MEKS‹KA’YA Z‹YARET
ANLAﬁMA ‹LE
SONLANDI
DE‹K/Türk-Meksika ‹ﬂ
Konseyi, D›ﬂiﬂleri Bakan›
Ali Babacan’›n Meksika’ya
resmi ziyaretinde COMCE
ile karﬂ› kanat kuruluﬂ
anlaﬂmas› imzalad›. Sayfa 3
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REFERANS GAZETES‹N‹N ÜCRETS‹Z EK‹D‹R

2009 y›l› AB iliﬂkileri
için kritik bir süreç

DE‹K 20. kuruluﬂ y›l›n› kutlad›...

DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan›
Rona Y›rcal›, 2009 y›l›n›n Türkiye’nin AB sürecinde kritik
bir süreç oldu¤una iﬂaret ederek, 2009 y›l›nda AB Dönem
Baﬂkanl›¤›’n› devralacak olan
Çek Cumhuriyeti’nden Türkiye’nin umutlu oldu¤unu ifade
etti. Çek Cumhuriyeti’nin Dönem Baﬂkanl›¤› konusunda
aç›klama yapan Y›rcal› ﬂunlar›
kaydetti: “2009 y›l›, Türkiye’nin AB iliﬂkilerinde kritik
bir süreç. Bu kritik süreçte,

YOL = HIZ x ZAMAN

AB Dönem Baﬂkanl›¤›’n› ilk
yar›y›lda, her f›rsatta Türkiye’nin AB üyeli¤ine tam destek verdi¤ini aç›klayan Çek
Cumhuriyeti taraf›ndan üstlenecek olmas› Türkiye için
önemli bir f›rsat. Çek Cumhuriyeti’nin baﬂkanl›k slogan› “Engelsiz Avrupa” (Europe without Barriers). Türkiye olarak bu
slogan›n AB ile bütünleﬂme
yolundaki engellerin aﬂ›lmas›
yönünde destek sa¤lamas›n›
ümit ediyoruz. Sayfa 3

Hisarc›kl›o¤lu: Küresel kriz ortam›nda küresel iﬂbirlikleri daha önemli.

Japonya ile iliﬂkileri
geliﬂtirmenin zaman›
TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, küresel kriz
ortam›nda küresel iﬂbirli¤inin
daha önemli hale geldi¤ini belirterek, Japon iﬂadamlar›na
Türkiye ile ticari iliﬂkilerini geliﬂtirmenin tam zaman› oldu¤u
mesaj›n› verdi. Türk-Japon ‹ﬂ
Konseyi 16. Ortak Toplant›s›’nda konuﬂma yapan Hisarc›kl›o¤lu, “2010 Türkiye’de Japonya y›l› olarak kutlanacak.

Bu ticari ve ekonomik iliﬂkilerimizi geliﬂtirebilece¤i gibi, halklar›m›z› daha da yaklaﬂt›racakt›r” dedi. Türk-Japon ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Tuncay Özilhan da,
son dönemde ikili ekonomik
iliﬂkilerde yaﬂanan ivmenin
azalmas›n›n Türk-Japon ‹ﬂ
Konseyi’ni harekete geçirdi¤ini
ifade ederek, ikili iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi için somut ad›mlar
at›laca¤›n›n alt›n› çizdi. Sayfa 2
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Gurria: Türkiye krize
‘haz›rl›kl›’ yakaland›
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“O gün hayal gibi olanlar bugün gerçek oldu” diyen TOBBDE‹K Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu DE‹K Genel Kurulu’nda yapt›¤› konuﬂmada geçti¤imiz 20 y›l› “dünyan›n ve Türkiye’nin en
uzun 20 y›l›” olarak niteledi.
“Bu süreçte biz Türkiye’yle, Türkiye bizimle büyüdü” ifadesini
dillendiren DE‹K ‹cra Kurulu
Baﬂkan› Rona Y›rcal› ise gerçekleﬂtirdi¤i sunumda DE‹K’in aç›l›mlar›n› Baﬂbakan Erdo¤an ve
kamuoyuyla paylaﬂt›. Genel Kurul konuﬂmas›nda küresel krizi

“Kazanan, üretim kapasitesini
en çok koruyabilen olacak”
sözleriyle de¤erlendiren Hisarc›kl›o¤lu, küresel mali sistemin
mimarisinin bugünkü cari durumu kald›ramad›¤›n› belirterek
“müzik de¤iﬂince dans da de¤iﬂir” sözleriyle G-20 gibi kuruluﬂlar›n ön plana ç›kmas›n›n
do¤ru oldu¤unu belirtti.
Hisarc›kl›o¤lu ayr›ca 2009’da
DE‹K’in stratejik hedeflerinin de
belirlendi¤ini, bu do¤rultuda
Körfez bölgesinin ‘stratejik bölge’ olarak görüldü¤ünü kaydetti.

DE‹K ‹ﬁ KONSEYLER‹ PANORAMASI

DE‹K Genel Kurulu ve 20. Y›l
Galas› kapsam›nda Baﬂbakan Erdo¤an ve D›ﬂ Ticaretten sorumlu
Devlet Bakan› Kürﬂad Tüzmen
baﬂta olmak üzere siyasetçiler,
yüzlerce DE‹K üyesi iﬂadam› ve
profesyonel yönetici, Üst düzey
bürokratlar, büyükelçiler ve
gazeteciler bir araya geldi. Türkiye’nin geçmiﬂ ve gelecek 20
y›l›n›n konuﬂuldu¤u Genel Kurul’un ard›ndan gerçekleﬂtirilen
Gala Gecesi’nde Rahmi Koç DE‹K ﬁeref Üyesi olarak seçildi.
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ANGEL GURR‹A

mayan enerji arz› sorunu, likidite ve güven kayb›ndan kaynaklanan küresel bir mali krizin ﬂu anda yo¤un olarak hissedildi¤inin alt›n› çizerek insano¤lunun tarihte ilk kez üç negatif süreci ayn› anda yaﬂad›¤›na iﬂaret etti. Sayfa 3

‹ﬁ DÜNYASI DE‹K’‹N GALA GECES‹’NDE BULUﬁTU
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Sene 1988... Y›ll›k ihracat 11 milyar dolar; yurtd›ﬂ›nda yat›r›m yapan Türk sermayesi neredeyse s›f›r. DE‹K ‹ﬂ Konseyi say›s› henüz
7. O y›ldan gelelim 2008’e... ‹hracat 134 milyar dolar, yurtd›ﬂ›na
yapt›¤›m›z yat›r›mlar 22 milyar dolar. DE‹K ‹ﬂ Konseyi say›s› 82.

D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K), TOBB, TÜS‹AD ve
‹MKB iﬂbirli¤inde, 15 Aral›k’ta
OECD Genel Sekreteri Angel
Gurria’y› a¤›rlad›. “Küresel Ekonomi ve Türkiye” baﬂl›kl› konferansta konuﬂan Gurria, Türkiye’nin krize ’haz›rl›kl›’ yakaland›¤›n› söylemekle birlikte, “Bu
tabii tamamen Türkiye’yi krizden koruyacak bir durum de¤il. Bu krizde kimse, ‘biz uza¤›z, bize bir ﬂey olmaz’ diyemez” de¤erlendirmesi yapt›.
TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu ise, giderek büyüyen bir çevre tahribat›, küresel ›s›nma ve buna paralel g›da
temini problemi, önemi azal-

GÜNCEL

Gündem
Küresel mali krizin reel sektör üzerindeki
etkileri daha belirgin hale geldi. Küresel düzeyde tüketici güveninin sars›lmas› tüketimin
daralmas›na yol açarken, piyasadaki nakit
ak›ﬂ›n›n daralmas›n› da beraberinde getirdi.
Japonya, Almanya’n›n ekonomik daralmaya
girece¤i kesinleﬂirken küresel ekonominin
büyüme motoru olan ve 2009 y›l›nca dünyan›n en büyük ihracatç›s› olmas› beklenen
Çin’in ihracat› 7 y›l aradan sonra ilk defa Kas›m ay›nda düﬂüﬂe geçti.
Türkiye de bu küresel geliﬂmelerin etkisini daha çok hissetmeye baﬂlad›. Ekim ay› sonu itibariyle Türkiye’ye gelen küresel sermaye yat›r›mlar› geçen y›l›n ayn› dönemine göre
yaklaﬂ›k yüzde 15 darald›. Kas›m ay›n sonunda ihracat›m›z yüzde 22 azald›. Özellikle en
önemli ihracat ürünümüz olan otomotivde
yüzde 37, tekstilde ise yüzde 26 daralma yaﬂand›. Avrupa Birli¤i ülkelerine olan ihracat›m›z azald›. Bu düﬂüﬂlerin neticesinde bir çok
otomotiv fabrikas› üretime ara verdi ya da iﬂçi
say›s›n› azaltt›. Ekonomik büyümenin lokomotifi olan d›ﬂ ticaretteki daralma Türk ekonomisinin daha az büyümesini beraberinde
getirecek. Düﬂük büyüme oranlar›n›n Türkiye’de ekim ay› sonu itibariyle yüzde 10 seviyesine ç›kan iﬂsizlik oranlar›n› artt›rmas› ve iç
tüketimi daraltmas› beklenmektedir. Öte yandan emtia fiyatlar›ndaki h›zl› düﬂüﬂ cari aç›k
ve enflasyon üzerindeki bask›y› hafifletti.
Körfez bölgesinden gelen yat›r›mlar›n geçen
y›l›n ayn› döneminin 5 kat›na ç›km›ﬂ olmas›
Türkiye’ye gelen yabanc› sermayenin devaml›l›¤› için olumlu bir geliﬂme olarak Türk
iﬂ dünyas›n› sevindirdi. Ayn› ﬂekilde ﬂirketlerin ve hane halk›n›n finansman ve nakit ihtiyac›n›n giderilmesi için Merkez Bankas›n›n
faiz indirimi bu yönde önemli bir ad›m oldu.
Ancak, krizle mücadele için gerek ulusal ve
küresel düzeyde yap›sal reformlar›n yap›lmas› ve yeni küresel mali sistemin kurgulanmas› gerekmektedir. IMF ile anlaﬂman›n yak›n zamanda yap›laca¤›n›n sinyalinin verilmiﬂ
olmas›, Ocak ay›nda yeni Amerikan baﬂkan›n›n göreve baﬂlamas› önemli geliﬂmeler olacakt›r. Ocak ay›nda IMF taraf›ndan yay›nlanacak olan yeni Dünya Ekonomik Görünümü
Raporu ile 2009 ile ilgili beklentiler ve kayg›lar daha iyi ﬂekillenecek. Geçti¤imiz günlerde
Maliye Bakan› Kemal Unak›tan’›n davetlisi
olarak Türkiye’ye gelen ve DE‹K’in TOBB,
TÜS‹AD ve ‹MKB iﬂbirli¤inde gerçekleﬂtirilen
bir toplant› ile a¤›rlad›¤› OECD Genel Sekreteri Angel Gurria’n›n liderli¤inde haz›rlanan
OECD 2009 raporunda Türkiye’nin büyüme
tahmini yüzde 1,9’a kadar geri çekilirken
2009’da Türkiye ihracat›n›n yüzde 17 oran›nda azalaca¤› resmi tahminlere yans›d›.

DE‹K GENEL KURULU’NDA
YEN‹ YÖNET‹M BEL‹RLEND‹

DE‹K 19 Aral›k 2008 tarihinde Baﬂbakan
Recep Tayyip Erdo¤an’›n kat›m›yla 2008 Y›l›
Ola¤an Genel Kurulu’nu ve DE‹K Yönetim
Kurulu’nun yeniden belirlendi¤i seçimlerini
gerçekleﬂtirdi. TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu ve Baﬂbakan Erdo¤an’›n birer
konuﬂma yapt›¤› Genel Kurul Seçimleri öncesindeki aç›l›ﬂ oturumuna iﬂ dünyas›n›n lider
isimleri ve çok say›da bas›n mensubu da kat›ld›. Yine 19 Aral›k akﬂam›nda DE‹K’in 20.
y›l›n› tamamlamas› dolay›s›yla birbirinden de¤erli isimlerden oluﬂan siyaset ve iﬂ dünyas›n›n seçkin isimlerinin kat›l›m›yla düzenlenen
Gala Gecesi’nde DE‹K’in kuruluﬂundan bu
yana katk›lar›n› kesintisiz sürdüren ﬁeref üyelerimize ﬂükranlar›m›z›n bir göstergesi olarak
plaket takdim ettik. Rahmi Koç’un DE‹K’in
seçkin ﬂeref üyeleri aras›nda bundan böyle
yer alacak olmas› kurumumuzun 2008 y›l›ndaki en onur verici kazan›mlar›ndan biridir.
Yo¤un geçen bir y›l›n arkas›ndan DE‹K
2009 y›l›nda Türkiye’nin d›ﬂ ekonomik iliﬂkilerini pazar ve ürün olarak çeﬂitlendirmek
için çal›ﬂmalar›na devam edecek. Bu maksatla 2009 y›l›nda Körfez, Asya-Pasifik, Latin
Amerika ve Afrika bölgelerine özel önem
verilecek, buralarda yeni iﬂ konseyleri
kurulacak, mevcut iﬂ konseyleri daha etkin
hale getirilecek. Yurtd›ﬂ›nda etkin iletiﬂim a¤›
ile, Türk iﬂ dünyas›n›n “referans kuruluﬂu” olmay› temel vizyonu olarak benimseyen ve bu
do¤rultuda sadece 2008 y›l›nda 503 etkinli¤e
imza atan DE‹K, 2009 y›l›nda da düzenlemeyi
hedefledi¤i etkinliklerde Türk özel sektörü
mensuplar›n›n dünyan›n dört bir yan›nda
tan›t›m›n› gerçekleﬂtirmeyi sürdürecek. 2009
y›l›n›n Türkiye’ye ve Türk özel sektörüne
baﬂar› getirmesini temenni ederim.

Ufuk YILMAZ
DE‹K Genel Sekreteri
uyilmaz@deik.org.tr

Japonya ile ticari iliﬂkileri
geliﬂtirmenin tam zaman›
TOBB/DE‹K Baﬂkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, 2010
y›l›n›n Türkiye’de Japonya
y›l› olarak kutlanaca¤›n›n
alt›n› çizerek, Japonya ile
Türkiye aras›ndaki ticari
iliﬂkileri geliﬂtirmenin
tam zaman› oldu¤unu
vurgulad›.
TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, küresel kriz ortam›nda küresel
iﬂbirli¤inin daha önemli hale geldi¤ini
belirterek, Japon iﬂadamlar›na Türkiye
ve Japonya aras›ndaki ticari iliﬂkileri geliﬂtirmenin tam zaman› oldu¤u mesaj›n›
verdi. Hisarc›kl›o¤lu, “2010 Türkiye’de
Japonya y›l› olarak kutlanacak. Bu
önemli y›l ticari ve ekonomik iliﬂkilerimizi geliﬂtirebilece¤i gibi, halklar›m›z›
daha da yaklaﬂt›racak” dedi. D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K), 2 Aral›k
2008 tarihinde TOBB/DE‹K Baﬂkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun baﬂkanl›¤›nda
ve Devlet Bakan› Kürﬂad Tüzmen’in kat›l›m›yla gerçekleﬂtirdi¤i Türk-Japon ‹ﬂ
Konseyi 16. Ortak Toplant›s›’nda konuﬂan Hisarc›kl›o¤lu TOBB/DE‹K Baﬂkan›
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, küresel kriz ortam›nda küresel iﬂbirli¤inin daha önemli
hale geldi¤ini belirterek, Japon iﬂadamlar›na Türkiye ve Japonya aras›ndaki ticari iliﬂkilerini geliﬂtirmenin tam zaman›
oldu¤u mesaj›n› verdi.
2010 y›l›n›n Türkiye’de Japonya y›l› olarak kutlanaca¤›na iﬂaret eden ve bu önemli y›l› ticari ve ekonomik iliﬂkilerin geliﬂtirilebilece¤i ve halklar›n daha da yaklaﬂaca¤›
bir süreç oldu¤una iﬂaret eden Hisarc›kl›o¤lu ﬂunlar› kaydetti: “Türkiye ve Japonya
aras›ndaki köklü ve olumlu geçmiﬂe ve
iliﬂkilerimizi olumsuz yönde etkileyecek
herhangi bir faktör olmamas›na ra¤men
ekonomik iliﬂkilerimiz istenilen seviyede

Türk-Japon ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Tuncay Özilhan, Japonya Büyükelçisi Nabuaki
Tanaka, Devlet Bakan› Kürﬂad Tüzmen, TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
Japonya- Türkiye Ekonomik Komite Baﬂkan› Sadao Umeda (soldan sa¤a)

olmad›¤›n› maalesef rakamlar gösteriyor. Türkiye’nin 2007 y›l›nda Japonya’ya 247 milyon dolar olan ihracat› 20
y›l önceki seviyenin alt›ndad›r. Japonya’n›n d›ﬂ ticaretinin 1.3 trilyon dolar, d›ﬂ
yat›r›m hacminin 73 milyar dolar oldu¤u
dikkate al›nd›¤›nda kadim dostumuz Japonya ile iktisadi iliﬂkilerimizi tüm sektörlerde güçlendirmek istiyoruz.”

