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Ekonomi�Bakanlığı’nın
uygulamaya�koyduğu�ve�iş
konseylerinde�büyük�yankı
uyandıran�yeni�tebliğ�ve
çalışmalar�da�genel�kurulda
değerlendirilecek�konuların
arasında�yer�alıyor.�İş
Konseyleri,�Bakanlık�tarafından
oluşturulan�Uluslararası
Rekabetçiliğin�Geliştirilmesi
(Ur–Ge)�ve�Pazar�Araştırması�ve
Pazara�Giriş�tebliğleri
kapsamında�proje�başvurusu
yapabilmek�için�genel�kurulun
gerçekleştirilmesini�bekliyor.
Özellikle�dünyada�büyük�başarı
yakalayan�inovasyon�ağırlıklı
kümelenme�stratejilerinin
Ekonomi�Bakanlığı
koordinasyonunda�hayata
geçirilmesine�yönelik
çalışmalarla�hem�yüksek�katma
değerli�ihracatın�için�hem�de
KOBİ’lerin�uluslararası

rekabetçilik�kazanmasının
kolaylaşacağını�düşünen�İş
Konseyleri�Ur–Ge�başvuru
dosyalarını�hazırladı.�Konseyler
ayrıca�kurucu�kuruluşlarla
işbirliği�ile�2023�hedeflerinin
yakalanması�için�gereken
strateji�geliştirme�çalışmalarına
da�8�yıl�boyunca�DEİK�Yönetim
Kurulu�üyeliği�yapan�Ekonomi
Bakanı�Zafer�Çağlayan’ın�hayata
geçirdiği�Pazara�Giriş�Tebliği
kapsamında�başvurma�kararı
alacak.�Önemli�ölçüde�ihracat
yapan�şirketlerin�de�GİTES
(Girdi�Tedarik�Stratejisi)
kapsamında�kritik�hammadde
ithalatına�yönelik�uzun�vadeli
politikaların�oluşturulması
iradesinin�Türkiye’nin
geleceğine�yönelik�kritik�bir
karar�olduğunu�vurgulayarak
özel�sektör�olarak�sürecin
desteklenmesini�talep�ediyor.�

DEİK Genel Kurulu’nda 40 kurucu kuruluş bir araya geliyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Ekonomi Bakanı Zafer
Çağlayan’ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek DEİK Genel
Kurulu’nda 40 iş dünyası kuruluşu ve 109 iş konseyi bir araya
geliyor. İhracatçılardan yurtdışı yatırımcılara, lojistikçilerden
bankacılara pek çok uluslararası Türk şirketinin temsilcileri genel
kurulda 2013 yılındaki muhtemel gelişmeleri değerlendirecek.

İş dünyasının zirvesi
DEİK Genel Kurulu’nda
bir araya geliyor

DDış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun
(DEİK) 2012 Yılı Olağan Genel
Kurulu yarın İstanbul’da
gerçekleştirilecek. Genel kurulun
açılışında DEİK Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu ve DEİK İcra Kurulu
Başkanı Rona Yırcalı’nın yanı sıra
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan
birer konuşma yapacaklar.
Geçtiğimiz aylarda tamamlanan İş
Konseyi Genel Kurulları
Seçimleri’nin ardından göreve gelen
109 konseyin yürütme kurulları
DEİK Genel Kurulu’nun ardından
çalışmalarına başlayacak. Yeni
kurulan iş konseyleri ile birlikte
Ekonomi Bakanlığı tarafından
belirlenen “Hedef ve Öncelikli
Ülkeler” listesindeki ülkelerin tümü
ile iş konseyleri kuruluşu
tamamlanmıştı. İş konseylerinin
hangi alandaki çalışmalara öncelik
vereceğine ilişkin genel öncelikler
çerçevesi genel kurulda belirlenecek.
Özellikle Latin Amerika ve Afrika
bölgelerinde yeni kurulan
konseylerle birlikte yeni pazarlara
açılımın, yurtdışı yatırımların,
hizmet ihracatının, KOBİ’lerin

desteklenmesinin, lojistik altyapı ve
hizmetlerin ve enerjiye ilişkin
konuların 2013 yılında DEİK’te
öncelikler arasında olacağı
öngörülüyor. Genel kurulda ayrıca
üç yeni iş konseyinin kuruluşunun
da açıklanması bekleniyor. Küresel
Enerji İş Konseyi, Uluslararası
Lojistik İş Konseyi ve Yurtdışı
Yatırımlar İş Konseyi’nin kuruluş
kararları alınırsa DEİK’in iş konseyi
sayısı 112’ye yükselecek.

‘EYLEM PLANI’ TEMEL
REFERANS OLACAK
“Türk Özel Sektörünün Küresel
Gücü”, “Türkiye’yle Büyüyor,
Türkiye’yi Büyütüyoruz”,
“Anadolu’nun Kılcal Damarlarından
Küresel Pazarlara”, ”Küresel
Ekonomiye Yüksek Katma Değerle
Entegrasyon”, “Her Sektörde
Sürdürülebilir Küresel Rekabet
Gücü”, “Küresel Güç Türkiye için:
Ortak Payda, Ortak Akıl, Ortak
Çalışma” sloganları ile
gerçekleştirilecek genel kurulda,
Yüksek Planlama Kurulu tarafından
2012’de kabul edilen “Türkiye 2023
Strateji ve Eylem Planı” temel

referans olarak kabul edilecek.
Strateji ve eylem planında ihracatın
yanı sıra yurtdışı yatırımlar,
hizmetler, çevre, Ar-Ge, Türk
diasporası gibi dış ekonomik
ilişkilere dair tüm alanlarda da 2023
hedefleri belirlenmişti. Ekonomi
Bakanlığı’nın koordinasyonunda bu
hedeflerin yakalanabilmesi için özel
sektörün nasıl bir rol üstleneceği
genel kurulda görüşülecek konuların
başında geliyor. 

HİZMET TİCARETİNİN ÖN
PLANA ÇIKMASI BEKLENİYOR
Genel kurulda ön plana çıkması
beklenen konulardan bir diğeri de
hizmetler ticaretine ilişkin sektör ve
alanlar. DEİK geçtiğimiz yıllarda bir
ilki gerçekleştirerek sağlık turizmi ve
eğitim ekonomisi alanlarında iş
konseyleri kurmuştu. Bu sürecin,
Türkiye’nin turizmin ve uluslararası
müteahhitlik alanlarındaki
başarılarına benzer bir performans
sergilemesi hedeflenen yazılım,
film/prodüksyon, teknik müşavirlik
gibi alanlarla da devam etmesi için
neler yapılabileceği genel kurulun
gündemi arasında yer alacak.

Ekonomi Bakanlığı
teşvikleri heyecan yarattı

*�Kurucu�kuruluş�dizilimi�tarih�sıralamasına�göre�yapılmıştır.
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Libya Genel Ulusal Kongre Başka-
nı ve Devlet Başkanı Muhammed
Yusuf Magaryaf ve beraberindeki
heyet, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Dış Ekonomik İliş-
kiler Kurulu (DEİK) Türk-Libya İş
Konseyi ev sahipliğinde 8 Aralık ta-
rihinde Çırağan Sarayı'nda düzen-
lenen Türkiye-Libya Çalışma Ye-
meğinde, Türk iş adamlarıyla bu-
luştu. Yemekte konuşan Devlet
Başkanı Magaryaf, Libya ve Türki-
ye arasındaki sıcak ilişkinin kökle-
rinin çok derinlere dayandığını,
özellikle Libya'da son dönemde ya-
şananlarla birlikte ilişkilerin daha
da güçlendiğini ifade etti. Türk hü-
kümetine Libya devriminin başarı-
ya ulaşmasındaki katkılarından do-
layı teşekkür eden Magaryaf, Tür-
kiye'nin devlet ve halk olarak bu
mücadelede kendilerine çok fazla
destek sağladığını söyledi.

Magaryaf, Türkiye'nin sadece
kendi ülkelerine değil, Arap Ba-
harının yaşandığı bütün ülkelere
destek olduğunu vurguladı. Türk
şirketleriyle ilgili Libya'da isten-
meyen olaylar yaşandığını dile ge-
tiren Magaryaf, “İnşallah bundan
sonraki süreçte ticari ilişkiler eski-
sinden daha iyi hale gelecektir.
Devrim sürecinde Libya'da zarar
gören Türk şirketleri oldu. Hangi
şirketin ne kadar zarar gördüğü-
nün tespiti için yürüttüğümüz ça-
lışmalar devam ediyor. Hiç bir şir-
ketin hakkını çiğnemeyeceğiz. Kim
ne kadar zarar gördüyse onların
zararını tazmin edeceğiz. Libya 42
yıldır bir delinin keyfine göre yö-
netiliyordu. Bundan sonra Türk
şirketleri daha adil şekilde Lib-
ya'da iş yapabilecekler" diye ko-
nuştu. 

