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Türkiye 80’lerde başladığı dönüşüm sürecini, 90’ları boşa harcadıktan sonra, 2001
krizinin ardından yaşadığımız süreçte tamamlamaya çalışmaktadır. 2002’den bu yana
görülen hızlı büyüme oranları ve verimlilik artışları, yaşadığımız ekonomik dönüşümün
ilk işaretleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugüne kadar alıştığımızdan çok daha farklı
bir ekonomik iklime geçeceğimiz karmaşık bir dönüşüm süreci yaşıyoruz. 17 Aralık’ta
Avrupa Birliği Konseyi’nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine başlama kararı alması
bu dönüşümü çok boyutlu hale getirerek, önümüzdeki dönemde çözmemiz gereken
problemleri daha da karmaşıklaştırıyor.
Yaşamakta olduğumuz dönüşüm sürecinde Türkiye pek çok ekonomik politika
tercihleriyle karşı karşıya kalacak. Politika yapıcılarının bu tercihleri yaparken
yaşadıkları malumat açığını kapatmak için bir bağımsız politika araştırma merkezi kurma
fikri ilk kez Aralık 2002’te ortaya çıktı. Aklımızdaki, yurtdışındaki “think-tank”
örneklerinde olduğu gibi “öğrencisiz üniversite” mantığıyla çalışan, bilim adamlarıyla
siyasetçi ve bürokratları biraraya getirip aynı dili konuşmalarını sağlayan bir yapı
geliştirmekti. Bunun için 2003 başında ABD’ye giderek burada Brookings Institution ve
Center for Strategic and International Studies gibi araştırma merkezlerini inceledik,
benzer bir merkezi Türkiye’de nasıl hayata geçrebileceğimizi araştırdık.
İncelemelerimizin sonunda, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV)
kuruluş başvurusunu 18 Kasım 2003 tarihinde yaptık. Buradan başlayan uzun bir
değerlendirme sürecinden sonra T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğünün onayı ile vakfımız 1
Ağustos 2004 tarihinde resmen kuruldu ve ilk mütevelli heyet toplantısı 1 Eylül 2004
tarihinde yapıldı.
TEPAV Yönetim Kurulu’nun 15.10.2004 tarihinde aldığı kararla, Vakıf Senedi’nin 4.
maddesinde belirtilen çerçeve içinde Ekonomi Politikaları Araştırma Enstitüsü (EPRI)
kuruldu. TEPAV / EPRI için uluslararası standartlarda bir çalışma ortamı oluşturduk ve
bu yeni girişimi tanıtacak bir kurumsal kimlik tasarlanmasını sağladık.
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Ülkemizde benzer amaçlarla daha önce faaliyete geçen vakıfların aksine TEPAV,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin cömert bağışıyla ortaya çıkan sağlam bir maddi
altyapıyla kurulmuş bulunuyor. Bu altyapı, TEPAV’ın çalışmalarını tarafsız bir şekilde
sürdürebilmesini de temin edecektir.
Önümüzdeki dönemde, Türk iş dünyasının, ekonomi politikaları tasarımında TEPAV /
EPRI vasıtasıyla önemli bir rol oynamasını planlıyoruz. Vakfın araştırmaları AB uyum
süreci ve iktisadi dönüşümün örtüştürülmesi ve bu çerçevede Türk ekonomisinin küresel
ekonomiye entegrasyonunun en az maliyetle ve sağlıklı biçimde tamamlanması üzerine
yoğunlaşacak. Bu kapsamda TEPAV / EPRI, ülkemizde özel sektörün kurumsallaşması
üzerine yapılacak çalışmalara da öncelik verecek. Dış politikamızın ve kamu
yönetimimizin ekonomik büyümeye azami katkıda bulunacak şekilde tasarlanmasına
yönelik projeler de TEPAV / EPRI araştırmalarının bir diğer boyutunu oluşturacak.
Tüm bu konulardaki çalışmalara vakfımızın kuruluşuyla beraber hızla başladık. Bu
faaliyet raporunda çalışmalarımızın bir özetini bulabilirsiniz. Önümüzdeki yıla iddialı bir
çalışma programıyla giriyoruz. Vakfımızın, 2005 yılında ülkemizin önemli sorunlarına
odaklanan ve gündemi belirleyen çalışmalara imza atacağına inanıyorum. Bu süreç içinde
mütevelli heyet üyelerimizin vereceği destek, eleştiri ve önerileri çalışmalarımız için son
derece değerli bir kaynak teşkil edecektir. Bu vesileyle, vakfımızın kuruluş aşamasında
emek veren herkese teşekkür ediyorum.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu
TEPAV Yönetim Kurulu Başkanı
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1. VAKIF KURULUŞ FAALİYETLERİ
1.1. Ofis kiralanması ve tefrişi
Vakfın çalışmalarını sürdürebilmesi için Ankara Uğur Mumcu Caddesi 80 / 3 - 4