“DÜNYADA EN ÇOK TASARRUF S‹ZDE
TÜRK‹YE’YE YATIRIMA BEKL‹YORUZ”
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin
dünyan›n 10. büyük ekonomisi olma, y›ll›k 500 milyar dolarl›k ihracata ulaﬂma ve
dünya çap›nda tan›nan 10 marka üretme
ve en az üç sektörde dünya lideri olma
hedefiyle hareket etti¤ini belirterek, “135
milyar dolarl›k ihracat›n›n üçte ikisini
dünyan›n kalite ve maliyet anlam›nda en
rekabetçi piyasalar›ndan olan AB ve
ABD’ye yapan bir ülke olarak daha fazla
Türk mal›n›n Japon dostlar›m›z taraf›ndan
tercih edilece¤ine inan›yorum” dedi.
TOBB Baﬂkan› Türkiye’de 100 Japon fir-

mas›n›n faaliyet gösterdi¤ini hat›rlatarak,
“2008 itibariyle ülkemizde 20 bin küresel
sermayeli ﬂirketin faaliyet gösterdi¤i dikkate al›nd›¤›nda maalesef bu rakam çok
cüzi kal›yor” dedi. Dünyan›n en çok tasarruf eden ülkesi olan ve son beﬂ y›lda
toplam 230 milyar dolar d›ﬂ yat›r›m yapan
Japonya için Türkiye’nin güvenli bir yat›r›m ortam› sundu¤unu ifade eden Hisarc›kl›o¤lu sözlerine ﬂöyle devam etti: “Türkiye’de yat›r›m yapan Toyota, Honda,
Isuzu gibi Japon firmalar› hep baﬂar›l›
olmuﬂlard›r. Ülkemizde enerji, inﬂaat, taﬂ›mac›l›k ve teknoloji alanlar›nda Japon
yat›r›mlar›n›n artmas›n› istiyoruz.H›zla
büyüyen Türkiye ekonomisinin ihtiyac›
olan enerji için gelecek 15 y›l içinde 125
milyar dolar yat›r›ma ihtiyaç var. Japon
firmalar› için bu çok iyi bir f›rsat.”
Hisarç›kl›o¤lu, Türk ve Japon ﬂirketlerin
iﬂbirli¤i yaparken kendilerini sadece Türkiye ve Japonya ile s›n›rlamamalar› gerekti¤ini ve Ortado¤u,Orta Asya, Karadeniz, Afrika ve Pasifik bölgesinde de birlikte çal›ﬂmay› hedeflemeleri gerekti¤ini vurgulad›.

TÜZMEN: GÖRÜNTÜ
‹Y‹ AMA SES LAZIM
Türk-Japon ‹ﬂ Konseyi 16. Ortak
Toplant›s›’nda konuﬂan Devlet Bakan› Kürﬂad Tüzmen, Türkiye’nin
siyasi iliﬂkilerde s›k›nt› olan ülkelerde d›ﬂ ticarette kaydetti¤i baﬂar›y›
Japonya ile hayata geçiremedi¤ini
ifade ederek “Bak›yorum bütün
dünyan›n di¤er ülkelerinde çok ciddi
ihracat art›ﬂlar›, ortalama yüzde 35
sa¤larken, Japonya’da bunu baﬂaramad›k. Görüntü iyi ama bize biraz
da ses laz›m. Bu iliﬂkilerin neticelerini görmek istiyoruz. Tam zaman›d›r diye düﬂünüyoruz” dedi. Türkiye
ile Japonya aras›ndaki iliﬂkilerin
güçlenerek devam etti¤ini, bütün
dünya platformlar›nda iki ülkenin
birbirlerini destekledi¤ini ileten Tüzmen, ABD’de baﬂlayan ekonomik
kriz nedeniyle geliﬂmiﬂ ülkelerin neredeyse tamam›n›n ekonomik daralma sürecine girdi¤ini kaydetti.

TUNCAY ÖZ‹LHAN: TÜRK-JAPON ‹ﬁ KONSEY‹ 2009’DA SOMUT ADIMLAR ATACAK
Türk-Japon ‹ﬂ Konseyi 16. Ortak Toplant›s›’nda konuﬂma yapan Türk-Japon ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan› Tuncay Özilhan, son dönemde ikili ekonomik iliﬂkilerdeki azalmaya
karﬂ›l›k 2009 y›l›nda ikili iliﬂkilerin geliﬂtirilmesinde DE‹K olarak somut ad›mlar at›laca¤›n› belirtti. Türk- Japon ekonomik iliﬂkilerinin, Türkiye’nin stratejik hedefleri
do¤rultusunda çok önemli oldu¤unu vurgulayan Özilhan, Türkiye’nin yüzünü AsyaPasifik’e döndü¤ü bu dönemde, bölgenin en

büyük ekonomisi olan Japonya ile ekonomik
iliﬂkilerde ivme kazand›r›lmas›n›n önemli
oldu¤unu kaydetti. Türk- Japon ‹ﬂ Konseyi’nin kuruldu¤u 1986 y›l›nda, toplam d›ﬂ
ticaretin 1.2 milyar dolar iken, bu rakam›n
günümüzde 4 milyar dolara ulaﬂt›¤›na
iﬂaret eden Özilhan, “Ancak Türkiye’nin
2008 y›l›n›n 9 ay›nda Japonya’ya gerçekleﬂtirdi¤i ihracat 220 milyon dolar oldu¤u
di¤er taraftan, Japonya’dan gerçekleﬂtirilen
ithalat›n ayn› dönem itibariyle 3.2 milyar

dolar oldu¤u görülür. Arzumuz, ticaret hacminin art›r›lmas›n›n yan› s›ra, ticaret dengesinin de sa¤lanmas›”dedi. Özellikle otomotiv ve müteahhitlik sektörleri ile ön plana ç›kan Türk- Japon ekonomik iliﬂkilerinin farkl› birçok sektörde geliﬂtirilebilece¤ini sözlerine ekleyen Özilhan, TürkJapon- ‹ﬂ Konseyi olarak sektörel odaklanmaya yönelik komitelerle g›da, beyaz
eﬂya ve enerji gibi sektörlerde f›rsatlar›
ortaya ç›karmay› hedeflediklerini söyledi.

KEMAL UNAKITAN

‹slam ülkeleri ile ticaretin art›r›lmas› gerek
Ticari münasebetlerin iki ülke aras›nda
geliﬂtikçe, dünya bar›ﬂ›na ve istikrar›na da
katk› sa¤lanaca¤›n› kaydeden Maliye Bakan› Kemal Unak›tan, “‹slam ülkeleri aras›ndaki ticaret oran› yüzde 8, bu yüzden ‹slami ülkeler aras›ndaki ticareti fazlalaﬂt›rmak
için gayret göstermeliyiz” diye konuﬂtu.
Maliye Bakan› Kemal Unak›tan ve Suudi
Arabistan Ulaﬂt›rma Bakan› Jubarah Bin Eid
Al-Suraisry kat›l›m› ile 26 Kas›m’da gerçekleﬂtirilen DE‹K/Türk-Suud ‹ﬂ Konseyi VII.
Ortak Toplant›s›’nda konuﬂma yapan Bakan
Unak›tan, bu toplant›larla amaçlar›n›n iﬂ
adamlar›n›n önünü açarak, daha fazla iﬂ yap›lmas›na katk› sa¤lamak oldu¤unu belirterek, “‹ki ülke aras›nda ﬂu anda 5 milyar
dolar olan ihracat hacmimizi, iliﬂkileri geliﬂtirerek 20 milyar dolara ç›kartmak
mümkün” dedi. Bakan Unak›tan, Suudi
Arabistan Kral›’n›n iki kere Türkiye’ye
gelmesinin ve Baﬂbakan Recep Tayyip
Erdo¤an’›n da Suudi Arabistan’a ziyarette
bulunmas›n›n, iliﬂkilerin geliﬂmesi aç›s›ndan çok önemli oldu¤unu ifade etti.
Suudi Arabistan’›n önde gelen iﬂadamlar›n›n bulundu¤u DE‹K/Türk-Suud ‹ﬂ Konseyi VII. Ortak Toplant›s›’nda yapt›¤› konuﬂmada ülkelerin kendilerine yat›r›m sa¤lamak için yar›ﬂ halinde olduklar›n› ifade
eden Maliye Bakan› Unak›tan, “Küresel krizin yaﬂand›¤› bir dönemde Suudi Arabistan

KÜRESEL
REFERANS GAZETES‹’N‹N ÜCRETS‹Z YAYINIDIR

Yay›n Sahibi
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac›l›k A.ﬁ.
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

AYDIN DO⁄AN
‹cra Kurulu Baﬂkan›

Vuslat DO⁄AN SABANCI

Reklam ve Pazarlama Direktörü
Nilgün ÇET‹N

Türk-Suud ‹ﬂ Konsey’nin VII. Ortak Toplant›s›’na Maliye Bakan› Kemal Unak›tan da kat›ld›.

ile iliﬂkilerimizin geliﬂtirilmesi çok önemli.
Suud iﬂ adamlar› çok önemli projeleri hayata geçiriyorlar. Bizim iﬂ adamlar›m›z da bu
projelerde yer almal› ve s›k s›k Suudlarla
bir araya gelmeli. Biz de bakanlar olarak
onlar›n önünü açmal›y›z” dedi. ‹stanbul ile
Mekke’yi demiryolu ile birleﬂtirme projesinden bahseden Unak›tan, “Biz Suudi’lerin
yapt›¤› yat›r›mlardan çok memnunuz. Bu
yüzden iki ülke aras›ndaki ekonomik iﬂbirli¤ini art›rmal›y›z, biz iﬂ adamlar›n› teﬂvik
etmek için her türlü anlaﬂmay› yapmaya

haz›r›z” dedi. Suudi Arabistan Ulaﬂt›rma Bakan› Jubarah Bin Eid Al-Suraisry ise, Türk
halk›n› ilgilendiren her konunun onlar› da
ilgilendirdi¤ini ve iki ülke aras›ndaki iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi için üç önemli faktör gerekti¤ini belirterek, “Birincisi siyasi iradenin
bulunmas› gerekiyor ki, bu siyasi irade her
iki ülkede de mevcut. ‹kincisi, ekonomik
ortam›n sa¤lanmas›. Üçüncüsü ise, iki ülkenin güce sahip olmas›. Bu anlamda, her
iki ülke de özel sektörde çok güçlü ve
uluslararas› deneyime sahip” diye konuﬂtu.
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Gurria

IMF’yi kullanmaktan kaç›nmay›n
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu
(DE‹K), TOBB, TÜS‹AD ve ‹MKB iﬂbirli¤inde, 15 Aral›k’ta OECD Genel
Sekreteri Angel Gurria’y› a¤›rlad›.
‹MKB Binas› Konferans Salonu’nda gerçekleﬂen “Küresel
Ekonomi ve Türkiye” baﬂl›kl›
konferansta konuﬂan Gurria, Türkiye’nin krize haz›rl›kl› yakaland›¤›n› söyledi. Bu durumun Türkiye’yi tamamen krizden koruyamayaca¤›na dikkat çeken Gurria: “Bu
krizde kimse, ’biz uza¤›z, bize bir
ﬂey olmaz’ diyemez. IMF sizindir,
kullan›n›z. Elinizde böyle bir kolayl›k
varken boﬂu boﬂuna strese girmeyin”
dedi. Küresel kriz sürecinde trilyonlarca dolar›n kaybedildi¤ini, krizin reel sektöre sirayet etmesiyle insanlar›n
iﬂlerini kaybetmeye baﬂlad›¤›n› ileten
Gurria: “Sadece ABD’de 1 ayda 500
bin kiﬂi iﬂinden oldu. 2009’da
tüm OECD ülkelerinin gayr› safi milli has›las› bir
ﬂekilde
azalacak.
2010’da iﬂsizlik oran›
yüzde 10’lara ç›kacak. OECD ülkelerinde 10 milyon, dünyada 20 milyon kiﬂi iﬂini
kaybedecek. Kurtarma
paketleri rahatlamaya
yol açacak ama yeterli
olmayacak”
ﬂeklinde
konuﬂtu. Gurria, “Son
y›llardaki yap›sal dönüﬂüm çabalar› takdir edilmeli” dedi¤i Türkiye için
ise, ﬂunlar› söyledi: “Türkiye mevcut global krize
bu reform olmadan, ekonomik yap›lar›n› geliﬂtirmeden girmiﬂ olsayd›,
gerçekten çok büyük zorluk içinde kalabilirdi.

Maliye Bakan› Unak›tan’›n konu¤u olarak geçen ay Türkiye’ye gelen OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, “Krizden
uzak duramazs›n›z IMF sizindir, kullan›n” mesaj›n› verdi.
Beklenmeyeni daha haz›rl›kl› olarak
beklediniz ki bu çok iyi. Bilmemiz
gereken ﬂu ki beklenmeyen, bir ﬂekilde gelecektir. Türkiye krize girerken haz›rl›kl› ve güçlüydü. Ancak bu
durum tabi ki Türkiye’yi tamamen
koruyacak de¤il. Küreselleﬂen bir
dünyada kimse, ’biz uza¤›z, biz güçlüyüz, kapal›y›z, bize bir ﬂey olmaz” diyemez. ABD’deki virüs herkese bulaﬂt›,
herkes hastaland›. Kimse bir ﬂey alm›yorsa, ihracat azal›yorsa, yabanc› sermaye gelmiyorsa ne yapabilirsiniz, en
kötüsü krediler kesiliyor. Bu sadece
Türkiye’nin de¤il, dünyan›n sorunu.”

IMF MEﬁRUDUR END‹ﬁE ETMEY‹N
Türkiye’nin büyüme h›z›n›n yüzde
1.6 düzeyinde kalaca¤›n› 2009’un, oldukça zor ve kötü bir y›l olaca¤›n› dile
getiren Gurria, IMF konusunda da tavsiyelerde bulundu. Bu kurumun ülkelere yard›m etmek için var oldu¤unu
hat›rlatan Gurria, “IMF meﬂrudur,
kimseyi endiﬂeye düﬂürmemeli. Ülkenin egemenli¤iyle hiçbir alakas›
yok. Türkiye zaten IMF’yi çok iyi
tan›yor. IMF de Türkiye’deki durumu çok iyi anl›yor. Dünyan›n gözü,
ülkelere yard›mc› olmas› için
IMF’ye dönmüﬂ durumda.
Bir IMF anlaﬂmas›, güveni art›r›p,
istikrar› ve gerekli likiditeyi sa¤layacakt›r. Bu normalleﬂmeye do¤ru bir
köprüdür. Tabii baz› ﬂartlar› olacakt›r.
Fakat bu kurum sizindir, kullan›n. Tabi baz› koﬂullar› olacakt›r ama elinizde böyle bir kolayl›k varken boﬂu
boﬂuna strese girmeyin, bu kolayl›ktan faydalan›n” ﬂeklinde konuﬂtu.

