartlarda bir rekabet or-
tam›n›n sa¤lanmas› ve Türk firma-
lar›n›n farkl› uygulamalara tabi tu-
tulmas›n›n önüne geçilmesi. Türk
bankalar› ile ‹ran bankalar› aras›n-
da muhabirlik iliflkisi de son derece
zay›f. ‹ran bankalar›ndan sadece
teyitsiz akreditif aç›labiliyor. Ban-
kac›l›k ifllemleri teknolojiden yeter-
li derecede yararlan›lmad›¤› için
yavafl iflliyor. Mevduat faizlerinin
yüksek olmas›, yat›r›mlarda kulla-
n›lan kredi faizlerini de dünya
normlar›ndan bir hayli yukar› çeki-
yor. Ayr›ca, teminat senetlerinden

al›nan harc›n ticareti zorlad›¤› ifa-
de ediliyor. Türk ifladamlar›, banka
sisteminde ihracat aflamas›nda ciddi
s›k›nt›larla karfl›lafl›yor. Banka ko-
nusunda yaflanan s›k›nt›lara ‹ran ta-
raf›ndan henüz bir çözüm önerisi ge-
tirilmiyor. Ülkeleraras› en fazla gö-
rüflme trafi¤ine sahip ülkelerden biri-
nin de ‹ran oldu¤unun kaydedilmesine
karfl›n Turkcell’in ‹ran’da ifllerlik ka-
zanma konusunda yaflad›¤› sorunlar›n
henüz çözümlenmedi¤i bildiriliyor.
‹ran ve Türkiye birbirlerinin toprakla-
r›na girifllerinde araçlar›n standart
yak›t tanklar›nda herhangi bir vergi
ya da harç uygulamama konusunda
anlaflmaya sahip. Öte yandan bugün
itibariyle ‹ran taraf›n›n söz konusu
anlaflmaya uymad›¤› görülüyor.

EN BÜYÜK SIKINTI
ULAfiIM VE BANKACILIK

Yaflanan bütün sorunlara ra¤men
‹ran, Türk yat›r›mc›lar için büyük
bir yat›r›m f›rsat› sunuyor. 2006 y›l›-
n›n temmuz ay›nda yay›mlanm›fl
özellefltirme talimat› sonras›nda
‹ran’da özellikle rafineri, do¤algaz,
çelik, otomotiv, telekomünikasyon,
havac›l›k, sanayi, petro-kimya ve si-
vil havac›l›k sektörlerinde son derece
kârl› yat›r›m f›rsatlar› ortaya ç›kt›¤›
belirtiliyor. Ayr›ca, Tahran-Meflhed
ve Tahran-Zencan aras›nda da h›zl›
tren projesinin gerçeklefltirilmesi
planlan›yor. ‹ran’daki ulafl›m soru-
nunu bir nebze olsa çözece¤i tahmin
edilen projenin yabanc› yat›r›mc› için

de büyük bir f›rsat oldu¤u kaydedili-
yor. ‹ran-Türkiye ihracat›nda ise ha-
len demir-çelik, tütün ve mamulleri,
makineler, otomotiv sanayii ürünleri,
mantar ve a¤aç mamulleri ve plas-
tikleri önemli bir yere sahip bulunu-
yor. Özellefltirilen Trabzon Liman› da
‹ran ile ticaret konusunda hayati
önem tafl›yor. Afganistan, Pakistan,
Türkmenistan, Özbekistan, Kazakis-
tan, K›rg›zistan, Tacikistan ve ileride
Çin ve Mo¤olistan tafl›malar›nda
transit ülke konumunda olan ‹ran,
Türk tafl›mac›s› için büyük önem ta-
fl›yor. Zira ‹ran 2000 kilometrelik
transit parkura sahip.

‹RAN, TÜRK YATIRIMCISI ‹Ç‹N
BÜYÜK FIRSATLAR SUNUYOR

ICCIM Baflkan› Mohammed Nahavandian, küre-
selleflme ça¤›nda baflar›n›n yolunun bölgesel ifl-
birli¤inden geçti¤ini ifade etti. Nahavandian,Tür-
kiye’ye ‘iflbirli¤i yapal›m’ ça¤r›s›nda bulundu.

Rona Y›rcal›, ICCIM Baflkan› Nahavandian’a toplant› sonras› plaket verdi.

10 Aral›k’ta DE‹K’in düzenledi¤i “Türk-‹ran ‹fl Forumu” ile Türkiye ve ‹ran aras›ndaki ekonomik iflbirli¤i çabalar› gözle görülür ivme kazand›.

T‹CAR‹ ZEM‹N SA⁄LAMLAfiTIRILDI
Türkiye ve ‹ran aras›nda Kar-

ma Ekonomik Komisyon, Karma
Ulaflt›rma Komisyonu, DE‹K
Türk-‹ran ‹fl Konseyi gibi kurum-
sal mekanizmalar bulunuyor.
2005 y›l› içerisinde Yat›r›mlar›n

Karfl›l›kl› Teflviki ve Korunmas›
Anlaflmas› ve Çifte Vergilenmenin
Önlenmesi Anlaflmas›’n›n yürürlü-
¤e girmesiyle birlikte ülkeler ara-
s›nda ticari anlamda sa¤lam bir
yasal zemin oluflturuldu.