adresinde bir ofis tutulmuştur. Ofis, araştırma personelinin rahatça çalışabileceği, seçkin
misafirlerin ağırlanabileceği şekilde tefriş edilmiştir.
Vakfa, bilimsel araştırmaların sorunsuz sürdürülebilmesi için gerekli bilgi-işlem altyapısı
kurulmuş ve iletişim imkanları sağlanmıştır. Bu çerçevede ofise iki adet sunucu, 10 adet
masaüstü bilgisayar, 3 adet taşınabilir bilgisayar, 4 adet yazıcı, fotokopi makinesi, faks
cihazı ve ADSL modem alınmış; bu cihazların uyumlu çalışabilmeleri için gerekli ağ
altyapısı yapılandırılarak, sistemin sorunsuz işlemesi için gerekli bakım ve güvenlik
yatırımları yapılmıştır.
Vakfın iletişim ihtiyacını karşılamak üzere 6 adet telefon hattı bağlanmış ve telefon
santrali kurulmuş, Internet bağlantısı ise 2 Mbit hızında ADSL bağlantısı ile sağlanmıştır.
Ayrıca bilgi-işlem sisteminin güvenliği için gerekli altyapı oluşturulmuş, elektrik
kesintilerine karşı da kesintisiz güç kaynağı işleve sokulmuştur. İleride Internet
bağlantımızın kendi bünyemizde sağlanması için çalışmalara başlanmıştır.
Vakfın genel ve idari işleri için Ömür Enes, muhasebe işleri için Tuba Ege işe alınarak
göreve başlamışlardır. Vakfın mali işlerinin idaresi için bir muhasebe programı alınmış
ve personelin program için eğitimi sağlanmıştır. Ayrıca, vakıfta personel istihdam
edilebilmesi için Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nda gerekli işlemler
tamamlanmıştır. Ofisin genel işleri için Serdar Türkoğlu istihdam edilmiştir. Ofiste
çalışanların görev tanımları yapılarak, kendilerine bildirilmiştir. Önümüzdeki dönemde
vakfa bir sekreter ve bir de yönetici asistanı alınması planlanmaktadır.
Vakıf faaliyetleri, 1 Aralık 2004 tarihinden yeni açılan ofiste sürdürülmektedir. Bu
tarihten beri, ofisimizde düzenlenenen toplantıların sorunsuz biçimde gerçekleştirilmesi
sağlanmış, ilerideki toplantılar için gerekli olan catering, ulaşım, konaklama gibi
hizmetlerin sağlanması için gerekli bağlantılar kurulmuştur.
1.2. Kurumsal Kimlik Oluşturulması
Vakıf ve enstitünün kurumsal kimliğinin birlikte oluşturulması için çalışmalara Ekim ayı
içinde başlanmıştır. Bu çerçevede, öncelikle bir logo tasarlanmış ve bu logo tüm yönetim
kurulu üyelerimize elektronik posta vasıtasıyla gönderilerek ortak bir görüş
oluşturulmasına çalışılmıştır. Daha sonra bu logo, ofis dekorasyonuy, vakfın ve
ensitütünün her türlü yazışma ve yayınında kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca; tabela,
kartvizit, antetli kağıt, dosya, vb. uygulamalar gerçekleştirilerek kurumsal kimliğin
oturması yolunda gerekli adımlar atılmıştır.
Enstitüde gerçekleştirilen her türlü bilimsel çalışma ve toplantının sonuçlarının
kamuoyuyla paylaşılmasında ve enstitü çalışmalarının hedef kitlesi olarak görülen
Türkiye’deki politika yapıcılar ve araştırmacılarla iletişim kurulmasında Internet en
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önemli araç olarak görülmektedir. Bu çerçevede, tüm faaliyetlerimizi kullanıcılara
aktaracak ve etkileşimli olarak çalışacak web sitemizin tasarlanması için faaliyetlere
başlanmıştır. İlk etapta, www.tepav.org.tr ve www.epri.org.tr alan adları tescil edilmiş ve
barındırma hizmeti için yönlendirilmeleri yapılmıştır. Web sitemizin hazırlanması için
gerekli sözleşmeler yapılarak, alan adlarımızın altında web sitemizin hazırlandığına dair
bilgi Internet’te yayınlanmıştır. Web sitesinde konulacak yazılı materyalin hazırlanması
bitmiş olup, tasarım ve deneme aşamalarından sonra Ocak ayı içinde sitenin hizmete
girmesi planlanmaktadır.
1.3. Organizasyon Şeması
Ekonomi Politikaları Araştırma Enstitüsü (EPRI), Türkiye’de ekonomi politikaları odaklı
kurulan ilk bağımsız politika araştırma merkezidir.
TEPAV / EPRI’nin organizasyon şeması hazırlanırken, yurtdışında benzer sistemde
çalışan araştırma merkezlerinin sistemleri incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda
EPRI’de gerçekleştirilecek araştırma projelerinin üç ana program çerçevesinde
örgütlenmesi kararlaştırılmıştır:
•

