Babacan: “Önümüzde daha
uzun bir reform süreci var”

Bakan› ve Baflmüzakereci Ali Babacan, Türkiye’nin, 2002 sonuna göre temel hak
o D›fliflleri
ve özgürlükler konusunda ciddi aç›l›mlar› gerçeklefltirdi¤ini, imkans›z denilebilecekleri ba-

flard›¤›n› belirterek, ‘’Bugün itibariyle geldi¤imiz nokta, yapm›fl oldu¤umuz bu reformlar
yeterli mi? Türkiye, arzu etti¤imiz noktaya geldi mi? Bu sorunun cevab› kuflkusuz hay›r...
Evet, çok fleyler yapt›k ama önümüzde yap›lacak daha uzun bir reform süreci var’’ dedi.

Babacan, siyasi reformlar›
ka¤›t üzerinde
yapman›n, belki
Anayasa ve yasalar› de¤ifltirmenin kolay oldu¤unu, ancak bu
reformlar›n gündelik hayata etkisinin, uygulaman›n önemli oldu¤una iflaret etti.

BELDE

Babacan, TBMM’deki Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 58. Toplant›s›n›n aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmada, Türkiye-AB iliflkilerinde Karma Parlamento Komisyonu’nun önemine iflaret etti.

Haberi 41.
Sayfada
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Maliye Bakanl›¤›n›n 2008 y›l› bütçesinin görüflmeleri yap›ld›. Unak›tan, Maliye Bakanl›¤›n›n gider bütçesi, Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› ve Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›n›n bütçeleri ile 2008 y›l› Gelir Bütçesi hakk›nda bilgi verdi.

Maliye, gizli al›flverifl
timleri kuracak

Bakan› Kemal Unak›tan, Ocak-Ekim döneminde büto Maliye
çe aç›¤›n›n 12,3 milyar YTL oldu¤unu an›msatarak, ‘’Bu, y›l-

l›k bütçe aç›¤›n›n yüzde 72,9’una tekabül etmektedir. Bu
oran, y›l sonu bütçe aç›¤› gerçekleflmesinin bütçe hedefinin alt›nda kalaca¤›n› göstermektedir’’ dedi. Unak›tan, tüketici ya
da tüccar gibi al›flverifl yapacak olan gizli al›flverifl timlerinin
önümüzdeki dönemde faaliyete geçece¤ini söyledi.

Unak›tan, mükelleflerin vergi mevzuat› konusunda bilgi edinme, ihbarda bulunma, vergi borcunu ö¤renme, mükelleflere borçlar›n› hat›rlatma, tecil ve taksitlendirmede yol gösterme gibi hizmetleri telefon arac›l›¤›yla vermek üzere Vergi ‹letiflim Merkezi kurulmas› çal›flmalar›n› tamamlad›klar›n› anlatt›. Unak›tan, bu merkezin, Aral›k 2007’de Ankara’da, Ocak 2008’de ‹stanbul hariç tüm illerde ve Mart 2008’den itibaren
ülke genelinde hizmet verece¤ini bildirdi.
Haberi 40. Sayfada

GÜL: “BARZAN‹’DE AKLISEL‹M
HAK‹M OLMAYA BAfiLADI”
Cumhurbaflkan› Gül, kuzey Irak ve
bölgesel yönetimin lideri Mesut Barzani’de
akl›selimin yavafl yavafl hakim oldu¤unun
görüldü¤ünü belirterek, “Kuzey Irak yönetiminin, PKK’y› kullanman›n maliyeti
ile Türkiye ile iflbirli¤i yapman›n getirisini
iyi de¤erlendirmesi gerekir” dedi. Gül, son
dönemde Irak’›n kuzeyindeki yerel yönetimde, terör örgütü PKK’y› etkisizlefltirme
yolunda baz› ad›mlar at›ld›¤›n›n görülmekte oldu¤unu da belirtti. Gül, “Teröre
karfl› mücadelede so¤ukkanl› ve gerçekçi
yollardan netice al›n›r. Devlet ak›ll› davranmal›, bu da (PKK terörü) bitmeye
mahkum. Önemli olan, daha fazla kan ve
gözyafl› dökülmeden bitmesidir” fleklinde
konufltu.