R‹FAT H‹SARCIKLIO⁄LU
KR‹Z H‹SSED‹L‹YOR

Gurria’dan önce söz alan TOBB/DE‹K
Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, krizin
etkilerinin ﬂu anda yo¤un olarak hissedildi¤inin alt›n› çizerek, Hisarc›kl›o¤lu,
yap›lan son tahminlere göre 2009 y›l›nda dünya genelinde ancak yüzde 0,9
oran›nda büyüme beklendi¤ini, ancak
bu oran›n bile bir süre sonra iyimser
kalabilece¤ini belirtti.

G-20 G‹R‹ﬁ‹M‹ ÖNEML‹

Son bir y›lda yaﬂanan geliﬂmelerin, mevcut küresel mali piyasalar›n mimarisindeki ölümcül yanl›ﬂlar› gösterdi¤ini kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, dünyan›n yeni mekanizmalara ihtiyac› oldu¤unu bu aç›dan da G-20 giriﬂiminin büyük
önem arz etti¤ini kaydetti.

KR‹Z FIRSATTIR

Hisarc›klo¤lu, krizlerin yeniden yap›lanmak ve toparlanmak için
önemli f›rsatlar sundu¤unu belirterek, Türkiye’nin 2001 mali krizini
olumlu de¤erlendirdi¤ini, daha önce
gerçekleﬂtirilemeyen yap›sal reformlar›n bu süreçte gerçekleﬂtirildi¤ini belirterek, “Küresel mali kriz
sonras›nda, mali ve ekonomik sistemi reforme etmek için, küresel aktörler ve kurumlar olarak birlikte
hareket etmek zorunday›z” dedi.

Seung-soo:
Türkiye’yi evim
gibi görüyorum
Kore Baﬂbakan› Han Seung-soo, “Türkiye’yi evim gibi görüyorum” dedi. D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu’nun (DE‹K),
TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun baﬂkanl›¤›nda 2 Aral›k tarihinde düzenledi¤i Türk-Kore ‹ﬂ Konseyi Çal›ﬂma Yeme¤i’nde konuﬂan Kore Baﬂbakan› Han Seung-soo Kore menﬂeli birçok ﬂirketin Türkiye’de faaliyet gösterdi¤ini hat›rlatarak, bu
anlamda teknoloji transferi ve istihdam yarat›lmas› konular›nda iliﬂkilerin çok daha h›zl›
geliﬂece¤ine inand›¤›n› kaydetti. Geliﬂime ivme kazand›r›lmas› için yak›n süreçte Serbest
Ticaret Anlaﬂmas›’n› sonuçland›rmaya dair
ad›mlar at›ld›¤›n› vurgulayan Seung-soo,
Türkiye ve Kore’nin kriz konusunda aﬂ›r›
korumac› önlemlere baﬂvurmayaca¤›n› sözlerine ekledi. TOBB/DE‹K Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’de daha fazla Kore yat›r›m›
görmek istediklerini ifade ederken, “Türkiye’de gerçekleﬂtirilen reformlarla yabanc› yat›r›mc›n›n önündeki engeller kald›r›ld›” dedi.
Türkiye’de 300 milyon dolar civar›nda Kore
yat›r›m› bulundu¤una ve 144 Kore sermayeli
ﬂirketin Türkiye’de faaliyet gösterdi¤ine iﬂaret eden Hisarc›kl›o¤lu, “Hyundai ve LG gibi
ﬂirketler ülkemizin sahip oldu¤u ekonomik
avantajlardan yararlanarak, oldukça baﬂar›l›
oldular. Bu baﬂar›l› yat›r›mlar›n, di¤er Koreli
ﬂirketleri de Türkiye’de yat›r›m yapmaya teﬂvik etmesini umut ediyorum. Türk ekonomisinin ihtiyaç duydu¤u enerji, otoyol, h›zl›
tren, ulaﬂt›rma alt yap›s› Koreli ﬂirketler için
önemli bir yat›r›m alan›” diye konuﬂtu.

Türkiye Çek Cumhuriyeti’nin
dönem baﬂkanl›¤›ndan umutlu
DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal›, 2009
y›l›n›n Türkiye’nin AB sürecinde kritik bir süreç
oldu¤una iﬂaret ederek, 2009 y›l›nda AB Dönem Baﬂkanl›¤›’n› devralacak olan Çek Cumhuriyeti’nden Türkiye’nin umutlu oldu¤unu ifade
etti. Çek Cumhuriyeti’nin Dönem Baﬂkanl›¤› konusunda aç›klama yapan Y›rcal› ﬂunlar› kaydetti: “2009, Türkiye’nin AB iliﬂkilerinde kritik bir
süreç. Bu süreçte, AB Dönem Baﬂkanl›¤›’n› ilk
yar› y›lda Çek Cumhuriyeti’nin üstlenmesi Türkiye için önemli bir f›rsat. Kas›m 2007 ve Ekim
2008 tarihlerinde DE‹K/Türk-Çek ‹ﬂ Konseyi etkinliklerine konuk olan Çek Cumhuriyeti Baﬂbakan› Mirek Topolanek “Türkiye’nin AB üyeli¤inden hem Türkiye hem AB kazan›r.
Türkiye, imtiyazl› ortak olamaz, tam üyelik
için müzakere eden bir ülkedir. Kuralar oyun s›ras›ndan de¤iﬂmez” vurgusu ile samimi deste¤ini ortaya koydu. Çek Cumhuriyeti, dönem baﬂkanl›¤› sürecinde 2 yeni müzakere fasl›n›n aç›lmas› ve bloke edilmiﬂ olan fas›llarda ilerleme
sa¤lanmas› yönünde çaba sarfedece¤ini aç›klad›.” Ekonomik ve ticari alanda iki ülke aras›ndaki iliﬂkilerin h›zla geliﬂti¤ine iﬂaret eden Y›rcal›

DE‹K ‹CRA KURULU BAﬁKANI RONA YIRCALI

sözlerini ﬂöyle sürdürdü: “‹kili ticaret hacmi y›ll›k 2 milyar dolar› aﬂt›. Çek Cumhuriyeti’nin en
büyük enerji ﬂirketi CEZ, Akkök ﬁirketler Grubu
ile iﬂbirli¤i analaﬂmas› imzalad›. Yine Çek Cumhuriyeti’nin en büyük turizm acentas› CEDOK, Saran Holding’in orta¤› oldu¤u Odien
Group taraf›ndan al›nd›. Ekonomik ve ticari iliﬂkilerimizde yakalanan bu ivmenin, Türkiye-AB
iliﬂkilerinde olumlu yans›mas›n› bekliyoruz.”

Meksika’ya d›ﬂiﬂleri
düzeyinde ilk resmi ziyaret
tirmek için güncel ve istatistiki bilgi paylaﬂ›m›nda bulunma, y›lda bir kez bir araya
gelerek iﬂbirli¤i f›rsatlar›n› de¤erlendirme,
ekonomik faaliyetlerin önündeki engeller
hakk›nda ilgili ülke hükümetine gerekli bilgileri sunma konusunda anlaﬂmaya var›ld›¤›na iﬂaret ediliyor. TOBB ve DE‹K ad›na
Türk-Meksika ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan Yard›mc›s›
Aykut Eken, COMCE ad›na ise Orta
Avrupa’dan Sorumlu Baﬂkan Yard›mc›s›
Jorge Lupez Morton’un imza att›¤› anlaﬂma için gerçekleﬂtirilen törende
konuﬂan D›ﬂiﬂleri Bakan› Babacan iki
ülke aras›ndaki ticaretin oldukça
s›n›rl› olup potansiyeli yans›tmad›¤›n›;
özellikle altyap›, otomotiv ve turizm
alanlar›nda iﬂbirli¤i f›rsatlar›n› de¤erlendirmek gerekti¤ini vurgulad›.

C M Y B

DE‹K/Türk-Meksika ‹ﬂ Konseyi, 9-12
Aral›k tarihleri aras›nda D›ﬂiﬂleri Bakan› Ali
Babacan’›n Meksika’ya resmi ziyareti kapsam›nda Meksika D›ﬂ Ticaret, Yat›r›m ve
Teknoloji ‹ﬂadamlar› Konseyi (COMCE) ile
karﬂ› kanat kuruluﬂ anlaﬂmas›na imza att›.
Türkiye’den Meksika’ya D›ﬂiﬂleri Bakan›
düzeyinde gerçekleﬂtirilen ilk ziyaret olma
özelli¤ini taﬂ›yan bu ziyaret ile 2008
y›l›nda diplomatik iliﬂkilerin kuruluﬂunun 80. y›ldönümünü kutlayan Türkiye ve Meksika aras›ndaki iliﬂkilerin yeni bir ivme kazand›¤› bildiriliyor. DE‹K ve COMCE
aras›nda imzalanan bu anlaﬂma
ile Türkiye ile Meksika aras›ndaki ekonomik ve
ticari iliﬂkileri geliﬂ-
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‹ﬂ dünyas›n›n d›ﬂ politikada aktif
TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, 20. kuruluﬂ
y›ldönümünde bir konuﬂma
yapt›. “Y›l dönümleri nereden
gelip nereye gitmekte
oldu¤umuzu düﬂünüp
muhasebe yapmam›za f›rsat
verdi¤i için önemli” diyen
Hisarc›kl›o¤lu’nun
konuﬂmas›n›n tam metni.
Say›n Baﬂbakan›m,
Sayg›de¤er Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyelerimiz,
DE‹K’in De¤erli Kurucular›, Delegeleri ve
Üyeleri,
K›ymetli ‹ﬂ Konseyi Baﬂkanlar›,
De¤erli Konuklar,
Medyan›n Seçkin mensuplar›,

Say›n Baﬂbakan,
Özellikle de küresel bir mali krizin tam ortas›nda, sizinle istiﬂare içinde bulunmaya büyük önem veriyoruz. Biz ülke olarak krizlere
yabanc› de¤iliz. Ancak bugün karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz kriz, geçmiﬂte yaﬂad›klar›m›zdan
farkl› olarak, bizim hatalar›m›zdan de¤il, küresel mali sistemin mimarisindeki çürüklüklerden kaynakl› yap›sal bir krizdir.

MÜZ‹K DE⁄‹ﬁ‹NCE, DANS DA DE⁄‹ﬁ‹R
Kriz eskinin
Ünlü ‹talyan Filozof Gramsçi “K
ölmekte oldu¤u, ama bu ölmekte olan eskinin yerini alacak yeninin henüz do¤mad›¤›
anlar› kapsar” diyordu. Evet, eski ölüyorÖ
Yeni bir küresel düzenin ﬂafa¤› söküyorÖ
Önemli olan, krizlerin ard›ndan ortaya ç›kan
yeni koﬂullara uyum sa¤layabilmektir. Bir AfMüzik de¤iﬂinrika atasözünün dedi¤i gibi: “M
ce, dans da de¤iﬂir”. ‹kinci dünya savaﬂ› sonras›nda oluﬂan uluslararas› sistem, bugünkü
dünyan›n ihtiyaçlar›na cevap veremiyor. Dolay›s›yla ekonomik sistemin yeniden inﬂas›,
küresel krizle birlikte öncelikli hale geldi. Esas›nda Dünya son yirmi y›lda yeniden ﬂekillenmiﬂtir. 1990 y›l›nda 3 trilyon dolar olan küresel ticaret hacmi, 2007 y›l› sonunda 14 trilyon
dolara yaklaﬂt›.
Küresel ticaret hacmi 19902007 aras›nda
ortalama yüzde 9,3 büyürken, ayn› dönemde
küresel ekonomi ortalama yüzde 5,6 büyümüﬂtür. Yani küresel ticaret küresel ekonomiden daha h›zl› artm›ﬂt›r. Ancak, 1982’den bu
yana tarihte ilk kez bu y›l; küresel ticaret küresel ekonomiye k›yasla daralacakt›r. Zengin
ülkelerin dünya üretimindeki pay›, 150 y›ldan
beri ilk kez 2005 y›l›nda, yüzde 50’nin alt›na
düﬂmüﬂtür. Dünya ekonomisinin lokomotifi
rolünü ise Türkiye’nin de içinde bulundu¤u,
yükselen piyasa ekonomileri üstlenmeye baﬂlam›ﬂt›r. Bu yüzden analistler önümüzdeki
dönemi “yyükselen piyasalar yüzy›l›” olarak
tan›mlamaktad›rlar. 1990 y›l›nda Çin ekonomisinin büyüklü¤ü 387 milyar dolarken
2007’de 3,2 trilyon dolara; Hindistan ekonomisinin büyüklü¤ü 313 milyar dolar iken yine
2007 y›l›nda 1,1 trilyon dolara ulaﬂm›ﬂt›r.
Çin önümüzdeki aylarda Almanya’y› geride b›rakarak dünyan›n en büyük ihracatç›s›
olacakt›r. Sat›n alma gücü paritesine göre hesapland›¤›nda bugün Çin dünyan›n 2. büyük,
Hindistan 4. büyük ekonomisi haline gelmiﬂtir. Ülkemize bakt›¤›m›zda, 6 y›l öncesine kadar biz de henüz küresel ekonomiye yeterince entegre olmam›ﬂt›k. Uygulanan reform
program› ve özel sektöre dayal› büyüme sayesinde, küresel ekonomiye intibak›m›z h›zland›. 6 y›ld›r süren büyüme, ihracat ve yat›r›m performans›n›n arkas›nda da, bu enteg-

DE‹K M‹SYONUNU
SÜRDÜRECEK

TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu Gala Gecesi’nde yapt›¤› konuﬂmada DE‹K’in, var oldu¤u sürece, Türk özel sektörünün, Cumhuriyetin 100.
y›l›nda 500 milyar dolar ihracat gerçekleﬂtirme, Türkiye’yi en az üç sektörde dünya lideri haline getirme, dünyada tan›nan en az 10 markay› üretme,
araﬂt›rma ve geliﬂtirmeye dayanan, yenilikçi ve rekabetçi bir ekonomiyi yap›land›rma hedefini tüm gücüyle ve tüm kadrosuyla destekleyece¤ini kaydetti.

rasyon yat›yor. Ancak nas›l ki dün, artan küresel entegrasyonun olumlu sonuçlar›n› yaﬂad›ysak, bugünde küresel sistemdeki dalgalanmalardan etkilenmeye baﬂlad›k. Bu dönemde
üretim kapasitesini en iyi koruyan, günün sonunda en karl› olacakt›r. Dolay›s›yla, ekonomik küçülme yaﬂanan bir dünyada, daralman›n etkilerini s›n›rl› tutmak da baﬂar›d›r.