‘LİBYA YENİ BAŞTAN
İMAR EDİLECEK’
Magaryaf, hem ekonomik hem

idari kurumlarını yeniden inşa et-
me sürecinde olduklarına işaret
ederek, “Bu inşa süresinde Türki-

ye'nin ekonomik, siyasi ve demo-
kratik tecrübesinden yararlanmak
istiyoruz” dedi. Bu süreçte Libya
halkının da çok büyük bedeller
ödediğini anlatan Magaryaf, şun-
ları kaydetti: “Libya'da Türk şir-
ketleri zarar gördüğü kadar, bu
süreçten Libya halkı da zarar gör-
dü. Çünkü Türk şirketlerinin hiz-
metlerinden mahrum kaldılar. Kar-
şılıklı bir zarar söz konusu. Bu ko-
nuyu Libya devleti insaflı ve ada-
letli bir şekilde ele alacak. Şüphesiz
ki şu ana kadar Libya'nın tama-
mında güvenlik sağlanabilmiş de-
ğil, bir takım zorluklar yaşıyoruz.
Bu güvenlik sorunu da yatırımcıla-
rı tereddüt içinde davranmaya zo-
runlu bırakıyor. Ama ticaret biraz
da cesaret işidir. Özellikle Türk
yatırımcılar daha da cesur olmalı.
Çünkü Libya halkı Türk yatırımcı-
lara diğer yatırımcılardan daha
fazla sevgi ve sempati besliyor.”

Libya Başbakan İkinci Yardım-
cısı Avad El Barasi de, bazı Türk
şirketlerinin yeni rejim göreve gel-
dikten sonra faaliyetlerine yeni-
den başlamasının mutluluk verici
olduğunu dile getirdi. 

ZARARLARIN TAZMİNİ
BEKLENİYOR
TOBB Başkan Yardımcısı ve

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Halim
Mete, Libya Devlet Başkanı'nın
Türkiye'ye yaptığı ziyaretin, iki ül-
ke arasındaki güçlü kardeşlik iliş-
kisini güçlendireceğini belirterek,
2011 yılında başlatılan özgürlük,
demokrasi ve adalet mücadelesiy-
le Libya'da yeni bir dönemin baş-
ladığını anlattı. Libya'nın ekono-
mik ve sosyal alanda yapılanma
için attığı cesur ve kapsamlı adım-
ları yakından takip ettiklerini ve
desteklediklerini kaydeden Mete,
“İç sorunlarını çözmüş, meşru yö-
netimler tesis etmiş, ekonomisini
çeşitlendirmiş, halkının yaşam ka-
litesini yükselterek, bölgesel dü-
zende hak ettiği yeri almış bir Lib-

ya, Türk özel sektörünün ortak ar-
zusudur. Azami işbirliği ve enteg-
rasyon prensibiyle, Libya halkı ile
tüm alanlarda ve tüm seviyelerde
işbirliği tesis etmek istiyoruz” şek-
linde konuştu. Türkiye'nin, köklü
dönüşüm sürecine giren Libya'ya
aktarabileceği ciddi bir birikim ol-
duğunu belirten Mete, “Birinci he-
def, Libya'da girişimci bir orta sı-
nıfın yeşermesine imkan sağlamak
olmalı” dedi. Ekonominin yeniden

yapılanması için alt ve üst yapının
yenilenmesi projelerinde Libya'nın
yanında yer alacaklarını vurgula-
yan Mete, Libya'da iş hayatını dü-
zenleyen mevzuatın yerleşmesi ve
yatırım ortamının iyileştirilmesiyle,
öncelikle müteahhitler olmak üze-
re Türk iş adamlarının Libya'ya dö-
nüşlerinin hızlanacağına dikkati
çekti. Dünyanın ikinci büyük mü-
teahhitlik gücü olarak, Türk müte-
ahhitlik şirketlerinin Libya'nın ge-

reksinimi olan projeleri inşa etme-
ye ve işletmeye hazır olduklarını
dile getiren Mete, yeni dönemde
ilk olarak şirketlerin Libya'daki hak
edişlerini ödenmesini ve zararları-
nın tazminini arzuladıklarını ifade
etti. Mete, “Temennimiz, Libya
makamlarının, devam eden ve ip-
tal edilen projeleri bir an önce net-
leştirmesi ve diğer şirketlerimizle
protokollerin imzalanmaya başla-
masıdır” talebini de dile getirdi.

Türkiye’de�lojistik�
Estonya�için�önemli
Estonya Büyükelçiliği organizasyonu ile 15 Kasım
2012 tarihinde, Point Hotel’de Estonya lojistik şir-
ketlerine Türkiye’de iş ortamı hakkında bilgi verilme-
si amacı ile bir çalışma yemeği düzenlendi. Çalışma
yemeğine Estonya Ankara Büyükelçisi Miko Haljas,
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yatırım ve Destek
Ajansı Kıdemli Uzmanı Ahmet Cüneyt Selçuk, Ulus-
lararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Melike Tümen ile Avrupa Ülkeleri Uzmanı
Meriç Katman ve Estonya’dan lojistik firmaları katıl-
dı. Toplantının açılış konuşmasında Büyükelçi Hal-
jas, Estonya ekonomisinin önemli bir parçası olan lo-
jistik sektörü için Türkiye’nin önemli bir fırsat olabi-
leceğini ifade etti. Bu bağlamda, söz konusu toplan-
tıya katılan lojistik firmaları açısından, yeni iş imkan-
ları doğmasının Türkiye ve Estonya arasındaki tica-
ret hacminin artırılması açısından fayda sağlayaca-
ğını kaydetti. Konuşmasının son bölümünde, Kuzey
Avrupa pazarına açılmak isteyen Türk firmaları için
Estonya’nın, coğrafi konumu ve diğer bölge ülkeleri
ile bağları sayesinde verimli bir ortam sunduğuna
dikkat çekti. 

AB-ABD�anlaşması�
Türkiye’yi�ilgilendiriyor
DEİK Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından 14 Ka-
sım’da TOBB Plaza’da bir toplantı yapıldı. Toplantıya
US Chamber Uluslararası İlişkiler Kıdemli Başkan Yar-
dımcısı Myron Brilliant, Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Af-
rika İlişkileri Başkan Yardımcısı Lionel Johnson, Türki-
ye Ticaret Girişimi Müdür Muavini Duygu Erdemgil,
TAİK Başkanı Haluk Dinçer, Başkan Vekili Şerif Egeli, Baş-
kan Yardımcısı Koray Arıkan, TAİK Yönetim Kurulu
Üyeleri Çağlan Mursaloğlu, Barış Öney, Davut Ökütçü
Tamer Özmen katıldı. Toplantıda, US Chamber’ın ABD-
Türkiye ekonomik ilişkilerinin odağının savunmadan di-
ğer sektörlere kaydırılması için çalıştıkları söylendi.
Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin iyileşti-
ği ve çeşitlendiği ancak yeterli olmadığı belirtildi. TAİK
Yönetim Kurulu Üyeleri, US Chamber’dan ATC-TAİK Yıl-
lık Konferansı kapsamında yer alabilecek ikili görüşmelere
destek olmasını talep etti. US Chamber ise TAİK ile da-
ha sürdürülebilir ve sürekliliği olan daha geniş bir çer-
çevede işbirliği yapmayı arzu ettiklerini belirtti. Başkan
Yardımcısı Brilliant, AB ile ABD arasında görüşülen
Serbest Ticaret Anlaşması’nın da Türkiye-ABD ikili iliş-
kilerini ilgilendirdiğini, 2013 yılında bu anlaşmayla ilgi-
li önemli aşama kaydedileceğine inandığını aktardı. 

Adanalı�işadamlarına
Rusya’daki�fırsatlar�anlatıldı
Adana Ticaret Odası ev sahipliğinde “Rusya’da İş ve Ya-
tırım Olanakları” Tanıtım Toplantısı 60 yerel işadamı-
nın katılımı ile gerçekleştirildi. DEİK Türk-Rus İş Kon-
seyi ve Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği iş-
birliğinde 14 Kasım’da Adana’da gerçekleştirilen prog-
rama Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Vladimir
İvanovskiy, Ticaret Mümessili Tofik Melikov, Büyükel-
çilik Basın Ataşesi İgor Mityakov, Türk-Rus İş Konseyi
Yürütme Kurulu Üyesi Sadi Yalçın katıldı. Rusya Fede-
rasyonu Ankara Büyükelçisi Vladimir İvanovskiy ve
Rusya Federasyonu’nun Türkiye’deki Ticaret Mümessili
Tofik Melikov, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iliş-
kilerin mevcut durumunu değerlendirerek, geleceğe yö-
nelik beklentileri ve projeksiyonları paylaştılar. 