AKP, hafta
sonu kampa
giriyor
AK Parti 9. ‹stiflare ve
De¤erlendirme Toplant›s›,
23-25 Kas›m günleri aras›nda K›z›lcahamam’da gerçeklefltirilecek. Baflbakan Erdo¤an’›n, toplant›da milletvekilleriyle iç ve d›fl geliflmeler
hakk›nda görüfl al›flveriflinde
bulunaca¤› ö¤renildi.

Haberi 41. Sayfada

Annapolis Zirvesi’ne
Türkiye de davet edildi
ABD D›fliflleri Bakanl›¤›,
Annapolis’te
yap›lmas›
planlanan ‹srail-Filistin bar›fl görüflmesinin tarihini 27
Kas›m Sal› aç›klad›. Davet
edilen bir dizi ülkenin aras›nda Türkiye’nin de ad›
yer ald›. Annapolis Zirvesi
ile, 7 y›ldan fazla bir süreden sonra ilk kez ‹srail ile
Filistin aras›nda ciddi bar›fl
görüflmelerine start verilmifl
olacak.

Haberi 40. Sayfada

Haberi 42. Sayfada

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu
Projesi için dü¤meye bas›ld›
“Demir ‹pekyolu” olarak adland›r›lan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu projesinin Gürcistan bölümündeki temeli at›ld›. Gürcistan’›n baflkenti Tiflis’in 15 kilometre d›fl›ndaki Marabda
istasyonundaki alanda düzenlenen törene, Cumhurbaflkan› Abdullah Gül, Azerbaycan Cumhurbaflkan› ‹lham Aliyev ve Gürcistan Cumhurbaflkan› Mihail Saakaflvili kat›ld›. Gül, Bakü-TiflisKars (BTK) demiryolu projesinin bölge bar›fl›, istikrar› ve refah› için çok önemli oldu¤unu söyleyerek, Kafkaslardaki projelerin sadece Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan’› kapsamakla kalmay›p asl›nda bütün ülkelere aç›k oldu¤unu bildirdi.
Haberi 43. Sayfada

TRT Genel Müdürlü¤ü’ne
‹brahim fiahin atand›
Türkiye Radyo-Televizyon
Kurumu (TRT)
Genel Müdürlü¤üne, Ulaflt›rma
Bakanl›¤› Müsteflar› ‹brahim
fiahin atand›.
Haberi 43. Sayfada
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Türkiye, yat turizminden
yeterince yararlanam›yor
Deniz Turizm Birli¤i Baflkan› ve Marmaris
Mart› Marina müdürü Ercan Günefltutan,
yapt›¤› aç›klamada, potansiyelinin ancak
yüzde 10’unu kullanabilen Türkiye’de, deniz turizminden y›lda ortalama 2,5 milyar
dolar döviz sa¤land›¤›n› belirtti.

Akdeniz’deki konumu dolay›s›yla
yat turizmi aç›s›ndan önemli potansiyele sahip Türkiye, bu potansiyelden yeterince yararlanam›yor.
Mgetiren turizm çeflitlerinden biri olan
U⁄LA - Türkiye’nin, en fazla gelir

