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Ekonomik Göstergeler

“

TL 01.07.2011 31.12.2011

TL /EUR                                         2,3397 2,3605

TL/USD                                          1,5935 1,6381

ULUSAL 100 ENDEKSİ 66.822 63.250

EKONOMİK BÜYÜME ORANLARI

2002         0,6               10,4               8,0             11,8               7,9

1.Çeyrek 2.Çeyrek 3.Çeyrek 4. Çeyrek Yıllık

2003         7,4               3,6                 5,6              7,2                5,9

2004         13,9             15,7               5,7              6,6                9,9

2005         7,5                4,7                8,0              10,0              7,6
2006         6,3                9,3                4,3               4,6               6,1

2007         6,7                3,9                2,0               3,4               4,5
2008         6,6                1,9                0,5      -6,2               1,1

Oca   1,85           0,41                      4,90 

Aylık/Yıllık Enflasyon (Tüketici Fiyat Endeksi)

Aylar           2010             2011                          Yıllık

Şub 1,45            0,73                      4,16

Mar 0,58           0,42                      3,99

Nis 0,60 0,87                      4,26

May            -0,36           2,42                      7,17

Haz              -0,56         -1,43                       6,24 

Tem             -0,48         -0,41                       6,31

Ağu 0,40           0,73                      6,65

Eyl               1,23            0,75                       6,15

Eki               1,83            3,27                       7,66

Kas              0,03            1,73                       9,48

Ara             -0,30            0,58                     10,452009       -14,5             -7,7                -2,9       6,0               -4,7

