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TOBB/DE‹K Baflkan› M. Ri-
fat Hisarc›kl›o¤lu, küresel kriz
ortam›nda küresel iflbirli¤inin
daha önemli hale geldi¤ini be-
lirterek, Japon ifladamlar›na
Türkiye ile ticari iliflkilerini ge-
lifltirmenin tam zaman› oldu¤u
mesaj›n› verdi. Türk-Japon ‹fl
Konseyi 16. Ortak Toplant›-
s›’nda konuflma yapan Hisar-
c›kl›o¤lu, “2010 Türkiye’de Ja-
ponya y›l› olarak kutlanacak.

Bu ticari ve ekonomik iliflkileri-
mizi gelifltirebilece¤i gibi, halk-
lar›m›z› daha da yaklaflt›racak-
t›r” dedi. Türk-Japon ‹fl Konse-
yi Baflkan› Tuncay Özilhan da,
son dönemde ikili ekonomik
iliflkilerde yaflanan ivmenin
azalmas›n›n Türk-Japon ‹fl
Konseyi’ni harekete geçirdi¤ini
ifade ederek, ikili iliflkilerin ge-
lifltirilmesi için somut ad›mlar
at›laca¤›n›n alt›n› çizdi. Sayfa 2

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

AB Dönem Baflkanl›¤›’n› ilk
yar›y›lda, her f›rsatta Türki-
ye’nin AB üyeli¤ine tam des-
tek verdi¤ini aç›klayan Çek
Cumhuriyeti taraf›ndan üstle-
necek olmas› Türkiye için
önemli bir f›rsat. Çek Cumhuri-
yeti’nin baflkanl›k slogan› “En-
gelsiz Avrupa” (Europe witho-
ut Barriers). Türkiye olarak bu
slogan›n AB ile bütünleflme
yolundaki engellerin afl›lmas›
yönünde destek sa¤lamas›n›
ümit ediyoruz. Sayfa 3

2009 y›l› AB iliflkileri
için kritik bir süreç

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

Japonya ile iliflkileri
gelifltirmenin zaman›

MEKS‹KA’YA Z‹YARET
ANLAfiMA ‹LE
SONLANDI

D›fl Ekonomik ‹liflkiler Ku-
rulu (DE‹K), TOBB, TÜS‹AD ve
‹MKB iflbirli¤inde, 15 Aral›k’ta
OECD Genel Sekreteri Angel
Gurria’y› a¤›rlad›. “Küresel Eko-
nomi ve Türkiye” bafll›kl› kon-
feransta konuflan Gurria, Türki-
ye’nin krize ’haz›rl›kl›’ yakalan-
d›¤›n› söylemekle birlikte, “Bu
tabii tamamen Türkiye’yi kriz-
den koruyacak bir durum de-
¤il. Bu krizde kimse, ‘biz uza-
¤›z, bize bir fley olmaz’ diye-
mez” de¤erlendirmesi yapt›.
TOBB/DE‹K Baflkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu ise, giderek bü-
yüyen bir çevre tahribat›, küre-
sel ›s›nma ve buna paralel g›da
temini problemi, önemi azal-

mayan enerji arz› sorunu, liki-
dite ve güven kayb›ndan kay-
naklanan küresel bir mali kri-
zin flu anda yo¤un olarak his-
sedildi¤inin alt›n› çizerek insa-
no¤lunun tarihte ilk kez üç ne-
gatif süreci ayn› anda yaflad›¤›-
na iflaret etti. Sayfa 3

Gurria: Türkiye krize
‘haz›rl›kl›’ yakaland›
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DE‹K/Türk-Meksika ‹fl
Konseyi, D›fliflleri Bakan›
Ali Babacan’›n Meksika’ya
resmi ziyaretinde COMCE
ile karfl› kanat kurulufl
anlaflmas› imzalad›. SSaayyffaa 33
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DE‹K 20. kurulufl y›l›n› kutlad›...

“O gün hayal gibi olanlar bu-
gün gerçek oldu” diyen TOBB-
DE‹K Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤-
lu DE‹K Genel Kurulu’nda yap-
t›¤› konuflmada geçti¤imiz 20 y›-
l› “dünyan›n ve Türkiye’nin en
uzun 20 y›l›” olarak niteledi.
“Bu süreçte biz Türkiye’yle, Tür-
kiye bizimle büyüdü” ifadesini
dillendiren DE‹K ‹cra Kurulu
Baflkan› Rona Y›rcal› ise gerçek-
lefltirdi¤i sunumda DE‹K’in aç›-
l›mlar›n› Baflbakan Erdo¤an ve
kamuoyuyla paylaflt›. Genel Ku-
rul konuflmas›nda küresel krizi

“Kazanan, üretim kapasitesini
en çok koruyabilen olacak”
sözleriyle de¤erlendiren Hisar-
c›kl›o¤lu, küresel mali sistemin
mimarisinin bugünkü cari duru-
mu kald›ramad›¤›n› belirterek
“müzik de¤iflince dans da de-
¤iflir” sözleriyle G-20 gibi kuru-
lufllar›n ön plana ç›kmas›n›n
do¤ru oldu¤unu belirtti.

Hisarc›kl›o¤lu ayr›ca 2009’da
DE‹K’in stratejik hedeflerinin de
belirlendi¤ini, bu do¤rultuda
Körfez bölgesinin ‘stratejik böl-
ge’ olarak görüldü¤ünü kaydetti.

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

Sene 1988...Y›ll›k ihracat 11 milyar dolar; yurtd›fl›nda yat›r›m ya-
pan Türk sermayesi neredeyse s›f›r. DE‹K ‹fl Konseyi say›s› henüz
7. O y›ldan gelelim 2008’e... ‹hracat 134 milyar dolar, yurtd›fl›na
yapt›¤›m›z yat›r›mlar 22 milyar dolar. DE‹K ‹fl Konseyi say›s› 82.
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Gündem
Küresel mali krizin reel sektör üzerindeki

etkileri daha belirgin hale geldi. Küresel dü-
zeyde tüketici güveninin sars›lmas› tüketimin
daralmas›na yol açarken, piyasadaki nakit
ak›fl›n›n daralmas›n› da beraberinde getirdi.
Japonya, Almanya’n›n ekonomik daralmaya
girece¤i kesinleflirken küresel ekonominin
büyüme motoru olan ve 2009 y›l›nca dünya-
n›n en büyük ihracatç›s› olmas› beklenen
Çin’in ihracat› 7 y›l aradan sonra ilk defa Ka-
s›m ay›nda düflüfle geçti.

Türkiye de bu küresel geliflmelerin etkisi-
ni daha çok hissetmeye bafllad›. Ekim ay› so-
nu itibariyle Türkiye’ye gelen küresel serma-
ye yat›r›mlar› geçen y›l›n ayn› dönemine göre
yaklafl›k yüzde 15 darald›. Kas›m ay›n sonun-
da ihracat›m›z yüzde 22 azald›. Özellikle en
önemli ihracat ürünümüz olan otomotivde
yüzde 37, tekstilde ise yüzde 26 daralma ya-
fland›. Avrupa Birli¤i ülkelerine olan ihracat›-
m›z azald›. Bu düflüfllerin neticesinde bir çok
otomotiv fabrikas› üretime ara verdi ya da iflçi
say›s›n› azaltt›. Ekonomik büyümenin loko-
motifi olan d›fl ticaretteki daralma Türk eko-
nomisinin daha az büyümesini beraberinde
getirecek. Düflük büyüme oranlar›n›n Türki-
ye’de ekim ay› sonu itibariyle yüzde 10 sevi-
yesine ç›kan iflsizlik oranlar›n› artt›rmas› ve iç
tüketimi daraltmas› beklenmektedir. Öte yan-
dan emtia fiyatlar›ndaki h›zl› düflüfl cari aç›k
ve enflasyon üzerindeki bask›y› hafifletti.
Körfez bölgesinden gelen yat›r›mlar›n geçen
y›l›n ayn› döneminin 5 kat›na ç›km›fl olmas›
Türkiye’ye gelen yabanc› sermayenin de-
vaml›l›¤› için olumlu bir geliflme olarak Türk
ifl dünyas›n› sevindirdi. Ayn› flekilde flirketle-
rin ve hane halk›n›n finansman ve nakit ihti-
yac›n›n giderilmesi için Merkez Bankas›n›n
faiz indirimi bu yönde önemli bir ad›m oldu.
Ancak, krizle mücadele için gerek ulusal ve
küresel düzeyde yap›sal reformlar›n yap›l-
mas› ve yeni küresel mali sistemin kurgulan-
mas› gerekmektedir. IMF ile anlaflman›n ya-
k›n zamanda yap›laca¤›n›n sinyalinin verilmifl
olmas›, Ocak ay›nda yeni Amerikan baflkan›-
n›n göreve bafllamas› önemli geliflmeler ola-
cakt›r. Ocak ay›nda IMF taraf›ndan yay›nlana-
cak olan yeni Dünya Ekonomik Görünümü
Raporu ile 2009 ile ilgili beklentiler ve kayg›-
lar daha iyi flekillenecek. Geçti¤imiz günlerde
Maliye Bakan› Kemal Unak›tan’›n davetlisi
olarak Türkiye’ye gelen ve DE‹K’in TOBB,
TÜS‹AD ve ‹MKB iflbirli¤inde gerçeklefltirilen
bir toplant› ile a¤›rlad›¤› OECD Genel Sekre-
teri Angel Gurria’n›n liderli¤inde haz›rlanan
OECD 2009 raporunda Türkiye’nin büyüme
tahmini yüzde 1,9’a kadar geri çekilirken
2009’da Türkiye ihracat›n›n yüzde 17 oran›n-
da azalaca¤› resmi tahminlere yans›d›.

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

DE‹K 19 Aral›k 2008 tarihinde Baflbakan
Recep Tayyip Erdo¤an’›n kat›m›yla 2008 Y›l›
Ola¤an Genel Kurulu’nu ve DE‹K Yönetim
Kurulu’nun yeniden belirlendi¤i seçimlerini
gerçeklefltirdi. TOBB/DE‹K Baflkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu ve Baflbakan Erdo¤an’›n birer
konuflma yapt›¤› Genel Kurul Seçimleri önce-
sindeki aç›l›fl oturumuna ifl dünyas›n›n lider
isimleri ve çok say›da bas›n mensubu da ka-
t›ld›. Yine 19 Aral›k akflam›nda DE‹K’in 20.
y›l›n› tamamlamas› dolay›s›yla birbirinden de-
¤erli isimlerden oluflan siyaset ve ifl dünyas›-
n›n seçkin isimlerinin kat›l›m›yla düzenlenen
Gala Gecesi’nde DE‹K’in kuruluflundan bu
yana katk›lar›n› kesintisiz sürdüren fieref üye-
lerimize flükranlar›m›z›n bir göstergesi olarak
plaket takdim ettik. Rahmi Koç’un DE‹K’in
seçkin fleref üyeleri aras›nda bundan böyle
yer alacak olmas› kurumumuzun 2008 y›l›n-
daki en onur verici kazan›mlar›ndan biridir.

Yo¤un geçen bir y›l›n arkas›ndan DE‹K
2009 y›l›nda Türkiye’nin d›fl ekonomik ilifl-
kilerini pazar ve ürün olarak çeflitlendirmek
için çal›flmalar›na devam edecek. Bu maksat-
la 2009 y›l›nda Körfez, Asya-Pasifik, Latin
Amerika ve Afrika bölgelerine özel önem
verilecek, buralarda yeni ifl konseyleri
kurulacak, mevcut ifl konseyleri daha etkin
hale getirilecek. Yurtd›fl›nda etkin iletiflim a¤›
ile, Türk ifl dünyas›n›n “referans kuruluflu” ol-
may› temel vizyonu olarak benimseyen ve bu
do¤rultuda sadece 2008 y›l›nda 503 etkinli¤e
imza atan DE‹K, 2009 y›l›nda da düzenlemeyi
hedefledi¤i etkinliklerde Türk özel sektörü
mensuplar›n›n dünyan›n dört bir yan›nda
tan›t›m›n› gerçeklefltirmeyi sürdürecek. 2009
y›l›n›n Türkiye’ye ve Türk özel sektörüne
baflar› getirmesini temenni ederim.

TOBB/DE‹K Baflkan› M. Rifat Hisar-
c›kl›o¤lu, küresel kriz ortam›nda küresel
iflbirli¤inin daha önemli hale geldi¤ini
belirterek, Japon ifladamlar›na Türkiye
ve Japonya aras›ndaki ticari iliflkileri ge-
lifltirmenin tam zaman› oldu¤u mesaj›n›
verdi. Hisarc›kl›o¤lu, “2010 Türkiye’de
Japonya y›l› olarak kutlanacak. Bu
önemli y›l ticari ve ekonomik iliflkileri-
mizi gelifltirebilece¤i gibi, halklar›m›z›
daha da yaklaflt›racak” dedi. D›fl Ekono-
mik ‹liflkiler Kurulu (DE‹K), 2 Aral›k
2008 tarihinde TOBB/DE‹K Baflkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun baflkanl›¤›nda
ve Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen’in ka-
t›l›m›yla gerçeklefltirdi¤i Türk-Japon ‹fl
Konseyi 16. Ortak Toplant›s›’nda konu-
flan Hisarc›kl›o¤lu TOBB/DE‹K Baflkan›
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, küresel kriz orta-
m›nda küresel iflbirli¤inin daha önemli
hale geldi¤ini belirterek, Japon ifladam-
lar›na Türkiye ve Japonya aras›ndaki ti-
cari iliflkilerini gelifltirmenin tam zaman›
oldu¤u mesaj›n› verdi.

