LEVENT
TOPLANTILARI
BAﬁLIYOR
Levent Toplant›lar› yeniden
baﬂlad›. Ünlü iktisatç› Prof.
Dr. Seyfettin Gürsel’in
sunaca¤›, ilk toplant›da
“2030’larda Türkiye’yi nas›l
bir dünya düzeni bekliyor”
sorusuna cevap aranacak.
Sayfa 12
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REFERANS GAZETES‹N‹N ÜCRETS‹Z EK‹D‹R

ASYA’NIN YÜKSELEN KÜRESEL GÜCÜ

H‹ND‹STAN
Dünyan›n en kalabal›k ikinci ülkesi Hindistan, h›zla büyüyen ekonomisiyle art›k küresel bir güç. Hintli ﬂirketlerin say›s› küresel piyasalarda artmaya devam ederken, Hindistan önümüzdeki dönemde küresel ekonominin büyüme motoru olarak kabul ediliyor.
Dünyan›n Çin’den sonra en kalabal›k
ikinci, en büyük co¤rafi alana sahip yedinci ülkesi Hindistan, dünya ekomisinde de
hat›r› say›l›r bir noktada. 1.2 trilyon dolarl›k ekonomisiyle yükselen piyasalar›n önde gelen ülkesi olarak tan›mlanan Hindistan, sat›n alma gücü paritesine göre hesapland›¤›nda ise ABD, Çin ve Japonya’dan sonra dünyan›n dördüncü büyük
ekonomisi konumunda. 2050 y›l›nda 900
milyonla dünyan›n en çok çal›ﬂan nüfusa
sahip ülkesi olmas› beklenen Asya’n›n
yükselen küresel gücü Hindistan’a Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül, bu ay resmi bir
ziyarette bulunacak. Cumhurbaﬂkan›
Gül’ün ziyaretine iﬂ adamlar› da eﬂlik edecek. Resmi temaslar d›ﬂ›nda gezide, iﬂadamlar›n›n kat›l›mlar›yla iﬂ konseyi toplant›lar›, resmi yetkililer ve iﬂadamlar› ile ikili
görüﬂmeler yap›lmas› planlan›yor. Biz de
bu önemli gezi öncesi Türk-Hindistan ‹ﬂ

TÜRK‹YE- H‹ND‹STAN DIﬁ T‹CARET‹

Konseyi’nin haz›rlad›¤› araﬂt›rmalar› sizinle
paylaﬂmak istedik. Hindistan co¤rafi olarak beﬂ bölgeden oluﬂuyor. Bunlar; Kuzey
Hindistan, Kuzey Do¤u Hindistan, Do¤u
Hindistan, Bat› Hindistan ve Güney Hindistan. Ancak Hindistan, eyaletlerinin ekonomik geliﬂmiﬂlikleri aç›s›ndan incelendi¤inde bu bölgeler aras›nda ciddi farkl›l›klar görülüyor. Örne¤in Güney Hindistan
olarak nitelendirilen bölgedeki dört eyalet
-Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala,
Tamil Nadu- Hindistan’›n GSY‹H’sinin yar›s›ndan fazlas›n› oluﬂtururken, Do¤u ve Kuzey Do¤u Hindistan’daki toplam 12 eyalet Hindistan’›n en az geliﬂmiﬂ ve ço¤unlukla tar›ma ve kabile yaﬂam›na dayal› bölümünü oluﬂturuyor. ‹ﬂte bölge bölge Hindistan
ekonomisi ve Türkiye-Hindistan
ekonomik iliﬂkileri... Sayfa 6-7

Y›l

‹thalat

‹hracat

2006
2007
2008
2009

1559
2299
2457
1668

222
348
542
366
Milyon $

BAﬁARI, ORTAMDAN
SOYUTLANAMAZ
Bu ayki röportaj sayfas›n›n
konu¤u iﬂ dünyas›n›n
önde gelen profesyonellerinden Cem Kozlu. ‹ﬂ dünyas› için ismi art›k bir marka de¤erinde olan Kozlu,
yönetti¤i ﬂirketlerdeki baﬂar›s›n›n yan›nda hem
akademik hem de d›ﬂ ticarette ciddi katk›lar› olan
bir isim. Birçok insan›n
kendilerinden önce döﬂenen taﬂlar›n yard›m›yla elde ettikleri baﬂar›l› sonuçlar›n sadece kendi
gayretlerinden kaynakland›¤› kan›s›na var›p kibir, hatta küstahl›¤a kap›ld›¤›n› belirten DE‹K
Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Kozlu, “Baﬂar› ortamdan ve kurumdan soyutlanamaz” diyor.
Sayfa 8

BUDAPEﬁTE’YE
TÜRK HAMAMI

‹stanbul’un en eski hamamlar›ndan biri olan ve Mimar
Sinan imzas›n› taﬂ›yan Çemberlitaﬂ Hamam› iﬂletmesinin Yönetim Kurulu Üyeleri Ruﬂen Baltac› ve Markus W. Lehto, Budatepeﬂte’de sadece restorasyon
çal›ﬂmas› için 10 milyon
euroyu aﬂan bir hamamkompleks yat›r›m› planlad›klar›n› aç›klad›. Budapeﬂte’de yat›r›m yapman›n iki
avantaj› oldu¤unu söyleyen
Baltac› “Birincisi orada hamam kültürü zaten var.
‹kincisi tarihi mekanlar..
Özellikle tarihi mekanlar
konusunda çok ilgili biriyim. Çünkü di¤er SPA’lar ya
da banyolara göre çok büyük bir pazarlama avantaj›
sa¤l›yor. Ürünü pazarlarken
400 y›ll›k bir mekan›
sat›yorsunuz. Ayr›ca orada
çok iyi bir kültür ve müﬂteri
potansiyeli var” dedi.
Sayfa 4

AYIN ÜLKES‹ LÜBNAN
Türkiye, Temmuz ay›nda Lübnan’la 53 anlaﬂma
imzalamaya haz›rlan›yor. Geçen ay Türkiye’ye
resmi bir ziyarette bulunan Lübnan Baﬂbakan›
Saad Hariri Türkiye ve Lübnan aras›nda Serbest
Ticaret Anlaﬂmas› (STA) konusunda, ‘’Söz veriyorum, benim hükümetim bunu baﬂaracak’’ dedi.

FUNG, ‘‹PEK YOLU’NA DESTEK ÇIKTI

05

PAK‹STAN’LA ORTAK YATIRIMLAR
‹Ç‹N YOL HAR‹TASI Ç‹Z‹LECEK

09

ba¤lant›y› kurmak için her
ﬂeyi yapacaklar›n› belirtti.
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve Dünya Odalar Federasyonu
(WCF) ve D›ﬂ Ekonomik
‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) ‹cra
Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal› ile birlikte bas›n toplant›s›
düzenleyen Fung, Yönetim
Kurulu Baﬂkan› oldu¤u

SUR‹YE ‹LE V‹ZELER KALKTI,
SIRA ORTAK SINIR KAPISINDA

11

Li&Fung’un yeni ‹stanbul
merkezinin aç›ld›¤›n› hat›rlatarak, ‘’Avrupa’da Londra,
Hamburg’u seçmek varken
Türkiye’yi seçtik. Kuzey Afrika, Orta Do¤u ve Avrupa’ya eriﬂim konusunda bütün bölge için iyi bir merkez
oldu¤undan dolay› Türkiye’yi önemli role sahip bir
ülke olarak görüyoruz’’ diye
konuﬂtu. Sayfa 3

KÜLTÜR BAﬁKENT‹ ‹STANBUL’U
ANLATAN K‹TAPLAR
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LEVENT TOPLANTILARI’NDA 2030
DÜNYA EKONOM‹S‹ TARTIﬁILACAK
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Milletleraras› Ticaret Odas› (ICC) Baﬂkan› Victor
Fung, ‹pek Yolu projesinin
yeniden canland›r›lmas› projesini destekledi¤ine iﬂaret
etti. Bu deste¤ini Türkiye ziyaretinde dile getiren Fung,
‹pek Yolu’nun iki ucunda
yeralan Türkiye ve Çin’nin
h›zl› tedarik zinciriyle bir
araya gelmesinin ciddi bir
potansiyel yarataca¤›n›, bu

AYIN ÜLKES‹:LÜBNAN

Vizelerin kalkt›¤› Lübnan’la temmuzda 53 anlaﬂma imzalanacak
Türkiye komﬂular› ve yak›n co¤rafyas›ndaki ülkelerle vize uygulamas›na son
verirken di¤er taraftan birbiri ard›na ticaret anlaﬂmalar› imzalamay› sürdürüyor.
Geçen ay Suriye ile toplam 51 anlaﬂma
imzalayan Türkiye, temmuz ay›nda Lübnan’la 53 anlaﬂma imzalamaya haz›rlan›yor. Geçen ay Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunan Lübnan Baﬂbakan› Saad
Hariri Türkiye ve Lübnan aras›nda Serbest Ticaret Anlaﬂmas› (STA) konusunda,
‘’Söz veriyorum, benim hükümetim bunu
baﬂaracak’’ dedi.
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K)/Türk-Lübnan ‹ﬂ Konseyi’nce düzenlenen çal›ﬂma yeme¤inde yapt›¤› konuﬂmada, Türkiye ve Lübnan’›n geliﬂmekte olan
piyasalar konumunda bulundu¤unu dile
getiren Hariri, iki ülkenin ortak hedefinin, ekonomik refaha ulaﬂmak ve bölgede ekonomik refah yaratmak oldu¤unu,
iki ülkenin özel sektörünün de bunun arkas›nda yatan güç olaca¤›n› kaydetti. Konuk baﬂbakan, son 20 y›lda Lübnan ekonomisinin önemli de¤iﬂikliklerden geçti¤ini, çalkant›l› dönemlerden sonra, Lübnan’›n dayan›kl› özel sektörünün yaﬂanan
de¤iﬂikliklere ayak uydurmas›n› bildi¤ini
anlatt›. Elde ettikleri baﬂar›lara ra¤men,
yap›lmas› gereken çok ﬂey bulundu¤unu
ve potansiyelin her zamankinden daha
büyük oldu¤unu belirten Hariri, iﬂadamlar›na ﬂöyle seslendi: “Türkiye’deki iﬂadamlar›n›n Lübnan’da yat›r›m yapmalar›n›, Lübnan’daki f›rsatlar› de¤erlendirmelerini istiyorum. Her iki ülkenin iﬂ dünyas› bu f›rsat› iyi de¤erlendirmeli. Daha derin bir anlay›ﬂ geliﬂtirebiliriz. Lübnan sizi
bekliyor, sizi kucaklamaya haz›r.’’ Özel
sektörün ancak hükümet deste¤iyle geliﬂebilece¤ini bildiklerini ifade eden Hariri, “Benim gündemim, bu koﬂullar› yaratmakt›r. Amac›m ekonomik büyüme,
refah ve iﬂbirli¤ine ortam yaratmak’’ dedi. Hariri, önlerindeki zorluklar› aﬂmaya
haz›r olduklar›n› ve bakanlar kurulu olarak yapt›klar› aç›klamada bunu belirttiklerini aktararak, “Bütün f›rsatlar› bir araya getirerek, Lübnan’da güçlü yönlerimizi daha da pekiﬂtirmek istiyoruz” ﬂeklinde konuﬂtu.

V‹ZE KALKTI, SIRA YATIRIMDA
‹ki ülke aras›ndaki vize uygulamas›n›n
kald›r›lmas›n›n, uygun ortam› oluﬂturmak
konusunda somut bir ad›m oldu¤una iﬂaret eden Hariri, bunun uygulamada da
yap›lmas› gerekti¤ini söyledi. Saad Hariri,
Türk iﬂadamlar›n›n Lübnan’›, ülkedeki
sektörleri ve ülkenin potansiyelini keﬂfetmesini istediklerini ifade etti ve Lübnanl›
iﬂadamlar›na da Türkiye’de yat›r›m yapmalar› ça¤r›s›nda bulundu. Hariri, Türkiye’nin Libya, Suriye ve Lübnan’a vize uygulamas›n› kald›rmas›yla, vize uygulamas› olmayan 100 milyon kiﬂilik halk oluﬂtu¤unu belirtti. Serbest ticaret anlaﬂmas›
konusunda da Hariri, “Söz veriyorum,
benim hükümetim bunu baﬂaracak’’ dedi. Saad Hariri, Lübnan’›n 2008-2009 finans krizinden etkilenmedi¤ine dikkati
çekerek, “Umuyorum, ülkemize yat›r›m
yapman›zla her iki ülke olarak istedi¤imiz rakamlar› 2010’da yakalayaca¤›z’’ diye konuﬂtu. Toplant›da konuﬂma yapan
Çevre ve Orman Bakan› Veysel Ero¤lu,
önümüzdeki y›l›n temmuz ay›nda Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’la Lübnan’a
gittiklerinde 53 adet mutabakat zapt› imzalamay› planlad›klar›n› bildirdi. Türkiye’nin Lübnan’la aras›ndaki iﬂbirli¤ini daha da geliﬂtirmek istedi¤ini ve Hariri’nin
ziyareti s›ras›nda çok say›da iﬂbirli¤i anlaﬂmas› imzaland›¤›n› belirtti. Daha önce
Suriye ile Türkiye aras›nda 51 mutabakat
zapt›n›n imzaland›¤›n› hat›rlatan Ero¤lu,
Hariri’nin bu rakam› aﬂarak, Türkiye ve

LÜBNAN

Lübnan Baﬂbakan› Saad Hariri, Türkiye ziyaretinde serbest ticaret anlaﬂmas› konusunda söz verirken Bakan Veysel Ero¤lu ise, Baﬂbakan Erdo¤an ile Temmuz ay›nda Lübnan’a yap›lacak ziyaret s›ras›nda 53 anlaﬂma imzalanaca¤›n› söyledi.

?

NELERE
YATIRIM
YAPILMALI

Lübnan’›n halihaz›rda Suriye, Ürdün,
BAE, M›s›r gibi Arap ülkeleri ile serbest
ticaret anlaﬂmalar› ve AB ile yürürlü¤e giren ortakl›k anlaﬂmas› bulunuyor. Bu
çerçevede Türkiye ile Lübnan aras›nda
imzalanacak bir serbest ticaret anlaﬂmas› ikili ticaretin art›r›lmas›n›n yan›s›ra Lübnan’da Türk firmalar›n›n yat›r›mlar›n›n önünü açacak.

YATIRIM
Hukuki çerçevenin tamamlanmas› ile
baﬂta deri, ayakkab›, tekstil, haz›rgiyim,
ilaç olmak üzere çeﬂitli alanlarda yat›r›m
imkânlar› söz konusu. Ayr›ca, ilaç, elektrikli ev aletleri, otomotiv, inﬂaat malzemeleri di¤er önemli ticari ve s›nai iﬂbirli¤i kalemleri aras›nda yer al›yor.

MÜTEAHH‹TL‹K

Hariri’ye DE‹K Türk
Lübnan ‹ﬂ Konseyince
yap›lan çal›ﬂma
yeme¤inde plaket verildi.

Lübnan aras›nda 51’in üzerinde mutabakat
zapt› imzalanmas›n› istedi¤ini ifade etti.
Ero¤lu, “ﬁu anda haz›rl›k yap›yoruz. Baﬂbakan›m›z talimat verdi. ‹nﬂallah temmuz
ay›nda Baﬂbakan›m›zla Lübnan’a gitti¤imizde, 53 adet mutabakat zapt›n› imzalayaca¤›z’’ dedi. Türkiye’nin son zamanlarda ülkeler aras› iﬂbirli¤i konusunda çok
önemli ad›mlar att›¤›n› kaydeden Ero¤lu,
ayn› çal›ﬂmalar› Lübnan’la da yapmak istediklerini, iki ülkenin iﬂadamlar›n›n karﬂ›l›kl› iﬂ ve yat›r›m potansiyelini de¤erlendirmesi gerekti¤ini anlatt›. Ero¤lu havaalanlar›ndan yollara, köprülere, barajlara,
elektrik üretimine, sulama tesislerine kadar
özel sektöre açt›klar›n› belirterek, Lübnanl›
iﬂadamlar›n›n da bu konuda gerekli gayreti,
iﬂbirli¤ini art›rmalar›n› beklediklerini bildirdi.

LÜBNAN TUR‹ZM‹N‹N
PAZARLANMASI GEREK‹YOR
Bakan Veysel Ero¤lu, Lübnan bayra¤›nda sedir a¤ac› sembolünün yer ald›¤›n›
an›msatarak, “Lübnan’›n boﬂ alanlar›nda sedir a¤ac›n›n canlanmas› için çal›ﬂmalara
baﬂlad›k. Bu sedir a¤ac› Türkiye-Lübnan
iliﬂkilerindeki geliﬂmenin bir iﬂareti olsun
istiyoruz’’ diye konuﬂtu. Türk-Lübnan ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan› ve Ortado¤u ‹ﬂ Konseyleri Koordinatör Baﬂkan› Mehmet Habbab da, iﬂ konseyinin 2002 y›l›nda kurul-

TUR‹ZM
Lübnan’›n yak›nl›¤› ve ucuzlu¤u göz önüne al›nd›¤›nda turizm alan›nda da önemli bir iﬂbirli¤i potansiyeli oldu¤u düﬂünülüyor. Türk-Lübnan ‹ﬂ Konseyi de, TURSAB
üyesi baz› seyahat acentelerinden oluﬂan
bir heyetle birlikte May›s 2004 tarihlerinde Lübnan’a bir ziyaret düzenlenmiﬂti.

ULAﬁTIRMA

du¤unu, geçen süreçte ticaret, turizm gibi
alanlarda önemli geliﬂmeler kaydedildi¤ini ancak Refik Hariri suikast› sonras›ndaki geliﬂmeler nedeniyle iliﬂkilerde de duraklama yaﬂand›¤›n› anlatt›. Lübnan’›n
özellikle turizm alan›nda ülkesini yeniden pazarlamas› gerekti¤ini ifade eden
Habbab, “Serbest ticaret anlaﬂmas› sayesinde iki ülke aras›nda yat›r›m da artacak,
birçok ortak giriﬂim de oluﬂacak. Böylece
Do¤u Akdeniz havzas› serbest ticaret bölgesine dönüﬂebilir, bu herkesin faydas›na
olacakt›r’’ ﬂeklinde konuﬂtu. Türk-Lübnan ‹ﬂ Konseyi Eﬂbaﬂkan› Wagih Bizri ise,
iﬂ konseyinin en önemli amac›n›n iki ül-

kenin yeni piyasalar arayarak birbirine
destek vermesi oldu¤unu belirterek “Türkiye, Avrupa ve Avrasya ülkelerine ürünlerimizin gitmesi için bir kap›. Ortado¤u
ve Kuzey Afrika için de Lübnan, Türkiye’ye bir kap› oluﬂturabilir’’ dedi. Türkiye
ile Lübnan aras›nda 900 milyon dolarl›k
bir ticaret hacmi oldu¤unu sözlerine
ekleyen Bizri, “Türkiye’nin ihracat› 800
milyon dolar. Turizm, ticaret ve bankac›l›k sektörlerinde yeni yat›r›mlara giriﬂilebilir. Türkiye’yi Avrupa’ya aç›lan bir kap›
olarak görüyoruz. Bu alanda iki ülke
aras›nda serbest ve adil ticaret olmas›n›
temin etmeliyiz’’ diye konuﬂtu.

GENEL EKONOM‹K DURUM
GSY‹H (milyon $)
Reel Ekonomik Büyüme (%)
Enflasyon (ort.%)
‹hracat (milyon $)
‹thalat (bin $)
D›ﬂ Borç Sto¤u (milyon $)

Lübnan’da yol ve bina inﬂas›, enerji nakil hatlar›, enerji santral›, havaalan›, hastane ve okul inﬂaas›, içme suyu ﬂebekesi,
telekomünikasyon alanlar›nda önemli inﬂaat iﬂleri var ve tüm bunlar›n finansman›
için Dünya Bankas›, ‹KB, Arap Fonu, Kuveyt Fonu ve Suudi Fonlar›ndan önemli ölçüde destek al›n›yor.

2008

2009

2010

27.783
6,3
10,0
5.023
16.253
33.279

30.173
3,0
1,5
5.113
15.776
34.470

32.064
3,3
3,9
5.471
17.162
36.065

Kaynak: EIU , * EIU tahmini rakamlar›

Lübnanl›lar›n Tokyo, Pekin, Hong
Kong gibi Uzakdo¤u’daki baz› noktalara Bat› Avrupa’dan ba¤lant› yaparak
yolculuk yapt›klar› dikkate al›nd›¤›nda THY’nin de bu noktalara uçuﬂlar›n› tan›tarak birçok Lübnanl› yolcuyu
çekmesi mümkün görünüyor.