2010        11,7              10,3               5,5      9,2               9,17

2011        11,6                8,8               8,2
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İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİ REKORU
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 2011 yılı ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 18,2 artarak 134,6 milyar dolara ulaştığını 
bildirdi. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2011 Aralık ayı ihracat verilerinin açıklandığı basın toplantısında konuşan Bakan Çağlayan, 
2008 yılında 132 milyar dolara ulaşan, ardından finansal kriz nedeniyle 2009 yılına gerileyen, fakat 2010 yılında özellikle AB 
dışındaki pazarlara yoğunlaşma nedeniyle tekrar yükselmeye başlayan ihracatın 2011 yılında rekor seviyeye ulaştığını 
kaydetti. 2008'den bu yana küresel ekonomik belirsizliklere karşın yürütülen ihracat seferberliği ile yeni bir rekora ulaşıldığını 
vurgulayan Çağlayan, TİM verilerine göre 2011 yılı ihracatının 2010 yılına göre yüzde 18,2 artış göstererek 134,6 milyar 
dolara ulaştığını söyledi. Çağlayan, böylece 2002 yılında 36 milyar dolardan alınan ihracatın 9 yıl içinde 3,7 katına taşıyarak 
134 milyar doların üzerine çıkartmış olduklarını belirterek, ''Her şeyin öncesinde şunu söylememe izin verin. Bu ihracat 
rakamı ile bir rekor kırılmış oldu. İkincisi, Türkiye 2008'de 132 milyar dolar ile kırdığı rekorun ardından başlayan kriz öncesine 
dönmüş oldu. Bu sebeple bu başarıda katkısı olan başta ihracatçılarımız olmak üzere herkese teşekkür etmek istiyorum'' 
dedi.
"BU REKOR GÜL BAHÇESİNDE KIRILMADI"
Teşekkürü öncelikle ihracatçıların hak ettiğini kaydeden Çağlayan, ''Çünkü bu rekor ihracatın gül bahçesinde değil, siyasal ve 
ekonomik buhranlarla sarsılan, rekabetin had safhaya ulaştığı barut fıçısına dönmüş kritik coğrafyalara ihracat yapanların 
eseridir'' diye konuştu.
SON 37 AYIN EN YÜKSEK RAKAMI
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 2011 yılında en çok ihracat yapan sektörün yüzde 17,4 artış ve 20,4 milyar dolarlık ihracat 
ile otomotiv sektörü olduğunu açıkladı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2011 Aralık ayı ihracat verilerinin açıklandığı basın toplantısında konuşan Bakan Çağlayan, 
2011 yılında aylık ihracatın, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 oranında artarak, 12,1 milyar dolar olarak 
gerçekleştiğini söyledi. Çağlayan, söz konusu rakamın 2008 yılı Eylül ayından (12,8 milyar dolar) bu yana son 37 ayın en 
yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu bildirdi.
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İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİ REKORU
Bu dönemde, sanayi ürünleri grubunun toplam ihracat içindeki payının yüzde 81,6, tarım ürünlerinin payının yüzde 15,5, 
madencilik ürünlerinin payının ise yüzde 0,6 olduğunu kaydeden Çağlayan, 2011 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 3,1 oranında artış gösteren otomotiv sektörü ihracatının da 1,8 milyar dolar ile Aralık ayının şampiyon 
sektörü olduğunu dile getirdi.
Demir-çelik sektörünün Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artışla 1,4 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirerek otomotiv sektöründen sonra en fazla ihracatın gerçekleştirildiği ikinci sektör olduğunu kaydeden Çağlayan, 
Aralık ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülkelerin ise sırasıyla Almanya, Irak, İngiltere, ABD ve Fransa olduğunu bildirdi.
2011 İHRACAT ŞAMPİYONU OTOMOTİV SEKTÖRÜ
2011 yılının genelinde de en fazla ihracat yapılan sektörün yüzde 17,4 artış ve 20,4 milyar dolarlık ihracatı ile otomotiv 
sektörü olduğunu belirten Zafer Çağlayan, bu öncü sektörü yüzde 28,9 artış ve 16,3 milyar dolar ihracatla kimyevi maddeler 
ve mamulleri sektörü, yüzde 10,7 artış ve 16,2 milyar dolar ihracatla hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün takip ettiğini 
söyledi.
Çağlayan, 2011 yılı Ocak-Kasım dönemi TÜİK verileri baz alındığında toplam 47 fasılda geçmiş yılların tamamından (12 
ayından) fazla ihracat yapıldığını ve bu konuda da bir rekor kırıldığını dile getirdi.
Çağlayan, yine sadece 11 aylık kesinleşmiş TÜİK verilerine göre toplam 38 ilin ihracatında tarihi rekor kırıldığını belirterek, 
şöyle konuştu:
"12 aylık TİM verilerine göre bir önceki yıla göre 64 ilimiz ihracatını artırmış ve toplam ihracat artışında bu artışın yüzde 36'sı 
İstanbul'dan, yüzde 14,5'i Kocaeli'den, yüzde 6,8'i İzmir'den, yüzde 6,5'i Bursa'dan, yüzde 6,3'ü Gaziantep'ten 
kaynaklanmıştır. Ortaya çıkan bu gelişmeler ihracatımızın giderek yaygınlaştığı, İstanbul odaklı ihracatımızın giderek 
Anadolu'daki illere kaydığını göstermektedir. Bu yapı aynı zamanda yatırım teşviklerinin etkisi ve bundan sonra uygulanacak 
teşviklerin de değerlendirilmesinde önemli olacaktır."
Çağlayan, 2008 yılında 48 bin 144 firma ihracat gerçekleştirirken, 2011 Ocak-Kasım döneminde bu sayının 52 bin 225 
firmaya yükseldiğini, bu firmaların geçen yıl 246 ülke ve gümrük bölgesine ihracat yaptığını ifade etti.
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ÇİN İHTİYATLI PARA POLİTİKASINI SÜRDÜRECEK

