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Türk ekonomisinin itici gü-
cü KOB‹’lerin uluslararas› piya-
salara aç›lmas›n› sa¤lamak ve
rekabet güçlerini art›rmak ama-
c›yla D›fl Ekonomik ‹liflkiler Ku-
rulu (DE‹K), Küçük ve Orta Öl-
çekli Sanayii Gelifltirme ve Des-
tekleme ‹daresi Baflkanl›¤›
(KOSGEB) iflbirli¤i karar› ald›.
Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan, TOBB Baflkan› M. Ri-
fat Hisarc›kl›o¤lu, DE‹K ‹cra

Kurulu Baflkan› Rona Y›rcal› ve
KOSGEB Baflkan Vekili Mustafa
Kaplan’›n kat›l›m›yla 14 Ocak’ta
gerçeklefltirilen imza töreninde
konuflan TOBB/DE‹K Baflkan›
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, söz ko-
nusu protokol ile KOB‹’lerin,
uluslararas› piyasalara aç›lmas›-
n› sa¤lamay›, rekabet güçlerini
art›rmay› ve ekonomik krizlere
karfl› dayan›kl› hale getirilmesini
amaçlad›klar›n› belirtti. Sayfa 2

Mali krizin etkilerinin tüm
piyasalarda hissedildi¤i günü-
müzde, Bat› baflta olmak üzere
geliflmifl ve geliflmekte olan
tüm ülkeler, krizden en az etki-
lenmesi beklenen Körfez ülke-
leri ile iliflkilerini gelifltirmek
üzere kollar›n› s›vad›. DE‹K de
Türkiye’nin bu yar›flta kendine
yer edinebilmesi için “2009
Körfez Stratejisi”ni haz›rlad›. Bu
kapsamda, fiubat ay› süresince
1’i Cumhurbaflkanl›¤› di¤eri ba-

kanl›k düzeyinde olmak üzere
Körfez ülkelerine 3 seyahat dü-
zenleyecek olan DE‹K, 2009’da
Körfez bölgesine iliflkin faali-
yetlerini yo¤unlaflt›racak. DE‹K,
3-5 fiubat tarihlerinde Cumhur-
baflkan› Gül ile Suudi Arabis-
tan’a, 16-19 fiubat tarihlerinde
Maliye Bakan› Unak›tan ile Bir-
leflik Arap Emirlikleri’ne gide-
cek. 9 fiubat’ta da Türk-Oman
‹fl Konseyi Ortak Toplant›s› ger-
çeklefltirilecek. Sayfa 12

DE‹K’ten Körfez’e
yeni aç›l›mlar

KOSGEB Baflkan Vekili Kaplan, Sanayi ve Ticaret Bakan› Ça¤layan,
TOBB/DE‹K Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, DE‹K ‹cra Kurulu Baflkan› Y›rcal›

DE‹K ve KOSGEB
güç birli¤ine gidiyor

BABACAN’A KOSOVA
Z‹YARET‹NDE DE‹K
EfiL‹K ETT‹

DE‹K bünyesinde faaliyetle-
rini özel amaçl› ifl konseyi statü-
sünde sürdüren Dünya Türk ‹fl
Konseyi (DT‹K), Dünya Türk
Giriflimcileri Kurultay›’n› 10-11
Nisan 2009 tarihlerinde “Küresel
Güç Türkiye” temas›yla Lütfi
K›rdar Uluslararas› Kongre ve
Sergi Saray›’nda gerçeklefltire-
cek. D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›
(DTM) ve D›fl Ekonomik ‹liflki-
ler Kurulu (DE‹K) iflbirli¤i ile
gerçeklefltirilecek olan ve Dev-
let Bakan› Kürflad Tüzmen’in
destekledi¤i Kurultay’a Cumhur-
baflkan› Abdullah Gül, Baflba-
kan Recep Tayyip Erdo¤an’›n
da kat›laca¤› bildiriliyor. Kurul-
tay, Latin Amerika’dan, Asya’ya,

Ortado¤u’dan, Afrika’ya ve Av-
rasya’ya dünyan›n dört bir ya-
n›nda ticari anlamda önemli ba-
flar›lara imza atan Türk ifladam-
lar›n›n, örgüt temsilcilerinin ve
ekonomistlerin aralar›nda bu-
lundu¤u 2000 kifliyi ayn› çat› al-
t›nda buluflturacak. Sayfa 11

Dünya Türk Giriflimciler
Kurultay› ‹stanbul’da

DE‹K GRC ÜYEL‹⁄‹NE KABUL ED‹LD‹ 12

H‹SARCIKLIO⁄LU, TÜZMEN
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D›fliflleri Bakan› Ali
Babacan’›n Kosova ve
Bosna Hersek’e
gerçeklefltirdi¤i ziyarete
DE‹K, ifladamlar›
heyetiyle efllik etti.

TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤-
lu, geçti¤imiz Aral›k ay›nda Baflbakan
Erdo¤an’›n da kat›l›mc›lara hitab etti¤i
DE‹K Genel Kurulu’nda dünyan›n ge-
çirmekte oldu¤u dönüflüme flu sözlerle
dikkat çekmiflti: “Tarih bize bugünleri
de gösterdiÖ ‹ngiltere Baflbakan› Kör-
fez ülkelerini dolaflarak küresel kriz-
den ç›k›fl için yard›m talebinde bulun-
du.” “Körfez ülkeleriyle nas›l bir eko-
nomik iflbirli¤i gelifltirebilir?” Bu soru
sadece Türkiye’nin de¤il, tüm dünya-
n›n gündeminde. Hidrokarbon kay-
naklar›ndan elde ettikleri gelir do¤ru-
dan ve dolayl› yollarla yabanc› yat›r›m
kapasitelerini, ihtiyaç duyduklar› mü-
teahhitlik hizmetlerini, sanayi ve hiz-
met ithalatlar›n›, vatandafllar›n›n turizm
harcamalar›n›, (bulunduklar› co¤rafya-
n›n k›r›lgan yap›s› nedeniyle) savunma
sanayi bütçelerini hep yüksek tutuyor.
Bu anlamda Körfez ülkeleri hem gelifl-
mifl hem de geliflmekte olan ekonomi-
ler için iyi bir müflteri. Özellikle de
paran›n eskisi kadar ak›flkan ol-
mad›¤› 2009 için. Peki, iyi niyet
temennileri ve sahip olunan
aflikâr potansiyele dair vurgu-
lar› bir kenara b›rakal›m:
Türkiye ne yapmal›? Küresel,
Körfez dosyas›nda sanayi-
den, yat›r›ma ve turizme, lo-
jistikten, inflaata ve hizmete
kadar farkl› sektörlerde faaliyet
gösteren ifladamlar›n›n mali kriz
sürecinde ve mali krizden sonra
Türkiye-Körfez ortakl›¤› konusundaki
görüfllerini ayn› çat› alt›nda topluyor
ve Körfez ülkelerinin bir yat›r›m gü-
zergah› olarak Türkiye’yi tercih etme-
lerinin muhtemel “nedenlerini” Küre-
sel okuyucular› için masaya yat›r›yor.

‹fiS‹ZL‹K S‹GORTASI SAYFA 10

KÖRFEZ
ÜLKELER‹
Küresel mali kriz petrodolar milyarderi Körfez ülkelerine ilgiyi
art›r›rken Türkiye de gerek tarihsel gerekse co¤rafi olarak dirsek
temas›nda bulundu¤u bu ülkelerle iliflkilerini gelifltirmek için
“Ne yapmal›” sorusunu her gün daha fazla sormaya bafllad›. Ma-
li krizin getirdi¤i karanl›¤› da¤›tacak ›fl›k do¤udan m› yükselecek?

DIfi EKONOM‹K ‹L‹fiK‹LER KURULU fiUBAT TAKV‹M‹ SAYFA 3’TE

Körfez bölgesinde yat›r›m› bulunan DE‹K
üyesi Türk flirketlerle de bir anket ger-
çeklefltirdik: Sonuçlar çarp›c›. Yap›-
lan ankette “Neden Körfez ülkele-
rinden Yat›r›m Çekemiyoruz?” so-
rusunu flirketlerin yüzde 82’si Tür-
kiye’yi ve ekonomisini yeterince ta-
n›mamalar› fleklinde de¤erlendiri-
yor. fiirketlerin yüzde 92’si ise
üçüncü ülke ve bölgelerde ortak ya-
t›r›mlar yap›labilece¤i ama bu imkâ-
n›n›n de¤erlendirilemedi¤i görüflünde.

DE‹K ÜYELER‹
KÖRFEZ ORTAKLI⁄INI
DE⁄ERLEND‹RD‹

DE‹K ‘KÖRFEZ ANKET‹’
SONUÇLARI VE
YORUMLARI
SAYFA 4-5’TE

HERKES‹N GÖZÜ ONLARIN ÜZER‹NDE

NEDEN KÖRFEZ ÜLKELER‹NDEN
YATIRIM ÇEKEM‹YORUZ ?

KÖRFEZ ÜLKELER‹ MAL‹
KR‹ZDEN NE ZAMAN SIYRILIR ?

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE ORTAK
YATIRIMLAR YAPAB‹L‹R‹Z AMA
BU ‹MKANI DE⁄ERLEND‹REM‹YORUZ

Türkiye’yi ve ekonomisini
yeterince tan›m›yorlar

2009 y›l› içinde

Kat›l›yorum

%82

%32

%92
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D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu (DE-
‹K), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Ge-
lifltirme ve Destekleme ‹daresi Baflkan-
l›¤› (KOSGEB) ile iflbirli¤i protokolüne
imza att›. Sanayi ve Ticaret Bakan› Za-
fer Ça¤layan, TOBB Baflkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, DE‹K ‹cra Kurulu Bafl-
kan› Rona Y›rcal› ve KOSGEB Baflkan
Vekili Mustafa Kaplan’›n kat›l›m›yla 14
Ocak’ta gerçeklefltirilen imza törenin-
de konuflan TOBB/DE‹K Baflkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, söz konusu proto-
kol ile KOB‹’lerin, uluslararas› piyasa-
lara aç›lmas›n› sa¤lamay›, rekabet
güçlerini art›rmay› ve ekonomik kriz-
lere karfl› dayan›kl› hale getirilmesini
amaçlad›klar›n› belirtti.

Türk özel sektörünün küresel eko-
nomik sisteme entegrasyonu için çal›fl-
malar›n› sürdüren D›fl Ekonomik ‹liflki-
ler Kurulu’nun (DE‹K) ulusal KOB‹
stratejisi kapsam›nda Türk ekonomisi-
nin lokomotifi konumunda olan küçük
ve orta boy iflletmelerin küresel piya-
salarda etkin bir flekilde ifl yapabilmesi
için çal›flmalar yürüttü¤üne iflaret eden
Hisarc›klo¤lu, imzalanan DE‹K-KOS-
GEB ‹flbirli¤i Protokolü’nün temel he-
definin, KOB‹’leri uluslararas› piyasaya
açmak oldu¤unun alt›n› çizdi.

KOB‹’LER‹N ‹HRACAT PAYINI
ARTIRMAYI HEDEFL‹YORUZ

DE‹K’in Oda Temsilcili¤i Sistemi ile
25 ilde 31 ticaret ve sanayi odas›nda
temsilciye sahip oldu¤unu ve bu yolla
Türkiye’nin her taraf›nda bulunan KO-
B‹’lerle daha kolay irtibat sa¤lad›¤›n›
belirten TOBB DE‹K Baflkan›, “KO-
B‹’lerin uluslararas› piyasalara aç›lma-
s›n› ve ekonomik krizlere karfl› daya-
n›kl› hale gelmesini sa¤lamay›, rekabet
güçlerini art›rmay› amaçl›yoruz. KO-
B‹’lerin teknik, ticari, finansal ve ortak
yat›r›m konular›nda yurt d›fl›ndaki ifl-
letmelerle iflbirli¤i kurmalar›na ve
uluslararas› ifl ba¤lant›lar› yapmalar›na
katk›da bulunmay› hedefliyoruz. Bu ifl-
birli¤i ile DE‹K’in ‹fl Konseyleri ve d›fl

pazarlardaki deneyimi ile KOSGEB’in
KOB‹ alan›ndaki deneyimlerinin bir-
lefltirilerek, KOB‹’lerin ihracat pay›n›
art›raca¤›z” fleklinde konufltu. Protoko-
lün imza töreninde konuflma yapan
Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤la-
yan ise, SSK ve vergi borcu oldu¤u
için KOSGEB kredilerinden yararla-
namayan iflletmelerin bugünden iti-
baren krediden daha rahat yararlana-
ca¤›n› bildirdi. ‹stihdam konusunda
yap›lan 5 puanl›k indirimin iflletme-
ler taraf›ndan önemli flekilde kulla-
n›lmaya baflland›¤›n› dile getiren
Ça¤layan, geçen y›l›n Ekim ay›nda 5
puanl›k indirimden yararlanan ifllet-
me say›s›n›n 297 bin ve gerçeklefltiri-
len indirim tutar›n›n da 201 milyon
44 bin 630 YTL oldu¤unu kaydetti.

Ekonomi Koordinasyon Kurulunda
(EKK) mevcut iflletmelerin istihdam›n›n
korunmas› ve iflten ç›karmalar›n önüne
geçilmesi amac›yla K›sa Çal›flma Öde-
ne¤i uygulamas›ndan daha genifl flekil-
de iflletmelerin yararlanmas› konusun-
da bir çal›flma yap›ld›¤›n› belirten Ça¤-
layan, Kredi Garanti Fonunun da çal›fl-
malar›n› sürdürdü¤ünü ancak buna ila-
ve olarak yeni kredi garanti sistemiyle
ilgili bir tak›m çal›flmalar›n flu anda ba-
kanl›¤›n›n ve hükümetin gündeminde
oldu¤unu söyledi. Ça¤layan, bankalar-
la, reel sektör aras›nda mevcut krediler
konusunda problemlerin yafland›¤› bir
ortamda bu çal›flman›n son derece
önemli aç›l›m getirece¤ini ifade etti.

D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu (DE-
‹K)/Türk-Amerikan ‹fl Konseyi, 23
Ocak’ta ABD’nin yeni Ankara Büyükelçi-
si James Jeffrey’in kat›l›m›yla Çal›flma Ye-
me¤i düzenledi. DE‹K ‹cra Kurulu Baflka-
n› Rona Y›rcal›, Türk-Amerikan ‹fl Konse-
yi Baflkan› Haluk Dinçer ve çok say›da ifl
adam›n›n kat›ld›¤› toplant›da Amerika’n›n
seçim sonras› süreci ve ekonomik kriz gi-
bi konulara de¤inildi. Büyükelçi Jeffrey
toplant› s›ras›nda yapt›¤› konuflmas›nda,
Türkiye’nin ABD’de temsil edilmesine
iliflkin sorulan bir soru üzerine, Washing-
ton ekran›nda bulunman›n önemine ifla-
ret ederek, “Türkiye Washington perde-
sinde var. Türkiye’den beklentiler yük-
sek. Uzun bir dostlu¤umuz var” fleklinde
konufltu. Obama baflkanl›¤›ndaki yeni
yönetimin henüz her fleye karar vermifl
olmad›¤›n›, bunun için biraz zaman ge-
rekti¤ini ifade eden Jeffrey, “Ama iyim-
serlikle, Türkiye’nin önemli müttefik ol-
du¤unu bilerek bafllad›k” dedi. Türkiye
ile ABD’nin her konuda anlaflmak zorun-
da olmad›¤›n› belirten Jeffrey, iki ülke
aras›nda en önemli problemin ne oldu-
¤una iliflkin bir soruya flu yan›t› verdi:
“Potansiyel konular var. Evet, K›br›s me-
selesi. ‹yi geliflmeler oldu¤unu duyuyo-
ruz. Ermenistan Türkiye aras›ndaki iliflki-
ler de özellikle Abdullah Gül’ün Ermenis-
tan ziyareti önemli. Pek çok fley de¤ifli-
yor. Tabi bu biraz zaman alacak. Her iki
taraf da bu süreci devam ettirmeli. Orta
Do¤u, giderek artan ABD-Türkiye iflbirli¤i-
ne sahne olacak. Türkiye bölgede iflbirli¤i
konusunda en çok potansiyele sahip ülke.”

D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu (DE‹K) Türk-
Alman ‹fl Konseyi Baflkan› Do¤ufl Holding Yö-
netim Kurulu Baflkan› Ferit fiahenk, Almanya
Ankara Büyükelçisi Dr. Eckart Cuntz, Krone
CEO’su Jürgen Föhrenbach ve Bild gazetesi
Yay›n Yönetmeni Kai Diekmann’›n kat›l›m›yla
‹stanbul’da, Almanya Büyükelçili¤inin Yazl›k
Rezidans›’nda düzenlenen bir bas›n toplant›s›y-
la Türk-Alman iliflkilerinin ve Türkiye’nin
önündeki yeni döneme iliflkin bilgiler verdi.

Yeniden yap›lanan DE‹K/Türk-Alman ‹fl
Konseyi’nin tan›t›lmas›, ‹fl Konseyi’nin iki ülke
aras›ndaki ticari ve ekonomik iliflkilerin gelifl-
tirilmesine yönelik ciddi bir platform ve mu-
hatap oldu¤unun vurgulanmas› ve ‹fl Konse-
yi’nin önümüzdeki dönem öngörülen faaliyet-
lerinin aktar›lmas› amac› ile düzenlenen top-
lant›ya, Türk-Alman ‹fl Konseyi Bas›n Komite-
si üyeleri Do¤an Yay›n Holding CEO’su Meh-
met Ali Yalç›nda¤ ve ifladam› Cüneyd Zapsu
da kat›ld›. ‹ki ülke aras›ndaki ticari iliflkilerin

kriz döneminde öneminin daha da artt›¤›na
de¤inilen toplant›da, Dr. Eckart Cuntz, “‹ki ül-
ke olarak önemli iflleri birlikte yap›yoruz. Bu
dönemde birbirimizin arkas›nda durmal›y›z”
dedi. Kriz döneminde Almanya ile iflbirli¤ini
her alanda gelifltirmenin büyük önem tafl›¤›-
na de¤inen fiahenk’e global krizin iki ül-
ke aras›ndaki ifl iliflkilerini ne yönde etki-
leyece¤i hat›rlat›ld›¤›nda, “Pek çok kriz
atlat›ld› ama belki de en derini bu. Bu
kriz likidite veya kredi krizi olmay› aflt›.
Güven krizine dönüfltü. Asl›nda dünyada
flu anda para var. Ama bu paralar bono

ve tahvillerde duruyor. ‹nsanlar paray›
yeniden dolafl›m sokmak için fiyatlar›n
biraz daha düflmesini bekliyor” diye ko-
nufltu. Türkiye’nin krizde bankac›l›k sek-
törü olarak bak›ld›¤›nda yara almam›fl ol-
du¤unu belirten Ferit fiahenk flöyle ko-
nufltu: “Bu dönemde Türkiye’deki yaban-
c› bankalar iyi s›nav verdi. Ama genel
olarak bak›ld›¤›nda her Türk ifladam›,
“Acaba yar›n ne olacak diye düflünmek
zorunda. Bu yüzden f›rsat olsa da bekli-
yor. Türklerin 5-6 ay sonra çok ilginç ha-
berler verece¤ini zannediyorum.”

Ferit fiahenk, ekonomik kriz döneminde Almanya ile iflbirli¤inin önem tafl›d›¤›n› söyledi.

DE‹K, KOSGEB ile
iflbirli¤i protokolü imzalad›
Türk ekonomisinin itici

gücü KOB‹’lerin
uluslararas› piyasalara
aç›lmas›n› sa¤lamak ve

rekabet güçlerini
art›rmak amac›yla
DE‹K ve KOSGEB

iflbirli¤i karar› ald›.

DE‹K/Türk-Özbek ‹fl Konseyi, 21-24
Aral›k tarihleri aras›nda Özbekistan’a dü-
zenledi¤i ziyaret s›ras›nda ifl konseyi kar-
fl› kanad›yla anlaflma imzalad›. Türk-Öz-
bek ‹fl Konseyi Baflkan› Ruflen Çetin, D›fl
Ticaret Müsteflarl›¤› (DTM) ve Uluda¤ ‹h-
racatç› Birlikleri’nden (U‹B) temsilcilerle
birlikte geçti¤imiz Aral›k ay›nda Özbekis-
tan’a gerçeklefltirdi¤i ziyaret s›ras›nda ifl
konseyi karfl› kanad› ile de temaslarda
bulunduklar›n› kaydederek, ihracatç› fir-
malar›n pazar paylar›nda art›fl sa¤lamak
ve iflbirli¤i imkânlar›n› art›rabilmek için ifl
konseyi karfl› kanad›n›n bulunmas›n›n
gerekti¤ine inand›¤›n› ve bu nedenle
uzun süredir görüflmelerde bulunduklar›-
n› belirtti. Çetin konuya iliflkin olarak
yapt›¤› aç›klamada Özbekistan’›n bafl-
kenti Taflkent’te yap›lan görüflmeler so-
nucunda 1991 y›l›nda kurulan Türk-Öz-
bek ‹fl Konseyi’nin karfl› kanad›n›n Öz-
bekistan Ticaret ve Sanayi Odas› oldu¤u-
nu, Oda Baflkan› Shaykhov Alisher Erki-
novich’in karfl› kanat baflkanl›¤›n› üstlen-
di¤ini ve Türk-Özbekistan ‹fl Konse-
yi’nin, her iki ülkede muhatap kuruluflla-
r›n› belirlemifl oldu¤unu iletti.

KOSGEB Baflkan Vekili Kaplan, Sanayi ve Ticaret Bakan› Ça¤layan, TOBB/DE‹K Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, DE‹K ‹cra Kurulu Baflkan› Y›rcal›

DE‹K ‹cra Kurulu Baflkan› Rona
Y›rcal›, DE‹K ile KOSGEB aras›nda im-
zalanan anlaflman›n, KOB‹’lerin küresel
pazarlara ulaflma çabalar›na büyük kat-
k›da bulunaca¤›na inand›¤›n› ifade etti.
Türkiye ekonomisinde önemli rol oyna-
yan KOB‹’lerin, ço¤unlukla dünyan›n
farkl› noktalar›ndaki pazarlara ulaflma
konusunda eriflim alanlar›n›n göreceli
dar olmas› nedeniyle güçlük çekti¤ini
ileten Y›rcal›, “Türk KOB‹’lerinin faali-
yet gösterdi¤i sektörlerin yurtd›fl›ndaki
paralellerini ve muhataplar› saptay›p,
iki taraf aras›ndaki köprü görevi görme-
ye gayret ediyoruz. Türkiye’nin hemen
her köflesindeki iflletmelere ulaflmak
amac›yla DE‹K olarak bir Anadolu Aç›-

l›m Stratejisi gelifltirdik. Bu strateji çer-
çevesinde ilk etapta Türkiye’nin 25 ilin-
deki 31 ticaret ve sanayi odas›ndan bi-
rer temsilci seçerek DE‹K’te kendilerini
belirli bir oryantasyondan geçirdik. Bu
yolla KOB‹’lerimiz, Anadolu’da, her biri
yurtd›fl›ndaki ba¤lant›lara hakim DE‹K
temsilcileriyle rahatl›kla irtibata geçme
ve temsilcilerden yard›m alma flans›na
sahip oldu” fleklinde konufltu. Y›rcal›,
ikinci etapta bu çal›flmalar›n› s›n›r böl-
gelerindeki illerde yapacaklar›n› oradaki
KOB‹’lere de hizmet vereceklerini kay-
detti. Y›rcal›, KOB‹’lerin kriz flartlar›n-
dan di¤er büyük iflletmelere göre daha
çok etkilendiklerini ve toparlanma konu-
sunda güçlük çektiklerini belirtti.

