
DE‹K Ola¤an Genel Kurulu, 27 Ara-
l›k Pazar günü, Ceylan Otel’de genifl bir
kat›l›ml› bir toplant›yla gerçeklefltirildi.
Genel Kurul’da konuflan Baflbakan Er-
do¤an, DE‹K’in 21 y›ld›r Türkiye’nin
ilerlemesine, ekonomisine, ticaretine ve
özellikle dünya ile bütünleflmesine bü-
yük katk›lar sa¤lad›¤›n› ve sa¤lamaya da
devam etti¤ini söyledi. DE‹K’in tüm yö-
netici ve çal›flanlar›na emeklerinden do-
lay› teflekkür eden Erdo¤an, küresel ve
ekonomik ölçekte önemli bir sürçten
geçildi¤ini belirerek, küresel krize ve
demokratik aç›l›ma de¤indi. Demokra-
tik aç›l›m sürecinin ekonomide farkl› bir
s›çramay› sa¤layaca¤›n› kaydeden Erdo-
¤an, “Küresel krizin tüm boyutlar›yla is-
tismar edildi¤ine flahit olduk. Rakamlar

çarp›t›ld›, göstergeler e¤ildi. Kriz üzerin-
den hükümetimize yönelik nezaket s›n›-
r›n› aflan hakaretler savruldu. Ekonomi-
nin taraflar›na aziz milletimizde neyin
ne oldu¤unu net olarak görüyor, biliyor,
anl›yor” diye konufltu. 

TOBB/DE‹K Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu
ise 2001’de ifl dünyas› olarak gelece¤i
düflünerek ortaya bir perspektif koy-
duklar›n› belirterek, “Bu perspektif,
Türk ifl dünyas›n› ‘fiampiyonlar ligi’nde
temsil etme’ perspektifiydi. Yar›m tril-
yon dolarl›k bir ekonomik de¤er yara-
tan Türk özel sektörünün tribünde ku-
rallar› izleyen ve sonuçlar›na maruz
kalan de¤il, kurallar›n belirlendi¤i ma-
sada yer alan bir oyuncu olmas›n› he-
defledik. Türkiye Birleflmifl Milletler

Güvenlik Konseyi’ne seçilir, G-20’de
yer al›r, Medeniyetler ‹ttifak›’n› kurar-
ken; biz de küresel ifl dünyas› kurulufl-
lar›n›n karar verici makamlar›nda söz
sahibi olduk” dedi. Bugün de gelece-
¤e odaklan›rken, içinden geçti¤imiz
zamana iyi odaklanmak durumunda
olduklar›n› kaydeden Hisarc›kl›o¤lu,
“Bunun için de önce nerede oldu¤u-
muzu do¤ru tespit etmeliyiz” dedi.
Önümüzdeki y›llarda dünyada üç te-
mel iktisadi alan›n oluflmas›n› bekle-
yen Hisarc›klo¤lu, flöyle devam etti:
“‹lk grupta petrol ve do¤algaz kaynak-
lar›na yaslanacak ülkeler olacak. Baflta
Suudi Arabistan olmak üzere Körfez
ülkeleri, Rusya, ‹ran, Irak ve k›smen
Brezilya bu kümede yer al›yor. ‹kinci
grupta, rekabet avantajlar›na sahip net
ihracatç› ülkeler olacak. Kore, Çin,
Hindistan gibi cari fazla veren ekono-
mileri bu kümede sayabiliriz. Üçüncü
grup olarak da, inovasyon odakl›, tek-
noloji gelifltirme kapasitesi yo¤un, yük-
sek katma de¤er yaratan ve ithalat ka-

pasiteleri güçlü ülkeler. Bu kümede de
ABD, Avrupa ve Japonya var.” Genel
Kurul’da ‹cra Kurulu Baflkan› Rona Y›r-
cal› ise DE‹K’in genel oluflumu ve 2009
y›l›nda yapt›¤› faaliyetler hakk›nda bil-
gi sundu. 2009 y›l›nda 500’den fazla et-
kinlik yapt›klar›n› anlatan Y›rcal›,
“Bunlar›n hepsi çok önemli etkinlikler-
di. DE‹K, y›l boyunca yurtiçi ve yurtd›-
fl›nda ortalama günde iki etkinlik yap-
t›k. Yapt›¤›m›z bu toplant›lar›n 23’ünde
ikili ve çok uluslu anlaflmalar yapt›k.
Her ülkenin belli önemli flehirlerine gi-
derek, toplant› say›s›n› art›rmay› planl›-
yoruz” dedi. 

Strateji gelifltirme konusunda çal›fl-
malar yürüttüklerini anlatan Y›rcal›,
“ABD’deki ihracat›m›z› her zaman mü-
zakere ederiz aram›zda. Önemli bir ku-
ruluflla çal›flmalar yürütüyoruz. Türki-
ye’de pazara girifl konusunda en detay-
l› raporu haz›rlad›k. Raporda genel du-
rum tespiti yapt›k, ABD Pazar›n›n Zor-
luklar›n›n Anlafl›lmas›, ‹yilefltirme F›r-
satlar›’n› inceledik” fleklinde konufltu.
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ÜLKE ÜLKE ‹fi KÜLTÜRÜ

Bu ayki ekonomi dünyas›ndan
konu¤umuz Hürriyet Gazetesi
Ekonomi Müdürü Vahap
Munyar. Ekonomik kriz,
iflsizlik, özellefltirme, vergi
oranlar› gibi geçen ay›n
ekonomi gündemini
konufltu¤umuz Munyar’a ayr›ca
d›fl ekonomik iliflkileri de
sorduk... SSaayyffaa  1100

SERBEST T‹CARET
ANLAfiMASI ‹MZALANDI

TOBB/DE‹K Baflkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, daha ön-
ce Suriye, Filistin, ‹srail, M›s›r
ile Serbest Ticaret Anlaflma-
lar› imzaland›¤›na iflaret ede-
rek, “Ürdün ile de serbest ti-
caret anlaflmas› imzalad›k.
Türk ve Ürdün flirketlerinin
önümüzdeki dönemde su
verimlili¤i, su kaynaklar›n›n
kullan›m›, tar›msal yat›r›mlar,
ulafl›m, turizm, inflaat, tekstil,
telekomünikasyon konula-
r›nda iflbirli¤i yapabilece¤ini
düflünüyorum.” diyen Hisar-
c›kl›o¤lu, Türk özel sektörü
olarak  Ürdün’de alt yap› ve
ulaflt›rma projelerinden daha
fazla pay almak istedikleri-
nin alt›n› çizdi. Sayfa 2

‹fi DÜNYASI BÖLGEY‹
TAKT‹RLE ‹ZL‹YOR

DE‹K ‹cra Kurulu Bafl-
kan› Rona Y›rcal›, Türk ifl
dünyas› olarak bölgede
h›zla geliflen Makedon-
ya’y› takdirle izlediklerini
söyledi. Türkiye’nin çevre
ülkelerde 20 milyar dolar›
aflk›n yat›r›m› oldu¤unu,
sadece Balkanlarda 15 bin
Türk flirketi ve 20 bin
Türk ifl adam›n›n faaliyet
gösterdi¤ine iflaret eden
Y›rcal›, “Makedonya’daki
toplam Türk yat›r›m tuta-
r› yaklafl›k 180 milyon
dolar›d›r. Yeni yat›r›m ka-
rarlar› ile bu rakam›n
2011 sonunda 500 milyon
dolar›n› aflmas› beklen-
mektedir” dedi. Sayfa 3

‹L‹fiK‹LER HER
AÇIDAN GÜÇLEN‹YOR

Türkiye, komflu ülkeler-
le iyi iliflkiler içinde olma
tutumunu sürdürüyor. ‹zle-
di¤i bu politikayla beraber,
ülke ziyaretleri kapsam›n-
da serbest ticaret anlaflma-
lar›, vizelerin kald›r›lmas›,
gümrük kolayl›¤› gibi
ticareti ilgilendiren birçok
alanda da aç›l›mlar sa¤l›-
yor. Bu ziyaretlerden biri
de geçti¤imiz ay Kuveyt’e
gerçeklefltirildi. 21-23 Ara-
l›k tarihlerinde Kuveyt’e gi-
den Türk-Kuveyt ‹fl Foru-
mu’na kat›lan Cumhurbafl-
kan› Abdullah Gül, iki ülke
aras›ndaki iliflkilerin her
aç›dan geliflme gösterdi¤i-
ni söyledi. Sayfa 4

TÜRK‹YE, DÜNYA
EKONOM‹S‹NDEN
ÖNCE TOPARLANIR
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ÜRDÜN

MAKEDONYA

KUVEYT

DE‹K Ola¤an Genel Kurulu’nda kuruluflun 2010
hedefleri aç›kland›. TOBB/DE‹K Baflkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu ve DE‹K ‹cra Kurulu Baflkan› Rona
Y›rcal›, Türkiye’nin 2010 d›fl ticaret haritas›n› çizdi.

100’ÜN ÜZER‹NDE PROJE VE 600
ETK‹NL‹KLE 2010 YILINA HAZIRIZ!
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PAZARTES‹ AYIN ÜLKES‹:ÜRDÜN

Aral›k ay› bafl›nda Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül’ün Ürdün ziyareti çok önemli anlaflmayla
sonuçland›. 1-3 Aral›k tarihleri aras›nda gerçek-
lefltirilen ziyarette, ‘Türkiye ile Ürdün Hükümet-
leri Aras›nda Vizelerin Karfl›l›kl› Olarak Kald›r›l-
mas›na Dair Anlaflma’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ve Ürdün Krall›¤› hükümeti aras›nda
Gümrük Konular›nda Karfl›l›kl› ‹dari Yard›m An-
laflmas›” Cumhurbaflkan› Gül ve Ürdün Kral›
Abdullah’›n huzurunda imzaland›. Serbest ticaret
anlaflmas›n›n çok önemli oldu¤unu söyleyen
Cumhurbaflkan› Gül, anlaflman›n ticaret hacmi-
nin ve karfl›l›kl› yat›r›mlar›n artmas› yönünde k›-
sa sürede sonuç vermesinin beklendi¤ini söyle-
di. ‹fl adamlar›n›n anlaflman›n karfl›l›¤›n› en iyi
flekilde görece¤ini dile getiren Gül, gümrükler-
deki iflbirli¤inin de ticaretin önündeki büyük bir
engeli kald›raca¤›n› ifade etti. ‹ki ülke aras›nda
vizelerin kalkmas›n›n da psikolojik etki yapaca-
¤›n› düflündü¤ünü dile getiren Gül, iki ülke ara-
s›ndaki iliflkilerin alt yap›s›n›n sa¤lam flekilde
haz›rland›¤›n› dile getirerek, görüflmelerde özel-
likle güvenlik ve savunma sanayi alanlar›nda
büyük bir iflbirli¤i arzusu gördü¤ünü aktard›. 

‹fladamlar›na da yat›r›m ça¤r›s› yapan Gül,
Ürdün’ün tabii kaynaklar aç›s›ndan zengin bir
ülke olmasa da insan kayna¤› aç›s›ndan Ortado-
¤u’nun seçkin ülkelerinden biri oldu¤una dikkat
çekerek, “Bunun en güzel iflareti, 6 milyon nü-
fusu olan bir ülkede bildi¤im kadar›yla 23 üni-
versitenin olmas›. Yani e¤itime önem veren, in-
san kalitesine önem veren ve insan kapasitesi-
nin geliflmesine önem veren bir ülke” dedi. 

TOBB/DE‹K Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
Türkiye olarak daha önce Suriye, Filistin, ‹srail,
M›s›r ile Serbest Ticaret Anlaflmalar› imzaland›¤›-
na iflaret ederek, “Bugün Ürdün ile de serbest ti-
caret anlaflmas› imzalad›k. Devam eden müza-
kereleri Lübnan ile de tamamlad›¤›m›zda Do¤u
Akdeniz’de bir serbest ticaret alan› yaratm›fl ola-
ca¤›z.  ‹ki ülke olarak daha fazla ekonomik  et-
kileflim için toplumlar aras› hareketlili¤i artt›rma-
l›,  turizmi canland›rmal›, karfl›l›kl› uçak seferle-
rini artt›rmal›y›z” dedi.  “‹kili ekonomik iliflkileri-
mizi daha yüksek seviyelere ç›karmak için ülke-
lerimiz aras›ndaki ulaflt›rma altyap›s›n› moderni-
ze etmek, K›z›ldeniz’i, Akdeniz’e, Karadeniz’e
modern tren yollar›, otoyollar ile ba¤lamak zo-
runday›z. Nitekim, biz ifladamlar› için pazara, tü-
keticiye ulaflt›r›lamayan mal›n ve hizmetin  eko-
nomik de¤eri yoktur” diyen Hisarc›kl›o¤lu, Arap
do¤al gaz boru hatt›n›n Ürdün üzerinden Türki-
ye’ye ulaflmas›yla iki ülke aras›ndaki iliflkilerin
yeni bir boyut kazanca¤›n› söyledi.  Serbest tica-
ret ve vize muafiyet anlaflmas›n›n iki ülkenin de
ekonomik yarar›na olaca¤›na inand›¤›n› kayde-
den Hisarc›kl›o¤lu, bu anlaflmayla iki ülke ara-
s›ndaki ticaret hacmi ve karfl›l›kl› yat›r›m iliflkile-
rinin artarak istenen seviyelere ç›kaca¤›n› belirt-
ti.  “Türk ve Ürdün flirketlerinin önümüzdeki
dönemde su verimlili¤i, su kaynaklar›n›n kulla-
n›m›, tar›msal yat›r›mlar, ulafl›m, turizm, inflaat,
tekstil, telekomünikasyon konular›nda iflbirli¤i
yapabilece¤ini düflünüyorum. Ürdün’ün turizm
alan›nda  sahip oldu¤u potansiyelden ekonomik
de¤er yarat›lmas› için Türk flirketlerinin gerek
müteahhitlik, gerekse iflletmecilik hizmetlerinde
etkin rol oynamaya haz›r oldu¤unu huzurlar›-
n›zda ifade etmek istiyorum” diyen Hisarc›kl›o¤-
lu, sahip oldu¤u küresel müteahhitlik flirketleriy-
le dünya ikincisi olan Türk özel sektörü olarak
Ürdün’de hükümet program›na al›nan  alt yap›
ve ulaflt›rma projelerinden daha fazla pay almak
istediklerinin alt›n› çizdi.

Geçen ay Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül ve Ürdün Kral›
Abdullah, iki önemli anlafl-
maya imza att›. ‹ki hükümet
aras›nda vizeler karfl›l›kl› kal-
d›r›l›rken, gümrük konular›n-
da da karfl›l›kl› idari yard›m
anlaflmas› gerçeklefltirildi.

YATIRIMLARA HAZIR, YEN‹ FIRSATLAR ÜLKES‹:
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Türkiye  Ürdün D›fl Ticareti (bin dolar)

‹‹hhrraaccaatt ‹‹tthhaallaatt DDeennggee HHaacciimm  
11999955 169,817 21,362 148,455 191,179 
22000000 99,533 27,272 72,261 126,805 
22000055 286,711 26,775 259,936 313,486 
22000066 321,661 9,319 312,342 330,980 
22000077 389,230 11,547 377,683 400,777 
22000088 460,738 25,289 435,449 486,027 
22000088//88 316,365 10,768 305,596 327,134 
22000099//88 267,593 13,035 254,558 280,628 

Ürdün, son y›llarda uluslararas› finans kurulufl-
lar›nca desteklenen çok say›daki altyap› proje-
sini uygulamaya geçirdi. Bu geliflmeye paralel
olarak Türk müteahhitlik firmalar›n›n Ürdün’e
olan ilgisi de att›. Türk firmalar›, Ürdün’de
1983-2008 y›llar› aras›nda toplam 2.2 milyar
dolarl›k 30 tane proje üstlendi.2007 y›l›nda,
Amman Büyükflehir Belediyesi, Amman flehri-
nin master plan›n› tamamlad›. Zarqa, Aqaba
ve Ölüdeniz ile ilgili sanayiye ve turizme yöne-
lik projeler, “Amman-Zarqa Hafif Rayl› Sistem
Projesi”, flehir merkezindeki Abdali Projesi,
havaalan› çevresindeki otoyollar bu sektör ile
ilgili gündemdeki projeleri olarak s›ralan›yor.
Hükümet 2010 y›l›na kadar altyap› projelerine
1.8 milyar $ yat›r›m yap›lmas›n› öngürüyor. 

Ürdün yönetimi 2008 y›l›nda yat›r›mlar› ve
ülkeye yabanc› sermaye giriflini teflvik için sür-
dürüyor. Bu alanda faaliyet gösteren kurulufl
ise Ürdün Yat›r›m Konseyi Jordan Investment
Board (JIB). JIB, 2008 boyunca Yat›r›mlar›
Teflvik Kanunu’nda vazedilen hükümler do¤rul-
tusunda yat›r›mc›lara yönelik mali teflvik ve ba-
¤›fl›kl›klar uygulamas›n› sürdürüyor. Kurum,
yat›r›m projelerinin yaflama geçirilmesinde bü-
rokratik engellerin azalt›lmas›, kay›t ve lisans
alma süreçlerinin kolaylaflt›r›lmas› amac›yla
çeflitli önlemler alm›fl durumda. Ürdün Yat›-
r›mlar› Teflvik Kanunu, sanayi, tar›m, otelcilik,
hastane, deniz  ve demiryolu tafl›mac›l›¤› alan-
lar›nda vergi muafiyeti ve kolayl›klar sa¤l›yor.
Teflvikler ve vergi muafiyetlerinin da¤›l›m› aç›-
s›ndan ülke A, B, C olmak üzere üç bölgeye ay-
r›l›yor ve en yüksek teflvi¤i ve vergi muafiyetini
en az kalk›nm›fl olan C Bölgesi al›yor. Tar›m,
deniz ve demiryolu tafl›mac›l›¤›na iliflkin proje-
ler için tüm Ürdün Krall›¤› C Bölgesi’ne, otelci-
lik ve di¤er turizme iliflkin projeler ise A Bölge-
si’ne (Ölü Deniz Sahil Bölgesi) giriyor. Yabanc›
yat›r›mc›n›n biliflim ve medya sektörlerinde
projenin yüzde 25’inden fazlas›na, havac›l›k ve
kara tafl›mac›l›¤›, inflaat/ taahhüt, toptan ve
perakendecilik, bankac›l›k ve sigorta, teleko-
münikasyon, madencilik ve tah›l sektörlerinde
ise yüzde 50’sinden fazlas›na sahip olma hakk›
var. Gelir vergisi ise yüzde 15-35 aras›nda. 

Y›llar itibariyle Türkiye  Ürdün ticareti in-
celendi¤inde d›fl ticaret dengesinin Türkiye le-
hinde oldu¤u görülüyor. 2008 y›l›nda Türki-
ye’nin Ürdün’e ihracat› bir önceki y›la yüzde
18 art›fl göstererek 389.2 milyon dolardan
460.7  milyon dolara yükseldi. ‹ki ülke aras›n-
daki ticaret hacmi 486 milyon dolar seviyesine
ulaflt›. Türkiye’nin Ürdün’e ihraç etti¤i bafll›ca
ürünler, elektrikli makinalar, kazanlar, maki-
nalar, demir çelik eflya, otomotiv ve yan sanayi
ve a¤aç, ahflap eflya olarak s›ralanabilir. Türk
firmalar›n›n Ürdün’e ihraç edebilece¤i ve talep
edilen ürünler ise, tuz, kükürt, çimento, gübre-
ler, çeflitli g›da müstazarlar›, kazanlar, makina-
lar, plastikler, optik aletler, çinko ve çinko
ürünleri, aluminyum ve aluminyum ürünler, et-
ler, sakatat ve organik kimyasallar olarak s›ra-
lanabilir. Türkiye, Ürdün’den, tuz, kükürt, çi-
mento, gübreler, anorganik kimyasallar, alu-
minyum ve aluminyum ürünler, vatka, keçe ve
örme giyim eflyas› ithal ediyor. 

Amman’da Türkiye ile Ürdün aras›nda
imzalanan ‘Serbest Ticaret alan› Tesis Eden
Ortakl›k Anlaflmas›’nda taraflar aras›nda ti-
carette tarife ve tarife d›fl› engellerin kald›-
r›lmas›ndan, hayvan ve bitki sa¤l›¤› önlem-
lerine, fikri, s›nai ve ticari mülkiyet hakla-
r›ndan, menfle kurallar›na kadar birçok
bafll›¤a iliflkin düzenlemeler içeriyor. An-
laflma, di¤er serbest ticaret anlaflmalar›n-
dan farkl› olarak ekonomik ve teknik iflbir-
li¤i konular›n› da içeriyor. Türkiye’nin Ür-

dün ile 2007 y›l›nda 400 milyon dolar sevi-
yesine ulaflan ticaret hacmi, 2008 y›l› eylül
ay›ndan itibaren etkileri hissedilmeye baflla-
yan küresel krize ra¤men, 460 milyon dolar›
ihracat, 25 milyon dolar› da ithalat olmak
üzere 2008 y›l›nda toplam 486 milyon dolar
seviyesinde gerçekleflti. Söz konusu ortakl›k
anlaflmas› ile Türkiye ile Ürdün aras›ndaki
ticaret hacminin ürün çeflitlili¤i de sa¤lana-
rak iki y›l içerisinde bir milyar dolar seviye-
sine ç›kar›lmas› hedefleniyor. 

Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün,
Ürdün’de Türk yat›r›mc›lar›n sorunlar›n›
çözmek üzere özel bir büro kurulaca¤›n›
bildirdi. Ürdün’e gerçeklefltirdi¤i resmi ziya-
rette Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’e efllik
eden Ergün, Ürün Sanayi ve Ticaret Bakan›
Amer El Hadidi ve Ürdün Çal›flma Bakan›
Gazi Shabaikat ile bir araya geldi. Müteah-
hitlik hizmetleri baflta olmak üzere her yer-
de Türk ve Ürdünlü ifl adamlar›n›n ortak ya-
t›r›mlara imza atabilece¤ini belirten Ergün,
görüflmede Türk yat›r›mc›lar›n Ürdün’de
karfl›laflt›klar› baz› sorunlar› da dile getirdi¤i-
ni söyledi. Ergün, Ürdün’de Türk iflçilerin
çal›flmas› için gerekli izinlerin geç ç›kmas›
ve yüksek gayri menkul vergileri konular›n›
aktard›¤›n› belirterek, flunlar› kaydetti: “Ür-

dün’de Türk yat›r›mc›lar›n sorunlar›n› çöz-
mek üzere özel bir büro kurulacak. Türkçe
bilen elemanlar›n istihdam edilece¤i büroda
ifl adamlar›na her türlü konuda yard›m edi-
lecek. Ürdün Yat›r›m ve Teflvik Ajans› Bafl-
kan›’na bu konuda talimat verildi. ‹flçilerin
çal›flma izinlerinin ç›k›fl süresini k›saltmaya
ve yat›r›mlarla ilgili vergileri indirecekleri-
ne söz verdiler.” Ergün, kendisinin de gö-
rüflmede, Ürdün ile Türkiye aras›nda imza-
lanan serbest ticaret anlaflmas›, gümrükler-
de iflbirli¤ini öngören anlaflma ve vizelerin
karfl›l›kl› olarak kald›r›lmas› anlaflmalar›n›n
h›zl› bir flekilde TBMM’Den geçmesini sa¤-
layacaklar›n› dile getirdi¤ini aktararak, “‹n-
flallah 2010’da bu anlaflmalar›n hepsi yü-
rürlü¤e girmifl olacak” dedi. 