LÜBNAN YEN‹DEN
‹NﬁA ED‹L‹YOR
Lübnan’›n yeniden yap›lanmas› ve kalk›nmas› amac›yla, Lübnan Kalk›nma ve
Yeniden ‹mar Konseyi (CDR) taraf›ndan
“Horizon 2000” adl› bir program haz›rlad›. Program, ülkenin ihtiyac› olan teknik
altyap› yat›r›mlar›n›n k›sa vadede gerçekleﬂtirilmesini, gereken rehabilitasyon faaliyetlerini, yönetimin yeniden yap›lanmas›n› ve halk için gerekli sosyal altyap› çal›ﬂmalar›n› kaps›yor. Söz konusu programa Dünya Bankas›, Avrupa Yat›r›m
Bankas›, Körfez bankalar› ve Arap fonlar› gibi kuruluﬂlar taraf›ndan finansman sa¤l›yor. Benzer ﬂekilde, 12 Temmuz Savaﬂ› dolay›s›yla bölgede meydana gelen çat›ﬂmalar sonucu oluﬂan altyap› ve fiziki tahribat›n onar›m› ve yeniden imar› için 2006 y›l›ndan itibaren
12 y›ll›k sürede ülkede 9.6 milyar dolarl›k kamu yat›r›m› yap›lmas› öngörülüyor. Özellikle yol, enerji, turizm, sulama ve konut alanlar›nda büyük projeler
gerçekleﬂtirilmesi hedefleniyor. Lübnan’da aç›lan ihalelere www.cdr.gov.lb
adresi arac›l›¤› ile ulaﬂmak mümkün.
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‘Türkiye’nin imkânlar›ndan
yararlanmak istiyoruz’

ICC Baﬂkan› Victor Fung’dan
‘‹pek Yolu’ projesine destek
‹pek Yolu’nun yeniden canland›r›lmas›n› desteklediklerini belirten ICC Baﬂkan› Fung, yolun uçlar›nda bulunan Çin ve Türkiye’nin h›zl› tedarik zinciriyle bir araya
gelmesinin ciddi bir potansiyel yarataca¤›n› söyledi.
Milletleraras› Ticaret Odas› (ICC)
Baﬂkan› Victor Fung, Türkiye’nin,
en önemli üyelerinden biri oldu¤unu ve Türkiye’yi liberal politika ve
serbest ticaretin yerel ekonomilere
fayda sa¤lamas› aç›s›ndan iyi bir
örnek olarak gördüklerini ifade etti. Bu noktada ‹pek Yolu’nun yeniden canland›r›lmas› projesini destekledi¤ine iﬂaret eden Fung, yolun uçlar›nda bulunan iki ülke olarak Çin ve Türkiye’nin h›zl› tedarik
zinciriyle bir araya gelmesinin ciddi bir potansiyel yarataca¤›n›, bu
ba¤lant›y› kurmak için her ﬂeyi yapacaklar›n› belirtti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) ve D›ﬂ Ekonomik
‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) Baﬂkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve D›ﬂ
Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K)
‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal›
ile birlikte bas›n toplant›s› düzenleyen Fung, Yönetim Kurulu Baﬂkan›
oldu¤u Li&Fung’un yeni ‹stanbul

merkezinin aç›ld›¤›n› hat›rlatarak,
“Avrupa’da Londra, Hamburg’u
seçmek varken Türkiye’yi seçtik.
Kuzey Afrika, OrtaDo¤u ve Avrupa’ya eriﬂim konusunda bütün bölge için iyi bir merkez oldu¤undan
dolay› Türkiye’yi önemli role sahip
bir ülke olarak görüyoruz’’ diye
konuﬂtu. Fung, ﬂirketlerinin 10 y›ld›r Türkiye’de bulunmas›na ra¤men Türkiye’nin dünyadaki rolünü anlama f›rsat›n› yeni bulduklar›n› ifade ederek, “ﬁu anda gerçek
anlamda Türkiye’nin ve ‹stanbul’un sa¤layaca¤› faydalar› anlam›ﬂ bulunuyoruz’’ dedi.

KR‹ZDEN TAM ÇIKIﬁ ‹Ç‹N
ZAMANA ‹HT‹YAÇ VAR
En önemli lobi hedeflerinin,
uluslararas› iﬂ dünyas›n›n sesini
duyurmas› aç›s›ndan G-20 oldu¤unu belirten Fung, liderlerin, özel
sektörün öneminin fark›nda oldu¤unu söyledi. ICC’de dünya
ekonomisini nas›l gördüklerine

de de¤inen Fung, global ekonominin yavaﬂ yavaﬂ düzelmeye
baﬂlad›¤›n›, finansal piyasalar›n
makul iyileﬂme sergiledi¤ini, ancak hâlâ yap›lmas› gereken ﬂeyler bulundu¤unu dile getirdi.
Tüketici talebinin, tüm dünyada
geri gelmeye baﬂlad›¤›n›, ancak
tam düzelmeden söz edilemeyece¤ini belirten Fung, “Küresel
talebin tam anlam›yla geri dönüﬂü için hâlâ zamana ihtiyaç var.
Uzun vadede sürdürülebilir toparlanma için bizim, istikrar› nas›l sa¤layabilece¤imizi düﬂünmemiz gerek’’ diye konuﬂtu.

DÜNYA T‹CARET‹ ARTIRILMALI
Victor Fung, ICC’nin araﬂt›rma
vakf›n›n, istihdam konusuna ve ticaret kullan›larak istihdam olanaklar›n›n nas›l yarat›labilece¤ine
odakland›¤›n› anlatarak, iﬂsizlik seviyesinin halen yüksek seviyede
oldu¤una dikkat çekti. Ekonomi
toparlan›rken, 12 ayl›k bir risk döneminde yap›lmas› gerekenlerin
kararl› biçimde devam ettirilmesi
gerekti¤ini vurgulayan Fung, ‘’Korumac›l›¤a meydan vermemeliyiz.
Bu, uzun vadede ekonomiye hasar
verecektir’’ dedi. Victor Fung, dün-

ya ekonomisinde eksikli¤i görülen
unsurun ‘güven’ oldu¤una ve liderlerin dünyaya bu konuda verece¤i
mesaj›n önemine iﬂaret etti. Hisarc›kl›o¤lu, dünya refah›n›n art›r›lmas›ndaki en önemli unsurun dünya ticaretinin geliﬂmesine ba¤l› oldu¤unu belirterek, dünya ticaretinde son global krizle ciddi daralma
yaﬂand›¤›n› söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, “Bunun aﬂ›labilmesi için, korumac›l›¤›n popülist politikalarla
ön plana ç›kmas›n›n önlenmesi
noktas›nda gerekli temaslarda bulunuyoruz. H›zla dünya ticaretinin art›r›larak, dünyadaki refah
düzeyinin art›r›lmas› noktas›nda
çaba sarf ediyoruz” dedi.
Tarihi ‹pek Yolu’nun yeniden
canland›r›lmas› konusuna de¤inen
Hisarc›kl›o¤lu, Fung ile bu projeyi
paylaﬂt›klar›n› ve kendisinin projeyi sonuna kadar destekledi¤ini
kaydetti. Hisarc›kl›o¤lu, “Ticaret
yollar› üzerinde oturursan›z, güvenlik ve refahta hem kendi ülkenize ve hem dünya ekonomisinin geliﬂmesine katk› sa¤lam›ﬂ
olursunuz’’ diye konuﬂtu. Rona
Y›rcal› da WCF’nin, dünyadaki
odalar›n geliﬂimi konusunda ICC
ile paralel çal›ﬂt›¤›n› vurgulad›.

Rusya ile hedef beﬂ y›l sonra 100 milyar dolar ticaret
Rusya’ya geçen ay iki günlük çal›ﬂma
ziyareti gerçekleﬂtiren Baﬂbakan Recep
Tayyip Erdo¤an, Moskova’da Rusya Baﬂbakan› Vladimir Putin ile görüﬂtü. Ziyaretinde son yedi y›lda iki ülke aras›ndaki
iliﬂkilerin her alanda karﬂ›l›kl› olarak geliﬂti¤ine dikkat çeken Erdo¤an, “Askeri,
ekonomik, siyasi, kültürel, her alanda
iliﬂkiler çeﬂitlenmekte. Beni heyecanland›ran ﬂey, taraflarda olumlu istikamette
bir ilerleme olmas›” dedi. Erdo¤an, gelecek dört y›l içinde iki ülke aras›ndaki d›ﬂ
ticaret hacminin 100 milyar dolarl›k hedefi yakalayaca¤›n› söyledi.
Araya giren Putin, ise “Beﬂ y›l içinde”
dedi. Bunun üzerine Erdo¤an, dört y›l›
kastederek, “Onu yapacak iradeyi taraflarda görüyoruz. Küresel kriz ekonomiyi
olumsuz etkiledi ama olumluya dönmeye baﬂlad›. ‹nan›yorum ki yo¤un bir çal›ﬂmayla bu durumu k›sa zamanda toparlar›z” ifadesini kulland›. Putin de konuﬂmas›nda, iki ülke iliﬂkilerinin son y›llarda giderek geliﬂti¤ini belirterek, “Maalesef küresel ekonomik kriz karﬂ›l›kl›
ekonomik iliﬂkilerimizi olumsuz etkiledi” ﬂeklinde konuﬂtu. Türkiye ile Rusya
aras›ndaki ticaret hacminin önceki y›l
35 milyar dolara ulaﬂt›¤›na dikkat çeken Putin, “Son dönemde bu oran yüzde 40 oran›nda düﬂtü. Ancak Türkiye
hâlâ Rusya Federasyonu’nun önemli ticaret ortaklar›ndan biri. ‹ki ülke aras›n-

da enerji alan›nda önemli iﬂbirli¤i var”
diye konuﬂtu. Türk-Rus ‹ﬂ Konseyi
Baﬂkan› Cem Kozlu ise ticari kurumlar
olarak geçmiﬂ y›l›n muhasebesinin ve
2010’un planlar›n›n yap›ld›¤› dönemde
olduklar›na dikkat çekerek, “2009’u
Türk-Rus ticari iliﬂkilerinde önemli sorunlar› çözmüﬂ ve gelece¤e yönelik temeller atm›ﬂ olarak bitirdik. 2010’a da
ziyaretinizin zamanlamas›n›n da vurgulad›¤› üzere, çok h›zl› ve f›rsatlara odaklanm›ﬂ olarak baﬂl›yoruz” dedi.
DE‹K’in 2010 takviminin de bu dönüﬂümü ve önemli f›rsatlar› yans›tmakta oldu¤unu kaydederek ﬂöyle devam etti:
“ﬁubat ay›nda, ülkelerimiz aras›ndaki
‘Stratejik Ortakl›¤›n’ tan›m›n›, bölgemize
ve iﬂ dünyam›za yans›malar›n› irdeleyen
bir konferans programlad›k. Bunu nisan içerisinde Enerji Bakanl›¤›m›z›n himayelerinde gerçekleﬂtirece¤imiz ve
zat-› âlinizin kat›l›mlar›n›z› temenni etti¤imiz (Enerji alan›nda Türk Rus iﬂbirli¤i) konulu konferans izleyecek. Yo¤unlaﬂan iliﬂkilerin finansal ve bankac›l›k altyap›s›n› eylüldeki, turizm’de yeni
proje ve f›rsatlar› ise ekimdeki etkinliklerimizde inceleyece¤iz. Her iki ülkedeki bölgesel ziyaretlerimizi sürdürece¤iz. Staratejik ortakl›k yolunda ilerleyen ülkelerimiz aras›ndaki d›ﬂ ticaret
dengesinin iyileﬂtirilmesi gere¤ini her
ortamda vurgulamaktay›z.”

Geçen ay Rusya’ya giden Baﬂbakan Erdo¤an, dört y›l içinde iki ülke aras›ndaki d›ﬂ ticaret hacminin 100 milyar dolarl›k hedefi yakalayaca¤›n› söyledi.
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YATIRIM ‹Ç‹N FIRSAT ÇOK
Moritanya’da yat›r›m yapmak
için birçok imkan bulundu¤unu ifade eden Abdel Aziz, konuﬂmas›n›
ﬂöyle sürdürdü: “‹ki ülke aras›ndaki
karﬂ›l›kl› iliﬂkiler gelecekte her iki
tarafa da kazanç sa¤layacakt›r. Bizdeki verilere göre, 600’e yak›n de¤iﬂik madenimiz var. Bunlar›n
bir k›sm› da ﬂimdiye kadar yeteri miktarda üretilmemiﬂ. Bugüne
kadar üretilen sadece demir, bak›r ve alt›n cevheri. Petrol ülkemizde mevcut oldu¤u gibi do¤algaz da vard›r. Buna ek olarak
büyük bir bal›kç›l›k olana¤›m›z
var. De¤iﬂik sektörlerde yat›r›m
imkân› mevcut. Gerekli kolayl›klar› sa¤layaca¤›z. Yat›r›mc›lar›n güvenli¤i ise ülkemizde sa¤lanm›ﬂ durumda. Türk iﬂadamlar›ndan iste¤imiz, ülkemize ziyarette bulunmalar› ve Moritanyal›
iﬂ adamlar› ile bir araya gelerek
ortakl›klar kurmalar›.’’ Türk-Afrika ‹ﬂ Konseyleri Koordinatör Baﬂkan› Tamer Taﬂk›n da DE‹K’in ikili

Ferit ﬁahenk

Almanya D›ﬂiﬂleri Bakan› Dr.
Guido
Westerwelle’nin
7-8
Ocak’ta Türkiye’yi ziyareti kapsam›nda, Türk-Alman ‹ﬂ Konseyi
bir çal›ﬂma kahvalt›s› düzenledi.
D›ﬂiﬂleri Bakan› Westerwelle ve
Alman iﬂ dünyas›n›n önde gelen
temsilcilerinin yer ald›¤› ve TürkAlman ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Ferit
ﬁahenk’in ev sahipli¤ini yapt›¤›
kahvalt›da, iki ülke aras›ndaki
ekonomik iliﬂkiler ele al›nd›.
Toplant›da konuﬂan ﬁahenk,
Türkiye ile Almanya aras›ndaki
iliﬂkileri güçlendiren, bilgi ak›ﬂ›n›
sa¤layacak yeni ve yap›c› platformlar oluﬂturmak gerekti¤ini
belirterek, “Bugünkü toplant›
ﬂüphesiz bu platformlardan birisidir” dedi. Türkiye ile Almanya
aras›nda tarihi, siyasi, ekonomik
ve sosyal iliﬂkilerin çok köklü ve
önemli oldu¤una de¤inen ﬁahenk, AB’nin kurucu ülkeleri
aras›nda yer alan Almanya ile
iliﬂkilerin Türkiye için daima öncelik konusu oldu¤unu ve olmaya da devam edece¤ini vurgulad›. Türk-Alman ‹ﬂ Konseyi’nin
iki ülke aras›ndaki ekonomik
iliﬂkilerin gündemini belirleyen
ve temsil eden ciddi bir muhatap

iliﬂkileri gerçekleﬂtirme mekanizmas›n›n iﬂ konseyleri oldu¤unu
söyledi. Taﬂk›n, ﬂu anda sekiz bölgesel iﬂ konseyinin ve bu bölgesel
yap›lanman›n alt›nda faaliyet gösteren toplam 85 iﬂ konseyinin bulundu¤unu belirterek, “Türk-Afrika ‹ﬂ Konseyi çat›s› alt›nda ise
2009 y›l›nda kurulmas›na karar
verilen Türk-Kenya ‹ﬂ Konseyi ile
birlikte 5 tanesi Kuzey Afrika’da, 4
tanesi Sahra Alt› Afrika’da olmak
üzere 9 iﬂ konseyi çal›ﬂmalar›n›
yürütmektedir’’ dedi. Temel
amaçlar›n›n Türk ve Afrikal› iﬂadamlar›n›n daha s›k bir araya gelip yeni iﬂbirli¤i f›rsatlar› yaratarak bunlar› somut ortakl›klara
dönüﬂtürmek oldu¤unu ifade
eden Taﬂk›n, ﬂöyle konuﬂtu:
“Son y›llarda Afrika ülkeleriyle
ekonomik ve siyasi iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi, Türkiye’nin uluslararas› stratejisinin önemli bir parças› haline gelmiﬂtir.’’
Moritanya Ulusal ‹ﬂverenler Birli¤i Baﬂkan› Ahmed Baba Azizi
ise, ülkelerinin Türkiye ile tarihi
bir gönül ba¤›n›n bulundu¤unu
söyledi. Azizi, iki ülke aras›ndaki
iliﬂkilerin güçlendi¤ini ifade ederek,
Cumhurbaﬂkan›
Abdel
Aziz’in ziyaretinin de iliﬂkilerde
yeni bir kavﬂak oluﬂturaca¤›n›
kaydetti. Yat›r›m konusunda Türk
iﬂadamlar›na kolayl›klar sa¤lanaca¤›n› anlatan Azizi, Türk iﬂadamlar›na hitaben “‹kinci ülkeniz Moritanya’da sizlerle çok yönlü ortakl›klar kurmaya haz›r›z’’ dedi.

Almanya
ile yeni
platformlar
oluﬂturuluyor
kuruluﬂ oldu¤unu kaydeden ﬁahenk, “Türk-Alman ‹ﬂ Konseyi,
Almanya’da eyalet baz›nda, baﬂta
KOB‹ düzeyinde olmak üzere,
farkl› sektörlerdeki iﬂbirli¤i imkânlar›n›n teﬂvik edilmesini hedefliyor. Konsey, iki ülke ekonomileri aras›nda oluﬂan boﬂluklar›
ve bu anlamda ikili ticaret ve
karﬂ›l›kl› ortak yat›r›mlarda gözlemlenen imkânlar› eyalet baz›nda ortaya ç›karmay›, vurgulamay›
hedefliyor” dedi.
Almanya ile Türkiye aras›ndaki ikili etkileﬂimin, üçüncü pazarlarda ortak yat›r›mlarla daha
da belirgin bir hale gelece¤ini
düﬂündüklerini belirten ﬁahenk
ﬂöyle devam etti: “‹ﬂ Konseyi’nin
çal›ﬂma takviminde 2010 y›l›nda
Berlin’de iki ülke resmi kat›l›mlar› ile düzenlenmesi planlanan ‘1.
Türk Alman ‹ﬂbirli¤i Yat›r›m
Konferans›’ yer al›yor. Söz konusu konferansta, enerji, otomotiv,
bilgi iletiﬂim teknolojileri, gayrimenkul ve perakende gibi sektörlerdeki iﬂbirli¤i imkânlar›na
vurgu yap›lmas›, Türkiye’nin AB
ile olan iliﬂkilerinde Almanya’n›n
rolü ve farkl› baﬂar› hikâyelerine
de¤inilmesi amaçlan›yor.”

C M Y B

ICC Baﬂkan› Victor Fung, ‹stanbul’da TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve DE‹K ‹cra Kurulu Baﬂkan› Rona Y›rcal› ile birlikte bas›n toplant›s› düzenledi.

Moritanya Cumhurbaﬂkan› Mohamed Ould Abdel Aziz, ülkesinin
kalk›nmada ve yat›r›mlar alan›nda
Türkiye’nin imkânlar›ndan yararlanaca¤›n› söyledi. Aziz, “Moritanya,
Türkiye’nin deneyimlerinden büyük yarar görecektir. Ayn› zamanda
kalk›nmam›zda ve yat›r›mlar alan›nda da Türkiye’nin imkânlar›ndan yararlanaca¤›z’’ diye konuﬂtu.
DE‹K/Türk-Afrika ‹ﬂ Konseyleri’nce Ceylan Intercontinental
Otel’de onuruna verilen yemekte
konuﬂan Cumhurbaﬂkan› Abdel
Aziz, ziyareti dolay›s›yla Türkiye’yi yak›ndan tan›ma ve yaﬂanan geliﬂmeleri görme f›rsat› buldu¤unu söyledi. Türkiye ziyaretinde Cumhurbaﬂkan› Abdullah
Gül ile bir araya gelip iki ülke
aras›nda yürütülebilecek çal›ﬂmalar› ele ald›klar›n› anlatan Abdel Aziz, “Moritanya olarak bu
iliﬂkileri teﬂvik edece¤iz ve Türkiye’den gelecek yat›r›mc›lara
tüm kolayl›klar› sa¤layaca¤›z.
Baﬂlang›ç olarak da Moritanya
büyükelçili¤inin aç›lmas›yla büyük teﬂvik sa¤lanacak ve iki ülke
aras›nda iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi sa¤lanacakt›r’’ dedi.
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James
Jeffrey

Ekonomik
iliﬂkilerimiz ABD
için önemli
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey,
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül ve Baﬂbakan
Recep Tayyip Erdo¤an’›n Washington ziyaretlerinin ard›ndan iki ülke aras›ndaki ekonomik
ve ticari iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi için yeni bir
çerçeve mekanizmas›n›n oluﬂturuldu¤unu
belirtti. Jeffrey, “Ekonomik iliﬂkilerimiz stratejik aç›dan ABD için çok önemli. Nisandan
beri s›k› bir ﬂekilde çal›ﬂarak ‘ABD ile Türkiye aras›ndaki ekonomik iliﬂkileri nas›l art›rabiliriz’ konusunu inceliyoruz. ﬁimdi her iki
hükümet de ekonomik ve ticari iliﬂkileri artt›rma konusuna kararl›” diye konuﬂtu.
DE‹K Türk Amerikan ‹ﬂ Konseyi’nin (TA‹K)
‹stanbul’da onuruna verdi¤i yemekte bir konuﬂma yapan Büyükelçi Jeffrey, Türkiye’nin
AB ile ticaretinde patlama yaﬂan›rken, Ortado¤u bölgesi yan› s›ra Rusya ve Afrika pazarlar›nda da ticaretinin önemli büyümeler kaydetti¤ini belirterek, “Neden ABD’ye ticaret artm›yor” diye sordu. Jeffrey, mevcut durumda
ABD’den Türkiye’ye yönelik ticaretin daha
fazla oldu¤unu hat›rlatarak bu konuda yap›lan
çal›ﬂmalar› anlatt›. Jeffrey, “DE‹K ve iﬂ konseyleri yan› s›ra bir dizi STK’larla birlikte çal›ﬂarak öncelikle bu konuda bir envanter ç›kard›k. Say›n Babacan’›n da bulundu¤u toplant›larda ekonomik iliﬂkiler ele al›nd›. Ekonomik
ve ticari iliﬂkilerin artmamas›n›n nedenleri
araﬂt›r›ld› ve baz› teklifler geliﬂtirdik. ABD’nin
Türkiye ile iliﬂkisi sadece ekonomik istatistiklerden ibaret olmamal›d›r” dedi.