KOSGEB Baflkan Vekili Mustafa
Kaplan da DE‹K ile yapacaklar› iflbirli¤i
protokolü ile her iki kurumun güçlü yan-
lar›n› bir araya getirmeyi, KOSGEB’in
uluslararas› iflbirli¤i desteklerinin etkin-
li¤ini art›rmay›, DE‹K hizmetlerinin KO-
B‹’lere daha etkin bir flekilde ulaflt›rabil-
mesini sa¤lamay› ve KOB‹’lerin ihracat-
taki paylar›n›n art›r›lmas›n›n hedeflendi-
¤ini söyledi. Anlaflma sonucunda DE‹K
hizmetlerinden KOSGEB veri taban›nda-

ki iflletmelerin özel bir indirimle yararla-
nabileceklerini belirten Kaplan, bu indi-
rimin KOB‹’lerin DE‹K’e olan ilgilerini
de art›raca¤›n› kaydetti. Kaplan, mali
kriz nedeniyle KOB‹’lerin karfl›laflacak-
lar› pazar daralmas› ve yeni pazarlar bu-
lunmas› noktas›nda büyük kak› sa¤laya-
cak olan bu iflbirli¤inin ayn› zamanda
2009’da oluflturmay› planlad›klar› yeni
destekleme modelinin de ana eksenlerin-
den birini oluflturaca¤›n› belirtti.

KOB‹’LER‹N ER‹fi‹M ALANI GEN‹fiLEYECEK

Türk ifladamlar›n›n global
dalgalanma dönemini
f›rsata çevirebilece¤ini

belirten Ferit fiahenk, “5-6
ay içinde memleket olarak
çok ilginç yat›r›m haberleri

duyabiliriz” dedi.

fiahenk: ‹lginç yat›r›m haberleri duyabiliriz

Türkiye
Washington

perdesinde var

Bollywood’un ünlü yönetmenlerin-
den olan Apoorva Lakhia’n›n çekti¤i ve
Bangkok’taki Hindistan Film Ödülleri s›-
ras›nda tan›t›lan ’Mission Istanbul’ adl›
aksiyon filminin Hindistan ile Türkiye
aras›ndaki ikili iliflkileri gelifltirece¤i be-
lirtiliyor. Türk mobilya sektörü mensup-
lar›n› Hindistan’daki muhataplar› ile bu-
luflturmak üzere Türk-Hindistan ‹fl Kon-
seyi, Türkiye Mobilya Sanayicileri Der-
ne¤i (MOSDER) ve ‹stanbul ‹hracatç›lar
Birli¤i iflbirli¤inde 6-8 Ocak tarihlerinde
düzenlenen Hindistan seyahatinde aç›k-
lama yapan Türk-Hindistan ‹fl Konseyi
Baflkan Vekili Erdal Alk›fl, Türkiye’de çe-
kilen ve Hindistan’›n yan› s›ra 21 ülkede
vizyona giren “Mission ‹stanbul” filmi
sayesinde özellikle turizmde çok büyük
bir patlaman›n gerçekleflece¤ini dile ge-
tirdi. ‹kili iliflkilerinin gelifltirilmesinin en
temel yolunun ülkelerin birbirlerini daha
iyi tan›malar› oldu¤una iflaret eden Al-
k›fl, 2009’da Hindistan ile Türkiye aras›n-
da yaklafl›k 3 milyar dolarl›k yeni bir ti-
caret hacminin oluflaca¤›na dikkat çeke-
rek, mobilya sektörünün bundan büyük
pay alaca¤›n› anlatt›. Hindistan’› ziyare-
tinde 200’e yak›n kurum ile görüflen
Türk mobilya sektörünün temsilcilerin-
den oluflan 30 kiflilik ekibin genel kan›-
s›, 1 milyar dolar› aflan Hindistan mobil-
ya pazar›n›n Türk mobilyac›lar için bü-
yük bir f›rsat oldu¤u yönündeydi.

Bollywood
Hindistan’›
Türkiye’ye

yaklaflt›racak Türk-Özbek ‹fl
Konseyi karfl›

kanad›yla anlaflt›

GÜÇLÜ YANLAR B‹RARAYA GELECEK

DE‹K ‹cra Kurulu Baflkan› Rona Y›rcal›, ABD
Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Türk-
Amerikan ‹fl Konseyi Baflkan› Haluk Dinçer
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‹spanya’dan
Türkiye’ye
yeflil ›fl›k

Türk-‹spanyol ‹fl Konse-
yi, ‹spanya ve Marmara böl-
gesinde faaliyet gösteren ifl-
letmeler aras›nda kurulabi-
lecek muhtemel ortakl›kla-
r›n ön görüflmesi niteli¤in-
de, ‹spanya Ankara Büyü-
kelçisi Joan Clos y Mat-
heu’n›n da kat›l›m›yla 20
Ocak’ta bir Marmara ziyareti
gerçeklefltirdi. Ziyaret çerçe-
vesinde ‹spanya Ankara Bü-
yükelçili¤i temsilcilerinden
oluflan heyet, Bal›kesir Sa-
nayi Odas›, Bursa Ticaret ve
Sanayi Odas›, Kocaeli Tica-
ret Odas›, Sakarya Ticaret
ve Sanayi Odas› ve bölge-
deki ‹spanyol firmalarla gö-
rüflmeler gerçeklefltirdi. ‹s-
panya Ankara Büyükelçisi
Joan Clos y Matheu, ‹span-
ya’n›n AB Baflkanl›¤›’n› üst-
lenece¤i 2010 y›l›n›n ilk ya-
r›s›n› Türkiye’nin AB’ye
üyelik süreci aç›s›ndan ve-
rimli de¤erlendirmek gerek-
ti¤ini ileten Matheu, Marma-
ra bölgesinde bulunan fir-
malarla yaln›zca tekstil ve
otomotiv sektöründe de¤il
her alanda iflbirli¤i yap›l-
mas› gerekti¤ini dile getire-
rek, “Ortak yat›r›mlar› tefl-
vik etmeye haz›r›z” dedi.

DIfi EKONOM‹K ‹L‹fiK‹LER KURULU fiUBAT TAKV‹M‹

D›fliflleri Bakan› Ali
Babacan’›n Ankara’n›n hem

siyasi hem de ekonomik
deste¤ini sürdürece¤i

mesaj›n› vermek üzere
Kosova’ya yapt›¤› ziyarete

DE‹K ifladamlar›
heyetiyle efllik etti.

D›fliflleri Bakan› Ali Babacan’›n
13-16 Ocak tarihlerinde Babacan,
17 fiubat’ta ba¤›ms›zl›¤›n›n birinci
y›l›n› kutlayacak olan Kosova’ya ve
geride b›rakt›¤› savafl›n yaralar›n›
sarmaya bafllayan Bosna Hersek’e
gerçeklefltirdi¤i ziyarete DE‹K Türk-
Kosova ve Türk-Bosna Hersek ‹fl
Konseyleri de efllik etti. Kosova’n›n
ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmesinin ard›n-
dan, ülkeyi ziyaret eden ilk Türk
D›fliflleri Bakan› olan Ali Babacan
Kosova ziyaretinin hem siyasi iliflki-
lerin derinleflmesi, hem de ekono-
mik iliflkilerin ilerlemesi aç›s›ndan
önem tafl›d›¤›n› söyledi. Ankara’n›n
“Avrupa’n›n en genç cumhuriyetin-
de” Kosova Meclisi’nde konuflan
Babacan, “Kader orta¤›n›z Kosoval›
Türkler, ülkenin siyasi hayat›na
olumlu katk›larda bulunmakta, Ko-
sova devletinin gelece¤ine daima
her platformda samimi flekilde des-
tek vermektedir. Kosova’da Türk
toplumunun mevcudiyeti ülkeleri-
miz aras›ndaki iliflkilerin ve mevcut
ba¤›n daha da güçlendirilmesinde
özel bir köprü rolü oynamaktad›r”
dedi. Bu temelden hareketle Koso-
va’n›n kalk›nmas›n› sa¤laman›n
Türk özel sektörünün motivasyon-
lar›ndan biri oldu¤una iflaret eden
Babacan, Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤›n›

kazanmas›n›n ard›ndan Türk yat›-
r›mc›lar›n›n Kosova’ya olan ilgileri-
nin de artt›¤›n› sözlerine ekledi. D›-
fliflleri Bakan› Ali Babacan, ziyare-
tinde kendisine refakat eden heyet-
te çok say›da ifl adam›n›n bulunma-
s›n›n bu ilginin en somut göstergesi
oldu¤unu kaydetti ve Türkiye’nin
önümüzdeki dönemlerde de Koso-
va’n›n önde gelen ticaret ortaklar›n-
dan biri olmay› sürdürece¤ine inan-
d›¤›n› ifade etti.

DE‹K/TÜRK-KOSOVA ‹fi KONSEY‹
KURULUfi ANLAfiMASI ‹MZALANDI

D›fliflleri Bakan› Ali Babacan’›n
ve Kosova Baflbakan› Haflim Ta-
çi’nin Türk-Kosova ‹fl Konseyi
toplant›s›nda kat›l›mc›lara yönelik
olarak gerçeklefltirdi¤i konuflma-
n›n ard›ndan D›fl Ekonomik ‹liflki-
ler Kurulu (DE‹K) bünyesinde
Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› ilan et-
mesinin hemen ard›ndan kurulan
DE‹K/Türk-Kosova ‹fl Konseyi’nin
kurulufl anlaflmas› imzaland›. 13
Ocak tarihinde DE‹K bünyesinde
82. ‹fl Konseyi olarak resmen ku-
rulmufl olan Türk-Kosova ‹fl Kon-
seyi’nin anlaflmas›n› Kosova Eko-
nomi Odas› Baflkan› Besim Beqaj
ile Türk-Kosova ‹fl Konseyi Bafl-
kan› Zeki Çal›flkan imzalad›.

Globalleflen dünyada ticari fa-
aliyetlerin ekonomik hacimlerle
ölçeklendirildi¤i flu günlerde yeni
pazar f›rsatlar› yakalamak ve bun-
lar› yönetmek hayli güç. Özellikle
bölgesel tehditler nedeni ile ce-
sur giriflimcilerin dahi tereddüt
etti¤i co¤rafyalar, asl›nda birçok
kifli için yeni f›rsat anlam› tafl›yor.
Balkanlar›n tam ortas›nda bu ta-
n›ma uygun, Türk giriflimcilerine
göz k›rpan iki güzel pazar bulu-
nuyor. Sundu¤u olanaklar do¤ru
de¤erlendirildi¤inde san›lan›n ak-

sine çok daha büyük ticari im-
kânlar›n kap›s›n› aralayan bu iki
önemli pazar ile Türkiye’nin tari-
hi ba¤lar› da ticari rakipler karfl›-
s›nda Türk ifladamlar›na önemli
avantajlar sa¤l›yor. Daha yak›n-
dan bakacak olursak, 7 milyon
tüketiciyi topraklar›nda bar›nd›r›-
yor gibi görünen Kosova Cum-
huriyeti ve Bosna Hersek’in, çe-
flitli etnik ba¤lant›lar dolay›s›yla
çok daha genifl çapl› bir tüketici
taban›na ulaflman›n ilk basma¤›
oldu¤unu görmemiz mümkün.

Bugün her iki ülkenin de s›n›r-
lar›nda yaflayan Kosova ve Bosna
nüfusunun çok daha fazlas› Avru-
pa’n›n di¤er ülkelerine göç etmifl
durumdad›r. Bu topluluklar›n di-
¤er bir özelli¤i de kendi içlerinde-
ki muhafazakar tutumlar›d›r. Bu
tutumun, Türk giriflimcisi için
anahtar niteli¤inde oldu¤unu
unutmamak gerekir. Ticari faali-
yetlerin al-sat anlay›fl›nda yürütül-
dü¤ü Kosova’da üretim yapan ve
bunu ihraç eden sadece iki ifllet-
me mevcuttur. Bugünlerde ucuz

iflgücü ve devletin sa¤lad›¤› yat›-
r›m teflviklerini iyi de¤erlendirecek
giriflimciler hem Kosova nezdinde
hem de buna ba¤l› olarak AB Ül-
keleri ile güçlü ticari ba¤lant›lar
sa¤layabileceklerdir.

Nitelikli insan gücünün var ol-
du¤u Kosova’da salt ticaret de¤il
yat›r›m düflüncesinde olan giriflim-
cilerin özellikle Prizren dolaylar›n-
da tar›m ürünlerini iflleme amaçl›
yat›r›mlar›n h›zl› geri dönüflleri
olacakt›r. Ayr›ca ülkenin Arnavut-
luk ile olan yak›n ba¤lar› nedeni
ile otomotiv yedek parça üretimi
konusunda tesis kurmalar› hem ye-
rel pazarda hem de Avrupa gene-
linde ticari baflar› sa¤lamalar›na
yard›mc› olacakt›r. ‹letiflim kurma-
n›n kolay oldu¤u Kosova’da her
fley zaruri oldu¤u için Türk giri-
flimcilerinin baflar› hikayeleri yaz-
malar›n›n önünde engel bulunma-
maktad›r. Ayr›ca, yat›r›mc›lara ül-
ke genelinde kahraman gözü ile
bak›l›yor olmas›, bu ülkeye yat›-
r›m yapacaklar için sosyal anlam-
da da prestij sa¤layacakt›r. Bosna-

Hersek’in özellikle Saray Bosna
kentini, Avrupa’n›n Kudüs’ü ve
dünyan›n yeni Dubai’si olarak ni-
telendirmek abart›l› olmayacakt›r.
Ülkenin yak›n tarihte y›k›m›na
neden olan savafl›n etkileri halen
tüm flehirlerde görülebilmektedir.
Öte yandan yeniden yap›lanma sü-
recinde olan Bosna’da Belçika mo-
deli bir siyasi yap›lanma söz konu-
sudur. Savafl sonras› flehirlerin yap›-
lanmas›na devam edilmektedir. Bu
kapsamda gökdelenler flehri olarak
tasarlanan Saraybosna’da inflaat
sektörü yat›r›mc›lar için ciddi an-
lamda bir cazibe noktas›.

Özellikle yal›t›m malzemeleri
imalatç›lar› için s›cak sat›fl›n ger-
çeklefltirilebilece¤i bir alan. Taze
meyve-sebzesini ithal eden du-
rumda olan Bosna’da bu alanda
sera yat›r›m› yapmak ciddi bir ka-
zan›m olacakt›r. Avrupa ile ekono-
mik iliflkilerini gelifltirmek isteyen
yat›r›mc›lar›n adreslerinin bu ülke-
lerden geçmesi flartt›r. Aksi du-
rumda, kaçan f›rsatlar›n ard›ndan
bakmak durumunda kalacaklar.

KOSOVA’DA YATIRIMCILARA KAHRAMAN GÖZÜYLE BAKILIYOR

BABACAN: KOSOVA’YI DESTEKL‹YORUZ

TAYLAN KARAMANLI

Scan Global Logistics (DE‹K üyesi)



M Y BC

M
Y

B
C

4 2 fiUBAT 2009
PAZARTES‹ GÖRÜfi

D Ü N Y A D A K ‹ L ‹ K ‹ D ‹ T E Y E T E R S ‹ Z L ‹ ⁄ ‹ N E C A N S ‹ M ‹ D ‹

Petrol fiyatlar›n›n art›fl trendine girdi¤i
2002 y›l›ndan beri önemli ölçüde sermaye
birikimi sa¤layan Körfez ülkeleri (GCC,
Gulf Cooperation Council) bugün dünya
ekonomisinin bafl oyuncular›ndan biri ola-
rak de¤erlendiriliyor. Petrol fiyatlar›nda
son dönemde h›zl› bir düflüfl yaflanm›fl olsa
da Körfez ülkeleri global ekonomik krizin
sonucunda ortaya ç›kan likidite yetersizli-
¤inin afl›lmas› için bir can simidi olarak
gündemde yerini koruyor. Körfez serma-
yesinin Türkiye’de ilk büyük al›m› 2005 y›-
l›nda Türk Telekom ihalesi ile gerçekleflti.
Daha önce Türkiye’de yat›r›m yapan ya-
banc› sermaye içindeki pay› yok denecek
kadar az iken, özellikle Türk Telekom
özellefltirmesinin ard›ndan Körfez flirketle-
rinin ülkeye giriflinin h›zland›¤› görülüyor.
Hazinenin verilerine göre 2004 y›l›nda bu
bölgeden Türkiye’ye 43 milyon dolarl›k gi-
rifl yaflan›rken 2005’te bu rakam 1 milyar
675 milyon dolara, 2006’da 1 milyar 783
milyon dolara ç›km›flt›r. Buna göre Körfez
ülkeleri do¤rudan yabanc› yat›r›mlarda
2005’de yüzde 20, 2006’da yüzde 10 paya
sahip oldu. Bu flirketler Türkiye’de flimdiye
kadar a¤›rl›kl› olarak finans ve gayrimen-
kul sektörlerine yöneldiler, bununla birlik-
te sa¤l›ktan tafl›mac›l›¤a pek çok alanda da
yat›r›mlar› bulunmakta.

Hazinenin en son Ocak ay›nda yay›mla-
m›fl oldu¤u bültene göre 2008 y›l›nda kör-
fezden Türkiye’ye girifl Kas›m sonu itiba-
riyle 1 milyar 697 milyon dolard›r. Bu ra-
kam, tüm do¤rudan yabanc› yat›r›m tutar›-
n›n yüzde 13’üne tekabül etmektedir. Bu-
na göre Türkiye’nin yabanc› sermaye kom-
posizyonunda halen AB ülkeleri baflta gel-
mekle birlikte, son dönemlerde körfez böl-
gesinden yat›r›mlar›n da a¤›rl›k gösterme-
ye bafllad›¤› görülmekte.

NEDEN TÜRK‹YE?
Türkiye’deki yat›r›m süreçleri boyunca da-

n›flmanl›k verdi¤imiz körfez kökenli flirketler,
Türkiye’ye olan yat›r›m›, ülkenin ana ticari
hatlar üzerinde stratejik olarak önemli bir ko-
numa sahip, genifl ve h›zl› büyüyen bir eko-
nomi olarak görmeleri ile iliflkilendiriyor. Si-
yasi ve ekonomik iliflkilerin canland›r›lmas›
yönündeki son dönemdeki çabalar da hiç
flüphesiz tetikleyici bir faktör. Bunun yan› s›-
ra genç ve büyüyen nüfus, hane halk› gelir
art›fl› ve Türki Cumhuriyetlere olan yak›nl›k
di¤er önemli nedenler olarak ortaya ç›k›yor.

Körfez yat›r›mc›lar›n Türkiye’deki aray›fllar›n-
daki art›fla ra¤men henüz tamamlanm›fl ifl-
lemler bu düzeyde de¤il. Ancak ifllem say›s›-
n›n önümüzdeki y›llarda Türkiye’yi daha faz-
la tan›malar›na paralel olarak artaca¤› bekle-
niyor. Bu arada, ülkeler aras›ndaki sermaye
hareketlerinin gelifltirilmesi için önemli bir
unsur olan ikili vergi anlaflmalar› aç›s›ndan
da son y›llarda bir atak içinde olundu¤u gö-
ze çarp›yor. 2008’de Bahreyn Türkiye vergi
anlaflmas›, 2009 y›l›nda Katar Türkiye vergi
anlaflmas› yürürlü¤e girmifltir. Kar paylar›
üzerinden yap›lan 15% oran›ndaki tevkifat
bu vergi anlaflmalar› ile Bahreyn ve Katarl›
yat›r›mc›lar için %10’a inebilmektedir. Henüz
yürürlü¤e girmemifl olmakla birlikte Suudi
Arabistan ile de 2007 y›l›nda vergi anlaflmas›
imzalanm›fl oldu¤unu da ekleyelim.

2009 ‹Ç‹N GÖRÜNÜM POZ‹T‹F
2008’in ikinci yar›s›ndan itibaren etkisi-

ni artarak gösteren küresel finansal kriz ve
son aylarda h›zl› bir düflüfl sergileyen pet-
rol fiyatlar›na ra¤men Körfez kökenli yat›-
r›mlar için 2009 y›l› pozitif görünmekte.
Bunun nedeni irdelendi¤inde öncelikle
afla¤›daki noktalar ön plana ç›kmakta:

■ Türkiye’de varl›k fiyatlar›ndaki gerileme-
ye ba¤l› olarak yüksek getiri f›rsatlar›,
■ Ekonomik durgunluktan dolay› rekabet
art›fl› ve çeflitli sektörlerde konsolidasyon
ihtiyac› do¤mas›,
■ Bat›l› fon ve stratejik yat›r›mc›lar›n flirket
al›mlar› ve yat›r›mlar için finansman s›k›nt›s›
çekmesine ra¤men bir çok Körfez kaynakl›
özel sermaye fonunun büyüme günlerinde
toplad›¤› yüksek tutarda fonlar›n›n olmas›.
.Bu ülkelerdeki varl›k fonlar›n›n büyüklü¤ü
de yat›r›mlar için haz›r finansman sa¤lamak-
tad›r. Yat›r›m için ilgilendikleri sektörler
soruldu¤unda, Körfez kaynakl› yat›r›mc›-
lar eskiden beri inceledikleri ‹slami ban-
kac›l›k (ülkemizde Kat›l›m Bankac›l›¤›
olarak faaliyet gösteriliyor) ve finans,
gayrimenkul, sa¤l›k, tar›m ve g›da alanla-
r›n› belirtiyor. Bu sektörleri çekici k›lan
faktörler olarak ise geliflmifl ülkelere na-
zaran yüksek büyüme potansiyeli göster-
meleri, ekonomik durgunluktan göreceli
olarak daha az etkilenmeleri ve yeni
ürün ve hizmetlerle geliflime aç›k olmala-
r› gösteriliyor. 2009 y›l›nda yine de bu
yat›r›mc›lar›n geçmifl y›llara nazaran daha
seçici olacaklar›n› belirtebiliriz.

KÖRFEZ YATIRIMCISI ‹LE ORTAKLIK
YAPMAK ‹STEYEN fi‹RKETLERE ÖNER‹LER

Öncelikle bir Körfez yat›r›mc›s› ile or-
takl›k yapmak için daha evvel bu bölge ile
ticari iliflkiler gelifltirmifl olmak önemli. Bu
flekilde yat›r›mc›lar› ve onlar›n ifl yap›fl fle-
killerini anlamak mümkün. Öte yandan
daha evvel bir ticari iliflki olmasa dahi
özellikle Körfez fonlar›ndan finansman te-
min etmek mümkün. Özel sermaye yat›-
r›mlar› olarak tan›mlanan bu finansman
olana¤› için afla¤›daki flartlar kritik:

■ Çekici olan sektörlerde faaliyet
göstermek: g›da, sa¤l›k, e¤itim,
gayrimenkul gibi;
■ Sürdürülebilir bir karl›l›¤a ve nakit
ak›m›na sahip olmak;
■ Büyüme potansiyeline sahip olmak;
■ Kaliteli ve yetkin bir yönetimin
ifl bafl›nda olmas›.

