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n 8. Türk-Arap Ekonomik Forumu’nda çekilen aile fotoğrafına Ukrayna Ekonomik
Gelişme ve Ticaret Bakanı Igor Prasalov, Mısır Yatırım Bakanı Osama Saleh,
Arap Ligi Konseyi eski Genel Sekreteri Amr Moussa, Katar Maliye Bakanı Yusuf
Hüseyin Kamal, Al Iktissad Wal-Aamal Grubu CEO’su Raouf Abou Zaki, Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TOBB/DEİK Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, National Commercial Bank (NCB) Yönetim Kurulu Başkanı
Mansour Al Maiman, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, İstanbul
Finans Merkezi Girişimi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Artunç Kocabalkan, Moritanya
Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Dr. Sidi Ould Tah ve Aktif Bank CEO’su Dr. Önder
Halisdemir katıldı.

Türkiye ve Orta Doğu
iş dünyasının devleri

8. TÜRK-ARAP EKONOMİ
FORUMU’NDA BULUŞTU
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Bugüne kadar
7 Başbakan, 50’den
fazla bakan ve 4 binin
üzerinde misafirin katıldığı
Türk-Arap Ekonomi
Forumu, sekizinci kez bir
araya geldiği İstanbul
buluşmasında bu kez 500
ismi ağırladı.

B

ölgenin en büyük ekonomik ve
diplomatik platformu olan 8.
Türk-Arap Ekonomi Forumu (TAF
2013) Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın himayesinde ve Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek’in ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanlığı’yla Arap Birliği (League of Arap
States) resmi desteğinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Borsa İstanbul (BİST) ile
Başbakanlık Yatırım Destek Ajansı (TYDTA)
işbirliğiyle Al-Iktissad Wal-Aamal Group
(AIWA) tarafından 4-5 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. Forum, TürkArap ekonomi dünyasının önemli isimlerini
İstanbul’da buluşturdu.
n 8. Türk-Arap Ekonomi Forumu’nda Al
Iktissad Wal-Aamal Grubu CEO’su Raouf
Abou Zaki, Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na
plaket takdim etti.
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TAF 2013 500 İSMİ AĞIRLADI
Forum’un açılış konuşmaları Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu tarafından yapıldı.
TAF 2013’e, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Khaled Bin Mohammed Al Attiyah, Irak İnşaat ve Toplu Konut
Bakanı Mohammed Sahib Al Derajy, Mısır
Yatırım Bakanı Osama Saleh, Kuveyt Merkez
Bankası Başkanı Dr. Mohammad Yousuf Al
Hashel’le birlikte Birleşik Arap Emirlikleri,
Irak, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mısır ve Suudi
Arabistan’dan heyetlerinin ağırlıkta olduğu
500’ün üzerinde üst düzey yönetici katıldı.
Türkiye’nin bölgesel sorumluluklarından
hareketle ve üçüncü ülkelerde Türk-Arap
işbirliği imkânlarını değerlendirmek üzere
Ukrayna’yı konuk ülke olarak ağırlayan TAF
2013’e Ukrayna Ekonomik Gelişme ve Ticaret Bakanı Igor Prasalov da katıldı.
Forum kapsamında Türk-Arap ekonomik
ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunanlara verilen TAF Özel Ödülü bu yıl, TOBB/
DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çalık
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, National Commercial Bank (NCB) Yönetim Kurulu Başkanı Mansour S. Al-Maiman
ve Abdul Latif Jameel Group Başkan Yardımcısı Fadi M. A. Jameel’e verildi.

m Türkiye’de Potansiyel Yatırım Gayrimenkul ve Arap Ülkeleri konulu oturuma Toplu Konut İdaresi
(TOKİ) Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, Kuveyt Emlak Birliği Başkanı Tawfik Ahmad Al Jarrah,
Suudiarabistan Krallığı Menkul Kıymetler Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Al Fouzan ve Ege Yapı
Grup Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı katıldı.

çerçevesinde, Türkiye ile Arap ülkeleri arasında bankacılık ve finans
dünyasının geleceği değerlendirilirken, İstanbul Finans Merkezi,
Türkiye’nin Gayrimenkul Kabiliyetleri, Sukuk İhracı ve İslami Bankacılık, Tarım ve Gıda’da Türkiye’nin Önemi ve Sağlık Yatırımları öne
çıkan başlıklar oldu.
İstanbul Finans Merkezi projesinin yüklenicileri tarafından
özel bir lansmanın sunulduğu TAF 2013’te Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ahmet Haluk Karabel, BİST Başkanı İbrahim
Turhan, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı
İlker Aycı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat
Mirmahmutoğulları ve Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat
Çetinkaya birer konuşma yaptı.
National Commercial Bank of Saudi Arabia (NCB), Bank Audi,
Bank Med, Qatar Holding, Commercial Bank of Qatar, Qatar National Bank, Qatar Holding, Abu Dhabi Islamic Bank, National Industrialization Co. “Tasnee” ve Abdul Latif Jameel Group gibi bölgenin bankacılık ve sanayi sektörlerinin önde gelen kurumlarının
üst düzey yetkilileri, interaktif olarak gerçekleştirilen panellerin
yanı sıra ikili görüşmeler ve özel toplantılarda, yatırım imkânlarını
değerlendirdi.