1990’l› y›llardan itibaren dünyada
etkin olan bölgeselleflme e¤ilimi, ül-
keler aras›nda imzalanan serbest ti-
caret anlaflmalar›ndan ortak pazar
anlaflmalar›na varan genifl bir yelpa-
ze içerisinde bölgesel ticaret anlafl-
malar› olarak kendini gösterdi. Avru-
pa Birli¤i (AB) ve NAFTA’n›n bafl›n›
çekti¤i bölgeselleflme e¤iliminin As-
ya’ya yay›lmas› ise di¤er ülkelere k›-
yasla daha yeni bir olgu. Buna karfl›-
l›k dünya ekonomisinde etkisi gide-
rek artan Çin, Japonya, Hindistan ve
h›zla geliflmekte olan ASEAN ülkele-
rinin söz konusu bölgeselleflmeye
dahil olmas› oldukça önemli bir sü-
reç. 1993 y›l›nda yürürlü¤e giren
ASEAN Serbest Ticaret Alan› (AFTA)
d›fl›nda 2000 y›l›na kadar ikili veya
çok tarafl› ciddi bir oluflum bar›nd›r-
mayan Asya’da, 2000 y›l›ndan sonra,
yaklafl›k 25 tane bölgesel ticaret an-
laflmas› imzaland› ve bir o kadar›
için de müzakereler bafllat›ld›. De-
vam eden müzakerelerin de tamam-
lanmas›yla bölgedeki ticaret anlafl-
malar›n›n say›s›n›n 2015 y›l› itibariy-
le ikiye katlanmas› bekleniyor.

EKONOM‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹
‹HT‹YACI ASEAN’I DO⁄URDU

Asya’da yaflanan bölgeselleflme
e¤iliminin kuflkusuz en önemli nede-
ni, 1997’de yaflanan Asya krizinin ar-
d›ndan APEC, ABD ve IMF politikala-
r›yla ilgili yaflanan hayal k›r›kl›klar›
ve bunun sonucunda benimsenen
yeni “Asya Yaklafl›m›” ve ekonomik
iflbirli¤i ihtiyac›. Di¤er bir nedeni ise
Asya’da bölgesel ticaretin de¤iflen ya-
p›s›. Asya’n›n dünya mal ticareti içeri-
sindeki pay› 2006 y›l› itibariyle yüzde
28’e ulafl›rken, hizmet ticaretinde de
dünya ortalamas›n›n üzerinde bir
performans sergiledi. Özellikle ticari
hizmetlerde 2006 y›l›nda yüzde 17’lik
bir art›fl sergileyen Asya, yüzde 12
olan dünya hizmet ticareti art›fl oran›-
n› da ciddi anlamda geride b›rakt›.
Ancak, daha da önemlisi bölgenin
kendi içerisindeki ticaret hacminde
yaflanan art›fl›n büyüklü¤ü. 1990-
2006 aras›nda Asya’n›n di¤er bölge-
lerle yapm›fl oldu¤u ticaret hacmi üç
kat›na ç›karken, bölgenin kendi için-
de yapm›fl oldu¤u ticaret hacmi befl
kat›na ç›kt›. Bu durum bölgedeki ül-
keleri ticari aç›dan birbirlerine ba¤›m-
l› hale getirerek, bölgesel ticaret an-

laflmalar›n›n say›s›n›n ciddi oranda
art›fl göstermesine yol açt›.

Birbirleriyle, komflu ülkelerle ve
hatta ABD ve AB ile k›talararas› STA
imzalamak için adeta bir yar›fl içerisi-
ne giren ülkelerin bafl›n› çeken Çin,
bölgedeki ekonomik liderli¤i ele ge-
çirmek, yeni pazarlara aç›lmak, ham-
madde kaynaklar›na eriflimini garanti
alt›na almak ve tüm dünyaya art›k bir
pazar ekonomisi oldu¤unu kan›tla-
mak istiyor. Bölgedeki di¤er önemli
ekonomik güç olan Hindistan ise
1990’l› y›llardan itibaren benimsedi¤i
Do¤u odakl› ticaret politikas› çerçeve-
sinde, Asya ekonomisine entegre ol-
maya çal›fl›yor. Di¤er taraftan Japonya
bölgede izole olmamak için yeni ifl-
birlikleri kurma aray›fl›nda.

ASEAN 500 M‹LYONLUK B‹R
NÜFUSA SAH‹P BULUNUYOR

Bu ba¤lamda, Do¤u Asya’da her
geçen gün artan rekabet ortam›, böl-
gedeki en eski kurumsal oluflum olan
ASEAN’› da rekabet gücünü art›rma
yönünde harekete geçirdi. Daha fazla
yabanc› yat›r›m çekmek ve bölgedeki
di¤er ülkelerle STA’lar imzalayarak
yeni ihracat pazarlar› yaratmak için
bir dizi giriflimlerde bulunan ASEAN,
son olarak da ASEAN’› 2015 y›l› itiba-
riyle bir “Tek Pazar” ve “üretim taba-
n›” haline getirmek amac›yla geçen
kas›m ay›nda ASEAN Ekonomik Top-
lulu¤u (AEC) Plan›’n› imzalad›.