T‹CARET ÜÇ KAT ARTAB‹L‹R
HP, Dow gibi ABD’nin önde gelen baz› ﬂirketlerinin Türkiye’yi dünya için lojistik merkez
olarak kulland›¤›n› hat›rlatan Büyükelçi James
Jeffrey, ﬂöyle devam etti: “Türkiye ayn› zamanda askeri alanda, havac›l›kta ABD’nin tercih edilen orta¤›d›r. Boeing 787 Dreamliner’›n en
önemli parçalar›nda ve Skorsky helikopteri ile
ilgili çal›ﬂmalarda Türk sanayinin ortakl›¤› ile çal›ﬂ›l›yor. Ayn› zamanda otomobil sektöründe çal›ﬂmalar›m›z var. Örne¤in Türkiye’den otomotiv
yedek parçalar› al›yoruz. Önümüzdeki birkaç y›l
içinde özellikle bu alanlara daha fazla odaklanmak suretiyle iki ülke aras›ndaki ticaretin üç kat›na ç›kar›labilece¤ini düﬂünüyoruz.”

‹L‹ﬁK‹LER 20 YIL ÖNCES‹NE BENZ‹YOR
Yeme¤in aç›l›ﬂ›nda bir konuﬂma yapan TA‹K
Baﬂkan› Haluk Dinçer ise ABD Baﬂkan› Barack
Obama’n›n nisan ay›nda Türkiye’ye yapt›¤› ziyarette ortak ideal ve de¤erlere dayal› bir ‘model
ortakl›ktan’ söz etti¤ini an›msatarak, “Baﬂkan
Barack Obama, görevdeki ilk y›l›nda Türk liderleriyle ayr› ayr› dört kez bir araya geldi ve Türkiye ile ABD aras›ndaki politika koordinasyonu
Cumhurbaﬂkan› Özal’›n aram›zda oldu¤u yaklaﬂ›k 20 y›l önceki döneme çok benzer bir ﬂekilde
yürütülmeye baﬂlad›” dedi. (ANKA)

Budapeﬂte’nin SPA salonunu
Türk hamamc› iﬂletecek
DE‹K üyesi ve tarihi Çemberlitaﬂ Hamam›’n›n iﬂletme sahipleri bir taraftan modern ﬂehir insan›na hizmet vermek için
hamam› yenilemeyi sürdürürken, di¤er taraftan
Budapeﬂte’de yeni yat›r›mlar için kollar› s›vad›lar.

Ruﬂen Baltac› ve
Markus W. Lehto,
Budapeﬂte’de sadece
restorasyon çal›ﬂmas›
10 milyon euroyu
aﬂan bir hamamkompleks yat›r›m›
planl›yorlar.

YURDAGÜL UYGUN

Geçmiﬂi Romal›lara kadar uzanan, ‹stanbul’un fethinden sonra Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun tüm topraklar›nda yüzlercesi yap›lan hamamlar günümüzde
yerini modern “SPA”lara b›rak›yor. Ancak sadece temizlenmek de¤il, sosyalleﬂme alan› olarak da tarihte yerini alan
hamamlar, elbette SPA merkezlerinden
çok daha fazla s›cak bir yaﬂam alan› sunuyor. Mimarisi, tarihi ve yaﬂanm›ﬂl›¤›yla
günümüzde daha çok yabanc› turistlerin
tercih etti¤i hamamlar, kendilerini yenileyerek, modern Türk insan›n› da bu
özel mekânlara çekmek için çal›ﬂ›yor. ‹stanbul’un en eski hamamlar›ndan biri
olan ve Mimar Sinan imzas›n› taﬂ›yan
Çemberlitaﬂ Hamam› da yerli turisti hamam kültürüyle tekrar bir araya getirmek
için kollar› s›vam›ﬂ bulunuyor. Hamam›n
iﬂletmecileri ayn› zamanda Budapeﬂte’de
de yat›r›m yapmaya haz›rlan›yor.
Çemberlitaﬂ Hamam› iﬂletmesinin
Yönetim Kurulu Üyeleri Ruﬂen Baltac›
ve Markus W. Lehto, Budapeﬂte’de sadece restorasyon çal›ﬂmas› için 10 milyon euroyu aﬂan bir hamam-kompleks
yat›r›m› planl›yorlar. Baltac›, Budapeﬂte’de yat›r›m yapman›n iki avantaj› oldu¤unu söylüyor: “Birincisi orada hamam kültürü zaten var. ‹kincisi tarihi
mekânlar. Özellikle tarihi mekânlar konusunda çok ilgili biriyim. Çünkü di¤er
SPA’lar ya da banyolara göre çok büyük
bir pazarlama avantaj› sa¤l›yor. Ürünü
pazarlarken 400 y›ll›k bir mekân› sat›yorsunuz. Ayr›ca orada çok iyi bir kültür ve müﬂteri potansiyeli var.”
Baltac› ve Lehto projeleri için seçti¤i
tarihi mekân›, 100 ya da 200 y›ll›¤›na kiralayacak. Ön anlaﬂmas› yap›lan proje
için yetkili merkezlerden onay bekleyen
yat›r›m için sadece restorasyon maliyetinin 10 milyon euro oldu¤una iﬂaret
eden Lehto ise, “Yat›r›m maliyeti, tamamen orada ne yapaca¤›m›za ba¤l›. Çünkü orada bir de¤il, birkaç proje olabilir.
Hedefimiz orada bir havuz yarat›p, daha sonra büyütmek. Restorasyon maliyetinin üstüne iﬂletme, ﬂirketin yürütülmesi gibi rakamlar da eklenecek” diyor.
Budapeﬂte’de termal bir yap› oldu¤unu, göbek taﬂ› yerine bir havuzun yer

ald›¤›n› anlatan Baltac›, “Biz iki tane
klasik Türk hamam› koyuyoruz. ﬁehir
hamam›; yani göbek taﬂl› hamam. Kad›n ve erkek ayr› ayr›. Sonra beraber girecekleri termal bir havuz var. Bu havuz, Budapeﬂte’nin yap›lan ilk havuzu”
diyor. Budapeﬂte’de baﬂka bir mekân
için de iﬂletme talepleri oldu¤unu söyleyen Baltac›, bu mekân›n restorasyonunun bitti¤ini sadece iﬂletmek istediklerini belirtiyor. Budapeﬂte d›ﬂ›nda
Belgrad’da çok güzel bir yer oldu¤unu,
ilgilendiklerini ve gidip geldi¤ini anlatan Baltac›, “Ama sanki ilk basama¤›m›z, s›çrayaca¤›m›z yer Budapeﬂte’ymiﬂ
gibi geliyor bana” diyor.

HAMAMLAR YEN‹DEN ﬁEK‹LLEN‹YOR
Lehto ise, ‹stanbul d›ﬂ›nda Türkiye’nin farkl› ﬂehirlerinde yat›r›m yapmay› düﬂündüklerini söylüyor: “Ama odakl› olmak çok önemli. Sisteme do¤ru ﬂekilde, do¤ru ad›mlarla baﬂmak gerekiyor. ‹stanbul art› durumda. Çünkü özellikle turist piyasas› geliyor. Çemberlitaﬂ,
Ca¤alo¤lu, Galatasaray gibi ünlü hamamlar›n müﬂterilerinin yüzde 80-90’›
turistlerden oluﬂuyor. Bu, ayn› zamanda
bir iﬂ modeli, önemli bir gerçek. Çünkü
kültürleri bir ya da iki y›lda yaratmak
mümkün de¤il. Anadolu’da hamamlara
Türkler gidiyor, turistler neredeyse hiç
gitmiyor. Yani hamam kültürü orada tamamen farkl› ve günlük hayatta çok
önemli bir rol oynuyor. Ama uzun vadeli plan›m›zda bütün önemli yerlerde

DE‹K ÜYEL‹⁄‹ ÇOK
BÜYÜK AVANTAJ
Çemberlitaﬂ Hamam› iﬂletmesinin
Yönetim Kurulu Üyesi Ruﬂen Baltac›, DE‹K üyeli¤inin çok büyük
bir avantaj oldu¤unu söylüyor:
“DE‹K’e üye olurken bana birçok
avantaj sa¤layaca¤›n› düﬂündüm.
Birincisi DE‹K üyesi olarak bir yerde görüﬂmeye baﬂlamak ya da logosunu taﬂ›mak bile bir avantaj. Özellikle Türk büyükelçili¤inde ve benzeri yerlerde iﬂleriniz varsa
önemli kolayl›klar sa¤l›yor.”

olmay› istiyoruz.” Öte yandan Baltac›,
hamamlar›n yeniden ﬂekillenmesi gerekti¤ini söylüyor. Osmanl› döneminde
koﬂullar›n farkl› oldu¤unu anlatan Baltac› ﬂöyle devam ediyor: “O dönemde
hamamlar› finanse eden bir vak›f kurumu vard›. ‹htiyaç oldu¤unda restore
ediliyordu. Çünkü hamam iﬂletmesinin
maliyeti çok yüksektir. Günümüzde ise
binalar çok k›ymetli, eski olduklar› için
maliyetleri de çok yüksek. Eskiden hamamlar sadece y›kanmak için de¤il, sosyal mekânlardan da biriydi. Art›k televizyon, al›ﬂveriﬂ merkezleri var. Yaﬂam de¤iﬂti. Bu nedenle yeni bir ﬂekil vermek
laz›m hamamlara. Yani iﬂin içine güzellik, sa¤l›k kat›p farkl› ﬂekillendirmek laz›m. Tabii tarihi dokuyu bozmadan.” Os-

manl› döneminde çamur banyolar› oldu¤unu anlatan Baltac›, kil uygulamalar›n›n
yeniden baﬂlayabilece¤ini, kapl›ca uygulamalar›n›n hamamlarda da uygulanabilece¤ini söylüyor. Sa¤l›kl› kalmak ve tekrar sa¤l›¤a kavuﬂmak için insanlar›n büyük bir k›sm›n›n kapl›ca ve termal tesisleri kulland›¤›n› anlatan Baltac›, “Bunun
için de bir zaman ay›rmak, tatil program›
yapmak zorundas›n›z. Genç kuﬂak a¤r›lar baﬂlayana kadar bu tip mekanlar›
kullanm›yor. Oysa bunlar› düzenli kullanmak, a¤r›lar›n da baﬂlamamas›n› sa¤l›yor. Dolay›s›yla bu uygulama ﬂehrin içinde, günlük hayat›n bir parças› olarak
sa¤lanabilir. Uygun bir iç yap› oluﬂturulursa maliyeti çok ucuza gelir tabii” diyor.
Halen Çemberlitaﬂ Hamam›’nda ‹stanbul Üniversitesi ile birlikte geliﬂtirdikleri
aromaterapik ya¤ masajlar›, yüz maskesi,
kad›nlar bölümünde bir kür havuzu oldu¤unu anlatan Baltac›, önümüzdeki
dönemde çamur banyolar›n› uygulamaya koyacaklar›n› söylüyor. Hamam› günümüz koﬂullar›na uygun hale getirmek için 2 milyon dolara yak›n bir yat›r›m yapt›klar›n› anlatan Baltac›, Çemberlitaﬂ Hamam›’n›n lokasyonunun çok
iyi oldu¤unu ve turizmden gelir elde ettiklerinin alt›n› çiziyor. Hamam kültürünün bilinirli¤inin artmas› için medyay›
kullanacaklar›n› kaydeden Baltac›, “Ama
ﬂu anda bu konuda özellikle yavaﬂ davran›yoruz. Baz› ﬂeyler deneme aﬂamas›nda. Önce bunu bizim kendi bünyemizde
sindirmemiz laz›m” diye konuﬂuyor.
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Devlet Bakan› Faruk Çelik, “D›ﬂ Türkler Baﬂkanl›¤› bünyesinde DE‹K, baﬂkanl›¤›n ekonomik ve ticari aç›dan gözü kula¤› olmal›” dedi.
Kuruluﬂ çal›ﬂmalar› devam
eden D›ﬂ Türkler Baﬂkanl›¤› için
Devlet Bakan› Faruk Çelik, DE‹K
ve DT‹K’in ‘ekonomik ve ticari’
aç›dan gözü kula¤› olmas›ndan
duyaca¤› memnuniyeti dile getirdi. Dünya Türk ‹ﬂ Konseyi
(DT‹K) Avrupa Bölge Komitesi,
12-13 Ocak 2010 tarihlerinde
yurtd›ﬂ›nda yerleﬂik Türk giriﬂimcilerin sorunlar›n›n dile getirilip,
çözüm sa¤lanabilmesi için resmi
temaslarda bulunmak üzere Ankara’da resmi bir ziyaret gerçekleﬂtirdi. Devlet Bakan› Hayati Yaz›c›, Devlet Bakan› Faruk Çelik,
Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat
Ergün’ün makamlar›na gerçekleﬂtirilen ziyaretlere Avrupa Bölge
Komitesi Baﬂkan› Turgut Toruno¤ullar›, Baﬂkan Yard›mc›s› Osman
ﬁahbaz, Haf›z Karada¤, Hakan
Karaalio¤lu, Ahmet Ziya Küçük,
‹srafil Dursun kat›ld›. Yurtd›ﬂ›nda
yerleﬂik Türk giriﬂimcilerin sorunlar›n›n konuﬂuldu¤u ziyaretlerden

olumlu sonuçlar al›nd›. Türklerden sorumlu Devlet Bakan› Faruk Çelik, ‘D›ﬂ Türkler Baﬂkanl›¤›’n› yurtd›ﬂ›nda yerleﬂik Türklerin sorunlar›n›n çözülebilmesi,
devlet deste¤ini arkalar›nda hissetmeleri amac›yla kurduklar›n›
söyledi. Baﬂkanl›¤›n çal›ﬂmalar›
çerçevesinde yurtd›ﬂ›ndaki Türklerin ç›karlar›na yönelik mevzuatlar düzenlenece¤ini kaydeden
Çelik, çal›ﬂmalar›n tek merkezde
toplanaca¤›n› belirtti.
Bakan Çelik, D›ﬂ Türkler Baﬂkanl›¤› bünyesinde; Balkanlar’da
ve Kafkaslar’da sivil toplum örgütleri ile hareket eden, ‘Kurumsal ‹liﬂkiler Daire Baﬂkanl›¤›’ oldu¤unu, görevinin de mesleki örgütler ile beraber çal›ﬂmalar gerçekleﬂtirmek oldu¤unu ifade etti.
Bu çerçevede DE‹K’in Dünya
Türk ‹ﬂ Konseyi ile yurtd›ﬂ›nda
yerleﬂik Türk giriﬂimcilere yönelik yapt›¤› çal›ﬂmalardan dolay›,
kurulan baﬂkanl›¤›n ekonomik ve

ticari aç›dan gözü kula¤› olmas›ndan duyaca¤› memnuniyeti dile
getirerek, konunun takibi için vali yard›mc›s›na talimat verdi. Çelik, araçlar›n ülkeye giriﬂ ç›k›ﬂlar›
ile yaﬂanan sorunlar için, “Komite
üyelerinin belirtti¤i ﬂekilde uygulamada bir problem oldu¤u, Türk
müteﬂebbislerin giriﬂ ç›k›ﬂlar›na
izin verilmesi gerekti¤i” aç›klamas›nda bulundu.

PROSEDÜR EN AZA ‹NECEK
Bakan Çelik, tarihi eserlerin
restorasyonlar› ile ilgili çal›ﬂmalara yönelik iletilen bir soruya ise
“Çal›ﬂmalar› kendilerinin bakanl›klar›na ba¤l› T‹KA ile birlikte
yürüttüklerini, tarihi eserlerin envanterini ç›kararak, bu eserlerin
sorumluluklar›n› sivil toplum örgütleri, belediye baﬂkanlar›na vb.
birimlere yüklediklerini ve takibini
yapt›klar›” ﬂeklinde yan›tl verdi. 12
Ocak’ta Devlet Bakan› Hayati Yaz›c›’ya yap›lan ziyarette ise Bakan’›n sorumlulu¤unda olan
Gümrükler, T.C Baﬂbakanl›k Tan›tma Fonu, 2010 Avrupa ‹stanbul
Kültür Baﬂkenti ile ilgili konular
görüﬂüldü. Devlet Bakan› Yaz›c›
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yurtd›ﬂ›ndaki Türkler için bir aç›l›m gerçekleﬂtirilmesinin üzerinde
ciddi olarak durulmas›n›n ve Avrupa’daki Türklere maddi ve manevi olarak destekte bulunulmas›
gerekti¤inin alt›n› çizdi. Bakan Yaz›c›, gümrük kap›lar›ndaki araç ve
insan giriﬂ ç›k›ﬂlar›ndaki üzücü ve
yak›ﬂmayan durumun ortadan kald›r›lmas› ile ilgili olarak Maliye ve
Gümrük Müsteﬂarl›¤› ile ortak bir
çal›ﬂma gerçekleﬂtirilebilece¤ini
belirterek, iﬂadamlar› için bir istisna uygulanmas› ile ilgili çal›ﬂma
yap›labilece¤i bilgisini verdi.
Bakan Yaz›c›, ülkeye mal giriﬂ
ve ç›k›ﬂlar›ndaki prosedürlerin asgariye indirilmesi ile ilgili olarak,
01 Nisan 2010 tarihinden itibaren
bu iﬂlemlerin sanal ortamda gerçekleﬂtirilece¤i müjdesini verdi.
Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün ise, bakanl›k olarak çeﬂitli çal›ﬂmalar gerçekleﬂtirdiklerini, Serbest ticaret anlaﬂmalar› imzalad›klar›n›, vizeleri kald›rd›klar›n› belirterek, Türk iﬂadamlar›n›n yurt d›ﬂ›nda baﬂar›l› bir performans sergilediklerini, iletilen sorunlar›n de¤erlendirilece¤ini ve gerekli çal›ﬂmalar›n yap›laca¤›n› ifade etti.

Çelik, “D›ﬂ Türkler Baﬂkanl›¤›’n› yurtd›ﬂ›ndaki
Türklerin sorunlar›n› çözmek için kurduk” dedi.
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DE‹K, ‘D›ﬂ Türkler’in ekonomi gözü olacak
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Pakistan’la ortak yat›r›mlar
için yol haritas› çiziliyor
Çin’in yurtd›ﬂ› müteahhitlik sözleﬂme tutar› 2009’da 110 milyar dolar› aﬂt›.

Türkiyeli ve Çinli
müteahhitler iﬂbirli¤i
içinde çal›ﬂacak

Son dönemde geliﬂen Türk-Pakistan iliﬂkilerinin karﬂ›l›kl› görüﬂmeleri
h›zland›rmas›yla birlikte Türk iﬂadamlar›n›n ülkeye olan ilgisi artt›. Geçen
y›l düzenlenen yat›r›m seminerlerinin
ard›ndan iki ülke aras›nda ekonomi
canland›rma stratejisinin sonuçlar› yavaﬂ yavaﬂ ortaya ç›k›yor. Geçen ay da
Pakistan’›n Pencap Eyaleti Baﬂbakan›
ﬁahbaz ﬁerif, beraberinde eyalet bakanlar›, hükümet yetkilileri ve yaklaﬂ›k 110 iﬂadam›ndan oluﬂan kalabal›k
bir heyetle Türkiye’yi ziyaret etti. Bu
ziyaret vesilesiyle 15 Ocak’ta Türk-Pakistan ‹ﬂ Konseyi’nin düzenledi¤i
Türk-Pakistan CEO Forumu, yeni anlaﬂmalar ve iﬂbirliklerine ön ayak oldu. Toplant›da konuﬂan Pencap Eyaleti Baﬂbakan› ﬁahbaz ﬁerif, iki ülke
aras›ndaki ticareti etkileyen gereksiz
engelleri ortadan kald›rman›n zaman›
geldi¤ini vurgulayarak bu konuyu Pakistan Baﬂbakan›’na da iletece¤ini ve
bir yol haritas› çizece¤ini söyledi. ‹ki
ülkenin e¤itim, sanayi, kimya sektörü,
tekstil, canl› hayvanc›l›k, süt ve süt
ürünleri iﬂleme gibi alanlarda önemli
iﬂbirli¤i f›rsatlar› bulundu¤una iﬂaret
eden ﬁerif, ﬂöyle devam etti: “Bir anlaﬂmaya varal›m ve diyelim ki ‘Bu üçdört alanda iﬂbirli¤i yapabiliriz, ortak
yat›r›mlar yapabiliriz’. Mutlaka bir-iki
tane ﬂeyi seçmemiz gerekiyor. Her ﬂeyi ayn› anda yapmak bizi sonuca götürmez. Bunlar tar›m, süt ve süt ürünleri, enerji santrallar› ve altyap› ihaleleri olabilir ki Türkiye altyap› inﬂaat›
konusunda son derece güçlü bir ülke.
Bu alanlara öncelik verebilir ve baz›
çözümler üretebiliriz. Pencap hükümeti tüm gücüyle bu projelerin arkas›nda olacakt›r.’’
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’la yapt›¤› görüﬂmeye de de¤inen
ﬁerif, 5-6 bin dolar maliyetle gerçekleﬂecek 4 bin megavatl›k hidroelektrik
enerji santral› ve 200 megavatl›k kö-

mür enerjisine dayal› santral için Türkiye’den yat›r›mc›lar› ülkesine davet
etti¤ini kaydetti. Türk-Pakistan ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan› Ali Irval› da iki ülke
aras›nda inﬂaat ve enerji alanlar›nda
iﬂbirli¤inin baﬂar›yla devam etti¤ine
iﬂaret ederek, Türkiye’nin en büyük
baraj inﬂaat gruplar›n›n Pakistan’daki
büyük bir baraj projesinde çal›ﬂt›¤›n›
kaydetti. Tekstil sektöründeki iﬂbirli¤inin de devam etti¤ini söyleyen Irval›, Pakistan’daki tekstil sektöründe ihtiyaç duyulan ekipman›n Türkiye’de
imal edildi¤ini dile getirdi.
Irval›,
“Tekstil
sektöründeki
iﬂadamlar›m›z› Pakistan’da yat›r›m
yapmaya teﬂvik ediyoruz. Pakistan’da
iﬂgücü maliyetlerinin düﬂük olmas›
önemli avantajlar sa¤layacakt›r’’ dedi.
‹ki ülke aras›nda 1 milyar dolar d›ﬂ
ticaret hacmi bulundu¤unu kaydeden
Irval›, ‘’Gelecek y›l için 2 milyar dolarl›k bir ticaret öngörülmektedir. Buradaki en önemli nokta, do¤rudan bir ulaﬂt›rma hatt›m›z yoktur. ‹talya ya da Singapur limanlar›ndan yap›lmaktad›r halbuki ‹stanbul’dan Lahor’a 5 günde mallar› götürmek mümkün’’ diye konuﬂtu.

