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05 PAK‹STAN’LA ORTAK YATIRIMLAR
‹Ç‹N YOL HAR‹TASI Ç‹Z‹LECEK 11 KÜLTÜR BAfiKENT‹ ‹STANBUL’U

ANLATAN K‹TAPLAR09 SUR‹YE ‹LE V‹ZELER KALKTI,
SIRA ORTAK SINIR KAPISINDA 12 LEVENT TOPLANTILARI’NDA 2030

DÜNYA EKONOM‹S‹ TARTIfiILACAK

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.

SSaayyffaa 1122

Bu ayki röportaj sayfas›n›n
konu¤u ifl dünyas›n›n
önde gelen profesyonelle-
rinden Cem Kozlu. ‹fl dün-
yas› için ismi art›k bir mar-
ka de¤erinde olan Kozlu,
yönetti¤i flirketlerdeki ba-
flar›s›n›n yan›nda hem
akademik hem de d›fl tica-
rette ciddi katk›lar› olan
bir isim. Birçok insan›n
kendilerinden önce döfle-
nen tafllar›n yard›m›yla el-
de ettikleri baflar›l› so-
nuçlar›n sadece kendi
gayretlerinden kaynak-
land›¤› kan›s›na var›p ki-
bir, hatta küstahl›¤a ka-
p›ld›¤›n› belirten DE‹K
Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Kozlu, “Baflar› or-
tamdan ve kurumdan so-
yutlanamaz” diyor.

Sayfa 8

BUDAPEfiTE’YE
TÜRK HAMAMI

‹stanbul’un en eski hamam-
lar›ndan biri olan ve Mimar
Sinan imzas›n› tafl›yan Çem-
berlitafl Hamam› iflletmesi-
nin Yönetim Kurulu Üye-
leri Ruflen Baltac› ve Mar-
kus W. Lehto, Budatepefl-
te’de sadece restorasyon
çal›flmas› için 10 milyon
euroyu aflan bir hamam-
kompleks yat›r›m› planla-
d›klar›n› aç›klad›. Budapefl-
te’de yat›r›m yapman›n iki
avantaj› oldu¤unu söyleyen
Baltac› “Birincisi orada ha-
mam kültürü zaten var.
‹kincisi tarihi mekanlar..
Özellikle tarihi mekanlar
konusunda çok ilgili biri-
yim. Çünkü di¤er SPA’lar ya
da banyolara göre çok bü-
yük 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

LEVENT
TOPLANTILARI
BAfiLIYOR

Dünyan›n Çin’den sonra en kalabal›k
ikinci, en büyük co¤rafi alana sahip yedin-
ci ülkesi Hindistan, dünya ekomisinde de
hat›r› say›l›r bir noktada. 1.2 trilyon dolar-
l›k ekonomisiyle yükselen piyasalar›n ön-
de gelen ülkesi olarak tan›mlanan Hindis-
tan, sat›n alma gücü paritesine göre he-
sapland›¤›nda ise ABD, Çin ve Japon-
ya’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 Cum-
hurbaflkan› Abdullah Gül, bu ay resmi bir
ziyarette bulunacak. Cumhurbaflkan›
Gül’ün ziyaretine ifl adamlar› da efllik ede-
cek. Resmi temaslar d›fl›nda gezide, ifla-
damlar›n›n kat›l›mlar›yla ifl konseyi toplan-
t›lar›, resmi yetkililer ve ifladamlar› ile ikili
görüflmeler yap›lmas› planlan›yor. Biz de
bu önemli gezi öncesi Türk-Hindistan ‹fl

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

Milletleraras› Ticaret Oda-
s› (ICC) Baflkan› Victor
Fung, ‹pek Yolu projesinin
yeniden canland›r›lmas› pro-
jesini destekledi¤ine iflaret
etti. Bu deste¤ini Türkiye zi-
yaretinde 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

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 Dün-
ya Odalar Federasyonu
(WCF) ve D›fl Ekonomik
‹liflkiler Kurulu (DE‹K) ‹cra
Kurulu Baflkan› Rona Y›rca-
l› ile birlikte bas›n toplant›s›
düzenleyen Fung, Yönetim
Kurulu Baflkan› oldu¤u

Li&Fung’un yeni ‹stanbul
merkezinin aç›ld›¤›n› hat›r-
latarak, ‘’Avrupa’da Londra,
Hamburg’u seçmek varken
Türkiye’yi seçtik. Kuzey Af-
rika, Orta Do¤u ve Avru-
pa’ya eriflim konusunda bü-
tün bölge için iyi bir merkez
oldu¤undan dolay› Türki-
ye’yi önemli role sahip bir
ülke olarak görüyoruz’’ diye
konufltu. Sayfa 3

Dünyan›n en kalabal›k ikinci ülkesi Hindistan, h›zla büyüyen eko-
nomisiyle art›k küresel bir güç. Hintli flirketlerin say›s› küresel pi-
yasalarda artmaya devam ederken, Hindistan önümüzdeki dö-
nemde küresel ekonominin büyüme motoru olarak kabul ediliyor.

H‹ND‹STAN
ASYA’NIN YÜKSELEN KÜRESEL GÜCÜ

FUNG, ‘‹PEK YOLU’NA DESTEK ÇIKTI

Y›l ‹thalat ‹hracat

2006 1559 222
2007 2299 348
2008 2457 542
2009 1668 366

AYIN ÜLKES‹
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 veri-
yorum, benim hükümetim bunu baflaracak’’ dedi.

SAYFA 2

LÜBNAN

Milyon $

TÜRK‹YE- H‹ND‹STAN DIfi T‹CARET‹
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BAfiARI, ORTAMDAN
SOYUTLANAMAZ
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PAZARTES‹ AYIN ÜLKES‹:LÜBNAN

Vizelerin kalkt›¤› Lübnan’la temmuzda 53 anlaflma imzalanacak
Türkiye komflular› ve yak›n co¤rafya-

s›ndaki ülkelerle vize uygulamas›na son
verirken di¤er taraftan birbiri ard›na tica-
ret anlaflmalar› imzalamay› sürdürüyor.
Geçen ay Suriye ile toplam 51 anlaflma
imzalayan Türkiye, temmuz ay›nda Lüb-
nan’la 53 anlaflma imzalamaya haz›rlan›-
yor. Geçen ay Türkiye’ye resmi bir ziya-
rette bulunan Lübnan Baflbakan› Saad
Hariri Türkiye ve Lübnan aras›nda Ser-
best Ticaret Anlaflmas› (STA) konusunda,
‘’Söz veriyorum, benim hükümetim bunu
baflaracak’’ dedi.

D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu (DE-
‹K)/Türk-Lübnan ‹fl Konseyi’nce düzenle-
nen çal›flma yeme¤inde yapt›¤› konuflma-
da, Türkiye ve Lübnan’›n geliflmekte olan
piyasalar konumunda bulundu¤unu dile
getiren Hariri, iki ülkenin ortak hedefi-
nin, ekonomik refaha ulaflmak ve bölge-
de ekonomik refah yaratmak oldu¤unu,
iki ülkenin özel sektörünün de bunun ar-
kas›nda yatan güç olaca¤›n› kaydetti. Ko-
nuk baflbakan, son 20 y›lda Lübnan eko-
nomisinin önemli de¤iflikliklerden geçti-
¤ini, çalkant›l› dönemlerden sonra, Lüb-
nan’›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, ifladam-
lar›na flöyle seslendi: “Türkiye’deki ifla-
damlar›n›n Lübnan’da yat›r›m yapmalar›-
n›, Lübnan’daki f›rsatlar› de¤erlendirme-
lerini istiyorum. Her iki ülkenin ifl dünya-
s› bu f›rsat› iyi de¤erlendirmeli. Daha de-
rin bir anlay›fl gelifltirebiliriz. Lübnan sizi
bekliyor, sizi kucaklamaya haz›r.’’ Özel
sektörün ancak hükümet deste¤iyle geli-
flebilece¤ini bildiklerini ifade eden Hari-
ri, “Benim gündemim, bu koflullar› ya-
ratmakt›r. Amac›m ekonomik büyüme,
refah ve iflbirli¤ine ortam yaratmak’’ de-
di. Hariri, önlerindeki zorluklar› aflmaya
haz›r olduklar›n› ve bakanlar kurulu ola-
rak yapt›klar› aç›klamada bunu belirttik-
lerini aktararak, “Bütün f›rsatlar› bir ara-
ya getirerek, Lübnan’da güçlü yönlerimi-
zi daha da pekifltirmek istiyoruz” fleklin-
de 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 ifla-
ret eden Hariri, bunun uygulamada da
yap›lmas› gerekti¤ini söyledi. Saad Hariri,
Türk ifladamlar›n›n Lübnan’›, ülkedeki
sektörleri ve ülkenin potansiyelini keflfet-
mesini istediklerini ifade etti ve Lübnanl›
ifladamlar›na da Türkiye’de yat›r›m yap-
malar› ça¤r›s›nda bulundu. Hariri, Türki-
ye’nin Libya, Suriye ve Lübnan’a vize uy-
gulamas›n› kald›rmas›yla, vize uygulama-
s› olmayan 100 milyon kiflilik halk olufl-
tu¤unu belirtti. Serbest ticaret anlaflmas›
konusunda da Hariri, “Söz veriyorum,
benim hükümetim bunu baflaracak’’ de-
di. Saad Hariri, Lübnan’›n 2008-2009 fi-
nans krizinden etkilenmedi¤ine dikkati
çekerek, “Umuyorum, ülkemize yat›r›m
yapman›zla her iki ülke olarak istedi¤i-
miz rakamlar› 2010’da yakalayaca¤›z’’ di-
ye konufltu. Toplant›da konuflma yapan
Çevre ve Orman Bakan› Veysel Ero¤lu,
önümüzdeki y›l›n temmuz ay›nda Baflba-
kan Recep Tayyip Erdo¤an’la Lübnan’a
gittiklerinde 53 adet mutabakat zapt› im-
zalamay› planlad›klar›n› bildirdi. Türki-
ye’nin Lübnan’la aras›ndaki iflbirli¤ini da-
ha da gelifltirmek istedi¤ini ve Hariri’nin
ziyareti s›ras›nda çok say›da iflbirli¤i an-
laflmas› 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 aras›nda 51’in üzerinde mutabakat
zapt› imzalanmas›n› istedi¤ini ifade etti.
Ero¤lu, “fiu anda haz›rl›k yap›yoruz. Bafl-
bakan›m›z talimat verdi. ‹nflallah temmuz
ay›nda Baflbakan›m›zla Lübnan’a gitti¤i-
mizde, 53 adet mutabakat zapt›n› imzala-
yaca¤›z’’ dedi. Türkiye’nin son zamanlar-
da ülkeler aras› iflbirli¤i konusunda çok
önemli ad›mlar att›¤›n› kaydeden Ero¤lu,
ayn› çal›flmalar› Lübnan’la da yapmak is-
tediklerini, iki ülkenin ifladamlar›n›n kar-
fl›l›kl› ifl ve yat›r›m potansiyelini de¤erlen-
dirmesi gerekti¤ini anlatt›. Ero¤lu hava-
alanlar›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¤›n-
da sedir a¤ac› sembolünün yer ald›¤›n›
an›msatarak, “Lübnan’›n bofl alanlar›nda se-
dir 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 Konsey-
leri Koordinatör Baflkan› Mehmet Hab-
bab da, ifl konseyinin 2002 y›l›nda kurul-

du¤unu, geçen süreçte ticaret, turizm gibi
alanlarda önemli geliflmeler kaydedildi¤i-
ni ancak Refik Hariri suikast› sonras›nda-
ki geliflmeler nedeniyle iliflkilerde de du-
raklama yafland›¤›n› anlatt›. Lübnan’›n
özellikle turizm alan›nda ülkesini yeni-
den pazarlamas› gerekti¤ini ifade eden
Habbab, “Serbest ticaret anlaflmas› saye-
sinde iki ülke aras›nda yat›r›m da artacak,
birçok ortak giriflim de oluflacak. Böylece
Do¤u Akdeniz havzas› serbest ticaret böl-
gesine dönüflebilir, bu herkesin faydas›na
olacakt›r’’ fleklinde konufltu. Türk-Lüb-
nan ‹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 “Tür-
kiye, Avrupa ve Avrasya ülkelerine ürün-
lerimizin gitmesi için bir kap›. Ortado¤u
ve Kuzey Afrika için de Lübnan, Türki-
ye’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 giriflile-
bilir. 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.

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

Lübnan’›n halihaz›rda Suriye, Ürdün,
BAE, M›s›r gibi Arap ülkeleri ile serbest
ticaret anlaflmalar› ve AB ile yürürlü¤e gi-
ren ortakl›k anlaflmas› bulunuyor. Bu
çerçevede Türkiye ile Lübnan aras›nda
imzalanacak bir serbest ticaret anlafl-
mas› 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, elekt-
rikli ev aletleri, otomotiv, inflaat malze-
meleri di¤er önemli ticari ve s›nai iflbir-
li¤i kalemleri aras›nda yer al›yor.

MÜTEAHH‹TL‹K
Lübnan’da yol ve bina inflas›, enerji na-

kil hatlar›, enerji santral›, havaalan›, has-
tane ve okul inflaas›, içme suyu flebekesi,
telekomünikasyon alanlar›nda önemli infla-
at iflleri var ve tüm bunlar›n finansman›
için Dünya Bankas›, ‹KB, Arap Fonu, Ku-
veyt Fonu ve Suudi Fonlar›ndan önemli öl-
çüde destek al›n›yor.

TUR‹ZM
Lübnan’›n yak›nl›¤› ve ucuzlu¤u göz ö-

nüne al›nd›¤›nda turizm alan›nda da önem-
li bir iflbirli¤i potansiyeli oldu¤u düflünülü-
yor. Türk-Lübnan ‹fl Konseyi de, TURSAB
üyesi baz› seyahat acentelerinden oluflan
bir heyetle birlikte May›s 2004 tarihlerin-
de Lübnan’a bir ziyaret düzenlenmiflti.

ULAfiTIRMA
Lübnanl›lar›n Tokyo, Pekin, Hong

Kong gibi Uzakdo¤u’daki baz› noktala-
ra Bat› Avrupa’dan ba¤lant› yaparak
yolculuk yapt›klar› dikkate al›nd›¤›n-
da THY’nin de bu noktalara uçufllar›-
n› tan›tarak birçok Lübnanl› yolcuyu
çekmesi mümkün görünüyor.

