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Orhan AYDIN

YYoollddaann ggüüzzeell
ggeeççmmeekk……

KKOOBB‹‹’’lleerr 
nneeddeenn dduuyyaarrss››zz??

‹hraç mamulünüzde kullanaca¤›n›z hammaddenizi
Gümrük, Fon, KDV’siz alan›z.
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Ankara 312-418 36 06, ‹stanbul 212-662 80 60
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PATENT VE MARKANIZI
TTEESSCC‹‹LL EETTTT‹‹RREERREEKK KKAANNUUNN‹‹ KKOORRUUMMAA AALLTTIINNAA AALLIINNIIZZ
Gümrüklerde ve yabancı ülkelerde malınıza el

konmaması için yurt dışı marka tescili yaptırınız.
MARKALAfiMA TEfiV‹KLER‹NDEN YARAR-

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
Almadan Yat›r›ma Bafllamay›n›z

Kredi, KDV, Gümrük ve Fon deste¤inden yararlan›n›z.

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ

Dr. Cevdet BAYKAL

Gerek Dergi-
nizde yay›m-
lanan  yaz›la-

r›m›zda, gerekse
kat›ld›¤›m›z top-
lant›larda,  bulun-
du¤umuz ortam-
daki KOB‹’lerin so-
runlar›na iliflkin
konular› iflliyoruz
ve bu ba¤lamda
KOB‹’lere çeflitli
önerilerde bulunu-
yoruz...

Ostim Ortado-
¤u ‹leri ‹malât
Sistemleri ve

Teknolojileri Ar-Ge
Merkezi (ODAGEM)
ile Ostim’in do¤al-
gaz flebekesi Say›n
Bakanlar›m›z›n da
kat›ld›klar› törenler-
le bölgemizin hizme-
te aç›ld›. Devlet ku-
rumlar›n›n kurulu-
flunda ve yönetimin-
de ... 2’de

88--99’’ddaa

KKOOBB‹‹’’lleerrddee bbiillggii
ddaarrbboo¤¤aazz››

AAKKAADDEEMMÜKK GG�RR�Þ

Prof. Dr.
Tamer MÜFTÜO⁄LU

Y
urdumuzdaki
küçük ve orta
ölçekli ifllet-

melerin sorunlar›
irdelenip bu sorun-
lar›n kaynaklar›na
do¤ru inildikçe, flu
husus aç›k bir fle-
kilde ortaya ç›k-
maktad›r: Türki-
ye’deki küçük ve
orta ölçekli ifllet-
melerin iflletme ba-
z›ndaki... 5’te4’te
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Gerek Derginizde yay›mlanan
yaz›lar›m›zda, gerekse  kat›l-
d›¤›m›z toplant›larda,  bulun-

du¤umuz ortamdaki KOB‹’lerin so-
runlar›na iliflkin konular› iflliyoruz
ve bu ba¤lamda KOB‹’lere çeflitli
önerilerde bulunuyoruz.

Bu tür bilgilendirme çal›flmalar›-
m›z›n bafll›ca nedeni de; 

Yaflan›lan ‘Küreselleflme’ nin ve

‘Gümrük Birli¤i’ nin Türk KOB‹’leri-
ne (olas›) etkilerini anlatabilmek
içindir.

Esasen bir KOB‹ uzman› olarak
onlar› ve ilgili kurulufllar›n› bilgi-
lendirmek, sorunlar›na biran evvel
e¤ilerek çözümler üretmelerini
sa¤lamak; k›sacas›, kendilerini ge-
lece¤e haz›rlamalar›, tedbir alma-
lar› içindir.

Ama ne yaz›k ki kat›ld›¤›m›z her
toplant›da KOB‹’lerimizin ve ilgili
kurulufllar›n›n kendi gelecekleri
için duyars›z bir tutum ve davran›fl
içerisinde  olduklar›na flahit ol-
maktay›z!..

Bu sözlerimiz yanl›fl anlafl›lmas›n,
herhangi birilerini, ya da bir kimse-
yi elefltirmek için  söylemiyoruz.

KOB‹’lerle olan tecrübe ve temas-
lar›m›z bunlar› söyletiyor.

Ayr›ca bunlar›, KOB‹’lere ve kuru-
lufllar›na bir heyecan vermek için
söylüyoruz!..

Zaten biz bunu hemen hemen her
toplant›da yapmaya çal›flyoruz!

fiimdi bak›n›z!
1995 y›l› bafl›ndan beri, eski ad›y-

la GATT Uruguay Round, yeni
ad›yla Dünya Ticaret Örgütü Anlafl-
mas›, ard›ndan da 1996 y›l›nda  ül-
kemizin AB ile Gümrük Birli¤i An-
laflmas›n› uygulamaya geçirmesin-
den  bu yana, enaz  yüzün üzerinde
toplant›ya (evimdeki plaketlerden
tespit ederek söylüyorum) sadece
KOB‹’ler ile ilgili   konferans, semi-

ner, panel, sempozyum, kongre,
flura, flölen, arama konferans›,
work shop v.b. adlar alt›ndaki et-
kinliklere tebli¤ sunmufl birisi ola-
rak itiraf ediyoruz, bu tür etkinlik-
lere KOB‹ sahipleri her ne hikmetse
pek fazla itibar etmiyor, dolay›s›yla
kat›lm›y›or, kat›lan da sorunlar›n›
anlatam›yor!..

SONUÇ: Bu tür etkinlikler kimse-
ye (KOB‹’ye)  pek fazla bir yarar
sa¤lam›yor!..

Ama biz, KOB‹’lerle ilgili sorunla-
r›n bir çözüme kavuflturulmas› ge-
rekti¤ini  bildi¤imiz için ›srarla ne-
reden gelirse gelsin her toplant› da-
vetine icabet ediyoruz!

Daha sonra, KOB‹ yöneticilerine
kat›lmama nedenlerini sordu¤u-
muzda da cevaplar› hep ayn›, ‘ha-
berimiz yoktu’ oluyor.

Bize  göre, toplant›lar›n duyuru-
lar›na iliflkin gayretler ya yeterli ol-
muyor, ya da pek fazla yap›lm›-
yor!..

Biraz daha detayl› araflt›rd›¤›m›z-
da da, toplant›lara, ‘kurumlararas›

ya da flahsi sürtüflmeler’ nedeniyle
fazla ra¤bet edilmedi¤ini  görüyoruz.

Ama bu uzlaflmazl›ktan yaln›zca
kendileri zarar görüyorlar!..

Konumuza dönersek, zaman KO-
B‹’lerimizin aleyhine geçiyor. Biz-
ler  bugünlerde onlar› bilgilendire-
mezsek, onlara ufuk çizip, vizyon-
lar›n› gelifltiremezsek baflka ne za-
man, (yoksa  KOB‹’ler yok olup git-
tikten sonra m› ?) yapaca¤›z bilgi-
lendirmeleri?

Efendim, bize  bunlar›,  son za-
manlarda ifltirak etti¤imiz birkaç
toplant›, seminer ve sempozyuma,
KOB‹  sahibinin çok az say›da kat›-
l›m›n olmas› söyletiyor.

Salonlarda biz konufluyoruz, biz
dinliyoruz!

O halde, KOB‹ YÖNET‹C‹LER‹
NEDEN DUYARSIZ, K‹MLER ON-
LARI BU HALE GET‹RD‹?

Nedenlerinin bafl›nda; KOB‹’lerle
ilgili oldu¤unu iddia ederek her
önüne gelenin, çeflitli adlarla top-
lant›, sempozyum, flura, kongre
gibi etkinlikler düzenlemesi gel-
mektedir.

Dr. Cevdet BAYKAL

KOB‹’ler
neden

duyars›z?..

KKOOBB‹‹ ggüünnllüü¤¤üü

Ankara Ticaret Odas› (ATO)
Baflkan› Sinan Aygün, ithal
ürünler yerine barkodu “869”

ile bafllayan yerli mal› ürünleri sa-
t›n alma ça¤r›s› yapt›. Aygün, tüke-
tim mal› ithalat›na giden her 6 bin
500 dolar›n Türkiye'de bir kifliyi ifl-
siz b›rakt›¤›n› belirterek, “869’u al,
çocu¤un iflsiz Kalmas›n” dedi.

ATO Baflkan› Aygün, yapt›¤› ya-
z›l› aç›klamada, yabanc› markal›
ürünlerin market raflar›n› istila et-
ti¤ini ve ithal ürün tüketimi nede-
niyle Türkiye ekonomisini ç›kmaza
girdi¤ini kaydetti. Aygün, bir ürü-

nün barkoduna bakarak han-
gi ülkeye ait oldu¤unun anla-
fl›labilece¤ini an›msatarak,
Türkiye ekonomisinin kurtu-
luflunun 869 rakam›nda gizli
oldu¤unu savundu. Aygün,
flöyle konufltu:

“Türkiye ekonomisi bugün
güçlü ekonomiler karfl›s›nda
ba¤›ms›zl›k savafl› veriyor. Bu
savaflta parolam›z 869’dur.
Yani Türk'ün flifresi 869'dur.
Savafl› kazanmak ve bafl› dik gez-
mek istiyorsak ülkemizin ürünleri-
ne sahip ç›kal›m. ‹thal ürünlere

verdi¤imiz her kurufl, ekonomimizi
ç›kmaz soka¤a götürüyor, yerli sa-
nayinin bacas› tütmez oluyor.

Gençlerimize istihdam yarat›-
lam›yor. Yerlisi varken yabanc›
mal almak, k›t kaynaklar›m›-
z›n d›flar›ya gitmesi ve yat›r›m-
lar›n azalmas›d›r. Azalan yat›-
r›m, ço¤alan iflsizliktir”

Kamu Al›mlar›nda
Yerli Ürün Tercih

Edilsin
Aygün, ABD’de kamu malla-

r›nda yerli mal›n tercih edildi¤ini,
1933 tarihli Amerikan Mallar› Sa-

t›n Alma Yasas›'n›n halen yürürlük-
te oldu¤una dikkat çekerek, Türki-
ye'de de kamu al›mlar›nda yerli sa-
nayi ürünlerinin tercih edilmesini
ve ihale flartnamelerinden, “ithal
yoluyla temin edilecektir” ibarele-
rinin ç›kar›lmas›n› istedi. 

Aygün, bütün dünyaya küresel-
leflmeyi öneren ABD'nin “Amerikan
mal› al” kampanyalar› ile yerli mal›
ürünleri sat›n almaya teflvik etti¤ini
ve “S›radan bir Amerikal› için ülke-
nin kaderini belirleme zaman› gel-
mifltir” ça¤r›lar› yapt›¤›n› söyledi.

Ankara Ticaret Odas›, vergi ve
harçlar konusunda yaflanan
karmaflaya dikkat çekmek

amac›yla “Harçl› Seferleri Raporu”
yay›nlad›. Türkiye'de 430 adet harç
ve vergi tespit edilen raporda, harç-
lar›n tam say›s› ise belirlenemedi.

ATO'nun “Harçl› Seferleri” ad›n›
tafl›yan raporuna göre, Türkiye’de
vatandafl ad›m bafl› harç ödüyor.
Yürürlükteki Harçlar Yasas›’na gö-
re, harçlar; Yarg› Harçlar›, Noter
Harçlar›, Vergi

Yarg›s› Harçlar›, Tapu ve Kadast-
ro ‹fllemlerinden Al›nacak Harçlar,
Konsolosluk Harçlar›, Pasaport, Vi-
ze, ‹kamet Tezkeresi ve D›fliflleri Ba-
kanl›¤› Tasdik Harçlar›, Gemi ve Li-
man Harçlar›, ‹mtiyazname, Ruh-
satname ve Diploma Harçlar›, Tra-
fik Harçlar› olmak üzere 9 ana bafl-

l›k alt›nda toplan›yor. Bu kapsamda
tam 342 kalem harç al›n›yor. Buna
“Di¤er Harçlar” ve belediyelerin al-
d›¤› harçlar›n da dahil edilmesiyle
harç say›s› 430’u buluyor.

Türkiye’de bulufl yap›lama-
mas› ve patent say›s›n›n azl›¤›-
n›n da harçlardan kaynakland›¤›
belirtilen raporda, parlak bir bu-
lufla imza at›p bunun patentini
almak isteyenlerin çok say›da
harç ödemek zorunda oldu¤u
kaydedildi.

Belediyeler 70
Çeflit Harç Al›yor

Belediyeler de “Belediye Ge-
lirleri Yasas›”na dayanarak 70
çeflit harç talep ediyor. Bunlar-
dan en dikkat çekici olanlar› “ta-
til günlerinde çal›flma ruhsat›
harc›”, “ölçü ve tart› aletleri mu-
ayene harc›”, “hayvan kesimi
muayene ve denetleme harc›”,
“tellall›k harc›” ve “belediye ho-
parlöründen yap›lan ilan ve rek-
lam harc›” olarak s›ralan›yor.

5577 ÇÇeeflfliitt VVeerrggii VVaarr
Türk vergi mevzuat›nda gelir

vergisinden özel tüketim vergisine,
akaryak›t vergisinden motorlu ta-
fl›tlar vergisine kadar 57 adet vergi

bulunuyor. Kamu maliyesi s›k›flt›k-
ça bu vergilerin çeflitli adlar alt›nda
“ekleri”ni getirdi¤ine de iflaret
edilen raporda, “Böylece vatandafl,
ayn› vergiyi iki defa ödüyor. Ör-

ne¤in geçen y›llarda motorlu tafl›t-
lar ve emlak vergileri “Ek Motorlu
Tafl›tlar Vergisi” ve “Ek Emlak Ver-
gisi” ad› alt›nda yeniden al›nd›”
denildi.

ATO’dan tüketiciye 869 ça¤r›s›
ATO Başkanı Aygün, ithal ürünler yerine barkodu “869” ile başlayan yerli malı ürünleri satın almaya çağrısı
yaptı. Aygün, tüketim malı ithalatına giden her 6 bin 500 doların Türkiye'de bir kişiyi işsiz bıraktığını söyledi.

Ankara Ticaret Odası, Türkiye'de alınan “harçları” ilişkin olarak “Harçlı Seferleri
Raporu” yayınladı. Raporda, Türkiye’de 430 adet harç ve 57 de vergi tespit edildi.

AYGÜN’den “Harçl› Seferleri Raporu”

Bakanlar Kurulu, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerin de
yer aldığı 29 ilde vergi dairesi başkanlıkları kurulmasını kararlaştırdı.