2010 y›l›n›n Türkiye’de Japonya y›l› ola-
rak kutlanaca¤›na iflaret eden ve bu önem-
li y›l› ticari ve ekonomik iliflkilerin gelifltiri-
lebilece¤i ve halklar›n daha da yaklaflaca¤›
bir süreç oldu¤una iflaret eden Hisarc›kl›-
o¤lu flunlar› kaydetti: “Türkiye ve Japonya
aras›ndaki köklü ve olumlu geçmifle ve
iliflkilerimizi olumsuz yönde etkileyecek
herhangi bir faktör olmamas›na ra¤men
ekonomik iliflkilerimiz istenilen seviyede

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

“DÜNYADA EN ÇOK TASARRUF S‹ZDE
TÜRK‹YE’YE YATIRIMA BEKL‹YORUZ”

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

mas›n›n faaliyet gösterdi¤ini hat›rlatarak,
“2008 itibariyle ülkemizde 20 bin küresel
sermayeli flirketin faaliyet gösterdi¤i dik-
kate al›nd›¤›nda maalesef bu rakam çok
cüzi kal›yor” dedi. Dünyan›n en çok ta-
sarruf eden ülkesi olan ve son befl y›lda
toplam 230 milyar dolar d›fl yat›r›m yapan
Japonya için Türkiye’nin güvenli bir yat›-
r›m ortam› sundu¤unu ifade eden Hisar-
c›kl›o¤lu sözlerine flöyle devam etti: “Tür-
kiye’de yat›r›m yapan Toyota, Honda,
Isuzu gibi Japon firmalar› hep baflar›l›
olmufllard›r. Ülkemizde enerji, inflaat, ta-
fl›mac›l›k ve teknoloji alanlar›nda Japon
yat›r›mlar›n›n artmas›n› istiyoruz.H›zla
büyüyen Türkiye ekonomisinin ihtiyac›
olan enerji için gelecek 15 y›l içinde 125
milyar dolar yat›r›ma ihtiyaç var. Japon
firmalar› için bu çok iyi bir f›rsat.”

Hisarç›kl›o¤lu, Türk ve Japon flirketlerin
iflbirli¤i yaparken kendilerini sadece Türki-
ye ve Japonya ile s›n›rlamamalar› gerekti¤i-
ni ve Ortado¤u,Orta Asya, Karadeniz, Afri-
ka ve Pasifik bölgesinde de birlikte çal›flma-
y› hedeflemeleri gerekti¤ini vurgulad›.

‹slam ülkeleri ile ticaretin art›r›lmas› gerek
Ticari münasebetlerin iki ülke aras›nda

gelifltikçe, dünya bar›fl›na ve istikrar›na da
katk› sa¤lanaca¤›n› kaydeden Maliye Baka-
n› Kemal Unak›tan, “‹slam ülkeleri aras›n-
daki ticaret oran› yüzde 8, bu yüzden ‹sla-
mi ülkeler aras›ndaki ticareti fazlalaflt›rmak
için gayret göstermeliyiz” diye konufltu.
Maliye Bakan› Kemal Unak›tan ve Suudi
Arabistan Ulaflt›rma Bakan› Jubarah Bin Eid
Al-Suraisry kat›l›m› ile 26 Kas›m’da gerçek-
lefltirilen DE‹K/Türk-Suud ‹fl Konseyi VII.
Ortak Toplant›s›’nda konuflma yapan Bakan
Unak›tan, bu toplant›larla amaçlar›n›n ifl
adamlar›n›n önünü açarak, daha fazla ifl ya-
p›lmas›na katk› sa¤lamak oldu¤unu belirte-
rek, “‹ki ülke aras›nda flu anda 5 milyar
dolar olan ihracat hacmimizi, iliflkileri ge-
lifltirerek 20 milyar dolara ç›kartmak
mümkün” dedi. Bakan Unak›tan, Suudi
Arabistan Kral›’n›n iki kere Türkiye’ye
gelmesinin ve Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an’›n da Suudi Arabistan’a ziyarette
bulunmas›n›n, iliflkilerin geliflmesi aç›s›n-
dan çok önemli oldu¤unu ifade etti.

Suudi Arabistan’›n önde gelen ifladamla-
r›n›n bulundu¤u DE‹K/Türk-Suud ‹fl Konse-
yi VII. Ortak Toplant›s›’nda yapt›¤› konufl-
mada ülkelerin kendilerine yat›r›m sa¤la-
mak için yar›fl halinde olduklar›n› ifade
eden Maliye Bakan› Unak›tan, “Küresel kri-
zin yafland›¤› bir dönemde Suudi Arabistan

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

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

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

Japonya ile ticari iliflkileri
gelifltirmenin tam zaman›

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

TOBB/DE‹K Baflkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, 2010
y›l›n›n Türkiye’de Japonya
y›l› olarak kutlanaca¤›n›n
alt›n› çizerek, Japonya ile
Türkiye aras›ndaki ticari

iliflkileri gelifltirmenin
tam zaman› oldu¤unu

vurgulad›.

Türk-Japon ‹fl Konseyi 16. Ortak Top-
lant›s›’nda konuflma yapan Türk-Japon ‹fl
Konseyi Baflkan› Tuncay Özilhan, son dö-
nemde ikili ekonomik iliflkilerdeki azalmaya
karfl›l›k 2009 y›l›nda ikili iliflkilerin geliflti-
rilmesinde DE‹K olarak somut ad›mlar at›-
laca¤›n› belirtti. Türk- Japon ekonomik ilifl-
kilerinin, Türkiye’nin stratejik hedefleri
do¤rultusunda çok önemli oldu¤unu vurgu-
layan Özilhan, Türkiye’nin yüzünü Asya-
Pasifik’e döndü¤ü bu dönemde, bölgenin en

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

dolar oldu¤u görülür. Arzumuz, ticaret hac-
minin art›r›lmas›n›n yan› s›ra, ticaret den-
gesinin de sa¤lanmas›”dedi. Özellikle oto-
motiv ve müteahhitlik sektörleri ile ön pla-
na ç›kan Türk- Japon ekonomik iliflkileri-
nin farkl› birçok sektörde gelifltirilebile-
ce¤ini sözlerine ekleyen Özilhan, Türk-
Japon- ‹fl Konseyi olarak sektörel odak-
lanmaya yönelik komitelerle g›da, beyaz
eflya ve enerji gibi sektörlerde f›rsatlar›
ortaya ç›karmay› hedeflediklerini söyledi.

TUNCAY ÖZ‹LHAN: TÜRK-JAPON ‹fi KONSEY‹ 2009’DA SOMUT ADIMLAR ATACAK

Türk-Japon ‹fl Konseyi 16. Ortak
Toplant›s›’nda konuflan Devlet Ba-
kan› Kürflad Tüzmen, Türkiye’nin
siyasi iliflkilerde s›k›nt› olan ülkeler-
de d›fl ticarette kaydetti¤i baflar›y›
Japonya ile hayata geçiremedi¤ini
ifade ederek “Bak›yorum bütün
dünyan›n di¤er ülkelerinde çok ciddi
ihracat art›fllar›, ortalama yüzde 35
sa¤larken, Japonya’da bunu baflara-
mad›k. Görüntü iyi ama bize biraz
da ses laz›m. Bu iliflkilerin neticele-
rini görmek istiyoruz. Tam zaman›-
d›r diye düflünüyoruz” dedi. Türkiye
ile Japonya aras›ndaki iliflkilerin
güçlenerek devam etti¤ini, bütün
dünya platformlar›nda iki ülkenin
birbirlerini destekledi¤ini ileten Tüz-
men, ABD’de bafllayan ekonomik
kriz nedeniyle geliflmifl ülkelerin ne-
redeyse tamam›n›n ekonomik daral-
ma sürecine girdi¤ini kaydetti.

TÜZMEN: GÖRÜNTÜ
‹Y‹ AMA SES LAZIM

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

Kore Baflbakan› Han Seung-soo, “Türki-
ye’yi evim gibi görüyorum” dedi. D›fl Eko-
nomik ‹liflkiler Kurulu’nun (DE‹K),
TOBB/DE‹K Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤-
lu’nun baflkanl›¤›nda 2 Aral›k tarihinde dü-
zenledi¤i Türk-Kore ‹fl Konseyi Çal›flma Ye-
me¤i’nde konuflan Kore Baflbakan› Han Se-
ung-soo Kore menfleli birçok flirketin Türki-
ye’de faaliyet gösterdi¤ini hat›rlatarak, bu
anlamda teknoloji transferi ve istihdam yara-
t›lmas› konular›nda iliflkilerin çok daha h›zl›
geliflece¤ine inand›¤›n› kaydetti. Geliflime iv-
me kazand›r›lmas› için yak›n süreçte Serbest
Ticaret Anlaflmas›’n› sonuçland›rmaya dair
ad›mlar at›ld›¤›n› vurgulayan Seung-soo,
Türkiye ve Kore’nin kriz konusunda afl›r›
korumac› önlemlere baflvurmayaca¤›n› söz-
lerine ekledi. TOBB/DE‹K Baflkan› Hisarc›k-
l›o¤lu, Türkiye’de daha fazla Kore yat›r›m›
görmek istediklerini ifade ederken, “Türki-
ye’de gerçeklefltirilen reformlarla yabanc› ya-
t›r›mc›n›n önündeki engeller kald›r›ld›” dedi.
Türkiye’de 300 milyon dolar civar›nda Kore
yat›r›m› bulundu¤una ve 144 Kore sermayeli
flirketin Türkiye’de faaliyet gösterdi¤ine ifla-
ret eden Hisarc›kl›o¤lu, “Hyundai ve LG gibi
flirketler ülkemizin sahip oldu¤u ekonomik
avantajlardan yararlanarak, oldukça baflar›l›
oldular. Bu baflar›l› yat›r›mlar›n, di¤er Koreli
flirketleri de Türkiye’de yat›r›m yapmaya tefl-
vik etmesini umut ediyorum. Türk ekonomi-
sinin ihtiyaç duydu¤u enerji, otoyol, h›zl›
tren, ulaflt›rma alt yap›s› Koreli flirketler için
önemli bir yat›r›m alan›” diye konufltu.

D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu
(DE‹K), TOBB, TÜS‹AD ve ‹MKB ifl-
birli¤inde, 15 Aral›k’ta OECD Genel
Sekreteri Angel Gurria’y› a¤›rlad›.

‹MKB Binas› Konferans Salo-
nu’nda gerçekleflen “Küresel
Ekonomi ve Türkiye” bafll›kl›
konferansta konuflan Gurria, Tür-
kiye’nin krize haz›rl›kl› yakaland›-
¤›n› söyledi. Bu durumun Türki-
ye’yi tamamen krizden koruyama-
yaca¤›na dikkat çeken Gurria: “Bu

krizde kimse, ’biz uza¤›z, bize bir
fley olmaz’ diyemez. IMF sizindir,
kullan›n›z. Elinizde böyle bir kolayl›k
varken boflu bofluna strese girmeyin”
dedi. Küresel kriz sürecinde trilyon-
larca dolar›n kaybedildi¤ini, krizin re-
el sektöre sirayet etmesiyle insanlar›n
ifllerini kaybetmeye bafllad›¤›n› ileten

Gurria: “Sadece ABD’de 1 ayda 500
bin kifli iflinden oldu. 2009’da

tüm OECD ülkelerinin gay-
r› safi milli has›las› bir

flekilde azalacak.
2010’da iflsizlik oran›
yüzde 10’lara ç›ka-
cak. OECD ülkelerin-
de 10 milyon, dünya-
da 20 milyon kifli iflini
kaybedecek. Kurtarma
paketleri rahatlamaya
yol açacak ama yeterli
olmayacak” fleklinde
konufltu. Gurria, “Son
y›llardaki yap›sal dönü-
flüm çabalar› takdir edil-
meli” dedi¤i Türkiye için
ise, flunlar› söyledi: “Tür-
kiye mevcut global krize
bu reform olmadan, eko-
nomik yap›lar›n› gelifltir-
meden girmifl olsayd›,
gerçekten çok büyük zor-
luk içinde kalabilirdi.

Beklenmeyeni daha haz›rl›kl› olarak
beklediniz ki bu çok iyi. Bilmemiz
gereken flu ki beklenmeyen, bir fle-
kilde gelecektir. Türkiye krize girer-
ken haz›rl›kl› ve güçlüydü. Ancak bu
durum tabi ki Türkiye’yi tamamen
koruyacak de¤il. Küreselleflen bir
dünyada kimse, ’biz uza¤›z, biz güçlü-
yüz, kapal›y›z, bize bir fley olmaz” di-
yemez. ABD’deki virüs herkese bulaflt›,
herkes hastaland›. Kimse bir fley alm›-
yorsa, ihracat azal›yorsa, yabanc› ser-
maye gelmiyorsa ne yapabilirsiniz, en
kötüsü krediler kesiliyor. Bu sadece
Türkiye’nin de¤il, dünyan›n sorunu.”

IMF MEfiRUDUR END‹fiE ETMEY‹N
Türkiye’nin büyüme h›z›n›n yüzde

1.6 düzeyinde kalaca¤›n› 2009’un, ol-
dukça zor ve kötü bir y›l olaca¤›n› dile
getiren Gurria, IMF konusunda da tav-
siyelerde bulundu. Bu kurumun ülke-
lere yard›m etmek için var oldu¤unu
hat›rlatan Gurria, “IMF meflrudur,
kimseyi endifleye düflürmemeli. Ül-
kenin egemenli¤iyle hiçbir alakas›
yok. Türkiye zaten IMF’yi çok iyi
tan›yor. IMF de Türkiye’deki duru-
mu çok iyi anl›yor. Dünyan›n gözü,
ülkelere yard›mc› olmas› için
IMF’ye dönmüfl durumda.

Bir IMF anlaflmas›, güveni art›r›p,
istikrar› ve gerekli likiditeyi sa¤laya-
cakt›r. Bu normalleflmeye do¤ru bir
köprüdür. Tabii baz› flartlar› olacakt›r.
Fakat bu kurum sizindir, kullan›n. Ta-
bi baz› koflullar› olacakt›r ama eliniz-
de böyle bir kolayl›k varken boflu
bofluna strese girmeyin, bu kolayl›k-
tan faydalan›n” fleklinde konufltu.