TAF 2013 OTURUMLARI
GELECEĞE IŞIK TUTTU
Küresel ve bölgesel ölçekte önemli markaları yan yana getirerek, işbirliklerini güçlendirmeyi amaçlayan TAF 2013 toplantısında bölgenin güçlenen siyasi ve ekonomik dinamikleri

n Ukrayna Ekonomik Gelişme ve Ticaret Bakanı Igor Prasalov’un da
onur konuğu olarak katıldığı TAF 2013, Arap yatırımcıların yeni ülkelerde
Türkiye’yle ortak hareket etmesi açısından da bir ilki oldu.

m Sunt ma et
estrum quis aut
aut iumquatem
ad excepedit
et et volor reic
teces simusam
rescil modiori
onserae num
quam ant ipsam
doluptatinum
rerumquo quatem
fuga. Hillab
idempore sim
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TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU:

“ARAP SERMAYESİ İLE
TÜRK DENEYİMİ
BİR ARAYA GELEBİLİR”
Türk-Arap Ekonomi Forumu’nun açılışında konuşan TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, cari fazla veren Arap ülkelerinin sermaye birikimleriyle Türk özel
sektörünün sanayi ve mühendislik deneyiminin bir araya getirilebileceğini, yatırım açığı
olan Arap ülkelerinin yeniden inşasının beraber gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

T

OBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 8. Türk-Arap
Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmada, bu forumu himayelerine alarak, sekiz yıldır destek veren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a Türk-Arap ilişkilerinin gelişmesine
yaptığı katkılardan dolayı Türk özel sektörü adına teşekkür etti.
Son üç yıldır dünyanın hızlı bir ekonomik ve siyasi değişim
içinde bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Bu değişimi özellikle
bizim coğrafyamız Arap Baharı’yla çok daha güçlü bir biçimde hissetti. Bu dönüşüm süreci, bölgemizi istikrarlı ve müreffeh bir hale
getirmek için tarihi bir fırsat sunmaktadır” dedi.
Hisarcıklıoğlu, “Kızıldeniz’i Basra Körfezi’ne, Akdeniz’i limanlar, demir yolları, otobanlar, boru hatlarıyla birbirine bağlayıp

m TOBB/DEİK
Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu,
Türk iş âleminin,
küresel düzenin
etkili bir
oyuncusu haline
gelmiş bir
Arap dünyası
arzuladığını
belirtti.

buraları çatışmanın, az gelişmişliğin değil
refahın ve istikrarın hüküm sürdüğü bir
bölge yapmak zorundayız. Bu, Türk-Arap iş
insanlarının kaçınamayacağı tarihsel sorumluluğudur. Yaşamakta olduğumuz hızlı küreselleşme çağında siyasi ve iktisadi önemi her
geçen gün artmakta olan Arap dünyasıyla ortak bir refah alanı yaratmak hepimizin elindedir. Biz beraber yaşadığımız Orta Doğu’da
huzur istiyoruz, barış istiyoruz, komşu, dost
ve kardeş Arap ülkeleriyle aydınlık günlere
beraber yürümek istiyoruz” dedi.
EKONOMİK FORUM
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BÖLGESEL EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİ
GÜÇLENDİRMEK GEREKİYOR
Türk özel sektörü olarak Afrika ülkeleriyle yakından ilgilendiklerini belirten
Hisarcıklıoğlu, “Bu kıtada Arap kardeşlerimizle güçlerimizi birleştirerek, ortak
projeler gerçekleştirmek istiyoruz” ifadesini kullandı.
2008 sonunda Arap ülkelerinden
Türkiye’ye gelen turist sayısının bir önceki yıla göre %25 artış gösterdiğini ve
1 milyon 200 bine ulaştığını ifade eden
Hisarcıklıoğlu, turizm alanında Arap ülkelerinin turizm altyapısının geliştirilmesinee
katkı sağlamaya, özellikle turistik tesislerin
in
işletilmesi ve yönetilmesi konusundaki deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını
nı
söyledi.
Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında bir
hızlı tren ağı oluşturulması ve bu şekilde Körfez ülkelerinin Türkiye üzerinden
Avrupa’ya açılmalarını ortaklaşa gerçekleştirmesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu,
Basra Körfezi’ni Akdeniz’e modern ve hızlı
otobanlarla bağlamak gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:
“Türkiye proje finansmanında önemli bir
pazar haline gelmiştir. Türk mali piyasaları
Arap yatırım fonlarının yatırım yapması için
cazip bir pazardır. Ancak bankacılık sektörünün karşılıklı olarak iyi tanınmaması ticaretimizin önünde engeldir.”
TOBB/DEİK Başkanı Hisarcıklıoğlu, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girerek
küresel bir güç olma hedefi olan Türkiye’nin
bu hedefe ulaşmak için küresel ekonominin
dış ekonomik ilişkilerini çeşitlendirmek, tüm
ekonomik güçleriyle etkin ekonomik işbirliğini geliştirmek istediğini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, “Bu çerçevede 300 milyonluk nüfusu, 2 trilyon dolara yaklaşan ekonomik büyüklüğü, son 10 yılda 1 trilyon doları geçen cari fazlası, 1 trilyon doları aşan dış
ticaretiyle 22 Arap ülkesi bizim için önemli
bir ekonomik partnerdir” dedi.
DEİK bünyesinde bugüne kadar 22 Arap
ülkesinin 17’siyle iş konseyleri kurulduğunu
anlatan Hisarcıklıoğlu, iş insanları olarak
bölge ülkeleriyle ilişkileri her alanda geliştirmeyi ve karşılıklı ekonomik bağımlılık yaratmak suretiyle bölgesel istikrar, güvenlik ve
refahın yayılmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.
ARAP DÜNYASININ TOPLAM DIŞ TİCARET
HACMİ 1 TRİLYON DOLARI GEÇİYOR
Arap dünyasıyla ekonomik ilişkilere de
değinen TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisar66
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m TOBB/
DEİK Başkanı
M. Rifat
Hisarcıklıoğlu,
Türk iş
dünyasının
Arap
ülkelerindeki
gayrimenkul
yatırımlarına
önem verdiğini
söyledi.

