
M Y BC

M
Y

B
C

02 MÜSLÜMANLAR ARASINDA
T‹CAR‹ ‹L‹fiK‹LER ARTMALI 10 ABD ‹LE YAKIN ‹L‹fiK‹LER

T‹CARETE YANSIMIYOR03 JAPON ‹fiADAMLARI ‹Ç‹N
EN ‹Y‹ ORTAK TÜRKLER 12 TÜRK‹YE VE KOSTA R‹KA

‹L‹fiK‹LER‹ GEL‹fiT‹R‹LMEL‹

Son 80 y›l›n en büyük krizinin
yafland›¤›n› hat›rlatan Maliye
Bakan› Mehmet fiimflek,
“Bütün veriler krizden yavafl
yavafl ç›k›ld›¤›n› gösteriyor.
Krizden ç›k›flta da motor,
ABD, AB ya da Japonya de¤il,
geliflmekte olan Asya ülkeleri
olacak” dedi. Sayfa 10

DE‹K’‹N 365
GÜNLÜK SERÜVEN‹
2009 y›l›nda 494 etkinlik
düzenleyen DE‹K’in bir y›l›-
n› TOBB/DE‹K Baflkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu anlat›-
yor; “2009 bizim için dolu
dolu geçti... 1988 y›l›nda
bafllad›¤›m›z serüvenin 21.
y›l›nda 494 etkinlikle y›l›n
neredeyse yar›s›n› günde
iki toplant›yla geçirdik. ‹fla-
damlar›m›z› dünyan›n dört
bir yan›ndan getirdi¤imiz
yabanc› ortaklar›yla birara-
ya getirerek yeni iflbirlikle-
rine vesile olduysak ne
mutlu bize. Say›n Cumhur-
baflkan›m›z Abdullah Gül,
yurtd›fl› ziyaretleri ile birlikte
19 toplant›m›zda yan›m›zda
oldu. Say›n Baflbakan›m›z da
özel sektörün temsilcisi ola-
rak gördü¤ü ve benim de
Baflkanl›¤›n› yürüttü¤üm
DE‹K’i 13 toplant›da yaln›z
b›rakmad›.” Sayfa 6-7

Türk-‹ran ‹fl Forumu’nda konufl-
ma yapan Baflbakan Erdo¤an, Müs-
lüman ülkeleri aras›nda bulunan iki-
li ticaret hacminin çok az oldu¤una
dikkat çekti. ‹slam ülkeleri ile ticare-
ti art›rman›n zorunlu oldu¤unu dile
getiren Erdo¤an, bu konuda komflu
ve çevre ülkelere seslendi; “Tart›fl-
malar› ve kavgalar› bir kenara b›ra-
k›p, ikili ticarete yönelmeliyiz.”
Türk-‹ran ‹fl Konseyi, Tahran’da 27
Ekim tarihinde yaklafl›k 500 ifl ada-
m›, CEO ve üst düzey yetkilinin yer
ald›¤› bir forum düzenledi. Bafl-
bakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n
da kat›ld›¤› bu forumda, islam
ülkelerinin ikili ticaret hacmi ma-
saya yat›r›ld›. 16 trilyon dolar
dünya mal ihracat›n›n sadece 1.4
trilyon dolar›n›n Müslüman ül-
kelere ait oldu¤unu söyleyen Er-
do¤an, bu rakamlar› art›rmak
için iflbirli¤inin kaç›n›lmaz ol-
du¤una de¤indi. Sayfa 2

SA⁄LIK TUR‹ZM‹NE
ÖNEM VERMEL‹Y‹Z

Tart›flmak
yerine ticaret

yapal›m

DE‹K ‹cra Kurulu Baflkan›
Rona Y›rcal›, Türkiye’nin
sa¤l›k turizmine ilerleyen
dönemde daha fazla önem
vermesi gerekti¤ine de¤indi.
Y›rcal›; “Ülke ekonomilerin-
de hizmet sektörlerinin pay›
giderek yükselmektedir ve
medikal hizmetler bu alanda
yükselen bir y›ld›zd›r. Özel
sektör kurulufllar› son y›llar-
da çok say›da hizmet ger-
çeklefltirdiler. 6 bine yak›n
hasta yata¤›, 30 bini aflk›n
sa¤l›k personeli ve 5 bin’den
fazla doktorun bulundu¤u
sektörde çok yeni geliflmeler
kaydediyoruz. Bu hem Tür-
kiye hem de çevre ülkeler
için çok ciddi bir kazançt›r.
DE‹K olarak hizmet ihraca-
t›nda a¤›rl›kl› olarak iki te-
mel sektöre odakland›k. Tu-
rizm ve uluslararas› müteah-
hitlik” dedi. Sayfa 4

YARDIMLARDA 10
ÜLKE ARASINDAYIZ
So¤uk savafl döneminin
ard›ndan yeniden flekille-
nen bir süreç olan 1992
y›l›nda kurulan Türk ‹fl-
birli¤i ve Kalk›nma ‹dare-
si Baflkanl›¤› (T‹KA) ile
Türkiye’nin yard›m per-
formans› dünya genelinde
h›zla yükseliyor. Dost ve
kardefl ülkeler ve akraba
topluluklarla iliflkilerin
gelifltirilmesi amac›yla bir
kalk›nma yard›m› örgütü
olarak kurulan T‹KA’n›n
bugüne dek geleneksel
d›fl politikan›n faaliyet
alan›n› tamamlay›c› bir
yaklafl›mla yurtd›fl›nda
pek çok projeyi gerçek-
lefltirdi¤ini kaydeden
Yönetim Kurulu Baflkan›
Musa Kulakl›kaya, yeni
dönem çal›flmalar›n› an-
latt›. Sayfa 11

KR‹ZDEN ÇIKIfiTA
MOTOR ASYA
ÜLKELER‹ OLACAK
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DIfi EKONOM‹K
‹L‹fiK‹LER

DE‹K, Türkiye’nin öne ç›kan hizmet sektörleri aras›nda
giderek y›ld›z› parlayan sa¤l›k sektörü için özel komite
kurdu. Komitenin hedefi, 2015’e kadar y›lda 1 milyon
yabanc› hastaya ve 1 milyar dolar da gelire ulaflmak.

SA⁄LIK KOM‹TES‹ ÜYELER‹
■ MER‹ BAHAR, BAfiKAN Ac›badem Sa¤l›k Grubu

■ DR. HASAN KUfi Anadolu Sa¤l›k Merkezi

■ HÜSEY‹N GÖKSEL Yeditepe Üniversitesi

■ CENG‹Z BABACAN Bay›nd›r Hastanesi

■ DR. RUfiEN YILDIRIM Kent Hospital

■ N‹LGÜN DEREL‹ Paragon Turizm

■ ENVER GÜNEY Uni-MarEnerji Yat›r›mlar› A.fi.

■ MEHMET DER‹C‹ Dental Care Difl Klini¤i

■ SÜLEYMAN D‹NÇER Grup Florence Nightingal

Son y›llarda sa¤l›k sektörünün yaflad›-
¤› büyüme, Türk-Amerikan ‹fl Konseyle-
ri’ni de harekete geçirdi. 2009 y›l›nda ye-
ni bir yap›lanma sürecine giren DE‹K,
oluflturdu¤u sa¤l›k komitesiyle birlikte,
Türkiye’yi t›p ve sa¤l›k turizminde ileri
bir seviyeye tafl›mak için çal›flmalara bafl-
lad›. Bu kapsamda, ilk olarak ‘Balkanlar
ve Avrasya’da Sa¤l›kta Kalk›nma Konfe-
rans›’n› düzenleyen komite, Türkiye’nin
önemli uzmanlar›n›, sa¤l›kç›lar›n› ayn›
platformda buluflturdu. Türkiye’nin sa¤-
l›k ve t›p turizminin masaya yat›r›ld›¤›
konferansta Bahar, 1 milyon hasta he-
deflediklerini belirterek, “Sa¤l›k turizmi
için, t›p ve termal turizmin toplam›d›r
diyebiliriz. T›p turizmiyle ilgili ortalama
fatura bedelinin 6-8 bin dolar ve flu anki
y›ll›k hasta say›s›n›n 30-40 bin oldu¤unu
biliyoruz. 2015 y›l› için koydu¤umuz 1
milyar dolar gelir ve 1 milyon hasta he-
defi içerisinde Balkanlar ve Avrasya’n›n

yüzde 50-60 gibi bir pay oluflturdu¤unu
düflünürsek, sadece bu bölgeden sa¤la-
nacak gelirin yaklafl›k 500 milyon dolar
olaca¤›n› hesaplayabiliriz” dedi.

E¤itim ve akredite hastanelerin yatak,
hekim say›s›n›n yurtd›fl›ndan gelecek ta-
lebi karfl›layacak düzeyde oldu¤unu be-
lirten Bahar, Türkiye’de Joint Comission
(JCI) taraf›ndan akredite olmufl toplam
32 sa¤l›k kuruluflu oldu¤unu söyleyerek,
“Dünyada en fazla JCI taraf›ndan akredi-
te hastanesi olan ülke Türkiye. Bu hasta-
nelerde sunulan sa¤l›k hizmetlerinin t›b-
bi sonuçlar› çok baflar›l›d›r” dedi.
Amaçlar›n›n bölgenin t›pta yeni Ame-
rika’s› olabilmek oldu¤unu söyleyen
Bahar, hasta yak›nlar›n›n da t›p turiz-
minde önemli bir gelir oluflturdu¤una
ve hastalarla birlikte gelen refakatçile-
rin de turizm aç›s›ndan Türkiye’ye
ciddi miktarlarda döviz b›rakt›¤›na
iflaret etti. Sayfa 4
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25-27 Kas›m tarihlerinde Cum-
hurbaflkan› Abdullah Gül’ün seya-
hati ile efl zamanl› olarak düzenle-
nen Türk-S›rp ‹fl Konseyi Toplant›-
s›’nda konuflma yapan Gül, Türkiye
ve S›rbistan aras›nda bulunan tarih-
sel ba¤lara de¤indi. ‹ki ülkenin de
stratejik ortakl›k noktas›na geldi¤ini
söyleyen Gül, Türkiye ve S›rbis-
tan’›n ekonomik ba¤lamda da ikili
iliflkileri kuvvetlendirmesinin gerek-
lili¤ini vurgulad›. S›rbistan’›n kuru-
luflunda Türkiye’nin de destek
verdi¤ini söyleyen Gül, her iki
ülkenin de çok yönlü bir ortakl›k
sürecinde oldu¤unu kaydetti. Ab-
dullah Gül, “Birbirimizi komflu
olarak görüyoruz. Ortak kültürü-
müz, ortak yanlar›m›z var. ‘Ortak’
kelimesi bile her iki dilde ayn›
anlama geliyor” dedi. Son y›llar-
da S›rbistan’›n AB ve NATO’ya
iliflkin stratejik geliflmeler kaydet-
ti¤inden bahseden Gül, bu birlik-
teli¤in ticari yat›r›mlara da yans›-
yaca¤›n› ifade etti. Sayfa 2

S›rbistan’la
iliflkiler

art›r›lmal›

TAYY‹P ERDO⁄AN

ABDULLAH GÜL

Meri
Bahar
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PAZARTES‹ GÜNCEL

25-27 Kas›m tarihlerinde Cumhur-
baflkan› Abdullah Gül’ün seyahati ile
efl zamanl› olarak düzenlenen Türk-
S›rp ‹fl Konseyi Toplant›s›’nda konufl-
ma yapan Gül, Türkiye ve S›rbistan
aras›nda bulunan tarihsel ba¤lara de-
¤indi. Her iki ülkenin de stratejik or-
takl›k noktas›na geldi¤ini söyleyen
Gül, bu çerçevede Türkiye ve S›rbis-
tan’›n ekonomik ba¤lamda da ikili ilifl-
kileri kuvvetlendirmesinin gereklili¤i-
ni vurgulad›. S›rbistan’›n kuruluflunda
Türkiye’nin de destek verdi¤ini söyle-
yen Gül, her iki ülkenin de çok yönlü
bir ortakl›k sürecinde oldu¤unu kay-
detti. 1986 y›l›ndan beri Cumhurbafl-
kanl›k düzeyinde S›rbistan’a ilk kez zi-
yaret gerçekleflti¤ini belirten Abdullah
Gül, “Birbirimizi komflu olarak görü-
yoruz. Ortak kültürümüz, ortak yanla-
r›m›z var. ‘Ortak’ kelimesi bile her iki
dilde ayn› anlama geliyor” dedi.

SA⁄LAM TEMELLER VAR
Son y›llarda S›rbistan’›n AB ve NA-

TO’ya iliflkin stratejik geliflmeler kay-
detti¤inden bahseden Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül, bu birlikteli¤in ticari
yat›r›mlara da yans›yaca¤›n› ifade etti.
Özellikle askeri ve savunma konula-
r›nda s›k› bir ba¤ kuruldu¤unu belir-
ten Gül, ekonomik iliflkilerin istikrar›
için siyasi anlamda birlikte hareket et-
menin önemini vurgulad›. S›rp resmi
temsilcilerinin ve özel sektör yetkilile-
rinin yeni yat›r›m ortakl›klar› kurulma-
s› ve ifl birli¤i alanlar› oluflturulmas›
yönünde Türk ifl adamlar›na ça¤r›da
bulunduklar›n› söyleyen Gül, S›rbis-
tan’›n tar›m, madencilik ve yar› iflle-
me, üretim, inflaat, mali hizmetler,
bankac›l›k ve perakendecilik gibi sek-
törlerinde yeni ortakl›klar kurulabile-
ce¤ini ve bu ortakl›klar›n karfl›l›kl› ya-
t›r›m iliflkilerinde ivme kazan›lmas›nda
faydal› olaca¤›n› ekledi. 1 Haziran
2009 tarihinde imzalanan STA anlafl-

mas›n›n y›lsonuna kadar tamamlan-
mas›n›n hedeflendi¤ini belirten Gül,
anlaflma sayesinde Türkiye ve S›rbis-
tan aras›nda bulunan ticari ve ekono-
mik iflbirli¤inin art›r›lmas› ve güçlendi-
rilmesi, uygun rekabet koflullar›n›n
yarat›lmas›, karfl›l›kl› yat›r›mlar›n tefl-
vik edilmesi ve üçüncü ülke piyasala-
r›ndaki ticaret ve iflbirli¤inin gelifltiril-
mesi kapsam›nda ciddi geliflmeler
kaydedilece¤ini aç›klad›.

GÜVENL‹ YATIRIMIN
KAPISI ARALANDI

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’ün
ziyaretinin hemen hemen her görüfl-
mesinde her iki ülke aras›nda var olan
yat›r›m hacminin art›r›lmas› gerekti¤i
önemle vurguland›. Özellikle ifl kon-
seyinin bu yönde Türk özel sektörü
temsilcileri ile görüflmelerde buluna-
rak yeni giriflimler oluflturmaya çal›fl-
mas›yla birlikte karfl›l›kl› ticari potansi-
yele ivme kazand›r›lmas› gerekti¤inin
alt› çizildi. Türk-S›rp ‹fl Konseyi tara-
f›ndan seyahat s›ras›nda düzenlenen
Ortak Toplant›ya da kat›lan Cumhur-
baflkan› Abdullah Gül ve S›rbistan
Cumhurbaflkan› Boris Tadiç, ifl konse-
yinin gerçeklefltirdi¤i toplant›lar saye-
sinde her iki ülke ifl adamlar›n›n gü-

ven içerisinde yat›r›m yapabilecekleri-
ne de¤indiler. Toplant› s›ras›nda Türk
yat›r›mc›lar›n S›rbistan’da daha fazla
yer almak istediklerini dile getirmesi
üzerine S›rbistan’›n olanaklar›na da
de¤inen Gül, özellikle turizm sektö-
ründe yak›n iliflkiler kurulmas›n›n di-
¤er pek çok alanda da baflar› getirece-
¤ini ekledi. S›rbistan’da e¤itimli ve ka-
lifiye bir nüfusun bulundu¤una dik-
katleri çeken Gül, bugüne kadar iki
ülke aras›nda yaflanan siyasi aksakl›k-
lar nedeniyle yat›r›m anlam›nda geri-
de kal›nd›¤›n› ancak bu toplant›lar sa-
yesinde iyilefltirme için çözümler üre-
tilebilece¤ini söyledi.

REFAH ‹Ç‹N ‹fiB‹RL‹⁄‹
S›rbistan ile olan refah seviyesini

art›rman›n yat›r›m ortam›na büyük et-
kisi olaca¤›n› ve ziyaretin de bu yön-
de olumlu yank›lar› olaca¤›na inand›-
¤›n› ifade eden Abdullah Gül, 30 Ka-
s›m 2007 tarihinde S›rbistan Cumhur-
baflkan› Boris Tadiç ve S›rp ifladamla-
r›n›n yer ald›¤› heyet ile gerçeklefltiri-
len ifl konseyi toplant›s›nda tar›m,
tekstil, makine sanayi, otomotiv ve
g›da sektöründen firmalar›n biraraya
geldi¤ini ve bu sayede karfl›l›kl› gö-
rüflme f›rsat› bulduklar›n› hat›rlatt›.

Bu görüflmelerin uzant›s› olarak iki
y›l sonra yap›lan Cumhurbaflkan› zi-
yaretinde ise Türk firmas› olan Hat-
tat Holding’in S›rp traktör üreticisi
bir firma ile ortakl›k karar› ald›¤›n›
da örnek göstererek ifl konseyi top-
lant›lar›n›n ekonomik ve ticari iliflki-
ler için son derece faydal› oldu¤unu
önemle vurgulad›.

YATIRIM ZAMANI
S›rbistan’da Türk yat›r›mc›lardan

büyük beklenti oldu¤unu da belirten
Gül, 5 y›l sonra S›rbistan’daki flartlar›n
daha de¤iflik olabilece¤ini, o zaman
Türkiye’ye bu kadar f›rsat sunulmaya-
bilece¤ini ifade etti. S›rbistan’›n
AB’nin d›fl›nda olmas›n›n düflünüle-
meyece¤ini kaydeden Gül, “Do¤u
Akdeniz’deki Lefkofla, K›br›s Rumla-
r› Avrupa Birli¤i’nin içinde olacak,
10 sene sonra Belgrad olmayacak. Bu,
olacak ifl de¤il. Buraya yat›r›m yapma-
n›n tam s›ras›” diye konufltu.

Cumhurbaflkan› Abdul-
lah Gül’ün S›rbistan se-
yahati s›ras›nda düzen-
lenen Türk-S›rp ‹fl Kon-
seyi Toplant›s›’nda Türk
ifladamlar› ile S›rbis-
tan’daki potansiyel ifl
imkânlar› de¤erlendirildi.Türk-Slovak ‹fl Konseyi ta-

raf›ndan 2 Kas›m tarihinde
Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül’ün Slovakya ziyareti s›ra-
s›nda Slovakya Cumhurbaflka-
n› Ivan Gasparovic’in de kat›l›-
m›yla “Türk-Slovak ‹fl Forumu”
düzenlendi. Türkiye’den yak-
lafl›k 70 ifl dünyas› temsilcinin
yer ald›¤› forum, DE‹K ve Slo-
vak Ticaret ve Sanayi Odas› ifl-
birli¤inde ve TOBB/DE‹K Bafl-
kan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤-
lu’nun ev sahipli¤inde gerçek-
lefltirildi. Türk-Slovak ‹fl Foru-
mu’nda konuflma yapan Ab-
dullah Gül, Avrupa Birli¤i’ne
üye ülkelere olan sitemini dile
getirdi. Türkiye’nin AB üyelik
sürecinde; “Türkiye, ’yar›n
AB’ye tam üye olay›m’ ça¤r›s›
yapmamaktad›r. Müzakere sü-
reci içinde yapacaklar›m›z var,
bunlar› biliyoruz. Türkiye, ’Biz
bunlar› aflal›m ve tamamlaya-
l›m, bizim önümüze engel ç›-
karmay›n’ demektedir, ama
üzüntüyle görmekteyiz ki baz›
ülkeler ahde vefa duygusunu
adeta kaybetmifllerdir, birkaç
sene önce at›lan imzalar› unut-
mufl gibi davranmaktad›r.
Bunlar büyük ülkelere hiç ya-
k›flmamaktad›r. Bunlar hem
birli¤in hem de üye ülkelerin
inand›r›c›l›¤›n›, prestijini sars-
maktad›r” diye konufltu.

SLOVAKYA’DAN DESTEK
Slovakya Cumhurbaflkan›

Ivan Gasparoviç konuflmas›n-
da dünyada en popüler 10 tu-
rizm destinasyonu aras›nda
yer alan Türkiye’ye gelen Slo-
vak turist say›s›nda büyük ar-
t›fl kaydedildi¤ini söyledi.
2009 y›l› rakamlar›na gore
Türkiye’yi ziyaret eden Slo-
vak turist say›s›n›n 74 bin ci-
var›nda oldu¤unu belirten
Gasparoviç, bu iliflkiyi sa¤l›k
turizmi, spa ve di¤er turizm
dallar›nda da gerçeklefltirmek

gerekti¤ini ifade etti.
Forum’da Türk giriflimcisi

ad›na konuflma yapan
TOBB/DE‹K Baflkan› Hisarc›k-
l›o¤lu ise, AB programlar› ve
Avrupa Yat›r›m ve Kalk›nma
Bankas›’n›n finansman imkân-
lar› çerçevesinde Slovakya’da
önümüzdeki dönemlerde ger-
çeklefltirilecek altyap›, karayol-
lar› yap›m› ve gelifltirme proje-
lerinde Türk müteahhitlik fir-
malar›na öncelik verilmesini
talep ettiklerini dile getirdi.

Hisarc›kl›o¤lu, iki ülke için
3. pazarlarda önemli iflbirli¤i
f›rsatlar›n›n bulundu¤unu ve
Vietnam’›n bu kapsamda de-
¤erlendirilebilece¤ini vurgula-
d›. Türk inflaat-müteahhitlik
sektörünün uluslararas› baflar›-
s›n› anlatan Hisarc›kl›o¤lu, bu
çerçevede yeni yat›r›m ortam-
lar› yaratman›n özel sektörün
elinde oldu¤una dikkatleri
çekti. “Enerji koridoru” Türki-
ye’nin, Avrupa’n›n enerji arz›
güvenli¤i ve çeflitlili¤i aç›s›n-
dan kilit bir konuma geldi¤ine
iflaret eden Hisarc›kl›o¤lu,
Gümrük Birli¤i kapsam›nda,
Türk mallar›n›n serbest dolafl›-
m› mümkün iken bu mallar›
tafl›yan kiflilerin ve araçlar›n
serbest dolafl›m›n›n mümkün
olmamas›n›n ve s›n›rl› say›da
sa¤lanan geçifl belgelerinin ya-
ratt›¤› s›k›nt›lar› dile getirdi.

Hisarc›kl›o¤lu; “Türkiye’nin
en önemli ihracat pazar› olan
Avrupa Bölgesi’ne yapt›¤›m›z
ihracatlarda önemli bir transit
ülke haline gelen Slovakya’da
transit geçifl belgesi kotas›n›n
liberaliz edilmesini ya da tran-
sit geçifl belgesi kotas›n›n art›-
r›lmas›n› talep ediyoruz” dedi.

Türk-Libya ‹fl Konseyi,
Baflbakan Erdo¤an’›n 2 Aral›k
tarihinde Libya’ya gerçeklefltir-
di¤i seyahat s›ras›nda al›nan
çok önemli kararlara tan›k ol-
du. Türkiye’den ifl adamlar›n›
da Baflbakan Erdo¤an’›n bera-
berinde Libya’ya götüren
Türk-Libya ‹fl Konseyi Baflka-
n› Ersin Takla bu seyahatin
Türk-Libya ticaretinin artma-
s›na katk› sa¤layaca¤›n› söy-
ledi. Baflbakan’›n gerçeklefl-
tirdi¤i temaslarda görüflülen
konular›n iki ülke aras›ndaki
ticaret hacminin artmas›na
yol açmas› bekleniyor.

V‹ZE SERBEST, UÇUfi KOLAY
Türk-Libya ‹fl Konseyi Bafl-

kan› Ersin Takla, Baflbakan
seyahati s›ras›nda al›nan ka-
rarlar› flöyle aç›klad›; “‹ki dev-
let aras›nda vize kald›r›ld›. Bu

da karfl›l›kl› ziyaret say›s›n› ar-
t›rd›. Bu Türk-Libya turizmin-
de önemli bir yükselifl yakala-
naca¤›n› gösteriyor. Müteah-
hitlik kesiminin merakla bek-
ledi¤i teminat mektubu konu-
sunda da görüflmeler yap›ld›.
Arab Turk Bankas›’n›n serma-
yesinin 1 milyar TL’ye ç›kar›l-
mas›yla birlikte Libya için Tür-
kiye’de teminat mektubu ka-
bul gören tek bankan›n kapa-
sitesinin art›r›lmas› kararlaflt›-
r›ld›. ‹lerleyen günlerde ise
Vak›f ve Halk Bankalar›n›n da
teminat mektuplar› kabul gö-
recek. Böylelikle müteahhitlik
sektöründe daha büyük anlafl-
malara imza atabilece¤iz”.
Takla, çifte vergilendirmenin
önlenmesi konusununda da
masaya yat›r›ld›¤›n› ve en k›-
sa sürede çözüm yönünde
karar al›nd›¤›n› da belirtti.

Türkiye, S›rbistan’la çok yönlü
ortakl›k dönemi bafllat›yor

Türk-‹ran ‹fl Forumu’nda konuflma
yapan Baflbakan Erdo¤an, Müslüman ül-
keleri aras›nda bulunan ikili ticaret hac-
minin çok az oldu¤una dikkatleri çekti.
‹slam ülkeleri ile ticareti art›rman›n zo-
runlu oldu¤unu dile getiren Erdo¤an, bu
konuda komflu ve çevre ülkelere seslen-
di; “Tart›flmalar› ve kavgalar› bir kenara
b›rak›p, ikili ticarete yönelmeliyiz.”