HEDEF 1 M‹LYAR DOLAR T‹CARET HACM‹
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D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› (DTM)
koordinatörlü¤ünde, TOBB - DE-
‹K ve T‹M ortak organizasyonuyla
5 Aral›k’ta Dedeman Otel’de ger-
çeklefltirilen Türk-Makedon ‹fl Fo-
rumu’nda konuflan Baflbakan Re-
cep Tayyip Erdo¤an, birbirini çok
iyi anlayan iki ülkenin kültürel
yak›nl›¤› sebebiyle ticaret ve eko-
nomi alan›nda çok daha farkl›
performans ortaya koymas› ge-
rekti¤ini söyledi. Kültürel yak›nl›-
¤›n hiçbir fleye benzemeyece¤ini
söyleyen Erdo¤an, “Para iliflkileri-
ne de benzemez. O çok farkl›.
Kültürel noktada bu ba¤lar› tesis
edebiliyorsan›z gerisi çok kolay
gelir. Bizim flimdi bunu yapma-
m›z laz›m” dedi.

Erdo¤an, altta çok güçlü bir te-
mel bulundu¤unu, iki ülkenin bu
temelin üstünde yükselmesi gerek-
ti¤ini vurgulayarak, Türkiye’nin bu
noktada Makedonya’ya karfl› her
yönüyle haz›r oldu¤unu ifade etti. 

Dayan›flman›n, en üst düzeyde
yap›lan görüflmelerin, Türkiye-
Makedonya aras›ndaki iliflkileri
çok farkl› yerlere tafl›yaca¤›na
inand›¤›n› dile getiren Erdo¤an,
Çerçeve Anlaflmas› nezdinde de
atabilecekleri ad›mlar bulundu¤u-
nu, bu anlaflman›n kendilerini
ciddi manada tetikleyen önemli
bir anlaflma oldu¤unu kaydetti.
Makedonya Baflbakan› Nikola
Gruevski ile bafl bafla görüfltü¤ü-
nü ve çal›flma yeme¤inde bir ara-
ya geldi¤ini an›msatan Erdo¤an,
iliflkileri daha da gelifltirmenin ga-
yesi içinde olacaklar›n› vurgulad›.
Baflbakan Erdo¤an, iflbirli¤ini
ekonomik alana hep birlikte tafl›-
yacaklar›n› ifade ederek, “Baflba-
kanlar olarak üzerimize düfleni
yapt›k, yapaca¤›z” dedi. 

Erdo¤an, ekonomik iflbirli¤ini
gelifltirme noktas›nda en büyük
sorumlulu¤u ifl adamlar›n›n tafl›d›-
¤›n› belirterek, kendilerinin engel-
leri kald›rd›klar›n› ve kald›rmaya
devam edeceklerini söyledi. “Ba-
k›n biz bu aralar, özellikle Orta
Do¤u’da, Rusya Federasyonu ile
de bu ad›mlar› at›yoruz flimdi, vi-
zeleri kald›r›yoruz” diyen Erdo-
¤an, Türkiye ile Makedonya ara-
s›nda ise halihaz›rda bir vize uy-
gulamas› bulunmad›¤›n›, bunun
da iki ülke aras›ndaki güvenin
yüksekli¤ine iflaret etti¤ini kaydet-
ti. Böyle bir öz güvenin yat›r›m-

larla taçland›r›lmas› gerekti¤ini
aktaran Erdo¤an, e¤itim alan›nda
ad›mlar›n at›ld›¤›n›, Makedon-
ya’da bir Balkan Üniversitesi te-
flebbüsü bulundu¤unu, bunun
süratle gelifltirilmesi gerekti¤ini,
okullar konusunda da çal›flmalar
bulundu¤unu belirtti. Baflbakan
Erdo¤an, “Bu tür okullar›n olma-
s›yla birlikte yar›n Makedonya’da
görev alacak birçok kardefllerimiz
bürokraside bir köprü görevi gö-
recekler. Ayn› flekilde Makedon-
ya’dan burada olan birçok kar-
defllerimiz, dostlar›m›z da burada
bürokraside görev alma imkan›n›
yakalayacaklar, onlar da köprü
görevi görecekler. Bu, aram›zdaki
münasebetlerin çok daha farkl›
bir flekilde geliflmesine vesile ola-
cakt›r” diye konufltu. 

T‹CARET HACM‹ ÇOK AZ

Öte yandan Baflbakan Erdo-
¤an, Türkiye ile Makedonya ara-
s›ndaki 350 milyon dolarl›k d›fl ti-
caret hacminin çok komik buldu-
¤unu dile getirdi. Her zaman tefl-
vik edici olduklar›n› ve olmaya
da devam edeceklerini vurgulaya-
rak, “Son y›llarda ticari iliflkilerin
geliflmesi de bunlar› gösteriyor,
ama bu yeterli de¤il. Çok daha
ileri olmas› laz›m” dedi.  DE‹K
üyesi Enka’n›n da içinde bulun-
du¤u bir ortakl›¤›n Arnavutluk’ta
infla etti¤i yolun aç›l›fl›na davet
edildi¤ini kaydeden Erdo¤an,
“Orada tabii ki çok farkl› bir ses
getiriyor. Arnavutluk yönetimi
memnun, halk memnun. Çünkü
çok uzun, Kosova’ya kadar bir
otoyol. fiimdi inflallah yak›nda
Makedonya’da da 300 kilometre-
lik bir otoyol... ‹stiyoruz ki bura-
larda hemen Türk-Makedon ifl
adamlar› el ele versin, bu altyap›
da otoyol da evvel Allah ‘Made in
Turkey’ olsun. Bunlar› baflaral›m”
fleklinde konufltu.  Türkiye’nin in-
flaat sektöründe dünyada ikinci s›-
raya yerleflti¤ini, bu noktada bir öz
güvene sahip oldu¤unu, 180 mil-
yar dolarl›k projeye damga vurdu-
¤unu ifade eden Baflbakan Erdo-
¤an, iki ülke aras›nda ticaret hac-
mini süratle ilerletmeyi hedefledik-
lerini, bunu da baflaracaklar›na
inand›klar›n› dile getirdi.  Erdo¤an,
flu anda Makedonya’da fiiflecam,
TAV gibi firmalar›n att›¤› ad›mlar
bulundu¤una iflaret ederek, önü-

müzdeki y›l›n fiubat ay›nda Üsküp
Havaliman›’n›n temelinin at›laca¤›-
n›, bir inflaat›n 20 sene sürdü¤ü
dönemlerin geride kald›¤›n›, en
fazla 2-3 senede netice al›nmas›
gerekti¤ini dile getirdi.

YABANCI YATIRIMCILAR 
VERG‹DEN MUAF

Makedonya Baflbakan› Nikola
Gruevski ise, Türk yat›r›mc›lar› ül-
kesine davet ederek yat›r›m yap-
malar›n› istedi. Yat›r›m yap›labile-
cek alanlar›n enerji ve teknoloji
sektörü oldu¤unu söyleyen Gru-
evski, Makedonya’da yabanc› ya-
t›r›mc›lar›n KDV ve gümrük vergi-
sinden muaf tutuldu¤una dikkat
çekti. Gruevski, Makedonya’da 99
y›ll›¤›na arazi kiralama ifli yap›ld›¤›
bilgisini vererek, “Makedonya
Cumhuriyeti Türk flirketlerine özel
bir arazi de tahsis edebilir. Bu an-
lamda ifl kurmada görülen bürok-
ratik ve yasal s›n›rland›rmalar›n
azalt›lmas› konusunda baz› düzen-
lemeler yap›lm›fl olup, daha kolay
ve basit hale getirilebilir. Bürokra-
tik ifllemlerin k›salt›lmas›ndan son-
ra flu anda ülkede bir flirketin ka-
y›t ifllemleri 4 saatte biter ve mali-
yeti sadece 42 avrodur. Demek
oluyor ki Makedonya’da flirket
kurmak için Türk Hava Yolla-
r›’ndan ayn› gün için gidifl dönüfl
bileti ç›karman›z yeterli” dedi.

AB ile yapt›klar› anlaflmalar
do¤rultusunda gümrük vergileri-
nin indi¤ine dikkat çeken Gru-
evski, flöyle devam etti: “AB’ye
yönelik ihracat›m›z 1 Ocak 2011
itibariyle tamamen serbest olacak.
Makedonya’da yat›r›m yapan flir-
ketlere 650 milyonluk engelsiz bir
pazar imkân› da ç›kacak. Make-
donya ve Türkiye aras›nda bir
serbest ticaret anlaflmas› da var.
Kamu finansman›na gelince, Ma-
kedonya’da düz vergilerin
2007’de uygulanmas› neticesinde
kiflisel vergi oran› düfltü. Gelir
vergisi ise sadece yüzde 10’a düfl-
tü. Bu sebeple Makedonya, hakl›
olarak vergilerin en düflük oldu¤u
ülke ilan edilmifltir Avrupa’da.
Gelirin yat›r›m olarak kullan›lmas›
halinde ‘s›f›r’ vergi oran› kullan›l-
maktad›r. 1 Ocak 2011’den itiba-
ren zorunlu sosyal vergiler yüzde
32’den yüzde 22’ye düflecek. Bu
uygulama flirketlerin rekabet gü-
cünü de art›racak.’’

Çek Cumhuriyeti Maliye Bakanl›¤›, Av-
rupa ‹mar ve Kalk›nma Bankas› (EBRD) ve
Türk-Çek ‹fl Konseyi iflbirli¤i ile 10-11 Ara-
l›k 2009 tarihlerinde Prag’da “EBRD Proje-
lerinde Türk-Çek ‹flbirli¤i” konulu bir top-
lant› düzenlendi. Toplant›da, Türkiye, Çek
Cumhuriyeti ve bölge ülkelerdeki EBRD
projeleri, EBRD ile Çek ve Türk Eximbank
taraf›ndan sa¤lanan finansman olanaklar›,
Türk ve Çek özel sektörü aç›s›ndan enerji,
altyap› ve ulaflt›rma projeleri baflta olmak
üzere iflbirli¤i imkânlar› ele al›nd›.  Toplant›-
da, Türk-Çek ‹fl Konseyi Baflkan› Nazmi Ak›-
man, T.C. Prag Büyükelçisi Koray Targay,
Çek Cumhuriyeti Maliye Bakan Yard›mc›s›
Tomas Zidek, EBRD Türkiye Müdürü Micha-
el Davey, EBRD Co-Financing Direktörü En-
gin Göksu, T.C. Hazine Müsteflarl›¤› D›fl ‹lifl-
kiler Genel Müdürü Memduh Akçay, Türk
Eximbank Genel Müdür Yard›mc›s› Ertan
Tanr›yakul, DE‹K Genel Sekreteri Ufuk Y›l-
maz, EBRD sektör uzmanlar› Türk ve Çek ifl
dünyas› temsilcilerine hitap etti.

Toplant›da, Çek Cumhuriyeti’nin de
deste¤i ile Türkiye’nin 1 Kas›m 2008 itiba-
riyle EBRD üyesi oldu¤u vurguland› ve 1
Ocak 2009 itibariyle Türk sponsorlar ile
gerçeklefltirilen EBRD yat›r›mlar› tutar›n›n
1,7 milyar dolara ulaflt›¤› belirtildi. Toplan-
t›da ayr›ca, Balkan ve AB ülkeleri baflta
olmak üzere Türkiye’nin komflu co¤rafya-
s›nda, enerji ve enerji verimlili¤i, altyap›
ve ulaflt›rma, turizm, inflaat-taahhüt ve
kimya sektörlerinde EBRD finansman im-
kanlar› ile Türk ve Çek iflbirli¤i f›rsatlar›
ele al›nd›.  Bir sonraki toplant›n›n DE‹K,
Çek Cumhuriyeti Maliye Bakanl›¤› ve Çek
Cumhuriyeti Ticaret Odas› iflbirli¤i ile
2010 y›l› ilkbahar döneminde öngörül-
dü¤ü görüflmede, enerji-yenilenebilir
enerji-çevre teknolojileri alanlar›nda ulus-
lararas› finansman kurulufllar› (EBRD,
IFC, EIB, Dünya Bankas›) taraf›ndan sa¤-
lanan kredi portföylerinin Türk ve Çek ifl
dünyas› temsilcilerine tan›t›lmas› ve her
iki ifl dünyas›n›n üçüncü pazarlarda ortak
proje çal›flmalar›na teflvik edilmesi
konusunda görüfl birli¤ine var›ld›.

Türk-Makedon ‹fl Forumu’nda konuflan Baflbakan Erdo¤an, Makedon-
ya ile kültürel yak›nl›k nedeniyle ticaret ve ekonomi alan›nda çok da-
ha farkl› performans ortaya koymak gerekti¤ini vurgulad›. Makedonya
Baflbakan› Nikola  Gruevski ise, Türk yat›r›mc›lar› ülkesine davet etti.

Kültürel yak›nl›¤›m›z var, ticarette
de performans›m›z› art›rmak gerek

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’ün 10-12
Aral›k’ta gerçeklefltirdi¤i Arnavutluk ve Ka-
rada¤ ziyaretine Türk Arnavut ‹fl Konse-
yi’nin de aralar›nda bulundu¤u bir grup ifl
adam› da kat›ld›. Ziyaret s›ras›nda Tiran ve
Podgorica’da ‘‹fl Forumu’ toplant›lar› dü-
zenlendi. Toplant›lar›n ilki, 11 Aral›k’ta Ti-
ran’da gerçeklefltirildi. Türk-Arnavutluk ‹fl
Forumu’na, Cumhurbaflkan› Abdullah Gül,
Arnavutluk Cumhurbaflkan› Bamir Topi,
Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan,  Arnavutluk
Ekonomi, Enerji ve Ticaret Bakan› Dritan
Prifti kat›ld›. Arnavutluk Cumhurbaflkan›
Bamir Topi, ülkesinde yat›r›m için oldukça
genifl potansiyel oldu¤unu ifade ederek
Türk ifladamlar›na çeflitli sektörlerde yat›r›m
yapmalar› için ça¤r›da bulundu. 12 Aral›k’ta
Podgorica’da düzenlenen Türk-Karada¤ ‹fl
Forumu’na ise Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül, Karada¤ Cumhurbaflkan› Filip Vujano-
viç Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan ve Kara-
da¤ Ekonomi Odas› Baflkan› ve Ekonomi
Bakan› Branko Vujovic kat›ld›. Forum’da
Ça¤layan, ikili ticaret rakamlar›na de¤inerek
iliflkilerin güçlendirilmesi gerekti¤ini ifade
etti. Vujanoviç ve Gül ise ziyaretin kriz
döneminde yap›lmas›n›n ayr› bir önemi ol-
du¤unu vurgulayarak bu sürecin küresel
çözümlerle afl›lmas› gerekti¤ini ifade ettiler. 

DE‹K ‹cra Kurulu Baflkan›
Rona Y›rcal›, Türk ifl dünyas›
olarak uygulanan yap›sal re-
formlar› ve istikrarl› makro-
ekonomik politikalarla bölge-
de h›zla geliflen Makedonya’y›
takdirle izlediklerini belirte-
rek, “Makedonya bizim için
gerek tarihi ve kültürel ba¤la-
r›m›z, gerekse ekonomik ilifl-
kiler aç›s›ndan büyük önem
verdi¤imiz bir ülke” dedi.
Dostluklar›n kal›c› olmas›n›n
ekonomik faaliyetlerin art›r›l-
mas›na ba¤l› oldu¤una iflaret
eden Y›rcal›, iki ülke aras›n-
daki ticaretin 300 milyon do-
larda kalm›fl olmas›n›n ekono-
mik iliflkilerin istenilen seviye-
lerde olmad›¤›n› gösterdi¤ini
söyledi.Türkiye’nin çevre ülke-
lerde 20 milyar dolar› aflk›n

yat›r›m› oldu¤unu, sadece
Balkanlarda 15 bin Türk flir-
keti ve 20 bin Türk ifl adam›-
n›n faaliyet gösterdi¤ine ifla-
ret ederek, “Makedonya’daki
toplam Türk yat›r›m tutar›
yaklafl›k 180 milyon dolar›d›r.
Yeni yat›r›m kararlar› ile bu
rakam›n 2011 sonunda 500
milyon dolar›n› aflmas› bek-
lenmektedir. Öte yandan
1999’dan beri Makedonya’da
faaliyetlerini sürdüren ve
A¤ustos 2008’de iki yeni flu-
be daha açan Ziraat Banka-
s›’n›n aktif büyüklükte üçün-
cü büyük banka olmas› sevin-
dirici bir geliflmedir. ‹nan›yo-
rum ki, küresel ekonomik
kriz sonras›nda iyileflmeyle
birlikte Türk yat›r›mlar› art-
maya devam edecektir” dedi.

Makedonya’da yabanc› yat›-
r›mlarla ilgili hukuki altyap›
“Ticari fiirketler Kanunu” ile
düzenleniyor. Bu kanun çerçe-
vesinde yerli ve yabanc› ifla-
damlar› eflit haklara sahip. Ya-
banc› yat›r›mlar için teflvikler
yat›r›m girdilerinin ülkeye itha-
linde gümrük vergisi muafiyeti-
ni, iflletmenin ilk üç y›l›nda ge-
lir vergisi muafiyetini ve ku-
rumlar vergisinin yüzde 15’e
sabitlenmesini kaps›yor. Make-
donya hükümeti ülkeye yabanc›
yat›r›m çekmek amac›yla Bu-
nardzik, Üsküp ve Gevgelija’da
Serbest Ticaret Bölgeleri

(STB) kurdu. Buna ilave üç
STB’te yap›m aflamas›nda bu-
lunuyor. STB’de faaliyet göste-
ren firmalara üretim girdileri-
nin ithalinde gümrük vergisi
muafiyeti ve gelir vergisinden
10 y›l muafiyet sa¤l›yor. Make-
donya’da yat›r›ma en uygun
sektörler aras›nda; ifllenmifl
tekstil ve deri, ayakkab› üreti-
mi, meyve-sebzecilik, ifllenmifl
g›da ve paketleme, flarapc›l›k,
tütüncülük ve sigara, turizm,
metal iflleme, kimyasal ve ilaç
endüstrisi, binek araçlar›
üretimi, elektrikli cihazlar, in-
flaat, alt yap›, bulunuyor. 

YABANCI YATIRIMCI REHBER‹

2012’YE KADAR 500 M‹LYON

DOLAR YATIRIM

Türk-Makedon ‹fl Forumu’nda konuflan Baflbakan Erdo¤an, iki ülke aras›ndaki iflbirli¤ine iflaret ederek , “Baflbakan olarak üzerimize düfleni yapt›k, yapmaya devam edece¤iz “dedi, 

Cumhurbaflkan› Gül’ün Arnavutluk ve Kara-

da¤ ziyaretine bir grup ifl adam› da kat›ld›. 

Prag’da 
EBRD projeleri 

görüflüldü

‹fl dünyas› 
Balkanlar’›
ziyaret etti
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PAZARTES‹ GÜNCEL

Türkiye, komflu ülkelerle iyi iliflki-
ler içinde olma tutumunu sürdürü-
yor. ‹zledi¤i bu politikayla beraber,
ülke ziyaretleri kapsam›nda serbest
ticaret anlaflmalar›, vizelerin kald›r›l-
mas›, gümrük kolayl›¤› gibi ticareti il-
gilendiren birçok alanda da aç›l›mlar
sa¤l›yor. Bu ziyaretlerden biri de geç-
ti¤imiz ay Kuveyt’e gerçeklefltirildi.
21-23 Aral›k tarihlerinde Kuveyt’e gi-
den ve Kuveyt Sanayi ve Ticaret
Odas›’nda düzenlenen Türk-Kuveyt
‹fl Forumu’na kat›lan Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül, iki ülke aras›ndaki ilifl-
kilerin her aç›dan geliflme gösterdi¤i-
ni söyledi. Türkiye’nin sadece Kuveyt
ile de¤il tüm Körfez ülkeleriyle iliflki-
lerini güçlendirdi¤ini ifade eden Gül,
Türkiye’nin bilinçli olarak bu yolu iz-
ledi¤ini kaydetti. Geçmiflte bölgede
üzücü olaylar yafland›¤›n› anlatan
Gül, “Bu olaylar sonucu hep bölge
kaybetti. Bu yüzden istikrara önem
verilmeli ve her ülke komflular›yla iyi
iliflki içinde olmal›” diye konufltu. 

TÜRK‹YE DALGALANAN 
DEN‹ZDE SA⁄LAM B‹R GEM‹

Gül, Türkiye ile Kuveyt aras›nda
büyük bir ifl yapma potansiyeli bu-
lundu¤unu dile getirerek her alanda
iflbirli¤i yap›labilece¤ini söyledi. Gül,
“‹ki ülke aras›nda samimi dayan›flma,
ortak görüfl olmazsa iflbirli¤i imkan›
da fazla olmaz” dedi. Kuveyt’in pet-
rol sat›fl›ndan büyük gelirler elde etti-
¤ini ve gelirin büyük k›sm›n› yurtd›-
fl›nda de¤erlendirmesi gerekti¤ini be-
lirten Gül, Kuveytli ifl adamlar›n› Tür-
kiye’de yat›r›m yapmaya davet etti.
Yat›r›m için getiri sa¤layacak, risk
faktörü az ülkelerin seçilmesi gerekti-
¤ini dile getiren Gül, Türkiye’nin bü-
yüme potansiyeli ve köklü reformlar
sonucu riskleri minimize eden, yat›-
r›m yap›labilecek önemli bir ülke ol-
du¤unu söyledi. Küresel krizin etki-
lerine de de¤inen Gül, “Kriz bütün

yumurtalar› ayn› sepete koymamak
gerekti¤ini gösterdi. Bankac›l›k sek-
törümüz köklü reformlar sonucu
krizden etkilenmedi. Avrupa’n›n bu-
gün konufltu¤u reformlar› biz y›llar
önce yapt›k. Türkiye dalgalanan de-
nizde sa¤lam bir gemi olarak duru-
yor” diye konufltu.