IMF'yle yap›lan stand-by
anlaflmas›n›n ön koflulu olarak
yasalaflt›r›lan Gelir ‹daresi Yasas›
kapsam›nda Bakanlar Kurulu hangi
illerde vergi dairesi baflkanl›klar›
kurulaca¤›n› belirledi.

Bakanlar Kurulu karar›na göre,
29 ilde birer tane vergi dairesi
baflkanl›¤› kurulacak. 

Bu iller flöyle: 
Adana, Ankara, Antalya, Ayd›n,

Bal›kesir, Bursa, Denizli,
Diyarbak›r, Edirne, Erzurum,
Eskiflehir, Gaziantep, Hatay,
Mersin, ‹stanbul, ‹zmir, Kayseri,

Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa,
Kahramanmarafl, Mu¤la, Sakarya,
Samsun, Tekirda¤, Trabzon,
fianl›urfa, Zonguldak.

Böylece yasayla kurulmas›
öngörülen 100 vergi dairesi
baflkanl›¤›ndan 29’u kurulurken,
yasaya göre vergi dairesi baflkanl›¤›
kurulmayan yerlerde vergi dairesi
müdürlükleri oluflturulacak.

Gelir ‹daresi Yasas›’na göre, vergi
dairesi baflkanl›klar›, mükellef
tespiti, vergi ve benzeri yüküm-
lülüklere iliflkin tarh, tahakkuk,
tahsil, terkin, tecil, iade, ödeme,

muhasebe ve benzeri
ifllemleri yapacak. Yarg› ifllem-

lerinde de vergi dairesi
baflkanl›klar› yetkili olacak. Vergi
dairesi baflkanl›klar› içinde,
“mükellef hizmetleri,
vergilendirme, denetim, tahsilat ve
hukuk iflleri, muhasebe, insan kay-
naklar›, destek hizmetleri ve benz-
eri fonksiyonlar için grup müdür-
lükleri ve bunlara ba¤l› müdürlük-
ler ile yetki alanlar›nda ekonomik
analizler yapmak ve mükellef
hizmetlerini en yak›n yerden sun-
mak üzere flubeler kurulacak.

29 ‹l’e Vergi Dairesi Baflkanl›¤›
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Kemal Çeküç kemalc@ostim.com.tr

Editörden

Hisarc›kl›o¤lu, yetersiz ve yüksek maliyetli fi-
nansman sorunu nedeniyle KOB‹'lerin faaliyet-
lerini büyük oranda kendi öz kaynaklar›yla fi-

nanse etme yoluna gittiklerini, sadece gereksinim
duyduklar›nda bankalara yöneldiklerini bildirdi.

Hisarc›kl›o¤lu, “Firma bilançolar›n›n kredilendir-
meye uygun olmamas› ve bankac›l›k hizmet ürünleri-
nin iflletme sahipleri taraf›ndan fazlaca tan›nmamas›
bu sorunun temel sebepleri olarak gösterilebilir” de-
di. Hisarc›kl›o¤lu, flunlar› söyledi:

“KOB‹’lerin özellikle bankac›l›k kesiminden kredi
kullan›m› imkan› son derece k›s›tl›d›r. 

Bu oran ülkemizde yüzde 5'in alt›ndad›r. Tüm KO-
B‹'lerin yüzde 50'si finansman sorununu uzun vadede
geliflmeyi en çok etkileyen k›s›tlama olarak göster-
mektedir. Finansman maliyeti yüksekli¤inin Türk KO-
B‹'lerine olumsuz etkisi yüzde 48 iken, AB ortalama-
s›nda bu oran yüzde 16'y› geçmemektedir. Bankala-
r›n, risklerini azaltmak için KOB‹'lere kulland›rd›klar›
kredilerde daha da hassas olaca¤› bir döneme girildi-
¤ine dikkat çeken Hisarc›kl›o¤lu, KOB‹'leri etkileye-
cek olan önemli geliflmelerden olan BASEL-II stan-
dartlar›n›n KOB‹'ler taraf›ndan ihmal edilmemesi ge-
rekti¤ini ifade etti.

KKOOBB‹‹’’lleerree TTOOBBBB DDeessttee¤¤ii
TOBB'un son 2 y›lda Halk Bankas› arac›l›¤›yla KO-

B‹’lere 300 trilyon liran›n üzerinde iflletme sermayesi
sa¤lad›¤›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu, geçen y›l yüzde
16.9 olan söz konusu kredinin, 2005 y›l›ndaki faiz
oran› da yüzde 12.6 olarak belirlediklerini bildirdi.
Hisarc›kl›o¤lu, böylece KOB‹'lerin ilk defa yüzde 5
gibi, rakip ülkelerdeki reel kredi faizlerine ya-
k›n bir maliyetle finansman sa¤-
lad›klar›n› anlatt›.

Hisarc›kl›o¤lu, 
“TOBB olarak,

kurucu orta¤› ol-
du¤umuz Kredi
Garanti Fonu ve
kurucusu oldu-
¤umuz KOB‹ Gi-
riflim Sermayesi
flirketleri vas›ta-
s›yla da KOB‹
'lerimizi destek-
lemeye devam
ediyoruz” dedi.

Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme
Kurumu Baflkan› Bilgin, baz› firmala-
r›n iflletme sermayesi yetersizli¤i yafla-

d›¤›n›, bu firmalara yap›lacak destekle iflle-
meye bafllayacaklar›n› belirtti. 

Bilgin kendisine ait “Anadolu Yaklafl›m›”
fikri üzerine flunlar› söyledi:

“Baz› firmalar›m›z dört dörtlük her fleye

haz›r, vergi sigorta borcu d›fl›nda iflletme
sermayesindeki yetersizlik nedeniyle faali-
yet gösterememekte. K›sacas› tulumbaya su
koydu¤un zaman o iflletme çal›flmaya baflla-
yabilecek durumunda, istihdam yaratabile-
cek durumda. Biz bir çal›flma bafllatt›k. 

E¤er tasvip görürse bunu sonland›rmay›
düflünüyoruz. Ad› belki de¤iflebilir ama

‹stanbul Yaklafl›m›'na benzer flekilde 'Ana-
dolu Yaklafl›m›' koymak istiyoruz. 

Ama s›rf bu firmalara özgü olmak üzere
yani iflletme sermayesi yetersizli¤inden
dolay› bir flekilde ortada kalm›fl firmalar›n
ekonomiye kazand›r›lmas› için bu konuda
desteklerimiz devam edecektir” dedi.

Organize Sanayi Bölgeleri kendilerini tem-
sil amac›yla oluflturulan OSBÜK’ün
ba¤›ms›z, ilgili taraflarla eflgüdüm içinde

çal›flan, kendi ya¤› ile kavrulan, tüm OSB’leri
kucaklam›fl demokratik bir sivil toplum örgütü
olmas›n› istiyor.

Fakat, OSB’lerin ileri gelenleri OSBÜK’de,
“Kurucular Kurulu” olarak göreve gelen ekibin
sanki sonsuza kadar yönetimde kalmay›,
bunun için de “tek sesli” olmay› tercih ettikleri
yönünde bir izlenim içindeler.  

OSBÜK’ün daha çok, daha farkl› özellikleri
olan OSB’lere aç›lmas› ve resmi bir devlet
dairesi olmad›¤›n› tüm OSB mensuplar›na his-
settirip, kan›tlamas› bekleniyor. 

Kuruldu¤u günden itibaren acemili¤ine
karfl›n OSBÜK, OSB’lerle ilgili Bakanl›klar ve
kurumlar aras›ndaki sorunlar› yak›ndan izle-
mifl, sorunlar› de¤iflik ilgili platformlara
tafl›maya çal›flm›fl, al›nan kararlarda ve ç›kan
yasalarda k›smen de olsa etkili olmufltur. 

Ancak OSBÜK yönetimi, OSB’ler üzerinde
gerekli etkinli¤i ve itibar› tam olarak sa¤laya-
bilmifl, istenen üye say›s›n› yakalam›fl de¤ildir.
Kendilerini temsil edecek güçlü bir kuruma
ihtiyaç duyan OSB’lerin Üst Kurula üye olma
gerekçeleri yeterince ifllenip, benimsetileme-
mifltir. Bütün genel kurullar›n› ve toplant›lar›n›
yak›ndan izledi¤imiz OSBÜK yönetim kadrosu-
nun “her bölgeyi ayn› s›cakl›kla kucaklayama-
mak” gibi bir sorunlar›n›n oldu¤unu hissediyor.

Son genel kurulda elefltirilerden etkilenen
yönetim, “içinde Türkiye genelinde deneyimli
ve baflar›l› OSB temsilcilerinin yer ald›¤›
geniflletilmifl bir istiflari kurul”
oluflturacaklar›na dair söz vermiflti. 

Böyle bir kurula iliflkin çal›flmadan henüz
haberdar de¤iliz. Ancak, “‹stiflari Kurul” yerine
OSBÜK yönetiminde bulunan OSB’lerin bölge
müdürlerinden “Bölge Müdürleri Kurulu” ihdas
edildi¤ini ö¤rendik. OSBÜK Yönetim Kurulu;
Manisa OSB, Ankara Sanayi Odas› 1. OSB,
Gaziantep OSB, Bursa Ticaret ve Sanayi Odas›
OSB, Denizli OSB, Çorum OSB, Hac› Sabanc›
OSB, Gebze OSB, Eskiflehir Sanayi Odas›
OSB’den olufluyor. 

Yönetimde yer alan bu 9 OSB’nin müdürleri
de her ay›n ilk Perflembe günü Ankara’da saat
10’da toplanacak. Asli görevleri ö¤leden sonra
saat 14.00’da yap›lacak Yönetim Kurulu
toplant›s›n›n gündemi üzerinde fikir jimnasti¤i
yapmak, gündem maddelerini belirleyip
Yönetim Kurulunun önüne koymak.

Uygulaman›n içinde olduklar› için do¤al
olarak OSB’lerin sorunlar›n› en iyi bölge
müdürleri biliyor. Ancak müdürlerin OSBÜK
yönetim kurulu üyesi olmalar› mümkün de¤il.
Müdürlerin görüflleri Üst Kurul çal›flmalar›
aç›s›ndan önemli. Bu nedenle, yönetime katk›
vermeleri do¤rudur, ancak bunun yolu zaten
yönetimde bulunan 9 OSB’nin, farkl› temsilci-
lerini baflka bir kurul haline getirmek midir?

Bunun mevzuata uygun olmad›¤› söyleniyor.
Çünkü yasa OSB Üst Kuruluflu’nun organlar›
için, “Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim
Kurulu ve Genel Sekreterden oluflur” hükmü
getirmifl. Yani “OSBÜK Bölge Müdürleri Kulu”
diye bir fley yok.

OSB’ler OSBÜK yönetiminden etkinlik,
kat›l›mc›l›k, demokratiklik ve ço¤ulculuk ad›na
özgün ve çekici uygulamalar bekliyor. OSBÜK
web sitesinde, “Bir OSB’nin nesi var, 224
OSB’nin sesi var” slogan› yer al›yor. 

Organize Sanayi Bölgeleri, seslerinin daha
gür ve etkili ç›kmas› için OSBÜK’de, “kurucular
kurulu” psikolojisinden s›yr›lm›fl, bilgili, bilinçli
ve cesur yöneticilere ihtiyaç duyuyor.

Bilgin: Anadolu Yaklafl›m›’n› bafllataca¤›z
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, İstan-
bul Yaklaşımı’na benzer şekilde “Anadolu Yaklaşımı” üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›-
s› Abdüllatif fiener, yeni kurulacak
borsa ile KOB‹’lere sermaye deste¤i-

nin sa¤lanmas› ve yast›k alt›ndaki yat›-
r›mlar›n piyasaya çekilmesinin hedefle-
diklerini söyledi. 

Türkiye Sermaye Piyasas› Arac› Kuru-
lufllar›, Odalar ve Borsalar Birli¤i ile men-
kul de¤erler firmalar›nca oluflturulan
borsan›n kuruluflu için baflvurular yap›l-
d›. Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s›
fiener, konuyla ilgili flunlar› söyledi:

“Yeni bir tak›m piyasalar›n devreye gir-
mesi demek tasarruf al›flkanl›klar›n› da
de¤ifltirecektir. Sürekli yast›k alt› al›flkan-
l›klar› var, bu yast›k alt›na giren bir tak›m
birikimlerin piyasaya dönmesine katk›
sa¤layacak demektir.”

Gerekli elektronik altyap› tamamlan-
d›ktan sonra borsa ifllemleri bu elektronik
sistem üzerinden yap›lacak. Yeni bor-
san›n hedefinin ‹MKB’de yer alamayan
veya fazla hareket görmeyen küçük ve or-
ta boy iflletmeler (KOB‹) oldu¤u bildirildi.

KOB‹'lere Özel Borsa Geliyor
Yastık altındaki parayı piyasaya çekmek amacıyla Küçük
ve Orta Boy İşletmelere yönelik yeni bir borsa kurulacak. 

Develet Bakan› Kürflad Tüzmen, dün-
yada trenle gerçeklefltirilen ilk fu-
ar›n baflar›yla tamamland›¤›n› ve 4

ülkede 70 bini aflk›n kifli taraf›ndan gezil-
di¤ini belirtti. 

Tüzmen, “Stratejimizde çok özel konu-
ma sahip olan ‹pekyolu güzergah›ndaki
ülkelerle geçen y›l ticaretimizi %58 art›r-
d›k. Bu oran son iki y›ll›k dönem için
%109 olarak gerçekleflti” dedi. 

Tüzmen, fuar ile 600’ün üzerinde firma
temsilcisinin bölge ülkelerden bine yak›n
ifladam› ile biraraya gelerek ba¤lant›lar

gerçeklefltirdi¤ini kaydetti. Tüzmen, dün-
yan›n en zengin yeralt› kaynaklar›na sa-
hip bu ülkelerle ticari iliflkilerin, mevcut
düzeyinin 3-4 misline ç›kar›lmas› gerekti-
¤ini de vurgulad›.

‹pekyolu Fuar Teni’nde Ostim Organize
Sanayi Bölge Müdürlü¤ü de bir vagonla
yer ald›. 