Türk-‹ran ‹fl Konseyi, Tahran’da 27
Ekim tarihinde yaklafl›k 500 ifl adam›, CEO
ve üst düzey yetkilinin yer ald›¤› bir forum
düzenledi. Baflbakan Recep Tayyip Erdo-
¤an’›n da kat›ld›¤› bu forumda, islam ülke-
lerinin ikili ticaret hacmi masaya yat›r›ld›.
16 trilyon dolar dünya mal ihracat›n›n sa-
dece 1.4 trilyon dolar›n›n Müslüman ülke-
lere ait oldu¤unu söyleyen Erdo¤an, bu
rakamlar› art›rmak için iflbirli¤inin kaç›n›l-
maz oldu¤una de¤indi. Komflu ve Çevre
Ülkeler Stratejisi’nin ikili ticarete oldukça
faydas› oldu¤unu belirten Devlet Bakan›
Zafer Ça¤layan ise, d›fl ticaret hacminin bu
sayede 7 kat artt›¤›n› söyledi.

TEK YOL PETROL DE⁄‹L
Komflu ülkeler ile sanayi ve lojistik

bölgeler kurman›n hem Türkiye hem de
di¤er ülkeler için önemli sonuçlar do¤u-
raca¤›n› söyleyen Bakan Ça¤layan, du-
rup beklemek yerine bir an önce hare-
kete geçilmesi gerekti¤ini iletti. Bakan
Ça¤layan, Baflbakan Erdo¤an’›n aç›l›m
stratejisinin ekonomik canlanma ve tica-
ri potansiyel için oldukça önemli oldu-
¤unu ifade ederken, Türk özel sektörü-
nün bu çerçevede yeni aç›l›m projeleri
üretmesinin ve yeni yat›r›m ortamlar› ya-
ratmak için daha çok çaba sarfedilmesi-

nin alt›n› çizdi. ‹ranla iflbirli¤i konusun-
da bugüne kadar genellikle petrolün ön
plana ç›kar›lmas› nedeniyle Türkiye ile
‹ran aras›nda ortak yat›r›m yap›labilecek
di¤er alanlar bilinmiyor. Forum s›ras›nda
konuflma yapan ‹ran Cumhurbaflkan› I.
Yard›mc›s› Rahimi, petrol d›fl›nda da
‹ran’a yat›r›m yap›labilece¤ini kaydetti.
Özellikle hükümeti deste¤i ile Türkiye ve
‹ran aras›nda yat›r›m yap›labilecek alanla-
ra örnekler veren Rahimi, bu alanda her
iki ülke giriflimcilerini de ortakl›¤a ve ifl-
birli¤ine ça¤›rd›. Rahimi, petrol d›fl›nda
da ‹ran’a yat›r›m yap›labilece¤ini söyler-
ken Türk ifl adamlar›na ‹ran’da yat›r›ma
aç›k olan sektörlerin bilgilerini de iletti.
Öncelikle enerji alan›n› konuflmas›nda
belirten Rahimi, ‹ranl› ifladamlar›n›n bu

alanda iflbirli¤i konusunda izin ald›klar›n›
ve yat›r›ma haz›r olduklar›n› aç›klad›. Ta-
fl›mac›l›k ve transit alan›nda ‹ran’da seçe-
neklerin ço¤alt›labilece¤ini belirten Rahi-
mi, öncelikli olarak limanlar›n de¤erlendi-
rilmesi gerekti¤ini ekledi. Rahimi, Türki-
ye’nin Asya’ya geçiflinde ‹ran’›n ara gü-
zergâh olabilece¤ini de söyledi. Bankac›-
l›k sektöründe al›nan kararlar›n da etkili
olabilece¤ini ileten Rahimi, ucuz ve
h›zl› ifllemler için banka flubeleri aç›l-
mas›n›n önemli oldu¤unu ve bu an-
lamda çal›flmalar›n yürütülmesi gerek-
ti¤ini ifade etti. Turizm sektöründe
‹ran’›n göstermifl oldu¤u çabay› Tür-
kiye’nin göstermedi¤ini söyleyen
Rahimi, ‹ranl› turistlerin Türkiye’yi
s›kl›kla tercih etti¤ini söyledi.

Müslümanlar aras›nda ticari iliflkiler artmal›

‘Yat›r›m f›rsatlar›
de¤erlendirilmeli’

Libya ile ticaret artacak

Hisarc›kl›o¤lu, Slovak hükümeti ve özel sektör temsilcilerine seslendi.

‹RAN’IN GÜÇLÜ YANLARI
1) Pazar›n hacmi
2) Düflük üretim
3) Yat›r›m teflvikleri
4) Do¤al kaynaklar

ZAYIF YANLARI
1) Uygulanan standarts›zl›k
2) Bürokrasi
3) Nitelikli ifl gücü azl›¤›
4) Fikri mülkiyet kanunlar› yok
5) Enflasyon
6) Bankac›l›k sistemi

FIRSATLAR
1) Her sektörde yat›r›m
2) Yüzde 100 Türk flirketi kurulabilir
3) Özellefltirme
4) Türk imaj› kuvvetli

TEHD‹TLER
1) Politik
2) Uluslar aras› sorunlar
3) Çevre ülke pazarlar›ndaki sorunlar

‹RAN’DAN
SWOT ANAL‹Z‹

Türk-‹ran ‹fl Konseyi’ne üye olmak için
scailliau@deik.org.tr

akoc@deik.org.tr
adreslerine baflvurabilirsiniz.

Türk-S›rp ‹fl Konseyi’ne üye olmak için
aakdeniz@deik.org.tr

leylagurbuz@deik.org.tr
adreslerine baflvurabilirsiniz.

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an ‹ran ziyaretinde Ahmedinecad’la bir araya geldi.

Erdo¤an, Libya Lideri Kaddafi ile lüks çad›r›nda görüfltü.

Türk-Slovak ‹fl Konseyi’ne
üye olmak için

aarican@deik.org.tr
pmusabay@deik.org.tr

adreslerine baflvurabilirsiniz.
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Türk-Japon ‹fl Konseyi’nin 17.
Ortak Toplant›s› nedeniyle 28
Ekim’de Tokyo’da gerçeklefltidi¤i
toplant›ya Kültür ve Turizm Bakan›
Ertu¤rul Günay, TOBB /DE‹K Bafl-
kan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve Türk-
Japon ‹fl Konseyi Baflkan› Tuncay
Özilhan kat›ld›. Toplant› s›ras›nda
konuflma yapan Hisarc›kl›o¤lu Tür-
kiye ve Japon iliflkilerine de¤inerek
her iki ülkenin de G20 ülkesi olma-
s›ndan söz etti. Tek bafl›na dünya
has›las›n›n yüzde 10’unu üreten Ja-
ponya’n›n da Türkiye gibi kriz dö-
neminden en çok etkilenen G-20
ülkesi olmas›ndan bahseden Hisar-
c›kl›o¤lu, “Bu krizlerin tekrardan ya-
flanmamas›, sürdürülebilir, kapsay›c›
bir küreselleflmenin mümkün olabil-
mesi için yeni mekanizmalar›n ku-
rulmas› gerekiyor. Yaflad›¤›m›z bu
mali kriz bize mevcut küresel ku-
rumlar›n yönetiminin küreselleflen
ekonomi için yetersiz kald›¤›n› gös-
terdi. Yeni bir dünya düzeninin, ye-
ni bir finansal mimarinin hep birlik-
te yeniden flekillendirilmesi gereki-
yor. fiimdi eskiyi sürdürmeye çal›fl-
mak yerine, yeni düzeni hep birlik-
te kurmal›y›z” fleklinde konufltu.

300 M‹LYAR DOLARIN SADECE
173 M‹LYON DOLARI TÜRK‹YE’YE

Tarihi ve kültürel geçmifle bak›l-
d›¤›nda Türkiye ve Japonya aras›n-
da köklü bir iliflkinin bulundu¤unu
ve özellikle Osmanl› döneminde bi-
le her iki imparatorlu¤un s›k› ilifl-
kiler içerisinde oldu¤unu söyle-
yen Hisarc›kl›o¤lu ne yaz›k ki bu
durumun içinde bulundu¤umuz
dönemde ticari iliflkilere yans›ma-
d›¤›n› kaydetti. Hisarc›kl›o¤lu;
“2000’li y›llarda dünya ekonomi-
sindeki büyüme ve küresel tica-
retteki h›zl› art›fla paralel olarak
d›fl ticaretimizde yakalad›¤›m›z iv-
meyi Japonya ile maalesef yakala-
yamad›k. ‹kili ticaret rakamlar›na
bakt›¤›m›zda Japonya ve Türki-
ye’nin 2008 toplam ticaret hacmi-
nin 1,7 milyar dolarla 5 milyar do-
lar›n alt›nda kald›¤›n› görüyoruz.
‹hracat›n›n üçte ikisine yak›n›n›,
dünyan›n kalite ve maliyet anla-
m›nda en rekabetçi piyasalar›ndan
olan AB ve ABD’ye yapan bir ül-
ke olarak, Japon kardefllerimizle
daha fazla ticaret yapmak istiyo-

ruz. Son 7 y›lda yabanc› ülkelere
300 milyar dolar› aflan yat›r›m ya-
pan Japon flirketleri bu süre zar-
f›nda ülkemize sadece 173 milyon
dolar yat›r›m yapm›flt›r” dedi. Tür-
kiye’de halen faaliyet gösteren
116 Japon sermayeli flirketin bu-
lundu¤una dikkatleri çeken Hisar-
c›kl›o¤lu, özellikle y›ll›k 2 milyar
dolar› aflan ihracat yapan Toyo-
ta’y› örnek göstererek Toyota’n›n
Türkiye’de kurmufl oldu¤u fabri-
kan›n, verimlilik ve kalite anla-
m›nda dünya çap›nda baflar› örne-
¤i haline geldi¤ini belirtti. Hisar-
c›kl›o¤lu Japon flirketlerinin çal›fl-
malar›ndan bahsederken Japon-
ya’n›n en büyük flirketlerinden
olan Mitsubishi’nin Türkiye’ye 3,5
milyar dolar yat›r›m yapma karar›
alm›fl olmas›ndan memnuniyet
duyduklar›n› dile getirdi.

25 YILDA 350 M‹LYAR DOLAR
Küresel krizin etkilerinden bah-

seden Baflkan Hisarc›kl›o¤lu, “Türk
bankac›l›k sistemi küresel mali kriz-
den etkilenmedi ve tüm küresel
bankalar zararlar aç›klarken Türk
bankalar› rekor kâr oranlar› aç›kla-
maktad›r” dedi. Türkiye’nin büyü-
me potansiyelinden ve özellikle
bankac›l›k sektöründeki baflar›s›n-
dan bahseden Hisarc›kl›o¤lu, Tür-
kiye’nin proje finansman›nda
önemli bir pazar oldu¤unu ifade
etti. Hisarc›kl›o¤lu, “Türkiye son
yap›lan yap›sal reformlar ile Avru-
pa’n›n en sofistike mali piyasas›na
sahip olmufltur. Yap›lan uzun va-
deli projeksiyonlara göre Türki-
ye’de bankac›l›k sistemi konut ve

tüketici kredileri, ekonomik kal-
k›nman›n etkisiyle h›zl› büyümeye
devam edecek ve iç kredi miktar›
2050 y›l›nda 4 trilyon dolara ula-
flacakt›r. Türkiye’nin sadece enerji
sektöründe 2020 y›l›nda 120 mil-
yar dolarl›k, ulaflt›rma sektöründe
önümüzdeki 25 y›lda 350 milyar
dolarl›k proje finansman›na gerek-
sinimi oldu¤unu ifade etmek isti-
yorum. Bu rakamlar ve büyüme
potansiyeli dikkate al›nd›¤›nda
Türk finans piyasas›, Japon flirket-
lerinin yat›r›m yapmas› için cazip
bir pazard›r” fleklinde konufltu.

JAPONLARA EN UYGUN
‹fi ORTA⁄IYIZ

Türkiye ve Japonya’n›n uzun y›l-
lard›r süre gelen iliflkilerinden
önemle bahseden Hisarc›kl›o¤lu, Ja-
pon ekonomisinin enerji kayna¤›
olan Ortado¤u bölgesinde Türki-
ye’nin bölgesel güç oldu¤unu hat›r-
latarak özellikle Ortado¤u bölgesin-
deki ülkelerle yak›n iliflkiler kuran
tek ülke oldu¤unu ve bunun ikili
iliflkiler anlam›nda oldukça önemli
oldu¤unu vurgulad›. Türk ifl
adamlar›n›n as›rlard›r bildikleri
co¤rafyada en rahat hareket ede-
bilen ülke oldu¤unu belirten Hi-
sarc›kl›o¤lu, Irak’a yat›r›ma yöne-
lik 5 milyar dolar kredi ay›ran Ja-
ponya’n›n dost ifl adamlar› için en
uygun ifl ortaklar›n›n Türkler ola-
ca¤›n› ekledi. Otomotiv, elektro-
nik, ilaç ve turizm sektörlerinin
s›kl›kla ad›n›n geçti¤i toplant›da
üçüncü ülkelerle iflbirli¤i kurulabi-
lecek projeler masaya yat›r›ld›.

Asya ülkeleri aras›nda gerek kü-
resel kriz ortam›nda yüzde 8 gibi
önemli bir oranda büyüme yakala-
m›fl olmas› gerekse bulundu¤u
co¤rafyada trend haline gelmesi
nedeniyle Vietnam’a olan ilgi gün
geçtikçe art›yor. Türkiye’nin Asya
pasifik ülkelerine olan yaklafl›m›n›
son iki y›lda daha yak›n iliflki ve
daha çok ticaret çerçevesine tafl›-
mas›yla birlikte Türk ifl adamlar›
da yüzünü ülkeye döndü. Viet-
naml› iflçilere Türkiye’nin ciddi
oranda ifl imkân› sa¤lamas› ve ül-
kede hâlihaz›rda bulunan 60 mil-
yon dolar tutar›ndaki Türk yat›r›-
m›, gelecek dönemlerde yeni yat›-
r›m ortamlar› oluflturulmas› yö-
nünde büyük ad›mlar at›lmas› ge-
rekti¤inin sinyallerini veriyor. Bu
yeni oluflumu yat›r›ma çevirmek
isteyen Türk-Vietnam ifl konseyleri
bölgeye ziyaret düzenledi.

TOBB/DE‹K Baflkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu baflkanl›¤›nda yap›-
lan ziyaret çervesinde düzenlenen
toplant›da Türk-Vietnam ‹fl Konseyi
Baflkan› Necati Abac›o¤lu, Vietnam
Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan›
(VCCI) ve Vietnam Ticaret ve Sana-
yi Bakanl›¤› temsilcileri de yer ald›.
Toplant›da konuflan Hisarc›kl›o¤lu
Türkiye’den Vietnam’a giderken ül-
kenin giderek artan önemine de-
¤indi ve Türk ifl adamlar›n›n mutla-
ka Vietnam’da daha çok ifl almas›
gerekti¤ini söyledi. Özellikle infl-
flat ve müteahhitlik alan›nda Viet-
nam’›n genifl bir pastaya sahip ol-
du¤unu belirten Hisarc›kl›o¤lu, bu
pastadan en büyük dilimi alabil-

mek için Türk yat›r›mc›s›n›n Viet-
nam’› yerinde görmesinin oldukça
önemli oldu¤unu vurgulad›. Hisar-
c›kl›o¤lu, Vietnaml› yetkililere
Türk yat›r›mc›s›n›n ülkeye giriflte
yaflad›¤› bürokratik sorunlar› anla-
t›rken, sorunlar› çözümlenmemesi-
nin önce ticareti ard›ndan do¤ru-
dan ekonomiyi etkileyece¤ini söy-
ledi. Asya pazar›n›n önde gelen
ülkeleri aras›nda gösterilmeye
aday Vietnam’›n flimdiye kadar
yakalad›¤› baflar›l› büyüme ora-
n›n›n mutlaka göz önünde tutul-
mas› gerekti¤ini söyledi.

Türk-Pakistan ‹fl Konseyi taraf›n-
dan 25 Ekim tarihinde Pakistan’da
Baflbakan Erdo¤an’›n kat›l›m›yla
“Pakistan Türkiye CEO Forumu”
düzenlendi. D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›
koordinatörlü¤ünde, Türkiye ‹hra-
catç›lar Meclisi (T‹M) organizasyo-
nu, D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu
(DE‹K) ve ‹stanbul Maden ve Me-
taller ‹hracatç› Birlikleri (‹MM‹B) ifl-
birli¤inde düzenlenen programa
çok say›da ifladam› da kat›ld›. Baflba-
kan Erdo¤an, “Pakistan ve Türkiye
halklar› tarih boyunca hep bir ve be-
raber oldular. Dar günde de beraber
oldular, mutlu günde de bir ve bera-
ber oldular” dedi. Gerek ulusal an-
lamda gerekse bölgesel anlamda s›-
k›nt›l› bir süreçten geçtiklerini söyle-
yen Erdo¤an, dünya ekonomilerinin

küçülmesinin ve ticaretin azalmas›n›n
beklendi¤ini söyledi. Krizin Türki-
ye’de dayan›flmayla çözülece¤ini ifa-
de eden Erdo¤an, “Türkiye, bu küre-
sel krizden asgari derecede etkilenen
ülkeler aras›nda yer ald›.

Son 7 y›lda ekonomik alanda ger-
çeklefltirdi¤imiz cesur reformlar ve
kriz süresince ald›¤›m›z tedbirler sa-
yesinde ekonomimizi krize karfl› da-
ha korunakl› tutabildik. Türkiye 2008
y›l›nda 742 milyar dolara ulaflan
GSYH ile dünyan›n 17. büyük eko-
nomisi durumuna yükseldi. 2009
sonunda fevkalade bir geliflme ol-
mazsa bir basamak daha yukar› ç›-
karak dünyada 16. s›raya yüksele-
ce¤iz. Kalk›nmam›z h›zland›. Ulusla-
raras› yat›r›mc›lar için ülkemiz bir ca-
zibe merkezi haline dönüfltü dedi.

TOBB/DE‹K Baflkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ‘Ja-
pon kardefllerimizle da-
ha fazla ticaret yapmak
istiyoruz. Son 7 y›lda ya-
banc› ülkelere 300 mil-
yar dolar› aflan yat›r›m
yapan Japon flirketleri
bu süre zarf›nda ülkemi-
ze sadece 173 milyon
dolar yat›r›m yapt›’ dedi.
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Japon ifladamlar› için
en uygun ortak Türkler

Asya’da yeni bir
Çin ortaya ç›k›yor

Krizden en az biz etkilendik

Türk-Japon Ortak Toplant›s›’nda konufl-
an Türk-Japon ‹fl Konseyi Baflkan› Tun-
cay Özilhan, konseyin faaliyetlerini
anlatt›. “Konsey olarak 20 y›l› aflk›n sü-
rede gerçeklefltirdi¤imiz faaliyetler s›ra-
s›nda, Türk ve Japon firmalar›n›n mev-
cut olarak ortaklafla yürüttükleri çok sa-
y›da proje ve iflbirli¤inin temelleri at›l-
m›flt›r. Bu faaliyetler sayesinde, iki top-
lum aras›nda yaln›zca ifl dünyas›n› kap-
samayan, sosyal ve kültürel yak›nl›¤›n
süreklili¤ine destek sa¤lanm›flt›r” flek-
linde konuflan Özilhan, Türkiye ve Ja-
ponya aras›nda kurulan iliflkinin gücüne
ve etkenlerine de flu flekilde de¤indi;

■ Türkiye’nin baflar› ile çizdi¤i istikrar-
l› büyüme tablosunun ve enflasyon, faiz-
ler gibi di¤er baz› makro-ekonomik de-
¤erlerin olumlu seviyelere ulaflmas›

■ Türkiye’nin, yaln›zca AB ülkelerine
de¤il, ayn› zamanda Orta Do¤u, Kuzey
Afrika, Kafkasya ve Orta Asya ülkele-
rini kapsayan bölgede üretim üssü ve
tedarik merkezi olarak kullanabilecek-
leri co¤rafi konumunun Japon yat›r›m-
c›lar› taraf›ndan de¤erlendirilmesi

■ Dünya ekonomisine paralel olarak Tür-
kiye firmalar›n›n yüzünü Asya-Pasifik Böl-
gesine dönmesi ile bölgenin en büyük eko-
nomisi olan Japonya ile olan stratejik or-
takl›k iliflkilerine daha fazla önem vermesi

■ Türkiye’deki ARGE yasas›n›n ge-
lifltirilmesi ve yabanc› yat›r›mc›lar›n
önündeki prosedürel engellerin kal-
d›r›lmas› ve altyap›, üstyap› ve vergi
teflviklerinin artt›r›lmas›

20 YILDA
ÇOK ‹fi YAPILDI

Kriz ortam›nda bile yüzde 8 oran›nda büyüyen Vietnam’a olan ilgi art›yor.

Japonya ve
Türkiye’nin 2008
toplam ticaret hacmi
1,7 milyar dolar
civar›nda.

Ziyaret s›ras›nda yap›lan
toplant›n›n ard›ndan TOBB
ve VCCI aras›nda mutabak
zapt› ve Türk-Vietnam ‹fl
Konseyi kurulufl Anlflamas›
imzaland›. Türk kanad›n›n
2005 y›l›ndan bu yana faali-
yet gösterdi¤i ‹fl Konseyi’ne
dair Kurulufl Anlaflmas›’n›n
imzalanmas› ve karfl› kana-
d›n kurulmas› ile Vietnam
ile Türkiye özel sektörü ara-
s›ndaki iflbirli¤inin gelifltiril-
mesine yönelik gereken plat-
form oluflturuldu. ‹kili tica-
retin artt›r›lmas› için uzun
y›llard›r çal›flmalar yürüten
‹fl Konseyi, önümüzdeki dö-
nemde projelerini karfl›l›kl›
olarak yürütebilecek.

ANLAfiMA
‹MZALANDI
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Türkiye’nin yüzünü sa¤l›k ve
t›p turizmine dönmesinin ard›n-
dan yeni bir yap›lanma süreci
oluflturan Türk-Amerikan ‹fl Kon-
seyleri, oluflturdu¤u sa¤l›k komi-
tesi ile Türkiye’yi t›p ve sa¤l›k tu-
rizminde ileri bir seviyeye tafl›-
mak için çal›flmalar›n› bafllatt›.
Türk-Amerikan ‹fl Konseyi Sa¤l›k
Komitesi baflkanl›k görevini yürü-
ten Meri Bahar’›n koordinesinde
çok say›da uzman›n bir araya gel-
di¤i, T‹KA iflbirli¤inde ve Akredi-
te Hastaneler Derne¤i deste¤i ile
düzenlenen Balkanlar ve Avras-
ya’da Sa¤l›kta Kalk›nma Konfe-
rans›’nda Türkiye’nin sa¤l›k ve t›p
turizmi süreci masaya yat›r›ld›.
Meri Bahar, Bay›nd›r Hastanesi
Hematoloji ve Kemik ‹li¤i Nakli
Merkezi Bölüm Baflkan› Prof. Dr.
Süleyman Dinçer, Kent Hastanesi
Genel Müdürü Dr. Ruflen Y›ld›-
r›m, Paragon Turizm Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Nilgün
Dereli’nin de yer ald›¤› konferans
öncesi bas›n toplant›s›nda Türki-
ye’nin yak›n co¤rafya içinde yer
alan birçok ülke için t›p alan›nda
gerçek bir çözüm orta¤› haline
geldi¤ini söylerken, 2015’e kadar
y›lda 1 milyon yabanc› hastaya ve
1 milyar dolar da gelir hedefine
ulaflmay› amaçlad›klar›n› söyledi.

TIPTA ÖNEML‹
ÇÖZÜM ORTA⁄IYIZ

Yurtd›fl›ndan tedavi için günü
birlik bile Türkiye’ye gelen çok
say›da hasta oldu¤unu söyleyen
Meri Bahar yurtd›fl›ndan gelen
hastalar›n Türkiye’yi tercihinde
baflta onkoloji ve kanser tedavile-
ri alan› olmak üzere, pediatrik ve
yetiflkin beyin cerrahisi, pediatrik
kalp cerrahisi, akci¤er ameliyatla-
r›, ileri düzey kulak ameliyatlar›,
transplant uygulamalar›, kemik
ili¤i nakli, göz ameliyatlar›, tüp
bebek ifllemleri (genetik uygula-
malar dahil) ve jinekolojik onko-
loji ameliyatlar›ndaki baflar›n›n
önemli pay› oldu¤unu belirtti.

Birkaç y›l öncesine kadar bu
bölgedeki ülkeler için Almanya,
‹sviçre, ‹srail ve Rusya’n›n önemli
t›p destinasyonlar› oldu¤unu ha-
t›rlatan Meri Bahar, “Yak›n dö-
nemde Türkiye’nin ileri gelen
sa¤l›k kurulufllar›n›n bilgi payla-
fl›m›, hekimlerin uluslararas›
konferanslarda Türk meslektafl-
lar›n›n uygulamalarda hangi
noktaya eriflti¤ini görmeleri ne-
ticesinde ülkemiz ileri düzey
t›bbi tan› ve tedavi konular›nda
bölgedeki bu ülkelerin önemli
bir çözüm orta¤› oldu” dedi.

KONFERANSA 11 ÜLKEDEN
TEMS‹LC‹ GELD‹

Türkiye’ye en fazla hasta gön-
deren ülkeler aras›nda yer alan
Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-
Hersek, Gürcistan, Karada¤, K›r-
g›zistan, Kosova, Makedonya,

Özbekistan, Ukrayna, Türkmenis-
tan, Moldova, Romanya, Kazakis-
tan ve S›rbistan sa¤l›k bakanl›kla-
r›ndan üst düzeyde heyetlerin yer
ald›¤›n› söyleyen Komite Baflkan›
Meri Bahar; “Konferans s›ras›nda
Türkiye’nin sa¤l›k konusunda ne
kadar ileri bir seviyede yer ald›¤›
konufluldu” dedi.