POTANS‹YEL OLMASA 
N‹YE U⁄RAfiALIM

Cumhurbaflkan› Gül, Türk turizm
sektörünün krize ra¤men geçen y›l
ilerleme gösterdi¤ine de dikkat çeke-
rek, bu alanda da iflbirli¤i yap›labile-
ce¤ini anlatt›. Kuveyt’in önümüzdeki
befl y›lda 160 milyar dolarl›k altyap›
yat›r›m yapaca¤›n› dile getiren Gül,
Türk ifl adamlar› için de Kuveyt’te ifl
yapma imkan› oldu¤unu söyledi.
Türk ve Kuveytli ifl adamlar›n›n birbi-
rini yak›ndan tan›mas›n› ve faaliyetle-
rinden karfl›l›kl› haberdar olmas›n› is-
teyen Gül, “‹ki ülke aras›nda potansi-
yel var. Olmasa niye konuflal›m, u¤-

raflal›m. Bizde bir söz var, olmayacak
duaya amin demenin anlam› yok”
dedi. 

T‹CAR‹ ‹L‹fiK‹LER‹N 
ARTMASI GEREK‹YOR

TOBB/DE‹K Baflkan› M. Rifat Hi-
sarc›kl›o¤lu da Kuveyt ile ticari iliflki-
leri art›rmak istediklerini dile getirdi.
‹ki ülke aras›ndaki 2008 y›l› sonu iti-
bariyle 500 milyon dolar düzeyinde
olan ticari iliflkilerin yetersiz oldu¤u-
nu belirten Hisarc›kl›o¤lu, “Siyasi ilifl-
kilerin bu kadar iyi oldu¤u iki ülke
aras›ndaki ticari iliflkilerin düflük ol-
mas› biz ifl adamlar›n›n ay›b›” fleklin-
de konufltu. Kuveyt’in Türk demir
çelik sektörüyle ilgili soruflturma yap-
mas›n›n söz konusu oldu¤unu ifade
eden Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin sek-
törde dünyan›n en önde gelen ülke-
lerinden biri oldu¤unu, soruflturma-
n›n karfl›l›kl› ticarette büyük bir engel
oluflturaca¤›n› söyledi. Hisarc›kl›o¤lu,
Türkiye’nin gayrimenkul, enerji, lojis-

tik ve turizm sektörlerinde yabanc›
yat›r›mc›lara büyük f›rsatlar sundu¤u-
nu, Türk ifl adamlar›n›n da Kuveyt’te-
ki altyap› yat›r›mlar›nda müteahhitlik
sektörüyle yer alabilece¤ini kaydetti. 

DÜNYA BANKASININ 
KR‹TERLER‹ IfiI⁄INDA 
KUVEYT’‹N YATIRIM ORTAMI

‹fl kurma prosedüründeki basa-
mak say›s› de¤erlendirmeye konu
olan tüm ülke ve bölgelerden fazla
olmas›na ra¤men, ifl kurma sürecinin
ald›¤› vakit (35 gün), maliyet ve ifl
kurmak için gereken minimum ser-
maye göz önünde bulunduruldu¤un-
da, ülkenin kendi bölgesindeki ülke-
lere k›yasla çok elveriflli bir portre çi-
ziyor. ‹fle alma ve iflten ç›karma ifl-
lemleri hem K‹K bölgesine hem de
di¤er bölgelere göre daha kolay. ‹fl-
ten ç›karman›n maliyeti oldukça dü-
flük. Buna karfl›n çal›flma saatleri es-
nek de¤il. Kuveyt’te mülkiyet kayd›
ve devri ile ilgili düzenlemelerin hem
say›s› hem süresi fazla ama maliyeti
düflük. Kredi teminat› maliyeti Ku-
veyt’te tüm bölge ve ülkelerden daha
düflük. Krediler konusundaki yasal
haklar, OECD yüksek gelir bölgesi
hariç, di¤er bölgelerden daha fazla.
Kurumsal yönetiflim ve bilgilendirme
konusunda Kuveyt, dünyadaki di¤er
bölgelere göre çok geride.  Anlafl-
mazl›k s›ras›nda sözleflmenin uygula-
t›lmas› amac›yla hukuki sürecin bafl-
lat›lmas› için gereken yasal prosedür
di¤er bölgelere göre daha uzun. Bu-
na karfl›n, uyuflmazl›klar›n çözüm-
lenmesi için gereken zaman ve
uyuflmazl›klar›n çözümlenmesinin
maliyeti OECD yüksek gelir grubu
ülkeleri hariç di¤er bölgelere naza-
ran daha düflük. ‹flas durumunda ifl-
letmenin kapat›lmas›n›n ald›¤› za-
man Kuveyt’te K‹K ortalamas›ndan
biraz daha k›sa, dünya genelinde
bak›ld›¤›nda ise hayli uzun. 

Son y›llar›n en önemli pazarla-
r›ndan biri olan Irak’a güvenlik
nedeniyle birçok ülke çekimser
bakarken, Türkiye bölgedeki yat›-
r›mlar›n› sürdürmeye devam edi-
yor. Türk-Alman ‹fl Konseyi ve
Türk-Irak ‹fl Konseyi, Alman-Türk
Ticaret ve Sanayi Odas› ifl birli¤in-
de, Irak pazar›ndan daha çok pay
almak ve yerleflik Irak firmalar›yla
ifl birli¤i yapabilmek amac›yla 10
Aral›k’ta ‹stanbul Ceylan Hotel’de
Türk ve Alman flirketlerinin yer al-
d›¤› bir toplant› düzenledi.
TOBB/DE‹K Baflkan› M. Rifat Hi-
sarc›kl›o¤lu, Irak Ulaflt›rma Bakan›
Amer Abdul-Jabbar Ismael, Irak
Elektrik Bakan› Karim Waheed ve
D›fliflleri Bakanl›¤› Müsteflar Yar-
d›mc›s› Büyükelçi Hakk› Akil, Türk-
Irak ‹fl Konseyi Baflkan› Ercüment
Aksoy, DE‹K/Türk-Alman ‹fl Konse-
yi Yürütme Kurulu Üyesi Emir Ali
Bilalo¤lu, Alman-Türk Ticaret ve
Sanayi Odas› Baflkan› Franz Koller,
Federal Almanya Cumhuriyeti An-
kara Büyükelçisi Eckart Cuntz’›n
aç›l›fl konuflmas›n› yapt›¤› toplant›-
da, Türk ve Alman ifl adamlar› gö-
rüfllerini sunarken, Irak’ta Türk Al-
man iflbirli¤i için ihtiyaç duyulan te-
mel gereksinimler de tart›fl›ld›.

GÜVENL‹K KAYGISIYLA 
HAREKET ETM‹YORUZ

Toplant›da konuflan TOBB/DE-
‹K Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
Türk ifl adam›n›n Irak’ta hiçbir za-
man güvenlik kayg›lar›yla hareket
etmedi¤ini, bugün Türk ifl dünyas›-
n› baflar›l› k›lan unsurlardan birinin
de bu oldu¤unu söyledi.  Türk fir-
malar›n›n Irak’› yeniden infla eder-
ken flirketlerin Irak enerji kaynak-
lar›n› Türkiye üzerinden dünya pa-
zarlar›na nakli için projeler gelifltir-
diklerini hat›rlatan Hisarc›kl›o¤lu,
1980’lerde Almanya’n›n Türki-
ye’nin en büyük ticari orta¤› oldu-
¤u dönemde Irak’›n da ikinci bü-
yük ihracat pazar›n› oluflturdu¤u-
nu, Almanya’n›n Irak’a ihracat›n›n
bugünkü de¤er ile 4 milyar avro
seviyelerinde bulundu¤unu kay-
detti. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Irak’›
Türkiye üzerinden Avrupa ve
dünya pazarlar›na tafl›yacak kara

ve demir yolu sistemlerinin elbirli-
¤iyle geçmiflte oldu¤u gibi yeni-
den infla edilebilece¤ini vurgula-
yarak, ‘’Bu konuda Irakl›, Türk ve
Alman ifl adamlar› olarak ortak
vizyonumuz flu olmal›; Basra’dan
kalkan bir tren güvenli ve kesinti-
siz bir flekilde ‹stanbul’a, oradan
Berlin ve Hamburg liman›na ka-
dar gidebilmelidir. TCDD ile Al-
man Siemens flirketinin Mekke-
Medine demiryolu iflletmecili¤i
için kurmufl oldu¤u konsorsiyu-
mun, Irak pazar› için de uygulana-
bilir bir iflbirli¤i modeli oldu¤u ka-
n›s›nday›m’’ fleklinde konufltu.  

IRAK TEKL‹F BEKL‹YOR

Irak Elektrik Bakan› Kerim Va-
hid Hasan ise, Irak Yat›r›m Progra-
m› çerçevesindeki yasan›n birkaç
gün önce parlamentodan geçti¤i-
nin alt›n› çizerek, bunun yerli ve
yabanc› yat›r›mc›lar için koruma
sa¤layaca¤›n› vurgulad›. Hasan,
Irak’›n elektrik ihtiyac› sorununun
iflbirli¤i projeleriyle daha h›zl› çö-
zülebilece¤ini, elektrik ve hidro-
karbona iliflkin yasalarla yat›r›mc›-
lar›n haklar›n›n korunmas›n›
amaçlad›klar›n› söyledi. Siemens
ve General Electric ile anlaflmalar
imzalad›klar›n› belirten Hasan,
flöyle devam etti; ‘’Yabanc› yat›-
r›mc›lar santral ifline de girebile-
cekler. Irak’ta yat›r›mc›lar için ge-
rekli düzenlemeleri yapmaya de-
vam ediyoruz. Yat›r›mc›lar art›k
Irak’a gelmemek için hiçbir baha-
ne bulamayacaklar. Irak’ta yap›la-
cak befl tane elektrik santrali için
tekliflerinizi bekliyoruz. 2012-
2013’te elektrikte arz-talep denge-
sinin artmas›n› öngörüyoruz. Bu
durumda belki de 2013’te Türki-
ye’ye elektrik ihraç edebilece¤iz.
Çünkü enerjide ciddi kayna¤›m›z
var.’’ Irak Ulaflt›rma Bakan› Amer
Abdul-Jabbar ‹smael ise yat›r›mc›-
lar için önemli bir sorun olan gü-
venlik konusunda ciddi ilerleme-
ler kaydettiklerini belirterek,
Irak’ta Türkiye ve Almanya’n›n ifl-
birli¤i yapaca¤› sektörlerin bafl›n-
da ulafl›m›n geldi¤ini, ulafl›mla il-
gili sorunlar›n ortadan kald›r›lmas›
durumunda di¤er alanlarda h›zl›
ad›mlar›n at›labilece¤ini vurgulad›.

Türk-Katar ‹fl Konseyi Baflkan›
Emin Sazak, bölgede ifl yapan
müteahhitlerin ödemelerinin geci-
kece¤ini kaydetti. Dubai’de müte-
ahhitlik sektöründe faaliyet göste-
ren firmalar›n yapt›¤› ifllerden do-
lay› alacaklar›n›n biraz daha ge-
cikmeli olarak ödenece¤i fleklinde
bir problemin ortaya ç›kt›¤›n› söy-
leyen Sazak, “Kurum, bankalara
borçlar›n› geç ödeyece¤ini söylü-
yorsa, herhalde ifl birli¤i yapt›kla-
r›na, müteahhit firmalar›na öde-
melerini geciktirecektir” dedi. Sa-
dece birkaç Türk firmas›n›n Du-
bai’de yat›r›m yapmak için bir giri-
flimde bulundu¤unu ancak krizle
beraber bunlar› da geri çekti¤ini
bildi¤ini ifade eden Sazak, orada
faaliyet gösterenlerin neredeyse

tamam›n›n inflaat sektöründe mü-
teahhitlik yapt›¤›n› dile getirdi.
Sazak, Dubai’den h›zl› bir topar-
lanma beklemedi¤ine dikkati çe-
kerek, flöyle konufltu: “Türk müte-
ahhitlerin projeleri devam ediyor-
sa paralar›n› gecikmeli al›rlar.
Bafllamam›flsa büyük ihtimalle
bir müddet daha bafllamaz. 2010
y›l›n›n sonuna kadar Dubai’nin
h›zl› bir toparlan›fl gösterece¤ini
düflünmüyorum. Global kriz ç›k-
t›¤›ndan beri Dubai piyasas› s›-
k›nt›l›yd›. Bunu bütün müteah-
hitler de biliyordu. 1-1,5 y›ld›r da
her müteahhit alacaklar›yla ilgili
giriflimleri yürütüyor. ‹fl kon-
seyinin burada müteahhitlerin
kendi yapt›klar›ndan daha fazla
bir yapt›r›m gücü yok.”  

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an,
Suriye’yi Ortado¤u’ya aç›lan bir ticaret
kap›s› olarak gördüklerini belirterek,
iki ülke aras›ndaki ticaret hacminin 5
milyar dolara ç›kar›lmas›n›n planland›-
¤›n› kaydetti. 22-23 Aral›k’ta Suriye
Arap Cumhuriyeti’ni ziyaret eden Bafl-
bakan Erdo¤an, 23 Aral›k’ta ise Suriye
Baflbakan› Muhammed Naci Otri, D›fl
Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan› Za-
fer Ça¤layan ve Suriye Arap Cumhuri-
yeti Ekonomi ve Ticaret Bakan› Amer
Husni Lutfi’nin de yer ald›¤› Türkiye-
Suriye ‹fl Forumu’na kat›ld›. 

Türkiye’nin GAP Projesiyle ilgili
bilgi veren Erdo¤an, Suriye’yi Ortado-
¤u’ya aç›lan bir ticaret kap›s› olarak
gördüklerini söyledi. “Suriye’yi 20 mil-
yon nüfuslu bir Pazar de¤il, 320 mil-
yonluk Ortado¤u pazar›na girifl kap›s›
olarak görüyoruz. Türkiye-Suriye d›fl
ticaret hacmini 5 milyar dolara ç›kar-
mam›z laz›m” diye konufltu. Türk infla-
at ve bankac›l›k sektörüne iliflkin bilgi-
ler de aktaran Erdo¤an, Türk bankala-

r›n›n Suriye’de flube açabilece¤ini, bu
sayede de iki ülke aras›ndaki ticaretin
önemli bir ivme kazanaca¤›n› söyledi.
Erdo¤an, Türkiye’nin Laskiye Havaala-
n›’n›n yap›m› ve özellefltirmeler gibi
konularda Suriye’ye katk› sa¤abilece¤i-
ni kaydetti. Türkiye Suriye’nin el ele
verdi¤i zaman Ortado¤u bar›fl›n›n çok

daha güçlü ve sa¤lam bir zemine otu-
raca¤›n› belirten Erdo¤an, bölge bar›-
fl›n›n önemini vurgulad›.

51 ANLAfiMA ‹MZALANDI

Suriye ile 51 anlaflma imzalayan Er-
do¤an, bu anlaflmalar›n, iki ülke ara-
s›ndaki d›fl ticaret hacminin daha yük-

sek bir düzeye ulaflt›raca¤›n› söyledi.
Erdo¤an, tarihi bir ad›m›n fiilen at›ld›-
¤›n› belirterek, iki ülkenin komflu ol-
maktan öte kardefl oldu¤unu ifade etti.
Türkiye ve Suriye’nin ayn› de¤erleri,
tarihi paylaflt›¤›n› ve ayn› kültür havza-
s› içinde oldu¤unu söyleyen Erdo¤an,
vizelerin kalkmas›n›n iki ülke aras›n-
daki özlemi çok aç›k ortaya koydu¤u-
nu ve ortak de¤er ve kültüre sahip iki
milletin uzak durmas›n›n kabul edile-
mez oldu¤unu aç›klad›. 

Suriye Baflbakan› Naci Otri iki ülke
aras›nda büyük reformlar geliflti¤ini
vurgulayarak, geçifllerin kolayl›¤› için
büyük bir ifl yap›ld›¤›na de¤indi. 2010
y›l›nda Suriye-Türkiye ticaret hacmi-
nin 5 milyar dolara ç›kar›lmas›n›n he-
deflendi¤ini aç›klayan Otri, bu raka-
m›n gerçeklefltirilmesinin karfl›l›kl›
olarak iki ülkenin ifladamlar›na düfltü-
¤ünü ifade ederek destek bekledikle-
rini vurgulad›. Suriyeli Baflbakan Otri,
iki ülkenin co¤rafi konumunun da
kap› teflkil etti¤ini söyledi. 

KUVEYT’LE ‹L‹fiK‹LER GÜÇLEN‹YOR
Türk-Kuveyt ‹fl Forumu’nda konuflan

Cumhurbaflkan› Gül, iki ülke aras›ndaki
iliflkilerin her aç›dan geliflme gösterdi¤ini
belirterek, ifladamlar›n› iflbirli¤ine ça¤›rd›.

■ Kuveyt’te enerji, su ve tar›m
alanlar›nda taahhüt projeleri

■ Tekstil ve haz›r giyim alan›nda
ortaklafla yat›r›m imkanlar›

■ Mühendislik alan›nda her türlü
dan›flmanl›k hizmetleri

■ G›da, mobilya, klima,
buzdolab›, petrol ve petrokimya
sektörlerinde iflbirli¤i

■ Kuveyt’te geleneksel Türk
mutfa¤›na has restoran zincirleri 

■ ‹nflaat malzemeleri sat›fl› ve
tafleronluk hizmetleri

■ Ticaret, sanayi, yat›r›m,
bankac›l›k, turizm alanlar›nda
faaliyet gösteren Türk 
firmalar›yla ortakl›k

■ Körfez sermayesinin ‹MKB’de
portföy yat›r›m›na yönlendirilmesi

■ Kuveytli firmalar›n Türkiye’de
daha fazla yat›r›m yapmlar› yönünde
çal›flmalar yap›lmas›

TÜRK‹YE VE ALMANYA IRAK’I
YEN‹DEN ‹NfiA EDECEK

‹fiB‹RL‹⁄‹ FIRSATLARI

Türkiye-Suriye d›fl ticaret hacmi 5 milyar dolara ç›kacak

Baflbakan Erdo¤an, Türk bankalar›n›n Suriye’de flube açabilece¤ini söyledi.

Sazak, Dubai’nin 2010 sonuna kadar h›zla toparlanmas›n› beklemiyor

Dubai’de ödemeler gecikecek
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DE‹K ‹cra Kurulu Baflkan› ve
Dünya Odalar Federasyonu
(WCF) Baflkan› Rona Y›rcal›,
2010-2012 dönemi için üçüncü
kez baflkanl›¤a seçildi. 2005 y›l›n-
dan beri WCF baflkanl›¤›n› yürü-
ten Y›rcal›, yine 2010-2012 döne-
minde ICC yönetim kurulu üyeli¤i
görevini de sürdürecek.

Y›rcal›, WCF’nin amac›n›n oda-
lar›n birbirleriyle münasebetlerini
düzenlemek ve daha iyi organize
olmufl, daha iyi bilgi ve finansman
imkanlar›na sahip odalar›n dene-
yimlerinden, daha mütevazi oda-
lar›n da faydalanmalar›n› sa¤la-
mak oldu¤unu dile getirdi. Özel-
likle geliflmekte olan ülkelerde
odalar›n KOB‹’lere odaklanmas›n›
istediklerini ifade eden Y›rcal›,
KOB‹’lerin hem politik hem eko-
nomik a¤›rl›klar› ile ülkeler için
tafl›d›¤› öneme iflaret etti.  Y›rcal›,
2007 y›l›nda Türkiye’de ve 2009
y›l›nda Malezya’da gerçeklefltirilen
Dünya Odalar Kongrelerinden bir
sonrakinin 2011 y›l›nda Meksi-
ka’da yap›laca¤›n› belirterek, bu
toplant›lar›n, ekonomi aktörlerinin
çeflitli konularda görüfllerini aç›k-
lad›klar› önemli bir platform olufl-

turdu¤una dikkati çekti. Gümrük
ifllemlerini kolaylaflt›rmak aç›s›n-
dan önem tafl›yan ve fuar, sergi,
numune gönderme gibi durumlar-
da ürünlerin gümrüklerden geçici
girifl ve ç›k›fl›n› sa¤layan ATA Kar-
ne Sisteminin WCF taraf›ndan or-
ganize edildi¤ini hat›rlatan Y›rcal›,
‘’65 ülkede bu sistem var ve 2008
y›l›nda da 160 binden fazla ATA
karnesi kullan›ld› ve afla¤› yukar›
20 milyar dolarl›k bir mal›n çeflitli
ülkelere girip ç›kmas›n› kapsayan
bir konu’’ dedi.

G20 ÖNEM KAZANIYOR

WCF olarak Eurochambers, AS-
CAME, Asya Pasifik Ticaret ve Sa-
nayi Odalar› Konfederasyonu
(CACCI) gibi uluslararas› odalar
birlikleriyle yak›n iliflkiler yürüt-
tüklerini söyleyen Y›rcal›, G8 yeri-
ne G20’nin giderek önem kazan-
d›¤› günümüzde bu ülkelerin oda-
lar›n›n da C20 alt›nda bir araya
geldiklerini anlatt›.  Rona Y›rcal›,
‘’Dünyan›n ekonomik gündeminin
konufluldu¤u platform G20 ola-
cak. ‹lk defa bu seneden itibaren
bu ülkelerin odalar›na büyük
önem veriliyor. WCF’nin önemli

katk›s› var. Bu platformda iyi bir
yer alabilirsek, ki flu anda alm›fl
vaziyetteyiz, bundan sonra yap›la-
cak ve dünya ekonomisine yön
verecek kararlara o bölgelerin
odalar› ve ekonominin temsilcileri
olarak önemli miktarda tesir etme
kanallar›na sahibiz’’ diye konufltu.
Y›rcal›, konuflmas›n›n ard›ndan
sorular› yan›tlarken, bafllang›çta
‹spanya’dan bir baflka aday›n da-
ha bulundu¤unu ancak sonra
adayl›ktan çekildi¤ini kaydetti. 

