DOSYA

TOBB Baﬂkan›
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu
Üsküp’te Makedonya
Ekonomi Odas›
Baﬂkan› Branko
Azeski ile görüﬂtü.

Balkan ülkelerinden
Türk yat›r›mc›lara davet
TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, 24-26 A¤ustos tarihlerinde Balkan
ülkeleriyle ikili ekonomik ve ticari iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi için bir dizi temasta
bulundu. Hisarc›kl›o¤lu’nun H›rvatistan Cumhurbaﬂkan› Stjepan Mesic,
S›rbistan Baﬂbakan› Mirko Cvetkovic, Bosna-Hersek Baﬂbakan› Nikola Spiric
ile yapt›¤› görüﬂmelerde, Türk firmalar›n›n Balkanlarda yat›r›m yapmas›na
yönelik “Yat›r›m için gelin” ça¤r›lar› dile getirildi.
OBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin ekonomik ve ticari iliﬂkileri ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalar› Birli¤i (EUROCHAMBRES) konusunda görüﬂ al›ﬂ veriﬂinde bulunmak üzere, 24-26 A¤ustos 2009 tarihlerinde Makedonya, Karada¤, S›rbistan, H›rvatistan,
Bosna-Hersek ve ‹sviçre’yi ziyaret etti. Ziyaretini,
TOBB Baﬂkan› ve EUROCHAMBRES Baﬂkanl›k
Divan› üyesi olarak gerçekleﬂtiren Hisarc›kl›o¤lu,
yo¤un ziyaret program› kapsam›nda, ikili ekonomik
ve ticari iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi, Türk firmalar›n›n piyasaya giriﬂ ve piyasadaki faaliyetleri esnas›nda karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar›n çözümü, S›rbistan’da T‹KA ofisinin aç›l›ﬂ iﬂlemlerinin süratlendirilmesi, bölgede
ve/veya bölge d›ﬂ›nda iﬂbirli¤i imkânlar›n›n de¤er-

T
TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ziyaret program› kapsam›nda Makedonya’daki
Türk firmalar›yla iftar yeme¤inde bir araya geldi.
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TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Podgorica’da Karada¤
Ekonomi Odas› Baﬂkan› Velimir Mijuskovic ile görüﬂtü.

TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, EBSO Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Ender Yorganc›lar, Belgrad’da, S›rbistan Baﬂbakan› Mirko Cvetkovic ile görüﬂtü.

lendirilmesi, özelleﬂtirme alan›nda Türkiye’ye bilgi
ak›ﬂ›n›n sa¤lanmas›, teknik yard›m ve odalar aras›nda iﬂbirli¤inin geliﬂtirilmesi, S›rbistan için vize sorunu, EUROCHAMBRES’ta ortak hareket etme konular›n› gündeme getirdi.
TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Makedonya Ekonomi Odas› Baﬂkan› Branko Azeski ile
yapt›¤› görüﬂmede EUROCHAMBRES ve Balkan
Ticaret ve Sanayi Odalar› Birli¤i’nde (ABC) her konuda birlikte hareket etme talebini dile getirdi. Balkan, Orta Do¤u ve Orta Asya ülkelerinin kat›l›m›yla, ekonomik kriz, enerji ve bölgeler aras› iﬂbirli¤i
konular›n›n ele al›naca¤›, aral›k ay›nda Türkiye’de
yap›lacak Balkan Zirvesi’ni gerçekleﬂtirme konusun-

daki çal›ﬂmalar üzerine görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunuldu.
Karada¤ Ekonomi Odas› Baﬂkan› Velimir Mijuskovic, TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ile gerçekleﬂtirdi¤i görüﬂmede Türk-Karada¤ ‹ﬂ Konseyi’nin daha aktif hale getirilmesi üzerinde durarak, Türk-Karada¤ ‹ﬂ Konseyi toplant›s›n›n en k›sa sürede gerçekleﬂtirilmesini talep etti. Mijuskovic, Karada¤’daki otoyol inﬂaat›nda Türk firmalar›n› da
görmek istediklerini vurgulad›. TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, ziyaret program› kapsam›nda Makedonya’daki Türk firmalar›yla bir araya geldi¤i iftar yeme¤inde, firmalar›n sorunlar›n› dinledi ve Türk firmalar›n› Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi’ne kat›lmaya davet etti.

TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve
S›rbistan Devlet Bakan› Süleyman Ugljanin,

SIRBISTAN TÜRK‹YE’DEN YATIRIMCI BEKL‹YOR
TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, 24 A¤ustos’ta Belgrad’da, S›rbistan Baﬂbakan› Mirko Cvetkovic, S›rbistan Devlet Bakan› Süleyman Ugljanin ve S›rbistan Ticaret ve
Sanayi Odas› Baﬂkan› Milos Bugarin ile görüﬂtü. Görüﬂmede küresel ekonomik krizin S›rbistan’› da olumsuz etkiledi¤ini söyleyen Cvetkovic, baz› ekonomik sorunlar› olmas›na
karﬂ›n ülke ekonomisinin çok kötü durumda olmad›¤›n›, kamu harcamalar›n› bir miktar

TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve S›rbistan Ticaret
ve Sanayi Odas› Baﬂkan› Milos Bugarin.
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SIRBISTAN P‹YASASI
SIRB‹STAN’DAN BÜYÜK

Zagrep’te H›rvatistan Cumhurbaﬂkan› Stjepan Mesic ile görüﬂen TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu
ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, EBSO Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ender Yorganc›lar.

art›rd›klar›n›, kamu gelirlerinin ise beklenenden daha az gerçekleﬂti¤ini, y›l sonuna kadar
durumun normalleﬂmesini, ekonomide az da olsa büyüme beklediklerini ifade etti.
S›rbistan Baﬂbakan› Mirko Cvetkovic, TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu’na Türkiye ile
ekonomik iﬂbirli¤ine çok önem verdiklerini, S›rbistan D›ﬂiﬂleri bakan›n›n Türkiye ziyareti
sonras› ortak projeleri gündeme alarak tart›ﬂmaya baﬂlad›klar›n› ifade ederek “S›rbistan’da
iﬂ yapmaya iliﬂkin temel mevzuat›m›z› Türkçeye çeviriyoruz, yak›nda tamamlay›p Türkiye’ye gönderece¤iz. Türkiye ile ticaret performans›m›z memnun edici de¤il. Aç›¤›m›z var.
Daha fazla iﬂbirli¤i için geniﬂ bir alan var” dedi. Baﬂbakan Cvetkovic, yak›n geçmiﬂte Türkiye ile ticari iliﬂkileri liberalleﬂtirecek Serbest Ticaret Anlaﬂmas› yapt›klar›n›, anlaﬂman›n iﬂlerlik kazanmas›yla iki ülke aras›nda ticari iliﬂkilerin daha da geliﬂece¤ini dile getirdi.
Türkiye’den yat›r›mc› beklediklerini vurgulayan Baﬂbakan Cvetkovic, S›rbistan’da
özelleﬂtirmenin üç, dört y›l önce baﬂlad›¤›n› ve kamu iﬂletmelerinin özelleﬂtirme sürecinin
büyük ölçüde tamamland›¤›n› belirtti. Özelleﬂtirme sürecinin son derece ﬂeffaf bir ortamda yürütüldü¤ünü, Avrupa’daki en iyi uygulamalar›n esas al›nd›¤›n› vurgulayan Baﬂbakan
Cvetkovic, halen özelleﬂtirilecek firmalar oldu¤unu, bunlar aras›nda 100 bin metrekare
kapal› alana sahip olan Belgrad Fuar›’n›n bulundu¤unu belirtti. “Fuar, özelleﬂtirme sürecinde idi. Teklifler çok düﬂük kal›nca süreci iptal ettik. Bu fuarla ilgilenebilirsiniz. Kârl› bir
firmad›r. Di¤er tarafta kamu hizmetleri henüz özelleﬂtirilmemiﬂtir. Bunlar›n aras›nda