Türk-Ürdün İş Konseyi tarafın-
dan düzenlenen Ortak Toplantı,
16 Kasım 2012 tarihinde Istanbul
TOBB Plaza’da gerçekleştirildi.
Toplantının açılış bölümünde
Türk-Ürdün İş Konseyi Başkanı
Şerif Egeli ve Türk-Ürdün İş Kon-
seyi Eş Başkanı Hamdi Tabbaa ko-
nuşma yaptılar. 

Şerif Egeli, Ürdün’ün bölgede
istikrarlı bir ülke olduğunu, bu
nedenle yatırım yapmak için
önemli bir üs olduğunu ifade etti.
Suriye’deki olaylar nedeniyle,
Türk firmalarının Suriye üzerin-
den bölge ülkelerine ihracatının
durma noktasına geldiğini belir-
ten Egeli, bu nedenle bazı firma-
ların ihracat pazarlarını kaybet-
memek amacıyla bölge ülkelerin-
de yatırıma yöneldiğini ve bu ne-
denle Ürdün’de de yatırıma yö-
neldiklerini, son olarak ilaç sektö-
ründe önemli bir Türk şirketinin
Ürdün’de yatırım yaptığını ifade
etti. 

İSTİKRARLI BİR ÜLKE
Türk-Ürdün İş Konseyi Eş Baş-

kanı Hamdi Tabbaa, ülkelerinde
daha fazla Türk yatırımcı görmeyi
arzuladıklarını, Ürdün’ün bölgede
istikrarlı ve yükselen bir ekonomi
olarak kabul edildiğini ve özellik-
le sağlık, turizm ve eğitim sektör-
lerinde işbirlikleri temenni ettiği-
ni söyledi. 

Ürdün Yatırım Kurulu CEO
Vekili Awni Rushoud da, Ür-
dün’deki yatırım Ortamına dair

bir sunum gerçekleştirdi. Rusho-
ud, Ürdün’deki Türk yatırımları-
nın bugüne kadar 200 milyon do-
lara ulaştığını, Türk müteahhitlik
şirketlerinin ise 2.4 milyar dolar

değerinde proje üstlendiklerini
ifade etti. Ürdün’de 150 Türk
menşeli firmanın kayıtlı olduğunu
belirten Rushoud, 2012 yılı ocak-
eylül dönemi verilerine göre yatı-

rımlarının yüzde 79’unun sanayi
sektöründe gerçekleştiğini, Ür-
dün’de yerli ve yabancı yatırımcı-
nın eşit koşullara tabi olduğunu ve
yüzde 100 yabancı sermaye ile
yatırım yapılabildiğini belirtti. Ür-
dün’ün gelişmiş altyapısı, iyi eği-
timli iş gücü ve siyasi istikrarı ile
bölgede yatırımlar açısından bir
cazibe merkezi olduğunu sözleri-
ne ekledi. 

EĞİTİMLİ NÜFUS VAR
Eğitim oturumunda konuşma

yapan Petra Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Adnan Badran, Ürdün’ün
gelişmiş bir eğitim altyapısına sa-
hip olduğunu, okuma-yazma ora-
nı açısından Arap ülkeleri arasın-
da Lübnan ve Tunus’tan sonra
üçüncü sırada yer aldığını ifade et-
ti. Ürdün’de 30 üniversite ve 50
yüksekokulun hizmet verdiğini
belirten Badran, Ürdün ve Türk
üniversiteleri arasında öğrenci de-
ğişim programları ve ortak bir ta-
kım programlar geliştirilebilece-
ğini kaydetti.  

Türkiye’de 10 üniversitenin
dünyanın ilk 500 üniversitesi ara-
sında yer aldığını anlatan Eğitim
Ekonomisi İş Konseyi Başkanı
Mustafa Aydın, son yıllarda yük-
seköğretimde Türkiye’de önemli
yatırımlar gerçekleştirildiğini,
Türkiye’nin eğitimde dünyada ca-
zibe merkezi haline geldiğini dile
getirdi. Mustafa Aydın, karşılıklı
öğrenci sayısının artması gerekti-
ğini söyledi. 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK),
Ekonomi Bakanlığı, Makine İmalatçıları
Birliği ve Ziraat Bankası işbirliği ile
2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin
Geliştirilmesinin Desteklenmesi” tebliği
kapsamında “Makine İhracatının Artırıl-
ması” projesi gerçekleştirilecek. 

Merkezi Marmara bölgesinde yer alan
makine üreticisi (Gıda, tekstil, sac işleme
ve hidrolik pres alt sektörleri öncelikli ol-
mak üzere) şirketlerin başvurabileceği
proje kapsamında yer almaya hak kaza-
nacak 50 şirket, 36 ay boyunca yüksek
standartlı eğitim ve danışmanlık hizmet-
lerinden, 5 ülke için yurtdışı pazarlama
(pazar ziyaretleri, tanıtım, marka faali-
yetleri, yurtdışı fuar ziyaretleri, ticaret
heyeti, eşleştirme) 10 ülke için alım he-
yetlerinin organizasyonları ve şirketlere
verilecek bireysel danışmanlık hizmet-
lerinden yüzde 70-75 oranında devlet
desteği ile yararlanacak. Proje sonunda
katılımcı şirketlerin uluslararası rekabet-

çilik kazanarak sürdürülebilir ihracat ar-
tışı sağlayacak kurumsal kapasiteler ve iş
bağlantıları oluşturması hedefleniyor.

SON BAŞVURU
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Proje katılım bedeli şirket başına 2

bin dolar olup, bu ücret karşılığında, pro-
jenin ilk iki aşaması olan, şirketlerin ulus-
lararası bir danışmanlık şirketi tarafından
ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve özel da-
nışmanlık hizmetlerinden yararlanılması
ile (yerli ve yabancı uzmanlar tarafından
verilecek 100 saati aşkın genel ve ileri dü-
zey sektörel) tüm eğitimler ve danış-
manlık hizmetleri dahil. 

Bu tutar karşılığında edinilecek hiz-
metlerin eşdeğeri 200 bin doları buluyor.
İhtiyaç analizi, eğitim ve danışmanlık
safhalarının ardından yurtdışı pazarlama
ve alım heyetleri organizasyonlarında
şirketler yalnızca yüzde 25 katkı payı
ödeyecek.

Projeye son başvuru tarihi 18 Ocak
2013 olarak açıklandı. Projede yer almak
isteyen şirketler, sim@deik.org.tr e-pos-
ta adresinden veya 0212 339 50 29 ve
0533 925 49 72 numaralı telefonlardan
ayrıntılı bilgi alabilir. Projeye başvurma-
nız için gereken “Katılımcı Şirket Bilgi
Formu” ve “Talep Yazısı” da bu adresler-
den talep edilebilir.

Libya’dan yeni dönemde
Türk işadamına tam destek 
DEİK’in düzenlediği Türkiye-Libya Çalışma
Yemeği’nde bir konuşma yapan Libya Devlet
Başkanı Muhammed Yusuf Magaryaf, Libya’nın
yeniden yapılanmaya başladığını, bu süreçte Türk
iş adamlarına tam destek vereceklerini söyledi.

DEİK Türk-Libya İş Konseyi Başkanı
Ersin Takla ise, 40 yıl önce imzalanan
Tripoli Liman ihalesinin, Türk-Libya
ekonomik ilişkilerinin başlamasına
neden olduğunu hatırlatarak,
“Zaman içinde müteahhitlik sektörü,
2011 yılına gelindiğinde, yaklaşık 17
milyar dolar tutarlı 264 projeyi, son 5
yılda olmak üzere toplam 529 projeyi
26.5 milyar dolar bedelle üstlendi”
dedi. Türk iş dünyasının, özellikle de
müteahhitlerinin, Libya'daki işlerine
devam edip bitirme arzusunda
olduklarına işaret eden Takla, “Asla

alacaklarını tahsil edip işlerini terk
edecekleri gibi bir endişeye mahal
yok. Camianın beyanına göre, ödeme
aşamasına gelmiş yaklaşık 400
milyon dolarlık iş bedellerine
ilaveten, onaylarının tamamlanması
beklenen 600 milyon dolarlık iş
bedelleri mevcut. Bunun yanı sıra
henüz istihkak haline koyulmamış,
yapılmış iş değerlerinin de ilave 2.5
milyar dolar civarında olabileceği
belirtilmiştir” bilgisini verdi. Takla,
yerinde yapılacak tespitlerden sonra,
uğranılan zarar ziyan envanterinin 1

milyar doların altında kalabileceğini
tahmin ettiklerini söyleyerek, çok
büyük meblağ tutmayan bu
zararların tazmininin, iyi niyetle ve
dostane şekilde kısa sürede çözüme
bağlanmasının en hayırlı ve süratli
sonucu doğuracağının açık olduğunu
belirtti. Takla, “Zararların telafisi
konusunda kurulduğu belirtilen
komitenin çalışmaya başlaması,
sürece büyük ivme kazandıracak. Bu
komitede Türk tarafının da
bulunmasının son derece pozitif algı
yaratacağına şüphe yoktur” dedi.