DE‹K ‹cra Kurulu Baflkan› Rona Y›rcal›, 2009
y›l›n›n Türkiye’nin AB sürecinde kritik bir süreç
oldu¤una iflaret ederek, 2009 y›l›nda AB Dö-
nem Baflkanl›¤›’n› devralacak olan Çek Cumhu-
riyeti’nden Türkiye’nin umutlu oldu¤unu ifade
etti. Çek Cumhuriyeti’nin Dönem Baflkanl›¤› ko-
nusunda aç›klama yapan Y›rcal› flunlar› kaydet-
ti: “2009, Türkiye’nin AB iliflkilerinde kritik bir
süreç. Bu süreçte, AB Dönem Baflkanl›¤›’n› ilk
yar› y›lda Çek Cumhuriyeti’nin üstlenmesi Tür-
kiye için önemli bir f›rsat. Kas›m 2007 ve Ekim
2008 tarihlerinde DE‹K/Türk-Çek ‹fl Konseyi et-
kinliklerine konuk olan Çek Cumhuriyeti Bafl-
bakan› Mirek Topolanek “Türkiye’nin AB üyeli-
¤inden hem Türkiye hem AB kazan›r.

Türkiye, imtiyazl› ortak olamaz, tam üyelik
için müzakere eden bir ülkedir. Kuralar oyun s›-
ras›ndan de¤iflmez” vurgusu ile samimi deste¤i-
ni ortaya koydu. Çek Cumhuriyeti, dönem bafl-
kanl›¤› sürecinde 2 yeni müzakere fasl›n›n aç›l-
mas› ve bloke edilmifl olan fas›llarda ilerleme
sa¤lanmas› yönünde çaba sarfedece¤ini aç›kla-
d›.” Ekonomik ve ticari alanda iki ülke aras›nda-
ki iliflkilerin h›zla geliflti¤ine iflaret eden Y›rcal›

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

DE‹K/Türk-Meksika ‹fl Konseyi, 9-12
Aral›k tarihleri aras›nda D›fliflleri Bakan› Ali
Babacan’›n Meksika’ya resmi ziyareti kap-
sam›nda Meksika D›fl Ticaret, Yat›r›m ve
Teknoloji ‹fladamlar› Konseyi (COMCE) ile
karfl› kanat kurulufl anlaflmas›na imza att›.
Türkiye’den Meksika’ya D›fliflleri Bakan›
düzeyinde gerçeklefltirilen ilk ziyaret olma
özelli¤ini tafl›yan bu ziyaret ile 2008
y›l›nda diplomatik iliflkilerin kuru-
luflunun 80. y›ldönümünü kutla-
yan Türkiye ve Meksika aras›nda-
ki iliflkilerin yeni bir ivme kazan-
d›¤› bildiriliyor. DE‹K ve COMCE
aras›nda imzalanan bu anlaflma
ile Türkiye ile Meksika ara-
s›ndaki ekonomik ve
ticari iliflkileri gelifl-

tirmek için güncel ve istatistiki bilgi payla-
fl›m›nda bulunma, y›lda bir kez bir araya
gelerek iflbirli¤i f›rsatlar›n› de¤erlendirme,
ekonomik faaliyetlerin önündeki engeller
hakk›nda ilgili ülke hükümetine gerekli bil-
gileri sunma konusunda anlaflmaya var›ld›-
¤›na iflaret ediliyor. TOBB ve DE‹K ad›na
Türk-Meksika ‹fl Konseyi Baflkan Yard›mc›s›

Aykut Eken, COMCE ad›na ise Orta
Avrupa’dan Sorumlu Baflkan Yard›mc›s›
Jorge Lupez Morton’un imza att›¤› an-
laflma için gerçeklefltirilen törende
konuflan D›fliflleri Bakan› Babacan iki
ülke aras›ndaki ticaretin oldukça
s›n›rl› olup potansiyeli yans›tmad›¤›n›;

özellikle altyap›, otomotiv ve turizm
alanlar›nda iflbirli¤i f›rsatlar›n› de¤erlen-

dirmek gerekti¤ini vurgulad›.

OECD Genel Sekreteri Angel Gurria

IMF’yi kullanmaktan kaç›nmay›n

Meksika’ya d›fliflleri
düzeyinde ilk resmi ziyaret

Türkiye Çek Cumhuriyeti’nin
dönem baflkanl›¤›ndan umutlu

DE‹K ‹CRA KURULU BAfiKANI RONA YIRCALI

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

G-20 G‹R‹fi‹M‹ ÖNEML‹
Son bir y›lda yaflanan geliflmele-
rin, mevcut küresel mali piyasala-
r›n mimarisindeki ölümcül yanl›fl-
lar› gösterdi¤ini kaydeden Hisar-
c›kl›o¤lu, dünyan›n yeni mekaniz-
malara ihtiyac› oldu¤unu bu aç›-
dan da G-20 girifliminin büyük
önem arz etti¤ini kaydetti.

KR‹Z FIRSATTIR
Hisarc›klo¤lu, krizlerin yeniden ya-
p›lanmak ve toparlanmak için
önemli f›rsatlar sundu¤unu belirte-
rek, Türkiye’nin 2001 mali krizini
olumlu de¤erlendirdi¤ini, daha önce
gerçeklefltirilemeyen yap›sal re-
formlar›n bu süreçte gerçeklefltiril-
di¤ini belirterek, “Küresel mali kriz
sonras›nda, mali ve ekonomik siste-
mi reforme etmek için, küresel ak-
törler ve kurumlar olarak birlikte
hareket etmek zorunday›z” dedi.

Maliye Bakan› Unak›tan’›n konu¤u olarak geçen ay Türki-
ye’ye gelen OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, “Krizden
uzak duramazs›n›z IMF sizindir, kullan›n” mesaj›n› verdi.

R‹FAT H‹SARCIKLIO⁄LU
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Say›n Baflbakan›m,
Sayg›de¤er Yönetim ve Denetim Kurulu

Üyelerimiz,
DE‹K’in De¤erli Kurucular›, Delegeleri ve

Üyeleri,
K›ymetli ‹fl Konseyi Baflkanlar›,
De¤erli Konuklar,
Medyan›n Seçkin mensuplar›,

Sizleri flahs›m ve Baflkanl›¤›n› yürüttü¤üm
D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu ad›na sayg›yla
selaml›yorum. Bugün 20. kurulufl y›ldönümü
kutlayan DE‹K’in ola¤an Genel Kurulu’nu
gerçeklefltirmek için bir araday›z. Bu gurur
ve iftihar dolu günde bizleri yaln›z b›rak-
mayan Say›n Baflbakan›m›za teflekkürlerimi
sunuyorum. Y›l dönümleri, nereden gelip
nereye gitmekte oldu¤umuzu düflünüp
muhasebe yapmam›za f›rsat verdi¤i için
önemlidir. Say›n Baflbakan bir konuflma-
s›nda “önemli lider flirketler, d›fl politika-
m›z›n ve stratejik vizyonumuzun öncüleri-
dir” demiflti. ‹fl dünyas›na d›fl politikada
aktif bir rol biçen stratejik derinlik vizyonu,
DE‹K’in de önemini art›rm›flt›r.

Say›n Baflbakan,

Özellikle de küresel bir mali krizin tam or-
tas›nda, sizinle istiflare içinde bulunmaya bü-
yük önem veriyoruz. Biz ülke olarak krizlere
yabanc› de¤iliz. Ancak bugün karfl› karfl›ya ol-
du¤umuz kriz, geçmiflte yaflad›klar›m›zdan
farkl› olarak, bizim hatalar›m›zdan de¤il, kü-
resel mali sistemin mimarisindeki çürüklük-
lerden kaynakl› yap›sal bir krizdir.

MÜZ‹K DE⁄‹fi‹NCE, DANS DA DE⁄‹fi‹R
Ünlü ‹talyan Filozof Gramsçi “KKrriizz eesskkiinniinn

ööllmmeekkttee oolldduu¤¤uu,, aammaa bbuu ööllmmeekkttee oollaann eesskkii--
nniinn yyeerriinnii aallaaccaakk yyeenniinniinn hheennüüzz ddoo¤¤mmaadd››¤¤››
aannllaarr›› kkaappssaarr” diyordu. Evet, eski ölüyorÖ
Yeni bir küresel düzenin flafa¤› söküyorÖ
Önemli olan, krizlerin ard›ndan ortaya ç›kan
yeni koflullara uyum sa¤layabilmektir. Bir Af-
rika atasözünün dedi¤i gibi: “MMüüzziikk ddee¤¤iiflfliinn--
ccee,, ddaannss ddaa ddee¤¤iiflfliirr”. ‹kinci dünya savafl› son-
ras›nda oluflan uluslararas› sistem, bugünkü
dünyan›n ihtiyaçlar›na cevap veremiyor. Do-
lay›s›yla ekonomik sistemin yeniden inflas›,
küresel krizle birlikte öncelikli hale geldi. Esa-
s›nda Dünya son yirmi y›lda yeniden flekillen-
mifltir. 1990 y›l›nda 3 trilyon dolar olan küre-
sel ticaret hacmi, 2007 y›l› sonunda 14 trilyon
dolara yaklaflt›.

Küresel ticaret hacmi 19902007 aras›nda
ortalama yüzde 9,3 büyürken, ayn› dönemde
küresel ekonomi ortalama yüzde 5,6 büyü-
müfltür. Yani küresel ticaret küresel ekonomi-
den daha h›zl› artm›flt›r. Ancak, 1982’den bu
yana tarihte ilk kez bu y›l; küresel ticaret kü-
resel ekonomiye k›yasla daralacakt›r. Zengin
ülkelerin dünya üretimindeki pay›, 150 y›ldan
beri ilk kez 2005 y›l›nda, yüzde 50’nin alt›na
düflmüfltür. Dünya ekonomisinin lokomotifi
rolünü ise Türkiye’nin de içinde bulundu¤u,
yükselen piyasa ekonomileri üstlenmeye bafl-
lam›flt›r. Bu yüzden analistler önümüzdeki
dönemi “yyüükksseelleenn ppiiyyaassaallaarr yyüüzzyy››ll››” olarak
tan›mlamaktad›rlar. 1990 y›l›nda Çin ekono-
misinin büyüklü¤ü 387 milyar dolarken
2007’de 3,2 trilyon dolara; Hindistan ekono-
misinin büyüklü¤ü 313 milyar dolar iken yine
2007 y›l›nda 1,1 trilyon dolara ulaflm›flt›r.

Çin önümüzdeki aylarda Almanya’y› geri-
de b›rakarak dünyan›n en büyük ihracatç›s›
olacakt›r. Sat›n alma gücü paritesine göre he-
sapland›¤›nda bugün Çin dünyan›n 2. büyük,
Hindistan 4. büyük ekonomisi haline gelmifl-
tir. Ülkemize bakt›¤›m›zda, 6 y›l öncesine ka-
dar biz de henüz küresel ekonomiye yeterin-
ce entegre olmam›flt›k. Uygulanan reform
program› ve özel sektöre dayal› büyüme sa-
yesinde, küresel ekonomiye intibak›m›z h›z-
land›. 6 y›ld›r süren büyüme, ihracat ve yat›-
r›m performans›n›n arkas›nda da, bu enteg-

rasyon yat›yor. Ancak nas›l ki dün, artan kü-
resel entegrasyonun olumlu sonuçlar›n› yafla-
d›ysak, bugünde küresel sistemdeki dalgalan-
malardan etkilenmeye bafllad›k. Bu dönemde
üretim kapasitesini en iyi koruyan, günün so-
nunda en karl› olacakt›r. Dolay›s›yla, ekono-
mik küçülme yaflanan bir dünyada, daralma-
n›n etkilerini s›n›rl› tutmak da baflar›d›r.

DE‹K’‹N ÖYKÜSÜ,
TÜRK‹YE’N‹N ÖYKÜSÜDÜR

Say›n Baflbakan›m, De¤erli konuklar,

DE‹K’in öyküsü, ayn› zamanda Türki-
ye’nin de öyküsüdür. 1988’de DE‹K kurulur-
ken Sovyetlerden gelen sesleri hepimiz duyu-
yor, bir fleylerin h›zla de¤iflti¤ini görüyor, his-
sediyorduk. Ama hiçbirimiz, bir sene sonra,
1989’da, Berlin Duvar›’n›n y›k›laca¤›n› tahmin
etmiyorduk. Zihinlerimiz, düflünce kal›plar›-
m›z, çift kutuplu dünyaya öylesine al›flm›flt›
ki, Atlantik ve Varflova Paktlar›n›n olmad›¤›
bir dünyay› tasavvur edemiyorduk. Y›ll›k ihra-
cat›m›z 11 milyar dolar; Türkiye’ye gelen tu-
rist say›s› 2 milyon; çekebildi¤imiz do¤rudan
yabanc› yat›r›m toplam 650 milyon dolar;
müteahhitlerimiz üstlendi¤i projeler toplam›
220 milyon dolard›. Türkiye’nin yurt d›fl›na
yat›r›m yapmas› diye bir mefhum yoktu. O
günlerde hiçbir istatistik, hiçbir veri, hiçbir
öngörü 20 y›l sonra geldi¤imiz bu noktaya
ulaflabilece¤imize bizi inand›ramazd›. Ama o
gün hayal gibi olanlar bugün gerçek oldu. ‹h-
racat›m›z 134 milyar dolara, Türkiye’ye çekti-
¤imiz turist 23 milyona, yabanc› yat›r›m›m›z
80 milyar dolara, müteahhitlerimizin üretti¤i
projeler toplam› 135 milyar dolara, yurt d›fl›na
yapt›¤›m›z yat›r›mlar 22 milyar dolara ulaflt›.
Türkiye bugün dünyan›n en büyük 17., Avru-
pa’n›nsa en büyük 6. ekonomisidir. ‹slâm
dünyas›n›n en büyük 100 flirketinden 24’ü
Türk flirketleridir. Bu listeye petrol ve do¤al
gaz kaynaklar›ndan beslenen flirketleri d›fl›n-
da b›rakarak bakarsak, ‹slâm dünyas›ndaki en
büyük 10 flirketin 8’i Türk flirketidir. Türkiye,
s›rt›n› petrol ya da do¤al gaz kaynaklar›na
yaslamadan müteflebbis ruhuyla, yetiflmifl in-
san kabiliyetiyle emek, kah›r ve sab›rla özel
sektörünün omuzlar›nda yükselmifltir.