Çin Merkez Bankası Zhou Xiaochuan, 2012 yılında ihtiyatlı para politikasını sürdüreceklerini söyledi.
Zhou Caixin dergisine yaptığı açıklamada, Çin para birimi Yuan'ın esnekliğini artırmayı hedeflediklerini belirterek, gelecekte 
döviz kuru dalgalanmalarının çok daha önemli olacağını ifade etti.
Geçen yıl 183,1 milyar dolar olan Çin'in dış ticaret fazlasının bu yıl 150 milyar doları geçmesinin beklendiğini vurgulayan 
Zhou, cari işlemler fazlasının da bu yıl gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 3'ü düzeyinde olmasının öngörüldüğünü 
kaydetti.
Ekonomik büyüme hızının gelecek yıl da güçlü olmasının beklendiğine işaret eden Zhou, enflasyonu kontrol altına almanın 
bazı etkileri olacağını belirterek, enflasyonu içeren aciliyetin 2011 yılının ilk dönemlerindeki kadar yüksek olmadığına vurgu 
yaptı.
Çin Merkez Bankası Başkanı Zhou, bankanın internet sitesinde yer alan yeni yıl mesajında ise 2012 yılında ihtiyatlı para 
politikasını sürdüreceklerine dikkat çekerek, merkez bankasının, mali reformları derinleştireceğini, finansal piyasaların 
gelişimini hızlandıracağını, döviz yönetimini iyileştireceğini ve güçlendireceğini ifade etti.
Amerikalı bazı siyasetçiler, Çin'i ihracatını desteklemek için para birimi yuanın değerini suni olarak düşük tutarak küresel 
piyasalarda haksız rekabet avantajı sağlamakla eleştiriyor ve Başkan Barack Obama'ya Çin'i cezalandırması için baskılarını 
artırıyor.
Ancak ABD yönetimi bu konuda diplomasiyi kullanmayı ve yumuşak tutum takınmayı tercih ediyor.
Bu yıl yuanın değeri ABD doları karşısında yüzde 4,7 ve Çin'in yuanı ABD doları karşısında sabitleme politikasından 
vazgeçtiği Haziran 2010'dan bu yana yüzde 7,7 değer kazandı.

Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 9,2, gelecek yıl ise yüzde 8,9 oranında büyümesi bekleniyor.
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ALMANYA: 2012 ZOR BİR YIL OLACAK

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2012'nin hem borç kriziyle boğuşan ülkeler hem de AB üyesi lokomotif ülkeler için zor bir 
yıl olacağı uyarısı yaptı.
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MACARİSTAN’DA ASGARİ ÜCRET 780 TL OLDU
Aralık ayında Macaristan Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede 18 yaşından büyüklerin alacağı 
asgari ücreti 78 bin forintten (Yaklaşık 650 TL), 93 bin forinte (yaklaşık 780 TL) yükselttiklerini belirtti.
İşsizliğin yaklaşık yüzde 11 civarında olduğu Macaristan'da işçi sendikaları hükümetin aldığı yeni asgari ücret kararından 
memnun olduklarını açıklarken, işverenler ise bu karardan memnun olmadıklarını, işverenlerin ekonomik krizle boğuşurken 
çalışanlara yapılan yaklaşık yüzde 15'lik zammın kendilerini zor durumda bıraktığını dile getirdiler..

JAPONYA SİLAH İHRACATI YASAĞINI KALDIRIYOR
Tokyo hükümeti, onyıllardır devam eden silah ihracatı yasağını hafifletiyor. Bu karar, Japon şirketlerin uluslar arası piyasada 
gelişmiş silah sistemleri üretip, geliştirmesinin yolunu açacak. 

PİYASALAR 2012’DE ABD İSTİHDAM VERİSİNE ODAKLANACAK

Küresel piyasalar, 2012’nin gelişiyle birlikte gözlerini ABD ekonomisi ve ülkedeki istihdam piyasasına çevirdi. Piyasanın 
odağının geçici bir süre de olsa Avrupa’daki borç krizinden uzaklaşması bekleniyor.