DE‹K’‹N ÖYKÜSÜ,
TÜRK‹YE’N‹N ÖYKÜSÜDÜR
Say›n Baﬂbakan›m, De¤erli konuklar,
DE‹K’in öyküsü, ayn› zamanda Türkiye’nin de öyküsüdür. 1988’de DE‹K kurulurken Sovyetlerden gelen sesleri hepimiz duyuyor, bir ﬂeylerin h›zla de¤iﬂti¤ini görüyor, hissediyorduk. Ama hiçbirimiz, bir sene sonra,
1989’da, Berlin Duvar›’n›n y›k›laca¤›n› tahmin
etmiyorduk. Zihinlerimiz, düﬂünce kal›plar›m›z, çift kutuplu dünyaya öylesine al›ﬂm›ﬂt›
ki, Atlantik ve Varﬂova Paktlar›n›n olmad›¤›
bir dünyay› tasavvur edemiyorduk. Y›ll›k ihracat›m›z 11 milyar dolar; Türkiye’ye gelen turist say›s› 2 milyon; çekebildi¤imiz do¤rudan
yabanc› yat›r›m toplam 650 milyon dolar;
müteahhitlerimiz üstlendi¤i projeler toplam›
220 milyon dolard›. Türkiye’nin yurt d›ﬂ›na
yat›r›m yapmas› diye bir mefhum yoktu. O
günlerde hiçbir istatistik, hiçbir veri, hiçbir
öngörü 20 y›l sonra geldi¤imiz bu noktaya
ulaﬂabilece¤imize bizi inand›ramazd›. Ama o
gün hayal gibi olanlar bugün gerçek oldu. ‹hracat›m›z 134 milyar dolara, Türkiye’ye çekti¤imiz turist 23 milyona, yabanc› yat›r›m›m›z
80 milyar dolara, müteahhitlerimizin üretti¤i
projeler toplam› 135 milyar dolara, yurt d›ﬂ›na
yapt›¤›m›z yat›r›mlar 22 milyar dolara ulaﬂt›.
Türkiye bugün dünyan›n en büyük 17., Avrupa’n›nsa en büyük 6. ekonomisidir. ‹slâm
dünyas›n›n en büyük 100 ﬂirketinden 24’ü
Türk ﬂirketleridir. Bu listeye petrol ve do¤al
gaz kaynaklar›ndan beslenen ﬂirketleri d›ﬂ›nda b›rakarak bakarsak, ‹slâm dünyas›ndaki en
büyük 10 ﬂirketin 8’i Türk ﬂirketidir. Türkiye,
s›rt›n› petrol ya da do¤al gaz kaynaklar›na
yaslamadan müteﬂebbis ruhuyla, yetiﬂmiﬂ insan kabiliyetiyle emek, kah›r ve sab›rla özel
sektörünün omuzlar›nda yükselmiﬂtir.
‹darecimiz UNDP’de, Donanma Gemimiz
Somali sahillerinde, Müteahhidimiz Sibirya’da, Yöneticimiz Coca-Cola’da, ‹ﬂ dünyas›
temsilcimiz Dünya Odalar Federasyonu’nda,
Bürokrat›m›z ‹slâm Konferans›’nda, Edebiyatç›m›z Nobel akademisinde, Bilim ‹nsan›m›z dünyan›n en seçkin üniversitelerinde zirveye ç›km›ﬂlard›r. ‹nsan sermayesine ve müteﬂebbis gücüne yaslanarak bölgesinin en büyük sanayi gücü olan Türkiye, Hindistan’dan

‹talya’ya kadar olan geniﬂ co¤rafyada demokrasi ile yönetilen serbest piyasa ekonomisine
sahip en büyük ekonomidir. Dünyan›n kiﬂi
baﬂ›na en yüksek ihracat gerçekleﬂtiren ülkeleri aras›nda yer alan Tayvan için söylenen
“halk›n›n zekâs›ndan baﬂka ihraç edecek bir
ﬂeyi olmayan ülke” tabiri, Türkiye için de “En
büyük ihraç gücü müteﬂebbis ruhudur” ﬂeklinde cereyan etmektedir.
Ülkemizde ihracat yapmayan ﬂehir kalmad›. 12 ﬂehrimiz 1 milyar dolar›n üzerinde ihracat yapar hale geldi. 32 ayr› ülkeye bir milyar
dolar›n üzerinde mal satt›k. 27 kalemde 1
milyar dolar›n üzerinde mal ihraç ettik. Türkiye bu ihracat›n›n yar›s›n›, en rekabetçi piyasalar olan Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlar›na yapmaktad›r. Son 5 y›lda yapt›¤›m›z reformlarla yabanc› sermaye çekme konusunda
olumlu geliﬂmeler yaﬂad›k. Türkiye yabanc›
yat›r›mc› için cazip bir yat›r›m ortam› sunmaya baﬂlad› ve sadece son 3 y›lda 50 milyar dolar›n üzerinde yabanc› sermeye giriﬂi oldu ve
Türkiye’de faaliyet gösteren yabanc› ﬂirket say›s› 20 bine yaklaﬂt›. Bu d›ﬂ yat›r›mlar›m›za
paralel olarak Türk ﬂirketleri uluslararas› piyasalarda marka toplamaya baﬂlad›lar ve Türkiye uluslararas› ﬂirket birleﬂme ve sat›n almalar›n yükselen y›ld›z› haline geldi.
‹sviçre’nin Godiva’s›, ‹ran’›n Razi’si, Rusya’n›n Trader Media East’i, Almanya’n›n
Grundig’i yak›n dönemde Türk ﬂirketleri taraf›ndan sat›n al›nan 17 marka aras›ndan ilk akl›m›za gelenlerdendir. Bugün Avrupa’n›n en
büyük 500 ﬂirketi aras›nda 12 Türk ﬂirketi bulunmaktad›r. Dünyan›n en büyük 225 uluslararas› müteahhitlik firmas›ndan 23’ü Türk
müteahhitleridir.

Odalar Birli¤i’nde Baﬂkanl›k makamlar›na
geldik. Avrupa Odalar Birli¤i Eurochambers
Yönetim Kurulunda Baﬂkanl›k Divan›’na, ‹slam Ticaret ve Sanayi Odas›’nda Baﬂkan Vekilli¤ine seçildik. K›sacas›, Türk iﬂ dünyas›n›
uluslararas› örgütlerde en üst seviyede temsil
edilmesini sa¤layarak, uluslararas› kuruluﬂlara
aktif kat›l›m ve temsil gücü elde etme politikas›n› iﬂ dünyas› olarak kendi alan›m›zda pekiﬂtirdik. 5. Dünya Odalar Federasyonu
Kongresi’ni, Balkan Ekonomi Zirvesi’ni,
Afrika Zirvesi’ni, Türk-Arap Ekonomi Forumu’nu, 31’inci IRU Kongresi’ni ‹stanbul’da gerçekleﬂtirerek dünyan›n dikkatlerini Türkiye’ye toplad›k. I. ‹pek Yolu ‹ﬂ
Adamlar› Zirvesi’ne Trabzon’da ev sahipli¤i yapt›k. Yeni yüzy›l›n uluslararas› iliﬂkiler
anlay›ﬂ›nda çok önemli bir yer tutan ‘iikin cil diplomasi ’ (second track diplomacy)
kavram›yla, sivil toplum ve iﬂ dünyas› örgütleri olarak Türkiye’nin yumuﬂak gücü-

nün (soft power) artmas›na, nüfuz alan›n›n geniﬂlemesine katk›da bulunduk.
Say›n Baﬂbakan,
DE‹K’in baﬂar›s›n›n alt›nda yatan temel
faktör kurumsallaﬂm›ﬂ çok boyutlu yap›s›d›r.
‹nﬂallah bu yap›y› gelen talep do¤rultusunda
raporlaﬂt›rarak geliﬂmekte olan ülkelere model olarak sunaca¤›z.
■ TÜS‹AD’dan MÜS‹AD’a, T‹M’den YASED’e, ASKON’dan TESK’e, Türkiye Genç
‹ﬂadamlar› Derne¤i’nden Türkiye Genç
‹ﬂadamlar› Konfederasyonu’na ve Genç
Yönetici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i’ne, Türk
Arap Ülkeleri ‹ﬂadamlar› Derne¤i’nden D›ﬂ
Ticaret Derne¤i’ne ulusal çapta örgütlenmiﬂ geniﬂ tabanl› kuruluﬂlar;
■ TEPAV ve ‹KV gibi düﬂünce ve araﬂt›rma
görevi gören sivil toplum örgütleri;

DIﬁ POL‹T‹KADA DÖRT TEMEL
PRENS‹P ‹LE UYUMLUYDUK
Say›n Baﬂbakan,
2002’den bu yana d›ﬂ politikam›z sizin önderli¤inizde 4 temel prensip etraf›nda ﬂekillendi: Merkez Ülke, Ritmik Diplomasi, Komﬂularla S›f›r problem ve Uluslararas› Kuruluﬂlara Aktif Kat›l›m ve temsil gücü elde etme.
ﬁirketler, iﬂ adamlar› ve iﬂ dünyas› örgütleri
art›k d›ﬂ politikam›z›n unsurlar› aras›nda yer
almaktad›r. Ne mutlu ki, Türk özel sektörünün d›ﬂa aç›lan kap›s›, Türk iﬂ dünyas›n›n küresel temsil gücü DE‹K olarak iﬂ dünyas›n›
temsilen bu 4 temel politikayla eﬂgüdümlü
hareket ettik. Bu y›l 503 etkinlikle bir rekora
imza att›k. Komﬂu ülkelerle ticaretimizi katlanarak büyümesinde önemli roller üstlendik.
‹ﬂ Konseylerimizin say›s›n› 82’ye ç›kartt›k.
TOBB kanal›yla ise Balkan Odalar Birli¤i’nde,
Dünya Odalar Federasyonu’nda, Akdeniz
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Hisarc›kl›o¤lu, DE‹K’in öyküsünün ayn› zamanda Türkiye’nin öyküsü oldu¤unu söyledi.
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Sizleri ﬂahs›m ve Baﬂkanl›¤›n› yürüttü¤üm
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu ad›na sayg›yla
selaml›yorum. Bugün 20. kuruluﬂ y›ldönümü
kutlayan DE‹K’in ola¤an Genel Kurulu’nu
gerçekleﬂtirmek için bir araday›z. Bu gurur
ve iftihar dolu günde bizleri yaln›z b›rakmayan Say›n Baﬂbakan›m›za teﬂekkürlerimi
sunuyorum. Y›l dönümleri, nereden gelip
nereye gitmekte oldu¤umuzu düﬂünüp
muhasebe yapmam›za f›rsat verdi¤i için
önemlidir. Say›n Baﬂbakan bir konuﬂmas›nda “önemli lider ﬂirketler, d›ﬂ politikam›z›n ve stratejik vizyonumuzun öncüleridir” demiﬂti. ‹ﬂ dünyas›na d›ﬂ politikada
aktif bir rol biçen stratejik derinlik vizyonu,
DE‹K’in de önemini art›rm›ﬂt›r.
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rol vizyonu DE‹K’in önemini art›rd›
■ Sektörel bazda faaliyet gösteren Müteahhitler Birli¤i ve Uluslararas› Nakliyeciler
Derne¤i’nden Bankalar Birli¤i’ne, Mobilya
Sanayicileri Derne¤i’nden Gemi ‹nﬂa Sanayicileri Birli¤i’ne, Gayr› Menkul Yat›r›m
Ortaklar› Derne¤i’nden Makine ‹malatç›lar› Birli¤i’ne, Türkiye Deri Sanayicileri
Derne¤i’nden Sigorta ve Reasürans ﬁirketleri Birli¤i’ne, Türkiye Giyim Sanayicileri
Derne¤i’nden Özel Sektör Havac›l›k ‹ﬂletmeleri Derne¤i’ne, Biliﬂim Sanayicileri ve
‹ﬂadamlar› Derne¤i’nden Sermaye Piyasas›
Arac› Kuruluﬂlar› Birli¤i’ne, TÜRSAB’dan
Turizm Yat›r›mc›lar› Derne¤i ve TÜROFED’e 30 iﬂ dünyas› örgütü DE‹K’in kurucusudur. DE‹K, d›ﬂ ekonomik iliﬂkiler boyutu olan sivil toplum örgütlerini çat›s› alt›nda toplam›ﬂ, özel sektörün küresel gücü
olarak koordinatör görevini üstlenmiﬂtir.

DIﬁARIDA GÜRÜL GÜRÜL AKAN B‹R
DÜNYA VARKEN DURAMAYIZ
Sayg›de¤er Kurucular, De¤erli Baﬂkanlar›m,

KAR ÜRÜNDE DE⁄‹L MÜﬁTER‹DED‹R
Her zaman söyledi¤imiz gibi: “Ayr›l›kta
azap, birlikte rahmet var”. DE‹K çat›s›,
Türk özel sektörünün d›ﬂ ekonomik iliﬂkilerini koordine edecek yasal ve yap›sal zemine sahiptir.
Say›n Baﬂbakan›m, Camiam›z›n De¤erli Üyeleri,
Kâr üründe de¤il müﬂteridedir! Ve bu
müﬂteriler “Herkesin gitti¤i yer”de ve
“kimsenin gitmedi¤i yer”dedir! ABD ve
Avrupa gibi büyük ve “herkesin gitti¤i”
pazarlarda katma de¤er art›ﬂlar› yoluyla
“dikey derinleﬂme”yi hayat geçirmeli ve
pay›m›z› art›rmal›y›z. Öte yandan “kimsenin gitmedi¤i”, bizim co¤rafyam›z için yeni yeni keﬂfedilen Afrika, Latin Amerika
gibi pazarlarda da mevcudiyetimizi art›rmal›y›z. Ayn› zamanda “Periferik Pasifik
ülkeleri” de önemlidir. Sadece Çin, Kore
ve Hindistan de¤il; Vietnam, Endonezya,
Malezya, Filipinler gibi ülkeler de yüz milyonlara dayanan nüfuslar› ve h›zla geliﬂen
ekonomileriyle dikkat çekmektedir. ‹ﬂte
biz bu bölgelerde ‹ﬂ Konseylerimizin say›s›n› art›r›yoruz. Orta vadede hedefimiz
Türkiye’nin büyükelçilik seviyesinde temsil edildi¤i her ülkede iﬂ konseyi kurmakt›r. Buralara yo¤unlaﬂarak Türkiye’nin küresel düzlemde geniﬂleyen politik a¤›rl›¤›n›
iﬂ dünyas› olarak özel sektör kanad›nda da
iﬂ konseylerimizle pekiﬂtirece¤iz. Ayr›ca,
mevcut ‹ﬂ Konseylerimiz bünyesinde faaliyet göstermek üzere finans, müteahhitlik,
medya ve kültür, lojistik gibi alt-komiteler
oluﬂturulmas›na h›z verece¤iz. Her ülkede
belirli sektörler için detayl› çal›ﬂacak komiteler kuruyoruz. Böylelikle ayn› ülkede
benzer sektörlerde çal›ﬂan firmalar›m›z
için sinerji yaratm›ﬂ olaca¤›z.
Körfez bölgesi 2009 y›l›nda DE‹K için
stratejik bölge olacak. 2015 y›l›nda fon büyüklüklerinin 6 trilyon dolarl›k hacme
ulaﬂmas› beklenen bu bölgeden daha fazla
yat›r›m çekmek için çal›ﬂmalar›m›za baﬂlad›k. Bölgede Türkiye’de iﬂ ortam›n› tan›tan
etkinlikler düzenleyece¤iz. Yurt d›ﬂ› müteahhitlik sektörüne verdi¤imiz deste¤i sürdürece¤iz. DE‹K bünyesinde bar›nd›rd›¤›m›z 140 uluslararas› müteahhitlik firmas›n›n yeni pazarlara ulaﬂmas› ve daha yüksek katma de¤erli projeler üstlenmeleri
için elimizden gelen deste¤i verece¤iz.
Umuyorum, Fas’tan Sibirya’ya; Sudan’dan
‹rlanda’ya üstlendikleri projelerle hem art›

DE‹K’in 20. y›l Gala Gecesi’nde katk›lar›ndan dolay› Bülent Eczac›baﬂ›, Rahmi Koç, Nihat Gökyi¤it, ﬁar›k Tara, Ekrem Güvendiren, ‹brahim Bodur (yerine Zeynep Bodur Okyay), Feyyaz Berker ve Jak
Kamhi’ye (yerine Ekrem Güvendiren) ﬂeref üyeli¤i plâketleri Devlet Bakan› Kürﬂad Tüzmen, TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal› taraf›ndan verildi.
45 hem de eksi 45 derecede çal›ﬂabilen,, ve
iftihar kayna¤›m›z olan müteahhitlerimizin teminat mektubu sorunlar› çözülecek
ve Eximbank’›n destekleri arzu edilen seviyeye ç›kart›lacakt›r. Yükselen bir d›ﬂ ekonomik iliﬂkiler de¤eri de Türk özel sektörünün yurt d›ﬂ›na yapt›¤› yat›r›mlard›r.
Aç›kça ifade etmek istiyorum ki, yüksek
teknoloji gerektirmeyen ve büyük istihdam sa¤lamayan Türk Yat›r›mlar›n›n yurt
d›ﬂ›na yönelmesinde hiçbir sak›nca yoktur.
Aksine, Türk yat›r›mlar› ilgili ülkelerde
Türkiye’nin önünü açmakta, moda tabirle
Türkiye’nin soft power’›n› yükseltmektedir. Türkiye yat›r›m yapt›kça, Türk sermayesi gücünü art›rd›kça o ülkelerde ve bölgelerde Türk pasaportunun itibar› artmaktad›r. Örne¤in bir komﬂu ülke olan Yunanistan d›ﬂ politikas›n›n Balkanlar’a olan ilgisini aç›klarken hangi parametlerin kullan›ld›¤›na dikkat edelim.