‹darecimiz UNDP’de, Donanma Gemimiz
Somali sahillerinde, Müteahhidimiz Sibir-
ya’da, Yöneticimiz Coca-Cola’da, ‹fl dünyas›
temsilcimiz Dünya Odalar Federasyonu’nda,
Bürokrat›m›z ‹slâm Konferans›’nda, Edebi-
yatç›m›z Nobel akademisinde, Bilim ‹nsan›-
m›z dünyan›n en seçkin üniversitelerinde zir-
veye ç›km›fllard›r. ‹nsan sermayesine ve mü-
teflebbis gücüne yaslanarak bölgesinin en bü-
yük sanayi gücü olan Türkiye, Hindistan’dan

‹talya’ya kadar olan genifl co¤rafyada demok-
rasi ile yönetilen serbest piyasa ekonomisine
sahip en büyük ekonomidir. Dünyan›n kifli
bafl›na en yüksek ihracat gerçeklefltiren ülke-
leri aras›nda yer alan Tayvan için söylenen
“halk›n›n zekâs›ndan baflka ihraç edecek bir
fleyi olmayan ülke” tabiri, Türkiye için de “En
büyük ihraç gücü müteflebbis ruhudur” flek-
linde cereyan etmektedir.

Ülkemizde ihracat yapmayan flehir kalma-
d›. 12 flehrimiz 1 milyar dolar›n üzerinde ihra-
cat yapar hale geldi. 32 ayr› ülkeye bir milyar
dolar›n üzerinde mal satt›k. 27 kalemde 1
milyar dolar›n üzerinde mal ihraç ettik. Tür-
kiye bu ihracat›n›n yar›s›n›, en rekabetçi piya-
salar olan Avrupa ve Kuzey Amerika pazarla-
r›na yapmaktad›r. Son 5 y›lda yapt›¤›m›z re-
formlarla yabanc› sermaye çekme konusunda
olumlu geliflmeler yaflad›k. Türkiye yabanc›
yat›r›mc› için cazip bir yat›r›m ortam› sunma-
ya bafllad› ve sadece son 3 y›lda 50 milyar do-
lar›n üzerinde yabanc› sermeye girifli oldu ve
Türkiye’de faaliyet gösteren yabanc› flirket sa-
y›s› 20 bine yaklaflt›. Bu d›fl yat›r›mlar›m›za
paralel olarak Türk flirketleri uluslararas› piya-
salarda marka toplamaya bafllad›lar ve Türki-
ye uluslararas› flirket birleflme ve sat›n almala-
r›n yükselen y›ld›z› haline geldi.

‹sviçre’nin Godiva’s›, ‹ran’›n Razi’si, Rus-
ya’n›n Trader Media East’i, Almanya’n›n
Grundig’i yak›n dönemde Türk flirketleri tara-
f›ndan sat›n al›nan 17 marka aras›ndan ilk ak-
l›m›za gelenlerdendir. Bugün Avrupa’n›n en
büyük 500 flirketi aras›nda 12 Türk flirketi bu-
lunmaktad›r. Dünyan›n en büyük 225 ulusla-
raras› müteahhitlik firmas›ndan 23’ü Türk
müteahhitleridir.

DIfi POL‹T‹KADA DÖRT TEMEL
PRENS‹P ‹LE UYUMLUYDUK

Say›n Baflbakan,

2002’den bu yana d›fl politikam›z sizin ön-
derli¤inizde 4 temel prensip etraf›nda flekil-
lendi: Merkez Ülke, Ritmik Diplomasi, Kom-
flularla S›f›r problem ve Uluslararas› Kurulufl-
lara Aktif Kat›l›m ve temsil gücü elde etme.
fiirketler, ifl adamlar› ve ifl dünyas› örgütleri
art›k d›fl politikam›z›n unsurlar› aras›nda yer
almaktad›r. Ne mutlu ki, Türk özel sektörü-
nün d›fla aç›lan kap›s›, Türk ifl dünyas›n›n kü-
resel temsil gücü DE‹K olarak ifl dünyas›n›
temsilen bu 4 temel politikayla eflgüdümlü
hareket ettik. Bu y›l 503 etkinlikle bir rekora
imza att›k. Komflu ülkelerle ticaretimizi katla-
narak büyümesinde önemli roller üstlendik.
‹fl Konseylerimizin say›s›n› 82’ye ç›kartt›k.
TOBB kanal›yla ise Balkan Odalar Birli¤i’nde,
Dünya Odalar Federasyonu’nda, Akdeniz

Odalar Birli¤i’nde Baflkanl›k makamlar›na
geldik. Avrupa Odalar Birli¤i Eurochambers
Yönetim Kurulunda Baflkanl›k Divan›’na, ‹s-
lam Ticaret ve Sanayi Odas›’nda Baflkan Ve-
killi¤ine seçildik. K›sacas›, Türk ifl dünyas›n›
uluslararas› örgütlerde en üst seviyede temsil
edilmesini sa¤layarak, uluslararas› kurulufllara
aktif kat›l›m ve temsil gücü elde etme politi-
kas›n› ifl dünyas› olarak kendi alan›m›zda pe-
kifltirdik. 5. Dünya Odalar Federasyonu
Kongresi’ni, Balkan Ekonomi Zirvesi’ni,
Afrika Zirvesi’ni, Türk-Arap Ekonomi Fo-
rumu’nu, 31’inci IRU Kongresi’ni ‹stan-
bul’da gerçeklefltirerek dünyan›n dikkatle-
rini Türkiye’ye toplad›k. I. ‹pek Yolu ‹fl
Adamlar› Zirvesi’ne Trabzon’da ev sahipli-
¤i yapt›k. Yeni yüzy›l›n uluslararas› iliflkiler
anlay›fl›nda çok önemli bir yer tutan ‘iikkiinn--
cciill ddiipplloommaassii’ (second track diplomacy)
kavram›yla, sivil toplum ve ifl dünyas› ör-
gütleri olarak Türkiye’nin yumuflak gücü-

nün (soft power) artmas›na, nüfuz alan›-
n›n genifllemesine katk›da bulunduk.

Say›n Baflbakan,
DE‹K’in baflar›s›n›n alt›nda yatan temel

faktör kurumsallaflm›fl çok boyutlu yap›s›d›r.
‹nflallah bu yap›y› gelen talep do¤rultusunda
raporlaflt›rarak geliflmekte olan ülkelere mo-
del olarak sunaca¤›z.

■ TÜS‹AD’dan MÜS‹AD’a, T‹M’den YA-
SED’e, ASKON’dan TESK’e, Türkiye Genç
‹fladamlar› Derne¤i’nden Türkiye Genç
‹fladamlar› Konfederasyonu’na ve Genç
Yönetici ve ‹fladamlar› Derne¤i’ne, Türk
Arap Ülkeleri ‹fladamlar› Derne¤i’nden D›fl
Ticaret Derne¤i’ne ulusal çapta örgütlen-
mifl genifl tabanl› kurulufllar;

■ TEPAV ve ‹KV gibi düflünce ve araflt›rma
görevi gören sivil toplum örgütleri;

‹fl dünyas›n›n d›fl politikada aktif

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

Hisarc›kl›o¤lu, DE‹K’in öyküsünün ayn› zamanda Türkiye’nin öyküsü oldu¤unu söyledi.

TOBB/DE‹K Baflkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, 20. kurulufl

y›ldönümünde bir konuflma
yapt›. “Y›l dönümleri nereden

gelip nereye gitmekte
oldu¤umuzu düflünüp

muhasebe yapmam›za f›rsat
verdi¤i için önemli” diyen

Hisarc›kl›o¤lu’nun
konuflmas›n›n tam metni.

DE‹K M‹SYONUNU
SÜRDÜRECEK
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■ Sektörel bazda faaliyet gösteren Müte-
ahhitler Birli¤i ve Uluslararas› Nakliyeciler
Derne¤i’nden Bankalar Birli¤i’ne, Mobilya
Sanayicileri Derne¤i’nden Gemi ‹nfla Sa-
nayicileri Birli¤i’ne, Gayr› Menkul Yat›r›m
Ortaklar› Derne¤i’nden Makine ‹malatç›-
lar› Birli¤i’ne, Türkiye Deri Sanayicileri
Derne¤i’nden Sigorta ve Reasürans fiirket-
leri Birli¤i’ne, Türkiye Giyim Sanayicileri
Derne¤i’nden Özel Sektör Havac›l›k ‹fllet-
meleri Derne¤i’ne, Biliflim Sanayicileri ve
‹fladamlar› Derne¤i’nden Sermaye Piyasas›
Arac› Kurulufllar› Birli¤i’ne, TÜRSAB’dan
Turizm Yat›r›mc›lar› Derne¤i ve TÜRO-
FED’e 30 ifl dünyas› örgütü DE‹K’in kuru-
cusudur. DE‹K, d›fl ekonomik iliflkiler bo-
yutu olan sivil toplum örgütlerini çat›s› al-
t›nda toplam›fl, özel sektörün küresel gücü
olarak koordinatör görevini üstlenmifltir.

DIfiARIDA GÜRÜL GÜRÜL AKAN B‹R
DÜNYA VARKEN DURAMAYIZ

Sayg›de¤er Kurucular, De¤erli Baflkanlar›m,

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

KAR ÜRÜNDE DE⁄‹L MÜfiTER‹DED‹R
Her zaman söyledi¤imiz gibi: “Ayr›l›kta

azap, birlikte rahmet var”. DE‹K çat›s›,
Türk özel sektörünün d›fl ekonomik iliflki-
lerini koordine edecek yasal ve yap›sal ze-
mine sahiptir.

Say›n Baflbakan›m, Camiam›z›n De¤erli Üyeleri,

Kâr üründe de¤il müflteridedir! Ve bu
müflteriler “Herkesin gitti¤i yer”de ve
“kimsenin gitmedi¤i yer”dedir! ABD ve
Avrupa gibi büyük ve “herkesin gitti¤i”
pazarlarda katma de¤er art›fllar› yoluyla
“dikey derinleflme”yi hayat geçirmeli ve
pay›m›z› art›rmal›y›z. Öte yandan “kimse-
nin gitmedi¤i”, bizim co¤rafyam›z için ye-
ni yeni keflfedilen Afrika, Latin Amerika
gibi pazarlarda da mevcudiyetimizi art›r-
mal›y›z. Ayn› zamanda “Periferik Pasifik
ülkeleri” de önemlidir. Sadece Çin, Kore
ve Hindistan de¤il; Vietnam, Endonezya,
Malezya, Filipinler gibi ülkeler de yüz mil-
yonlara dayanan nüfuslar› ve h›zla geliflen
ekonomileriyle dikkat çekmektedir. ‹flte
biz bu bölgelerde ‹fl Konseylerimizin say›-
s›n› art›r›yoruz. Orta vadede hedefimiz
Türkiye’nin büyükelçilik seviyesinde tem-
sil edildi¤i her ülkede ifl konseyi kurmak-
t›r. Buralara yo¤unlaflarak Türkiye’nin kü-
resel düzlemde geniflleyen politik a¤›rl›¤›n›
ifl dünyas› olarak özel sektör kanad›nda da
ifl konseylerimizle pekifltirece¤iz. Ayr›ca,
mevcut ‹fl Konseylerimiz bünyesinde faali-
yet göstermek üzere finans, müteahhitlik,
medya ve kültür, lojistik gibi alt-komiteler
oluflturulmas›na h›z verece¤iz. Her ülkede
belirli sektörler için detayl› çal›flacak komi-
teler kuruyoruz. Böylelikle ayn› ülkede
benzer sektörlerde çal›flan firmalar›m›z
için sinerji yaratm›fl olaca¤›z.

Körfez bölgesi 2009 y›l›nda DE‹K için
stratejik bölge olacak. 2015 y›l›nda fon bü-
yüklüklerinin 6 trilyon dolarl›k hacme
ulaflmas› beklenen bu bölgeden daha fazla
yat›r›m çekmek için çal›flmalar›m›za baflla-
d›k. Bölgede Türkiye’de ifl ortam›n› tan›tan
etkinlikler düzenleyece¤iz. Yurt d›fl› müte-
ahhitlik sektörüne verdi¤imiz deste¤i sür-
dürece¤iz. DE‹K bünyesinde bar›nd›rd›¤›-
m›z 140 uluslararas› müteahhitlik firmas›-
n›n yeni pazarlara ulaflmas› ve daha yük-
sek katma de¤erli projeler üstlenmeleri
için elimizden gelen deste¤i verece¤iz.
Umuyorum, Fas’tan Sibirya’ya; Sudan’dan
‹rlanda’ya üstlendikleri projelerle hem art›

45 hem de eksi 45 derecede çal›flabilen,, ve
iftihar kayna¤›m›z olan müteahhitlerimi-
zin teminat mektubu sorunlar› çözülecek
ve Eximbank’›n destekleri arzu edilen sevi-
yeye ç›kart›lacakt›r. Yükselen bir d›fl eko-
nomik iliflkiler de¤eri de Türk özel sektö-
rünün yurt d›fl›na yapt›¤› yat›r›mlard›r.
Aç›kça ifade etmek istiyorum ki, yüksek
teknoloji gerektirmeyen ve büyük istih-
dam sa¤lamayan Türk Yat›r›mlar›n›n yurt
d›fl›na yönelmesinde hiçbir sak›nca yoktur.
Aksine, Türk yat›r›mlar› ilgili ülkelerde
Türkiye’nin önünü açmakta, moda tabirle
Türkiye’nin soft power’›n› yükseltmekte-
dir. Türkiye yat›r›m yapt›kça, Türk serma-
yesi gücünü art›rd›kça o ülkelerde ve böl-
gelerde Türk pasaportunun itibar› artmak-
tad›r. Örne¤in bir komflu ülke olan Yuna-
nistan d›fl politikas›n›n Balkanlar’a olan il-
gisini aç›klarken hangi parametlerin kulla-
n›ld›¤›na dikkat edelim.