TOBB�Başkan�Yardımcısı�ve�DEİK�Yönetim�Kurulu�Üyesi�Halim�Mete,�Çalışma�Yemeği’nde�yapılan�konuşmaların
ardından�Libya�Devlet�Başkanı�Yusuf�Magaryaf’a�günün�anısına�bir�hediye�verdi.��

Yarım kalan işler bitirilecek

Ürdün, sağlık, turizm ve eğitimde
Türkiye’den yeni işbirlikleri bekliyor 

İhracatını
artırmak
isteyen
şirketlere
destek

Sağlıkta Ortadoğu’nun 1 numarası
Sağlık oturumunda bir konuşma
yapan Sağlık Turizmi İş Konseyi
Başkan Vekili Dr. Hasan Kuş,
Türkiye’nin sağlık turizminde önemli
bir üs olduğunu aktardı. Türkiye’de
bin 421 hastanenin hizmet verdiğini,
bunlardan 495’inin özel hastane
olduğunu kaydeden Kuş, 43
hastanenin JCI akreditasyonuna
sahip olduğunu anlattı. Türkiye’deki
hastanelerde gelişmiş altyapı ve son
teknolojiye sahip sistemler
olduğunun altını çizen Kuş,
maliyetlerin de sağlık turizminde

önde gelen birçok ülkeye göre uygun
olduğunu ve kaliteli hizmet verildiğini
ifade etti. Ortadoğu’da Ürdün’ün
sağlık turizminde birinci sırada yer
aldığını söyleyen Ürdün Hastanesi
Genel Müdürü Prof. Dr. Abdalla
Bashir, Ürdün’de tedavi gören
hastaların yüzde 40’ının
yurtdışından geldiğini belirtti. Tedavi
masraflarının ABD ve AB ülkelerinin
üçte birine mal olduğunu kaydeden
Bashir, Ürdün’de toplam 104
hastanenin hizmet verdiğini
ifade etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu,
ihracatın artırılması için yeni
bir proje geliştirdi. ‘Makine
İhracatının Artırılması’ isimli
projede, çeşitli alanlardan
yaklaşık 200 bin doları bulan
hizmetler verilecek.
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Türk-Avrasya İş Konseyleri Genel Kurulu çer-
çevesinde gerçekleştirilen seçimler sonucu
Türk-Tacik İş Konseyi yönetimini üstlenen İş
Konseyi Başkanı Mahmut Er, Başkan Vekili
Mehmet Ali Keçiciler, Başkan Yardımcısı Mus-
tafa Özeken, Yürütme Kurulu Üyelerinden Em-
rah Öngören ve Aydın Buğra İlter, İş Konseyi
Karşı Kanat Başkanı, Tacikistan Ticaret ve Sa-
nayi Odası Başkanı Şarif Said ile 19 Kasım’da İs-
tanbul’da bir araya geldiler. Görüşmeye ayrıca,
Tacikistan Ankara Büyükelçisi Farruh Şaripov,
İstanbul Başkonsolosu İlhomjon Abdurohmo-
nov da katıldılar.

Toplantı sırasında, 2011 yılı sonuçlarına
göre Türkiye ile Tacikistan arasındaki ticaret
hacminde 600 milyon dolara ulaşılan rakamın
gerçek potansiyeli yansıtmadığı, göreve başla-
yan yeni Yürütme Kurulu’nun çabaları ile önü-
müzdeki dönem bu rakamın 1 milyar dolara çık-
masının önem arz ettiği kaydedildi. Tacikis-
tan’da halihazırda faaliyet gösteren 46 Türk
sermayeli firmanın genelde inşaat müteahhitlik
ve ticaret ile iştigal ettiği, yeni dönemde hidro-
elektrik enerji üretimi, madencilik, hafif sanayi,
pamuk üretimi ve işleme, deri ve yün üretimi gi-
bi alanlarda yatırım getirecek projelere ihtiyaç
duyulduğu dile getirildi.

HER YIL BİR ARAYA GELİNECEK
Karşılıklı fikir teatisi ile taraflar, iki ülke ara-

sındaki ticari ve ekonomik işbirliğini güçlendir-
mek ve arttırmak amacıyla İş Konseyi’nin Tür-
kiye ve Tacikistan tarafları olarak her yıl en az
bir defa olmak üzere İstanbul ve Duşanbe’de bir
araya gelinmesi kararlaştırıldı. Önümüzdeki yıl
Duşanbe’de “Türk İhraç Ürünleri Fuarı”nın dü-
zenlenmesi, Türkiye ve Tacikistan’da yapılması
planlanan uluslararası fuar, konferans vb. et-
kinliklerin takvimi oluşturularak, bu organi-
zasyonlara paralel heyet ziyaretleri, toplantılar
ve ikili görüşmelerin düzenlenmesi gibi konu-
larda mutabık kalındı. 

Financial Times
Türkiye 
ekonomisini
masaya yatırdı
Türk-İngiliz İş Konseyi’nin destekleriyle Fi-
nancial Times tarafından 22 Kasım’da Four
Seasons Otel’de Türkiye Semineri gerçekleşti-
rildi. Seminere Başbakan Yardımcısı Ali Baba-
can ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıl-
dı. Seminer’in açılış konuşmasını gerçekleştiren
Türk-İngiliz İş Konseyi Başkanı Suzan Sabancı
Dinçer, Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkile-
rin son dönemde geldiği noktanın memnuniyet
verici olduğunu ancak iki ülke arasında yapıla-
bilecek daha çok işbirlikleri bulunduğunu dile
getirdi. Suzan Sabancı Dinçer, Türkiye ekono-
misinin de son dönemde kaydettiği olumlu ge-
lişmelerin de altını çizdi. Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan, Avrupa Birliği’nin İkinci Dünya Sa-
vaşı’ndan bu yana yaşanan en büyük mali krizin
içinde olduğunu belirtti ve son dönemde alınan
kararlara rağmen birçok ülkenin krizden henüz
kurtulamamış olduğuna dikkat çekti. Türkiye
ekonomisinin giderek güçlendiğini de söyle-
yen Babacan, Türkiye’nin kredi notunun yük-
seltilmesini de yerinde ve sevindirici bir gelişme
olarak nitelendirdi. Bakan konuşmasının ar-
dından Financial Times Uluslararası İlişkiler
Editörü David Gardner’dan ve katılımcılardan
gelen soruları yanıtladı.

‘TÜRKİYE EKONOMİSİ İYİ
DURUMDA’
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise gerçek-

leştirdiği sunumda Türkiye’nin ekonomik gö-
rünümünü ele aldı. Ekonominin güçlendiril-
mesi, şeffaflaştırılması hususunda son dönemde
kaydedilen gelişmelerden ve önümüzdeki dö-
nemde Türkiye ekonomisinde beklenen mak-
roekonomik oluşumlarından söz etti. Türkiye
ekonomisinin hızlı bir büyümenin ardından
stabilizasyon dönemine girdiğini belirten Şim-
şek, ekonomide kadın istihdamı, kızların okula
devamının teşvik edilmesi, yabancı yatırımlara
sağlanan kolaylıklar, işsizliğin düşürülmesi ko-
nusunda yapılan çalışmalar gibi konulara da de-
ğindi. Şimşek sunumunun ardından Financial
Times Türkiye Temsilcisi Daniel Dombey ve
toplantı katılımcılarından gelen soruları cevap-
landırdı.

Tacikistan’da
farklı sektörlerden
yeni projelere
ihtiyaç duyuluyor

Semiramis Otel’de 18 Kasım’da
gerçekleştirilen Türkiye-Mısır İş
Forumu’na siyaset ve iş dünyasın-
dan pek çok isim katıldı. Forum,
Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı Zu-
hal Mansfield ve İş Konseyi Eş Baş-
kanı Adel El Lamei'nin moderatör-
lüğünü üstlendiği Mısır’ın Mega
Projeleri başlıklı çalıştay ile baş-
ladı. 

Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın da bir konuşma yaptığı Tür-
kiye-Mısır İş Forumu'nda, forumun
önemli bir buluşma olduğunu, ilk
defa bu boyut ve çapta bir buluş-
manın gerçekleştirildiğini belirtti.

Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli
Stratejik İşbirliği Konseyi Toplan-
tısı'nı tarihi bir toplantı olarak de-
ğerlendiren Erdoğan, bu kapsam-
da 27 anlaşmanın imzalandığını
sözlerine ekledi. 

Mısır Cumhurbaşkanı Muham-
med Mursi ile verimli görüşmeler
yaptığını, heyetlerin katılımıyla or-
tak işbirliği toplantısı düzenlendi-
ğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin
devrim sürecinde olduğu gibi dev-
rim sonrasında da Mısır ile birlikte
olmaya ve gereken her türlü des-
teği sağlamaya devam edeceğini
ifade etti. 