cıklıoğlu, 2000 yılında 6,5 milyar dolar olan topcıklıoğ
lam dış ticaret hacminin 2008 sonu itibarıyla
37 milyar dolar seviyesine çıktığını, Arap ülkellerine ihracatın küresel ekonomik krize rağmen diğer ekonomik partnerlerinin aksine
artmaya devam ettiğini söyledi. 2009’un ilk
dört ayında 22 Arap ülkesine ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %10 artarak
7 milyar dolar seviyesine yükseldiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:
“Ancak Arap dünyasının toplam dış
ticaret hacminin 1 trilyon doları geçtiğini
göz
g önünde bulundurursak mevcut ticaret
rakamlarının
denizde bir damla olduğunu
rak
görmekteyiz.
Daha önce Suriye, Tunus, Mısır
görm
ile Serbest
Ticaret Anlaşması (STA) imzaladık ve
Ser
ticaretimiz
ticaretimi üzerindeki olumlu etkisini hemen gördük.
Bu
B bağlamda
b ğl d Lübnan, Ürdün ve Türkiye-Körfez İşbirliği
Konseyi STA müzakerelerini en kısa zamanda tamamlamak istiyoruz. Ticari ilişkilerimizin pozitif seyrine rağmen yatırım ilişkilerimizde bir duraksama görüyoruz. Nitekim küresel ekonominin en
dinamik yatırımcılarından birisi haline gelen Körfez ülkelerinden
Türkiye’ye 2009’un ilk üç ayında sadece 8 milyon dolar yatırım gelmesi kabul edilebilir bir durum değildir.
Türkiye’de yatırımcıların bir kısım sorunlarla karşı karşıya
kaldığını biliyoruz. Bu sorunların çözümü için ortak çalışma grubu oluşturup, Türkiye’deki siyasi otoriteyle işbirliği yapabiliriz.
Küresel mali piyasaların en önemli aktörlerinden biri haline gelen Arap sermayesinin ve yatırım fonlarının ülkemizdeki yatırım
imkânlarından daha çok yararlanmasını bekliyoruz. Gayrimenkul,
enerji, mali piyasalar, perakende, turizm ve lojistik sektörleri Arap
yatırımcıları ve fonlarının Türkiye”de yatırım yapabileceği cazip
sektörlerdir.”
n 8. Türk-Arap Ekonomi Forumu, Arap yatırımcıların yeni ülkelerde
Türkiye’yle ortak hareket etmesi açısından bir ilk oldu.
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m Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan, Türkiye ile
Arap dünyası arasındaki
resmi temasların
çok hızlı bir gelişme
gösterdiğini söyledi.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN:

“EKONOMİ VE SİYASİ
İSTİKRAR İÇİN SINIRLARIN
KATILAŞMASI FAYDALI DEĞİL”
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 8. Türk-Arap Ekonomi Forumu’nda, bir arada
çalışmanın ve daha fazla işbirliğine imza atmanın önemine işaret ederek, “Ülkelerimiz
arasındaki sınırları anlamsız hale dönüştürmemiz şarttır. Ekonomi ve siyasi istikrar
için sınırların katılaşması faydalı değildir. Sınırlarımıza önem atfetmemeliyiz. Daha iyi
seyahat edebilmeli, ticaret ve yatırım yapabilmeliyiz” dedi.

B

aşbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türk-Arap Ekonomi
Forumu etkinliklerinin bu yıl ayrı bir önem taşıdığına
dikkat çekerek, bu yıl Ukrayna’nın Forum’un özel davetli ülkesi unvanını taşıdığını, ekim ayında Ukrayna’da
düzenlenecek forumdan da çok başarılı sonuçlar alınacağına
inandığını söyledi.
Babacan, bir arada çalışmanın ve daha fazla işbirliğine imza
atmanın önemine değinerek, “Ülkelerimiz arasındaki sınırları
anlamsız hale dönüştürmemiz şarttır. Maalesef sınırlar çok sert
sınırlar haline gelmiştir. Ekonomi ve siyasi istikrar için sınırla-

rın katılaşması faydalı değildir. Sınırlarımıza önem atfetmemeliyiz. Daha iyi seyahat
edebilmeli, ticaret ve yatırım yapabilmeliyiz” dedi.
Forum’un, daha farklı işbirliği ortamlarının yaratılması ve bulunması noktasında
ülkeleri birbirine yakınlaştıracağını belirten
Babacan, bölgede emtianın, halkların, sermayenin ve enerjinin serbest dolaşımına
imkân verilmesi gerektiğini belirtti.
EKONOMİK FORUM
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“BÜYÜMENİN İTİCİ
GÜCÜ, SORUMLULUĞU
ÖZEL SEKTÖRÜN
ÜZERİNDEDİR. İSTİHDAM
YARATILMASI ÇOK
ÖNEMLİDİR. BUNUN
İÇİN DE İŞ GÜCÜ
PİYASALARININ
İHTİYAÇ DUYDUĞU
POLİTİKALAR
GELİŞTİRİLMELİDİR.
ALİ BABACAN | Başbakan Yardımcısı