HEDEF: TEKNOLOJ‹ ODAKLI, ‹ST‹HDAM
SA⁄LAYICI YATIRIM ÇEKMEK

malar›n› bekledi¤imiz kurultaya tüm giriﬂimcilerimizi davet etmek istiyorum.
De¤erli ‹ﬂ Konseyleri Baﬂkanlar›m,
Sizler bulundu¤unuz makamlara seçimle geldiniz. Seçimle iﬂ baﬂ›na gelmek insana ‘temsil’ gücü verdi¤i gibi temsil ettikleri
nazar›nda sorumluluk da yükler. Sizler hepiniz kendi alan›n›zda baﬂar›l›, dünyay› tan›yan, tecrübeli ve vizyon sahibi iﬂ adamlar› oldu¤unuz için bu makamlara seçildiniz. Sorumlulu¤unuz çok büyük, çok
önemli bir sorumluluk. ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›
olmay› millete karﬂ› bir sosyal sorumluluk
olarak alg›laman›z gerekiyor. Sizler adeta
Türk özel sektörünün büyükelçilerisiniz!
1923’te i¤nesini ipli¤ini bile ithal eder halde olan bu ülke, 85 y›ld›r milletini ça¤daﬂ
milletlerin yaﬂam standartlar›na ç›karabilmek için mücadele veriyor. Sizlerden bu
bilinçle daha aktif olman›z› bekliyorum.

Bölgelerimizdeki ekonomik geliﬂmeleri yak›ndan izleyerek firmalar›m›z›n f›rsatlardan istifade etmesini sa¤lamal› ve Türkiye’nin lobisini yapmal›s›n›z. Üstat Necip
Faz›l ﬂu güzel dizesiyle adeta sizlere sesleTohum saç, bitmezse toprak utan niyor: “T
s›n! Hedefe varmayan m›zrak utans›n!”
Say›n Baﬂbakan, K›ymetli Baﬂkanlar›m,
Konuﬂmam›n baﬂ›nda vurgulad›¤›m gibi
küresel siyasi ve ekonomik düzen yeniden ﬂekilleniyor. Küresel rekabet haritas› de¤iﬂiyor.

M‹LL‹ HEDEF‹M‹Z DÜNYANIN 10 BÜYÜK
EKONOM‹S‹NDEN B‹R‹ OLMAK
Bu dönüﬂüm sürecinde milli hedefimiz,
ﬂirketlerimizin ve ülkemizin ölçe¤ini büyüterek, ülkemizin dünyan›n en büyük 10
ekonomisi içinde yer almas›n› sa¤lamakt›r.
Bu çerçevede Türk özel sektörü olarak;
■ Cumhuriyetin 100. y›l›nda 500 milyar

Türkiye’nin mümkün oldu¤unca teknoloji odakl› ve istihdam sa¤lay›c› do¤rudan
yabanc› yat›r›m çekmesi hayati bir meseledir. DE‹K olarak Baﬂbakanl›k Yat›r›m-Destek ve Tan›t›m Ajans›’yla çok yak›n çal›ﬂt›k. Ajansa kuruldu¤u günden bu yana
uluslararas› platformlarda Türkiye’nin yat›r›m ortam›n›n tan›t›lmas›na yönelik sunuﬂlar yapma imkân› sa¤lad›k. Öte yandan
TÜB‹TAK’la imzalad›¤›m›z protokolle Türkiye’ye daha fazla AR-GE odakl› yat›r›m
çekilmesini sa¤lamaya gayret edece¤iz.
Türkiye’de yap›lan Ar-Ge yat›r›mlar›n›n
binde 7’ler seviyesinden yüzde 2’ler seviyesine çekilmesinin bir tercih de¤il, bir zorunluluk oldu¤una inan›yoruz. ‹ﬂbirli¤i protokolü imzalayarak paralel çal›ﬂmalara baﬂlad›¤›m›z bir di¤er kuruluﬂ da T‹KA. 22 ülkede temsilcilikleri bulunan T‹KA’n›n DE‹K’le
olan iliﬂkisini daha da kuvvetlendirmesini
bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde KOSGEB’le bir protokol imzalayarak iﬂbirli¤i
platformlar› oluﬂturmaya devam edece¤iz.
Bu y›l içerisinde kurdu¤umuz ve DE‹K’in ilk özel amaçl› iﬂ konseyi olan Dünya
- Türk ‹ﬂ Konseyi’nin düzenleyece¤i Kurultay 10-11 Nisan 2009 tarihlerinde ‹stanbul’da düzenlenecek. Yüksek ‹stiﬂare Kurulu Baﬂkanl›¤›’n› Say›n Muhtar Kent’in
üstlendi¤i konseyin bu muazzam etkinlikte 5 k›tadan Türk Giriﬂimci ve Profesyoneller bir araya gelecek ve iﬂ ba¤lant›lar›
kuracak. Hedefimiz, birlik ve beraberlik
ruhunu dünya çap›na yaymakt›r. Bu vesileyle, Say›n Baﬂbakan›m›z›n onurland›r-

dolar ihracat yapmay›,
■ Dünyan›n 500 büyük ﬂirketi içinde en az
10 küresel Türk ﬂirketi ile yer almay›,
■ En az üç sektörde dünya lideri olmay›,
■ Dünya’da tan›nan 10 marka üretmeyi,
■ Araﬂt›rma ve geliﬂtirmeye dayanan, yenilikçi ve rekabetçi bir ekonomi haline gelmeyi, hedefliyoruz.
Hedeflerimize ulaﬂma yolunda, devletimizle, iﬂadamlar›m›zla, üniversitelerimizle
ve halk›m›zla elele verip, var gücümüzle
hizmet etmemiz, yar›nlar›m›za umutla
bakmam›z› sa¤layacakt›r.
‹ﬂte, DE‹K’in misyonu budur.
DE‹K için yeni bir y›l›n aç›l›ﬂ›n› yapt›¤›m›z bu Genel Kurulumuzda kurucular›m›zla, yönetimimizle ve üyelerimizle yepyeni bir baﬂlang›c›n arifesindeyiz.
Türk özel sektörünün küresel temsil
gücü olan DE‹K’e nice 20 y›llar diliyorum!

C M Y B

D›ﬂar›da
Ünlü bir ﬂairimizin sözleriyle “D
gürül gürül akan bir dünya” varken hiç birimizin durma lüksü yoktur. Gelin, DE‹K’in bugüne kadar kat etti¤i mesafeyi,
Türkiye’ye kazand›rd›klar›n›, gergefte oya
iﬂler gibi azimle çal›ﬂarak elde etti¤i baﬂar›lar› hepimiz unutal›m. Gelin, açaca¤›m›z
yeni sayfayla dünyada kartlar›n yeniden
da¤›t›laca¤› 2009’u DE‹K için aç›l›mlar›n
y›l› yapal›m. Kurucular›m›z, DE‹K’in misyonuna sahip ç›kmaya devam etmeli. Etkin koordinasyon, gücümüzü art›racak en
önemli unsurdur. Kaynaklar› s›n›rl› olan
ülkemizde her kurum ve kuruluﬂun yurt
d›ﬂ›nda kendi baﬂ›na etkinlik düzenlemeye
çal›ﬂmas› verimsizli¤e yol aç›yor. Kurumlar›m›z, birbirinden habersiz ﬂekilde ayn› ülkeler için benzer etkinlikler planl›yor. Bu
durum, hem karﬂ› ülkeler nezdinde soru
iﬂaretleri do¤uruyor, hem de bölünmüﬂlük
yüzünden ortaya ç›kan c›l›z heyetlerle istenilen sonuç al›nam›yor.
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SERÜVEN

DE‹K, 2008 OLA⁄AN GENEL KURULU VE SEÇ‹MLER‹N‹ GERÇEKLEﬁT‹RD‹

Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen 2008 Y›l› Ola¤an Genel Kurulu ve Seçimleri’nde yeni DE‹K Yönetim
Kurulu da belirlendi. DE‹K, 2008’in son çeyre¤inde ‹ﬂ Konseyi Baﬂkanlar›’n›n yeniden seçim sürecini de tamamlam›d›.

DE‹K’in yeni yönetim kurulu
2011 y›l›na kadar faaliyette
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen DE‹K 2008 Y›l›
Ola¤an Genel Kurulu ve Seçimleri’nde yeni yönetim kurulu belirlendi. DE‹K’in 26
kiﬂiden oluﬂan yeni yönetim kurulu, 2011 y›l›na kadar faaliyetlerine devam edecek.
DE‹K 19 Aral›k 2008 tarihinde Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n kat›m›yla
2008 Y›l› Ola¤an Genel Kurulu ve Seçimleri’ni gerçekleﬂtirdi. TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve Baﬂbakan
Erdo¤an’›n birer konuﬂma yapt›¤› Genel
Kurul Seçimleri öncesindeki aç›l›ﬂ oturumuna iﬂ dünyas›n›n lider isimleri ve çok
say›da bas›n mensubu da kat›ld›. Baﬂbakan Erdo¤an aç›l›ﬂ oturumunda yapt›¤›
konuﬂmas›nda Türkiye’nin içinde bulundu¤u kriz ortam›ndan söz etti. Baﬂbakan
Erdo¤an, 20 y›ld›r Türkiye’nin d›ﬂ ticaret
at›l›m›na büyük katk›lar sa¤layan, Türkiye’nin dünya ile ekonomik bütünleﬂmesini ilerletme yolunda büyük sorumluluklar üstlenen D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler
Kurulu üyelerine ülkesi ve milleti ad›na
teﬂekkür etti¤ini dile getirdi.

¤ünü, birço¤unun aç›l›ﬂ›n› yapt›¤›n› belirten Erdo¤an, görüﬂtü¤ü hemen her devlet adam›n›n Türk yat›r›mc›lar›n baﬂar›s›,
dürüstlü¤ü ve dinamizminden bahsetti¤ini ve teﬂekkürlerini iletti¤ini söyledi. Baﬂbakan Erdo¤an, Türkiye’ye bu gururu
yaﬂatt›klar› için iﬂ adamlar›na teﬂekkür
ederek, ‘’Ben yat›r›mc›m›zla, üreticimizle,
giriﬂimcimizle gurur duyuyorum. ‹nan›yorum ki milletimiz de bizimle birlikte
bu gururu paylaﬂ›yor’’ dedi.
Baﬂbakan Erdo¤an, küresel ölçekte
do¤al bir süreçten geçildi¤ini, bütün
dünyay› etkisi alt›na alan küresel finans
veya finansal krizin faturas›n›n yavaﬂ yavaﬂ netleﬂti¤ini belirterek, krizin etkilerinin daha net ortaya ç›kt›¤›n› ve bu etkilerin bir süre daha hissedilece¤ini kaydetti. Erdo¤an, konuﬂmas›n› ﬂöyle sür-

dürdü: ‘’Özellikle ABD, Japonya ve Avrupa’n›n birçok ülkesinde durgunluk belirtileri ortaya ç›kmaya baﬂlad›. Birçok ülke
negatif büyüme sürecine girdi. Türkiye’nin bu krizden az ya da çok etkilenece¤ini krizin sinyallerinin al›nmaya baﬂlad›¤› ilk andan itibaren ifade etmiﬂtim.
Bugün en çok da d›ﬂ ticaretimizde bu etkiyi görmeye baﬂlad›k. Son 2 ayda ihracat›m›zda geçen y›l›n ayn› aylar›na göre
belirli oranlarda düﬂüﬂler oldu. Kas›m
ay›nda bu gerileme yüzde 22 oran›ndayd›. Gerileme aral›k ay›nda da sürer.”

‘‹HRACATTA HEDEF RAKAM AﬁILDI’
Tüm bu gerilemeye ra¤men hedeflenen 125 milyar dolarl›k ihracat rakam›n›n
bu y›l baﬂ›nda aﬂ›laca¤›n› aktaran Erdo¤an, ihracat›n 130 milyar dolara dayand›¤›n› söyledi. Erdo¤an “Y›l sonunda ne
kadar gerileme olursa olsun yine rekor
düzeyde bir rakam› yakalam›ﬂ olaca¤›z.
Tabii bunu iyi de¤erlendirmemiz laz›m.
Bunun üzerinde dikkatle ve hassasiyetle

durmam›z gerekiyor. Krizin ihracat üzerindeki bu olumsuz etkisini azaltmak için gereken önlemleri ald›k, al›yoruz’’ diye konuﬂtu. Baﬂbakan Erdo¤an, TBMM Genel
Kurul görüﬂmelerinde de ifade ettikleri
gibi ihracat ve reel sektör deste¤ini art›rd›klar›n›, finansman kaynaklar›n›n çeﬂitlendirilmesini sa¤layacak ad›mlar› att›klar›n› anlatarak, Eximbank kaynaklar›n›n
art›r›lmas›na ve KOB‹’lerin (küçük ve orta boy iﬂletmeler) desteklenmesine öncelik verdiklerini söyledi.
Bu çerçevede ilk olarak Merkez Bankas› ihracat reeskont kredisi limitini 500
milyon dolardan 1 milyar dolara yükselttiklerini ifade eden Erdo¤an, ‘’Yani ihracat›m›za
y›ll›k 3 milyar dolarl›k ek destek sa¤lam›ﬂ olduk’’ dedi. ‹kinci olarak Hazinenin 2009 y›l›nda sa¤layabilece¤i toplam garanti ve ikraz limitini 1 milyar dolar art›rarak 4 milyar
dolara ç›kard›klar›n› ifade eden Erdo¤an,
bu imkân›n›n önemli bir bölümünün ihracat›n ve KOB‹’lerin finansman›na yönelik olarak kullan›laca¤›n› belirtti.

Son 6 y›lda Türkiye ad›na çok say›da
gurur verici olay yaﬂand›¤›n› kaydeden
Erdo¤an, hiç çözülmeyecek gibi görünen
sorunlar›n çözüldü¤üne, hiç de¤iﬂmeyecek gibi görünen meselelerin de¤iﬂti¤ine
herkesin ﬂahit oldu¤unu söyledi. Erdo¤an, kendisini en çok gururland›ran geliﬂmeler aras›nda iﬂverenlerin, sanayicilerin, giriﬂimcilerin ve yat›r›mc›lar›n yurt
d›ﬂ›ndaki çabalar› ve baﬂar›lar›n›n geldi¤ini ifade ederek, gitti¤i her ülkede mutlaka en az birkaç Türk iﬂ adam›yla karﬂ›laﬂt›¤›n›, tan›ﬂt›¤›n› ve sohbet etti¤ini anlatt›. Birçok ülkede Türk iﬂ adamlar› ve
müteahhitlerinin yapt›¤› eserleri gördü-

19 Aral›k’ta düzenlenen DE‹K 2008 Y›l› Ola¤an Genel Kurulu’nun hemen ard›ndan DE‹K Yönetim Kurulu toplant›s› gerçekleﬂtirildi. DE‹K, 2009-2011 y›llar› aras›nda 26 kiﬂiden oluﬂan seçkin Yönetim Kurulu kadrosuyla faaliyetlerine devam edecek.
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‹ﬁ DÜNYASI DE‹K’‹N 20.YIL
GALA GECES‹’NDE BULUﬁTU
DE‹K, 20. yaﬂ›n› Devlet Bakan›
Kürﬂad Tüzmen’in kat›l›m›yla düzenledi¤i Gala Gecesi’yle kutlad›. TOBB/DE‹K
Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu
ve DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan›
Rona Y›rcal›’n›n ev sahipli¤inde gerçekleﬂtirilen Gala Gecesi’ne iﬂ dünyas›ndan 600’den
fazla seçkin davetli kat›ld›.