İsrail-Filistin sorununa da de-
ğinen Erdoğan, Arap Ligi ve İslam
İşbirliği Teşkilatı gibi kurumların
çözüm üretemediğini, bu sebeple
reforme edilmeleri gerektiğini vur-
guladı. Ayrıca, El-Fetih ve Hamas
arasındaki sorun çözülmedikçe İs-
rail-Filistin sorununun da çözüle-

meyeceğini belirten Erdoğan, İsra-
il ve Filistin'i 24 saatte ateşkes sağ-
lamaya, kademeli olarak ambar-
goları kaldırmaya ve 90 gün içeri-
sinde görüşmelere başlamaya ça-
ğırdı. 

Türkiye'nin 2023 hedeflerine
ulaşmasının bölgede istikrarın sağ-
lanmasına bağlı olduğunu belir-
ten Erdoğan, kardeş şehir meka-
nizması ile belediyecilik anlayışı-
mızı Mısır'a aktarmak istediğimizi
ifade etti. İki ülke arasındaki 1 mil-
yar dolarlık anlaşmanın 500 bin
dolarlık kısmının gönderildiğini
kalan kısmın ise yılbaşında iletile-
ceğini ve buna ek olarak Mısır’a 1
milyar dolarlık da Eximbank kre-
disi verileceğini açıkladı.

İş Konseyi olarak iki ülke ilişki-
lerinin artması için çalıştıklarını
belirten DEİK Türk-Mısır İş Konse-
yi Başkanı Zuhal Mansfield, bu çer-
çevede 30 Eylül’de Ankara’da Eko-
nomi Bakanı Zafer Çağlayan ve
Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed
Mursi’nin de katılımlarıyla gerçek-
leştirilen Türk-Mısır İş Forumu es-
nasında iki ülke arasındaki vizele-
rin kaldırılmasına vurgu yaptıkla-
rını söyledi. 

İstanbul ve İzmir ile İskenderi-
ye arasında Ro-Ro seferlerinin baş-
latılmasının Serbest Ticaret Anlaş-
ması kapsamında ticaret serbestisi
için öngörülen tarihin öne çekil-
mesinin önemine değinen Mansfi-
eld, karşılıklı tavizlerin artırılması
ile tarım ve gıda ürünlerini de kap-
sayacak şekilde genişletilmesinin

gerektiğini kaydetti. Mansfield,
Türk ve Mısırlı müteahhitlik fir-
malarının 2.6 trilyon dolar iş ya-
ratma potansiyeli bulunan Afrika
kıtasında işbirliği yapmaları şek-
lindeki projelerin onay bulmuş ol-
masının sevindirici olduğunu da
sözlerine ekledi.

MISIR, 2023 HEDEFİ
İÇİN ÖNEMLİ
Foruma katılan Ekonomi Ba-

kanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcısı Yavuz
Özutku da iki ülke arasındaki tica-
ret hacminin 5 milyar dolara ulaş-
masının beklendiğini belirterek,
Türkiye'nin ihracatının 36 milyar
dolardan 136 milyar dolara yük-
seldiğini ve 2023 stratejisi çerçe-
vesinde 500 milyar dolarlık ticaret
hedefi olduğunu, Mısır’ın bu he-
defe ulaşılmasında önemli rol oy-
nadığını ifade etti.

Sınai Kalkınma Otoritesi Baş-
kanı Shawki Rashwan konuşma-
sında, Türkiye ile Mısır arasında
madencilik gibi pek çok alanda iş-
birliği yapılabileceğini dile getirdi.
Mısır'da kömür başta olmak üzere
büyük rezervler bulunduğunu ifa-
de eden Rashwan, bunun dışında
özellikle cam sanayisine yönelik
olarak beyaz kum bulunduğunu
vurguladı. 

Shawki Rashwan, sağlık ve kül-
tür turizmi başta olmak üzere tu-
rizm alanında da Mısır’ın önemli
işbirliği fırsatları sunduğunu açık-
ladı. 

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Ro-
sen Plevneliev’in Türkiye ziyareti
nedeniyle 29 Kasım’da İstanbul’da
TOBB ve DEİK ev sahipliğinde ça-
lışma yemeği düzenlendi. Toplan-
tıya, Bulgaristan’ın Ankara Büyük-
elçisi Krasimir Tulechki, Türki-
ye’nin Sofya Büyükelçisi İsmail
Aramaz, Bulgaristan Kültür Bakanı
Vezhdi Rashidov, Bulgaristan Mil-
li Eğitim Bakanı Sergei Ignatov,
TOBB Başkan Yardımcısı ve DEİK
Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ha-
lim Mete, DEİK Türk-Bulgar İş
Konseyi Başkanı Yalçın Egemen,
Bulgaristan’dan gelen çok sayıda
bürokrat ve Türkiye’nin Bulgaris-
tan’da yatırımı bulunan firmala-
rın üst düzey yetkilileri katıldı.

İş Konseyi Başkanı Yalçın Ege-
men açılış konuşmasında DEİK ve İş
Konseyi yapılanması, faaliyetleri
ve vizyonunu kısaca aktardı. İkili ti-
caret ilişkilerindeki gelişmeyi ra-
kamsal olarak ifade eden Egemen,
yeni göreve gelen Cumhurbaşkanı
Plevneliev’in her alanda iki ülke
arasındaki ilişkileri geliştirmek
amacında olmasından büyük mem-
nuniyet duyduğunu kaydetti. 

GÜMRÜK KAPILARI
İYİLEŞTİRİLMELİ
TOBB Başkan Yardımcısı ve

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ha-
lim Mete konuşmasında, bu ziya-
retin son dört yıl içinde iki ülke
devlet başkanları nezdinde ger-
çekleştirilen dördüncü ziyaret ol-
duğuna dikkat çekerek iki ülke iliş-
kilerinin gelişimine vurgu yaptı.
Bulgaristan’ın AB üyesi olmasıyla
birlikte ekonomik ve ticari bağımı-
zın daha da güçlendiğini belirten
Mete, Türkiye’nin Avrupa Birliği
ülkelerine gerçekleştirdiği karayo-
lu taşımacılığının büyük bir kısmı-
nın Bulgaristan üzerinden gerçek-
leştiğini ifade etti. Bu kapsamda sı-
nır geçişlerinin ve gümrük kapıla-
rının, ticaretin gelişmesi için elve-
rişli hale getirilmesinin önemine
değinen Mete, bu amaçla TOBB
tarafından gümrük kapılarını mo-
dernize etmek amacıyla Gümrük
Turizm İşletmeleri Anonim Şirke-
ti’nin kurulmuş olduğu bilgisini
verdi. Bu kapsamda, Bulgaristan
ile Türkiye arasında olan ve hatta
Bulgaristan’ın diğer ülkelerle olan
bütün kapılarını yap-işlet-devret
modeliyle modernize etmeye talip

olduklarını söyleyen Mete, iki ülke
arasında işbirliğinin daha da geliş-
mesi gerektiğini belirtti.

DEMİR PERDE 
GERİDE KALACAK
Bulgaristan Cumhurbaşkanı

Rosen Plevneliev, iki komşu ülke
arasında güven, müşterek gelişme
konularına büyük önem verdiğini be-
lirterek Türkiye’de olmaktan dola-
yı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bulgaristan’ın son birkaç yıl içinde
demir perde dönemini tamamen
geride bırakacağını belirten Plev-
neliev, kısa süre içerisinde Türkiye
ile olan ikili ilişkilerde önemli başarılar

elde edildiğini, iş hacminin arttığı-
nı ve ticaret hacmine 2 yılda 1 mil-
yar dolar eklendiğini ifade etti.

Bulgaristan ile Türkiye arasın-
da fevkalade diyalog ve temaslara
sahip olduklarını belirten Plevne-
liev, iyi bir komşuluk ve paylaşım
örneği gösterdiğimizi dile getirdi.
Siyasilerin iş dünyasına yön ver-
mesi gerektiğini söyleyen Plevne-
liev, ancak etkili ve pragmatik si-
yasilerin güçlü siyasiler olabilece-
ğini ifade etti. Bu kapsamda, bir
Cumhurbaşkanı olarak gelişme ve
kalkınmayı desteklediğini ve ön-
celiğinin iş ortamının iyileştirilme-
si olduğunu anlatan Plevneliev,

cumhurbaşkanı seçilmeden önce
İşverenler Sendikası Başkanlığı
yapmış olduğu bilgisini verdi.