Lübnan’›n yeniden yap›lanmas› ve kal-
k›nmas› amac›yla, Lübnan Kalk›nma ve
Yeniden ‹mar Konseyi (CDR) taraf›ndan
“Horizon 2000” adl› bir program haz›rla-
d›. Program, ülkenin ihtiyac› olan teknik
altyap› yat›r›mlar›n›n k›sa vadede gerçek-
lefltirilmesini, gereken rehabilitasyon fa-
aliyetlerini, yönetimin yeniden yap›lanma-
s›n› ve halk için gerekli sosyal altyap› ça-
l›flmalar›n› kaps›yor. Söz konusu prog-
rama Dünya Bankas›, Avrupa Yat›r›m
Bankas›, Körfez bankalar› ve Arap fon-
lar› gibi kurulufllar taraf›ndan finans-
man sa¤l›yor. Benzer flekilde, 12 Tem-
muz Savafl› dolay›s›yla bölgede meyda-
na gelen çat›flmalar sonucu oluflan alt-
yap› ve fiziki tahribat›n onar›m› ve ye-
niden imar› için 2006 y›l›ndan itibaren
12 y›ll›k sürede ülkede 9.6 milyar do-
larl›k kamu yat›r›m› yap›lmas› öngörü-
lüyor. Özellikle yol, enerji, turizm, sula-
ma ve konut alanlar›nda büyük projeler
gerçeklefltirilmesi hedefleniyor. Lüb-
nan’da aç›lan ihalelere www.cdr.gov.lb
adresi arac›l›¤› ile ulaflmak mümkün.

NELERE
YATIRIM

YAPILMALI

LÜBNAN YEN‹DEN
‹NfiA ED‹L‹YOR

?

GENEL EKONOM‹K DURUM
2008 2009 2010

GSY‹H (milyon $) 27.783 30.173 32.064
Reel Ekonomik Büyüme (%) 6,3 3,0 3,3
Enflasyon (ort.%) 10,0 1,5 3,9
‹hracat (milyon $) 5.023 5.113 5.471
‹thalat (bin $) 16.253 15.776 17.162
D›fl Borç Sto¤u (milyon $) 33.279 34.470 36.065

Kaynak: EIU , * EIU tahmini rakamlar›

Hariri’ye DE‹K Türk
Lübnan ‹fl Konseyince
yap›lan çal›flma
yeme¤inde plaket verildi.
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Milletleraras› Ticaret Odas› (ICC)
Baflkan› Victor Fung, Türkiye’nin,
en önemli üyelerinden biri oldu¤u-
nu ve Türkiye’yi liberal politika ve
serbest ticaretin yerel ekonomilere
fayda sa¤lamas› aç›s›ndan iyi bir
örnek olarak gördüklerini ifade et-
ti. Bu noktada ‹pek Yolu’nun yeni-
den canland›r›lmas› projesini des-
tekledi¤ine iflaret eden Fung, yo-
lun uçlar›nda bulunan iki ülke ola-
rak Çin ve Türkiye’nin h›zl› tedarik
zinciriyle bir araya gelmesinin cid-
di bir potansiyel yarataca¤›n›, bu
ba¤lant›y› kurmak için her fleyi ya-
pacaklar›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 Oda-
lar Federasyonu (WCF) ve D›fl
Ekonomik ‹liflkiler Kurulu (DE‹K)
‹cra Kurulu Baflkan› Rona Y›rcal›
ile birlikte bas›n toplant›s› düzenle-
yen 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 Avru-
pa’ya eriflim konusunda bütün böl-
ge için iyi bir merkez oldu¤undan
dolay› Türkiye’yi önemli role sahip
bir ülke olarak görüyoruz’’ diye
konufltu. Fung, flirketlerinin 10 y›l-
d›r Türkiye’de bulunmas›na ra¤-
men Türkiye’nin dünyadaki rolü-
nü anlama f›rsat›n› yeni buldukla-
r›n› ifade ederek, “fiu anda gerçek
anlamda Türkiye’nin ve ‹stan-
bul’un sa¤layaca¤› faydalar› anla-
m›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¤u-
nu belirten Fung, liderlerin, özel
sektörün öneminin fark›nda ol-
du¤unu söyledi. ICC’de dünya
ekonomisini nas›l gördüklerine

de de¤inen Fung, global ekono-
minin yavafl yavafl düzelmeye
bafllad›¤›n›, finansal piyasalar›n
makul iyileflme sergiledi¤ini, an-
cak hâlâ yap›lmas› gereken fley-
ler bulundu¤unu dile getirdi.
Tüketici talebinin, tüm dünyada
geri gelmeye bafllad›¤›n›, ancak
tam düzelmeden söz edilemeye-
ce¤ini belirten Fung, “Küresel
talebin tam anlam›yla geri dönü-
flü için hâlâ zamana ihtiyaç var.
Uzun vadede sürdürülebilir to-
parlanma için bizim, istikrar› na-
s›l sa¤layabilece¤imizi düflün-
memiz gerek’’ diye konufltu.

DÜNYA T‹CARET‹ ARTIRILMALI
Victor Fung, ICC’nin araflt›rma

vakf›n›n, istihdam konusuna ve ti-
caret kullan›larak istihdam olanak-
lar›n›n nas›l yarat›labilece¤ine
odakland›¤›n› anlatarak, iflsizlik se-
viyesinin halen yüksek seviyede
oldu¤una dikkat çekti. Ekonomi
toparlan›rken, 12 ayl›k bir risk dö-
neminde yap›lmas› gerekenlerin
kararl› biçimde devam ettirilmesi
gerekti¤ini vurgulayan Fung, ‘’Ko-
rumac›l›¤a meydan vermemeliyiz.
Bu, uzun vadede ekonomiye hasar
verecektir’’ dedi. Victor Fung, dün-

ya ekonomisinde eksikli¤i görülen
unsurun ‘güven’ oldu¤una ve lider-
lerin dünyaya bu konuda verece¤i
mesaj›n önemine iflaret etti. Hi-
sarc›kl›o¤lu, dünya refah›n›n art›r›l-
mas›ndaki en önemli unsurun dün-
ya ticaretinin geliflmesine ba¤l› ol-
du¤unu belirterek, dünya ticaretin-
de son global krizle ciddi daralma
yafland›¤›n› söyledi. Hisarc›kl›o¤-
lu, “Bunun afl›labilmesi için, ko-
rumac›l›¤›n popülist politikalarla
ön plana ç›kmas›n›n önlenmesi
noktas›nda gerekli temaslarda bu-
lunuyoruz. H›zla dünya ticareti-
nin 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 proje-
yi sonuna kadar destekledi¤ini
kaydetti. Hisarc›kl›o¤lu, “Ticaret
yollar› üzerinde oturursan›z, gü-
venlik ve refahta hem kendi ül-
kenize ve hem dünya ekonomisi-
nin 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›.

Moritanya Cumhurbaflkan› Mo-
hamed Ould Abdel Aziz, ülkesinin
kalk›nmada ve yat›r›mlar alan›nda
Türkiye’nin imkânlar›ndan yararla-
naca¤›n› söyledi. Aziz, “Moritanya,
Türkiye’nin deneyimlerinden bü-
yük yarar görecektir. Ayn› zamanda
kalk›nmam›zda ve yat›r›mlar ala-
n›nda da Türkiye’nin imkânlar›n-
dan yararlanaca¤›z’’ diye konufltu.

DE‹K/Türk-Afrika ‹fl Konseyle-
ri’nce Ceylan Intercontinental
Otel’de onuruna verilen yemekte
konuflan Cumhurbaflkan› Abdel
Aziz, ziyareti dolay›s›yla Türki-
ye’yi yak›ndan tan›ma ve yafla-
nan geliflmeleri görme f›rsat› bul-
du¤unu söyledi. Türkiye ziyare-
tinde Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül ile bir araya gelip iki ülke
aras›nda yürütülebilecek çal›fl-
malar› ele ald›klar›n› anlatan Ab-
del Aziz, “Moritanya olarak bu
iliflkileri teflvik edece¤iz ve Tür-
kiye’den gelecek yat›r›mc›lara
tüm kolayl›klar› sa¤layaca¤›z.
Bafllang›ç olarak da Moritanya
büyükelçili¤inin aç›lmas›yla bü-
yük teflvik sa¤lanacak ve iki ülke
aras›nda iliflkilerin gelifltirilmesi sa¤-
lanacakt›r’’ dedi.

YATIRIM ‹Ç‹N FIRSAT ÇOK
Moritanya’da yat›r›m yapmak

için birçok imkan bulundu¤unu ifa-
de eden Abdel Aziz, konuflmas›n›
flöyle sürdürdü: “‹ki ülke aras›ndaki
karfl›l›kl› iliflkiler gelecekte her iki
tarafa da kazanç sa¤layacakt›r. Biz-
deki verilere göre, 600’e yak›n de-
¤iflik madenimiz var. Bunlar›n
bir k›sm› da flimdiye kadar yete-
ri miktarda üretilmemifl. Bugüne
kadar üretilen sadece demir, ba-
k›r ve alt›n cevheri. Petrol ülke-
mizde 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 kolay-
l›klar› sa¤layaca¤›z. Yat›r›mc›la-
r›n güvenli¤i ise ülkemizde sa¤-
lanm›fl durumda. Türk ifladamla-
r›ndan iste¤imiz, ülkemize ziya-
rette bulunmalar› ve Moritanyal›
ifl adamlar› ile bir araya gelerek
ortakl›klar kurmalar›.’’ Türk-Afri-
ka ‹fl Konseyleri Koordinatör Bafl-
kan› Tamer Taflk›n da DE‹K’in ikili

iliflkileri gerçeklefltirme mekaniz-
mas›n›n ifl konseyleri oldu¤unu
söyledi. Taflk›n, flu anda sekiz böl-
gesel ifl konseyinin ve bu bölgesel
yap›lanman›n alt›nda faaliyet gös-
teren toplam 85 ifl konseyinin bu-
lundu¤unu belirterek, “Türk-Afri-
ka ‹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› ifla-
damlar›n›n daha s›k bir araya ge-
lip yeni iflbirli¤i f›rsatlar› yarata-
rak bunlar› somut ortakl›klara
dönüfltürmek oldu¤unu ifade
eden Taflk›n, flöyle konufltu:
“Son y›llarda Afrika ülkeleriyle
ekonomik ve siyasi iliflkilerin ge-
lifltirilmesi, Türkiye’nin uluslara-
ras› stratejisinin önemli bir par-
ças› haline gelmifltir.’’

Moritanya Ulusal ‹flverenler Bir-
li¤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 ede-
rek, Cumhurbaflkan› Abdel
Aziz’in ziyaretinin de iliflkilerde
yeni bir kavflak oluflturaca¤›n›
kaydetti. Yat›r›m konusunda Türk
ifladamlar›na kolayl›klar sa¤lana-
ca¤›n› anlatan Azizi, Türk ifladam-
lar›na hitaben “‹kinci ülkeniz Mo-
ritanya’da sizlerle çok yönlü or-
takl›klar kurmaya haz›r›z’’ dedi.

‹pek Yolu’nun yeniden canland›r›lmas›n› destekledik-
lerini belirten ICC Baflkan› Fung, yolun uçlar›nda bulu-
nan Çin ve Türkiye’nin h›zl› tedarik zinciriyle bir araya
gelmesinin ciddi bir potansiyel yarataca¤›n› söyledi.
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ICC Baflkan› Victor Fung’dan
‘‹pek Yolu’ projesine destek

‘Türkiye’nin imkânlar›ndan
yararlanmak istiyoruz’

Rusya’ya geçen ay iki günlük çal›flma
ziyareti gerçeklefltiren Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an, Moskova’da Rusya Bafl-
bakan› Vladimir Putin ile görüfltü. Ziya-
retinde son yedi y›lda iki ülke aras›ndaki
iliflkilerin her alanda karfl›l›kl› olarak ge-
liflti¤ine dikkat çeken Erdo¤an, “Askeri,
ekonomik, siyasi, kültürel, her alanda
iliflkiler çeflitlenmekte. Beni heyecanlan-
d›ran fley, taraflarda olumlu istikamette
bir ilerleme olmas›” dedi. Erdo¤an, gele-
cek dört y›l içinde iki ülke aras›ndaki d›fl
ticaret hacminin 100 milyar dolarl›k he-
defi yakalayaca¤›n› söyledi.

Araya giren Putin, ise “Befl y›l içinde”
dedi. Bunun üzerine Erdo¤an, dört y›l›
kastederek, “Onu yapacak iradeyi taraf-
larda görüyoruz. Küresel kriz ekonomiyi
olumsuz etkiledi ama olumluya dönme-
ye bafllad›. ‹nan›yorum ki yo¤un bir ça-
l›flmayla bu durumu k›sa zamanda to-
parlar›z” ifadesini kulland›. Putin de ko-
nuflmas›nda, iki ülke iliflkilerinin son y›l-
larda giderek geliflti¤ini belirterek, “Ma-
alesef küresel ekonomik kriz karfl›l›kl›
ekonomik iliflkilerimizi olumsuz etkile-
di” fleklinde konufltu. Türkiye ile Rusya
aras›ndaki ticaret hacminin önceki y›l
35 milyar dolara ulaflt›¤›na dikkat çe-
ken Putin, “Son dönemde bu oran yüz-
de 40 oran›nda düfltü. Ancak Türkiye
hâlâ Rusya Federasyonu’nun önemli ti-
caret 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 so-
runlar› çözmüfl ve gelece¤e yönelik te-
meller atm›fl olarak bitirdik. 2010’a da
ziyaretinizin zamanlamas›n›n da vurgu-
lad›¤› üzere, çok h›zl› ve f›rsatlara odak-
lanm›fl olarak bafll›yoruz” dedi.

DE‹K’in 2010 takviminin de bu dönü-
flümü ve önemli f›rsatlar› yans›tmakta ol-
du¤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 ni-
san içerisinde Enerji Bakanl›¤›m›z›n hi-
mayelerinde gerçeklefltirece¤imiz ve
zat-› âlinizin kat›l›mlar›n›z› temenni et-
ti¤imiz (Enerji alan›nda Türk Rus iflbir-
li¤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 etkinlik-
lerimizde inceleyece¤iz. Her iki ülke-
deki bölgesel ziyaretlerimizi sürdürece-
¤iz. Staratejik ortakl›k yolunda ilerle-
yen ülkelerimiz aras›ndaki d›fl ticaret
dengesinin iyilefltirilmesi gere¤ini her
ortamda vurgulamaktay›z.”

Almanya D›fliflleri Bakan› Dr.
Guido Westerwelle’nin 7-8
Ocak’ta Türkiye’yi ziyareti kapsa-
m›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 Türk-
Alman ‹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› plat-
formlar oluflturmak gerekti¤ini
belirterek, “Bugünkü toplant›
flüphesiz bu platformlardan biri-
sidir” dedi. Türkiye ile Almanya
aras›nda tarihi, siyasi, ekonomik
ve sosyal iliflkilerin çok köklü ve
önemli oldu¤una de¤inen fia-
henk, AB’nin kurucu ülkeleri
aras›nda yer alan Almanya ile
iliflkilerin Türkiye için daima ön-
celik konusu oldu¤unu ve olma-
ya da devam edece¤ini vurgula-
d›. Türk-Alman ‹fl Konseyi’nin
iki ülke aras›ndaki ekonomik
iliflkilerin gündemini belirleyen
ve temsil eden ciddi bir muhatap

kurulufl oldu¤unu kaydeden fia-
henk, “Türk-Alman ‹fl Konseyi,
Almanya’da eyalet baz›nda, baflta
KOB‹ düzeyinde olmak üzere,
farkl› sektörlerdeki iflbirli¤i im-
kânlar›n›n teflvik edilmesini he-
defliyor. Konsey, iki ülke ekono-
mileri aras›nda oluflan boflluklar›
ve bu anlamda ikili ticaret ve
karfl›l›kl› ortak yat›r›mlarda göz-
lemlenen imkânlar› eyalet baz›n-
da ortaya ç›karmay›, vurgulamay›
hedefliyor” dedi.