Ostim vagon reyonunda bölge fir-
malar›na ait tan›t›m araçlar›n›n yan›nda
bölge müdürlü¤ünün Ostim için haz›rlat-
m›fl oldu¤u tan›t›m CD’si, Ostim Rehberi
ve broflürler yer ald›. 

‹pekyolu projesi baflar› ile tamamland›
Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, İpekyolu güzergahındaki
ülkelerle ticaretin geçen yıl %58 arttığını söyledi. Tüzmen,
İpekyolu Türk İhraç ürünleri fuarının sonuçlarını değerlendirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye'deki KOBİ'lerin en önemli probleminin
yetersiz ve yüksek maliyetli finansman olduğunu bildirdi.

KOB‹’lerin problemi finansman
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Ostim Ortado¤u ‹leri ‹malât
Sistemleri ve Teknolojileri Ar-
Ge Merkezi (ODAGEM) ile

Ostim’in do¤algaz flebekesi Say›n
Bakanlar›m›z›n da kat›ld›klar› tö-
renlerle bölgemizin hizmete aç›ld›.

Devlet kurumlar›n›n kuruluflun-
da ve yönetiminde do¤rudan yer
almad›¤› bir OSB olarak, zaman za-
man bürokratik engeller, zaman
zaman da bir hizmetin ilk kez gün-
deme geliyor olmas›n›n yaratt›¤›
zorluklarla karfl›lafl›yoruz. 

Bunlara karfl›n bölge çal›flanlar›-
n›n rekabetçi güçlerini yükseltme
amac›n›n yan› s›ra, toplumsal yarar
misyonu ve örnek olma heyecan›
ile de çal›fl›yor, baflard›¤›m›zda
mutlulu¤umuzu her kesimle pay-
laflmak istiyoruz.

Sanayi Bakan›m›z Say›n Ali Cofl-
kun’un da kat›ld›klar› törenle hiz-
mete giren Ar-Ge merkezi üniversi-
te-sanayi iflbirli¤inin somut bir ör-
ne¤idir. K›sa ad› ODAGEM olan
merkez, gerçekleflmesi uzun süreli
emek ve efor isteyen bir projedir.
Bu zor proje TÜB‹TAK deste¤i, Or-
tado¤u Teknik Üniversitesi ve Os-
tim’in sab›rl› iflbirli¤i ile hayata ge-
çirildi.

Sanayi sektöründeki firmalar›n
sorunlar›n› üniversiteye tafl›mak
hepimizin bildi¤i gibi s›k›nt›l› bir
süreçtir. Sorunlar›n›z› gidip üni-
versitedeki ilgili akademisyenlere
do¤rudan aktaramazs›n›z.  Akade-
misyenler de gelip bilgilerini sana-
yicilere direkt olarak aktaramazlar.
O nedenle iki taraf›n da derdini an-
layan; üniversiteyi sanayiye, sana-
yiyi üniversiteye tafl›yacak bir bi-

rim gerekiyordu. ‹flte ODAGEM bu-
nu sa¤layacak.

Sorular›m›za yan›t bulmay› ko-
laylaflt›racak olan bu merkezimiz,
üniversite ile sanayiyi yan yana ge-
tirecek; sinerjisini art›racak, katma
de¤erini art›racak. Böylece yeni
ürünler, yeni tasar›mlar yeni arafl-
t›rmalar yap›lacak. Daha nitelikli
ve katma de¤eri yüksek ürünler
üretilecek. Yeni üretim teknolojile-
rine eriflim bilincimizi gelifltirecek.

Ostim’in enerji kurulumunda
elektrik santralinden sonra ikinci
aya¤› olan Do¤algaz Da¤›t›m fiebe-
kesi’ni de Say›n Enerji Bakan›m›z
Hilmi Güler’in de teflrifleri ile hiz-
mete açt›k. Do¤algaz flebekemizin
hizmete girmesi ile bölgemizdeki
KOB‹’ler yeni bir at›l›m gerçekleflti-
receklerdir. Endüstriyel amaçl›,
yüksek bas›nçl› bu do¤algaz› iste-
yen istedi¤i miktarda kullanabile-
cektir. Do¤algaz›n bölgeye gelmesi
ile ›s›nma ve üretim amaçla enerji
maliyetleri de düflecek; üretimdeki
maliyet avantaj› rekabete, üretime,
istihdama, ve ihracata yans›yacak-

t›r.
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Ba-

kanl›¤› ile de iki ayr› konuda proje-
miz oldu. ‹lk olarak Türkiye ‹fl Ku-
rumu (‹fiKUR) ile birlikte gerçekle-
flen proje ile e¤itim verdi¤imiz
gençlerimizin diplomalar›n› da¤›t-
t›k. ‹flsiz insanlar›m›z› tespit ettik.
Bunlar› nitelikli elemanlar haline
getirdik ve firmalara yerlefltirerek,
onlar›n nitelikli elaman ihtiyac›n›
karfl›lad›k.

Yine Çal›flma Bakanl›¤›’n›n tüm
hizmet birimlerinin faaliyet göste-
rece¤i bir merkez için Say›n Baka-
n›m›z Murat Baflesgio¤u’nun da
haz›r bulundu¤u törende protokol
imzalad›k. Çal›ma Bakanl›¤› Hiz-
met Merkezi k›sa sürede faaliyete
geçecektir. Söz konusu merkez,
bölge iflletmecilerini, çal›flanlar›n›
ve çevre halk›n› kent merkezine
gitme zahmetinden kurtaracakt›r.

Oraganize Sanay Bölgesi olarak
bölgenin altyap›, üretim, tan›t›m,
ihracat, insan kaynaklar›, araflt›r-
ma-gelifltirme, e¤itim gibi alanlar›-
na yönelik bir dizi projelerimiz de-

vam edecektir. ‹lk
etapta ODTÜ Tekno-
kent’in uzant›s› olan
Ostim Kuluçka Merke-
zi’nin en az 60 firmay›
kapsayacak flekilde y›l
sonuna kadar aç›lmas›
bulunuyor.

Projelerin gerçeklefl-
mesi için önce inanma-
n›z gerekiyor. 

Önünüze hayal etti-
¤iniz bir foto¤raf› koy-
man›z, onu bir paz›l gi-
bi alg›lay›p, parçalar›-

n› birer birer titizlikle yerine yerlefl-
tirmeniz gerekiyor. Paz›l› tamaml›-
yorsunuz, ve güzel bir foto¤raf or-
taya ç›k›yor. Ostim olarak ortaya
koydu¤umuz resmin di¤er bölgele-
rimize de örnek olmas›n› istiyoruz.
Baflkalar› da görsün, örnek als›n di-
yoruz. Baflta da belirtti¤imiz gibi
elbette pek çok projede ilk olman›n
zorluklar›n› yafl›yoruz. 

Girdi¤iniz yolda nelerle karfl›lafla-
caks›n›z? Engelleri nas›l aflacaks›-
n›z? Peflinizden gelecek olanlara,
sizi izleyecek olanlara nas›l bir yol
b›rakacaks›n›z? Bu s›k›nt›lar› ve so-
rumlulu¤u Ostim olarak gönül ra-
hatl›¤› ve yak›nmadan üstleniyo-
ruz.

“YOLDAN GÜZEL GEÇMEK” bafl-
l›kl› öykü, okurlar›m›za ne demek
istedi¤imizi belki daha çarp›c› ola-
rak ifade edecektir.

YYoollddaann  ggüüzzeell ggeeççmmeekk……

Bir kral halk› için genifl bir yol
yapt›rd›.Yap›m› tamamlanan yolu

halka açmadan önce, bir yar›flma
düzenlemeye karar verdi.

‹steyenin bu yar›flmaya kat›labi-
lece¤ini ilan ettiren kral, yoldan en
güzel geçecek kifliyi belirleyece¤ini
ve ödül verece¤ini söyledi. Yar›flma
günü, insanlar ak›n ettiler.

Baz›lar› en güzel arabalar›n›, ba-
z›lar› en güzel elbiselerini getirmifl-
ti: Kad›nlardan kimileri saçlar›n›
en güzel biçimde yapt›rm›flt›, kimi
de yanlar›nda en güzel yiyecekleri
getirmiflti.

Nihayet, bütün gün insanlar yol-
dan geçtiler, fakat yolu kat edip
tekrar kral›n yan›na döndüklerinde
hepsi ayn› flikayette bulundu:

Yolun bir yerinde büyükçe bir tafl
ve moloz y›¤›n› vard› ve bu moloz
y›¤›n› yolculu¤u zorlaflt›r›yordu.

Günün sonunda yaln›z bir yolcu,
bitifl çizgisine yorgun arg›n ulaflt›.

Üstü bafl› toz toprak içindeydi,
ama krala büyük bir sayg›yla
yönelerek elindeki alt›n kesesini
uzatt›:

“Yolculu¤um s›ras›nda, yolu
t›kayan tafl ve moloz y›¤›n›n› kal-
d›rmak için durmufltum. Bu alt›n
kesesini onun alt›nda buldum. Bu
alt›nlar size ait olmal›.”

Kral gülümseyerek cevap verdi:
“O alt›nlar sana ait delikanl›.”
“Hay›r, benim de¤il. Benim hiçbir

zaman o kadar çok param olmad›.”
“Evet” dedi kral. “Bu alt›nlar› sen

kazand›n, zira yar›flman›n galibi
sensin. Yoldan en güzel geçen kifli
sensin. Çünkü, yoldan en güzel
geçen kifli, ard›ndan gelenler için
yoldaki engelleri kald›ran kiflidir !

BAfiKANDAN
Orhan AYDIN

(Ostim Yönetim Kurulu Baflkan›) 

Yoldan güzel
geçmek…

TEMMUZ 2005

Çal›flma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanl›¤› Ostim
Hizmet Merkezi aç›la-

cak. Merkez’de verilecek
hizmetler ile Ostim’in yü-
kümlülüklerini kapsayan
resmi protokolü Ostim OSB
ad›na Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Orhan Ayd›n imzalad›. 

Bina ve temel donan›m›
Ostim taraf›ndan sa¤lana-
cak olan merkez, Çal›flma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›-
¤›’na ba¤l› ve ilgili kurulufl-
lar›n tek çat› alt›nda toplan-
mas›, h›zl›, etkin ve verimli
bir çal›flma anlay›fl› ile OSB
dahilinde faaliyet gösteren
iflyerleri, iflverenler, çal›-
flanlar ve bunlar›n hak sa-
hipleri ile di¤er vatandaflla-
ra yerinde ve etkin hizmet

vermesi amac›n› tafl›yor. 
Buna göre Bakanl›k ve Ba-

kanl›¤a ba¤l› Sosyal Sigor-
talar Kurumu, BA⁄-KUR,
Türkiye ‹fl Kurumu, Çal›flma
Sosyal Güvenlik E¤itim ve
Araflt›rma Merkezi gibi bi-
rimlerin verecekleri hiz-
metler belirlenerek proto-
kole aktar›ld›. 

Merkez’de baflvuru ve bil-
dirimlerin kabulü, iflyeri
tescil ifllemlerine iliflkin hiz-
metler, ifl kazas› ve meslek
hastal›klar› bildirimleri,

kurma izin ve iflletme bel-
gesi baflvurular›, ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i dan›flmanl›k ve
e¤itim hizmetleri, iflyeri or-
tam analizi baflvurular›n›
kabulü yap›labilecek. 

Hizmet süresi ilk etapta 5
y›l olarak belirlenen Çal›fl-
ma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤› Ostim Hizmet
Merkezi’ne iliflkin protokol
çerçevesinde Bakanl›k ve
OSB aras›ndaki koordinas-
yonu OSB Müdürlü¤ü sa¤-
layacak.

ÇÇaall››flflmmaa ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤› ile
Ostim Organize
Sanayi Bölge
Müdürlü¤ü iflbirli¤i
ile bölge ve çevresine
hizmet vermek üzere
Ostim Hizmet
Merkezi kurulmas›na
karar verildi.

Ostim’e yerinde hizmet
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Y
urdumuzdaki küçük ve orta öl-
çekli iflletmelerin sorunlar› ir-
delenip bu sorunlar›n kaynak-

lar›na do¤ru inildikçe, flu husus aç›k
bir flekilde ortaya ç›kmaktad›r: Tür-
kiye’deki küçük ve orta ölçekli ifllet-
melerin iflletme baz›ndaki en önem-
li darbo¤az›, al›nan kararlar›n nice-
lik ve nitelik olarak yeterli bilgiye
dayand›r›lamamas›d›r. Bunu k›sa-
ca, iflletmelerde yönetimin bilgi ih-
tiyac›n›n karfl›lanamamas›n› fleklin-
de de ifade edebiliriz. Bu tesbit, bil-
gilenme sürecinin bilgi toplama
aflamas› yan›nda bilgi iflleme ve bil-
gi de¤erlendirme aflamalar›n› da
kapsamaktad›r.

Yukar›da da ifade edildi¤i gibi KO-
B‹’lerimizin baflar›s›zl›k nedenleri-
nin ço¤unun arkas›nda bilgi nok-
sanl›¤› veya bilgi yetersizli¤i yat-
maktad›r. Dolay›s›yla bu darbo¤a-
z›n çok ciddiye al›nmas›, üzerinde
hassasiyetle durulmas›, çözüm yol-
lar›n›n aranmas› gerekir. Burada,
Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli
iflletmelerin güçlendirilmesi konu-
sundaki büyük bir potansiyel vard›r.
Bu potansiyelin de¤erlendirilmesin-
de küçük ve orta ölçekli iflletmele-
rin bizzat kendilerinin yapabilece¤i
çok fleyler vard›r. Ayr›ca bu konuda
meslek kurulufllar›na ve devlete de
çok önemli görevler düflmektedir.

Bu darbo¤az›n afl›lmas› konusun-
da en büyük engel, sorunun ifllet-
melerimiz taraf›ndan henüz yete-
rince alg›lanmam›fl olmas›d›r. Bir-
çok iflletmede, bilgi toplama, bilgi
iflleme ve bilgi de¤erlendirme için
harcanan paralar gereksiz bir mas-
raf olarak görülmektedir. Halbuki
günümüzde bilgi bir üretim faktörü
olarak kabul edilmektedir. Geliflmifl
ülkelerde bilgi üreten ve pazarlayan
birçok firma faaliyet göstermekte-
dir. Bu ülkelerde bilgi piyasas› en
canl› piyasalardan biridir. Bu üre-
tim faktörünün günümüzde kazan-
d›¤› önem, “bilgi toplumu” kavra-
m›nda ifadesini bulmaktad›r.

