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G
 ün geçtikçe uluslarası firmaların
 yönetim merkezleri Türkiye’ye
 doğru kayıyor. Egon Zehnder’in
 yaptığı analize göre Türkiye’de fa-
aliyet gösteren en önemli 53 şirketin 19’unun 
yönetimi; eski sovyet ülkelerini kapsayan Ba-
ğımsız Devlet Topluluğu veya EMEA (Avrupa, 
Ortadoğu ve Afrika) bölgelerinden de sorum-
lu olarak görev yapıyor. YASED’in düzenle-
diği 2012 Barometre Anketi ise üyelerinin 
en az yüzde 33’ünün bölge üssünün Türki-
ye olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye 
uluslararası şirketlerin bölge merkezi olma 
yolunda yükseliyor. Uluslararası Yatırımcılar 
Derneği (YASED) tarafından açıklanan Dünya 
Yatırım Raporu 2011 verilerine göre Türkiye 
en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken 
ülkeler arasında dünyada 23., gelişmekte 

olan ülkeler arasında ise 12. sırada yer alıyor. 
Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayım-
lanan Küresel Rekabet Gücü  2012 - 2013 
Raporu’nda ise Türkiye bir önceki yıla göre 
16 basamak ilerleyerek 144 ülke arasında 43. 
sırada yer aldı. Peki nedir Türkiye’yi bu kadar 
cazip kılan, Türkiye’nin rekabet gücünü gün-
den güne artıran? Coğrafi konumu mu, yoksa 
stratejik özellikleri mi? Artan kalifiye personel 
potansiyeli mi yoksa ekonomik, finansal ve 
politik istikrar mı? Türkiye’nin odak noktası 
haline gelmesi Türkiye’ye nasıl yarar sağlaya-
cak? Hep zirvede olmak için Türkiye’nin neler 
yapması gerekiyor? 

Jeopolitik konum avantajı 
Türkiye coğrafi konumu itibarıyla ve Avru-
pa, Asya, Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika gibi önemli pazarlara yakınlığı 
açısından vazgeçilmez bir noktada bulunu-
yor. Jeopolitik olarak önemli ve zaman içinde 
kendiliğinden oluşmuş bir üs konumunda. 
Ortalama 4 saatlik uçuş mesafesi ile 56 ülkeye 
ulaşma imkanı veren bir konuma da sahip. Sı-
cak ve soğuk ülkeler arasındaki başta Akdeniz 
olmak üzere geçiş yolları  üzerinde bulunma-
sı, üç tarafının denizlerle çevrili olması özel-
likle ticari anlamda avantajlar sağlıyor. 

Türkiye bölgesel merkez olma yolunda

Uluslararası firmaların 
Türkiye’ye yatırımları her 
geçen gün artıyor, bölgesel 
yönetim merkezleri de 
ağırlıklı olarak İstanbul’a 
kaydırılıyor. Bu gidişatın 
sürekliliği için gereken 
düzenlemeler yapılır 
ve istikrar korunursa 
İstanbul odaklı Türkiye 
ileride daha çok sayıda 
şirketin bölgesel yönetim 
merkezi olacak.
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Intel Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge 
Başkanı Ayşegül İldeniz uluslararası şirket-
lerde Türk yöneticilerin de artık sıkça tercih 
edilmesinde öncelikle Doğu – Batı sentezi-
nin büyük önem taşıdığına inanıyor. Üstelik 
Türkiye’nin kendisi de başlı başına hala çok 
önemli bir pazar... Uluslararası firmaların ya-

tırımları için bu nedenle de Türkiye oldukça 
cazip görünüyor. Bunun yanı sıra Türkiye, 
Arap ülkeleri ve İsrail de dahil olmak üzere 
Ortadoğu ülkeleriyle de etkin iş ilişkilerine 
sahip. One World Consulting Yönetim Danış-
manı Tim Bright’a göre Türk yöneticilerinin 
etkin bir şekilde uluslararası ve farklı kültür-
lerle çalışma tecrübelerinin olması da bir artı 
değer katıyor.  