Almanya ile Türkiye aras›nda-
ki ikili etkileflimin, üçüncü pa-
zarlarda 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›mla-
r› ile düzenlenmesi planlanan ‘1.
Türk Alman ‹flbirli¤i Yat›r›m
Konferans›’ yer al›yor. Söz konu-
su konferansta, enerji, otomotiv,
bilgi iletiflim teknolojileri, gayri-
menkul ve perakende gibi sek-
törlerdeki 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.”

Rusya ile hedef befl y›l sonra 100 milyar dolar ticaret

Geçen ay Rusya’ya giden Baflbakan Erdo¤an, dört y›l içinde iki ülke aras›nda-
ki d›fl ticaret hacminin 100milyar dolarl›k hedefi yakalayaca¤›n› söyledi.

MOR‹TANYA CUMHURBAfiKANI ABDEL AZ‹Z

Almanya
ile yeni
platformlar
oluflturuluyor

Ferit fiahenk

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.
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YURDAGÜL UYGUN

Geçmifli Romal›lara kadar uzanan, ‹s-
tanbul’un fethinden sonra Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u’nun tüm topraklar›nda yüz-
lercesi yap›lan hamamlar günümüzde
yerini modern “SPA”lara b›rak›yor. An-
cak sadece temizlenmek de¤il, sosyal-
leflme alan› olarak da tarihte yerini alan
hamamlar, elbette SPA merkezlerinden
çok daha fazla s›cak bir yaflam alan› su-
nuyor. Mimarisi, tarihi ve yaflanm›fll›¤›yla
günümüzde daha çok yabanc› turistlerin
tercih etti¤i hamamlar, kendilerini yeni-
leyerek, modern Türk insan›n› da bu
özel mekânlara çekmek için çal›fl›yor. ‹s-
tanbul’un en eski hamamlar›ndan biri
olan ve Mimar Sinan imzas›n› tafl›yan
Çemberlitafl Hamam› da yerli turisti ha-
mam 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 sa-
dece restorasyon çal›flmas› için 10 mil-
yon euroyu aflan bir hamam-kompleks
yat›r›m› planl›yorlar. Baltac›, Budapefl-
te’de yat›r›m yapman›n iki avantaj› ol-
du¤unu söylüyor: “Birincisi orada ha-
mam kültürü zaten var. ‹kincisi tarihi
mekânlar. Özellikle tarihi mekânlar ko-
nusunda 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 kül-
tür ve müflteri potansiyeli var.”

Baltac› ve Lehto projeleri için seçti¤i
tarihi mekân›, 100 ya da 200 y›ll›¤›na ki-
ralayacak. Ön anlaflmas› yap›lan proje
için yetkili merkezlerden onay bekleyen
yat›r›m için sadece restorasyon maliyeti-
nin 10 milyon euro oldu¤una iflaret
eden Lehto ise, “Yat›r›m maliyeti, tama-
men orada ne yapaca¤›m›za ba¤l›. Çün-
kü orada bir de¤il, birkaç proje olabilir.
Hedefimiz orada bir havuz yarat›p, da-
ha sonra büyütmek. Restorasyon mali-
yetinin üstüne iflletme, flirketin yürütül-
mesi 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. Ka-
d›n ve erkek ayr› ayr›. Sonra beraber gi-
recekleri termal bir havuz var. Bu ha-
vuz, Budapeflte’nin yap›lan ilk havuzu”
diyor. Budapeflte’de baflka bir mekân
için de iflletme talepleri oldu¤unu söy-
leyen Baltac›, bu mekân›n restorasyo-
nunun bitti¤ini sadece iflletmek istedik-
lerini belirtiyor. Budapeflte d›fl›nda
Belgrad’da çok güzel bir yer oldu¤unu,
ilgilendiklerini ve gidip geldi¤ini anla-
tan 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 Türki-

ye’nin farkl› flehirlerinde yat›r›m yapma-
y› düflündüklerini söylüyor: “Ama odak-
l› olmak çok önemli. Sisteme do¤ru fle-
kilde, do¤ru ad›mlarla baflmak gereki-
yor. ‹stanbul art› durumda. Çünkü özel-
likle turist piyasas› geliyor. Çemberlitafl,
Ca¤alo¤lu, Galatasaray gibi ünlü ha-
mamlar›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 ta-
mamen farkl› ve günlük hayatta çok
önemli bir rol oynuyor. Ama uzun va-
deli plan›m›zda bütün önemli yerlerde

olmay› istiyoruz.” Öte yandan Baltac›,
hamamlar›n yeniden flekillenmesi ge-
rekti¤ini söylüyor. Osmanl› döneminde
koflullar›n farkl› oldu¤unu anlatan Bal-
tac› flöyle devam ediyor: “O dönemde
hamamlar› finanse eden bir vak›f kuru-
mu 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 ha-
mamlar sadece y›kanmak için de¤il, sos-
yal mekânlardan da biriydi. Art›k televiz-
yon, al›flverifl merkezleri var. Yaflam de-
¤iflti. Bu nedenle yeni bir flekil vermek
laz›m hamamlara. Yani iflin içine güzel-
lik, sa¤l›k kat›p farkl› flekillendirmek la-
z›m. Tabii tarihi dokuyu bozmadan.” Os-

manl› döneminde çamur banyolar› oldu-
¤unu anlatan Baltac›, kil uygulamalar›n›n
yeniden bafllayabilece¤ini, kapl›ca uygu-
lamalar›n›n hamamlarda da uygulanabi-
lece¤ini söylüyor. Sa¤l›kl› kalmak ve tek-
rar sa¤l›¤a kavuflmak için insanlar›n bü-
yük bir k›sm›n›n kapl›ca ve termal tesis-
leri 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 kul-
lanmak, a¤r›lar›n da bafllamamas›n› sa¤l›-
yor. Dolay›s›yla bu uygulama flehrin için-
de, günlük hayat›n bir parças› olarak
sa¤lanabilir. Uygun bir iç yap› oluflturu-
lursa maliyeti çok ucuza gelir tabii” diyor.

Halen Çemberlitafl Hamam›’nda ‹s-
tanbul Üniversitesi ile birlikte gelifltirdikleri
aromaterapik ya¤ masajlar›, yüz maskesi,
kad›nlar bölümünde bir kür havuzu ol-
du¤unu anlatan Baltac›, önümüzdeki
dönemde çamur banyolar›n› uygulama-
ya koyacaklar›n› söylüyor. Hamam› gü-
nümüz koflullar›na uygun hale getir-
mek için 2 milyon dolara yak›n bir ya-
t›r›m yapt›klar›n› anlatan Baltac›, Çem-
berlitafl Hamam›’n›n lokasyonunun çok
iyi oldu¤unu ve turizmden gelir elde et-
tiklerinin alt›n› çiziyor. Hamam kültürü-
nün bilinirli¤inin artmas› için medyay›
kullanacaklar›n› kaydeden Baltac›, “Ama
flu anda bu konuda özellikle yavafl dav-
ran›yoruz. Baz› fleyler deneme aflamas›n-
da. Önce bunu bizim kendi bünyemizde
sindirmemiz laz›m” diye konufluyor.

DE‹K üyesi ve tarihi Çem-
berlitafl Hamam›’n›n ifl-
letme sahipleri bir taraf-
tan modern flehir insan›-
na hizmet vermek için
hamam› yenilemeyi sür-
dürürken, di¤er taraftan
Budapeflte’de yeni yat›-
r›mlar için kollar› s›vad›lar.

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey,
Cumhurbaflkan› Abdullah Gül ve Baflbakan
Recep Tayyip Erdo¤an’›n Washington ziyaret-
lerinin ard›ndan iki ülke aras›ndaki ekonomik
ve ticari iliflkilerin gelifltirilmesi için yeni bir
çerçeve mekanizmas›n›n oluflturuldu¤unu
belirtti. Jeffrey, “Ekonomik iliflkilerimiz stra-
tejik aç›dan ABD için çok önemli. Nisandan
beri s›k› bir flekilde çal›flarak ‘ABD ile Türki-
ye aras›ndaki ekonomik iliflkileri nas›l art›ra-
biliriz’ konusunu inceliyoruz. fiimdi her iki
hükümet de ekonomik ve ticari iliflkileri art-
t›rma konusuna kararl›” diye konufltu.

DE‹K Türk Amerikan ‹fl Konseyi’nin (TA‹K)
‹stanbul’da onuruna verdi¤i yemekte bir ko-
nuflma yapan Büyükelçi Jeffrey, Türkiye’nin
AB ile ticaretinde patlama yaflan›rken, Ortado-
¤u bölgesi yan› s›ra Rusya ve Afrika pazarla-
r›nda da ticaretinin önemli büyümeler kaydet-
ti¤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 konsey-
leri yan› s›ra bir dizi STK’larla birlikte çal›fla-
rak öncelikle bu konuda bir envanter ç›kar-
d›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 istatistik-
lerden ibaret olmamal›d›r” dedi.

T‹CARET ÜÇ KAT ARTAB‹L‹R
HP, Dow gibi ABD’nin önde gelen baz› flir-

ketlerinin Türkiye’yi dünya için lojistik merkez
olarak kulland›¤›n› hat›rlatan Büyükelçi James
Jeffrey, flöyle devam etti: “Türkiye ayn› zaman-
da askeri alanda, havac›l›kta ABD’nin tercih edi-
len orta¤›d›r. Boeing 787 Dreamliner’›n en
önemli parçalar›nda ve Skorsky helikopteri ile
ilgili çal›flmalarda Türk sanayinin ortakl›¤› ile ça-
l›fl›l›yor. Ayn› zamanda otomobil sektöründe ça-
l›flmalar›m›z var. Örne¤in Türkiye’den otomotiv
yedek parçalar› al›yoruz. Önümüzdeki birkaç y›l
içinde özellikle bu alanlara daha fazla odaklan-
mak suretiyle iki ülke aras›ndaki ticaretin üç ka-
t›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›¤› ziya-
rette ortak ideal ve de¤erlere dayal› bir ‘model
ortakl›ktan’ söz etti¤ini an›msatarak, “Baflkan
Barack Obama, görevdeki ilk y›l›nda Türk lider-
leriyle ayr› ayr› dört kez bir araya geldi ve Tür-
kiye ile ABD aras›ndaki politika koordinasyonu
Cumhurbaflkan› Özal’›n aram›zda oldu¤u yakla-
fl›k 20 y›l önceki döneme çok benzer bir flekilde
yürütülmeye bafllad›” dedi. (ANKA)

Budapeflte’nin SPA salonunu
Türk hamamc› iflletecek

Ekonomik
iliflkilerimiz ABD
için önemli
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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 getir-
di. Dünya Türk ‹fl Konseyi
(DT‹K) Avrupa Bölge Komitesi,
12-13 Ocak 2010 tarihlerinde
yurtd›fl›nda yerleflik Türk giriflim-
cilerin sorunlar›n›n dile getirilip,
çözüm sa¤lanabilmesi için resmi
temaslarda bulunmak üzere An-
kara’da resmi bir ziyaret gerçek-
lefltirdi. Devlet Bakan› Hayati Ya-
z›c›, Devlet Bakan› Faruk Çelik,
Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat
Ergün’ün makamlar›na gerçeklefl-
tirilen 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 sorun-
lar›n›n konufluldu¤u ziyaretlerden

olumlu sonuçlar al›nd›. Türkler-
den sorumlu Devlet Bakan› Fa-
ruk Çelik, ‘D›fl Türkler Baflkanl›-
¤›’n› yurtd›fl›nda yerleflik Türkle-
rin sorunlar›n›n çözülebilmesi,
devlet deste¤ini arkalar›nda his-
setmeleri amac›yla kurduklar›n›
söyledi. Baflkanl›¤›n çal›flmalar›
çerçevesinde yurtd›fl›ndaki Türk-
lerin ç›karlar›na yönelik mevzuat-
lar düzenlenece¤ini kaydeden
Çelik, çal›flmalar›n tek merkezde
toplanaca¤›n› belirtti.

Bakan Çelik, D›fl Türkler Bafl-
kanl›¤› bünyesinde; Balkanlar’da
ve Kafkaslar’da sivil toplum ör-
gütleri ile hareket eden, ‘Kurum-
sal ‹liflkiler Daire Baflkanl›¤›’ ol-
du¤unu, görevinin de mesleki ör-
gütler ile beraber çal›flmalar ger-
çeklefltirmek oldu¤unu ifade etti.
Bu çerçevede DE‹K’in Dünya
Türk ‹fl Konseyi ile yurtd›fl›nda
yerleflik Türk giriflimcilere yöne-
lik yapt›¤› çal›flmalardan dolay›,
kurulan baflkanl›¤›n ekonomik ve

ticari aç›dan gözü kula¤› olmas›n-
dan duyaca¤› memnuniyeti dile
getirerek, konunun takibi için va-
li yard›mc›s›na talimat verdi. Çe-
lik, araçlar›n ülkeye girifl ç›k›fllar›
ile yaflanan sorunlar için, “Komite
üyelerinin belirtti¤i flekilde uygu-
lamada bir problem oldu¤u, Türk
müteflebbislerin girifl ç›k›fllar›na
izin verilmesi gerekti¤i” aç›klama-
s›nda bulundu.

PROSEDÜR EN AZA ‹NECEK
Bakan Çelik, tarihi eserlerin

restorasyonlar› ile ilgili çal›flmala-
ra yönelik iletilen bir soruya ise
“Çal›flmalar› kendilerinin bakan-
l›klar›na ba¤l› T‹KA ile birlikte
yürüttüklerini, tarihi eserlerin en-
vanterini ç›kararak, bu eserlerin
sorumluluklar›n› sivil toplum ör-
gütleri, belediye baflkanlar›na vb.
birimlere yüklediklerini ve takibini
yapt›klar›” fleklinde yan›tl verdi. 12
Ocak’ta Devlet Bakan› Hayati Ya-
z›c›’ya yap›lan ziyarette ise Ba-
kan’›n sorumlulu¤unda olan
Gümrükler, T.C Baflbakanl›k Tan›t-
ma Fonu, 2010 Avrupa ‹stanbul
Kültür Baflkenti ile ilgili konular
görüflüldü. Devlet Bakan› Yaz›c›

yurtd›fl›ndaki Türkler için bir aç›-
l›m gerçeklefltirilmesinin üzerinde
ciddi olarak durulmas›n›n ve Av-
rupa’daki Türklere maddi ve ma-
nevi olarak destekte bulunulmas›
gerekti¤inin alt›n› çizdi. Bakan Ya-
z›c›, gümrük kap›lar›ndaki araç ve
insan girifl ç›k›fllar›ndaki üzücü ve
yak›flmayan durumun ortadan kal-
d›r›lmas› ile ilgili olarak Maliye ve
Gümrük Müsteflarl›¤› ile ortak bir
çal›flma gerçeklefltirilebilece¤ini
belirterek, ifladamlar› için bir istis-
na uygulanmas› ile ilgili çal›flma
yap›labilece¤i bilgisini verdi.