Ekonomi Politikaları Etüdleri Programı

•

Dış Politika Etüdleri Programı

•

Yönetişim Biçimi Etüdleri Programı

Her programın bünyesinde yeralan araştırma projeleri olacak, araştırma faaliyetlerinin
bütçelendirmesi proje bazında gerçekleştirilecektir. Gerektiğinde birden fazla program
bünyesinde gerçekleşen projeler kurulabileceği gibi, zaman içinde yeni programlar
oluşturulması da mümkün olacaktır.
TEPAV / EPRI organizasyon şeması ekte sunulmuştur. Enstitü direktörü Vakıf Yönetim
Kurulu tarafından belirlenecek ve hem araştırma faaliyetlerinin hem de idari işlerin
koordinasyonunu sağlayacaktır. Program direktörleri, enstitü direktörüne bağlı olarak
çalışacak ve kendi programlarındaki projelerden sorumlu olacaklardır. Her program
bünyesinde araştırma gerçekleştirmek üzere yeteri kadar analist ve araştırmacı istihdam
edilecektir. Gerektiğinde, gerçekleştirilecek projeler için dışarıdan proje koordinatörleri
ve araştırmacılar da görevlendirilecektir. Ayrıca araştırma programlarına stajyerler de
alınacaktır.
Enstitü araştırma programlarının hazırlanması ve ürünlerin kamuoyunda etkin biçimde
duyurulabilmesinin sağlanması için üniversiteler, iş dünyası ve medyadan kanaat
önderlerini biraraya getirecek bir Danışma Kurulu oluşturulacaktır. Danışma Kurulu,
uzun vadeli araştırma stratejilerinin oluşturulmasında ve vakıf araştırmacılarının
seçiminde Vakıf Yönetim Kurulu’na destek olacaktır. Ayrıca ilgili projeler bazında her
program için de danışmanlarla ilişki kurulacaktır.
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2.

2004 YILI FAALİYETLERİ

2.1.

