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TÜRKİYE'YE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM 
GİRİŞLERİNİN YÜZDE 80,5'İ AB KAYNAKLI GERÇEKLEŞTİ 
Yılın ilk 5 ayında Türkiye'ye giren 1,4 milyar dolarlık yabancı sermayenin 
383 milyon doları enerji alanına yatırım yaptı. Uluslararası Doğrudan 
Yatırım Verileri Bülteni verilerine göre, Türkiye'ye bu yılın Ocak-Mayıs 
döneminde giren yabancı sermayenin sektörlere göre dağılımında, 
elektrik-gaz ve su ile imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret, 
gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri, ulaştırma, haberleşme ve 
depolama hizmetleri ön planda yer aldı. Bu dönemde 1 milyar 437 milyon 
dolarlık yabancı sermayenin 383 milyon doları yatırım alanı olarak 
elektrik-gaz ve suyu, 336 milyon doları imalat sanayini, 197 milyon doları 
da inşaat sektörünü seçti. Yabancılar, mali aracı kuruluşların faaliyetleri 
sektöründe 148 milyon dolarlık, toptan ve perakende ticarette 109 milyon 
dolarlık, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri alanında 68 milyon 
dolarlık, ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri alanında 65 
milyon dolarlık sermaye girişi gerçekleştirdi. Bu dönemde Türkiye'ye 
uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin yüzde 80,5'i AB kaynaklı oldu. 
En fazla sermaye, 236 milyon dolar ile Fransa'dan geldi, bunu 132 milyon 
dolar ile Hollanda, 131 milyon dolar ile İngiltere izledi. Almanya'dan 66 
milyon dolarlık, İtalya'dan ise 13 milyon dolarlık sermaye girişi olurken, AB 
üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden ise 48 milyon dolarlık doğrudan 
sermaye geldi. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ABD'den 55 milyon 
dolarlık, bir önceki yıl Ocak-Mayıs döneminde hiç doğrudan sermaye girişi 
gerçekleşmeyen Kanada'dan ise 54 milyon dolar tutarında sermaye geldi. 
Türkiye'ye ilk 5 ayda Asya'dan 123 milyon dolar, Yakın ve Ortadoğu 
ülkelerinden 98 milyon dolar, , Asya'dan 123 milyon dolar, körfez 
ülkelerinden ise sadece 82 milyon dolar sermaye girişi oldu. Ocak-Mayıs 
döneminde uluslararası sermayeli 1.252 şirket kuruldu. Bunun 1.026'sını 
yeni şirketler, 193'ünü iştirakler, 33'ünü de şubeler oluşturdu. Bu şekilde 
Türkiye'de uluslararası sermayeli şirket sayısı da 24 bin 924'e ulaştı. 
Bunların da 19 bin 645'i yeni, 4 bin 644'ü iştirak, 635'i de şubelerden 
meydana geldi. Verilere göre, uluslararası sermayeli her 10 şirketin 3'ü 
ticaretle uğraşıyor, 2'si imalat sanayiinde, 1'i de gayrimenkul kiralamada 
faaliyet gösteriyor. Kaynak: Dünya 
 
AB’DEN E-ADALET HİZMETİ 
Avrupa Birliği’nde adalet, internet ortamına taşındı. Artık bütün üye 
ülkerde yasal mevzuata ulaşmak parmakların ucunda olacak. 22 dilde 
hizmet verecek e-adalet portalının açılışını, Avrupa Komisyonu’nun 
adaletten sorumlu üyesi Viviane Reding ve dönem başkanı Belçika’nın 
Adalet Bakanı Stefaan De Clerck birlikte yaptı. Portal, yasal prosedürler 
hakkında bilgi sahibi olmak isteyen Avrupalıların önündeki engelleri 
kaldıracak. Proje sorumlusu Alexander Ivantchev, portalın sağlayacağı 
kolaylıkları anlattı: “Vatandaşlara sağladığımız fonksiyonlardan biri, hangi 
üye ülkede olduklarına bakılmaksızın onlara avukat bulma imkanı 
verilmesi. Örneğin burada avukatın uzmanlık alanıyla ilgili bilgi ve avukat 
bulma linki mevcut.” Dil farklılıkları, zaman kaybı, gereksiz masraf gibi 
sorunların önüne geçen portal yaklaşık 12 bin sayfadan oluşuyor. Her yıl 
sınırlar ötesi yasal işlemlerle boğuşan 10 milyon Avrupalı‘nın hayatı 
kolaylaşıyor. Portalın içeriğini zenginleştirmek için çalışmalar devam 
edecek. Avrupa Birliği’nin e-adalet hizmetine şu adresten ulaşabilirsiniz: 
http://e-justice.europa.eu/  Kaynak: Euronews 
 