Bakan Yaz›c›, ülkeye mal girifl
ve ç›k›fllar›ndaki prosedürlerin as-
gariye indirilmesi ile ilgili olarak,
01 Nisan 2010 tarihinden itibaren
bu ifllemlerin sanal ortamda ger-
çeklefltirilece¤i müjdesini verdi.
Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Er-
gün ise, bakanl›k olarak çeflitli ça-
l›flmalar gerçeklefltirdiklerini, Ser-
best ticaret anlaflmalar› imzalad›k-
lar›n›, vizeleri kald›rd›klar›n› belir-
terek, Türk ifladamlar›n›n yurt d›-
fl›nda baflar›l› bir performans sergi-
lediklerini, iletilen sorunlar›n de-
¤erlendirilece¤ini ve gerekli çal›fl-
malar›n yap›laca¤›n› ifade etti.

DE‹K ÜYEL‹⁄‹ ÇOK
BÜYÜKAVANTAJ
Çemberlitafl Hamam› iflletmesinin
Yönetim Kurulu Üyesi Ruflen Bal-
tac›, 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 yer-
de görüflmeye bafllamak ya da logo-
sunu tafl›mak bile bir avantaj. Özel-
likle Türk büyükelçili¤inde ve ben-
zeri yerlerde iflleriniz varsa
önemli kolayl›klar sa¤l›yor.”

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

Devlet Bakan› Faruk Çelik, “D›fl Türkler Bafl-
kanl›¤› bünyesinde DE‹K, baflkanl›¤›n ekono-
mik ve ticari aç›dan gözü kula¤› olmal›” dedi.

DE‹K, ‘D›fl Türkler’in ekonomi gözü olacak

Çelik, “D›fl Türkler Baflkanl›¤›’n› yurtd›fl›ndaki
Türklerin sorunlar›n› çözmek için kurduk” dedi.

James
Jeffrey
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Son dönemde geliflen Türk-Pakis-
tan iliflkilerinin karfl›l›kl› görüflmeleri
h›zland›rmas›yla birlikte Türk ifladam-
lar›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› ya-
vafl yavafl ortaya ç›k›yor. Geçen ay da
Pakistan’›n Pencap Eyaleti Baflbakan›
fiahbaz fierif, beraberinde eyalet ba-
kanlar›, hükümet yetkilileri ve yakla-
fl›k 110 ifladam›ndan oluflan kalabal›k
bir heyetle Türkiye’yi ziyaret etti. Bu
ziyaret vesilesiyle 15 Ocak’ta Türk-Pa-
kistan ‹fl Konseyi’nin düzenledi¤i
Türk-Pakistan CEO Forumu, yeni an-
laflmalar ve iflbirliklerine ön ayak ol-
du. Toplant›da konuflan Pencap Eya-
leti Baflbakan› fiahbaz fierif, iki ülke
aras›ndaki ticareti etkileyen gereksiz
engelleri ortadan kald›rman›n zaman›
geldi¤ini vurgulayarak bu konuyu Pa-
kistan 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 an-
laflmaya varal›m ve diyelim ki ‘Bu üç-
dört alanda iflbirli¤i yapabiliriz, ortak
yat›r›mlar yapabiliriz’. Mutlaka bir-iki
tane fleyi seçmemiz gerekiyor. Her fle-
yi ayn› anda yapmak bizi sonuca gö-
türmez. Bunlar tar›m, süt ve süt ürün-
leri, enerji santrallar› ve altyap› ihale-
leri olabilir ki Türkiye altyap› inflaat›
konusunda son derece güçlü bir ülke.
Bu alanlara öncelik verebilir ve baz›
çözümler üretebiliriz. Pencap hükü-
meti tüm gücüyle bu projelerin arka-
s›nda olacakt›r.’’

Baflbakan Recep Tayyip Erdo-
¤an’la yapt›¤› görüflmeye de de¤inen
fierif, 5-6 bin dolar maliyetle gerçekle-
flecek 4 bin megavatl›k hidroelektrik
enerji santral› ve 200 megavatl›k kö-

mür enerjisine dayal› santral için Tür-
kiye’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 Irva-
l›, Pakistan’daki tekstil sektöründe ih-
tiyaç 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 dolar-
l›k bir ticaret öngörülmektedir. Burada-
ki en önemli nokta, do¤rudan bir ulafl-
t›rma hatt›m›z yoktur. ‹talya ya da Sin-
gapur limanlar›ndan yap›lmaktad›r hal-
buki ‹stanbul’dan Lahor’a 5 günde mal-
lar› götürmek mümkün’’ diye konufltu.

ZORLU, PROJELER‹N‹
TAMAMLAYACAK

Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO)
Murat Sungur Bursa, Pakistan’da rüz-
gâr 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 ekono-
misindeki dalgalanmalar ve Pakis-
tan’›n karfl› karfl›ya oldu¤u riskler ne-
deniyle finansman sa¤lamakta çok
baflar›l› olamad›k’’ diyerek, uluslarara-
s› finans kurulufllar›yla müzakereler
sona erdikten sonra projelerini ta-

mamlayacaklar›na inand›¤›n› kaydetti.
Bursa, Pakistan’a yat›r›m karar› al›r-
ken ülkedeki siyasi riskleri bildiklerini
belirterek, ülkelerdeki sektörel unsur-
lar› ve yat›r›m iklimini incelediklerin-
de ise, Pakistan hükümetinin uygun
bir yat›r›m ortam› yaratmak için her
türlü önlemi ald›¤›n› gördüklerini dile
getirdi. Murat Sungur Bursa, “Pakis-
tan’daki bürokratik kolayl›klardan çok
memnun kald›k. Örne¤in Türkiye’de
bununla k›yaslanabilir bir kolayl›k,
olumlu ortam bulam›yorum. Bu ne-
denle Pakistan’da daha fazla yat›r›m
yapma niyetimiz var’’ dedi.

Pakistan gibi ülkelerde yabanc› ya-
t›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 ne-
denle o ülke hükümetinin ortam› ko-
laylaflt›r›c› olman›n yan› s›ra farkl› ya-
t›r›m kararlar› parametrelerini bir ara-
ya getirmekte de önemli bir rol üst-
lenmesi 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 ko-
lay yolu tercih ediyorlar. Belli bir met-
ni bir flekilde bilgisayarda üretildi¤i
flekilde yerine getirmedi¤inizde bir
sonraki aflamaya geçemiyorsunuz.
Kamu sektörü bütün yap›daki eksik-
likleri giderebilir. Bunu da iki farkl›
flekilde yapabilir. Ulusal kaynaklar›n
do¤ru olarak tahsisini sa¤layabilir. Bir

de hükümetler gerekli müdahaleleri
yaparak, bütün izinleri sa¤layarak,
uzun vadeli ba¤lant›lar› sa¤layabilir-
ler. Uluslararas› finans kurumlar›n› da
devreye sokmak laz›m. Bunun da
ötesinde hükümetlerin uluslararas› fi-
nans kurumlar›yla birlikte de çal›flma-
s› laz›m. Bütün bu taraflar uyum için-
de 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 Ahsa-
nuddin de iki ülke aras›ndaki ticaret
hacminin yetersiz oldu¤unu ve en
az›ndan 2 milyar dolara ç›kmas› ge-
rekti¤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 amortis-
man, yak›t maliyeti bulunmamas›,
makine ve ekipman için gümrük ver-
gisi 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›k-
lar›n› belirterek, 92 milyon nüfusa sa-
hip eyaletin GSY‹H aç›s›ndan dünya-
n›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› be-
lirterek, “Önümüzdeki y›llarda birkaç
yüz milyon dolarl›k yeni yat›r›m› Pa-
kistan’a götürece¤iz’’ diye konufltu.

Çinli ve Türk müteahhitlik fir-
malar›, 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 temsil-
cisi, DEIK’te gerçeklefltirilen top-
lant›da yeni ifl ba¤lant›lar›n› konufl-
tu. Toplant›ya, Türk-Çin ‹fl Konseyi
Baflkan› Hüsnü Özye¤in ev sahipli-
¤i yapt›. Aç›l›fl konuflmas›n› da ger-
çeklefltiren Özye¤in, Türk müteah-
hitlik sektörünün son 40 y›lda yurt-
d›fl›nda gerçeklefltirilen projelerle
geldi¤i noktaya de¤indi. Özye¤in,
“Bugün dünya çap›nda bak›ld›¤›nda,
Türk müteahhitleri, Çinli müteahhit-
lerden sonra en çok proje alanlar
aras›nda yer al›yor. Rusya’da Türk
müteahhitleri birinci s›rada bulunu-
yor. Bu biraz da Türk müteahhitleri-
nin hiçbir fleyden y›lmamas›n›n gös-
tergesi. Harp esnas›nda; Irak’ta Ame-
rikan askerlerinin yemekhane ve
lojmanlar›n› Afganistan’da yol ve
birçok altyap› inflaat› yapt›lar. ‹ki ül-
kenin de inflaat mühendisleri ve ifl-
çilerinin ortak noktas›; baflarma ar-
zular› 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 inan-
d›¤›n› söyleyen ve bir inflaat mü-
hendisi olarak, Çinli müteahhitlik
firmalar›n› takdir etti¤ini anlatan
Özye¤in, 2 bin iflçi ile 240 bin met-
rekare inflaat›n kabas›n› alt› ayda
bitirdiklerine dikkat çekti. Özye¤in,
Çinli müteahhitlerin Türkiye ve çev-
re ülkelerde fevkalade iflbirlikleri ya-
paca¤›na inand›¤›n› söyledi. Ameri-
kan ekonomisinin önümüzdeki 10
y›l içinde yüzde 2-2.5, Avrupa eko-
nomisinin ise yüzde 1-1.5 oran›nda

büyümesinin beklendi¤ini söyleyen
Özye¤in, “Çin ise yüzde 10 büyüme
potansiyeline sahip. Türkiye ekono-
misinin de yüzde 4-5 büyümesi ve
dünyan›n en çok büyüyen ekono-
milerinden biri olmas› bekleniyor.
Çin ABD ve Avrupa ihracat ekono-
misine dayal› bir büyüme modeli iz-
liyordu ancak bu bölgelerin büyü-
me h›zlar›n›n yavafllamas›yla
Çin’in Türkiye ile iliflkilerini gelifl-
tirerek kendi ekonomisindeki ya-
vafllamay› yavafllatmas› gerekti¤ini
düflünüyorum” fleklinde konufltu.

‹fiADAMLARININ B‹RB‹R‹N‹
TANIMASI LAZIM

Çin’in 2.5 milyon rezervini hiz-
met ihrac› için uzun vadeli kredi
olarak sa¤lamas› durumunda iki ül-
ke iliflkilerinin büyük geliflme gös-
terece¤ine de¤inen Özye¤in, flöyle
devam etti: “Türkiye’nin sadece
enerji sektöründe 2 bin 500 mega-
vatt’l›k yeni tesis oluflturmas› laz›m.
Bu da önümüzdeki 10 y›lda 100
milyar dolarl›k bir yat›r›m demek-
tir. ‹ki ülke iliflkilerinin s›k›laflt›r›l-
mas› 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 konu-
su ve Litvanya’da 200 milyon do-
larl›k ifl yap›yorlar. Yüksek bütçeli
projelerde bütçeyi dörde bölüp
China Investment Corporation or-
tak 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 firma-
lar›n›n üçüncü ülkelerde olufltu-
racaklar› iflbirliklerinin flirketlerin
geliflimi aç›s›ndan önemli oldu-
¤unu söyledi. Changhai, 2009 y›-
l›nda üyelerinin yurtd›fl› müteah-
hitlik sözleflme tutar›n›n 110 mil-
yar dolar› aflt›¤›na dikkat çekti.

Geçen ay 110 ifladam›yla Türkiye’ye gelen Pakis-
tan’›n Pencap Eyaleti Baflbakan› fiahbaz fierif, Tür-
kiye ile ortak yat›r›mlar yapabileceklerini ve gele-
cek için bir yol haritas› çizeceklerini kaydetti.
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Türk-Hindistan ‹fl Konseyi, Hindis-
tanl› diplomatlar heyetinin ziyareti
bünyesinde 20 Ocak’ta TOBB Pla-
za’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, Tür-
kiye ithalat›n›n neredeyse yüzde
13’nün Asya-Pasifik bölgesine yap›ld›-
¤›na dikkat çekerek, “‹hracat›m›z›n sa-
dece yüzde 3,5’i bu bölgeye gitmekte.
Türkiye’nin bu bölgeye yapt›¤› ihra-
catta istenen düzeyin yakalanamama-
s›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. Do-
lay›s› ile yeni bir d›fl ticaret paradig-
mas›na ihtiyac›m›z var” dedi. Hindis-
tan, Kore ve ASEAN ülkeleri ile yap›-
lacak olan serbest ticaret anlaflmalar›-
n›n bu do¤rultuda büyük öneme sa-
hip oldu¤unu belirten Kamhi, flöyle
devam etti: “Ayr›ca D›fl Ticaret Müste-
flarl›¤›m›z›n da bu konuda son derece
etkin çal›flmalar yürüttü¤ünü biliyo-
rum. 26 Ekim 2009 tarihinde D›fl Tica-
ret Müsteflarl›¤›nda düzenlenen top-
lant›da, küresel ekonomik krizin dün-
ya ekonomileri üzerindeki daralt›c› et-

kisinin bir sonucu olarak ihracatç›lar›-
m›z›n alternatif hedef pazarlara yön-
lendirilmesinin önem kazand›¤› ve
uluslararas› ticaretteki bu e¤ilimin he-
def pazarlar hakk›nda ihracatç›lar›m›-
z›n do¤ru ve zaman›nda bilgilendiril-
mesini her zamankinden daha gerekli
ve k›ld›¤› de¤erlendirildi.” Türkiye ile
Hindistan aras›ndaki ticari ve ekono-
mik iliflkilerin giderek artan bir seyir
izledi¤ini anlatan Kamhi, 2004 y›l›nda
uzun süredir hedeflenen 1 milyar do-
lar “psikolojik s›n›r›n” afl›lmas›yla gü-
nümüzde Hindistan ile ticaret hacmi-
nin yaklafl›k 2.5 milyar dolar de¤erin-
de gerçekleflti¤ine iflaret etti.