ARAŞTIRMA PROJELERİ

2.1.1. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Projesi
İşbirliği yapılan kuruluşlar: TOBB, Dünya Bankası
Projenin ilk aşaması olan “Yatırım İklimi Anketi” Türkiye’deki girişimlerin
performanslarının ve iş yapmaya yönelik engellerin belirlenmesi, ülkedeki yatırım
ikliminin portresinin çıkalarılması amacıyla niteliksel ve niceliksel bilgi oluşturmayı
amaçlamaktadır. Projenin ikinci aşamasında, elde edilecek veriler ışığında yazılacak olan
“Yatırım İklimi Değerlendirme Raporu” Türkiye’deki yatırım ikliminin durumunu ortaya
koyacak ve yatırımların geliştirilmesine yönelik politika önerileri getirecektir.
Yatırım İklimi Anketi, Dünya Bankası’nın 20 civarında gelişmekte olan ülkede daha önce
uygulamış olduğu standart bir ankettir. Türkiye uygulamasında, anket ülkemize yönelik
özel sorularla da zenginleştirilecek ve ülkemizde şirket bazında bu konuda ilk kez veri
toplanması sağlanacaktır. Anket sonuçlarının, daha önce anket gerçekleştirilen ülkelerle
de karşılaştırılması mümkün olacaktır. Anket, 3 – 5 yılda bir tekrar uygulanıp, uygulanan
politikaların özel sektörün büyümesi ve verimliliğinin artmasına etkilerinin
gözlemlenmesine olanak verecek şekilde tasarlanmıştır.
Anketi uygulayacak HTP firmasıyla anlaşmaya varılmış, anketin yapılacağı iller,
sektörler ve firma büyüklükleri tespit edilmiştir. Soru listesinin son halinin verilmesi için
Dünya Bankası ve Hazine Müsteşarlığı ile Türkiye ve ABD’deki üniversitelerden
uzmanlarla görüşülmüştür. Ankete son halinin Ocak aynının yarısında verilmesinin
ardından, firma anket uygulamasına geçecektir.
Yine standart bir Dünya Bankası ürünü olan Yatırım İklimi Değerlendirmesi’nin
yazımına ise Mayıs’ta geçilecektir. Değerlendirme raporu, Dünya Bankası uzmanlarının
teknik desteğiyle, EPRI tarafından hazırlanacaktır. Bu raporun yanısıra, anket verileri
üzerinde yapılacak bilimsel araştırmaların yerlaldığı ayrı bir de kitap çıkarılması
hedeflenmektedir.
2.1.2. Rekabet Ortamı Değerlendirmesi Projesi
İşbirliği yapılan kuruluşlar: TOBB, Rekabet Kurumu, Dünya Bankası,
Türkiye’de esnek pazar yapıları oluşturulması ve rekabet politikasının geliştirilmesi,
böylece ülkemizde verimlilik ve rekabet gücünün arttırılması ve doğrudan yabancı
sermaye yatırımlarının çoğaltılması amaçlanmaktadır. Proje bir kaç sektörde,
ülkemizdeki rekabet ortamını analiz etmeyi ve Rekabet Kurumu uygulamasının
performansını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Projenin telekomünikasyon, havayolu taşımacılığı, enerji ve hızlı tüketim malları
sektörlerini içermesine karar verilmiş ve konular ilgili akademisyenler arasında
dağıtılmıştır. EPRI projenin tasarımında ve konu seçiminde yer almıştır.
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Proje sonucunda yazılacak raporda, değişik sektörlerin rekabet politikaları açısından
detaylı analizi yapılacak; firmaların pazara giriş engelleri ve regülasyon gerektiren
pazarlar ortaya çıkarılacak; rekabetin korunmasında kurumsal yapıların geliştirilmesi,
ilgili pazarların regülasyonu ve yatırımı teşvik edecek ticaret, icra – iflas, tüketicinin
korunması kanunu gibi hukuki alyapının oluşturulması için uygulanması gereken politika
önerileri politika önerileri ortaya konulacaktır. EPRI metinlerin değerlendirilmesinde rol
alacaktır.
2.1.3. Tüketici Davranışları Araştırması Projesi
HTP Araştırma ve Danışmanlık tarafından toplanan panel data üzerinden Türkiye’deki
tüketim davranışlarını incelenerek; yaşam standartı, refah ekonomisi, vergi politikalarının
değişik gelir grupları ve değişik bölgeler üzerindeki etkisi üzerine politika analizleri
yapılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, ekonomik krizin tüketici davranışları üzerine
etkilerinin de üzerinde durulacaktır.
HTP’nin elindeki veri seti incelenerek, proje tasarımı için Ali Bayar, Erol Taymaz, Fatma
Taşkın, ve Hasan Ersel’in de katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir. Ayrıca konuyla ilgili
olarak Sabancı Üniversitesinden Alpay Filiztekin’le de bağlantı kurularak görüşleri
alınmıştır. Proje tasarım aşamasındadır.
HTP firmasıyla panel datanın kullanılabilmesi hakkında görüşülecek ve anlaşma
yapılacaktır. Verinin eksiklik gösterdiği alanlarda DİE’nin 2003 Hanehalkı Gelir ve
Tüketim Harcamaları Anketi’nden yararlanıp iki veri setinin nasıl birleştirilebileceği
incelenecektir.
2.1.4. Vergi Reformu Çalışması
İşbirliği yapılan kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, TOBB, Vergi Konseyi
Kayıtdışı ekonominin kayıt içine girişi sürecinin düzenlenmesi, vergi politikası
çalışmaları için gerekli teknik altyapının tamamlanması, gerekli veri tabanının
oluşturulması, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve AB sürecine ilişkin yapılacak genel
denge modeline veri sağlanması amaçlanmaktadır.
2.1.5