ZORLU, PROJELER‹N‹
TAMAMLAYACAK
Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO)
Murat Sungur Bursa, Pakistan’da rüzgâr enerjisi alan›nda 50 megavatl›k bir
yat›r›m düﬂündüklerini ve bunun 5
megavat›n›n ﬂu anda kurulmuﬂ oldu¤unu belirtti. Bursa, “‹lave bir 250
megavatl›k kapasiteyle devam etmeyi
düﬂünüyorduk ancak dünya ekonomisindeki dalgalanmalar ve Pakistan’›n karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u riskler nedeniyle finansman sa¤lamakta çok
baﬂar›l› olamad›k’’ diyerek, uluslararas› finans kuruluﬂlar›yla müzakereler
sona erdikten sonra projelerini ta-

100 M‹LYON DOLARLIK ANLAﬁMA ‹MZALANDI
■ Forumda, Türkiye ve
Pakistan’dan firmalar
aras›nda yaklaﬂ›k 100
milyon dolarl›k anlaﬂma
imzaland›. ‹mza töreninde;
■ Al-Ghazi Tractors, Zirve
Plastik ile y›ll›k 1 milyon
dolar Genpart D›ﬂ Ticaret ile
15 milyon dolar
mamlayacaklar›na inand›¤›n› kaydetti.
Bursa, Pakistan’a yat›r›m karar› al›rken ülkedeki siyasi riskleri bildiklerini
belirterek, ülkelerdeki sektörel unsurlar› ve yat›r›m iklimini incelediklerinde ise, Pakistan hükümetinin uygun
bir yat›r›m ortam› yaratmak için her
türlü önlemi ald›¤›n› gördüklerini dile
getirdi. Murat Sungur Bursa, “Pakistan’daki bürokratik kolayl›klardan çok
memnun kald›k. Örne¤in Türkiye’de
bununla k›yaslanabilir bir kolayl›k,
olumlu ortam bulam›yorum. Bu nedenle Pakistan’da daha fazla yat›r›m
yapma niyetimiz var’’ dedi.
Pakistan gibi ülkelerde yabanc› yat›r›mc›lar›n hep ülke riskinden ﬂikâyet
etti¤ini, finans kuruluﬂlar›n›n da hep
masan›n üzerine ilk engel olarak ‘bu
ülkede çok fazla risk var’ varsay›m›n›
koydu¤unu ifade eden Bursa, bu nedenle o ülke hükümetinin ortam› kolaylaﬂt›r›c› olman›n yan› s›ra farkl› yat›r›m kararlar› parametrelerini bir araya getirmekte de önemli bir rol üstlenmesi gerekti¤ini anlatt›. Pakistan
yat›r›mlar›nda tamamen özel finans
kurumlar›na dayand›klar›n› kaydeden
Bursa, sözlerini ﬂöyle sürdürdü: ‘’Bu
her zaman tercih edilen bir ﬂey de¤il.
Özel finans kurumlar› her zaman kolay yolu tercih ediyorlar. Belli bir metni bir ﬂekilde bilgisayarda üretildi¤i
ﬂekilde yerine getirmedi¤inizde bir
sonraki aﬂamaya geçemiyorsunuz.
Kamu sektörü bütün yap›daki eksiklikleri giderebilir. Bunu da iki farkl›
ﬂekilde yapabilir. Ulusal kaynaklar›n
do¤ru olarak tahsisini sa¤layabilir. Bir

■ Ali Akbar Enterprises,
Cansu Sulama ile 1,5
milyon dolar ve Pollen
Seeds Corporation ile 2
milyon dolar,
■ 4B Group, Verscom ile 30
milyon dolar ve Greenlife
Seeds ile 50 milyon dolarl›k
anlaﬂma imzalad›.
de hükümetler gerekli müdahaleleri
yaparak, bütün izinleri sa¤layarak,
uzun vadeli ba¤lant›lar› sa¤layabilirler. Uluslararas› finans kurumlar›n› da
devreye sokmak laz›m. Bunun da
ötesinde hükümetlerin uluslararas› finans kurumlar›yla birlikte de çal›ﬂmas› laz›m. Bütün bu taraflar uyum içinde çal›ﬂt›¤› takdirde baﬂar›l› bir proje
yap›lmas› da garantilenmiﬂ olur.’’

DIﬁ T‹CARET 2 M‹LYAR
DOLARA ÇIKMALI
Pencap Yat›r›m ve Ticaret Odas›
Üst Yöneticisi (CEO) Pir Saad Ahsanuddin de iki ülke aras›ndaki ticaret
hacminin yetersiz oldu¤unu ve en
az›ndan 2 milyar dolara ç›kmas› gerekti¤ini söyledi. Pakistan’da yabanc›
yat›r›mc›lara yönelik avantajlara iliﬂkin
bilgi veren Ahsanuddin, oluﬂturulacak
özel yat›r›m bölgelerinde 5 y›l süreyle
vergiden muafiyet, 5 y›ll›k amortisman, yak›t maliyeti bulunmamas›,
makine ve ekipman için gümrük vergisi al›nmamas› gibi teﬂvik unsurlar›
bulundu¤unu anlatt›. Ahsanuddin,
Pencap’ta, 5 y›ll›k dönemde ortalama
yüzde 7,5’lik büyüme h›z› yakalad›klar›n› belirterek, 92 milyon nüfusa sahip eyaletin GSY‹H aç›s›ndan dünyan›n 42. büyük ekonomisi oldu¤unu
kaydetti. Coca Cola Güney Avrasya
Üst Yöneticisi (CEO) Selçuk Erden
ise, Coca Cola olarak Pakistan’da 50
bin ailenin geçimini sa¤lad›klar›n› belirterek, “Önümüzdeki y›llarda birkaç
yüz milyon dolarl›k yeni yat›r›m› Pakistan’a götürece¤iz’’ diye konuﬂtu.

Hindistanl› diplomatlar DE‹K’teydi
Türk-Hindistan ‹ﬂ Konseyi, Hindistanl› diplomatlar heyetinin ziyareti
bünyesinde 20 Ocak’ta TOBB Plaza’da bir toplant› düzenledi. Türk-Hint
‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Cefi J. Kamhi’nin
ev sahipli¤inde düzenlenen toplant›ya
30 kadar diplomat kat›ld›. Kamhi, Türkiye ithalat›n›n neredeyse yüzde
13’nün Asya-Pasifik bölgesine yap›ld›¤›na dikkat çekerek, “‹hracat›m›z›n sadece yüzde 3,5’i bu bölgeye gitmekte.
Türkiye’nin bu bölgeye yapt›¤› ihracatta istenen düzeyin yakalanamamas›na iliﬂkin firmalar›m›z taraf›ndan dile
getirilen konular; bölge ülkelerinin
özel sektörleri ile aram›zdaki bilgi ve

iletiﬂim eksikli¤i ve bölge ülkelerinin
ihraç mallar› ile Türkiye’nin ihracat
portföyü aras›ndaki benzerli¤idir. Dolay›s› ile yeni bir d›ﬂ ticaret paradigmas›na ihtiyac›m›z var” dedi. Hindistan, Kore ve ASEAN ülkeleri ile yap›lacak olan serbest ticaret anlaﬂmalar›n›n bu do¤rultuda büyük öneme sahip oldu¤unu belirten Kamhi, ﬂöyle
devam etti: “Ayr›ca D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›m›z›n da bu konuda son derece
etkin çal›ﬂmalar yürüttü¤ünü biliyorum. 26 Ekim 2009 tarihinde D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›nda düzenlenen toplant›da, küresel ekonomik krizin dünya ekonomileri üzerindeki daralt›c› et-

kisinin bir sonucu olarak ihracatç›lar›m›z›n alternatif hedef pazarlara yönlendirilmesinin önem kazand›¤› ve
uluslararas› ticaretteki bu e¤ilimin hedef pazarlar hakk›nda ihracatç›lar›m›z›n do¤ru ve zaman›nda bilgilendirilmesini her zamankinden daha gerekli
ve k›ld›¤› de¤erlendirildi.” Türkiye ile
Hindistan aras›ndaki ticari ve ekonomik iliﬂkilerin giderek artan bir seyir
izledi¤ini anlatan Kamhi, 2004 y›l›nda
uzun süredir hedeflenen 1 milyar dolar “psikolojik s›n›r›n” aﬂ›lmas›yla günümüzde Hindistan ile ticaret hacminin yaklaﬂ›k 2.5 milyar dolar de¤erinde gerçekleﬂti¤ine iﬂaret etti.

Cefi J. Kamhi
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Romanya ile
iﬂ birli¤i
imkanlar›
görüﬂüldü
TBMM D›ﬂ ‹liﬂkiler Komisyonu Baﬂkan›’n›n davetlisi olarak
Türkiye’ye bir ziyarette bulunan
Romanya Senatosu D›ﬂ Politika
Komisyonu Baﬂkan› Titus Corletean ve beraberindeki heyet ile
22 Ocak 2010 tarihinde ‹stanbul’da bir toplant› düzenlendi.
Türk-Romen ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›
Fatih Karamanc› ve ‹ﬂ Konseyi
Yürütme Kurulu Üyelerinin yan›
s›ra Romanya ile iﬂ yapmak isteyen iﬂadamlar›n›n yer ald›¤› yuvarlak masa toplant›s›nda iki ülke aras›ndaki iliﬂkiler ve iﬂbirli¤i
imkanlar› ele al›nd›. Romanya
Senatosu D›ﬂ Politika Komisyonu Baﬂkan› Titus Corletean
yapt›¤› konuﬂmas›nda Ankara’da gerçekleﬂtirdikleri temaslara iliﬂkin bilgi verdi. Türkiye
ile stratejik ortakl›k düﬂündük-

büyümesinin beklendi¤ini söyleyen
Özye¤in, “Çin ise yüzde 10 büyüme
potansiyeline sahip. Türkiye ekonomisinin de yüzde 4-5 büyümesi ve
dünyan›n en çok büyüyen ekonomilerinden biri olmas› bekleniyor.
Çin ABD ve Avrupa ihracat ekonomisine dayal› bir büyüme modeli izliyordu ancak bu bölgelerin büyüme h›zlar›n›n yavaﬂlamas›yla
Çin’in Türkiye ile iliﬂkilerini geliﬂtirerek kendi ekonomisindeki yavaﬂlamay› yavaﬂlatmas› gerekti¤ini
düﬂünüyorum” ﬂeklinde konuﬂtu.

‹ﬁADAMLARININ B‹RB‹R‹N‹
TANIMASI LAZIM
Çin’in 2.5 milyon rezervini hizmet ihrac› için uzun vadeli kredi
olarak sa¤lamas› durumunda iki ülke iliﬂkilerinin büyük geliﬂme gösterece¤ine de¤inen Özye¤in, ﬂöyle
devam etti: “Türkiye’nin sadece
enerji sektöründe 2 bin 500 megavatt’l›k yeni tesis oluﬂturmas› laz›m.
Bu da önümüzdeki 10 y›lda 100
milyar dolarl›k bir yat›r›m demektir. ‹ki ülke iliﬂkilerinin s›k›laﬂt›r›lmas› ve iﬂadamlar›n›n birbirlerini
daha iyi tan›mas› laz›m. Termik
santrallarda iﬂbirlikleri mevcut. Bin
500 megavatt kapasiteli bir santral
için Çinli üreticilerle görüﬂülüyor.
Libya’da ciddi iﬂbirlikleri söz konusu ve Litvanya’da 200 milyon dolarl›k iﬂ yap›yorlar. Yüksek bütçeli
projelerde bütçeyi dörde bölüp
China Investment Corporation ortak olarak al›n›rsa iliﬂkiler daha
sa¤lam temellere oturur.” Çin
Uluslararas› Müteahhitler Derne¤i (CHINCA) Baﬂkan Yard›mc›s›
Chi Changhai ise, iki ülke firmalar›n›n üçüncü ülkelerde oluﬂturacaklar› iﬂbirliklerinin ﬂirketlerin
geliﬂimi aç›s›ndan önemli oldu¤unu söyledi. Changhai, 2009 y›l›nda üyelerinin yurtd›ﬂ› müteahhitlik sözleﬂme tutar›n›n 110 milyar dolar› aﬂt›¤›na dikkat çekti.

Fatih
Karamanc›

lerini ifade ederek bu ortakl›¤›
oluﬂturulacak eylem plan› çerçevesinde somut projelerle güçlendireceklerini belirten Corletean, Romanya’n›n NATO üyeli¤ine destek veren Türkiye’yi AB
üyelik sürecinde destekleyeceklerini söyledi. Türk-Romen ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Fatih Karamanc› ise,
Romanya’daki Türk yat›r›mlar›n›n
önemine dikkat çekerek Romen
iﬂadamlar›n›n Türkiye’de yat›r›m
yapmas› gerekti¤ini vurgulad›.
Karamanc› ayr›ca, Türk vatandaﬂlar›n›n Romanya vizesi konusunda yaﬂad›¤› s›k›nt›lar›n ticareti
olumsuz etkiledi¤ini vurgulad›. Garanti Bankas› Genel Müdür Yard›mc›s› Zekeriya Öztürk de Romanya’daki yat›r›mlar› hakk›nda bilgi
vererek, kriz döneminde ülkede ald›klar› önlemlerden bahsetti.
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Geçen ay 110 iﬂadam›yla Türkiye’ye gelen Pakistan’›n Pencap Eyaleti Baﬂbakan› ﬁahbaz ﬁerif, Türkiye ile ortak yat›r›mlar yapabileceklerini ve gelecek için bir yol haritas› çizeceklerini kaydetti.

Çinli ve Türk müteahhitlik firmalar›, yeni y›la hareketli baﬂlad›.
Çeﬂitli toplant›lar için Türkiye’ye
gelen Çinli heyet, Türk firmalar› ile
7 Ocak’ta özel bir görüﬂme yapt›.
DEIK/Türk-Çin ‹ﬂ Konseyi ve Çin
Uluslararas› Müteahhitler Birli¤i
(CHINCA) ile Türk müteahhitlik ve
finans sektöründen 30 firma temsilcisi, DEIK’te gerçekleﬂtirilen toplant›da yeni iﬂ ba¤lant›lar›n› konuﬂtu. Toplant›ya, Türk-Çin ‹ﬂ Konseyi
Baﬂkan› Hüsnü Özye¤in ev sahipli¤i yapt›. Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› da gerçekleﬂtiren Özye¤in, Türk müteahhitlik sektörünün son 40 y›lda yurtd›ﬂ›nda gerçekleﬂtirilen projelerle
geldi¤i noktaya de¤indi. Özye¤in,
“Bugün dünya çap›nda bak›ld›¤›nda,
Türk müteahhitleri, Çinli müteahhitlerden sonra en çok proje alanlar
aras›nda yer al›yor. Rusya’da Türk
müteahhitleri birinci s›rada bulunuyor. Bu biraz da Türk müteahhitlerinin hiçbir ﬂeyden y›lmamas›n›n göstergesi. Harp esnas›nda; Irak’ta Amerikan askerlerinin yemekhane ve
lojmanlar›n› Afganistan’da yol ve
birçok altyap› inﬂaat› yapt›lar. ‹ki ülkenin de inﬂaat mühendisleri ve iﬂçilerinin ortak noktas›; baﬂarma arzular› ve azimleri” dedi.
Müteahhitlik alan›nda dünyada
güçlü bir yap›ya sahip olan Türk
ve Çinli müteahhitlik firmalar›n›n
Türkiye’de ve üçüncü ülkelerde
önemli iﬂbirlikleri yapaca¤›na inand›¤›n› söyleyen ve bir inﬂaat mühendisi olarak, Çinli müteahhitlik
firmalar›n› takdir etti¤ini anlatan
Özye¤in, 2 bin iﬂçi ile 240 bin metrekare inﬂaat›n kabas›n› alt› ayda
bitirdiklerine dikkat çekti. Özye¤in,
Çinli müteahhitlerin Türkiye ve çevre ülkelerde fevkalade iﬂbirlikleri yapaca¤›na inand›¤›n› söyledi. Amerikan ekonomisinin önümüzdeki 10
y›l içinde yüzde 2-2.5, Avrupa ekonomisinin ise yüzde 1-1.5 oran›nda
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Benim için baﬂar›; hizmet, bilgi ve sevgi
üretip bunlar› paylaﬂabilmektir. ‹nsan›n
ailesi, arkadaﬂl›klar› ve profesyonel hayat›
için koydu¤u hedeflere ulaﬂabilmesi, kendi
potansiyelini yakalayabilmesi baﬂar›d›r.

Hep k›sa, düz ve temiz yol ve yöntemlerin
aray›ﬂ› içinde oldum. ‹letiﬂimde de öyle.
Kitab›m içinde seks ve ﬂiddet olmamas›na
ra¤men bir y›l dolmadan yedinci bas›m›na
giriyor. Demek ki, fayda sa¤l›yor.