8 A¤ustos 1967’de Malezya, Fili-
pinler, Tayland, Endonezya ve Sin-
gapur taraf›ndan kurulan ASEAN, s›-
ras›yla Bruney Darussalam, Viet-
nam, Lao PDR, Birmanya ve Kam-
boçya’n›n da örgüte dahil olmalar›y-
la bugünkü halini ald›. 500 milyon-
luk bir nüfusa ve toplamda yaklafl›k
700 milyar dolarl›k gayr› safi yurtiçi
has›laya (GSMH) sahip olan ASEAN,
bu yönüyle bölgedeki en kapsaml›
ekonomik entegrasyonlardan birisi.
Ayr›ca, ASEAN’›n 1992 y›l›nda, ya-
banc› yat›r›m çekme amac›yla olufl-
turdu¤u ASEAN Serbest Ticaret Ala-
n› (AFTA) ve Ortak Etkin Tercihli
Tarife Sistemi (CEPT) bölgedeki ilk
ekonomik entegrasyon olma özelli-
¤i tafl›yor. Sonraki y›llarda hizmetler
ve yat›r›m alanlar›nda da entegras-
yon giriflimlerinde bulunan ASEAN,
son olarak geçen kas›m ay›nda,
2015 y›l› itibariyle ASEAN Ekono-

mik Toplulu¤u’nun kurulmas› ve
bölgede tek pazar oluflturulmas› ka-
rar›n› ald›. Mallar›n, hizmetlerin, ya-
t›r›m›n, iflgücünün ve sermayenin
(belirli ölçülerde) serbest dolafl›m›n›
hedefleyen plan›n ekonomik litera-
türde tan›mlanan ve AB’de baflar›yla
uygulanan tek pazar› oluflturmada
henüz tam olarak olgunlaflmad›¤›
söylenebilir. Sermayenin serbest do-
lafl›m›na getirilen k›s›tlamalar›n yan›
s›ra di¤er bir eksiklik de üçüncü ül-
kelere uygulanan Ortak Gümrük
Tarifesi’nin bulunmamas›.

TÜRK‹YE DE STA
‹MZALAMAK ‹ST‹YOR

Di¤er taraftan, AEC, ASEAN’a
bölgede say›lar› gittikçe artan ticaret
anlaflmalar›nda avantaj sa¤layabilir
ve ASEAN’› bir yat›r›m merkezi hali-
ne gelmesine katk›da bulunabilir.
AEC’in, üye ülkeler aras›ndaki ifllem
maliyetlerinin azalt›larak, üçüncü ül-
keler için uygun bir yat›r›m ortam›
oluflmas›n› sa¤layaca¤› tahmin edili-
yor. Nitekim, plan›n ilk aç›kland›¤›
2003 y›l›nda 24.486 milyon dolar
olan do¤rudan yabanc› yat›r›m giri-
flinin; 2006 y›l›nda 51.480 milyon
dolara ulaflt›¤› görülüyor. En fazla
do¤rudan yabanc› yat›r›m›n finansal
ve ticari hizmetler sektöründe ger-
çekleflti¤i ifade ediliyor.

Bu ba¤lamda art›fl sa¤lanan bir
di¤er husus ise ASEAN’›n taraf oldu-
¤u ticaret anlaflmalar›n›n say›s›. 2005
y›l›nda Çin ile 2006 y›l›nda ise Gü-
ney Kore ile serbest ticaret anlaflma-
s› (STA) imzalayan ASEAN, geçen
kas›m ay›nda da Japonya ile ekono-
mik ortakl›k anlaflmas› imzalad›.
2004 y›l›nda Hindistan’la bafllat›lan
müzakereler ise halen devam edi-
yor. AB ile bir STA imzalanmas› yö-
nündeki görüflmeler ise geçen may›s
ay›nda bafllat›ld›. S›rada ise Yeni Ze-
landa, Avustralya var. Bölgede yafla-
nan bu geliflmeler çerçevesinde Tür-
kiye, Güney Kore ve Hindistan’›n
yan› s›ra ASEAN ile de bir STA imza-
lanmas›n› planl›yor ve bu yönde gi-
riflimlerde bulunuyor. Henüz bakan-
lar nezdinde gerçekleflen bu temas-
lar›n ivedilikle sonuçland›r›lmas›n›n,
Türkiye’nin bölgedeki yat›r›m ve ti-
caret f›rsatlar›n›n de¤erlendirilebil-
mesinde avantajl› konuma geçmesi-
ni sa¤layaca¤› düflünülüyor.
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Asya’da, 2000 y›l›ndan sonra yaklafl›k 25 tane
bölgesel ticaret anlaflmas› imzaland› ve bir o
kadar› için de müzakereler bafllat›ld›. Müzake-
relerin tamamlanmas›yla anlaflma say›s›n›n
2015 y›l› itibariyle ikiye katlanmas› bekleniyor.

Asya’da bölgesel
ticaret anlaflmas›
say›s› yedi y›lda
ikiye katlan›r

Dünya ticaretinin ekseninin
“Bat›’dan Asya-Pasifik”e do¤ru
kayd›¤› saptamas›ndan hareket
eden çal›flmalar son dönemde
gerek yerel, gerek uluslararas›
medyada s›kça ele al›nan konu-
lar›n bafl›nda geliyor. Çin ve Hin-
distan’›n bafl›n› çekti¤i bu büyü-
me hamlesi ile Asya ülkeleri
dünya ortalamas›n›n neredeyse
üç kat› büyürken, dünya ticare-
tinden ald›klar› pay da h›zla art›-
yor. Son befl y›ld›r kesintisiz bü-
yüme yakalad›¤› için gururland›-
¤›m›z Türkiye bu dönemde orta-
lama yüzde 7,5 büyüme gerçek-
lefltirirken, pek çok Asya ülkesi
de ayn› dönemde ortalama yüz-
de 8-10 oran›nda büyüdü.