Babacan, fikirlerin serbest dolaşımının
çoktan başlatıldığına dikkat çekerek, ekonomik sacayağının da serbest dolaşım döngüsüne girmesi gerektiğini vurguladı. Bölgede
ticaretin artırılması gerektiği üzerinde duran Babacan, şöyle konuştu:
“Ülkelerimiz arasındaki ticareti
artırareti artır
mak için olabilecek azami işbirliği
liği anlaşmalarını imzalamalıyız. Bölgedee tarih
ve kültür bizleri bir araya getiren
n en
önemli temalar arasındadır. Doğru
ru
politikalar işleterek kazan kazan
n
senaryolarını ortaya koyabiliriz. Her ülkenin kendi artıları
ve eksileri vardır ama bir araya geldiğimizde tüm güçlü ve
zayıf yanlarımız da bir araya
gelecektir. Bu noktadan hareketle birbirini tamamlayan çok
özelliğe haiz olduğumuzu göreceksiniz. Ekonomilerimiz birbirini tamamlamaktadır. Karşılıklı
bağımlılık yaratan, birbirimizee
dayanmamızı sağlayacak kaynaklar
lar
bulabilmemiz şarttır.
Enerji koridorları, altyapı yatırımlatırımlarıyla ortak noktalar keşfederek siyasi istikrarı ve güvenliği tesis edebiliriz.”
Babacan, ülkelerin, ticari anlamda yatırım aracılığıyla enerji akış koridorlarıyla
yakınlaşması halinde uzun vadede siyasi
ilişkilerin daha kuvvetli bir zemine oturtulacağını anlatarak, “Türkiye ile Arap dünyası
arasındaki resmi temaslar çok hızlı bir gelişme gösteriyor” dedi.
68
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m Bugüne kadar yapılan Türk-Arap Ekonomi forumlarına yedi başbakan, 50’den fazla bakan ve
4 binin üzerinde misafir katıldı. 8. kez bir araya gelen Türk-Arap Ekonomik Forumu’nun İstanbul
buluşması 500 ismi ağırladı.

Türkiye’nin kendi dönüşüm sürecinin çok önemli bir dönemi
işaret ettiğini belirten Babacan, Türkiye’nin siyasi bakış açısının
tamamen değiştiğini, evrensel standartlara ve kriterlere daha da
önem veren bir ülke haline geldiğini dile getirdi. Ekonomide de
çok önemli adımlar atıldığını ve bu adımların devam ettirileceğini vurgulayan Babacan, hükümet göreve geldiğinde detaylı bir
ekonomik pro
programın açıklandığını ve verilen bütün sözlerin tutulduğunu söyledi.

m Başbakan
Yardımcısı
Ali Babacan,
toplumların
kendi siyasi
yönetimlerinden
bağımsız olarak
şeffaf hale
geldiklerini
belirtti.

GÜVE BÜTÜN BAŞARILARIN İTİCİ GÜCÜ OLDU
GÜVEN
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye’nin
ekonomik
başarısının en önemli gerekçesinin güven
ek
oolduğuna dikkat çekerek, kamu finansmanına ve
bbankacılık sektörüne duyulan güvenin bu başarıyı
beraberinde getirdiğini belirtti.
Babacan, “Büyüme özel sektör atılımlarıyla
mümkün olmuştur. Herhangi bir ülkede ekonominin büyümesinin itici gücü özel sektörse, eğer
ekonomik gelişme sürdürülebilir kılınacaksa özel
sektör yatırımlarının daha verimli ve etkin olması
şşarttır” diye konuştu.
Özel sektörün kaynakları çok daha akıllıca kullandığının bir sır olmadığını ifade eden Babacan, sözlan
lerini şöyle sürdürdü:
lerin
“Büyümenin itici gücü, sorumluluğu özel sektörün
“B
üzerindedir. İstihdamın yaratılması çok önemlidir. Bu da iş
üzerinde
ihtiyaç duyduğu politikaları geliştirmekle ilgücü piyasalarının
piyasal
gilidir. Şirketlerimiz Türkiye içinde rekabet ortamında varlık sürdüremeyecekse dünya çapında rekabetçi hale gelmeleri mümkün
değildir. Belli ailelerin, şirketlerin kolay para kazanabilmesine
dönük korumacı politikalar hayata geçirilirse bunun yansımaları
ülkede olumlu olmaz.”
Bölgenin geleceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Babacan, sermaye ve insan gücünün büyümeyi tetiklediğini ve bölgenin bunlara sahip olduğunu söyledi.
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MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK:

“TÜRKİYE’DEN ORTA DOĞU’YA
YAPILAN YATIRIMLAR
1,1 MİLYAR DOLAR OLDU”
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin Orta Doğu-Akdeniz Bölgesi’nden
son 10 yılda 8,3 milyar dolarlık yatırım çektiğini, Türkiye’den Orta Doğu’ya yapılan
yatırımların ise 1,1 milyar dolar olduğunu söyledi.

M

aliye Bakanı Mehmet Şimşek, 8. Türk-Arap Ekonomi
Forumu’nda bir sunum gerçekleştirdi. Bakan Şimşek
sunumunda, Orta Doğu-Akdeniz Bölgesi’nin kapalı
bir ekonomiye sahip olduğunu belirtti.
Türkiye ile Orta Doğu-Akdeniz Bölgesi arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirten Bakan Şimşek, Türkiye’nin bu bölgeye toplam ihracatının 48,2 milyar dolar olduğunu, bu rakamın bölgenin
ithalatının %5,7’sine tekabül ettiğini
ni dile getirdi.
Bakan Şimşek, Türkiye’nin bu bölgeden toplam ithalatının ise 24,2 milyar dolar
ar olduğunu ifade ederek, “10 sene önce ihracatıhracatımızda bu bölgenin payı %12,1 iken,
n, şu
anda %31,6’ya yükselmiş durumda.
da.
İşte bu sebeple Euro Bölgesi krizii
bize çok zarar vermedi. Çünkü
Türkiye’nin Orta Doğu-Akdeniz
Bölgesi’yle olan ticaret ilişkileri
gelişiyor” dedi.
Türkiye’nin Orta DoğuAkdeniz Bölgesi’nden son 10
yılda 8,3 milyar dolarlık yatırım çektiğini vurgulayan Bakan Şimşek, Türkiye’den Orta
Doğu’ya yapılan yatırımların ise
1,1 milyar dolar olduğunu belirtti.