Şirketler Kesiminin Yeni Ortama Kurumsal İntibakı Projesi

İşbirliği yapılan kuruluşlar: TOBB, Eurochambers, Avrupa Yatırım Bankası (EIB)
Türk özel sektörünün, Avrupa Birliği üyeliği çerçevesinde oluşacak yeni ekonomik
ortama uyumunu en az maliyetle sağlamak amaçlanmaktadır.
Özel sektörün AB hazırlığının genel bir portesini çıkarmak ve şirketlerin yönetişim
yapıları ve yatırım tecrübeleri hakkında veri toplamak ve şirket hikayelerini öğrenmek
amacıyla Özel Sektörün AB Hazırlığı Anketi düzenlenecektir.
Anket sonuçlarından da yola çıkılarak, TOBB Sektör Konseyleri’yle beraber, AB uyum
sürecinde sektörel politika önerileri hazırlanacak ve hükümetin müzakere stratejisi
oluşturmasına katkıda bulunulacaktır.
KOBİ’lerin kurumsal yapılarının kuvvetlendirilmesi için Anadolu’nun gelişmiş il
merkezlerinde, bilinçlendirme amaçlı toplantılar düzenlenecek; firmaların planlama,
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bütçeleme ve raporlama, yatırım analizi ve risk yönetimi kapasitelerinin geliştirilmesi
için eğitim programları organize edilecektir. Ayrıca firmaların bankalara erişiminin
kuvvetlendirilmesi ve Avrupa Yatırım Bankası’na proje üretebilemeleri için de gerekli
mekanizmalar kurulacaktır.
Eğitim programlarının kurumsallaştırılması için Ankara’da yurtdışındaki örneklerine
benzer bir Yönetici Enstitüsü (Director’s Institute) kurularak KOBİ yöneticilerinin
eğitimine yönelik programlar organize edilecektir.
2.1.6. AB Sürecinin Türkiye Ekonomisine Etki Analizi Projesi
AB Müzakere sürecinde sıralamanın sağlıklı bir biçimde belirlenebilmesi için, sürecin
Türkiye ekonomisine etkilerinin niceliksel olarak analizi amaçlanmaktadır. Bu amaçla
ECOMOD ile anlaşma yapılarak halen ellerinde olan Türkiye’yi de içeren Avrupa Birliği
genel denge modelleri grubundan faydalanılacaktır. Yapılacak genel çalışmayı takiben
sektörel ve bölgesel bazda Türkiye ekonomisinin dinamikleri daha ayrıntılı tanımlanarak,
bu etkiler konusunda değerlendirme yapılacaktır.
Proje için bütçe hazırlanmakta ve finansman imkanları araştırılmaktadır. Sektörler ve
bölgeler yılın ilk çeyreğinde belirlenecektir. Sıralamalara ilişkin önerilerin yeraldığı rapor
müzakerelerin başlaması öncesinde yayınlanacaktır. Bölgesel ve sektörel bazda detaylı
çalışmaya daha sonra geçilecektir.
2.1.7. Avrupa Birliği Müzakere Stratejisi Tasarımı Projesi: Ekonomik Programın
Öncelikleri ile AB Sürecinin Gerekleri Nasıl Birleştirilebilir?
Müzakere sürecinde ülkemizin önceliklerinin nasıl belirlenebileceğine ilişkin hazırlık
yapılması, bu önceliklerin ekonomik programın öncelikleri ile uyumunun nasıl
sağlanabileceğinin belirlenmesi, müzakere sürecinin örgütlenmesine ilişkin bir çerçeve
çıkarılması amaçlanmaktadır.
2.1.8 AB Müzakere Sürecinin Örgütlenmesi Projesi: Müzakere sürecinde
yurtiçinde oluşacak ihtilaflara çözüm stratejisi tasarımı
Avrupa Birliği sürecinin ülkemizde çok tartışılmayan bir yönü iç müzakerelerdir. Açıktır
ki değişik kesimler, yaş grupları bu süreçten farklı biçimlerde etkilenecektir. Bu asimetrik
süreç nedeniyle iç tartışmaların boyutlarının zaman zaman çok büyümesi mümkündür.
İstikrarın korunması açısından bir iç müzakere stratejisinin de belirlenmesi, ihtilafların
çözümlenmesi önem taşımaktadır. Bu arada TOBB’un bu süreçte, ihtilafların
çözümlenmesi açısından üstlenebileceği rol de irdelenecektir.
2.1.9. TBMM - ABD Kongresi Projesi
İşbirliği yapılan kuruluşlar: TOBB, USAFMC
ABD Kongresi ve TBMM içinde Türk – Amerikan ilişkilerine ilgi duyan tüm
parlamenterlerin katılımına açık çalışma grupları kurulması ve bu sayede Türk ve
Amerikan politika yapıcıları arasında iletişimin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Daha önce benzer çalışma gruplarını Almanya, Japonya ve Meksika için kurmuş olan
“ABD Eski Kongre Üyeleri Derneği” (USAFMC) ile işbirliği yapılarak, Kasım 2004’te
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ABD Kongresi Türkiye Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Projenin 2005 yılı bütçesi olan
100 bin dolara katılım payı olan 50 bin dolar TOBB tarafından sağlanan kaynak ile
ödenmiş ve proje hayata geçirilmiştir. ABD Kongresi Türk Dostluk Grubu Başkanı Ed
Whitfield 5 Kasım 2004’te İstanbul’da TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Halim
Mete’yi ziyaret ederek katkıları için TOBB’a teşekkürlerini sunmuştur.
Proje çerçevesinde şu etkinlikler gerçekleştirilecektir:
•