1995 y›l›nda Do¤u Asya ve Av-
rupa Birli¤i (AB) aras›ndaki tica-
ret hacmi 244 milyar dolar olarak
gerçekleflirken bu rakam 2006 y›-
l›nda 604 milyar dolara ulaflt›. ‹l-
ginç olan bu büyümenin sadece
son Çin ve Hindistan ekonomileri
ile s›n›rl› olmamas›. Tüm olum-
suzluklara ra¤men Afganistan, Vi-
etnam, Mo¤olistan, Tayland,
Kamboçya ve Bhutan’da bile ista-
tistikler bu trendi do¤rular nitelik-
te. 1997 Asya finansal krizinin
onuncu y›ldönümünde bölgenin
krizin etkilerini tamamen bertaraf
etti¤ini, yayg›n, sürdürülebilir ve
dengeli bir büyüme sürecine giril-
di¤ini söylemek mümkün.

D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› tara-
f›ndan 2005 y›l›nda uygulamaya
konan “Asya-Pasifik Aç›l›m Stra-
tejisi”nin de ç›k›fl noktas›n› olufl-
turan bu saptama hemen hemen
her sektörde firmalar›n Asya’da-
ki geliflmeleri takip etmelerini
zorunlu k›larken bir yandan da
bu co¤rafyada hareket etmek
için güvenilir k›lavuz ve elbette
finansman aray›fllar›n› h›zland›r›-
yor. Müteahhitlik firmalar› baflta

olmak üzere Türk ifl dünyas›n›n
yak›ndan tan›d›¤› Orta Asya
cumhuriyetleri ve di¤er bölge
ülkeleri ile çal›fl›rken finansman-
da ciddi s›k›nt›lar yafland›¤› dü-
flünüldü¤ünde tüm Asya’daki en
önemli finansman kaynaklar›n-
dan biri olan Asya Kalk›nma
Bankas› (AKB) hakk›nda Türk
firmalar›n›n bilgi sahibi olmas›
hayati önem tafl›yor.

TÜRK‹YE B‹R KOYUP 4 ALDI
Banka yetkililerine göre üye

oldu¤u 1991 y›l›ndan bu yana
Türkiye’nin performans› banka
ortalamas›n›n çok üzerinde. Üye
ülkelerin firmalar› ülkelerinin ser-
mayeye katk›da bulunduklar› her
bir dolara karfl›l›k iki dolar tuta-
r›nda proje üstlenirken bu oran
Türkiye için neredeyse 1/4. De-
yim yerindeyse bankadaki en iyi
performanslardan birine sahip
Türkiye için “bir koyup dört ald›”
demek yanl›fl olmaz. Üstelik ban-
ka finansman› ile proje üstlenen
aralar›nda STFA, Tekser, Limak,
Do¤ufl gibi Türkiye’nin en büyük
gruplar›n›n da bulundu¤u hemen
hemen her firma bankan›n bütün
proje süreci içinde ne kadar adil,
esnek ve yap›c› oldu¤unu dile
getiriyor. Yani banka ayn› zaman-
da güvenilir bir ortak.

Öte yandan, müteahhitlik ve
mal tedariki için geçerli olan bu
performans bankan›n sadece 2006
y›l›nda yaklafl›k 250 milyon dolar
tutar›nda ve büyük bölümü hibe
niteli¤indeki “teknik destek” paketi
için geçerli de¤il. Üye ülkelerden
yaklafl›k 2 bin 500 bireysel dan›fl-
man›n akredite oldu¤u bankada
Türkiye’den sadece 7 bireysel da-
n›flman kay›tl› ve flimdiye kadar
üstlenilen dan›flmanl›k projesi tuta-
r› da 1 milyon dolar›n alt›nda.

AKB YEN‹DEN YAPILANIYOR
Türkiye bankadan do¤rudan fi-

nansman sa¤layamasa da AKB,
2001 y›l›ndan bu yana bir yeniden
yap›lanma sürecinde. Banka dahi-
linde pek çok temel ilke tart›fl›l›-
yor. Bu prensipler aras›nda proje-
lerin üye d›fl› ülke firmalar›na aç›l-
mas› da var. Bu denli temel nok-

talar tart›flmaya aç›lm›flken Türki-
ye’nin bankadaki konumunun ye-
niden gözden geçirilmesi ve böl-
ge d›fl› üyelerin de projeye ba¤l›
olarak finansman imkân›na kavufl-
mas› Türk firmalar›nca dile getiri-
len konular›n bafl›nda geliyor.