ORTA DOĞU-AKDENİZ
BÖLGESİ’NDE
389 MİLYON KİŞİ YAŞIYOR
Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye
ye de katılırsa, Orta Doğu-Akdeniz Bölgesi’nin
i’nin 3,7 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe
klüğe sahip olduğunu söyledi. Orta Doğu-Akdeniz Bölgesi’nde 389 milyon
kişinin yaşadığı bilgisini veren Bakan Şimşek, bu rakamın Türkiye
ile birlikte 465 milyona yükseldiğini dile getirdi. 30 yaş altı nüfusun yüzdesinin bazı ülkelerde yüzde 70’i aştığına dikkat çeken
Bakan Şimşek, Türkiye’de ortalama yaşın şu anda 29 olduğunu
söyledi.
Türkiye’nin 2023 için iddialı bir programı olduğunu dile getiren
Bakan Şimşek, şöyle konuştu:

m Maliye
Bakanı Mehmet
Şimşek,
Türkiye’nin Orta
Doğu-Akdeniz
Bölgesi’ne
toplam
ihracatının
48,2 milyar
dolar olduğunu
belirtti.

“GSYİH’yı 2,5 kat artırarak 2 trilyon dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. 2020 yılına
gelindiğinde tahminler Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün 5 trilyon dolar olacağı
yönünde. Türkiye şu anda Avrupa’nın altıncı,
dünyanın 16’ncı büyük ekonomisi. 10 sene
önce ‘Türkiye’de yolsuzluk hâkim’ algısı vardı. Uluslararası Şeffaflık
Örgütü sıralamasına
Ş
göre Türkiye, 102
1 ülke arasında 65’inci sıradaydı ama 19 yıl geçti ve 2012 yılında
Uluslararası
Şeffaflık Endeksi’nde
Uluslara
174 ülke
içinde Türkiye, 54’üncü
ü
sıraya
sıray yükseldi. Yolsuzluk algısının en az olduğu dünya ülkeleri
arasında
%30’luk dilime gira
miş durumdayız. İlk 20 ülke
arasına girme arzusundayız.
Küresel Rekabet Endeksi’ne bakacak olursak, sekiz
sene önce Türkiye 125 ülke
içinde 71’inci sıradaydı.
Yani rekabetin en güçlü olduğu %50’lik dilimde yer
almıyordu. Şu anda Türkiye
144 ülke içinde 43’üncü sıra1
da. Pek çok AB ülkesini ve BRIC
da
üyesini geçmiş durumdayız.”
üyes
Bakan Şimşek, iş yapma koBa
laylığında
laylığınd da Türkiye’de epey bir iyileşme katedildiğini
belirterek, “Türkiye
kated
2006 yılında 175
1 ülke içerisinde 84’üncü
sıradaydı. Şimd
Şimdi 71’inci sıraya yükseldi.
Türkiye’de iç rekabet de yoğunlaştı. Türkiye,
rekabetin en yoğun olduğu 144 ülke arasında
16’ncı ülke. Piyasada hâkimiyet oranında ise
Türkiye 144 ülke arasında 30’uncu sırada yer
alıyor. Sadece 5 bin küsur uluslararası şirket
Türkiye’de yatırım yapmışken, şu anda bu
rakam 32 bini aşmış durumda” değerlendirmesinde bulundu.
EKONOMİK FORUM
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DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU:

“JEOPOLİTİK BÖLGELERLE
SINIR OLMADAN TİCARİ
İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMELİYİZ”
Türk-Arap Ekonomi Forumu tarafından düzenlenen “Türkiye ve Arap Dünyası: Stratejik
Buluşma Noktası İstanbul” konulu panelde konuşan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu,
yeni bir jeopolitik ve jeokültürel sistemin tanımlanması gerektiğini belirtti.