Kongre üyelerine ve üst düzey politika yapıcılara yönelik olarak Washington’da
her bir buçuk iki ayda bir Türkiye’den üst düzey bir katılımcının konuşmacı
olacağı toplantılar (Türkiye’den Konuşmacılar Programı) düzenlenecektir.
Projenin açılış toplantısı niteliği de taşıyacak olan ilk etkinlik 9 Şubat 2005’te
Washington’da yapılacaktır.

•

Her yıl Kongre üyelerinden oluşan kalabalık bir heyetin Türkiye’ye gelerek
aralarında, TBMM üyelerinin de olduğu, üst düzey yetkililerle temaslarda
bulunmaları (Kongre Ankara Ziyareti) sağlanacaktır. İlk ziyaret Mayıs 2005’te
gerçekleştirilecektir. Bu programın finansmanına German Marshall Fund of the
US taliptir.

•

Her yıl TBMM üyelerinden oluşan kalabalık bir heyetin Washington’u ziyaret
ederek (TBMM Washington Ziyareti) Kongre üyeleri ve ABD yönetiminden üst
düzey isimlerle görüşmeleri sağlanacaktır. Bu ziyaretlerin organizasyonu için
TBMM’deki Amerikan Dostluk Grubu’yla temasa geçilecektir.

•

Konu ile ilgili bir danışman atanması gerekmektedir.

2.1.10. Oda Geliştirme Projesi
İşbirliği yapılan kuruluşlar: TOBB, G8, İslam Konferansı Örgütü, İslam Ticaret Odası,
OECD, İslam Kalkınma Bankası
İslam ülkelerindeki oda sistemlerinin, TOBB’un Türkiye’de zorunlu üyelik ve
demokratik seçim sistemine dayanan başarılı deneyiminden faydalanarak geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Bu yolla, tabana yayılan sermayenin etkin organizasyonu ve temsili için gerekli
mekanizmaları kurulması sağlanacaktır. İslam ülkelerinin global ekonomiye
entegrasyonu için geçirecekleri dönüşümün tepeden inme değil, toplumdan kaynaklanan,
demokratik ve katılımcı yollarla gerçekleştirilmesi, böylece reform programlarının
toplum tarafından sahiplenilmesi, bölgede ekonomik büyüme ve istikrar sağlanması.
Proje hakkında hazırlanan kavramsal not Kasım 2004’te Paris’te gerçekleştirilen OECD /
G8 Ortadoğu Yatırım Programı toplantısında tartışmaya açılmış ve projeye destek
sağlanmıştır. Yine Kasım 2004’te İstanbul’da yapılan İslam Konferansı İş Forumu’nda
proje bir sunumla tanıtılmış, projenin uygulanmasında işbirliği sağlamak amacıyla İslam
Ticaret Odası ve İslam Yatırım Bankası yetkililerinden destek alınmıştır.
2005 başında proje bütçesi hazırlanarak OECD ve İslam Yatırım Bankası’yla gerekli
finansmanın sağlanması için temasa geçilecektir. OECD, Şubat başında Dubai’de
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yapılacak MENA toplantısı için konu ile ilgili bir not hazırlattırmaktadır. Projenin bütçesi
hazırlanmış metni Şubat 2005’te hazır olacaktır.
Proje kapsamında ilk aşamada bir anket düzenlenerek İslam ülkelerindeki oda yapısının
detaylı bir resmi çıkarılacak ve “Oda Geliştirme Projesi”nin uygulanabileceği ülkeler
tespit edilecektir. Daha sonra TOBB ve ilgili ülkedeki odaların işbirliğiyle odaların
aşağıdaki alanlarda kapasitelerini geliştirmeleri sağlanacaktır:
•

Hukuki altyapı,

•

İşletme veritabanları,

•

Oda yönetim kurullarının demokratik seçim sistemleri,

•

Odaların mali yönetim sistemleri,

•

Odaların insan kaynakları, servis kalitesi ve iş planlama sistemleri,

•

Odalar ve üyeleri arasında sağlıklı iletişim,

•

Odaların bölgesel ve uluslararası bağlantıları ve üyelerine bağlantı sağlama
kapasiteleri.