Yukar›daki flartlar haricinde bir ortakl›k
düflünen Türk flirketlerinin yapmas› gereken
baz› haz›rl›klar da mevcut. Denetlenmifl 2 y›l-
l›k mali tablolar›n olmas›, yönetim raporla-
mas›n›n etkin bir flekilde çal›flmas›, yap›lacak
özel inceleme (due diligence) çal›flmas› için
bilgilerin tutarl› bir flekilde derlenmesi, vergi
konular›na yönelik son 5 y›ll›k bilgilerin ha-
z›rlanmas› önemli konular olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Öte yandan ülkemizi de etkile-
yen varl›k fiyatlar›ndaki gerileme bu gibi or-
takl›klar düflünen flirketler için özellikle mü-
zakerelerde çeflitli zorluklar do¤urmaktad›r.
Bu ekonomik ortamda do¤ru fiyat›n belirlen-
mesi kritik önem tafl›maktad›r. Bu nedenle
yukarda sayd›¤›m›z hususlar›n dikkatli bir fle-
kilde ele al›nabilmesi için do¤ru dan›flmanla
çal›flmak önem tafl›maktad›r.

PwC Türkiye gerek Körfez’den ülkemize
gelen yat›r›mlar, gerekse Türkiye’den bu böl-
geye yat›r›m yapmak isteyen flirketlere dan›fl-
manl›k sa¤lamak üzere Orta Do¤u uzmanlafl-
m›fl bir Orta Do¤u masas› kurmufltur. Temel
anlamda bir koordinasyon görevi olan PwC
Türkiye Orta Do¤u masas›, ihtiyaç duyulan
uzmanl›klar› PwC bünyesinden sa¤layarak
flirketlerin ihtiyac›na cevap vermektedir. Ya-
k›n zamanda gerçeklefltirdi¤imiz ifllemler ara-
s›nda en önemlileri olarak Suudi Arabistan’l›
National Commercial Bank’›n Türkiye Fi-
nans’›n yüzde 60 hissesini sat›n almas›n› ve
Abraaj Capital’›n Ac›badem grubuna ortak ol-
mas›n› sayabiliriz. Bu ifllemlerde PwC al›c›lar
için dan›flmanl›k hizmeti vermifltir.

DE‹K üyeleri aras›nda gerçeklefltirilen
anket sonuçlar›na göre Körfez ülkelerinde
Türk özel sektörü ancak afla¤›daki flartlar
hayata geçirildi¤inde baflar›l› say›labilir:

■ ‹halelerde, Türk standartlar› ve firmalar›
Avrupa firmalar›ndan farks›z kabul
edildi¤inde,
■ Türk bankalar›ndan al›nan teminat
mektuplar› direkt ve araçs›z teslim
al›nd›¤›nda,
■ Karfl›l›kl› ticaret anlaflmalar› tam
anlam›yla uygulamaya koyuldu¤unda,
■ Karfl›l›kl› kazanç sa¤lama ilkesi dahilinde
taraflar›n menfaatleri tam anlam›yla
sa¤land›¤›nda,
■ Karfl›l›kl› ortak yat›r›mlar›n ve 3.
ülkelerde ortak yat›r›mlar›n flu anki
durumunu geride b›rakt›¤›nda,
■ Körfez ülkelerine yap›lan ihracat,
Türkiye’nin genel ihracat› içerisinde yüzde
50 pay alabildi¤inde,
■ D›fl ticaret konusunda karfl›l›kl› olarak en
s›k ifl yap›lan 5 ila 10 ülke aras›na
girildi¤inde,
■ Türkiye müteahhitlik hizmetlerinde ilk 3

aras›nda yer alabildi¤inde,
■ Do¤rudan Yat›r›m (FDI) oranlar›nda
geçmifl senelere göre art›fl gözlendi¤inde,
■ Bölge ifladamlar› aras›nda networking ve
bilgi al›flveriflini sa¤layacak bir iletiflim a¤›
kuruldu¤unda,
■ De¤iflik sektörlerde ilk 3 y›l içinde
Türkiye’nin y›ll›k ihracat›n›n en az yüzde
20’si oran›nda ifl hacmi yakaland›¤›nda,
■ Yat›r›m projelerinden Türk fiirketlerinin
ald›klar› pay ve direkt ihracat rakamlar› bu
ülkelerin ticaret partnerleri s›ralamas›nda
Türkiye’yi üst s›ralara tafl›d›¤›nda,
■ Bölgede aktif ve düzenli ticari partnerler
oluflturulup yyurtd›fl›na yap›lan sat›fllar›n
yüzde 25-30’u, bu bölgedeki ülkelerle
yap›lmaya baflland›¤›nda,
■ Körfez sermayesinin rengini farkl›
göstermek isteyen medyan›n ve çevrelerin,
bu sermayeye siyasi bakmay›p normal ticari
olarak bakmas› sa¤land›¤›nda,
■ Körfez sermayesinin yurtd›fl›nda
gerçeklefltirdi¤i yat›r›mlarda Türkiye en az
yüzde 5 pay ald›¤›nda
■ AB ile yakalanan d›fl ticaret rakamlar›na
ulafl›ld›¤›nda.

DE‹K taraf›ndan haz›rlanan ankete yan›t
veren DE‹K üyelerine göre Körfez ülkeleri
ve Türkiye’nin ticari iliflkilerinin önünde
baz› sorunlar duruyor. Anket sonuçlar›na
göre sorunlar flu flekilde s›ralan›yor:

■ ‹hale süreçlerinin uzun sürmesi,
■ Körfez ülkelerinde mevzuatlara
uyulmamas› veya mevzuatlar›n
fleffaflaflt›r›lmamas›,
■ Di¤er ülkeler ile Türkiye aras›nda
uygulanan gümrük ve di¤er mevzuat
farkl›l›klar›,
■ Hukuki alt yap›lardaki uyuflmazl›k,
farkl›l›klar,
■ Banka teminatlar› ve vizeler,
■ Ekonomik kapasiteler konusundaki
eflitsizlikle birlikte gelen müflkülpesent
yaklafl›m,
■ Türkiye’nin genel itibariyle ekonomik ve
mali kriz yaflayan ülke olarak alg›lanmas›
ve bunun do¤urdu¤u güvensizlik,
■ Körfez ülkelerinde yerel ofislerin
bulunmamas›,
■ Lojistik operasyonlar›n ve navlun

ücretlerinin pahal› olmas›,
■ Akreditiflerin geçerlili¤inin ve yapt›r›m
gücünün zay›f olmas›,
■ Elçilik tasdiki, gözetim firmas› onay› gibi
formalitelerin fazla masrafl› olmas›,
■ Bölge ifl adamlar› ile Türk ifl adamlar›
aras›ndaki karfl›l›kl› güvensizlik,
■ Hukuk sisteminin fleffaf olmamas›na ba¤l›
olarak belirsizlikler,
■ Dil konusunda yaflanan s›k›nt›lar ve karar
süreçlerinin çok uzun sürmesi,
■ Bölgede do¤ru iliflkileri oluflturacak bilgi
birikimine ulaflmak için gerekli destek
eksikli¤i,
■ Proje kararlar›nda ülkeleraras› politik
iliflkilerin etkili olmas›,
■ Kuvvetli uluslararas› rekabet,
■ THY’nin özellikle Ankara’dan Bahreyn’e
ve Katar aktarmas›z olarak direkt Suudi
Arabistan’a seferleri olmay›fl›,
■ Vize ve çal›flma izni konusunda yaflanan
s›k›nt›lar,
■ Yerel uygulamalar ve kültürel farkl›l›klar,
■ Yabanc›larla emlak sat›fl›nda ve flirket
kurulufl ifllemlerinde yaflanan s›k›nt›lar.

KÖRFEZ ÜLKELER‹ ‹LE ‹fiB‹RL‹⁄‹NDE
TÜRK‹YE NE ZAMAN BAfiARILI SAYILIR

T‹CAR‹ ‹L‹fiK‹LER‹N ÖNÜNDE
HANG‹ SORUNLAR DURUYOR

?

?

Petrol fiyatlar›nda son dönemde h›zl› bir düflüfl yaflanm›fl
olsa da Körfez ülkeleri global ekonomik krizin sonucunda
ortaya ç›kan likidite yetersizli¤inin afl›lmas› için bir can si-
midi olarak gündemde yerini koruyor. Körfez flirketlerinin
Türkiye’ye yapt›klar› yat›r›mlar›n h›zland›¤› görülüyor.

KÖRFEZ ÜLKELER‹
PR‹CEWATERHOUSECOOPERS

FARUK SABUNCU, TÜRK‹YE VERG‹ H‹ZMETLER‹
ORTA⁄I VE ORTADO⁄U MASASI L‹DER‹
SERKAN TARMUR, TÜRK‹YE
DANIfiMANLIK H‹ZMETLER‹ ORTA⁄I
EBRU ÜNAYDIN, TÜRK‹YE VERG‹
H‹ZMETLER‹ KIDEML‹ MÜDÜR
RUSLAN AB‹L, TÜRK‹YE DENET‹M
H‹ZMETLER‹ KIDEML‹ MÜDÜR
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Körfez ülkelerinin mali krizden etkilenip
etkilenmedi¤inin en önemli ve birincil
tan›¤› bölge ile ifl yapan ifladamlar›.
DE‹K taraf›ndan Körfez bölgesi ile en az
5 y›ld›r ticari faaliyette bulunan
firmalar›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilen
anketin sonuçlar› incelendi¤inde, Türk ifl
dünyas›n›n, Körfez ülkelerinin küresel
mali krizden yat›r›mlar anlam›nda
etkilenmedi¤ini, asgari düzeyde
etkilendiyse bile 2009 ya da 2010’da bu
durumun üstesinden gelece¤ini
düflündü¤ünü anlamak mümkün.

KÖRFEZ ÜLKELER‹ MAL‹
KR‹Z‹N ETK‹LER‹NDEN NE
ZAMAN SIYRILACAK? (%)

2009 içinde 32
2010’da 24
Bu krizden yat›r›mlar anlam›nda
etkilendiklerinin düflünmüyorum 24
2010’un ötesinden 20

KÖRFEZ ÜLKELER‹ MAL‹
KR‹Z‹ 2009’DA ATLATIR

Her ne kadar Uluslararas› Nakliyeciler
Derne¤i’nden (UND) yap›lan aç›klamalar
do¤rultusunda, bölge ülkelerine
gerçeklefltirilen sefer say›s›n›n geçen y›la
nazaran yaklafl›k iki kat art›fl gösterdi¤i
rakamlarla tablolara yans›sa da, anket
sonuçlar›, DE‹K üyelerinin bölgeye
ihracat yaparken lojistik fiyatlar›n›n
olmas› gerekenden daha yüksek
oldu¤unu düflündü¤ünü gösteriyor.

LOJ‹ST‹K MAL‹YETLER‹ YÜKSEK (%)
Kat›l›yor 68
Kat›lm›yor 32

‹HRACATTA LOJ‹ST‹K
MAL‹YETLER‹ YÜKSEK

Ankete yan›t veren DE‹K üyesi Türk ifl
dünyas› temsilcileri, Körfez bölgesinde
D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n temsilcilikleri
haricinde sadece ticari odakl›, Türk
özel sektörüne hizmet verecek bir
temsilcili¤in aç›lmas›n›n, ikili iliflkilerin
ivme kazanmas› aç›s›ndan elzem
oldu¤unu ifade ediyor. Türk
ifladamlar›n›n söz konusu ülkelere
gittiklerinde sadece ticaret odakl›
irtibatlar› ile buluflabilecekleri, firma
iletiflim bilgilerini b›rakabilecekleri bir
merkezin bulunmas›, Körfez
ülkelerinde ortak aray›fl›nda olan
ifladamlar›n›n Türk muhataplar›n› daha

kolay flekilde bulmas› aç›s›ndan da
verimli olabilir. Bunun yan›nda
aç›lacak merkezler, bulunduklar›
ülkenin pazarlar›n› yak›ndan
inceleyecekleri için karfl›l›kl› tan›nma
konusu da sorun olmaktan ç›kacakt›r.

KÖRFEZ BÖLGES‹NDE B‹R
TEMS‹LC‹L‹K AÇILMASI
‹L‹fiK‹LERE ‹VME
KAZANDIRACAKTIR (%)
Kat›l›yorum, bölgede ifl dünyas›
örgütlerimizin temsilcileri yok 76
Kat›lm›yorum,
somut faydalar sa¤lamaz. 24

BÖLGEDE TEMS‹LC‹L‹K AÇILMASI fiART

Ankete göre, Körfez yat›r›mlar›n›n
istenen düzeye ulaflamama sebebi
konusunda en yayg›n düflünce,
Körfez ülkelerinin Türkiye’yi
yeterince tan›mad›¤›na yönelik.
Bölgeden gelen do¤rudan yat›r›m›, en
üst düzeye ulaflt›rma hedefiyle
çal›flmalar›n› sürdüren Türk özel
sektörünün atmas› gereken ilk ad›m›n
“tan›t›m” oldu¤u aç›kça görülüyor.
Kat›l›mc›lar›n ikinci sorunu, Körfez
ülkelerindeki yat›r›mc›lar›n Türkiye’nin
sundu¤u f›rsatlar› di¤er ülkelere göre
daha az kârl› görmeleri. Bu da temel
anlamda, Türkiye’deki yat›r›m
teflviklerinin düflük seviyede oldu¤una
iflaret ediyor. Hukuk sisteminin etkin ve
verimli çal›flt›¤›n› düflünmemeleri ve
Türkiye’yi politik olarak riskli görmeleri
daha yak›ndan bak›ld›¤›nda tan›t›m›n
eksikli¤i ile ba¤lant›l› serzenifller olarak
de¤erlendirilebilir. Öte yandan daha
önceki dönemlerde gerek bankac›l›k
projelerinde yaflanan s›k›nt›lar, gerekse
taahhüt sektöründeki kötü deneyimlerden
kaynakl› güven kayb›n›n da Körfez
ülkelerindeki ifl dünyas›nda böyle bir imaj
oluflmas›na neden olmufl olabilir.

KÖRFEZ YATIRIMLARININ
ARZU ED‹LEN SEV‹YELERE
ULAfiAMAMASININ TEMEL NEDEN‹ (%)

Türkiye’yi ve ekonomisini
yeterince tan›mamalar› 80
Türkiye’nin sundu¤u f›rsatlar› di¤er
ülkelere göre daha az kârl› görmeleri 36
Hukuk sisteminin etkin ve verimli
çal›flt›¤›n› düflünmemeleri 20
Türkiye’yi politik olarak riskli görmeleri 20

TÜRK‹YE YETER‹NCE
TANINMADI⁄I ‹Ç‹N
KÖRFEZ SERMAYES‹
ÇEKEM‹YOR

Ankete kat›lan DE‹K üyelerinin büyük
bir ço¤unlu¤unun Birleflik Arap
Emirlikleri ve Suudi Arabistan’da ticari
faaliyette bulundu¤unu söylemek
mümkün. Bu ülkelerde faaliyet
gösteren firmalar›n a¤›rl›kl› olarak
taahhüt sektöründe faaliyet gösterdi¤i
görülüyor. Suudi Arabistan ve Birleflik
Arap Emirliklerini, birbirine çok yak›n
yüzdelerle Katar, Oman ve Kuveyt
takip ediyor. En az ra¤betin ise
Körfez’in incisi Bahreyn’e gösterildi¤i
kaydediliyor. Oysa rakamlar, 2007 sonu
itibariyle Bahreyn’de yaflayan kay›tl›
Türk say›s›n›n 1056 oldu¤unu (816’s›
çal›flan, 240’› ise aileye ba¤l›
görünmektedir), 2008 y›l› içinde ülkeye
girifl yapan Türk vatandafllar› da göz
önünde bulunduruldu¤unda bu say›n›n
esasen 1500’ü buldu¤unu gösteriyor.

(%)
BAE 64
Suudi Arabistan 60
Katar 32
Oman 28
Kuveyt 24
Bahreyn 12

Di¤er:
Irak 12
‹ran 8
Yemen 8
Libya 4
Cezayir 4
Ürdün 4

B‹RLEfi‹K ARAP
EM‹RL‹KLER‹ VE SUUD‹
ARAB‹STAN POPÜLER

‹fiB‹RL‹⁄‹ KONUSUNDA EN ELVER‹fiL‹ ÜLKE SUUD‹ ARAB‹STAN

Anket kat›l›mc›lar›n›n büyük bir
ço¤unlu¤u, Türk ifl dünyas›n›n,
Körfez bölgesinin sundu¤u f›rsatlar›n
fark›nda olmad›¤›na inan›yor. Bölgeye
iliflkin bilinç eksikli¤ini, bilinçli olarak
bölge ülkeleri ile ticaretten uzak
durma e¤ilimi ile ba¤daflt›ran ifl
adamlar› da mevcut, bölgede do¤ru
iliflkileri oluflturacak bilgi birikimine
ulaflmak için gerekli deste¤in eksikli¤i
ve bölgeye yap›lacak ticari
faaliyetlerde lojistik maliyetlerin
yüksekli¤inden yak›nan da.

TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜ
KÖRFEZ’‹N SUNDU⁄U
FIRSATLARIN FARKINDADIR (%)
Kat›l›yor 36
Kat›lm›yor 64

TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜ
KÖRFEZ’‹N SUNDUKLARININ
B‹L‹NC‹NDE DE⁄‹L

Verilere bak›ld›¤›nda, sadece 6
Körfez ülkesinin yabanc› para
rezervinin 1,8 trilyon dolara
yaklaflt›¤›n›, önümüzdeki 20 senede
Körfez ülkelerinin petrol gelirlerinin
5 trilyon dolara ulaflaca¤›n›, biriken
bu sermaye ile birlikte bugün Arap
ülkelerinin küresel mali piyasalar›n
önemli bir aktörü olaca¤›n› görmek
çok da güç de¤il. Arap ülkeleri
taraf›ndan kurulan ülke egemen
fonlar›n (Sovereign Wealth Fund)
dünyan›n de¤iflik yerlerinde
yat›r›mlar yapt›¤› biliniyor. Birleflik
Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve
Kuveyt hükümetlerinin sahibi oldu¤u

hazine varl›k fonlar› s›ras›yla
dünyan›n birinci, üçüncü ve alt›nc›
büyük yat›r›m fonu. Ancak ankete
yan›t veren DE‹K üyelerinin ezici bir
ço¤unlu¤u Körfez ülkeleri ile
Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya,
Ortado¤u ve Afrika gibi bölgelerdeki
ülkelere ortak yat›r›m yapma
potansiyelini kullanamad›¤›m›z
konusunda hem fikir.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE ORTAK
YATIRIM POTANS‹YEL‹
DE⁄ERLEND‹R‹YORUZ (%)
Kat›lm›yor 92
Kat›l›yor 8

ORTAK YATIRIMLAR KONUSUNDA POTANS‹YEL‹ KULLANAMIYORUZ

Küresel, kriz sonras›nda oluflan ortamda finansman aray›-
fl›nda olan ve yat›r›m çekmek isteyen tüm ülkelerin ilgi oda-
¤› haline gelen Körfez ülkelerinin, Türkiye ile iliflkilerinin
gelece¤ini üyelerinin görüflleriyle de¤erlendirmek üzere
bir anket çal›flmas› yürüttü. ‹flte çal›flman›n sonuçlar›:

NNOOTT:: TTooppllaamm››nn%% 110000’’ddeenn ffaazzllaa oolldduu¤¤uu
ttaabblloollaarrddaa ffiirrmmaallaarr bbiirrddeenn ffaazzllaa flfl››kk iiflflaarreettlleemmiiflfl
vvee flfl››kkllaarr››nn hheeppssii oorraannaa ddaahhiill eeddiillmmiiflflttiirr..

Anket yan›tlar› do¤rultusunda, hem iflbirli¤i aç›s›ndan
en elveriflli olarak de¤erlendirilen hem de Türk özel
sektörünün potansiyelinden en az istifa etti¤i
düflünülen ülkenin Suudi Arabistan oldu¤unu görmek
mümkün. Suudi Arabistan’›n hemen ard›ndan her iki
bafll›kta da Birleflik Arap Emirlikleri ikinci s›rada
bulunuyor. Potansiyel tafl›d›¤› gerekçesiyle bu iki
ülkeyi Katar takip ediyor. Ayn› s›ralamaya, düflük bir
yüzde ile de olsa giren ülkelerden biri de Bahreyn.

‹fiB‹RL‹⁄‹ KONUSUNDA SAH‹P OLDUKLARI
POTANS‹YELE GÖRE KÖRFEZ ÜLKELER‹ (%)
Suudi Arabistan 41
BAE 36
Katar 18
Bahreyn 5

POTANS‹YEL TAfiIYAN ANCAK TÜRK ÖZEL
SEKTÖRÜNÜN EN AZ ‹ST‹FADE ETT‹⁄‹ KÖRFEZ ÜLKES‹ (%)

Suudi Arabistan 32
BAE 28
Kuveyt 28
Bahreyn 24
Katar 12
Oman 12
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6 2 fiUBAT 2009
PAZARTES‹ GÖRÜfi

D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu ocak ay› içinde Türkiye’de yat›r›m› bulunan Körfez
sermayeli flirketlerin temsilcilerini ‹stanbul’da toplad›. Firmalar›n “Türkiye’yi na-
s›l görüyorsunuz”, “Türkiye Körfez ülkeleriyle neleri gerçeklefltirirse baflar›l› say›-
l›r” sorular›na verdi¤i cevaplar ikili ekonomik iliflkilerin sürece¤i yönünde oldu.

SA‹T GÖNENÇ
DEM‹RER KABLO DANIfiMANI

Suudi Arabistan merkezli Saudi Cable’›n Türki-
ye’deki yat›r›m› olan Demirer Kablo’nun Dan›fl-
man› Sait Gönenç, Türk ekonomisinde bugüne
kadar pek çok ekonomik kriz yafland›¤›n› ancak,
bu krizde, Demirer Kablo’nun Türkiye’ye daha
fazla yat›r›m yapma karar› ald›¤›n› ifade ediyor.
25 y›ld›r Körfez bölgesinde Saudi Cable olarak fa-
aliyet gösterdiklerini ileten Gönenç, yeni flirketleri
sat›n alma yoluyla Demirer Kablo’nun Türki-
ye’deki faaliyet alan›n› iki kat›na ç›karma karar›n›
hayata geçireceklerini dile getiriyor. Türkiye’de
enerji sektörüne iliflkin yat›r›m yapmay› da k›sa
vadede hedeflediklerini kaydeden Gönenç, Katar
ve Bahreyn baflta olmak üzere tüm Körfez ülkele-
riyle çal›flt›klar›n› belirterek özellikle son iki y›ld›r
gerek Körfez bölgesindeki gerekse Türkiye’deki
faaliyetlerinin oldukça verimli olarak de¤erlendiri-
lebilece¤ini sözlerine ekliyor. Körfez bölgesinde
ana ofislerinin Suudi Arabistan, Cidde’de oldu¤u-
nu ileten Gönenç, “‹hracat›m›z›n yüzde 70’ini Kör-
fez bölgesine gerçeklefltiriyoruz” diyerek Körfez
bölgesi ile kurduklar› ticari iliflkinin oldukça ve-
rimli bir düzlemde ilerledi¤ini vurguluyor.