TEDAV‹ ‹Ç‹N EN ÇOK KANSER
HASTALARI GEL‹YOR

Yurtd›fl›ndan Türkiye’ye yöne-
len hastalar›n gelifl nedenlerini
de¤erlendiren Bahar, özellikle
onkoloji, radyasyon onkolojisi,
beyin tümörlerinin etkin tedavi-
sinde kullan›lan Gamma Knife ve
vücuttaki di¤er tümörlerde etkin
olarak kullan›lan CyberKnife gibi
uygulamalar›n önemli yer tu¤unu
belirterek flu bilgileri paylaflt›:
“Pediatrik ve yetiflkin beyin cerra-
hisi, pediatrik kalp cerrahisi, giri-
flimsel radyolojik ifllemler, vaskü-
ler ameliyatlar, akci¤er ameliyat-
lar›, ileri düzey kulak ameliyatlar›,
transplant uygulamalar›, hemato-
lojik uygulamalar, kemik ili¤i
nakli, göz ameliyatlar›, tüp bebek
ifllemleri (genetik uygulamalar
dahil), jinekolojik onkoloji ameli-
yatlar›, genel cerrahinin kanser
ameliyatlar› cerrahi aç›dan s›k ge-
lifl sebepleridir”.

YURTDIfiINDAN GÜNÜB‹RL‹K
GELENLER B‹LE VAR

Ayr›ca selektif tedavi olarak
difl tedavileri ve estetik tedaviler
için de Türkiye’nin ayn› ülkeler-
deki vatandafllar taraf›ndan tercih
edildi¤ini kaydeden Bahar, ileri
düzey tan› hizmetleri için yurtd›-
fl›ndan günübirlik gelenler bile
oldu¤unu dikkat çekerek “PET
CT, kalp tomografisi, endoskopik
uygulamalar için günübirlik ziya-
retler al›yoruz” diye konufltu.

Bugün t›p turizminin Türki-
ye’de topyekûn gerçekleflen sa¤-
l›k turizminden ayr› tutuldu¤una
iflaret eden Meri Bahar, bu konu-
da flu görüflleri dile getirdi: “Da¤-
l›k turizmi termal turizmini de
içermektedir. Sa¤l›k hizmet üreti-
cileri ile daha çok t›p turizminin
lansman› çal›flmalar›n› yürütüyo-
ruz. Sa¤l›k turizmi esas olarak t›p
turizmi ve termal turizminin top-
lam›d›r diyebiliriz. T›p turizmi ile
ilgili ortalama fatura bedelinin 6-
8 bin dolar oldu¤unu ve flu anki
y›ll›k hasta say›s›n›n 30-40 bin
oldu¤unu biliyoruz. 2015 y›l›
için koydu¤umuz 1 milyar dolar
ve 1 milyon hasta hedef içeri-
sinde bahsi geçen bölgenin yüz-
de 50-60 gibi bir pay oluflturdu-
¤unu düflünürsek, sadece bu
bölgeden sa¤lanacak gelirin
yaklafl›k 500 milyon dolar olaca-
¤›n› hesaplayabiliriz” dedi. Ge-
rek e¤itim hastaneleri gerek ak-
redite hastanelerin yatak, hekim
say›s› ve yat›r›mlar› bu talebi

karfl›layabilecek düzeyde oldu-
¤unu ifade eden Bahar, “Ülke-
mizde toplam Joint Comission
(JCI) taraf›ndan akredite olmufl
32 sa¤l›k kuruluflu var. Bunlar›n
24’ü hastanedir. Dünyada en
fazla JCI taraf›ndan akredite
hastanesi olan ülke Türkiye. Bu
hastanelerde sunulan sa¤l›k hiz-
metlerinin t›bbi sonuçlar› çok
baflar›l›d›r ve hepsi uluslararas›
arenada rekabet edebilecek öl-
çeklerde t›bbi hizmet sunmakta-
d›r” diye konufltu. DE‹K olarak
bu tip aktivitelere devam etmek
ve Türkiye’nin farkl› ve güçlü

sa¤l›k alanlar›n› da dahil ederek
bu tarz uluslararas› çal›flmalar›
sürdüreceklerini belirten Bahar,
“T›bbi cihaz üreticilerinin de bu
ülkelere yönelik de¤erli çal›fl-
malar› olaca¤›na inan›yoruz.
Termal / Spa turizmini difl, baz›
göz ameliyatlar›, estetik cerrahi-
si ve sa¤l›k taramalar› ile birlefl-
tirerek el ele verip daha genifl
çapl› çal›flmalar yapmay› hedef-
liyoruz. Ayr›ca ayn› ülkelerin
sa¤l›k alan›ndaki e¤itim ihtiyaç-
lar›n› da ülkemizde karfl›layabi-
lecek bilgi birikimimiz ve aka-
demik yap›lanmalar›m›z mev-

cuttur. Amac›m›z bölgenin t›pta
yeni Amerika’s› olabilmektir”
görüflünü ifade etti.

REFAKATÇ‹LER DE ÖNEML‹
Türkiye’ye gelen hastalar›n ya-

n›nda refakat eden hasta yak›nla-
r›n›n da t›p turizminde önemli bir
gelir oluflturdu¤unu söyleyen Me-
ri Bahar, Türkiye’de fiyatlar›n
ucuz olmas›n›n bu konuda çok
ciddi bir kayna¤a dönüfltü¤ünü
belirtti. Hastalar›n tedavilerinde
hem son teknolojinin kullan›lmas›
hem de di¤er ülkelere göre daha
uygun fiyatlar›n uygulanmas›n›n

tercih sebebi oldu¤unu ifade
eden Meri Bahar, hastalarla birlik-
te gelen refakatçilerinde turizm
aç›s›nda Türkiye’ye ciddi miktar-
larda döviz b›rakt›¤›n› söyledi.
Türk hekimlerinin pek çok ülke-
de yer alan hekimlerden daha iyi
e¤itim ald›¤›n› ve daha yayg›n
alanlarda uzmanlaflt›¤›n› söyleyen
Meri Bahar, t›p turizminin önü-
müzdeki y›llarda daha da artaca-
¤›na dikkatleri çekti.

THY ‹ND‹R‹M‹ UYGULANACAK
Sa¤l›k Komitesi Baflkan› Meri

Bahar, hem hastalara hem de re-
fakatçilere THY uçufllar›nda indi-
rim sa¤lanaca¤›n› da aç›klad›.
THY ile uçufl yapan yurtd›fl›ndan
t›p turizmi için Türkiye’ye gelen
hastalara yüzde 25, refakatçileri-
ne ise yüzde 15 indirim uygula-
naca¤›n› söyleyen Meri Bahar,
bu indirimlerin uçufllarda da art›fl
sa¤layaca¤›na dikkatleri çekti.
T›p turizmini canland›rmak ve
Türkiye’ye gelen hasta say›s›nda
süregelen art›fla ivme kazand›r-
mak için yap›lan tüm çal›flmalara
THY taraf›ndan verilen bu des-
te¤in son derece önemli oldu-
¤unu kaydeden Meri Bahar,
özellikle devlet deste¤inin de
bu anlamda turizme canl›l›k ve-
rece¤ini söyledi. Ayr›ca, Sa¤l›k
komitesi taraf›ndan oluflturulan
“Health in Turkey” ad› verilen
tan›t›m filminin THY’nin tüm
uzun menzilli uçufllar›nda göste-
rilece¤ini söyleyen Meri Bahar,
bu sayede Türk sa¤l›k ve t›p tu-
rizminde ciddi ivme kazan›laca-
¤›na inand›¤›n› söyledi.

‹K‹L‹ KONFERANSLAR OLACAK
Balkanlar ve Avrasya’ya bak›l-

d›¤›nda hemen hemen toplam
165 milyon gibi bir nüfus bulun-
du¤unu söyleyen Bahar, özellikle
kültürel yak›nl›k, hekimlerin ya-
k›n diyalo¤u gibi etkenlerin iliflki-
leri kuvvetlendirdi¤ini ekledi.
Türkiye’nin bu ülkelerle yak›n za-
manda ikili konferanslar düzenle-
yebilmesi için çal›flmalar› h›zlan-
d›rd›klar›n› söyleyen Bahar, bu
konferanslar dizisi ile Türkiye’nin
t›pta ne kadar ileri bir seviyede
oldu¤unu tan›tmak için uygun bir
platform oluflaca¤›n› da ekledi.

ÜLKEDEN ÇIKIfiTA VERG‹ ‹ADES‹
Türkiye’ye tedaviye gelen has-

talara uygulanan vergilendirme
ücretinin ülkeden ç›k›flta geri
ödenebilmesi için çal›flmalar yü-
rütüldü¤ünü söyleyen Bahar, yüz-
de 8 olarak uygulanan verginin
geri ödenmesi durumunda hasta
say›s›nda art›fl görülece¤ini kay-
detti. Ayr›ca, bu geri ödemenin
Türk turizmine de katk›s› oldu¤u-
nu söyleyen Bahar, gelen hastala-
r›n ayn› zamanda ülkeye döviz
b›rakt›klar›n›n unutulmamas›n›n
önemli oldu¤unu belirtti. Meri
Bahar Türkiye’ye giriflte uygula-
nan vize baflvuru formunda da
sa¤l›k turizmi seçene¤ini ekletme-
nin gelen turist say›s›nda sa¤l›k
rakam› elde etme konusunda
önemli bir ad›m olaca¤›n› ifade et-
ti. Bahar, bu konuda da gerekli
çal›flman›n yürütüldü¤ünü söyledi.

Türkiye t›pta bölge ülkelerinin çözümorta¤›
Türk-Amerikan ‹fl Konseyi Sa¤l›k Komitesi Baflka-
n› Meri Bahar, Türkiye’ye tedavi için yurtd›fl›ndan
çok say›da hasta geldi¤ini belirterek, “Türkiye ile-
ri düzey t›bbi tan› ve tedavi konular›nda bölgede-
ki ülkelerin önemli bir çözüm orta¤› oldu” dedi.

Konferanstan bir gün önce
gerçeklefltirilen aç›l›fl toplant›s›n-
da konuflma yapan DE‹K ‹cra
Kurulu Baflkan› Rona Y›rcal›,
Türkiye’nin sa¤l›k turizmine iler-
leyen dönemde daha fazla önem
vermesi gerekti¤ine de¤indi. Y›r-
cal›; “Hepimizin çok iyi bildi¤i
üzere ülke ekonomilerinde hiz-
met sektörlerinin pay› giderek
yükselmektedir ve medikal hiz-
metler bu alanda yükselen bir
y›ld›zd›r. Özel sektör kurulufllar›
son y›llarda çok say›da hizmet
gerçeklefltirdiler. 6 bine yak›n
hasta yata¤›, 30 bini aflk›n sa¤l›k
personeli ve 5 bin’den fazla dok-
torun bulundu¤u sektörde çok
yeni geliflmeler kaydediyoruz. Bu
hem Türkiye hem de çevre ülke-
ler için çok ciddi bir kazançt›r.

DE‹K olarak hizmet ihracat›nda
a¤›rl›kl› olarak iki temel sektöre
odakland›k. Turizm ve uluslara-
ras› müteahhitlik. Bugün bu iki
sektörün yaratt›¤› katma de¤erler
Türk ekonomisi için vazgeçil-
mezdir. Gerek döviz girdisi ge-
rekse istihdam yaratma kapasite-
sine bakt›¤›m›zda Türkiye’nin bu
iki sektörde büyük geliflme sa¤la-
d›¤›n› görüyoruz.

70 M‹LYAR DOLARA ULAfiTIK
Türkiye olarak hedefimiz 2013

y›l›nda dünyan›n 10 büyük eko-
nomisi aras›nda yer almak ise bu-
gün bu yelpazeyi çeflitlendirme-
miz gerekiyor. Sa¤l›k endüstrisi
bu yelpazenin genifllemesi için bi-
ze muazzam f›rsatlar sunuyor” de-
di. Türkiye’de sa¤l›k sektöründen

elde edilen gelirin 70 milyar dola-
ra ulaflt›¤›n› söyleyen Y›rcal›; “Bu-
gün 70 milyar dolar seviyesine
ulaflm›fl küresel sa¤l›k turizminin
önümüzdeki 10 y›l boyunca y›ll›k
yüzde 10 civar›nda büyümesi ön-
görülüyor. Türkiye’nin bu alanda
dünya çap›nda bir merkez olma
yolunda ilerledi¤ini düflünüyo-
rum, bölge ülkeleri olarak bu ge-
niflleyen pastadan hepimiz daha
fazla yararlanabilmeliyiz. Kan›m-
ca, bölge refah›n›n en önemli un-
surlar›ndan biri bu. Aram›zdaki
koordinasyonu ve iflbirli¤ini, etki-
leflimi artt›r›rsak, karfl›l›kl› doktor
e¤itim programlar› ve benzeri
projeler yarat›rsak bu hem ülke
nüfuslar›, hem de ülkelerimizin
ekonomileri için faydal› olacakt›r”
ifadelerini kulland›.

SA⁄LIK TUR‹ZM‹NE ÖNEM VERMEK GEREK HANG‹ ÜLKE
HANG‹ BRANfiTA

BAfiARILI
MACAR‹STAN

Difl

MALTA
Estetik Operasyonlar

H‹ND‹STAN
Kalp, Damar Cerrahi

KOSOVA-BOSNA HERSEK-
MAKEDONYA

Onkoloji, Pediatri,
Radyoterapi

AZERBAYCAN-KIRGIZ‹STAN
Kanser Tedavisi

Meri Bahar, ‘2015 y›l›na kadar y›lda 1milyon yabanc› hasta ve 1milyar dolar gelir hedefliyoruz’ dedi.

Yurtd›fl›ndan gelen hastalar›n Türkiye’yi tercihinde jine-
kolojik onkoloji ameliyatlar›ndaki baflar›n›n pay› yüksek.

Türkiye’ye en fazla hasta gönderen ülkeler aras›nda
Arnavutluk, Azerbaycan ve Bosna-Hersek yer al›yor.
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Türk ‹flbirli¤i ve Kal-
k›nma ‹daresi Baflkanl›¤›
(T‹KA), so¤uk savafl dö-
neminin ard›ndan yeni-
den flekillenen dünyaya
Türkiye’nin ayak uydura-
bilmek çabas›n›n bir arac›
olarak 1992 y›l›nda kurul-
mufltur. Dost ve kardefl
ülkeler ve akraba toplu-
luklarla iliflkilerin geliflti-
rilmesi amac›yla bir kal-
k›nma yard›m› örgütü ola-
rak kurulan T‹KA, bugüne
dek geleneksel d›fl politi-
ka enstrümanlar›n›n faali-
yet alan›n› tamamlay›c›
bir yaklafl›mla yurtd›fl›nda
pek çok proje ve faaliyeti
gerçeklefltirmifltir. Yurtd›-
fl›ndaki kültürel miras›m›-
z›n restorasyon projeleri
ile ihyas›ndan, Türkçenin
hinterland›nda Türkçe’nin
ö¤retilmesine ve tekrar
bir linguafranca olmas›na,
nüfusun iflgücü potansiye-
linin artt›r›lmas›ndan alt-
yap› hizmetlerine, sa¤l›k
hizmetlerinin iyilefltirilme-
sinden temiz su sa¤lama-
ya kadar insan hayat›na
iliflkin ne kadar altbafll›k
varsa her konuda çal›flma-
lar yürütmüfltür. Türki-
ye’nin kalk›nma yolunda-
ki deneyimlerini bölge ül-
kelerine aktararak bölge-
sinde ve dünyada bir ba-
r›fl ve istikrar kufla¤› olufl-
mas›nda katk›da bulunan
T‹KA’n›n faaliyetlerinin
hayati önemi, ça¤dafl
uluslararas› iliflkiler kura-
m› içerisinde Prof. Joseph
S. Nye taraf›ndan literatü-
re kazand›r›lan soft po-
wer (ince güç) kavram›
çerçevesinde çok daha iyi
anlafl›lacakt›r.

TÜRK‹YE’N‹N ‹MAJINA
OLUMLU KATKI

Prof. Joseph S. Nye,
‹nce Güç terimini bir dev-
letin zorlay›c› güçten (as-
keri araçlar veya ekono-
mik yapt›r›mlar) ziyade,
kültürü, de¤erleri ve ulus-
lararas› alandaki politika-
lar› ile di¤er aktörleri etki-
leyerek, normalde yapma-
yacaklar› bir hareketi yap-
t›rma veya belli bir du-
rumda belli bir hareketi
yapmalar›n›n önüne geç-
me olarak tan›mlamakta-
d›r. Ülkenin bu tür bir
nüfuz alan›na sahip ola-
bilmek için etkinlik gös-
termesi gereken bafll›ca
alanlar kamu diplomasisi
ve kalk›nma yard›m›d›r.
Bugün küçük devletlerin
hakim oldu¤u sorunlu
co¤rafyalar›n hemen hep-
siyle (Balkanlar, Orta Do-
¤u ve Afrika) ortak bir
kültürel geçmifli bulunan
ülkemizin, T‹KA arac›l›-
¤›yla yap›lan çal›flmalarla
hem kalk›nma yard›m›n›
artan bir ivmeyle bölge
ülkelerine ulaflt›rmas›,
hem de kamu diplomasisi
araçlar›n› harekete geçire-
rek Türkiye’nin imaj›na
olumlu katk› sa¤lamas›
bir tesadüf de¤ildir. T‹KA
söz konusu bölgelerde or-
taya ç›kan ihtiyaçlar› kar-
fl›lamak için, insana iliflkin
her konudaki projeleri
üstlenmekte ve ülkemizin
uzmanl›k kurulufllar›n›n
katk›lar›yla bu projeleri
gerçeklefltirmektedir. T‹-
KA, gerçeklefltirdi¤i proje-
lerle bölge halk›na ulafl-
maktad›r. Örne¤in Eti-

yopya’da ‹stanbul Büyük-
flehir Belediyesi iflbirli¤in-
de gerçeklefltirilen su ku-
yusu açma projeleriyle bir
milyonu aflk›n insana te-
miz içme suyu sa¤lanm›fl-
t›r. Gürcistan’da savafl s›-
ras›nda evleri harap olan
halka yönelik yap›lan 100
konut geçti¤imiz günlerde
törenle sahiplerine teslim
edilmifltir. K›r›m’da ana-
vatanlar›na dönen K›r›m
Tatar Türklerine Konut
Edindirme projesi kapsa-
m›nda düflük fiyatlara
bahçeli evler sat›n al›na-
rak hem bar›nma ihtiyaç-
lar› karfl›lanm›fl hem de
üretimde bulunmalar› için
gerekli toprak istifadeleri-
ne sunulmufltur. Make-
donya ve Kosova’da sü-
ren ar›c›l›k ve koyunculuk
projeleri ile bölge halk›-
n›n geçimlerini sa¤lamala-
r› temin edilmekte, proje-
yi yürütmek için kurulan
kooperatiflerle bölge hal-
k›na birlikte çal›flma de-
neyimi kazand›r›lmakta-
d›r. Ayr›ca sözgelimi ko-
yunculuk projesinden el-
de edilen yeni kuzular›n
baflka ailelere da¤›t›lmas›
ile projeler sürdürülebilir
k›l›nmaktad›r. Bu y›l›n
yaz aylar›nda aç›l›fl› yap›-
lan Bosna Hersek’teki
Mostar ‹nflaat Fakültesi
projesinde oldu¤u gibi,
e¤itim sektörüne de okul
tadilatlar› ve ders araç-ge-
reçleri temini ile katk›da
bulunulmaktad›r.

KÜLTÜREL M‹RASA
SAH‹P ÇIKTI

T‹KA, bu projelerin ya-
n› s›ra kültürel miras›m›z
olan tarihi eserlerin resto-
rasyon çal›flmalar›n› da
üstlenmifltir. Ukrayna/K›-
r›m’daki Zincirli Medrese
ve Hac› Giray Han Türbe-
si Restorasyonu, Koso-
va’daki Sinan Pafla ve
Mustafa Pafla Camileri
Restorasyonu, Makedon-
ya’daki Mustafa Pafla Ca-
mii Restorasyonu, Bosna
Hersek’teki Konjic Köprü-
sü Restorasyonu bu proje-
lerden birkaç›d›r. Efl za-
manl› olarak Kamu Diplo-
masisi çal›flmalar› kapsa-
m›nda, ilgili ülkelerden
akademisyenlerin ülkemi-
zi ziyaretleri proje bazl›
olarak gerçeklefltirilmekte,
ö¤renci ve gençlik grupla-
r›n›n ülkemizde e¤itim al-
malar› teflvik edilmekte ve
burslarla desteklenmekte-
dir. Bu çal›flmalar içinde
müstesna bir yeri olan
Türkoloji Projesi ile, Türk
Dilini ve Türk Edebiyat›n›
ö¤reten Türk Dili ve Ede-
biyat› Bölümleri kurul-
maktad›r. Yurtd›fl›nda
Türkçe yay›n yapan radyo
ve televizyonlar›n destek-
lenmesi ile de bir di¤er
önemli kamu diplomasisi
gereklili¤i yerine getiril-
mektedir.

Yukar›daki örneklerde
de görüldü¤ü üzere T‹KA,
Türkiye’nin kalk›nma yar-
d›m› alan›ndaki lider ku-
rulufludur ve çal›flmalar
yürüttü¤ü co¤rafyada ka-
mu diplomasisi etkinlik-
leri de gerçeklefltirmekte-
dir. T‹KA, yürüttü¤ü
çal›flmalarla Türkiye’nin
‹nce Gücü’nü dünyada
temsil etmektedir.

So¤uk savafl döneminin ard›ndan
yeniden flekillenen bir süreçte 1992 y›-
l›nda kurulan Türk ‹flbirli¤i ve Kalk›n-
ma ‹daresi Baflkanl›¤› (T‹KA) ile Türki-
ye’nin yard›m performans› dünya ge-
nelinde h›zla yükseliyor. Dost ve kar-
defl ülkeler ve akraba topluluklarla
iliflkilerin gelifltirilmesi amac›yla bir
kalk›nma yard›m› örgütü olarak ku-
rulan T‹KA’n›n bugüne dek gele-
neksel d›fl politikan›n faaliyet alan›-
n› tamamlay›c› bir yaklafl›mla yurtd›-
fl›nda pek çok projeyi gerçeklefltirdi-
¤ini kaydeden T‹KA Baflkan› Musa
Kulakl›kaya, yeni dönem çal›flmala-
r›n› anlatt›...

KALKINMA YARDIMININ
ETK‹NL‹⁄‹ HUSUSUNDA
DÜNYADAK‹ SON GEL‹fiMELER
NELERD‹R?

Dünyam›z, bundan yaklafl›k on y›l
önce, geliflmekte olan ülkelerde yok-
sullu¤un ortadan kald›r›lmas› amac›yla
haz›rlanan Biny›l Kalk›nma Hedefle-
ri’nin kabul edilmesine flahitlik etmifltir.
O tarihten bu yana, uluslararas› donör
camias› bu hedeflere ulafl›lmas› yönün-
de çaba gösterdi. Bu süre içinde, ulus-
lararas› toplumun bu hedeflerine ba¤l›-
l›¤›n› gösterecek befl önemli etkinlik
gerçeklefltirilmifltir. Bunlar: Monterrey
Toplant›s›; Yard›mlar›n Uyumlaflt›r›lma-
s› Üst Düzeyli Forumu; Yard›mlarda Et-
kinlik ‹kinci Üst Düzeyli Forumu; Yar-
d›mlarda Etkinlik Üçüncü Üst Düzeyli
Forumu; Yard›mlar›n Finansman› ve
Monterrey Kararlar›n›n Uygulanmas›
hakk›nda BM Uluslararas› Konferans›.

Yukar›daki befl önemli toplant› de-
¤erlendirildi¤inde, hepsinin birbirini ta-
mamlar nitelikte oldu¤u ve toplant›la-
r›n kalk›nma yard›mlar›n›n etkin bir bi-
çimde al›c›lara ulaflt›r›lmas› bak›m›n-
dan önemli olan sahiplenme, koordi-
nasyon ve uyumlaflt›rma, ülke sistem-
leri, yard›mlar›n öngörülürlü¤ü gibi ko-
nulara de¤indikleri görülmektedir.

GLOBAL ÖLÇEKTE TÜRK‹YE’N‹N
KALKINMA YARDIMI
SEKTÖRÜNDEK‹
YER‹ NED‹R?