D

ışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu,
8. Türk-Arap Ekonomi Forumu
kapsamında düzenlenen “Türkiye
ve Arap Dünyası: Stratejik Buluşma Noktası İstanbul” konulu panelde yaptığı
konuşmada, ekonomik ilişkilerde yeni ortak
pazarlar kurulması gerektiğini dile getirdi.
Bakan Davutoğlu, “Biz Arap ülkeleriyle
aramızdaki tüm vizeleri kaldırmak istiyoruz.
Biz mütekabiliyete falan bakmadan vizeyi kaldırıyoruz. İşte ekonomik ilişkiler böyle gelişiyor. Geleneksel jeopolitik bölgeleri yeniden
keşfetmeliyiz. Bu küresel çağda bütün Arap
Birliği ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirmeli, jeopolitik bölgelerle hiçbir sınır olmadan ticari
ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. İşte bizim komşularla sıfır sorun politikamız buydu. Biz çok
kültürlü kentler görmek istiyoruz. Eğer çok
kültürlülük yoksa çok boyutlu pazarlar olmaz.
Ümit ediyorum ki bir gün hiçbir engel olmadan
Yemen’den, Aden’den arabasına atlayan bir kişi
Suudi Arabistan’a, Irak’a, sonra İstanbul’a gelebilecek” dedi.
Bakan Davutoğlu, iki yıldır gidemediği Şam’ı
çok özlediğini belirterek, “Şam’a, Kahire’ye,
Marakeş’e gittiğimde kendimi rahatsız, yabancı
gibi hissetmiyorum. İstanbul sadece bize ait değil, hepinize ait, gelin iş yapın İstanbul’da. İstanbul artık küresel başkent oluyor” dedi.
Suriye meselesinin bölgeden izole edilerek
ele alınamayacağını vurgulayan Bakan Davutoğlu, “Suriye’deki sorun eski bir siyaset mantığının, Soğuk Savaş’tan günümüze kalan bir
politikanın devamıdır. Bu, bölgemizde sona
ermiştir, devamı yoktur. Artık bölgede yeni bir
siyaset yaşanıyor. Esas mesele şu; eski siyasi
yapılar yok olacak. Neyse ki, Mısır’da ordunun
yaklaşımı değişti ve kurumlar toparlanıyor.
Mısır’ın geleceği bize ümit veriyor. Güçlü bir
Mısır olmaksızın bölgemizde istikrar sağlana70
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k Al Iktissad
Wal-Aamal Grubu
CEO’su Raouf
Abou Zaki, Katar
Dışişlerinden
Sorumlu Devlet
Bakanı Dr. Khalid
Bin Mohammad Al
Attiyah, Dışişleri
Bakanı Ahmet
Davutoğlu ve Arap
Birliği eski Genel
Sekreteri Amr
Moussa.

maz. O yüzden Türkiye, Mısır’ın yanında olacaktır. 2 milyon doları biz
borca vermedik, kardeşçe bir destek. Burada müreffeh Türkiye’nin olması için müreffeh Mısır ve Körfez’in olması gerekiyor” diye konuştu.
TAHRAN ANLAŞMASI KAÇIRILMIŞ BİR FIRSATTIR
Bakan Davutoğlu, İran’ın bölgedeki en önemli stratejik oyunculardan biri olduğunu vurgulayarak, İran’ın da Türkiye ve Arap dünyasının
ortak vizyonuna mutlaka dâhil olması gerektiğine dikkat çekti.
Türkiye’nin, İran’ı uluslararası camiaya dâhil etmek için çok çaba
harcadığını anlatan Bakan Davutoğlu, “Tahran anlaşmasından sonra
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde bir oylama yapıldı İran aley-

m Dışişleri
Bakanı Ahmet
Davutoğlu ve
Arap Birliği eski
Genel Sekreteri
Amr Moussa.

“TÜRKİYE, İLKELER POLİTİKASI
TAKİP EDEN BİR ÜLKE. BÖLGEDE
NÜKLEER OLMASINI İSTEMEYİZ.
BU MESELEDE HİÇBİR ÜLKENİN
BAĞIŞIKLIĞI YA DA ÖNCELİĞİ
YOKTUR.
AHMET DAVUTOĞLU | Dışişleri Bakanı

hine. Biz, ‘Hayır’ dedik. Tahran anlaşması kaçırılmış bir fırsattır. Türkiye, ilkeler politikası takip eden bir ülke. Biz bölgede nükleer olmasını
istemeyiz. Bu meselede hiçbir ülkenin bağışıklığı ya da önceliği yoktur. Nükleer silahtan ari bir
bölge olması için çaba sarfediyoruz. Suriye konusunda, İran’la görüş farklılığımız var. Bizim
için baskı, baskıdır. İran ve Arap dünyasının ilişkilerinin düzelmesi için Türkiye rol üstlenebilir.
Herkes, bölgedeki önemli meslelere yaklaşırken
dikkatli, hassas olmalı” dedi.
MOUSSA: “ARAP DÜNYASI BÜYÜK
DEĞİŞİM GEÇİRİYOR”
Arap Birliği eski Genel Sekreteri Amr Moussa, Arap dünyasında büyük bir değişim yaşandığını vurgulayarak şöyle konuştu:
“Bu yeni bir değişim süreci. Buradaki en
iyi mesaj şu; Arap dünyası son derece ciddi bir
değişim gösteriyor. Artık diktatörlüğe yer yok.
Geçmişte hükümetler insanların ne istediğini
göz ardı etti. Demek ki, yeni hedefimiz demokrasi. Bundan beş sene sonra ben ve diğerlerinin
de düşündüğü gibi demokrasi kök salacaktır,
başka alternatifimiz yok. Diğerlerini denedik.
Hiçbiri başarıyı getirmedi. Değişim yaşanıyor
ve yaşanmaya devam edecek. Fakat değişim tanımı itibarıyla gerilimleri, sorunları beraberinde getirecektir. Başarıyla bu sürecin tamamlanması için bizlerin içinde bulunduğumuz tarihi
süreci iyi değerlendirmesi gerekmektedir. Dini
partilerin sürücü koltuğuna oturduğunu görüyoruz, böyle bir eğilim var. Eğer insanlar bunu
istiyorlarsa, demokrasi bunu getiriyorsa bu olacak. Aslında bölgesel bir vizyona, plana, sürece
ve oy birliğine ihtiyacımız var.”
Moussa, Suriye, sorununun Suriye ve İran
olarak görmek gerektiğine işaret ederek, “Sadece Suriye olarak görürseniz sorunu çözemezsiniz” dedi.
EKONOMİK FORUM
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n 8. Türk-Arap Ekonomi
Forumu’nda “Bankacılık
ve Finansal Piyasalar
Emntegrasyonu İçin
Beklentiler” paneli yapıldı.