elektrik enerjisi sistemleri, elektrik üretimi, telekomünikasyon (mobil ve sabit hat) bulunuyor. Demir yolu sisteminin özelleﬂtirilmesini de düﬂünüyoruz. Ancak, burada yasal zorlu¤umuz var. Yasal sistemin yeniden gözden geçirilmesi laz›m. Altyap›n›n rehabilitasyonu planlar›m›z aras›ndad›r” diyen Baﬂbakan Cvetkovic, otoyollar›n h›zla tamamland›¤›n›,
kuzey-güney, do¤u-bat› koridorlar›n›n karayolu altyap›s›nda öncelikleri oldu¤unu ifade
ederek otoyollardaki geçiﬂ ücretlerinin yerli-yabanc› tüm araçlar için ayn› seviyeye getirildi¤ini söyledi. “S›rbistan’dan Karada¤’a yap›lacak otoyolun rotas› de¤iﬂtirilerek Sancak
Bölgesi’nin de istifade edece¤i ﬂekilde rota yeniden belirleniyor” aç›klamas›nda bulunan
Baﬂbakan Cvetkovic, yine Sancak Bölgesi’ndeki askeri havaalan›n›n sivil amaçlarla kullan›m› için gerekli dönüﬂümün yap›laca¤›n› belirtti. Bu bölge için ﬂimdilik Priﬂtine Havaalan›
kullan›l›yor.
Altyap› ihalelerinde, ihale kurallar›n›n krediyi sa¤layan kuruluﬂ taraf›ndan belirlendi¤ine iﬂaret eden Baﬂbakan Cvetkovic, özelleﬂtirme konusundaki imkânlar›n yer ald›¤› bir
web sayfalar› oldu¤unu ifade ederek Türk yat›r›mc›lar›na bu web sayfas›n› takip etmelerini önerdi, T‹KA konusunda kuruluﬂ aﬂamas›nda olduklar›n›, gümrük kap›lar›n›n modernizasyonu konusunu da inceleyeceklerini söyledi.
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S›rbistan Ticaret ve Sanayi Odas› Baﬂkan› Milos
Bugarin, TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’na
Sancak Bölgesi’ndeki altyap› yat›r›mlar›na Türk firmalar›n›n ilgi göstermesinin kendilerini memnun
edece¤ini, EUROCHAMBRES’ta her konuda birlikte hareket etmek istediklerini belirtti. TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu’na bölgenin yap›s›yla ilgili bilgi
veren Bugarin “AB ile ticarette serbest ticaret anlaﬂmam›z var. Rusya Federasyonu, Ba¤›ms›z Devletler
Toplulu¤u piyasas› da bu konuda bize aç›k. Bu piyasalara sanayi ürünlerimizin yüzde 96’s› gümrük vergisine tabi olmadan girebiliyor. CEFTA ile anlaﬂmam›z var. Bu y›l›n sonunda ‹ran’la da anlaﬂma imzalayaca¤›z. Bu piyasa 700 milyon kiﬂilik bir piyasa demektir” aç›klamas›nda bulundu. Bugarin, TOBB
Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu’ndan Türkiye-S›rbistan ‹ﬂ
Konseyi’nin en k›sa zamanda toplanmas› talebinde
bulundu.
S›rbistan Devlet Bakan› Süleyman Ugljanin,
TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’na Türkiye’nin yat›r›m ve üretim kapasitesinden çok ﬂey ö¤renebileceklerini ifade ederek “OST‹M’i gördüm. Gebze OSB’yi gezdim. Çok etkilendim. Türkiye ekonomisinin neden bu kadar büyük oldu¤unu anlad›m.
Türkiye’yi partner olarak görmek istiyoruz” dedi.