Yukar›da da de¤inildi¤i gibi bu
darbo¤az›n afl›lmas›nda küçük ve
orta ölçekli iflletmelerin bizzat ken-
dileri de çok fleyler yapabilir. Zira
bilgi toplama, bilgi iflleme ve bilgi
de¤erlendirme muhakkak pahal›

bir faaliyet alan› de¤ildir. Küçük ifl-
letmeler bu konuda aktif olmal›,
kendi imkanlar› içinde bilgi ihtiyaç-
lar›n› karfl›layacak yollar aramal›-
d›rlar. Çok düflük maliyetle ve k›sa
zamanda ulafl›labilecek birçok bilgi-
ler bu iflletmelerin baflar›s›na çok
büyük katk›lar sa¤layabilirler.

Küçük ve orta ölçekli iflletmeler
aç›s›ndan bilhassa ikincil elden (se-
kunder) bilgiler önemli kolayl›klar
sa¤lar. Masabafl› bilgiler de denen
ikincil elden bilgiler, daha önce bafl-
kalar› taraf›ndan toplanm›fl olan
bilgileri kapsar. Bu bilgilerin kulla-
n›labilmesi için, sadece ilgili ifllet-
menin özelliklerine ve içinde bu-
lundu¤u flartlara göre yeniden dü-
zenlenmesi gerekmektedir. Bu fle-
kilde iflletmede önemli ölçüde mali-
yet ve zaman tasarrufu sa¤lanabilir.

‹kincil elden bilgilerin sa¤lanmas›
konusunda ilk akla gelen kaynaklar,
DIE, TÜS‹AD, MESS, TOBB, Ticaret
ve Sanayi Odalar›, TESK, ‹GEME,
KOSGEB, MPM, ‹KV, YASED, Ba-
kanl›klar, Bakanlar, Belediyeler,
Sendikalar, Üniversiteler ve Kütüp-
haneler gibi çeflitli kamu kuruluflla-
r› ve özel kurulufllard›r. ‹hracat ve
ithalat konusunda yabanc› ülkele-
rin Türkiye temsilcilikleri ve yine
Türkiye’nin d›fl ülkelerdeki temsilci-
likleri, çeflitli uluslararas› kurulufl-
lar hemen akla gelen ikincil elden
bilgi kaynaklar›d›r. Ayr›ca gerek
yurt içi ve gerekse yurt d›fl›nda ya-
y›nlanan mesleki dergilerden ve
araflt›rmalardan, ikincil elden bilgi
kaynaklar› olarak yararlan›labilir.

Bilgi noksanl›¤›ndan kaynaklanan
en önemli iflletmecilik hatalar› he-
nüz yat›r›m›n fizibilite aflamas›nda
bafllamakta, iflletmenin yaflam süre-

cinde devam etmektir. Fizibilite ça-
l›flmalar›n›n yeterli bilgiye dayand›-
r›lmamas› sonucu, ürün ve pazar se-
çimi, ölçek, teknoloji ve kurulufl ye-
ri seçimi gibi konularda, geriye dö-
nülmesi çok zor stratejik hatalar ya-
p›lmaktad›r. ‹flletme, faaliyete geç-
tikten sonra bat›k maliyete (sunk
cost) dönüflen bu hatalar›n›, sürekli
olarak s›rt›nda tafl›mak zorunda
kalmaktad›r. Yine mali etüd konu-
sunda yap›lan hatalar nedeniyle ifl-
letmenin üretime geçifl süresi uza-
makta, daha önce yap›lan yat›r›m-
lar bazen y›llarca at›l olarak kal-
maktad›r. Sermaye maliyetinin yük-
sek oldu¤u dönemlerde böylesi bir
kaynak ›sraf›na özel sektör kurulufl-
lar›n›n, hele küçük ve orta ölçekli
iflletmelerin katlanmas› imkans›z
oldu¤undan, bu tür hatalar›n ceza-
s›, yat›r›m projesinin henüz do¤ma-
dan ölmesi olmaktad›r. Üretime ge-
çebilen iflletmelerin ise rekabet gü-
cü çok düflmekte, ancak d›fla kapal›
korumac› bir devlet politikas› saye-
sinde yaflamlar›n› sürdürebilmekte-
dirler. Nitekim 1980 y›l›ndan itiba-
ren d›fla aç›lmaya bafll›yan Türk
ekonomisinde, iflletmelerimizin bu
tür yap›sal sorunlar› su üstüne ç›k-
m›flt›r. Yine 1994 ve 2001 krizlerin-
de bu sorunlar kendilerini göster-
mifller, varl›klar›n› belli etmifllerdir.
Sonuçta birçok iflletme zor durum-
da kalm›fl, iflas ve konkordato olay-
lar› kan›ksan›r hale gelmifltir.

Bilgilenme konusunda küçük ve
orta ölçekli iflletmelerin bizzat bafl-
vurabilecekleri çok önemli bir bafl-
ka imkan fuarlar›n ve sergilerin zi-
yaret edilmesi, sektöre iliflkin top-
lant›lara kat›lma ve meslekdafllarla
bilgi al›fl veriflinde bulunulmas›d›r.
Bu imkan hem yurt içi hem de yurt

d›fl› fuarlar, sergiler ve toplant›lar
için geçerlidir. Bu konuda küçük (9-
49 personel) ve orta (50-199) ifllet-
me sahipleri için yurt d›fl› gezilerin
önemli bir maddi sorun yaratm›ya-
ca¤›n› düflünüyoruz. Buradaki as›l
sorun maddi imkans›zl›ktan ziyade
giriflimcilerin yabanc› dil bilmeme-
si, flimdiye kadar yabanc› ülkelere
gitmemifl olmalar› gibi faktörlerden
kaynaklanmaktad›r. Bu faktörler ifl-
letme sahiplerinde bir ürkeklik ya-
ratmaktad›r. Son y›llarda giriflimci-
lerimizde bu ürkekli¤in kalkmaya
bafllad›¤› memnuniyetle gözlen-
mektedir. Art›k birçok uluslararas›
fuar ve sergilerde, sektör ve meslek
toplant›larda gittikçe artan say›da
ortas›n›f Türk giriflimcilerine rast-
lanmaktad›r. Son y›llarda çeflitli il-
lerdeki Ticaret ve Sanayi Odalar›,
Sanayi Odalar› ile KOSGEB çeflitli
uluslar aras› fuarlar› ziyaret veya bu
fuarlara kat›lmak üzere, küçük ve
orta ölçekli iflletme sahiplerine yö-
nelik geziler düzenlemekte ve/veya
katk› sa¤lamaktad›r. Bu konudaki
devlet deste¤i, iç ve bilhassa d›fl ge-
zilerde maddi sorunlarla karfl›lana-
bilecek çok küçük iflletme (1-9 per-
sonel) sahipleri için önem tafl›mak-
tad›r. Sadece aile bireylerinin çal›fl-
t›¤› iflyerlerinde ise bu tür iç ve d›fl
gezilere kat›l›m genellikle maddi
aç›dan ve zamans›zl›ktan mümkün
olamamaktad›r. Devlet deste¤ine
genifl ölçüde ihtiyaç duyulan bu ke-
simde (1-9 personel çal›flt›ran çok
küçük iflletmeler ve bilhassa sadece
aile bireylerinin çal›flt›¤› iflyerleri),
bilginin iflletme sahibinin aya¤›na
kadar götürülmesi gerekmektedir.

Bu iflletmelerimizin bilgi ihtiyac›n
karfl›lanmas›nda ( özellikle çok kü-
çük veya mikro iflletmelerde) devle-
te de çok önemli görevler düflmek-
tedir.Devletin küçük veya orta öl-
çekli iflletmelere yönelik bilinçli ve
etkin bir bilgilendirme politikas›,
küçük ve orta ölçekli iflletmelerin
yap›s›n›n güçlendirilmesine katk›
aç›s›ndan çok büyük önem tafl›mak-
tad›r.Bu katk›n›n sübvansiyon poli-
tikas›n›n sa¤lad›¤› katk› ile mukaye-
sesi, ne nicel ve ne de nitel yönden
mümkün de¤ildir.

Küçük ve orta ölçekli iflletmelerin

bilgilendirilmesi yan›nda, e¤itim ve
dan›flmanl›k hizmetleriyle destek-
lenmesi de gerekmektedir. Devletin
e¤itim, bilgilendirme ve dan›flman-
l›k konular›nda her alanda, her afla-
mada ve her konuda yapabildi¤inin
azamisini yapmaya çal›flmal›d›r.

Biz bu üç konuda a¤›rl›¤›n bilgi-
lendirme deste¤inde olmas› gerek-
ti¤i görüflündeyiz.Dan›flmanl›k ve
e¤itim konular›nda devletin kendi-
sini kurtar›c› olarak görme pozisyo-
nuna kayma tehlikesi fazlad›r.Bu ta-
v›r devletin dan›flmanl›k ve e¤itim
hizmetlerinin etkinli¤ini büyük öl-
çüde düflürmektedir. Devletin, da-
n›flmanl›k ve e¤itim konular›nda bir
fayda maliyet analizi yaparak bu
hizmetlerini bu analiz sonuçlar›na
göre programlanmas›nda büyük ya-
rar görüyoruz. Gere¤inde devletin
bu hizmetlerinde de piyasalaflt›r›l-
maya gidilerek, dan›flmanl›k ve e¤i-
tim hizmetlerinin özel dan›flmanl›k
firmalar›na kayd›r›lmas› ciddi bir
alternatif olarak düflünülmelidir.Bu
hizmetlerin finansman›na küçük ve
orta ölçekli iflletmelerin k›smen de
olsa bizzat kat›lmas›, etkinli¤in art-
t›r›lmas› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

Son y›llardaki uygulamalar›n gi-
derek bu do¤rultuda yap›lmas›
olumlu bir geliflmedir.

K›saca bilgi, dan›flmanl›k ve e¤i-
tim konular›nda afla¤›da ki Çin ata-
sözünün bilgi toplumunda bilhassa
geçerli olaca¤›n› söyleyebiliriz:

“Sadece önündeki y›l› düflünüyor-
san pirinç ek; önündeki 10 – 20 y›l›
düflünüyorsan a¤aç dik; flayet önün-
deki 100 y›l› düflünüyorsan insan
yetifltir.”

Belki günümüzde yar›n›n bilgi
toplumunu göz önünde tutarak bu
atasözünü afla¤›daki gibi de¤ifltir-
mek gerekir:

“Sadece önündeki 100 y›l› düflü-
nüyorsan de¤il, önündeki 10-20 y›-
l›, gelecek y›l›, hatta yar›n› düflünü-
yorsan, insanlar›n› çok iyi e¤itmek
zorundas›n.”

Zira bilgiyi en iyi üreten de, bil-
giye en h›zl› ulaflan da, bilgiyi en iyi
kullanan da e¤itilmifl bireylerdir.
Esasen e¤itimin kendisi de en etkili
ve en etkin bilgilenme yolu de¤il
midir?

Prof. Dr. M. Tamer MÜFTÜO⁄LU

AKADEM‹K GÖRÜfi

e-mail:tamerm@baskent.edu.tr

KOB‹’lerde 
bilgi darbo¤az›

Türkiye Çin’den iki milyar do-
larl›k ithalat yaparken, ihra-
cat›  sadece 141 milyon dolar-

da kald›. 2005 y›l›yla birlikte d›fl
pazarlardaki pay›n›n Çin nedeniy-
le daralmas›ndan çekinen Türkiye,
bu ülkeden yapt›¤› ithalâtla adeta
bir Çin pazar› olmaya do¤ru gidi-
yor. 

Türkiye önemli bir bölümü tüke-
tim mal› olmak üzere bu y›l›n ilk
dört ay›nda 1.8 milyar dolarl›k it-
halat yapt›¤› Çin'e karfl› 1.7 milyar
dolarl›k d›fl ticaret aç›¤› verdi. Tür-

kiye'nin bu y›l d›fl ticaret aç›¤›nda-
ki büyümede Çin'le yap›lan ticare-
tin önemli bir etkisi oldu¤u belir-
lendi. Türkiye, yapt›¤› her 100 do-
larl›k ithalata karfl›l›k Çin'e sadece
8 dolarl›k ihracat yapabildi. Baflka
bir ifadeyle Çin'den ayda ortalama
450 milyon dolarl›k ihracat yapa-
bilen Türkiye’nin bu ülkeye ayl›k
ortalama ihracat› ise 35 milyon
dolar gibi oldukça düflük bir dü-
zeyde kald›.

TTüürrkkiiyyee ÇÇiinn''ddeenn NNee AAlldd››
Türkiye Çin’den hemen hemen

tüm fas›llardan ithalât yapt›. ‹tha-
lat›n 452 milyon dolar›n› tar›msal
ürünler oluflturdu. Madencilik
ürünleri ithalat› ise 68.9 milyon
dolara kadar yükseldi. Toplam sa-
nayi ürünü ithalat› ise yüzde
51.8'lik büyümeyle 1 milyar 667
milyon dolara kadar ç›kt›.

Sanayi ürünlerinin, 166 milyon
dolarl›k k›sm›n› dokumac›l›k, 56.9

milyon dolar›n› ise haz›r giyim
ürünleri meydana getirdi. Türki-
ye'nin Çin'den yapt›¤› ayakkab› it-
halat› bile yüzde
196 artarak 91
milyon dolara
kadar ç›kt›. Tür-
kiye dört ayda
Çin’den 18 mil-
yon dolarl›k mo-
bilya, 44.9 mil-
yon dolarl›k se-
yahat eflyas›,
145 milyon do-
larl›k da di¤er
tüketim mal› it-
halat› yapt›.

Büro maki-
neleri ve haber-
leflme cihazlar›
ithalat› yüzde
31.2 büyüyerek
417 milyon
dolara ulaflt›.
Di¤er makine ve

ulafl›m araçlar› ithalat› ise 403
milyon dolar› buldu. Türkiye
Çin’den 23.5 milyon dolarl›k g›da

maddesi ald›. G›da maddelerinin
10 milyon dolarl›k k›sm›n› ise
meyve ve sebzeler oluflturdu.