BAﬁARI, ORTAMDAN VE KURUMDAN SOYUTLANAMAZ

Türkiye’nin en önemli profesyonellerinden biri Cem Kozlu.
‹ﬂ dünyas› için ismi art›k bir
marka de¤erinde. Kozlu, yönetti¤i ﬂirketlerdeki baﬂar›s›n›n
YURDAGÜL
UYGUN
yan›nda hem akademik hem
de d›ﬂ ticarette ciddi katk›lar›
olan bir isim. Denison Üniversitesi Ekonomi
Bölümü’nden mezun olduktan sonra
1971’de Stanford Üniversitesi ‹ﬂ ‹daresi Fakültesi’nde yüksek lisans yapan ve çeﬂitli ﬂirketlerde yöneticilik yapan Kozlu, 1976 y›l›nda Türkiye’ye döndü. Türkiye’nin d›ﬂa kapal› ekonomisinde, ihracat›n lisansla yap›ld›¤›
dönemde, Komili’de ihracata odakland›,
önemli pazarlarda söz sahibi olunmas›n›
sa¤lad›. Yine o y›llarda üniversitelerde ihracat dersinin ad›ndan bile söz edilmez, uluslararas› pazarlama ise birkaç yabanc› kitaptan ö¤retilirken, Kozlu, Bo¤aziçi Üniversitesi’nde ‘Uluslararas› Pazarlama’ dersleri vermeye baﬂlad›. Ard›ndan da bugün hâlâ güncelli¤ini yitirmeyen ‘Uluslararas› Pazarlama’ kitab›n› kaleme ald›. ‘Sogo ﬁoﬂa, D›ﬂa Aç›lmada
Bir Japon Dersi’ kitab›nda Türkiye için bir model oluﬂturmak üzere Japon D›ﬂ Ticaret ﬁirketleri Sogo ﬁoﬂa’lar üzerine bir inceleme yapt›.
THY’de genel müdürlük ve yönetim kurulu
baﬂkanl›¤› yapan Kozlu, bu dönemi ‘Bulutlar›n Üstüne T›rman›rken’ adl› kitab›nda anlatt›.
Geçen y›l yay›nmlanan ‘Liderin Tak›m Çantas›’
ise yönetim kitaplar› aras›nda hala en çok konuﬂulan kitaplardan biri.
Kozlu, halen TAV Havalimanlar›, Hürriyet
Gazetesi, EVYAP, Kamil Yaz›c› Yönetim ve
Dan›ﬂma, Anadolu Endüstri Holding, CocaCola ‹çecek, Coca-Cola Bottling Co. Of Saudi
Arabia (Riyad), Trader Media East (Amsterdam), Godiva (New York) ve Global Investment House’un (Kuveyt) da aralar›nda bulundu¤u birçok ﬂirkette yönetim ve dan›ﬂma
kurulunda görev yap›yor. Ayn› zamanda DE‹K Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk-Rus ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan› ve eski milletvekili Dr. Cem
M. Kozlu ile ‘Liderin Tak›m Çantas›’n› elimize
ald›k, baﬂar›y›, liderli¤i ve DE‹K’i konuﬂtuk.
Sizce baﬂar›n›n tan›m› nedir? Mesela ﬂans
da gerekir mi baﬂar›l› olmak için? Lider’in
Tak›m Çantas› piyasada yaz›lan di¤er
kitaplardan farkl› olarak neler anlat›yor?
Baﬂar›n›n tan›m›, dolay›s›yla da ölçütü kiﬂiden kiﬂiye de¤iﬂir. Benim için baﬂar›; hizmet, bilgi ve sevgi üretip bunlar› paylaﬂabilmektir. ‹nsan›n ailesi, arkadaﬂl›klar› ve profesyonel hayat› için koydu¤u hedeflere ulaﬂabilmesi, kendi potansiyelini yakalayabilmesi baﬂar›d›r. ﬁans, baﬂar›y› yakalamakta
önemli rol oynar. Ancak, ﬂans kap›n›z› çald›¤›nda haz›r de¤ilseniz, uçar gider. Onun
için, sab›r ve azimle çal›ﬂmak, kendini geliﬂtirmek, soruﬂturup, araﬂt›r›p ö¤renmek baﬂar›n›n önkoﬂuludur; ama her zaman baﬂar›
için yeterli olmayabilir. ‹nsan›n imkânlar› geniﬂledikçe baﬂkalar› için ﬂans yaratmaya gayret etmesini ben bir görev biliyorum. En kestirme yolunun da bilgi ve deneyimlerinin
paylaﬂ›m› oldu¤una inan›yorum. Gençlerin
e¤itimine verece¤imiz her türlü destek onlar›n ‘ﬂans’›n› da bir ç›t art›r›r. Liderin Tak›m
Çantas›’n› yazarken, CNN’deki Baﬂar›n›n ‹zinde dizisini yaparken amac›m paylaﬂ›m ve
katk›yd›; sade benim de¤il baﬂkalar›n›n da
deneyimlerinin ve karﬂ›laﬂt›klar› engel, yaﬂad›klar› sorunlar ve yapt›klar› hatalar›n bilinmesinin gençler için yararl› olaca¤›na inan›yorum. Kitab›n genç yöneticiler kadar ebeveynlere hitap etti¤ini gözlemliyorum. Yap›t›n önerdikleri, yaﬂad›klar›mdan dam›t›lm›ﬂ
pratik yaklaﬂ›mlar; ama teorik çerçeveye de

CEM KOZLU’NUN
HAM‹LER‹
Cem Kozlu’nun
yazd›¤› Liderin
Tak›m Çantas›,
yönetim kitaplar›
aras›nda en çok
konuﬂulan
yay›nlardan biri.

ters düﬂmüyor ve kolayc› çözümler pazarlamaya çal›ﬂm›yor. Üstelik kitap k›sa. Çünkü
kurumsal hayat›n uyduruk jargonlar ve gereksiz yap›lanlarla karmaﬂ›k hale getirildi¤ine
inan›yorum. Hep k›sa, düz ve temiz yol ve
yöntemlerin aray›ﬂ› içinde oldum. ‹letiﬂimde
de öyle. ‹çinde seks ve ﬂiddet olmamas›na
ra¤men bir y›l dolmadan yedinci bas›m›na
giriyor. Demek ki, fayda sa¤l›yor diye düﬂünüyorum.

Sizce ﬂirketler mi,
yöneticiler mi baﬂar›l›d›r?
Baﬂar› ortamdan ve kurumdan soyutlanamaz. Çok insan kendilerinden önce döﬂenen taﬂlar›n, oluﬂturulmuﬂ tak›mlar›n, örülmüﬂ stratejilerin ve konjonktürün yard›m›yla
elde ettikleri baﬂar›l› sonuçlar›n sadece kendi gayretlerinden kaynakland›¤› kan›s›na var›p kibir, hatta küstahl›¤a kap›l›rlar.

Liderlik dersleri de veriyorsunuz.
Sizin lideriniz kim? Size göre bir
lider nas›l olmal›? Ayr›ca liderli¤in
genetik oldu¤unu düﬂünüyor
musunuz?
Liderlik ne genetiktir ne de karizmatik olmas› gerekir. Tek tip de¤ildir. Zamana, ortama, misyona göre farkl› tip lider gerekebilir.
Kitapta örnekler var. Ticari kurumlar kadar
tarihi de inceleyerek kendinize örnekler
oluﬂturabilirsiniz.

Üniversite e¤itimi için ABD’ye gittiniz.
Genellikle üniversite y›llar›, gelece¤e
haz›rlan›rken önemli deneyimler kazand›r›r. Sizin bu dönemde
edindi¤iniz deneyimler ilerideki
y›llar için neler kazand›rd› size?
Denison Üniversitesi’nde dört y›l bin ö¤renciye hizmet veren yemekhanede çal›ﬂt›m.
Garson olarak baﬂlad›m, baﬂgarson, yani yö-

neticisi olarak bitirdim. Kimse istemedi¤i benim de paraya ihtiyac›m oldu¤u için sabah
kahvalt›lar›na talip oldurdum. 6.30’da iﬂbaﬂ›
yapard›k. Erken kalkma temposuna al›ﬂt›m;
hayat boyu faydas›n› gördüm. Baﬂgarsonluk
yönetim deneyimi kazand›rd›. Mutfak ekibiyle garson kadrosu aras›nda diplomasi, denge
ve adalet sa¤lamas›n› ö¤rendim. Üniversiteye
konuﬂmac› getiren kulübün baﬂkanl›¤›n› yapt›m. O da bana hitabet ve tak›m kurup iﬂ bölümü yapma ve katip konusunda çok ﬂey ö¤retti. Stanford Üniversitesi’nde 106 karavanl›k
bir ö¤renci park›n›n bina amirli¤ini yapt›m iki
y›l. Dört kiﬂilik bir ekibim vard›. Çok yorulduk, ama iyi bir iﬂbirli¤i ve dayan›ﬂmayla alt›ndan kalkt›k. Bunlar ve toplam 14 y›l yatakhanelerde geçen yaﬂam›m özgüvenimi art›rd›,
mücadele azmi verdi. Yeni bir iﬂe girerken,
bilmedi¤im bir sektörde baﬂlarken korkmad›m. Hep “bu da talebelik gibi olsa gerek; sorar ö¤renir; çal›ﬂ›r çözerim” diye düﬂündüm.
Paylaﬂ›ma inand›kça hiçbir ortamda yaln›z
kalmayaca¤›ma kaniydim.

Türkiye’nin en önemli
profesyonellerinden biri olarak
de¤erlendiriliyorsunuz. Üniversiteye
baﬂlad›¤›n›z dönemde hayalleriniz,
hedefleriniz nelerdi?
E¤itim ve çal›ﬂmak için 13 y›l yurtd›ﬂ›nda
kald›ktan sonra 1976’da Türkiye’ye döndüm.
‹hracat ve uluslararas› pazarlama konusunda
epey deneyim kazanm›ﬂt›m, zevk al›yordum, iddiam vard›, katk›m da olabilece¤ine
inan›yordum. Komili’de ihracata odakland›k ve Libya, Ortado¤u, Rusya gibi pazarlarda söz sahibi olduk. Bo¤aziçi Üniversitesi’nde ilk defa ‘uluslararas› pazarlama ve ihracat idaresi’ derslerini baﬂlatt›m. Cenevre’ye gidip UNCTAD ve GATT
kütüphanelerinde araﬂt›rma yap›p, kalk›nmakta olan ülkeler için ders müfreda-

t› ve materyali üretmeye çal›ﬂt›m. Ö¤rencilerimin de teﬂvikiyle bunlar› 1982’de
‘Uluslararas› Pazarlama-‹lkeler ve Uygulamalar’ yap›t›nda toplad›m. Kitaptan bak›yorum; 1980’de ihracat›m›z 2.9 milyar,
ithalat›m›z da 7.5 milyar dolard›! Nereden nereye geldik? 100 milyar eﬂi¤ini aﬂt›k, 2023’te 500 milyar dolar hedefliyoruz. Kitap da ihracat›m›zla birlikte geliﬂti,
güncellendi, on bask›s› kullan›mda.

Baﬂar› ve liderlik konusunda uzman
biri olarak, DE‹K ve Türk-Rus ‹ﬂ
Konseyi’ni de¤erlendirir misiniz?
Türkiye’nin d›ﬂ ekonomik iliﬂkilerine
katk›lar›n› paylaﬂabilir misiniz?
DE‹K’in bu baﬂar›daki rolünü çok önemsiyorum. Çünkü d›ﬂ ticaret çok yönlü iliﬂki
ve bilgi a¤› üzerine kurulu. DE‹K bu bilgilerin üretilip paylaﬂ›lmas›nda ve iliﬂkilerin geliﬂtirilmesine düzenli, planl› ve olumlu rol
oynuyor. Örne¤in Say›n Cumhurbaﬂkan› ve
Baﬂbakan›m›z›n ve bakanlar›m›z›n ziyaretleri öncesi onlara sorun ve f›rsatlar› aktarmak
imkân› bulabildi¤imiz gibi, ziyaretler s›ras›nda onlar›n geliﬂtirdi¤i güven ortam› ve siyasi
iradenin bürokratik kurumlara ve muhataplar›m›za yans›mas› ve somut kazan›mlara
dönüﬂmesine özen gösteriyoruz. Moskova’da aktif olan temsilcili¤imiz konular›n
günlük takibini sürdürüyor. Her iki ülkede
di¤erinin tan›t›m ve imaj›n› güçlendirecek
ve ortak ç›karlar› vurgulayacak etkinlikler
yap›yoruz. Örne¤in, 2010’un ilk yar›s›nda
ülkemiz aras›ndaki “Stratejik Ortakl›k” tan›m›n›n alt›n› dolduracak, yarataca¤› ticari imkanlar› tart›ﬂacak bir toplant› ve Enerji ‹ﬂbirli¤i’nin çok kapsaml› biçimde masaya yat›r›laca¤› bir konferans düzenleyece¤iz. ‹kinci
yar›da da finans ve bankac›l›k alanlar› ve
turizm sektöründe iﬂbirli¤i konular›n› Rus
karﬂ›tlar›m›zla birlikte de¤erlendirece¤iz.

C M Y B

Hayat›mda yol gösteren, çok iyi
hamilerim de oldu. ‹kinci iﬂimde
bir ‹sviçreli müdürüm vard›. Birgün çok dikkatli, hata yapmamaya
çal›ﬂarak bütçe haz›rl›yordum. Bana, “Neden bu kadar u¤raﬂ›yorsun” dedi. O zaman iﬂin çok baﬂ›ndayd›m. Bütçe de k›rk elli bin dolar civar›nda. “Bak, ticaret yap›yoruz, ticaret riziko demektir. ‹cab›nda hata yapabilirsin, ben hatay›
affederim. Bak, kalemin ucunda
bir de silgi var, bu ne demek? ‹nsanlar hata yap›yor. Hata yap›nca
da silgiyi kullan›yor. Ama silgin
kurﬂunundan önce biterse o zaman
sende bir problem var demektir”
dedi. Babam, birçok konuda örnek
ald›¤›m kiﬂidir. O zamanlar çok
fark etmesem de, babam›n üzerimde çok etkisi vard›r. Rehber diyebilece¤im, s›k›nt›l› dönemlerimde okulda, iﬂ hayat›nda maddi manevi elimden tutan insanlar oldu.
Biri ekonomi hocamd›. Bölüm
baﬂkan›yd›. Babam› kaybetti¤imin
ikinci y›l›nda bu profesör, hem moral vererek hem de branﬂ derslerimde yard›mc› olarak bana sahip
ç›kt›. Ba¤›rsak kanseri oldu ve kütüphanesinin önemli k›sm›n› bana
b›rakt›. 60’l› y›llardayd› ve hepimiz fazla yaﬂamayaca¤›n› düﬂündük. ﬁu an seksen yaﬂ›n› geçti.
Onun o zaman bana gösterdi¤i yak›nl›k toparlanmamda büyük rol
oynad›. Baﬂka bir sefer de babam›n arkadaﬂ›, Necip Amca maddi
bir yard›m yapt› bana. Stanford’da master yaparken çok bunalm›ﬂt›m. Necip Amca arad›, nas›l oldu¤umu sordu. Ben de b›rakaca¤›m› söyledim. Bana beklememi söyledi. Bana göre master
yapmak da ﬂart de¤il, b›rak›r dönerim diye düﬂünüyorum. Babam›
kaybetmiﬂim, annem ve kardeﬂim
yaln›z, Türkiye’ye döneyim diye
düﬂünüyorum. Birkaç gün sonra
mektup geldi. “Baban istemezdi”
türünden, ikna edici bir mektup ve
içinde bin dolarl›k bir çek. “Madem çok büyük s›k›nt›n var en
az›ndan bu seneyi bitir, yine bu
kadar s›k›nt›n olursa ikinci y›l›
okumazs›n” diyor mektupta. O y›l›
bitirdim, sonra ikinci y›l› da
tamamlad›m geldim. Böyle ﬂeyler
insan›n yolunu de¤iﬂtiriyor bazen.

GÜZEL B‹R TAB‹R:
ÜSTÜNE VAZ‹FE DE⁄‹L!
Ben ﬂunu gördüm: Diyelim ki
bir ﬂirket masas›nda dört kiﬂiysek mutlaka bu dört kiﬂiden bir
veya ikisi “Ben çal›ﬂmak zorunday›m, üç çocu¤um var, arabam› yenileyece¤im ya da baﬂka
bir ﬂey yapaca¤›m, ben bu iﬂi
yürütmek zorunday›m” düﬂüncesiyle çal›ﬂ›r. Bir de bir veya
iki kiﬂi vard›r, onlar da ailelerini geçindireceklerdir ama bu iﬂle ilgili bir tutkusu, bir iddias›
vard›r. “Üstüne vazife de¤il!”
diye güzel bir tabir vard›r. Üstüne vazife olmayan› yapan
insan hayat›n daha ileri dönemleri için çok büyük güç
kazan›r. Birlikte çal›ﬂmak istedi¤im gençleri seçerken hayat›nda üstüne vazife olmayan
ne iﬂ yapm›ﬂ diye bakar›m.

C M Y B

DE‹K Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Kozlu, birçok insan›n
kendilerinden önce döﬂenen
taﬂlar›n yard›m›yla elde ettikleri baﬂar›l› sonuçlar›n
sadece kendi gayretlerinden
kaynakland›¤› kan›s›na var›p kibir, hatta küstahl›¤a
kap›ld›¤›n› belirterek “Baﬂar›, ortamdan ve kurumdan soyutlanamaz” diyor.
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SUR‹YE ‹LE ORTAK
SINIR KAPISI PROJES‹
Geçen y›l kald›r›lan
vizelerle beraber
hareketlenen TürkiyeSuriye d›ﬂ ticaretinin, bu
kez de ‘ortak s›n›r kap›s›’
ve ortak tar›m projeleri
ile ivme kazanmas›
bekleniyor.

Türkiye-S›rbistan iliﬂkileri karﬂ›l›kl› görüﬂmelerle geliﬂmeye devam ediyor.

‘S›rbistan’la iﬂbirli¤inin
ayr› bir önemi var’

Hisarc›kl›o¤lu, Suriye’de yapt›¤› görüﬂmelerde kurulabilecek iﬂbirli¤i f›rsatlar›na da de¤indi.

Büyükelçilerle
çal›ﬂma yeme¤i
DE‹K/Türk-Afrika ‹ﬂ Konseyleri, 12 Ocak’ta, Ankara’da Afrika’ya atanan büyükelçiler ile
bir çal›ﬂma yeme¤i düzenledi.
Ankara Trilye Restoran’da TürkAfrika ‹ﬂ Konseyleri Baﬂkan›
Tamer Taﬂk›n’›n ev sahipli¤inde
Uganda, Fildiﬂi Sahili, Gana,
Angola ve Mali’ye yeni atanan
Türk büyükelçilerinin kat›ld›¤›
yemekte, DE‹K’in Afrika aç›l›m
stratejisi ve ‹ﬂ Konseyleri faaliyetleri ile iﬂ dünyas›n›n Afrika ülkelerinde yaﬂad›¤› sorunlar dile
getirildi. Yemek sonunda büyükelçilere, ilgili ülkeler ve Türk-Afrika ‹ﬂ Konseyleri’nin faaliyetlerine iliﬂkin bilgi notu sunuldu.

Nam›k Tan,
DE‹K’le görüﬂtü
Türk-Amerikan ‹ﬂ Konseyi, yeni ABD Büyükelçisi Nam›k Tan
onuruna 15 Ocak 2010 akﬂam›
bir kokteyl prolonge düzenledi.
‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Haluk Dinçer’in ev sahipli¤ini yapt›¤› kokteyle D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› mensuplar›, iﬂadamlar› ve medya mensuplar›ndan oluﬂan yaklaﬂ›k 50 kiﬂi kat›ld›. Davette, Baﬂkan Haluk
Dinçer, ‹ﬂ Konseyi faaliyetlerini
anlatan ve Türk-Amerika ikili iliﬂkilerini de¤erlendiren bir konuﬂma yaparak büyükelçiye ‹ﬂ Konseyi ad›na bir plaket takdim etti.

müzdeki dönemde geliﬂtirilmesi öngörülecek projeleri ortaya koyan Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye-Suriye aras›nda
ortak s›n›r kap›s› sistemine geçilmesinin iﬂadamlar›n›n iﬂlerini kolaylaﬂt›raca¤›n› ve bu ﬂekilde pasaport kontrol
ve gümrük iﬂlemleri için tek geçiﬂ
noktas› olaca¤›n› ifade etti.

‹LAÇ SEKTÖRÜNDE ‹ﬁB‹RL‹⁄‹
Hisarc›kl›o¤lu, Suriye ziyareti s›ras›nda yapt›¤› görüﬂmelerde iki ülke aras›nda kurulabilecek iﬂbirli¤i
f›rsatlar›na da de¤indi. Özellikle
Suriyeli iﬂadamlar›n›n ilaç sektöründe Türk iﬂadamlar› ile iﬂbirli¤i
yapmak istediklerini söylemeleri
üzerine ortak bir etkinlik düzenlenebilece¤i görüﬂüldü. Hisarc›kl›o¤lu, müteahhitlik sektöründe Suriyeli firmalar›n Türk müteahhitlere
güvenmesi gerekti¤ini söyleyerek,
Türkiye’nin müteahhitlik sektöründe ABD’den sonra ikinci konumda
oldu¤una iﬂaret etti. Hisarc›kl›o¤lu
ayr›ca, Suriye’ye giriﬂlerde kamyonlara uygulanan konvoy uygu-

lamas›n›n günde bir defa yerine
iki defa yap›lmas›n›n gümrük kap›lar›ndaki y›¤›lmalar› engelleyece¤ini ve kamu ihalelerinin aç›l›ﬂ
ve kapan›ﬂ› aras›nda uzun zaman
geçti¤ini belirtti.

72 M‹LYAR DOLARLIK YATIRIM
Suriye Baﬂbakan› Naji Otri, ortak s›n›r kap›s›n›n yan› s›ra s›n›r ﬂeridinde baﬂta turizm ve tar›m olmak üzere kapsaml› projelere imza
at›labilece¤ini aktard›. Suriye’deki
may›nl› bölgenin temizlenmesiyle
birlikte daha fazla iﬂbirli¤inin ortaya ç›kaca¤›n› ifade eden Otri,
bu sayede ekonomik canlanman›n ve ticaret hacminin, istenilenin daha üstünde bir noktaya gelece¤ini belirtti. Baﬂbakan Otri,
Suriye’de dört sanayi bölgesinin
faaliyette oldu¤unu, artan sanayi
iﬂletmeleri ile birlikte enerji ihtiyac›n›n da yüzde 8 oran›nda art›ﬂ
kaydetti¤ini, bu noktada enerji
üretimi konusunda Türk firmalar›n›n Suriye’de yat›r›m yapabilecek-

lerini aç›klad›. Ortaya ç›kacak
enerji ihtiyac›n›n Suriye aç›s›ndan
büyük önem taﬂ›d›¤›n› söyleyen Otri, bu alanda Türk firmalar›na güvendiklerini de ekledi. 2015 y›l›na
kadar kamu sektörü taraf›ndan baﬂta altyap› olmak üzere 50 milyar dolar, özel sektör taraf›ndan ise 22
milyar dolar tutar›nda yat›r›m öngörüldü¤ünü belirten Otri’ye karﬂ›l›k
Hisarc›kl›o¤lu, Türk ﬂirketleri olarak
bu süreçte aktif olmak istediklerini
belirterek, “Neler baﬂard›¤›m›z›
Irak’ta gördünüz” sözleriyle Otri’den destek istedi.