Asl›na bak›l›rsa yeniden yap›-
lanma süreci daha sonuçlanmadan
Türk firmalar› için dolayl› finans-
man olana¤› yarat›lm›fl durumda.
Zira daha önce AKB büyük ölçü-
de üye devletler taraf›ndan öneri-
len projeleri finanse ederken, flim-
dilerde üye ülkelerde ekonomik
geliflmenin özel sektör olmadan
gerçekleflmeyece¤inin giderek da-
ha iyi anlafl›lmas› ile bu ülkelerde-
ki özel sektör taraf›ndan iletilen ve
banka amaçlar› ile paralellik arz
eden projeler giderek daha fazla
destekleniyor. Sözgelimi geçen y›l
yaklafl›k 8 milyar dolar tutar›nda
proje finanse eden AKB, bunun
1.2 milyar dolar›n› özel sektöre
kulland›rd›. Bu oran›n giderek art-
mas› bekleniyor. Bu durumda
özellikle Orta Asya cumhuriyetle-
rinde faaliyet gösteren Türk firma-
lar› bu ülkelerde kurduklar› firma-
lar arac›l›¤› ile ulafl›m baflta olmak
üzere altyap›, telekomünikasyon,
finans, özel sektörün geliflimi,
yoksullu¤un azalt›lmas›, istihda-
m›n desteklenmesi gibi bölgenin
kalk›nmas›na katk›da bulunma
potansiyeli yüksek sektörlerde
banka finansman›ndan do¤rudan
yararlanabilecek.

Asya Kalk›nma Bankas›, Asya
ülkelerinde zaman zaman 35 y›la
ulaflabilen, 10 y›l› geri ödemesiz ve
en düflük faiz oranlar› ile sunulan
en önemli uzun vadeli finansman
kurumlar›ndan biri. Türk firmalar›-
n›n proje bazl› olarak yeni yeni ilgi-
lendi¤i Hindistan, Endonezya, Çin,
Vietnam gibi ülkelerde AKB taraf›n-
dan haz›rlanan “Ülke Strateji Planla-
r›” k›sa ve orta vadede o ülkelerde
hangi sektörlerin ve projelerin des-
teklenece¤ine iliflkin k›lavuz niteli¤i
tafl›yor. Türk özel sektörünün ban-
ka faaliyetlerini daha s›k› takip et-
mesi yeni pazar aray›fl›nda yeni
aç›l›mlar sa¤layabilecek.

Detayl› bilgi için www.adb.org
ve gduman@deik.org.tr

Asya Kalk›nma Bankas›
ve Asya’da ifl yapmak

‹STANBUL’DA AKB BÖLGE OF‹S‹ AÇILAB‹L‹R
1966 y›l›nda kurulan Asya

Kalk›nma Bankas›’n›n halen 48
bölgesel, 19 bölge d›fl› olmak üze-
re toplam 67 üyesi mevcut. Bölge
d›fl› üye statüsündeki ülkeler ban-
kan›n kredi olanaklar›ndan yarar-
lanamamakla birlikte banka kre-
disi ile finanse edilen ifl imkânlar›-
n› de¤erlendirebilme flans›na sa-
hip. Merkezi Filipinler’in baflkenti
Manila’da olan bankan›n 26 ülke-
de ofisi var. Türkiye’de banka ile
iliflkilerden sorumlu kurum olan
Hazine Müsteflarl›¤› yetkilileri ge-

çen aylarda gerekli finansman
kayna¤›n›n bulunmas› halinde ‹s-
tanbul’da bir bölge temsilcilik ofi-
sinin aç›lmas›n› gündeme getirdi.

‹stanbul’da ofis açma fikrinin,
2005 y›l›nda Ermenistan AKB’ye
üye olmadan önce haz›rlanan ve Er-
menistan ekonomisinin geri kalm›fl-
l›¤›nda Türkiye ve Azerbaycan s›n›r
kap›lar›n›n kapal› olmas›n›n pay›n›n
büyük oldu¤u ifade edilen raporun,
AKB’nin Türkiye ile iliflkilerini daha
aktif flekilde yürütmesinin gereklili-
¤inin ortaya ç›kmas› nedeniyle fi-

lizlendi¤i ifade ediliyor. Pek çok
uluslararas› kuruluflun da bölge
merkezinin ‹stanbul’da olmas› ve
Türkiye’nin AKB içinde önem veri-
len bölgesel kalk›nma stratejilerin-
den biri olan CAREC bünyesindeki
ülkeler ile kuvvetli ekonomik ve
kültürel ba¤lara sahip olmas› da bu
oluflumu destekler nitelikte. Hazine
Müsteflarl›¤› bu nedenden dolay›
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
¤i’ne (TOBB) baflvurdu. Söz konu-
su baflvuru, ‹stanbul’un bölgedeki
önemine bir kez daha dikkat çekti.

AKB ÜYEL‹⁄‹ 500 M‹LYON $’LIK PROJE GET‹RD‹
Türkiye, Asya Kalk›nma Ban-

kas›’na (AKB) 1991 y›l›nda üye
oldu. Türk müteahhitlik sektörü-
nün yurtd›fl›na aç›lmas›na öncü-
lük eden STFA Holding o dönem-
de Bangladefl’te AKB taraf›ndan
finanse edilen ve dolay›s›yla yal-
n›zca AKB üyelerinin kat›l›m›na

aç›k olan Jamuna Köprüsü ihale
siyle ilgilenmiflti. Durumu döne-
min Cumhurbaflkan› Turgut
Özal’a iletilmesiyle de Türkiye’nin
üyeli¤i gerçekleflmiflti. Bölge d›fl›
üye ülke statüsünde yer alan Tür-
kiye do¤rudan proje finansman›
sa¤layam›yor. Öte yandan AKB

taraf›ndan finanse edilen projele-
re kat›labiliyor. Türkiye AKB’ye
kat›lma sürecini tamamlad›ktan
sonra STFA’n›n Jamuna Köprüsü
projesini almas›n›n yan› s›ra yak-
lafl›k 500 milyon dolar tutar›nda
projeye imza atmas›n› sa¤layan
bir kap›y› aralam›fl oldu.