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

Türkiye’nin mümkün oldu¤unca tekno-
loji odakl› ve istihdam sa¤lay›c› do¤rudan
yabanc› yat›r›m çekmesi hayati bir mesele-
dir. DE‹K olarak Baflbakanl›k Yat›r›m-Des-
tek ve Tan›t›m Ajans›’yla çok yak›n çal›fl-
t›k. Ajansa kuruldu¤u günden bu yana
uluslararas› platformlarda Türkiye’nin ya-
t›r›m ortam›n›n tan›t›lmas›na yönelik su-
nufllar yapma imkân› sa¤lad›k. Öte yandan
TÜB‹TAK’la imzalad›¤›m›z protokolle Tür-
kiye’ye daha fazla AR-GE odakl› yat›r›m
çekilmesini sa¤lamaya gayret edece¤iz.
Türkiye’de yap›lan Ar-Ge yat›r›mlar›n›n
binde 7’ler seviyesinden yüzde 2’ler seviye-
sine çekilmesinin bir tercih de¤il, bir zorun-
luluk oldu¤una inan›yoruz. ‹flbirli¤i proto-
kolü imzalayarak paralel çal›flmalara baflla-
d›¤›m›z bir di¤er kurulufl da T‹KA. 22 ülke-
de temsilcilikleri bulunan T‹KA’n›n DE‹K’le
olan iliflkisini daha da kuvvetlendirmesini
bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde KOS-
GEB’le bir protokol imzalayarak iflbirli¤i
platformlar› oluflturmaya devam edece¤iz.

Bu y›l içerisinde kurdu¤umuz ve DE-
‹K’in ilk özel amaçl› ifl konseyi olan Dünya
- Türk ‹fl Konseyi’nin düzenleyece¤i Ku-
rultay 10-11 Nisan 2009 tarihlerinde ‹stan-
bul’da düzenlenecek. Yüksek ‹stiflare Ku-
rulu Baflkanl›¤›’n› Say›n Muhtar Kent’in
üstlendi¤i konseyin bu muazzam etkinlik-
te 5 k›tadan Türk Giriflimci ve Profesyo-
neller bir araya gelecek ve ifl ba¤lant›lar›
kuracak. Hedefimiz, birlik ve beraberlik
ruhunu dünya çap›na yaymakt›r. Bu vesi-
leyle, Say›n Baflbakan›m›z›n onurland›r-

malar›n› bekledi¤imiz kurultaya tüm giri-
flimcilerimizi davet etmek istiyorum.

De¤erli ‹fl Konseyleri Baflkanlar›m,

Sizler bulundu¤unuz makamlara seçim-
le geldiniz. Seçimle ifl bafl›na gelmek insa-
na ‘temsil’ gücü verdi¤i gibi temsil ettikleri
nazar›nda sorumluluk da yükler. Sizler he-
piniz kendi alan›n›zda baflar›l›, dünyay› ta-
n›yan, tecrübeli ve vizyon sahibi ifl adam-
lar› oldu¤unuz için bu makamlara seçildi-
niz. Sorumlulu¤unuz çok büyük, çok
önemli bir sorumluluk. ‹fl Konseyi Baflkan›
olmay› millete karfl› bir sosyal sorumluluk
olarak alg›laman›z gerekiyor. Sizler adeta
Türk özel sektörünün büyükelçilerisiniz!
1923’te i¤nesini ipli¤ini bile ithal eder hal-
de olan bu ülke, 85 y›ld›r milletini ça¤dafl
milletlerin yaflam standartlar›na ç›karabil-
mek için mücadele veriyor. Sizlerden bu
bilinçle daha aktif olman›z› bekliyorum.

Bölgelerimizdeki ekonomik geliflmeleri ya-
k›ndan izleyerek firmalar›m›z›n f›rsatlar-
dan istifade etmesini sa¤lamal› ve Türki-
ye’nin lobisini yapmal›s›n›z. Üstat Necip
Faz›l flu güzel dizesiyle adeta sizlere sesle-
niyor: “TToohhuumm ssaaçç,, bbiittmmeezzssee ttoopprraakk uuttaann--
ss››nn!! HHeeddeeffee vvaarrmmaayyaann mm››zzrraakk uuttaannss››nn!!”

Say›n Baflbakan, K›ymetli Baflkanlar›m,

Konuflmam›n bafl›nda vurgulad›¤›m gibi
küresel siyasi ve ekonomik düzen yeniden fle-
killeniyor. Küresel rekabet haritas› de¤ifliyor.

M‹LL‹ HEDEF‹M‹Z DÜNYANIN 10 BÜYÜK
EKONOM‹S‹NDEN B‹R‹ OLMAK

Bu dönüflüm sürecinde milli hedefimiz,
flirketlerimizin ve ülkemizin ölçe¤ini büyü-
terek, ülkemizin dünyan›n en büyük 10
ekonomisi içinde yer almas›n› sa¤lamakt›r.
Bu çerçevede Türk özel sektörü olarak;
■ Cumhuriyetin 100. y›l›nda 500 milyar

dolar ihracat yapmay›,
■ Dünyan›n 500 büyük flirketi içinde en az
10 küresel Türk flirketi ile yer almay›,
■ En az üç sektörde dünya lideri olmay›,
■ Dünya’da tan›nan 10 marka üretmeyi,
■ Araflt›rma ve gelifltirmeye dayanan, ye-
nilikçi ve rekabetçi bir ekonomi haline gel-
meyi, hedefliyoruz.

Hedeflerimize ulaflma yolunda, devleti-
mizle, ifladamlar›m›zla, üniversitelerimizle
ve halk›m›zla elele verip, var gücümüzle
hizmet etmemiz, yar›nlar›m›za umutla
bakmam›z› sa¤layacakt›r.

‹flte, DE‹K’in misyonu budur.

DE‹K için yeni bir y›l›n aç›l›fl›n› yapt›¤›-
m›z bu Genel Kurulumuzda kurucular›-
m›zla, yönetimimizle ve üyelerimizle yep-
yeni bir bafllang›c›n arifesindeyiz.

Türk özel sektörünün küresel temsil
gücü olan DE‹K’e nice 20 y›llar diliyorum!

55 OCAK 2009
PAZARTES‹GÖRÜfi

rol vizyonu DE‹K’in önemini art›rd›

DE‹K’in 20. y›l Gala Gecesi’nde katk›lar›ndan dolay› Bülent Eczac›bafl›, Rahmi Koç, Nihat Gökyi¤it, fiar›k Tara, Ekrem Güvendiren, ‹brahim Bodur (yerine Zeynep Bodur Okyay), Feyyaz Berker ve Jak
Kamhi’ye (yerine Ekrem Güvendiren) fleref üyeli¤i plâketleri Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen, TOBB/DE‹K Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, DE‹K ‹cra Kurulu Baflkan› Rona Y›rcal› taraf›ndan verildi.
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8 5 OCAK 2009
PAZARTES‹ DE‹K 20 YAfiINDA

DE‹K 19 Aral›k 2008 tarihinde Baflba-
kan Recep Tayyip Erdo¤an’›n kat›m›yla
2008 Y›l› Ola¤an Genel Kurulu ve Seçim-
leri’ni gerçeklefltirdi. TOBB/DE‹K Baflka-
n› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve Baflbakan
Erdo¤an’›n birer konuflma yapt›¤› Genel
Kurul Seçimleri öncesindeki aç›l›fl oturu-
muna ifl dünyas›n›n lider isimleri ve çok
say›da bas›n mensubu da kat›ld›. Baflba-
kan Erdo¤an aç›l›fl oturumunda yapt›¤›
konuflmas›nda Türkiye’nin içinde bulun-
du¤u kriz ortam›ndan söz etti. Baflbakan
Erdo¤an, 20 y›ld›r Türkiye’nin d›fl ticaret
at›l›m›na büyük katk›lar sa¤layan, Türki-
ye’nin dünya ile ekonomik bütünleflme-
sini ilerletme yolunda büyük sorumlu-
luklar üstlenen D›fl Ekonomik ‹liflkiler
Kurulu üyelerine ülkesi ve milleti ad›na
teflekkür etti¤ini dile getirdi.

‘KR‹Z‹N ETK‹S‹ DAHA NETLEfiT‹’
Son 6 y›lda Türkiye ad›na çok say›da

gurur verici olay yafland›¤›n› kaydeden
Erdo¤an, hiç çözülmeyecek gibi görünen
sorunlar›n çözüldü¤üne, hiç de¤iflmeye-
cek gibi görünen meselelerin de¤iflti¤ine
herkesin flahit oldu¤unu söyledi. Erdo-
¤an, kendisini en çok gururland›ran ge-
liflmeler aras›nda iflverenlerin, sanayicile-
rin, giriflimcilerin ve yat›r›mc›lar›n yurt
d›fl›ndaki çabalar› ve baflar›lar›n›n geldi-
¤ini ifade ederek, gitti¤i her ülkede mut-
laka en az birkaç Türk ifl adam›yla karfl›-
laflt›¤›n›, tan›flt›¤›n› ve sohbet etti¤ini an-
latt›. Birçok ülkede Türk ifl adamlar› ve
müteahhitlerinin yapt›¤› eserleri gördü-

¤ünü, birço¤unun aç›l›fl›n› yapt›¤›n› belir-
ten Erdo¤an, görüfltü¤ü hemen her dev-
let adam›n›n Türk yat›r›mc›lar›n baflar›s›,
dürüstlü¤ü ve dinamizminden bahsetti¤i-
ni ve teflekkürlerini iletti¤ini söyledi. Bafl-
bakan Erdo¤an, Türkiye’ye bu gururu
yaflatt›klar› için ifl adamlar›na teflekkür
ederek, ‘’Ben yat›r›mc›m›zla, üreticimizle,
giriflimcimizle gurur duyuyorum. ‹nan›-
yorum ki milletimiz de bizimle birlikte
bu gururu paylafl›yor’’ dedi.

Baflbakan Erdo¤an, küresel ölçekte
do¤al bir süreçten geçildi¤ini, bütün
dünyay› etkisi alt›na alan küresel finans
veya finansal krizin faturas›n›n yavafl ya-
vafl netleflti¤ini belirterek, krizin etkileri-
nin daha net ortaya ç›kt›¤›n› ve bu etki-
lerin bir süre daha hissedilece¤ini kay-
detti. Erdo¤an, konuflmas›n› flöyle sür-

dürdü: ‘’Özellikle ABD, Japonya ve Avru-
pa’n›n birçok ülkesinde durgunluk belir-
tileri ortaya ç›kmaya bafllad›. Birçok ülke
negatif büyüme sürecine girdi. Türki-
ye’nin bu krizden az ya da çok etkilene-
ce¤ini krizin sinyallerinin al›nmaya baflla-
d›¤› ilk andan itibaren ifade etmifltim.
Bugün en çok da d›fl ticaretimizde bu et-
kiyi görmeye bafllad›k. Son 2 ayda ihra-
cat›m›zda geçen y›l›n ayn› aylar›na göre
belirli oranlarda düflüfller oldu. Kas›m
ay›nda bu gerileme yüzde 22 oran›nday-
d›. Gerileme aral›k ay›nda da sürer.”

‘‹HRACATTA HEDEF RAKAM AfiILDI’
Tüm bu gerilemeye ra¤men hedefle-

nen 125 milyar dolarl›k ihracat rakam›n›n
bu y›l bafl›nda afl›laca¤›n› aktaran Erdo-
¤an, ihracat›n 130 milyar dolara dayand›-
¤›n› söyledi. Erdo¤an “Y›l sonunda ne
kadar gerileme olursa olsun yine rekor
düzeyde bir rakam› yakalam›fl olaca¤›z.
Tabii bunu iyi de¤erlendirmemiz laz›m.
Bunun üzerinde dikkatle ve hassasiyetle

durmam›z gerekiyor. Krizin ihracat üzerin-
deki bu olumsuz etkisini azaltmak için ge-
reken önlemleri ald›k, al›yoruz’’ diye ko-
nufltu. Baflbakan Erdo¤an, TBMM Genel
Kurul görüflmelerinde de ifade ettikleri
gibi ihracat ve reel sektör deste¤ini art›r-
d›klar›n›, finansman kaynaklar›n›n çeflit-
lendirilmesini sa¤layacak ad›mlar› att›kla-
r›n› anlatarak, Eximbank kaynaklar›n›n
art›r›lmas›na ve KOB‹’lerin (küçük ve or-
ta boy iflletmeler) desteklenmesine önce-
lik verdiklerini söyledi.

Bu çerçevede ilk olarak Merkez Ban-
kas› ihracat reeskont kredisi limitini 500
milyon dolardan 1 milyar dolara yükselttikle-
rini ifade eden Erdo¤an, ‘’Yani ihracat›m›za
y›ll›k 3 milyar dolarl›k ek destek sa¤lam›fl ol-
duk’’ dedi. ‹kinci olarak Hazinenin 2009 y›-
l›nda sa¤layabilece¤i toplam garanti ve ik-
raz limitini 1 milyar dolar art›rarak 4 milyar
dolara ç›kard›klar›n› ifade eden Erdo¤an,
bu imkân›n›n önemli bir bölümünün ih-
racat›n ve KOB‹’lerin finansman›na yöne-
lik olarak kullan›laca¤›n› belirtti.

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

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilen DE‹K 2008 Y›l›
Ola¤an Genel Kurulu ve Seçimleri’nde yeni yönetim kurulu belirlendi. DE‹K’in 26
kifliden oluflan yeni yönetim kurulu, 2011 y›l›na kadar faaliyetlerine devam edecek.

DE‹K’in yeni yönetim kurulu
2011 y›l›na kadar faaliyette

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

19 Aral›k’ta düzenlenen DE‹K 2008 Y›l› Ola¤an Genel Kurulu’nun hemen ard›ndan DE‹K Yönetim Kurulu toplant›s› gerçekleflti-
rildi. DE‹K, 2009-2011 y›llar› aras›nda 26 kifliden oluflan seçkin Yönetim Kurulu kadrosuyla faaliyetlerine devam edecek.

20
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D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu (DE‹K) 20.
y›l Gala Gecesi’ni, 19 Aral›k akflam› Beflik-
tafl’taki Four Seasons Otel’de gerçeklefltirdi.
1988 y›l›nda kurulan ve 2008 y›l› itibariyle
Türkiye’nin d›fl ekonomik iliflkilerinin gelifl-
tirilmesi yolunda 20. y›l›n› tamamlayan DE-
‹K, Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen’in de yer
ald›¤› 20. y›l Gala Gecesi’nde ifl dünyas›n-
dan ve bürokratik çevrelerden 600’den fazla
konu¤u a¤›rlad›. Gecede DE‹K’in yeni yö-
netimi de aç›kland›.