VATANDAﬁLIK TEKL‹F‹ GELD‹
Hisarc›kl›o¤lu’nun önderli¤inde
yap›lan ziyaret s›ras›nda yaﬂanan
bir geliﬂme iﬂadamlar›n› sevindirdi. Baﬂbakan Naji Otri, DE‹K/Türk-Suriye ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Ruhsar Pekcan’a vatandaﬂl›k
teklif etti. Pekcan, teklife henüz
yan›t vermemekle birlikte Baﬂbakan’a teﬂekkürlerini sundu.

Ukrayna ile STA çal›ﬂmas› sürüyor
Kiev Büyükelçisi Ahmet Bülent Meriç, Ukrayna ile görüﬂmeleri devam eden Serbest Ticaret
Anlaﬂmas› metninin bu y›l nihai
ﬂeklini almas›n› hedeflediklerini
söyledi. DE‹K, 11 Ocak’ta yeni
atanan Kiev Büyükelçisi Ahmet
Bülent Meriç ile bir tan›ﬂma toplant›s› gerçekleﬂtirdi. DE‹K Türk
Ukrayna Yürütme Kurulu üyeleri,
Türk Avrasya ‹ﬂ Konseyleri Koordinatörü Ça¤la Mazlum, ‹ﬂ Konseyleri Koordinatör Yard›mc›s› Elnur Osmanov ve Ukrayna pazar›nda faaliyet gösteren 10’dan fazla Türk ﬂirketinin üst düzey yöneticilerinin kat›ld›¤› toplant›da büyükelçi, Ukrayna’n›n Türkiye için
önemli bir ülke oldu¤unu belirterek, Ukrayna’daki siyasi ve ekonomik geliﬂmelerle ilgili görüﬂlerini kat›l›mc›larla paylaﬂt›.
Ülkedeki siyasi istikrars›zl›¤›n
iﬂadamlar›n› çok zorlad›¤›n› belirten Büyükelçi Meriç, bu durumun
çeﬂitli kademelerde yönetim zafiyeti do¤urdu¤unu ve ekonomik
hayat› düzenleyen mevzuat reformu çal›ﬂmalar›n›n çok yavaﬂ ilerledi¤ini söyledi. Zor ﬂartlara ra¤men, Türk iﬂadamlar›n›n Ukrayna’da faaliyet göstermesinden
duydu¤u memnuniyeti dile getiren Meriç, Türk firmalar›na destek için yo¤un çaba gösterdiklerini, bu çerçevede karﬂ›l›kl› vize
muafiyeti anlaﬂmas› üzerinde çal›ﬂmalar›n devam etti¤ini ve iki
ülke aras›nda görüﬂmeleri devam
eden Serbest Ticaret Anlaﬂmas›
(STA) metninin 2010 y›l› içerisin-

ve samimi bir diyalog içerisinde
yürütülmesi, iki ülkenin potansiyellerini bir araya getirmeleri, Balkanlar’›n en do¤usunda yer alan
Türkiye ile Balkanlar’›n en bat›s›nda yer alan S›rbistan’›n ortak bir
sinerji oluﬂturmalar› sadece Balkanlar co¤rafyas›n›n ekonomik
planda güçlendirilmesi anlam›na
gelmedi¤ini kaydetti. STA kapsam›nda 2015 y›l› itibar›yla iki ülkenin ekonomik iﬂbirli¤inin entegrasyon düzeyine ulaﬂmas› için çok
sa¤lam bir yol aç›lm›ﬂ olaca¤›n›
düﬂünen Vurdu, “‹ki devletin ilgili
kurumlar› olarak aç›lan bu iﬂbirli¤i
yolunun, Türk ve S›rp giriﬂimciler
ve firmalar taraf›ndan karﬂ›l›kl› ticaretle geniﬂletilerek bir bar›ﬂ ve
refah birlikteli¤ine dönüﬂece¤ine
olan inanc›m›z tamd›r” dedi.
‹ki ülke aras›ndaki h›zla geliﬂmekte olan iﬂbirli¤inin sadece ticaretle s›n›rl› olmad›¤›na de¤inen Vurdu, Türkiye-Yunanistan
Do¤algaz Boru Hatt› Projesi kapsam›nda S›rbistan, Karada¤ ve
Avusturya’ya kadar, tüm Balkan
ülkelerine do¤algaz sa¤lanmas›
konusunda çal›ﬂmalar›n devam
etti¤ine iﬂaret etti.

SIRB‹STAN’A YATIRIMIN
ÖZEND‹R‹LMES‹ GEREKL‹
Türk-S›rp ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›
Tamer Türker ise, S›rbistan’daki
yat›r›m imkânlar› konusunda bilgi
sa¤lanmas›, özellikle S›rbistan’›n
yabanc› yat›r›mc›lara sundu¤u
desteklerin iﬂadamlar›na aktar›lmas›, S›rbistan’a olan ilginin artmas› amac› ile her platformu de¤erlendirdiklerini anlatarak, ﬂöyle
devam etti: “Büyük çapl› Türk firmalar›n›n S›rbistan’a yat›r›m yapmaya özendirilmesi önemli. TürkS›rp ‹ﬂ Konseyi olarak hedefimiz
iki ülke ticari iliﬂkilerini potansiyeli yans›tacak bir seviyeye taﬂ›mak.
Türkiye ile S›rbistan aras›ndaki ticaret ve karﬂ›l›kl› yat›r›m pozisyonu potansiyelin çok alt›nda seyretmektedir. Ancak, son dönemde
ekonomik anlaﬂmalarda kaydedilen geliﬂmeler önemli” dedi.

Brezilya iﬂ forumu tart›ﬂ›ld›

Büyükelçi Meriç, Ukrayna’daki Türk firmalar›na destek vereceklerini söyledi.

de nihai ﬂeklini almas›n› hedeflediklerini vurgulad›. 2010 y›l› baﬂ›nda yap›lmas› planlanan devlet
baﬂkanl›¤› seçimlerinin ard›ndan
Ukrayna’da siyasi istikrar›n oluﬂaca¤› umudu taﬂ›d›klar›n› ifade
eden Meriç, bu geliﬂmenin Türkiye ile Ukrayna aras›ndaki siyasi
ve ticari ekonomik iliﬂkilerine
yeni bir ivme kazand›raca¤›n›
belirtti. Meriç, bu ay Ankara’da
Karma Ekonomik Komisyon
(KEK) toplant›s› yap›lmas›n›n
planland›¤›n›, bahar aylar›nda ise
Ukrayna’ya baﬂbakan düzeyinde
resmi ziyaret düzenlenmesi için
giriﬂimlere baﬂland›¤›n› söyledi.
Bu ziyaret s›ras›nda DE‹K
Türk/Ukrayna ‹ﬂ Konseyi öncü-

lü¤ünde iki ülke iﬂadamlar›n›n
bir araya gelece¤i kapsaml› bir iﬂ
forumu düzenlenmesini arzu ettiklerini söyleyen Meriç, bu alanda DE‹K’ten destek beklediklerini ve konuyu gerek Ukrayna gerekse de Türkiye’nin yetkili makamlar› nezdinde gündeme getirece¤inin alt›n› çizdi.
Toplant›da söz alan iﬂadamlar›, ﬂirketlerinin Ukrayna’daki faaliyetleri ile ilgili kat›l›mc›lar› bilgilendirerek, ülkedeki iﬂ olanaklar› ve
karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar üzerinde
durdu. Meriç, Ukrayna’daki Türk
diplomatik temsilcili¤inin bu ülke
pazar›nda faaliyet gösteren Türk
ﬂirketlerinin çal›ﬂmalar›na gereken
deste¤i verece¤ini etti.

C M Y B

Brezilya Büyükelçisi Ersin Erçin, 12 Ocak’ta DE‹K’in konu¤u
oldu. Büyükelçi ile yap›lan ve
TOBB Plaza’da gerçekleﬂen toplant›ya, Türk-Brezilya ‹ﬂ Konseyi
Baﬂkan› Aykut Eken, Türk-Meksika ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Varol Ziya
Dereli ve Türk-Meksika ‹ﬂ Konseyi Üyesi Serhan Süzer ile Türk
Amerika ‹ﬂ Konseyleri Koordinatörü Serra Tanman ve Koordinatör Yard›mc›s› Merih Kepez kat›ld›. Toplant›da 26 May›s’ta Brezilya’da düzenlenecek olan TürkBrezilya ‹ﬂ Forumu’na, Sao Paulo
Eyaleti Sanayiciler Federasyonu’nun (FIESP) karﬂ› kanat kuruluﬂu olan DE‹K’in organizatör olarak
kat›l›m›n›n
gere¤i
ve
TOBB/DE‹K Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun Forum’a kat›l›m›n›n önemine de¤inildi. Görüﬂmede ayr›ca Brezilya ile ortak ticaret
odas› kurulmas›na ön ayak olunmas› gerekti¤i ve Brezilya ile geliﬂen iliﬂkiler dahilinde uzun vadeli
planlar yaparak gerekirse çal›ﬂanlara Portekizce ö¤retilmesinin
plan dahiline al›nmas› önerildi.

Türk-Brezilya ‹ﬂ Forumu 26
May›s’ta Brezilya’da düzenlenecek.

C M Y B

Suriye ile ortak s›n›r kap›s› için
ad›m at›ld›. TOBB/DE‹K Baﬂkan›
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Suriye ile
ortak s›n›r kap›s› aç›lmas› ve ortak
tar›m projeleri konusunda önemli
mesafeler al›nd›¤›n› söyledi. Geçen
ay bir grup iﬂadam›yla Suriye’ye iki
günlük iﬂ seyahati düzenleyen Hisarc›kl›o¤lu, ziyaretin ilk gününde
Suriye Baﬂbakan› Naji Otri ile görüﬂtü. Hisarc›kl›o¤lu’nun Türkiye
ve Suriye aras›nda ortak gümrük
kap›s› kurulmas› için Devlet Bakan›
Hayati Yaz›c› ile birlikte Suriye Maliye Bakan› Muhammed El Hüseyin
ile konuyu görüﬂtü¤ü ikinci günde
ise her iki bakan, konuyla ilgili
olarak çal›ﬂmalara baﬂlanmas›na
karar verdi. Suriye Cumhurbaﬂkan›
Birinci Yard›mc›s› Hasan Turkmani,
Suriye Baﬂbakan› Naji Otri, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakan› Baﬂbakan Yard›mc›s› Abdullah Dardari
ve Ulaﬂt›rma Bakan› Yarub Badr ile
temaslarda bulunan Hisarc›kl›o¤lu,
karﬂ›l›kl› görüﬂmelerin meyvesini verdi¤ini söyledi. ‹ki ülke aras›nda önü-

DTM Serbest Bölgeler Genel
Müdürü Arma¤an Vurdu, “Güneydo¤u Avrupa ‹ﬂbirli¤i Süreci
çerçevesinde, dönem baﬂkanl›¤›m›z itibar›yla Türkiye ve S›rbistan aras›nda istiﬂare ve iﬂbirli¤inin ayr› bir önemi oldu¤una
inanmaktay›z” dedi.
Son y›llarda ivme kazanan Türkiye S›rbistan iliﬂkileri, yap›lan
karﬂ›l›kl› görüﬂmelerle geliﬂmeye
devam ediyor. S›rbistan Maliye
Bakanl›¤› Müsteﬂar Yard›mc›s›
Vesna Hreljac-Ivanovic ve beraberindeki heyetin ‹stanbul’u ziyareti
vesilesiyle DE‹K/Türk-S›rp ‹ﬂ Konseyi taraf›ndan ‹stanbul’da düzenlenen toplant›da konuﬂan DTM
Serbest Bölgeler Genel Müdürü
Arma¤an Vurdu, Güneydo¤u Avrupa ‹ﬂbirli¤i Süreci çerçevesinde,
dönem baﬂkanl›¤› itibar›yla Türkiye ve S›rbistan aras›nda istiﬂare ve
iﬂbirli¤inin ayr› bir önemi oldu¤una inand›¤›n› belirterek, “Bu
sinerji, bölgemizin AB ve NATO
gibi Avrupa-Atlantik kurumlar›
ile bütünleﬂmesini ayn› ölçüde
kolaylaﬂt›rabilecek, bütünsel bir
sonuç olarak Balkanlar›n ya da
Güneydo¤u Avrupa’n›n, Avrupa
ile bütünleﬂmesinde hayati rol
oynayacakt›r” diye konuﬂtu.
13 Ocak’ta TOBB Plaza’da yap›lan ve S›rbistan’›n ‹stanbul Baﬂkonsolosu Dragan Markovic ve
DE‹K Genel Sekreteri Ufuk Y›lmaz ile S›rbistan’da iﬂ yapmay› arzu eden Türk özel sektör temsilcilerinin bir araya geldi¤i toplant›da
Vurdu, Türkiye S›rbistan iliﬂkilerinin son y›llarda büyük bir dönüﬂüm geçirdi¤ine dikkat çekerek,
“2002 y›l›ndan itibaren giderek
s›klaﬂan karﬂ›l›kl› üst düzey temaslar sonucu, ekonomiden turizme
kadar uzayan de¤iﬂik alanlardaki
iﬂbirli¤imiz, son olarak 2009 y›l›nda imzalanan STA ile son derece
önemli bir aﬂamaya ulaﬂm›ﬂt›r”
ﬂeklinde konuﬂtu. Vurdu, bu stratejik ortakl›k perspektifi çevresinde hem ikili iliﬂkilerin hem de
bölgesel iﬂbirli¤inin ortak hedefler
do¤rultusunda yap›c› bir anlay›ﬂ
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Dinamik
özel sektör,
Türkiye’nin
güvencesi
Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Tar›k Y›lmaz,
Türkiye ekonomisinin sa¤lam temelleri aras›nda
en önemli unsur olarak ‘dinamik özel sektörü’
görüyor. Türkiye’de gözü kara bir giriﬂimci
oldu¤unu düﬂünen Y›lmaz’a göre bu, Türkiye
için ciddi anlamda bir f›rsat.

‹ﬂ ve ekonomi dünyas›n›n en yak›ndan
takip etti¤i sayfalard›r ekonomi sayfalar›.
Bu sayfalar›n patronlar›, di¤er bir deyiﬂle
yöneticileri hem röportajlar› hem de izledikleri yay›nlarla bu alan›n ‘unvans›z’ uzmanlar› oluyor. Sabah Gazetesi Ekonomi
Müdürü Tar›k Y›lmaz, sektörün en genç
ekonomi müdürlerinden biri. Deneyimiyle
bu koltu¤u fazlas›yla hak etti¤ini düﬂündü¤ümüz Y›lmaz’la makro ekonomiden yeni
vergilere kadar geçen ay›n ekonomi gündemini masaya yat›rd›k...

Geçen günlerde bir röportaj›nda Dünya
Bankas› Türkiye Direktörü Zachau, Türkiye ekonomisinin toparlanmaya baﬂlad›¤›n›, ekonominin temellerinin hâlâ
sa¤lam oldu¤unu söyledi. Bu görüﬂe
kat›l›yor musunuz? Sizce Türkiye ekonomisinin sa¤lam temelleri neler?
Kesinlikle Türkiye ekonomisinin temellerinin eskisinden çok daha sa¤lam oldu¤unu düﬂünüyorum. Örne¤in bankac›l›k
sektörüne bakt›¤›m›zda mevduat yap›s›, taban› geniﬂliyor, özkaynaklar› yükseliyor.
Önemli olan da bunlar zaten. Yani ayaklar›
yere basan, çok daha sa¤lam bir bankac›l›k sektörü oldu¤u kesin. Bu, sa¤lam temellerin olmazsa olmaz koﬂullar›ndan biri.
‹kincisi ise dinamik bir özel sektörümüz
var. Ben, ekonominin temellerinin sa¤lam
olmas› noktas›nda, dinamik özel sektörün
finans sektöründen çok daha önemli oldu¤una inan›yorum. ‹ﬂadamlar›n›n dinamikli¤i beni ﬂaﬂ›rt›yor. ‹ﬂ gezilerine ç›kt›¤›m›zda,
sohbetlerde ilginç hikâyeler duyuyoruz.
Mesela bir iﬂadam›, çantas›na numuneleri
doldurmuﬂ Kenya’ya gidiyor. Arkadaﬂ› soruyor; “Niye gidiyorsun Kenya’ya”, “‹ﬂ görüﬂmesi” diyor. Arkadaﬂ› “Ama sen ‹ngilizce bilmezsin, yol yordam bilmezsin ki” diyor. O da “Olsun bir ﬂekilde satar›z” ﬂeklinde cevap veriyor. Bu kadar gözü kara
bir giriﬂimci var. Bu giriﬂimci Türkiye için
ciddi anlamda bir f›rsat. Belki sermaye yap›lar› zay›f, daha alacak çok yollar›, ö¤renecek çok ﬂeyleri var ama bizim iﬂadamlar›
geliﬂmiﬂ ülkelerdeki ﬂirketlere göre düﬂtükten sonra aya¤a kalk›p koﬂmay› biliyor. Bu
nedenle bu, Türkiye için büyük bir f›rsat.
Ayr›ca Türkiye’nin borçlanma yetene¤i çok
yüksek. Mesela Hazine, geçen y›l itfas›n›n
üzerinde borçlanabildi. Bu belki dezavantaj gibi görünüyor ama ilerleyen dönemlerde avantaja dönebilir. IMF ile anlaﬂma olmazsa Hazine’nin itfas›n›n üzerinde borçlanmas›n›
sürdürebilece¤ini görüyoruz. Piyasay› k›s›tlayacak bir unsur ama bunlar bir f›rsat. Yani hazinenin borçlanma yetene¤i önemli bir f›rsat.

Bütçe disiplini de önemli...
Maliye Bakan›’n›n ÖTV’de KDV’leri art›rmas›, talep üzerinde bask› yaratacak bir unsur.
Al›m gücünü etkileyecek negatif bir durum.
“Talepte durgunlu¤a neden olaca¤›” beklense
de, yine de ekonomide canlanmay› engellemeyecek bir unsur. Bu da bütçe disiplinine
“seçim dönemleri d›ﬂ›nda” ciddi anlamda
uyuldu¤unu, rakamlar›n tuttu¤unu gösteriyor.
Dolay›s›yla seçim dönemlerinde bütçe disiplini bozulsa da dengeler hemen yerine gelecek
ﬂekilde al›nan önemlerle toparlan›yor. Bir de
bizim için önemli olan, ilk defa kendi çabalar›m›zla ayakta durmaya çal›ﬂan bir ekonomi
haline gelecek olmam›z. Bunu ﬂu anlamda
söylüyorum; Gazi Erçel’le belli bir seviyede
dalgalanan kur sistemiyle denedik olmad›.
Kur patlad›, 2001 krizi ç›kt›. Ama ﬂimdi mali
kural getirmeye çal›ﬂ›yoruz. Ve IMF ile anlaﬂ-

ma yapaca¤›z gibi görünüyor. Dolay›s›yla
bunlar› bütçe disiplininden gelen ve bizi gerçekten temelleri sa¤lam ekonomiye götürme
yolunda önemli ad›mlar olarak görüyorum.
IMF Baﬂkan› da küresel ekonominin beklenenden h›zl› büyüdü¤ünü ve 2010 y›l› büyümesinin yüzde 3 olan tahminleri geçebilece¤ini söyleyerek iyimser bir tablo çiziyor. Siz küresel krizin aﬂ›lmas› konusunda
ne kadar iyimsersiniz? Küresel krizin aﬂ›lmas› noktas›nda Türkiye aç›s›ndan iyimserim. Ama dünya aç›s›ndan çok da iyimser
bakam›yorum. Türkiye için te¤et geçti tart›ﬂmalar›n› bir tarafa b›rak›yorum, en az
hasarla atlatan ülkeyiz biz. Bunu tüm dünya, iﬂadamlar›, ekonomi yönetimi de söylüyor. IMF Baﬂkan›, iyimser konuﬂmak zorunda. Çünkü verdi¤i mesajlar› tüm dünya
al›yor. Büyüme oranlar›n› da yenileyecek
san›r›m. Çünkü rakamlar› bir türlü oturtamad›lar. Ama ﬂöyle bir gerçek var: IMF
Baﬂkan›’n›n iyimserli¤inin alt›nda üç nokta
koyup devam etti¤i ﬂeyler var. Bütün dünyan›n kayg›s› da bunlar...

Neler bunlar?
Birincisi toksik varl›klar... Özellikle
Amerika bankalar›n›n bilançolar›nda hâlâ
çok a¤›r zehirli varl›klar, aktifler bulunuyor
ve bunlar› hala bilançolar›nda temize ç›karm›ﬂ de¤iller. Bu, çok büyük bir tehlike.
Geçenlerde Bülent Bulgurlu ile sohbet etti¤imizde ﬂunlar› söylemiﬂti. Dünya ekonomilerine enjekte edilen para miktar› 20 trilyon dolar. Krizin ilk komplikasyonlar›n› gidermek için önümüzdeki dönemde bu rakam› toksik varl›klar› temizlemek için kullanaca¤›n› söylüyorlar. Ancak rakam›n daha büyük olaca¤›n›, 20, 40, 60 gibi skalalardan bahsediyorlar. Dolay›s›yla toksik
varl›klar dünyan›n önünde önemli bir bela.
‹kinci unsur da, iyimserli¤imizi zedeleyebilecek erken ç›k›ﬂ stratejileridir. Ç›k›ﬂ stratejilerinde faiz art›r›m›, piyasaya verilen trilyonlarca dolarl›k paran›n emilmesi olabilir.
Bunlar ciddi enflasyon yaratabilir, ki yaratacak da. Faiz art›r›m›na neden olacak.
Bunlar›n erken olmas› durumunda yani zamanlama yanl›ﬂ yap›ld›¤›nda b›rakal›m
Türkiye’yi bütün dünyada ciddi ve a¤›r bir
kriz dalgas› yaratabilir. Bu da iyimser bakmam›z›n önündeki engeller. Bunun zamanlamas› iyi yap›lmazsa -ki bunu ayarlayacak bizler de¤iliz, sadece uygulay›c›y›zbu durumda s›k›nt› olabilir. E¤er iyi ayarlanabilirse çok rahat yeni döneme yelken
aç›l›yor olabilir.