Çin’in kalifiye gençler ordusu
yetiştirdiğini, Brezilya’daki genç-
lerin büyük bir çoğunluğunun çok
iyi üniversite eğitimleri aldığını,
Hindistan’ın ilerleme gösterdiğini ve
AB borç krizinden etkilenmediğini
belirten Plevneliev, bu ülkelerin ya-
nı sıra Türkiye’nin de son dönemde
büyük başarı gösterdiğini ve bundan
gurur duyduklarını ifade etti. “Bul-
garistan eğer zengin ve gelişmiş bir
ülke olmak istiyorsa komşularının
da zengin olması lazım” diyen Plev-
neliev, başarının siyasi konuşmalar

yapmaktan değil, birlikte çalış-
maktan geçtiğini vurguladı.

Bulgaristan’ın stratejik ve jeo-
politik öneme sahip olan konumu ve
AB üyeliği ile Türkiye’nin önemli
bir bölgesel ve aynı zamanda dün-
ya gücü olma özelliklerinden yola çı-
karak birlikte büyük gelişmelere
imza atılabileceğini kaydeden Cum-
hurbaşkanı Plevneliev, Bulgaris-
tan’ın Türkiye ile aynı dili konuş-
tuğunu aktardı. Cumhurbaşkanı
Rosen Plevneliev, Bulgaristan’da
her ay bir fabrikanın açıldığını be-
lirterek, “Yatırımın Bulgaristan’a
gelmesini istiyorsak teknolojiye
ayak uyduran bir orta sınıf yarat-
mamız gerekiyor” dedi. 

Enerji üretimi konusuna da de-
ğinen Cumhurbaşkanı Plevneliev,
Türkiye’nin bu hususta büyük iler-
leme kaydettiğini, Bulgaristan’ın
da Balkanların enerji gücü oldu-
ğunu ifade etti. Rakamlara bakıl-
dığında Bulgaristan’ın halihazırda
12 bin 500 MW elektrik enerjisi
üretiyor durumda olduğunu söy-
leyen Plevneliev, bunun 4 bin-5
bin MW’lık kısmını kendilerinin
kullandığını, bir kısmını rezerv ola-
rak tuttuklarını kaydetti.

Mısır’a Türkiye’den tam destek 
Türk-Libya İş Forumu’na katılan Başbakan Erdoğan, kardeş şehir
mekanizması bağlı belediyecilik anlayışıyla ile Mısır’a destek verileceğini ve
Mısır’la olan ilişkilerin devam edeceğini söyledi. 

3[ Dış Ekonomik İlişkiler
21 ARALIK 2012 CUMA

Bulgaristan ile ikili ilişkiler gelişiyor

Yapılan seçimle
göreve başlayan
Türk-Bulgar İş
Konseyi Yürütme
Kurulu’nda farklı
sektörlerden iş
adamları
bulunuyor.

TÜRK - BULGAR İŞ KONSEYİ YÜRÜTME KURULU LİSTESİ

1 M.Yalçın Egemen İş Konseyi Başkanı Oynurden Kimya Yönetim Kurulu Başkanı
2 Osman Ak İş Konseyi Başkan Yardımcısı Aksan Kalıp Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı
3 Mehmet Buçukoğlu İş Konseyi Başkan Yardımcısı Intesa Sanpaolo Türkiye Temsilcisi
4 Erkan Bıçkın İş Konseyi Başkan Yardımcısı Intera Bilişim Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı
5 Göktuğ Seçkiner İş Konseyi YK Üyesi Doğuş İnşaat İş Geliştirme ve Proje Finansman Koordinatörü
6 M.Beliğ Azbazdar İş Konseyi YK Üyesi SS Tariş Yönetim Kurulu Başkanı
7 Hasan Toksoy İş Konseyi YK Üyesi Yaşar Gıda Uluslararası İş Geliştirme Müdürü
8 Mustafa Hakkı Kınacı İş Konseyi YK Üyesi Temeltransport Yönetim Kurulu Başkanı
9 Osman Ekiz İş Konseyi YK Üyesi Yurtiçi Kargo Genel Müdür Yardımcısı - Mali ve İdari 
10 Birol Ergüven İş Konseyi YK Üyesi Limak Enerji CEO

Üçüncü ülkeler için ortak işbirliği yapılabilir
Türkiye-Mısır İş Forumu’na katılan
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan
konuşmasında, ticaret hacminin 
9 yılda 10'a katlandığını, iki ülke
teknik heyetlerinin STA
kapsamındaki sanayi ürünleri 
dışında tarım ürünlerinde de 
birlikte neler yapılabileceğine

çalıştığını kaydetti. 2012 yılı sonuna
kadar karşılıklı tavizlerin
kesinleştirilmesinin planlandığını
anlatan Bakan Zafer Çağlayan,
müteahhitlik sektörü başta olmak
üzere iki ülke beraber üçüncü
ülkelerde işbirliği yapılabileceğini
vurguladı. 
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‘Tataristan sizin memleketiniz’
Tataristan Cumhurbaşkanı
Rustam Minnikhanov, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ve Dış Ekonomik İlişki-
ler Kurulu (DEİK) işbirliğinde, 3
Aralık tarihinde İstanbul’da dü-
zenlenen çalışma kahvaltısın-
da Türk işadamlarıyla bir araya
geldi. Toplantıya TOBB Yöne-
tim Kurulu Üyesi Harun Kara-
can, DEİK Türk-Avrasya İş Kon-
seyleri Koordinatör Başkanı
Tuğrul Erkin, DEİK Türk-Rus İş
Konseyi Başkan Vekili Cihan
Candemir ve DEİK üyelerinden
aralarında Çalık Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ahmet Ça-
lık, Anadolu Efes Grubu CEO’su
Alejandro Jimenez, Koç Oto-
motiv Grubu Başkanı Cenk Çi-
men, Şişecam Yönetim Kurulu
Başkan Vekili ve Genel Müdürü
Prof. Dr. Ahmet Kırman, Ulu-
dağ İhracatçı Birlikleri Yöne-
tim Kurulu Başkanı Orhan Sa-
buncu’nun da bulunduğu yak-
laşık 30 işadamı katıldı. Tata-
ristan Cumhurbaşkanı Minnik-
hanov, toplantıda yaptığı ko-
nuşmada, Türkiye'ye her geli-
şinde mutlu olduğunu dile ge-
tirerek, "Tataristan sizin de
memleketiniz. Tatarlar sizin
kardeşiniz" dedi.

Türkiye ile Tataristan ara-
sında kısa, orta ve uzun vadeli
birçok ortak büyük proje bu-
lunduğunu ve birkaç gün önce
iyi bir gelişme sebebiyle Bur-
sa'da bulunduklarını anımsa-
tan Minnihanov, Tataristan'da
da aynı şekilde Türk misafirleri
ağırlayacaklarını ve otomobil
yan sanayi konusunda önemli
projeler gerçekleştireceklerini
kaydetti.

Türkiye ile işbirliğine inşaat
sektörüyle başladıklarını söy-

leyen Minnikhanov, "Türk mü-
teahhitleri bizim inşaata olan
bakış açımızı değiştirdi. Bunu
söylemeden edemeyeceğim.
Onlar başlattılar bu işbirliğini
ve şu anda da o inşaat projele-
rimiz devam ediyor. Birkaç gün
sonra Kazan Havalimanı Ter-
minalini açıyoruz. Daha sonra
şu andaki mevcut bir havali-
manının da modernizasyon ça-
lışmaları projesi var. Onu da
gerçekleştirecekler. Bunun dı-
şında Efes Pilsen, Tataristan'da
en büyük vergi mükellefidir"
ifadelerini kullandı.

ZİYARET TEŞVİK
VERİCİ OLUR
TOBB Yönetim Kurulu Üye-

si ve Eskişehir Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Harun
Karacan da, Tataristan Cum-
hurbaşkanı'nın ziyaretinin Türk
ve Tatar işadamları için daha
fazla ticari yatırım konusunda
büyük teşvik olacağını söyledi.
Türkiye'nin güçlü tarihi ve sos-
yal bağları bulunan Tataris-
tan'ın ve Kazan'ın, Türk mede-
niyetinin en eski ve köklü mer-
kezlerinden biri olduğuna işaret
eden Karacan, "Birbirimizden
ayrı kaldığımız dönemin sona
ermesiyle Türkiye ve Tataris-
tan arasında yeniden güçlü eko-
nomik siyasi ve sosyal bağlar te-
sis ettik. 2008 yılında ikili tica-
retimiz 3 milyar dolar seviyesi-
ne ulaştı. Bunu izleyen yıllarda
bu rakam düştü. Fakat bizim
Türkiye olarak ikili ticaretimizi
5 milyar dolara çıkarma arzu-
muz hiç bitmedi" şeklinde ko-
nuştu.