Yükselen bir donör olarak Türkiye
geliflmekte olan ülkelere yönelik
yard›mlar›n›, 5 Haziran 1985’te
Devlet Planlama Teflkilat› taraf›n-
dan yap›lan Sahra-alt› ülkelere yö-
nelik 10 milyon dolar tutar›ndaki
yard›mdan bu yana sürdürmekte-
dir. Türkiye’nin bu ilk yard›m pro-
jesi çerçevesinde, Gambiya, Gine,
Gine Bissau, Moritanya, Senegal,
Somali ve Sudan’da kapasite art›r›-
c› çal›flmalar gerçeklefltirilmifltir.
Bununla birlikte, geliflmekte olan
ülkelere yönelik yard›mlar 1992 y›-
l›nda Türk ‹flbirli¤i ve Kalk›nma
‹daresi’nin (T‹KA) kurulmas› ile
kurumsall›k kazanm›flt›r. Bafllan-
g›çta Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›
ile ba¤›ms›zl›klar›n› kazanan ülke-
lerin acil ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
amac›yla kurulmufl olan T‹KA, za-
manla faaliyetlerini Balkanlar’a ve
akabinde Orta Do¤u ve Afrika ül-
kelerine do¤ru geniflletmifltir. Tür-
kiye’nin resmi kalk›nma yard›mla-
r›nda (RKY) 1990 ile 2007 y›llar›
aras›nda art›fl ve düflüfller yaflam›fl-
t›r. 1991 ile 1993 y›llar› aras›nda
söz konusu yard›mlardaki art›fl›,
1994 y›l›nda ani bir düflüfl izlemifl
ve ard›ndan 1995 ile 2003 y›llar›
aras›nda sürekli bir düflüfl yaflan-
m›flt›r. Bu düflüfllerin nedeni olarak

ise ülkenin 1994 ve 2001 y›llar›nda
yaflam›fl oldu¤u iki büyük ekono-
mik krizin etkisiyle ekonominin
gerilemesi ve kalk›nma yard›mla-
r›nda kesintiye gidilmesi gösterile-
bilir. Nisan 2005’te ülkemizin RKY
verilerinin toplanarak OECD’ye ra-
porlanmas› görevinin Devlet ‹sta-
tistik Enstitüsü’nden al›narak T‹-
KA’ya verilmesi sonucu, OECD
Kalk›nma Yard›mlar› Komitesi
(DAC) standartlar›na uygun flekil-
de 2004 y›l›na yönelik yap›lan ilk
çal›flma ile o y›la ait Türkiye’nin
yapt›¤› RKY toplam› 339,15 milyon
dolara yükselmifltir.

2004 y›l›ndan itibaren RKY mik-
tarlar›nda görülen art›fl›n sebepleri
olarak flunlar s›ralanabilir: i) Pakis-
tan’da meydana gelen deprem ve
Güney Asya’daki tsunami felaket-
leri sonras›nda yap›lan insani yar-
d›mlar›n düzenli flekilde raporlan-
mas›; ii) Türkiye’nin Afrika ve Or-
tado¤u’ya yönelik yeni yard›m
program›n›n etkileri; iii) di¤er ka-
mu kurumlar›n›n RKY faaliyetleri-
nin etkin flekilde raporlanmas›.

KALKINMA YARDIMI
RAPORLAMASI ‹LE ‹LG‹L‹
GÖREV‹N 2005 YILINDA T‹KA’YA
VER‹LMES‹ NE G‹B‹
DE⁄‹fi‹KL‹KLERE YOL AÇTI?

2005 y›l› faaliyet raporu haz›rl›kla-
r›nda T‹KA, kalk›nma yard›m› sa¤layan
ilgili tüm ulusal kurumlar ile istiflare
ederek ve mutabakata vararak, veri
toplama ve raporlama üzerine bir bilgi-
sayar program› gelifltirmifltir. Böylece,
daha önce uzun zaman alan ve kapsa-
y›c› olamayan veri toplama ifllemi, hem
daha k›sa sürede gerçeklefltirilebilir ha-
le gelmifl, hem de daha fazla ku-
rum/kuruluflun veri temini konusunda
kat›l›m›n› sa¤lam›flt›r.

D‹⁄ER DONÖRLERLE
KARfiILAfiTIRILDI⁄INDA TÜRK‹YE
KALKINMA YARDIMI SAHASINDA
NE DURUMDADIR?

Di¤er yükselen donörler ile k›yas-
land›¤›nda, Türkiye’nin kalk›nma yar-
d›m› performans›n›n oldukça iyi oldu-
¤u söylenebilir. OECD-DAC’›n 2009
Kalk›nma ‹flbirli¤i Raporu’na göre, Gü-
ney Kore 2006’daki yard›mlar›n› yüz-
de 48,6 artt›rarak 2007 y›l›nda 699
milyon dolarl›k yard›mda bulun-
mufltur. Böylece Güney Kore,
OECD üyesi olan fakat DAC üyesi
olmayan ülkeler aras›nda en fazla
yard›mda bulunan ülke olmufltur.
Türkiye ise, 2007’deki 602 milyon

dolar tutar›ndaki yard›mlar› ile Gü-
ney Kore’nin ard›ndan ikinci ol-
mufltur. Yükselen donörler aras›n-
da Türkiye, RKY performans› bak›-
m›ndan AB üyesi Polonya’y› geç-
mifl, ancak OECD-DAC’a yeni üye
olan Güney Kore’nin çok az farkla
gerisinde kalm›flt›r. OECD’nin per-
formans verilerine göre, 2007 y›-
l›nda Türkiye on Do¤u Avrupa ve
Balkan ülkesinin yedisine; onbir
Kafkas ve Orta Asya ülkesinin se-
kizine; ve sekiz Ortado¤u ülkesi-
nin dördüne yard›mda bulunan ilk
on ülke aras›nda yer alm›flt›r.

D‹⁄ER DONÖRLERLE MUKAYESE
ED‹L‹RSE, TÜRK‹YE EN ÇOK
HANG‹ ÜLKELERE VE
SEKTÖRLERE YÖNEL‹K
KALKINMA YARDIMI YAPIYOR?

Türkiye’nin resmi kalk›nma yard›m-
lar›ndan en çok yararlanan ülkeler Af-
ganistan, K›rg›zistan, Irak, Azerbaycan
ve Pakistan’d›r. Türkiye’nin RKY’sinin
yüzde 40’› bu befl ülkeye gitmektedir.
Sadece Afganistan ve K›rg›zistan,
Türkiye’nin RKY’sinin yüzde
23’ünü almaktad›r. Yard›mlardaki
bu da¤›l›m, Türkiye’nin Bat› Asya
ile iliflkilerini gelifltirmeye verdi¤i
önemi ve d›fl yard›mlar›n› bölgesel
istikrar› sa¤lamaya yönelik olarak
kullanmaya çal›flt›¤›n› göstermek-
tedir. Öte yandan, Güney Kore’nin
yard›mlar›ndan en çok yararlanan
befl ülke (Irak, Sri Lanka, Endo-
nezya, Kamboçya ve Vietnam) ül-
kenin toplam RKY’sinin yüzde
21’ini almaktad›r. Ülkenin ikili yar-
d›mlar›n›n ço¤u (yüzde 61) Asya
ülkelerine yöneliktir. Co¤rafi ya-
k›nl›k ve pek çok Asya ülkesinin
Kore’nin tecrübesinden yararlanma
iste¤i bu oran›n yüksek olmas›nda
etkilidir. Di¤er bir yükselen donör
olan Polonya ise yard›mlar›n› Bal-
kanlar ve eski Sovyetler Birli¤i ül-
kelerine yönlendirmifltir. Polon-
ya’n›n yard›mlar›ndan en çok ya-
rarlanan ülkeler Beyaz Rusya, Ka-
rada¤, Ukrayna ve Özbekistan
olup ülkenin tüm yard›mlar›n›n
yüzde 12’si bu ülkelere gitmekte-
dir. Türkiye, Güney Kore ve Po-
lonya’n›n yard›m yap›lar› gösteri-
yor ki, bu üç ülkenin yard›mlar›
post-emperyalist bir nitelik tafl›ma-
y›p tamamen güçlü kültürel ve ti-
cari ba¤lar ile co¤rafi yak›nl›kla
alakal›d›r. Sektörel olarak bak›ld›-
¤›nda ise, Türkiye ve Güney Ko-
re’nin yard›mlar›n›n daha çok eko-
nomik ve sosyal altyap›lar›n gelifl-

tirilmesine yönelik oldu¤u, Polon-
ya’n›n yapt›¤› yard›mlar›n ise de-
mokrasinin gelifltirilmesi, iyi yöne-
tiflim ve sivil toplumun inflaas› ça-
l›flmalar›na yönelik oldu¤u görül-
mektedir. Türkiye’nin kalk›nma
yard›mlar› daha çok e¤itim ve sa¤-
l›k alan›na yönelirken, Güney Ko-
re genel yard›m portföyüne bak›l-
d›¤›nda üretim sektörlerinin gelifl-
tirilmesine önem vermektedir.
Co¤rafi aç›dan bak›ld›¤›nda ise,
Türk ve Güney Kore RKY’lerinin
en az geliflmifl ülkelere yöneldi¤i,
Polonya RKY’sinin ise sadece dü-
flük gelir grubu ülkelerine yönelik
oldu¤u görülmektedir.

Türkiye kalk›nma yard›m› sa¤la-
d›¤› co¤rafi bölgelerde kayda de¤er
bir varl›k göstermektedir. Bununla
birlikte, de¤iflen uluslararas› kon-
jonktür ve son y›llarda meydana ge-
len do¤al afetler, Türkiye’nin yar-
d›mlar›n›n Afrika ve Ortado¤u’ya
yönelik genifllemesine neden ol-
mufltur. 2004 y›l›nda sadece 1,56
milyon ABD Dolar› olan Afrika’ya
yönelik yard›mlar›n 2007 y›l›nda
30,97 milyon ABD Dolar› olmas› da
bu geliflmenin göstergelerinden biri
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Türki-
ye’nin nüfuz alan› geniflledikçe kal-
k›nma yard›mlar› da hem co¤rafya
hem de yard›m sahas› bak›m›ndan
çeflitlenmektedir.

TÜRK‹YE’DEK‹ KURUMLARLA
T‹KA ARASINDAK‹ ‹fiB‹RL‹⁄‹N‹
NASIL SA⁄LIYORSUNUZ?

‹flbirli¤ini sürekli k›lmak için kurum-
larla protokoller imzal›yoruz ve bu fle-
kilde prensip ve uygulama aflamalar›n›
belirliyoruz. Son olarak DE‹K ile bir ifl-
birli¤i protokolü imzalad›k. T‹KA’n›n
görevlerinden biri de yurtd›fl›nda eko-
nomik verilerle ilgili Türk yat›r›mc›s›na
bilgi vermek. Bu minvalde, DE‹K ile
çok verimli bir bilgi al›flverifli yap›yoruz
ve ortak projeler yürütüyoruz.

Her ne kadar Türkiye donör toplu-
mu içinde yeni bir üye olsa da, kalk›n-
ma yard›mlar› alan›ndaki çabalar› ve
baflar›lar› hem ülke içinde hem de
uluslararas› arenada yak›ndan takip
edilmekte ve takdir edilmektedir.
Monterrey Toplant›s›’n›n ruhuna uy-
gun olarak geliflmekte olan ülkele-
rin kalk›nma çabalar›na Türkiye’de-
ki kamu kurumlar›, üniversiteler ve
STK’larla iflbirli¤i içinde destek ol-
maya çal›flmaktad›r. Çeflitli kurumla-
r›n insan kaynaklar›n›n yüksek yete-
nekleri ve kalitesi sayesinde, Türki-
ye kalk›nma yard›mlar› faaliyetlerini
çeflitlendirmifl ve geniflletmifltir.

DE‹K ile T‹KA iflbirli¤i ba-
flar›yla sürerken T‹KA
Baflkan› Musa Kulakl›ka-
ya, Türkiye’nin Do¤u Av-
rupa, Balkanlar, Kafkas-
lar, Orta Asya ve Ortado¤u
ülkelerine yard›mda bu-
lunan ilk on ülke içinde
yer ald›¤›n›, yard›mda
co¤rafi sahan›n giderek
geniflledi¤ini iletti.
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Musa Kulakl›kaya, Türkiye’nin yard›mlar›ndan en çok Afganistan, K›rg›zistan, Irak, Azerbaycan ve Pakistan’›n yararland›¤›n› söyledi.
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DE‹K 2009 YILINDA DA
DURDURAK B‹LMED‹

1988 y›l›nda bafllad›¤›m›z serüvenin 21.
y›l›nda 494 etkinlikle y›l›n neredeyse yar›s›-
n› günde iki toplant›yla geçirdik. ‹fladamla-
r›m›z› dünyan›n dört bir yan›ndan getirdi¤i-
miz yabanc› ortaklar›yla biraraya getirerek
yeni iflbirliklerine vesile olduysak ne mutlu
bize. Say›n Cumhurbaflkan›m›z Abdullah
Gül yurt d›fl› ziyaretleri ile birlikte 19 top-
lant›m›zda bizlerin yan›nda oldu. Say›n Bafl-
bakan›m›z da özel sektörün temsilcisi olarak
gördü¤ü ve benim de Yönetim Kurulu Bafl-
kanl›¤›’n› yürüttü¤üm DE‹K’i 13 toplant›da
yaln›z b›rakmad›. Yerli ve yabanc› 124 Ba-
kan DE‹K toplant›lar›nda Türk özel sektörü-
ne hem küresel krizden kurtulman›n yollar›-
n› hem de ticareti art›rman›n püf noktalar›n›

anlatt›. Bu y›l DE‹K çat›s› alt›nda çal›flmalar›-
na bafllayacak 3 yeni ifl konseyimizle say›-
m›z 85’i buldu. 2008 y›l›nda bafllatt›¤›m›z
aç›l›m sürecimizi 2009 y›l›nda daha da h›z-
land›rarak devam ettiriyoruz. Bizler Türk ifl
dünyas›n›n yükledi¤i sorumlulu¤u yerine
getirebilmek için uzman kadromuz ve bafla-
r›l› yöneticilerimizle gece gündüz çal›fl›yoruz.
Türk ekonomisini ve yat›r›m ortam›n› yabanc›
ortaklar›m›za daha fazla tan›tmak dünyan›n
en büyük ekonomileri s›ralamas›nda daha
yukar›lara ç›kmak için bugüne kadar göster-
di¤imiz özverili çal›flmay› bundan sonra da
gösterece¤iz. 2009 y›l›nda gerek yeni yay›nla-
r›m›z gerekse yeni projelerimizle çal›flmalar›-
m›za h›z kesmeden devam edece¤iz.

Tam 21 y›ld›r Türk özel sektörünün güveni ve des-
te¤i ile gerek Türkiye’de gerekse yurt d›fl›nda çok
fley baflard›k. 2009 y›l› bizim için dolu dolu geçti.

D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu
(DE‹K), Küçük ve Orta Öl-
çekli Sanayi Gelifltirme ve
Destekleme ‹daresi Baflkanl›¤›
(KOSGEB) ile iflbirli¤i proto-
kolüne imza att›. Sanayi ve
Ticaret Bakan› Zafer Ça¤la-
yan, TOBB Baflkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, DE‹K ‹cra Ku-
rulu Baflkan› Rona Y›rcal› ve
KOSGEB Baflkan Vekili Mus-
tafa Kaplan’›n kat›l›m›yla 14
Ocak’ta gerçeklefltirilen imza
töreninde konuflan Hisarc›kl›-

o¤lu, söz konusu protokol ile
KOB‹’lerin, uluslararas› piya-
salara aç›lmas›n› sa¤lamay›,
rekabet güçlerini art›rmay› ve
ekonomik krizlere karfl› daya-
n›kl› hale getirilmesini amaç-
lad›klar›n› belirtti. DE‹K’in,
KOB‹’lerin küresel piyasalarda
etkin bir flekilde ifl yapabilme-
si için çal›flmalar yürüttü¤üne
iflaret eden Hisarc›klo¤lu, Pro-
tokol’ün hedefinin, KOB‹’leri
uluslararas› piyasaya açmak
oldu¤unun alt›n› çizdi.

Yurtd›fl›nda yaflayan Türk ifla-
damlar›n› ayn› çat› alt›nda top-
lay›p ortak bir platform yarat-
ma düflüncesinden yola ç›k›la-
rak geçti¤imiz y›l kurulan
Dünya Türk ‹fl Konseyi
(DT‹K) bu y›l web sitesini de
Türk özel sektörünün hizme-
tine sundu. Konsey bünye-
sinde gerçeklefltirilen faali-
yetlerin genifl bilgisine yer
verilen web sitesinde, hem
haz›rlanan raporlar› hem de
konseyin yürüttü¤ü faaliyet-
leri takip etmek mümkün.

www.dtik.org.tr adresinde fa-
aliyet veren internet portal›,
ifladamlar›n›n bilgiye an›nda
ve do¤ru flekilde eriflmlerini
amaçl›yor. Pekçok ülkede da-
¤›n›k halde bulunan Türk özel
sektörü temsilcileri oluflturu-
lan forum ortam›yla birlikte
birbirleriyle iletiflim kurabile-
cek. Bugüne kadar gerçeklefl-
tirilen etkinliklerin detayl› bil-
gisinin yer ald›¤› web sitesin-
den çal›flmalar› yürütülen yeni
faaliyetlerin bilgisine ulaflmak
da mümkün.

“Fransa’da Türk Mevsimi” etkin-
likleri kapsam›nda DE‹K, üzeri-
ne düflen görevi yürütmeye de-
vam ediyor. Paris’teki “Bi-
zans’tan ‹stanbul’a: ‹ki K›tan›n
Liman›” sergisi ve “Türkiye-Fran-
sa ‹liflkileri” bafll›kl› konferansa
kat›lan DE‹K, Türk özel sektörü-
nü temsil etmeye devam ediyor.
2010 y›l›n›n Japonya’da Türk y›l›
ilan edilmesiyle birlikte Japon
özel sektörleri ile s›k› bir çal›flma
halinde olan DE‹K yeni projele-
rini de bu dönemde hayata ge-
çirmeyi planl›yor.

DTM koordinasyonun-
da Türk-Hindistan ‹fl
Konseyi MOSDER ve ‹s-
tanbul ‹hracatç›lar Birli-
¤i ifl birli¤i ile Ocak
2009 tarihinde Hindis-
tan’n›n Mumbai ve Yeni
Delhi kentlerine bir zi-
yaret düzenlendi. Türk
mobilya sektörünün en
büyük temsilcilerinden
oluflan 30 kiflilik ekip
Hindistan’›n ticaret mer-

kezi Mumbai ve Yeni
Delhi flehirlerinde mo-
bilyalar›n› sergileyerek
Hintli ithalatç›lar ve sa-
nayicilerle bir araya gel-
di. Mumbai ve Yeni
Delhi’de 200’e yak›n
kurum ile görüflen Türk
mobilyac›lar ayr›ca
Mumbai Belediye Bafl-
kan› ve Hindistan Tica-
ret Bakanl›¤› temsilcileri
ile temaslarda bulundu.

Türk özel sektörünün d›fla aç›lan
kap›s› olma misyonunu 21 y›ld›r
sürdüren DE‹K, çal›flmalar›n› inter-
net ortam›nda da yerli yabanc› ka-
mu ve özel sektör temsilcileri pay-
laflmaya devam ediyor. ‹n-
ternet portal›nda hem Türk-
çe hem de ‹ngilizce çal›flma-
lar yürüten DE‹K, yabanc›
ülkeler olan iletiflim a¤›n› ye-
niledi. DE‹K’in ingilizce web
sitesi turkey-now.org’a tafl›na-
rak gerek Türkiye’deki yeni-
likleri gerekse yurt d›fl›nda
yürüttü¤ü faaliyetlerini web
sitesinden duyurmaya devam
ediyor. DE‹K’in bünyesinde fa-
aliyet gösteren 85 ifl konseyinin
faaliyetlerinin duyuruldu¤u web
sitesinde ayn› zamanda Türkiye’de
haz›rlanan raporlar, yay›nlar ve
faydal› adreslere de yer veriliyor.
Öncelikli olarak ABD’de yaflayan
Türk ifladamlar›na hizmet vermek
amac›yla kurulan turkey-now.org
flimdi yenilenen yüzüyle hem
ABD hem de tüm dünyada
bulunan Türk giriflim-
cisinin bilgisine
sunuluyor.

DE‹K, Türkiye’de yaflanan kabine
de¤ifliminin ard›ndan göreve yeni
bafllayan ve görev de¤iflimi yaflayan
Bakanlar› yeni dönemde de iflbirli¤i
halinde olabilmek için makamlar›n-
da ziyaret etti. Devlet Bakan› Zafer
Ça¤layan, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakan› Taner Y›ld›z, Devlet Bakan›
ve Baflbakan Yard›mc›s› Ali Baba-
can, Kültür ve Turizm Bakan› Er-

tu¤rul Günay, Maliye Bakan› Meh-
met fiimflek, Sanayi ve Ticaret Ba-
kan› Nihat Ergün, Devlet Bakan›
Hayati Yaz›c›, Devlet Bakan› ve
Baflmüzakereci Egemen Ba¤›fl ile
biraraya gelen DE‹K ‹cra Kurulu
Baflkan› Rona Y›rcal› hem DE‹K’i
tan›tt› hem de Bakanl›k deste¤i-
nin DE‹K çal›flmalar›nda çok
önemli oldu¤unu iletti.

DE‹K bünyesinde kurulan ifl
konseylerine 2009 y›l›nda 3 ta-
ne daha eklendi. Say›lar› 85
olan DE‹K ifl konseylerine bu
y›l Türk-Kenya ‹fl Konseyi,
Türk-Yemen ‹fl Konseyi ve
Türk-KKTC ‹fl Konseyi de ek-
lendi. DE‹K’in Afrika aç›l›m
stratejisi yönünde geçti¤imiz
y›l bafllatt›¤› çal›flmalar›n›n de-
vam› olarak bu sene bölgede
iki ifl konseyi daha kurdu. Ye-
men ve Kenya’da kurulan ifl
konseyleri ile Afrika’da haliha-
z›rda yürütmekte oldu¤u çal›fl-
malar›na h›z kazand›rabilmek
ve Türkiye’nin özellikle bu
bölgedeki gücünü artt›rmak

amac›yla kurulan ifl konseyleri
2010 y›l›nda çal›flmalar›n› h›zla
sürdürecek. Daha önce kuru-
lan ancak 1992 y›l›nda faali-
yetlerine son verilen Türk-
KKTC ‹fl Konseyi ise, özellikle
ülkede yaflanan son dönem
geliflmeleri ve siyasi iliflkilerde
yaflanan yeni geliflmeler ›fl›¤›n-
da konseye 2009 y›l›nda yeni-
den hayat verildi. KKTC ile
yeni dönemde yak›n çal›flma-
lar yürütülece¤i öngörülerek
yeniden yap›land›r›lan Türk-
KKTC ‹fl Konseyi’nin yak›n za-
manda iki ülke yetkililerini bi-
raraya getirerek çal›flma plan›
oluflturmas› hedefleniyor.

2009 y›l›nda 189’u yurtd›fl›nda olmak
üzere toplam 494 etkinlik gerçeklefl-
tiren D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu
(DE‹K), gerçeklefltirdi¤i etkinliklerle
pekçok ülkeden sanayici ve üst ör-
gütlerle Türk sanayiciyi aras›nda köp-
rü kurdu. Bu y›lki etkinliklerle yerli ve
yabanc› 25 bin civar›nda ifladam›n› bi-
raraya getiren DE‹K, kriz döneminde

geleneksel pazarlarda yaflaanan daral-
ma nedeniyle yeni ülkelerle ticari ba¤›
güçlendirmeye çal›flt›. Krizde yeni pa-
zarlar için kollar› s›vayan DE‹K, Asya
Pasifik, Uzakdo¤u ve Afrika ülkeleriy-
le birebir ba¤lant› kurdu. Kostarika,
Brezilya, Kenya, Sudan, Çin, Viet-
nam’a seyahatler düzenleyerek ifl
adamlar›yla devri alem yapt›.

Türk özel sektörünün ve Türkiye’nin iç
ve d›fl pazarlar›n›n detayl› olarak anlat›l-
d›¤› DE‹k ve Türkiye Tan›t›m Filmi, 2009
y›l›nda bölgesel ayr›mlara bölündü. Her
bölgenin farkl› özellikleri olmas› fikrin-
den yola ç›k›larak haz›rlanan Bölgesel
Tan›t›m Filmleri flimdi daha kapsaml›. Af-
rika, Körfez ve Ortado¤u, AB, Amerika,
Asya Pasifik ve Avrasya bölgelesine özel
olarak haz›rlanan bu filmlerde hem tica-
rete hem de bölgelerin genel özelliklerine
kapsaml› bir flekilde yer veriliyor. Yurtiçi
ve yurtd›fl›ndaki etkinliklerde yabanc› ka-
t›l›mc›lara sunulan DE‹K filmi flimdi bölge-
sel ayr›m›yla birlikte yabanc› özel sektör
temsilcilerinin bilgisine sunulacak.

Özellikle sektörel anlamda yeni
yap›lanmalar oluflturmaya çal›-
flan DE‹K, bu çerçevede konsey-
lerin çat›s› alt›nda sektörel alt ko-
miteler oluflturdu. Türkiye’de ya-
flana geliflmelere göre grupland›-
r›lan bu alt komiteler gerek ticari
gerekse ekonomik kalk›nmaya
ivme kazand›r›lmas› yönünde
haz›rl›klar›n› sürdürüyor. Türk-
Amerikan ‹fl Konseyi çat›s› alt›n-

da kurulan Sa¤l›k Komitesinin,
geçti¤imiz haftalarda gerçeklefl-
tirdi¤i Sa¤l›k Konferans› çerçeve-
sinde Türkiye’nin sa¤l›k ve t›p
turizmini kalk›nd›rma projesi gi-
bi daha pek çok giriflime ön
ayak olmas› hedeflenen Alt Ko-
mitelerin 2010 y›l›nda uluslar
aras› çal›flmalara dahil olmas›
için gerekli platformlar›n olufl-
turulmas› öngörülüyor.

DE‹K ana organ› olan ifl kon-
seyleri bünyesinde yeni bir ça-
l›flma bafllat›ld›. Türkiye’nin
önümüzdeki dönemde en çok
önem arz eden ülkelerle daha
yak›ndan çal›flabilmesi ve eko-
nomik kalk›nman›n refah düze-
yine eriflebilmesi için yürütülen
çal›flmada, Almanya, Çin, Hin-
distan ve Amerika’da hedef eya-

let ve flehirler belirlendi. Be-

lirlenen eylalet ve flehirlerin pa-
noramas›n›n ç›kar›ld›¤› bu çal›fl-
ma DE‹K Yönetim Kurulu onay›
ile raporlanarak hangi bölgede
hangi sektör ön plana ç›kt›¤› ve
hangi bölgenin Türkiye ile yat›-
r›ma müsait oldu¤u analiz edil-
meye baflland›. ‹fl konseylerinin
s›kl›kla çal›flmalar yürüttü¤ü bu
bölgeler pilot seçilere çal›flma-
n›n araflt›rma aya¤› tamamland›.