Türkiye Çin pazar›na dönüflüyor
Türkiye'nin Çin'den
yaptığı ithalat, yılın ilk dört
aylık döneminde yüzde 55
oranında artarken, bu ülk-
eye ihracatı yüzde 23
oranında azaldı. Çin’den
yaş meyve ve sebze de
alıyoruz.
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Türkiye’deki yaygın kayıt dışı çalışma, devleti sadece istihdam ve kavranamayan gelir
üzerinden alamadığı vergi ve sigorta primleri nedeniyle yıllık 20.2 katrilyon liralık kayba uğratıyor.

Devlet ‹statistik Enstitüsü (D‹E) verileri-
ne göre, Türkiye’de 21 milyon 190 bin
çal›flandan sadece 10 milyon 680 bini

SSK, Ba¤-Kur ve Emekli Sand›¤›'na kay›tl›
bulunuyor. Geriye kalan 10 milyon 510 bin
kifli ise herhangi bir sosyal güvenlik kurulu-
fluna kay›tl› bulunmuyor. Bunlar›n 3 milyon
337 bini ücretsiz aile iflçisi olarak çal›flt›¤›
için herhangi bir sosyal güvenlik kurulufluna
kaydolma zorunlulu¤u bulunmuyor. Ancak
geriye kalan 7 milyon 172 bin kiflinin  yasa-
lar gere¤ince SSK ya da Ba¤-Kur'a kay›tl› ol-
malar› gerekiyor.

SSK’ya kay›tl› olarak çal›flmas› gereken an-
cak kay›t d›fl› çal›flanlar›n say›s›n› ve asgari
ücret üzerinden ödenen SSK ve ‹flsizlik Si-
gortas› Fonu iflçi ve iflveren primleri ile gelir
vergisi tutarlar›n› dikkate al›narak yap›lan
hesaplamaya göre, kay›t d›fl›ndaki her bir
çal›flan nedeniyle Devlet ayda 243.6 milyon
liral›k prim ve vergiden yoksun kal›yor. Söz
konusu kay›p kifli bafl›na y›ll›k 2 milyar
923.4 milyon liray› buluyor.

Ba¤-Kur’a kaydolmas› gerekenler için de
en düflük basamaktan Ba¤-Kur primi ve as-
gari ücretlinin ödedi¤i düzeyde gelir vergisi
ödemesi gerekti¤i varsay›larak yap›lan he-
saplama,

kay›t d›fl› bir iflveren ya da kendi hesab›na
çal›flan bafl›na Devletin ayl›k prim ve vergi
kayb› toplam›n›n 226 milyon lira, y›ll›k kay-
b›n ise 2 milyar 714.76 milyon lira oldu¤unu

ortaya koydu.
Maliye’nin asgari ücret düzeyinden vergi

alabilece¤i varsay›m›yla yap›lan hesaplama-
ya göre Devletin kay›t d›fl› çal›flma dolay›s›y-

la ayl›k gelir ve damga vergisi kayb› 467.9
trilyon, y›ll›k olarak da 5.6 katrilyon liraya
ulafl›yor. Kay›t d›fl› çal›flma nedeniyle SSK,
Ba¤-Kur ve ‹flsizlik Sigortas› Fonu’nun prim

ve Maliye’nin toplam vergi kayb› ayl›k 1.7
katrilyon liray› buluyor. 

Bu rakam y›ll›k bazda da 20 katrilyon 169
trilyon liraya ulafl›yor.

Kay›t d›fl›ndan kay›p 20 katrilyon

Nüfusa göre en az çal›flan Türkiye’de
Türkiye’nin, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin üye
olduğu OECD içerisinde, nüfusuna göre en az
çalışana sahip ülke konumunda bulunduğu belirlendi.

Türkiye'de her 100 kifliden sadece
46's› bir iflte çal›fl›rken, bu rakam
OECD üyelerinin büyük bölümün-

de 60'›n üzerinde seyrediyor.
OECD'nin üye ülkelerin istihdam›yla
ilgili geliflmeleri de¤erlendirdi¤i, “‹s-
tihdam›n Genel Görünümü 2005” ra-
poruna göre, Türkiye’de kay›t içi ya da
yak›t d›fl› olarak bir iflte çal›flanlar›n
oran› 2004 y›l›nda yüzde 46.1 olarak
gerçekleflti.

Çal›flabilir yafltaki nüfusun iflgücüne
kat›l›m oran› ise (istihdamdakiler+ifl-
sizler) yüzde 51.5 düzeyinde kald›. 

Her iki oran da hem di¤er tüm OECD
ülkelerinin hem de OECD ve AB orta-
lamalar›n›n oldukça alt›nda kald›. Bu-
na göre Türkiye'de 1 kifli çal›fl›p kendi-
siyle birlikte 3.2 kifliye bakmak zorun-
da kal›yor.

2004 y›l›nda OECD g enelinde bir ifl-
te çal›flanlar›n toplam nüfusa oran›
yüzde 65.3, istihdam edilenler ve iflsiz-
lerden oluflan iflgücünün nüfusa oran›
ise yüzde 70.1 olarak hesapland›.

Bu oranlar 15 AB ülkesinde ise s›ra-
s›yla yüzde 65 ve yüzde 70.8 olarak
gerçekleflti. OECD üyesi 19 AB ülkesin-
de ise ortalama her 100 kifliden
61.5’inin çal›flt›¤› belirlendi. ‹stihda-
m›n çal›flabilir nüfusa oran› aç›s›ndan
yüzde 82.8 ile ‹zlanda, yüzde 77.4 ora-
n›yla ‹sviçre, yüzde 76 oran›yla Dani-
marka, yüzde 75.6 ile Norveç, yüzde
73.5 ile ‹sveç, yüzde

73.5 ile Yeni Zellanda, yüzde 73.1
oran› ile Hollanda, yüzde 72.7 ile ‹n-
giltere, yüzde 72.6 ile Kanada, yüzde
71.2 ile ABD gibi geliflmifl ülkeler ilk s›-
ralar› paylafl›yor.

          



ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 7
+

+

TEMMUZ 2005

Y
az›n›n bafll›¤›na ilk bak›flta, bir k›sm›n›z›n, bu tarihte neydi di-
ye bir tereddüt yaflad›¤›n›z› adeta görür gibiyim. Çok sürmedi-
¤ine eminim, AB ile müzakerelerin bafllamas› için öngörülen

tarih oldu¤unu herhalde hat›rlam›fls›n›zd›r.
Görülüyor ki, geriye say›m olarak de¤erlendirecek olursak, dolu

dolu 3 ayl›k bir süre kald›     “olas›” müzakerelerin bafllamas›na. ‹ki
gün önce Baflbakan’›m›z›n Baflmüzakereci olarak Ali Babacan’›n
ad›n› da aç›klad›¤›n› göz önünde bulundurur isek, oldukça h›zl› ve
tempolu bir 4 ay geçirece¤e benziyoruz milletçe.
Asl›nda ben daha fazla müzakere kelimesine takm›fl durumday›m,

çünkü geçirece¤imiz bu süreci tam anlam›yla müzakere etme flans›-
na, yani tart›flmaya asl›nda AB izin vermiyor. Sadece, bizim kuralla-
r›m›z ve beklentilerimiz budur ve siz kendinizi ve yasalar›n›z› bu se-
viyeye tafl›y›n denildi¤inden, gerçekte bunun bir “müzakere” oldu-
¤unu kabul etmek bana pek de do¤ru gelmiyor. Ancak yine de bu
kelimeyi kullanmaktan baflka çok da çaremiz yok. Peki nedir bu mü-
zakere edilecek konular, öncelikle 31 maddeden oluflan bafll›klara
bir göz atal›m.
BBaaflflll››kkllaarr flflööyyllee ::
* Mallar›n serbest dolafl›m› * Sanayi politikas›
* Kiflilerin serbest dolafl›m * Hizmetlerin serbest dolafl›m›
* Sermayenin serbest dolafl›m› * fiirketler hukuku
* Rekabet politikas› * Tar›m
* Bal›kç›l›k * Ulaflt›rma
* Vergilendirme * Ekonomik ve parasal birlik
* ‹statistikler * Sosyal politika ve istihdam
* Enerji * Küçük ve orta boy iflletmeler
* Bilim ve araflt›rma * E¤itim ve mesleki e¤itim
* Telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri
* Kültürel ve görsel-iflitsel politika
* Bölgesel politika ve yap›sal araçlar›n koordinasyonu
* Çevre Tüketicinin ve sa¤l›¤›n korunmas›
* Adalet ve içiflleri         * Gümrük Birli¤i
* D›fl iliflkiler                   * Ortak d›fl iflleri ve güvenlik politikas›
* Mali kontrol                 * Mali ve bütçesel hükümler
* Kurumlar                     * Di¤er

17 Aral›k tarihinde k›ran k›rana geçen K›br›s pazarl›¤›n›n ard›n-
dan, Avrupa Birli¤i ile Türkiye üyelik müzakerelerinin koflullar›
üzerine anlaflmaya varm›flt›. O gün için,Türkiye’nin Ankara Anlafl-
mas›’na yeni 10 ülkenin kat›l›m›n›n eklenmesinin, K›br›s Rum Kesi-
mi’ni kabul etmemiz anlam›na gelmeyece¤ine dair yorumlarla her-
kes derin bir nefes alarak, virgülü koymufltuk. Ancak gelinen nokta-
n›n K›br›s’› tan›mam›z konusunda bizi ciddi boyutlarda s›k›flt›rd›¤›-
n› kabul etmemiz gerekiyor. Zira tam üyelik sürecinde her ülkenin
imzas›na olan ihtiyac›m›z kadar K›br›s Rum Kesimi’nin de imzas›na
hatta imzalar›na ihtiyac›m›z olaca¤› kesin.
Müzakerelerin bafllamas›na yönelik tüm  süreçlerin afl›ld›¤›n› ve

müzakerelere baflland›¤›n› düflündü¤ümüzde de, Türkiye’nin önün-
de çok önemli bir sürecin ve mücadelenin varoldu¤unun hepimiz
fazlas›yla bilincinde olmak durumunday›z. Her fleyden önce ve
önemlisi yaklafl›k 110.000 sayfadan oluflan müzakere metninin
40.000’e yak›n sayfas›n›n “tar›m” ana bafll›¤›ndan olufltu¤unu ve
bunun ne anlama geldi¤ini ve ülkemiz için ne denli kritik oldu¤unu
çok iyi alg›layarak müzakere süreçlerinde haz›r bulunmam›z gerek-
ti¤ini vurgulamadan edemeyece¤im.
Ucu aç›k olarak belirlenen müzakere sürecinin çok uzun bir sürece

yay›laca¤› yönünde bütün Türkiye’nin mutab›k oldu¤unu biliyoruz,
ama biz daha iflin bafl›nda, yani baflmüzakerecinin tespit edilerek
çal›flmalara biran önce bafllanmas› konusunda ciddi bir zaman kay-
bettik. Henüz önümüzde müzakerelerin bafllamas› için aflmam›z ge-
reken bir de K›br›s sorunu oldu¤unu da göz önünde bulundurur
isek, bundan sonraki süreç de art›k hiç zaman kaybetmememizin
muhakkak oldu¤unu düflünüyorum.
Türkiye’nin baflmüzakereci tespit konusunu biraz geciktirdi¤ini ka-

bul etmemiz gerekiyor. Asl›nda çok fazla söz edilmese de Fransa’da
gerçeklefltirilecek olan AB referandum sonuçlar›n›n beklendi¤ini
tahmin edebiliyoruz. Ancak gelen bask›lar Baflbakan’›n bu konuda
bir aç›klama yapmas›n› bir yerde zorunlu hale getirdi. Babacan’›n
gençli¤i ve dinamizmi ile Avrupal›’lar› etkileyece¤ini düflünmekle
beraber, tecrübesinin bu önemli görev için yeterli olup ol-
mayaca¤›n› hep birlikte önümüzdeki günlerde izliyor olaca¤›z. Biz-
ler sab›rs›z ve k›sa sürede yarg›lamay› seven bir toplum oldu¤undan
Babacan’›n iflinin zor oldu¤unu düflünüyorum, ama hepimizin bu
süreçte kendisine destek vermemizin flart oldu¤u inanc›nday›m.
Baflmüzakereci kadar kendisinin oluflturaca¤› dan›flman ve çal›flma
gruplar›n›n da bu süreçte çok önemli bir yere sahip olaca¤›n›,
Hükümet’in ve Ali Babacan’›n geç kalmadan farketmesini ve bu kez
daha h›zl› davranmas›n› diliyorum. Ülkemizde AB konusunda ger-
çek anlamda bilgi sahibi uzmanlar›n, akademisyenlerin, ve eski
bürokratlar›n varl›¤›n›, siyasi menfaat veya ayr›l›klar› gözönünde
bulundurmaks›z›n Çal›flma Gruplar›’n›n en k›sa sürede oluflturul-
mas›n›n bu sürece büyük katk› sa¤layaca¤›n› hat›rlat›yor, hepimize
“rastgele” diyorum. Sayg›lar›mla,

33 eekkiimm’’ee aazz kkaallaa......
Dr.Hakan Çınar
ARC Eğitim ve Danışmanlık
ankara@arc.com.tr • www.arc.com.tr

Halen aç›lm›fl 3 bin 154 petrol
kuyusundan y›lda yaklafl›k
572.5 milyon dolar de¤erinde

ham petrol üreten Türkiye, bu y›l dör-
dü denizde olmak üzere toplam 65
kuyu daha açacak.

Türkiye genelinde 4'ü deniz petrol
arama kuyusu olmak üzere 2005 y›-
l›nda toplam 65 kuyu aç›lacak. 2005
y›l›nda kuyu açacak flirketler ve saha-
lar› ise flöyle:

-TPAO 12 adedi ortak sahalarda ol-
mak üzere, 10 adet K›rklareli, 7 adet
Tekirda¤, 4 adet ‹stanbul, 6 adet Ad›-
yaman, 4 adet fianl›urfa, 3 adet Siirt,
6 adet Batman, 4 adet Diyarbak›r, 3
adet Adana, 2 adet Düzce, bir adet

Hatay, bir adet Mufl, bir adet Erzu-
rum, bir adet Zonguldak, bir adet
Samsun.
YYeerrllii ÜÜrreettiimm TTüükkeettiimmiinn YYüüzzddee 88..6600''››
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan› Hil-

mi Güler, Türkiye'de 2004 y›l›nda
üretilen ham petrolün

toplam tüketimin ancak yüzde
8.60'›n› karfl›lad›¤›n› bildirdi. Gü-
ler, 2004 y›l› petrol fiyat›n›n orta-
lamas› al›nd›¤›nda Türkiye'de
üretilen ham petrolün de¤erinin
ise yaklafl›k 572 milyon 523 bin
384 dolar oldu¤unu ifade etti.
Türkiye ayr›ca, 2004 y›l›nda ham
petrol ithalat›na 6 milyar 74 mil-
yon 589 bin 413 dolar, petrol

ürünleri ithalat›na ise 3 milyar 654
milyon 817 bin 197 dolar ödedi. Tür-
kiye, üretti¤i petrol ürünleri ih-
racat›ndan ise 1 milyar 167 milyon

517 bin 817 dolar girdi sa¤lad›.