Gala Gecesi’ni kat›l›m›yla
onurland›ran Devlet Bakan› Kürﬂad
Tüzmen’e de kat›l›mlar›n ve
desteklerinden dolay› TOBB/DE‹K
Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve
DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona
Y›rcal› bir plaket verdi.

RAHM‹ KOÇ
DE‹K YEN‹
ﬁEREF
ÜYES‹
Türk-Yunan ‹ﬂ Konseyi
Kurucu Baﬂkan› Rahmi
Koç’a da DE‹K’in yeni ﬂeref üyesi olarak bir plaket
takdim edildi.

RONA YIRCALI’NIN
GALA KONUﬁMASI

‹ﬁB‹RL‹⁄‹ BÜYÜK ÖNEM TAﬁIYOR
Türkiye’nin dünyada yaﬂanan ekonomik
krizden en az etkiyle ç›kabilmesi için tüm kurum ve kuruluﬂlar›n kenetlenmesi ve iﬂbirli¤i
büyük önem taﬂ›maktad›r. DE‹K gibi öncü kuruluﬂlar›m›z›n da bu süreçte üzerine düﬂen sorumluluklar› en iyi ﬂekilde yerine getirece¤ine
inanc›m tamd›r. Türkiye’ye de¤erli hizmetlerde bulunan DE‹K’in 20. Kuruluﬂ Y›l Dönümü’nü tebrik ediyor, törene kat›lanlara selam
ve sevgilerimi iletiyorum.”
Toplant›da konuﬂan Devlet Bakan› Kürﬂad
Tüzmen, “20 sene evvel Türkiye’nin ihracat›
tek haneli bir rakamd›, art›k üç haneli bir rakama ulaﬂt›. Arzumuz, 2023’te 500 milyar dolar seviyesine ç›karmak” dedi. Türkiye olarak
yeni pazar aç›l›mlar› olaca¤›n›, ihracatta komﬂu ve çevre ülke pay›n›n artt›¤›n› anlatan Bakan Tüzmen, komﬂu ve çevre ülkelere ihracat›n bir devlet politikas› haline geldi¤ini söyledi. Bakan Tüzmen, “Türkiye kendi kabu¤unu
art›k k›rd› ve dünyayla küreselleﬂmeyi baﬂard›
ki küreselleﬂmeden kaynaklanan krizi bu ﬂekilde yo¤un yaﬂ›yoruz. Önümüzdeki dönem
daha kuvvetli, daha yayg›n politikalarla çal›ﬂarak devam edece¤iz” diye konuﬂtu.

DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal›, Gala
Gecesi’nde, DE‹K’in tüm bu hedeflerinin ana
ekseninin Türk özel sektörünün küreselleﬂme sürecine
entegrasyonunu hayata geçirmek ve Türkiye’nin
küreselleﬂme sürecinde “kazanan” safta yer almas›n›
sa¤lamak oldu¤unu vurgulayarak DE‹K’in, 20 y›ld›r
bu hedef do¤rultusunda azimle çal›ﬂt›¤›n› ve bu
çal›ﬂman›n önümüzdeki y›llarda da gayret, azim,
inançla harmanlanarak sürece¤ini belirtti.

DE‹K
ﬁEREF
ÜYELER‹

■ BÜLENT EZCACIBAﬁI
■ FEYYAZ BERKER
■ ‹BRAH‹M BODUR
■ JAK KAMHI
■ N‹HAT GÖKY‹⁄‹T
■ ﬁARIK TARA
■ RAHM‹ KOÇ

(DE‹K YÖNET‹M KURULU ÜYES‹ 1992 )
(DE‹K KURUCU ‹CRA KURULU BAﬁKANI)
(1989-1994 TÜRK ‹TALYAN ‹ﬁ KONSEY‹ BAﬁKANI)
(DE‹K YÖNET‹M KURULU ÜYES‹ 1988 1992 )
(DE‹K YÖNET‹M KURULU ÜYES‹ 1988 -2005)
(YÖNET‹M KURULU ÜYES‹ 1988 -2005)
(TÜRK YUNAN ‹ﬁ KONSEY‹ BAﬁKANI 1993 2000)
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DE‹K’in 20. y›l gala
gecesi organizasyonu
PLANET ‹STANBUL
firmas› taraf›ndan
organize edilmiﬂtir.
www. planetistanbul.com
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D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) 20.
y›l Gala Gecesi’ni, 19 Aral›k akﬂam› Beﬂiktaﬂ’taki Four Seasons Otel’de gerçekleﬂtirdi.
1988 y›l›nda kurulan ve 2008 y›l› itibariyle
Türkiye’nin d›ﬂ ekonomik iliﬂkilerinin geliﬂtirilmesi yolunda 20. y›l›n› tamamlayan DE‹K, Devlet Bakan› Kürﬂad Tüzmen’in de yer
ald›¤› 20. y›l Gala Gecesi’nde iﬂ dünyas›ndan ve bürokratik çevrelerden 600’den fazla
konu¤u a¤›rlad›. Gecede DE‹K’in yeni yönetimi de aç›kland›.
Gala gecesine mesaj gönderen Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül, DE‹K’in y›l dönümünde
bulunamamaktan üzüntü duydu¤unu ifade etti. DE‹K’in, Türkiye’nin küresel ekonomiyle
bütünleﬂme ve dünyaya aç›lma sürecinde yapt›¤› baﬂar›l› çal›ﬂmalardan büyük mutluluk
duyduklar›n› belirten Cumhurbaﬂkan› Gül mesaj›nda, Türkiye’nin özellikle son y›llarda yapt›¤› reform ve at›l›mlarla AB üyeli¤i sürecinde
cazip bir yat›r›m ülkesi durumuna geldi¤ini
vurgulad›. Cumhurbaﬂkan› Gül, Türkiye’nin
uluslararas› alanda ulaﬂt›¤› bu sevindirici düzeyde Türk özel sektörünün de büyük pay›
bulundu¤una iﬂaret ederek, ﬂöyle devam etti:
“Beﬂ k›tada yo¤un ekonomik ve ticari faaliyette bulunan Türk giriﬂimcileri, ülkemizin dünyan›n ilk on ekonomisi aras›na girme hedefinin gerçekleﬂtirilmesi yönünde büyük katk›
sa¤lamaktad›r. Özel sektörümüzün dünyaya
aç›lmas›na öncülük eden DE‹K’in çal›ﬂmalar›
ve iﬂ adamlar›m›z›n yurtd›ﬂ› faaliyetlerindeki
deste¤iyle ülkemizin geliﬂimine yapt›¤› katk›y›
bundan sonra da art›rarak sürdürece¤inden
ﬂüphe duymuyorum.

KÜRﬁAD
TÜZMEN’E
PLAKET
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RONA YIRCALI

DE‹K ‹CRA KURULU BAﬁKANI

DE‹K art›k küresel bir aktör
DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal›, DE‹K’in 2008 y›l›nda gerçekleﬂtirdi¤i aç›l›mlar› de¤erlendirdi

2008 AÇILIMLARI
■ Kurumsal Kapasiteyi Art›r›c› Çal›ﬂmalar
■ Kamu Kurum ve Kuruluﬂlar›yla
Eﬂgüdümü Art›r›c› Çal›ﬂmalar
■ Üye ve Temsil Taban›n› Geniﬂletmeye
Yönelik Çal›ﬂmalar
■ Araﬂt›rma ve Bilgilendirme Çal›ﬂmalar›
Kültür ve Lobi Çal›ﬂmalar›

KURUMSAL KAPAS‹TEY‹
ARTIRICI ÇALIﬁMALAR
■ GÜÇLÜ KURUCU KADROMUZU
3 YEN‹ KURULUﬁLA GEN‹ﬁLETT‹K
DE‹K olarak önümüzdeki dönemde güçlü
kurucu kadromuza üç yeni birlikle çal›ﬂmalar›na daha geniﬂ bir kitleye hitap ederek devam edece¤iz. Türkiye Sermaye Piyasas› Arac› Kuruluﬂlar› Birli¤i (TSPAKB), Türkiye Esnaf
ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) ve
Türk-Arap Ülkeleri ‹ﬂadamlar› Derne¤i (TÜRAB) ile kurucu say›m›z 24’e ulaﬂt›. Etkinlik
portföyümüz ise farkl› hedeflerle geliﬂerek kat›l›mc› portresini daha geniﬂ bir tabana yayma
amac›m›za bir ad›m daha yaklaﬂ›yoruz.
TSPAKB ile finans konusundaki aç›l›mlar›m›z›,
TESK ile büyümekte olan Türkiye ekonomisinin yap› taﬂlar› olan esnaf ve sanatkarlarla iletiﬂim halinde olma misyonumuzu hayata geçirece¤iz. TURAB ise güçlü ekonomik yap›lar› ile
Türkiye’ye yap›lacak muhtemel yat›r›mlar›n en
kuvvetli aday› olan Arap ülkeleri ile DE‹K aras›ndaki ba¤lant›y› sa¤lamlaﬂt›racak.
■ ÜYE SAYIMIZI 700’E ÇIKARDIK
Benzersiz yatay ve dikey temsilci gücüne
sahip olan DE‹K, müteahhitlikten, tekstile,
bankac›l›ktan, sa¤l›¤a kadar her sektörden,
her bölgeden ve her ölçekten temsilcilere sahip üye yap›s›yla Türkiye’de benzer faaliyetleri gerçekleﬂtiren di¤er kuruluﬂlardan bir
ad›m önde duruyor. Kurumumuz, 2008 y›l›nda bu renkli üye skalas›na Türkiye’nin ‘küresel düﬂünen’ firmalar›n› ekleyerek üye say›s›n› 700’e ç›kard›. Türkiye ekonomisinin dengelerini de¤iﬂtirme gücüne sahip bu üye yap›s›yla, 2009 faaliyet stratejisinde ve hedeflerimizde daha iddial› olaca¤›z. Temel hedefimiz,
iﬂ konseyleri arac›l›¤› ile iﬂ dünyas›n›n kendini
geliﬂtirmek üzere ihtiyaç duydu¤u yurtd›ﬂ› ba¤lant›lar›n› kurmak, firma iﬂ planlar› ve stratejileri için gerekli bilgileri sa¤lamak, d›ﬂ iliﬂkilerde
karﬂ›laﬂ›lan ve yeni iﬂbirliklerinin oluﬂumunu
olumsuz etkileyen sorunlar› belli ölçülerde bertaraf etmek, firmalar›n yabanc› muhataplar› ile
biraraya gelmesini sa¤lamakt›r. Türk özel sektörünün 700 üyesine önümüzdeki dönemde
de hizmet vermekten onur duyuyoruz.
■ ‹ﬁ KONSEY‹ SAYIMIZ 82’YE ÇIKTI
2008 y›l›nda kurulan Kosova, Etyopya,
Sudan, Filistin ve Dünya Türk ‹ﬂ Konseyleri ile birlikte toplam iﬂ konseyi say›m›z
82’ye ulaﬂt›. ﬁimdi ise, 83. iﬂ konseyini
kurmaya haz›rlan›yoruz. A¤ustos ay›nda
gerçekleﬂtirdi¤imiz Afrika ‹ﬂ Forumu ile temelini att›¤›m›z “DE‹K Afrika Aç›l›m stratejisi” çerçevesinde kurulan Sudan ve Etyopya ‹ﬂ Konseyi’ni, 83. iﬂ konseyi olmas›n› hedefledi¤imiz Nijerya ‹ﬂ Konseyi takip ediyor.
Öte yandan, geçti¤imiz aylarda kurdu¤umuz
Türk-Filistin ‹ﬂ Konseyi ile ülkemizdeki iﬂ
çevrelerinin Filistin ekonomisiyle iletiﬂimini

art›rmay› hedeflerken, Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmesinin hemen ard›ndan kurdu¤umuz Kosova ‹ﬂ Konseyi ile de bütünleyici bir
rol üstlenerek ülke ile Türk özel sektörünün
iliﬂkisini tesis etmeyi amaçl›yoruz.
■ ABD’N‹N BAﬁKENT‹

WASH‹NGTON’DA OF‹S‹M‹Z AÇILDI

Baﬂkent Ankara’da açt›¤›m›z DE‹K temsilcili¤inin hemen ard›ndan yine 2008 y›l›n›n
baﬂ›nda, Türkiye’nin gerek ekonomik gerekse
bürokratik anlamda müttefiki ABD ile iliﬂkilerimizi geliﬂtirme f›rsatlar›n› araﬂt›rma ve lobi
faaliyetleri çerçevesindeki temaslar›m›z› art›rmak üzere Washington DC’de de bir ofis açt›k. Bu çerçevede, Washington DC ofisi merkezli ABD’nin New York, Chicago, Orlando,
Houston, Columbus, San Francisco, Boston,
New Orleans, Los Angeles, Atlanta, Charlotte,
Manchester, Shepherdstown ve Pittsburgh gibi çeﬂitli ﬂehirlerinde yerel iﬂ geliﬂtirme kuruluﬂlar› ile iﬂbirli¤i ve yat›r›m f›rsatlar›n› de¤erlendirme amaçl› toplant›lar düzenliyoruz. Türkiye’yi ziyaret eden ABD’li resmi ve di¤er heyetlerin Türk iﬂadamlar› ile biraraya gelmelerini temin eden programlar geliﬂtirerek, brifingler verilmesini sa¤l›yoruz.
■ MOSKOVA TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹Z

FAAL‹YETE GEÇ‹YOR

Aral›k ay›n›n ikinci yar›s›nda Cumhurbaﬂkan›m›z Abdullah Gül’ün Rusya ziyareti çerçevesinde düzenlenecek bir törenle Moskova’da da bir temsilcilik açmay› planlam›ﬂt›k.
Ancak Cumhurbaﬂkan›m›z›n rahats›zl›¤› nedeniyle bu aç›l›ﬂ› ileri bir tarihe erteledik. Yine
de, Moskova temsilcili¤imiz resmi olmasa da
Rusya ‘da çal›ﬂmalar›na devam ediyor. Türkiye’nin ticari iliﬂkilerinin yo¤un oldu¤u Rusya’n›n baﬂkentinde temsilcili¤imizin olmas›
hem faaliyetlerimizi daha etkin olarak ülke
kamuoylar›na duyurmay› hem de ülkelerdeki iﬂ dünyas› ile daha güçlü bir irtibat a¤›na
sahip olmam›z aç›s›ndan önem taﬂ›yor. Rusya merkezli olmak üzere tüm Avrasya ülkeleri ile DE‹K’in iletiﬂiminin daha sa¤l›kl›
olarak sa¤lanmas› amac›yla bir süredir
aç›lmas› için çal›ﬂma yürütülen temsilcili¤imiz, resmen faaliyetlerine Cumhurbaﬂkan›m›z Abdullah Gül’ün Rusya’ya
resmi temaslarda bulunmak üzere düzenleyece¤i ziyaret çerçevesinde baﬂlayacak.
■ ANKARA’DA DA

TEMS‹L ED‹L‹YORUZ

1988 y›l›ndan bu yana faaliyetlerimizi hep ‹stanbul merkezli olarak yürüttük. Fakat geçti¤imiz aylarda Ankara’da
bir temsilcilik açt›k. Türkiye’nin baﬂkentinde
de TOBB’un deste¤iyle çal›ﬂmalar›m›za

devam edece¤iz. Bu çal›ﬂmayla Ankara’dan
Anadolu’da bulunan ve yurtd›ﬂ› ile ba¤lant›da
sorun yaﬂayan iﬂadamlar›na daha kolay ulaﬂmay› hedefliyoruz. Ayr›ca, Ankara’daki kamu
kurum ve kuruluﬂlar› ve diplomatik misyon
temsilcilikleri ile iliﬂkilerimizi daha yak›n sürdürmek de DE‹K Ankara temsilcili¤inin amaçlar›ndan bir di¤eri olacak.
■ ÖZEL AMAÇLI ‹ﬁ KONSEYLER‹N‹N

‹LK‹ ÇALIﬁMALARINA BAﬁLADI

2008 y›l›nda Özel Amaçl› ‹ﬂ Konseyleri
konseptini oluﬂturduk. ‹lk özel amaçl› iﬂ konseyimiz olan Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi (DT‹K)
de 2008 y›l›nda hayata geçirilen benzersiz
projelerimizden biri. TOBB/DE‹K Baﬂkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun Baﬂkanl›¤›n›, Coca
Cola CEO’su Muhtar Kent’in Yüksek ‹stiﬂare
Kurulu Baﬂkanl›¤› görevini üstlendi¤i konseyimiz, geçti¤imiz May›s ay›nda gerçekleﬂtirdi¤imiz ilk toplant›s›yla yurtd›ﬂ›nda faaliyet gösteren Türk iﬂadam› dernekleri, oda ve benzeri
kuruluﬂlar›n temsilcileri ile iletiﬂime geçen
önemli Türk iﬂadamlar› ve uluslararas› firmalar›n tepe yöneticilerini biraraya getirdi. Türk iﬂadamlar›n›n yabanc› ülkelerdeki iktisadi ve toplumsal faaliyetlerini desteklemek, aralar›nda
koordinasyon ve güç birli¤i sa¤layarak kiﬂisel
ve toplumsal menfaatlerini ulusal menfaatlerle
birleﬂtirmek böylece bir sinerji yaratarak daha
etkin olmalar›n› sa¤lamak amac›ndan yola ç›karak kurdu¤umuz Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi, 1011 Nisan 2009 tarihinde de VII. Dünya Türk
Giriﬂimcileri Kurultay›’n› gerçekleﬂtirerek çal›ﬂmalar›n› geniﬂletmeye devam edecek.