‹K‹NC‹L D‹PLOMAS‹Y‹ 
Ö⁄REN‹YORUZ 

TOBB Baflkan› M. Rifat Hisar-
c›kl›o¤lu ise, Y›rcal›’n›n baflkanl›-
¤›na seçildi¤i WCF’in, 125 ülkede
ifl dünyas›n›n çat› örgütü olan
Milletleraras› Ticaret Odas› (ICC)
bünyesinde yer alan ve 140 ülke-
de 14 binden fazla oda ve oda
birli¤ini kapsayan bir kurulufl ol-
du¤unu söyledi. Hisarc›kl›o¤lu,
2001 krizine kadar Türk ifl dünyas›
olarak küreselleflen dünyan›n ne
oldu¤unu tam olarak anlayamad›k-
lar›n› belirterek, küreselleflen dün-
yada kararlar›n baflkentlerde de¤il
uluslararas› ticaretin döndü¤ü ka-

rar merkezlerinde verildi¤ini kay-
detti.  Bu nedenle 2001 y›l›nda gö-
reve geldiklerinde uluslararas› pi-
yasalarda etkin olmak için bütün
üye olduklar› uluslararas› kurulufl-
lar›n yönetiminde yer almak için
çal›flmalara bafllad›klar›n› ifade
eden Hisarc›kl›o¤lu, sözlerini flöyle
sürdürdü: ‘’Eskiden diplomasi sa-
dece hükümet ve bürokrasi taraf›n-
dan yap›l›rd›. 1990’lardan sonra
ikincil diplomasi tabiri yerleflti. Biz
2001’e kadar ikincil diplomasi ne-
dir, onun da fark›nda de¤ildik.
‹kincil diplomasi ifl aleminin kur-
mufl oldu¤u bir ba¤lant› grubu ve
ifl alemi ülkelerin politikalar›n› ve
bürokratlar›n nas›l davranmas› ge-
rekti¤ini belirliyor.’’  Hisarc›kl›o¤-
lu’nun, Türkiye’deki ifl dünyas›n›n
uluslararas› kurulufllardaki baflar›la-
r›na iliflkin verdi¤i bilgilere göre,
bu y›l›n ekim ay›nda Eurochamb-
res baflkan yard›mc›l›¤›na seçilen
Hisarc›kl›o¤lu, ayn› zamanda ECO
Ticaret ve Sanayi Odas›n›n baflkan-
l›¤›n› yürütüyor. ‹stanbul Ticaret
Odas› (‹TO) Baflkan› Murat Yalç›n-
tafl, Akdeniz Ticaret ve Sanayi
Odalar› Birli¤inin (ASCAME) bafl-
kanl›¤›na yeniden seçildi. ‹slam Ti-
caret ve Sanayi Odas› Baflkan Yar-
d›mc›l›¤›n› Konya Ticaret Odas›
Baflkan› Hüseyin Üzülmez yürütür-
ken, Uluslararas› Karayolu Tafl›-
mac›lar› Birli¤inin (IRU) yöneti-
minde de ‹zzet Salah bulunuyor.

DE‹K ‹cra Kurulu Baflkan› Rona Y›rcal›, 2005 y›l›ndan beri yürüttü¤ü
Dünya Odalar Federasyonu baflkanl›¤›na yeniden seçildi. Y›rcal›, özellik-
le geliflmekte olan ülkelerde odalar›n KOB‹’lere odaklanmas›n› istiyor.
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YIRCALI, DÜNYA ODALARINI 
YÖNETMEYE DEVAM EDECEK

Ticarete babas›n›n “faizle u¤raflma,
harama bulaflma” nasihatiyle baflla-
d›. Hayat› boyunca da bu nasihatten
ç›kmad›. Yavafl ama sa¤lam ad›mlar-
la büyüttü ifllerini. Erdem Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› ve DE‹K
Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Abi-
din Erdem’in ifl dünyas›ndaki baflar›-
s›nda üç s›r gizli..

‹çinde yedi dilin konufluldu¤u, ye-
di dinin yafland›¤›, yedi ayr› kültürün
varoldu¤u bir flehir Mardin. Mezopo-
tamya’n›n baflkenti olan bu flehir,
farkl›l›klar› kabul etmifl, hoflgörü, sev-
gi ve sayg›yla birada yaflayan insan-
lar›yla çok özel bir yer edinmifltir.
Yaz›m›za Mardin’i anlatarak bafllad›k
belki ama konumuz Mardin de¤il,
Türkiye’nin önde gelen ifl adamla-
r›ndan Erdem Holding’in Yönetim
Kurulu Baflkan› Zeynel Abidin Er-
dem. Yaflam›, kültürü ve ifl hayat›yla
ifl dünyas›nda özel bir yer edinen
Erdem’i anlatmak için Mardin’le bafl-
lamak gerekiyordu Çünkü, Erdem’in
yaflam›n›n odak noktas›nda da Mar-
din var. Kendisinden Mardin’i, aile-
sini, ifl yaflam›n› dinlemeden önce
birkaç not verelim size. 

Zeynel Abidin Erdem; DE‹K Yö-
netim Kurulu Üyesi ve Türk-‹spanya
‹fl Konseyi Baflkan›, Türk Irak ‹fl
Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Türk
Frans›z ‹fl Konseyi Yürütme Kurulu
Üyesi, Marmara Bölgesi ‹spanya Fah-
ri Konsolosu, Sudan Cumhuriyeti
Fahri Baflkonsolosu. Yoluna, do¤du-
¤u günden beri ayr›lmad›¤› ikiz kar-
defli Mehmet Nezih Erdem’le birlikte
devam Erdem, ayn› zamanda, mer-
hum Cumhurbaflkan›m›z Turgut
Özal’›n yak›n dostuydu. 

Mardin’in sizin için özel bir yeri
var.  Mardinli olmak, ifl hayat›n›za
neler katt›?

Mardinli babaerkil bir aileyiz. Mar-
din’de çocuklar çok itinayla yetifltirilir.
Mardin’in kültür yap›s› çok genifltir.
Mardinlilerin yüzde 80’i ifl adam›d›r
ve ço¤unlukla ticareti çok iyi becerir
ve bilirler. Çünkü Mardin, Mezopo-
tamya’n›n baflkentidir. Bir taraftan
Irak, bir taraftan Suriye, bir taraftan
‹ran’a uzanan kollar› var. Dolay›s›yla
bu geçifllerden istifade ederek ticaret
yaparlar. Bildi¤iniz gibi Suriye, Irak
ve Ortado¤u’da birçok fley yokken,
her fley Türkiye’den götürülürdü.
Onlardan da petrol al›n›rd›. Bu ne-
denledir ki, biz bu iflleri küçükken
aile taraf›ndan görevlendirilerek tica-
ret yapmaya al›flk›n insanlar olarak
yetifltirildik. 

E¤itim nedeniyle Mardin’den
ayr›ld›n›z. Ama en büyük hayaliniz
olan siyasal bilgiler fakültesine
sadece üç ay devam ettiniz. Neden
vazgeçti¤iniz bu hayalinizden?

Nasip olmad›. Bütün idealim oydu.
Üniversitede ikincilikle girmifltim fa-
külteye. Bir ö¤retim üyesiyle bir an-
laflmazl›ktan dolay› tahsilime son ver-
dim. Y›ld›z Üniversitesi Kimya Bölü-
mü’ne girdim. Kimya zor bir branflt›.
Kimyas›z insanlar›n yaflamayacaklar›-
n›, bütün hayat›m›z›n nefes al›fl› dahi
kimyan›n fonksiyonlar›n› belirledi¤ini
hissetti¤im için bu bölümü seçtim.
As›l düflüncem de, sanayicilik yap›p,
herhangi bir bulufl üzerinden devam
edip, ileride de Türk sanayisine katk›
sunmakt›. Üniversitede de ö¤retim
üyeli¤i yapt›m yedi y›l. Buna ra¤men

bakt›m ki, dört duvar aras›nda kalm›fl,
s›k›flm›fl bir Türkiye var. Kredi yok,
hammadde imkanlar› çok k›t, ithalat,
ihracat çok zor, duvarlarla çevrilmifl
gümrük kanunlar›Ö  En iyisinin sana-
yi ve di¤er ifllere yat›r›m yapmadan
önce ticareti ö¤renmek oldu¤unu dü-
flündüm. Kimya mesle¤imdi zaten.
Kimyevi maddelerin ticaretini ö¤ren-
mek en do¤rusuydu. Zaten o dönem-
ler en popüler ifllerden bir tanesi
kimyevi madde ifliydi. 

Ticarete ilk bafllad›¤›n›z 
dönemlerde neler yapt›n›z?

Aç›kças›, ilk ticaretim çok kolay
de¤ildi. 1960’l› y›llar›n ortalar›yd›. Bir
gün Eminönü’nde tezgah üzerinde
biryantin, fanila, tarak gibi fleyleri
satan çocuklarla sohbet ettim. Defo-
lu mal satt›klar›n› ama temin ede-
mediklerini ö¤rendim. Bu ürünler
nereden al›n›r düflüncesiyle yola
ç›kt›m. Önemli bir gömlek fabrikas›
vard›. Onlardan ihraç fazlas› mallar›
almaya bafllad›k. Zaman geçtikçe al-
d›¤›m›z ürünlerin say›s› art›yordu.
Bir gün, balyalarda çok fazla mal ç›-
k›nca, fark›n› kendilerine ödeyece-
¤imi söyledim. Onlar çok flafl›rd›lar
ve bizi kollamaya bafllad›lar. Ve fir-
man›n defolu mallar›n›n da¤›t›m ve
ticaretini bize devrettiler. ‹thalatç›
oldum. Tekstil ve sanayicilere boya
maddeleri satanlar›n hepsine ulafl-
t›k. 

O dönem Türkiye’de her fley ka-
y›pt›. ‹thalat› yap›lmam›fl mallar ge-
lirdi, bunlar faturas›z sat›l›rd›. Bir-
çok kaynak bir flekilde kullan›l›r ve
Türkiye çark›n› çevirirdi. Ve kimse
“ne yapt›n” diye sormazd›. Biz bun-
lar›n d›fl›nda kalmaya çal›flt›k. Çün-
kü yer edinmek istiyorduk. Zaten
çark› öyle çevirenlerin hiçbiri kal-
mad›. Daha sonra farkl› mamullere
döndük. Genpa da ismini oradan al-
d›; genel pazarlama. 

Ticarete bafllarken, baban›z›n 
verdi¤i ö¤ütler vard›..

Babam dürüstlük ve do¤ru insan
sembolüydü. Çünkü seyitti. Onlar›n
yanl›fl yapma lüksü yoktu. Konufl-
mazd› pek, çok sohbet eden biri de-
¤ildi. Ticarete bafllarken ona, bana
neler diyece¤ini, vasiyetinin ne ola-
ca¤›n› sordum. O bana, “Sana söyle-
yecek bir fleyim yok. Sen her fleyi
bilen adams›n” Oysa hiçbir fley bil-
miyordum. O, bana güven vermek
için bunu yap›yordu. “Peki, bana
para verdiniz, ‹stanbul’a vard›m. ‹s-
tanbul’da ne yapaca¤›z” dedim. ‹ki
fley yapma dedi; faiz iflleriyle u¤rafl-
ma, harama bulaflma, git bu parayla
ticaret yap,  batarsan gel bana, söy-
ledi¤im iki fleyi yaparsan benden bir
fley isteme, bu dedi¤im iki fleyi ya-
parsan çok büyürsün.

Peki sizce baflar›n›zdaki 
etkenler neler oldu?

Baflar›m›n birkaç tane s›rr› var. Bi-
rincisi, karfl›daki insanlara en az sizin
kadar hak vermelisiniz. ‹kincisi çal›-
flanlar›n hakk›n› yememelisiniz.
Üçüncüsü, varl›¤›n›z›n büyümesini
sa¤larken haks›zl›klara meyil etme-
meniz. 

Siz ayn› zamanda da DE‹K Yönetim
Kurulu Üyesi ve ‹spanya ‹fl Konseyi
Baflkan›n›z. DE‹K’in ifl dünyas›nda
nas›l konumland›r›yorsunuz? 

DE‹K, TOBB flemsiyesi alt›nda, ifl
adamlar›m›za hem d›flar›da, hem içeride
organizasyon yarat›p, ihracat, pazarlama
ve yat›r›m transferini yapan kurumdur.
Ayn› zamanda, 50’nin üzerinde ülkede
ticaret, 100’ün üzerinde ülkenin de Tür-
kiye’de yat›r›m›n› sa¤lam›flt›r. 100 kurum
üzerinde kurum getirmifltir Türkiye’ye.
Özellefltirmede Türkiye’nin çok büyük
reklam›n› yapm›flt›r. DE‹K bugün TOBB
Baflkan› Say›n Hisarc›kl›o¤lu’nun çok
büyük çal›flmalar›yla hayat›n› sürdürü-
yor, ifllerini yap›yor. Türkiye’nin bütün
müstesna flirketleri ve ifladamlar› bize
üyedir. DE‹K’in en do¤ru ve kurumsal
hizmetlerinden bir tanesi de ticari komü-
nikasyonu haz›rlayacak zemin ve kifli
e¤itmektesi. Dolay›s›yla DE‹K’i ben
önemsiyorum. ‹mkan ve zaman oldukça
oraya hizmet veriyorum. Ayr›ca, DE‹K
olarak 34 yönetim kurulu üyemizle ve
icra kurulumuzla, Türkiye’nin uluslarara-
s› platformda aflama sa¤layabilmesi için
Yönetim Kurulu Baflkan›m›z M. Rifat Hi-
sarc›kl›o¤lu’nun ensemizde boza piflirdi-
¤ini ve yo¤un çal›flt›¤›n› görüyor ve tak-
dir ediyorum. ‹cra Kurulu toplant›lar›nda
Say›n Rona Y›rcal›, asker yoklamas› gibi
büyük efor sa¤layarak çal›fl›yor.

‹spanya ‹fl Konseyi’nin Türkiye’ye
ve ifl dünyas›na kazand›rd›klar›n›
anlatabilir misiniz?

DE‹K kuruldu¤unda, Türkiye ile ‹s-
panya aras›nda yaklafl›k 60 milyon dolar
ihracat, 600 milyon dolar civar›nda da it-
halat yap›l›yordu. DE‹K kurulduktan
sonra, 150’nin üzerinde seyahat yapt›k
ve 10 milyar dolara yaklaflan ithalat, ih-
racat, pazarlama ve yat›r›m miktar›na
ulaflt›k. Türkiye’nin ‹spanya’da tan›n-
mas›nda DE‹K’in çok büyük pay› var-
d›r. ‹spanya bugün, Avrupa Birli¤i’nde
bize arkas›n› dönmeyen, çok iyi koru-
yan ve ‹spanyollara yak›flan karakteri
sergileyen, Türkiye’nin Avrupa Birli-
¤i’ne girmesini çabalayan bir tutum
içindedir. Bu süre içinde ‹spanya’da
ayr› fraksiyonlarda olan üç hükümet
hizmet yapmas›na karfl›n, Türkiye
aleyhine hiçbir tutum içine girmemifl-
lerdir. ‹spanya’y› Türkiye’nin en yak›n
dostu ilan ediyorum ben. Ömrümün
birkaç y›l› ‹spanya’ya hizmet vererek
geçmifltir. Ama de¤mifltir. Ciddi kredi-
ler vermifllerdir bize. 

Rona Y›rcal›’n›n üçüncü kez baflkan seçildi¤i ve 140 ülkeden
15 bin odan›n üst kuruluflu olan WCF’nin merkezi Paris’te
bulunuyor. WCF, ICC’nin paralelinde çal›fl›yor ve çeflitli böl-
gelerdeki odalar›n koordineli faaliyetini sa¤lamak için ara-
lar›nda a¤ kurulmas›na yönelik organizasyonu yap›yor.

15 B‹N ODA

WCF’YE

BA⁄LI

YAVAfi AMA
SA⁄LAM
ADIMLARLA
BÜYÜDÜ
‹fl dünyas›n›n renkli
kifliliklerinden biri Zeynel Abidin
Erdem. fiirketlerini a¤›r ama
güvenli bir flekilde büyüttü. DE‹K
Yönetim Kurulu Üyesi ve Erdem
Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Zeynel Abidin Erdem, ifl
dünyas›ndaki baflar›s›n›n
s›rlar›n› anlatt›.
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PAZARTES‹DE‹K GENEL KURULU

‘2010’A, 100’ÜN
ÜZER‹NDE 

PROJE VE 600
ETK‹NL‹KLE 

HAZIRIZ!’

DE‹K Ola¤an Genel Kurulu, 27
Aral›k Pazar günü, Ceylan Otel’de
genifl kat›l›ml› bir toplant›yla ger-
çeklefltirildi. Genel Kurul Toplant›-
s›’na, Baflbakan Recep Tayyip Er-
do¤an, Devlet Bakan› ve Baflmüza-
kereci Egemen Ba¤›fl, Tar›m ve Kö-
yiflleri Bakan› Mehdi Eker, D›fl Ti-
caretten Sorumlu Devlet Bakan›
Zafer Ça¤layan, Sanayi ve Ticaret
Bakan› Nihat Ergün, Gümrükler-
den Sorumlu Devlet Bakan› Haya-
ti Yaz›c›, ‹stanbul Valisi Muammer
Güler, ‹stanbul Büyükflehir Bele-
diye Baflkan› Kadir Topbafl, ‹stan-
bul Emniyet Müdürü Hüseyin
Çapk›n, önde gelen ifl dünyas›
kurulufllar›n›n temsilcileri ve DE-
‹K üyeleri kat›ld›.  Genel Kurul,
‹stiklal Marfl› ve sayg› duruflunun
ard›ndan, ifl dünyas› duayenlerin-
den DE‹K fieref Üyesi Feyyaz Ber-
ker’in, DE‹K’in ilk on y›l›n› anlat-
t›¤› kitab›n› Baflbakan’a takdim et-
mesiyle bafllad›. Toplant›da s›ra-
s›yla DE‹K ‹cra Kurulu Baflkan›
Rona Y›rcal›, TOBB/DE‹K Baflka-
n› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve Bafl-
bakan Recep Tayyip Erdo¤an ka-
t›l›mc›lara hitap ettiler.  

DE‹K Türkiye’nin 
ekonomisine katk› sa¤l›yor

Baflbakan Erdo¤an, DE‹K’in 21
y›ld›r Türkiye’nin ilerlemesine, eko-
nomisine, ticaretine ve özellikle
dünya ile bütünleflmesine büyük
katk›lar sa¤lad›¤›n› ve sa¤lamaya
devam etti¤ini söyledi. DE‹K’in tüm
yönetici ve çal›flanlar›na emeklerin-

den dolay› teflekkür eden Erdo¤an,
küresel ve ekonomik ölçekte
önemli bir süreçten geçildi¤ini be-
lirterek, küresel krize ve demokra-
tik aç›l›ma de¤indi. Demokratik
aç›l›m sürecinin ekonomik geliflme-
ler ile birlikte ele al›nmas› gerekti-
¤ini kaydeden Erdo¤an, 2010 Mali
Y›l› Bütçe Tasar›s›’n›n yasalaflt›¤›n›
hat›rlatt›. Erdo¤an, “2010 bütçesi
hükümetimizin önceki 7 bütçesi gi-
bi sosyal yönü güçlü, Türkiye’nin
imkanlar›n›, potansiyellerini azami
derecede milletimize sunan bir büt-
çe oldu. 2010 bütçesi küresel kriz-
den ç›k›fl bütçesi olarak haz›rland›.
Küresel krizin tüm boyutlar›yla is-
tismar edildi¤ine flahit olduk. Ra-
kamlar çarp›t›ld›, göstergeler e¤ildi.
Kriz üzerinden hükümetimize yö-
nelik nezaket s›n›r›n› aflan hakaret-
ler savruldu. Ekonominin taraflar›-
na aziz milletimiz de neyin ne ol-
du¤unu net olarak görüyor, biliyor,
anl›yor” diye konufltu.

Krizin ortaya ç›kt›¤› günden bu-
güne ABD’de 158 bankan›n batt›¤›-
n› hat›rlatan Baflbakan Erdo¤an,
Türkiye’nin bankac›l›k sektöründe
hiçbir s›k›nt› yaflamad›¤›n› vurgula-
d›. Erdo¤an, “7 y›l boyunca finans
alan›nda, bankac›l›k alan›nda yapt›-
¤›m›z köklü reformlar, denetimler
sayesinde küresel krize haz›rl›kl›
yakaland›k, krizi en az zararla atlat-
t›k” dedi. Baflbakan Erdo¤an, Tür-
kiye ekonomisinin d›fl floklara karfl›
güçlü hale getirildi¤ini ifade ede-
rek, “Bu gerçekler ortadayken hala
kalk›p kara tablolar çizmenin izah›

olabilir mi? Türkiye ekonomisinin,
krize karfl› güçlü hale gelmesini ar-
zu eden samimi mant›k bunu an-
cak alk›fllar. Ne yaz›k ki illa karala-
yaca¤›m diyorsa, muhalefet mant›¤›
beyaza siyah diyece¤im mant›¤›
üzerine kuruluysa her fley beklenir.
Tüm dünya ekonomilerinde, en
güçlü ekonomilerde bile daralma
yaflanm›fl, büyüme oranlar› ciddi
oranda düflmüfltür. 2010’dan itiba-
ren inflallah büyüme süreci bafll›-
yor. Bunu uluslararas› yetkili ku-
rufllar söylüyor. 2010’dan itibaren
Türkiye ekonomisinin büyüyece¤i-
ni öngörüyoruz” fleklinde konufltu.
Demokratik aç›l›m konusunda
TOBB, DE‹K ve sivil toplum ör-
gütleri ve özellikle ifl çevrelerinin
sürece katk› sa¤lamalar›n› bekle-
diklerini kaydeden Erdo¤an, “Kim-
seye gidin orada yat›r›m yap›n, ifl-
sizli¤e çözüm bulun demiyorum. 

Öncelikle zemini haz›rlay›p,
sonra yat›r›m yapaca¤›z. Bu so-
runlar›n Türkiye’nin gündemin-
den ç›kmas›n›n herkese ne büyük
bir katk›s› olaca¤›n› eminim sizler
de benim kadar biliyorsunuz.
Van’›n kaderi, Kocaeli’nin kaderin-
den ayr› de¤ildir, Diyarbak›r’›n ka-
deri ‹stanbul’dan, Güneydo¤u’nun
kaderi Marmara ve Ege’den ayr›
de¤ildir. Türkiye bu meseleleri ar-
kas›nda b›rakt›¤›nda, huzurunu
kardeflli¤ini pekifltirdi¤inde hepi-
miz kazanaca¤›z. Bu sürece destek
verenlerin bu süreci azamete u¤-
ratmak isteyenler kadar cesur ol-
mas› gerekmektedir” dedi. 

DE‹K bu y›l, sekiz bölgede ve 84 ülkede toplam 100’ün üzerinde
proje ve 600 etkinlik yap›lacak. Kurulufl ayr›ca, ABD, Çin, Hindistan

ve Almanya’da eyalet stratejisine geçiyor. 