Türkiye’nin çevre pazarlara ve yerel kalifiye 
işgücü ile erişim kolaylığı da en önemli avan-
tajları arasında. YASED Genel Sekteri Özlem 
Özyiğit, şirketlerin  Türkiye’yi farklı açılardan 
bölgesel üs olarak kullandığını belirtiyor. Yö-
netsel üs, lojistik üs, yatırım üssü, üretim üssü 
ya da ihracat hedefi, çevre pazarlara erişim 
hedefi doğrultusunda ihracat üssü olabiliyor. 
Türkiye’nin geniş ve dinamik iç pazarı özellik-
le ihracat yapan gruplar için önemli bir denge 
unsuru oluşturuyor. 
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Krize karşı dik duruş
Türkiye dinamik ekonomisi, nitelikli ve reka-
betçi işgücü yapısı, 29 yaş ortalamasına sahip 
genç nüfusuyla dünyanın önde gelen hızlı 
ekonomilerinden biri olarak kabul ediliyor. 
Sıralanan bu nitelikler Türkiye’nin çevresin-
deki mevcut bölge merkezlerinin yerini ala-
bilmesi için çok önemli unsurlar. Bununla be-
raber son 10 yılda Türkiye’de gerçekleştirilen 
uluslararası doğrudan yatırımlar 120 milyar 
dolar seviyesine ulaştı. Egon Zehnder Araş-
tırma Bölüm Yöneticisi Demet Türker Gündüz 
ise Türkiye’nin son yıllarda yönetim merke-
zi olarak öne çıkmasını, dünyada yaşanan 
ekonomik çalkantılar karşısında Türkiye’nin 
sarsılmayan bir duruş sergilemesine bağlı-
yor; dünya ekonomisinin belirsizlik içinde 
bulunduğu bu dönemde, Türkiye’nin ekono-
mik büyüme ve istikrar anlamında gösterdiği 
başarının da bu coğrafyayı yatırım anlamın-
da cazip kıldığını belirtiyor. Gündüz’ün açık-
lamasına göre istikrarın sürmesiyle beraber 
yabancı yöneticilere sunulan maddi ve sosyal 
imkanların diğer ülkelerdeki çalışma koşulları 
ile rekabet edebilecek seviyeye ulaşması da 
önemli tercih sebepleri arasında. “2001 kri-
zinde yaşanan keskin virajları Türk yöneticile-
rinin başarılı bir şekilde yönetebilmeleri; farklı 
çalışma koşulları altında iyi performans gös-
termeleri ve değişen şartlara kolay adapte 
olmaları kriz yönetiminde etkin rol oynama-
larını sağladı” diyen Gündüz, dünya çapında-
ki seçkin ve başarılı okullardan kaliteli eğitim 

    Türkiye’ye en çok 
    onlar yatırım yapıyor
Bakanlığın rakamlarına göre 2012 
yılında gerçekleşen uluslararası sermaye 
girişlerinin büyük kısmı yüzde 76 ile AB 
ülkelerinden, az miktarı da yüzde 14 ile 
Asya ülkelerinden gerçekleşmiş. AB ve 
Asya ülkeleri arasında, Türkiye’ye sermaye 
girişi rakamları ise şöyle: 

 İngiltere  - 2 milyar dolar
 Avusturya  - 1,4 milyar dolar
 Lüksemburg - 1,1 milyar dolar 
 Azerbaycan - 319 milyon dolar 
 Lübnan - 315 milyon dolar
 Malezya - 230 milyon dolar

Küresel krizin “teğet 
geçme”si yatırımcıları 
Türkiye’ye çekti. Aslında 
bundan yıllar önce, yabancı 
yatırım mevzuatında 
yapılan değişiklikler, 
ilerleyen yıllarda beklenen 
olumlu sonuçların önünü 
açmıştı.

alan Türk yöneticiler sayesinde Türkiye’nin 
nitelikli işgücünde artış sağlanmasını da 
önemli bir etken olarak görüyor. 

Öte yandan Türkiye’nin sürekli büyüyen bir 
ekonomi olması da yabancı yatırımcı ve giri-
şimcileri cezbediyor. Avrupa ve ABD’deki kriz 
ve Ortadoğu’daki kaos ortamı, bu bölgelerde 
çalışan üst düzey yöneticileri de yeni arayışla-
ra sürükledi. Son 10 yılda yatırımcılar için gü-
venli bir liman haline gelen Türkiye ise rakam-
larıyla bu arayışın vardığı nokta olarak dikkat 
çekmeye başladı. Ekonomi Bakanlığı’nın 
verilerine göre göre Türkiye, 2010 ‘da yüzde 
9,2; 2011’de yüzde 8,5’luk büyümesiyle dün-

yanın en hızlı büyüyen ekonomilerinin içinde 
yer aldı. 2012’nin ilk iki çeyreğinde Türkiye 
ekonomisi sırasıyla yüzde 3,2 ve yüzde 2,9 
büyüdü, 2012’nin ilk yarısında ortalama bü-
yüme oranı ise yüzde 3,05 olarak gerçekleşti. 
Türkiye elde ettiği büyüme oranları ile ABD, 
Japonya ve birçok Avrupa ülkesinin üzerinde 
büyüyerek G-20 ülkeleri arasında en çok bü-
yüyen ülkeler arasında yer aldı.