Yunanistan’›n bulundu¤u zor durum
ve bunun küresel ekonomiye etkileri
geçen ay›n en çok konuﬂulan
konular›ndan biriydi. Öncelikle
Yunanistan’la ilgili genel bir
de¤erlendirme yapabilir misiniz?
Sizce gerçekten Yunanistan, küçük
bölge ülkeleri üzerinde domino
ektisi yaratabilir mi?
Makroya merakl› biri olarak
söyleyeyim; geçmiﬂte de TÜ‹K’in baz› rakamlarla oynad›¤›na dair böyle bir soru iﬂareti vard›r. Latin
Amerika ülkelerinde
de benzer istatistik
skandallar› da oldu
yak›n zamanda. Hatta
oran›n enstitü müdürü görevden al›nd›,
özelleﬂtirme gündeme geldi.
TÜ‹K ﬂimdi bu yap›y› tamamen terk etti.
Duydu¤umuza göre TÜ‹K ﬂimdi daha çok

Avrupai sistemle çal›ﬂ›yor. Çok daha düzgün istatistik üretmeye baﬂlad›. Ama Yunanistan’a “Komﬂu bu iﬂte sakat” diye bak›l›yor. Yani oraya girecek her sermaye
de bu sakatl›¤› göz önüne alarak girecektir. Onun d›ﬂ›nda rakamlar çok büyük. Bütçe aç›¤›n›n milli gelire oran›
yüzde 12, 13’e vard›¤›, hatta bu rakam›n
çok daha yüksek olabilece¤i, 300 milyar
dolara yaklaﬂan bir d›ﬂ borç oldu¤u ve
bunun da milli gelir içinde çok büyük
bir pay ald›¤› görülüyor. Rakamlar çok
büyük oldu¤u için ABD’de de domino
etkisinden korkulur hale geldi. Sadece
Yunanistan de¤il, Portekiz, ‹talya ve ‹spanya da ayn› korkuyu yay›yor. Onlar
için de ayn› endiﬂeler geçerli. Onlar istatistiklerle oynad›¤› için de¤il, ekonomileri çok daha iyi olmad›¤› için. 2 trilyon
dolarl›k ‹talya çok büyük bir sorun olabilir
belki ama bir ﬂekilde yaralar›n› sarar. Ama
Yunanistan, bölgedeki di¤er küçük ve
kendi çap›ndaki ekonomilere kötü gözle
bak›lmalar›na neden olabilecek bir unsur
olabilir. Domino etkisi yarat›r m›? AB bunu
kald›rabilecek bir güçte. O kadar da zay›f
bir ekonomi de¤il. Ama ne kadar kald›rabilecek bilemiyoruz.

Aylard›r gündemden düﬂmeyen bir
konu da IMF. Türkiye-IMF görüﬂmelerini nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Anlaﬂman›n Türkiye ekonomisine yans›malar› nas›l olacak?
Bu iﬂ y›lan hikâyesine döndü. Kiﬂisel
olarak IMF’nin girdi¤i ülkelerde çok çok
iyi ﬂeyler yapmad›¤›n› düﬂünüyorum.
Ancak, IMF, Dünya Bankas›, banka ve
ﬂirket raporlar›ndan okudu¤um ﬂuydu:
Dünyada küresel sermaye ak›ﬂ› geliﬂmekte olan ülkelere yavaﬂlayacak. Bu
yavaﬂlama bizim rahat borçlanabilmemize ra¤men, bizi zorlayabilecek unsurlardan biri. Türkiye’nin paraya ihtiyac› var ve yüksek büyümeler sa¤lamas› gerekiyor. Ama çok fazla f›rsatlar›
yok ve tasarruf e¤ilimi çok
düﬂük. D›ﬂ kayna¤a ihtiyac›m›z çok aç›k bir gerçek. IMF’ten gelecek
para her ne kadar bir
ﬂeyde kullan›lmay›p,
rezervlerde tutularak

dünyaya güçlü oldu¤umuz mesaj› verilecek olsa da, biz galiba IMF’ye yavaﬂ
yavaﬂ daha fazla ihtiyaç duyar hale gelece¤iz gibi görünüyor. Çok istemesem
de öyle olacak. Tabii bu bir siyasi karar
ve siyasi karar IMF ile anlaﬂma yapmazsa hiç üzülmeyece¤im.

Türkiye 2010’a yeni vergi
oranlar›yla girdi. Örne¤in 7 lira
olan bir paket sigaran›n 5.47 liras›,
3.65 lira ödenen bir litre benzinin
2.44 liras› vergi. Bu tabloya
bakt›¤›m›zda en adil vergileme
araçlar› olarak bilinen gelir ve
kurumlar vergisi tahsilat› düﬂüyor,
katma de¤er vergisi, özel tüketim
vergisi, özel iﬂlem vergisi gibi
vergiler ise sistemde çok daha
fazla yer tutmaya baﬂl›yor. Siz bu
durumu do¤ru buluyor musunuz?
Türkiye hiçbir zaman kurumlar ve gelir vergisinden bütçeyi do¤rultma yönünde bir tercih kullanmad›. Nedeni de dayand›¤› seçmen kitlesi. Esnaf, finansman
kredi zorluklar› yaﬂ›yor ve ayn› zamanda
bir oy deposu. Yüksek vergilerle tepelerine binildi¤inde belki iﬂini b›rakmak zorunda kalacak. Vergi ödemedi¤i için iﬂlerini rahat yürütebiliyor. Dolay›s›yla bütün
partilerin taban› esnaf olunca, biraz dokunulmaz hale geliyor. Böylece kurumlar
ve gelir vergisi azal›yor. Ama yavaﬂ yavaﬂ
otomasyon sistemiyle bunun da sonuna
geliniyor gibi. Ama mesela dünyan›n en
pahal› benzinini yak›yoruz. Sigaradaki
vergi, komplikasyonlar› d›ﬂ›nda do¤ru
bir ad›m. ‹letiﬂimde de vergi yüksek.
Hükümet kay›t içindeki sektörlerden
vergi almaya çal›ﬂ›yor. Bu da bir süre
sonra patlama yaratacakt›r. Zaten rahats›zl›k yarat›yor. Ama sonuçta geliri giderle dengelemek zorundas›n›z.

Peki bu durum tüketimi azaltmayacak m›?
Elbette azaltacak. Ama talebi dizginleyen bir unsur olarak da görülebilir.
Sonuçta Türk halk›n›n talepleri, gelir düzeyi h›zla art›yor. Yani 2001
krizinde 2 bin dolar olan milli
gelir seviyesi, bugünlerde 10
bin dolar seviyesine ç›km›ﬂ durumda. Ama yine de dolayl›
vergi üzerinden gidilmesi do¤ru
de¤il ama hükümetin baﬂka ﬂans› da yok gibi.

G‹R‹ﬁ‹MC‹
PROF‹L‹M‹ZLE
KORKUTUYORUZ
Türkiye’nin uluslararas›
ticarette en önemli
enstrüman› nedir? Gelecek
10 y›la bakt›¤›n›zda d›ﬂ
politika ve ekonomi olarak
Türkiye’yi dünya içinde nas›l
bir yerde görüyorsunuz?
Müteahhitlikte dünyada ilk üçteyiz. Bu, iyi bir f›rsat. Giriﬂimci profilimiz dünyay› korkutuyor. Biz çevre
ülkeleri yavaﬂ yavaﬂ ac›tmaya baﬂlad›k. Fransa’ya bakt›¤›m›zda Renault’nun CEO’su, “Türkiye’de üretti¤imiz Renault, Fransa’dakinden bin
400 euro daha ucuz ve daha kaliteli”
diyor. Bizim Bursa fabrikam›z› övüyor. Burada daha kaliteli ve ucuz
üretim yap›l›yor ve incitmeye baﬂl›yoruz. Di¤er taraftan ‹spanya’da Katalanlar, Barselona’n›n THY ile anlaﬂma yapmas›na isyan ettiler. Dönüyorum Asya’ya. Orada Avrupa ve Amerika filmlerinden çok Türk dizileri izleniyor. Ciddi bir kültür paylaﬂ›m›
var. Çünkü bizi kendilerine yak›n görüyorlar. Dünyaca ünlü stratejist Friedman, Türk isminin 2040’ta dünya
sahnesine tekrar gelece¤i yönünde
kehanette bulunuyor. ‹SO kongresine
gelen fütürolog, Türkiye’nin gelecek
dönemde çok önemli roller alaca¤›n›
ve Avrupa’n›n bunu görmemesinin
körlük olaca¤›n› söylüyor. Biz, Avrupa’y› ve çevre ülkeleri yavaﬂ yavaﬂ
ac›tmaya, incitmeye baﬂlad›k. Enerji
politikalar›na bak›n, ciddi projeler
var. Ben ﬂunu diyorum: “Çevreye
verdi¤imiz rahats›zl›ktan dolay› özür
diliyoruz.” Türkiye, gelecek on y›lda
hem ekonomik hem de d›ﬂ politika
aç›s›ndan dünyan›n önemli güçleri
aras›nda olacakt›r. ‹çte bir sürü sorunumuz olabilir ama bunlardan s›yr›ld›¤›m›zda önümüze ç›kacak Türkiye profili inan›lmaz görünüyor. Ben
böyle görüyorum, umar›m yan›lmay›z. Türkiye ekonomisi emperyalist
de¤il, paylaﬂ›mc›, çevresine yararl›
bir ekonomi. Türk ticaretinin enstrümanlar›n›n da ekonomik ve kültürel
oldu¤unu görüyorum.

YÜZÜMÜZ B‹R YANDAN AB’YE DÖNÜK,
B‹R YANDAN DA ‹RAN, SUR‹YE VE RUSYA’YA
Türkiye’nin d›ﬂ politikas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Özellikle son dönemde yak›n komﬂularla
kald›r›lan vize ve ticaret anlaﬂmalar›n›n ekonomiye yans›malar›n› nas›l görüyorsunuz?
Vize konusunu AB aç›s›ndan de¤erlendirdi¤imde ﬂöyle bir tablo
ç›k›yor ortaya; bir taraftan yüzümüzü AB’ye dönüyoruz, di¤er taraftan aﬂa¤›da ‹ran, Suudi Arabistan, Suriye ve Rusya ile yak›n
iliﬂkilerimiz var. Çünkü Türkiye’nin hinterland’›nda sadece AB
yok. Yap›lan vize anlaﬂmalar› iﬂadamlar› ve çal›ﬂanlar aç›s›ndan
büyük bir f›rsat. Çünkü, Türk iﬂçisi kalifiye iﬂçi konumunda. Örne¤in M›s›r’da insanlar M›s›rl› iﬂçi çal›ﬂt›ramad›klar› için fabrikalar›n› kapatmak zorunda kal›yor. Oradakilerin tembel oldu¤undan ﬂikâyet ediliyor. Rusya’n›n müteahhitlik iﬂlerinin önemli bölümünü Türkler yap›yor. Dolay›s›yla bunlar bize f›rsat pencereleri
yarat›yor ve çevremizin bizi yabana atmamas›n› gösteriyor. Ama
bunlar› AB ve ABD aç›s›ndan düﬂündü¤ümüzde rahats›zl›k veriyor olabilir. Çünkü onlar ‹slami terör endiﬂelerini dile getiriyor.
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SULTANLAR ﬁEHR‹ ‹STANBUL
‹stanbul ile ilgili en son kitap geçti¤imiz günlerde Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar›’ndan
ç›kt›. Julia Pardoe’nun kaleminden William
Henry Bartlett’in çizimleriyle bize bilmedi¤imiz bir ‹stanbul’u tan›ﬂt›r›yor: “Sultanlar
ﬁehri ‹stanbul” ‹ngiliz kad›n yazar Julia Pardoe’nun, 1836’da 10 ay kald›¤› ‹stanbul’u önyarg›s›z bir yaklaﬂ›mla anlatt›¤› ve yay›nmland›¤› zaman büyük ilgi gören kitab›, William
Henry Barlett’in muhteﬂem gravürleri ile
“Sultanlar ﬁehri ‹stanbul” ad›yla, Türkiye
Tekstil Sanayii ‹ﬂverenleri Sendikas›’n›n katk›lar›yla Türk okuruyla buluﬂuyor. ‹ngiliz kad›n
yazar Julia Pardoe, 30 Aral›k 1835’te ‹ngiliz
ordusunda subay olan babas› Thomas Pardoe
ile birlikte ‹stanbul’a
gelir. Pardoe ›slahatç›
hükümdar II. Mahmut dönemi ‹stanbul’unda on ay kal›r.
As›rlar›n
saltanat
ﬂehri de sakinleri de
onu büyüler. Ülkesinde romanlar› ve seyahatnameleriyle zaten
bir ﬂöhret edinmiﬂ
olan Pardoe, bu büyüleyici seyahatinden
‹stanbul’la ilgili üç ciltlik
bir seyahatname yarat›r. “Sultan’›n ﬁehri ve Türklerin Hayat Tarz›” ad›yla
yay›mlad›¤› bu eser ‹ngiltere’de büyük ilgi görür ve tekrar tekrar bas›l›r. Julia Pardoe daha
sonra eserini gözden geçirerek yeniden kurgular, güncelleﬂtirir, k›salt›r. Bu yeni eser, döneminin ünlü gezgin çizeri William Henry Bartlett’in 1850’lerde bu yeni çal›ﬂma için çizdi¤i
90’a yak›n gravür ve bir haritayla birlikte
“Beauties of the Bosphorus” (Bo¤aziçi’nin
Güzellikleri) ad›yla yay›nlan›r. Bu kitap da en
az ilki kadar ilgi görerek tekrar tekrar bas›l›r. Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar›’n›n
Türkiye Tekstil Sanayii ‹ﬂverenleri Sendikas›’n›n katk›lar›yla yay›nlad›¤› “Sultanlar
ﬁehri ‹stanbul”, Julia Pardoe’nun ilk kitab›n›n metniyle ikinci kitab›n›n gravürlerini bir
araya getirerek bir ilke imza at›yor.

Ahmet Hamdi Tanp›nar’dan Orhan Pamuk’a Nerval’den Gautier’ye birçok yazar›n dura¤›, rüyas› ve tutkusu olan ‹stanbul, bu y›l Avrupa kültür baﬂkentli¤ine ev sahipli¤i yap›yor. Hüzün kokan bu masals› kenti yeniden okumak ve keﬂfetmeye ça¤›r›yoruz sizi...
YURDAGÜL UYGUN- ‹STANBUL

Tanp›nar gibi Orhan Pamuk için de hüzün kentidir ‹stanbul. Ayn› zamanda masals›d›r da. Tarihi, kültürü, co¤rafyas›yla dünya
ﬂehirleri aras›nda özel bir yeri olan bu ﬂehir, ayn› zamanda 133 milyar dolarl›k geliriyle dünyan›n en büyük ekonomisine
sahip 100 kenti aras›nda 34’üncü s›rada.
Biz de bu y›l Avrupa Kültür Baﬂkenti
olan ‹stanbul’u yeniden keﬂfetme zaman›d›r dedik ve sizin için en güzel ‹stanbul
kitaplar›ndan bir derleme yapt›k.
Sadece ‹stanbul diye kitap arad›¤›n›zda
bile yüzlerce kitap ç›k›yor karﬂ›n›za. Ancak
bunlar›n aras›nda en ünlü ve eski olan elbette Edmondo de Amicis’in ‹stanbul’u. Edebiyatta daha çok “Çocuk Kalbi” roman›yla
ünlenen ‹talyan yazar ayn› zamanda iyi bir
seyahat yazar›yd›. 1874 y›l›nda ‹stanbul’a 28
yaﬂ›nda büyük bir heyecanla gelen Amicis,
‹stanbul ve Türkiye gezilerini iki ciltlik “Costantinopoli” isimli kitab›nda toplad›. 1877’de
bas›lan bu kitab› Türkçeye “1874’te ‹stanbul”
ad›yla k›salt›lm›ﬂ metin olarak Reﬂat Ekrem
Koçu ve “‹stanbul” ad›yla tam metin olarak
Beynun Akyavaﬂ çevirdi. ‹stanbul ile ilgili
seyahatnameler aras›nda çok önemli bir yer
tutan bu kitapta dönemin ‹stanbul ve Osmanl› tarihi üzerine zengin bilgiler vermiﬂ
De Amicis. Kitap ayr›ca ‹ngilizce, Almanca
ve Frans›zcaya çevrilmiﬂ.

TANPINAR’IN HÜZÜNLÜ DURA⁄AN KENT‹
‹stanbul’u okurken Ahmet Hamdi Tanp›nar’›n verdi¤i hazz›n yeri bambaﬂka elbette:
“Bizim nesil için ‹stanbul, dedelerimiz, hatta
babalar›m›z için oldu¤undan çok ayr› bir
ﬂeydir. O muhayyilemize s›rmal›, alt›n iﬂlemeli hil’atlere bürünerek gelmiyor, ne de
din çerçevesinden onu görüyoruz. Bu kelimeden taﬂan ayd›nl›k bizim için daha ziyade, kendi ruh haletlerimize göre seçti¤imiz
hat›ralar›n, hasretlerin ayd›nl›¤›d›r. Fakat bu
hasret sade seçilmiﬂ zamana ait olan ve bu-

günkü hayat›m›zla, mant›¤›m›zla zaruri olarak
çat›ﬂan bir duygu de¤ildir. Bu çok kar›ﬂ›k duygunun bir kolu gündelik hayat›m›za, saadet
hulyalar›m›za kadar uzan›r. O kadar ki ‹stanbul’un bugün bizde yaﬂayan as›l çehresini bu
daüss›la verir, diyebiliriz. Onu bizde, en basit
hususiyetleriyle ﬂehrin kendisi besler...” Dergâh
Yay›nlar›’nca bas›m› yap›lan ‘Beﬂ ﬁehir’de Tanp›nar’›n kalemiyle ‹stanbul d›ﬂ›nda Ankara, Erzurum, Konya ve Bursa’y› da keﬂfedebilirsiniz.

100 SOKA⁄I 101 YAZARDAN OKUMAK ‹Ç‹N
Yap› Kredi Yay›nlar›’ndan tam sekiz y›lda
tamamlanan ‘101 yazar 100 sokak’ ‹stanbul’u
anlat›yor, okuru elinden tutup kendi soka¤›nda gezdiriyor. ‹stanbul sokak sokak, k›y›
bucak s›rlar›n› aç›yor. Unutulmaz bir “‹stanbul hat›ras›” yaﬂatan bir kitap: ‹stanbul So-

kaklar›. ‹stanbul’un son yar›m yüzy›l›n›n kiﬂisel tarihlerle buluﬂtu¤u bir kitap ‹stanbul
Sokaklar›, 100 sokak, 101 insan, 101 an›, 101
hikâyeli bir kitap... Minyatür bir kent: her
soka¤›nda bir yazar›n dolan›p düﬂ kurdu¤u
100 sokakl› bir kentte, bir an›-kentte gezinme keyfi yaﬂatan bir kitap. Kitab›n ilginç
özellikleri: 101 yazardan 25’i kad›n; en yaﬂl›s› 1925 en genci 1983 do¤umlu. 101 sokaktan 35’i Anadolu yakas›nda. Memet Fuat’›n
kendi soka¤›n› “yapm›ﬂ” olmas›, farkl› semtlerde, farkl› yakalarda da olsa kimi sokaklar›n garip benzerlikleri, isim de¤iﬂiklikleri
dikkati çekiyor. Ca¤alo¤lu’ndaki “Çatalçeﬂme Soka¤›”nda iki yazar›n buluﬂmas›ysa kitab›n çatalland›¤› nokta: “101 Yazardan 100
Sokak” o yüzden.

ORHAN PAMUK’UN ‹STANBUL’U
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un ‘hat›ralar ve ﬂehir’ baﬂl›¤› alt›nda Yap› Kredi Yay›nlar›’ndan ‘‹stanbul’ ad›yla ç›kan ve an› yaz›lar› gibi dursa da; Nerval’den Gautier’ye
birçok yazar›n dura¤›, yuvas›, rüyas› ve tutkusu olmuﬂ olan ‹stanbul üstüne yepyeni bir
kitap. Dünyaca ünlü romanlar›yla tan›d›¤›m›z Orhan Pamuk’un ‹stanbul’u, yazar›n hat›ralar›n›n de¤iﬂmez ve büyüleyici fonu. Çocuklu¤unu, gençli¤ini, ailesini ‹stanbul’un
ruhundan geçirerek anlatan Orhan Pamuk
bize dünyan›n en güzel birkaç ﬂehrinden birinin dünyas›nda b›rakt›¤› izleri anlat›yor.