Umudumuz petrol: 65 yeni kuyu aç›lacak
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AAllii CCooflflkkuunn ((SSaannaayyii VVee TTiiccaarreett BBaakkaann››::
OOssttiimm tteekknnoolloojjii iillee ssaahhaayyaa iinniiyyoorr
Türkiye’de de¤iflim süreci bafllad›. Bundan üç

y›l önce ekonominin döviz faiz ve borsa üçge-
ninde ç›rp›nd›¤› bir dönemden ekonomimiz
yat›r›m üretim ve ihracat seferberli¤ine geldi.
Bu dönüflümü hükümet tek bafl›na yapmad›.
Sanayici ve ifl adam› ile yapt›. Baflta KOB‹’ler ol-
mak üzere özel sektör kalk›nma öncüllü¤ünde
oluyor. fiu kan›tland› ki benim sanayicimin gi-
riflimcinin önündeki engeller kald›r›l›rsa hari-
kalar yarat›yorlar. Bunu en güzel örne¤ini de 

Ostim veriyor. Y›llar önce büyük mücadele-
lerle bafllayan, o günkü bürokratik engelleri
aflan Ostim teknoloji ile sahaya iniyor. Niçin
bunu söylüyorum; 1970’li y›lar›nda ‹stanbul’da
Sanayi Odas› Baflkan Vekili iken üniversite ile
iliflkiler görevi bana verilmiflti. O gün protokol-
ler yapt›k; sonuç alamad›k. Çünkü ideolojik
düflünceler ve önyarg›lar yap›lmas› gerekenle-
rin önüne set çekiyordu. Üniversitenin imkan-
lar›n› özel sektöre açmakla suç iflleyece¤iz psi-
kolojisi içinde idik. Sanayicinin de güveni yok-
tu. Yapt›¤›m ifli çalarlar diye. Araflt›rma gelifltir-
me, deneyler tamamen kapal› duvarlar içinde-
ki laboratuarlardan ç›k›yor. Yak›n zamana ka-
dar üniversitelerimizdeki bilim adamlar› sade-
ce bilimsel araflt›rmalar› yaparak tez çal›flmas›
yapar, Ar-Ge yapt›¤›n› zannederdi. Oysa onun-
la birlikte sanayicinin beklentilerine cevap ver-
mek önemliydi. TÜB‹TAK y›llard›r önemli ça-
l›flmalar yapt› ama orada da a¤›rl›k bilimsel ça-
l›flmalarda idi. fiimdi bilimle ihtiyaç kucaklafl›-
yor. Dolay›s› ile 17 üniversitede teknoloji gelifl-
tirme bölgesi kuruyor; 8’i aktif çal›fl›yor. TEK-
MER’lerle bir mühendis olarak iftihar ediyo-
rum. Gördük ki üniversite ve sanayici bir araya
gelirse oradan yeni bulufllar, yeni teknolojiler
ç›k›yor. Halk›m›z› bezdiren iflsizlik konusunda
tek reçete var. Üretim ve yat›r›m. Bunu gerçek-
lefltirmemiz laz›m. Bunun için iki pazar var. Bi-
ri al›c› bir sat›c›. Kapal› ekonomilerde pazar sa-
t›c› pazar›d›r. Üretir satar. Mal›n›n fiyat›n› am-
balaj›n› ayarlar, al›c› mahkumdur. Ama rekabe-
te aç›k serbest piyasa ekonomisi al›c› pazarlar-
d›r. Her ürünün rengine, ambalaj›na tüketici
karar verir. Ç›lg›n bir rekabet ça¤›na giriyoruz.
Bu ça¤da ayakta kalman›n tek çaresi teknoloji
gelifltirmeye önem vermektir. 

ZZaaffeerr ÇÇaa¤¤llaayyaann ((AASSOO BBaaflflkkaann››))::
AArr--GGee hhaarrccaammaallaarr›› 

ggiiddeerr ggöösstteerriilleemmiiyyoorr
Ostim yönetimine bölgenin geliflmesine olan

katk›s› için teflekkür ediyorum. Üniversite sana-
yi iflbirli¤inin önemini hepimiz kavram›fl bulu-
nuyoruz. Ostim, TÜB‹TAK, sanayi üniversite ve
kurumlar burada. Ar-Ge faaliyetlerine sanayinin
ay›rd›¤› fonun yetersiz oldu¤u vurguland›. Bu
do¤rudur, bu konuda sanayicinin de aktif alma-
s› gerekir. Ancak, dünyan›n tüm ülkelerinde
araflt›rma gelifltirme faaliyetleri için yap›lan har-
camalar iflletmeler taraf›ndan gider gösterilir,
ama bizim ülkemizde gider gösteremezsiniz.

Türiye’de sanayinin araflt›rma gelifltirme iflin-
de etkili olmas› için yap›lan harcamalar›n gider
say›lmas› gerekir. Hükümetin TÜB‹TAK’a arafl-
t›rma gelifltirme için verdi¤i fon 450 trilyon lira-
d›r. Ancak flunun alt›n› çizmek zorunday›m.
Dünyada araflt›rma gelifltirme için kamudan ay-
r›lan pay›n yan›nda yetersizdir ve 1/6 oran›nda-
d›r. Bugün ABD’de araflt›rma gelifltirmeye devlet
ve üniversitenin yapt›¤› toplam harcama 250
milyar dolard›r. Bu rakam bizim y›ll›k gayri safi
milli has›lam›zd›r. 

Almanya, Japonya gibi ülkeler araflt›rma gelifl-
tirme için 50 milyar dolar, 100 milyar dolar har-
c›yor. Bu alanda araflt›rma gelifltirme eleman›,
bilim adam› yetifltirme mecburiyetimiz de var.
Geliflmifl sanayi ülkelerinde her bin kifliye 13 ile
15 aras› araflt›rmac› düflerken, bizim ülkemizde
bin kifliye 1 araflt›rmac› düfltü¤ü görülüyor. 

DDrr.. SSaadd››kk EEnnggiinn KK››ll››çç ((OODDAAGGEEMM MMüüddüürrüü))::

AArr--GGee kkoonnuussuunnddaa iiddddiiaall›› oollaaccaa¤¤››zz
Türkiye üretmeye ve teknolojiye hasret.

Bunun için hepimiz buraday›z. Daha güzel
fleylere omuz omuza gidece¤iz. TÜB‹-
TAK’›m›z ve sanayi odalar›m›z ve bakanl›¤›-
m›zla daha iyisini yakalamaya gayret ede-
ce¤iz.

ODAGEM, küçük bir nokta ama çok önemli.
Biz burada baflar›y› birlikte görürsek, tüm Tür-
kiye’ye örnek olacak; ODAGEM’ler ço¤alacak-
t›r. TÜB‹TAK’a teflekkür ediyoruz. Teknokent ve
ÜSAM’larla Ar-Ge’ye destek verdiler. ODA-
GEM’ler bu meyvelerden biridir.

Bu oluflum, TÜB‹TAK’›n ÜSAM program› için-
dedir. Sanayi-üniversite iflbirli¤ini gelifltirmek
ve oluflturmak için muhteflem bir programd›r.

Proje ortaklar›m›z, ODTÜ, OSB ve Ostim Vak-
f›’d›r. Onun da ötesinde 17 sanayici orta¤›m›z
bulunuyor. Üniversite sanayi iflbirli¤ine örnek
gösterilebilecek dünyan›n say›l› Ar-Ge merkez-
lerinden biri haline gelmek istiyoruz. Bu süreç
içinde Ostim, yüksek teknolojilere aflina, onlar›
izleyen konuma gelecektir. Hedefimiz üniversi-
te-sanayi iflbirli¤ini gelifltirmek. Üniversiteleri-
mizde araflt›rma potansiyeli var, bilgi birikimi
var. E¤itim programlar› oluflturmak istiyoruz.
Ostim’in yap›s›na bak›nca önemli bafll›klar gö-
rüyoruz. Dan›flmanl›k hizmetleri vermeyi plân-
l›yoruz. Araflt›rma gelifltirme e¤itimi ve burs
vermek istiyoruz. Ostim’de birbirini tamamla-
yan bir yap› var; bunlar› kucaklamak istiyoruz,
hatta tüm Ankara sanayini kucaklamak istiyo-
ruz. Bütün üniversiteleri bu projenin içine çek-
meye çal›flaca¤›z. TÜB‹TAK deste¤i ile kurul-
duk. Kurumlar vergisi ve gelir vergisinden mu-
af›z. Yönetimden izin alarak ODTÜ ö¤retim ele-
manlar›n› bu merkezde de¤erlendirebilece¤iz.

OOrrhhaann AAyydd››nn 
((OOssttiimm OOSSBB YYöönneettiimm KKuurruulluu BBaaflflkkaann››))::

SS››rraaddaa kkuulluuççkkaa mmeerrkkeezzii vvaarr
Üniversite-sanayi iflbirli¤i konusuna önem

veriyoruz. ODTÜ ile di¤er bir projemiz de
ODTÜ Teknokent’in uzant›s› olan Ostim Ku-
luçka Merkezi’dir. Bu merkezimiz için tahsis
etti¤imiz 60 ifl yeri kapasiteli bina ile önü-
müzdeki günlerde hizmete sunulacakt›r. Sa-
nayi bakanl›¤›m›za teflekkür ediyoruz. Ba-
kanl›¤›m›z›n da katk›s› ile projeyi bir an önce
hayata geçirece¤iz. 

Say›n Bakan›m›z›n bize sürekli söyledi¤i ve
talepte bulundu¤u KOB‹ borsas› için de bu-
gün burada söz veriyoruz. KOB‹ Borsas› için
de ilk ad›m› ataca¤›z. 

AAhhmmeett MMiitthhaatt EErrttuu¤¤ 
((OODDAAGGEEMM YYöönneettiimm KKuurruulluu BBaaflflkkaann››))::

OODDAAGGEEMM öönnüümmüüzzüü aaççaaccaakk
Bugün bizim için adeta bayram günüdür.

Ostim kuruldu¤undan beri özlemini duydu-
¤umuz üniversite-sanayi iflbirli¤i ile ileri tek-
nolojiyi yakalamak, daha ucuz, daha çok da-
ha kaliteli ürünler üreterek, dünya pazarla-
r›nda k›ran k›rana rekabet edebilmek için ar-
kam›zda olacak sa¤lam bir ODAGEM’e ka-
vufltuk.

Rekabet rüzgarlar› önünde yaln›z de¤iliz.
Ürün mü gelifltirece¤iz, yeni bir teknolojiyi
kullanmak m› istiyoruz, yoksa yeni ufuklara,
araflt›rma dünyas›na yelken mi açmak istiyo-
ruz. Art›k yan› bafl›m›zda Ostim’de ODTÜ
baflta olmak üzere engin bilgi birikimini tafl›-
y›p önümüzü açacak, önder olacak bir ODA-
GEM var. 

ODAGEM projesi ODTÜ ve Ostim’in kurulufl
y›llar›ndan beri devam eden iflbirli¤i yapma
arzusunun ürünüdür. 

ODAGEM üniversite- sanayi iflbirli¤i kapsa-
m›nda TÜB‹TAK deste¤i ile kurulmufltur. ‹lk
kez bir sanayi bölgesi içinde ÜSAM kurul-
mufltur. Bu proje yeni yap›sal geliflmeleri de
sa¤layacak. 

Sanayi Bakanl›¤›’nca kurulan teknoloji böl-
gelerinin Ostim’deki öncü kurulufludur. He-
nüz yolun bafl›nday›z. Gelecek kuflaklar için
baflar›l› olmak zorunday›z. Birinci koflul;
inanmakt›r. 

Sanayiciler olarak baflta yönetim olmak
üzere bu kurulufla inanmak kendimize inan-
mak demektir. En iyiyi, en h›zl›y›, en güçlü-
yü, en esne¤i ve zoru baflarabiliriz. Rekabet-
te bir ad›m önde olabiliriz. 

ODAGEM bu bafl döndürücü global rekabet
dünyas›nda bir ö¤renme, ekip çal›flmas› ve
bir sinerji merkezidir. Projeye destek veren
üretim dostlar›na teflekkür ederiz.

Gelecek nesiller kendilerine minnettar ola-
cakt›r. KOSGEB’e, ODTÜ Teknokent’e, TÜB‹-
TAK’a ve Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’na Os-
tim ve ODAGEM’e verdikleri katk›lardan do-
lay› teflekkür ediyoruz.

OSTÜM OSB-
OrtadoÛu Teknik

Üniversitesi ißbirliÛi ve
TÜBÜTAK desteÛi ile

kurulan Ostim
OrtadoÛu Üleri Ümalat

Sistemleri ve
Teknolojileri Ar-Ge
Merkezi Sanayi ve
Ticaret Bakanı Ali

Coßkun’un da katıldıÛı
törenle hizmete açıldı.

Ostim k›sa ad› ODAGEM olan Ar-Ge
merkezine kavufltu. Sanayi ve Tica-
ret Bakan› Ali Coflkun’un da kat›ld›-

¤› törenle hizmete giren ODAGEM, baflta
Ostim olmak üzere tüm sanayicilerin Ar-
Ge taleplerine destek olacak. Bakan Cofl-
kun, küresel rekabette araflt›rma gelifltir-
me faaliyetleri ile teknolojik yenili¤in öne-
mini vurgularken, “Ostim teknoloji ile sa-
haya” iniyor dedi.

Aç›l›fl konuflmas›n› Ostim OSB Yönetim
Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n’›n yapt›¤› tö-
rende Ahmet Mithat Ertu¤, Dr. Engin K›-
l›ç, Ostim Sanayici ve ‹fl Adamlar› Derne¤i
(OS‹AD) Baflkan› Nihat Güçlü, ODTÜ
Rektör Asistan› Fatofl Yerman Vural, TÜB‹-
TAK Baflkan Yard›mc›s› Ömer Cebeci ve
Ankara Sanayi Odas› Baflkan› Zafer Ça¤la-
yan da birer konuflma yapt›lar. 