Yabancı şirket sayısı 8 yılda
4 kat arttı
Yabancı yatırımının artmasında, ekonomik 
krizin “teğet geçmesi” yanında 2003’te ya-
pılan değişikliklerle yabancı yatırım mev-
zuatının liberal bir yapıya kavuşturulma-
sının da önemli payı bulunuyor. Ekonomi 
Bakanlığı’nın raporlarına göre 2004’e kadar 
yabancı şirket sayısı 8 binler seviyesindeyken, 
2012 yılı Ekim ayı itibarıyla bu sayı 31 bin 554 
adede ulaştı. Sekiz yılda sağlanan bu dört kat-
lık artış, uluslararası sermayenin Türkiye’ye 
duyduğu güvenin bir göstergesi olarak kabul 
edilebilir. Türkiye’ye gelen uluslararası doğ-
rudan yatırımlar ise 2002’ye kadar 14,6 milyar 
dolar düzeyindeydi,  2003 - 2012 Ekim arası-
na kadar olan 10 yıllık dönemde sekiz kattan 
fazla artarak 120,4 milyar dolara ulaştı. 2012 
yılı Ocak-Ekim dönemine baktığımızda ise ya-
tırımcı ülke profilinde AB ülkelerinin yanı sıra 
Asya ülkelerinin de Türkiye’ye olan ilgisinin 
arttığı görülüyor.
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YASED üyelerinin en az 
yüzde 33’ünün bölge üssü 
Türkiye
YASED’in yılda iki kez üyeleri arasında 
düzenlediği Barometre Anketi’nin 
2012 yılı ikinci anketine göre, ankete 
katılan üye şirketlerin yüzde 33’ü 
Türkiye’yi bölgesel üs olarak kullanıyor. 
Türkiye’yi bölgesel üs olarak kullanan 
üyeler arasında Alstom, Axa, BASF, 
Benetton, BMS, Bosch, BP, BSH, 
Citibank, Coca-Cola, FMC Biopolymer, 
Coface, Diaverium, General Electric, 
GlaxoSmithKline (GSK), Hafele, 
Hewlett-Packard (HP), Hugo Boss, 
Hyundai, Imperial Tobacco, İpragaz, 
ISI, JTI, LG, Lifung, Maphre, Mercedes-
Benz, Metro Group, Microsoft, PepsiCo, 
Pirelli, Procter&Gamble (P&G), 
Samsung, Schott Orim, Siemens, 
Tetrapak, Unilever, Vaillant yer alıyor. 
Bu şirketlerin yanında Türkiye’yi 
bölgesel üs olarak kullanan başka pek 
çok uluslararası şirket mevcut. En fazla 
kapsanan bölgelerin ise Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika, Orta Asya ve Avrupa 
ülkeleri olduğu gözleniyor.

THY ve TAV lokomotif oldu

Bright; Türkiye’nin bölgesel bir merkeze dö-
nüşmesi ve çok iyi bir bağlantı noktası haline 
gelmesinde Türk Hava Yolları ve TAV’ın etkisi-

nin büyük olduğunu ifade ediyor. Türkiye’nin, 
ekonomik istikrar ve altyapı gibi pek çok 
alanda geliştiğini belirten Bright yine de Kör-
fez Bölgesi’ndeki diğer bölgesel merkezlerle 
yarışabilmek adına daha ilerlenmesi gereken 
çok fazla nokta bulunduğunu da söylüyor.
 