Pakistan’la ortak yat›r›mlar
için yol haritas› çiziliyor

Türkiyeli ve Çinli
müteahhitler iflbirli¤i
içinde çal›flacak

Romanya ile
ifl birli¤i
imkanlar›
görüflüldü

Çin’in yurtd›fl› müteahhitlik sözleflme tutar› 2009’da 110 milyar dolar› aflt›.
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■ 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

■ 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›.

100 M‹LYON DOLARLIK ANLAfiMA ‹MZALANDI

Hindistanl› diplomatlar DE‹K’teydi

Cefi J. Kamhi

TBMM D›fl ‹liflkiler Komisyo-
nu Baflkan›’n›n davetlisi olarak
Türkiye’ye bir ziyarette bulunan
Romanya Senatosu D›fl Politika
Komisyonu Baflkan› Titus Corle-
tean ve beraberindeki heyet ile
22 Ocak 2010 tarihinde ‹stan-
bul’da bir toplant› düzenlendi.
Türk-Romen ‹fl Konseyi Baflkan›
Fatih Karamanc› ve ‹fl Konseyi
Yürütme Kurulu Üyelerinin yan›
s›ra Romanya ile ifl yapmak iste-
yen ifladamlar›n›n yer ald›¤› yu-
varlak masa toplant›s›nda iki ül-
ke aras›ndaki iliflkiler ve iflbirli¤i
imkanlar› ele al›nd›. Romanya
Senatosu D›fl Politika Komisyo-
nu Baflkan› Titus Corletean
yapt›¤› konuflmas›nda Anka-
ra’da gerçeklefltirdikleri temas-
lara iliflkin bilgi verdi. Türkiye
ile stratejik ortakl›k düflündük-

lerini ifade ederek bu ortakl›¤›
oluflturulacak eylem plan› çer-
çevesinde somut projelerle güç-
lendireceklerini belirten Corle-
tean, Romanya’n›n NATO üyeli¤i-
ne destek veren Türkiye’yi AB
üyelik sürecinde destekleyecekle-
rini söyledi. Türk-Romen ‹fl Kon-
seyi 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 vatan-
dafllar›n›n Romanya vizesi konu-
sunda yaflad›¤› s›k›nt›lar›n ticareti
olumsuz etkiledi¤ini vurgulad›. Ga-
ranti Bankas› Genel Müdür Yard›m-
c›s› Zekeriya Öztürk de Roman-
ya’daki yat›r›mlar› hakk›nda bilgi
vererek, kriz döneminde ülkede al-
d›klar› önlemlerden bahsetti.

Fatih
Karamanc›
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Türkiye’nin en önemli profes-
yonellerinden biri Cem Kozlu.
‹fl dünyas› için ismi art›k bir
marka de¤erinde. Kozlu, yö-
netti¤i flirketlerdeki baflar›s›n›n
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 Fa-
kültesi’nde yüksek lisans yapan ve çeflitli flir-
ketlerde yöneticilik yapan Kozlu, 1976 y›l›n-
da Türkiye’ye döndü. Türkiye’nin d›fla kapa-
l› ekonomisinde, ihracat›n lisansla yap›ld›¤›
dönemde, Komili’de ihracata odakland›,
önemli pazarlarda söz sahibi olunmas›n›
sa¤lad›. Yine o y›llarda üniversitelerde ihra-
cat dersinin ad›ndan bile söz edilmez, ulus-
lararas› pazarlama ise birkaç yabanc› kitap-
tan ö¤retilirken, Kozlu, Bo¤aziçi Üniversite-
si’nde ‘Uluslararas› Pazarlama’ dersleri ver-
meye bafllad›. Ard›ndan da bugün hâlâ gün-
celli¤ini yitirmeyen ‘Uluslararas› Pazarlama’ ki-
tab›n› kaleme ald›. ‘Sogo fiofla, D›fla Aç›lmada
Bir Japon Dersi’ kitab›nda Türkiye için bir mo-
del oluflturmak üzere Japon D›fl Ticaret fiirket-
leri Sogo fiofla’lar üzerine bir inceleme yapt›.
THY’de genel müdürlük ve yönetim kurulu
baflkanl›¤› yapan Kozlu, bu dönemi ‘Bulutla-
r›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 ko-
nuflulan kitaplardan biri.

Kozlu, halen TAV Havalimanlar›, Hürriyet
Gazetesi, EVYAP, Kamil Yaz›c› Yönetim ve
Dan›flma, Anadolu Endüstri Holding, Coca-
Cola ‹çecek, Coca-Cola Bottling Co. Of Saudi
Arabia (Riyad), Trader Media East (Amster-
dam), Godiva (New York) ve Global Invest-
ment House’un (Kuveyt) da aralar›nda bu-
lundu¤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 ki-
fliden kifliye de¤iflir. Benim için baflar›; hiz-
met, bilgi ve sevgi üretip bunlar› paylaflabil-
mektir. ‹nsan›n ailesi, arkadafll›klar› ve pro-
fesyonel hayat› için koydu¤u hedeflere ula-
flabilmesi, kendi potansiyelini yakalayabil-
mesi 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 gelifl-
tirmek, soruflturup, araflt›r›p ö¤renmek bafla-
r›n›n önkofluludur; ama her zaman baflar›
için yeterli olmayabilir. ‹nsan›n imkânlar› ge-
niflledikçe baflkalar› için flans yaratmaya gay-
ret etmesini ben bir görev biliyorum. En kes-
tirme yolunun da bilgi ve deneyimlerinin
paylafl›m› oldu¤una inan›yorum. Gençlerin
e¤itimine verece¤imiz her türlü destek onla-
r›n ‘flans’›n› da bir ç›t art›r›r. Liderin Tak›m
Çantas›’n› yazarken, CNN’deki Baflar›n›n ‹zin-
de dizisini yaparken amac›m paylafl›m ve
katk›yd›; sade benim de¤il baflkalar›n›n da
deneyimlerinin ve karfl›laflt›klar› engel, yafla-
d›klar› sorunlar ve yapt›klar› hatalar›n bilin-
mesinin gençler için yararl› olaca¤›na inan›-
yorum. Kitab›n genç yöneticiler kadar ebe-
veynlere hitap etti¤ini gözlemliyorum. Yap›-
t›n önerdikleri, yaflad›klar›mdan dam›t›lm›fl
pratik yaklafl›mlar; ama teorik çerçeveye de

ters düflmüyor ve kolayc› çözümler pazarla-
maya çal›flm›yor. Üstelik kitap k›sa. Çünkü
kurumsal hayat›n uyduruk jargonlar ve ge-
reksiz 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 düflü-
nüyorum.

Sizce flirketler mi,
yöneticiler mi baflar›l›d›r?

Baflar› ortamdan ve kurumdan soyutlana-
maz. Çok insan kendilerinden önce döfle-
nen tafllar›n, oluflturulmufl tak›mlar›n, örül-
müfl stratejilerin ve konjonktürün yard›m›yla
elde ettikleri baflar›l› sonuçlar›n sadece ken-
di gayretlerinden kaynakland›¤› kan›s›na va-
r›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 ol-
mas› gerekir. Tek tip de¤ildir. Zamana, orta-
ma, 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 ka-
zand›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 be-
nim 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 ekibiy-
le garson kadrosu aras›nda diplomasi, denge
ve adalet sa¤lamas›n› ö¤rendim. Üniversiteye
konuflmac› getiren kulübün baflkanl›¤›n› yap-
t›m. O da bana hitabet ve tak›m kurup ifl bö-
lümü 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 yorul-
duk, ama iyi bir iflbirli¤i ve dayan›flmayla al-
t›ndan kalkt›k. Bunlar ve toplam 14 y›l yatak-
hanelerde geçen yaflam›m özgüvenimi art›rd›,
mücadele azmi verdi. Yeni bir ifle girerken,
bilmedi¤im bir sektörde bafllarken korkma-
d›m. Hep “bu da talebelik gibi olsa gerek; so-
rar 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›yor-
dum, iddiam vard›, katk›m da olabilece¤ine
inan›yordum. Komili’de ihracata odaklan-
d›k ve Libya, Ortado¤u, Rusya gibi pa-
zarlarda söz sahibi olduk. Bo¤aziçi Üni-
versitesi’nde ilk defa ‘uluslararas› pazar-
lama ve ihracat idaresi’ derslerini bafllat-
t›m. Cenevre’ye gidip UNCTAD ve GATT
kütüphanelerinde araflt›rma yap›p, kal-
k›nmakta olan ülkeler için ders müfreda-

t› ve materyali üretmeye çal›flt›m. Ö¤ren-
cilerimin de teflvikiyle bunlar› 1982’de
‘Uluslararas› Pazarlama-‹lkeler ve Uygu-
lamalar’ yap›t›nda toplad›m. Kitaptan ba-
k›yorum; 1980’de ihracat›m›z 2.9 milyar,
ithalat›m›z da 7.5 milyar dolard›! Nere-
den nereye geldik? 100 milyar efli¤ini afl-
t›k, 2023’te 500 milyar dolar hedefliyo-
ruz. 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 önem-
siyorum. Çünkü d›fl ticaret çok yönlü iliflki
ve bilgi a¤› üzerine kurulu. DE‹K bu bilgile-
rin üretilip paylafl›lmas›nda ve iliflkilerin ge-
lifltirilmesine düzenli, planl› ve olumlu rol
oynuyor. Örne¤in Say›n Cumhurbaflkan› ve
Baflbakan›m›z›n ve bakanlar›m›z›n ziyaretle-
ri öncesi onlara sorun ve f›rsatlar› aktarmak
imkân› bulabildi¤imiz gibi, ziyaretler s›ras›n-
da onlar›n gelifltirdi¤i güven ortam› ve siyasi
iradenin bürokratik kurumlara ve muhatap-
lar›m›za yans›mas› ve somut kazan›mlara
dönüflmesine özen gösteriyoruz. Mosko-
va’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 im-
kanlar› tart›flacak bir toplant› ve Enerji ‹flbir-
li¤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.

DE‹K Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Kozlu, birçok insan›n
kendilerinden önce döflenen
tafllar›n yard›m›yla elde et-
tikleri baflar›l› sonuçlar›n
sadece kendi gayretlerinden
kaynakland›¤› kan›s›na va-
r›p kibir, hatta küstahl›¤a
kap›ld›¤›n› belirterek “Ba-
flar›, ortamdan ve kurum-
dan soyutlanamaz” diyor.

CEM KOZLU’NUN
HAM‹LER‹

Hayat›mda yol gösteren, çok iyi
hamilerim de oldu. ‹kinci iflimde
bir ‹sviçreli müdürüm vard›. Bir-
gün çok dikkatli, hata yapmamaya
çal›flarak bütçe haz›rl›yordum. Ba-
na, “Neden bu kadar u¤rafl›yor-
sun” dedi. O zaman iflin çok bafl›n-
dayd›m. Bütçe de k›rk elli bin do-
lar civar›nda. “Bak, ticaret yap›-
yoruz, ticaret riziko demektir. ‹ca-
b›nda hata yapabilirsin, ben hatay›
affederim. Bak, kalemin ucunda
bir de silgi var, bu ne demek? ‹n-
sanlar 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 üze-
rimde çok etkisi vard›r. Rehber di-
yebilece¤im, s›k›nt›l› dönemlerim-
de okulda, ifl hayat›nda maddi ma-
nevi elimden tutan insanlar oldu.
Biri ekonomi hocamd›. Bölüm
baflkan›yd›. Babam› kaybetti¤imin
ikinci y›l›nda bu profesör, hem mo-
ral vererek hem de branfl dersle-
rimde yard›mc› olarak bana sahip
ç›kt›. Ba¤›rsak kanseri oldu ve kü-
tüphanesinin önemli k›sm›n› bana
b›rakt›. 60’l› y›llardayd› ve hepi-
miz fazla yaflamayaca¤›n› düflün-
dük. fiu an seksen yafl›n› geçti.
Onun o zaman bana gösterdi¤i ya-
k›nl›k toparlanmamda büyük rol
oynad›. Baflka bir sefer de baba-
m›n arkadafl›, Necip Amca maddi
bir yard›m yapt› bana. Stan-
ford’da master yaparken çok bu-
nalm›flt›m. Necip Amca arad›, na-
s›l oldu¤umu sordu. Ben de b›ra-
kaca¤›m› söyledim. Bana bekle-
memi söyledi. Bana göre master
yapmak da flart de¤il, b›rak›r dö-
nerim 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. “Ma-
dem 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.

Ben flunu gördüm: Diyelim ki
bir flirket masas›nda dört kifliy-
sek mutlaka bu dört kifliden bir
veya ikisi “Ben çal›flmak zorun-
day›m, üç çocu¤um var, araba-
m› yenileyece¤im ya da baflka
bir fley yapaca¤›m, ben bu ifli
yürütmek zorunday›m” düflün-
cesiyle çal›fl›r. Bir de bir veya
iki kifli vard›r, onlar da aileleri-
ni geçindireceklerdir ama bu ifl-
le ilgili bir tutkusu, bir iddias›
vard›r. “Üstüne vazife de¤il!”
diye güzel bir tabir vard›r. Üs-
tüne vazife olmayan› yapan
insan hayat›n daha ileri dö-
nemleri için çok büyük güç
kazan›r. Birlikte çal›flmak is-
tedi¤im gençleri seçerken ha-
yat›nda üstüne vazife olmayan
ne ifl yapm›fl diye bakar›m.

GÜZEL B‹R TAB‹R:
ÜSTÜNE VAZ‹FE DE⁄‹L!

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.

Cem Kozlu’nun
yazd›¤› Liderin
Tak›m Çantas›,
yönetim kitaplar›
aras›nda en çok

konuflulan
yay›nlardan biri.