DE‹K’in Anadolu Aç›l›m›
çerçevesinde yürüttü¤ü
çal›flmalar›ndan biri ola-
rak gösterilen Oda Tem-
silcili¤i projesi kadro sa-
y›s›n› giderek art›r›yor.
39 Oda Temsilcisinin fa-
al olarak görev yapt›¤›
projede hedef KOB‹’leri
ve Anadolu’daki iflletme-
leri de ihracat ve ithalat
alan›nda ekonomiye ka-
zand›rmak. Anadolu’da
bulunan bu iflletmelerin
uluslar aras› arenada da-
ha verimli ifl yapabilme
imkân›n› yakalamalar› ve
DE‹K’in yurt d›fl›nda yü-
rütmeye çal›flt›¤› misyo-
nunda yararla-

nabilmeleri ana fikrin-
den yola ç›k›larak ger-
çeklefltirilen çal›flmada
Türkiye’nin pek çok böl-
gesinde yer alan odala-
r›nda görev yapan tem-
silciler gerek sektörel
gerekse piyasalar konu-
sunda firmalara yönelik
çal›flmalar yürütüyor.
DE‹K’in Türk özel sektö-
rüne yönelik gerçeklefl-
tirdi¤i en önemli projele-
rinde biri olarak nitelen-
dirilen Oda Temsilcili¤i
projesinde yeni dönem-
de de farkl› aç›l›mlar ya-
p›lmas› öngörülüyor.

T‹KA ike yak›n iflbirli¤i içerisin-
de çal›flan DE‹K Koordinatörleri
geçti¤imiz Ocak ay›nda T‹KA
taraf›ndan gelen talep üzerine
T‹KA’n›n yurtd›fl› ofislerinde gö-
rev yapan ülke koordinatörleri-
ne bir brifing verdiler. T‹KA
Baflkan› Musa Kulakl›kaya, Bafl-
kan Yard›mc›lar›, Daire Baflkan-

lar› ve uzmanlar›n da kat›ld›¤›
brifingte DE‹K ve ‹fl Konseyleri-
nin bölgesel ve ülkesel faaliyet-
leri hakk›nda k›sa ve güncel bil-
gi verildikten sonra T‹KA Koor-
dinatörlerinin sorular›n› yan›tla-
yan DE‹K Koordinatörleri olas›
iflbirli¤i hususlar› hakk›nda da
görüfl al›flveriflinde bulundular.

DE‹K, geçti¤imiz y›l D›fliflleri Bakanl›-
¤›’n›n da deste¤i ile dünyan›n dört
bir yan›nda görev yapan yüzden faz-
la Türk büyükelçisini Türk özel sek-
törü ile bir araya getirerek Türk ifl
adamlar›n›n yurt d›fl›nda karfl›laflt›¤›
sorunlara çözüm bulabilmek ve Tür-
kiye’nin ticaret hacmini art›rmak için
yeni hedef noktalar› üretebilmek
amac›yla özel toplant›lar düzenledi.
Bu çal›flma sonucunda Türk giriflim-
cileri, Türk büyükelçileri ile daha ya-
k›ndan çal›flma f›rsat› bularak yeni ifl
birlikleri ve yurt d›fl›ndaki temaslar›n-

da destek alabilmek için görüflmeler-
de bulundu. DE‹K, bu sene de Türki-
ye’de çal›flmaya bafllayacak olan ya-
banc› büyükelçiler ile görüflerek ça-
l›flman›n di¤er aya¤› için faaliyete
geçti. Türkiye’ye yeni atanan yabanc›
büyükelçiler ile tan›flma ve çal›flma
toplant›lar› düzenleyen DE‹K, yeni
atanan büyükelçilere Türk özel sek-
törünün küresel çerçevede nas›l daha
iyi çal›flmalar yürütebilece¤i sorusu-
nun yan›tlanmas› konusunda Türk
giriflimcilerinin s›k›nt›lar›n› ve kendi-
lerinden beklenen destekleri iletiyor.

DE‹K 2009 y›l›nda Uluslar aras› Para
Fonu (IMF), ‹stanbul Finans Merkezi
(‹FM) ve Euromoney çerçevesinde
ortak çal›flmalar yürüttü. IMF’nin Tür-
kiye’de gerçeklefltirdi¤i Ola¤an Y›ll›k
Toplant›lar› kapsam›nda “Küresel
Kriz ve Yükselen Piyasalar: Türkiye
Deneyimi” isimli bir toplant› gerçek-
lefltiren DE‹K, bu toplant› s›ras›nda
ekonomik krizin afl›labilmesi ve Türk
özel sektörünün piayasalara olan gü-

veninin nas›l artt›r›labilece¤ine yöne-
lik görüfllerini paylaflt›. ‹stanbul’un
metropol flehri olarak an›lmas›yla
birlikte kalk›nma plan› çerçevesinde
finans merkezi kurulmas› karar› al›n-
m›flt›. DE‹K bu merkez taraf›ndan
yürütülecek projelere yak›ndan des-
tek verecek. Ayr›ca DE‹K, her y›l ‹s-
tanbul’da düzenlenen Euromoney
Yat›r›m ve Finans Konferanslar› ile ifl-
birli¤i halinde olmaya devam ediyor.

■ 1. Viyana Ekonomi Forumu
Çerçevesinde ‹mzalanan ‹flbirli¤i
Anlaflmas›

■ Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC
aras›nda imzalanan Eylem Plan

■ DE‹K katk›s› ile S›rbistan
Ekonomi bakanl›¤› ve Türk
firmas› aras›nda imzalanan
iflbirli¤i anlaflmas›

■ Türk-Kore ‹fl Konseyi ve SBC
(Small & Medium Business
Corporation) aras›nda iflbirli¤i
anlaflmas› (20 Nisan 2009, ‹stanbul)

■ Türk-Singapur ‹fl Konseyi ve
SBF (Singapore Business
Federation) aras›nda ‹fl Konseyi
anlaflmas› (12 Haziran 2009,
‹stanbul)

■ Türk-Çin ‹fl Konseyi ve
Zheijang Province-Department of
Commerce aras›nda iflbirli¤i
anlaflmas› (7 Temmuz 2009,
‹stanbul)

■ Türk-Hindistan ‹fl Konseyi ve
FINER (Federation of Industries &
Commerce of North Eastern Region)
aras›nda iflbirli¤i anlaflmas› (24
A¤ustos 2009, ‹stanbul)

■ Türk-Vietnam ‹fl Konseyi ve
VCCI (Vietnamese Chamber of
Commerce and Industry) aras›nda
‹fl Konseyi anlaflmas› (30 Ekim
2009, Hanoi)

■ Türk-Tayvan ‹fl Konseyinin ikinci
ortak toplant›s›nda karfl› kanat
kuruluflu olan CIECA ile birlikte
imzalanan Joint Statement (5 May›s
2009, ‹stanbul)

■ Zhejiang Material Industry
International Co. ve Habafl
firmas› aras›nda 10 milyon dolar
tutar›nda özel çelik alafl›m›
sektöründe anlaflma

■ Zhejiang Orient Engineering
Co. Ltd.ve Gülsan aras›nda 5
milyon 150 bin dolar tutar›nda
hidroelektrik santrali anlaflmas›

■ Zhejiang Orient Engineering
Co. Ltd.ve ARC aras›nda 5 milyon
dolar tutar›nda hidroelektrik
santrali anlaflmas›

■ Zhejiang Metals & Minerals
Imp. & Exp. Corp. ve KCIC
(Khimsyntez Chemical Industry
Corp.) firmas› aras›nda 20 milyon
dolar tutar›nda maden ihracat›
anlaflmas›

■ Zhejiang Orient Engineering
Co. Ve Bereket Enerji aras›nda
16 milyon dolar tutar›nda
hidroelektrik enerji santrali
anlaflmas›

■ Çin Ulusal Elektrik Ekipman›
fiti (CNEEC) ve Cenay Group

■ Euroasia China Ltd and
S›notrade

■ Inner Mongolia Mengniu Dairy
Group Ltd. ve F›nd›k Tan›t›m Grubu

■ M›nmetals Steel Ltd fiti ve
Promeks D›fl Ticaret Afi

■ S›nosteel Corporation Steel Ltd.
fiti. ve Promeks D›fl Ticaret A.fi.

■ Euroas›a Ch›na Ltd. and
Çolako¤lu Metalurji Afi

■ Cumhurbaflkan›n›n Çin
ziyaretinin Xian aya¤›nda, TOBB
ve Xian Ticareti Gelistirme
Konseyi arasinda ve Konya
Ticaret Odasi ile Xian Ticareti
Gelistirme Konseyi arasinda birer
isbirligi anlasmasi imzalandi. (27
Haziran 2009)

■ Türk-Türkmen karfl› kanad›n›n
yeniden yap›land›r›lmas›
çerçevesinde Türkmenistan
Sanayi ve Ticaret Odas› ile 21
may›s 2009 tarihinde ifl konseyi
kurulufl anlaflmas› imzalanm›flt›r.

■ Türk-Rus ‹fl Konseyi ile Rusya
Federasyonu sanayici, giriflimci
ve iflverenler birli¤i Moskova
flubesi aras›nda imzalanacak
iflbirli¤i anlaflmas›

DE‹K, KOSGEB ile iflbirli¤i
protokolüne imza att›

189’u yurtd›fl›nda 494 etkinlik yapt›

Türk Kore ‹fl Konseyi ve Seul mer-
kezli Small Business Corporation
aras›nda imzalanan iflbirli¤i anlaflma-
s› kapsam›nda ve “Endüstriyel Uz-
man De¤iflimi Program›” çerçevesin-
de SBC Endüstriyel Koordinatörü
Seong-Tae Park, 5 Ekim’de DE‹K’te
üç ay süre ile görev yapmaya baflla-
d›. Mr.Park bulundu¤u süre içerisin-

de Koreli ve Türk firmalar aras›nda
somut iflbirli¤i süreçlerinin bafllamas›
için çaba sarfedecek. Kore firmalar›
için Korece “Türkiye Ekonomisi ve
Yat›r›m F›rsatlar› El Kitab›” haz›rla-
may› amaçlayan Mr.Park ayn› sürede
Koreli firmalar ile iflbirli¤i yapmak
isteyen Türk firmalar› için de uygun
partnerler bulmay› hedefliyor.

Kore’yle endüstriyel uzman de¤iflimi

DT‹K web sitesi aç›ld›

Kenya, Yemen ve KKTC’de ifl konseyi

Bölgesel filmleri tan›t›yor

Rapor ve yay›nlara yenileri eklendi

Alt komite yap›lanmas› oluflturdu

MOSDER ilemobilyada iflbirli¤i

IMF, ‹FMVEEuromoney ileortakçal›flmalar

Temsilci kadrosu geniflledi

Bölgeler analiz ediliyor

‘Fransa’da
Türk Mevsimi’
etkinlikleri

DE‹K 2009 y›l›nda Türk özel
sektörünün bilgisine sunmak
için haz›rlad›¤› rapor ve yay›n-
lar›na yenilerini ekledi. Fore-
ign Affairs, Turkey in Figures,

Turkey Real Estate, Kobiler
‹çin 10 Ad›mda Yurtd›fl›

Seyahati K›lavuzu, De-
loitte ile iflbirli¤inde
How to do Business,

ve DE‹K Araflt›rma ve ‹fl Gelifl-
tirme Departman› taraf›ndan
haz›rlanan Almanya Eyalet
Bültenleri 2009 y›l› yay›nlar›
aras›nda yerini ald›. Kurumsal
‹letiflim Koordinatörlü¤ü tara-
f›ndan haz›rlanan Kurumsal
Katalog ve Üye Katalo¤u da
DE‹K’in 2009 çal›flmalar› ara-
s›nda önemli bir yer tutuyor.

turkey-now.org yenilendi

Bakanl›klar ziyaret edildi

Türk özel sektörüne büyükelçilerden destek

TIKA Koordinatörlerine brifing verildi

ÖNEML‹ ANLAfiMALARA KATKI SA⁄LANDI

‹lk iki haftas›nda 20 bin kifli
taraf›ndan ziyaret edilen,
“Babil’in Ötesinde: M.Ö.
‹kinci Yüzy›lda Sanat, Ticaret
ve Diplomasi” sergisi, Do¤ufl,
Do¤an, Koç ve Sabanc› grup-
lar›yla birlikte Türk-Amerikan
‹fl Konseyi (TA‹K) ana spon-
sorlu¤unda, 18 Kas›m 2008’de
New York’ta sanatseverlere
kap›lar›n› açm›flt›. ABD’nin en
prestijli müzelerinden biri
olan Metropolitan Sanat Mü-
zesi’nde hala ziyaretçilerini
a¤›rlamakta olan sergi Mart
2009’a kadar sürdü. Serginin
18-19 Kas›m’da düzenlenen
aç›l›fl faaliyetleri Türk-Ameri-
kan ‹fl Konseyi (TA‹K) Yürüt-
me Kurulu üyelerinin yan› s›-

ra Türkiye ve ABD’den üst
düzeyde ifl ve sanat çevrele-
rinin kat›l›m› ile gerçekleflti-
rildi. “Babil’in Ötesinde” ser-
gisi, M.Ö. ikinci yüzy›lda Ya-
k›n Do¤u’da yaflam›fl krallar,
diplomatlar ve tüccarlar ara-
s›ndaki etkileflimin sonucunda
ortaya ç›kan ve co¤rafyam›z›n
bu etkinliklerin befli¤i oldu¤u-
nu ortaya koyan sanat eserle-
rini bir arada merakl›klar›na
sunuyor. Sergide, asilzade s›-
n›f›n›n yer ald›¤› saraylardan,
tap›naklara ve Bodrum Sualt›
Arkeoloji Müzesi’nde sergile-
nen 3300 y›ll›k Uluburun Ba-
t›¤›’ndan ç›kar›lan tarihi eser-
lerden, kral mezarlar›na yak-
lafl›k 350 obje yer al›yor.

Kültürel çal›flmalar devam ediyor
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DE‹K’‹N 2009 YILI

85 700
‹fi KONSEY‹ ÜYE

DE‹K’in 2009 y›l›n›
de¤erlendiren
Hisarc›kl›o¤lu, çal›flmalar›na
h›z kesmeden devam
edeceklerini söyledi.
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Türkiye d›fl ticarette 9 ülkeye verdi-
¤i aç›k ile 9 ayda 34 milyar 280 milyon
dolar döviz kayb›na u¤rad›. Ocak-Ey-
lül döneminde Rusya, Çin, ABD, Al-
manya, Güney Kore, Hindistan, Uk-
rayna, Japonya ve ‹talya’ya 1 ile 11.8
milyar dolar aras›nda de¤iflen tutarlar-
da d›fl ticaret aç›¤› veren Türkiye’nin
bu ülkelere verdi¤i aç›k, toplam d›fl ti-
caret aç›¤›n›n yüzde 126.8’ine karfl›l›k
geldi. Bu arada Türkiye’nin Rusya,
Çin, ABD ve Almanya’ya karfl› verdi¤i
aç›k, Türkiye’nin d›fl ticaret aç›¤›n›n
yüzde 98’ini oluflturdu. Türkiye ‹sta-
tistik Kurumu verilerinden yap›lan
derlemeye göre, Ocak-Eylül dönemin-
de toplam d›fl ticaret aç›¤› 27 milyar 26
milyon dolar olurken, en fazla d›fl ti-
caret aç›¤› verilen 9 ülke ile ticarette
yaflanan döviz kayb› toplam aç›¤›n
yüzde 126.8’ine ç›kt›. Türkiye bu dö-
nemde Rusya’ya 11 milyar 772.5 mil-
yon dolar, Çin’e 7 milyar 800.9 mil-
yon dolar, ABD’ye 3 milyar 883.3 mil-
yon dolar, Almanya’ya 2 milyar 984
milyon dolar, Güney Kore’ye 2 milyar
100.3 milyon dolar, ‹talya’ya 1 milyar
236.6 milyon dolar d›fl ticaret aç›¤›
verdi. Bu dönemde Türkiye’nin Ja-
ponya’ya verdi¤i d›fl ticaret aç›¤› 1
milyar 875.2 milyon dolara, Ukray-
na’ya verdi¤i d›fl ticaret aç›¤› 1 mil-
yar 605.1 milyon dolara, Hindistan’a

verdi¤i d›fl ticaret aç›¤› ise 1 milyar
22.2 milyon dolara ulaflt›. Bu arada
Türkiye’nin Rusya, Çin, ABD ve Al-
manya’ya karfl› verdi¤i aç›k, toplam
d›fl ticaret aç›¤›n›n yüzde 98’ini
oluflturdu. 2009 y›l›n›n 9 ayl›k dö-
neminde Türkiye söz konusu 4 ül-
keye 26 milyar 440.7 milyon dolar
d›fl ticaret aç›¤› verdi.

DIfi T‹CARET AÇI⁄I
YÜZDE 53.7 GER‹LED‹

D›fl ticaret aç›klar›nda krizin yarat-
t›¤› durgunluk nedeniyle yaflanan ge-
rileme de dikkati çekti. Ocak-Eylül
döneminde geçen y›l›n ayn› dönemi-
ne göre toplam d›fl ticaret aç›¤› yüzde

53.7 azald›. Aç›k Rusya’da yüzde 40.6,
Çin’de yüzde 29.6, ABD’de yüzde
38.3, Almanya’da yüzde 34.2, Güney
Kore’de yüzde 28.8, ‹talya’da yüzde
50.6, Ukrayna’da yüzde 51.9, Japon-
ya’da yüzde 37.9, Hindistan’da yüzde
33.5 azal›fl gösterdi.

Türkiye y›l›n 9 ay›nda 1 milyar do-
lar›n üzerinde d›fl ticaret aç›¤› verdi¤i
9 ülkeyle birlikte: Arjantin, Avustralya,
Avusturya, Bangladefl, Belçika, Brezil-
ya, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Eston-
ya, Endonezya, Finlandiya, Fransa,
Güney Afrika, Hollanda, ‹ran, ‹span-
ya, ‹sveç, Kanada, Kazakistan, Kuveyt,
Macaristan, Malezya, Özbekistan, Pa-
kistan, Polonya, Portekiz, Romanya,

Slovakya, Tayland, Tayvan’a karfl› da
difl ticaret aç›¤› verdi. Türkiye’nin en
yüksek d›fl ticaret fazlas› verdi¤i ülke
ise 3 milyar 77.9 milyon dolar ile Irak
oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 937.1 milyon
dolar ile ‹sviçre, 1 milyar 702.7 milyon
dolar ile M›s›r, 1 milyar 624.1 milyon
dolar ile Birleflik Arap Emirlikleri, 1
milyar 607.8 milyon dolar ile ‹ngiltere
izledi. Türkiye’nin d›fl ticaretinde 9 ay-
da fazla oluflan di¤er ülkeleri ise Azer-
baycan, Bulgaristan, Danimarka, Fas,
Gürcistan, H›rvatistan, ‹srail, KKTC,
Liberya, Libya, Lübnan, Marshall
Adalar›, S›rbistan, Slovenya, Suriye,
Suudi Arabistan, Tunus, Türkmenis-
tan, Yunanistan oluflturdu.

Ocak-Eylül döneminde
toplam d›fl ticaret aç›-
¤›nda kara delik daha da
büyüdü. En fazla d›fl ti-
caret aç›¤› verilen 9 ülke
ile ticarette yaflanan dö-
viz kayb› toplam aç›¤›n
yüzde 126.8’ine ç›kt›.DE‹K Kurucu kurulufllar›

aras›nda yer alan Türkiye
Seyahat Acentalar› Birli¤i
(TÜRSAB) Baflkan› ve DE‹K
yönetim kurulu üyesi Bafla-
ran Ulusoy, 2010 y›l›nda 30
milyon ziyaretçi ve 25 mil-
yar dolar turizm geliri he-
deflediklerini söyledi. Ulu-
soy yapt›¤› aç›klamada, glo-
bal ekonomik krizin dünya
turizm sektörünü de etkile-
di¤ini, Türk turizminin ise
krizde yerini korudu¤unu
belirterek, ‘’Kriz döneminde
en iyisi biziz, nazar de¤me-
sin. Art›k, 2010’u düflünüyo-
ruz. 2010’da da hedefimiz
30 milyon turist, 21 milyar
döviz’’ dedi.Gelecek y›l tu-
rizm sektörünün beklentile-
rine iliflkin soruyu cevaplan-
d›r›rken dinlence ihtiyac›n›n
k›s›lamayaca¤›n› ifade eden
Ulusoy, ‘’Biz turizmciler, si-
ze rüya gösteriyoruz ve onu
gerçeklefltiriyoruz. Onun

için en iyi rüyay› görmek
mecburiyetindeyiz’’ diye ko-
nufltu. GAP bölgesinin kül-
tür ve inanç turizmi aç›s›n-
dan önemli potansiyele sa-
hip oldu¤unu, bu nedenle
bölgeye gelecek turistlerin
taleplerini karfl›layacak sos-
yal tesislerin art›r›lmas› ge-
rekti¤ini bildiren Ulusoy, hü-
kümetin aç›klad›¤› yeni Teflvik
Yasas›’nda Güneydo¤u ve Do-
¤u’ya büyük teflvikler verildi-
¤ini ve bunun içinde turizm
sektörünün de yer ald›¤›n›
an›msatt›. Ulusoy, turizm sek-
törüne verilen teflvikleri gayet
iyi bulduklar›n› kaydetti. TÜR-
SAB Baflkan› Ulusoy, ‘’Bu böl-
ge de bir markad›r. GAP böl-
gesine gelen ziyaretçi say›s›n›
art›rmay› hedefliyoruz. Turiz-
min canlanmas› bölgenin
ekonomik aç›dan kalk›nma-
s› için de önemli. Turizm,
bölgenin kaderinde bir de-
¤ifliklik yapabilir’’ dedi.

2010 y›l›nda havaliman› ve
havaalanlar›ndaki toplam tra-
fi¤in 88 milyon yolcuya yük-
selmesi öngörülüyor. Hava
meydanlar›ndaki yolcu trafi-
¤inin yaklafl›k yüzde 91’i ger-
çekleflen Atatürk, Antalya,
Esenbo¤a, Adnan Menderes,
Dalaman, Bodrum/Milas,
Adana, Trabzon ve Sabiha
Gökçen Havalimanlar›nda
kapasitelerinin art›r›lmas›na
yönelik yat›r›mlar öncelik ala-
cak. Türkiye’de hava mey-

danlar›ndaki yolcu trafi¤inin
yaklafl›k yüzde 91’i Atatürk,
Antalya, Esenbo¤a, Adnan
Menderes, Dalaman, Bod-
rum/Milas, Adana, Trabzon
ve Sabiha Gökçen havali-
manlar›nda gerçeklefltiriliyor.
Bu meydanlar›n kapasitele-
rinin art›r›lmas›na yönelik
yat›r›mlar ile hizmet stan-
dartlar›n›n yükseltilmesi ve
hava trafik yönetimi ile il-
gili projeler sektör aç›s›n-
dan önceli¤ini koruyor.

H›zla artmaya devam
eden dünya nüfusu, 7 mil-
yar s›n›r›na dayand›. Birlefl-
mifl Milletler Nüfus Fonu
(UNFPA) tahminlerine göre,
2009 y›l› nüfusu 6 milyar
829,4 milyon oldu. Dünya
nüfusu, 2050 y›l›nda 9 mil-
yar 150 milyonu bulacak.

Birleflmifl Milletler Nüfus
Fonu (UNFPA) verilerine gö-
re, 2009 y›l›nda nüfusu 1 mil-
yar 198 milyon olan Hindis-
tan, 415,8 milyonluk art›flla 1
milyar 613,8 milyona ulaflacak
ve flu anda kendisinden 147,8
milyon daha fazla nüfusa sa-
hip Çin’in 196,8 milyon önüne
geçecek. Bu dönemde Pakis-
tan 154,4, Nijerya 134,4, Eti-
yopya 91, ABD 89,2, Kongo

Demokratik Cumhuriyeti 81,5,
Çin 71,2 milyon artacak. Tür-
kiye nüfusu ise 74,8 milyon-
dan 22,6 milyonluk art›flla
97,4 milyona yükselecek. Ha-
len Türkiye nüfusundan az
bir nüfusa sahip olan Kongo
Demokratik Cumhuriyeti nü-
fusta Türkiye’yi geçerken, Al-
manya geride kalacak. Bu
dönemde, büyük nüfuslu ül-
kelerden Japonya’da 25,5,
Rusya’da 24,8 ve Almanya’da
11,7 milyonluk nüfus azalma-
s› olacak. ABD, 89,2 milyonla
geliflmifl ülkeler içindeki en
yüksek nüfus art›fllar›ndan
birini gerçeklefltirerek nüfu-
sunu 314,7 milyondan 403,9
milyona ç›karacak ve üçün-
cülükteki yerini koruyacak.

DE‹K Üyesi Gürifl ‹nflaat’›n Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Niyazi Erdo¤an,
yurt d›fl›nda hizmet veren müteahhit-
lerin teminat mektubu sorunu nede-
niyle bunu istemeyen ülkelere yönel-
mek zorunda kald›klar›n› belirterek,
‘’Yani daha riskli pazarlara, hatta ma-
y›n tarlalar›na gidifller bafllad›. Afrika,
Afganistan gibi riskli bölgelere gidili-
yor. Bunlar yanl›fl demiyorum, flartla-
r›n getirdi¤i durumlar bunlar’’ dedi.
Müteahhitlik sektörünün sorunlar›na
iliflkin görüfllerini ileten Ziraat Banka-
s›’n›n eski genel müdürlerinden olan
Gürifl ‹nflaat Yönetim Kurulu Baflkan›
Niyazi Erdo¤an, Türk müteahhitlik
sektörünün sorunlar›n›, müteahhitli-
¤in tan›m› olmamas›, teminat mektu-
bu s›k›nt›s› ve iflçilik maliyetlerinin
yüksekli¤i olmak üzere üç ana bafll›k
alt›nda s›ralad›.