‹STANBUL ‹Ç‹N KEﬁ‹F PLANI

DE⁄‹ﬁEN ‹STANBUL

Akdo¤an Özkan ise, 2010 Avrupa Kültür
Baﬂkenti ‹stanbul için keﬂif plan› haz›rlam›ﬂ
ve “‹stanbul’da ölmeden önce yapman›z gereken 101 ﬂey” kitab›n› kaleme alm›ﬂ. ‹nk›lap Yay›nlar›’ndan ç›kan eser, hayata iliﬂkin
beklenti ve arzular›n› ‹stanbul’la buluﬂturmak isteyenler, hayatlar›n› bu ﬂehirde ola¤and›ﬂ› kültürel lezzetlerle ve keyifli aktivitelerle
zenginleﬂtirmek isteyenler için bir kaynak
oluﬂturuyor. Kitap, en iyi bildi¤imizi sand›¤›m›z ﬂehrin ﬂifresini k›r›p, s›rlar›n› bize aç›yor.

Osmanl› Bankas› Arﬂiv ve Araﬂt›rma Merkezi’nin yay›nlad›¤› “Eski ‹stanbullar, Yeni
‹stanbullar” ise, ‹stanbul’u ekonomik, sosyal ve kültürel aç›dan irdeleyen sempozyum sersinden bir bölüme yer veriyor. ‹stanbul’un modernleﬂme sürecinin bilinmeyen demografik yap›s›na ›ﬂ›k tutmay›
amaçlayan bu çal›ﬂma, de¤iﬂim halindeki
‹stanbul’un modernleﬂme sürecinde yeniden ﬂekilleﬂen kentsel nüfus yap›s› ve bileﬂimi üzerine odaklan›yor.

Heyamola Yay›nlar›’n›n ‹stanbul 2010
Avrupa Kültür Baﬂkenti (AKB) deste¤iyle
sürdürdü¤ü “40 Semt 40 Kitap/‹stanbulum” projesi k›rk yazar›n kaleme ald›¤›
kitaplarla gerçekleﬂti. Proje yönetmenli¤ini Ömer Asan, dan›ﬂmanl›¤›n› Eray Canberk ve dizi editörlü¤ünü Gülsüm Akyüz
üstlendi. Dünya medeniyetinde büyük bir
yere sahip, üç imparatorlu¤a baﬂkentlik
yapan ‹stanbul’un her semtinin ayr› bir
hikâyesi oldu¤u fikrinden hareketle hayat
bulan projede, insanlar›n folklor, inanç ve
gündelik yaﬂamdan kaynaklanan aﬂinal›¤›
nedeniyle semt say›s› 40 ile s›n›rland›r›lm›ﬂ. Anlat›lan 40 ‹stanbul semti saptan›rken, semtin tarihselli¤i, ünü, tan›nm›ﬂl›¤›
göz önünde tutulmuﬂ. Özellikle eski ‹stanbul’un suriçi semtlerine öncelik tan›nmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ, surd›ﬂ› da göz ard› edilmemiﬂ. Semtleri anlatmas› için ﬂair, hikâyeci, romanc›, denemeci gibi edebiyatç› yazarlar seçilmiﬂ. Yazarlar›n 40 yaﬂ›n› aﬂm›ﬂ olmalar›na ve söz konusu semtlerle az
çok bütünleﬂmiﬂ olmalar›na önem verilmiﬂ. Yazarlar ise, duygular›n›, düﬂüncelerini, an›lar›n› ve semtlerin onlar›n yaﬂamlar›na yapt›¤› etkileri kendilerine has üsluplar›yla anlatm›ﬂ bulunuyor. 40 yazar
aras›nda, Do¤an H›zlan, Nail Güreli ve
Ataol Behramo¤lu da yer al›yor.

‹STANBUL’U
MURAT BELGE ‹LE GEZ‹N
Dünyan›n en eski yerleﬂim merkezlerinden biri
olan ‹stanbul, tarih boyunca içinden çeﬂitli medeniyetler geçen; Bizans, Osmanl› gibi büyük
imparatorluklara baﬂkentlik yapm›ﬂ ola¤anüstü tarihi dokuya sahip bir kent. Ve bugünkü ‹stanbul’da, bu yaﬂam keﬂmekeﬂinin içinde gözümüzden kaçan, haberimizin bile olmad›¤› bu
müthiﬂ tarihi zenginlik hâlâ yerli yerinde duruyor. Savaﬂlardan, yang›nlardan, depremlerden
sa¤ kurtulmuﬂ, yaral› ç›km›ﬂ birçok bina h›zla
yenilenen kentin dinami¤ine direnerek bir kenarda sessiz sedas›z varl›¤›n› sürdürüyor. Murat Belge bu rehber kitapta ‹stanbul’un eﬂsiz
zenginli¤ini, o kendine has üslubuyla, aralara
serpiﬂtirdi¤i ilginç hikâyeler ve tarihi “dedikodularla”, Pera, tarihi yar›mada, Bo¤aziçi,
Üsküdar gibi eski yerleﬂim merkezlerinin yan› s›ra Pendik’e, Florya’ya, Küçükçekmece’ye, Kilyos’a, hatta Polonezköy’e kadar
uzanan bir güzergâhta gözler önüne seriyor.
Yeditepeli ﬂehir ‹stanbul’u tepe tepe gezmek
isteyenler ya da gezmeden bilmek isteyenler
için... Ayr›ca hemen ekleyelim: ‹letiﬂim Yay›nlar›’n›n ‹stanbul Kitapl›¤›’nda ‹stanbul’a
dair çok say›da kaynak kitap bulunuyor.

Küratörlü¤ünü Esra Öktem’in yapt›¤› sergi, National Museum of Women in the Arts Müzesi ev sahipli¤i edecek.

Washington D.C’deki National Museum of Women in the Arts müzesi; 12 ﬁubat-16 May›s 2010 tarihinde Akbank ve
Türk Amerikan ‹ﬂ Konseyi’nin sponsor
oldu¤u “Rüya gibi... Ama senin düﬂledi¤in de¤il!” sergisine ev sahipli¤i yapacak.
Küratörlü¤ünü Esra Sar›gedik Öktem’in yapt›¤› “Rüya gibi.. Ama senin
düﬂledi¤in de¤il!” sergisinde; Nevin Alada¤, Selda Asal, Merve Brill, ‹pek Duben,
‹nci Eviner, Leyla Gediz, Gülsün Karamustafa, Ceren Oykut, Canan ﬁenol, Ayça Telgeren ve Canan Tolon’un eserleri
yer alacak. Türk sanat sahnesinin zenginleﬂmesine katk› sa¤lama misyonuyla çal›ﬂmalar›n› sürdürdüklerine dikkat çeken
Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt, “Akbank olarak uzun y›llard›r ça¤daﬂ sanata
verdi¤imiz deste¤i sürdürmekten gurur
duyuyoruz. Yarat›c› bilgi ve de¤iﬂiklikle
modern bir topluma zemin haz›rlayarak,
tüm yarat›c› ve yenilikçi çabalar› desteklemeye devam ediyoruz. Asl›nda Türk

toplumu sürekli de¤iﬂimi benimsiyor ve
sanat da bu benimseyiﬂin güçlü bir kan›t›. Bu ba¤lamda Akbank olarak Türkiye’nin önde gelen 11 kad›n sanatç›s›n›n
eserlerinin yer ald›¤› ‘Rüya gibi.. Ama
senin düﬂledi¤in de¤il’ sergisini desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin ça¤daﬂ sanat sahnesine orjinallik,
dinamizm ve çeﬂitlilik katmay› amaçlayan bu sergi, ülkemiz sanatç›lar›n›n yap›tlar›n› tüm dünya ile paylaﬂma f›rsat›
tan›yacakt›r” dedi.
Türk-Amerikan ‹ﬂ Konseyi’nin (TA‹K)
Baﬂkan› Haluk Dinçer ise Türkiye - ABD
aras›ndaki ticari iliﬂkileri geliﬂtirme amac›yla faaliyet gösteren DE‹K/Türk-Amerikan ‹ﬂ Konseyi’nin (TA‹K), ülkeler aras›ndaki iliﬂkilerin devlet ve özel sektör
kademelerinin yan› s›ra akademik ve sanat dünyas›ndaki iﬂbirlikleriyle zenginleﬂerek derinleﬂti¤i inanc›yla, seçkin, uluslararas› sanatsal etkinliklere imza att›¤›n›
belirterek ‹ﬂ Konseyi’nin bu kapsamda
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2010 y›l› faaliyetleri aras›nda, “A dream..But not Yours” sergisini Akbank iﬂbirli¤inde organize etmekten ve sponsorlu¤unu yapmaktan k›vanç duyduklar›n› aktard›. Sergiyi temal› bir güncel sanat sergisi olarak tan›mlayan küratör Esra Sar›gedik Öktem, “Sergi mekan›n›n
sadece kad›n sanatç›lar›n iﬂlerine ayr›lm›ﬂ bir müze olmas›, benim için ilginç
bir ç›k›ﬂ noktas› oldu. Bir güncel sanat
sergisinin herhangi bir milliyet ya da
cinsiyet üzerinden s›n›rlanamazl›¤› benim için ne kadar büyük bir gerçekse,
Washington’›n göbe¤inde sadece kad›n sanatç›lar›n iﬂlerine ayr›lm›ﬂ bir müzenin varl›¤› da o kadar gerçek. Bu gerçeklerin üstüne, içinde yaﬂad›¤›m›z sosyo-politik
koﬂullar ve medya da eklenince, serginin
ana cümlesi ortaya ç›kt›: Empoze edilen
roller ve bu rollerin kiﬂinin kendi düﬂleri
ve idealleriyle kesiﬂme ihtimalleri“ dedi.
National Museum of Women in the Arts Müzesi için www.nmwa.org
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‘RÜYA G‹B‹... AMA SEN‹N DÜﬁLED‹⁄‹N DE⁄‹L!’

GÜNCEL

Türk-Avrasya ‹ﬂ Konseyleri Koordinatör Baﬂkan› Tu¤rul Erkin

Avrasyal› büyükelçiler
Ankara’da buluﬂuyor

Türk-Avrasya ‹ﬂ Konseyleri her y›l düzenledi¤i Diplomatik Misyon Temsilcileri
Toplant›s›’n› bu kez Avrasya
Bölgesi ülkelerinin Ankara’daki büyükelçilerinin kat›l›m›yla 4 ﬁubat tarihinde düzenliyor. Ankara’da yap›lacak
olan ve bu y›l 7’ncisi düzenlenecek olan toplant›ya Afganistan, Azerbaycan, Belarus,
Gürcistan, Kazakistan, K›rg›zistan, Mo¤olistan, Moldova,
Özbekistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Türkmenistan ve Ukrayna’n›n Ankara’da görev yapan büyükelçileri kat›lacak. Toplant›da ikili, çok tarafl› ve bölgesel iﬂbirli¤ine iliﬂkin görüﬂlerin al›nmas› ve önü-

müzdeki dönemde ikili iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi yönünde görüﬂmeler gerçekleﬂtirilmesi hedefleniyor.
Türk-Avrasya ‹ﬂ Konseyleri Koordinatör Baﬂkan› Tu¤rul Erkin, Avrasya Bölgesi’nde oluﬂturulacak iﬂbirli¤i
modelinin itici gücünün mutlaka özel sektör olaca¤›n›
söyleyerek toplant›n›n yap›lacak iﬂ birlikleri aç›s›ndan
önemili oldu¤una iﬂaret etti.
Avrasya Bölgesi’nde oluﬂturulacak iﬂbirli¤i modelinin
itici gücünün mutlaka özel
sektör oldu¤unu dile getiren
Erkin, özel sektörün baﬂrol
oynayaca¤› bu modelin
altyap›s›n› ise devletlerin
oluﬂturaca¤›n› söylüyor.

Türkmenistan’da yat›r›m
forumu düzenlenecek

Gurbanguly Berdimuhammedov

Türkmenistan Ticaret ve
Sanayi Odas› taraf›ndan 1-2
ﬁubat tarihlerinde yat›r›m forumu düzenlenecek. Aﬂkabat’ta düzenlenecek olan forum, bu y›l da çok say›da kat›l›mc›ya ev sahipli¤i yapacak. Türkmenistan Devlet
Baﬂkan› Gurbanguly Berdimuhammedov’un onurland›raca¤› foruma dünyaca ünlü
ﬂirketler de kat›l›yor. TürkTürkmen ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Sefa Gömdeniz’in de yer
alaca¤› forumun Türkmenistan için yeni ekonomi kap›lar›n› açmas› hedefleniyor.
Geçen y›l ilk düzenlenen ve
oldukça baﬂar›l› geçti¤i
aç›klanan forum bu y›l da
pek çok sektörün görüﬂülece¤i bir platform olacak.

Levent
Toplant›lar›
2030 y›l›na
götürecek
Levent Toplant›lar› yeniden baﬂlad›. Ünlü iktisatç› Prof. Dr. Seyfettin Gürsel’in sunaca¤›, ilk
toplant›da “2030’larda Türkiye’yi nas›l bir dünya düzeni bekliyor” sorusuna cevap aranacak.
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler
Kurulu (DE‹K), ekonomik
geliﬂmelerin ve yeni dünya
stratejilerinin görüﬂüldü¤ü
Levent Toplant›lar›’na bu y›l
da devam ediyor. Geçen y›l
start alan ve ekonominin
gündem maddelerini masaya yat›ran Levent Toplant›lar›’n›n 2010’daki ilk buluﬂmas› 12 ﬁubat’ta gerçekleﬂecek. ‹stanbul’da yap›lmas› planlanan toplant›da,
ünlü iktisatç› Prof. Dr. Seyfettin Gürsel’in sunumuyla “2030’larda Türkiye’yi
nas›l bir dünya düzeni bekliyor” sorusuna cevaplar aranacak.

REKABETÇ‹L‹K KONUﬁULACAK
Türkiye’nin en etkili iktisatç›lar›ndan
biri olarak gösterilen Prof. Dr. Seyfettin
Gürsel, Levent Toplant›lar›’nda küresel
kriz sonras›nda ortaya ç›kacak yeni dönemin hangi çerçevede ﬂekillenece¤inden bahsedecek. Gürsel, dünya ülkeleri
aras›nda Türkiye’nin küresel kriz etkilerinden kurtulmaya çal›ﬂ›rken nerede konumlanmas› gerekti¤ini ve yeniden ﬂekillenen ekonomik yap›lanmalar›n ne
gibi sonuçlar do¤uraca¤›n› da anlatacak.
Ayr›ca, Türkiye için oldukça önemli
olan cari aç›k sorunu ve rekabetçilik
konular›na da de¤inecek olan Gürsel,
bu ba¤lamda “Emtia ve enerji fiyatlar›n›n krizin öncesindeki ivmesine yeniden kavuﬂmas› ve hem ekonomik hem
de demografik olarak h›zla büyüyen geliﬂmekte olan ülkelerin dünya sisteminde a¤›rl›klar›n›n artmas›yla nas›l bir
uluslararas› ekonomik sistem bizleri
bekliyor olacak?” sorusunun yan›tlar›n›
Türk özel sektörü ile paylaﬂacak. 2009
y›l›nda baﬂlayan Levent Toplant›lar› serisinin ilk toplant›s›na dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke konuk olmuﬂtu.

Türkiye’nin ekonomik gündeminin ve
dünya ekonomisinin gidiﬂat›n›n tart›ﬂ›ld›¤› bu toplant›da, Türk özel sektörü için
ekonomik dalgalanman›n
etkilerinden ve yeni ekonomi paketlerin stratejik öneminden bahseden Hanke, bu çerçevede önemli ipuçlar› vermiﬂti. Krizin etkilerinin çok yo¤un
oldu¤u dönemde Levent Toplant›lar› serisinin ikinci konu¤u IMF D›ﬂ ‹liﬂkiler Direktörü Caroline Atkinson olmuﬂtu.
Levent Toplant›lar›’na kat›lmak için:
csumer@deik.org.tr

PROF. DR.SEYFETT‹N
GÜRSEL K‹MD‹R?
Gürsel, 1980- 83 y›llar› aras›nda ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi’nde ö¤retim üyeli¤i yapt›. 1983 y›l›nda üniversiteden istifa eden Gürsel, 1983-86 y›llar› aras›nda ‹letiﬂim Yay›nlar›’nda çal›ﬂt›.
Bu dönemde Yeni Gündem dergisini ç›karan ekipte yer ald› ve Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi’nin yay›n yönetmenli¤ini yapt›. ‹zleyen y›llarda özel sektörde yöneticilik yapan Seyfettin Gürsel,
1994 y›l›nda Galatasaray Üniversitesi’nde akademik yaﬂama geri döndü. Galatasaray Üniversitesi ekonomi bölüm
baﬂkanl›¤› ve rektör yard›mc›l›¤› görevlerinde bulunan Gürsel halen Bahçeﬂehir
Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal
Araﬂt›rmalar Merkezi’nin (Betam’›n) direktörlü¤ünü yap›yor. Gürsel’in, iktisat
politikalar›, iﬂgücü iktisad›, iktisat tarihi
ve seçim sistemleri üzerine kitap, araﬂt›rma ve makaleleri bulunuyor.

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

ICIEC ile
bilgilendirme
toplant›s›

Türk-Ortado¤u ‹ﬂ Konseyleri
10 ﬁubat tarihinde ‹slam Kalk›nma Bankas› bünyesinde faaliyet
gösteren ‹hracat Kredisi ve Yat›r›mlar›n Sigortas› (ICIEC) iﬂbirli¤inde bilgilendirme toplant›s› düzenliyor. ‹stanbul TOBB Plaza’da
gerçekleﬂecek toplant›da kuruluﬂa iliﬂkin bilgiler verilecek. ICIEC’in talebi üzerine Endonezya,
Malezya, Pakistan, Kazakistan,
Cezayir, Fas, Libya, M›s›r, Tunus,
Sudan, Birleﬂik Arap Emirlikleri,
Bahreyn, Katar, Kuveyt, Umman
ve Suudi Arabistan’da faaliyet fösteren Türk firmalar›n›n kat›l›m
için çal›ﬂmalar yürüten Türk-Ortado¤u ‹ﬂ Konseyleri, ICIEC hakk›nda bir bilgi notu da da¤›tacak.

‹rlanda
iﬂbirli¤i
semineri
Türk-‹rlanda ‹ﬂ Konseyi ve ‹rlanda Ankara Büyükelçili¤i iﬂbirli¤inde 17 ﬁubat tarihinde ‹stanbul
TOBB Plaza’da “Türkiye ve ‹rlanda Ticaret ve Yat›r›m ‹liﬂkileri”
konulu bir seminer düzenlenecek. Seminerin, bilgi ve iletiﬂim
teknolojileri, Ar-Ge, inﬂaat, taahhüt, inﬂaat malzemeleri, sa¤l›k ve
finans alanlar› olmak üzere birçok sektörde Türkiye ve ‹rlanda
firmalar› aras›ndaki, ekonomik ve
ticari ba¤lar›n güçlendirilmesi ve
iﬂbirliklerinin geliﬂtirilmesi aç›s›ndan oldukça önemli oldu¤u ifade
ediliyor. Ayr›ca seminerde ‹rlanda’daki yat›r›m f›rsatlar› ve yat›r›m mevzuat› hakk›nda Türk
özel sektör temsilcilerine ayr›nt›l› bilgi aktar›m› da yap›lacak.

Yat›r›m semineri
2 ﬁubat’ta
Almanya’da
Türk-Japon ‹ﬂ Konseyi ve Japonya D›ﬂ Ticaret Organizasyonu (JETRO) iﬂbirli¤inde, 2 ﬁubat
tarihinde Türkiye’de Yat›r›m semineri düzenlenecek. Seminer
çok say›da Japon firman›n konumland›¤› ve önde gelen Japon
sermayedarlar›n üretim yapt›¤›
Almanya’n›n Dusseldorf kentinde yap›lacak. Japon yat›r›mc›lar›n dikkatinin Türkiye üzerinde
yo¤unlaﬂmas› için bölgedeki Japon yat›r›mc›larla gerçekleﬂecek
seminere çok say›da Türk firman›n kat›l›m› öngörülüyor.

YEN‹ DE‹K ÜYELER‹
■ Borusan Lojistik Da¤›t›m Depolama
Taﬂ›mac›l›k Tic. Aﬁ
■ CVS Makina ‹nﬂaat San. ve Tic. LTD. ﬁti.
■ Ece Banyo Gereçleri Tic. ve San. Aﬁ
■ Engin Grup ‹nﬂaat Aﬁ
■ Eti Elektrometalurji Aﬁ
■ Heitec Mühendislik ve Sistem
Çözümleri San. Tic. Ltd. ﬁti.
■ Hilton International Co. Merkezi ABD
Türkiye-‹stanbul ﬁubesi
■ Kay› ‹nﬂaat Sanayi ve Ticaret Aﬁ
■ Mercan Kimya San. ve Tic. Aﬁ.
■ Netafim Sulama Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. ﬁti.
■ Palmira ‹ç ve D›ﬂ Tic. Ltd. ﬁti.
■ Partner Teknik Genel Müt. ‹nﬂ. San. ve
Tic. Ltd. ﬁti.
■ ﬁemse D›ﬂ Tic. San. Ltd. ﬁti.
■ Serenas Turizm Kongre Org. Otelcilik Aﬁ
■ Shanahan Engineering Turkey
‹nﬂ. San. Tic. Ltd. ﬁti.
■ SNR Holding Aﬁ
■ Turkpower Enerji San. ve Tic. Aﬁ
■ Yücel Boru ‹hracat, ‹thalat ve Pazarlama Aﬁ
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