ALPASLAN KORKMAZ:

“KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN
YAKLAŞIK 2 MİLYAR DOLAR
YATIRIM GELDİ”
8.Türk-Arap Ekonomi
Forumu’nda yapılan
paneller büyük ilgi gördü.
Türkiye Yatırım Destek ve
Tanıtım Ajansı Başkanı
Alpaslan Korkmaz yaptığı
özel sunumda, Körfez
ülkelerinden Türkiye’ye
yaklaşık 2 milyar dolar
yatırım yapıldığını ve
yatırım miktarının artarak
devam edeceğini söyledi.
72
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8.

Türk-Arap Ekonomi Forumu’nda konuşan Türkiye
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Alpaslan
Korkmaz, Türkiye’nin günümüze kadar çektiği yabancı yatırımın 27 milyar dolar olduğunu belirterek,
bunun %70’inin AB ülkelerinden geldiğini ifade etti. Türkiye’nin
Körfez ülkelerinden 2007 yılında 400 milyon dolarlık doğrudan
yabancı yatırım çektiğini vurgulayan Korkmaz bu rukkumın,
2008’de 2 milyar dolara çıktığını ve yatırım miktarının artarak
devam edeceğini söyledi.
Suudi Arabistan Kablo Şirketi Başkanı Sheikh Khaled Alireza, son 7-8 yıldır Türkiye ekonomisinde büyük bir hava değişimi
olduğunu ifade ederek, “Türkiye’ye geldiğimizde yabancı yatırımcılara açık bir ülke değildi. Biraz kapalı duruyordu. Uluslararası
yatırımcılar Turgut Özal’ın liderliğinin etkisiyle Türkiye’yi tanıdı.
Türkiye’nin son 100 yılda Almanya ve birçok ülkeden beyin

İŞ DÜNYASI

“BÜTÜN BÖLGEYİ KAPSAYAN BİR
PROJE GELİŞTİRDİK. İNANIYORUM
Kİ YAKIN GELECEKTE FİNANSAL
HİZMETLER SEKTÖRÜNDE
ÇOK DAHA BÜYÜK BİR
ENTEGRASYON GÖRECEKSİNİZ.”
İBRAHİM TURHAN| BİST Yönetim Kurulu Başkanı

gücü aldığını belirten Alireza,
a, “Biz buna
ihtiyaç duyuyoruz. İster inşaat
şaat için
olsun ister sanayi için buradaa yatırım yapmak çok önemli. Türkiye,
kiye,
konum olarak Avrupa çok yakın. Birkaç ay önce Türkiye’dee
elektrik ve kablo sektöründe
faaliyet gösteren tesisler satın aldık. Yerel olarak elde
ettiğimiz en önemli şey
teknoloji. Şimdi bu teknolojiyle ürettiğimiz ürünleri
ihraç ediyoruz. Dünyanın
60 ülkesine ihracat gerçekleştiriyoruz. Almanya’nın
yüksek gerilim kablo ihtiyacının %70’i Türkiye’den temin
ediliyor” dedi.
MISIR BORSASI İLE BORSA
İSTANBUL ENTEGRE EDİLİYOR
OR
Borsa İstanbul (BİST) Yönetim
netim Kurulu Başkanı İbrahim Turhan, 8. Türk-Arap
Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmada,
konuşmada uluslararası finans merkezi olabilmek için gereken şartların,
güçlü bir ekonomi, mukavemetli bir finans ve bankacılık sektörü,
gelişmiş ve her tür finansal enstrümanın bulunduğu kapsayıcı
bir piyasa altyapısı, yatırımcıların mülkiyet haklarını güvence
altına alan bir hukuk sistemi ve iyi işleyen bir açık piyasa ekonomisi olduğunu ifade etti.
Bu çerçevede değerlendirildiğinde, Türkiye’nin ve İstanbul’un
güçlü ve çeşitlendirilmiş iç ekonomisiyle uluslararası finans
merkezi olmanın ön şartını yerine getirdiğini vurgulayan Turhan, dünyanın 16’ncı, Avrupa’nın altıncı büyük ekonomisi olan
Türkiye’nin, sermaye piyasalarının birikimi olan şirketlerin gelip
yatırım yapması için cazip bir ortam haline geldiğini söyledi.
Turhan, finans sektörünün mukavemeti konusunda da
Türkiye’deki sermaye piyasalarının likidite kapasitesinin günlük
15 milyar dolara ulaştığını, ciro hızında dünyada 4. sırada bulunduğunu, yüzde 152 piyasa getirisi sağlamanın söz konusu olduğunu ve gün içi işlemlerin %80’inin yerli yatırımcılar tarafından
gerçekleştirildiğini dile getirdi.
Mısır’la yakın tarihte bir projeyi tamamlayıp Mısır Borsası ile
Borsa İstanbul’u entegre edeceklerini belirterek, “Bütün bölgeyi kapsayan bir proje geliştirdik. İnanıyorum ki yakın gelecekte

m BİST Yönetim
Kurulu Başkanı
İbrahim Turhan,
Türkiye’deki
sermaye
piyasalarının
likidite
kapasitesinin
günlük 15
milyar dolara
ulaştığını
söyledi.