ABD ekonomisi karabulutlara teslim
ABD ekonomisinin Aralık ayında büyüdüğüne yönelik açıklamalar gelse de resmi verilerle henüz ülkenin büyüdüğüne yönelik 
tasdik gelmedi ve yetkililer karamsarlıklarını koruduklarını ifade etti.
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2011’DE TÜRKİYE’DEKİ YABANCI SERMAYE MİKTARI

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin 2011 yılı İkinci Barometre Anketinde yer alan, yabancı yatırımcıların tahminine 
göre Türkiye’ye 2011′de girecek toplam yabancı yatırım tutarı şöyle:
Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) 2011 yılı İkinci Barometre Anketinde yer alan, yabancı yatırımcıların tahminine göre 
Türkiye’ye, 2011 yılında 12 milyar dolar civarında uluslararası doğrudan yatırım girişi olacak.
Türkiye’deki uluslararası yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyen, ekonomik ve siyasi gelişmelere yönelik değerlendirmelerini içeren ve 
yatırım ortamının nabzını tutan YASED Barometre Araştırması sonuçları, YASED Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Karaca, diğer yönetim 
kurulu üyeleri ve Genel Sekreter Özlem Özyiğit’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kamuoyuna duyuruldu.
Araştırmaya göre, yabancı yatırımcılar en çok uluslararası piyasalarda yaşanacak yeni bir finansal krizden tedirginlik duyuyor. 
Uluslararası finansal krizi, sırasıyla yerel ekonomik dalgalanma, yapısal reformların tamamlanamaması, büyümenin sürdürülebilir 
olmaması, yerel siyasi dalgalanma ve AB müzakerelerinde yaşanacak tıkanıklıklar endişesi takip ediyor.
Yabancı yatırımcılara göre dünya ve Türkiye’de ekonomik büyüme yavaşlayacak, Türkiye’de enflasyon yükselecek, faiz oranları sabit 
kalacak ve döviz kuru enflasyondan daha hızlı artacak. Uluslararası yatırımların önündeki en temel engeli vergi ve teşvik politikaları 
olarak gören yatırımcılar, doğrudan yatırımlar için dünyada ekonomik ortamın kötüye, Türkiye’de ise daha iyiye gideceğine inanıyor.
Ekonomik gelişmeler ışığında önümüzdeki dönemde yeni yatırım yapmayı planlayanlar ise çoğunlukta ve geçmiş döneme göre oran 
olarak artmış durumda. Araştırmaya katılan yatırımcılar 2011 yılının ilk 6 ayında ciro, üretim, net karlılık ve pazar payı hedeflerini büyük 
oranda gerçekleştirdiklerini ve önümüzdeki dönemde çalışan sayılarında artış olacağını söyledi.
Cari işlemler konusu öncelikli…
Araştırmadan ortaya çıkan beklentilere göre, cari işlemler açığı, daha önceki anketlerden farklı olarak hükümetin önümüzdeki dönemde 
öncelik vermesi gereken konuların başında yer alıyor.
Türkiye’de uluslararası yatırımların önündeki temel engellerin başında ise ”vergi ve teşvik politikaları” geçen senelerden farklı olarak 
birinci sıraya oturmuş durumda. Sırayı ”hukuk güvenliği” ve ”kayıt dışı ekonomi” takip ederken, yakın gelecekte ele alınması beklenen 
en önemli mevzuat değişikliklerinin ise gelir vergisi kanunu, idari yargılama usulü kanunu ve enerji piyasası düzenlemeleri olduğu 
belirtiliyor. Yabancı yatırımcıların tahminine göre Türkiye’ye 2011 yılında 12 milyar dolar civarında uluslararası doğrudan yatırım girişi 
olacak. Yatırımcıların Türkiye’ye yatırım yapma kararlarını etkileyen unsurların başında ise pazar büyüklüğü, kaliteli işgücü ve
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Türkiye’nin lojistik avantajları geliyor.
Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) Yatırımcı Beklenti Endeksi’ne göre, Türkiye ekonomisinin büyümesi 
yavaşlama sürecine giriyor.
Türkiye’deki uluslararası yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyen, ekonomik ve siyasi gelişmelere yönelik değerlendirmelerini içeren 
ve yatırım ortamının nabzını tutan YASED 2011 yılı İkinci Barometre Anketi sonuçları, YASED Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Karaca,
diğer yönetim kurulu üyeleri ve Genel Sekreter Özlem Özyiğit’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kamuoyuna duyuruldu.
Araştırmaya göre, 2011 yılı sonuna kadar en fazla yatırım yapılacağı düşünülen sektör, enerji… Finansal hizmetleri yükselen yatırım 
trendlerinde ikinci sıraya koyan şirketler, sağlık, otomotiv ve yan sanayi, gıda ve tarım, hızlı tüketim malları, ARGE, bilgi ve iletişim 
teknolojilerini de ”gözde” sektörler olarak belirliyor.
Anket katılımcılarının yüzde 37′si Türkiye’de uluslararası doğrudan yatırımlar için ekonomik ortamın daha iyiye gideceğini belirtirken, 
ekonomik gelişmeler ışığında önümüzdeki dönemde yeni yatırımlar yapmayı düşünenlerin oranı da yüzde 48 oldu.Katılımcılar 2011 
için GSMH artışını yüzde 5,86, faiz oranlarını yıl sonu itibariyle yüzde 8,65, Toptan Eşya Fiyat Endeksi’ni yüzde 8,02, Tüketici Fiyat 
Endeksi’ni yüzde 7,47, dolar kurunu 1,73 lira, avro kurunu 2,47 lira, ihracatı 127,4 milyar dolar, ithalatı 200,8 milyar dolar ve cari 
işlemler açığını 69,2 milyar dolar olarak öngördü.
2011′de şirketlerin yüzde 17′si Türkiye’de 100 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyor.
YASED Yatırımcı Beklenti Endeksi
Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından YASED Barometre Anketi’nden derlenen YASED Yatırımcı Beklenti Endeksi’nin 2011 
üçüncü çeyrek değeri de toplantıda açıklandı. Endeks, 2011 yılının üçüncü çeyreğinde 70,78 değerini aldı. 2009 yılının ikinci
yarısında toparlanma eğilimine giren endeks, dalgalı bir seyir izlemesine karşın artış eğilimini 2010 yılı sonuna kadar sürdürdü. 
Endeks, 2011 yılının ilk çeyreğinden itibaren ise düşüş eğilimine girdi. 2011 yılı üçüncü çeyrek endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 
0,47, bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 2,2′lik düşüş gösterdi.
Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı yatırımcıların önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini yansıtan detayların yer aldığı YASED 
Yatırımcı Beklenti Endeksi, önümüzdeki dönemde ekonomik ve finansal ortama ilişkin umutların bir önceki ankete göre bir miktar 
olumsuzlaştığını ifade etse de siyasi istikrar konusunda eskiye göre çok daha iyimser olduğunu ortaya koydu.