GÖKfi‹N
DUMAN
Güney ve Do¤u Asya

‹fl Konseyleri Koordinatörü

g d u m a n @ d e i k . o r g . t r

BURCU
MÜDERR‹S
DE‹K ArGe Departman›
Koordinatör Yard›mc›s›

b m u d e r r i s @ d e i k . o r g . t r
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KURESEL7 OCAK 2008
PAZARTES‹ DE‹K’TEN

Bu y›l 20’nci y›l›n› bir dizi et-
kinlikle kutlamaya bafllayan D›fl
Ekonomik ‹liflkiler Kurulu (DE-
‹K) flimdi de Anadolu’da faaliyet
gösteren üreticilerin d›fl ekono-
mik aç›l›mlar›na destek olmak
amac›yla Anadolu turuna ç›k›-
yor. DE‹K’in bu amaçla 24 ili
dolaflmas› planlan›yor.

DE‹K, 20’nci y›l›n› kutlad›¤›
2008’de birçok etkinli¤e imza at-
maya haz›rlan›yor. Yap›lmas›
planlanan öncelikli projelerden
ilki 2008 y›l›nda Türkiye’nin sa-
nayi ve ticarette öne ç›kan illeri-
nin odalar›yla daha s›k› iflbirli¤i
yapmak üzere 24 ildeki 30 odada
DE‹K temsilcisi bulundurulmas›.

ANADOLU’YA ‹HRACATIN
YOLUNU GÖSTERECEK

DE‹K’in söz konusu çal›flmay›
bafllatmas›n›n as›l nedeni ise
önümüzdeki dönemde özellikle
Anadolu’daki üretici, sanayici ve
Küçük ve Orta Boy ‹flletmeler’in
(KOB‹) d›fl ekonomik iliflkiler an-
lam›ndaki faaliyetlerine daha ya-
k›ndan destek olabilmek ve bu-
güne kadar faaliyetlerini büyük
oranda ‹stanbul merkezli yürüt-
mekte olan kurumun bundan
böyle ‹stanbul d›fl›na yönelik da-
ha çok projenin ve etkinli¤in ön-
cüsü olmas›n› sa¤lamak.

Çal›flman›n ilk ad›m› olarak
DE‹K temsilcileri belirlenerek 28
Ocak-1 fiubat tarihleri aras›nda
befl ifl günü süren bir oryantas-
yon program›na kat›l›mlar›n›n
sa¤lanmas› planlan›yor. Program
çerçevesinde Türkiye Odalar ve

Borsalar Birli¤i (TOBB)/DE‹K
Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu
ve DE‹K ‹cra Kurulu Baflkan›
Rona Y›rcal›’n›n konuflmalar›,
kurumsal tan›t›m, kat›l›mc›lar›n
Türkiye’nin d›fl iliflkiler, d›fl tica-
ret ve yat›r›m politikalar›na ilifl-
kin genel seminerlerle bilgilen-
dirilmesi yer al›yor.

Program›n tamamlanmas›n›n
ard›ndan temsilcilerin illerindeki
DE‹K faaliyetlerinin koordinas-
yonunu ve tan›t›m›n› sa¤lamala-
r›, illerinde d›fl ticaret yapan ya
da yapmak isteyen, yabanc› or-
tak arayan firmalar›n sektörel
bazda veri taban›n› haz›rlamala-
r›, DE‹K üyeli¤i ile ilgili bilgilen-

dirme faaliyetlerinde bulunmala-
r›, d›fl ekonomik iliflkiler anla-
m›nda illerinde karfl›lafl›lan so-
runlar› kurula iletmeleri, bu so-
runlara çözüm önerileri geliflti-
rilmesine iliflkin DE‹K ile bilgi
ve görüfl al›flveriflinde bulunul-
mas›, ortak faaliyet gerçekleflti-
rilmesi hedefleniyor.

24 ildeki 30 ticaret
ve sanayi odas›nda
temsilcilik açmaya
haz›rlanan D›fl Eko-
nomik ‹liflkiler Ku-
rulu, Anadolu’daki
üretici, sanayici ve
KOB‹’lerin ihracat
faaliyetlerine destek
olmay› planl›yor.

Temiz Enerji
konferans› 29
Ocak’ta yap›l›yor

Enerji Bakan› Hilmi Güler

Sosyal yaflam›n sa¤l›kl› bir bi-
çimde sürdürülebilmesi için haya-
ti önem tafl›yan enerji temininin
emniyetli ve çevreye zarar verme-
yecek bir flekilde gerçeklefltiril-
mesinin giderek önem tafl›d›¤›
son dönemde Türk- Amerikan ‹fl
Konseyi (TA‹K), ATC (American
Turkish Council) ve TÜB‹TAK ifl-
birli¤i ile 29-30 Ocak tarihlerin-
de Temiz Enerji Konferans›’n› dü-
zenliyor. Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakan› Hilmi Güler ve ABD
Enerji Bakanl›¤› üst düzey tem-
silcilerinin kat›l›m›yla gerçeklefl-
tirilmesi beklenen konferans kap-
sam›nda Türkiye’de artan enerji
ihtiyac› sonucu daha fazla verim,
daha az emisyon için uygulanabi-
lecek teknolojiler ve alternatif
kaynaklar›n kullan›m› konular›
ABD’li yetkililerin teknik bilgi ve
yöntemleri ile birlikte masaya ya-
t›r›lacak. Ayr›ca, konferans kap-
sam›nda temiz kömür, su, temiz
linyit, günefl, rüzgâr ve biyodizel
gibi yeni jenerasyon üretim tek-
nikleri üzerine bilgilendirme otu-
rumlar› düzenlenecek.