‹lk olarak Türkiye’de müteahhitli-
¤in tarifinin net olmad›¤›n› anlatan Er-
do¤an, ‘’‹spanya’da flu anda 6 tane
taahhüt grubu var. Bizde ise s›rf Mü-
teahhitler Birli¤ine kay›tl› 150 dola-
y›nda müteahhit var’’ diye konufltu.
Özellikle alt yap› yat›r›mlar›n›n yo-
¤unlaflt›¤› 80’li y›llarda çok say›da
taahhüt flirketinin ortaya ç›kt›¤›n›
hat›rlatan Erdo¤an, genellikle bunla-
r›n karl› ifller oldu¤unu, dolay›s›yla
taahhüt firmalar›n›n bir anda büyü-
dü¤ünü ve kazand›klar›n› de¤iflik
sektörlere yat›rd›¤›n› anlatt›.

Sektörün 1980’lerde böyle bir ‘’lale
devri’’ geçirdi¤ini anlatan Niyazi Er-
do¤an, 1990’lara gelindi¤inde ise dev-
letin fonlama s›k›nt›s› çekmesi ve ön-
celiklerin de¤iflmesi nedeniyle iç pi-
yasan›n darald›¤›n› söyledi. Bu dö-
nemde Türk müteahhitlerin ülkedeki
etkinlikler azal›rken yurt d›fl›na aç›l-
maya bafllad›klar›n› hat›rlatan Erdo-
¤an, flöyle devam etti:’’Hatta çok risk-
li bölgelere gittiler, Orta Asya, Arabis-
tan ve Libya gibi. O deneyimlerden
baz› fleyler de ç›kt› ortaya. Türkiye’de
iflini yürüten müteahhitler, uluslarara-
s› deneyimsizliklerinden çok paralar
kaybetti. Türkiye zaman da kaybetti.
Hatta baz› alacaklar devlet sorunu ha-
line geldi. O kal›nt›lar halen duruyor.’’

Büyük firmalar yurt d›fl›nda firma-
lar kurarak yabanc› bankalardan al-
d›klar› teminat mektuplar› ile ifllerini
gördü¤ünü anlatan Niyazi Erdo¤an,
‘’Ama kaç tanesi sahip bu imkâna, sa-
y›lar› 10’u geçmez. Peki di¤erleri ne
oldu? Bunlar›n ifl yapma zorunlulu¤u
var, sabit giderleri var. O zaman bu
flartlar› istemeyen ülkelere yani da-
ha riskli may›n tarlalar›na gidifller
bafllad›. Afrika, Afganistan gibi riskli
bölgelere gidilmeye baflland›. Bun-
lar (yanl›fl) falan demiyorum, flartla-
r›n getirdi¤i durumlar bunlar’’ diye
konufltu. Türkiye’den yurt d›fl›na gö-
türdükleri bir iflçinin maliyetinin bin
500-2 bin dolar oldu¤unu, oysa ye-
rel iflçi kulland›klar›nda bu maliye-
tin 150-200 dolara indi¤ini anlatan
Gürifl ‹nflaat Yönetim Kurulu Bafl-
kan›, dolay›s›yla Türk firmalar›n ço-
¤u zaman kilit personel d›fl›nda ye-
rel iflçi çal›flt›rd›klar›n› anlatt›.

Türk müteahhitleri çözüm bekliyor

Turizmcinin hedefi
30 milyon ziyaretçi

Artan dünya nüfusu
7 milyar kifliye dayand›

Baflaran Ulusoy, 2010 y›l› için hedef büyüttüklerini ifade etti.

2010 y›l›nda kamunun ve özel
sektörün sabit sermaye yat›r›mla-
r›nda gözdesi ulaflt›rma olacak.
Kamu 2010 y›l› yat›r›mlar›nda
yüzde 31.9 ile en fazla yat›r›m pa-
y›n› ulaflt›rma sektörüne ay›r›r-
ken, özel sektörde bu pay yüzde
22.4 oldu. Kamunun gelecek y›l
ulaflt›rmaya 14 milyar 206 milyon
TL, özel sektörün ise 30 milyar
701 milyon TL yat›r›m yapmas›
öngörülüyor. Böylece, özel ve ka-
munun ulaflt›rmaya yapaca¤› yat›-
r›m 44 milyar 906 milyon TL ola-
cak. Devlet Planlama Teflkilat›’n›n
(DPT) 2010 Genel Ekonomik He-
defler ve Yat›r›mlar Raporu’na gö-
re, cari fiyatlarla 2010 y›l›nda özel
sektörün 136 milyar 813 milyon TL,
kamunun 44 milyar 477 milyon TL
sabit sermaye yat›r›m› yapmas›
hedefleniyor. Toplam sabit ser-
maye yat›r›mlar›n›n ise 181 milyar
290 TL olmas› bekleniyor.

‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan
15-16 Aral›k 2009 tarihleri aras›nda
temas› “Sürdürülebilir Rekabet Gü-
cü: Kriz Sonras› Yeni Yön” olarak
belirlenen “‹SO 8.Sanayi Kongresi
‹novasyon Sergisi”nin düzenlene-
cek. Bu kongre ile firma ve kurum-
lar›n, yenilikçi ve teknoloji öncelik-
li ürün veya sonuçlanm›fl projeleri-
ni tan›tmalar› ve iflbirlikleri olufltu-
rabilmeleri amaçlan›yor. DE‹K’in
de yer alaca¤› kongrede ayn› za-
manda bu y›l bir de “‹novasyon
Sergisi”nin düzenlenecek. Firma ve
kurumlar, sergiye konu ürün veya
sonuçlanm›fl projelerini “Bilgi”, “Fi-
kir ve Proje”, “‹novasyon” tematik
alanlar›nda yer alacak standlarda
sergileyebilecekler. Daha fazla bil-
gi için: www.iso.org.tr/kongre

Müteahhitlik sektöründe yaflanan s›-
k›nt›larla birlikte, inflaat sektöründe
de umutlar 2011’e kald›. En iyi ihti-
malle 2011’de toparlanma sürecine
girmesi tahmin edilen inflaat sektö-
rünün bu y›l yüzde 20 civar›nda kü-
çülmeyle kapamas› ve 2010 y›l›nda
da küçülmeye devam edece¤i öngö-
rülüyor. DE‹K kurucu kurulufllar›
aras›nda Türkiye Müteahhitler Birli-
¤i taraf›ndan haz›rlanan ‘’‹nflaat
Sektörü Analizi’’ne göre, inflaat sek-
töründe 2002-2006 döneminde ya-
flanan ve 2006 y›l›nda yüzde 18,5
ile doruk noktas›na ulaflan büyüme,
2007 y›l›nda h›z kesti ve 2008 y›-
l›nda ise küçülmeye dönüfltü.

‹NfiAATTA
UMUTSUZ TABLO

2010’da 88 milyon yolcu
havayolunu tercih edecek

Havaliman› yolcu trafi¤indeki art›fl yat›r›mlar› da h›zland›racak

Ulaflt›rma
yat›r›mlar›n
gözdesi olacak

‹SO 8. Sanayi
Kongresi

Türkiye’nin en fazla d›fl ticaret aç›¤› verdi¤i ülkelerin bafl›nda Rusya, Çin, ABD ve Almanya geliyor.

Türk müteahhitler
teminat mektubu
s›k›nt›s› ve iflçilik
maliyetlerinden
flikayetçi.

TÜRK‹YE’DENYURTDIfiINA
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Dünya Bankas› Baflekonomisti In-
dermit Gill, yoksullu¤un her yerde ar-
taca¤›n› belirterek, “Ayn› fley Rusya ve
Türkiye’yi de etkileyecek. Türkiye’de
iflsizlik iki kat›na ç›km›fl durumda...”
dedi. IMF-Dünya Bankas› Y›ll›k Top-
lant›lar› kapsam›nda düzenlenen ‘’Av-
rupa ve Orta Asya Ekonomik Güncel-
lefltirmesi’’ konulu bas›n toplant›s›nda
konuflan Gill, kriz tam bitiyor diye dü-
flünmediklerini, Avrupa ve Orta Asya
bölgesinde toparlanman›n prematüre
durumda oldu¤unu söyledi.

Bölgede 350 milyardan fazla d›fl
borcun vadesinin geldi¤ine dikkati çe-
ken Gill, 2010 y›l›nda bütün bunlar›n
nas›l finanse edilece¤inin daha belli ol-
mad›¤›n› belirtti. Gill, ‘’Bölgedeki aile-
ler için de durum iyi de¤il. Yoksulluk
ve iflsizlik yükselmekte, 2009’da yok-
sulluk ve iflsizlikte 5 milyon düflüfl
beklerken 2009 sonunda yoksulluk
bu kadar artm›fl olacak’’ dedi. Gelifl-
mekte olan ülkeler için çok fazla iyi
bir durum olmad›¤›n› ifada eden

Gill, d›fl borçlar›n devletler için bir
yerde ‘’kara bulutlar’’ getirdi¤ini söy-
ledi. Gill, flunlar› kaydetti: “Her sene
orta s›n›fta büyüme vard›, bu sene
durum tersine dönüyor. Yoksul olan
insan say›s› 15 milyona ç›kacak.

KALP KR‹Z‹NE BENZ‹YOR
Bu bölgede 145 milyon fakir insan

var. Yoksulluk her yerde artacak. Ay-
n› fley Rusya ve Türkiye’yi de etki-
leyecek. Orta s›n›f da yoksulluktan
etkileniyor. ‹flsizlik her yerde yük-

selmifl durumda. En fazla Balt›k ül-
keleri, Türkiye, Ukrayna’da... Tür-
kiye’de iflsizlik iki kat›na ç›km›fl
durumda...” Dünya Bankas› Bölge
Baflkan Yard›mc›s› Philippe Le Ho-
uerou da, küresel krizin haneleri
vurdu¤unu ifade ederek, “2008 Ey-
lül mali krizini bir kalp krizine
benziyor. Birazc›k toparlanma ifla-
retleri görmekteyiz. Bu kriz Avrupa
ve Orta Asya ülkelerini çok etkile-
di” dedi. Houerou, G-20’nin yafla-
nan kalp krizini sona erdirdi¤ini,
bu yeni koalisyon mekanizmas›na
müteflekkir olunmas› gerekti¤ini,
Avrupa düzeyinde artan bir iflbirli¤i
ortam› tesis edildi¤ini belirtti.

Bölgedeki iflsizli¤in 8,3 milyon-
dan 11,4 milyona ç›kt›¤›n› ifade eden
Houerou, ayn› flekilde yoksullu¤un
da artt›¤›n›, flimdi bölgede yoksul-
lukla bo¤uflmak zorunda kalacak in-
san say›s›n›n 15 milyon oldu¤unun
tahmin edildi¤ini vurgulad›.

Uluslararas› Enerji Ajans›
(International Energy
Agency-‹EA) Direktörü Dr.
Fatih Birol, Türkiye’nin
enerji kaynaklar› bak›m›n-
dan fakir bir ülke oldu¤u-
nu, mutlaka nükleer enerji-
ye yönelmesi gerekti¤ini ve
ak›ll› politikalar izlemeye
devam etmesi durumunda
da enerji naklinde dünya-
n›n bir numaral› ülkesi ola-
bilece¤ini söyledi. Türki-
ye’nin enerji kaynaklar› ba-
k›m›ndan fakir bir ülke ol-
du¤una iflaret eden Dr. Fa-
tih Birol, ülkenin her ge-
çen gün artan enerji ihtiya-
c›na dikkat çekti. Birol,
Türkiye’nin enerji konu-
sunda atmas› gereken
ad›mlar›n da israftan kaç›n-

ma, nükleer ve yenilenebi-
lir enerjiye yat›r›m olarak
dile getirdi. Nükleer enerji
konusunda Türkiye’nin da-
ha fazla vakit kaybetmeden
bir karar almas› tavsiyesin-
de bulunan Birol, “Türki-
ye’de nükleer enerjiye ciddi
olarak yat›r›m yap›lmal› ve
bu konuda zaman kaybe-
dilmemeli. Türkiye son de-
rece fleffaf bir flekilde en
ileri teknolojileri sa¤layan
ve yine Türkiye’ye arz çe-
flitlili¤ini getirecek ülkelerle
çal›fl›p en k›sa zamanda
güçlü bir flekilde nükleer
enerjiye yat›r›m yap›lmal›.
Türkiye’nin enerji sistemi-
nin ana sütunlar›ndan biri-
sinin mutlaka nükleer enerji
olmas› gerekiyor” dedi.

DE‹K üyesi ‹fl Yat›r›m’›n
konu¤u olarak Türkiye’ye
gelen ve “Küresel Krizin
Neresindeyiz” bafll›kl› bir
konferans veren ünlü ikti-
satç› Prof. Dr. Nouriel Ro-
ubini, “Küresel ekonomide
gözlenen bu toparlanman›n
yavafl m›, h›zl› m›, V fleklin-
de mi yoksa U fleklinde mi
olaca¤› bir kenara... Benim
inanc›m flu ki, ABD, Avrupa
ve Japonya’da art›k tünelin
ucunda ›fl›k görünmeye
baflland›. ‹nsanlar›n güve-
ninde bir iyileflme gözleni-
yor. Ancak politika koyucu-
lar› do¤ru zamanda do¤ru
ad›mlar› atmazlarsa her za-
man ikinci bir dip yapma,
yani krizin W fleklinde ge-

liflme ihtimali de var” dedi.
Roubini, geliflmifl ülkelerde-
ki ekonomik daralma nede-
niyle yükselmekte olan
ekonomilerin, yeni süreçte
öne geçme ihtimalleri üze-
rindeki tart›flmalar› flu söz-
lerle de¤erlendirdi: “Çin ve
Hindistan küresel ekono-
mik büyümenin motoru, lo-
komotifi olamaz. Çin’in
GSYH’s› 3 trilyon dolar
iken, ABD’nin 15 trilyon
dolar. Avrupa ve Japon-
ya’n›n da birlikte GSYH’s›
40 trilyon dolara ulafl›yor.
Bu da büyük bir boyut far-
k› yarat›yor. Çin ve Hindis-
tan’›n tüketim harcamas›
nerdeyse ABD’nin alt›da
biri düzeyinde.”

S›cak paran›n çekim alan› içinde
yer alan 10 ülkeden biri olan Tür-
kiye, yabanc› yat›r›mc›lar için kar
ve gelir transferleri için adeta ‘cen-
net’ oldu. Yabanc› yat›r›mc›lar,
2002 y›l› bafl›ndan 2009 y›l›n›n
A¤ustos sonuna kadar olan 8.5 y›l-
l›k dönemde Türkiye’deki do¤ru-
dan yat›r›mlardan elde etti¤i kar-
lar ve portföy yat›r›mlar›ndan
sa¤lad›klar› getirilerin 35 milyar
333 milyon dolarl›k bölümünü
ülkelerine transfer etti.

Merkez Bankas› ödemeler den-
gesi verilerinden yap›lan hesapla-
maya göre an›lan dönemde yaban-
c›lar, Türkiye’deki do¤rudan yat›-
r›mlar›ndan elde ettikleri karlar›n
11 milyar 240 milyon dolar› ile
borsa, devlet iç borçlanma senetle-

ri gibi finansal araçlara yapt›klar›
portföy yat›r›mlar›ndan kazand›kla-
r› 24 milyar 93 milyon dolar› yurt
d›fl›na transfer ettiler. Böylece an›-
lan dönemde Türkiye’de elde edi-
len karlar›n 35 milyar 333 milyon
dolarl›k bölümü ülkeden ç›karak,
baflka ekonomilere akm›fl oldu.

2009 y›l›nda kriz nedeniyle do¤-
rudan sermaye girifli geçen y›la gö-
re azal›rken, ‘do¤rudan’ yat›r›mlar-
dan elde edilen karlardan yap›lan
transferlerin de son bir y›lda azal-
d›¤› gözlendi. Geçen y›l 8 ayl›k
dönemde do¤rudan yat›r›mlarda 2
milyar 271 milyon dolar kar trans-
feri yaflan›rken, 2009 y›l›n›n ayn›
döneminde bu rakam yüzde 21.8
oran›nda azalarak, 1 milyar 775
milyon dolara geriledi. Do¤rudan

yat›r›mlarda kar transferleri 2000
y›l›nda 300 milyon dolar düzeyin-
de gerçekleflirken, 2002’de 401
milyon dolara, 2003 y›l›nda 643
milyon dolara yükselmiflti. 2004
y›l›yla birlikte belirgin bir flekilde
artan kar transferleri, do¤rudan
yat›r›mlarda 1 milyar 43 milyon
dolara ulaflm›flt›.

Do¤rudan yat›r›mlarda kar
transferi 2005’te 1 milyar 51 mil-
yon, 2006’da 1 milyar 182 milyon
ve 2007 y›l›nda 2 milyar 208 mil-
yon dolara ç›kt›. 2008 y›l› sonunda
ise 2 milyar 937 milyon dolarl›k bir
kar transferi yafland›. Bu geliflme-
lerle do¤rudan yat›r›mlarda 2003
bafl›ndan bu yana gerçekleflen top-
lam kar transferi 11 milyar 240 mil-
yon dolar düzeyine ç›kt›.

Yenilenebilir ve
nükleer enerjiye
yat›r›m yap›lmal›

Roubini: Tünelin
ucunda ›fl›k göründü

Yenilenebilir enerji yat›r›m›, Türkiye’nin atmas› gereken ad›mlardan biri.

‹ngiltere D›fliflleri Bakan› David
Miliband, Türkiye’nin AB üyeli¤inin
önemini vurgularken “imtiyazl› or-
takl›k” talebine iliflkin olarak bu
yöndeki kayg›lar›n modern Türki-
ye’nin ne oldu¤una iliflkin “statik ve
demode bir görüfl”e dayand›¤›n›
söyledi. David Miliband, Londra’da-
ki Uluslararas› Stratejik Etüdleri
Enstitüsü’nde yapt›¤› konuflmada
Türkiye’nin, insan haklar› standart-
lar›n› yerine getirmesi, ordunun ro-
lü ve güçler ayr›l›¤› konular›n› ele
almas› halinde AB üyesi olmas› ge-
rekti¤ini vurgulad›. Avrupal›n›n ol-
man›n, ›rk veya din de¤il, de¤erlerle
ilgili bir konu oldu¤unun alt›n› çi-
zen Miliband, laik bir Müslüman ül-
kesinin üyeli¤e al›nmas›n›n Birli¤i’ni
güçlendirece¤ini söyledi.

Avrupa Birli¤i Komisyonu taraf›n-
dan haz›rlanan bir raporda, Türki-
ye’nin 2050 y›l›nda 60 bin dolar kifli
bafl›na gelire ulaflabilece¤i iddia edil-
di. Raporda, pembe tablolar yan›nda
uyar›lar yer al›rken, reel sektörün
2000-2001 döneminden daha keskin
bir yavafllama yaflad›¤›, analiz yapan
birçok kifliye göre flimdiki krizi yen-
menin, d›fl ortam›n zay›fl›¤› ve son
y›llarda iç talebi ateflleyen d›fl serma-
ye ak›fllar›ndaki k›s›tl›l›k nedeniyle
uzun süre alaca¤› kaydedildi. Rapo-
run Türk ekonomisinin gelece¤ine
iliflkin bölümünde ise flöyle denildi:
“2002-2007 y›llar› aras›nda kaydedi-
len oldukça yüksek reel GSY‹H bü-
yüme oranlar›, Türkiye’nin önemli
bir uzun vadeli büyüme potansiye-
linden yararland›¤›n› göstermifltir.
Devam eden ve di¤er ekonomilere
yetiflme sürecinin temel yönlendirici-
leri nüfus (Türkiye’nin nüfusu tü-
müyle gençtir, medyan yafl› 27 ve
y›lda yüzde 1.3 artmaktad›r), çeflitli
ve giriflimci bir insan sermayesi te-
meli, Avrupa ve Asya aras›nda bir
kavflak olarak stratejik konumu ve
görece çekici ifl ortam› olabilir.”

‹mtiyazl›
ortakl›k statik
bir görüfl

Türkiye’nin kifli
bafl›na geliri 60
bin dolar olacak

Türkiye’nin Avrupa Birli-
¤i üyeli¤i karfl›tl›¤› ile tan›-
nan, AB ülkelerinden Avus-
turya’n›n bas›n›, Türkiye’nin
birçok bölgesinin Avru-
pa’n›n birçok bölgesinden
daha Avrupal› oldu¤u yoru-
munu yapt›. Avusturya’da
yay›mlanan Salzburger
Nachrichten gazetesi, Tür-
kiye’nin birçok bölgesi, Av-
rupa’n›n birçok bölgesinden
daha Avrupal› oldu¤unu be-
lirtti. Haber’e göre, gazete,

Gaziantep kentindeki eko-
nomik geliflmlere dikkat
çekti¤i haberinde “fiehrin
eski tarihi, üç üniversitesi ve
en önemlisi 70 bin kiflinin
ekmek paras› kazand›¤›, ye-
fleren bir sanayi bölgesi var.
Gaziantep’in nüfusu son
y›llarda adeta patlama
yapt› ve 1,6 milyona ulaflt›.
Art›fl devam ediyor. Burada
ticaret ve ekonomiyle u¤ra-
flanlar›n umudu Avrupa Birli-
¤i üyeli¤i” diye yazd›.

Türkiye’nin baz› bölgeleri
Avrupa’dan daha Avrupal›

Uluslararas› Para Fonu (IMF) Orta
Do¤u ve Orta Asya Direktörü Mesud
Ahmed, küresel ekonomik krizden
Orta Asya ve Kafkas bölgesinde yer
alan petrol ihracatç›s› ülkelerin,
enerji kaynaklar›na sahip olmayanla-
ra göre daha etkilendi¤ini bildirdi.
Ahmed, IMF ve Dünya Bankas› top-
lant›lar› kapsam›nda düzenlenen
“Orta Asya Ekonomik Görünümü’’
bafll›kl› toplant›da, IMF’nin Kafkaslar-
da ve Orta Asya ekonomilerinde ge-
lecek y›l s›n›rl› bir düzelmenin ya-
flanmas›n› bekledi¤ini, küresel eko-
nomik krizden fliddetli bir flekilde et-
kilenen bölge ülkelerinin 2008 y›l›n-
da yüzde 6,6 olan büyüme h›z›n›n
bu y›l yüzde 1,5’a düflmesinin bek-
lendi¤ini ifade etti. Ahmed, enerji ih-
racatç›s› olan ülkelerden Azerbay-
can, Türkmenistan ve Özbekis-
tan’n›n uzun vadeli enerji ihracat
sözleflmelerinin mevcut olmas› ve
uluslararas› piyasalara ba¤lar›n›n çok
kuvvetli olmamas› sayesinde 2009’da
yüksek büyüme h›zlar›na ulaflaca¤›-
n›, 2010 y›l›nda da daha yüksek bü-
yüme h›z›na ulaflaca¤›n› belirtti.

Enerji kayna¤›
olanlar krizden
az etkilendi
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Salzburger Nachrichten gazetesi, Gaziantep’i örnek gösterdi.

Yabanc› yat›r›mc›lar, 8.5 y›lda Türkiye’deki do¤rudan yat›r›mlardan elde ettikleri karlar›n ve portföy getirilerin 35milyar dolar›n› ülkelerine transfer etti.

TÜRK‹YE YABANCI YATIRIMCI ‹Ç‹N CENNET

Yaflanan ekonomik krizin
etkisiyle yoksullu¤un her
yerde artaca¤›n› öngören
Dünya Bankas› Bafleko-

nomisti Indermit Gill, bu
durumun Türkiye’yi de
etkileyece¤ini söyledi.

TOPARLANMA‹fiARETLER‹BAfiLADI
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ABD Baflkan› Barack Obama ve Baflba-
kan› Recep Tayyip Erdo¤an’›n gelecek ay
Beyaz Saray’da gerçeklefltirece¤i genifl kap-
saml› görüflme öncesinde, iki ülke aras›nda-
ki yak›n iliflkileri destekledi¤ini söyleyen
TOBB/DE‹K Baflkan› M.Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
bununla birlikte ekonomik ve ticari iliflkile-
rin bu ortakl›¤›n gerçek potansiyelini yans›t-
mad›¤›n› vurgulad›.

D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu (DE‹K)
Türk-Amerikan ‹fl Konseyi, dokuz y›ld›r
Amerikan Türk Konseyi (ATC) Baflkanl›¤›n›
yapan ve y›l sonunda görevini devredecek
olan General Scowcroft onuruna 18 Ka-
s›m’da bir yemek düzenledi. 18 Kas›m Çar-
flamba akflam› verilen yeme¤e, TOBB/DE‹K
Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TA‹K Baflka-
n› Haluk Dinçer ve ATC’nin 2010 y›l›ndan
itibaren baflkanl›¤›n› devralacak ABD Eski
D›fliflleri Bakan Yard›mc›s› Büyükelçi Ric-
hard Armitage kat›ld›. Yemekte konuflan Hi-
sarc›kl›o¤lu, ABD ile Türkiye aras›ndaki poli-
tik ve askeri ittifakla ilgili olarak, flu de¤er-
lendirmeyi yapt›: “Yar›m yüzy›l› aflk›n bir sü-
redir politik ve askeri müttefikleriz ki bu iyi
bir fley. Bu müttefiklik hepimizin yarar›na.
Bu nedenle biz ifl camias› olarak böyle yak›n
iliflkileri destekliyoruz. Ancak ekonomik ve
ticari iliflkiler bu ortakl›¤›n gerçek potansiye-
lini yans›tm›yor. ‹ki taraf aras›ndaki iliflkilerin
önem ve derinli¤ini göstermek ad›na pek
çok defa farkl› terminolojiler kullan›ld›. Ör-
ne¤in; ‘stratejik ortakl›k’ veya son zamanlar-

da kullan›ld›¤› üzere ‘örnek ortakl›k’ gibi. Bu
kavramlar her iki taraftaki siyasi iradeyi ka-
n›tl›yor. Bu da bize cesaret veriyor. Ülkeleri-
miz aras›ndaki ekonomik ve ticari iliflkilerin
negatif bir portresini çizmek istemiyorum.
Bunun yerine iki tarafl› ekonomik ve ticari
iliflkilerimizi gelifltirmeye dair naçiz görüflleri-
mizi vurgulamak isterim.”