2.1.11. Mahalli İdareler Reformu Çalışma Grubu: AB Sürecinde Yerel
İnisiyatiflerin Değerlendirilmesi
Kamu Yönetimi Reformu kapsamında ve AB sürecinde yerelleşme uygulamasını
aşağıdan yukarıya somut projelerle desteklemek, yerel etki çalışmaları için gerekli
altyapıyı hazırlamak ve kamu yönetimi reformu içinde vesayet denetiminin altyapısını
hazırlamak amaçlanmaktadır. Yerel ölçekte yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili ilk
strateji toplantısı yapılmıştır.
2.2. YAYINLAR, TOPLANTILAR VE EĞİTİM PROGRAMLARI
2.2.1. Gümrük Birliğinin Tükiye Ekonomisine Etkileri (kitap derlemesi)
Avrupa Birliği tam üyelik müzakereleri arifesinde 1995 yılında girdiğimiz Gümrük
Birliği’nin Türk ekonomisine etkileri hakkında yapılan bilimsel çalışmaların biraraya
getirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece, Gümrük Birliği’nin ekonomimize olumlu etkileri
ortaya konularak, müzakere süreci öncesinde kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanmış
olacaktır.
Kitapta yeralacak bilimsel çalışmalar belirlenmiş ve yazarlarıyla temasa geçilmiştir. 2005
yılı içinde yazıların Türkçe’ye çevrilmesi tamamlanarak kitap oluşturulacaktır. Kitap,
Şubat ayında çıkarılacak, bu sırada yazarların çalışmalarını sunacakları bir konferans
düzenlenerek konu tartışmaya açılacaktır.
2.2.2. Gazeteci Eğitim Projesi
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: AB Komisyonu, TOBB.
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Avrupa Birliği müzakere sürecinde tarafların ilişkilerini sorunsuz yürütülebilmesi için
iletişimin sağlıklı yapılması son derece önemlidir. Bu açıdan Türk medyasının AB
konusundaki kapasitesinin güçlendirilmesi ile medyanın bilgiye dayalı çalışması ve bilgi
akış ağının nitelikli ve güçlü olması iletişim mekanizmasının kesitisiz işlemesinin önünü
açacaktır. Projede Türk medya mensuplarının AB hakkında bilgilendirilmesi
amaçlanmaktadır.
Ankara ve İstanbul’daki medya kuruluşları bu konuda bilgilendirildi ve her birinden
programa dahil edilmek üzere İngilizce bilen bir haber muhabiri talep edilmiştir.
Brüksel’deki Program dahilinde gazetecilerin, Avrupa Parlementosu, Dış İlişkiler Genel
Md. Avrupa - Akdeniz Ortaklığı, Genişleme Genel Md. Türkiye Masası, Sivil Toplum
Genel Md., Görsel-İşitsel Medya Genel Md., Avrupa Komisyonu ve Konsey ziyaretleri
ayarlanmıştır.
Brüksel Programı’ndan önce Ankara ve İstanbul’da seminerler yapılacaktır. Brüksel
programının ardından, her yıl 10 medya mensubu için Avrupa Gazetecilik Standartları
eğitimini imkanı sunulması ve bu çalışmanın sürekli hale getirilmesi planlanmaktadır.
2.2.3. AB Konseyi Zirvesi Kararlarının Değerlendirilmesi
Toplantı Tarihi: 23 Aralık 2004
Avrupa Birliği Konseyi’nin Aralık’ta Türkiye’yle ilgili olarak aldığı kararın tartışılması
amacıyla Brüksel Üniversitesi’nden Prof. Ali Bayar, CSIS’ten Dr. Bülent Alirıza ve
Büyükelçi Dr. Nihat Akyol’un katıldığı bir değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir. ,
2.2.4. Kıbrıs Değerlendirme Toplantısı
İşbirliği yapılan kuruluşlar: TOBB
Toplantı Tarihi: 24 Aralık 2004
Avrupa Birliği Konseyi’nin 17 Aralık kararlarının ardından Kıbrıs Sorunu’nun AB
perspektifinden değerlendirildiği ve KKTC Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ve
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldıkları geniş çaplı bir toplantı
düzenlenmiştir.
Kıbrıs’taki gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilerek, gündemin gerektirdiği
noktalarda seminer ve toplantıların organizasyonuna devam edilecektir. Kıbrıs’ta
çözümle ilgili kuruluşlarla temasa geçilerek politika önerileri tasarımına devam
edilecektir.
2.2.5. TEPAV-TESEV Mali İzleme Grubu
İşbirliği Yapılan Kuruluş: TESEV
Bütçe uygulaması ve ilgili mevzuatın periyodik olarak izlenmesi ve bulguların aylık
olarak yayımlanması amaçlanmaktadır.
Kasım ayında başlayan çalışma düzenli olarak yapılmaktadır. İlk bulgular TESEV’in web
sitesinde “sivil toplum bütçe’yi izliyor” başlığı altında yayımlanmıştır.
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(www.tesev.org.tr). Önümüzdeki dönemde rapor TEPAV/EPRI web sitesinde de
yayınlanmaya başlanacaktır.
Yapılacaklar: Uygulama aylık olarak devam edecektir.
2.2.6. TEPAV Vergi İzleme Grubu
Vergi politika ve uygulamalarının periyodik olarak izlenmesi, mevzuat tasarılarına görüş
oluşturulması amaçlanmaktadır.
Projenin ilk strateji toplantısı yapılmıştır. Vergi izleme alt yapısı ve “network”ü
oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam edecektir.
2.2.7. Enerji Reformu Çalışma Grubu
İşbirliği Yapılacak Kuruluş: Dünya Enerji Konseyi
Orta-uzun dönemde enerji arz güvenliğini tehlikeye atmadan enerji fiyatlarının minimize
edilmesine yönelik sektör liberalizasyonunun kesintisiz olarak devamını sağlamak ve
enerji yatırımlarında Türk özel sektörü için bir finansman modeli geliştirmek
amaçlanmaktadır.
Projenin ilk strateji toplantısı yapılmıştır. Dünya Enerji Konseyi T.M. Komitesi ile somut
proje konularının belirlenmesi konusunda diyalog devam edecektir.
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3. MALİ TABLOLAR
GELİRLER
1. BAĞIŞ GELİRLERİ

