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MICROSOFT kurucusu ve eski
CEO'sılBill Gates, temiz enerji içın2?
milyarder ile yatrrrma harırlaruyt.. nl
Gates, 2050 yılında dünya grr"İlrd"
kiiresel felaketlere sebep ot-abilecek kt
sel iklim değişikliğine yönelik temiz e
ji girişimi başlattı.
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_Oftsi Diıektörü Mehmet diğİ;vıa-,.ıi ii" uı, t"pi*ia" u,ı,r- öHöb.ffiffl ffiffirtrfuk ve Tük şırır"u"ri"" ı*çr"uJ ğ-'il 
"'".l bankalar arasında-sunulan imk6nlan ve iwiçre'de. 1,1 ülİg, puvluş-ını kabu.letneleri-finans sektoninde uanılmakta olan nin Şaİ,.,aun yaşanan şeffaflaşrnabü$ik deg§ıküigır, 
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"rı"." g"i' .*"}h karyık ve kimse dediğni konuştıık adındatam olarak son gelişmeleriisviçre, Türk şirkeflerineözellik- ü;.ö K,,d;;"r:;;ü;;;
le marka yaratrken dünya çapın- *hnans 

sektöni büytik birda bir oyuncu olmak için i*içr"'y" a"or*ıii*"n geçecek. 2077'denii-
şrrysınişbirlğ yapmasını baİen isviçre'de bulunan başkaöneriyor. Başkonsolosft.!_TuP uıır"r"a.ha*;; b;;;;
Trgorr'DiğerArınıpaütele- Uilsil"j|t .otikbirşekildeülke-
ri.de baŞta ııergi avantajlan Ğrl'n .a"iv" bakanlıklanna vön-olmak tız.g9 ko!1vııklarsağlı- ı"rJrıJı-. ffi;ffiffŞ;yor ama bızım İilkemız.ıfı fark, hç,-,*na yardımcı olan bir
$ygse! ilgv.asvon ve 'Diln5n ülf" ;;E Zaten arhk bu pamla-Rekabetçilil«' endekslerinae s ;8-y,ı";"". hiçbir yerde sak-yldır l'inci sırada uer alma- l"v".'"v"*l"ınz. Herkes temiz-mız" diyor. lenlvor. lwiçre bu şeffaflaşmaİsriçre, sadece *ryq guyen- vr^na* kaybetnezya da enli limanı.ojmad,g,.i, vuı*ı.i"ır--.' |;;';;;.1O bir gerileme olurnol9jideki uzıTan işgücüle de J"İa"-çr"lrt en iyiservisicazibe yanfğnı forum kana- İs/ıçr; #k"h;i;;:;'-

lıyla Ti.irk gırşimcisivle p.uvt?p-. _ 

' T;Ö ile iwiçre arasında-cak, iki üke arasırıdaki og iışıu- ı.i tiJ'ıjiı*ı"r" gehnce,2074
lgre en çok kafa yoran isinılerde" ;ı;;a gore Tıirkiye'dekibiridan Doerı Taşkent.rekabet- İ;r*;r"'"r1rakl§k2.7 mil-çi,wııerıiliki oünavı ndHe*ıq, ,.rffide,ur*'."*Gii[ "-
t ğ.igı i*br" vl adres gö;- Ü;';" d" yaklaşık SCI mfuonriyor. Gir§imcilik konusuna eğilen a"ıiı*E liv"'nin yatnmı bulu-
Jlskent, Tüıkiye'de ll< a3lga$:a ;;;;;. ik ,ık" arasındaki ücaretintemet-mobil ve ovun eksenin- n""r,ıJt, n*İİS .lr*lJLde gel§meleryaşndğnı, şu anda F;;g,;;yoinde. lwiçre'ninytiksek teknolojiye yaİnm yapan rtirİ-iİ":v" lt mcah2milyar,
şirketleri gormeye başladıklarırıı Tiliri;;'il ı*içrJ* iniio ı*soylüyor ve stçraına yapmak için İ#,ly*'i.ri;;;;;'*" *
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