DR. MUSTAFA AYKUT
TÜRK TELEKOM GENEL MÜDÜR DANIfiMANI

Yaklafl›k 4 y›l önce Dubai merkezli Oger Tele-
com taraf›ndan yönetilmeye bafllanan Türk Te-
lekom’un (TT) Genel Müdür Dan›flman› Dr.
Mustafa Aykut, Körfez bölgesine telekomüni-
kasyon ürünlerini ihraç etmeyi hedeflediklerini
söylüyor. Dünyadaki teknoloji firmalar›n›n bü-
yük bir k›sm›n›n Dubai’de merkezlerinin oldu-
¤unu belirten Aykut, telekomünikasyon sektö-
rünün, otomotiv ya da kimyasal sektörleri gibi
düflüfl trendinde olmad›¤›n› tam tersi özellikle
Körfez bölgesinde yükselifle geçen sektörlerden
oldu¤unu belirtiyor. 2009 y›l›ndan beklentileri-
nin olumlu oldu¤unu ifade eden Türk Tele-
kom’un Genel Müdür Dan›flman› Dr. Mustafa
Aykut, Oger Telecom’um Türk Telekom’un yö-
netimini devralmas›ndan bu yana geçen sürede
büyük aflama kaydettiklerine dikkat çekiyor.

KÖRFEZ SERMAYEL‹ DE‹K ÜYELER‹ MAL‹ KR‹ZDE TÜRK‹YE’DEK‹ YATIRIMLARINI DE⁄ERLEND‹R‹YOR

Körfez sermayesi Türkiye’deki
yat›r›mlar›n› krize ra¤men sürdürecek

OZAN BALABAN
EMAAR GENEL MÜDÜRÜ

Dünyan›n en yüksek binas› Burj Dubai’yi ya-
pan dünyan›n lider gayrimenkul flirketlerin-
den biri olan EMAAR Properties’in Türkiye
merkezinin Genel Müdürü Ozan Balaban,
EMAAR’›n 2006 y›l›n›n Mart ay›nda girdi¤i
Türkiye pazar›ndan flu an için memnun ol-
duklar›n›n alt›n› çiziyor. Türkiye’nin kaynak
aç›s›ndan yat›r›ma oldukça uygun bir ortama
sahip oldu¤unu düflündüklerine dikkat çeken
Balaban, “fiu anda Türkiye’ye yat›r›m yapma-
n›n tam zaman›. ‹ki y›l önce yat›r›m yapmak
istedi¤ini bir firma gelip söyleseydi çok geç
derdim. Ama flimdi tam zaman›” diyor. Öte
yandan Türkiye’nin asl›nda yat›r›m yapmak
aç›s›ndan zor bir ülke oldu¤unu da sözlerine
ekleyen EMAAR Türkiye Genel Müdürü Bala-
ban, “Ortado¤u’dan ya da Körfez bölgesin-
den yat›r›m için gelen flirketlere ‘Arap’ yaftas›
yap›flt›r›labiliyor. Ayr›ca, ifladam›n›n bürokrasi
içinde s›k›fl›p kalmas› pek çok yat›r›m›n kap›-
dan dönmesine neden oluyor. Çünkü bürok-
rasinin bu denli kuvvetli olmas› EMAAR gibi
zaten güçlü olan flirketleri de¤ilse de baz›
yat›r›mc›lar› ürkütebiliyor” ifadesini kullan›-
yor. Dubai’de EMAAR olarak dünyan›n en
büyük yap›lar›na hayat kazand›rd›klar›n› ifa-
de eden Balaban, Dubai pazar›n›n daralaca-
¤›n› öngördükleri için Latin Amerika’dan As-
ya Pasifik’e kadar dünyan›n pek çok nokta-
s›nda müteahhitlik faaliyetlerini gerçeklefltir-
meye devam edeceklerini kaydediyor.

Merkezi Bahreyn’de bulunan TAIB
Bank BSC’nin Türkiye’deki ifltiraki
olarak 1987 y›l›nda faaliyete baflla-
yan TAIB Yat›r›m Bank Genel Mü-
dürü Sanjeev Kathpalia, yaklafl›k 20
y›ld›r Türkiye’de bulunduklar›n› ve
bu süre içerisinde 3 kez krize flahit
olduklar›n› dile getirirken, yine de
Türkiye deneyimini oldukça verimli
olarak nitelendirebilece¤ini belirti-
yor. Bankac›l›k sektöründe yabanc›
yat›r›mlar konusunda BDDK’dan
onay alma sürecinin oldukça uzun
oldu¤unu dile getiren TAIB Yat›r›m
Bank Genel Müdürü Sanjeev Kath-
palia, bu sürecin h›zland›r›lmas›n›n
pek çok kap›y› açaca¤›na iflaret edi-
yor. TAIB Yat›r›m Bank Genel Mü-

dürü flu anda Türkiye’de yat›r›m
yapmak için do¤ru zaman oldu¤u-
nu düflündüklerini aç›klayarak, Tür-
kiye pazar›nda ilerlemeyi hedefle-
diklerini söylüyor. “Bugün daha az
sermaye ile daha fazla ilerleyebil-
mek mümkün” fleklinde konuflan
Kathpalia, flu anda pazarda baz›
fleylerin hofl görünmeyebilece¤ini,
ancak, flu anda TAIB Bank nezdin-
de bir sorun yaflamad›klar›n› öte
yandan segmentler ve sektörler dü-
zeyinde bir yer de¤ifltirme sürecinin
öngörüldü¤ünü ifade ediyor. “Bir-
likte hareket edersek mali krizi
mümkün oldu¤unca az hissedece¤i-
mizi düflünüyorum” diyen TAIB Ya-
t›r›m Bank Genel Müdürü, gayri-

menkul konusunda Türkiye’de par-
lak bir gelecek oldu¤unun alt›n› çi-
ziyor. 2007 y›l›n›n Kas›m ay›nda
Bahreyn’deki TAIB Bank BSC’nin
yüzde 60’›n›n Dubaili bir firma tara-
f›ndan sat›n al›nd›¤›n› sözlerine ek-
leyen Kathpalia, yaln›zca finans ko-
nusunda de¤il, di¤er sektörler için
de yat›r›m konusunda Türkiye’nin
do¤ru bir destinasyon oldu¤unu
düflündü¤ünü anlat›yor. Sigorta
sektöründe Dubai Sigorta isimli
firman›n da Türkiye’de faaliyetle-
rine bafllayaca¤›n›n müjdesini ve-
ren Sanjeev Kathpalia, Türki-
ye’de sigorta sektörünün kat et-
mesi gereken yolun uzun oldu-
¤unu düflündüklerini kaydediyor.

SANJEEV KATHPAL‹A TAIB YATIRIM BANK GENEL MÜDÜRÜ

BDDK süreçlerinin h›zland›r›lmas› kap›lar› açar

Yüzde 50 Katar sermayesi ile 2000
y›l›ndan bu yana g›da sektörünün
önde gelen markalar›ndan Pizza
Hut’›n ve 1989’dan bu yana
KFC’nin çat› flirketi ve ana franc-
hiser› olarak Türkiye’de faaliyet
gösteren Turkent G›da A.fi’nin
Genel Müdürü Vedat Samanl›,
Türkiye’de yat›r›mlar›na devam
edeceklerini aç›kl›yor. 2 bin 104
kifliye istihdam sa¤lad›klar›n› ifade
eden Samanl›, fast food yat›r›mla-

r›n›n, hijyen ve kolay tüketim
avantaj› nedeniyle artt›¤›n› belirti-
yor. KFC ve Pizza Hut olarak Tür-
kiye’de yaklafl›k 20 y›ld›r fast food
sektöründe hizmet verdiklerini
söyleyen Turkent’in Genel Müdü-
rü Vedat Samanl›, “Bu süre içinde
müflterilerimizle beraber birçok
ekonomik kriz yaflad›k ve müflteri-
lerimizin beklentileri do¤rultusun-
da hareket ederek onlardan kop-
mama yolunu benimsedik” diyor.

VEDAT SAMANLI TURKENT GIDA A.fi GENEL MÜDÜRÜ

‘Fast food’a ilgi krizde de artarak sürüyor

Birleflik Arap Emirlikleri’nde bulu-
nan ve 106 ülkeden 4 bin 700 flirke-
te ev sahipli¤i yapan Ras Al Kha-
imah Serbest Ticaret Bölgesi’nin
CEO’su Oussama El Omari, bugün
yaflanan küresel mali yavafllaman›n,
Ras Al Khaimah Serbest Ticaret Böl-
gesi’nin (RAK STB), bölgedeki mev-
cut ve yeni yat›r›mc›lar›n desteklen-
mesine yönelik yat›r›mlar›n› etkile-
meyece¤inin alt›n› çiziyor. Birleflik
Arap Emirlikleri hükümetinin, krizin
etkisini azaltacak olan küresel ihti-
yaçlara uygun flekilde mali yap›y›
harekete geçirme taahhüdüne de
de¤inen El Omari, ülkenin ekonomi-
yi canl› tutmak için altyap›, telekom

ve d›fl yat›r›mlara yönelik yat›r›mlar-
da bulundu¤unu ve bu krizin etkile-
rine dayanabilecek sa¤lam bir eko-
nomik tabana ve yerel bankac›l›k
sistemine, likidite temini için yeterli
kaynaklara sahip oldu¤unu belirti-
yor. “Kriz geçicidir” vurgusunu ya-
pan El Omari, “Ayr›ca, bu kriz, gele-
cekte Birleflik Arap Emirlikleri eko-
nomisinin daha da sa¤lamlaflmas›na
katk›da bulunacakt›r. Bölgeye yöne-
lik giriflimlerinde ve krizle bafla ç›k-
malar›nda yard›mc› olacak flekilde
Serbest Ticaret Bölgesi, yabanc› do¤-
rudan yat›r›mlara karfl› yaklafl›m›n›
yeniden gözden geçirme f›rsat› bul-
du” diyerek sözlerini sürdürüyor.

NEZ‹H AKALAN
DOHA BANK BAfi TEMS‹LC‹S‹

2006 y›l›n›n son çeyre¤inden bu yana
Türkiye’de özellikle inflaat firmalar›n›n
Katar’daki veya di¤er Körfez ülkelerindeki
teminat mektubu ihtiyaçlar›n›n karfl›lan-
mas› konusunda faaliyet gösterdiklerini
belirten Doha Bank Bafl Temsilcisi Nezih
Akalan, “Türkiye’de ilk çal›flmaya bafllad›-
¤›m›zdan bu yana, Katar’da Türk firmala-
r›n›n yüklenicili¤ini üstlendi¤i projeler 2

milyar dolard›. fiimdi ise 3.6 milyar dolar.
Bu bizim için gerçekten sevindirici bir ge-
liflme. Türk firmalar›n›n Körfez ülkelerin-
de çal›flmas› için Doha Bank gibi bir ara-
c›lar›n›n olmas› gerçekten önemli” fleklin-
de konufluyor. Türkiye pazar›na bugüne
kadar 150 milyon dolar tutar›nda yat›r›m
yapan Katar’›n 4.7 milyar dolarl›k aktifi ile
en büyük ticari bankas› olan Doha
Bank’›n Türkiye Bafl Temsilcisi Akalan,
özellikle altyap› ve müteahhitlik projele-
rinde Türk firmalar›yla iflbirli¤ini art›rmay›

hedeflediklerini de sözlerine ekliyor. Do-
ha Bank’›n, Türk firmalar›n›n Katar baflta
olmak üzere di¤er Körfez ülkelerinde üst-
lendikleri projeleri sigortalad›¤›n› da vur-
gulayan Akalan “Son iki ayd›r özellikle
Katar’a giden Türk firmalar›n›n, üstlenilen
proje say›lar›n›n artt›¤›n› gözlemliyoruz.
2009 y›l›nda Katar’›n büyüme oran› yüzde 9
olarak tahmin ediliyor. Daha önce Malezya,
Çin, Endonezya gibi ülkelerin a¤›rl›k
kazanmaya bafllad›¤› ülkelerde art›k Tür-
kiye bir marka olmaya bafllad›” diyor.

OUSSAMA EL OMARIS RAS AL KHAIMAH SERBEST T‹CARET BÖLGES‹ CEO’SU

Ekonomik yavafllama yat›r›m›m›z› etkilemeyecek

EMAAR: Türkiye’ye
yat›r›m yapman›n

tam zaman›

Saudi Cable
Türkiye’deki yat›r›m›n›

ikiye katlayacak

Doha Bank müteahhitlerle iflbirli¤ini art›racak

TT Körfez’e
telekomünikasyon

ürünleri ihraç edecek



M Y BC

M
Y

B
C

Türkiye Seyahat Acenteleri Birli¤i
(TURSAB) Kurumsal ‹liflkiler Direktörü
Ela Atakan, 2003 y›l›ndan bu yana Kör-
fez ülkelerinden gelen ziyaretçi say›s›-
n›n düzenli olarak artt›¤›n› ancak, Kör-
fez’den gelebilecek turist potansiyeli
göz önüne al›narak bölgeye özel tan›-
t›m materyallerinin haz›rlanmas› gerek-
ti¤ini iletiyor. “Karadeniz asl›nda hem
do¤al kaynaklar hem de sosyal yap› ba-
k›m›ndan Körfez’den gelen turistlerin
tercih edebilecekleri bir bölge. Ancak,
bölgenin ulafl›m ve ikamet altyap›s›nda
önemli sorunlar var. Bu pazarda çal›-
flan seyahat acenteleri Körfez ülkeleri-
nin özel tan›t›m materyallerine ihtiyaç-
lar› oldu¤unu vurguluyorlar” fleklinde
konuflan Atakan, “Türkiye’deki kutsal
emanetler ve pek çok ‹slam büyü¤ü-
nün türbesinin de aras›nda yer ald›¤›
‹slami de¤erlerden baz›lar› hakk›nda
tan›t›m broflürleri ve film ve DVD’leri
haz›rlanabilir” diyor.

ALIfiVER‹fi VE TUR PAKETLER‹
HAZIRLANAB‹L‹R

Seyahat acentelerince haz›rlanacak
özel al›flverifl ve tur paketlerinin Türki-
ye’yi daha cazip hale getirece¤inin alt›-
n› çizen TURSAB Kurumsal ‹liflkiler Di-
rektörü Atakan, özellikle Türkiye’nin
baz› bölgelerindeki yerleflik ulusal ve
uluslararas› flirketlerin kongre, toplant›,
seminer gibi etkinliklerinin ülkemizde

yap›lmas›na yönelik tan›t›c› faaliyetlerin
art›r›lmas›, hem Türkiye’nin kongre ve
incentive turizminden ald›¤› pay› art›ra-
ca¤›n›, hem de Türkiye’nin tan›nmas›n›
ve bilinmesini sa¤layaca¤›n› dile getiri-
yor. “Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n
bölgede tan›t›m faaliyetlerinde buluna-
cak seyahat acentelerini teflvik etmesi
ve desteklemesi, önemli gelir düzeyine
sahip bu pazar›n önümüzdeki y›llarda
da Türkiye’yi daha fazla tercih etmele-
rini destekleyecektir” ifadesini kullanan
Atakan, Körfez ülkelerinden gelen ziya-
retçilerin toplamdan ald›¤› çok olma-
mas›na karfl›n önemli oldu¤unu belirti-
yor. “Öncelikle al›flverifl sevdikleri,
konforlu yerlerde konaklay›p, iyi yer-
lerde yeme-içmeyi tercih ettikleri için
Türkiye ortalamas›n›n üstünde harcama
yap›yorlar ve genellikle deniz, kum,
günefl olarak adland›r›lan sejur turizmi-
ne çok fazla ilgi göstermedikleri için ül-
kenin farkl› yerlerini ziyaret ederek tu-
rizmin farkl› bölgelere yay›lmas›n› sa¤-
l›yorlar” diyen Atakan, ekonomik krizin
bu ülkelerden gelenlerin say›s›nda ola-
¤anüstü bir durum yaflanmamas› duru-

munda ciddi gerileme yarataca¤›n› dü-
flünmediklerini söylüyor. Ela Atakan
flunlar› kaydediyor: “Bu pazarda çal›flan
baz› seyahat acentelerinden edinilen
bilgiye göre, bu ülkelerde de ekonomik
krizin turizme olan etkileri az da olsa
hissediliyor durumda. Bu nedenle ge-
liflmenin önceki y›llar kadar parlak ol-
mayaca¤› söylenebilir.

Yak›n destinasyon olmas›, Euro böl-
gesinde olmamas› ve a¤›r vize prose-
dürlerinin bulunmamas› nedeniyle Tür-
kiye’nin hala bu bölge için cazibesini
sürdürdü¤ünü düflünüyoruz.

Bununla birlikte, görüfllerine baflvu-
rulan seyahat acenteleri, ekonomik kriz
nedeniyle daralan turizm pazar›ndan
daha fazla pay kapmaya çal›flan Avrupa
destinasyonlar›n›n, gelir düzeyi yüksek
ve yurtd›fl›na seyahat eden say›s›n›n
düzenli art›fl gösterdi¤i Körfez ve Orta-
do¤u ülkelerine yönelebilece¤ini ve ag-
resif pazarlama çal›flmalar› bafllatabile-
ceklerini belirtiyorlar. Bu nedenle Tür-
kiye’nin bu bölgede pay›n› rakip ülke-
lere kapt›rmamak için farkl› ve etkili bir
tan›t›m stratejisine ihtiyac› var.”

Uluslararas› Nakliyeciler
Derne¤i (UND) ‹cra Kurulu
Baflkan› Mine Kaya, Körfez ser-
mayesinin süregelen mali kriz
ve küresel ekonomideki yavafl-
lamadan etkilenmeyece¤ini ve
bu konjonktürde Körfez ülkele-
rindeki flirketlerin kendilerine
yeni üretim üsleri ve lojistik
merkezleri belirlemeye yönele-
ce¤inin öngörüldü¤ünü belirti-
yor. Türkiye’nin, Do¤u-Bat›
aras›ndaki 600 milyarl›k mal
hareketinin geçifl noktas›nda;
karayollar›, demiryollar›, 3 tara-
f›n› çevreleyen denizleri, hava-
alanlar› ve da¤›t›m merkezleri

ile Avrasya ticaretinin kalbinde;
Avrupa, Balkanlar, Karadeniz,
Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Af-
rika ve Orta Do¤u aras›ndaki
mal ve hizmet ak›mlar›n›n ba¤-
lant› merkezi konumunda ol-
du¤unu kaydeden Kaya, Türki-
ye’nin Körfez bölgesinin tafl›-
mac›l›k anlam›nda gereksinim-
lerine yan›t verebilecek kapasi-
tede oldu¤unu dile getiriyor.

Tüm teknolojik ilerlemelere
ra¤men üretti¤inden fazlas›n›
tüketerek zaten k›s›tl› olan kay-
naklar›n› tükenme noktas›na
getiren Bat›’n›n gelece¤inde,
zengin kaynaklar› ve artan tü-

ketim gücüyle Körfez sermaye-
sinin önemli oldu¤unu ileten
Kaya, Rusya-Kafkaslar-BDT
co¤rafyas› da dahil oldu¤u Do-
¤u’nun yükseliflinin Bat› ile
ba¤lant›s›n›n sa¤lanmas›na ge-
reksinim duydu¤unu aç›kl›yor.
“Yükselen Do¤u’nun hem ken-
dini, hem de Bat›’y› besleyece-
¤i güzergah bugün “Yeniden
Canlanmakta Olan Tarihi ‹pek
Yolu”nun ta kendisidir” diyen
Uluslararas› Nakliyeciler Der-
ne¤i (UND) ‹cra Kurulu Baflka-
n› Mine Kaya, Türkiye’nin tam
bu noktada devreye girdi¤ine
dikkat çekiyor.

Türkiye için küresel krizin
getirdi¤i kara bulutlar›n do¤u-
dan yükselen ›fl›kla da¤›laca¤›-
n› vurgulayan Kaya flunlar› kay-
dediyor: “44 bin çekiciden olu-
flan güçlü filomuz, 2005 y›l›n-
dan bu yana resmi olarak be-
nimsedi¤imiz ve hayata geçir-
mekte oldu¤umuz “Komflu Ül-
kelerle Ticareti Gelifltirme Stra-
tejisi” do¤rultusunda kaydetti¤i-
miz ilerlemeler, 71,5 milyonluk
tüketici pazar›m›z ve muazzam
iflgücümüz “büyüme e¤ilimi ve
al›m gücü artmaya devam eden
Do¤u’nun kendi içerisinde; bir
baflka deyiflle Rusya-Kafkaslar-
BDT ve Asya bölgeleri ile zen-
gin Körfez sermayesi aras›nda;
ayn› zamanda da Do¤u ile iç
talep anlam›nda tükenme nok-
tas›na gelmifl olan Bat› aras›n-
daki ticaretin canland›r›lmas›n-
da da önemli bir arac› olabile-
cektir. Körfez sermayesinin ül-
kemizde üretim sektörünün ya-
n› s›ra baflta limanlar olmak
üzere ulafl›m ve lojistik altyap›-
lara yapaca¤› yat›r›mlarla geçti-
¤imiz zor dönemi kolayl›kla at-
latmam›za yard›mc› olacakt›r.”

72 fiUBAT 2009
PAZARTES‹GÖRÜfi

Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçi say›s›n›n art›fl e¤ilimin-
de oldu¤una dikkat çeken TURSAB Kurumsal ‹liflkiler Di-
rektörü Ela Atakan, turist potansiyeli göz önüne al›narak,
tan›t›m materyalleri haz›rlanmas› gerekti¤ini vurguluyor.

Körfez’e özel
tan›t›m stratejisine
gereksinim var

U N D ‹ C R A K U R U L U B A fi K A N I M ‹ N E K A Y A

Türkiye tafl›mac›l›kta Körfez
ülkelerinin ihtiyac›n› karfl›lar
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PAZARTES‹ SÖYLEfi‹

Dubai Invest ile birlikte uluslararas› fi-
nans merkezlerinden birinde temsilcilik açan
ilk Türk menkul de¤erler flirketi Ata Yat›-
r›m’›n Yönetim Kurulu Baflkan›, Türk-Körfez
‹fl Konseyleri Koordinatör Baflkan› ve Türk-
BAE ‹fl Konseyi Baflkan› Korhan Kurdo¤lu,
tüm dünyay› etkileyen mali krizin, ekonomik
dengelerin yeniden tan›mlanmas› anlam› ta-
fl›d›¤›n›n alt›n› çizerek Türkiye gibi genç eko-
nomilerin hareket kabiliyetinden dolay›
flansl› oldu¤unu vurguluyor. Türkiye’nin
do¤ru ad›mlar atarak Körfez yat›r›mc›s›n›n
ilgisini çekebilece¤ini belirtiyor.

Küresel mali kriz söylemleri bu
denli gündemdeyken, Türkiye’nin
bu krizi, yat›r›m çekme potansiye-
li aç›s›ndan nas›l karfl›layaca¤› ko-
nusundaki düflüncenizi bizimle
paylafl›r m›s›n›z?