 
SIRBİSTAN'LA VİZELER KALDIRILDI 750 MİLYON 
EURO’LUK TİCARİ ANLAŞMA İMZALANDI 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan Başbakanı Mirko 
Cvetkoviç'in resmi davetlisi olarak gittiği ziyaret sırasında Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu (DEİK) üyesi Mak-Yol, Yüksel ve Kolin İnşaat toplam 
değeri 750 milyon euroyu bulan taahhüt işi için iyi niyet anlaşmaları 
imzaladı. Sırbistan'ın dağlık bölgesinde bulunan otoyolun yapımı için 
imzalanan anlaşmanın kısa sürede hayata geçmesi bekleniyor.  
DEİK/Türk-Sırp İş Konseyi Başkanı Tamer Türker, vizelerin 
kaldırılmasına ek olarak eylül ayında imzalanması beklenen serbest 
ticaret anlaşmasının iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir boyut 
kazandıracağını söyledi.  Türker, Türk işadamlarının serbest ticaret 
anlaşması ile birlikte Sırbistan'da gümrük vergisi ödemeden ticaret 
yapabileceklerini ifade etti. Türker, şunları söyledi: 'Bu bölgede bizim 
geçmişimiz yatıyor. Vize uygulaması kesinlikle turizm rakamlarına da 
yansıyacaktır.' Kaynak: Akşam 
 
ESTONYA AVRO BÖLGESİNİN 17. ÜYESİ OLDU  
Avrupa Bölgesi (AB) Maliye Bakanları, AB'ye 2004 yılında katılan eski 
Doğu Bloku ülkelerinden Estonya'nın 2011 yılı Ocak ayında Avro 
Bölgesinin 17'inci üyesi olması için nihai onayı verdi. Estonya'nın Avro 
Bölgesine geçişi süresinde 1 Avro 15,6466 Estonya Kronu değerinde 
olacak. AB'ye birlikte girdiği komşuları Letonya ve Litvanya gibi küresel 
ekonomik krizden ağır etkilenen Estonya, geçen yıl yüzde 15'e yakın 
küçülmüştü. Bağımsızlığını 1991'de kazanan 1,3 milyonluk ülkenin gayri 
safi yurt içi hasılası 18,3 milyar dolar ve kişi başına düşen milli geliri ise 
14 bin 100 dolar düzeyinde bulunuyor. Kaynak: AB Haber 
 
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE GDO’LU TARIM TARTIŞMASI 
Biyoteknoloji harikası mı yoksa ekoloji ve sağlığa konulmuş saatli 
bomba mı? Genetiği değiştirilmiş organizmalı yani GDO’lu ürünler 
1990’ların başından bu yana dünyada ticari olarak kullanılıyor. GDO’lu 
tarımın öncelikli amacı, artan nüfusun ihtiyacını karşılamak. Ayrıca 
hastalıklara dayanıklı türlerle, hem maliyeti azaltmak hem de besleyici 
değeri yüksek ürünler elde etmek. Avrupa Birliği’nde yaklaşık 30 çeşidin 
satışına izin veriliyor. Bunlar pamuk, kanola, soya, şekerpancarı ve 
patates türlerinden oluşuyor. Ancak sadece Amerikan Monsanto 
şirketinin haşerelere dayanıklı ve yem sanayinde kullanılan MON810 
mısırı ile Alman BASF şirketinin kağıt endüstrisinde kullanılan yüksek 
nişastalı Amflora patatesinin ekimine izin veriliyor. Genetiğiyle 
oynanmış bu ürünler Avrupâ‘da rahatsızlık yaratıyor. Avrupa Birliği’ne 
üye bazı ülkeler, topraklarında GDO’lu tarımı yasakladı. Sadece 6 ülke 
MON810’un ekimine izin verdi. Başı çeken İspanya’da 76 bin hektarlık 
alanda mısır yetiştiriliyor. Amflora patatesi ise kendine Çek Cumhuriyeti, 
İsveç ve Almanya’da yer buluyor. Biyoteknolojinin getirisi yüksek. 
Pazarı 6 şirket elinde tutuyor. 3‘ü Amerikan, 2’si Alman ve 1’i İsviçreli. 
Tohum satışlarının piyasa değeri 10,5 milyar dolar. Bu miktar bütün 
ticari tohum satışlarının yüzde 30’una denk geliyor. Durumdan hoşnut 
olmayan Dünya Ticaret Örgütü, 2006’da Avrupa Birliği’ne baskıyı 
artırdı. Brüksel, Avrupa Birliği içinde tartışmalara son vermek için 
konuyu yeniden düzenleme kararı aldı. Buna rağmen tartışmalar 
mahkemelere taşınabilir. Kaynak: Euronews 

http://www.uib.org.tr/
http://e-justice.europa.eu/