yat turizminde, Akdeniz çana¤›ndaki ‹spanya, Fransa, ‹talya, H›rvatistan ve Yunanistan gibi ülkelerin gerisinde oldu¤unu
belirten uzmanlar, sektörle ilgili politikalar›n›n gözden geçirilmesi gerekti¤ini ifade
ediyor.
Deniz Turizm Birli¤i Baflkan› ve Marmaris
Mart› Marina müdürü Ercan Günefltutan,
AA muhabirine yapt›¤› aç›klamada, potansiyelinin ancak yüzde 10’unu kullanabilen
Türkiye’de, deniz turizminden y›lda ortalama 2,5 milyar dolar döviz sa¤land›¤›n› belirtti.
Günefltutan, al›nacak küçük önlemlerle deniz turizminden elde edilecek gelirin, bir kaç
y›lda 10 milyar dolar›n üzerine ç›kar›labilece¤ini ve Türkiye’nin yat turizmi sektöründe
dünyan›n önemli ülkelerinden biri olabilece¤ini kaydetti.
Yatç›l›k için çok uygun olmas›na ra¤men
Türkiye’nin Akdeniz ülkeleri aras›nda yat turizminden ald›¤› pay›n yüzde 4’ü geçmedi¤ini
belirten Günefltutan, Türkiye’nin yat ba¤lama
kapasitesinin turizm belgeli marinalarda yaklafl›k 10 bin,
toplamda ise yaklafl›k 25 bin oldu¤unu; oysa TÜRSAB verilerine göre, Fransa’n›n 227 bin, ‹spanya’n›n 107 bin ve
‹talya’n›n 128 bin yat ba¤lama kapasitesine sahip oldu¤unu ifade etti.
-B‹R YATIN GET‹RD‹⁄‹ DÖV‹Z, 30 TUR‹STE Efi‹TErcan Günefltutan, yatç›l›¤›n her geçen gün daha fazla
ilgi gördü¤ünü belirterek, Türkiye’nin bu ilgiyi dikkate
alarak yeni politikalar gelifltirmesi gerekti¤ini söyledi.
Günefltutan, flöyle dedi:
‘’Türkiye, turistlerin 5 y›ld›zl› otellere hapsedildi¤i anlay›fl› terk etmeli. Bu anlay›fl, ‘her fley dahil’ sistemini de
beraberinde getirdi. Karl›l›¤›m›z azald›. K›y›lar›m›z, koylar›m›z, lüks otellerle doldu ancak, çok fazla otel yap-

mak,
çok say›da nitelikli turist getirece¤inizi garanti etmez. Art›k turist, aktif olarak çeflitli etkinliklerin
içinde yer almak istiyor. Turistler, yamaç paraflütüyle atlamak, yatla gezintiye ç›kmak, rafting yapmak istiyor.
Türkiye’nin koylar›, do¤al güzellikleri, yatç›lar için cennet gibi ancak bu potansiyeli de¤erlendiremiyoruz.
Türkiye, liman›na giren 12 metre uzunlu¤undaki bir yattan y›lda ortalama 3 bin dolar kazan›yor. Yat, bak›ma al›n›rsa 14-15 bin dolar daha kazan›yoruz. Türkiye’de yat kiralayan bir yatç›n›n ortalama kal›fl süresi 11 gün, günlük
harcamas› 51 dolar. Özel teknesi ile gelen yatç›n›n kal›fl
süresi ortalama 1 ay ve günlük harcamas› ise 104 dolar.
Rakamlar karfl›laflt›r›ld›¤›nda bir yat›n getirdi¤i döviz, 30
turistinkine eflit.’’
-’’BÜROKRAS‹Y‹ 5 YILDA AfiAB‹L‹YORUZ’’-