Bunun için öncelikle krizin emar›n› çek-
mek, krizi de¤erlendirmek gerekiyor. Krizi
de¤erlendirmenin ilk ad›m› ise krizi tan›mla-
makt›r. Ben mali veya finansal kriz tan›mlar›-
n› do¤ru veya yeterli bulmuyorum. Zira, flu
anda, ekonomik, sosyal ve teknolojik anlam-
da ortaya ç›km›fl olan bir devrimin sonuçlar›-
n› ve sanc›lar›n› yaflad›¤›m›z› düflünüyorum.
Dünyan›n yeni gerçekleri, gerek ekonomi
gerekse organizasyon baz›nda kurulmufl
olan düzenin yeniden tan›mlanmas›n› ge-
rektiriyor. Bence kriz de bu flekilde özetlene-
bilir: Varolan ekonomik ve organizasyonel
düzenin yeniden tan›mlanmas›. Finansal bir
çözümle, dünyan›n eski düzenine geri döne-
ce¤i ve büyüme oranlar›n›n, varl›klar›n de-
¤erlenme sürecinin ayn› flekilde ifllemesi gibi
bir beklentiye girmek gerçekçi bir yaklafl›m
olmayacakt›r. Dolay›s›yla, yeni bir yap›lanma
söz konusu. Hem ülkeler aras› organizas-
yonlar›n, hem de devletlerin kendi iç politi-
kalar› ve yap›lar›n› bilgi ça¤› olarak adland›r-
d›¤›m›z bu düzene göre yeniden yap›land›r-
mas› gerekiyor.

Genç ekonomiler yeni düzene
daha rahat adapte olacak

Bu noktadan hareketle, hangi ülkelerin
flansl› oldu¤una bakmak ve bu noktay› de-
¤erlendirmek gerekiyor. Endüstri devriminin
sonucu olarak örne¤in, ABD’de derin bir
depresyon ve sanc› dönemi yaflanm›flt›r.
fiimdi ayn› olay, globalleflen ve birbirine en-
tegre olan dünyada, tüm dünyay› vuran bir
gerçek olarak ortaya ç›kt›. “Bundan sonra ne
olacak?” sorusunun cevab› spekülatif asl›n-
da. Çünkü yaflanm›fl ve bilinen belli gerçek-
lere göre verilebilecek bir cevap de¤il. Her-
kes bir tahmin yürütecek. Ben, kendi bak›fl
aç›mdan flöyle bir tahmin yürütüyorum: E¤er
yeni bir dünya düzeni gelecekse, burada
flansl› olan ülkeler, eski dünya düzeninde
fazla kemikleflmemifl, fazla “satüre” olma-
m›fl, belli bir olgunlu¤a gelmemifl konumda,
yani bir anlamda genç ve dinamik ekonomi-
lerdir. Yafll› bir insan›n bir yenili¤e adapte ol-
mas›yla, bir gencin bir yenili¤e adapte olmas›
aras›nda önemli bir fark vard›r. Geliflmekte
olan ülkeleri daha genç ülkeler olarak tan›m-
layabiliriz. Sistemlerinde ve organizasyonla-
r›nda ve kurumsal yönetiflim konular›nda es-
ki düzenlerin kemikleflmesi ve olgunlaflmas›
söz konusu de¤ildir. Dolay›s›yla, reformist,
esnek ve adapte olabilecek bir yap›ya sahip-
ler. Ayn› zamanda da, olgunlaflm›fl piyasalar-
da bu yap›lar›n getirmifl oldu¤u türev ürün-
lerin yüksek temayüllere ç›kmas› bahsetti¤i-
miz genç ülkelerde görülmüyor.

Türkiye avantajl› bir konuma sahip
Türkiye’nin finansal aç›dan sa¤l›kl› bir

konumu oldu¤unu görüyoruz. Özellikle
2001 krizinde bu birçok yerde dile getirildi.
Türkiye için bu durumun önemli bir avantaj

oldu¤unun alt›n› çizmek isterim. Gerek ifl
dünyas› aç›s›ndan, gerekse sosyal ve politik
aç›dan, bir ülke olarak, birlik ve beraberlik
içerisinde, gelece¤e karfl› daha cesur bir fle-
kilde bu yap›lanmay› gerçeklefltirmek için
ad›mlar atmay› baflarabilirsek; eski konulara
de¤il, bu yeni koflullara uyum sa¤lamaya
odaklan›rsak ve son olarak potansiyelimizi
dünya ile paylafl›rsak Türkiye’nin göreli cazibe-
li konumunu daha iyi de¤erlendirme flans›n›
yakalar›z. Tüm dünyadan, büyümenin yak›t›
olan sermayenin ülkemize daha fazla akmas›n›
sa¤layabiliriz. Bizim hedefimiz bu olmal›. fiu
durumda Türkiye’nin do¤ru ad›mlar atarak ya-
t›r›m anlam›nda dünyan›n daha fazla ilgisini
çekebilece¤ini ifade etmek mümkün.

Küresel mali krizden en az
düzeyde etkilenmesi beklenen
Körfez ülkeleri özelinde
Türkiye’nin beklentisi ne
olmal›d›r?

Türkiye, son 2-3 senedir, küresel do¤ru-
dan yat›r›m pazar›ndaki pay›n› art›rd›. Bilin-
di¤i üzere Türkiye’ye 55 milyar dolar üzerin-
de bir yat›r›m geldi. Bu veri bafll› bafl›na, Tür-
kiye’nin potansiyelini kan›tl›yor. Körfez ül-
keleri nezdinde de¤erlendirecek olursak pet-
rol fiyatlar›n›n son dönemde afla¤›ya do¤ru
uzanan bir e¤ri çizmesine karfl›l›k ülkelerin
ellerinde yeterince rezerv oldu¤unu ve gün-
lük üretimlerinin doyurucu düzeyde seyretti-
¤ini göz önüne ald›¤›m›zda, düflüflten ve
krizden asgari düzeyde etkileneceklerini ifa-
de etmek mümkün. Di¤er taraftan ülkeler-
deki sermaye birikimi ve bu sermaye biri-
kimlerini varl›k fonlar›na aktarma e¤ilimleri
önümüzdeki dönemde de seçici bir tav›rla
ancak tahminlerimize göre artarak sürecek.
Abu Dabi, Suudi Arabistan ve Kuveyt Hükü-
metlerinin sahibi oldu¤u Ülke Varl›k Fonlar›
dünyan›n en büyük yat›r›m fonlar›ndand›r.

Körfez ülkelerinin kontrolündeki toplam fon
büyüklü¤ünün 1,7 trilyon dolar civar›nda ol-
du¤u, 2015 y›l›nda ise 5-6 trilyon dolara ula-
flaca¤› öngörülüyor. Sadece 6 Körfez ülkesi-
nin yabanc› para rezervi 1,8 trilyon dolara
yaklaflm›flt›r, 2012 y›l›nda 7 trilyon dolara
ulaflaca¤› tahmin edilmektedir. Biriken bu
sermaye ile birlikte bugün Arap ülkeleri kü-
resel mali piyasalar›n önemli bir aktörü.
Arap ülkeleri taraf›ndan kurulan ülke ege-
men fonlar› (Sovereign Wealth Fund) dün-
yan›n de¤iflik yerlerinde yat›r›mlar yap›yor.
Avrupa’n›n 6. büyük ekonomisine sahip olan
Türkiye, OECD ülkeleri aras›nda en yüksek
büyüme h›z›na sahip olan ülkelerden birisi
ve son 5 y›lda y›ll›k ortalama yüzde 7 büyü-
meyi baflard›. Türk ekonomisinin bu büyüme
trendini devam ettirmesi ve cari aç›¤›n› fi-
nanse etmesi için yabanc› sermaye yat›r›m›-
na ihtiyac› var. Son 3 y›lda 50 milyar dolara
yak›n yabanc› yat›r›m çeken Türkiye’nin
önümüzdeki y›llarda da y›ll›k ortalama 10
milyar dolar yabanc› sermaye çekmesini
mümkün görüyorum. Bu tahmin edilen mik-
tarda Körfez ülkelerinin pay›n› art›rmak için
‹fl Konseyi olarak her türlü çal›flmay› gerçek-
lefltirece¤iz. 2005 y›l›ndan bu yana 55 milyar
dolar yabanc› yat›r›m çeken Türkiye, Körfez
Ülkeleri taraf›ndan en çok iflbirli¤i ve yat›r›m
yap›lmak istenen ülkelerin bafl›nda yer al›-
yor. Bunun için Türkiye’nin üst düzey politi-
ka, ekonomi ve ifl dünyas› liderleri ile bölge-
deki eflde¤er kifli ve kurumlarla aras›nda ge-
reken ölçüde bir paralellikte iletiflimi sa¤lay›p
ve görüflmeleri en üst düzeyde tutarak ken-
dimizi, ülkemizi ve potansiyelimizi daha faz-
la anlatmal›y›z. Baflka bir deyiflle, top yekun
bir çal›flma yapmam›z gerekiyor.

Farkl› sektörel projelerle ilgilenen yat›-
r›mc›lara ulaflt›rmak öncelikli görevimiz ol-
mal›d›r. Sa¤l›k sektörü olsun, da¤›t›m sek-
törü ya da servis sektörü olsun birçok ko-

nuda Türkiye gibi genç ve dinamik ve
böylesine bir potansiyeli olan bir ülkenin
yat›r›mc›lar› çekebilece¤ine inan›yorum.
Körfez ‹fl Konseyleri de bu görevi, y›l bo-
yunca düzenleyecekleri etkinliklerle yerine
getirmek için elinden gelenin en iyisini
yapmaya çal›flacak. DE‹K olarak hedefimiz
daha çok Körfez yat›r›mc›s› ile Türkiye`de
gerek gayrimenkul alan›nda gerek di¤er
alanlarda iflbirliklerinin artmas› için gerekli
çabay› göstermek olacak.

Körfez ülkelerinden dünyaya ne
kadar FDI gidiyor? Bu FDI hangi
ülkelere yöneliyor? Hangi
sektörler a¤›rl›kta? Neden o
ülkeler tercih ediliyor?

2007 y›l›nda Körfez ülkelerinden dünyaya
yaklafl›k 42 milyar dolar civar›nda do¤rudan
yabanc› yat›r›m (FDI) gerçeklefltirilmifltir.
Bölgenin Ülke Varl›k Fonlar›’n›n (SWF) bü-
yüklü¤ü ise 2000 y›l›nda 300 milyar dolar
iken flu anda az önce bahsetti¤im gibi 1.7
trilyon dolar civar›ndad›r. Halihaz›rda yat›-
r›mlar›n›n büyük bölümü Amerika ve Avru-
pa’dad›r. Çok farkl› ülkelerde yat›r›mlar› olmak-
la birlikte son y›llarda geliflmekte olan ülkelere
özellikle Asya ve MENA Bölgesine yat›r›mlar›n-
da kayda de¤er art›fllar gözlenmektedir. Bu böl-
gelerin büyüme potansiyeli ve kültürel yak›nl›-
¤›n önemli bir pay›n oldu¤unu düflünüyorum.
Sektörel bazda finansal hizmetler bafl› çekerken
otomotiv, enerji, madencilik, altyap›, gayrimen-
kul, sa¤l›k, iletiflim ve perakende sektörleri de
di¤er tercih edilen belli bafll› sektörler.

Körfez ülkelerinin 2009 bütçeleri
nedir? Bu bütçelerde ülke geliri-
nin ne kadar› do¤algaza ne kada-
r› petrole dayand›r›lm›flt›r? Petrol
fiyatlar›n›n 2009’da ve gelecekte-
ki öngörülen durumu nedir?

Körfez ülkelerinin 2002-2008 y›llar›nda
ortalama reel büyümesi yüzde 8.5’ler düze-
yinde, cari fazlalar› GSY‹H’lerinin yüzde 25’i
düzeyinde. 2008 y›l›nda nominal GDP’nin 1
trilyon dolar›n üstünde gerçekleflmesi bekleni-
yor. Petrol fiyatlar›ndaki sert düflüfl, büyüme
h›z›n› ve cari fazlay› bir süreli¤ine azaltacakt›r.
Öte yandan bu ülkelerin hala cari fazla yarat-
maya ve birikmifl yüksek rezervleri yeni yat›-
r›mlara yönlendirilmeye devam edece¤i tahmin
ediliyor. Petrol fiyatlar›n›n 2009 y›l›n›n ilk yar›-
s›nda bir miktar daha düflebilece¤i ancak, on-
dan sonra fiyatlarda bir toparlanma olmas›
bekleniyor. Petrol sektörü, Suudi Arabistan
ekonomisinin yaklafl›k yüzde 55’ini, UAE’nin
ise yüzde 40’›n› oluflturuyor. 2009 y›l›nda büyü-
meye petrol d›fl› sektörlerden daha yüksek
oranda katk› sa¤lanmas› öngörülüyor.

Sektörlere özel yaklafl›m
anlay›fl›n› daha profesyonel
olarak hayata geçirebilmek için
Konseylerin bir alt komite
çal›flmas›na bafllad›¤› biliniyor.
Bu konuda bilgi verebilir misiniz?

Evet. Sektörel komitelerle, farkl› ihtiyaçla-
ra yönelik do¤ru yan›tlar› bulma aray›fl›n›n
h›zlanaca¤› düflüncesindeyiz. Örne¤in Bafl-
kanl›¤›n› yürütmekte oldu¤um Türk-Birleflik
Arap Emirlikleri ‹fl Konseyi içinde 6 komite
kurulmufl durumda. Bu komiteler aras›nda
finans, sanayi-ticaret, kültür-sanat ve di¤er
iki komite yer al›yor. Komiteler kendi içlerin-
de çal›flmalar›n› yapmakta ve ifl konseyleri
yürütme kurullar› da bu çal›flmalara yön vere-
rek gereken aktiviteleri planlay›p uygulamak-
tad›r. Söz konusu komiteler Körfez ülkelerin-
deki ‹fl Konseyleri’yle prensip olarak birlikte
çal›flma ve yap›lan iflleri paylaflarak di¤er ülke-
lerde de uygulamaya geçirme ana fikriyle ça-
l›flmalar›n› gerçeklefltiriyor. Dolay›s›yla birbi-
rinden haberdar, birbiriyle paralel ve dolay›-
s›yla fayda sa¤lama temelinde hareket eden
bir yap› içerisinde olmay› hedefliyoruz.

Bu komiteler aras›nda bir
kültür-sanat komitesi de
bulunuyor. Bu konuda da bir
iflbirli¤i hedefi söz konusu mudur?

Dedi¤im gibi Birleflik Arap Emirlikleri
özelinde, Türkiye’nin önemli ticari iliflkileri-
nin oldu¤unu saptad›¤›m›z sektörlere iliflkin
alt komiteler kurduk. Bu komiteleri finans,
sanayi, biliflim teknolojileri, medya/kültür-
sanat, inflaat/gayrimenkul olarak belirledik.
Komitelerin her biri kendi çap›nda oldukça
önemli. Öte yandan, medya ve kültür-sanat
komitesi bize göre di¤erlerinden biraz ayr›l›-
yor. Son dönemde Türk menfleli diziler Kör-
fez ülkelerinde Türkiye’nin tan›nmas› aç›s›n-
dan büyük bir rol oynuyor. Dolay›s›yla medya-
n›n gücünü kullanman›n, ekonomik iliflkilerin
kültürel ve sanat faaliyetler ile güçlendirilmesi-
nin elzem oldu¤u düflüncesiyle önümüzdeki
dönemde bu mecraya e¤ilece¤iz. Bir projeden
ziyade bir fikir olarak kültür ve sanatta bir pay-
lafl›m› ve tan›t›m› ekonomik entegrasyonun bir
parças› olarak görmekten ileri geliyor. Çünkü
ülkeler aras›nda belli bir sempati ve ilginin
do¤mas›na yol aç›yor. Sonuçta ülkeleri ve flir-
ketleri insanlar yönetti¤i için, bu çal›flmalar›n
çok önemli oldu¤unu düflünüyoruz.

Bunlar›n bir önkoflulu belki de
e¤itim. Bu konuda bir proje
planlan›yor mu?

Bu konuda baz› çal›flmalar›m›z olacak.
‹stanbul’u ve Osmanl› kültürünü tan›tan
sergilerin bu ülkelerin flehirlerinde yer al-
mas›n› istiyoruz ve bu alanda çal›flmalar
yürütüyoruz. Ama henüz somutlaflan bir
çal›flma yok. K›sa zamanda bu konuda bir
ilerleme kaydetmek istiyoruz.

Yaflanan ekonomik krizi sadece finansal olarak tan›mlaman›n yüzeysel olaca¤›na dikkat
çeken Korhan Kurdo¤lu, flu anda ekonomik, sosyal ve teknolojik anlamda ortaya ç›km›fl
olan bir devrimin sonuçlar›n› yaflad›¤›m›z› söylüyor. Kurdo¤lu, Türkiye’nin bu ortamda do¤-
ru ad›mlar atarak yat›r›m anlam›nda dünyan›n daha fazla ilgisini çekebilece¤ini vurguluyor.

Türkiye yeni ekonomik düzene adapte
olabilirse Körfez’in ilgisini çekecektir

TÜRK-KÖRFEZ ‹fi KONSEYLER‹ KOORD‹NATÖR BAfiKANI KORHAN KURDO⁄LU

Finansal bir çözümle, dünyan›n
eski düzenine geri dönece¤i ve
büyüme oranlar›n›n, varl›klar›n
de¤erlenme sürecinin ayn›
flekilde iflleyece¤i gibi bir
beklentiye girmek gerçekçi bir
yaklafl›m olmayacakt›r.

Hem ülkeler aras›
organizasyonlar›n, hem de
devletlerin kendi iç politikalar› ve
yap›lar›n› bilgi ça¤› olarak
adland›rd›¤›m›z bu düzene göre
yeniden yap›land›rmas› gerekiyor.
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Türk-Suudi Arabistan ‹fl Konseyi Baflkan›
ve Rize Milletvekili Ali Bayramo¤lu, Körfez
ülkesinde bulunan yat›r›mc›lar›n, üretim e¤ri-
sindeki olumsuz gidiflat, petrol fiyatlar›ndaki
inifl trendi ve borsan›n de¤er kayb› ile paralel
olarak yitirilen sermayeden ötürü y›prand›¤›-
n› ve beklemeye geçti¤ini ifade ediyor. Bay-
ramo¤lu Körfez yat›r›mc›s›n› “beklemeye”
alan bu üç faktörü flu flekilde aç›kl›yor: “Kör-
fez ülkelerinin yat›r›m konusunda s›kça ter-
cih ettikleri gayrimenkul sektörünün ciddi bir
krizle karfl›laflmas›, Körfez yat›r›mc›s›n› sarsan
etmenlerden birincisi olarak ifade edilebilir.
Bu faktörlerin ikincisi petrol fiyatlar›n›n kay-
detti¤i yükseliflin ard›ndan flu anda y›lbafl›n-
daki fiyatlara, düflüfl kaydederek, geri dön-
mesidir. Önümüzdeki dönem petrol fiyatlar›-
n›n 50-80 dolar aras›nda olaca¤›na yönelik
beklentiler var. Üçüncü nokta ise, likit kay-
naklar›, emtia borsalar›nda ya da vadeli opsi-
yon borsalar›nda de¤erlendiren yat›r›mc›lar›n
mali krizden kaynaklanan borsa düflüfllerinde
muazzam paralar kaybetmeleridir.” Bu unsur-
lar›n, yat›r›mc›larda ellerinde kalan likidi de-
¤erlendirme yöntemlerine yönelik bir karar-
s›zl›k ve güvensizli¤i gündeme getirdi¤ini
kaydeden Bayramo¤lu, k›sa vadede Ortado-
¤u’daki kayna¤›n hemen dünyaya akmas› gi-
bi bir durumun söz konusu olamayabilece¤i-
ni ancak Körfez ülkelerinin de krizden avan-
tajl› ç›kmay› hedefledi¤ini sözlerine ekliyor.
Türkiye’nin belirli bir gözlem sürecinin ard›n-

dan avantajl› konuma geçebilece¤ini belirten
Bayramo¤lu “Türkiye’nin bu noktada, bölge-
ye yak›nl›¤›n›, bölgeyle aras›ndaki tarihi de-
rinli¤i, din birli¤ini, özellikle de son dönem-
lerde siyaseten birbirine çok yak›nlaflan, bir-
birlerini do¤rudan destekleyen mahiyette
aç›klamalar› bir avantaj olarak kullanmay› bil-
melidir. Son dönemde Bakanl›k düzeyinde
Körfez ülkeleri ile çok s›k iliflki kurulmakta-
d›r. Bu da bölge ülkeleri ile Türkiye’nin do¤-
ru bir ortakl›k kurmas› için at›lmas› gereken
en önemli ad›mlardan biridir” fleklinde konu-
fluyor. DE‹K bünyesinde faaliyet gösteren
Körfez ‹fl Konseyleri’nin, ekonomik aktivite-
lerin h›zland›r›labilece¤i, karfl›l›kl› yat›r›mlar›n
güçlendirilebilece¤i, Türkiye’deki teknoloji,

iflgücü ve bilgi transferinin sa¤lanabilece¤i ve
istihdam politikalar›n›n desteklenece¤i konu-
larda çal›flmalar›na devam etti¤ini belirten
Bayramo¤lu “2009’da, talep-arz dengelerini
ve üretimin canland›¤› noktay› görmeden
çok h›zl› bir hareket olaca¤›n› düflünmüyo-
rum. Benim ümidim ekonominin 2010 y›l›n›n
ikinci yar›s›ndan itibaren dünya genelinde
daha düzenli bir hale girece¤idir” diyor.

‹Ç‹LEB‹L‹R SU KONUSUNDA
‹fiB‹RL‹⁄‹ YAPILAB‹L‹R

Önümüzdeki 50 y›l içerisinde su s›k›nt›s›-
n›n dünyada büyük bir sorun olaca¤›na dik-
kat çeken Ali Bayramo¤lu, Körfez ve Ortado-
¤u Bölgesi’nde pet-fliflede sat›n al›nan suyun
petrolden daha pahal› oldu¤unu ileterek
“Körfez bölgesinde yer alan ülkelerin petrol
avantaj› karfl›s›nda, Türkiye’nin içilebilir su
avantaj› var. ‹çilebilir su bir iflbirli¤i alan› ola-
rak de¤erlendirilebilir. Zaten flu anda Türki-
ye’ye yaklafl›mlar›nda en cazip bulduklar› ko-
nu kendi ülkelerinin ve bölgelerinin g›da gü-
venli¤ini sa¤layabilmeye yönelik tar›msal ça-
l›flmalard›r. Su konusu bunun temelini olufl-
turuyor. Kendi ülkelerinde her ne kadar baz›
tar›msal giriflimlerde bulundularsa da maliyet
ve verimlilik çok ciddi s›k›nt› oluflturuyor. Fa-
kat ben Türkiye’nin birçok bölgesinde, özel-
likle tar›msal alanda çok ciddi bir çal›flma ya-
p›laca¤›n› ve bu sektöre yönelik ciyat›r›mla-
r›n gerçeklefltirilece¤ini düflünüyorum” diyor.