Gala gecesine mesaj gönderen Cumhurbafl-
kan› Abdullah Gül, DE‹K’in y›l dönümünde
bulunamamaktan üzüntü duydu¤unu ifade et-
ti. DE‹K’in, Türkiye’nin küresel ekonomiyle
bütünleflme ve dünyaya aç›lma sürecinde yap-
t›¤› baflar›l› çal›flmalardan büyük mutluluk
duyduklar›n› belirten Cumhurbaflkan› Gül me-
saj›nda, Türkiye’nin özellikle son y›llarda yap-
t›¤› reform ve at›l›mlarla AB üyeli¤i sürecinde
cazip bir yat›r›m ülkesi durumuna geldi¤ini
vurgulad›. Cumhurbaflkan› Gül, Türkiye’nin
uluslararas› alanda ulaflt›¤› bu sevindirici dü-
zeyde Türk özel sektörünün de büyük pay›
bulundu¤una iflaret ederek, flöyle devam etti:
“Befl k›tada yo¤un ekonomik ve ticari faaliyet-
te bulunan Türk giriflimcileri, ülkemizin dün-
yan›n ilk on ekonomisi aras›na girme hedefi-
nin gerçeklefltirilmesi yönünde büyük katk›
sa¤lamaktad›r. Özel sektörümüzün dünyaya
aç›lmas›na öncülük eden DE‹K’in çal›flmalar›
ve ifl adamlar›m›z›n yurtd›fl› faaliyetlerindeki
deste¤iyle ülkemizin geliflimine yapt›¤› katk›y›
bundan sonra da art›rarak sürdürece¤inden
flüphe duymuyorum.

‹fiB‹RL‹⁄‹ BÜYÜK ÖNEM TAfiIYOR
Türkiye’nin dünyada yaflanan ekonomik

krizden en az etkiyle ç›kabilmesi için tüm ku-
rum ve kurulufllar›n kenetlenmesi ve iflbirli¤i
büyük önem tafl›maktad›r. DE‹K gibi öncü ku-
rulufllar›m›z›n da bu süreçte üzerine düflen so-
rumluluklar› en iyi flekilde yerine getirece¤ine
inanc›m tamd›r. Türkiye’ye de¤erli hizmetler-
de bulunan DE‹K’in 20. Kurulufl Y›l Dönü-
mü’nü tebrik ediyor, törene kat›lanlara selam
ve sevgilerimi iletiyorum.”

Toplant›da konuflan Devlet Bakan› Kürflad
Tüzmen, “20 sene evvel Türkiye’nin ihracat›
tek haneli bir rakamd›, art›k üç haneli bir ra-
kama ulaflt›. Arzumuz, 2023’te 500 milyar do-
lar seviyesine ç›karmak” dedi. Türkiye olarak
yeni pazar aç›l›mlar› olaca¤›n›, ihracatta kom-
flu ve çevre ülke pay›n›n artt›¤›n› anlatan Ba-
kan Tüzmen, komflu ve çevre ülkelere ihraca-
t›n bir devlet politikas› haline geldi¤ini söyle-
di. Bakan Tüzmen, “Türkiye kendi kabu¤unu
art›k k›rd› ve dünyayla küreselleflmeyi baflard›
ki küreselleflmeden kaynaklanan krizi bu fle-
kilde yo¤un yafl›yoruz. Önümüzdeki dönem
daha kuvvetli, daha yayg›n politikalarla çal›fla-
rak devam edece¤iz” diye konufltu.

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

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

Türk-Yunan ‹fl Konseyi
Kurucu Baflkan› Rahmi

Koç’a da DE‹K’in yeni fle-
ref üyesi olarak bir plaket

takdim edildi.

■ BÜLENT EZCACIBAfiI (DE‹K YÖNET‹M KURULU ÜYES‹ 1992 )
■ FEYYAZ BERKER (DE‹K KURUCU ‹CRA KURULU BAfiKANI)
■ ‹BRAH‹M BODUR (1989-1994 TÜRK ‹TALYAN ‹fi KONSEY‹ BAfiKANI)
■ JAK KAMHI (DE‹K YÖNET‹M KURULU ÜYES‹ 1988 1992 )
■ N‹HAT GÖKY‹⁄‹T (DE‹K YÖNET‹M KURULU ÜYES‹ 1988 -2005)
■ fiARIK TARA (YÖNET‹M KURULU ÜYES‹ 1988 -2005)
■ RAHM‹ KOÇ (TÜRK YUNAN ‹fi KONSEY‹ BAfiKANI 1993 2000)

DE‹K, 20. yafl›n› Devlet Bakan›
Kürflad Tüzmen’in kat›l›m›y-
la düzenledi¤i Gala Gece-
si’yle kutlad›. TOBB/DE‹K
Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu
ve DE‹K ‹cra Kurulu Baflkan›
Rona Y›rcal›’n›n ev sahipli¤in-
de gerçeklefltirilen Gala Gece-
si’ne ifl dünyas›ndan 600’den
fazla seçkin davetli kat›ld›.

KÜRfiAD
TÜZMEN’E
PLAKET

RAHM‹ KOÇ
DE‹K YEN‹

fiEREF
ÜYES‹

DE‹K
fiEREF

ÜYELER‹

RONA YIRCALI’NIN
GALA KONUfiMASI

DE‹K’in 20. y›l gala
gecesi organizasyonu
PLANET ‹STANBUL
firmas› taraf›ndan
organize edilmifltir.

www. planetistanbul.com

‹fi DÜNYASI DE‹K’‹N 20.YIL
GALA GECES‹’NDE BULUfiTU
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Kendimizi tan›mlarken art›k “uluslararas›”
de¤il, “küresel” diyoruz. Zirâ, sadece yak›n
bölgemizde de¤il Afrika, Güney Amerika gibi
bölgelerle de önemli etkinlikler gerçeklefltir-
dik. 2008 y›l›nda 503 etkinlik ve faaliyet ger-
çeklefltirerek 20 y›ll›k tarihimizdeki en yüksek
performansa ulaflt›k.

Devlet Planlama Teflkilat› taraf›ndan DE-
‹K’in de katk›lar›yla haz›rlanan “D›fl Ekono-
mik ‹liflkiler Özel ‹htisas Komisyonu Rapo-
ru”nda da vurguland›¤› gibi vizyonumuzu
flöyle belirledik:

“Kamu, sivil toplum ve özel sektör iflbirli¤i
ile bölgesel ve küresel düzlemde ekonomik
ve siyasi geliflmelere yön verebilecek, makro-
ekonomik istikrar› yakalam›fl, küresel rekabet
gücüne, lider giriflimcilere ve markalara sahip,
yüksek teknoloji üretebilen, yenilikçi, dünya
ticaretinde önemli pay sahibi, dünyan›n
önemli yat›r›m, finans ve Ar-Ge merkezlerin-
den biri olan ve her alanda ça¤dafl standartla-
r› uygulayan AB üyesi bir Türkiye”. Bu viz-
yonla gerçeklefltirdi¤imiz etkinliklere ilaveten
imza att›¤›m›z çal›flmalarla 2008 DE‹K için
“Aç›l›mlar Y›l›” oldu.

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

KURUMSAL KAPAS‹TEY‹
ARTIRICI ÇALIfiMALAR

■ GÜÇLÜ KURUCU KADROMUZU
3 YEN‹ KURULUfiLA GEN‹fiLETT‹K

DE‹K olarak önümüzdeki dönemde güçlü
kurucu kadromuza üç yeni birlikle çal›flmala-
r›na daha genifl bir kitleye hitap ederek de-
vam edece¤iz. Türkiye Sermaye Piyasas› Ara-
c› Kurulufllar› Birli¤i (TSPAKB), Türkiye Esnaf
ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) ve
Türk-Arap Ülkeleri ‹fladamlar› Derne¤i (TÜ-
RAB) ile kurucu say›m›z 24’e ulaflt›. Etkinlik
portföyümüz ise farkl› hedeflerle geliflerek kat›-
l›mc› portresini daha genifl bir tabana yayma
amac›m›za bir ad›m daha yaklafl›yoruz.
TSPAKB ile finans konusundaki aç›l›mlar›m›z›,
TESK ile büyümekte olan Türkiye ekonomisi-
nin yap› tafllar› olan esnaf ve sanatkarlarla ileti-
flim halinde olma misyonumuzu hayata geçire-
ce¤iz. TURAB ise güçlü ekonomik yap›lar› ile
Türkiye’ye yap›lacak muhtemel yat›r›mlar›n en
kuvvetli aday› olan Arap ülkeleri ile DE‹K ara-
s›ndaki ba¤lant›y› sa¤lamlaflt›racak.

■ ÜYE SAYIMIZI 700’E ÇIKARDIK
Benzersiz yatay ve dikey temsilci gücüne

sahip olan DE‹K, müteahhitlikten, tekstile,
bankac›l›ktan, sa¤l›¤a kadar her sektörden,
her bölgeden ve her ölçekten temsilcilere sa-
hip üye yap›s›yla Türkiye’de benzer faaliyet-
leri gerçeklefltiren di¤er kurulufllardan bir
ad›m önde duruyor. Kurumumuz, 2008 y›l›n-
da bu renkli üye skalas›na Türkiye’nin ‘küre-
sel düflünen’ firmalar›n› ekleyerek üye say›s›-
n› 700’e ç›kard›. Türkiye ekonomisinin den-
gelerini de¤ifltirme gücüne sahip bu üye yap›-
s›yla, 2009 faaliyet stratejisinde ve hedefleri-
mizde daha iddial› olaca¤›z. Temel hedefimiz,
ifl konseyleri arac›l›¤› ile ifl dünyas›n›n kendini
gelifltirmek üzere ihtiyaç duydu¤u yurtd›fl› ba¤-
lant›lar›n› kurmak, firma ifl planlar› ve stratejile-
ri için gerekli bilgileri sa¤lamak, d›fl iliflkilerde
karfl›lafl›lan ve yeni iflbirliklerinin oluflumunu
olumsuz etkileyen sorunlar› belli ölçülerde ber-
taraf etmek, firmalar›n yabanc› muhataplar› ile
biraraya gelmesini sa¤lamakt›r. Türk özel sek-
törünün 700 üyesine önümüzdeki dönemde
de hizmet vermekten onur duyuyoruz.

■ ‹fi KONSEY‹ SAYIMIZ 82’YE ÇIKTI
2008 y›l›nda kurulan Kosova, Etyopya,

Sudan, Filistin ve Dünya Türk ‹fl Konseyle-
ri ile birlikte toplam ifl konseyi say›m›z
82’ye ulaflt›. fiimdi ise, 83. ifl konseyini
kurmaya haz›rlan›yoruz. A¤ustos ay›nda
gerçeklefltirdi¤imiz Afrika ‹fl Forumu ile te-
melini att›¤›m›z “DE‹K Afrika Aç›l›m strate-
jisi” çerçevesinde kurulan Sudan ve Etyop-
ya ‹fl Konseyi’ni, 83. ifl konseyi olmas›n› he-
defledi¤imiz Nijerya ‹fl Konseyi takip ediyor.
Öte yandan, geçti¤imiz aylarda kurdu¤umuz
Türk-Filistin ‹fl Konseyi ile ülkemizdeki ifl
çevrelerinin Filistin ekonomisiyle iletiflimini

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

■ ABD’N‹N BAfiKENT‹
WASH‹NGTON’DA OF‹S‹M‹Z AÇILDI

Baflkent Ankara’da açt›¤›m›z DE‹K temsil-
cili¤inin hemen ard›ndan yine 2008 y›l›n›n
bafl›nda, Türkiye’nin gerek ekonomik gerekse
bürokratik anlamda müttefiki ABD ile iliflkile-
rimizi gelifltirme f›rsatlar›n› araflt›rma ve lobi
faaliyetleri çerçevesindeki temaslar›m›z› art›r-
mak üzere Washington DC’de de bir ofis aç-
t›k. Bu çerçevede, Washington DC ofisi mer-
kezli ABD’nin New York, Chicago, Orlando,
Houston, Columbus, San Francisco, Boston,
New Orleans, Los Angeles, Atlanta, Charlotte,
Manchester, Shepherdstown ve Pittsburgh gi-
bi çeflitli flehirlerinde yerel ifl gelifltirme kuru-
lufllar› ile iflbirli¤i ve yat›r›m f›rsatlar›n› de¤er-
lendirme amaçl› toplant›lar düzenliyoruz. Tür-
kiye’yi ziyaret eden ABD’li resmi ve di¤er he-
yetlerin Türk ifladamlar› ile biraraya gelmeleri-
ni temin eden programlar gelifltirerek, brifing-
ler verilmesini sa¤l›yoruz.

■ MOSKOVA TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹Z
FAAL‹YETE GEÇ‹YOR

Aral›k ay›n›n ikinci yar›s›nda Cumhurbafl-
kan›m›z Abdullah Gül’ün Rusya ziyareti çer-
çevesinde düzenlenecek bir törenle Mosko-
va’da da bir temsilcilik açmay› planlam›flt›k.
Ancak Cumhurbaflkan›m›z›n rahats›zl›¤› nede-
niyle bu aç›l›fl› ileri bir tarihe erteledik. Yine
de, Moskova temsilcili¤imiz resmi olmasa da
Rusya ‘da çal›flmalar›na devam ediyor. Türki-
ye’nin ticari iliflkilerinin yo¤un oldu¤u Rus-
ya’n›n baflkentinde temsilcili¤imizin olmas›
hem faaliyetlerimizi daha etkin olarak ülke
kamuoylar›na duyurmay› hem de ülkelerde-
ki ifl dünyas› ile daha güçlü bir irtibat a¤›na
sahip olmam›z aç›s›ndan önem tafl›yor. Rus-
ya merkezli olmak üzere tüm Avrasya ülke-
leri ile DE‹K’in iletifliminin daha sa¤l›kl›
olarak sa¤lanmas› amac›yla bir süredir
aç›lmas› için çal›flma yürütülen temsilci-
li¤imiz, resmen faaliyetlerine Cumhur-
baflkan›m›z Abdullah Gül’ün Rusya’ya
resmi temaslarda bulunmak üzere dü-
zenleyece¤i ziyaret çerçevesinde bafl-
layacak.