270,000,000,000

1.1. Şartlı Bağışlar

270,000,000,000

1.1.1. Projede Kul.Üz.Verilen Bağışlar(*)

70,000,000,000

1.1.2. Mobilya-resim-elekt.süp.-cam folyobuzdolabı-bul.mak.-tv-çiçek-yazı tahtasımasa yapımı

100,000,000,000.

1.1.3. Bilgisayar-tel.santral-faks-fotokopikablolama-adsl-modem

100,000,000,000.

1.2. Şartsız Bağışlar

0

2. FAİZ GELİRLERİ
2.1. Repo Faiz Geliri
2.2. Diğer Faiz Geliri(*)

333,464,701,880
68,864,701,880
264,600,000,000

TOPLAM GELİRLER

603,464,701,880
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GİDERLER
1. YÖNETİM ve İDAME GİDERLERİ

126,799,470,127

1.1. DEMİRBAŞ GİDERLERİ

111,969,866,855

1.1.1. .Mobilya Mefruşat Giderleri
(Şartlı Bağıştan harcanan)

99,259,680,000

1.1.2. Mobilya Mefruşat Giderleri

456,050,000

1.1.3. Bilgisayar ve Donanım Giderleri
(Şartlı Bağıştan Harcanan)

12,254,136,855

1.2. GENEL GİDERLER

7,224,603,272

1.2.1. Telefon/Faks Giderleri

84,000,000

1.2.2. Aydınlatma Isıtma Giderleri

1,850,000,000

1.2.3. Temizlik Giderleri

1,389,285,512

1.2.4. Posta Kırtasiye Giderleri

1,615,904,100

1.2.5. Bakım Onarım Gideri

1,096,744,000

1.2.6. Noter ve Avukat Gideri

311,000,000

1.2.7. Yemek gideri

108,000,000

1.2.8. Temsil Giderleri

230,445,100

1.2.9. Yol Gideri

47,600,000

1.2.10. Faiz ve Kom. Gid.

107,009,175

1.2.11.Web tasarımı hizmeti

384.615.385

1.3. PERSONEL GİDERLERİ

7,605,000,000

3.1. Mali İşler Müdürü

3,549,000,000

3.2. Genel Sekreter

3,380,000,000

3.3. Ofis Görevlisi

676,000,000

2. PROJE VE PROGRAM GİDERLERİ

77,789,006,043

2.1. Kongre Türkiye Çalışma Grubu Projesi

70,000,000,000

2.2. AB Kararları Sonuçları Değerlendirme
Toplantısı

3,512,811,892

2.3. Oda Geliştirme Projesi

2,806,194,151

2.4. AB Müzakere stratejisi tasarımı projesi

1.470.000.000

77,789,006,043

GELİR FAZLASI

398,876,225,710

TOPLAM HARCAMALAR

603,464,701,880
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