Türk-Kuveyt ‹fl Konseyi ve Fleet-Corp Yö-
netim Kurulu Baflkan› Fehmi Ak›n, petrol fi-
yatlar›n›n 140-145 dolarlar› geçti¤i 2008 y›l›-
n›n Temmuz ay›nda fonlara iliflkin bir spekü-
lasyonunun söz konusu oldu¤unu ifade edi-
yor. Petrol fiyatlar›n›n tavan yapt›¤› dönemde
dünyadaki yükselme trendinin afla¤›ya dön-
dü¤ünün ekonomistler taraf›ndan bilindi¤inin
alt›n› çizen Ak›n, “Bundan sonra Çin’in yüzde
10-11 büyümeyece¤ini, baflka ülkelerdeki
üretimin düflece¤ini ve GSMH oranlar›nda
ciddi daralmalar olaca¤›n› herkes biliyordu.
Ona ra¤men petrol fiyatlar›n›n bu kadar yük-
sek seviyelere ç›kmas› bir ölçüde spekülas-
yon oldu¤unu gösteriyor. fiimdi bu spekülas-
yon ortadan kalkt› ve petrol fiyatlar› 50 dolar-
lar›n alt›na kadar geriledi. Dünyada her fley
belki de yeniden reel de¤erlere gerileyecek
ve yeniden yükselme bafllayacak” fleklinde
konufluyor. Dünya ekonomilerinin son 4-5
y›ll›k süreçte bir suni cennet dönemi yaflad›-
¤›na iflaret eden Ak›n, bu cennetten her ülke-
nin belirli oranlarda yararland›¤›n› ancak, bu
bolca fliflirilen balonun global mali krizi bera-
berinde getirerek patlad›¤›n› belirtiyor.

KÖRFEZ BÖLGES‹N‹N YATIRIM
PLANLARI SEKTEYE U⁄RAYAB‹L‹R

Körfez bölgesinde de hisse senetlerinin cid-
di ölçüde de¤er yitirdi¤ini vurgulayan Türk-Ku-
veyt ‹fl Konseyi Baflkan› Ak›n, Körfez ülkeleri-
nin Bat›’ya yapt›klar› yat›r›mlarda büyük kay›p-
lar›n olufltu¤unu di¤er yandan da petrol fiyatla-
r›n›n beklenenden çok geride kalmas› nedeniy-
le yat›r›m planlar›n›n sekteye u¤rayaca¤›n› be-
lirtiyor. “Varili 200 dolar olan bir dönemden, 50
dolara geriledi. Yat›r›mc›lar ayn› zamanda gele-
ce¤e yönelik beklentileri sat›n al›yorlar. fiimdi
bu beklentilerde ciddi bir gerileme söz konusu.
Dolay›s›yla Körfez’de de önümüzdeki dönem-
de eskiye oranla çok bol varl›k olmayacak” di-
yen Ak›n, ticari fazlas› yaklafl›k 20 milyar dolar
olan Kuveyt özelinde durumun farkl› bir çizgi-
de ilerleyebilece¤ini dile getiriyor. Kuveyt’in

günlük 2,6 varil petrol üretti¤ini iflaret eden
Ak›n, y›lda bir milyar varil petrol üretme potan-
siyeline ve 101 milyar varil petrol rezervine sa-
hip ülkenin piyasalardaki de¤erlerin yeniden
oluflmas›n›n bir süre bekledikten sonra yat›-
r›m politikalar›n› yeniden belirleyece¤ini ve
Türkiye’nin bu süreçte flansl› olabilece¤ini
kaydediyor. Körfez ülkelerinin yat›r›mlar›n›n
bugüne dek daha çok ABD ve Avrupa ülke-
lerine yönelik oldu¤una iflaret eden Fehmi
Ak›n, bu yat›r›mlar›n küresel mali krizden
ciddi ölçüde etkilendi¤ine dikkat çekiyor.
“Dolar›n de¤er yitirmesi ve ABD hazine bo-
nolar›n›n getirilerinin çok düflük seviyelerde
kalmas› Körfez yat›r›mc›lar›n› baflka alternatif
yat›r›m alanlar›na yöneltti.

Onlar da bir miktar hisse sentlerine, hedge
fonlara ve baflka alanlara yat›r›m yapt›lar. Bu
alanlarda bir miktar hasar ald›lar” ifadesini kul-
lanan Ak›n, Körfez ülkelerinin bekleme süreci-
ne girdiklerine iflaret ediyor. Türkiye’nin son
birkaç y›ld›r ihracata a¤›rl›k vermesi ve d›fl tica-
ret a¤›rl›kl› büyümesi nedeniyle daralmay› önce
reel sektörde daha sonra finans sektöründe his-
sedece¤ini söyleyen Fehmi Ak›n, bu anlamda
hala kendini gösterme ve yat›r›mc› çekme
flans›n›n söz konusu oldu¤unu sözlerine ekli-
yor. “Türkiye bir ölçüde bu krizde bat›l›lardan
farkl› bir yap›da. Öncelikle bu türev ürünler
dedi¤imiz bunlar›n bir k›sm›n›n zehirli-toksin
ürünler oldu¤unu biliyoruz- ürünler büyük
kay›plara yol açt›lar. Türkiye’de bu türev
ürünlerden etkilenen herhangi bir fley yok.

Ne banka sektörümüz bundan etkilendi, ne
reel sektörümüz ne de tasarruf sahipleri bun-
dan etkilendi” diyen Türk-Kuveyt ‹fl Konseyi
Baflkan›, bunun bir avantaj oldu¤unu belirti-
yor. ‹slam Ülkeleri aras›nda Türkiye’nin
AB’ye tam üyelik yolunda ilerleyen tek ülke
oldu¤unu ve dolay›s›yla Körfez ülkelerinin
gözünde reformist bir yap› sergiledi¤ini belir-
ten Ak›n, nüfusun kalabal›k olmas›n›n da Tür-
kiye için önemli bir art› oldu¤unu kaydediyor.

Büyük bir pazar olan Türkiye’nin kendi iç
tüketimi aç›s›ndan da avantajl› konuma sahip
olmas›n›n yan›nda bölgede Avrupa standartlar›-
n› temsil etmesinden ötürü hayranl›k uyand›r-
d›¤›n› ileten Ak›n flunlar› kaydediyor: “Kör-
fez’de sadece petrole dayal› endüstriler gelifl-
mifl durumda. Onun d›fl›nda da baflka endüst-
riyel faaliyet yok. Daha yak›ndan bak›ld›¤›n-
da, Türkiye’nin ihraç ürünlerin neredeyse ta-
mam›na yak›n› endüstri ürünleri, tar›msal
ürünlerin ihracat›m›zda çok ufak bir pay› var.
Körfez ülkelerinde de bir farkl›laflma var ve
Türkiye’de reel sektöre yat›r›m yapma flanslar›
büyük. Türkiye bir de son dönemde enerji
koridoru bir ülke konumuna geldi. Do¤algaz
ve petrol boru hatlar›n›n ülkemizden Avru-
pa’ya ulaflt›¤› bir nokta konumunda. Bundan
kaynakl› bir yat›r›m potansiyeli var. Petrole
dayal› endüstriler Körfez yat›r›mc›s›n›n tan›d›k
oldu¤u alanlar. fiu anda da bu bölgede “ifltah”
oldu¤unu düflünüyorum. Bu tür düzenleme-
ler yap›l›rsa Türkiye’de tar›ma dayal› endüstri
ve tar›m alan›nda da f›rsatlar var.”

Küresel mali krizden, Körfez bölgesin-
de yer alan baz› ülkelerin asgari düzeyde
etkilenece¤inin tahmin edildi¤ini ve bu
tahminden hareketle tüm dünyan›n bölge-
ye gözlerini çevirdi¤ini ifade eden Türk-
Katar ‹fl Konseyi Baflkan›, Yüksel ‹nflaat
Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› ve
CEO’su Emin Sazak, fazla ra¤betin berabe-
rinde rekabet ve seçicili¤i getirdi¤ini belir-
tiyor. Sazak, bütün dünya gözünü buraya
dikti¤inde sorunun oluflan kalabal›kta bafl-
lad›¤›n› dile getirerek “Tüm dünya krizden
az etkilenece¤i beklentisi ile Körfez ülkele-
rine e¤ilmifl durumda. Bu noktadan hare-
ketle bölgede rekabet ço¤al›yor ve ülkede-
ki yat›r›mc›lar daha seçici davranmaya bafl-
l›yor” fleklinde konufluyor.

Türkiye’nin, bölgeye gerek co¤rafi ge-
rekse kültürel anlamda yak›nl›¤›ndan dola-
y› ve ayr›ca, 11 Eylül sonras›nda bat›ya yö-
nelik oluflan negatif kavramdan uzak dur-
mas›ndan kaynakl› olarak bu rekabetçi at-
mosferden sivrilme flans›n›n bulundu¤unu
belirtiyor ve bunun en önemli ad›m›n›n
küçük yap›sal de¤iflikliklerde bulunmak
oldu¤unun alt›n› çiziyor. Sazak flunlar›
kaydediyor: “Türkiye’ye do¤rudan yat›-
r›m yapmak isteyen ifladam›n›n önünü
açmak asl›nda çok basit fakat hayati
önem tafl›yan yap›sal de¤iflikliklerle
mümkün. Gelecek olan yat›r›m miktar›
ve sa¤lanacak olan istihdam imkan› ile
do¤ru orant›l› olarak vergi muafiyetinin
sa¤lanmas› bu yap›sal de¤iflikliklerden
biri. Türkiye, son 5 y›l içerisinde yaban-
c› sermaye ald›. Ancak, bunlar›n ço¤un-
lu¤u kal›c› de¤ildi, k›sa vadeliydi ve ne-
redeyse hiç istihdam sa¤lamad›. Baz›
küçük de¤iflikliklerle bu yat›r›mlar› kal›-
c› ve istihdama zemin yaratacak flekilde
forma sokmak mümkündür.” Bölgede
özellikle do¤al gaz ve petrol gelirleri

olan ülkelerin pozisyonlar›n›n daha
avantajl› oldu¤unu belirten Türk-Katar
‹fl Konseyi Baflkan› geride b›rakt›¤›m›z
5 y›l içerisinde yüksek do¤al gaz ve
petrol gelirlerine sahip Körfez ülkeleri-
nin, bu gelirlerin tümünü yat›r›ma ay›r-
mad›¤›n› ve Suudi Arabistan’›n 600 mil-
yar dolarl›k 10 y›ll›k yat›r›m plan› gibi
projelendirdi¤ini ifade eden Sazak, pet-
rol fiyatlar›ndaki düflüfllerle birlikte bu
projelerin küçük daralmalarla hala gün-
demde bulundu¤unu kaydediyor.

Bu nedenle özellikle inflaat malzeme-
si yan sanayiinde Körfez bölgesine yat›-
r›m yap›labilece¤ini ve bölgeyi s›çrama
noktas› olarak kullanman›n mümkün oldu-
¤unu dile getiren Sazak, “Bölgede yo¤un
flekilde süregelen müteahhitlik faaliyetlerin-
den dolay› kendi ürünlerimizi Türkiye’den
bölge ülkelerine tafl›maya çal›fl›yoruz. Ayr›-
ca, Katar, BAE gibi ülkelerden Uzakdo¤u’ya
inflaat yan malzemeleri ihraç etmek de de-
¤erlendirilebilecek bir olas›l›k. Körfez ser-
mayesinin, Türk sanayii ile iflbirli¤i halinde
gerçeklefltirebilece¤i ticari ortakl›kla Uzak-
do¤u ülkelerine inflaat yan sanayii ürünleri
ihraç edilebilir” fleklinde konufluyor.
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Sermayesiz Türk giriflimcisinin
yeni orta¤› Körfez olacakt›r

Fazla ra¤bet, seçicili¤i ve
rekabeti beraberinde getiriyor

Körfez yat›r›mc›s› bekleyip, görmeyi tercih edecektir

Geçen y›l petrol fiyatlar›n›n
çok yükselmesini

spekülasyonlara ba¤layan
Fehmi Ak›n, “fiimdi bu

spekülasyon ortadan kalkt›
ve petrol fiyatlar› geriledi.
Dünyada her fley belki de

yeniden reel de¤erlere
gerileyecek ve yeniden

yükselme bafllayacak” dedi.

Türk-Bahreyn ‹fl Konseyi Baflkan› ve
Coflkun Mühendislik Müflavirlik Ltd. Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Osman Y›ld›r›m Cofl-
kun, Körfez ülkeleri ile ekonomik iliflkiler-
de Türk reel sektörüne kaynak bulunmas›-
n›n ön planda tutulaca¤›n› belirtiyor. Cofl-
kun, iflbirli¤i ça¤r›s› ile gelmesi beklenen
Körfez sermayesinin, sanayileflmeyi yeni
yeni tan›yan Körfez ülkeleri ile, sanayisini
oldukça gelifltirmifl ancak birikmifl sermaye
s›k›nt›s› çeken Türk giriflimcilerin ayn› plat-
formda buluflturulmas› ile gerçekleflece¤ini
vurguluyor. Körfez ülkelerinin mali krizin
öncesine oldu¤u gibi emlak sektörüne ya-
t›r›m yapmalar›n› beklemenin anlams›z ol-
du¤u ileten Coflkun, “Körfez ülkeleri em-
lak ve finans sektöründe büyük kay›plar
yaflad›. Petrol ve petrol türevlerinden
önemli ölçüde gelir elde eden bu ülkelerin
sanayileflme süreçleri yeni bafll›yor. Türkiye
gibi kendi dinlerinden olan ve iyi bildikleri
bir ülkede yat›r›m yapmalar› onlar›n sanayi-
leflme süreçlerini de h›zland›rabilir. Di¤er
yandan da Türk giriflimcisinin yeni ortak
ve kaynak aray›fllar›na yan›t sa¤layabilir.
Biz, Körfez ‹fl Konseyleri Baflkanlar› ola-
rak da, baflta Suudi Arabistan, Birleflik
Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn
ve Oman gibi ülkelerde bu talebi dile ge-
tirece¤iz” fleklinde konufluyor.

KÖRFEZ ÜLKELER‹N‹N DE KAPISI AÇIK
Körfez bölgesinde bulunan ülkelerin

sermayelerini yat›rd›klar› yerde güven ve
istikrar›n olmas›n› ve yat›r›mlar›n›n karfl›l›-
¤›n› alabilecekleri güvencesinin verilmesini
birincil koflul olarak beklediklerini belirten
Türk-Bahreyn ‹fl Konseyi Baflkan› Coflkun,
bunun Türkiye aç›s›ndan sa¤land›¤›n› söy-
lüyor ancak, sözlerine Körfez ülkelerinin

de Türkiye’den iflbirli¤i ve yat›r›m yönünde
beklentilerinin oldu¤unu ekleyerek devam
ediyor. “Körfez bölgesinde ilk petrol ç›ka-
ran ülke olan Bahreyn’in, Türkiye’nin iflbir-
li¤i yapaca¤› ortaklar›n› bulmas› ve yat›r›m
yapmas› aç›s›ndan oldukça uygun bir orta-
ma sahip oldu¤unu düflünüyorum. Zira,
Bahreyn, bölgede, ‹srail haricinde ABD ile
STA’ya sahip tek ülke” diyen Coflkun, Kör-
fez ülkeleri içerisinde kendi çap›nda en
demokratik ülke olarak say›labilecek Bah-
reyn üzerinden Türkiye’nin belli bir oran-
da katma de¤eri sa¤lanm›fl bir üretimin ve-
ya ürünün ABD’ye kotas›z sat›labilece¤ini
dile getiriyor. Bahreyn’de hem alt yap›
hem de üst yap› projelerinde 25-30 milyar
dolarl›k planlanm›fl yat›r›m oldu¤unu ifade
eden Türk-Bahreyn ‹fl Konseyi Baflkan›,
Türkiye’nin bundan pay alamamas›n›n
mümkün olmayaca¤›n› belirtiyor. Ülkenin
yat›r›m konusunda pek çok teflviki de yü-
rürlü¤e koydu¤unu söyleyen Coflkun, Türk
giriflimcisini Bahreynlilerin mutlaka görmek
istediklerine iflaret ediyor. Bahreyn’in di¤er
bir özelli¤inin de, y›llard›r -

özellikle de Beyrut’un finans dünyas›n-
dan kopmas›yla- bir finans merkezi haline
gelmifl olmas› oldu¤unu söyleyen Coflkun
geçti¤imiz 8 y›ll›k süreçte, yeniden yap›lan-
makla beraber Bahreyn’in tekrar finans
merkezi olma yolunda büyük bir ilerleme
kaydetti¤ine dikkat çekerek “fiu anda Bah-
reyn’in en büyük rakibi ‹stanbul. Biliyorsu-
nuz, ‹stanbul’u bulundu¤umuz co¤rafyan›n
finans merkezi yapma çabas› içerisindeyiz.
Bahreyn’de son verilere göre, 15 civar›nda
bankam›z›n bulundu¤unu biliyoruz. Yak-
lafl›k çift haneli milyar dolar civar›nda off-
shore da bulunuyor. Finans aya¤›nda Bah-
reyn halen iddial›” ifadesini kullan›yor.

Petrol fiyatlar›n›n
yükselmesinde fonlar›n
spekülasyonu etkiliydi

AL‹ BAYRAMO⁄LU

EM‹N SAZAK

OSMAN YILDIRIM

Fehmi Ak›n, dünya ekonomilerinin son y›llarda suni cennet dönemi yaflad›¤›n› iletiyor.
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Ülkemizde geliflim ve demokratikleflmenin
önündeki en büyük engellerden biri olarak
gösterilen iflsizlik, tüm dünyay› derinden etkile-
yen küresel ekonomik kriz nedeniyle boyutu-
nu çok daha üst seviyelere tafl›d›. Bu durum,
Türkiye ‹statistik Kurumunun verilerinden de
aç›kça görülebilmekte: Ekim 2008 itibariyle 2
milyon 687 bin kiflinin iflsiz oldu¤u ülkemizde;
say›s› h›zla artan bu ordunun yeni rotas› “‹flsiz-
lik Sigortas›”. Türkiye ‹fl Kurumu verilerine gö-
re, iflsizlik ödemesinden yararlananlar›n say›s›
son bir y›lda yaklafl›k yüzde 90 artm›fl olup;
Aral›k 2007 itibariyle iflsizlik sigortas›ndan
101.890 kifli yararlan›rken, bu rakam Aral›k
2008 de 193.003 kifliye yükselmifl ve 66.6 mil-
yon TL ödeme yap›lm›flt›r. Uygulaman›n baflla-
d›¤› Mart 2002 den 31 Aral›k 2008 tarihine ka-
dar sisteme 1.455.238 kifli baflvuruda bulunmufl,
1.286.400 kifli iflsizlik ödene¤i almaya hak ka-
zanm›fl ve bu kiflilere toplam 1.828.703.960 TL
ödemede bulunulmufltur. Yine Türkiye ‹fl Kuru-
munun verilerine göre; iflsizlik sigortas›ndan
faydalananlar›n say›s›ndaki art›fl, ekonomik kri-
zin hissedilen etkisiyle do¤ru orant›l› olup;
A¤ustos 2008’e kadar 120 bin seviyesinde sey-
reden rakam, a¤ustosta 138 bine, kas›mda 165
bine, aral›kta da 193 bine ç›km›flt›r. Her ne ka-
dar, resmi iflsizlerin ancak yüzde 7 gibi bir ora-
n›na sa¤lam›fl oldu¤u geçici ve k›s›tl› gelir ne-
deniyle iflsizli¤e tam bir çözüm olamasa da;
bafllang›c›ndan bugüne gösterdi¤i geliflme ve
yap›lan baflvurular›n tamam›na yak›n›na öde-
mede bulunulmas› gibi k›staslar ›fl›¤›nda de¤er-
lendirildi¤inde; iflsizlik sigortas›n›n özellikle
ekonomik krizin yükselifl trendinde sa¤lad›¤›
destek küçümsenmeyecek boyutta. Krizin bo-
yutlar›n›n ve süresinin tam olarak kestirilemedi-
¤i de göz önünde bulunduruldu¤unda; iflsizlik

sigortas›, “rota” olma özelli¤ini de uzun süre
koruyaca¤a benziyor. ‹çinde yaflad›¤›m›z flu
günlerde, konunun önemi nedeniyle hemen
her gazetede gün geçmiyor ki konuyla ilgili bir
haber yer almas›n. Ancak ne yaz›kt›r ki bunla-
r›n ço¤u da, mevzuattaki de¤ifliklikler göz önü-
ne al›nmaks›z›n ve konunun uzman› olmayan-
larca kaleme al›nm›fl yaz›lar. ‹flte biz bu yaz›-
m›zda; sorular halinde iflsizlik sigortas› konusu-
nu ana hatlar›yla anlatmay› ve okurlar›m›z›
do¤ru bilgilerle donatmay› amaçlamaktay›z.

1. ‹fiS‹ZL‹K S‹GORTASI NED‹R ?
08/09/1999 tarih ve 23810 say›l› Resmi Ga-

zetede yay›mlanan ‹flsizlik Sigortas› Kanununa
göre Bir iflyerinde çal›fl›rken, çal›flma istek, ye-
tenek, sa¤l›k ve yeterlili¤inde olmas›na ra¤-
men, herhangi bir kas›t ve kusuru olmaks›z›n
iflini kaybedenlerin, iflsiz kalmalar› nedeniyle
u¤rad›klar› gelir kayb›n› belli bir süre ve ölçü-
de karfl›layan, sigortac›l›k tekni¤i ile faaliyet
gösteren ve Devlet taraf›ndan kurulan zorunlu
bir sigorta koludur.

2. ‹fiS‹ZL‹K S‹GORTASI K‹MLER‹ KAPSAR ?
5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k

Sigortas› Kanununun 4. maddesinin birinci f›k-
ras›n›n (a) bendi ile ikinci f›kras› kapsam›nda
olanlardan bir hizmet akdine dayal› olarak çal›-
flan sigortal›lar, 506 say›l› Sosyal Sigortalar Ka-
nununun geçici 20 nci maddesinde aç›klanan
özel emekli sand›klar›na tabi sigortal›lar ve ül-
kemizde çal›flma vizesi ile çal›flan yabanc› iflçi-
ler iflsizlik sigortas› kapsam›ndad›r.

3. K‹MLER ‹fiS‹ZL‹K S‹GORTASINA
PR‹M ÖDEYECEKT‹R ?

‹flsizlik sigortas›n›n gerektirdi¤i ödemeleri,
hizmet ve yönetim giderlerini karfl›lamak üze-
re, 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› Kanununun 80 ve 82 nci maddelerin-
de belirtilen prime esas ayl›k brüt kazançlar
üzerinden; sigortal› %1, iflveren %2 ve Devlet
%1 oran›nda prim ödemektedir. ‹flverenler, ifl-
sizlik sigortas›na iliflkin prim yükümlülükleri
nedeniyle sigortal›lar›n ücretlerinden herhangi
bir indirim veya kesinti yapamazlar. Herhangi

bir nedenle iflçinin sigortal›l›k durumunun so-
na ermesi halinde, o ana kadar iflçiden ve iflve-
renden kesilmifl bulunan iflsizlik sigortas› prim-
leri ile Devlet katk› pay› iade edilmez. ‹flsizlik
sigortas›na iflverenlerce ödenen primler kazan-
c›n tespitinde gider olarak kabul edilir, sigorta-
l›larca ödenen primler de gerçek ücretin he-
saplanmas›nda gelir vergisi matrah›ndan indiri-
lir. ‹flsizlik sigortas› gelirleri vergiye tabi de¤il-
dir. Bu gelirlerden hiçbir vergi, resim ve harç
kesintisi yap›lamaz.

4. ‹fiS‹ZL‹K S‹GORTASININ
SUNDU⁄U H‹ZMETLER NELERD‹R ?