■ ANKARA’DA DA
TEMS‹L ED‹L‹YORUZ

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

devam edece¤iz. Bu çal›flmayla Ankara’dan
Anadolu’da bulunan ve yurtd›fl› ile ba¤lant›da
sorun yaflayan ifladamlar›na daha kolay ulafl-
may› hedefliyoruz. Ayr›ca, Ankara’daki kamu
kurum ve kurulufllar› ve diplomatik misyon
temsilcilikleri ile iliflkilerimizi daha yak›n sür-
dürmek de DE‹K Ankara temsilcili¤inin amaç-
lar›ndan bir di¤eri olacak.

■ ÖZEL AMAÇLI ‹fi KONSEYLER‹N‹N
‹LK‹ ÇALIfiMALARINA BAfiLADI

2008 y›l›nda Özel Amaçl› ‹fl Konseyleri
konseptini oluflturduk. ‹lk özel amaçl› ifl kon-
seyimiz olan Dünya Türk ‹fl Konseyi (DT‹K)
de 2008 y›l›nda hayata geçirilen benzersiz
projelerimizden biri. TOBB/DE‹K Baflkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun Baflkanl›¤›n›, Coca
Cola CEO’su Muhtar Kent’in Yüksek ‹stiflare
Kurulu Baflkanl›¤› görevini üstlendi¤i konse-
yimiz, geçti¤imiz May›s ay›nda gerçeklefltirdi-
¤imiz ilk toplant›s›yla yurtd›fl›nda faaliyet gös-
teren Türk ifladam› dernekleri, oda ve benzeri
kurulufllar›n temsilcileri ile iletiflime geçen
önemli Türk ifladamlar› ve uluslararas› firmala-
r›n tepe yöneticilerini biraraya getirdi. Türk ifla-
damlar›n›n yabanc› ülkelerdeki iktisadi ve top-
lumsal faaliyetlerini desteklemek, aralar›nda
koordinasyon ve güç birli¤i sa¤layarak kiflisel
ve toplumsal menfaatlerini ulusal menfaatlerle
birlefltirmek böylece bir sinerji yaratarak daha
etkin olmalar›n› sa¤lamak amac›ndan yola ç›-
karak kurdu¤umuz Dünya Türk ‹fl Konseyi, 10-
11 Nisan 2009 tarihinde de VII. Dünya Türk
Giriflimcileri Kurultay›’n› gerçeklefltirerek çal›fl-
malar›n› geniflletmeye devam edecek.

KAMU ‹LE EfiGÜDÜMÜ
ARTIRICI ÇALIfiMALAR

■ TÜB‹TAK’LA ‹fiB‹RL‹⁄‹ YAPACA⁄IZ
DE‹K olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolo-

jik Araflt›rma Kurumu (TÜB‹TAK) ile birlikte

17 Kas›m 2008 tarihinde bilimsel ve teknolo-
jik iflbirliklerinin gelifltirilmesini hedefleyen bir
iflbirli¤i protokolü imzalad›k. TOBB/DE‹K
Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve TÜB‹TAK
Baflkan› Prof. Dr. Nüket Yetifl’in imzalad›¤› ifl-
birli¤i protokolü ile ülkemizin uluslararas›
arenada öncü olmas› anlam›nda Ar-Ge ve ye-
nilikçilik faaliyetlerinin teflvik edilmesi, yay-
g›nlaflt›r›lmas›, proje say›s›n›n art›r›lmas›na
katk› yap›lmas› ve sanayi, akademi, kamu ku-
rumlar› aras›nda ulusal ve uluslararas› iflbirlik-
lerinin gelifltirilmesini amaç edindik.

■ T‹KA ‹LE GÜÇ B‹RL‹⁄‹NE G‹TT‹K
DE‹K, T‹KA (Baflbakanl›k Türk ‹flbirli¤i ve

Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›¤›), ülkemizin ticari
ve ekonomik iliflkilerinin gelifltirilmesi, Türk ifl
çevrelerinin yeni pazarlara giriflinin kolaylaflt›-
r›lmas›, Türk özel sektörünün halihaz›rda fa-
aliyette bulundu¤u pazarlarda etkinli¤inin ar-
t›r›lmas› konusunda yak›n iflbirli¤i yapmak
amac›yla güç birli¤ine gitti. 27 fiubat’ta imza-
lad›¤›m›z “‹flbirli¤i ve Teknik Yard›m Protoko-
lü” ile iflbirli¤i anlaflmas›n› Devlet Bakan›m›z
M. Said Yaz›c›o¤lu’nun da kat›ld›¤› bir törenle
TOBB/DE‹K Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu
ve T‹KA Baflkan› Musa Kulakl›kaya imzalad›.

■ SIRADA KOSGEB VAR
2009 y›l›n›n ilk çeyre¤inde, yüksek nitelik-

li ve öncü bir kurum olma vizyonumuzu he-
def alarak, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal
kalk›nmas›na katk› sa¤lamak üzere küçük ve
orta ölçekli iflletmelerin ve giriflimcilerin ulus-
lararas› pazarda rekabet edebilen düzeye
yükseltilmesi için güçlü iflbirlikleriyle destek
ve hizmetler sunan T.C. Sanayi ve Ticaret Ba-
kanl›¤›’na ba¤l› Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Gelifltirme ve Destekleme ‹daresi Baflkanl›¤›
(KOSGEB) ile bir iflbirli¤i protokolü imzala-
maya haz›rlan›yoruz. DE‹K ve KOSGEB ara-
s›nda imzalayaca¤›m›z bu protokol ile özel
sektörün gelece¤i olan KOB‹’leri yurtd›fl›nda-
ki muhataplar› ile daha fazla biraraya getirme-
yi ve bu buluflmalardan müspet sonuçlar elde
etmeyi hedefliyoruz.

ÜYE VE TEMS‹L TABANINI
GEN‹fiLETMEYE YÖNEL‹K
ÇALIfiMALAR

■ ULUSAL ‹LET‹fi‹M
A⁄IMIZI GÜÇLEND‹RD‹K

2007 y›l›nda ülkemizin sanayi ve ticarette
öne ç›kan illerinde faaliyet gösteren odalar›-
m›zla daha s›k› iflbirli¤i yapmak için 24 ildeki
30 odada DE‹K temsilcisi bulundurulmas› fik-
rini hayata geçirdik. Bu çal›flmam›zla, Anado-
lu’daki üretici, sanayici ve KOB‹’lerin d›fl eko-
nomik iliflkiler anlam›ndaki faaliyetlerine da-
ha yak›ndan destek olabilmeyi ve bugüne ka-
dar büyük oranda ‹stanbul merkezli yürüt-
mekte oldu¤u faaliyetlerini ‹stanbul d›fl›na
yönelik olarak da gerçeklefltirmeyi hedefle-
mifltik. 2008 y›l›nda da Anadolu’daki 31
oda ile iflbirli¤ini güçlendirerek, söz konu-
su odalardaki temsilciliklerimizi art›rd›k.
Ayr›ca, üye taban›m›z› gelifltirme ve Anado-
lu’ya yayma motivasyonu ile Denizli, Eski-
flehir, Gaziantep, Konya, Manisa ve Trab-
zon’da düzenledi¤imiz “‹fl Platformlar›”
Anadolu’daki ifl dünyas› temsilcileri ile bi-
rebir irtibata geçmemizi sa¤lad›.

ARAfiTIRMA VE
B‹LG‹LEND‹RME
ÇALIfiMALARI

■ ISO BELGES‹YLE
KAL‹TEM‹Z‹ TESC‹L ETT‹K

ISO 9001 Kalite Yönetimi dene-
timlerimizi tamamlayarak ISO Belge-
mizi A¤ustos ay› itibariyle almaya

hak kazand›k. ‹leriye dönük
projelerde daha iyi ve daha üs-
tün hizmet verebilmek, stan-
dartlara uygun flekilde çal›fla-
bilmek ve hem Türk özel sek-
törünü hem de çal›flanlar›n›
en üst seviyede memnun ede-
bilmek için gerekli denetimler-
den geçen kurumuz, Kalite Yö-
netim Belgesini elde etmeyi ba-
flard›. Özellikle Uluslararas› Ak-

reditasyon Forumu (IAF) üyesi
olan ‹sveç’in akreditasyon kuruluflu

Swedac taraf›ndan desteklenen belge-
miz ifl konseylerimizin ülke d›fl›nda
temsilinde daha ciddi bir anlam ka-

zand›. Ayn› zamanda ismi ve logomuzu
her 10 y›lda bir yenilenmek üzere devle-
tin himayesi alt›na ald›k. Bu anlamda ku-
rum olarak D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n özel
sektör temsilcisi olarak ad›m ad›m ilerle-
di¤imiz çal›flmalar›m›zda, say›s› sürekli
artan ifl konseylerimizle Türkiye’yi uluslara-
ras› platforma tafl›maya devam edece¤iz.

■ YEN‹ ‹NTERNET S‹TEM‹Z
H‹ZMETE AÇILDI

2008 y›l›n›n ilk aylar›nda yenilenerek ifl-
levsellik kazanan web sitemiz ile, üyelerimize
internet üzerinden daha verimli hizmet ver-
meye bafllad›k. Yeniden tan›mlanan kurum-
sal kimli¤imizi de yans›t›r nitelikte haz›rla-
nan yeni web sitemizi ziyaret edenler ku-
rum bünyesinde faaliyet gösteren 82 ifl
konseyimizi, kurumsal yap›m›z›, üyelik sis-
temimizi, araflt›rmalar›m›z› ve yay›nlar›m›z›,
faaliyet raporlar›m›z› ve mevzuat hakk›nda
bilgi alabiliyor. Ayr›ca site üzerinden DE-
‹K’in düzenledi¤i ve düzenleyece¤i etkin-
liklerin detaylar›na kolayl›kla ulaflabiliyor.
Ziyaretçilerin kurumsal anlamda her türlü
sorusuna ve sorununa web ortam›nda çö-
züm bulmay› hedefleyen ve www.de-
ik.org.tr adresinden hizmet veren sitemiz-
den ayr›ca faydal› adreslere de eriflim sa¤-
lamak mümkün. DE‹K’in internet sitesin-
den do¤rudan ulafl›m imkan› sa¤lanan tur-
key-now.org da Türkiye ABD aras›ndaki ti-
caret ve ifl hacmini art›rmaya yönelik ola-
rak kurulmufl bir bilgi portal› olup, özellik-
le ABD’li kullan›c›lara yönelik bilgilendir-
meyi amaçlad›¤›ndan büyük ölçüde ‹ngiliz-
ce olarak haz›rland›. Turkey-now.org’da
ABD’de ifl yapmak isteyen ifladamlar›m›za
yönelik bir bölüm de haz›rlad›k.

■ 73 ADET RAPOR, ‹fi YAPMA
REHBER‹ VE ÜLKE BÜLTEN‹
HAZIRLADIK

2008 y›l›nda kurum olarak sadece
etkinlik düzenleyerek Türk özel sektö-
rüne hizmet etmedik. ‹fl konseyimizin bu-
lundu¤u hemen hemen her ülkenin siyasi
ve ticari geliflimini ele alan çok say›da yay›-
na da imza att›k. Türk ifl adamlar›na gerçek-
lefltirdi¤imiz etkinliklerde da¤›tmak üzere
oluflturdu¤umuz bu yay›nlar özel sektörün
ihtiyac› olan her soruya cevap verebilecek
kapasitede haz›rland›. A¤ustos ay›nda ger-
çeklefltirdi¤imiz “Türk-Afrika ‹fl Forumu”nda
da¤›tmak üzere haz›rlad›¤›m›z Afrika kitab›
Devlet Bakan›m›z Kürflad Tüzmen’in de be-
¤enisini toplad›. Sadece Türkiye’de yer alan
ifl adamlar›m›z için yay›n haz›rlam›yoruz ta-
biÓ ki. Yurtd›fl›nda yay›n yapan yabanc›
dergilerde de yer al›yoruz. Bu sene önemli
bir yay›n kuruluflunda da kurum olarak ül-
kemizi tan›tmak amac›yla yer ald›k.

■ TÜRK‹YE’Y‹ 7 D‹LDE TANITIYORUZ
Yurtiçi ve yurtd›fl› etkinliklerimizde

kat›l›mc›lar›m›za Türkiye’yi, Türk ekono-
misini ve ticari geliflmelerini tan›tmak
amac›yla haz›rlad›¤›m›z tan›t›m filmimizi
bu sene farkl› dillerde de haz›rlad›k.
Türkçe olarak bafllad›¤›m›z tan›t›m filmi-
miz flimdi, ‹ngilizce, Almanca, Frans›zca,
Arapça, Japonca, Rusça, Çince olarak da
gösteriyoruz.

SEKTÖR ODAKLI
ÇALIfiMALAR

■ SEKTÖREL ODAKLI
ÇALIfiMALARIMIZ 2008’DE YO⁄UNDU

Baflta Mobilya Sanayicileri Derne¤i
(MOSDER) ile olmak üzere çeflitli kurum-
larla sektörel odakl› çal›flmalara da imza
att›k. 2008 y›l›n›n ilk aylar›nda Yunanis-
tan’a götürdü¤ümüz mobilya sektörü
mensuplar›n›n bir dizi iflbirli¤i anlaflmas›-
na imza atmas›na da destek sa¤lad›k. Bu-
nun yan›nda, savunma sanayi alan›nda
Türkiye’nin artan kapasitesi ile paralel
olarak üye portföyümüze, savunma sana-
yii sektöründen pekçok seçkin firmay›
eklemeyi baflard›k ve bu firmalar›n
ABD’deki Savunma sanayii temal› toplan-
t›lara kat›l›m› konusunda faaliyetler yürüt-
tük. Üyelerimizin 3’te 1’i müteahhitlik
sektörünün önde gelen mensuplar›ndan
olufluyor. 2008 y›l›nda sadece bu müteah-
hitlik sektörüne yönelik olarak analiz ve
bilgilendirme çal›flmalar›n› gerçeklefltire-
rek sektör odakl› raporlar haz›rlad›k.