TOBB/DE‹K Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›-
o¤lu, konuflmas›nda 2010’a ve gelece¤e bak-
t›. Küresel siyasi ve ekonomik düzenin yeni-
den flekillendi¤ine iflaret eden Hisarc›kl›o¤lu,
“Küresel rekabet haritas› de¤ifliyor. Önümüz-
de 3 olgu var: Mevcut, muhayyel ve müm-
kün. Mevcudu analiz edecek, muhayyeli dü-
flünecek, mümkünün peflinde olaca¤›z. Bu
dönüflüm sürecinde milli hedefimiz, flirketle-
rimizin ve ülkemizin ölçe¤ini büyüterek, ül-
kemizin dünyan›n en büyük 10 ekonomisi
içinde yer almas›n› sa¤lamakt›r” dedi. 

Hisarc›k›o¤lu, bu çerçevede Türk özel
sektörü olarak hedeflerini flöyle anlatt›:
“Cumhuriyetin 100. y›l›nda 500 milyar dolar
ihracat yapmay›, dünyan›n 500 büyük flirke-
ti içinde en az 10 küresel Türk flirketi ile
yer almay›, en az üç sektörde dünya  lideri
olmay›, dünya’da tan›nan 10 marka üretme-
yi, araflt›rma ve gelifltirmeye dayanan, yeni-
likçi ve rekabetçi bir ekonomi haline gel-
meyi hedefliyoruz.” Hedeflerine ulaflma yo-
lunda, devlet, ifl insanlar›, üniversiteler ve
halkla el ele vererek, var güçleriyle çal›flma-
n›n yar›nlara umutla bak›lmas›n› sa¤layaca-
¤›n› anlatan Hisarc›kl›olu, “‹flte, DE‹K’in
misyonu budur. DE‹K için yeni bir y›l›n aç›-
l›fl›n› yapt›¤›m›z bu genel kurulumuzda ku-
rucular›m›zla, yönetimimizle ve üyelerimiz-
le yepyeni bir bafllang›c›n arifesindeyiz”
fleklinde konufltu.

DE‹K olarak sorumluluklar›n›n fark›nda ve
2010’a haz›r olduklar›n› söyleyen Hisarc›kl›¤-
lu, “Sekiz bölgede takvimlendirdi¤imiz 100’ün
üzerinde projemiz ve 600’den fazla etkinli¤i-
miz var. Amerika Birleflik Devletleri, Çin, Hin-
distan ve Almanya’da kurdu¤umuz ifl konsey-
lerinde eyalet stratejisine geçiyoruz. K›ta eko-
nomileri olan bu ülkelerde tek bir merkeze
de¤il, farkl› merkezlere de odaklanmak istiyo-
ruz. Sadece New York’a de¤iml, Los Ange-
les’a da yük indirmek istiyoruz. ‹fl konseyleri-
miz bünyesinde bölgesel alt komiteler kuru-
yoruz” dedi. 2010’da h›zlanacak bu sürece
paralel olarak strateji gelifltirme çal›flmalar›
yürüteceklerini anlatan Hisarc›kl›o¤lu, kura-
caklar› Strateji Gelifltirme Ofisi’yle anahtar
teslim projeler üreteceklerini kaydetti. 

Genel Kurul’da ‹cra Kurulu Baflkan› Rona
Y›rcal› ise, DE‹K’in genel oluflumu ve 2009 y›-
l›nda yapt›¤› faaliyetler hakk›nda bilgi sundu.
2009 y›l›nda 500’den fazla etkinlik yapt›klar›n›
anlatan Y›rcal›, “Bunlar›n hepsi çok önemli et-
kinliklerdi. DE‹K, y›l boyunca yurtiçi ve yurtd›-
fl›nda ortalama günde iki etkinlik yapt›. Yapt›-
¤›m›z bu toplant›lar›n 23’ünde ikili ve çok
uluslu anlaflmalar yapt›k. Her ülkenin belli
önemli flehirlerine giderek, toplant› say›s›n› ar-
t›rmay› planl›yoruz” dedi.  Strateji gelifltirme
konusunda çal›flmalar yürüttüklerini anlatan
Y›rcal›, “ABD’deki ihracat›m›z› her zaman mü-
zakere ederiz. Türkiye’de pazara girifl konu-
sunda en detayl› raporu haz›rlad›k. Rapor,
trendler üzerinden Türkiye’nin ABD’ye gerçek-
lefltirdi¤i ihracat›n art›r›lmas› için bir ön haz›rl›k
niteli¤inde” fleklinde konufltu. Yine Hindis-
tan’la ilgili strateji gelifltirmesi konusunda Har-
vard Üniverstesi deste¤iyle çal›flmalar yapt›kla-
r›n› kaydeden Y›rcal›, “Ticari ve Sanayi Ortak-
l›kta Türkiye ve Hindistan ‹flbirli¤i” bafll›kl› bir
rapor çal›flmas› yapt›klar›n› söyledi. Çal›flma-
n›n, Hindistan ekonomisi hakk›nda k›sa bilgi-
lendirme, Türkiye ve Hindistan aras›ndaki
mevcut ticari iliflkiler ve yat›r›mlar, Hindis-
tan’daki flehirlerin analizi ve çeflitli sektörlerde
iflbirli¤i imkânlar›n› içerdi¤ini söyleyen Y›rcal›,
çal›flman›n Hindistan ifl yapma rehberi ve eya-
letler raporuyla birlikte bir set olarak yay›mla-
naca¤›n› kaydetti. Sekiz bölgede ve 84 ülkeyle
ifl konseyleri oldu¤unu, ayr›ca ‘Dünya Türk ‹fl
Konseyi’nin oldu¤unu ifade eden Y›rcal›, “Bu
da özel amaçl› bir ifl konseyi. ‹lk defa ‘diyas-
pora’ kelimesine olumlu bir anlam yükleme id-
dias›yla düzenledi¤imiz Kurultay’› Nisan ay›n-
da gerçeklefltirdik” dedi. ‹fl Konseylerinin Tür-
kiye’nin ekonomik normlar›n› de¤erlendirmek
ve biraz daha ileriye götürme konusunda çal›fl-
malar yapt›klar›n› söyleyen Y›rcal› flöyle de-
vam etti: “Bu kurulufllar› 8 bölgeye böldük. 85
ifl konseyi baflkan›m›z vazife görüyor. Baflkanla-
r›m›z›n ço¤u ihracatç›. Bu y›l üç yeni ifl konseyi
kurduk. Dört ifl konseyimizin de karfl› kanat ku-
rulufllar›n› faaliyete geçirdik. Afrika çok önemli.
Bu nedenle yeni kurulan konseylerde Afrika ül-
keleri var. Türk- KKTC ‹fl Konseyi’ni ise, daha
genifl bir çal›flmayla tekrar faaliyete geçirdik.”

2009’DA 500’DEN 
FAZLA ETK‹NL‹K 

YAPTIK

RONA YIRCALI
DEIK ‹cra Kurulu Baflkan› 

2009’DA 500’DEN 
FAZLA ETK‹NL‹K 

YAPTIK

RONA YIRCALI

M‹LL‹ HEDEF
2023’TE 500 M‹LYAR

DOLAR ‹HRACAT

M.R‹FAT H‹SARCIKLIO⁄LU
TOBB/DE‹K Baflkan›

DE‹K’in 2010 hedeflerini
aç›klayan TOBB/DE‹K
Baflkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, ayr›ca
cumhuriyetin 100. y›l›nda
en az üç sektörde dünya
lideri olmay›
hedeflediklerini belirtti.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Ta-
ner Y›ld›z, 2020 y›l›nda Türkiye’nin
enerjisinin yüzde 30’unu yenilenebilir
kaynaklardan elde eden bir ülke olaca-
¤›n› söyledi. 1 Aral›k’ta Türk-Amerikan
‹fl Konseyi’nin (TA‹K) kendi onuruna
Sabanc› Center’da düzenledi¤i ö¤le ye-
me¤inde konuflan Y›ld›z, flu anda hali-
haz›rda yaklafl›k 850 megavatl›k rüzgar
santral› oldu¤unu ve 2010 y›l›na 1.500
megavat civar›nda santral gerçeklefltir-
meyi hedeflediklerini kaydetti. Yap›lan
çal›flmalarda 2013 y›l›na kadar toplam
13 bin megavat civar›nda rüzgar santra-
l› adresinin belirlenmesi ve inflaatlar›n›n
bafllamas›n› umduklar›n› ifade eden
Y›ld›z, “2020 y›l›nda Türkiye enerjisinin
yüzde 30’unu yenilenebilir kaynaklar-
dan elde eden bir ülke olacak” dedi. 

Y›ld›z, ABD ile Türkiye aras›ndaki
karfl›l›kl› ziyaretlerin, iki ülke aras›nda-
ki iflbirli¤inin kal›c›, sürdürülebilir ve
uzun dönemde de devam edece¤inin
bir göstergesi oldu¤una iflaret etti. Son
1,5 y›l hariç tutuldu¤unda Türkiye’nin
son çeyrek sürecinde istikrarl› olarak
büyümesinin önemli bir geliflme oldu-
¤unu vurgulayan Y›ld›z,  “Bu, Türki-
ye’ye yap›lacak yat›r›mlar› teflvik etmek
için bafll› bafl›na bir unsurdur. Türkiye,
1990 y›l›ndan bu yana ortalama yüzde
4,3, 2002 y›l›ndan bu yana da ortalama
yüzde 7’ler civar›nda büyümüfltür” dedi.
Bakan Y›ld›z, nükleer enerji santralleri-
nin Türkiye’ye ‘kazand›r›lmas›’ konu-
sunda kararl› olduklar›n› ifade etti ve
dünyadaki bütün üretici firmalar›n,
ABD, Kanada, Güney Kore, Japonya,
Rusya, Fransa’n›n da bulundu¤u platfor-

mun mutlaka Sinop’taki alan› de¤erlen-
direce¤ine inand›klar›n› söyledi. Irak’ta
yap›lacak olan çal›flmalara da de¤inen
Y›ld›z, “Merkezi hükümetin hidrokarbon
yasas›n› ç›kartmas›yla beraber Irak’ta
mutlaka çal›flma yapmam›z gerekti¤i ka-
naatindeyim. ‹çinde bulundu¤umuz ay
içerisindeki ikinci bant ihalelerinde
TPAO’nun gerek müstakil gerek konsor-
siyum olarak yapaca¤› çal›flmalarda ve
girece¤i ihalelerin en az bir veya iki ta-
ne ihalenin taraf›m›za verilmesiyle so-
nuçlanaca¤›n› ümit ediyorum” dedi. Bir
kat›l›mc›n›n do¤algaza zam konusunun
Aral›k ay›nda görüflülece¤ine iliflkin
aç›klamas› hat›rlatarak son durumu sor-
mas› üzerine Y›ld›z, “Bugün 1 Aral›k,
yani dün akflam itibar›yla e¤er bir zam
olsayd›, 1 Aral›k’ta uygulamaya girmifl
olacakt›. Bugün faturalarda herhangi bir
de¤ifliklik  olmad›¤›na göre, bu normal
devam edecek demektir” dedi.

10 YILDA 10 M‹LYON YEN‹ 
‹ST‹HDAM SA⁄LAYACAK

TA‹K Baflkan› Haluk Dinçer ise, yeni-
lenebilir enerji yasan›n›n bir an önce ç›k-
mas›n› arzu ettiklerini belirterek, “Yeni-
lenebilir enerji, gelecek 10 y›lda, 10 mil-
yon yeni istihdam sa¤layacak” fleklinde
konufltu. Dinçer, enerjinin her ülke için
önemli bir konu oldu¤unu ve Türki-
ye’de enerji yat›r›mlar›n›n teflvik edilme-
si gerekti¤ini vurgulayarak, “Nükleer
enerji konusundaki Dan›fltay kararlar›
zaman kayb›na yol açmas› aç›s›ndan
üzücü. Ancak bu kararlar›n yüksek stan-
dartlarda bir mevzuat haz›rlanmas› için
bir vesile olmas›n› diliyoruz” dedi. 

‹stanbul Sanayi Odas› (‹SO) Yö-
netim Kurulu Baflkan› C. Tan›l Kü-
çük, sanayi üretimindeki olumlu
tablonun iyi de¤erlendirilmesi ge-
rekti¤ini ve destekleyici tedbirlerle
üretimdeki art›fl›n kal›c› ve istikrarl›
bir hale getirilmesinin önemli oldu-
¤unu vurgulad›. 

Bu y›lki temas› “Sürdürülebilir
Rekabet Gücü: Kriz Sonras› Yeni
Yön” olarak belirlenen ve sanayi-
nin tüm kesimlerini bir araya geti-
ren, her ölçekteki sanayi kuruluflla-
r›n›n faydalanabilece¤i bir etkinlik
olarak tasarlanan “8. Sanayi Kong-
resi ve ‹novasyon Sergisi”, 15-16
Aral›k tarihlerinde, WOW Kongre
Merkezi’nde gerçeklefltirildi.  Kong-
rede konuflma yapan ‹SO Yönetim
Kurulu Baflkan› C. Tan›l Küçük, sa-
nayi ve özel sektör olarak, üretim,
yat›r›m, istihdam, ihracat ve reka-
bet yar›fl›na her koflulda devam
edeceklerini belirterek, “Nitekim,
ayakta kalma mücadelesi verdi¤i-
miz böyle bir dönemde bile kong-
remizi ara vermeksizin gerçekleflti-
riyor olmam›z ve salondaki kat›l›m,
mücadele kararl›l›¤›m›z›n somut
ifadesidir” dedi. Hükümet ve eko-
nomi yönetiminden en önemli bek-
lentilerinin, sanayinin üretimi art›r-
may› baflararak yaratt›¤› olumlu ze-
minin iyi de¤erlendirilmesi oldu¤u
söyleyen Küçük, süratle devreye
girecek destekleyici tedbirlerle,
üretimdeki art›fl›n kal›c› ve istikrarl›
hale getirilebilmesi oldu¤u kayde-

derek, “Bir kez daha alt›n› çizmeli-
yiz ki, ekonominin lokomotifi sana-
yide iyileflme olmadan, büyümede,
istihdamda ve yat›r›mlarda da iste-
di¤imiz düzeylerde iyileflmeler ol-
mayacakt›r” fleklinde konufltu.
“Özel sektörün adeta nefesinin t›-
kand›¤› kriz koflullar›, hükümet ve
ekonomi yönetimine her zaman-
kinden daha çok sorumluluk yük-
lemifl, hükümetimizden beklentile-
rimiz, her zamankiden daha yük-
sek hale gelmifltir” diyen Küçük,
ancak bu söylemlerinin ‘her fleyi
hükümetten bekliyoruz’ fleklinde
anlafl›lmamas› gerekti¤inin alt›n›
çizdi.

Devletin yapmas› gerekenleri
devletten talep etmeye devam ede-
ceklerini ama özel sektör olarak,
kendi sorumluluklar›n›n da fark›n-
da olduklar›n› anlatan Küçük, “Kal-
d› ki, sanayi kongrelerimizde, en
bafl›ndan itibaren, özel sektörün, ifl-
letmelerin sorumluluklar›na odakla-
n›lm›fl, bu platformda, meselelere
daima öncelikle iflletmeler cephe-
sinden bak›lm›fl, iflletmelerin yap-
mas› gerekenler üzerine yo¤unlafl›l-
m›fl, devletten talepler ikinci s›rada
yer alm›flt›r” dedi. “Evet, kriz var,
zor günler geçiriyoruz ama ümidi-
miz de var” diyen Küçük sözlerine
flöyle devam etti: “Umuyoruz ki,
hükümetimizin de art›rarak verece-
¤i destekle, sanayimiz bu zor gün-
leri aflacakt›r. Sanayimiz, bu kriz-
den de aln›n›n ak›yla ç›kacakt›r.”

TOBB/DE‹K Baflkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, 2010
y›l›nda Türk giriflimci say›-
s›n›n Avrupa Birli¤i ülkele-
rinde daha da artaca¤›na
iflaret etti. 5 Aral›k’ta Al-
manya’da yerleflik Türk Gi-
riflimciler ile Sofitel Otel’de-
ki Çal›flma Yeme¤i’nde ko-
nuflan Hisarc›kl›o¤lu, Avru-
pa Birli¤i ülkelerinde, 131
bin 500 Türk giriflimcinin
çal›flt›¤›n› belirterek, bu ra-
kam›n 2010 y›l›nda 190 bi-
ne ç›kmas›n›n beklendi¤ine
dikkat çekti. Türk giriflimci-
lerin 50 milyar euro olan
y›ll›k cirolar›n›n da ayn› dö-
nemde 90 milyar Euro’ya
yükselece¤inin alt›n› çizen
Hisarc›kl›o¤lu, “Allah bize
enerji kayna¤› vermemifl
ama müthifl bir giriflimcilik
ruhu vermifl. 

Enerji kayna¤› biter ama
giriflimcilik bitmez” yoru-
munda bulundu. Hisarc›kl›-
o¤lu, “Türkiye’ye üç saatlik
uçufl mesafesinde dokuz
trilyon dolarl›k pazar var.
Elmalar boyumuzun ulafla-
bilece¤i yerde” fleklinde
konuflan Hisarc›kl›o¤lu, he-
deflere ulaflabilmek için bö-
lünmüfllüklerin kald›r›l›p
bütünleflilmesi gerekti¤ine
iflaret etti.  Hisarc›kl›o¤lu,
cebi biraz para görenin ayr›
bafl› çekti¤ine de dikkat çe-
kerek, “Lütfen ortak hare-
ket etme kültürümüzü ge-

lifltirelim. Binlerce dernek
bizi etkin yapmaz. Etkin ol-
mak için tek çat› alt›nda
toplanmal›y›z. Etkin bir dias-
pora için bir araya gelmeyi
ö¤rendik. Gelin, kendi dias-
poram›z› olufltural›m” dedi.
Çal›flma yeme¤inde Alman-
ya’da yerleflik Türk giriflimci-
lerle bir araya gelen Hisar-
c›kl›o¤lu, Dünya Türk ‹fl
Konseyi ile Türk diasporas›-
n› etkin hale getirmek iste-
diklerini vurgulad› ve etkin
diasporalara örnek olarak Er-
meni Diasporas›n› gösterdi. 

2004 y›l›nda Fransa’da
‘Ermeni soyk›r›m›’ iddialar›
için oylama yap›laca¤› dö-
nemde bu ülkeye gitti¤ini
hat›rlatan Hisarc›kl›o¤lu,
“Bakt›m ki orada 500 bin
Türk, 500 bin Ermeni var.
Peki o zaman 500 bin Erme-
ni bunu Meclis’e kadar nas›l
getirebiliyor?” diye konufltu.
Dünyan›n her bölgesinde
bulunan Türk giriflimcilere
ulaflmak için Dünya Türk ‹fl
Konseyi’ni kurduklar›n› anla-
tan Hisarc›kl›o¤lu, yeni çal›fl-
malar› hakk›nda da bilgi ver-
di. Buna göre, haz›rlanan
konseyin web portal›
www.dtik.org.tr’nin verdi¤i
hizmet hakk›nda yak›na bir
bas›n aç›klamas› yap›laca¤›n›
aç›klayarak “kim kiminle ne
ifl yapmak istiyor, otomatik-
man efllenecek ve birbirin-
den haberi olacak” dedi. 

Türk-Alman ve Türk-
Irak ‹fl Konseylerinin Al-
man-Türk Ticaret ve Sana-
yi Odas› (AHK) iflbirli¤in-
de ve Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i’nin (TOBB)
destekleri ile 10 Aral›k tari-
hinde gerçeklefltirdi¤i ‘Irak’ta
Türk-Alman ‹flbirli¤i’ konulu
toplant›ya kat›lmak üzere ‹s-
tanbul’a gelen Irak Basra Va-
lisi Dr. Shiltagh Aboud ve
beraberindeki 15 kiflilik
heyet, 11 Aral›k’ta TOBB
Plaza ‹stanbul’a gelerek,
Türk ifladamlar›n›n düzen-
ledi¤i toplant›ya kat›ld›.
Toplant›n›n ev sahipli¤ini,
Türk-Irak ‹fl Konseyi Bafl-
kan› Ercüment Aksoy yap-
t›. Aksoy, iki ülke aras›n-
daki iliflkileri de¤erlendirir-

ken, Al Dayer Genel Mü-
dürü Dr. Thair A. Khamees
ise, bölgeye yat›r›m konu-
sunda firmalar› teflvik et-
tiklerini söyleyerek firma
hakk›nda bilgi verdi. Kha-
mees’in ard›ndan konuflan
Basra Valisi Dr. Shiltagh
Aboud, Türk-Irak ‹fl Kon-
seyi’nin iki ülke aras›ndaki
iliflkilerin geliflmesinde çok
önemli bir yeri oldu¤unu
söyledi. Basra hakk›nda
genifl bilgi veren Vali Dr.
Aboud, gayrimenkul, tu-
rizm, inflaat, e¤itim sa¤l›k
gibi alanlarda yat›r›m ya-
p›labilece¤ini, bu yat›r›m-
lar›n neler olaca¤› konu-
sunda ilgili sektör temsil-
cilerine genifl bir bilgi ve-
rece¤i sözünü verdi. 

Baflbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans›
taraf›ndan Fransa’da 7 ve 8 Aral›k’ta ‘Türkiye-
Fransa Yat›r›m Seminerleri’ gerçeklefltirildi. Fransa
Senatosu’nda Türkiye-Fransa Parlamentolararas›
Dostluk Grubu Baflkan› Senatör Blanc baflkanl›-
¤›nda gerçeklefltirilen seminere; Maliye Bakan›
Mehmet fiimflek, Türk  Frans›z ‹fl Konseyi Baflka-
n› Hasan T. Çolako¤lu, Türk-Frans›z ‹fl Konseyi
Yürütme Kurulu Üyesi Müfit Ataseven, Türkiye
Mevsimi Fransa Komite Baflkan› Henri de Castri-
es, Türkiye Yat›r›m ve Kalk›nma Ajans› Baflkan›
Alparslan Korkmaz, Türkiye’deki Frans›z Ticaret
Derne¤i Baflkan› Eflref Hamamc›o¤lu ve Air Fran-
ce Türkiye’nin Genel Müdürü Gerard Lanfrey ka-
t›ld›. Seminerde konuflan Bakan fiimflek, önü-
müzdeki dönemde ekonomik büyüme için ge-
rekli koflullar›n hepsinin Türkiye’de mevcut oldu-
¤unu hat›rlatarak, “Fransa’n›n k›sa vadeli ve poli-
tik duruflundan uzaklaflmas› gerekiyor” dedi. 

2020’DE ENERJ‹N‹N YÜZDE
30’U YEN‹LENEB‹L‹R OLACAK
Türkiye’de 850 megavatl›k rüzgar santral› oldu¤unu
ve 2010’da 1.500 megavat civar›nda santral gerçeklefl-
tirmeyi hedeflediklerini söyleyen Enerji Bakan› Taner
Y›ld›z, “2020 y›l›nda Türkiye’nin enerjisinin yüzde
30’u yenilenebilir kaynaklardan elde edilecek” dedi.