finansal hizmetler sektöründe çok daha büyük bir entegrasyon ve yakın işbirliği göreceksiniz” dedi.
TAV’IN ARAP ÜLKELERİNDEKİ
YATIRIMLARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Türk-Arap Ekonomi Forumu’nda “Türkiye ve Arap Dünyası: Global Yavaşlamaya Karşı Güçlü İşbirliği” konulu bir panel
gerçekleştirildi. Ata Holding’in Başkanı
Korhan Kurdoğlu’nun oturum başkanlığı
yaptığı panelde konuşan TAV Havalimanları Holding İc
İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su
Dr. Mustafa Sani
Şener, Arap dünyasından
S
kişinin Türkiye’ yatırım yapmak
birçok kişi
için, Türkiye’deki
işletme yapısını ve
Tü
ortamı görmek istediklerini belirtti.
ortam
Türkiye’nin
merkez konumunda
Türk
bulunduğunu
ifade eden Şener,
bu
“Türkiye”de
30 yaşın altındaki
“
nüfusun genele oranı %60’tır.
AB ülkeleriyle yakın ilişkileri
var. Rusya ve çevre ülkeleriyle ilişkileri de çok iyi. Arap
yatırımcılar, Türk şirketleriyle birlikte üçüncü ülkelerde yatırım da yapabilir” dedi.
Orta Doğu ve Afrika en
büyük
müteahhitlik şirketleb
rinden
biri olan Consolidated
ri
Contractors
Company (CCC)
Co
ile ortaklık kurduklarını anımsatan Şener, “Umman’ın başkenti
Muskat’ta gerçekleştirilecek, dünyaMuskat’t
havalimanı projelerinden
nın en büyük
büy
Uluslararası Muskat
Havalimanı’nın ihalesiM
ni aldık
aldık. Bu bö
bölgede aktifiz ve birçok yatırım
gerçekleştirdik. Mısır’ın başkentindeki Kahire
Uluslararası Havalimanı’nın 3’üncü Terminal
Binası’nın inşaatını tamamladık. Bizim hava
şirketimiz borsaya kotalıdır. Biz yatırımcı
çekiyoruz ama krizden sonra Amerikalı ve
Avrupalı yatırımcılarımızın %80’i hisselerini
satıp çekildiler. Bütün Orta Doğu ve Körfez
ülkelerindeki yatırımcılarımız halen hisselerini elinde tutuyorlar. Bunun için de Türk şirketlerinin Arap ülkelerinde, Arap şirketlerinin
de Türkiye’de olması gerekir. Türkiye’de çok
büyük imkânlar var. Ülkede iyi şöhreti olan
bir şirket ile birlikte olmak çok fayda sağlayacaktır” dedi.
CCC, TÜRK ŞİRKETLERİYLE ORTAKLIK
KURMAYI PLANLIYOR
Consolidated Contractors Company
(CCC) Genel Müdürü Bassam Daher, müteahhitlik şirketi olan CCC’nin 60 bin çalışanı
olduğunu kaydederek, ilk olarak Lübnan’da
EKONOMİK FORUM
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m Al Iktissad Wal-Aamal Grubu CEO’su Raouf Abou
Zaki, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, National
Commercial Bank (NCB) Yönetim Kurulu Başkanı
Mansour S. Al-Maiman, Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu.

faaliyete başladıklarını ve sonra Orta
Doğu’ya geçtiklerini söyledi. Daher, sözlerine
şöyle devam etti:
“Dört yıl önce TAV ile rekabet ediyorduk. Birtakım ihalelere birlikte giriyorduk.
Biz onlara kaybettik; onlar da bize karşı
kaybettiler. Sonunda TAV ile Afrika ve Arap
ülkelerinde stratejik bir ittifak kurduk. Kayy
naklarımızı bir araya getirdik. Bu ittifakı
kı
başka Türk firmaları ile genişletmek istiyooruz.”
Birleşik Arap Emirlikleri Ticaret ve
Sanayi Odaları Birliği Başkanı Salah Al
Shamsi, Arap dünyasındaki birçok işe
birlikte girilebileceğini belirtti. Altyapı,
inşaat, tarım gibi alanlarda milyarca dolarlık projelerin bulunduğunu söyleyen
Shamsi, “Türk yatırımcıları bu alanlarda
görmek istiyoruz. Türk şirketleri bu fırsatlardan haberdar olmalı. Türk iş insanlaarının Türkiye’de kalıp fırsatların kendi ayakklarını gelmesini beklememesi lazım. Ortak
ak
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girişimler kurmazsanız fırsatlar gelemeyecektir. Orta Doğu ve
Arap ülkeleri, tüketici ülkelerdir. İmalat sanayisi veya inşaat üssü
olabilir. Türkiye, yaklaşık 1 milyarlık nüfusa ürünlerini dağıtmanın merkezi haline gelebilir. Türkiye’yle çalışmak istiyoruz” ifadesini kullandı.
Forum kapsamında Türk-Arap ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunanlara verilen TAF Özel Ödülü bu yıl, TOBB
ve DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çalık Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, National Commercial Bank (NCB)
Yönetim Kurulu Başkanı Mansour S. Al-Maiman ve Abdul Latif
Jameel Group Başkan Yardımcısı Fadi M. A. Jameel’e verildi.

Katar Maliye Bakanı Kamal:
Ka

“T
“Türkiye’ye
3 milyar
dolarlık yatırım paketi
d
üzerinde çalışılıyor”

Katar Maliye Bakanı Yusuf Hüseyin Kamal, TürkArap Ekonomik Forumu kapsamında, önümüzdeki
10 yılda Türkiye’yle ilişkilerin daha kuvvetli olacağını
söyleyerek,
s
“Bana refakaten gelen arkadaşlarımız,
bazı
ba projeleri inceliyorlar. Bugünlerde yaklaşık 3
milyar
mil dolarlık bir yatırım paketi üzerinde çalışmalarını
sürdürüyorlar.
sürd
Bu bir vesiledir. İstanbul’a ne kadar sık
gelirsek
gelir
o kadar yararlı olur” diye konuştu.