YASED Genel Sekreteri Özyiğit,  Türkiye’nin 
cazibesinin devam edebilmesi ve yatırımla-
rın artması için öncelikle; hukuk güvenliği, 
vergi ve teşvikler, kayıtdışı ekonomi ve fikri 
mülkiyet hakları gibi konularda düzenleme 
ve iyileştirmeler yapılması gerektiğini belir-
tiyor. YASED,  Türkiye’nin yatırım ortamının 
iyileşmesi ve Türkiye’nin bölgesel üs olarak 
tercih edilmesine yönelik dokuzu  sektörel, 
diğerleri ise yatay ve stratejik olmak üzere 18 
çalışma grubuyla alanlarındaki sorunların çö-
zümü için çalışıyor.  YASED’in öncelikle üze-
rinde çalıştığı diğer konular arasında ulusla-
rarası şirketleri, Türkiye’yi Ar-Ge faaliyetleri 
için merkez olarak kullanmaya yöneltecek 

Yabancı yatırımlar etkileşim 
sağlıyor
Bölgesel ofislerin Türkiye’de konumlanması 
Türkiye’ye direkt yatırım ve ekonomik yarar-
lar sağlıyor. Kültürler arası etkileşimin yanı 
sıra yabancı çalışanlar ile Türk çalışanlar bi-
limsel ve sektörel anlamda bilgi alışverişinde 
de bulunarak çalışma hayatına pozitif katkı-
lar sağlıyor. Öte yandan son dönemde Çin’de 
olduğu gibi ilerleyen zamanlarda yerli çalı-
şanlar yabancı çalışanlarla rekabete girebilir. 
Bu durum işte ve insan kaynaklarında kalite 
arayışını artırabilir. 

Ayrıca yabancı çalışanlar, talep ettikleri hak-
lar ve sahip oldukları avantajlar sayesinde 
Türk çalışanlar için sağlanan fırsatların da 
iyileşmesini sağlıyor. Bright’a göre yabancı 
şirketlerin sayısının artması Türk çalışanla-
rın uluslararası standard ve yeni fikirlerle 
tanışmalarını sağlıyor. Bu sebeplerle uzun 
yıllardan bu yana Türkiye’de çalışan Bright 
“Yabancı firma ve çalışanların Türkiye’deki 
mevcudiyetinden korkulmamalı, tam ter-
sine bu bir fayda olarak görülmeli” diyor. 
“Eğer İstanbul doğru adımları atarsa pek çok 
uluslararası firmanın bölge müdürlüklerinin 
konumlandığı çok büyük bir bölgesel mer-

  Teknolojiyi bilen, 
  kullanan nesiller
Rakamlar, çalışma koşulları, jeopolik 
konum, kalifiye personel ve yönetici gibi 
unsurların yanı sıra Türk vatandaşlarının 
teknoloji kullanımındaki girişkenliği 
de bu bölgede öne çıkmasının 
belirleyicilerinden. Geçtiğimiz aylarda 
Intel tarafından gerçekleştirilen Genç 
Türkiye Araştırması, dijital cihazlar, 
internet ve sosyal ağların Türkiye’de 
gençler için günlük yaşamın vazgeçilmez 
bir parçası haline geldiğini gösterdi. 
Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de 
yaklaşık her 2 gençten 1’inin masaüstü 
bilgisayarı, her 3 gençten 1’inin 
dizüstü bilgisayarı, 5 gençten 3’ünün 
düzenli internet erişimi bulunuyor. 
Bilgisayar sahibi gençler günde 
ortalama 330 dakikasını bilgisayar 
başında geçiriyor. Bu sürenin 228 
dakikası internette geçiyor. Bu rakamlar 
teknoloji ve akıllı ürün sektörlerindeki 
yatırımcıların Türkiye’yi tercih etmekte 
haksız olmadığını gösteriyor. Elbette 
yatırımların yapılmasının ardından 
Türkiye’nin sunduğu diğer avantajlar 
devreye giriyor. Bu durumda yatırımlar 
Türkiye’nin bölgesel merkez olması 
yolunda atılan ilk adımlar olarak kabul 
edilebilir.  

kez olabilir ki bu Türkiye nüfusu için de çok 
olumlu etkiler doğurur” diyen Bright yabancı 
yatırımlar sayesinde işsizlik sorununun da bir 
nebze azalacağına dikkat çekiyor. 

YASED Genel Sekreteri Özlem Özyiğit, 
Türkiye’nin uluslararası şirketlerin bölgesel üssü 
olmasının, öncelikle Türkiye’ye gelen daha faz-
la nitelikli yatırım, bu paralelde de Türkiye’nin 
nitelikli işgücünün daha fazla istihdam edilmesi 
olarak geri döndüğünü vurguluyor.