HIRVAT‹STAN REEL EKONOM‹YE
ODAKLANIYOR
H›rvatistan Cumhurbaﬂkan› Stjepan Mesic,
TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ile yapt›¤›
görüﬂmede Türkiye’nin, bölgenin lider ülkesi oldu¤unu, iki ülke aras›nda çok geniﬂ bir iﬂbirli¤i alan›
bulundu¤unu, iﬂbirli¤inin prensipleri üzerinde an-

TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, H›rvatistan Ekonomi
Odas› Baﬂkan› ve H›rvatistan Cumhurbaﬂkan› aday› Nadan
Vidosevic ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, EBSO Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Ender Yorganc›lar.
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TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›k›o¤lu, Saraybosna’da
Bosna-Hersek Baﬂbakan› Nikola Spiric ile görüﬂtü.

laﬂma sa¤lanmas› gerekti¤ini belirtti. Küresel ekonomik krizin H›rvatistan ekonomisini son derece
olumsuz etkiledi¤ini dile getiren Cumhurbaﬂkan›
Mesic, “H›rvatistan, eski Yugoslavya’n›n üretim ve
sanayi üssüydü. ﬁimdi biz H›rvatistan’da yeni bir
sanayileﬂme çabas› içindeyiz. Sanal ekonomi zaman› sona erdi. Art›k, reel ekonomiye odaklanmal›y›z.
Kendi pazar›m›z ve ihracat için üretim yapmal›y›z.
Firmalar stratejik ortakl›klar kurabilmelidir. Bechtel-Enka örne¤i çok baﬂar›l› bir örnektir” aç›klamas›nda bulundu.
H›rvatistan’da geçmiﬂteki özelleﬂtirme sürecinde ekonomik mant›kla hareket etmeyerek, siyasi temelde özelleﬂtirmeler yap›ld›¤›n›, bunu sonucunda
dünya piyasas›nda önemli a¤›rl›¤› olan firmalar›n›n
ortadan kalkt›¤›n› anlatan Cumhurbaﬂkan› Mesic,
Avrupa Birli¤i ve Türkiye’den firmalarla iliﬂkilere
önem verdikleri gibi, “Ba¤lant›s›zlar Grubu” ile de
iliﬂkilerini güçlendirmeye çal›ﬂt›klar›n› vurgulad›. AB
reformlar›n› tamamlamak istediklerini ifade eden
Cumhurbaﬂkan› Mesic, “Avrupa’da art›k s›n›rlar› açma zaman› geldi. Kosova’daki sorunun halledilmesi
gerekir. Bu yeni dönemde ulusal az›nl›klar iﬂbirli¤i
için temel oluﬂturmal›d›r. Eski Yugoslavya co¤rafyas›nda, Almanya ile Fransa’n›n II. Dünya Savaﬂ›’ndan
sonra baﬂard›¤› iﬂbirli¤i baﬂar›lmal›d›r. Bu süreçte de
ekonomik faaliyetlerin çok önemli oldu¤unu biliyorum” dedi.

TÜRK‹YE GELECEKTE DÜNYA
EKONOM‹S‹N‹N TEMEL AKTÖRÜ OLACAK
H›rvatistan Ekonomi Odas› Baﬂkan› Nadan Vidosevic ise H›rvatistan için Türkiye ve Türkiye ile
iliﬂkilerin çok önemli oldu¤una de¤inerek “Türkiye
ile iliﬂkileri sadece ikili iliﬂkiler olarak görmüyoruz.
Bölgemizde de çok ciddi iﬂbirli¤i alanlar›m›z var.
Birlikte çal›ﬂmal›y›z” ifadesini kulland›.
Türkiye’nin AB ile iliﬂkilerinde genç nüfusuyla

TOBB Baﬂkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu ve Bosna-Hersek
D›ﬂ Ticaret Odas› Baﬂkan›
Mahir Hadziahmetovic.