‹fiB‹RL‹⁄‹ ‹Ç‹N ‹MKAN ÇOK
Nisan ay›nda ABD Baflkan› Barack Oba-

ma’y› Türkiye’de görmekten gurur duyduk-
lar›n› aktaran Hisarc›kl›o¤lu, sözlerine flöyle
devam etti; “Bu ziyaretten k›sa bir süre son-
ra Amerika’ya gittim ve Beyaz Saray’da, D›-
fliflleri Bakanl›¤›’nda, OPIC’te, Kongre’de ve
Senato’da çok verimli geçen toplant›larda
bulundum. General Scowcroft ile tan›flma

flans›na da erifltim. Tüm bu görüflmeler es-
nas›nda iki ülke aras›ndaki ba¤lar› güçlen-
dirmeyi fliddetle istediklerini gözlemledim
ve bu bizi çok mutlu etti. Daha sonra Müste-
flar Robert Hormats ile ‹stanbul’da yine çok
verimli geçen bir görüflmede daha bulun-
dum. ‹liflkileri gelifltirmek hususunda iki ta-
raf›n da kuflkusu yok. Bu nedenle flu an
yapmam›z gereken somut konulara odak-
lanmak. Bunu gerçeklefltirmek için her iki
ülkedeki ticarete uygun kaynaklara dair da-
ha fazla bilgi ak›fl› sa¤lanmas› ve bu ülkelere
yat›r›m›n özendirilmesi gerekiyor. OPIC bu-
nun için bir kaynak olabilir. Di¤er taraftan
Türk ürünleri için GSP’nin sahas›n› genifllet-
me olas›l›¤› da mümkün olmal›. Türkiye, ‹s-
rail ve bölgedeki di¤er ülkelerin kat›l›m›yla
bir QIZ kurmaya yo¤unlaflmal›y›z. Türk yat›-

r›mlar› Afganistan ve Pakistan’a çekmek için
Roz yönetmeli¤inin konsepti tasarlan›rken
bize de ifltirak etme flans› verilmeli. ‹flbirli¤i
sa¤lamam›z için gerekli imkanlar yaln›zca
kendi co¤rafyam›zla s›n›rl› de¤il. Beraber ça-
l›flmak için önümüzde pek çok imkân var.”
TA‹K Baflkan› Haluk Dinçer de, gecede yap-
t›¤› konuflmada, neredeyse bir as›rd›r mütte-
fik olan Türkiye ve ABD’nin uzun y›llar ön-
cesine dayanan dostlu¤una dikkat çekti.
Dinçer, ABD Baflkan› Obama’n›n deniz afl›r›
ilk ikili ziyaretini Türkiye’ye gerçeklefltirme-
sini de Türkiye ve ABD aras›ndaki ba¤›n
gerçek, güçlü ve k›r›lmaz oldu¤una dair bir
mesaj olarak de¤erlendirdi. Dinçer, bu ziya-
retlerin gelecek ay ABD Baflkan› Obama ve
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n Beyaz
Saray’da yapaca¤› genifl kapsaml› görüflme

ile devam edece¤inin alt›n› çizdi. Dinçer,
ABD ile So¤uk Savafl döneminde bafllayan
ittifak›n ana sebeplerinin günümüzde de¤ifl-
mifl olmas›na ra¤men hâlâ büyük önem tafl›-
d›¤›n› belirterek konuflmas›na flu sözlerle
devam etti: “Yüzde yüz hemfikir olaca¤›m›z
bir nokta varsa o da, iki büyük ülkenin ara-
s›ndaki ittifak›n küçük tart›flmalardan daha
büyük, önemli oldu¤u ve ülkelerimizin dev-
let politikalar›n›n içine iflledi¤idir. Türki-
ye’nin d›fl siyaseti son dokuz y›lda çok bariz
bir evrim geçirmifltir. Baz›lar› Do¤u’ya do¤ru
olan bir kaymadan bahsediyor. Ben buna
kesinlikle inanm›yorum. Bugün Türkiye’nin
modern de¤erlere, Avrupa Birli¤i idealine,
ABD ve Nato ile olan ittifak›na ba¤l›l›¤› her
zamankinden daha güçlüdür. ‹nan›yorum ki,
Türkiye’nin komflular›yla yeni ortakl›klara
girmesinin hem Türkiye hem de ABD için
çok büyük stratejik önemi bulunmaktad›r.
Fakat yeni ortakl›klar›m›z, eskilerin yerini de
kesinlikle almamal› ve almayacakt›r.”

T‹CAR‹ ROTADA ÖZEL
ÇABA SARFED‹LECEK

2010 y›l› itibari ile Büyükelçi Richard Ar-
mitage’a görevini devretmekten duydu¤u
mutlulu¤u dile getiren General Brent Scowc-
roft ise, Ankara’da Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül, D›fliflleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu, Sa-
nayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan, Mec-
lis Türk-Amerikan Dostlu¤u Grubu ve Genel
Kurmay Baflkan› ‹lker Baflbu¤ ile görüflme-
ler yapt›¤›n›, bu görüflmelerde a¤›rl›kl› ola-
rak ekonomi ve ticaret konular›n› konufltuk-
lar›n› belirterek, “ATC’nin ticari rotan›n gelifl-
mesine özel çaba sarf edece¤i konusunda
anlaflt›k. ‹liflkilerin ak›fl›n› sürdürmenin daha
iyi bir yolu yok” dedi. Scowcroft, sözlerini
flöyle sürdürdü: “Bakanlara ATC’nin Ermeni
Çözümü karfl›s›nda durmaya devam edece-
¤ine dair söz verdik çünkü bunu yanl›fl ta-
rih, kötü politika ve ticari ç›karlara tahrip
edici bir unsur olarak görüyoruz. Ancak bu
konuyu ard›m›zda b›rakman›n en iyi yolu
da protokollerin yürütülmeye bafllamas›.”

Sanayi ve Ticaret Bakan› Ni-
hat Ergün’ün 16-18 Kas›m 2009
tarihleri aras›nda Macaristan’a
resmi ziyareti vesilesiyle Türk-
Macar ‹fl Konseyi taraf›ndan dü-
zenlenen Türk ‹fladamlar› Heye-
ti Ziyareti’ne Türk-Macar ‹fl
Konseyi Baflkan› ‹smet Güral, ‹fl
Konseyi Baflkan Yard›mc›s›
Akay Gökçe ile 15 civar›nda fir-
ma ve kurum temsilcisi ile Ma-
caristan’da yerleflik 20 civar›nda
Türk ifladam› kat›ld›. 16 Kas›m
tarihinde gerçeklefltirilen Sohbet
Toplant›s›’na ifladamlar› heyeti
ile Macaristan’da yerleflik Türk
ifladamlar› kat›larak karfl›l›kl› ya-
t›r›mda yaflanan baz› s›k›nt›lara
iliflkin Bakan Ergün’e bilgi ak-
tard›lar. Toplant›da, çal›flma izni
al›nmas›ndan kaynaklanan s›-
k›nt›lara dikkat çeken ifladamla-
r›, ayr›ca bürokratik prosedürle-
rin afl›labilmesi için Türkçe da-
n›flmanl›k hizmetlerine ihtiyaç
duyuldu¤unu ifade ettiler.

‹fiVEREN‹N ÜZER‹NDEK‹
YÜK AZALDI

17 Kas›m tarihinde ise Maca-
ristan Yat›r›m ve Ticareti Gelifl-
tirme Ajans› (ITD) ve Macaristan
Ticaret ve Sanayi Odas› (MKIK)
iflbirli¤i ile ITD ev sahipli¤inde
Budapeflte’de yaklafl›k 90 kifli-
nin kat›l›m› ile ‘Türk-Macar ‹fl
Konseyi Ortak Toplant›s›’ ger-
çeklefltirildi. Sanayi ve Ticaret

Bakan› Nihat Ergün ile Uluslara-
ras› ‹ktisadi ‹fller ve Rekabetten
Sorumlu Bakan Yard›mc›s› Zol-
tan Mester toplant›ya kat›larak
Türk ve Macar ifl dünyas› temsil-
cilerine seslendiler. AB üyelik
müzakereleri do¤rultusunda
gerçeklefltirilmeye devam eden
mevduat de¤ifliklikleri ile birlikte
Türkiye ekonomisinin güçlendiril-
di¤inin ve yabanc› yat›r›mlar›n
önünün aç›ld›¤›n› vurgulayan Ni-
hat Ergün, Macar firmalar› Türki-
ye’de yat›r›m yapmaya davet etti.
Macar Bakan Yard›mc›s› Mester
ise, Macaristan’daki ifl oran›na ilifl-
kin bilgi verdi ve KDV oran›n›n
yüzde 5 artm›fl olmas›na ra¤men,
ifl primlerinin düflürülerek iflveren-
lerin üzerindeki yükün azalt›ld›¤›-
n› belirtti. Ayr›ca, iki ülke ifladam-
lar›n› üçüncü pazarlarda birbirle-
rinin deneyimlerinden faydalan-
malar›n›n önemini vurgulad›.

Türk-Macar ‹fl Konseyi Efl-
baflkan› Ferenc Miklossy de,
özellikle Orta Avrupa ve Bal-
kanlar’da Türkiye-Macaristan ifl-
birli¤i ve ortak finansman ola-
naklar›n›n öneminin alt›n› çize-
rek, gerekli yasal altyap›n›n sa¤-
lanmas› konusunda iki ülke yet-
kililerine seslendi. Türk-Macar
‹fl Konseyi Baflkan› ‹smet Güral
ise, konuflmas›nda enerji, çevre
teknolojileri, müteahhitlik ve ta-
fl›mac›l›k alanlar›ndaki iflbirli¤i
olanaklar›na dikkat çekti.

D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu (DE-
‹K) bünyesinde özel amaçl› olarak ku-
rulan ve baflkanl›¤›n› TOBB/DE‹K
Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun
yürütmekte oldu¤u Dünya Türk ‹fl
Konseyi’nin (DT‹K) faaliyetleri kapsa-
m›nda yurtd›fl›nda yerleflik Türk Giri-
flimciler ile yap›lan toplant›lar›n Rusya
aya¤›, Maliye Bakan› Mehmet fiim-
flek’in de kat›l›mlar›yla 11 Kas›m’da
TC Moskova Büyükelçili¤inde gerçek-
leflti. M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve Maliye
Bakan› Mehmet fiimflek’in yer ald›¤›
toplant›ya ayn› zamanda Moskova Bü-
yükelçisi Halil Ak›nc›, Maliye Bakanl›-
¤›/Gelir ‹daresi Baflkan› Mehmet Kilci
de kat›ld›. 180 kiflinin yer ald›¤› top-
lant›ya yo¤un ilgi gösteren Türk giri-
flimciler sorunlar›n› yetkililere iletme
f›rsat› buldu. Konuflmas›nda son 80 y›-
l›n en büyük krizinin geride kald›¤›na
de¤inen fiimflek, “Bütün veriler kriz-
den yavafl yavafl ç›k›ld›¤›n› gösteriyor.
ABD, Avrupa Birli¤i ve Japonya gibi
ülkelerde toparlanma var. Türkiye’de
de bu iyileflmeyi görüyoruz” dedi. Kri-
zin derinleflmesinden bu yana birçok
ülkenin ekonomilerini canland›rmak
için destek verdiklerini, bunun etkisi
ile faizlerin önemli oranlarda düfltü¤ü-
nü ve bütçe aç›klar›n›n da büyüdü¤ü-
nü hat›rlatan Bakan fiimflek, “Destek-
ler geri çekildi¤inde bu toparlanman›n
k›r›lma ihtimali var. Küresel anlamda
bankac›l›k sektöründe tahribatlar ya-
fland›. Ç›kan zararlar henüz giderilmifl
de¤il. 2007 öncesine dönüfl için de
yeterli sermaye yok. Hane halklar›n›n
servetlerinde de erime yafland›. Topar-
lanman›n hala k›r›lgan oldu¤unu ak›l-
da tutmak gerekiyor” tespitinde bu-
lundu. Bir süre dünyan›n potansiyel
büyümenin alt›nda bir seyirle yoluna
devam edece¤ini aktaran fiimflek,
“2002-2007 dönemine dönüfl, 3 ya da
5 y›l alabilir. Ancak krizden ç›k›flta
motor ABD, AB ya da Japonya de¤il,
geliflmekte olan Asya ülkeleri olacak”
fleklinde konufltu.

KR‹Z NEDEN ÇIKTI?
Küresel ekonomik krizin ç›k›fl ne-

deni ile ilgili de aç›klamada bulunan
fiimflek, “Krizin kayna¤›nda küresel
marka ekonomik dengesizlikler vard›.
ABD, çok az tasarruf eden, çok tüke-
ten ve çok yat›r›m yapan bir ülke.

ABD dünya ekonomisinin üçte birini
oluflturuyor. Buna karfl›l›k Çin baflta
olmak üzere Asya ülkeleri de afl›r› ta-
sarruf yap›yor ve az tüketiyor. As-
ya’dan ABD’ye çok düflük faizlerde
büyük fon ak›fl› oldu. Böylece afl›r›
risk alma ve balon olufltu” bilgisini
verdi. Geçmifl dönemde yaflanan kriz-
leri örnek gösteren fiimflek, 1994 kri-
zinde dünyada bir kriz yaflanmamas›-
na ra¤men faizlerin yüzde 60’lardan
yüzde 140’lara, enflasyonunda yüzde
50’lerden yüzde 140’lara kadar ç›kt›¤›-
n› hat›rlatt›. 2001 krizinde de yüzde

30’lara kadar gerileyen faizlerin yüzde
180’lere ve enflasyonun da yüzde
30’lardan yüzde 65-75’lere ç›kt›¤› bil-
gisini veren fiimflek, “fiimdi de bir kriz
yafl›yoruz. Ortak nokta ekonominin
küçülmesi. Ancak bu krizde faizler
yüzde 19’lardan yüzde 9’a, enflasyon
da yüzde 5,1’e kadar düfltü. Bu son 40
y›l›n en iyi rakam›. Türkiye’ye güve-
nilmeseydi, Türkiye’nin temelleri sa¤-
lam olmasayd› bugün 1994’den daha
kötü bir durumda olabilirdik. Çünkü
cari aç›¤›m›z daha büyük ve tüm dün-
ya da bir kriz yaflan›yor” de¤erlendir-

mesinde bulundu. Ekonomik krizden
ç›k›fl için üç aflamal› bir strateji öngör-
düklerini kaydeden fiimflek, ilk olarak
stoklardaki erimenin yeniden infla
edilmesi gerekti¤ini belirtti. Bakana
göre bu ad›mda toparlanma 2009’un
son çeyre¤inde görülmeye bafllayabi-
lir. ‹kinci ad›m ise, özel sektörün, yani
hane halk›n›n tüketiminin art›fl›. Bu-
nun için de faizlerin yüzde 19 seviye-
sinden yüzde 9’lara kadar çekilmesi
önemli. Hükümet bu yönde destek
vermeye devam edecek. Bankalar›n
likidite durumlar› da iki kat kredi ver-
meyi kald›rabilecek durumda. Üçüncü
aflaman›n da yat›r›m dönemi oldu¤u-
nu kaydeden fiimflek, hükümetin 2010
y›l›n›n sonuna kadar geçerli olmak
üzere uygulamaya koydu¤u yat›r›m
teflvik program›n›n buna büyük katk›
sa¤layaca¤›n› söyledi.

Gelece¤in geliflmekte olan ülkeler-
de oldu¤unu ifade eden Maliye Baka-
n›, “Küresel ekonominin a¤›rl›¤› do¤u-
ya, Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ül-
kelere kay›yor. Türkiye’nin genç bir
nüfusu var. Bir de AB ile sürdürdü¤ü-
müz müktesebatta uyum süreci var.
Bunu çok önemsiyorum. Türkiye di-
¤er geliflmekte olan ülkelerden farkl›
olarak, hukukun üstünlü¤ü, demokra-
si, temel hak ve özgürlükler aç›s›ndan
farkl›l›k arz ediyor. ‹fl yapma kültürü
de bat› ile uyumlu. Rusya’da ya da
Hindistan’da bunu göremezsiniz. Tür-
kiye’nin gelece¤i parlak” dedi.

Türkiye ve ABD’nin politik ve
askeri müttefik oldu¤unu
belirten TOBB/DE‹K Baflkan›
M.Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Yak›n
iliflkileri destekliyoruz. Ama
ekonomik ve ticari iliflkiler
bu ortakl›¤›n gerçek potansi-
yelini yans›tm›yor” dedi.

ABD ‹LE YAKIN ‹L‹fiK‹LER T‹CARETE YANSIMIYOR

Macaristan’da dan›flmanl›k
hizmetine ihtiyaç var

Türk-Macar ‹fl Konseyi vesilesiyle 20 Türk ifladam› Macaristan’a gitti.

fiimflek, bütün verilerin krizden yavafl yavafl ç›k›ld›¤›n› gösterdi¤ini belirtti.

DE‹K, dokuz y›ld›r ATC Baflkanl›¤›n› yapan ve y›l sonunda görevini devredecek olan General Scowcroft onuruna bir yemek düzenledi.

Krizden ç›k›flta motor, Asya ülkeleri olacak

TOBB/DE‹K Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu
da, Türk ifladamlar›n›n birlikte hareket
etmelerini, Dünya Türk ‹fl Konseyi bünye-
sinde toparlanmalar›n› istedi. ‹fl adamlar›
olarak bundan 10 y›l önce Büyükelçilik
binalar›na bile girmelerinin mümkün ol-
mad›¤›n› kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, “‹fl
adamlar› olarak büyükelçilik binas›nda
bir toplant› yap›yoruz. Devletin bürokrat›,
bakan› burada. Genelde Maliye Bakanla-
r› sevilmezler. Ancak bizim Maliye Ba-
kanlar›m›z farkl›. Siyaset bu de¤iflimi
sa¤l›yor. Varolan s›k›nt›lar da bu ortam-
lar da çözülecek” dedi. Türkiye’de siyasi
iradenin ifl adamlar›n›n önünü açt›¤›na
iflaret eden Baflkan, son alt› y›lda yüzde

49’luk bir büyüme gerçeklefltirildi¤ini,
bunun yüzde 39’unun özel sektörün katk›-
s› ile oldu¤unu söyledi. Merhum Cumhur-
baflkan› Turgut Özal’›n Türkiye’nin önünü
açt›¤›n› hat›rlatan Hisarc›kl›o¤lu, “Bizi
bizden daha iyi tan›yormufl. 3 milyar do-
larl›k bir ihracat rakam› vard›. Dünyaya
gidin, mal sat›n dedi¤i zaman onu anlaya-
mad›k. Ancak, 2008’in sonunda ulaflt›¤›-
m›z ihracat rakam› 132 milyar dolar”
dedi. Türk giriflimcilerinin sadece
2008’de 17 adet uluslararas› marka ol-
mufl flirketi sat›n ald›¤›n› ifade eden
Hisarc›kl›o¤lu, 57 ‹slam ülkesinde bu-
lunan ilk 100 flirketten 24’ünün Türk
firmas› oldu¤unu hat›rlatt›.

H‹SARCIKLIO⁄LU’NDAN B‹RL‹K ÇA⁄RISI
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Türkiye’de yaklafl›k 1.3 milyon ifl-
letmeyi temsil eden Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan›
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Avrupa’daki
2 bin Oda, 19 milyon iflletme ve 22
trilyon dolarl›k bir ekonomiyi temsil
eden Avrupa Ticaret ve Sanayi Oda-
lar› Birli¤i’nin (Eurochambres) Bafl-
kanl›k Divan›na ve 1’inci Baflkan
Yard›mc›l›¤›na seçildi. Eurochambres
tarihinde ilk kez ‘AB üyesi olmayan
bir ülkenin temsilcisi’ bu koltu¤a
oturacak. 2001’de TOBB Baflkan› ol-
du¤u andan itibaren Eurochamb-
res’›n zirvesine ç›kmak için çal›flma-
ya bafllayan ve Ekim ay›nda sonuçla-
nan seçimden önce 22 ülkeyi kapsa-
yan propaganda çal›flmas› bafllatan
Hisarc›kl›o¤lu, Eurochambres tari-
hinde ilk kez ‘AB üyesi olmayan bir
ülkenin temsilcisi’ olarak bu koltuk-
lara oturdu.

45 ülkenin ulusal odalar birlikleri-
nin üye oldu¤u Eurochambres se-
çimlerinde oy kullanan 40 ülkeden
35’ini deste¤iyle kullan›lan 88 oyun
76’s›n› almay› baflaran Hisarc›kl›o¤lu,
“Yönetim Kurulunda 6 y›ld›r var›z
ama baflkanl›k divan› ve baflkan yar-
d›mc›l›¤› mümkün olmuyordu. Bu-
nun için çok çal›flt›k. Yunanistan,
Güney K›br›s, Avusturya, Fransa ve

Almanya’y› ikna ettik. Eurochamb-
res’da mevzuat de¤iflti ve ilk kez AB
üyesi olmayan bir ülkeden bu koltu-
¤a bir ifladam› oturuyor. Bu baflar›
tabii ki ülkemizin baflar›s›d›r. Kayse-
rililere has baz› özelliklerimiz de ta-
bii ki etkili olmufltur” dedi. Euroc-
hambres’›n Baflkanl›k Divan› ve Bafl-
kan Yard›mc›l›¤› konumunun Türki-
ye için çok önemli oldu¤unu belir-
ten Hisarc›kl›o¤lu sözlerini flöyle sür-
dürdü; “Bir kere Avrupa Birli¤i’nin
ekonomi politikalar›n›n konufluldu-
¤u yer buras›. fiimdi bu nokta da biz
de var›z. Hem Türk ifladamlar› hem
de ülkemiz ad›na görüfllerimizi dile
getirece¤iz. Seçim sürecinde 22 ül-

keye gidip, ilgili baflkanlarla görüfl-
müflüm. Bazen baflbakanlarla, devlet
baflkanlar›yla da görüfltüm. 1 günde
4 ülke ziyaret etti¤im de oldu. Her
gitti¤imiz yerde Türk ifladamlar›m›zla
da bulufltuk ve sorunlar›n› dinledik.”

BARBER‹S TÜRK‹YE’Y‹ SEV‹YOR
TOBB/DE‹K Baflkan› M.Rifat Hi-

sarc›kl›o¤lu, Eurochambres’ta bafl-
kanl›¤a seçilen Torinolu eski FIAT
CEO’su Alessandro Barberis ile de
çok iyi dost olduklar›n› söyledi ve
“Kendisi zaten Fiat’taki görevi döne-
minde Türkiye’yi yak›ndan tan›m›fl
sevmifl bir ifladam›. Bu da bizim için
büyük avantaj olacak” dedi.

Türk-Avrasya ‹fl Konseyleri tara-
f›ndan desteklenen, ‘Güç ve Elekt-
rik Dünyas› Avrasya 2009 Konfe-
rans›’, Terrapinn taraf›ndan 16-18
Kas›m tarihlerinde ‹stanbul’da ger-
çeklefltirildi. Çok say›da ifladam›n›n
yer ald›¤› konferansta enerji piyasa-
s› masaya yat›r›ld›. Konferansa kat›-
lan Türk-Avrasya ‹fl Konseyleri Ko-
ordinatör Baflkan› Tu¤rul Erkin,
gerçeklefltirdi¤i sunumunda kat›-
l›mc›lara do¤algaz piyasas› hakk›n-
da genifl bilgiler verdi. Özellikle
Avrupa’da do¤algaza olan ihtiyac›n
gün geçtikçe art›fl gösterdi¤ini söy-
leyen Erkin, artan talebin karfl›lan-
mas› için Avrupa ülkelerinin ithala-
ta yöneldi¤ini kaydetti. Türkiye’nin
de do¤algaz ihtiyac›n›n her geçen
sene artt›¤›n› ifade eden Erkin, ar-
tan petrol fiyatlar› ve do¤al kay-
naklar›n azalmas›n›n bu ihtiyac› te-
tikledi¤ini kaydetti. Erkin; “AB’nin
do¤al gaz talebini karfl›lamak
amaçl› projelerin yan›nda Türki-
ye’nin de iç tüketimini karfl›lamak
amac›yla bu projelere kat›lmas› iyi
bir çözümdür. Bu çözüm yollar›n›n
uygulanabilmesi için en önemli ko-
flul talebi karfl›layacak büyük do¤al
gaz rezervlerini de¤erlendirmektir.

Türkiye’nin çevresine göz att›¤›m›z-
da böyle büyük rezervleri görebili-
yoruz. Dünya do¤al gaz rezervlerinin
yüzde 72’si Türkiye’nin çevresindeki
ülkelerde bulunmaktad›r. Bu rezerv-
lerin iki önemli talibi vard›r. AB Ül-
keleri ve Türkiye, Çin Halk Cumhu-
riyeti. Kaynaklar›n azald›¤›n› düflü-
nürsek bu konuda önlemler al›nma-
l›” fleklinde konufltu.