2011’DE TÜRKİYE’DEKİ YABANCI SERMAYE MİKTARI
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Araştırmada, ”Endeksteki gerilemenin ağırlıklı olarak ekonomik ve finansal ortama ilişkin beklentilerdeki bozulmadan kaynaklandığı 
anlaşılırken, YASED Yatırımcı Beklenti Endeksi’nin ekonomik büyüme ile önemli bir korelasyonu olduğunun daha önceki 
araştırmalardan anlaşıldığı, dolayısıyla endeksin hem bir önceki yılın aynı dönemine hem de bir önceki çeyreğe göre yavaşlamasının, 
Türkiye ekonomisinin büyüme oranında bir yavaşlama sürecinin beklendiğine bir kez daha işaret ettiği belirtildi” denildi.
6 ana sektör
YASED Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Karaca, araştırmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yılın ilk 6 ayında büyüme, ciro, kar, pazar 
payı ve çalışan sayısında beklentilerin üzerinde sonuçlar gerçekleştiğini, kurların artmasıyla birlikte enflasyonun artış trendine girecek 
olması beklentisi bulunduğunu, enflasyonun artış trendine girmesiyle de faizlerde bir miktar yükseliş beklendiğini kaydetti.
Karaca, bu yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler konusunda da, ”İki tane ana konuda bir miktar kötüleşme var, iki tane ana konuda da 
iyileşme beklentisi var. Ağırlıklı olarak yurt dışında meydana gelebilecek bir ekonomik çalkantı nedeniyle istikrarda, finansal ortamda 
bir miktar kötüleşme bekleniyor. Dünyada meydana gelebilecek bir çalkantıda ekonominin etkilenmesi Türkiye’de çok daha az 
olacaktır. Artı beklentilerde ise iki konu var; yasal çerçevede uygulamalar, fikri mülkiyet hakları…” şeklinde konuştu.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Karaca, Hükümet programında da belirtildiği gibi Türkiye’de 6 ana sektöre öncelik verildiğini 
hatırlatarak, otomotiv, makine, kimya, gıda ve tarım, tekstil ile demir çelik sektörlerinde Türkiye’nin yurt dışına göre daha rekabetçi 
olabileceğini düşündüğünü kaydetti. Karaca, ”Hükümetimizden bölgesel veya sektörel bazda verilebilecek teşviklerin Türkiye’ye 
gelecek yatırımlara etkisi olacaktır” dedi.