avantajl› konumda oldu¤una iﬂaret eden Vidosevic, “Türkiye’nin bir baﬂka önemli avantaj› da sahip oldu¤u büyük iç pazar›” diyerek Türkiye’nin gelecekte dünya ekonomisinin
temel aktörü olaca¤›n› vurgulad› ve ﬂöyle konuﬂtu:
“Avrupa’da ekonomik toparlanma için 2011’i beklemeliyiz: Avrupa 2011’den önce
toparlanamaz. H›rvatistan ekonomisinin toparlanmas› için, Avrupa’y› beklememiz laz›m.
‹ç pazar›m›z Türkiye gibi de¤il. ﬁu anda en yüksek borcu olan beﬂinci ülkeyiz. 42 milyar
dolar; yani gayri saf milli hâs›lam›z kadar borcumuz var.”

BOSNA-HERSEK’TE ‹ﬁB‹RL‹⁄‹ ALANI ÇOK GEN‹ﬁ
TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Bosna-Hersek Baﬂbakan› Nikola Spiric ile yat›r›mlar›n önündeki engeller konusunu görüﬂtü. Türkiye ile ekonomik iliﬂkilerinin son derece iyi düzeyde seyretti¤ini ifade eden Baﬂbakan Spiric, Türk yat›r›mc›lar›n zaman zaman
karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar› da gidermeye çaba gösterdiklerini ifade etti. Ticari boyuta odaklanan iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi gerekti¤ini dile getirerek, yat›r›m› da iliﬂkilerin yönlendirilmesi
gerekti¤inin alt›n› çizen Spiric, “Özelleﬂtirmeden Türk firmalar› taraf›ndan sat›n al›nan bir,
iki firma var ancak daha fazla olmas› laz›m. Yat›r›mc›lar›n özellikle bürokrasiden ﬂikâyet etti¤ini biliyorum. Bunun ortadan kald›r›lmas› için çaba sarf ediyoruz” dedi. Dayton Bar›ﬂ
Anlaﬂmas›’n›n üzerinden 15 y›l geçmesine ra¤men hâlâ ulusal birli¤in sa¤lanamad›¤›n› ifade eden Spiric, “Kendi ba¤›ms›z hükümetimizi kuramad›k. Uluslararas› camia taraf›ndan
yönetiliyoruz. Uluslararas› kuruluﬂlar›n yard›mlar›n› memnuniyetle karﬂ›lar›z ancak iﬂlerimize bu kadar kar›ﬂmalar› bizi rahats›z ediyor. Bosna-Hersek yeni bir döneme gelmelidir.
Avrupa içinde uluslararas› camia taraf›ndan yönetilen tek ülkeyiz. Bosna-Hersek’i yönetme iradesi Bosna-Hersek halk›na iade edilmelidir” dedi.
Baﬂbakan Spiric, TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu’na Türk firmalar›n›n sorunlar›n› çözmeye çal›ﬂt›klar›n›, aksi halde iﬂsizlik sorununu çözemeyeceklerinin bilincinde olduklar›n›
söyledi. Türkiye ile iﬂbirli¤ine aç›k olduklar›n› vurgulayan Spiric, özellikle ekonomik alandaki iﬂbirli¤ini güçlendirme talebinde bulanarak ﬂunlar› söyledi: “Burada enerji ve turizm
sektöründe büyük f›rsatlar var. Saraybosna k›ﬂ olimpiyatlar› ﬂehridir. Burada yaz k›ﬂ turizm
imkân› vard›r. Tar›m alan›nda, a¤aç sanayi alan›nda iﬂbirli¤i imkânlar› vard›r.”
Türk firmalar›n› altyap› yat›r›mlar›na ça¤›ran Baﬂbakan Spiric, “Bizi yard›m yap›lacak
ülke olarak de¤il, ortak olarak görün” ça¤r›s›nda bulundu.
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