2010’da AB’de 
190 bin giriflimci 

çal›flacak

Basra Valisi 
TOBB Plaza’ya geldi

Feyhan Yaflar, BM ‹klim Zirvesi’ndeydi

Üretimdeki istikrarl› art›fl devam etmeli

Türk-Danimarka ‹fl Konseyi Bafl-
kan› Feyhan Yaflar, 7-18 Aral›k 2009
tarihlerinde Kopenhag’da yer alan
Birleflmifl Milletler ‹klim Zirvesi kap-
sam›nda, 11-12 Aral›k’ta Kopenhag’a
bir ziyaret gerçeklefltirdi. Yaflar, Ko-
penhag Büyükelçili¤i ve ‹fl Konseyi
karfl› kanat kuruluflu Danimarka Sa-
nayi Konfederasyonu (Dansk Indust-
ri- DI) ile ‹fl Konseyi’nin önümüzde-

ki dönem etkinliklerine iliflkin te-
maslarda bulundu. Ziyareti kapsa-
m›nda Yaflar, Coca-Cola CEO’su
Muhtar Kent’in konuflmac› olarak
yer ald›¤› ve ifl dünyas›, akademi,
politika ve medyadan üst düzey
yaklafl›k 350 kiflinin kat›ld›¤› ‘To be
or not to be? New Leadership for a
Sustainable Economy’ konulu semi-
nere, 20 ülkeden 175 teknoloji fir-

mas›n›n yer ald›¤› ‘Bright Green’ ser-
gisi aç›l›fl törenine ve Danimarka Sa-
nayi Konfederasyonu taraf›ndan dü-
zenlenen ‘Copenhagen Business
Day’e kat›ld›. Ayr›ca, ‹fl Konseyi ça-
l›flmalar› kapsam›nda iflbirli¤i imkân-
lar›n› de¤erlendirmek amac›yla Da-
nimarka Sanayi Konfederasyonu Ge-
nel Müdür Yard›mc›s› Thomas Bust-
rup ile bir toplant› gerçeklefltirildi.

Irak Basra Valisi Dr. Shiltagh Aboud ‘Irak’ta Türk-Alman ‹fl-

birli¤i’ konulu toplant›ya kat›lmak için ‹stanbul’dayd›.

Küçük, “Sanayi üretimindeki olumlu tab-

lonun iyi de¤erlendirilmesi gerek” dedi.

Hisarc›kl›o¤lu, “Gelin, kendi diasporam›z› olufltural›m” dedi.  

Y›ld›z, nükleer santrallerin Türkiye’ye ‘kazand›r›lmas›’nda kararl› olduklar›n› belirtti.

Fransa’da yat›r›m
seminerleri
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ASYA PAS‹F‹K
YAKIN MARKAJDA

Türk-Japon 
toplant›lar› h›z

kesmiyor

Çin, fianghay Belediyesi Ticaret Komisyonu heyeti ile
Türkiye ve Çin aras›ndaki iflbirli¤i olanaklar›n› de¤er-
lendirmek üzere 10 Aral›k tarihinde Türk-Çin ‹fl Konse-
yi Yürütme Kurulu Baflkan Yard›mc›lar› Yavuz Onay
ve Necati Abac›o¤lu ile Yürütme Kurulu üyesi Hasan
Pekcan’›n da aralar›nda bulundu¤u 20 Türk firma yet-
kilisiyle bir toplant› gerçeklefltirildi. TOBB Plaza’da ya-
p›lan toplant›da, 32 kifliden oluflan Çinli heyet ile Türk
firmalar› aras›nda iki ülke aras›ndaki iflbirli¤inin gelifl-
tirilmesi yolunda at›labilecek ad›mlar hususu baflta ol-
mak üzere fianghay’daki Türk yat›r›mlar› ve iflbirli¤i

olanaklar› konular›nda görüflüldü. Toplant›da Shang-
hai Jiading Ekonomik Bölgesi hakk›nda bilgi de veril-
di. Türkiye ile iflbirli¤i alanlar›n›n artt›r›lmas› do¤rultu-
sunda bir dizi resmi temasta bulunacak olan heyet,
özellikle g›da, yün, deri, mermer gibi ürünleri sat›n
almak ve tekstil, ev gereçleri, elektrikli aletler gibi
mallar› Türkiye’ye satmak isteyen sektör temsilcile-
rinden olufltu. Özellikle kriz sonras› dönemde Çin ile
iliflkilerin ivme kazanaca¤›n›n beklendi¤i bir dönem-
de bu ziyaretin her iki ülke ekonomisi aç›s›ndan
önemli bir noktada durdu¤u de¤erlendirmesi yap›ld›.

Türk-Japon ‹fl Konseyi, Aral›k ay›nda düzen-
ledi¤i toplant›larla 2010 y›l›na haz›rl›k yapt›.
Konsey, 1 Aral›k’ta TOBB Plaza’da Japon D›fl
Ticaret Organizasyonu (Japan External Trade
Organization-JETRO)’ndan Toshihiro Nakajima
ile bir toplant› gerçeklefltirdi. Toplant›da, 25-27
Ocak tarihlerinde Konya ve Kayseri’de düzenle-
necek Mitsubishi E¤itim Seminerlerine JET-
RO’nun konuflmac› olarak kat›lmalar›na karar
verildi.  Öte yandan, Düseldorf’ta düzenlenecek
“Türkiye’de Yat›r›m Seminer”inin fiubat 2010’da
yine JETRO ve DE‹K iflbirli¤i içerisinde düzen-
lenmesi konusunda fikir birli¤ine var›l›rken, söz
konusu organizasyonun detaylar› ile ilgili fikir
al›flverifli ve konuflmac›lar için isim önerileri ya-
p›ld›. DE‹K’in Türk taraf› konuflmac›lar›, JET-
RO’nun ise Japon taraf› konuflmac›lar›n›n belir-
lenmesi konusunda çal›flmalar›n bafllat›lmas›na
karar verildi. Toplant›da ayr›ca, iki kurumun ifl-
birli¤i içerisinde Do¤u Avrupa’ya yönelik “exc-
hange of delegations” organizasyonunun dü-
zenlenmesinin Japon yat›r›m›n›n Türkiye’ye çe-
kilmesi do¤rultusunda faydal› olaca¤› görüflül-
dü. Konsey, 2 Aral›k’ta ise, 25-27 Ocak’ta yap›-
lacak ‘JAD ‹flbirli¤i ile Mitsubishi Seminerleri’
için bir haz›rl›k toplant›s› gerçeklefltirdi. TOBB
Plaza’da yap›lan toplant›ya, Mitsubishi Corpora-
tion ‹stanbul Ofisi, Genel Müdür Yard›mc›s› Jun
Fujino, Mitsubishi Corporation, ‹stanbul Ofisi,
Kurumsal Yönetim Departman›ndan Tomoko
Fujino, Mitsubishi Corporation, ‹stanbul Ofisi,
Yönetim ve Koordinasyon Tak›m›ndan Evrim
fienol ve JAD Yönetim Kurulu Baflkan› Prof. Dr.
Selçuk Esenbel kat›ld›. Toplant›da seminerlerin
taslak program› kararlaflt›r›l›rken, organizasyon,
bas›n duyurusu ve içerik ile ilgili detaylar görü-
flüldü. Bir sonraki haz›rl›k toplant›s›n›n 11 Ocak
2010 haftas›nda gerçekleflmesine karar verildi. 

Öte yandan, 4 Aral›k’ta Konsey, Japon SMBC
Bankas› yetkilileri ile TOBB Plaza’da bir görüfl-
me gerçeklefltirdi. Japon SMBC Bankas›’n›n Av-
rupa ofisinden John Nash ve Vincent J. Whitta-
ker, Tokyo Genel Merkezi’nden Katsura Daiku-
hara, ve Türkiye dan›flmanl›k ofisinden Gulnur
Üçok’un kat›l›mlar›yla yap›lan toplant›da DE‹K
ve Türk-Japon ‹fl Konseyi hakk›nda sunum ger-
çelflefltirildi. Türkiye ile Japonya aras›ndaki geç-
mifl, günümüzdeki ve potansiyel iflbirli¤i alanlar›
finans odakl› olarak de¤erlendirildi. Türkiye
ekonomisinin gelece¤i hakk›ndaki DE‹Kin ön-
görüleri paylafl›ld›. Aral›k ay›nda TOBB Plaza’da
gerçekleflen son toplant› ise Japon SC Foods
Firmas› ile oldu. 9 Aral›k’ta Japon SC Foods flir-
ketinin Tokyo Genel Merkezi’nden Koji Kanno
ve ba¤l› bulundu¤u Sumitomo Corporation’›n
‹stanbuldaki D›fl Ticaret Ofisi’nden Teruo Tac-
hi’nin kat›l›mlar› ile DE‹K’te gerçeklefltirilen top-
lant›da, Afrika pazar›na g›da alan›nda girmeyi
planlayan SC Foods’un Türk firmalar› ile geliflti-
rebilece¤i olas› ortakl›klar görüflüldü. Hedef
ürünler hakk›nda daha detayl› bilgi al›n›p çal›fl-
malara devam edilmesine karar verildi.

Türk-Hindistan ‹fl Konseyi, Ara-
l›k ay›nda üç ayr› toplant› düzenle-
di. TOBB Plaza’da düzenlenen top-
lant›lar›n ilki, 15 Aral›k’ta Hindistan
D›fliflleri Bakanl›¤› Müsteflar Yar-
d›mc›s› T. P. Seetharam ve Hindis-
tan ‹stanbul Baflkonsolosu Vanlal-
huma ile TürkHindistan ‹fl Konseyi
Yürütme Kurulu Baflkan Yard›mc›-
s› Erdal Alk›fl’›n kat›l›mlar› ile ger-
çekleflti. Toplant›da konseyin faali-
yetleri ve DE‹K hakk›nda genel
bilgi verildi. Hindistan ekonomisi-
nin kriz sonras› durumu görüflüldü
ve Hindistan’da Türk yat›r›mc›lar›-
na aç›k projeler ve bölgeler vurgu-
land›. ‹ki ülke aras›ndaki iliflkilerin
önümüzdeki dönemlerde artt›r›l-
mas›na yönelik iki ülke aras›nda
‘Serbest Ticaret Anlaflmas›’ imza-
lanmas› çal›flmalar›n›n desteklen-
mesine ve D›fliflleri Bakanl›¤›, FIC-
CI, ASSOCHAM ve CII gibi ku-
rumlarla do¤rudan ve yak›n iflbir-
li¤inin güçlendirilmesi do¤rultu-
sunda çal›fl›lmas›na karar verildi.
Konsey, ayr›ca Hindistanl› iki
flirket ile ikili görüflmelerde

bulundu. 9 Aral›k’ta Kanoria Che-
micals firmas› baflkan› Surinder
Kak ile kimya sektöründeki iflbirli-
¤i olanaklar› hakk›nda DE‹K’te
Türk firmalar› ile ikili görüflmeler
gerçeklefltirildi. Görüflmeler çerçe-
vesinde Hindistanl› firma yetkilileri
taraf›ndan firman›n faaliyet alanlar›
hakk›nda bilgi aktar›lmas›n›n yan›
s›ra Türk firmalar ile olas› iflbirlikleri
üzerine görüfl al›flveriflinde bulunul-
du. Türk-Hindistan ‹fl Konseyi’nin
görüfltü¤ü ikinci firma ise Prathista
Industries idi. Firma yetkililerinden
Deeraj Mahajan ve firman›n baflkan›
Mr. Ram ile GAP bölgesinde bir
Türk ortakla birlikte gerçeklefltirme-
yi planlad›klar› organik gübre üreti-
mi ve AR-GE tesisi projeleri hakk›n-
da 16 Aral›k tarihinde DE‹K’te bir
toplant› gerçeklefltirildi. Toplant›ya
kat›lan Prathista Ind. yetkilileri sekiz
Türk firma temsilcisine kurulmas›
planlanan tesisin teknolojik altya-
p›s› konusunda bilgi verdi ve
Türk firmalar ile yap›labilecek ifl-
birlikleri hususunda görüfl al›fl-
veriflinde bulunuldu. 

Singapur Ekonomik Kalk›nma Kurulu
(Singapore Economic Development Board)
Orta Do¤u Bölge Koordinatörü Jonathan
Hung ile Türkiye ve Singapur aras›nda ola-
s› iflbirliklerini konuflmak üzere 16 Aral›k
tarihinde DE‹K’te bir toplant› gerçeklefltiril-
di. Toplant›da EDB yetkilisi, Singapur’da ifl
yapma olanaklar› ve yat›r›m yap›labilecek
sektörler konular›nda bilgi aktard›. Singa-
pur devletini özellikle Ar-Ge alan›ndaki ifl-
birlikleriyle ilgili deste¤i konusuna de¤inen
Jonathan Hung, kendilerini Asya’daki di¤er
ülkelerden farkl› k›lan özelli¤in üretim alt-
yap›lar› oldu¤unun alt›n› çizdi. Bankac›l›k,

dan›flmanl›k ve enerji sektörleri ile inflaat
alan›nda faaliyet gösteren firmalar›n ilgi
gösterdi¤i toplant›ya Türkiye’den befl firma
yetkilisi kat›ld›. Toplant›da Singapur’daki
Türk yat›r›mlar›n›n azl›¤› konusu gündeme
geldi ancak firmalar taraf›ndan bu yat›r›m-
lar›n önümüzdeki dönemlerde artmas›n›n
planland›¤› hususu dile getirildi. Söz ko-
nusu toplant›da ayn› zamanda Singa-
pur’da 2010 y›l›nda gerçekleflecek etkin-
liklere kat›l›mla ilgili görüfl al›flveriflinde
bulunuldu ve önümüzdeki y›l gerçeklefl-
mesi planan “Singapur Uluslararas› Su
Haftas›” etkinli¤inden bahsedildi.

DE‹K Türk-Güney Kore ‹fl Konseyi, Gü-
ney Kore ve Türk firmalar› aras›ndaki iflbirli-
¤inin gelifltirilmesi do¤rultusunda firma gö-
rüflmeleri gerçeklefltirdi. Türk-Kore ‹fl Kon-
seyi ve Seoul merkezli Small Business Cor-
poration (SBC) aras›nda Nisan 2009’da ‹s-
tanbul’da imzalanan iflbirli¤i anlaflmas› kap-
sam›nda iki kurum aras›nda düzenlenen
“Endüstriyel Uzman De¤iflimi Program›” çer-
çevesinde, SBC Endüstriyel Koordinatörü
Seong-Tae Park 5 Ekim -18 Aral›k 2009
tarihlerinde DE‹K’te görev yapt›. Görevi ön-
cesi SBC üyeleri aras›nda yürütülen bir arafl-
t›rma ile Türk firmalar› ile teknoloji transferi,
ortak yat›r›m veya ticaret konular›nda iflbir-
li¤i yapmak isteyen 20 Koreli firmadan bilgi

topland›. Seaong-Tae Park görev yapt›¤›
süre içerisinde öncelikli olarak Koreli fir-
malar ve Kore’de ifl yapma olanaklar› hak-
k›nda bilgilerini paylaflt› ve bu çerçevede
bahsi geçen 20 Koreli firma ile iflbirli¤i yap-
ma konusunda ilgili Türk firmalar› ile görüfl-
meler gerçeklefltirildi. De¤iflik sektörlerden
firmalar›n ilgi gösterdikleri toplant›larda ilgili
firma yetkilileri Kore ile yapmay› hedef-
ledikleri ifl ortakl›klar› hususunda beklen-
tilerini dile getirdiler. Bilgi al›flverifli ve
kurulan iliflkiler toplant› sonras›nda da
devam ederken, ‹flbirli¤i yap›labilecek alan-
lar›n ve bu alanlarda faaliyet yapan Koreli
firmalar›n belirlenmesinde Bay Seong-Tae
Park çal›flmalar›na devam etti.

Singapur ‹fl Konseyi 
2010 haz›rl›klar›n› sürdürüyor

Türk-Hindistan ‹fl
Konseyi üç kez topland›

DE‹K’ten Türk-Kore iliflkilerine ‘Uzman Görüflü’

fiANGAY’DAK‹ YATIRIM OLANAKLARI KONUfiULDU

Asya Pasifik Bölgesi’ne ba¤l› ifl konseyleri,
Aral›k ay›nda birçok flirketi DE‹K’te  a¤›rlar-
ken, di¤er taraftan 2010 haz›rl›klar›n› tamamlad›.
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PAZARTES‹ GÜNCEL

Yurdagü Uygun-‹stanbul

Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Va-
hap Munyar, ekonomide 2010’un ikinci yar›-
s›ndan sonra bafllayacak istikrarl› ç›k›fl görü-
flünü savunuyor. Munyar’a göre, Türkiye,
dünyadan farkl› olarak bir miktar daha er-
ken toparlanma yaflayabilir. Tabi siyasi çal-
kant› yaflanmazsa... 

Bu ayki ekonomi dünyas›ndan konu¤u-
muz Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Va-
hap Munyar. Ekonomik kriz, iflsizlik, özellefl-
tirme, vergi oranlar› gibi geçen ay›n ekono-
mi gündemini konufltu¤umuz Munyar’a ayr›-
ca d›fl ekonomik iliflkileri de sorduk... 

Önce krizle bafllay›m. fiu an için
toparlanmadan bahsedebilir miyiz?
Sizce toparlanma bafllad› m›?

Tam toparlanma bafllad› denemez her-
halde. Dünyadaki yorumlar da böyle, bizde-
ki yorumlar da böyle. ‹flaretleri var ama he-
nüz, “kesin art›k bu ifl bitti, krizin etkisi geç-
ti, toparlan›yoruz” demek için biraz erken.
Çünkü hem bizde, hem dünyada sürpriz ve-
riler ç›kabiliyor. Bir an umut veren veriler
ç›k›yor. Arkas›ndan pat diye o umudu ke-
sintiye u¤ratabilecek veriler de ç›kabiliyor.
Onun için, bence henüz erken. Özellikle
2010’un ilk çeyre¤ini görmeden de toparla-
n›p toparlanmaya bafllad›¤›n› anlamak flim-
dilik zor olur. 

Peki, siz ne zaman bir 
toparlanma bekliyorsunuz?

Genel beklenti, 2010’un ikinci yar›s›ndan
sonra “istikrarl› ç›k›fl” anlam›na gelecek ç›k›fl
bafllamas› söz konusu. Ben de bu beklenti-
lere kat›l›yorum. Çünkü dünyada sözüne
güvenilir birçok kurumun veya kiflinin yo-
rumlar› bu yönde. Biz de yine ayn› flekilde
görünüyor. Belki, biz bankac›l›kta çok ciddi
bir fley yaflamad›¤›m›z için, hatta bankalar›-
m›z dimdik ayakta durdu¤u için dünyaya
oranla biz biraz daha farkl› toparlanma, da-
ha erken toparlanma flans› yakalayabiliriz.
Tabi içeride siyasi çalkant›lar yaflamazsak.
Kimi beklentiler; örne¤in erken seçim
gündeme gelmez ise, aç›l›m tart›flmalar› ifli
farkl› boyutlara götürmez ise k›sacas› o tür
riskler olmaz ise, dünyadan farkl› olarak
bir miktar erken toparlama yaflabilir Türki-
ye diye bak›yorum. 

Bu krizde hükümetin ekonomi politika-
lar›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Sizce
kriz iyi yönetildi mi?

Bafllang›çta çok iyi yönetemediklerini
düflündük hep birlikte. Dünya hem baz› ku-
rumlar›n içine para koydu. Amerika tersine
kamulaflt›rma yapmak zorunda kald›, Avru-
pa’da baz› ülkeler, özellikle bankalarda, fi-
nans kurumlar›nda kamulaflt›rma zorunda
yapmak kald›. Ve piyasaya para enjekte
edebilecek ad›mlar att›lar. Bizim hükümeti-
miz o konuda asl›nda geç kald›. Onun için-
de biz de elefltirel taraflar oldu. Ama bir
yandan da flunu gördük; 2001 krizi sonras›
Ecevit hükümetinde Kemal Dervifl’in att›¤›
ad›mlar, hem kamu bankalar›yla ilgili, hem
bankac›l›k düzenleme ve denetleme kuru-
muyla ilgili kurduklar› alt yap› çok mükem-
melmifl. O zaman bankac›l›k için sermaye
yat›r›m rasyosu yüzde 8 olarak tespit edildi.
Ama bu hükümet de flunu yapt›, Tevfik Bil-
gin, Ali Babacan’la bafl bafla kafa kafaya ge-
liyor, Merkez Bankas› ve BDDK bankac›l›k
sektörüne stres testi yap›yor. Ve dolay›s›yla
diyor ki, “Biz bu rasyoyu yüzde 8 de¤il, 12
olarak uygulayal›m. Ki bankalar daha güçlü
olabilsin, daha dikkatli yürüyebilsin.” Onun
faydas›n› iflte bu dünya krizinde gördük.
Dünyada genelde rasyo yüzde 8 civar›nda
uygulan›rken, Amerika, ‹ngiltere ve Avru-
pa’n›n di¤er ülkelerinde birçok banka s›k›fl-
t›. Dolay›s›yla bizim bankac›l›k sektörü bu
hükümetin uygulad›¤› do¤ru politikalarla
beraber gerçekten bu krizde dünyada dev-
let deste¤i görmeden ayakta kalmay› bafla-
ran ve hatta iyi durumda olabilen üç ülke-
den biri olarak öne ç›kt›. Bu yönü iyi. Ama
flimdi hat›rlayal›m, otomotivde, beyaz eflya-
da ÖTV ve KDV indirimleri yapt›lar. Asl›nda
o hareketi biraz daha erken yapabilirlerdi
diye düflünüyorum. Onu daha erken yapsa-
lard› da, alt› ay› de¤il de dokuz ay› kapsaya-
bilseydi daha iyi olurdu. Çünkü o zaman
otomotivde hat›rlarsak e¤er, fabrikalar bir
ara uzun tatillere ç›kt›lar. Çal›flanlar›n bir bö-

lümüne “Emekli olursan›z, size daha fazla
para verebiliriz, ayr›lmak isteyen varsa yük-
sek tazminatla el s›k›flabiliriz” teklifleri yapt›-
lar. Çok büyük otomobil firmalar›ndan 400-
500 kifli o flekilde ayr›lanlar oldu. Bunlar o
zaman yaflanmazd›. O anlamda bir geç kal-
m›fll›k söz konusu. Daha iyi yönetebilirlerdi
diye düflünüyorum.