23

HABER

İstanbul rakiplerine karşı 
avantajlı. Türkiye yabancı 
yatırımı destekleme 
çalışmalarını sürdürür ve 
şartları iyileştirirse merkez 
olmaya devam edebilir.

avantajların ortaya konması, İstanbul’un fi-
nans merkezi olmasına yönelik hukuki altyapı 
ve operasyonel çalışmaları, Yeni Türk Ticaret 
Kanunu ve Borçlar Kanunu, vergi ve teşvikler 
alanındaki düzenlemeler, yabancılara çalışma 
izni verilmesi ve hukuk güvenliğinin sağlan-
masına yönelik olarak öngörülebilirlik ve şef-
faflık yer alıyor.

İstanbul’un avantajları bölgesel 
merkez konumunu güçlendiriyor

Türkiye’nin bölgesel üs konumunun sürekli-
liğini sağlamak önem taşıyor. Geçmişte yine 
bölgesel üs olarak konumlanan Beyrut, bu 
konumunu iç savaş nedeniyle kaybetti. Atina,  
90’lı yılların başında Viyana benzer bir ko-
numdaydı. Süreklilik için istikrar ve barış kaçı-
nılmaz olarak görülüyor. Bu bağlamda Bright, 
özellikle İstanbul karşısında en büyük rakip 
olarak  Dubai ve Körfez Bölgesindeki bazı 
şehirleri görüyor. Buna karşın İstanbul’un da 

elinde bulundurduğu üç büyük avantajı var:

1. İstanbul önemli bir yerel pazara sahip ve 
uluslararası firmalar genel müdürlüklerini 
özellikle önemli pazarlarda konumlandırmak 
istiyorlar. Dubai, Katar gibi merkezlerin geniş 
yerel bir pazarları bulunuyor. Türkiye ise bü-
yük bir pazar.

2. Körfez ülkelerinden farklı olarak Türkiye’den 
Israil de dahil olmak üzere tüm ülkeleri yönet-
mek mümkün. 

3. Ortadoğu’daki merkezlerle karşılaştırıldı-
ğında, İstanbul’un hava koşulları pek çok in-
san için daha cazip. Ne çok sıcak ne de çok so-
ğuk... Üstelik Türkiye’de 4 mevsim yaşanıyor. 

Eğer gereken yasal ve ticari düzenlemeler ya-
pılır, istikrar devam eder ve barış korunursa 
eldeki mevcut veriler Türkiye’nin bölgesel 
merkez olma yolundaki ilerleyişinin de süre-
ceğini gösteriyor. 

  
   Kolaylık sağlanmalı 
Bright’a göre Türkiye ekonomisinin 
geleceği için, ülkenin bölgesel üs 
konumunu kuvvetlendirmesi gerekiyor. 
Bunun için de yabancı yatırımcı, girişimci 
ve şirketlerin yabancı çalışanlarına bazı 
hakların sağlanması gerekiyor. Vize, 
vergi, eğitim gibi pek çok konu yabancı 
firmaların bölgesel merkez seçimlerinde 
oldukça etkili ve hatta belirleyici... Bunun 
için yapılması gerekenler ise şu şekilde 
sıralanabilir: 

c Yabancı şirketlerin Türkiye’ye yatırımını 
desteklemek adına teşvikler artırılmalı.

cDevletin daha koordineli olarak hızlı ve 
güçlü aksiyon alması gerekiyor.

c Özellikle çalışanlar adına ödenen vergiler 
oldukça yüksek. Vergi sistemi yeniden 
düzenlenebilir. 

c Yabancı çalışanlar için vize veya çalışma 
izni alabilmek özellikle mühendis ve avukat 
gibi spesifik pozisyonlarda zor olabiliyor. 
Bunların kolaylaştırılması gerekiyor.

c Uluslararası okulların sayısı parmakla 
sayılacak kadar az ve olanlar da oldukça 
pahalı. Yabancı çalışanların, çocuklarının 
geleceklerini planlayabilmeleri için bu 
konuya Türkiye tarafından çözüm getirilmesi 
gerekiyor. 