‹flsizlik ödene¤ine hak kazanan sigortal› ifl-
sizlere;

4.1. Prim ödeme süresine ba¤l› olmak üze-
re; en az 180, en fazla 300 gün süre ile iflsizlik
ödene¤i ödenecektir,

4.2. ‹flsizlik ödene¤i al›nd›¤› süre boyunca,
genel sa¤l›k sigortas› primleri Sosyal güvenlik
Kurumuna yat›r›lacakt›r,

4.3. Yeni ifl bulmalar›nda yard›mc› olunacakt›r,
4.4. Meslek gelifltirme, edindirme ve yetifl-

tirme e¤itimi verilecektir.
Ayr›ca, sigortal› iflsizler ile Türkiye ‹fl Kuru-

muna kay›tl› di¤er iflsizlere; ifl bulma, dan›flmanl›k
hizmetleri, mesleki e¤itim, iflgücü uyum ve top-
lum yarar›na çal›flma hizmetleri verilir ve iflgücü
piyasas› araflt›rma ve planlama çal›flmalar› yap›l›r.
Bu giderlerin y›ll›k miktar›, iflsizlik sigortas› primi
olarak bir önceki y›l içinde ‹flsizlik Sigortas› Fonu-
na aktar›lan Devlet pay›n›n yüzde 30 unu geçe-
mez. Bu oran› yüzde 50 ye kadar ç›karmaya Ba-
kanlar Kurulu yetkilidir. Ancak, iflsizlik ödene¤in-
den yararlanmakta olanlara yönelik hizmetler için
bu s›n›rlama dikkate al›nmaz.

5. ‹fiS‹ZL‹K ÖDENE⁄‹NE HAK
KAZANMANIN fiARTLARI NELERD‹R ?

Hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki
120 günü sürekli olmak üzere, son üç y›l için-
de en az 600 gün sigortal› olarak çal›fl›p iflsizlik
sigortas› primi ödemifl olup da kendi istek ve
kusurlar› d›fl›nda iflsiz kalanlardan;

5.1. Hizmet akitleri, ihbar önellerine uygun
olarak iflveren taraf›ndan sona erdirilenler,

5.2. Hizmet akitleri, sa¤l›k sebepleri, iflvere-
nin kanunda belirtilen ahlak ve iyi niyet kural-
lar›na uymayan davran›fllar› ve iflçinin çal›flt›¤›
iflyerinde bir haftadan fazla süre ile iflin durma-
s›n› gerektirecek zorlay›c› sebepler nedeniyle
bizzat kendileri taraf›ndan sona erdirilenler,

5.3. Sa¤l›k sebepleri veya iflyerinde iflçiyi
bir haftadan fazla süre ile çal›flmaktan al›koyan
bir zorlay›c› sebebin ortaya ç›kmas› halinde ifl-
veren taraf›ndan hizmet akdi sona erdirilenler,

5.4. Belirli süreli hizmet akdi ile çal›flmakta
olup da sürenin bitiminde iflsiz kalanlar,

5.5. ‹flyerinin el de¤ifltirmesi veya baflkas›na
geçmesi, kapanmas› veya kapat›lmas›, iflin ve-
ya iflyerinin niteli¤inin de¤iflmesi nedenleriyle
iflten ç›kar›lm›fl olanlar,

5.6. Özellefltirme nedeniyle hizmet akdi so-
na erenler, iflsizlik ödene¤ine hak kazan›rlar.

Hizmet akdi bu hallerden birine dayal› ola-
rak sona ermifl olan sigortal› iflsizin, iflsizlik si-
gortas›n›n sa¤lad›¤› ödeme ve hizmetlerden ya-
rarlanabilmesi için, iflveren taraf›ndan haz›rlan›p
kendisine verilen ‹flten Ayr›lma Bildirgesi ile
birlikte, hizmet akdinin sona erdirildi¤i tarihi iz-
leyen günden itibaren 30 gün içinde Türkiye ‹fl
Kurumuna do¤rudan veya elektronik ortamda
baflvurmas› gerekmektedir. Mücbir sebepler d›-
fl›nda, baflvuruda gecikilen süre iflsizlik ödene¤i
almaya hak kazan›lan toplam süreden düflülür.

6. HANG‹ HALLERDE ‹fiS‹ZL‹K
ÖDENE⁄‹NDEN YARARLANMAK
MÜMKÜN DE⁄‹LD‹R ?

6.1. Son 120 günü sürekli olmak üzere, iflsiz
kalmadan önceki son üç y›l içinde 600 gün sü-
re ile iflsizlik sigortas› primi ödememifl olanlar,

6.2. Hizmet akitlerini kendi istek ve iradele-
ri ile sona erdirenler,

6.3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurulu-
flundan yafll›l›k ayl›¤› alanlar,

6.4. Hizmet akitleri grev, lokavt veya ka-
nundan do¤an ödevler nedeniyle ask›ya al›n-
m›fl olanlar,

6.5. Ahlak ve iyi niyet kurallar›na uyma-
yan halleri nedeniyle hizmet akitleri iflveren
taraf›ndan sona erdirilmifl olanlar, iflsizlik
ödene¤ine hak kazanamaz.

7. ‹fiS‹ZL‹K ÖDENE⁄‹ NE
KADAR SÜREYLE ÖDEN‹R ?

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki
son 120 gün iflsizlik sigortas› primi ödeyerek
sürekli çal›flm›fl olanlardan, son üç y›l içinde;

7.1. 600 gün iflsizlik primi ödemifl olanlara 180 gün,
7.2. 900 gün iflsizlik primi ödemifl olanlara 240 gün,
7.3. 1080 gün ve daha fazla iflsizlik primi

ödemifl olanlara 300 gün süre ile iflsizlik öde-
ne¤i verilir.

‹flsizlik ödene¤i her ay›n sonunda ayl›k ola-
rak iflsizin kendisine ödenir. ‹flsizlik ödene¤i
damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve ke-
sintiye tabi tutulamaz, nafaka borçlar› d›fl›nda
haciz veya baflkas›na devir ve temlik edilemez.

‹flsizlik ödene¤ini almakta iken ifle giren si-
gortal›n›n iflsizlik ödene¤i kesilir. Ancak, iflsizlik
ödene¤inden yararlanmak için Kanunun öngör-
dü¤ü flartlar› yerine getiremeden yeniden iflsiz
kal›rsa, daha önce hak etti¤i iflsizlik ödene¤i sü-
resini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanma-
ya devam eder. Kanunun öngördü¤ü flartlar› ye-
rine getirmek suretiyle yeniden iflsiz kal›nmas›
durumunda ise, sadece bu yeni hak sahipli¤in-
den do¤an süre kadar iflsizlik ödene¤i ödenir.

8. ‹fiS‹ZL‹K ÖDENE⁄‹ NE fiEK‹LDE
HESAPLANIR VE NASIL ÖDEN‹R ?

Günlük iflsizlik ödene¤i, sigortal›n›n son dört
ayl›k prime esas kazançlar› dikkate al›narak he-
saplanan günlük ortalama brüt kazanc›n›n yüzde
40’d›r. Bu flekilde hesaplanan iflsizlik ödene¤i
miktar›, ‹fl Kanunu uyar›nca 16 yafl›ndan büyük
iflçiler için uygulanan ayl›k asgari ücretin brüt tu-
tar›n›n yüzde 80 ini geçemez. ‹flsizlik ödene¤inin
üst s›n›r›n›n hesaplanmas›nda esas al›nan asgari
ücret, ödemeyi kapsayan dönemde geçerli olan
asgari ücret olup, hesaplanan tutardan 0.006 ora-
n›nda damga vergisi kesintisi yap›lacakt›r.

Bu söylediklerimiz ›fl›¤›nda;
16 yafl›ndan büyükler için ayl›k brüt asgari

ücretin 666,00 TL olarak belirlendi¤i
01.01.2009-30.06.2009 dönemi için iflsizlik öde-
ne¤inin tavan› 529,60 TL olup; asgari ücretin
693,00 TL olarak belirlendi¤i 01.07.2009-
31.12.2009 döneminde ise iflsiz sigortal›lar en
fazla 551,08 TL iflsizlik ödene¤i alacaklard›r.

Türkiye ve Gürcistan’dan
enerji konusunda iflbirli¤i

Özye¤in: Türk ifl dünyas›
art›k Çin korkusunu aflmal›

Türk-Çin ‹fl Konseyi Baflkan› Hüs-
nü Özye¤in, Çin’e do¤ru ad›mlarla
girildi¤inde Türk ifladam›n›n devam›-
n› mutlaka getirece¤ine inand›¤›n›,
Türk ifl dünyas›n›n üzerinden Çin
korkusunu bir an önce atmas› gerek-
ti¤ini ifade etti. Çin korkusunu afla-
bilmenin bir yolunun Çin’de faaliyet
gösteren Türk ifladamlar›n› görmek
oldu¤una iflaret eden Özye¤in, ayn›
flekilde Türkiye’de de daha fazla
Çinli görmenin etkili olaca¤›na inan-
d›¤›n› belirtti. Cumhurbaflkan› Ab-
dullah Gül’ün 6 Ocak’ta DE‹K/Türk-
Çin ‹fl Konseyi’ni Çankaya Köfl-
kü’nde kabulünde konuflan Hüsnü
Özye¤in, Türkiye’nin Çin’e sunabile-
ce¤i pek çok iflbirli¤i olana¤› oldu-
¤unu vurgulayarak flunlar› kaydetti:
“Türkiye’de madencilik sektöründe
büyük bir potansiyel bulunuyor. Da-
ha önce madencilik sektöründe Afri-
ka’ya büyük yat›r›mlar yapan Çinliler
Türkiye’ye de maden ve enerji ko-
nusunda yat›r›m yapabilir. Çin ile bu

sektörlerde iflbirli¤i, Türkiye’ye bü-
yük avantaj sa¤layacakt›r. Di¤er ta-
raftan, özellikle yat›r›m miktar›n›n ar-
t›r›lmas›n› teminen, Türkiye’ye Çin
merkezli bir bankan›n gelmesi iki ül-
ke aras›ndaki sermaye ak›fl›n› büyük
ölçüde h›zland›racakt›r. Çin hükümeti-
nin bankalara verdi¤i büyük destek
sonras›nda Çin bankalar› dünyan›n en
büyük bankalar› haline gelmifltir ve flu
süreçte d›flar›ya aç›lman›n yollar›n›
aramaktad›rlar. Bu konuda h›zl› davra-
nan kazanacakt›r.” Üniversiteler aras›
iflbirli¤inin de art›r›lmas› gerekti¤ine
iflaret eden Özye¤in, ikili iliflkilerde in-
san faktörünün çok önemli oldu¤unu
ve Çince bilen elemanlara ihtiyaç du-
yuldu¤unu dile getirerek “25 y›l sonra

GSMH bak›m›ndan Amerika ile birlik-
te dünyan›n en büyük ekonomisi hali-
ne gelecek olan Çin’de Türkoloji kür-
süleri kurmak gerekiyor” dedi.

ESK‹fiEH‹R-‹STANBUL HIZLI
TREN‹ Ç‹NL‹LERLE YAPILACAK

Türk-Çin ‹fl Konseyi’ni Çanka-
ya’da verilen bir resepsiyonda kabul
eden Cumhurbaflkan› Abdullah Gül,
Eskiflehir-‹stanbul h›zl› trenini Çin ile
birlikte yap›laca¤›n› belirterek Il›su
Baraj›’nda da Çinliler’in ortakl›¤› çok
arzu ettiklerini ancak maalesef bu-
nun gerçekleflemedi¤ini söyledi.
Türkiye’nin Çin’den daha fazla yat›-
r›m almas› gerekti¤ine iflaret eden
Cumhurbaflkan› Gül, bu çerçevede,

yaln›zca hükümetin çal›flmalar›n›n
yetersiz kalaca¤›n›, DE‹K’in de ayr›-
ca bu yönde bir çal›flma yürütmesi-
nin gereklili¤ini vurgulad›. Bu yön-
de gayret sarfedilmesini isteyen
Gül, ifl adamlar›n›n sözlerinin kar
amaçl› oldu¤unu bu nedenle daha
fazla ciddiye al›naca¤›n› ifade etti.

Türkiye’nin Birleflmifl Milletler
Güvenlik Konseyi geçici üyeli¤ine
ilk ‘evet’ diyen ülkenin Çin oldu¤u-
nu sözlerine ekleyen Gül, bu çerçe-
vede Çin ile iyi bir siyasi iliflki kurul-
du¤unu, 2009 y›l›nda Çin’e resmi bir
ziyaret düzenlenece¤ini aç›klad›.
Türk- Çin ekonomik iliflkilerinde
dikkat çekmenin gerekli oldu¤unu
ve bunun Türkiye’ye di¤er alanlarda
da avantaj sa¤layaca¤›n› Gül, vurgu-
layan Gül, Çin’e gerçeklefltirilecek zi-
yaretler d›fl›nda da, Cumhurbaflkanl›-
¤›’n›n DE‹K ile beraber çal›flmak ar-
zusunda oldu¤unu ve planlanan di-
¤er faaliyetlerde her türlü deste¤i
vermeye haz›r oldu¤unu dile getirdi.

Türk ifl dünyas›n›n üzerinden Çin korkusunu bir an
önce atmas› gerekti¤ine de¤inen Türk-Çin ‹fl Konse-
yi Baflkan› Hüsnü Özye¤in, Türkiye’nin Çin’e suna-
bilece¤i pek çok iflbirli¤i olana¤› oldu¤unu söyledi.

Gürcistan Baflbakan› Grigol
Mgalobliflvili, 2009 y›l›nda, Türkiye
ile Gürcistan aras›nda 500 kilo-
watt’l›k enerji nakil hatt›n›n kurula-
ca¤›n› ifade etti. Mgalobliflvili, “Bir-
kaç sene önce bir vizyon belirle-
dik. Bu, çok basit bir vizyondu.
‹fladamlar›n›n daha fazla serbestlik
kazanmas› için Türkiye ile Gürcis-
tan aras›ndaki vizeleri kald›rd›k.
Serbest Ticaret Anlaflmas› ve çifte
vergilendirme anlaflmas› imzalad›k.

Gelecek sene Türkiye ile Gür-
cistan aras›nda 500 kilowattl›k
enerji nakil hatt› kurmay› planl›yo-
ruz. Bu proje, yeni bir iflbirli¤i po-
tansiyelini de beraberinde getire-
cek. Gürcistan, hidroelektrik aç›s›n-
dan da verimli bir ülke. Gürcis-
tan’da hidroelektrik santrali kurul-
mas› Türk ifladamlar›n›n ilgisini çe-

ker diye düflünüyorum” fleklinde
konufltu. DE‹K/Türk-Gürcü ‹fl Kon-
seyi’nin 24 Aral›k 2008’de düzenle-
di¤i çal›flma yeme¤inde düzenle-
nen yemekte Türk ifl adamlar›yla
bir araya gelen Baflbakan Mgalob-
liflvili, AB ile serbest ticaret anlafl-
mas› için görüflmelere bafllad›klar›-
n› ifade ederek, “Bu görüflmeler so-
nucunda Gürcistan’da üretilen yakla-
fl›k 7 bin ürün AB pazar›na vergisiz
girecektir. Gürcistan çok büyük bir
piyasa de¤il ama Gürcistan’da ifl ya-
p›p di¤er konulara aç›lma ihtimali
yüksek” dedi. DE‹K Türk-Gürcü ‹fl
Konseyi Baflkan› Tu¤rul Erkin de
Gürcistan ile Türkiye aras›ndaki ilifl-
kilerde bu noktaya 17 y›ll›k emekle
gelindi¤ine dikkat çekerek 2009 y›-
l›nda ülke ile pek çok projenin haya-
ta geçirilece¤ini söyledi.

DE‹K/Türk-Japon ‹fl Konseyi,
Japonya Araflt›rmalar› Derne¤i ifl-
birli¤i ile Türkiye’nin farkl› kent-
lerinde Japonya’da ifl yapman›n
temel prensiplerinin ve Japon-
ya’n›n imalat sanayinde sahip ol-
du¤u birikimin, Türk özel sektö-
rüne aktar›lmas› için 26 Ocak’ta
“Japonya’da ‹fl Yapmak-Mitsubis-
hi E¤itim Seminerleri” düzenledi.
Gerçeklefltirilen “Mitsubishi E¤i-
tim Seminerleri” ile, Japonya ile
ifl yapmak isteyen Türk ifl adam-
lar›na, üretim felsefesi, stratejisi,
yenilikçilik ve kalite anlay›fl›, sü-

reç merkezli düflünce sistemi, sü-
rekli iyilefltirme, süreç odakl› yö-
netim gibi üretime iliflkin Japon
anlay›fllar›n›n benimsetilmesi he-
deflendi. Seminer, ayr›ca, Türk
firmalar›n›n üretim kalitelerini ar-
t›rmalar›na katk›da bulunacak bil-
gilerle tan›flmalar› için de önemli
bir platform olarak de¤erlendiril-
di. Seminerde Japonya ile ifl yap-
mak isteyen firmalar›n do¤rudan
iletiflime geçebilece¤i ilgili ku-
rumlar›n da haz›r bulundu¤u se-
minerde Bushido ve Monozukuri
e¤itimleri kat›l›mc›lara sunuldu.

Hukuk Müflaviri
dnisanci@deik.org.tr

KÜRESEL EKONOM‹K KR‹ZDE ‹fiS‹Z‹N ROTASI: ‹fiS‹ZL‹K S‹GORTASI

Özye¤in, 5 y›l sonra GSMH bak›m›ndan Amerika ile birlikte dünyan›n en büyük ekonomisi haline gelecek olan Çin’de Türkoloji kürsüleri kurmak gerekti¤ini kaydetti.

DE‹K, “Japonya’da ‹fl Yapmak-Mitsubishi E¤itim Seminerleri” düzenledi.

Japonlarla ifl yapman›n
inceliklerini DE‹K ö¤retti

D‹LAVER
N‹fiANCI
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TOBB/DE‹K Baflkan› Say›n M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun Baflkanl›-
¤›’n›, Coca Cola Baflkan› ve
CEO’su Muhtar Kent’in Yüksek ‹s-
tiflare Kurulu Baflkanl›¤›’n›, DE‹K
‹cra Kurulu Baflkan› Rona Y›rca-
l›’n›n ise Organizasyon Komitesi
Baflkanl›¤›’n› üstlendi¤i ve DE‹K
bünyesinde faaliyetlerini özel
amaçl› ilk ifl konseyi statüsünde
sürdüren Dünya Türk ‹fl Konseyi
(DT‹K), Dünya Türk Giriflimciler
Kurultay›’n› 10-11 Nisan 2009 ta-
rihlerinde “Küresel Güç Türkiye”
temas›yla Lütfi K›rdar Uluslararas›
Kongre ve Sergi Saray›’nda ger-

çeklefltirecek. D›fl Ticaret Müste-
flarl›¤› (DTM) ve D›fl Ekonomik
‹liflkiler Kurulu (DE‹K) iflbirli¤i ile
TOBB/DE‹K Baflkan› M. Rifat Hi-
sarc›kl›o¤lu ve Devlet Bakan› Kür-
flad Tüzmen’in ev sahipli¤inde
gerçeklefltirilecek olan Kurultay’a
Cumhurbaflkan› Abdullah Gül,
Baflbakan Recep Tayyip Erdo-
¤an’›n da kat›laca¤› bildiriliyor. La-
tin Amerika’dan, Asya’ya, Ortado-
¤u’dan, Afrika’ya ve Avrasya’ya
dünyan›n dört bir yan›nda ticari
anlamda önemli baflar›lara imza
atan Türk ifladamlar›n›n, ifl kad›n-
lar›n›n, ifladamlar› örgütleri temsil-

cilerinin, ekonomistlerin aralar›n-
da bulundu¤u 2000 kifliyi ayn› çat›
alt›nda buluflturmay› ve Türki-
ye’nin küresel bir güç olmas› yo-
lunda at›lacak ad›mlar› tart›flmay›
hedefleyen Dünya Türk Giriflimci-
ler Kurultay›, kat›l›mc›lar›na, ikili
ifl görüflmeleri yapma, bölgesel
oturumlarla ticari zeminde karfl›-
laflt›klar› sorunlar› interaktif bir
tart›flma platformunda masaya ya-
t›rma imkan› da sunacak.

Dünya Türk Giriflimciler Kurultay›, DE‹K
ve DTM iflbirli¤i ile gerçeklefltirilecektir.
Kurultaya iliflkin detaylara
www.kurultay2009.org
aaddrreessiinnddeenn uullaaflflaabbiilliirrssiinniizz..

2 bin Türk giriflimci bir araya gelecek
112 fiUBAT 2009

PAZARTES‹DE‹K’TEN

RONA YIRCALI

‹Y‹ TEMS‹L ED‹LEN
ÜLKELER‹N ADI
YÜKSELECEKT‹R

Dünya Türk ‹fl Konseyi’nin Organizasyon
Komitesi Baflkanl›¤›’n› yürüten DE‹K ‹cra Ku-
rulu Baflkan› Rona Y›rcal› da, küresel arena-
da var olabilmek için küresel anlamda etkin
olman›n flart oldu¤unun alt›n› çiziyor ve iyi
bir temsilin her anlamda Türkiye’nin ad›n›
yükseltece¤ini belirterek DT‹K’in Türk ifl
dünyas›n›n manivelas› olaca¤›na inand›¤›n›
belirtiyor. “Bu noktadan hareketle, ikincil
diplomasi örgütlenmesi olarak adland›r›lan
D›fl ekonomik ‹liflkiler Kurulu’nun (DE‹K)
çat›s› alt›nda oluflturulan Dünya Türk ‹fl Kon-
seyi gibi yap›lanmalar›n Türkiye’nin küresel-
leflme sürecinde ‘kazanan saf›nda’ yer alma-
s›n› sa¤lamak üzere yap›lan çal›flmalara ivme
kazand›raca¤› bir gerçektir” diyen Y›rcal›,
güçlü itibara sahip DE‹K flemsiyesi alt›nda fa-
aliyet gösteren DT‹K’in, “Küresel Güç Türki-
ye” söylemi alt›nda binlerce ifladam›n› bulufl-
turarak yeni ve iflbirli¤ine aç›k bir topluluk
haline getirece¤ini dile getiriyor.

MUHTAR KENT

TÜRK G‹R‹fi‹MC‹LER‹
ADINA B‹R “M‹LAT”

Dünya Türk Giriflimcileri Kurultay›’nda
haz›r bulunacak, Dünya Türk ‹fl Konse-
yi’nin Yüksek ‹stiflare Kurulu Baflkanl›¤›’n›
yaklafl›k 1 y›ld›r baflar›yla sürdüren Muhtar
Kent de, DT‹K’in dünyadaki Türk Giriflim-
cileri için “milat” olarak kabul edilmesi ge-
rekti¤ini vurguluyor. Kent, Türkiye’yi hak
etti¤i seviyeye tafl›yabilmek ad›na bafllat›lan
DT‹K oluflumunun, küresel dengelerin ye-
niden kurulmaya bafllad›¤› bu aflamada ha-
yati önem tafl›d›¤›n›n alt›n› çizerek flunlar›
söylüyor: “Türk ifl dünyas› olarak f›rsatlar›
de¤erlendirmek için dünyan›n çeflitli yerle-
rinde ticari faaliyet gösteren Türkleri bulufl-
turmak flu dönemde at›labilecek en ak›ll›ca
ve Türk ekonomisi ad›na faydal› ad›md›r.”