‹cra Kurulu
onay›n› bekleyen
yeni DE‹K üyeleri

DE‹K’in ocak
ay› takvimi

14 OCAK
■ Baflbakan Recep Tayyip Erdo-
¤an’›n ‹spanya ziyareti vesilesiyle
Türk-‹spanyol ‹fl Forumu / Madrid

27-30 OCAK
■ Türk-Portekiz ‹fl Konseyi Türki-
ye Seminerleri / Lizbon-Porto

29-30 OCAK

■ TA‹K-ATC-TÜB‹TAK “Temiz
Enerji Konferans›” / ‹stanbul
■ Türkiye G.Kore KEK Toplant›-
s›’na Kat›l›m / Ankara
■ Yunanistan Baflbakan› Kostas
Karamanlis’in Türkiye ziyareti
/ Ankara, ‹stanbul

K I S A K I S A A J A N D A

Irak ikinci
kez ‘mercek’
alt›nda

Geçen ay D›fl Ekonomik ‹lifl-
kiler Kurulu (DE‹K), Irak ko-
nusunda gerek kamuoyunu ge-
rekse üyelerini bilgilendirmek
amac›yla A’dan Z’ye Irak konu-
sunu çeflitli yönleriyle ele alan
ve periyodik olmas› öngörülen
bir çal›flma haz›rlam›flt›. “Irak
Mercek”in ikincisi de geçen
günlerde www.deik.org.tr’de ya-
y›nlanmaya baflland›. Bu ayki
say›da Kerkük Referandumu’na
iliflkin geliflmeler, Türkiye’deki
Irak sermayesi hakk›nda bilgi-
ler, Irak-Suriye Ticaret Anlafl-
mas› hakk›nda merak edilenler,
Irak’›n Yeniden ‹nflas› Özel Mü-
fettifli’nin 3 ayda bir sundu¤u
rapor, Musul baraj›n›n y›k›lma
tehlikesi gibi daha pek çok ko-
nu siteden takip edilebilir.

Ülke bültenleri
DE‹K iflbirli¤i ile
NTVMSNBC’de
DE‹K-NTVMSNBC iflbirli¤i ile

www.ntvmsnbc.com adresinde ya-
y›nlanmaya bafllanan son bilgilere
göre güncellenmifl ülke bültenle-
rinde Rusya, M›s›r ve son olarak
da Fransa okuyuculara sunuluyor.
Çin ülke bülteni ile bafllayan seriyi
Irak, Pakistan, Brezilya, Almanya,
Japonya ve ABD gibi daha pek çok
ülkenin takip edece¤i belirtiliyor.
Ülke bültenleri çerçevesinde ince-
lenen ülkenin ekonomik ve siyasi
analizleri, ticari iliflkileri, sektör-
lerin görünümü ve istatistiki
de¤erlendirmeler yer al›yor.

2007
■ Aceminor D›fl
Ticaret ve Makina Afi- ‹stanbul

■ AE Arma-Elektropanc
Elektromekanik Sanayi
Mühendislik Taahhüt
ve Ticaret Afi- ‹stanbul

■ At›l›m Ka¤›t Ürünleri
ve Bas›m Sanayii
Ticaret Afi- ‹stanbul

■ Burak Alüminyum
San. ve Tic. Ltd. fiti- ‹stanbul

■ Çemberlitafl Hamam
‹flletmecili¤i Tur. ‹nfl.
San. ve Tic. Afi- ‹stanbul

■ Demir- Halkbank
(Nederland) N.V. - ‹stanbul

■ S.S. Tarifl Pamuk
ve Ya¤l› Tohumlar
T.S.K.B. - ‹zmir

2008
■ Tempa Pano San.
ve Tic. Ltd. fiti.- Kocaeli

■ Tempa Sistem Elekt.
Otom. San. Tic. Afi Kocaeli

■ Hisarlar Makina San.
Tic. A.fi. Eskiflehir

Türkiye ve ‹spanya’n›n ön-
cülük etti¤i “Medeniyetler ‹tti-
fak›” giriflimi çerçevesinde dü-
zenlenen 1. Medeniyetler ‹ttifa-
k› Forumu, 15-16 Ocak tarihleri
aras›nda Madrid’te gerçekleflti-
rilecek. Ülkelerle kültürler ara-
s›nda büyüyen polarizasyon
sorununun gidirilmesi ve kül-
türleraras› anlay›fl›n gelifltiril-
mesi yollar›n›n ele al›naca¤›
1’nci Medeniyetler ‹ttifak› Foru-
mu’na kat›lacak siyasi liderler,
uluslararas› ve bölgesel kurulufl
temsilcileri, iflbirli¤i ajanslar›,
sivil toplum ve vak›f temsilcile-
rinin, tüm dünyadaki uluslar ve
kültürler aras›ndaki artan ku-
tuplaflmayla yüzleflmenin yolla-
r›n› araflt›rmay› amaçlad›klar›
bunun yan› s›ra küresel ölçekte
çok kültürlülük anlay›fl› için
yeni yollar gelifltirmeye çal›fla-
caklar› belirtiliyor.