ODTÜ ve KOB‹’ler OST‹M’de bulufltu
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aa)) KKuurruummllaarr vveerrggiissii 
mmuuaaffiiyyeettii::
Teknoparklarda-yasadaki ad›y-

la teknoloji gelifltirme bölgele-
rinde flirket kuran, yat›r›m ya-
pan ve gerçeklefltirdikleri faali-
yetleri dolay›s›yla elde ettikleri
kazançlar›, Türkiye’nin Avrupa
Birli¤i üyeli¤inin gerçekleflti¤i
tarihe kadar gelir ve kurumlar
vergisinden müstesnad›r.

bb)) GGeelliirr VVeerrggiissii MMuuaaffiiyyeettii::
Bu bölgelerde ifl yapan gelir

vergisi mükellefleri, bölgedeki
yaz›l›m ve Ar-Ge faaliyetlerin-
den elde ettikleri kazançlar› ve
bölgedeki araflt›rmac› yaz›l›m-
c› Ar-Ge personelinin ücretleri
2013 y›l› sonuna kadar gelir
vergisinden muaft›r.

cc)) KKDDVV MMuuaaffiiyyeettii::
Türkiye’den serbest bölgeye

yap›lan mal ve hizmet sat›fl› ih-
racat say›ld›¤›ndan söz konusu
mal ve hizmetleri katma de¤er
vergisinden muaf tutulur.

dd)) DDii¤¤eerr VVeerrggii MMuuaaffiiyyeettlleerrii
Serbest bölgelerdeki ifllemler

her türlü vergi, resim, harç ve
fonlardan muaf tutulur. Banka
muamele vergisi al›nmaz.

ee)) VVeerrggiissiizz MMaakkiinnee vvee 
TTeeççhhiizzaatt AAll››mmllaarr››::
Gümrük hatt› d›fl›nda say›lan

serbest bölgelerde yurtd›fl›ndan
getirilen makine, teçhizat, yat›-
r›m mallar için gümrük vergisi,
di¤er vergiler ve fon ödenmez.

ff)) BBuu bbööllggeelleerrddee yyaabbaanncc›› sseerr--
mmaayyee mmeevvzzuuaatt›› ççeerrççeevveessiinnddee
yyaabbaanncc›› uuyyrruukklluu yyöönneettiiccii vvee yyee--

ttiiflflmmiiflfl,, vvaass››ffll›› AArr--GGee ppeerrssoonneellii
ççaall››flfltt››rr››llaabbiilliirr..

gg)) UUccuuzz EEnneerrjjii KKuullllaann››mm››::
Serbest bölgelerde elektrik ve

yak›t vergiden muaft›r. Dolay›-
s›yla ucuz enerji  kullan›m›
avantaj› vard›r.

hh)) SSeerrbbeesstt BBööllggeeddeenn 
GGeelliirr TTrraannssffeerrii::
Serbest bölgelerdeki faaliyet-

ler sonucu elde edilen kar ve
gelirler, istenilen bölgeye ver-
gilendirilmeden serbestçe 
transfer edilebilir.

ii)) ‹‹hhrraaccaatt FFiiyyaatt››nnaa 
MMaall SSaatt››nn aallaabbiillmmee::

Türkiye’den bölgeye yap›lan
sat›fllar ihracat say›ld›¤›ndan
bölgedeki yerleflik firmalar Ar-
Ge faaliyetleri için gerekli ham-
madde, ara mal› ve yatar›m mal-
lar›n› Türkiye’den ihracat fiyat›-
na KDV’siz alabilirler.

Görüldü¤ü gibi, Teknoloji
Gelifltirme Bölgelerinde faali-
yet gösterecek firmalara bir y›-
¤›n avantaj sa¤lanmaktad›r. Bu
firmalar tamamen yerli firma-
lar olabilece¤i gibi yüzde yüz
yabanc› sermayeli firmalar da
olabilmektedir. Keza bu bölge-
lerde dövizle al›fl verifl yap›la-
ca¤›ndan firmalar›n iflletme
sermayelerini enflasyon kar›fl-
s›nda korumalar› da mümkün
olabilecektir. 

Önümüzdeki ay Türkiye’deki
teknoparklar ve teknoparklar-
daki yat›r›m konular›n› bilgile-
rinize sunmaya çal›flaca¤›m. 

Veli Sar›toprak 
TTÜÜSS‹‹AAVV YYöönneettiimm KKuurruulluu BBaaflflkkaann››

Teknoparklar (2)
TTeekknnooppaarrkkllaarr››nn aavvaannttaajjllaarr››

NNiihhaatt GGüüççllüü ((OOSS‹‹AADD BBaaflflkkaann››))::

TTeekknnoolloojjii bbaa¤¤››mmll››ll››¤¤››nnddaann 
kkuurrttuullmmaall››yy››zz

Bu proje, uzun y›llard›r hakl› veya haks›z ge-
rekçelerle baflar›l› olamad›¤›m›z Ar-Ge ve tek-
noloji gelifltirme faaliyetlerimize katk› verecek
bir projedir. Sanayimiz d›flar›dan transfer edil-
mifl teknoloji çöplü¤ü haline gelmifltir. Daha
fazla ihracat yapabilmek için, küresel pazarda
rekabet edebilmek ve teknolojide d›fla ba¤›ml›-
l›ktan kurtulmam›z için Ar-Ge faaliyetleri yap-
mak zorunludur. D›fla ba¤›ml› teknoloji trans-
feri k›sa vadede kârl› gibi gözükmekle birlikte,
uzun vadede ekonomide yaratt›¤› tahribat
yüksek oluyor. ODAGEM’i sanayicimizin reka-
bet gücünü art›racak, yabanc› teknolojiye olan
ba¤›ml›l›¤›m›z› azaltacak önemli bir proje ola-
rak bak›yoruz. Üniversite-sanayi iflbirli¤ini ge-
lifltirecek ve Ostimli sanayiciyi Türkiye’ye ve
dünyaya açacakt›r.

FFaattooflfl YYeerrmmaann VVuurraall 
((OODDTTÜÜ RReekkttöörr DDaann››flflmmaann››))::

OODDTTÜÜ ssaannaayyiicciinniinn yyaann››nnddaa
ODTÜ bundan befl y›l önce “Türkiye Arafl-

t›rmalar›” ad›yla yeni bir projeye öncülük et-
ti ve bir üniversiteler a¤› kurarak araflt›rma-
lar›n sadece yay›na yönelik bireysel araflt›r-
malar olmas› yerine, Türkiye’nin sorunlar›na 

odaklanan, ülkemize katma de¤er yaratarak
toplumsal yarara dönüfltüren bir amaç edin-
di. Bu ba¤lamda hepinizin yak›ndan izledi¤i
Teknokent’i kurdu. Bugün orada 150 firma-
m›z 2 bin çal›flan ile ODTÜ yerleflkesinde e¤i-
tim kurumu ile el eledir. Hem ülkemize hem
de uluslar aras› pazara birçok ürün üretmek-
te, ihracat yaratmakta, katma de¤er yarat-
maktad›r. 

Yine ayn› zamanlarda “yayg›nlaflt›r›lm›fl
ulusal ve uluslar aras› projeler” bafll›¤› alt›n-

da bir dizi projeler bafllatt›k. Bugün ODTÜ
yerleflkesinde gerek kendi Teknokentimizde,
gerek çeflitli sanayi kurulufllar›m›zla birlikte,
gerekse uluslar aras› platformlarda yaklafl›k
60 milyon dolarl›k araflt›rma projesi gerçek-
lefltirilmektedir. 

Çok büyük bir mutlulukla ifade etmek isti-
yorum ki, bu projelerin yar›s› uluslararas›d›r.
Kalan k›sm› Devlet Planlama Teflkilat› ve TÜ-
B‹TAK taraf›ndan desteklenen projelerdir, sa-
vunma sanayi taraf›ndan desteklenen, Sana-
yi Bakanl›¤›m›zca desteklenen projelerdi. 

ODTÜ bugün sanayicinin yan›na geldi. Üre-
tim merkezi Ostim’e gelerek ODAGEM’i kur-
du. Di¤er sanayi merkezlerimize ve üniversi-
telere örnek olmas›n› diliyorum.

ÖÖmmeerr CCeebbeeccii ((TTÜÜBB‹‹TTAAKK BBaaflflkkaann YYaarrdd››mmcc››ss››))::
SSaannaayyii kkeessiimmii aarraaflfltt››rrmmaayyaa ddaa--

hhaa ffaazzllaa ffoonn ssaa¤¤llaammaall››

Bugün mutlu bir gündeyiz. Sanayici ve üni-
versite evlili¤i yaflan›yor. “Ostim ve ODTÜ ev-
leniyor” dediler. TÜB‹TAK olarak bundan ay-
r›ca mutluluk duyuyoruz. Üniversite sanayi
ortak araflt›rma projeleri var. Bunlardan OD-
TÜ ve Ostim aras›nda oluflan ODAGEM faali-
yete geçiyor. 

TÜB‹TAK, sanayici ve üniversite bir araya
geliyorsa destek veriyor. Üniversiteler arafl-
t›rmalar›n› sanayi ihtiyaçlar›na yönelik ola-
rak gerçeklefltirme imkân› buluyor. Üretime
katk› veriyor. TÜB‹TAK bu araflt›rma hizmet-
lerine destek veriyor. Sanayisi geliflmifl ülke-
lerde araflt›rma faaliyetlerini fonlama ve yü-
rütme faaliyetleri içinde sanayici pay› çok bü-
yük. ABD’de sanayi kesimi ülkenin tüm arafl-
t›rma faaliyetlerinin %63’ünü fonlarken,
%69 oran›nda kullan›yor. Japonya’da %74-
74, Almanya’da %65 fonlarken %69 oran›n-
da kullan›yor. Rusya’da %33 fonluyor %70
kullan›yor. Türkiye’de ise ters oranlar var. Sa-
nayi kesimi araflt›rmalar›n % 43’ünü fonlu-
yor %33’ünü kullan›yor.Yani bu noktada kü-
çülme söz konusu ise, sanayi küçülüyor. Tür-
kiye’de araflt›rma faaliyetlerinin sanayici ke-
sim taraf›ndan fonlanma oran› da, kullan›m
oran› da yükseltilmeli. 

ODAGEM gibi üniversite-sanayi iflbirli¤i ile
kurulan Ar-Ge merkezlerinde sanayicimizin,
tek bafl›na rekabet edemedi¤i araflt›rma faali-
yetlerinin bu kadar da zor olmad›¤›n› göre-
ceklerini, daha fazla araflt›rma yapacaklar›n›
ve fon sa¤layacaklar›n› düflünüyorum. 

TÜB‹TAK-ÜSAMP, Üniversite-Sa-
nayi Ortak Araflt›rma Merkezle-
ri Program› çerçevesinde OD-

TÜ- Ostim iflbirli¤i ve TÜB‹TAK deste-
¤iyle kurulmufl bir Ar-Ge Merkezidir. 

TÜB‹TAK-ODAGEM, Ostim Organize
Sanayi Bölge Müdürlü¤ü ve Orta Do¤u
Teknik Üniversitesinin kuruculu¤unda,
17 Ostim sanayi kuruluflunun ortakl›¤›
ve katk›s›, Ostim Vakf›n›n ve TUB‹TAK’
›n mali destekleri ile kuruldu.

TÜB‹TAK-ODAGEM Yönetim Kuru-
lu, TÜB‹TAK-ÜSAM Program› Uygula-
ma Esaslar›n›n öngördü¤ü flekilde, OD-
TÜ, TÜB‹TAK ve Ostim Organize Sana-
yi Bölge Müdürlü¤ünün birer temsilci-
siyle alt› Ostim sanayicisinden oluflu-
yor.

Merkez Müdürü ODTÜ ö¤retim üye-
sidir. Merkez çal›flanlar› merkez müdü-
rü ve proje esasl› Ar-Ge elemanlar›n-
dan olufluyor.

TTÜÜBB‹‹TTAAKK--OODDAAGGEEMM’’iinn 
mmiissyyoonnuu::

Üniversite–sanayi iflbirli¤ine örnek
gösterilebilecek dünyan›n say›l› Ar-Ge
mükemmeliyet merkezlerinden biri ha-

line gelmektir. Bu süreç içinde OST‹M,
dünya piyasas›nda yer edinmifl yüksek
teknoloji ürünleri üretebilen bir sanayi
bölgesi düzeyine gelecek; ODTÜ, yük-
sek teknoloji ve bilim üreten, yüksek
düzeyde e¤itim veren dünyan›n say›l›
üniversitelerinden biri olacakt›r.

Rekabet gücünüzü teknolojiniz be-
lirliyor.

- Ürünlerimi nas›l daha kaliteli hale
getirebilirim?

- Geliflen teknoloji ne zaman nas›l bir
talep oluflturacak?

- Gelecekteki talepleri tam zaman›n-
da karfl›lamak için flu an ne yapmal›-
y›m?

- De¤iflen piyasa koflullar›nda reka-
bet gücümü nas›l koruyabilirim?

- ‹flletmemi nas›l daha verimli hale
getirebilirim?

- Maliyetlerimi artt›rmadan nas›l uz-
man personel çal›flt›rabilirim?

- Kapasitesinin düflük bir k›sm›n›
kulland›¤›m yaz›l›m, Arge personeli
vb. kaynaklar› nas›l ihtiyac›m kadar
de¤erlendirebilirim. ‹fl durumuna göre
istersem 0 kaynak kullan›m›, istersem
maksimum kaynak kullan›m› yapabilir
miyim?

Tüm bu sorular›n cevab› ortak bir
araflt›rma merkezinin kurulmas›ndan
geçiyor. ÜSAMP (Üniversite- Sanayi
Ortak Araflt›rma Merkezleri Program›)
ad› verilen bir program bu konuda çö-
züm üretmektedir.

SSiisstteemmiinn AAvvaannttaajjllaarr››

1.ÜSAMP’›n bütçesinin yar›s›n›
TÜB‹TAK karfl›lamaktad›r. Örne¤in sa-
nayiciler 50.000 dolar kat›l›m sa¤larsa
TÜB‹TAK’ da 50.000 dolar kat›l›m sa¤-
lamaktad›r. 