HHüürrrriiyyeett GGaazzeetteecciilliikk vveeMMaattbbaaaacc››ll››kk AA..fifi..
YYöönneettiimm KKuurruulluu BBaaflflkkaann››

AAYYDDIINN DDOO⁄⁄AANN

KÜRESEL
REFERANS GAZETES‹’N‹N ÜCRETS‹Z YAYINIDIR
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VVuussllaatt DDOO⁄⁄AANN SSAABBAANNCCII
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önerileriniz için press@deik.org.tr

Baflkanl›¤›n› TOBB/DE‹K Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun, Organizasyon
Komitesi Baflkanl›¤›’n› Rona Y›rcal›’n›n, Yüksek ‹stiflare Kurulu Baflkanl›¤›’n›
ise Muhtar Kent’in üstlendi¤i, Dünya Türk ‹fl Konseyi, dünyan›n dört bir ya-
n›nda faaliyet gösteren 2 bin Türk ifladam›n› ayn› çat› alt›nda buluflturacak.

2008 y›l›n›n May›s ay›nda yurt d›fl›n-
da yerleflik Türk ifl dünyas› temsilcileri-
nin etkili ve kurumsallaflm›fl bir yap› al-
t›nda temsil edilmesi fikrinden yola ç›-
k›larak yeni bir yap›lanmayla kurulan
Dünya Türk ‹fl Konseyi’nin Galas› nite-
li¤indeki “Geniflletilmifl ‹stiflare Kurulu
Toplant›s›”nda ‹fl Konseyi’nin Baflkanl›-
¤›’n› üstlenen TOBB/DE‹K Baflkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Dünya Türk Giri-
flimciler Kurultay›’n›n, Türk ifl dünyas›-
n›n küresel pazarlara entegrasyonunda
ç›tay› yükseltmek için bir f›rsat sundu-
¤unu ifade ediyor. Hisarc›kl›o¤lu, kü-
resel bir aktörün uluslararas› arenada
güçlü bir rol üstlenmesinin çok önemli
oldu¤una iflaret ederek “Türkiye’nin

bölgesel güçten, yar› küresel güce ev-
rilmesi için Türk özel sektörü olarak
üzerimize düflen görevleri flimdiye dek
yerine getirdik. Türkiye, küresel bir
güç olma hikayesi yazacaksa, bizim te-
flebbüsümüz, cesaretimiz, tecrübemiz
ve bilgimiz bu hikayenin mürekkebi
olacakt›r. Türkiye ve Türk ekonomisi
için önemli bir güç unsuru olan yurtd›-
fl›ndaki Türk ifl dünyas›n›n daha ifllev-
sel bir iletiflim a¤›na sahip olabilmesi
için DE‹K bünyesinde kurulan Dünya
Türk ‹fl Konseyi (DT‹K), 10-11 Ni-
san’da düzenlenecek Dünya Türk Gi-
riflimciler Kurultay› kapsam›nda bir
Genel Kurul da gerçeklefltirecek. Ku-
rultaylar tarihinde ilk kez hayata geçi-

rilecek olan Genel Kurul çerçevesin-
de 5 ana Bölgeyi (Avrasya, Avrupa,
Orta Do¤u- Körfez-Afrika, Asya-Pasi-
fik, Amerika) temsilen Bölgesel Komi-
teler kurulacak. Kurultay’la beraber
Genel Kurul’a yurtd›fl›ndan kat›l›m
sa¤layan Türk giriflimcileri “Dünya
Türk ‹fl Konseyi” Genel Kurulu dele-
gesi ve Konsey üyesi olarak addedile-
cek. Bölgesel Komitelerin 2 y›l görev-
de kalacak kendi baflkanlar›n› ve Dün-
ya Türk ‹fl Konseyi Yönetim Kurulu
üyelerini seçmeleri de yine ayn› Genel
Kurul ile sa¤lanacak. DT‹K bu yolla fa-
aliyetlerini bölgesel bazda daha ayr›n-
t›l› ve etkin olarak hayata geçirmeyi
hedefliyor” fleklinde konufluyor.

M. R‹FAT H‹SARCIKLIO⁄LU
TÜRK‹YE, TÜRK G‹R‹fi‹MC‹LER‹YLE KÜRESEL B‹R GÜÇ OLAB‹L‹R
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PAZARTES‹ DE‹K’TEN

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül, 12-15
fiubat’ta, Almanya’y› geride b›rakarak
Türkiye’nin en önemli ticari orta¤› konu-
muna gelen Rusya Federasyonu’na gidi-
yor. Aral›k 2008’de yap›lmas› planlanan
ancak, ertelenen Rusya ziyareti çerçeve-
sinde Rusya Federasyonu’nda faal olan
ve ifl yapmay› planlayan ifladamlar›m›z›n
kat›l›m›yla DE‹K organizasyonunda olufl-
turulacak bir heyet de Cumhurbaflkan›
Gül’e refakat edecek. Moskova ve Kazan
flehirlerini kapsayacak olan ve içeri¤inde
‹fl Konseyi toplant›lar›n›n, resmi yetkililer
ve ifladamlar› ile görüflmelerin bulunma-
s›n›n öngörüldü¤ü belirtiliyor.

Rusya Federasyonu’na yap›lacak ziya-
retin iki ülke ars›ndaki ticaret ba¤›n›n da-
ha da sa¤lamlaflt›r›lmas› ve ticarin önün-
deki engellerin ortadan kald›r›lmas› aç›-
s›ndan önem teflkil etti¤ine iflaret eden
Türk-Rus ‹fl Konseyi Baflkan› Cem Kozlu,
iki ülke aras›ndaki ticari engellerin orta-
dan kald›r›lmas›n›n kamu, özel sektör, si-
vil toplum gibi çeflitli kurum/kurulufllar›n
temsil edildi¤i platformlarda diyalogun
artmas› ile mümkün olaca¤›na, Cumhur-
baflkan› Abdullah Gül’ün ziyaretinin de
bu anlamda özel bir anlam ifade etti¤ine

iflaret etti. Kozlu, Sovyetler Birli¤i’nin y›-
k›lmas›ndan önce Türkiye ile Rusya ara-
s›ndaki d›fl ticaret hacmi 400 milyon do-
lar seviyesindeyken, bugün ulafl›lan tica-
ret hacminin 28.2 milyar dolar oldu¤unu
ileterek flunlar› kaydetti: “Türkiye Rus-
ya’ya ihracat›n› art›r›rken, bu ülkeden it-
halat› ham petrol ve do¤algaz al›m mik-
tarlar›n›n artmas› ve enerji fiyatlar›ndaki
art›fl nedeni ile 23,5 milyar dolara yüksel-
di. Yükselen ithalat miktar› ticaret aç›¤›-
m›z›n da giderek artmas›na yol açt›.

‹kili ticari iliflkilerimizin flu anki tab-
losu, d›fl ticaret aç›¤›n›n giderek aleyhi-
mize olaca¤›n› gösteriyor. Bu durumda,
ticaret aç›¤›m›z›n daha makul bir sevi-
yeye çekilmesi önem kazanmaktad›r.
‹hracat›m›zda ürün yelpazesini art›rmak
ve Rusya içlerinde da¤›t›m a¤› sistemle-
rinin kurulmas› ülkeye olan ihracat›m›-
z›n art›r›lmas›n› sa¤layabilecek gerekli
ad›mlardand›r. OFF-SET hükümlerine
ifllerlik kazand›r›lmas› yoluyla Türk mal
ve hizmetlerinin, do¤algaz karfl›l›¤› ihra-
cat›na olanak tan›nmas› da ticaret aç›¤›-
m›z›n azalmas›na olanak sa¤layabilir.”

DDaahhaa ffaazzllaa bbiillggii iiççiinn::
SSeerrddaarr AArr››kkaann ((ssaarriikkaann@@ddeeiikk..oorrgg..ttrr))

DE‹K/Türk-Avustralya ‹fl Konseyi,
Devlet Bakan› Mehmet fiimflek’in efl bafl-
kanl›¤›nda 23 fiubat’ta Kanberra’da ger-
çeklefltirilecek Türkiye-Avustralya VI. Dö-
nem KEK Toplant›s› çerçevesinde Türk ifl
dünyas›n›n Avustralya ifl çevreleri ile te-
maslarda bulunmas›n› sa¤lamak üzere
Melbourne’de Türkiye-Avustralya ‹fl Fo-
rumu düzenliyor. Avustralya ve Türkiye
aras›ndaki ticari iliflkilerin, iki ülkenin
mesafe olarak birbirine uzak olmas›,
Avustralya’da müteahhitlik hizmetleri için
Avustralya firmalar›na öncelik verilmesi,
nüfusun az olmas› nedeni ile yat›r›m
yapman›n kârl› olmayaca¤›n›n düflünül-
mesi gibi nedenlerden ötürü fazla bir ge-
liflme kat edemedi¤i ifade ediliyor. 2008
y›l›n›n 11 ayl›k ikili ticaret verilerine ba-
k›ld›¤›nda Türkiye’nin ihracat›n›n 347, it-
halat›n›n ise 635 milyon dolar seviyesin-
de kald›¤›n› görmek mümkün. Öte yan-
dan, ithalat ve ihracat ürünlerinin birbir-
lerini tamamlay›c› nitelikte olmalar› ve
Türkiye’nin ticaret politikas›nda bir yere
sahip olmalar› ümit vadeden geliflmeler
olarak nitelendiriliyor. 1970’li y›llarda
Avustralya’ya gelmeye bafllayan Türkle-

rin, günümüz itibariyle birinci, ikinci ve
üçüncü kufla¤›n temsil edildi¤i 100 bine
yaklaflan bir Türk toplulu¤u olufltur-
duklar› bildiriliyor. Göçmen olarak
Avustralya’ya ilk gelen Türkler daha zi-
yade iflçi olarak çal›flma amac›yla gelme-
lerine ra¤men, günümüzde, Avustral-
ya’daki Türk toplumunun Avustralya
ekonomisindeki rolünün çok çeflitli alan-
lara yay›ld›¤›, göç eden Türklerin, ifl ha-
yat›na at›lmalar›, beraberinde Türki-
ye’den ithalat yapmaya bafllamalar›na da
yol açt›¤› kaydediliyor.

DDaahhaa ffaazzllaa bbiillggii iiççiinn::
BBuurrccuuMMüüddeerrrriiss--bbmmuuddeerrrriiss@@ddeeiikk..oorrgg..ttrr

Türk-Etyopya ‹fl Konseyi’nin kurulufl
anlaflmas› 9 Ocak 2009 tarihlerinde Ulafl-
t›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m ve Etyopya
Ticaret ve Sanayi Bakan› Girma Bir-
ru’nun kat›l›m›yla Addis Ababa’da res-
men imzaland›. 5. Dönem KEK Toplant›-
s› s›ras›nda düzenlenen imza töreni ile
birlikte Türk-Etyopya ‹fl Konseyi her iki
ülkede de resmi geçerlilik kazanm›fl ol-
du. Anlaflmay› TOBB ve DE‹K’i temsilen
Türk- Etyopya ‹fl Konseyi Baflkan› Yusuf
Aydeniz ve Etyopya Ticaret Odas› ve
Sektörel Birlikleri ad›na ECC&SA Baflkan›
Getachew Ayenew Getahun imzalad›.
Görüflmeler s›ras›nda Türk-Etyopya ‹fl
Konseyi ve Türk ‹flbirli¤i ve Kalk›nma
‹daresi (T‹KA) iflbirli¤iyle 2009’un ikinci
yar›s›nda ‹stanbul’da “Etyopya’da ‹fl Yap-
ma Olanaklar› Üzerine Yat›r›m ve Ticaret
Seminerleri” konulu seminer düzenlen-
mesi kararlaflt›r›ld›. Ayr›ca, Türk-Etyopya

‹fl Konseyi I. Ortak Toplant›s›n›n 2009 y›-
l›n›n ikinci yar›s›nda ‹stanbul’da yap›lma-
s› konusunda karara var›ld›. Toplant› s›-
ras›nda yap›lan konuflmalarda “Afrika Ül-
keleri ile Ticari ve Ekonomik ‹liflkilerin
Gelifltirilmesi Stratejisi” çerçevesinde, Et-
yopya ile 2003 y›l›nda 71 milyon dolar
olan ticaret hacminin son dört y›lda üç
kat artarak, 2008 y›l›n›n ilk on ay›nda
177 milyon dolara ulaflt›¤› belirtildi.

Dünya ekonomisinde gözlenen son gelifl-
meler baflta Bat› ekonomileri olmak üzere, zin-
cirleme bir etki yaratarak tüm piyasalarda bir
durgunluk ve daralmaya neden oldu. 11 Ey-
lül’den sonra Arap dünyas›na s›rt›n› çeviren Bat›
ülkeleri baflta ABD, ‹ngiltere ve Fransa olmak
üzere 2009’un son çeyre¤ine kadar yo¤un olarak
hissedilmesi beklenen mali krizin çözümünü
Körfez ülkelerinde aramaya bafllad›¤›ndan bu ya-
na bölge ülkelerinin ajandas› oldukça yo¤un.
Körfez ülkelerinde birikti¤i tahmin edilen 3-4 tril-
yon dolarl›k fondan tüm ülkeler nas›l pay alabile-
ce¤ini düflünürken, Türkiye de bu yar›flta geriye
düflmek istemiyor. Biriken sermayelerini kullana-
bilecekleri ekonomik altyap›ya sahip olmayan
Körfez ülkeleri de yeni ifl ortaklar› aray›fl›nda.

Temel hedefi küresel dünya ekonomisi içe-
risinde Türk ifladamlar›n›n varl›¤›n› olabildi¤in-
ce art›rmak ve Türkiye’nin d›fla aç›l›m sürecin-
de itici güç olarak çal›flmak olan D›fl Ekonomik
‹liflkiler Kurulu (DE‹K), 21 y›l önce kat›l›m ban-
kalar›n›n kurulmas›yla Türkiye’ye gelen Körfez
sermayesinin, mali kriz sürecinde Türkiye’ye
daha yo¤un flekilde ak›fl›n› sa¤lamak için bir
“2009 Körfez Stratejisi” oluflturdu. DE‹K Genel
Sekreteri Ufuk Y›lmaz, 2009 y›l›nda bu serma-
yenin Türkiye’ye çekilmesi için Körfez ülkele-
riyle karfl›l›kl› temaslar›n yo¤unlaflt›r›lmas›, yat›-
r›m potansiyeli aç›s›ndan güçlü Körfez ülkeleri
ile ekonomik alanda iflbirli¤ine gidilmesi, finan-
sal krizin, Körfez ülkeleri ile Türkiye’nin iliflki-
leri aç›s›ndan f›rsata dönüfltürülmesi konusun-
da DE‹K’in öncülük görevini üstlenmesi mer-
kezli olarak haz›rlanan stratejik plan çerçeve-
sinde 2009 y›l› içerisinde özellikle Körfez böl-
gesine gerçeklefltirilen etkinlik say›s›nda büyük
ölçüde art›fl kaydedilece¤ini ifade etti.

DE‹K, GELECE⁄E YATIRIM YAPIYOR
Bu anlamda, Körfez bölgesine üç önemli et-

kinlik düzenlenece¤ini ileten Y›lmaz, “Suudi
Arabistan, Oman ve Birleflik Arap Emirlikle-
ri’ndeki ifl çevreleri ile gerçeklefltirece¤imiz te-
maslar, kriz sürecinde Türkiye’nin iflbirli¤i ya-
pabilece¤i ortaklar› ile iliflkilerini gelifltirmesi
aç›s›ndan önemli” dedi. Türkiye’nin Körfez ser-
mayesinden yeterince pay alamamas›n›n temel
nedeninin bölge ülkelerini yeterince tan›mama-
s›ndan kaynakland›¤›na iflaret eden Y›lmaz,
“Bölge ülkeleri son y›llarda alt yap› ve mimari
çal›flmalar› anlam›nda pek çok Bat› ülkesini ge-
ride b›rakt›” diyor. Körfez ülkelerinin mali kri-
zin ilk sars›nt›lar› geride b›rak›ld›¤›nda yeni ti-
cari ortak aray›fl›na gireceklerinin öngörüldü¤ü-
nü vurgulayan Y›lmaz, DE‹K’in Körfez strateji-
sini bu çerçevede oluflturdu¤unu söylüyor.

DE‹K’ten Körfez
ülkeleri ç›karmas›

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül, ifl gücü ve
sat›n alma potansiyeli aç›s›ndan Ortado-
¤u’nun en büyük pazar› olarak de¤erlendi-
rilen Suudi Arabistan’›n Riyad ve Cidde
kentlerine 3-5 fiubat tarihleri aras›nda ifla-
damlar› eflli¤inde resmi bir ziyaret gerçek-
lefltirecek. Bu ziyaret kapsam›nda D›fl Eko-
nomik ‹liflkiler Kurulu (DE‹K) da Cumhur-
baflkan›’na efllik edecek ifladamlar› ile birlik-
te 4 fiubat 2009 tarihinde Riyad’da Türk-
Suudi ‹fladamlar› Forumu’nu; 5 fiubat 2009
tarihinde de Cidde’de Türk-Suudi ‹fladamlar›
Toplant›s› düzenleyecek. Türk ifl dünyas› tem-
silcileri ile Suudi ifladamlar›n› biraraya geti-
rerek iflbirli¤i olanaklar›n›n yerinde tespit
edilmesini hedefleyen söz konusu forumlarda
Cumhurbaflkan› Gül’ün kat›l›mc›lara hitap
etmesi bekleniyor. Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an’›n Ocak ay›nda Ortado¤u gezisi çer-
çevesinde Suudi Arabistan’› da ziyaret etme-
sinin ard›ndan Cumhurbaflkan› Gül’ün ger-
çeklefltirece¤i resmi temaslar›n Türkiye’nin
ülke ile iliflkilere ne denli önem verdi¤ine ifla-
ret etti¤i önemle vurgulan›yor.

DDaahhaa FFaazzllaa BBiillggii ‹‹ççiinn::
AAkk››nn DD››bbllaann aaddiibbllaann@@ddeeiikk..oorrgg..ttrr

Bat› baflta olmak üzere tüm ülkeler, krizden en az etkilen-
mesi beklenen Körfez ülkeleri ile iliflkilerini gelifltirmek
üzere kollar›n› s›vad›. DE‹K de Türkiye’nin bu yar›flta kendi-
ne yer edinebilmesi için “2009 Körfez Stratejisi”ni haz›rlad›.

GÜL
SUUD‹ ARAB‹STAN’I DE‹K
‹LE Z‹YARET EDECEK

Maliye Bakan› Kemal Unak›tan, 16-19
fiubat 2009 tarihleri aras›nda, petrol gü-
dümlü ekonomisini özellikle Dubai’de tu-
rizm, ticaret ve finans sektörlerini gelifltire-
rek genifl bir tabanla destekleyen, son dö-
nemde Abu Dhabi’deki yükselen altyap› ve
ticari faaliyetlerle dikkatleri üzerine çeken
Körfez bölgesinin ticaret merkezi Birleflik
Arap Emirlikleri’ne Türk ifladamlar› ile
birlikte gidiyor. Ziyaret kapsam›nda DE‹K
de Unak›tan’›n kat›l›m›yla 18 fiubat’ta
Abu Dhabi Ticaret ve Sanayi Odas› iflbirli-
¤inde Türk-BAE ‹fl Forumu’nu düzenleye-
cek. Bölgenin ticaret merkezi olmas›n›n ya-
n›nda Körfez’deki re-export ifllemlerinin de
Dubai üzerinden ‹ran, Hint Yar›madas› ve
Do¤u Afrika’ya yap›lmas› Birleflik Arap
Emirlikleri’ni oldukça önemli k›l›yor.

DDaahhaa FFaazzllaa BBiillggii ‹‹ççiinn::
HHaannddee BBaayyrraakk--hhbbaayyrraakk@@ddeeiikk..oorrgg..ttrr

UNAKITAN
B‹RLEfi‹K ARAP
EM‹RL‹KLER‹’NE G‹D‹YOR

DE‹K, Körfez bölgesindeki ülkelere yönelik
ba¤›ms›z bir araflt›rma organ› olan, dünya-
n›n pek çok noktas›ndaki akademik çevre-
lerle de iflbirli¤i halindeki “Gulf Research
Center” (GRC-Körfez Araflt›rma Merkezi)
üyeli¤ine kabul edilmesinin ard›ndan flimdi
de GRC ile iflbirli¤i yapmaya haz›rlan›yor.
DE‹K, iflbirli¤i kapsam›nda k›sa vadede,
“‹fl dünyas› perspektifiyle Türkiye- Körfez
‹liflkileri: Nas›l bir ortakl›k, nas›l bir gele-
cek?” temal› bir rapor haz›rlamay› hedefliyor.

DE‹K
KÖRFEZ ARAfiTIRMA
MERKEZ‹NE KABUL ED‹LD‹

Türk ifl dünyas›n›n temsilcileri, 9 fiubat’ta
Oman’›n Muskat kentinde gerçeklefltirile-
cek Türk-Oman ‹fl Konseyi Ortak Toplant›s›
çerçevesinde Oman’da faaliyet gösteren
ifladamlar› ile buluflacak. DE‹K/ Türk-
Oman ‹fl Konseyi taraf›ndan 8-12 fiubat
tarihlerinde düzenlenecek ziyaret çerçeve-
sinde hayata geçirilecek olan toplant›, ifl-
birli¤i olanaklar›n›n yerinde tespit edilme-
sini ve içinde bulunulan küresel krizle mü-
cadelede ortak çözümlerin gelifltirilmesini
hedefliyor. Oman’daki yat›r›m fonlar› konu-
sunda genifl bilgilendirmenin yap›laca¤›
toplant›n›n ard›ndan ifladamlar›n›n ülkenin
önde gelen yat›r›m fonlar›, turizm yat›r›m-
lar› ile ilgili kurulufllar ve Bay›nd›rl›k Ba-
kanl›¤› yetkilileriyle de görüflülmesi öngö-
rülüyor. Dünya Ticaret Örgütü ve di¤er
ülkelerle imzalanan Serbest Ticaret An-
laflmalar› sayesinde serbest ticaret kural-
lar› benimseyen Oman’›n, Türk ihracatç›-
lar› için önemli bir pazar konumunda ol-
du¤u önemle vurgulan›yor. Ayr›ca,
Oman’›n 5 Y›ll›k Kalk›nma Plan› çerçeve-
sinde öngördü¤ü alt ve üst yap› projeleri-
nin de Türk müteahhitlik sektörü için f›r-
satlar yaratt›¤›na iflaret ediliyor.

DDaahhaa FFaazzllaa BBiillggii ‹‹ççiinn::

BBaahhaarr DDiillflflaahh KKaavvaallaa bbkkaavvaallaa@@ddeeiikk..oorrgg..ttrr

OMAN
‹fiB‹RL‹⁄‹ OLANAKLARI
GÖRÜfiÜLECEK

Cumhurbaflkan›, Rusya
Federasyonu ile buluflacak

DE‹K Melbourne yolcusu

Türk-Etyopya ‹fl Konseyi kuruldu

DE‹K YÖNET‹M KURULU ÜYES‹ VE TÜRK-KAZAK ‹fi KONSEY‹ BAfiKANI

AL‹ RIZA ARSLAN’A AC‹L fi‹FALAR D‹LER‹Z
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