Ercan Günefltutan, bürokrasinin, sektörün
geliflmesinin önündeki en büyük engel oldu¤unu ifade etti.
Marinan›n oldukça pahal› bir yat›r›m oldu¤unu söyleyen Günefltutan, flunlar› kaydetti:
‘’Ortalama bir marinan›n maliyeti 15-20 milyar dolar. Yat›r›mc› paras›n› 16-17 y›lda ancak geri alabiliyor. Burada devletin devreye
girerek çözümler üretmesi gerekiyor. ‹spanya’da, ‹talya’da bunun örnekleri var.
Türkiye’de marina yat›r›mc›s› 17-18 ayr› kurumdan izin almak zorunda. Birinden alsan›z di¤erine tak›l›yorsunuz. ‹talya’n›n yapt›¤›
gibi ‘yuvarlak masa’ oluflturmay›, ve ilgili
kurumlar›n birer temsilcisinin bu masan›n
etraf›nda toplanmas›n› istedik. Projemizi
masaya koyal›m, temsilciler aralar›nda konuflup gerekli incelemeleri yapt›ktan sonra
karar›n› olumlu ya da olumsuz bize bildirsin istedik. Ancak bu, kabul görmedi.
Her kurumun onlarca mevzuat› var. Hepsini tek tek aflmak zorunda kal›yoruz. Bu,
4-5 y›l al›yor. Bürokrasiyi 5 y›lda ancak
aflabiliyoruz. Cebinde 20 milyar dolar› olan, 5 sene beklemez. ‹talya bunu yapt›, gelirini 5’e katlad›. Yunanistan’›n marinac›l›¤› benimseyememesi en büyük avantaj›m›z. Ancak Tunus’un bile gerisinde olmam›z, bu ifle yeterli önemi vermedi¤imizin en büyük kan›t›.’’
-’’15 YILDIR UYGULANAMAYAN PROJELER VAR’’Günefltutan, marinalar›n pahal› yat›r›mlar oldu¤unu; bu
nedenle bir çok ülkede marina yat›r›mlar›n›n devlet taraf›ndan finanse edildi¤ini kaydetti.
Türkiye’de 15 y›ld›r aç›lamayan marinalar oldu¤unu
söyleyen Günefltutan, flunlar› kaydetti:
‘’1992 y›l›ndan bu yana yap-ifllet-devret modeliyle Didim, Bodrum Harentan Koyu, Bodrum Turgutreis beldesi, Dalaman, Antalya, Datça, Bozburun, Fethiye, ve Kafl’ta
ihale edilen 9 marinadan sadece Turgutreis’teki faaliyete geçti.
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Finike Yat Liman›, 90’› yabanc›
350 yatç›ya hizmet veriyor
Antalya’n›n Finike ilçesindeki yat liman›, yüzde
90’› yabanc› 350 yatç›ya daimi hizmet veriyor. Mavi
Bayrak unvan›n› da tafl›yan Finike Yat Liman›,
hizmet vermeye bafllad›¤› 1997 y›l›ndan bu yana,
yerli ve yabanc› yatç›lar›n u¤rak yeri haline geldi.

Finike
Yat Liman›’n›n iklim,
çevre ve do¤al güzellikleri
dolay›s›yla özellikle yabanc›
turistler taraf›ndan 12 ay
boyunca tercih edildi¤i
belirtildi.

- Finike Marina Müdürü
F ‹N‹KE
Tuncay Özses, AA muhabirine yap-

t›¤› aç›klamada, y›lbafl›ndan bugüne
kadar k›sa süreli ya da günübirlik konaklayan 3 bin yatç›y› a¤›rlad›klar›n›
belirterek, liman›n 350 yatç›ya da daimi hizmet verdi¤ini bildirdi.
Finike Yat Liman›’n›n iklim, çevre ve
do¤al güzellikleri dolay›s›yla özellikle
yabanc› turistler taraf›ndan 12 ay boyunca tercih edildi¤ini kaydeden Özses, marinada konaklayan turistlerin
büyük ço¤unlu¤unu ‹ngiliz, Alman ve
Frans›z yatç›lar›n oluflturdu¤unu söyledi. K›fl döneminde de yatlar›nda kalan misafirler için sosyal ve kültürel
etkinlikler düzenlendiklerini dile getiren Özses, limanda yabanc›lara Türkçe dersleri verildi¤ini de belirtti.
Setur taraf›ndan iflletilen Finike Yat
Liman›’nda deniz ve yat sevgisinin afl›lanmas› için 7-12 yafl aras› çocuklara

yönelik optimist kurslar›n› bafllatmay›
planlad›klar›n› vurgulayan Özses,
kurslara ilçe halk›n›n ilgisini beklediklerini bildirdi.
Limana demirleyen yat›nda yaflayan
yatç›lardan Malezyal› Mandy Yoke de
AA muhabirine, iklimini ve denizini çok
sevdi¤i için Finike’de kald›¤›n› söyledi.
Belçikal› Michael Deconinck de efliyle geldi¤i Finike’deki misafirperverlikten çok memnun kald›klar›n› kaydederek, ‘’Finike’ye yeni geldik. Buras› çok
güzel, bir küçük flehir. ‹klimi ve çevresi çok güzel. 6 ay kalmak istiyoruz’’
dedi
‹rlandal› Patrick Murphy ise 8 y›ld›r
dünya seyahatini sürdürdü¤ünü belirterek, Tayland ve K›z›ldeniz’in ard›ndan Finike’ye geldi¤ini söyledi.
Murphy, ‘’K›fl› burada geçirece¤im.
Buras› flimdiye kadar kald›¤›m en iyi
limanlardan biri’’ diye konufltu.