BAfiARI, ORTAMDANVEKURUMDANSOYUTLANAMAZ
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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 Hi-
sarc›kl›o¤lu, ziyaretin ilk gününde
Suriye Baflbakan› Naji Otri ile gö-
rüfltü. Hisarc›kl›o¤lu’nun Türkiye
ve Suriye aras›nda ortak gümrük
kap›s› kurulmas› için Devlet Bakan›
Hayati Yaz›c› ile birlikte Suriye Ma-
liye 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, Ekono-
miden Sorumlu Devlet Bakan› Bafl-
bakan Yard›mc›s› Abdullah Dardari
ve Ulaflt›rma Bakan› Yarub Badr ile
temaslarda bulunan Hisarc›kl›o¤lu,
karfl›l›kl› görüflmelerin meyvesini ver-
di¤ini söyledi. ‹ki ülke aras›nda önü-

müzdeki dönemde gelifltirilmesi ön-
görülecek projeleri ortaya koyan Hi-
sarc›kl›o¤lu, Türkiye-Suriye aras›nda
ortak s›n›r kap›s› sistemine geçilmesi-
nin ifladamlar›n›n ifllerini kolaylaflt›ra-
ca¤›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 ül-
ke aras›nda kurulabilecek iflbirli¤i
f›rsatlar›na da de¤indi. Özellikle
Suriyeli ifladamlar›n›n ilaç sektö-
ründe Türk ifladamlar› ile iflbirli¤i
yapmak istediklerini söylemeleri
üzerine ortak bir etkinlik düzenle-
nebilece¤i görüflüldü. Hisarc›kl›o¤-
lu, müteahhitlik sektöründe Suriye-
li firmalar›n Türk müteahhitlere
güvenmesi gerekti¤ini söyleyerek,
Türkiye’nin müteahhitlik sektörün-
de ABD’den sonra ikinci konumda
oldu¤una iflaret etti. Hisarc›kl›o¤lu
ayr›ca, Suriye’ye girifllerde kam-
yonlara uygulanan konvoy uygu-

lamas›n›n günde bir defa yerine
iki defa yap›lmas›n›n gümrük ka-
p›lar›ndaki y›¤›lmalar› engelleye-
ce¤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, or-

tak s›n›r kap›s›n›n yan› s›ra s›n›r fle-
ridinde baflta turizm ve tar›m ol-
mak üzere kapsaml› projelere imza
at›labilece¤ini aktard›. Suriye’deki
may›nl› bölgenin temizlenmesiyle
birlikte daha fazla iflbirli¤inin or-
taya ç›kaca¤›n› ifade eden Otri,
bu sayede ekonomik canlanma-
n›n ve ticaret hacminin, istenile-
nin daha üstünde bir noktaya ge-
lece¤ini belirtti. Baflbakan Otri,
Suriye’de dört sanayi bölgesinin
faaliyette oldu¤unu, artan sanayi
iflletmeleri ile birlikte enerji ihti-
yac›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 Ot-
ri, bu alanda Türk firmalar›na gü-
vendiklerini de ekledi. 2015 y›l›na
kadar kamu sektörü taraf›ndan bafl-
ta altyap› olmak üzere 50 milyar do-
lar, özel sektör taraf›ndan ise 22
milyar dolar tutar›nda yat›r›m öngö-
rüldü¤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 Ot-
ri’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› sevindir-
di. Baflbakan Naji Otri, DE-
‹K/Türk-Suriye ‹fl Konseyi Baflka-
n› Ruhsar Pekcan’a vatandafll›k
teklif etti. Pekcan, teklife henüz
yan›t vermemekle birlikte Baflba-
kan’a teflekkürlerini sundu.

DTM Serbest Bölgeler Genel
Müdürü Arma¤an Vurdu, “Gü-
neydo¤u Avrupa ‹flbirli¤i Süreci
çerçevesinde, dönem baflkanl›¤›-
m›z itibar›yla Türkiye ve S›rbis-
tan aras›nda istiflare ve iflbirli¤i-
nin ayr› bir önemi oldu¤una
inanmaktay›z” dedi.

Son y›llarda ivme kazanan Tür-
kiye S›rbistan iliflkileri, yap›lan
karfl›l›kl› görüflmelerle geliflmeye
devam ediyor. S›rbistan Maliye
Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s›
Vesna Hreljac-Ivanovic ve berabe-
rindeki heyetin ‹stanbul’u ziyareti
vesilesiyle DE‹K/Türk-S›rp ‹fl Kon-
seyi taraf›ndan ‹stanbul’da düzen-
lenen toplant›da konuflan DTM
Serbest Bölgeler Genel Müdürü
Arma¤an Vurdu, Güneydo¤u Av-
rupa ‹flbirli¤i Süreci çerçevesinde,
dönem baflkanl›¤› itibar›yla Türki-
ye 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 ya-
p›lan ve S›rbistan’›n ‹stanbul Bafl-
konsolosu Dragan Markovic ve
DE‹K Genel Sekreteri Ufuk Y›l-
maz ile S›rbistan’da ifl yapmay› ar-
zu eden Türk özel sektör temsilci-
lerinin bir araya geldi¤i toplant›da
Vurdu, Türkiye S›rbistan iliflkileri-
nin son y›llarda büyük bir dönü-
flüm geçirdi¤ine dikkat çekerek,
“2002 y›l›ndan itibaren giderek
s›klaflan karfl›l›kl› üst düzey temas-
lar sonucu, ekonomiden turizme
kadar uzayan de¤iflik alanlardaki
iflbirli¤imiz, son olarak 2009 y›l›n-
da imzalanan STA ile son derece
önemli bir aflamaya ulaflm›flt›r”
fleklinde konufltu. Vurdu, bu stra-
tejik ortakl›k perspektifi çevresin-
de hem ikili iliflkilerin hem de
bölgesel iflbirli¤inin ortak hedefler
do¤rultusunda yap›c› bir anlay›fl

ve samimi bir diyalog içerisinde
yürütülmesi, iki ülkenin potansi-
yellerini bir araya getirmeleri, Bal-
kanlar’›n en do¤usunda yer alan
Türkiye ile Balkanlar’›n en bat›-
s›nda yer alan S›rbistan’›n ortak bir
sinerji oluflturmalar› sadece Bal-
kanlar co¤rafyas›n›n ekonomik
planda güçlendirilmesi anlam›na
gelmedi¤ini kaydetti. STA kapsa-
m›nda 2015 y›l› itibar›yla iki ülke-
nin ekonomik iflbirli¤inin enteg-
rasyon 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› ti-
caretle geniflletilerek bir bar›fl ve
refah birlikteli¤ine dönüflece¤ine
olan inanc›m›z tamd›r” dedi.

‹ki ülke aras›ndaki h›zla gelifl-
mekte olan iflbirli¤inin sadece ti-
caretle s›n›rl› olmad›¤›na de¤i-
nen Vurdu, Türkiye-Yunanistan
Do¤algaz Boru Hatt› Projesi kap-
sam›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›l-
mas›, S›rbistan’a olan ilginin art-
mas› amac› ile her platformu de-
¤erlendirdiklerini anlatarak, flöyle
devam etti: “Büyük çapl› Türk fir-
malar›n›n S›rbistan’a yat›r›m yap-
maya özendirilmesi önemli. Türk-
S›rp ‹fl Konseyi olarak hedefimiz
iki ülke ticari iliflkilerini potansiye-
li yans›tacak bir seviyeye tafl›mak.
Türkiye ile S›rbistan aras›ndaki ti-
caret ve karfl›l›kl› yat›r›m pozisyo-
nu potansiyelin çok alt›nda sey-
retmektedir. Ancak, son dönemde
ekonomik anlaflmalarda kaydedi-
len geliflmeler önemli” dedi.

Geçen y›l kald›r›lan
vizelerle beraber

hareketlenen Türkiye-
Suriye d›fl ticaretinin, bu
kez de ‘ortak s›n›r kap›s›’

ve ortak tar›m projeleri
ile ivme kazanmas›

bekleniyor.
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Brezilya Büyükelçisi Ersin Er-
çin, 12 Ocak’ta DE‹K’in konu¤u
oldu. Büyükelçi ile yap›lan ve
TOBB Plaza’da gerçekleflen top-
lant›ya, Türk-Brezilya ‹fl Konseyi
Baflkan› Aykut Eken, Türk-Meksi-
ka ‹fl Konseyi Baflkan› Varol Ziya
Dereli ve Türk-Meksika ‹fl Konse-
yi Üyesi Serhan Süzer ile Türk
Amerika ‹fl Konseyleri Koordina-
törü Serra Tanman ve Koordina-
tör Yard›mc›s› Merih Kepez kat›l-
d›. Toplant›da 26 May›s’ta Brezil-
ya’da düzenlenecek olan Türk-
Brezilya ‹fl Forumu’na, Sao Paulo
Eyaleti Sanayiciler Federasyo-
nu’nun (FIESP) karfl› kanat kuru-
luflu olan DE‹K’in organizatör ola-
rak kat›l›m›n›n gere¤i ve
TOBB/DE‹K Baflkan› M. Rifat Hi-
sarc›kl›o¤lu’nun Forum’a kat›l›m›-
n›n önemine de¤inildi. Görüflme-
de ayr›ca Brezilya ile ortak ticaret
odas› kurulmas›na ön ayak olun-
mas› gerekti¤i ve Brezilya ile geli-
flen iliflkiler dahilinde uzun vadeli
planlar yaparak gerekirse çal›flan-
lara Portekizce ö¤retilmesinin
plan dahiline al›nmas› önerildi.

Türk-Amerikan ‹fl Konseyi, ye-
ni ABD Büyükelçisi Nam›k Tan
onuruna 15 Ocak 2010 akflam›
bir kokteyl prolonge düzenledi.
‹fl Konseyi Baflkan› Haluk Din-
çer’in ev sahipli¤ini yapt›¤› kok-
teyle D›fliflleri Bakanl›¤› mensup-
lar›, ifladamlar› ve medya men-
suplar›ndan oluflan yaklafl›k 50 ki-
fli kat›ld›. Davette, Baflkan Haluk
Dinçer, ‹fl Konseyi faaliyetlerini
anlatan ve Türk-Amerika ikili ilifl-
kilerini de¤erlendiren bir konufl-
ma yaparak büyükelçiye ‹fl Kon-
seyi ad›na bir plaket takdim etti.

Kiev Büyükelçisi Ahmet Bü-
lent Meriç, Ukrayna ile görüflme-
leri 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 top-
lant›s› gerçeklefltirdi. DE‹K Türk
Ukrayna Yürütme Kurulu üyeleri,
Türk Avrasya ‹fl Konseyleri Koor-
dinatörü Ça¤la Mazlum, ‹fl Kon-
seyleri Koordinatör Yard›mc›s› El-
nur Osmanov ve Ukrayna paza-
r›nda faaliyet gösteren 10’dan faz-
la Türk flirketinin üst düzey yöne-
ticilerinin kat›ld›¤› toplant›da bü-
yükelçi, Ukrayna’n›n Türkiye için
önemli bir ülke oldu¤unu belirte-
rek, Ukrayna’daki siyasi ve eko-
nomik geliflmelerle ilgili görüflleri-
ni kat›l›mc›larla paylaflt›.

Ülkedeki siyasi istikrars›zl›¤›n
ifladamlar›n› çok zorlad›¤›n› belir-
ten Büyükelçi Meriç, bu durumun
çeflitli kademelerde yönetim zafi-
yeti do¤urdu¤unu ve ekonomik
hayat› düzenleyen mevzuat refor-
mu çal›flmalar›n›n çok yavafl iler-
ledi¤ini söyledi. Zor flartlara ra¤-
men, Türk ifladamlar›n›n Ukray-
na’da faaliyet göstermesinden
duydu¤u memnuniyeti dile geti-
ren Meriç, Türk firmalar›na des-
tek için yo¤un çaba gösterdikleri-
ni, bu çerçevede karfl›l›kl› vize
muafiyeti anlaflmas› üzerinde ça-
l›flmalar›n devam etti¤ini ve iki
ülke aras›nda görüflmeleri devam
eden Serbest Ticaret Anlaflmas›
(STA) metninin 2010 y›l› içerisin-

de nihai fleklini almas›n› hedefle-
diklerini vurgulad›. 2010 y›l› ba-
fl›nda yap›lmas› planlanan devlet
baflkanl›¤› seçimlerinin ard›ndan
Ukrayna’da siyasi istikrar›n olufla-
ca¤› umudu tafl›d›klar›n› ifade
eden Meriç, bu geliflmenin Türki-
ye 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 et-
tiklerini söyleyen Meriç, bu alan-
da DE‹K’ten destek bekledikleri-
ni ve konuyu gerek Ukrayna ge-
rekse de Türkiye’nin yetkili ma-
kamlar› nezdinde gündeme geti-
rece¤inin alt›n› çizdi.

Toplant›da söz alan ifladamla-
r›, flirketlerinin Ukrayna’daki faali-
yetleri ile ilgili kat›l›mc›lar› bilgilen-
direrek, 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.

DE‹K/Türk-Afrika ‹fl Konsey-
leri, 12 Ocak’ta, Ankara’da Afri-
ka’ya atanan büyükelçiler ile
bir çal›flma yeme¤i düzenledi.
Ankara Trilye Restoran’da Türk-
Afrika ‹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 faali-
yetleri ile ifl dünyas›n›n Afrika ül-
kelerinde yaflad›¤› sorunlar dile
getirildi. Yemek sonunda büyü-
kelçilere, ilgili ülkeler ve Türk-Af-
rika ‹fl Konseyleri’nin faaliyetleri-
ne iliflkin bilgi notu sunuldu.

Ukrayna ile STA çal›flmas› sürüyor

SUR‹YE ‹LE ORTAK
SINIR KAPISI PROJES‹

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

Brezilya ifl forumu tart›fl›ld›

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

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

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

Büyükelçilerle
çal›flma yeme¤i

Nam›k Tan,
DE‹K’le görüfltü

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

‹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 izle-
dikleri yay›nlarla bu alan›n ‘unvans›z’ uz-
manlar› 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 gün-
demini masaya yat›rd›k...

Geçen günlerde bir röportaj›nda Dünya
Bankas› Türkiye Direktörü Zachau, Tür-
kiye ekonomisinin toparlanmaya baflla-
d›¤›n›, ekonominin temellerinin hâlâ
sa¤lam oldu¤unu söyledi. Bu görüfle
kat›l›yor musunuz? Sizce Türkiye eko-
nomisinin sa¤lam temelleri neler?

Kesinlikle Türkiye ekonomisinin temel-
lerinin eskisinden çok daha sa¤lam oldu-
¤unu düflünüyorum. Örne¤in bankac›l›k
sektörüne bakt›¤›m›zda mevduat yap›s›, ta-
ban› 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 te-
mellerin 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› so-
ruyor; “Niye gidiyorsun Kenya’ya”, “‹fl gö-
rüflmesi” diyor. Arkadafl› “Ama sen ‹ngiliz-
ce bilmezsin, yol yordam bilmezsin ki” di-
yor. O da “Olsun bir flekilde satar›z” flek-
linde cevap veriyor. Bu kadar gözü kara
bir giriflimci var. Bu giriflimci Türkiye için
ciddi anlamda bir f›rsat. Belki sermaye ya-
p›lar› zay›f, daha alacak çok yollar›, ö¤re-
necek çok fleyleri var ama bizim ifladamlar›
geliflmifl ülkelerdeki flirketlere göre düfltük-
ten 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 dezavan-
taj gibi görünüyor ama ilerleyen dönemler-
de avantaja dönebilir. IMF ile anlaflma olmaz-
sa Hazine’nin itfas›n›n üzerinde borçlanmas›n›
sürdürebilece¤ini görüyoruz. Piyasay› k›s›tla-
yacak bir unsur ama bunlar bir f›rsat. Yani ha-
zinenin borçlanma yetene¤i önemli bir f›rsat.