KAMU ‹LE EﬁGÜDÜMÜ
ARTIRICI ÇALIﬁMALAR
■ TÜB‹TAK’LA ‹ﬁB‹RL‹⁄‹ YAPACA⁄IZ
DE‹K olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araﬂt›rma Kurumu (TÜB‹TAK) ile birlikte

17 Kas›m 2008 tarihinde bilimsel ve teknolojik iﬂbirliklerinin geliﬂtirilmesini hedefleyen bir
iﬂbirli¤i protokolü imzalad›k. TOBB/DE‹K
Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve TÜB‹TAK
Baﬂkan› Prof. Dr. Nüket Yetiﬂ’in imzalad›¤› iﬂbirli¤i protokolü ile ülkemizin uluslararas›
arenada öncü olmas› anlam›nda Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinin teﬂvik edilmesi, yayg›nlaﬂt›r›lmas›, proje say›s›n›n art›r›lmas›na
katk› yap›lmas› ve sanayi, akademi, kamu kurumlar› aras›nda ulusal ve uluslararas› iﬂbirliklerinin geliﬂtirilmesini amaç edindik.
■ T‹KA ‹LE GÜÇ B‹RL‹⁄‹NE G‹TT‹K
DE‹K, T‹KA (Baﬂbakanl›k Türk ‹ﬂbirli¤i ve
Kalk›nma ‹daresi Baﬂkanl›¤›), ülkemizin ticari
ve ekonomik iliﬂkilerinin geliﬂtirilmesi, Türk iﬂ
çevrelerinin yeni pazarlara giriﬂinin kolaylaﬂt›r›lmas›, Türk özel sektörünün halihaz›rda faaliyette bulundu¤u pazarlarda etkinli¤inin art›r›lmas› konusunda yak›n iﬂbirli¤i yapmak
amac›yla güç birli¤ine gitti. 27 ﬁubat’ta imzalad›¤›m›z “‹ﬂbirli¤i ve Teknik Yard›m Protokolü” ile iﬂbirli¤i anlaﬂmas›n› Devlet Bakan›m›z
M. Said Yaz›c›o¤lu’nun da kat›ld›¤› bir törenle
TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu
ve T‹KA Baﬂkan› Musa Kulakl›kaya imzalad›.
■ SIRADA KOSGEB VAR
2009 y›l›n›n ilk çeyre¤inde, yüksek nitelikli ve öncü bir kurum olma vizyonumuzu hedef alarak, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal
kalk›nmas›na katk› sa¤lamak üzere küçük ve
orta ölçekli iﬂletmelerin ve giriﬂimcilerin uluslararas› pazarda rekabet edebilen düzeye
yükseltilmesi için güçlü iﬂbirlikleriyle destek
ve hizmetler sunan T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’na ba¤l› Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Geliﬂtirme ve Destekleme ‹daresi Baﬂkanl›¤›
(KOSGEB) ile bir iﬂbirli¤i protokolü imzalamaya haz›rlan›yoruz. DE‹K ve KOSGEB aras›nda imzalayaca¤›m›z bu protokol ile özel
sektörün gelece¤i olan KOB‹’leri yurtd›ﬂ›ndaki muhataplar› ile daha fazla biraraya getirmeyi ve bu buluﬂmalardan müspet sonuçlar elde
etmeyi hedefliyoruz.

ÜYE VE TEMS‹L TABANINI
GEN‹ﬁLETMEYE YÖNEL‹K
ÇALIﬁMALAR
■ ULUSAL ‹LET‹ﬁ‹M
A⁄IMIZI GÜÇLEND‹RD‹K

2007 y›l›nda ülkemizin sanayi ve ticarette
öne ç›kan illerinde faaliyet gösteren odalar›m›zla daha s›k› iﬂbirli¤i yapmak için 24 ildeki
30 odada DE‹K temsilcisi bulundurulmas› fikrini hayata geçirdik. Bu çal›ﬂmam›zla, Anadolu’daki üretici, sanayici ve KOB‹’lerin d›ﬂ ekonomik iliﬂkiler anlam›ndaki faaliyetlerine daha yak›ndan destek olabilmeyi ve bugüne kadar büyük oranda ‹stanbul merkezli yürütmekte oldu¤u faaliyetlerini ‹stanbul d›ﬂ›na
yönelik olarak da gerçekleﬂtirmeyi hedeflemiﬂtik. 2008 y›l›nda da Anadolu’daki 31
oda ile iﬂbirli¤ini güçlendirerek, söz konusu odalardaki temsilciliklerimizi art›rd›k.
Ayr›ca, üye taban›m›z› geliﬂtirme ve Anadolu’ya yayma motivasyonu ile Denizli, Eskiﬂehir, Gaziantep, Konya, Manisa ve Trabzon’da düzenledi¤imiz “‹ﬂ Platformlar›”
Anadolu’daki iﬂ dünyas› temsilcileri ile birebir irtibata geçmemizi sa¤lad›.

ARAﬁTIRMA VE
B‹LG‹LEND‹RME
ÇALIﬁMALARI
■ ISO BELGES‹YLE

KAL‹TEM‹Z‹ TESC‹L ETT‹K

ISO 9001 Kalite Yönetimi denetimlerimizi tamamlayarak ISO Belgemizi A¤ustos ay› itibariyle almaya
hak kazand›k. ‹leriye dönük
projelerde daha iyi ve daha üstün hizmet verebilmek, standartlara uygun ﬂekilde çal›ﬂabilmek ve hem Türk özel sektörünü hem de çal›ﬂanlar›n›
en üst seviyede memnun edebilmek için gerekli denetimlerden geçen kurumuz, Kalite Yönetim Belgesini elde etmeyi baﬂard›. Özellikle Uluslararas› Akreditasyon Forumu (IAF) üyesi
olan ‹sveç’in akreditasyon kuruluﬂu
Swedac taraf›ndan desteklenen belgemiz iﬂ konseylerimizin ülke d›ﬂ›nda
temsilinde daha ciddi bir anlam ka-
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zand›. Ayn› zamanda ismi ve logomuzu
her 10 y›lda bir yenilenmek üzere devletin himayesi alt›na ald›k. Bu anlamda kurum olarak D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’n›n özel
sektör temsilcisi olarak ad›m ad›m ilerledi¤imiz çal›ﬂmalar›m›zda, say›s› sürekli
artan iﬂ konseylerimizle Türkiye’yi uluslararas› platforma taﬂ›maya devam edece¤iz.
■ YEN‹ ‹NTERNET S‹TEM‹Z

H‹ZMETE AÇILDI

2008 y›l›n›n ilk aylar›nda yenilenerek iﬂlevsellik kazanan web sitemiz ile, üyelerimize
internet üzerinden daha verimli hizmet vermeye baﬂlad›k. Yeniden tan›mlanan kurumsal kimli¤imizi de yans›t›r nitelikte haz›rlanan yeni web sitemizi ziyaret edenler kurum bünyesinde faaliyet gösteren 82 iﬂ
konseyimizi, kurumsal yap›m›z›, üyelik sistemimizi, araﬂt›rmalar›m›z› ve yay›nlar›m›z›,
faaliyet raporlar›m›z› ve mevzuat hakk›nda
bilgi alabiliyor. Ayr›ca site üzerinden DE‹K’in düzenledi¤i ve düzenleyece¤i etkinliklerin detaylar›na kolayl›kla ulaﬂabiliyor.
Ziyaretçilerin kurumsal anlamda her türlü
sorusuna ve sorununa web ortam›nda çözüm bulmay› hedefleyen ve www.deik.org.tr adresinden hizmet veren sitemizden ayr›ca faydal› adreslere de eriﬂim sa¤lamak mümkün. DE‹K’in internet sitesinden do¤rudan ulaﬂ›m imkan› sa¤lanan turkey-now.org da Türkiye ABD aras›ndaki ticaret ve iﬂ hacmini art›rmaya yönelik olarak kurulmuﬂ bir bilgi portal› olup, özellikle ABD’li kullan›c›lara yönelik bilgilendirmeyi amaçlad›¤›ndan büyük ölçüde ‹ngilizce olarak haz›rland›. Turkey-now.org’da
ABD’de iﬂ yapmak isteyen iﬂadamlar›m›za
yönelik bir bölüm de haz›rlad›k.

■ 73 ADET RAPOR, ‹ﬁ YAPMA

REHBER‹ VE ÜLKE BÜLTEN‹
HAZIRLADIK

2008 y›l›nda kurum olarak sadece
etkinlik düzenleyerek Türk özel sektörüne hizmet etmedik. ‹ﬂ konseyimizin bulundu¤u hemen hemen her ülkenin siyasi
ve ticari geliﬂimini ele alan çok say›da yay›na da imza att›k. Türk iﬂ adamlar›na gerçekleﬂtirdi¤imiz etkinliklerde da¤›tmak üzere
oluﬂturdu¤umuz bu yay›nlar özel sektörün
ihtiyac› olan her soruya cevap verebilecek
kapasitede haz›rland›. A¤ustos ay›nda gerçekleﬂtirdi¤imiz “Türk-Afrika ‹ﬂ Forumu”nda
da¤›tmak üzere haz›rlad›¤›m›z Afrika kitab›
Devlet Bakan›m›z Kürﬂad Tüzmen’in de be¤enisini toplad›. Sadece Türkiye’de yer alan
iﬂ adamlar›m›z için yay›n haz›rlam›yoruz tabiÓ ki. Yurtd›ﬂ›nda yay›n yapan yabanc›
dergilerde de yer al›yoruz. Bu sene önemli
bir yay›n kuruluﬂunda da kurum olarak ülkemizi tan›tmak amac›yla yer ald›k.
■ TÜRK‹YE’Y‹ 7 D‹LDE TANITIYORUZ
Yurtiçi ve yurtd›ﬂ› etkinliklerimizde
kat›l›mc›lar›m›za Türkiye’yi, Türk ekonomisini ve ticari geliﬂmelerini tan›tmak
amac›yla haz›rlad›¤›m›z tan›t›m filmimizi
bu sene farkl› dillerde de haz›rlad›k.
Türkçe olarak baﬂlad›¤›m›z tan›t›m filmimiz ﬂimdi, ‹ngilizce, Almanca, Frans›zca,
Arapça, Japonca, Rusça, Çince olarak da
gösteriyoruz.

SEKTÖR ODAKLI
ÇALIﬁMALAR
■ SEKTÖREL ODAKLI

ÇALIﬁMALARIMIZ 2008’DE YO⁄UNDU

Baﬂta Mobilya Sanayicileri Derne¤i
(MOSDER) ile olmak üzere çeﬂitli kurumlarla sektörel odakl› çal›ﬂmalara da imza
att›k. 2008 y›l›n›n ilk aylar›nda Yunanistan’a götürdü¤ümüz mobilya sektörü
mensuplar›n›n bir dizi iﬂbirli¤i anlaﬂmas›na imza atmas›na da destek sa¤lad›k. Bunun yan›nda, savunma sanayi alan›nda
Türkiye’nin artan kapasitesi ile paralel
olarak üye portföyümüze, savunma sanayii sektöründen pekçok seçkin firmay›
eklemeyi baﬂard›k ve bu firmalar›n
ABD’deki Savunma sanayii temal› toplant›lara kat›l›m› konusunda faaliyetler yürüttük. Üyelerimizin 3’te 1’i müteahhitlik
sektörünün önde gelen mensuplar›ndan
oluﬂuyor. 2008 y›l›nda sadece bu müteahhitlik sektörüne yönelik olarak analiz ve
bilgilendirme çal›ﬂmalar›n› gerçekleﬂtirerek sektör odakl› raporlar haz›rlad›k.
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Kendimizi tan›mlarken art›k “uluslararas›”
de¤il, “küresel” diyoruz. Zirâ, sadece yak›n
bölgemizde de¤il Afrika, Güney Amerika gibi
bölgelerle de önemli etkinlikler gerçekleﬂtirdik. 2008 y›l›nda 503 etkinlik ve faaliyet gerçekleﬂtirerek 20 y›ll›k tarihimizdeki en yüksek
performansa ulaﬂt›k.
Devlet Planlama Teﬂkilat› taraf›ndan DE‹K’in de katk›lar›yla haz›rlanan “D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Özel ‹htisas Komisyonu Raporu”nda da vurguland›¤› gibi vizyonumuzu
ﬂöyle belirledik:
“Kamu, sivil toplum ve özel sektör iﬂbirli¤i
ile bölgesel ve küresel düzlemde ekonomik
ve siyasi geliﬂmelere yön verebilecek, makroekonomik istikrar› yakalam›ﬂ, küresel rekabet
gücüne, lider giriﬂimcilere ve markalara sahip,
yüksek teknoloji üretebilen, yenilikçi, dünya
ticaretinde önemli pay sahibi, dünyan›n
önemli yat›r›m, finans ve Ar-Ge merkezlerinden biri olan ve her alanda ça¤daﬂ standartlar› uygulayan AB üyesi bir Türkiye”. Bu vizyonla gerçekleﬂtirdi¤imiz etkinliklere ilaveten
imza att›¤›m›z çal›ﬂmalarla 2008 DE‹K için
“Aç›l›mlar Y›l›” oldu.

2009’A BAKIﬁ
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PAZARTES‹

DE‹K’‹N
ASYA PAS‹F‹K ‹ﬁ KONSEYLER‹

2009 HEDEFLER‹
ORTADO⁄U ‹ﬁ KONSEYLER‹

Asya Pasifik ‹ﬂ Konseyleri’nin 2009 hedefleri

Ortado¤u ‹ﬂ Konseyleri’nin 2009 hedefleri

■ Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün Çin
Halk Cumhuriyeti baﬂta olmak üzere
bölgeye gerçekleﬂtirmeyi planlad›¤›
ziyaretler kapsam›nda iﬂ forumlar›
düzenlenmesi ve çeﬂitli sektörel ve proje
odakl› etkinlikler ile Türk iﬂ dünyas›n›n
bölge ile daha yak›ndan temas kurmas›,

■ Ortado¤u ülkeleriyle Türkiye aras›nda iﬂ
yapma zeminini iyileﬂtirecek ve
güçlendirecek etkinliklere yönelmek

■ Japonya gibi iﬂ yapma kültürü
aç›s›ndan Türkiye ile farkl›l›klar gösteren
bölge ülkelerinin Anadolu’nun çeﬂitli
merkezlerinde tan›t›lmas› amac› ile farkl›
dernek ve odalar ile iﬂbirli¤i içerisinde
çeﬂitli etkinlikler düzenlenmesi,
■ Türk-Japon ve Türk-Çin ‹ﬂ Konseyi
bünyesinde oluﬂturulan sektörel
komiteler arac›l›¤›yla bölgedeki genel iﬂ
dünyas› örgütleri d›ﬂ›nda sektörel
kurumlar ile iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi,
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SUR‹YE ‹LE ‹L‹ﬁK‹LER GÜÇLEND‹R‹LECEK
F‹L‹ST‹N ‹ﬁ KONSEY‹ ETK‹NLEﬁECEK
Türkiye ve Suriye’nin karar dinamiklerini
elinde tutan üst düzey bürokratlar›n
iﬂadamlar› ile bir araya getirildi¤i, yat›r›m
imkanlar› ile iﬂbirli¤i f›rsatlar›na dair en son
bilgilerin aktar›ld›¤› ve sorunlar›n tart›ﬂ›ld›¤›
bir platform iﬂlevi gören Türkiye-Suriye
Ekonomi Forumu’nun ikincisinin May›s
2009 tarihinde ‹stanbul’da Suriye Arap
Cumhuriyeti Devlet Baﬂkan› Beﬂar Esad ve
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n kat›l›m›
ile düzenlenmesi öngörülüyor. Bunun yan›
s›ra, 2008 y›l›nda yap›land›r›lan Türk-Filistin
‹ﬂ Konseyi’nin de 2009’un Ocak ay›nda
Cumhurbaﬂkanl›¤› düzeyinde
gerçekleﬂtirilecek Filistin ziyareti
çerçevesinde, ülkede ‹ﬂ Konseyi Ortak
Toplant›s› düzenlemesi planlan›yor.