2011’DE TÜRKİYE’YE GİRECEK YABANCI SERMAYE MİKTARI
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Ekonomi Bakanımız sayın Zafer Çağlayan'ın liderliğinde serbest 
bölgelerimize yeni bir anlayış ve vizyon getirmesi planlanan ve 
serbest bölgelerimizi "Özel Ekonomi Bölgeleri" olarak yeniden 
tanımlayacak mevzuatın ilk çalıştayı 09.12-10.12 tarihlerinde 
Gaziantep'te yapıldı. 
Mevcut serbest bölge mevzuatının genişletilerek serbest bölgelerde 
ihracat odaklı yeni sektörlerin değerlendirilebilmesi, hizmet 
ihracatının da mevzuata dahil edilmesi, istihdam ve üretimin 
artırılması amacıyla özel ekonomi bölgelerinin nasıl meydana 
getirilebileceği ile ilgili görüşlerin masaya yatırıldığı çalıştayda
Avrupa Serbest Bölgesi de temsil edildi ve çalıştayda aktif olarak 
yer aldı. 2 gün boyunca süren çalıştayda, ayrıca Güney Kore'de yer 
alan Incheon Free Economic Zone temsilcileri de misafir olarak yer 
aldılar ve bölgenin başarı öyküsünü anlatan bir sunum yaptılar. 

Çalıştaya Avrupa Serbest Bölgesini temsilen, Şahinler Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Avrupa Serbest Bölge 
Müdürü Eyyüb Daşkın, ASB Genel Müdürü Zafer Atbakan, ASB 
Satış-Pazarlama Müdürü Ahsen Küçükçalık ve ASB Kurumsal 
İlişkiler ve İş Geliştirme Direktörü Cüneyt Çalık katıldı.

2023’e Doğru Özel Ekonomi Bölgeleri Çalıştayı
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Geçtiğimiz Eylül ayında ASB'yi ziyaret eden Fas Yatırım Ajansı 
heyeti, DEİK Türk-Fas İş Konseyi toplantısı için tekrar 
İstanbul'daydı. Fas Yatırım Ajansı Başkanı Fathallah Sijilmassi
mahiyetindeki heyet, toplantıdan önceki gün Türkiye Yatırım Destek 
ve Tanıtım Ajansı yetkilileri ile birlikte tekrar ASB'yi ziyaret ettiler. 
Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Direktörü Cüneyt Çalık'ın 
Türkiye'deki Serbest Bölgelerin yapısı, kapsamı, ticari rakamları ve 
yatırımcılara sunulan avantajlarla ilgili yaptığı sunumun ardından 
heyet onuruna bir çalışma yemeği verildi. Toplantılar esnasında 
Fas'taki yatırım ortamı, Serbest Bölge yaklaşımları ve karşılıklı 
yatırımlar açısından çeşitli işbirliği olanakları da ele alındı. 