Bütçe disiplini de önemli...
Maliye Bakan›’n›n ÖTV’de KDV’leri art›r-

mas›, talep üzerinde bask› yaratacak bir unsur.
Al›m gücünü etkileyecek negatif bir durum.
“Talepte durgunlu¤a neden olaca¤›” beklense
de, yine de ekonomide canlanmay› engelle-
meyecek 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 disipli-
ni bozulsa da dengeler hemen yerine gelecek
flekilde al›nan önemlerle toparlan›yor. Bir de
bizim için önemli olan, ilk defa kendi çabala-
r›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 ger-
çekten temelleri sa¤lam ekonomiye götürme
yolunda önemli ad›mlar olarak görüyorum.
IMF Baflkan› da küresel ekonominin bekle-
nenden h›zl› büyüdü¤ünü ve 2010 y›l› bü-
yümesinin yüzde 3 olan tahminleri geçebi-
lece¤ini söyleyerek iyimser bir tablo çizi-
yor. Siz küresel krizin afl›lmas› konusunda
ne kadar iyimsersiniz? Küresel krizin afl›l-
mas› noktas›nda Türkiye aç›s›ndan iyimse-
rim. Ama dünya aç›s›ndan çok da iyimser
bakam›yorum. Türkiye için te¤et geçti tar-
t›flmalar›n› bir tarafa b›rak›yorum, en az
hasarla atlatan ülkeyiz biz. Bunu tüm dün-
ya, ifladamlar›, ekonomi yönetimi de söy-
lüyor. IMF Baflkan›, iyimser konuflmak zo-
runda. Çünkü verdi¤i mesajlar› tüm dünya
al›yor. Büyüme oranlar›n› da yenileyecek
san›r›m. Çünkü rakamlar› bir türlü oturta-
mad›lar. Ama flöyle bir gerçek var: IMF
Baflkan›’n›n iyimserli¤inin alt›nda üç nokta
koyup devam etti¤i fleyler var. Bütün dün-
yan›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 ekono-
milerine enjekte edilen para miktar› 20 tril-
yon dolar. Krizin ilk komplikasyonlar›n› gi-
dermek için önümüzdeki dönemde bu ra-
kam› toksik varl›klar› temizlemek için kul-
lanaca¤›n› söylüyorlar. Ancak rakam›n da-
ha büyük olaca¤›n›, 20, 40, 60 gibi skala-
lardan bahsediyorlar. Dolay›s›yla toksik
varl›klar dünyan›n önünde önemli bir bela.
‹kinci unsur da, iyimserli¤imizi zedeleyebi-
lecek erken ç›k›fl stratejileridir. Ç›k›fl strate-
jilerinde faiz art›r›m›, piyasaya verilen tril-
yonlarca dolarl›k paran›n emilmesi olabilir.
Bunlar ciddi enflasyon yaratabilir, ki yara-
tacak da. Faiz art›r›m›na neden olacak.
Bunlar›n erken olmas› durumunda yani za-
manlama yanl›fl yap›ld›¤›nda b›rakal›m
Türkiye’yi bütün dünyada ciddi ve a¤›r bir
kriz dalgas› yaratabilir. Bu da iyimser bak-
mam›z›n önündeki engeller. Bunun za-
manlamas› iyi yap›lmazsa -ki bunu ayarla-
yacak bizler de¤iliz, sadece uygulay›c›y›z-
bu durumda s›k›nt› olabilir. E¤er iyi ayarla-
nabilirse 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 oyna-
d›¤›na dair böyle bir so-
ru iflareti vard›r. Latin
Amerika ülkelerinde
de benzer istatistik
skandallar› da oldu
yak›n zamanda. Hatta
oran›n enstitü müdü-
rü 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 düz-
gün istatistik üretmeye bafllad›. Ama Yu-
nanistan’a “Komflu bu iflte sakat” diye ba-
k›l›yor. Yani oraya girecek her sermaye
de bu sakatl›¤› göz önüne alarak gire-
cektir. Onun d›fl›nda rakamlar çok bü-
yük. 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 ‹s-
panya da ayn› korkuyu yay›yor. Onlar
için de ayn› endifleler geçerli. Onlar is-
tatistiklerle oynad›¤› için de¤il, ekonomi-
leri 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›ra-
bilecek bilemiyoruz.

Aylard›r gündemden düflmeyen bir
konu da IMF. Türkiye-IMF görüfl-
melerini nas›l de¤erlendiriyorsu-
nuz? Anlaflman›n Türkiye ekonomi-
sine 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› gelifl-
mekte olan ülkelere yavafllayacak. Bu
yavafllama bizim rahat borçlanabilme-
mize ra¤men, bizi zorlayabilecek un-
surlardan biri. Türkiye’nin paraya ihti-
yac› var ve yüksek büyümeler sa¤lama-
s› gerekiyor. Ama çok fazla f›rsatlar›
yok ve tasarruf e¤ilimi çok
düflük. D›fl kayna¤a ihti-
yac›m›z çok aç›k bir ger-
çek. IMF’ten gelecek
para her ne kadar bir
fleyde kullan›lmay›p,
rezervlerde tutularak

dünyaya güçlü oldu¤umuz mesaj› veri-
lecek olsa da, biz galiba IMF’ye yavafl
yavafl daha fazla ihtiyaç duyar hale ge-
lece¤iz gibi görünüyor. Çok istemesem
de öyle olacak. Tabii bu bir siyasi karar
ve siyasi karar IMF ile anlaflma yap-
mazsa 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 ge-
lir vergisinden bütçeyi do¤rultma yönün-
de bir tercih kullanmad›. Nedeni de da-
yand›¤› seçmen kitlesi. Esnaf, finansman
kredi zorluklar› yafl›yor ve ayn› zamanda
bir oy deposu. Yüksek vergilerle tepele-
rine binildi¤inde belki iflini b›rakmak zo-
runda kalacak. Vergi ödemedi¤i için iflle-
rini rahat yürütebiliyor. Dolay›s›yla bütün
partilerin taban› esnaf olunca, biraz do-
kunulmaz 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 rahat-
s›zl›k yarat›yor. Ama sonuçta geliri gider-
le dengelemek zorundas›n›z.

Peki bu durum tüketimi azaltmayacak m›?
Elbette azaltacak. Ama talebi dizgin-

leyen bir unsur olarak da görülebilir.
Sonuçta Türk halk›n›n talepleri, ge-

lir düzeyi h›zla art›yor. Yani 2001
krizinde 2 bin dolar olan milli
gelir seviyesi, bugünlerde 10
bin dolar seviyesine ç›km›fl du-
rumda. Ama yine de dolayl›
vergi üzerinden gidilmesi do¤ru

de¤il ama hükümetin baflka flan-
s› da yok gibi.

SÖYLEfi‹

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.

Türkiye’nin d›fl politikas›n› nas›l de¤erlendiriyor-
sunuz? Özellikle son dönemde yak›n komflularla
kald›r›lan vize ve ticaret anlaflmalar›n›n ekonomi-
ye 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 ta-
raftan 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. Ör-
ne¤in M›s›r’da insanlar M›s›rl› iflçi çal›flt›ramad›klar› için fabri-
kalar›n› kapatmak zorunda kal›yor. Oradakilerin tembel oldu¤un-
dan flikâyet ediliyor. Rusya’n›n müteahhitlik ifllerinin önemli bölü-
münü 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 veri-
yor olabilir. Çünkü onlar ‹slami terör endiflelerini dile getiriyor.

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 üçte-
yiz. Bu, iyi bir f›rsat. Giriflimci profi-
limiz dünyay› korkutuyor. Biz çevre
ülkeleri yavafl yavafl ac›tmaya baflla-
d›k. Fransa’ya bakt›¤›m›zda Rena-
ult’nun CEO’su, “Türkiye’de üretti¤i-
miz Renault, Fransa’dakinden bin
400 euro daha ucuz ve daha kaliteli”
diyor. Bizim Bursa fabrikam›z› övü-
yor. Burada daha kaliteli ve ucuz
üretim yap›l›yor ve incitmeye bafll›yo-
ruz. Di¤er taraftan ‹spanya’da Kata-
lanlar, Barselona’n›n THY ile anlafl-
ma yapmas›na isyan ettiler. Dönüyo-
rum Asya’ya. Orada Avrupa ve Ame-
rika filmlerinden çok Türk dizileri iz-
leniyor. Ciddi bir kültür paylafl›m›
var. Çünkü bizi kendilerine yak›n gö-
rüyorlar. Dünyaca ünlü stratejist Fri-
edman, 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, Avru-
pa’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 so-
runumuz olabilir ama bunlardan s›y-
r›ld›¤›m›zda önümüze ç›kacak Türki-
ye profili inan›lmaz görünüyor. Ben
böyle görüyorum, umar›m yan›lma-
y›z. Türkiye ekonomisi emperyalist
de¤il, paylafl›mc›, çevresine yararl›
bir ekonomi. Türk ticaretinin enstrü-
manlar›n›n da ekonomik ve kültürel
oldu¤unu görüyorum.

G‹R‹fi‹MC‹
PROF‹L‹M‹ZLE

KORKUTUYORUZ

YÜZÜMÜZ B‹R YANDAN AB’YE DÖNÜK,
B‹R YANDAN DA ‹RAN, SUR‹YE VE RUSYA’YA
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YURDAGÜL UYGUN- ‹STANBUL

Tanp›nar gibi Orhan Pamuk için de hü-
zün kentidir ‹stanbul. Ayn› zamanda masal-
s›d›r da. Tarihi, kültürü, co¤rafyas›yla dünya
flehirleri aras›nda özel bir yeri olan bu fle-
hir, ayn› zamanda 133 milyar dolarl›k ge-
liriyle 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 zama-
n›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 el-
bette Edmondo de Amicis’in ‹stanbul’u. Ede-
biyatta 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 “Cos-
tantinopoli” 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 Os-
manl› 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 iflle-
meli hil’atlere bürünerek gelmiyor, ne de
din çerçevesinden onu görüyoruz. Bu keli-
meden taflan ayd›nl›k bizim için daha ziya-
de, 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 duy-
gunun bir kolu gündelik hayat›m›za, saadet
hulyalar›m›za kadar uzan›r. O kadar ki ‹stan-
bul’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 Tan-
p›nar’›n kalemiyle ‹stanbul d›fl›nda Ankara, Er-
zurum, 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 “‹stan-
bul hat›ras›” yaflatan bir kitap: ‹stanbul So-

kaklar›. ‹stanbul’un son yar›m yüzy›l›n›n ki-
flisel 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 gezin-
me keyfi yaflatan bir kitap. Kitab›n ilginç
özellikleri: 101 yazardan 25’i kad›n; en yafll›-
s› 1925 en genci 1983 do¤umlu. 101 sokak-
tan 35’i Anadolu yakas›nda. Memet Fuat’›n
kendi soka¤›n› “yapm›fl” olmas›, farkl› semt-
lerde, farkl› yakalarda da olsa kimi sokakla-
r›n garip benzerlikleri, isim de¤ifliklikleri
dikkati çekiyor. Ca¤alo¤lu’ndaki “Çatalçefl-
me Soka¤›”nda iki yazar›n buluflmas›ysa ki-
tab›n çatalland›¤› nokta: “101 Yazardan 100
Sokak” o yüzden.

ORHAN PAMUK’UN ‹STANBUL’U
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un ‘ha-

t›ralar ve flehir’ bafll›¤› alt›nda Yap› Kredi Ya-
y›nlar›’ndan ‘‹stanbul’ ad›yla ç›kan ve an› ya-
z›lar› gibi dursa da; Nerval’den Gautier’ye
birçok yazar›n dura¤›, yuvas›, rüyas› ve tut-
kusu olmufl olan ‹stanbul üstüne yepyeni bir
kitap. Dünyaca ünlü romanlar›yla tan›d›¤›-
m›z Orhan Pamuk’un ‹stanbul’u, yazar›n ha-
t›ralar›n›n de¤iflmez ve büyüleyici fonu. Ço-
cuklu¤unu, gençli¤ini, ailesini ‹stanbul’un
ruhundan geçirerek anlatan Orhan Pamuk
bize dünyan›n en güzel birkaç flehrinden bi-
rinin dünyas›nda b›rakt›¤› izleri anlat›yor.

DE⁄‹fiEN ‹STANBUL
Osmanl› Bankas› Arfliv ve Araflt›rma Mer-

kezi’nin yay›nlad›¤› “Eski ‹stanbullar, Yeni
‹stanbullar” ise, ‹stanbul’u ekonomik, sos-
yal ve kültürel aç›dan irdeleyen sempoz-
yum sersinden bir bölüme yer veriyor. ‹s-
tanbul’un modernleflme sürecinin bilin-
meyen demografik yap›s›na ›fl›k tutmay›
amaçlayan bu çal›flma, de¤iflim halindeki
‹stanbul’un modernleflme sürecinde yeni-
den flekilleflen kentsel nüfus yap›s› ve bi-
leflimi üzerine odaklan›yor.

Washington D.C’deki National Muse-
um of Women in the Arts müzesi; 12 fiu-
bat-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 Ök-
tem’in yapt›¤› “Rüya gibi.. Ama senin
düflledi¤in de¤il!” sergisinde; Nevin Ala-
da¤, Selda Asal, Merve Brill, ‹pek Duben,
‹nci Eviner, Leyla Gediz, Gülsün Kara-
mustafa, Ceren Oykut, Canan fienol, Ay-
ça Telgeren ve Canan Tolon’un eserleri
yer alacak. Türk sanat sahnesinin zengin-
leflmesine katk› sa¤lama misyonuyla ça-
l›flmalar›n› sürdürdüklerine dikkat çeken
Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt, “Ak-
bank 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› destek-
lemeye devam ediyoruz. Asl›nda Türk

toplumu sürekli de¤iflimi benimsiyor ve
sanat da bu benimseyiflin güçlü bir kan›-
t›. Bu ba¤lamda Akbank olarak Türki-
ye’nin önde gelen 11 kad›n sanatç›s›n›n
eserlerinin yer ald›¤› ‘Rüya gibi.. Ama
senin düflledi¤in de¤il’ sergisini destek-
lemekten mutluluk duyuyoruz. Türki-
ye’nin ça¤dafl sanat sahnesine orjinallik,
dinamizm ve çeflitlilik katmay› amaçla-
yan bu sergi, ülkemiz sanatç›lar›n›n ya-
p›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 ama-
c›yla faaliyet gösteren DE‹K/Türk-Ameri-
kan ‹fl Konseyi’nin (TA‹K), ülkeler ara-
s›ndaki iliflkilerin devlet ve özel sektör
kademelerinin yan› s›ra akademik ve sa-
nat dünyas›ndaki iflbirlikleriyle zenginle-
flerek derinleflti¤i inanc›yla, seçkin, ulus-
lararas› sanatsal etkinliklere imza att›¤›n›
belirterek ‹fl Konseyi’nin bu kapsamda

2010 y›l› faaliyetleri aras›nda, “A dre-
am..But not Yours” sergisini Akbank ifl-
birli¤inde organize etmekten ve spon-
sorlu¤unu yapmaktan k›vanç duydukla-
r›n› aktard›. Sergiyi temal› bir güncel sa-
nat sergisi olarak tan›mlayan küratör Es-
ra Sar›gedik Öktem, “Sergi mekan›n›n
sadece kad›n sanatç›lar›n ifllerine ayr›l-
m›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›¤› be-
nim için ne kadar büyük bir gerçekse,
Washington’›n göbe¤inde sadece kad›n sa-
natç›lar›n ifllerine ayr›lm›fl bir müzenin var-
l›¤› da o kadar gerçek. Bu gerçeklerin üs-
tüne, 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.
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Ahmet Hamdi Tanp›nar’dan Orhan Pamuk’a Nerval’den Gautier’ye birçok yazar›n du-
ra¤›, rüyas› ve tutkusu olan ‹stanbul, bu y›l Avrupa kültür baflkentli¤ine ev sahipli¤i ya-
p›yor. Hüzün kokan bu masals› kenti yeniden okumak ve keflfetmeye ça¤›r›yoruz sizi...