TÜRK-‹SPANYOL ‹fi FORUMU
GERÇEKLEfiT‹R‹LECEK

Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an’›n ziyareti vesilesiyle
Türk-‹spanyol ‹fl Konseyi ve
‹spanya Odalar Birli¤i de 14
Ocak’ta Madrid’de, iki ülke
baflbakanlar›n›n kat›l›m›yla
Türk-‹spanyol ‹fl Forumu dü-
zenliyor. Geçen ay ICEX ve
DE‹K iflbirli¤iyle gerçekleflti-

rilen ‹spanyol ve Türk ifla-
damlar›n›n buluflmas› sonu-
cunda görülen ifl potansiyeli-
nin gelifltirilebilmesi ve yeni-
den gözden geçirilmesi ama-
c›yla düzenlenecek ifl foru-
muna her iki taraftan da yük-
sek bir kat›l›m olmas› bekle-
niyor. Forum ayr›ca Baflba-
kan’›n ziyaretiyle birlikte
sorunlar›n dile getiril-
mesi anlam›nda ayr›
bir önem tafl›yor.
Türkiye ile iflbirli¤ini
gelifltirmek isteyen
‹spanyol firmalar›n›n
otomotiv, biliflim,
elektronik, elektrikli
alet ve makine, turizm,
gayr›menkul, enerji, çev-
re, inflaat ve mü-

hendislik konular›nda ortak-
l›klar kurarak Türk pazar›na
girmek istedi¤i ifade ediliyor.
Belirtilen sektörlerin yan› s›ra
inflaat malzemeleri, tekstil ve
giyim, metalurji, g›da, amba-
laj, sa¤l›k ve finansal hizmet-
ler gibi alanlar›n da gelecek
vaat etti¤ine iflaret ediliyor.

1’nci Medeniyetler ‹ttifak›
Forumu 15 Ocak’ta Madrid’de

17 y›ld›r Meksika ‹stanbul Fah-
ri Konsoloslu¤u görevini yapan
Varol Dereli’nin Kurucu Baflkan
olarak belirlendi¤i Türk-Meksika
‹fl Konseyi’nin 2008 y›l›nda faali-
yete geçmesi planlan›yor. Dün-
yan›n 14’üncü büyük ekonomisi
olan Meksika, 1994 y›l›nda ABD
ve Kanada ile imzalad›¤› NAFTA
Anlaflmas› sayesinde ticari per-
formans bak›m›ndan kayda de-
¤er bir geliflme gösterdi.

Ekonomisinin ABD ile olan ti-
caretine büyük ölçüde ba¤›ml›l›¤›-
n› göz önünde bulunduran Meksi-
ka Hükümeti, uluslararas› ekono-
mik iliflkilerini çeflitlendirme çaba-
s›na girerek, 2000 y›l›nda AB ile
bir Serbest Ticaret Anlaflmas› (STA)
yapt›. Bugün itibariyle toplam 42
ülke ile STA’ya imza atan Meksika
daha fazla ülke ile STA yap›lmas›n›
istemeyen ifl çevrelerinin güçlü
muhalefetinden dolay› Türkiye ile
görüflmelere bafllamaktan kaç›n›-
yor. AB ve NAFTA ile yap›lan an-
laflmalar Meksika’n›n di¤er ülke-
lerle ticarete olan ihtiyac›n› k›s›tla-
y›c› nitelik tafl›yor. Meksika ile ifl
yapmak isteyen firmalar Türk-
Meksika ‹fl Konseyi’ne üye olabilir.

Türk-Meksika
‹fl Konseyi
kuruldu

DE‹K Anadolu’daki
iflletmeleri yurtd›fl›na

açmak için kollar› s›vad›
DE‹K

Ankara’da da
temsil edilecek
1988 y›l›ndan bu yana faali-

yetlerini ‹stanbul merkezli ola-
rak yürüten D›fl Ekonomik ‹liflki-
ler Kurulu (DE‹K) geçti¤imiz
günlerde An-
kara’da bir
temsilcilik aç-
t›. Kurul’un
Ankara tem-
s i l c i l i ¤ i n i
TOBB’da Uz-
man Yard›mc›-
s› görevinde
bulunan Se-
nem Aslan yürütüyor. Türkiye’nin
baflkentinde de çal›flmalar›na t›p-
k› ‹stanbul’da oldu¤u gibi devam
edecek olan DE‹K, Ankara’dan
Anadolu’da bulunan ve yurtd›fl›
ile ba¤lant›da sorun yaflayan ifla-
damlar›na daha kolay ulaflmay›
hedefliyor. Ayr›ca, Ankara’daki
kamu kurum ve kurulufllar› ve
diplomatik misyon temsilcilikleri
ile iliflkileri daha yak›n sürdür-
mek de DE‹K Ankara temsilcili-
¤inin amaçlar›ndan bir di¤eri.

Senem Aslan

Baflbakan
Recep Tayyip Erdo¤an

DE‹K yay›nlar›na ulaflmak için
wwwwww..ddeeiikk..oorrgg..ttrr

adresine baflvurabilirsiniz
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