‹flsizlik artmaya devam ediyor bu arada.
Eylül’deki iflsizlik oran› A¤ustos’a göre
yerinde saysa da, geçen y›la göre 2,7
puanl›k art›flla yüzde 13.4 seviyesinde
gerçekleflti..

Do¤ru hat›rlatt›n›z. Yani Türkiye en bü-
yük darbeyi oradan yedi. Ya da en büyük
darbeyi yedi¤imizi gösteren gösterge o.
Hem otomotiv de, hem tekstilde ve di¤er
sektörlerde iflten ç›karmalar gündeme gelin-
ce geçen y›l flubat ay›nda yüzde 16’lara vur-
du. Gerçi flimdi 13-14 aras›nda gelip gidiyor.
Ama geçenler de Say›n Babacan’la da bir
daha konufltuk, önümüzdeki üç y›l›n içinde
de yüzde 13’ün alt›na düflmesi beklenmiyor.
Orada ciddi s›k›nt›lar›m›z var. Tabii oradaki
s›k›nt›lar›m›zdan birisi asl›nda genç nüfus.
‹stihdam art›fl› yavafl yavafl bafllad› ama
özellikle nüfus art›fl›m›z belli bir tempoda
devam ediyor. Ve her y›l Türkiye’de 750-800
bin kifli yeni genç ifl aramaya bafll›yor. Bu
yüzden de kolay kolay iflsizlik oran›n› dü-
flürmek mümkün olam›yor. En büyük yara-
m›z olarak devam ediyor. 

Bu arada ekonomik daralma sürüyor.
Üçüncü çeyrekte de Türkiye küçülmeye
devam etti. Ancak, y›l›n son çeyre¤inde

art›fl öngörülüyor. Siz bu beklentiye
kat›l›yor musunuz?

Üçüncü çeyrekte daralma oldu ama son
çeyrek için genel beklenti, özellikle sanayi-
de yüzde 6’l›k bir z›plama oldu¤u için
üçüncü çeyrekte çok hafifte olsa, art›ya dö-
nece¤i yönünde. Yani do¤ru ç›kma ihtimali
var. Bir hareket var çünkü. Ama büyümemi-
zi birden z›plama fleklinde görmemiz kolay
de¤il. Sonuçta y›l› yüzde 6-6,5 gibi bir kü-
çülmeyle kapatm›fl olaca¤›z. Dolay›s›yla bu-
nun üstüne 2010’da hedeflenen büyümeyi

yakalamak bile belki zorlan›labilir. Çünkü
gelecekte bizi neler bekliyor bilmiyoruz.

Bu arada Maliye Bakanl›¤› yeni vergiler
ç›karmay› ya da vergi oranlar› yükselt-
meyi planlad›¤›n› aç›klad›.  Türkiye’de
vergi oranlar› yüksek ülkeler aras›nda
yer al›yor. Siz do¤ru buluyor musunuz
vergi oranlar›n›n yükseltilmesini?

Baflka türlü kaynak yaratma flans› maale-
sef yok. Ya d›flar›dan kaynak yaratacaks›n›z,
kaynak bulacaks›n›z, yat›r›mlar için dev flir-
ketleri ça¤›racaks›n›z gelecekler, oralardan
yeni yeni kaynaklar yaratacaks›n›z ya da
kendi içinizde de ancak vergiyle sorunu çö-
zeceksiniz. Türkiye’de maalesef hep dolayl›
vergi üzerine yükleniyoruz. Çünkü mükellef
beyan ederek, vergisini sa¤l›kl› ödemiyor,
bir türlü oturtulmuyor. Onun için de dolayl›
vergilerde en çok yüklenilen yerlerde; akar-
yak›t, alkollü içkiler, sigara gibi araçt›r. On-
lar birer vergi memuru gibi çal›fl›rlar. Yeni
vergiden kas›t, oradaki vergi oranlar›yla oy-
namalar›d›r. Zaten bütçedeki haz›rl›klar onu
gösteriyor, üç afla¤› befl yukar› ortaya koyu-
yor. 2010’da da alkollü içkiye, sigaraya,
akaryak›ta vergi art›fl› beklemek mümkün. 

Baflbakan Yard›mc›s› ve Devlet Bakan›
Ali Babacan, IMF ile detayl› görüfltük-
lerini ve bir anlaflma imzalayabilecek-
lerini söyledi. Siz, ekonomi yönetimi-
nin IMF politikalar›n› nas›l de¤erlendi-
riyorsunuz?

Asl›nda bafllang›çta geciktiriyorlar diye
hepimiz hükümeti elefltirdik. Do¤ru bir fley
yapm›yor diye. 2009’u bitirdik. Bugün ba-

k›nca asl›nda IMF’siz de fena idare etmedi
diye düflünüyorum. Bir defa flimdi kamu-
oyunun karfl›s›na flunu gösterdi; Biz IMF’nin
karfl›s›nda e¤ilip bükülmüyoruz. Karfl›lar›n-
da dik durabiliyoruz ve biz istedi¤imizi yap-
t›rabiliyoruz. ‹stedi¤imiz kurallar› koydurabi-
liyoruz. Ama bundan sonra da anlaflmayaca-
¤›z demiyorlar. Nitekim görüflmelerimiz de-
vam ediyor diyorlar. 2010’da sürpriz bir
anlaflma olabilir ve dünya likidite daralma-
s› yaflan›rken, oradan ucuz kayna¤›n gel-
mesi söz konusu olabilir. Çünkü genel
çerçeveyi oturtmufl durumdalar. Yani bir
iki noktada tereddütleri var anlad›¤›m›z
kadar›yla onu da çözerlerse, anlaflabilirler
diye düflünüyorum. 

Stand-by’›n ekonomiye çok ciddi 
etkileri olur mu sizce?

Nereden baksan›z bak›n, bafllang›çta 20
ile 40 milyar dolar kaynak gelmesi söz ko-
nusu olabilir diye konufluluyordu. Dünyada
likidite darl›¤› var. Bu nedenle b›rak›n 20’yi
10 milyar dolar bile bu ekonomiye iyi gelir.
Ve devam da edecek, para eskisi kadar bol
de¤il. Dolay›s›yla oradan ucuz bir kayna¤›n
gelmesi her zaman için ekonomiye olumlu
yans›r. Belki bir tak›m fleylerde acele etmez,
vergiye yans›tmaz, vergi oranlar›n› çok art›r-
maz ve bu flekilde yoluna devam edebilir. 

Biraz da d›fl ticareti konuflal›m.
Türkiye’nin komflular›yla ‘s›f›r sorun’
politikas› var. Komflular›yla iliflkilerini iyi
tutuyor. Bu durum, d›fl ticaret
ba¤lam›nda sizce ne ifade ediyor?

Gelen rakamlar bir defa do¤ru yolda ol-
du¤umuzu gösteriyor. En basit örnek de Su-
riye. Kurban bayram› s›ras›nda Gaziantep
Sanayi Odas› Baflkan› ile bir telefon görüfl-
memiz oldu. Sordum, “nas›l vaziyet” diye.
Bu arada Türkiye’nin ihracat› 2009’da düfltü.
100 milyar dolarla kapat›yoruz. 130 milyar
dolard› 2008’de. 30 milyar dolarl›k eksi var.
‹hracat› düflmeyen illerin bafl›nda Gaziantep
geliyor. Nedeni komflu ülkeler stratejisi. Ga-
ziantep Sanayi Odas› Baflkan›, “Biz Suriye
ile art›k iyice komflu kap›s› vaziyetindeyiz.
Evimden arabama binip yar›m saat sonra
Halep’teki toplant›ma yetifliyorum” diyor.
Bu, büyük avantaj ve nitekim oralarda canl›-
l›klar görülmeye baflland›. Bir baflka veri de
Ali Koç’un bafl›nda bulundu¤u Irak. Bir süre
önce bir rapor yay›nlad› illerin durumuyla
ilgili. Bütün s›n›r illerine bakt›¤›m›zda özel-
likle Güney ve Do¤u Anadolu illerinde
daha da dikkati çekiyor. Bütün s›n›r illerinin
durumlar›nda bir z›plama, farkl›laflma var.
‹yileflme yani. fi›rnak’ta bile kurulan flirket
say›s›nda art›fl görüyoruz. Bu da yine ayn›
flekilde komflu iller stratejisine dayan›yor. Ya
s›n›r ticaretiyle canlan›yor ifller, ya oralardan
daha yak›n trafik sa¤lanabilir ya da mevcut
flirketler oralarda birilerini bulup, lojistik an-
lam›nda yararlanabiliyorlar. Dolay›s›yla bence
çok do¤ru bir politika. Umar›m devam eder. 

TÜRK‹YE, DÜNYADAN DAHA ÖNCE TOPARLANIR

Belki, biz bankac›l›kta çok ciddi bir fley yaflamad›¤›m›z için
dünyaya oranla daha erken toparlanma flans› yakalayabiliriz.

Tabi kimi beklentiler; örne¤in erken seçim gündeme gelmez
ise, aç›l›m tart›flmalar› ifli farkl› boyutlara götürmez ise

k›sacas› o tür riskler olmaz ise, dünyadan farkl› olarak bir
miktar erken toparlama yaflabilir Türkiye.

Asl›nda bafllang›çta geciktiriyorlar diye hepimiz
hükümeti elefltirdik ama bugün bak›nca asl›nda
IMF’siz de fena idare etmedi. Bir defa kamuoyunun
karfl›s›na flunu gösterdi; Biz IMF’nin karfl›s›nda e¤ilip
bükülmüyoruz. Ama bundan sonra da
anlaflmayaca¤›z demiyorlar.

En önemli argüman›m›z eskiden ucuz iflgü-
cüydü art›k de¤il. Ama flöyle bir argüman›-
m›z var; ‘Maliyete uygun ve kaliteli üretim
yapar›z’. Türkiye bunu otomotivde çok iyi
gösterdi. Adapazar›’ndaki Toyota fabrikas›,
dünyada s›f›r hataya en yak›n Toyota fabri-
kas› olarak biliniyor. Ayn› fley Gölcük’teki
Ford fabrikas› için de geçerli. O fark, Türki-
ye’yi hafif ticari araçta üretim üssü haline
getirdi. Krize ra¤men o yönde devam ediyor.
Renault, ilk elektrikli arac›n versiyonunu
Türkiye’de üretme karar› verdi. Ford, Ame-
rika’ya bile ihracat yapabilir hale geldi.

fiimdi Tofafl’›n üretti¤i araçlar›n Amerika’ya
gidebilmesi söz konusu. Tekstilde de bir
avantaj›m›z ortaya ç›kt›. Çin’de inan›lmaz
ucuz bir iflgücü var. Dolay›s›yla özellikle ba-
sic ürünlerde karfl›s›nda durabilmek müm-
kün de¤il. Ayn› fley, Ortado¤u’daki baz› ülke-
ler için söz konusu. Ama kriz flunu ortaya
koydu ki, Çin’de ürettirmek çok da avantajl›
de¤il. Çünkü, hem kalitesine güvenemiyor,
hem de lojistik uzakl›k nedeniyle çok maliyet
yükleniyor. Onun için Türkiye tekstilde de
böyle bir avantaj elde etmeye bafllad›. Türki-
ye, hem kaliteli üretim, lojistik maliyeti dü-

flük bir ülke. Her ne kadar Çin kadar ucuz
üretmese de, bunlar› bir araya getirdi¤imiz-
de Avrupa ülkeleri Türkiye’den tekstil, haz›r
giyim ürünü alman›n daha do¤ru oldu¤unu
görmeye bafllad› ve orada da belli ölçülerde
hareketlenmeler oldu. Bu tür avantajlar› var
Türkiye’nin. Onun d›fl›nda da ciddi anlamda
giriflimci insan›m›z var bizim. Her taraf›
zorluyor. Gitmedi¤i köfle bucak yok. Yani
dünyan›n neresine giderseniz gidin, çok
farkl› giriflimcilerle karfl›lafl›rs›n›z.
Onun için bizim en büyük avan-
taj›m›z bunlar. 

EN ÖNEML‹ ARGÜMANIMIZ KAL‹TEL‹ ÜRET‹M YAPMAK

‘BBüüttüünn  ss››nn››rr  iilllleerriinniinn
dduurruummllaarr››nnddaa  bbiirr  zz››ppllaammaa,,

ffaarrkkll››llaaflflmmaa,,  iiyyiilleeflflmmee
vvaarr..fifi››rrnnaakk’’ttaa  bbiillee  kkuurruullaann

flfliirrkkeett  ssaayy››ss››nnddaa  aarrtt››flfl
ggöörrüüyyoorruuzz..  BBuu  TTüürrkkiiyyee’’nniinn
kkoommflfluullaarr››yyllaa  ‘‘ss››ff››rr  ssoorruunn’’
ppoolliittiikkaass››nnaa  ddaayyaann››yyoorr..

BBeennccee  ççookk  ddoo¤¤rruu  bbiirr  ppoolliittiikkaa..
UUmmaarr››mm  ddeevvaamm  eeddeerr..  
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ARJANT‹N
Baflkent Buones Aires’te çal›flma saatleri,

sabah 10 akflam 5 aras›nda. ‹fl yemekleri ö¤-
len saat 1’de yeniyor. Arjantin’de misafirler-
den randevular›nda dakik olmalar› beklenir
ama kendileri 15-20 dakika gecikirler. Ocak
ve flubat aylar› tatil aylar›d›r. Bankalar saat
10’dan ö¤leden sonra 3’e kadar aç›kt›r. ‹fl
çevrelerinde mavi, gri, ve kahverengi tak›m
elbiseler ve tutucu kravatlar tercih edilir. Sa-
n›ld›¤›n›n aksine tropikal ortam k›yafetleri
pek hofl karfl›lanmaz. Göz al›c› aksesuarlar-
dan özellikle fliddetle kaç›n›lmal›.  Arjantinli-
ler genelde s›cak insanlard›r ve konuflurken
yak›n mesafeden dokunarak sohbet ederler.
Erkeklerin el s›k›flt›ktan sonra öpüflmeleri ge-
nelde görülen bir selamlaflma biçimidir. Ar-
jantinlilerin ihtirasla konuflmay› seven insan-
lar olduklar›n unutmay›n ve sözünüzün kesil-
mesinden kesinlikle rahats›z olmay›n. Arjan-
tin’de k›ta Avrupas› kurallar›n› içeren sofra
adab›na çok önem verilir ve sizin uyup uy-
mad›¤›n›za da bak›l›r. 

Öteki yüzünde ‹spanyolca çevirisi olan
business card çok gereklidir. Arjantin ifl kül-
türünde kifliler aras› uyum ve arkadafll›k ilifl-
kileri, profesyonel deneyimlerden ve beceri-
den daha öncelikli gelir. ‹fl anlaflmalar›n›n
anahtar› iliflkilerde yatar. ‹fl toplant›lar›nda
konuya girmeden önce geyik muhabbeti
adettendir. Arjantinliler için karakter çok
önemlidir. Birini topluluk içerisinde elefltir-
mek ya da ona patronluk taslamak çok ay›p
karfl›lan›r. Israrl› sat›fl tavr› veya di¤er agresif
taktikler Arjantinlilere hiç ifllemez. ‹fl ak›fl›
biraz bürokratiktir.

Onlarca görüflmenin ard›ndan son karar›
en tepedeki yöneticinin evet demesi için geç-
mesi gereken süre biraz uzundur. fiimdiden
sab›rl› olmaya haz›rl›kl› olmal›s›n›z. 

AVUSTURYA
Avusturyal›lar planlar›n› haftalar hatta ay-

lar önceden yaparlar. Bir ifl toplant›s› talebi-
nizi bu adeti göz önünde bulundurarak ya-
p›n. Avusturyal›lar son derece dakiktir ve
baflkalar›ndan da bunu beklerler. Nitekim
ulafl›m sistemi kusursuz ifller ve hiçbir zaman
mazeret olarak sunulamaz. Onlar için bir
toplant›ya befl dakika geç girmek, fazlas›yla
geç gelmek demektir. 15-20 dakika ise top-
lant›n›n oldukça sars›nt›l› bafllamas›na ne-
den olur. Avusturyal›lar sade biraz fl›kl›¤›
tercih eder ve d›fl görünüfllerine çok önem
verir. E¤er iyi bir izlenim b›rakmak istiyorsa-
n›z yüksek kalitede ve üzerinize tam oturan
elbiseler ve parlak cilal› ayakkab›lar flartt›r.
Avusturyal›lar›n ifl toplant›lar›ndaki ciddiyeti
kifliler aras› sohbetlerde sürer. Alman kültü-
rüyle kendilerininkinin kar›flt›r›lmas›ndan
nefret ederler o nedenle tarih ve sanat ko-
nular›nda sohbet ederken bu detaya dikkat
etmelisiniz. Konuflurken bofl vaatlerde bu-
lunmay›n. Avusturyal›lar, kastettiklerinizi
söylemenizi, söylediklerinizi yapman›z› ve
neyi yapmayaca¤›n›z› bilmek ister.  K›fl
sporlar›, Avusturya sanat› ve mimarisi,
opera ve klasik müzik hakk›nda sohbetler
aç›n. Hiç açmaman›z gereken konular ise
para, ayr›lmak ve boflanmak, din, anti-se-
mitizm ve ‹kinci dünya savafl›ndaki rolü. ‹fl
mektuplar›, fakslar ve e-mail’lar dahi son
derece resmi bir dille yaz›lmal›d›r. Avustur-
ya’da statü çok önemlidir, flirketteki pozis-
yonunuzun kartvizitinizde yeterince vurgu-
lanm›fl olmas›na dikkat etmelisiniz. 

Ç‹N 
Çinliler bir ifl toplant›s›na geç gelmeyi kar-

fl›daki kifliye hakaret olarak görürler. Toplant›
talepleri için en uygun zamanlar Nisan- Hazi-
ran ve Eylül-Ekim aras›d›r. Tutucu ifl k›yafet-
leri soluk renklerde olmal›d›r. Parlak renkler
hiç hofl karfl›lanmaz. Özellikle ifl kad›nlar› k›-
sa topuk hatta düz ayakkab›lar› tercih etmeli-
dir. Çünkü ço¤u kifliden daha uzun kalaca¤›-
n›z kesin. Yüksek topuklara sadece diploma-
tik resepsiyonlarda izin var. Smokin ifl giysisi-
nin bir parças› de¤ildir. 

Negatif yan›tlar hiç hofl karfl›lanmaz, “ha-
y›r” yerine “belki” veya “bakal›m” ifadelerini
kullanman›z gerekir. Çinli ifl orta¤›n›z “Çok
sorun de¤il” diyorsa, ortada hala problem var
anlam›ndad›r. Yafl›n›z›, gelirinizi ve evli olup
olmad›¤›n›z› sormaktan hiç imtina etmezler.
Birkaç kelime Çince ö¤renmeniz çok dikkat
çeker ve hofl karfl›lan›r. Çin’in havas›ndan ikli-
minden, co¤rafyas›ndan, ve Çin’de yaflad›¤›n›z
pozitif deneyimlerden bahsetmenizde fayda
var.  Çince isimler bat›da oldu¤undan farkl›d›r.
‹simler soyad› ve ön ad olarak dizilir. Kiflilere
hitap ederken unvanlar›yla hitap etmeye gay-
ret edin. Ve komünist de¤ilseniz, kimseye “yol-
dafl” demeyin. Yaz›l› sunumlarda siyah beyaz
renkleri tercih edin. Çin kültüründe negatif an-
lamlar içerecek renkleri kullanma riskine gir-
meyin. Çinliler d›flar›dan gelen bilgilere karfl›
son derece dikkatlidir. Ciddi bir yüz ifadesi
Çinliler için çok önemlidir. So¤ukkanl›l›¤›n
kaybedilmesi ya da utanmaya sebebiyet ver-
mek bir toplant›n›n faciayla sonuçlanmas›na
sebep olur.  Kartvizit verme ve kabul etme bir
ritüeldir. fiirketinizin büyüklü¤ünü belirtecek
ifadelere yer verin ve alt›n renklerin kullan›l-
mas›na dikkat edin zira Çin kültüründe alt›n
rengi sayg›nl›¤›n ve güvenilirli¤in simgesidir.
Hediye bir rüflvet ya da yasak olan bir fleyi ifa-
de edece¤inden vermekten kaç›n›n. 

MISIR
M›s›r kültüründe dakik olmak çok da

önemli de¤ildir. Yabanc› ifl ortaklar›n› beklet-
mek adettendir. M›s›ra ait geleneksel k›yafet-
ler ya da aksesuarlar giymekten kaç›n›n zira
bundan al›n›rlar. Gömleklerinizi en üst dü¤-
mesine kadar ilikleyin. Erkeklerin kolye gibi
aksesuarlar takmas›ndan hiç hofllan›lmaz. ‹fl
kad›nlar›n›n ise biraz daha kapal› k›yafetler
tercih etmeleri beklenir. M›s›rl›lar kendileriyle
özellikle de bürokrasiyle dalga geçmeye bay›-
l›rlar ama bunu bir yabanc› olarak siz sak›n
yapmaya kalk›flmay›n. M›s›r’›n tarihi, ünlü M›-
s›rl› liderler ve M›s›r keteni en sevdikleri konu-
lard›r. Kad›nlardan ve ‹srail meselesinden hiç
bahsetmeseniz yerinde olur. Kartvizitinizi ‹ngi-
lizce ve Arapça bast›r›n. M›s›rl›lar kendi çal›fl-
ma h›zlar›na uyum sa¤lanmas›n› beklerler. S›-
cak sat›fl veya di¤er h›zl› kararlar almaya onlar›
zorlamay›n. ‹fl görüflmesi karfl›n›zdaki kiflinin
sizi tan›mas›na ve sevmesine kadar sürer, sa-
b›rs›z olmay›n. Bir M›s›rl› ifladam› size “evet”
diyorsa bunu olabilir olarak yorumlay›n ve
toplant›n›n burada bitti¤ini asla farz etmeyin. 

HONG KONG
Nüfusun ço¤u Çinli olmas›na ra¤men

Hong Kong’un kültürü Çin’in geri kalan›ndan
oldukça farkl›d›r. Bu ayr›m› iyi bilerek gidin.
Genelde ifl toplant›lar› tam zaman›nda bafllar.
Dakiklik bir sayg› göstergesidir. ‹fl k›yafetleri-
nin erkeklerde koyu renklerde olmas›n› talep
ederler. Sak›n mavi ya da beyaz giymeyin çün-

kü bunlar ölümü ve yas tutmay› temsil eder.
Çinliler sohbetlerinde çok diplomatiktir ve kifli-
yi rahats›z etme ya da utand›rma potansiyeli
tafl›yan konulardan titizlikle kaç›n›rlar. 