Heyamola Yay›nlar›’n›n ‹stanbul 2010
Avrupa Kültür Baflkenti (AKB) deste¤iyle
sürdürdü¤ü “40 Semt 40 Kitap/‹stanbu-
lum” projesi k›rk yazar›n kaleme ald›¤›
kitaplarla gerçekleflti. Proje yönetmenli¤i-
ni Ömer Asan, dan›flmanl›¤›n› Eray Can-
berk 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›l-
m›fl. Anlat›lan 40 ‹stanbul semti saptan›r-
ken, semtin tarihselli¤i, ünü, tan›nm›fll›¤›
göz önünde tutulmufl. Özellikle eski ‹stan-
bul’un suriçi semtlerine öncelik tan›nma-
ya çal›fl›lm›fl, surd›fl› da göz ard› edilme-
mifl. Semtleri anlatmas› için flair, hikâye-
ci, romanc›, denemeci gibi edebiyatç› ya-
zarlar seçilmifl. Yazarlar›n 40 yafl›n› afl-
m›fl olmalar›na ve söz konusu semtlerle az
çok bütünleflmifl olmalar›na önem veril-
mifl. Yazarlar ise, duygular›n›, düflüncele-
rini, an›lar›n› ve semtlerin onlar›n yaflam-
lar›na yapt›¤› etkileri kendilerine has üs-
luplar›yla anlatm›fl bulunuyor. 40 yazar
aras›nda, Do¤an H›zlan, Nail Güreli ve
Ataol Behramo¤lu da yer al›yor.

‹STANBUL’UN 40 SEMT‹
40 K‹TAPTA BULUfiTU

Dünyan›n en eski yerleflim merkezlerinden biri
olan ‹stanbul, tarih boyunca içinden çeflitli me-
deniyetler geçen; Bizans, Osmanl› gibi büyük
imparatorluklara baflkentlik yapm›fl ola¤anüs-
tü tarihi dokuya sahip bir kent. Ve bugünkü ‹s-
tanbul’da, bu yaflam keflmekeflinin içinde gözü-
müzden kaçan, haberimizin bile olmad›¤› bu
müthifl tarihi zenginlik hâlâ yerli yerinde duru-
yor. Savafllardan, yang›nlardan, depremlerden
sa¤ kurtulmufl, yaral› ç›km›fl birçok bina h›zla
yenilenen kentin dinami¤ine direnerek bir ke-
narda sessiz sedas›z varl›¤›n› sürdürüyor. Mu-
rat Belge bu rehber kitapta ‹stanbul’un eflsiz
zenginli¤ini, o kendine has üslubuyla, aralara
serpifltirdi¤i ilginç hikâyeler ve tarihi “dediko-
dularla”, Pera, tarihi yar›mada, Bo¤aziçi,
Üsküdar gibi eski yerleflim merkezlerinin ya-
n› s›ra Pendik’e, Florya’ya, Küçükçekme-
ce’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 Ya-
y›nlar›’n›n ‹stanbul Kitapl›¤›’nda ‹stanbul’a
dair çok say›da kaynak kitap bulunuyor.

‹STANBUL’U
MURAT BELGE ‹LE GEZ‹N

‹stanbul ile ilgili en son kitap geçti¤imiz gün-
lerde Türkiye ‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›’ndan
ç›kt›. Julia Pardoe’nun kaleminden William
Henry Bartlett’in çizimleriyle bize bilmedi¤i-
miz bir ‹stanbul’u tan›flt›r›yor: “Sultanlar
fiehri ‹stanbul” ‹ngiliz kad›n yazar Julia Par-
doe’nun, 1836’da 10 ay kald›¤› ‹stanbul’u ön-
yarg›s›z bir yaklafl›mla anlatt›¤› ve yay›nmlan-
d›¤› 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. Mah-
mut dönemi ‹stan-
bul’unda on ay kal›r.
As›rlar›n saltanat
flehri de sakinleri de
onu büyüler. Ülkesin-
de romanlar› ve seya-
hatnameleriyle zaten
bir flöhret edinmifl
olan Pardoe, bu bü-

yüleyici seyahatinden
‹stanbul’la ilgili üç ciltlik

bir seyahatname yarat›r. “Sul-
tan’›n fiehri ve Türklerin Hayat Tarz›” ad›yla
yay›mlad›¤› bu eser ‹ngiltere’de büyük ilgi gö-
rür ve tekrar tekrar bas›l›r. Julia Pardoe daha
sonra eserini gözden geçirerek yeniden kurgu-
lar, güncellefltirir, k›salt›r. Bu yeni eser, döne-
minin ünlü gezgin çizeri William Henry Bart-
lett’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 Sendika-
s›’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.

SULTANLAR fiEHR‹ ‹STANBUL

Akdo¤an Özkan ise, 2010 Avrupa Kültür
Baflkenti ‹stanbul için keflif plan› haz›rlam›fl
ve “‹stanbul’da ölmeden önce yapman›z ge-
reken 101 fley” kitab›n› kaleme alm›fl. ‹nk›-
lap Yay›nlar›’ndan ç›kan eser, hayata iliflkin
beklenti ve arzular›n› ‹stanbul’la bulufltur-
mak isteyenler, hayatlar›n› bu flehirde ola¤an-
d›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.

‹STANBUL ‹Ç‹N KEfi‹F PLANI

‘RÜYA G‹B‹... AMA SEN‹N DÜfiLED‹⁄‹N DE⁄‹L!’

Küratörlü¤ünü EsraÖktem’in yapt›¤› sergi, National MuseumofWomen in the ArtsMüzesi ev sahipli¤i edecek.

‹STANBUL’U OKUMAK ZAMANIDIR fi‹MD‹
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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 Le-
vent Toplant›lar›’n›n 2010’daki ilk bulufl-
mas› 12 fiubat’ta gerçekleflecek. ‹stan-
bul’da yap›lmas› planlanan toplant›da,
ünlü iktisatç› Prof. Dr. Seyfettin Gür-
sel’in sunumuyla “2030’larda Türkiye’yi
nas›l bir dünya düzeni bekliyor” sorusu-
na 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 dö-
nemin hangi çerçevede flekillenece¤in-
den bahsedecek. Gürsel, dünya ülkeleri
aras›nda Türkiye’nin küresel kriz etkile-
rinden kurtulmaya çal›fl›rken nerede ko-
numlanmas› gerekti¤ini ve yeniden fle-
killenen 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 yeni-
den kavuflmas› ve hem ekonomik hem
de demografik olarak h›zla büyüyen ge-
liflmekte olan ülkelerin dünya sistemin-
de 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› seri-
sinin ilk toplant›s›na dünyaca ünlü eko-
nomist Steve Hanke konuk olmufltu.

Türkiye’nin ekono-
mik gündeminin ve
dünya ekonomisinin gidi-
flat›n›n tart›fl›ld›¤› bu toplan-
t›da, Türk özel sektörü için
ekonomik dalgalanman›n
etkilerinden ve yeni ekono-

mi paketlerin stratejik öneminden bahse-
den Hanke, bu çerçevede önemli ipuçla-
r› vermiflti. Krizin etkilerinin çok yo¤un
oldu¤u dönemde Levent Toplant›lar› se-
risinin ikinci konu¤u IMF D›fl ‹liflkiler Di-
rektörü Caroline Atkinson olmufltu.

Levent Toplant›lar›’na kat›lmak için:
csumer@deik.org.tr

Türk-Avrasya ‹fl Konseyle-
ri her y›l düzenledi¤i Diplo-
matik Misyon Temsilcileri
Toplant›s›’n› bu kez Avrasya
Bölgesi ülkelerinin Anka-
ra’daki büyükelçilerinin kat›l›-
m›yla 4 fiubat tarihinde dü-
zenliyor. Ankara’da yap›lacak
olan ve bu y›l 7’ncisi düzen-
lenecek olan toplant›ya Afga-
nistan, Azerbaycan, Belarus,
Gürcistan, Kazakistan, K›rg›-
zistan, Mo¤olistan, Moldova,
Özbekistan, Rusya Federas-
yonu, Tacikistan, Türkme-
nistan ve Ukrayna’n›n An-
kara’da görev yapan büyü-
kelçileri kat›lacak. Toplant›-
da ikili, çok tarafl› ve böl-
gesel iflbirli¤ine iliflkin gö-
rüfllerin al›nmas› ve önü-

müzdeki dönemde ikili ilifl-
kilerin gelifltirilmesi yönün-
de görüflmeler gerçekleflti-
rilmesi hedefleniyor.

Türk-Avrasya ‹fl Konseyle-
ri Koordinatör Baflkan› Tu¤-
rul Erkin, Avrasya Bölge-
si’nde oluflturulacak iflbirli¤i
modelinin itici gücünün mut-
laka özel sektör olaca¤›n›
söyleyerek toplant›n›n yap›la-
cak ifl birlikleri aç›s›ndan
önemili oldu¤una iflaret etti.
Avrasya Bölgesi’nde olufltu-
rulacak 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.

Avrasyal› büyükelçiler
Ankara’da bulufluyor

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

Türkmenistan Ticaret ve
Sanayi Odas› taraf›ndan 1-2
fiubat tarihlerinde yat›r›m fo-
rumu düzenlenecek. Aflka-
bat’ta düzenlenecek olan fo-
rum, bu y›l da çok say›da ka-
t›l›mc›ya ev sahipli¤i yapa-
cak. Türkmenistan Devlet
Baflkan› Gurbanguly Berdi-
muhammedov’un onurland›-
raca¤› foruma dünyaca ünlü
flirketler de kat›l›yor. Türk-
Türkmen ‹fl Konseyi Baflka-
n› Sefa Gömdeniz’in de yer
alaca¤› forumun Türkmenis-
tan için yeni ekonomi ka-
p›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 görüflüle-
ce¤i bir platform olacak.

Türkmenistan’da yat›r›m
forumu düzenlenecek

Levent Toplant›lar› yeniden bafllad›. Ünlü ikti-
satç› Prof. Dr. Seyfettin Gürsel’in sunaca¤›, ilk
toplant›da “2030’larda Türkiye’yi nas›l bir dün-
ya düzeni bekliyor” sorusuna cevap aranacak.

Türk-Ortado¤u ‹fl Konseyleri
10 fiubat tarihinde ‹slam Kalk›n-
ma Bankas› bünyesinde faaliyet
gösteren ‹hracat Kredisi ve Yat›-
r›mlar›n Sigortas› (ICIEC) iflbirli-
¤inde bilgilendirme toplant›s› dü-
zenliyor. ‹stanbul TOBB Plaza’da
gerçekleflecek toplant›da kurulu-
fla iliflkin bilgiler verilecek. ICI-
EC’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 fös-
teren Türk firmalar›n›n kat›l›m
için çal›flmalar yürüten Türk-Orta-
do¤u ‹fl Konseyleri, ICIEC hak-
k›nda bir bilgi notu da da¤›tacak.

Türk-‹rlanda ‹fl Konseyi ve ‹r-
landa Ankara Büyükelçili¤i iflbirli-
¤inde 17 fiubat tarihinde ‹stanbul
TOBB Plaza’da “Türkiye ve ‹rlan-
da Ticaret ve Yat›r›m ‹liflkileri”
konulu bir seminer düzenlene-
cek. Seminerin, bilgi ve iletiflim
teknolojileri, Ar-Ge, inflaat, taah-
hüt, inflaat malzemeleri, sa¤l›k ve
finans alanlar› olmak üzere bir-
çok sektörde Türkiye ve ‹rlanda
firmalar› aras›ndaki, ekonomik ve
ticari ba¤lar›n güçlendirilmesi ve
iflbirliklerinin gelifltirilmesi aç›s›n-
dan oldukça önemli oldu¤u ifade
ediliyor. Ayr›ca seminerde ‹rlan-
da’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.

Türk-Japon ‹fl Konseyi ve Ja-
ponya D›fl Ticaret Organizasyo-
nu (JETRO) iflbirli¤inde, 2 fiubat
tarihinde Türkiye’de Yat›r›m se-
mineri düzenlenecek. Seminer
çok say›da Japon firman›n ko-
numland›¤› ve önde gelen Japon
sermayedarlar›n üretim yapt›¤›
Almanya’n›n Dusseldorf kentin-
de yap›lacak. Japon yat›r›mc›la-
r›n dikkatinin Türkiye üzerinde
yo¤unlaflmas› için bölgedeki Ja-
pon yat›r›mc›larla gerçekleflecek
seminere çok say›da Türk firma-
n›n kat›l›m› öngörülüyor.

ICIEC ile
bilgilendirme
toplant›s›

‹rlanda
iflbirli¤i
semineri

Yat›r›m semineri
2 fiubat’ta
Almanya’da

■ 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

YEN‹ DE‹K ÜYELER‹

Gürsel, 1980- 83 y›llar› aras›nda ‹stan-
bul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi’nde ö¤-
retim üyeli¤i yapt›. 1983 y›l›nda üniver-
siteden istifa eden Gürsel, 1983-86 y›lla-
r› aras›nda ‹letiflim Yay›nlar›’nda çal›flt›.
Bu dönemde Yeni Gündem dergisini ç›ka-
ran ekipte yer ald› ve Cumhuriyet Döne-
mi Türkiye Ansiklopedisi’nin yay›n yönet-
menli¤ini yapt›. ‹zleyen y›llarda özel sek-
törde yöneticilik yapan Seyfettin Gürsel,
1994 y›l›nda Galatasaray Üniversite-
si’nde akademik yaflama geri döndü. Ga-
latasaray Üniversitesi ekonomi bölüm
baflkanl›¤› ve rektör yard›mc›l›¤› görevle-
rinde bulunan Gürsel halen Bahçeflehir
Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal
Araflt›rmalar Merkezi’nin (Betam’›n) di-
rektörlü¤ünü yap›yor. Gürsel’in, iktisat
politikalar›, iflgücü iktisad›, iktisat tarihi
ve seçim sistemleri üzerine kitap, arafl-
t›rma ve makaleleri bulunuyor.

PROF. DR.SEYFETT‹N
GÜRSEL K‹MD‹R?

Gurbanguly Berdimuhammedov

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

Levent
Toplant›lar›
2030 y›l›na
götürecek
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