Tataristan'ın yeniden inşa-
sına Türk müteahhit firmaları-
nın önemli katkılar sağladığını

belirten Karacan, Tataristan'da
300 civarında Türk şirketin faa-
liyet gösterdiğini ve Türkiye'nin
hala Tataristan'ın en büyük ya-
bancı yatırımcısı olduğunu kay-
detti. Gerek Rusya Federasyonu
gerekse Tataristan'la ikili tica-
reti dengeli bir şekilde artırma-
nın gelecek dönemde en önce-
likli stratejileri olduğuna dik-
kati çeken Karacan, önemli öl-
çüde enerji kaynağı ithal etmek
zorunda olan Türkiye'nin Rusya
ve Tataristan ile ticaretinde ver-
diği dış ticaret açığının da böy-
lelikle makul bir dengeye otu-
racağını ifade etti.

Karacan, "Bugüne kadar
Rusya'da 375 milyar dolarlık
proje tamamlayan ve Rusya pi-
yasasında büyük saygı gören
Türk müteahhit şirketleri Ta-
taristan'da Kazan şehrinin
1000. kuruluş yıl dönümü ve
2013 Yaz Oyunları için birçok
projeyi hayata geçirdi. Dünya-
nın 3. büyük müteahhitlik gücü
olan Türk firmalarına Tataris-
tan'da 2015 Dünya Su Sporları
Şampiyonası ve 2018 Dünya
Futbol Şampiyonası için yapı-
lacak projelerde öncelik veril-
mesini arzu ediyoruz" şeklinde
konuştu.

Rusya Federasyonu'nda en
çok tarımsal üretim yapılan 3.
bölge konumundaki Tataris-
tan’da ortak tarımsal üretim
yapmakta yarar gördüklerini
aktaran Karacan, Türk iş dün-
yasının Avrasya bölgesine kolay
erişiminde en önemli stratejik
unsur olan Türk Hava Yolla-
rı'nın Kazan-İstanbul ve Kazan-
Antalya seferleri sayesinde tu-
rizm hareketlerinin her geçen
gün canlandığını da sözlerine
ekledi.

KOBİ’lere özel işbirliği ve kümelenme projeleri
Ekonomi Bakanlığı, sürdürü-
lebilir ihracat artışını sağlamak,
şirketlerin uluslararası pazar-
larda rekabet gücünü artırmak
ve ‘2023 İhracat Stratejisi’ndeki
hedefleri gerçekleştirmek ama-
cıyla, ihracatta devlet yardım-
ları uygulamalarını önemli bir
araç olarak konumlandırıyor.
Bu kapsamda Bakanlık, küme-
lenme anlayışını temel alan,
proje bazlı hedef pazar ve hedef
sektör odaklı “Uluslararası Re-
kabetçiliğin Geliştirilmesinin
Desteklenmesi Hakkında Teb-
liğ” isimli destek mekanizması-
nı 23 Eylül 2010’da yürürlüğe
soktu. Tebliğ ile birlikte küme-
lenme anlayışı ve proje yaklaşı-
mı çerçevesinde işbirliği kuru-
luşlarının proje bazlı ihtiyaç
analizi, eğitim, danışmanlık, is-
tihdam, yurtdışı pazarlama ve-
ya alım heyeti ve bireysel da-
nışmanlık faaliyetlerinin birbi-
rine bağlı bir şekilde uygulana-
bileceği bütünleşik bir destek
mekanizması yürütülüyor. Söz
konusu projeler ortalama 3 yıl-
lık bir süreye sahip olup, bu sü-
re zarfında Ekonomi Bakanlığı,
işbirliği kuruluşları ve firmalar,
işbirliği içerisinde projeleri de-
vam ettiriyor. Her işbirliği ku-
ruluşu aynı dönemde beş ayrı
projeyi yürütebiliyor. Kasım
2012 itibariyle bakanlıkça des-
teklenmeye uygun bulunan Ur-
Ge proje sayısı 100, işbirliği ku-
ruluşu 70, yararlanan firma sa-
yısı ise bin 800’e ulaştı.  

Proje faaliyetlerinden olan
ihtiyaç analizi aşamasında pro-
je katılımcısı firmaların eğitim

ve danışmanlık ihtiyaçlarının
tespit edilmesinin yanı sıra, alt
sektör bazında hedef teşkil ede-
bilecek pazarlar belirleniyor. 

Eğitim ve danışmanlık faa-
liyetleri çerçevesinde verilen
eğitim, danışmanlık faaliyet gi-
derleri ile faaliyet organizasyo-
nuna yönelik giderler en fazla
yüzde 75 oranında ve 400 bin
dolara kadar karşılanıyor.

FARKLI ORANLARDA
DESTEKLER
Yurt dışı pazarlama faali-

yetleri (ortak pazar araştırma-
ları, pazar ziyaretleri, küme ta-
nıtım faaliyetleri, ticaret heyet-
leri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eş-
leştirme vb. organizasyonlar)
için her bir program bazında
150 bin dolara kadar, yurtdı-
şındaki alıcı firmaların Türki-
ye’den alım yapmaları amacıyla
düzenlenen alım heyeti faali-
yetleri için ise her bir program
bazında 100 bin dolara kadar,
en fazla yüzde 75 oranında des-
tek veriliyor. Bir projede beş
yurtdışı on adet de alım heyeti
organizasyonu düzenlenebili-
yor. 

Eğitim, danışmanlık, yurt-
dışı pazarlama veya alım heye-
ti faaliyetlerine katılan şirketler,
proje bazlı bireysel danışmanlık
desteği de alabiliyor. Şirketlerin
yıllık 50 bin dolarına kadar 3 yıl
alacakları danışmanlık hizmet-
lerine ilişkin giderleri yüzde 70
oranında karşılanıyor. 

Ekonomi Bakanlığı’na baş-
vuru aşamasına gelmiş olan Ur-
Ge projelerini yürütmek ve kü-

melenme potansiyeli olan di-
ğer projeleri hazırlamak üzere
işbirliği kuruluşlarına istihdam
desteği de sağlanıyor. Bazı pro-
jelerde görevlendirilen en fazla
2) uzman personelin istihdam
giderleri de 3 yıl boyunca yüzde
75 oranında destekleniyor.

Öte yandan Ekonomi Ba-

kanlığı, Türkiye’de ihracat
odaklı kümelerin geliştirilmesi
için çeşitli uluslararası kuruluş-
larla ortak projeler yürütüyor.
Bu kapsamda 2004-2007 dö-
neminde “Türkiye’de Moda ve
Tekstil Kümesi Oluşturulması”,
2007-2009 döneminde “Türki-
ye’de Kümelenme Politikasının

Geliştirilmesi” isimli AB destek-
li iki projenin ardından yeni bir
proje ile işbirliği kuruluşlarına
ve firmalara hizmet vermeye
devam ediyor. 

Ulusal Kümelenme Politi-
kasının Geliştirilmesi Projesi ve
2010/8 sayılı Rekabetçilik Teb-
liği sonucunda edinilen bilgi bi-

rikimi ve tecrübe ile “KOBİ İş-
birliği ve Kümelenme Projesi”
ortaya çıktı. 2023 ihracat hede-
fimize ulaşma yolunda başlatı-
lan önemli bir çalışma olan, ül-
kemizdeki KOBİ'lerin uluslar-
arası piyasalardaki rekabet gü-
cünü kümelenme anlayışıyla
geliştirmeyi hedefleyen "KOBİ
İşbirliği ve Kümelenme Projesi"
Şubat 2011 – Ağustos 2013 dö-
neminde uygulanıyor. Proje Ço-
rum, Gaziantep, Kahramanma-
raş, Samsun, Trabzon'da kuru-
lan Kümelenme Bilgi Merkezle-
ri ile hedef sektörlere yön veri-
yor. 

PORTAL YAPILDI
Ekonomi Bakanlığı, bu pro-

jeyi sadece 5 ildeki yerel pay-
daşlarına ve katılımcı firmalara
değil, yararlanma potansiyeli
olan tüm işbirliği kuruluşlarına
da fayda sağlaması noktasında
ele alıyor. Bu açıdan bakanlığın,
işbirliği kuruluşlarının ve pro-
jenin gereklilikleri birlikte de-
ğerlendirildiğinde bilgi yöne-
tim sistemi: 

• Türkiye’de uluslararası-
laşma odaklı kümelenme çalış-
malarının toplandığı, bilgi içe-
rikli bir portal (www.kobiku-
melenme.gov.tr)

• Küme yönetimlerinin kü-
me üyesi firmalar ve yurt içi ve
uluslararası diğer kümelerle
ilişkilerini yönetmelerini sağla-
yan bir yönetim modülü ve

• Kümelerin performansını
nicel ve nitel yöntemlerle öl-
çen Ulusal Kıyaslama Siste-
mi’nin kurulması şeklinde üç

bölümden oluşmaktadır.Tem-
muz 2012’de yayına başlayan
www.kobikumelenme.gov.tr si-
tesi, hem projenin resmi sitesi
olarak hem de Bakanlığın iş-
birliği kuruluşlarına hizmet ver-
mek üzere tasarlandı. 