FAS YATIRIM AJANSI ZİYARETİ FLEXTRONICS AÇILIŞI

Avrupa Serbest Bölgesi'nde yer alan HP marka bilgisayar 
üretimi projesi kapsamında bir dünya devi daha ASB'deki
açılışını gerçekleştirdi. Amerikan sermayeli, elektronik 
lojistiği ve satış sonrası hizmetlerinde dünyanın önde gelen 
firmalarından Flextronics, ilk etap yatırımını tamamlayıp 
faaliyete geçmesinin hemen ardından, görkemli bir törenle 
açılışını gerçekleştirdi. İlk etap yatırımı yaklaşık 8 milyon €
tutarında olan Flextronics, ikinci etap yatırımının da 
temellerini attı. İkinci etap yatırımının da tamamlanmasıyla 
toplam 15.000 metrekare kapalı alan ve 15 milyon € yatırıma 
ulaşmış olacak.

www.asb.com.tr
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Türkiye'deki karma stratejiyle oluşturulan serbest bölge konsepti 
hakkında brifing veren Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Direktörü 
Cüneyt Çalık, daha sonra heyet onuruna bir yemek verdi. 
Toplantıdan sonra değerlendirmede bulunan Çalık, "Avrupa 
Serbest Bölgesi, ulusal ya da bölgesel olmanın ötesinde, artık bir 
dünya markası olma yolunda adımlar atıyor. Son yıllarda yaptığı 
atılımlar, çektiği doğrudan yabancı sermaye miktarı ve niteliğinin 
yanı sıra, dünyanın bir çok ülkesinden burada verdiğimiz hizmetleri 
ve başarı hikayemizi öğrenmeye gelen heyetler, serbest bölge 
işletmeciliği konusunda deneyim ve know-how paylaşımı ile işbirliği 
teklifleri de bunun önemli bir göstergesi. Hedefimiz ve vizyonumuz 
Avrupa Serbest Bölgesini, Türkiye'nin yurt dışında tanınan önemli 
markalarından biri olarak konumunu sağlamlaştırmak" şeklinde 
konuştu. Suudi Arabistan Sanayi Bakanı Yardımcısı Al-Rabiyah da, 
Suusi Arabistan'da henüz bir serbest bölge konspti ve uygulaması 
olmadığını söyledi. Al-Rabiyah sözlerini şöyle sürdürdü, 
"Türkiye'deki Serbest Bölge konsepti gerçekten ilgi çekici ve cazip. 
Devlet tarafından yatırımları teşvik için verilen vergisel avantajların 
yanı sıra bölgede verilen hizmet kalitesinin de önemli ve fark 
yaratıcı oldupunu görüyoruz. Avrupa Serbest Bölgesi bu anlamda 
güzel bir örnek. Kanun, mevzuat ve uygulamalarla ilgili destek için 
Sayın Bakan'dan zaten bir söz almıştık. İnşallah Avrupa Serbest 
Bölgesi yönetimi de Suudi Arabistan'a kurulması planlanan serbest 
bölge modeli için bizlere hizmet ve pazarlama tecrübeleriyle destek 
olacaklardır."

Suudi Arabistan'da Serbest Bölge oluşturmayı amaçlayan hükümet 
yetkilileri ve ticaret odası başkanlarından oluşan heyet, Suudi Arabistan 
Sanayi Bakan Yardımcısı Dr. Tawfig Fozan Al-Rabiyah başkanlığında 
Avrupa Serbest Bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere ziyaret ettiler. 