DE‹K art›k küresel bir aktör
RONA YIRCALI
DD EE ‹‹ KK ‹‹ CC RR AA KK UU RR UU LL UU BB AA fifi KK AA NN II

DE‹K ‹cra Kurulu Baflkan› Rona Y›rcal›, DE‹K’in 2008 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i aç›l›mlar› de¤erlendirdi
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DE‹K’‹N 2009 HEDEFLER‹
Asya Pasifik ‹fl Konseyleri’nin 2009 hedefleri

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

■ Japonya gibi ifl yapma kültürü
aç›s›ndan Türkiye ile farkl›l›klar gösteren
bölge ülkelerinin Anadolu’nun çeflitli
merkezlerinde tan›t›lmas› amac› ile farkl›
dernek ve odalar ile iflbirli¤i içerisinde
çeflitli etkinlikler düzenlenmesi,

■ Türk-Japon ve Türk-Çin ‹fl Konseyi
bünyesinde oluflturulan sektörel
komiteler arac›l›¤›yla bölgedeki genel ifl
dünyas› örgütleri d›fl›nda sektörel
kurumlar ile iliflkilerin gelifltirilmesi,

■ Çin Hindistan gibi k›ta ekonomisi
olarak nitelendirilebilecek ülkelerdeki
eyalet ekonomilerinin Türkiye için
tafl›d›¤› potansiyel ba¤lam›nda mercek
alt›na al›nmas› ve çeflitli bölgesel
çal›flmalar yürütülmesi.

H‹ND‹STAN ULUSLARARASI F‹LM
AKADEM‹S‹ ÖDÜL TÖREN‹NDE
TÜRK-H‹NT ‹fi FORUMU
‹ki y›lda bir dünyan›n farkl› ülkelerinde
gerçeklefltirilen ve yaklafl›k 600 milyon
kiflinin izledi¤i Hindistan Uluslararas›
Film Akademisi ödül töreninin
‹stanbul’da gerçeklefltirilmesi bekleniyor.
E¤er böyle bir karar al›n›rsa; bu törenin
12-14 Haziran 2009 tarihleri aras›nda
‹stanbul’da Hindistan Sanayi ve Ticaret
Odalar› Federasyonu iflbirli¤i ile DE‹K
taraf›ndan bir Hint-Türk ‹fl Forumu’nun
da gerçeklefltirilmesi gündemde yer alan
önemli maddelerden.

ASYA PAS‹F‹K ‹fi KONSEYLER‹

Ortado¤u ‹fl Konseyleri’nin 2009 hedefleri

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

■ Bölge ülkelerindeki devam eden
bürokratik engellere ve Türk firmalar›n›n
yaflad›¤› zorluklara çözüm getirmek

■ 2009 y›l› ilkbahar aylar›nda Suriye
Cumhurbaflkan› Beflar Essad’›n kat›l›m›yla
‹stanbul’da “Türkiye-Suriye 2. Ekonomi
Forumu”nun düzenlenmesi

■ Ortado¤u ülkelerinde yönelik olarak
Cumhurbaflkan› Abdullah Gül ve Baflbakan
Recep Tayyip Erdo¤an taraf›ndan
düzenlenecek ziyaretlerde ifladamlar›
heyetlerinin organize edilmesi ve ‹fl
Forumlar› ve ‹fl Konseyi Ortak
Toplant›lar›n›n düzenlenmesi.

ORTADO⁄U ‹fi KONSEYLER‹

AB ‹fl Konseyleri’nin 2009 hedefleri

■ Yeniden yap›lanan Türk-Alman ‹fl
Konseyi’nin Frankfurt Yat›r›m ve
‹flbirli¤i Konferans› ve eyalet raporlar›
ile Almanya’y› Türkiye’ye daha da
yak›nlaflt›r›lmas›,

■ Fransa’da “Türkiye Mevsimi”
etkinlikleri kapsam›nda TOBB,
TÜS‹AD ile iflbirli¤i içinde
organizasyonda etkin görev al›nmas›,

■ Financial Times-Türk-‹ngiliz ‹fl
Konseyi aras›ndaki süregelen iflbirli¤i
kapsam›nda ‹stanbul ve Londra’da
Türk özel sektörünü uluslararas›
finans çevreleri ile buluflturmak,

■ Çek Cumhuriyeti’nin AB Dönem
Baflkanl›¤› s›ras›nda Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül’ün de kat›l›m›yla
Prag’da her iki ülke ifl dünyas›n›n
biraraya getirilmesi,

■ Avusturya’dan 2008 y›l› içerisinde
Türkiye’ye ziyaret gerçeklefltiren
bölgelerin ziyaret edilmesi,

■ 2009 y›l›nda Avrupa Kültür
Baflkenti olan Linz’de düzenlenecek
etkinliklerin takip edilmesi,

■ Berlusconi hükümetinin s›cak
deste¤inin devam etti¤i Türk-‹talyan
iliflkilerinde turizm, organik tar›m ve
çevre teknolojilerinde yeni kulvarlar›n
aç›lmas›n›n sa¤lanmas›,

■ Barselona, Bilboa, Sevilya’da
Yat›r›m ve ‹flbirli¤i toplant›lar›n›n
yap›lmas›,

■ Atina’da 2008 y›l›n›n bafl›nda
Yunanistan Baflbakan› Kostas
Karamanlis’in düzenlendi¤i ziyaretin
ikincisinin Baflbakan recep Tayyip
Erdo¤an’›n kat›l›m›yla
gerçeklefltirilmesi,

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

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

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

AVRUPA B‹RL‹⁄‹ ‹fi KONSEYLER‹

Körfez ‹fl Konseyleri’nin 2009 hedefleri

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

■ Sermaye birikimi ve yat›r›m
potansiyeli aç›s›ndan güçlü
Körfez ülkeleri ile ekonomik
alanda iflbirli¤ine gidilmesi,

■ Finansal krizin, Körfez ülkeleri
ile Türkiye’nin iliflkileri aç›s›ndan
f›rsata dönüfltürülmesi.

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

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

KÖRFEZ ‹fi KONSEYLER‹

Güneydo¤u Avrupa ‹fl Konseyleri’nin 2009 hedefleri

■ Adriyatik k›y›lar›ndaki turizm, sa¤l›k ve
Durres Liman›’ndan küresel ekonomiye
aç›l›m imkanlar› ile Arnavutluk’ta yeni
aç›l›mlar sa¤lanmas›,

■ Bosna Hersek’te bankac›l›k ve finans
alan›ndaki iflbirli¤i f›rsatlar›na
dikkat çekilmesi,

■ H›rvatistan Baflbakan›’n›n fiubat
ay›ndaki ziyaretinde öncelikli sektörlere
ilave H›rvatistan’›n turizm ve tafl›mac›l›k
sektöründe bölgenin AB’ye ba¤lant›
noktas› olmas› için yeni projelerin
uygulamaya konmas›,

■ Makedonya’n›n ‹pekyolu’na, Trabzon,
Ortado¤u’ya, Adana ve Akdeniz’e ise
‹zmir’den aç›lma talebi çerçevesinde Türk
ifl dünyas› ile buluflturulmas›,

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

■ S›rbistan’›n önce bas›n mensuplar›
daha sonra da ifladamlar› heyeti ile
ziyaret edilmesi.

GÜNEYDO⁄U AVRUPA’YI YO⁄UN B‹R
GÜNDEM BEKL‹YOR

Bölgesel ‹flbirli¤i Konseyi bünyesinde
yürüyen Güneydo¤u Avrupa ‹flbirli¤i
Süreci (SEECP)’nin ‹stikrar Pakt› ‹fl
Dan›flma Konseyi’nin varisi olmas›,
SEECP’in baflkanl›¤›n›n 2009 y›l› Haziran
ay›nda bir y›ll›¤›na Türkiye’ye geçmesi,
Arnavutluk, H›rvatistan ve Makedonya’n›n
NATO üyeli¤i ve Türkiye ile Karada¤’›n 26
Kas›m 2008 tarihinde imzalad›¤› Serbest
Ticaret Anlaflmas›’n›n 2009 y›l› ortalar›nda
yürürlü¤e girmesi, S›rbistan ve Kosova ile
önümüzdeki dönem Serbest Ticaret
Anlaflma müzakerelerinin tamamlanmas›
Güneydo¤u Avrupa ‹fl Konseyleri’nin 2009
y›l›nda aç›l›m kazanmas›n› bekledi¤i ve
takip etti¤i konular aras›nda.

GÜNEYDO⁄U AVRUPA ‹fi KONSEYLER‹

AMER‹KAN ‹fi KONSEYLER‹

A⁄IRLIK MEDYA VE KÜLTÜR-SANAT ÇALIfiMALARINDA

Amerikan ‹fl Konseyleri’nin
2009 hedefleri

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

■ May›s ay›nda Türk-Kanada ‹fl
Konseyi’nin 7. Y›ll›k Ortak
Toplant›s›’n›n düzenlenmesi,

■ ATS Gala Yeme¤i’nin
gerçeklefltirilmesi

■ Haziran ay›nda yap›lmas›
planlanan DE‹K/Türk-Amerikan ‹fl
Konseyi ATC AFOT Ortak Y›ll›k
Konferans› ve a¤ustosta
gerçekleflmesi öngörülen ABD
Kongre Üyelerinin
Dan›flmanlar›n›n Türkiye
Ziyareti’nin organize edilmesi.

SUR‹YE ‹LE ‹L‹fiK‹LER GÜÇLEND‹R‹LECEK
F‹L‹ST‹N ‹fi KONSEY‹ ETK‹NLEfiECEK

Türkiye ve Suriye’nin karar dinamiklerini
elinde tutan üst düzey bürokratlar›n
ifladamlar› ile bir araya getirildi¤i, yat›r›m
imkanlar› ile iflbirli¤i f›rsatlar›na dair en son
bilgilerin aktar›ld›¤› ve sorunlar›n tart›fl›ld›¤›
bir platform ifllevi gören Türkiye-Suriye
Ekonomi Forumu’nun ikincisinin May›s
2009 tarihinde ‹stanbul’da Suriye Arap
Cumhuriyeti Devlet Baflkan› Beflar Esad ve
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n kat›l›m›
ile düzenlenmesi öngörülüyor. Bunun yan›
s›ra, 2008 y›l›nda yap›land›r›lan Türk-Filistin
‹fl Konseyi’nin de 2009’un Ocak ay›nda
Cumhurbaflkanl›¤› düzeyinde
gerçeklefltirilecek Filistin ziyareti
çerçevesinde, ülkede ‹fl Konseyi Ortak
Toplant›s› düzenlemesi planlan›yor.
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DE‹K 2008-2010 DÖNEM‹ 

YÖNET‹M KURULU 

AL‹ RIZA ARSLAN

TÜRK-KAZAK ‹fi KONSEY‹ BAfiKANI,

MÜS‹AD BAfiKAN YARDIMCISI 

‹BRAH‹M ÇA⁄LAR

TOBB YÖNET‹M KURULU

SAYMAN ÜYES‹ 

MEHMET HABBAB

TÜRK-ORTADO⁄U ‹fi KONSEYLER‹

KOORD‹NATÖR BAfiKANI

HAL‹M METE

TOBB YÖNET‹M KURULU

BAfiKAN YRD. 

ÖMER AYDIN 

ORDU T‹CARET VE SANAY‹

ODASI BAfiKANI 

HASAN ÇOLAKO⁄LU

TURK-FRANSIZ ‹fi KONSEY‹

BAfiKANI

AL‹ K‹BAR

TÜRK-GÜNEY KORE ‹fi KONSEY‹

BAfiKANI, TÜS‹AD YÖN. KUR. ÜYES‹

ZEYNEP BODUR OKYAY

TÜRK-‹TALYAN ‹fi KONSEY‹

BAfiKANI 

GÜLSÜM AZER‹

TÜRK‹YE fi‹fiECAM SANAY‹ A.fi

DÜZCAM GRUP BAfiKANI 

SEL‹M EGEL‹

TÜRK-YUNAN ‹fi KONSEY‹

BAfiKANI

HASAN AL‹ K‹LC‹

KAYSER‹ T‹CARET ODASI

BAfiKANI 

BENDEV‹ PALANDÖKEN

TESK YÖNET‹M KURULU

BAfiKANI 

MUSTAFA BARUTÇUO⁄LU

BURSA T‹CARET VE SANAY‹

ODASI MECL‹S ÜYES‹ 

DR. ZEYNEL AB‹D‹N ERDEM

TÜRK-‹SPANYOL ‹fi KONSEY‹

BAfiKANI 

BÜLENT KOfiMAZ

TOBB YÖNET‹M KURULU 

BAfiKAN YRD. 

FER‹T F. fiAHENK

TÜRK-ALMAN ‹fi KONSEY‹

BAfiKANI

fiABAN BAfi

ADANA T‹CARET ODASI

BAfiKANI 

M.ERDAL EREN

TMB YÖNET‹M KURULU

BAfiKANI 

CEM KOZLU

TÜRK-RUS ‹fi KONSEY‹

BAfiKANI

BAfiARAN ULUSOY

TÜRSAB YÖNET‹M KURULU

BAfiKANI 

MUSTAFA BOYDAK

KAYSER‹ SANAY‹ ODASI

BAfiKANI

TU⁄RUL ERK‹N

TÜRK-AVRASYA ‹fi KONSEYLER‹

KOORD‹NATÖR BAfiKANI

KORHAN KURDO⁄LU 

TÜRK-KÖRFEZ ‹fi KONSEYLER‹

KOORD‹NATÖR BAfiKANI

UFUK YILMAZ

DE‹K GENEL 

SEKRETER‹  

M.R‹FAT H‹SARCIKLIO⁄LU 

BAfiKAN

TOBB BAfiKANI

RONA YIRCALI

BAfiKAN VEK‹L‹

BALIKES‹R SANAY‹ ODASI BAfiKANI

12 5 OCAK 2009
PAZARTES‹ DE‹K’TEN 

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

ÜYELER
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