c Yabancı çalışanların eşlerinin çalışmasına 
başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de 
izin verilmeli. 
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“Türkiye stratejik öneme sahip 
bir Pazar”
PepsiCo Türkiye, PepsiCo Güneydoğu Avru-
pa Bölgesi’nin yönetim merkezi konumunda. 
PepsiCo Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü 
Selda Kalleci, PepsiCo için Türkiye’nin stra-
tejik önemi yüksek ve büyük pazarlardan biri 
olduğunu söylüyor: “Son 10 yılda güçlü bir 
ekonomik büyüme gerçekleştiren Türkiye, sa-
dece kıtalar arası bir köprü değil aynı zaman-
da Akdeniz’den Orta Doğu’ya gelen ortak 
mutfak kültürlerinin önemli bir kesitidir. Gü-
ney Doğu Avrupa Bölgesi içinde Türkiye’nin 
genç nüfusu ile hızla büyüme, tüketimi artır-
ma potansiyeli onun bölge içinde çok önemli 
bir noktada konumlandırmasını sağlıyor. Tür-
kiye, tüm dünyadaki PepsiCo operasyonları 
içinde ilk 10, Avrupa’daki ise ilk 5 içerisinde 
yer alıyor. Ayrıca çalışanlarımızın Bu nedenle 
de gerek büyüme, gerekse de yönetim yet-

kinlikleri açısından bölge merkezi olma kapa-
site ve tecrübesine sahip.” 

“Yöneticilerin sorumlulukları 
arttı”
Kalleci İstanbul’un bölge merkezi olmasıyla 
birlikte yöneticilerin görevlerinin genişledi-
ğini belirtiyor: “Bu çerçevede, hem üst düzey 
rollerde hem de diğer yönetim kademelerin-
de, uluslararası sorumlulukları olan ve farklı 
ülkelerdeki ekipleri yöneten Türk yönetici-
lerimiz bulunuyor. Ayrıca tecrübe paylaşımı 
yapılabilecek pek çok birikim var, bunları da 
kullanıyoruz.”

“Türk yöneticiler uluslararası üst 
düzey pozisyonlarına aday”
PepsiCo’nun bölgese merkez olmasıyla bir-
likte son yıllarda yurt dışına giden üst düzey 
yöneticilerin  sayısı artmış. Kalleci, bu artışta, 
PepsiCo Türkiye operasyonunun, birçok ül-
keyi kapsayan bir bölgenin yönetim merkezi 
olmasının ve şirketteki matrix organizasyon 
yapılanmasının etkisi olduğunu ifade ediyor: 
“Bu sayede yöneticilerimiz, hem farklı ülkeler-
deki meslektaşlarıyla birlikte çalışma olanağı 
buluyor, hem de fonksiyonel olarak yurt dı-
şındaki üst düzey kıdemli liderler ile çalışma 
fırsatı bularak kritik tecrübeler edinmiş olu-
yorlar. Bu da kendilerine, PepsiCo organizas-
yonunda oluşan kariyer fırsatlarında uluslara-
rası üst düzey rollere güçlü birer aday olma 
imkanı sağlıyor.”

 Rakamlarla
 Türkiye’deki    
 yabancı yatırımlar 
Ekonomi  Bakanlığı’nın verilerine göre;

»» Türkiye’de faaliyet gösteren 31 bin 
  154 adet yabancı şirketin yüzde 80’i 
  yeni kuruldu. 
  Bu şirketlerin yüzde 18’i  iştirak, 
  yüzde 2’si ise şubelerden oluşuyor. 

»» Türkiye’deki tüm uluslararası 
  sermayeli şirketlerin yüzde 51’ine
  tekabül eden 15 bin 921’i AB 
  ülkeleri ortaklı.

»» Bölgesel bazda yüzde 22’lik bir 
  paya tekabül eden 6 bin 870 adet
  şirket ile Yakın Doğu ve Orta Doğu
  ülkeleri ikinci sırada.

»» AB ülkeleri arasında Almanya 
  5 bin 4 adet şirket ile ilk sırada 
  yer alıyor. 

»» İngiltere 2 bin 401 şirketle ikinci ve 
  Hollanda 2 bin 39  şirketle üçüncü 
  sırada.  

»» Türkiye’nin en büyük 500 şirketi 
  içinde 140 uluslararası sermayeli 
  şirket yer alıyor. Bu sayı oransal 
  olarak listenin yüzde 28’ini ifade 
  ediyor. 

Benzer merkezler savaş ya da 
ekonomik sebeplerden ötürü 
konumlarını kaybettiler. 
İstanbul odaklı Türkiye, 
bölgesel merkez olmayı 
sürdürmek istiyorsa istikrarı 
korumak zorunda. 

HABER

Selda Kalleci