■ Bölge ülkelerindeki devam eden
bürokratik engellere ve Türk firmalar›n›n
yaﬂad›¤› zorluklara çözüm getirmek
■ 2009 y›l› ilkbahar aylar›nda Suriye
Cumhurbaﬂkan› Beﬂar Essad’›n kat›l›m›yla
‹stanbul’da “Türkiye-Suriye 2. Ekonomi
Forumu”nun düzenlenmesi
■ Ortado¤u ülkelerinde yönelik olarak
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül ve Baﬂbakan
Recep Tayyip Erdo¤an taraf›ndan
düzenlenecek ziyaretlerde iﬂadamlar›
heyetlerinin organize edilmesi ve ‹ﬂ
Forumlar› ve ‹ﬂ Konseyi Ortak
Toplant›lar›n›n düzenlenmesi.

KÖRFEZ ‹ﬁ KONSEYLER‹

Körfez ‹ﬂ Konseyleri’nin 2009 hedefleri
■ 2009 y›l›nda Körfez
sermayesini Türkiye’ye çekmek
üzere faaliyetlerin yo¤unlaﬂmas›
ve somut iﬂbirli¤i olanaklar›na
öncü olunmas›

■ Sermaye birikimi ve yat›r›m
potansiyeli aç›s›ndan güçlü
Körfez ülkeleri ile ekonomik
alanda iﬂbirli¤ine gidilmesi,
■ Finansal krizin, Körfez ülkeleri
ile Türkiye’nin iliﬂkileri aç›s›ndan
f›rsata dönüﬂtürülmesi.

A⁄IRLIK MEDYA VE KÜLTÜR-SANAT ÇALIﬁMALARINDA
Türkiye’nin, Körfez ülkeleri ile
önemli ticari iliﬂkileri oldu¤u
saptanan ve gözlemlenen
sektörlere iliﬂkin olarak kurulan
alt komitelerden medya ve
kültür-sanat komitesi son
dönemde Türk menﬂeli
dizilerin Körfez ülkelerinde
Türkiye’nin tan›nmas› aç›s›ndan
büyük bir rol oynamas›

nedeniyle etkin rol üstlenmeye
haz›rlan›yor. Medyan›n gücünü
kullanman›n, ekonomik
iliﬂkilerin kültürel ve sanat
faaliyetler ile
güçlendirilmesinin elzem
oldu¤u düﬂüncesiyle hareket
eden Konseyler, önümüzdeki
dönemde bu mecraya
özellikle e¤ilecek.

■ Çin Hindistan gibi k›ta ekonomisi
olarak nitelendirilebilecek ülkelerdeki
eyalet ekonomilerinin Türkiye için
taﬂ›d›¤› potansiyel ba¤lam›nda mercek
alt›na al›nmas› ve çeﬂitli bölgesel
çal›ﬂmalar yürütülmesi.
H‹ND‹STAN ULUSLARARASI F‹LM
AKADEM‹S‹ ÖDÜL TÖREN‹NDE
TÜRK-H‹NT ‹ﬁ FORUMU
‹ki y›lda bir dünyan›n farkl› ülkelerinde
gerçekleﬂtirilen ve yaklaﬂ›k 600 milyon
kiﬂinin izledi¤i Hindistan Uluslararas›
Film Akademisi ödül töreninin
‹stanbul’da gerçekleﬂtirilmesi bekleniyor.
E¤er böyle bir karar al›n›rsa; bu törenin
12-14 Haziran 2009 tarihleri aras›nda
‹stanbul’da Hindistan Sanayi ve Ticaret
Odalar› Federasyonu iﬂbirli¤i ile DE‹K
taraf›ndan bir Hint-Türk ‹ﬂ Forumu’nun
da gerçekleﬂtirilmesi gündemde yer alan
önemli maddelerden.

GÜNEYDO⁄U AVRUPA ‹ﬁ KONSEYLER‹
Güneydo¤u Avrupa ‹ﬂ Konseyleri’nin 2009 hedefleri
■ Adriyatik k›y›lar›ndaki turizm, sa¤l›k ve
Durres Liman›’ndan küresel ekonomiye
aç›l›m imkanlar› ile Arnavutluk’ta yeni
aç›l›mlar sa¤lanmas›,
■ Bosna Hersek’te bankac›l›k ve finans
alan›ndaki iﬂbirli¤i f›rsatlar›na
dikkat çekilmesi,
■ H›rvatistan Baﬂbakan›’n›n ﬁubat
ay›ndaki ziyaretinde öncelikli sektörlere
ilave H›rvatistan’›n turizm ve taﬂ›mac›l›k
sektöründe bölgenin AB’ye ba¤lant›
noktas› olmas› için yeni projelerin
uygulamaya konmas›,
■ Makedonya’n›n ‹pekyolu’na, Trabzon,
Ortado¤u’ya, Adana ve Akdeniz’e ise
‹zmir’den aç›lma talebi çerçevesinde Türk
iﬂ dünyas› ile buluﬂturulmas›,

■ S›rbistan’›n önce bas›n mensuplar›
daha sonra da iﬂadamlar› heyeti ile
ziyaret edilmesi.
GÜNEYDO⁄U AVRUPA’YI YO⁄UN B‹R
GÜNDEM BEKL‹YOR
Bölgesel ‹ﬂbirli¤i Konseyi bünyesinde
yürüyen Güneydo¤u Avrupa ‹ﬂbirli¤i
Süreci (SEECP)’nin ‹stikrar Pakt› ‹ﬂ
Dan›ﬂma Konseyi’nin varisi olmas›,
SEECP’in baﬂkanl›¤›n›n 2009 y›l› Haziran
ay›nda bir y›ll›¤›na Türkiye’ye geçmesi,
Arnavutluk, H›rvatistan ve Makedonya’n›n
NATO üyeli¤i ve Türkiye ile Karada¤’›n 26
Kas›m 2008 tarihinde imzalad›¤› Serbest
Ticaret Anlaﬂmas›’n›n 2009 y›l› ortalar›nda
yürürlü¤e girmesi, S›rbistan ve Kosova ile
önümüzdeki dönem Serbest Ticaret
Anlaﬂma müzakerelerinin tamamlanmas›
Güneydo¤u Avrupa ‹ﬂ Konseyleri’nin 2009
y›l›nda aç›l›m kazanmas›n› bekledi¤i ve
takip etti¤i konular aras›nda.

AVRUPA B‹RL‹⁄‹ ‹ﬁ KONSEYLER‹
AB ‹ﬂ Konseyleri’nin 2009 hedefleri
■ Yeniden yap›lanan Türk-Alman ‹ﬂ
Konseyi’nin Frankfurt Yat›r›m ve
‹ﬂbirli¤i Konferans› ve eyalet raporlar›
ile Almanya’y› Türkiye’ye daha da
yak›nlaﬂt›r›lmas›,
■ Fransa’da “Türkiye Mevsimi”
etkinlikleri kapsam›nda TOBB,
TÜS‹AD ile iﬂbirli¤i içinde
organizasyonda etkin görev al›nmas›,
■ Financial Times-Türk-‹ngiliz ‹ﬂ
Konseyi aras›ndaki süregelen iﬂbirli¤i
kapsam›nda ‹stanbul ve Londra’da
Türk özel sektörünü uluslararas›
finans çevreleri ile buluﬂturmak,
■ Çek Cumhuriyeti’nin AB Dönem
Baﬂkanl›¤› s›ras›nda Cumhurbaﬂkan›
Abdullah Gül’ün de kat›l›m›yla
Prag’da her iki ülke iﬂ dünyas›n›n
biraraya getirilmesi,

AMER‹KAN ‹ﬁ KONSEYLER‹

■ Avusturya’dan 2008 y›l› içerisinde
Türkiye’ye ziyaret gerçekleﬂtiren
bölgelerin ziyaret edilmesi,
■ 2009 y›l›nda Avrupa Kültür
Baﬂkenti olan Linz’de düzenlenecek
etkinliklerin takip edilmesi,
■ Berlusconi hükümetinin s›cak
deste¤inin devam etti¤i Türk-‹talyan
iliﬂkilerinde turizm, organik tar›m ve
çevre teknolojilerinde yeni kulvarlar›n
aç›lmas›n›n sa¤lanmas›,
■ Barselona, Bilboa, Sevilya’da
Yat›r›m ve ‹ﬂbirli¤i toplant›lar›n›n
yap›lmas›,
■ Atina’da 2008 y›l›n›n baﬂ›nda
Yunanistan Baﬂbakan› Kostas
Karamanlis’in düzenlendi¤i ziyaretin
ikincisinin Baﬂbakan recep Tayyip
Erdo¤an’›n kat›l›m›yla
gerçekleﬂtirilmesi,

■ Türk ve Yunan KOB‹’lerinin k›y›
ﬂehirlerinde biraraya getirilmesi,

Amerikan ‹ﬂ Konseyleri’nin
2009 hedefleri

■ II. ‹stanbul Forum: E¤itimTeknoloji-‹novasyon (‹FET‹)
kapsam›nda teknoloji ve inovasyon
alan›nda iﬂbirli¤inin geliﬂtirilmesi.

■ Nisan ay›nda Türk-Brezilya ‹ﬂ
Konseyi taraf›ndan, ikili iliﬂkileri
geliﬂtirmek ve Türk özel
sektörünü Brezilya ile
buluﬂturmak hedefiyle Brezilya
seyahatinin gerçekleﬂtirilmesi,

ÇEK CUMHUR‹YET‹’N‹N DÖNEM
BAﬁKANLI⁄I’NA YAKIN TAK‹P
2009 y›l›nda AB Dönem
Baﬂkanl›¤›’n› üstlenecek olan Çek
Cumhuriyeti ile Türkiye’nin
halihaz›rda sahip oldu¤u yak›n
iliﬂkinin geliﬂtirilmesi ve Türkiye’nin
AB üyelik sürecinde yeni ad›mlar
at›lmas›n›n sa¤lamak AB ‹ﬂ
Konseyleri’nin 2009
motivasyonlar›n›n baﬂ›nda yer
al›yor. Küresel krize karﬂ› AB ile
Türk ekonomisi iﬂbirli¤i reçetesinin
oluﬂturulmas› gündem
maddelerinden bir di¤eri.

C M Y B

■ May›s ay›nda Türk-Kanada ‹ﬂ
Konseyi’nin 7. Y›ll›k Ortak
Toplant›s›’n›n düzenlenmesi,
■ ATS Gala Yeme¤i’nin
gerçekleﬂtirilmesi
■ Haziran ay›nda yap›lmas›
planlanan DE‹K/Türk-Amerikan ‹ﬂ
Konseyi ATC AFOT Ortak Y›ll›k
Konferans› ve a¤ustosta
gerçekleﬂmesi öngörülen ABD
Kongre Üyelerinin
Dan›ﬂmanlar›n›n Türkiye
Ziyareti’nin organize edilmesi.

C M Y B

■ Karada¤’a sadece Türkiye’den de¤il
Avrupa’dan da Türk giriﬂimlerinin entegre
edilmesi ve ülkeye Türkiye’nin ve Türk
ürünlerinin tan›t›lmas›,
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DE‹K’TEN

5 OCAK 2009
PAZARTES‹

DE‹K 2008-2010 DÖNEM‹

YÖNET‹M KURULU
M.R‹FAT H‹SARCIKLIO⁄LU

RONA YIRCALI

BAﬁKAN
TOBB BAﬁKANI

BAﬁKAN VEK‹L‹
BALIKES‹R SANAY‹ ODASI BAﬁKANI

ÜYELER

AL‹ RIZA ARSLAN

ÖMER AYDIN

GÜLSÜM AZER‹

MUSTAFA BARUTÇUO⁄LU

ﬁABAN BAﬁ

MUSTAFA BOYDAK

TÜRK-KAZAK ‹ﬁ KONSEY‹ BAﬁKANI,
MÜS‹AD BAﬁKAN YARDIMCISI

ORDU T‹CARET VE SANAY‹
ODASI BAﬁKANI

TÜRK‹YE ﬁ‹ﬁECAM SANAY‹ A.ﬁ
DÜZCAM GRUP BAﬁKANI

BURSA T‹CARET VE SANAY‹
ODASI MECL‹S ÜYES‹

ADANA T‹CARET ODASI
BAﬁKANI

KAYSER‹ SANAY‹ ODASI
BAﬁKANI

‹BRAH‹M ÇA⁄LAR

HASAN ÇOLAKO⁄LU

SEL‹M EGEL‹

DR. ZEYNEL AB‹D‹N ERDEM

M.ERDAL EREN

TU⁄RUL ERK‹N

TOBB YÖNET‹M KURULU
SAYMAN ÜYES‹

TURK-FRANSIZ ‹ﬁ KONSEY‹
BAﬁKANI

TÜRK-YUNAN ‹ﬁ KONSEY‹
BAﬁKANI

TÜRK-‹SPANYOL ‹ﬁ KONSEY‹
BAﬁKANI

TMB YÖNET‹M KURULU
BAﬁKANI

TÜRK-AVRASYA ‹ﬁ KONSEYLER‹
KOORD‹NATÖR BAﬁKANI

MEHMET HABBAB

AL‹ K‹BAR

HASAN AL‹ K‹LC‹

BÜLENT KOﬁMAZ

CEM KOZLU

KORHAN KURDO⁄LU

TÜRK-ORTADO⁄U ‹ﬁ KONSEYLER‹
KOORD‹NATÖR BAﬁKANI

TÜRK-GÜNEY KORE ‹ﬁ KONSEY‹
BAﬁKANI, TÜS‹AD YÖN. KUR. ÜYES‹

KAYSER‹ T‹CARET ODASI
BAﬁKANI

TOBB YÖNET‹M KURULU
BAﬁKAN YRD.

TÜRK-RUS ‹ﬁ KONSEY‹
BAﬁKANI

TÜRK-KÖRFEZ ‹ﬁ KONSEYLER‹
KOORD‹NATÖR BAﬁKANI

HAL‹M METE

ZEYNEP BODUR OKYAY

BENDEV‹ PALANDÖKEN

FER‹T F. ﬁAHENK

BAﬁARAN ULUSOY

UFUK YILMAZ

TOBB YÖNET‹M KURULU
BAﬁKAN YRD.

TÜRK-‹TALYAN ‹ﬁ KONSEY‹
BAﬁKANI

TESK YÖNET‹M KURULU
BAﬁKANI

TÜRK-ALMAN ‹ﬁ KONSEY‹
BAﬁKANI

TÜRSAB YÖNET‹M KURULU
BAﬁKANI

DE‹K GENEL
SEKRETER‹

C M Y B

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

C M Y B