Suudi Arabistan Sanayi Bakan Yardımcısının ASB Ziyareti
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Tunus Yatırım Ajansı Başkanı Benaissa Abidi başkanlığındaki 
heyet Avrupa Serbest Bölgesindeki gelişmeleri yerinde incelemek 
için ziyarette bulundu. Türkiye'nin yatırım çekmekte özellikle son 
yıllarda gösterdiği başarıya dikkat çeken Abidi, "Tunus'ta şu anda 
iki tane serbest bölge bulunmakta. Yeni açılması planlanan bir 
serbest bölgemiz daha var. Gelişmelerden takip ettiğimiz 
kadarıyla Avrupa Serbest Bölgesini olumlu ve başarılı bir örnek 
olarak görüyoruz, o yüzden bu ziyareti özellikle buraya planladık 
ki, bölgedeki gelişmeleri ve işleyişi yerinde görebilelim. Yeni 
serbest bölgemizin kuruluşu ve işletmesi için Avrupa Serbest 
Bölgesiyle işbirliğine de olumlu bakıyoruz" diye konuştu. 
Toplantıya evsahipliği yapan Avrupa Serbest Bölgesi Satış ve 
Pazarlama Müdürü Ahsen Küçükçalık da "Bölgemize gelen 
misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya, onlara mevzuat hakkında 
bilgilendirmeye ve serbest bölge işleyişimizle ilgili tespitlerini 
doğru şekilde yapmaları için tecrübelerimizi paylaşmaya gayret 
ediyoruz. Sayın Abidi bölgemizle ilgili olumlu görüşlerini yansıttı 
ve işbirliği temennisi sundu, biz de Avrupa Serbest Bölgesi olarak 
her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu ifade ettik. Hem bu işbirliği 
ile ikili ülke ilişkilerine katkıda bulunmak, hem de Avrupa Serbest 
Bölgesi markasını uluslararası arenaya taşımak arzusu ve 
azmindeyiz." 

TUNUS YATIRIM AJANSININ ASB ZİYARETİ  
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2011’de 10 Yeni Fabrika Yatırımı
Türkiye’nin en hızlı büyüyen serbest 
bölgelerinden biri olan Avrupa Serbest 
Bölgesi, 2011 yılında 10 yeni yatırımcıya 
daha merhaba dedi. Toplam 100 milyon 
$’lık yatırımla ASB’ye gelen şirketler ilaç 
sanayiinden tekne-yat üretimine, makine ve 
silo üretiminden lojistik hizmetlerine, 
otomotivden kozmetiğe kadar bir çok farklı 
sektörlerde faaliyet gösteriyor. ASB’nin yeni 
yatırımcıları bölgede 230bin metrekare arsa 
satın aldı. Yeni yatırımcılarla birlikte ASB’de
yaklaşık 1.000 kişiye daha iş imkanı 
yaratılmış bulunuyor. Yeni yatırımcılar 
arasında Türkiye’nin yanı sıra Avusturya, 
Hollanda, Almanya, İngiltere ve Birleşik 
Arap Emirlikleri menşeili firmalar bulunuyor.
İngiliz İlaç  Üreticisi de ASB’de
2011’de ASB’de yatırım kararı alan 
şirketlerden biri de, ünlü İngiliz ilaç üreticis
World Medicine. Toplam 45.000 metrekare 
arsa üzerine yatırıma başlayan ve 2012 
yılında üretime geçmesi planlanan yeni tesis 
için yaklaşık 40 milyon $’lık bir yatırım 
öngörülüyor.

AVRUPA SERBEST BÖLGESİ 2011 YILINDA REKOR DÜZEYDE BÜYÜDÜ  
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Mevcut yatırımcılarına her geçen gün yenilerini ekleyerek süratle büyüyen Avrupa Serbest 
Bölgesi, 2011 yılını rekor düzeyde büyümeyle kapattı. Ocak-Ağustos döneminde ticaret 
hacmindeki %78 büyümeyle en hızlı büyüyen iki serbest bölgeden biri olan ASB, toplam 
ticaret hacminde 2 milyar doları aştı. Geçtiğimiz yıl serbest bölgeler arasında ticaret hacmi 
olarak yedinci sırada bulunan ASB, bu hızlı büyümeyle birlikte iki basamak birden yükselerek 
5. sıraya yükseldi