Hong Kong ününü endüstrileflmesine, h›z-
l› ticarete, risk almaya ve verimlili¤e borçlu-
dur. ‹fl yapma anlay›fl› Amerikan kültürüne
yak›nd›r. Kartvizitinize uzat›n ve karfl›n›zdaki
kiflinin okuyabilmesi için zaman tan›y›n.
Hong Kong’lu birine topluluk içerisinde ne-
gatif bilgiler vermekten kaç›n›n ve yaln›zken
tart›fl›n. Kifliler için unvanlar ve meslekler
çok önemli oldu¤undan, kiflilere hitap eder-
ken buna dikkat edin. 

H‹ND‹STAN
Hintliler birinin dakik olmas›n› ve taah-

hütlerine sad›k kalmas›n› takdir ederler. Ama
birçok Hintli söz verdi¤i saatte olmak konu-
sunda rahat davran›r. Çünkü bir Hintlinin
zihninde zaman, bir bireyin aktivitelerini
planlamas›nda ve yönlendirmesinde objek-
tif bir k›stas de¤ildir. Birçok Hintli için
planlar ve takvimler di¤er insanlara ve
olaylara göre rastlant›sal bir flekilde de¤iflir,
de¤iflebilir. Dolay›s›yla aylar öncesinden
belirlenmifl bir randevuyu birkaç gün önce-
sinden teyit etmek faydal›d›r. Hintli bir ifla-
dam›yla buluflacaksan›z kendinizi son daki-
ka de¤iflikliklerine haz›rlay›n. 

Hintli ifl çevrelerinde giyim kuflam tarz›
son y›llarda tarz de¤ifltirdi. Özellikle IT sektö-
rüyse söz konusu olan t-shirtler, bluejean’ler
ve sneaker’lar normal karfl›lan›r. ‹fl toplant›lar›n-
da bile çok çeflitli ve alakas›z konulardan soh-
bet etmek adettendir. Kriket, politika, dinler
en sevdikleri konular aras›ndad›r. Hintliler
genelde s›cak ve hoflsohbet insanlard›r ve
özel konularda di¤er kültürlere oranla daha
az hassaslard›r.  Hintliler fikir ayr›l›klar›n› çok
nadir olarak direkt flekilde belli ederler. Fikir
ayr›l›¤›n› çok aç›k flekilde ifade etmek düfl-
manca ve sayg›s›zca bulunur. Hintliler yayg›n
flekilde ‹ngilizce bilirler ancak telaffuzlar› ko-
nusunda sorun yaflayabilirsiniz. Bir toplant›da
‹ngilizce aksan›n›n anlamakta zorland›¤›n›z
birine cümleyi tekrar etmesini istemekte bir
sak›nca yoktur. 

‹RLANDA
‹rlandal›lar direkt göz temas› kurmaktan

hofllan›r. Konuflurken gözlerini kaç›ran insan-
lara güvensizlik duyarlar. ‹rlandal›lar dinden
politikaya kadar her konuda tart›flmaktan ve

fikir teatisinden çok hofllan›r. Yine de bu ko-
nularda konuyu ilk onlar›n açmas›n› bekle-
yin. Spor en s›k sözü geçen konulardand›r ve
sportif benzetmeler yapmay› çok severler.
Kendinizi ve ülkenizi sak›n övmeyin. E¤itim,
mesleki ve kiflisel baflar›lar› çok fazla referans
gösteren kiflilerle alay edilir.  Toplant›ya baflla-
madan küçük bir geyik muhabbetini her za-
man çok severler. Sessiz kalmak ve konuflma-
mak kabal›k ve so¤uk olmakla efl tutulur. ‹fl
görüflmelerinde sade ve aç›k olun, ne istedi¤i-
nizi kelimesi kelimesine ifade edin. ‹nce alay-
c›l›k ‹rlandal›lar›n milli karakteridir. Agresif ifl
taktiklerinden ‹rlandal›lar da pek hofllanmaz.
Bir karar almadan önce iliflki a¤lar›n› da yokla-
y›p, olabildi¤ince çok görüfl toplarlar. 

JAPONYA
Japon bir ifladam›ndan randevu talep ede-

cekseniz bunu sak›n mektupla yapmay›n, zi-
ra büyük ihtimalle yan›tlanmayacakt›r. En iyi-
si telefonla direkt randevu isteyin. Japonlar,
toplant›ya geç kalmay› büyük kabal›k olarak
addederler. Size e¤itiminizi, aile hayat›n›z› ve
maafl›n›z›n ne kadar oldu¤unu sorabilirler, ra-
hats›z olmamaya çal›fl›n. 

Soru sorarken dikkatli olun, çünkü “Ev-
raklar haz›r m›?” sorunuza, hay›r diye cevap
verildi¤inde bilin ki, kastedilen fley evraklar›n
haz›r oldu¤udur. Size “olabilir”, “düflünebili-
rim” diye cevap verildi¤inde kastedilen
“evet”tir. “Dikkate al›yorum” ifadesi ise “ha-
y›r” demektir. Bir Japon’dan net bir yan›t ala-
bilmek için soruyu farkl› farl›k flekilde birkaç
kere sorman›z gerekir. Kalabal›k bir toplant›-
da söze bafllamadan önce yafll›lardan gençle-
re do¤ru herkese selam vermeniz gerekir. 

2. Dünya Savafl›’ndan kesinlikle söz açma-
y›n ve anlafl›laca¤›na emin olmad›¤›n›z süre-
ce sak›n espri yapmay›n. Kartvizitinizi eliniz-
de karfl›n›zdaki kifli okuyabilecek flekilde
uzat›n, öylesine vermek Japonlarda çok bü-
yük ay›p addediliyor. Birin kart›n› ald›¤›n›zda
da muhakkak okuyun ve karfl›n›zdakine te-
bessüm edin. Çantan›za ise kesinlikle atma-
y›n, üzerine bir fley asla yazmay›n. Yafll› Ja-
ponlara büyük sayg› gösterin kap›lardan ön-
ce onlar› geçirin. ‹ngilizce konuflurken O.K
laf›n› kullanmay›n, çünkü Japonca’da O.K.
para demektir. Bafl›n›z› kafl›mak ise utand›¤›-
n›z ya da kafan›z›n kar›flt›¤› fleklinde yorum-
lan›r. Yüksek sesle gülmek ise e¤lenceden
çok utanc›n ve gerginli¤in göstergesidir.  Ja-
ponlarla konuflurken daima gülümseyin. Bu-
run çekmek, bo¤az›n› temizlemek gibi hare-

ketler ise alt s›n›flarda bile çok ay›pt›r. Soru-
ya negatif bir yan›t verecekseniz avuçlar›n›z
görünecek flekilde ellerinizi açman›z gerekir.
Dört ve dokuz rakamlar› Japon kültüründe
flans›zl›k demektir, hediye verirken dikkatli
olun. K›rm›z› y›lbafl› kart› da vermeyin çünkü
bu renk cenazenin simgesidir. 

POLONYA
Birçok Bat›l› ülkede s›ras›yla ay, gün ve

y›l yaz›l›r. Polonya’da da bizde oldu¤u gibi
gün, ay ve y›l yaz›l›r. Afl›r› parfüm veya de-
odorant tepkiyle karfl›lan›r. Göz temas›na çok
önem verilir. Beden diline çok önem verilir.
Dolay›s›yla hep gülümsemenizi sal›k veririz.
Ne, neden, ne zaman gibi soru kipleriyle
bafllayan net cevaplar alabilece¤iniz sorular
yöneltmeye dikkat edin. ‹ltifatlara bay›l›rlar
ancak afl›r›ya kaçman›z karfl›n›zdakinin kafa-
s›n› kar›flt›r›r. Konuflurken elinizi cebinize sa-
k›n atmay›n. Baflkalar› hakk›nda dedikodu
yapmay›n. Politika ve paradan söz aç›p soh-
bet etmeyin. Polonyal›lar çekingen ve az ko-
nuflan kimselerdir. ‹fl toplant›lar›nda uzun
sessizlikler olabilir. Boflluklar› gereksiz ko-
nuflmalarla doldurmaya çal›flmay›n. 

RUSYA
Rusya’da bir randevu almak çok zor bir ifl-

tir. Sab›rl› ve inatç› olun. Toplant›lara zama-
n›nda gidin ama karfl›n›zdaki Rus’un geç kal-
mas›na da haz›rl›kl› olun. Bir Rus’un söz ver-
di¤i saatten bir ya da iki saat geç gelmesi çok
s›k rastlanan bir durumdur. Dolay›s›yla bek-
lerken sizi oyalayacak bir fleyleri yan›n›za al-
may› unutmay›n. Ruslar ellerindekini avuçla-
r›ndakini giysiye harcayan bir millettir, giysi-
lerin kalitesine ve durufltaki zenginli¤e çok
önem verirler.  Karfl›lar›ndaki kiflinin yüksek
sesle ve heyecanla konuflmas›ndan hofllan-
mazlar. E¤er bir Rus konuflurken birine doku-
nuyorsa, bu ona güvendi¤i anlam›na gelir. ‹lti-
fat ederken dikkatli olun çünkü yanl›fl anla-
malara sebep olur. Örne¤in evlerine davet
edildi¤inizde bir objeyi çok be¤endi¤inizi söy-
lerseniz, alman›z konusunda ›srarlarla karfl›la-
flabilirsiniz. ‹kinci Dünya Savafl›, ekonomik
zorluklar, Rusya ve kendi ülkeniz aras›ndaki
pozitif karfl›laflt›rmalar en sevdikleri sohbet
konular›d›r. Ama Saint Petersburg- Moskova
karfl›laflt›rmas› yapmaktan, etnik az›nl›klar,
soyk›r›m ve Çarl›k gibi konular› konuflmaktan
kaç›n›n. Öteki yüzünde Kiril harfleriyle yaz›l›
kartvizit bast›rmay› unutmay›n.
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YURTDIfiINDA 

‹fi YAPMAK ‹Ç‹N 

ÜLKE ÜLKE 

‹fi KÜLTÜRÜ 
‹fl kültürü, her ülkeye göre de¤iflir. Davran›fl biçiminiz, giyimi-

niz ya da kartvizit verirken dikkat etmeniz gereken birçok ku-

ral var. ‹flte sizi, ifl toplant›n›zda baflar›ya götürecek ip uçlar›...

Bir ifl seyahatine ç›kacaks›n›z. Daha

önce hiç gitmedi¤iniz bir ülke. ‹fl top-

lant›lar›nda nelere dikkat edilmeli, nas›l

kartvizit verilmeli, nas›l giyinmeli, hangi

konularda sohbet aç›lmal›... Bunlar›n

hepsi ülkeden ülkeye de¤ifliyor. Çünkü

her ülkenin kendine özgü bir ifl kültürü

var. Örne¤in Arjantin’de ifl toplant›la-

r›nda konuya girmeden önce geyik mu-

habbeti adetten say›l›yor. E¤er Avustur-

yal›lar› etkilemeniz gerekiyorsa k›fl spor-

lar›, opera ve klasik müzik konuflun.  Sa-

dece davran›fl flekilleri yok tabi ifl kültü-

ründe. Bir de giyim kuflama dikkat etmek

gerekiyor. Örne¤in bir ifl kad›n›ysan›z ve

Çin’e gidiyorsan›z yüksek topuklu ayak-

kab›dan uzak durmal›s›n›z. K›sa veya düz

ayakkab› tercih etmelisiniz. K›yafetle-

rinizde parlak renkler kullanmamal›s›-

n›z. ‹flte, size ifl seyahatlerinde yard›m-

c› olacak, ifl toplant›lar›n›z›n iyi geçme-

sine katk› sa¤layacak bir rehber..
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Dünya’da yerleflik olarak bulunan
Türk giriflimcilerini ayn› çat› alt›nda
buluflturmak için DE‹K bünyesinde
geçti¤imiz y›l kurulan Dünya Türk ‹fl
Konseyi, faaliyetlerini h›zla sürdürüyor.
10-11 Nisan 2009 tarihinde yaklafl›k 2
bin 500 Türk giriflimcisini buluflturan
Dünya Türk Giriflimciler Kurultay›’n›n
ard›ndan konsey, internet portal› kura-
rak karfl›l›kl› iletiflim a¤›n› geniflletti. 

Dünya Türk ‹fl Konseyi Web Portal›
(www.dtik.org.tr), 2009 y›l›nda gerçek-
leflen kurultaydan sonra tüm dünya-
daki Türk giriflimcilerinin aras›nda ol-
dukça yo¤unlaflan k›tlararas› iletiflimi,
aradaki mesafe ve saat fark› engelini
kald›r›p kolaylaflt›rmak ve bu sayede
temelleri at›lm›fl olan ticari faaliyetleri
de gelifltirmek ad›na Dünya Türk ‹fl
Konseyi taraf›ndan gerçeklefltirilen
bir proje olarak ifade ediliyor. 

DÜNYADA B‹R ‹LK

Dünyan›n dört bir yan›ndan Türk
giriflimcilerinin ifl profillerinin yer al-

d›¤› bu portal dünyada bir ilki temsil
ediyor. DT‹K Web Portal›; Konsey ha-
berlerinin, duyurular›n, etkinliklerin,
üyelerden gelen ifl birli¤i tekliflerinin,
baflar› hikâyelerinin, üyelerin profilleri-
nin (kiflisel bilgiler, firma ve ürün bilgile-
ri, ifl ba¤lant›lar› vb.), komite toplant› ra-
por ve çal›flmalar›n›n yan› s›ra konseyin
ülke ve bölge bazl› sunum, proje ve ana-
lizlerinin de yer ald›¤› ve çeflitli konular›n
tart›fl›ld›¤› bir Forumun da haz›r bulundu-
¤u dünya çap›ndaki Türk Giriflimcilerin
sanal platformu olarak gösteriliyor.

DT‹K/Web Portal› üyeli¤inin avan-
tajlar› sadece bunlarla s›n›rl› kalmaya-
cak. Dünya Türk ‹fl Konseyi, DT‹K Web
Portal›n› her geçen gün daha da gelifl-
tirmek için fikirler ve projeler üretiyor.
Portala yeni eklenen bölümler, özel-
likler, içeriklerden ve genel olarak
Konsey faaliyetlerinden üyelerinh ha-
berdar olmas› amac›yla haz›rlanan e-
bültenler, k›sa süre içinde hem por-
talda yer alacak hem de e-mail arac›-
l›¤›yla üyelere gönderilecek. 

Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birli¤i (TOBB) Ocak
ay›nda da yo¤un bir top-
lat›lar tra¤i yapacak. 2010
y›l›na bir dizi toplant› ve
ifl buluflmalar›yla girmeyi
planlan›yor. Macaristan
Cumhurbaflkan› ve bera-
berindeki ifl adamlar› he-
yetinin kat›l›m›yla bir top-
lant› düzenleyecek. Maca-
ristan Cumhurbaflkan›
Laszlo Solyom’un Türkiye
ziyareti ile birlikte düzen-
lenecek olan toplant›ya
Türk-Macar ‹fl Konseyi

Baflkan› ‹smet Güral’da
kat›lacak. Türkiye’nin Ma-
caristan’a olan ihracat›n›n,
ithalata oranla düflük kal-
mas›ndan kaynaklanan ti-
cari eksikli¤in görüflüle-
ce¤i toplant›da Türki-
ye’ye gelen Macar ifl
adamlar›n›n toplant›ya
kat›lacak Türk giriflimcile-
riyle ayn› masada bulufl-
mas› hedefleniyor. Yeni
ortakl›klar için uygun
platform olacak olan top-
lant› k›s›tl› kat›l›ml› ola-
rak gerçekleflecek. 

Türk-Macar ‹fl 
Konseyi toplan›yor

Macar-Türk ‹fl Konseyi’nin bu ay düzenleyece¤i toplant›ya,

Macaristan Cumhurbaflkan› Laszlo Solyom da kat›lacak

Amerika’n›n Türkiye 

Büyükelçisi James Jeffrey

Türk-Amerikan ‹fl Kon-
seyi, ABD’nin Türkiye Bü-
yükelçisi James Jeffrey ile
2009 y›l›nda iki ülke aras›n-
da yaflanan geliflmeleri de-
¤erlendirmek için toplant›
düzenleyecek. Baflbakan
Erdo¤an’›n, ABD Baflkan›
Barack Obama’ya gerçek-
lefltirdi¤i seyahatle birlikte
Türk-Amerikan iliflkilerinde
gelinen noktan›n görüflü-
lece¤i toplant›da, 2010 y›l›
perspektifi de masaya yat›-
r›lacak. Türkiye’nin son
dönemde yaflanan gelifl-
meler ›fl›¤›nda ABD ile
olan ticari iliflkilerinde iz-
lenmesi gereken yol hari-
tas›n›n da ikili iliflkilerin ge-
liflmesi yönünde önem tafl›-
d›¤› ifade ediliyor. 

Büyükelçi James Jeffrey 
iliflkileri de¤erlendirecek 

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

Dünya Türk giriflimcileri mesafeyi Dünya Türk ‹fl
Konseyi web portal›yla aflt›. Site dünyadaki Türk gi-
riflimcilerinin aras›nda yo¤unlaflan k›tlararas› ileti-
flimi, aradaki mesafe ve saat fark› engelini kald›rd›.

Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret
Bakan› Chen Deming, D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤› (DTM) daveti ve ‹s-
tanbul Maden ve Metal ‹hracatç›
Birlikleri (‹MM‹B) koordinasyo-
nunda 8 Ocak tarihinde Türki-
ye’ye geliyor. Devlet Bakan› Zafer
Ça¤layan’›n davetlisi olarak Tür-
kiye’ye gelen Bakan Deming’in
yer alaca¤› toplant›ya Türk- Çin ‹fl
Konseyi Türk ifl adamlar›n›n kat›-
l›m›n› sa¤layacak. Ticaret Bakan›
Chen Demign ile yat›r›m ortamla-
r› ve dünya ekonomisinde söz sa-
hibi ülke konumunda olan Çin
ile Türkiye’nin ikili iliflkileri görü-
flülecek. Söz konusu toplant›ya
kat›l›m› beklenen Türk giriflimci-
lerinin 2010’daki ortak yat›r›m ko-
nular›n› görüflmesi bekleniyor. 

Almanya D›fliflleri Bakan›
Guido Westerwelle’nin 7-8
Ocak 2010 tarihlerinde Türki-
ye’yi ziyareti kapsam›nda, 8
Ocak 2010 tarihinde konuk
Bakan ve beraberindeki Alman
ifl dünyas›n›n önde gelen tem-
silcilerinin kat›l›m›yla DE-
‹K/Türk-Alman ‹fl Konseyi Bafl-
kan› Say›n Ferit fiahenk’in ev-
sahipli¤inde ‹stanbul’da dü-
zenlenecek çal›flma kahvalt›-
s›nda iki ülke ekonomik iliflki-
lerini ele al›nacakt›r.  K›s›tl› ka-
t›l›mla gerçekleflecek çal›flma
kahvalt›s›na Türk-Alman ‹fl
Konseyi Yürütme Kurulu Üye-
lerinin yan›s›ra Almanya’dan
VW, RWE, Deutsche Bahn gibi
büyük gruplar kat›lacak.

Türk-Pakistan ‹fl Konseyi,
Pakistan Pencap Eyaleti Baflba-
kan› fiahbaz fierif’in 11-15 Ocak
tarihleri aras›nda Türkiye’ye
gerçeklefltirece¤i seyahat kapsa-
m›nda Türk-Pakistan CEO Foru-
mu düzenleyecek. D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤› ve Sanayi ve Tica-
ret Bakanl›¤›’ndan üst düzey ka-
t›l›m›n gerçekleflece¤i toplant›-
da, iki ülke aras›nda bulunan ifl-
nirli¤inin ekonomik boyutu gö-
rüflülecek. Pakistan’da yat›r›m
yapmay› hedefleyen ve özellik-
le enerji, hidroelektrik, müte-
ahhitlik, g›da, sa¤l›k, toplu ta-
fl›ma, tar›m, kurumsal çiftçilik-
corporate farming, altyap› ve
sosyal altyap› -özellikle e¤itim
sa¤l›k- gibi alanlarda faaliyet
gösteren firmalar›n kat›lacak .

Çin ticaret
dünyas›

‹stanbul’da 

Türk _Alman
ifl adamlar› 
bulufluyor 

CEO Forumu
11_15 Ocak’ta

yap›lacak 

■ Üye olduktan sonra verilen
kullan›c› ad› ve flifre ile kendi
profilini oluflturabilmek ve arama
sonuçlar›nda ç›kan listede yer al›n›r.
Dünyan›n her yerinden yerleflik Türk
giriflimcilerinin bulundu¤u DT‹K
“Üyelerimiz” listesinin içinde
isim/soyad, ülke ve sektörler baz›nda
aramalar yap›labilir.

■ Web portal›na üye olan yeni
kullan›c›lar, ilgilendi¤i sektör ve ülke
bilgilerine göre, ayn› sektör ve/veya
ülke ile ilgilenen di¤er üyelere
bildirilir. Bildirim, sistem mesaj› ve e-
posta yolu ile yap›l›r.

■ Profile istenen di¤er profilleri bafll›¤›
alt›nda ekler ve bu bilgiyi, profili
görüntüleyen di¤er üyelerle paylafl›r,

■ ‹ste¤e göre filtrelenerek arama
sonucunda ç›kan listelerdeki kiflilere
t›klayarak, s›n›rl›/s›n›rs›z profillerini
görüntülenebilir.

■ Profilindeki “ilan panosu”
bölümü arac›l›¤›yla di¤er üyelere
duyurular yapabilir.

Portal›n firmalara
sa¤lad›¤› olanaklar 

■ Engin Grup ‹nflaat A.fi., ‹stanbul
■ Eti Elektrometalurji A.fi., Antalya
■ Hilton International Co. Merkezi ABD
Türkiye-‹stanbul fiubesi, ‹stanbul
■ Mercan Kimya San. ve Tic. A.fi., Denizli
■ Netafim Sulama Sistemleri 
San. ve Tic. Ltd. fiti., Adana
■ Palmira ‹ç ve D›fl Tic. Ltd. fiti., ‹zmir
■ Partner Teknik Genel Müt. ‹nfl. San. ve
Tic. Ltd. fiti., ‹stanbul
■ fiemse D›fl Tic. San. Ltd. fiti., ‹stanbul
■ Serenas Turizm Kongre Org. 
Otelcilik A.fi., Ankara
■ Yücel Boru ‹hracat, ‹thalat ve 
Pazarlama A.fi., ‹stanbul

YEN‹ DE‹K ÜYELER‹

Dünya Türk giriflimcileri  
iletiflimde s›n›rlar› kald›rd› 

www.dtik.org.tr tüm dünyadaki Türk giriflimcilerinin k›tlararas› iletiflimde aradaki mesafe ve saat fark› engelini kald›r›yor.
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