Proje kapsamındaki 12 iş
kümesi ile birlikte, Kasım
2012’de sayısı 100’e ulaşan Ur-
Ge projesi sahibi 70 işbirliği ku-
ruluşuna da hizmet veriliyor.
Kümelerin kullanacağı Bilgi Yö-
netim Sistemi, web tabanlı ola-
rak tasarlandı. Ayrıca, üye kü-
meler tek bir portal üzerinden
kendi aralarında haberleşme-
yi, ortak çalışmaları koordine
edebilecek, yurtdışındaki kü-
melerin de ortak arayışında
önemli bir referans noktası ola-
cak. 

Kümelenme ile ilgili araş-
tırma yapan özel sektör ve ka-
mu kurumları için önemli bir
referans noktası olan site saye-
sinde kullanıcılar kümelenme
konusunda ihtiyaç duyacakları
bilgi ve belgelere erişerek daha
rekabetçi ve proaktif bir yapıya
kavuşacaklar. Sitede kümelen-
me alanında Türkiye ve yurt dı-
şında gerçeklen önemli eğitim,
konferans, çalıştaylar duyurul-
maktadır. 

Öte yandan 2010/8 sayılı
Uluslararası Rekabetçiliğin Ge-
liştirilmesinin Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ kapsamında
İşbirliği Kuruluşları’nın proje
başvuruları öncesinde ve proje
yönetme süreçlerinde sitede yer
alan bilgiler bir rehber niteli-
ğinde hizmet sunulmaktadır.

Projenin iki temel amacı var
1. İşletmelerin ve işletmeleri
temsil eden kurumların
üretkenliğini ve yaratılan katma
değeri artırmak üzere, firmalar ve
kurumlar arasındaki yatay ve
dikey işbirlikleri; kamu, özel
kurumlar, üniversiteler, STK’lar
ve KOBİ’lere hizmet veren
birlikler arasındaki iş ağları ve
işbirlikleri geliştirilecek,
2. Yerel kümeler ve KOBİ’lere, iş

ağı kurma kapasitelerini
geliştirecek özelleşmiş sistem ve
hizmetlere erişimlerini
sağlayacak gelişmiş destek
sağlanacak. 
Kümelenme Bilgi Merkezleri’nin
yer aldığı ve proje faaliyetlerinin
yürütüleceği pilot illerde yerel
proje paydaşları ve öncelikli iş
kümesi sektörleri ise şu şekilde:
• Güneydoğu Anadolu İhracatçı

Birlikleri- Gaziantep: Ayakkabı
• Çorum Ticaret ve Sanayi Odası:

Tarım ve gıda işleme
makineleri

• Kahramanmaraş Ticaret ve
Sanayi Odası: Metal mutfak
eşyaları

• Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası: Medikal ürünler

• Trabzon Ticaret ve Sanayi
Odası: Gemi inşa

Yemen’in gelişiminde
Türk özel sektörü 
rol üstlenmeli
DEİK Türk-Yemen İş
Konseyi
organizasyonuyla
Yemen’de
düzenlenen
toplantıda, Yemen’in
kalkınmasında Türk
şirketlerinin daha
aktif rol alması
gerektiği konuşuldu.

Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç, DEİK Türk-Yemen İş
Konseyi organizasyonunda bir
iş heyeti ile 22-25 Kasım tarih-
leri arasında Yemen’de Türki-
ye-Yemen 6. Dönem Karma
Ekonomik Komisyon Toplantı-
sı’na katıldı. Toplantıya DEİK
İcra Kurulu Başkanı Rona Yır-
calı, Türk-Yemen İş Konseyi
Başkanı Sadık Yıldız ve 15
Türk şirketi katıldı. Ziyaret
kapsamında, Büyükelçi Fazlı
Çorman, Rona Yırcalı ve Sadık
Yıldız başkanlığında iş heyeti-
nin katılımlarıyla bir bilgilen-
dirme toplantısı yapıldı. Top-
lantıda Büyükelçi, Yemen’in
bir geçiş sürecinde olduğunu
ve bu kritik süreçte Türkiye’nin
Yemen’e destek vermesi ge-
rektiğini ve özel sektörün Ye-
men’deki projelere ilgi göster-
mesi gerektiğini 4-5 yıl sonra
geç kalınmış olabileceğini ifa-
de etti. Büyükelçi, ülkede yol-
suzluk gibi bir takım engeller-
le karşılaşılabileceğini, ülke-
nin ekonomik faaliyetlerini ar-
tırmak istediğini ve bu anlam-
da Türkiye’nin örnek ülke ka-
bul edildiğini söyledi. Siyasi
yönden, diğer Arap Bahar’ı ya-
şayan ülkelere göre Yemen’de
gruplar arasında belli bir uz-
laşmaya varıldığını, KİK Ülke-
leri’nin de Yemen’in istikrarını
istediklerini, bu nedenle fi-
nansal yardımlara devam edil-
diğini kaydetti. Büyükelçi Çor-
man, Suudi Arabistan’ın Ye-

men’deki olaylardan sonra 3.2
milyar dolar yardımda bulun-
duğunu söyledi. Önümüzdeki
dönemde ülkede önemli ihale-
lerin açılacağını vurgulayan
Çorman, “Örneğin Aden Lima-
nı genişletilmesi ve işletilmesi,
Aden Havalimanı inşası ve
Aden Serbest Bölgesi kurul-
ması gibi büyük çaplı projelere
başlanacak. Türk firmalarının
söz konusu projelerde yer al-
maları büyük önem taşıyor”
diye konuştu.

‘YAPICI BİR ROL
ÜSTLENMEK
İSTİYORUZ’
Organizasyonun ikinci gü-

nünde konuşan Rona Yırcalı,
Yemen’in Türkiye için önem
arz ettiğini, Yemen’in iktisadi
kalkınmasında Türk özel sek-
törü olarak yapıcı bir rol üst-
lenmek istediklerini ve iki ülke
arasındaki ticaret hacminin

son 10 yılda 5 kat artarak 350
milyon dolara ulaştığını ifade
etti.  Türk özel sektörünün baş-
ta sanayi ürünleri tedariki, mü-
teahhitlik hizmetleri ve ileri
tarım teknolojileri ve sulama
teknikleri konularında Ye-
menli firmalar ile işbirliğine
gidebileceğini anlatan Yırcalı,
diğer yandan Yemen’in ihtiyaç
duyduğu elektriğin tedarikin-
de önemli rol üstlenilebilece-
ğini ve yine sağlık sektöründe
işbirlikleri oluşturulabileceğini
belirtti. Yırcalı, DEİK çatısı al-
tında faaliyet gösteren Türk-
Yemen İş Konseyi’nin de ilişki-
lerin geliştirilmesinde aktif
olarak çalıştığını sözlerine ek-
ledi. 

Yemen Ticaret ve Sanayi
Bakanı Saad Bin Taleb, Türki-
ye’nin Yemen için büyük önem
taşıdığını ve gelişen ilişkilerin
son derece memnuniyet verici
olduğunu, bu zor süreçte Tür-

kiye’nin desteklerinden dolayı
müteşekkir olduklarını belirtti. 

HEDEF 
1 MİLYAR DOLAR
Başbakan Yardımcısı Bü-

lent Arınç, Yemen’in bölgede
jeostratejik bir öneme sahip
olduğunu, Türkiye ile Yemen
arasındaki ticaret hacminin bu
yıl bir önceki yıla göre yüzde
108 artış kaydettiğini söyledi.
Arınç, hedeflerinin ticaret hac-
minin 2015 yılında 1 milyar
dolara ulaşması olduğunu kay-
detti. Diğer yandan, Çifte Ver-
gilendirmenin Önlenmesi ve
Yatırımların Karşılıklı Teşviki
ve Korunması Anlaşmaları’nın
yürürlükte olduğunu bildiren
Arınç, Türkiye’nin Yemen’in
Dünya Ticaret Örgütü üyeliği
sürecine destek olduğunu ifa-
de etti. Gerekli hukuki altyapı-
nın oluşturulduğunu belirten
Arınç, Yemenli firmaların Tür-
kiye’ye daha fazla mal satma-
larını beklediklerini de vurgu-
ladı. Arınç, dünyada Çin’den
sonra ikinci sırada yer alan
Türk müteahhitlik firmaları-
nın Yemen’deki projelerde yer
alabileceklerini ve söz konusu
projeleri başarıyla tamamla-
yabileceklerini aktardı.

İmzalanan anlaşmalar
• Toplu Konut Alanında İşbirliği
• Gençlik ve Spor Alanında

İşbirliği
• Mesleki ve Teknik Eğitim

Alanında İşbirliği

• Hava Ulaştırması Alanında
İşbirliği

• Türkiye-Yemen Karma
Ekonomik Komisyon 
6. Dönem Protokolü 
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