TEDB‹RLER ALINMALI
Do¤algaz fiyat›n›n art›fl› ve gide-

rek artan önemi nedeniyle çeflitli
önlemler al›nmas› gerekti¤ini ifade
eden Tu¤rul Erkin bu önlemleri
flöyle s›ralad›; “AB’nin enerji politi-
kalar›, Enerjiyi tasarruflu kullan-
mak, Yenilenebilir kaynaklar› gelifl-
tirmek, Nükleer enerjiye geçmek,
Kömür yakma teknolojilerini gelifl-
tirmek, D›fla ba¤›ml›l›¤› azaltmak,
Do¤algazda yeni üreticilere ve yeni
güzergâhlara yönelmek.” Bu çer-
çevede Türk flirketlerinin çeflitli alt
yap› çal›flmalar›nda yer almas›n›n
kaç›n›lmaz oldu¤unu belirten Er-
kin, Türkiye’nin bu nedenle do-
¤algaz projelerinde ve yeni do¤al-
gaz hatlar›nda mutlak ülke konu-
munda oldu¤unun alt›n› çizdi.

TOBB Baflkan› M.Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, 22 tril-
yon dolarl›k ekonomiyi
temsil eden Avrupa Ti-
caret ve Sanayi Odalar›
Birli¤i’nin (Eurochamb-
res) Baflkanl›k Diva-
n›’na ve 1’inci Baflkan
Yard›mc›l›¤›’na seçildi.
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Türk-‹ngiliz ‹fl Konseyi, Türk-‹n-
giliz Çevre Derne¤i (UTES) ile iflbir-
li¤i içinde 24 Kas›m tarihinde
TOBB Plaza’da Türk ifl dünyas› ve
sivil toplum temsilcilerinin kat›l›m›
ile Avrupa Birli¤i Çevre Mükteseba-
t› ve ulusal uygulamalar üzerine bir
bilgilendirme semineri gerçeklefltir-
di. Seminerin aç›l›fl konuflmalar›
Türk-‹ngiliz Yürütme Kurulu üyesi
Sinan Dall› ve UTES Direktörü
Kumru Adanal› taraf›ndan gerçek-
lefltirildi. Seminerde Marmara Üni-
versitesi Avrupa Birli¤i Enstitüsü
Ö¤retim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ra-
na ‹zci, UTES Direktörü Kumru
Adanal›, Çevre Bakanl›¤› D›fl ‹liflki-
ler ve AB Daire Baflkan› Dr. Cengiz
Baykara, BM Kalk›nma Program›
Proje Yöneticisi Bahar Ubay ve DB
Tar›msal Enerji Endüstri ve Ticaret
A.fi.’nin Genel Müdürü Selçuk Bo-
roval› konuflmac› olarak yer ald›lar.

AB Çevre politikas›n›n öne ç›k-
m›fl temel uygulama alanlar› hava
ve su kalitesi, at›k yönetimi, en-
düstriyel ve kimyasal kirlilikle mü-
cadele, nükleer güvenlik, gürültü
kirlili¤i ve iklim de¤iflikli¤i bafll›kla-
r›ndan oluflan sunumlarda enerji
konusu ayr›ca ele al›nd›. AB enerji
talebinin yüzde 80’i fosil yak›tlar-
dan karfl›land›¤› ve büyümeye ba¤l›
olarak tüketimi ve çevreye verilen
zarar artt›¤› belirtildi. AB ‹klim
Stratejisine göre “Geliflmifl ülkele-

rin” sera gaz› emisyonlar›n› 2020 y›-
l›na kadar 1990 seviyelerinin yüzde
25 ila yüzde 40 alt›na indirmeleri-
nin gerekti¤ini belirten konuflmac›-
lar, “Geliflmekte olan ülkelerin” ise
emisyon art›fllar›n› s›n›rland›rmalar›,
yani ülkelerin sera gaz› emisyonla-
r›n› 2020 y›l›na kadar hiçbir önle-
min al›nmad›¤› durumda ulaflaca¤›
(BAU) emisyon miktarlar›n›n yüzde
15 ile yüzde 30 aras›nda azaltmalar›
gerekti¤i ifade edildi. Geliflmekte
olan ülkelerin sürece kat›l›mlar›n›
sa¤lamak üzere sektörel azalt›m he-
definin benimsenmesi, geliflmekte
olan ülkeler aras›nda farkl›l›klar›n
tan›mlanmas› üzerinde durulan
seminerde AB ‹klim düzenleme-
leri çerçevesinde Avrupa’n›n
yüksek enerji verimli, düflük kar-
bon ekonomisine geçiflinin sa¤-
lanmas› ifade edildi. Bu amaçla,
enerji verimlili¤i art›fl› ile enerji
tüketimindeki art›fl›n 2020 y›l›
için yüzde 20 azalt›lmas›, yenile-
nebilir enerjilerin pay›n›n, enerji
piyasalar›ndaki yüzde 9’luk pay›-
n›n yüzde 20’lere ç›kar›lmas› ge-
rekti¤inin alt› çizildi. Ayr›ca, ye-
nilenebilir enerji çabas›n›n karfl›-
lanmas›nda, yüzde 10’luk azalt›m
çabas›n›n sürdürülebilir olarak
üretilen biyoyak›tlar ve di¤er ye-
nilenebilir enerjilerden temini
üzerine AB ülkeleri aras›nda an-
laflma sa¤land›¤› belirtildi.

Baflkanl›¤›n› Ferit fiahenk’in
yürüttü¤ü Türk-Alman ‹fl Kon-
seyi, 23 Kas›m’da özel sektör
temsilcilerini D›fliflleri Bakanl›¤›
temsilcileri ile bir araya getirdi.
Üst düzey resmi ziyaretlere efl-
lik eden özel sektör heyetleri-
ne ve iki ifl dünyas›n› biraraya
getiren toplant› modellerine
ilave, kamu ve özel sektörün
Türkiye için önem tafl›yan ül-
kelere yönelik strateji olufltur-
mada bilgi paylafl›m›na iliflkin
“koordinasyon toplant›lar›” gibi
somut yaklafl›mlar getirildi.
Müsteflar Yard›mc›s› ve Genel
Müdür seviyesinde kat›lan D›-
fliflleri Bakanl›¤› temsilcileri,
Türk-Alman ‹fl Konseyi Yürüt-
me Kurulu üyeleri, DE‹K Kuru-
cu Kurulufllar›’n›n yer ald›¤›
Türk-Alman ‹fl Konseyi taraf›n-
dan düzenlenen “Türkiye’nin
Almanya Politikas›” toplant›s›n-
da hem Almanya hem de Türki-
ye cephesinden özel sektör ve
kamu çal›flanlar›n›n birlikte ha-
reket etmesinin iliflkileri gelifltir-
menin anahtarlar›ndan biri ol-
du¤u sinyali verildi.

Kamu diplomasisine özel
sektörün pazar araflt›rma, olufl-
turma ve gelifltirme vizyonu-
nun dahil edilmesi gerekti¤ini
ifade eden D›fliflleri Bakanl›¤›
temsilcileri, özel sektöründe
yer ald›¤› de¤erlendirme top-
lant›lar›n›n hayata geçirilmesi
gerekti¤ini aç›klad›. Toplant›-
da, Türk-Alman ‹fl Konse-
yi’nin hâlihaz›rda yürüttü¤ü
görüflmelere ilave di¤er ifl
konseylerinin de D›fliflleri
Bakanl›¤› ile eflgüdüm halin-
de düzenleyece¤i buna ben-
zer koordinasyon toplant›la-
r›n›n yarar getirece¤i konu-
sunda mutab›k kal›nd›. Top-
lant› s›ras›nda D›fliflleri Ba-
kanl›¤› taraf›ndan gelen di¤er
bir çözüm önerisi ise bilgi

paylafl›m›n› en h›zl› ve verimli
flekilde yapmaya yönelik. Sü-
rekli olarak elektronik haber-
leflme yoluyla iletiflim ve bilgi
paylafl›m›n›n hem iliflkileri
canl› tutaca¤› hem de zaman-
dan kazanmaya yard›mc› ola-
ca¤› dile getirildi.

ALMANYA’DAK‹ TÜRKLER
‹ZOLE ED‹LMEMEL‹

D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n top-
lant› s›ras›nda gerçeklefltirdi¤i
sunumda alt›n› çizdi¤i hususlar
da hayli ilgi çekici olarak ifade
ediliyor. Almanya’daki nüfusu-
nun 2 milyon 700 bine yaklafl-
mas›yla birlikte, ülkede yaflayan
Türklerin de iflsizlik oran›n›n
yüzde 30 gibi bir oranda artt›¤›
belirtiliyor. Türk giriflimcisinin
bu konuda istihdam yaratmak
için yeni giriflimlerde bulunma-
s› gerekti¤i iflaret ederken, Al-
manya’da bugüne kadar pek
çok Türk aile birleflme vakas›n-

da Almanca bilme zorunlulu¤u-
nun da önemli s›k›nt›lar yaratt›-
¤›n›n alt›n› çizen Bakanl›k tem-
silcileri, Almanya’n›n bu politi-
kay› Türkleri izole etmek riski-
ne ra¤men devam ettirmesinin
olumsuz etkilerinin alt›n›n çizil-
mesi gerekti¤ini belirtti.

AB’N‹N GELECE⁄‹ NE OLACAK
Türkiye’de s›kl›kla dile geti-

rilen Türkiye’nin AB sürecinin
ne olaca¤› sorusunun yan› s›ra
Türkiye-AB iliflkilerine odak-
lanmamak gerekti¤ini vurgula-
yan D›fliflleri Bakanl›¤› yetkilileri,
art›k daha ziyade AB’nin gelece-
¤i ile ilgilenilmesi gerekti¤ini
söyledi. Türk özel sektörünün
de Almanya’daki çal›flmalara
daha yak›ndan destek verme-
sine ihtiyaç duyuldu¤u ve bu
konuda Türk ifladamlar›n›n
Alman partnerleri ile efl za-
manl› olarak hareket etmesi
gerekti¤inin alt› çizildi.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin en önemli akade-
mik kurumlar›ndan biri kabul edilen Fudan Üni-
versitesi Avrupa Çal›flmalar› Merkezi Direktörü
ve Çin’in Avrupa Birli¤i ve Avrupa çal›flmalar›
konusunda en yetkin isimlerinden biri olarak
kabul edilen Prof. Dai Bingran Türk-Çin ‹fl Kon-
seyi’nin konu¤u oldu. Çeflitli temaslarda bulun-
mak üzere 2-6 Kas›m 2009 tarihleri aras›nda
Türkiye’ye bir ziyaret gerçeklefltiren Bingran,
2008 y›l›nda “En Baflar›l› Jean Monnet Profesö-
rü” seçildi. Çeflitli dillere çevrilmifl yaklafl›k 8 ki-
tab› ve 50’yi aflk›n makalesi bulunan Dai Bing-
ran’›n Türkiye ziyareti vesilesi ile 5 Kas›m
2009 tarihinde TOBB Plaza Konferans Salo-
nu’nda ‹ktisadi Kalk›nma Vakf› (‹KV), Yedite-
pe Üniversitesi ve Türk Çin ‹fl Konseyi iflbirli-
¤i ile “Çin-Avrupa ‹liflkileri Perspektifinden
Türkiye ve Çin” konulu bir seminer gerçeklefl-
tirildi. Seminerde Çin’in d›fl politikas› ve AB ile
iliflkileri tarihsel bir bak›fl aç›s› ile güncel konu
ve sorunlara de¤inilerek masaya yat›r›ld›.

Özel sektör ve kamu çal›flanlar›
iliflkileri gelifltirmenin anahtar›
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Hisarc›kl›o¤lu,Eurochambres’›n
1.BaflkanYard›mc›s› oldu

Do¤algaz piyasas›
masaya yat›r›ld›

AB çevre sorununa el att›

Dai Bingran
DE‹K’teydi

Tu¤rul Erkin, konferansta do¤algaz piyasas› hakk›nda genifl bilgiler verdi.

■ Eurochambres üyesi 19 milyon
iflletme 120 milyon kifliye
istihdam sa¤l›yor

■ Eurochambres 1958’de
kuruldu. 27’si AB üyesi 45
ülkeden 2 bin yerel oday› tek çat›
alt›nda topluyor.

■ Türkiye birli¤e 1963’te üye oldu.

■ Üye odalar bünyesinde yüzde
90’› KOB‹ olmak üzere 19 milyon
civar›nda iflletme bulunuyor.

■ Eurochambres üyeleri 120
milyon kifliye istihdam sa¤l›yor.

■ Birlik, 22 trilyon dolarl›k
ekonomik büyüklü¤ü temsil ediyor
ve bu rakam dünya ekonomisinin
yüzde 37’si anlam›na geliyor.
Birli¤in Baflkanl›k Divan›;
Almanya, Fransa, ‹spanya, ‹talya,
‹ngiltere, Polonya, Türkiye,
Macaristan, Lüksemburg ve
Avusturya’dan olufluyor.
Baflkanl›k Divan› ana politika ve
stratejilerin belirlendi¤i organ
olarak görev yap›yor.

EUROCHAMBRES
NED‹R?

AB ülkelerinin enerji talebinin yüzde 80’i fosil yak›tlardan karfl›lan›yor.
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Türk-Amerika ‹fl Konseyleri’nin 24
Kas›m’da Kosta Rika Fahri Konsoloslu-
¤unun deste¤i ile düzenledi¤i akflam
yeme¤inin onur konu¤u Kosta Rika
Devlet Baflkan› Oscar Arias’d›. Yemek
s›ras›nda konuflma yapan Nobel Bar›fl
Ödüllü Devlet Baflkan›, ‹stanbul’un
birçok ad› oldu¤unu ö¤rendi¤ini ve
bir ad›n›n da mutlulu¤a aç›lan kap›
anlam›na gelen “Dersaadet” oldu¤unu
belirterek, ‹stanbul’un do¤u ve bat›
aras›nda bir kap› oldu¤unu vurgulad›.
Arias, “Belki bu akflam Dersaadet’te
bu güzel kent ‹stanbul’da Kosta Rika
ve Türkiye yeni iflbirlikleri için ad›mlar
atabilir” diye konufltu. Kosta Rika ve
Türkiye aras›ndaki ticari iliflkilerin her
iki ülke aç›s›ndan da çok düflük oldu-
¤unu dile getiren Arias, “Bizim Türki-
ye’ye ihracat›m›z 1,2 milyon dolar, it-
halat›m›z ise 12,3 milyon dolar. Kosta
Rika, Türkiye’ye kendini tan›tmak zo-
runda” de¤erlendirmesinde bulundu.

NÜFUSUMUZ S‹ZDEN 15 KAT DÜfiÜK
Devlet Baflkan› Arias, Kosta Rika

hakk›nda bilgiler vererek, ülkenin nü-
fusunun Türkiye’ye göre 15 kat daha
düflük oldu¤unu, ülkelerindeki e¤iti-
min ücretsiz ve zorunlu oldu¤unu be-
lirterek, “Askere yat›r›m yapaca¤›m›za
insan›m›za yat›r›m yapt›k. Ülkemizi
korumak için tanklara tüfeklere de¤il,
e¤itime önem verdik” dedi. Arias,
Kosta Rika’da tüm ö¤rencilerin 2017
y›l›na dek 2 yabanc› dil ö¤renecekle-
rini belirterek, bugün en fazla mikro-
çip ihraç eden ülke olduklar›n› ifade
etti. ‹stikrarl› bir ekonomiye sahip
olduklar›n› söyleyen Arias, uluslara-
ras› flirketlerin Kosta Rika’y› üs ola-
rak belirlediklerini anlatt›. Devlet
Baflkan› Arias, y›lda 2 milyar dolar
yabanc› sermaye çektiklerini, kifli ba-
fl›na denk gelen yabanc› sermayenin,

Türkiye’nin de dahil oldu¤u birçok
ülkeden daha yüksek oldu¤una dik-
kati çekerken, krizden sonra da Kos-
ta Rika’da uluslararas› flirketlerin ya-
t›r›mlar›n› genifllettiklerini gördükle-
rini, bürokrasiyi sadelefltirerek altya-
p›y› gelifltirdiklerini kaydetti.

SEKTÖRLER‹ ‹NCELEMEL‹Y‹Z
Türk-Amerika ‹fl Konseyleri Koordi-

natör Baflkan› Dr. Y›lmaz Argüden ko-
nuflmas›nda Türkiye ve Kosta Rika ilifl-
kilerine de¤indi. Argüden; “Ülkeleri-
miz aras›ndaki duygusal ve kültürel
uzakl›k fiziksel mesafeden çok daha
azd›r. Öyle ki, ikili ekonomik iliflkileri-
mizin geliflmeye bafllayaca¤› konusun-

da flüphemiz yoktur. E¤itim ve kültür
alanlar›nda da, iflbirliklerimiz bu duy-
gusal mesafeyi azaltacakt›r. Bugün
karfl›l›kl› iflbirliklerimizi derinlefltirmek
için, biliflim, turizm, tar›m ve g›da sek-
törleri gibi birçok alan› incelemeliyiz”
dedi. Kosta Rika Fahri Konsolosu Ser-
han Süzer de Kosta Rika’n›n yüzde 97
oran›yla okuryazarl›¤› en yüksek ülke
oldu¤unu, ayr›ca yaz›l›m ve medikal
alanda uluslararas› flirketlerin bu ülke-
de bulundu¤unu söyledi. Yat›r›m yap-
mak isteyenlere “Kosta Rika’dan baflla-
may›” önerdi¤ini belirten Süzer;”’Tür-
kiye ve Kosta Rika aras›nda k›sa bir
süre içinde serbest ticaret anlaflmas›
imzalanmas›n› istiyoruz”’ dedi.

Türk-Rus ‹fl Konseyi Aral›k
ay›nda iki ayr› toplant› gerçek-
lefltirecek. ‹fl konseyinin biri
‹stanbul’da di¤er Rusya’da ol-
mak üzere düzenleyece¤i iki
toplant›n›n da ana temas› or-
tak çal›flma platformu olufltu-
racak. 16-18 Aral›k tarihlerin-
de ‹stanbul’da yap›lmas› ön-
görülen Türk-Rus ‹fl Konseyi
Ortak Toplant›s›’n›n gerek
kat›l›mc›lar› gerekse içeri¤i
bak›m›ndan 2009 y›l› de¤er-
lendirme ve 2010 y›l› yeni
dönem planlama toplant›s›

kapsam›nda de¤erlendiril-
mesi hedefleniyor. ‹stan-
bul’da gerçekleflecek olan
bu toplant›da Türk-Rus ilifl-
kilerinde gelinen son nokta
ve kriz döneminden yavafl
yavafl ç›kmaya bafllayan eko-
nomilerin önümüzdeki dö-
nemde öngörülen hareketleri
tart›fl›lacak. Rusya’da yap›la-
cak toplant›da ise Türk-Rus ‹fl
Konseyi Yürütme Kurulu
Stravropol’e bir seyahat dü-
zenleyecek. Daha fazla bilgi
için: sarikan@deik.org.tr

Türkiye ve Kosta Rika
iliflkileri gelifltirilmeli

Türk-Rus ‹fl Konseyi
iki ayr› toplant› yapacak

Konsey’in toplant›lar›n›n ikincisi Rusya’da gerçekleflecek.

Avrupa ‹mar ve Kalk›nma
Bankas› (EBRD) ile Türk-Çek
‹fl Konseyi, 10-11 Aral›k ta-
rihlerinde Prag’da Ortak Fi-
nansman Semineri düzenle-
yecek. Orta Avrupa’dan Orta
Asya’ya kadar piyasa ekono-
milerini ve demokrasiyi ha-
kim k›lmak için çal›flmalar
yürüten EBRD ile Türk-Çek
‹fl Konseyi Prag’da düzenle-
necek konferansta Türkiye

ile Avrupa ülkeleri aras›nda
oluflturulabilecek ortak fi-
nansman kaynaklar›n› görü-
flecek. Türkiye’nin 2010 y›l›
için yeni yat›r›m ortamlar› ve
iflbirli¤i imkanlar›n› yakalaya-
bilmesi için görüflmelerine
tam gaz devam DE‹K, bu ko-
nuda tüm sivil toplum örgüt-
lerini de harekete ve iflbirli¤i-
ne ça¤›r›yor. Daha fazla bilgi
için: aarican@deik.org.tr

EBRD Finansman
Semineri düzenliyor

EBRD ve DE‹K Prag’da ortak finansman kaynaklar›n› görüflecek.

Kosta Rika Devlet Baflkan›
Oscar Arias, Türk-Ameri-
ka ‹fl Konseyleri’nin onu-
runa verdi¤i yemekte;
“Belki bu akflam Dersa-
adet’te, bu güzel kent ‹s-
tanbul’da Kosta Rika ve
Türkiye yeni iflbirlikleri
için ad›mlar at›labilir” dedi.

Türk-Alman ‹fl Konseyi
“Irak’ta Türk-Alman ‹flbirli¤i” ko-
nulu toplant› düzenleyecek. 10
Aral›k tarihinde ‹stanbul’da yap›l-
mas› öngörülen toplant›n›n,
Türk ve Alman özel sektörleri-
nin karfl›laflt›rmal› üstünlükleri
göz önünde tutularak bütünleyi-
ci bir çal›flma anlay›fl› ve hedef
odakl› bir yaklafl›mla Irak’›n sun-
du¤u ekonomik f›rsatlardan da-
ha etkin faydalan›lmas› yönünde
at›lan önemli bir ad›m olmas›
hedefleniyor. Üçüncü pazarlarda
iflbirli¤i konusunda yeni aray›fl-
lar ve yeni projeler yürüten ifl
konseyinin Bakanl›k deste¤i ile
Türk-Alman ortak sektörlerini
üçüncü ülkelerle birlefltirebilme-
si planlan›yor. Daha fazla bilgi
için: leylagurbuz@deik.org.tr

Irak’ta
Türk-Alman
iflbirli¤i

Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül’ün 21-23 Aral›k tarihlerinde
Kuveyt’e gerçeklefltirece¤i seya-
hat çerçevesinde DE‹K, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i iflbirli-
¤inde Türk özel sektörünü Türk-
Kuveyt ‹fl Forumu’na götürüyor.
Kuveytli ifladamlar› ile ayn› plat-
formda buluflacak olan Türk özel
sektörü temsilcileri toplant› s›ra-
s›nda ikili görüflme yapabilme f›r-
sat›n› da bulacaklar. Cumhurbafl-
kan› Abdullah Gül’ün de kat›lma-
s› öngörülen toplant›n›n karfl›l›kl›
ikili iliflkilerin gelifltirilmesi yö-
nünde at›lacak önemli bir ad›m
olaca¤› düflünülüyor. Daha fazla
bilgi için: akoc@deik.org.tr

Türk-Kuveyt
‹fl Forumu
Aral›k ay›nda

Devlet Bakan› Zafer Ça¤la-
yan, Azerbaycan’a düzenleyece¤i
seyahat s›ras›nda Türk ifladamla-
r›n› da beraberinde götürecek.
Türk-Azerbaycan ‹fl Konseyi’nin
düzenleyece¤i seyahatin aral›k
ay› içerisinde gerçeklefltirilmesi
planlan›yor. Türk-Azerbaycan
iliflkilerinde 2009 y›l›nda görülen
iniflli ç›k›fll› hareketin 2010 y›l›n-
da daha baflar›l› bir ivme kazan-
mas› için görüflmeler yürüten
konseyin, Azeri ifladamlar›n› zi-
yaret ederek Türk ifladamlar› ile
buluflturmas›n›n ekonomik can-
lanmaya uygun bir ortam haz›rla-
yaca¤› düflünülüyor. DE‹K, Türk-
Azeri iliflkilerinin avantajlar›n› ti-
cari birlikteliklere tafl›mak istiyor.
Bilgi için: neski@deik.org.tr

Ça¤layan ile
Azerbaycan
seyahati

DIfi EKONOM‹K ‹L‹fiK‹LER KURULU ARALIK TAKV‹M‹

Oscar Arias, Kosta Rika ve Türkiye aras›ndaki ticari iliflkilerin düflük oldu¤unu belirtti.

■ Anadolu Araçlar Tic. A.fi.
■ Anel Elektrik Proje Taahhüt Ticaret A.fi.
■ Ata Bilgisayar ve Elektronik San. Tic. Ltd. fiti.
■ Atilla Makina ‹nflaat Ltd. fiti.
■ Bir Enerji Elektrik Toptan Sat›fl ‹th. ‹hr. A.fi.
■ Çaml›k ‹nflaat D›fl Tic. Ltd. fiti.
■ Cevahir Gurup ‹nflaat Turizm Tic. San. A.fi.
■ Demas International Lojistik
Hizmetleri ve Tic. A.fi.
■ Edelstaal Group Turizm Yat›r›mlar› ve
‹flletmeleri A.fi.
■ Elimsan fialt Cihazlar› ve
Elektromekanik San. Tic. A.fi.
■ Elit Dayan›kl› Tük. Mall.
Deri Mam. G›da D›fl Tic. Paz. ve Nak. Ltd. fiti.
■ Ero¤lu Holding
■ Frigo Mekanik A.fi.
■ Gemini Turizm Ticaret Limited fiirketi
■ Hempel Coatings San. ve tic. Ltd. fiti.
■ Karakufl ‹th. ‹hr. Ulus. Tafl. San. Tic. A.fi.
■ Metag ‹nflaat Ticaret A.fi.
■ MGY Otomotiv Sanayi A.fi.
■ Park Holding Anonim fiirketi
■ Parlam›fl fiirketler Gurubu
■ RB Group
■ S›la Teknik Oto Yan San. ve Tic. A.fi.
■ Sinerji Proje Yönetimi Elek. Elekt.
ve Sa¤. Tekno. D›fl Tic. Ltd. fiti.
■ Sony Eurasia
■ Toksan Yedek Parça A.fi.
■ Yaflar Dondurma ve G›da Maddeleri A.fi.

YEN‹ DE‹K ÜYELER‹
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