2.Bir üniversitenin bilimsel deste¤i
al›nmaktad›r. Ancak sadece üniversite
kaynaklar›n› kullan›lmas› zorunlu de-
¤ildir. Üniversitenin yan›nda di¤er tek-
nik kaynaklarda kullan›labilir. 

OOSSTT‹‹MM ÜÜSSAAMMPP PPRROOJJEESS‹‹NN‹‹ 
NNAASSIILL YYÜÜRRÜÜTTEECCEEKK??

Ostim ÜSAMP Projesi ODTÜ (Orta-
do¤u Teknik Üniversitesi) ile birlikte
yürütülecektir. Merkez ODAGEM ola-
rak an›lacakt›r. ODAGEM’e Ostim’de
kurulacak sanayicimizin kolayca bafl-
vurusu sa¤lanacakt›r.

TÜBİTAK-ODAGEM 
OSTİM Ortadoğu İleri İmalat 

Sistemleri ve Teknolojileri Ar-Ge Merkezi

ODAGEM nedir?
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Daha önce kabul edilen, ancak Anayasa
Mahkemesi taraf›ndan iptal edilen Be-
lediye Kanunu TBMM’de yeniden gö-

rüflülürken, OSB’lerin beklentisi de gerçek
oldu. ‹flyeri Açma ‹zni, yani GSM’ler ile çal›fl-
ma ruhsatlar›, OSB’ler taraf›ndan verilebilir
hale geldi. OSB’deki kurulufllar her türlü
izin ve ruhsatlar›n› art›k OSB’lerden alabile-
cekler. 

‹flyeri açma izni, daha önce Birinci S›n›f
Gayr› S›hhi Müessesler için Sa¤l›k Bakanl›¤›,
‹kinci S›n›f Gayri S›hhi Müesseseler için ise
‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü taraf›ndan verilmektey-
di. Yerel Yönetim Yasalar› ile Birinci S›n›f
Gayr› S›hhi Müessese Ruhsatlar›n› verme
yetkisi Büyükflehir Belediyelerine, ‹kinci S›-
n›f Gayri S›hhi Müessese Ruhsat›n› verme
yetkisi ise ilçe belediyelerine geçmiflti.
Üçüncü s›n›f Gayr› S›hhi Müessese Ruhsatla-
r› ise eskiden beri ‹lçe Belediyeleri taraf›n-
dan verilmekteydi. Ancak yeni düzenleme
ile sanayicilere en yak›n, yerinden yönetim
hizmet birimi olan OSB’lere, bu yetkiler dev-
redilmifl oldu. ‹flyerleri Bölge Müdürlü-
¤ü’nden Birinci veya ‹kinci S›n›f Gayri S›hhi
Müessese Ruhsatlar› ile çal›flma ruhsatlar›n›
alabilecekler.

Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesi ile
OSB’lerin daha önce kazanm›fl oldu¤u ‹mar
Uygulamas›na iliflkin haklar› aynen korun-
du. As›l önemli olan 85 inci maddeye yap›-
lan ilave ile OSB içinde “ifl yeri açma izni
(GSM)” ve “çal›flma ruhsat›” verilmesi yetki-
si OSB’lere verildi. Sadece harçlar ilgilisin-
den tahsil edilip, ilgili idareye OSB taraf›n-
dan ödenecek.

OSB"ler taraf›ndan memnunlukla karfl›la-
nan bu yasa, harçlar›ndan mahrum kalma-
yan belediyeleri de fazla üzmemifl oldu.

GGeebbzzee OOSSBB BBööllggee MMüüddüürrüü 
OOkkaann ÇÇaa¤¤llaarr::

OSB’lerde arsas› olan ve yer açmak isteyen
sanayiciler uzun süren bürokratik ifllemler
yapmak zorunda kal›yorlard›. Tam 303 imza
al›nmas› gerekiyordu, düflünebiliyor musu-
nuz? ‹flte bu kanun hükmü ile izinlerin hep-
si bir yerden OSB’lerden al›nacak. Yerinden
yönetim birimi kurulmufl gibi oldu. Türki-
ye’deki tek durak ofisi olarak görülebilecek
yer OSB oldu. Düflünün; Gebze ile Kocaeli
merkez aras›nda 60 km’lik mesafe var. Bura-
da 303 imzay› toplamak için sürekli git gel
çilesi oluyordu. Bu karar›n ç›kmas› ile art›k
sadece bu bölge içinde bütün ifllemler k›sa
süre içinde bitirilecek. Yani yerinde her fleyi
yapacaklar. Bu yerinden yönetimin en güzel
örne¤i. Örne¤in; ‹rlanda da Agensy diye bir
model var. Bu modele göre sanayi odalar›
kendilerine ba¤l› olan kurulufllar›n izin,

ruhsat al›m›, tan›t›m, altyap› ifllemleri gibi
bütün iflleri ayn› yer taraf›ndan yap›l›yor.
fiimdi bu karar ile OSB’ler tek durak olacak.
Sanayici OSB’lere gelecek ve tüm ifllemlerini
yapabilecek. Her fley denetim içinde olacak.
Burada ne rüflvet kalacak ne baflka bir sorun.

Elektrik ve do¤algaz da¤›t›m, iletim hakk›
veren taslak ile ilgili olarak da flunlar› söyle-
yebilirim. OSB’ler aras›ndaki haks›z rekabet
kalkm›fl oluyor. Daha önce bu konuda altya-
p›s›n› kuran, büyük yat›r›mlar yapan
OSB’ler bu altyap›lar›n› ‘TEK’e devretmek
zorunda b›rak›lm›flt›. Fakat bizim gibi büyük
OSB’ler haklar›n› kullanmaya devam ediyor-
du. Bu nedenle de OSB’ler aras›nda haks›z
rekabet oluyordu. Bu haks›z rekabet, bu ka-
rar ile ortadan kalk›yor. Ayr›ca OSB özel ol-
mas›na karfl›n kendi yapt›¤› yat›r›m› baflka
bir kuruma devretmek zorunda b›rak›l›yor-
du. Yani özeli özellefltirme gibi bir fley vard›.
Bu karar ile bundan da kurtulmufl olunacak.

GGaazziiaanntteepp 
OOSSBB YYöönneettiimm KKuurruulluu BBaaflflkkaann›› 
CCaahhiitt NNaakk››ppoo¤¤lluu::

OSB’lerin inflaat ruhsat›n› kendileri veri-
yor. ‹flyeri açma ruhsat›n›n da OSB’ler tara-
f›ndan verilmesi sanayiciyi rahatlatacak.
OSB’nin denetlemesi için de kolayl›k olacak.
Sanayiciler bir iflyeri açarken birçok dokü-
man ile u¤raflmak zorunda kal›yorlar. Ayr›ca
zaman yönünden çok uzun sürelerde bekli-
yorlar. Bu kanun ile bir flirket sadece bir bel-
ge ile bize baflvurarak k›sa bir sürede ifllem-
lerini yapabilecek. Bizim gelir elde etme ön-
celi¤imiz yok. Bizim amac›m›z sanayicilerin
ifllerini h›zl› ve kolay yapmas›, hizmetleri en
iyi flekilde alabilmesidir.

Elektrik ve do¤algaz konusundaki taslakla
ilgili olarak da flunlar› söyleyebilirim:

Do¤ru olan elektrik üretim da¤›t›m ve tica-
ret faaliyetlerinin OSB’lere verilmesidir.
Çünkü altyap› dahil her fleyi OBS’ler yap›-
yor. Örne¤in, Gaziantep 4’üncü sanayi böl-

gesine 25 trilyon liral›k bir altyap› yat›r›m›
yapt›k. Elektrik, su ve do¤algaz altyap›s›n›
kuruyoruz. Bu çal›flmam›z y›l sonuna kadar
tamamlanm›fl olacak. Düflünün biz hizmet
vermek için, ucuza sanayicilerimize altyap›
hizmetlerini götürmek istiyoruz. Fakat bafl-
kas› sadece kar amaçl› olarak buraya gele-
cek ve altyap› hizmetlerini satacak. Bu bizce
yanl›fl olur. Biz her zaman nas›l ucuza vere-
biliriz diye çal›fl›yoruz. Zaten böyle bir fley
yoksa OBS’lerin kurulma amac› olmuyor. O
zaman sanayici flehir içinde flirketini kurar.
Zaten altyap› dahil her fleyi belediye yap›yor.
O zaman OBS’lerin amac›
kalm›yor. Bu karar asl›n-
da daha önce 4562 kanu-
nu ile OBS’lere tan›nm›flt›
fakat EPDK kanunu ile
ters düfltü¤ü gerekçesiyle
elimizden al›nm›flt›. Bu
karar ile bu hakk›m›z bi-
ze yeniden verilecek. Bi-
ze göre geç kal›nm›fl bir
karar. ‹nflallah Cumhur-
baflkan› taraf›ndan da ka-
bul edilerek yasa haline
gelir.

KKaayysseerrii 11.. OOSSBB BBööllggee MMüüddüürrüü 
OOrrhhaann YYüükksseell::  

Yeni kanunun sanayicilere büyük yararlar›
olaca¤› inanc›nday›z. Özellikle sanayicinin
yat›r›ma devam etmesi için bu kanun önem-
lidir. Sanayiciler cayd›r›c› bürokratik ifllem-
ler yerine ifllemlerini OSB’lerden h›zl› bir bi-
çimde yapacaklar.

Elektrik ve do¤algaz da¤›t›m› konusunda
ise OSB’ler zaten her altyap› hizmetini ken-
dileri oluflturuyor. Kayseri Organize Sanayi
Bölgesi 23 milyon 500 bin metrekare alana
kurulmufl bir OSB ve buran›n tüm altyap› ça-
l›flmalar› OSB taraf›ndan yap›l›yor. Bu ne-
denle bu yetkilerini OSB’ye vermesi zaten
gerekli. Bunun sonucunda maddi yöndeki

iyileflmeler olacak. Kayseri OSB elektrik üc-
retinin en az ucuz oldu¤u OSB, di¤er OSB’le-
re göre yüzde 11 oran›nda daha ucuz. Bu ka-
rar sonras›nda OSB bunu daha da düflürebi-
lir, ya da indirim yerine o parayla hizmetle-
re a¤›rl›k verebilir.

BBuurrssaa TTiiccaarreett vvee SSaannaayyii OOddaass›› 
OOSSBB BBööllggee MMüüddüürrüü 
SSuuaatt ÖÖzzeell:: 

Bu kanun asl›nda OSB’lere maddi yönden
bir art› sa¤lamayacak aksine yük getirecek.
Çünkü bu kararda al›nan ücretlerin beledi-
yelere ödenece¤i belirtiliyor. Yani al›nan
tüm ücretler belediyelere verilecek ve karfl›-
l›¤›nda OBS’ler ücret alamayacak. Bunun
yan›nda bu ifllemler için personel istihdam
edecek. ‹fli yapaca¤›z fakat maddi kazanç ol-
mayacak. Teflekkülünü oluflturmufl OBS’ler
için bu çok fazla bir yük getirmez. Fakat sa-
nayici için bu karar›n büyük faydalar› var.
Çünkü sanayiciler belediyelerde birçok pro-
sedür ile u¤rafl›yor. OBS’lerde ise bu prose-
dürler olmayacak ve sanayici rahat edecek.

Elektrik ve do¤algaz konusunda ise daha
önceki kanunla bölge da¤›t›m flebekesini
kurmufl, altyap›lar›n› tamamlam›fl OSB’ler
flebekelerini devretmek zorunda kalm›flt›.
fiimdi al›nacak kararla bu haklar›m›z geri
verilecek. Da¤›t›m flebekeleri yeniden
OSB’lere verilecek. Zaten bu flebekelere ba-
kan, kontrol eden, tamir eden hep OSB’lerdi
. Kaçak zaten yok, sorun yok.

‹‹ssttaannbbuull DDeerrii OOSSBB BBööllggee MMüüddüürrüü 
ÇÇeettiinn BBaahhaadd››rr:: 

Daha önce sanayiciler iflyeri ruhsat›n› Sa-
nayi Bakanl›¤›’ndan, flehir içinde bulunanlar
ise belediyelerden al›yorlard›. Yani çok fazla
prosedür vard›. Sanayiciler için bu prose-
dürler ve zaman kayb› ortadan kalkacak.
Denetimi zaten OSB’ler yap›yordu ve flimdi
ruhsat verme ve iflyeri açma yetkisi de
OSB’lere verilecek. Ancak bu konuda yap›-
lanmas› bulunmayan OBS’ler de var. Bunlar
ya d›flar›dan anlaflmalarla bu konuyu çözü-

me kavuflturacak ya da kendi bünyesinde bu
ifllemler için yer açacaklar.

Elektrik ve do¤algaz da¤›t›m›na iliflkin ya-
sa tasla¤› konusunda ise OSB kanunu ve
EPDK kanunu aras›ndaki uyuflmazl›k nede-
niyle bu konuda büyük sorunlar yaflan›yor-
du. Birçok OSB, EPDK ile mahkemelik oldu.
Bu karar ile OSB’ler enerji iletimi ve da¤›t›-
m›n› alarak idari yönden daha güçlü hale ge-
lecekler. Maddi aç›dan da baz› art›lar› yafla-
nacak. Fakat Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›’n›n yapt›-
¤› bir yasa tasar›s› var. “Planlama ve ‹mar Ya-
sa Tasar›s› Tasla¤›”na göre,

OSB’lerin kendi bölgeleri için imar plan›
yapma ve uygulama haklar› ortadan kal-
kacak, eskiden oldu¤u gibi bu hak
belediyelere devredilecek. Bunun  yasalafl-
mamas›n› umuyoruz.

Belediyelerin bazÝ yetkileri OSBÕlerde
OSB’leri yakından ilgilendiren Kanun Tasarısı, meclisin tatile girmeden önceki son gününde TBMM Genel
Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. OSB’lere, “İşyeri Açma İzni” ve “Çalışma Ruhsatı” verme yetkisi tanındı.

44556622 SSaayy››ll›› OOSSBB KKaannuunnuu’’nnuunn 44.. MMaaddddeessiinniinn 66.. FF››kkrraass›› 

““YYüürrüürrllüü¤¤ee ggiirreenn mmeevvzziiii iimmaarr ppllaann››nnaa ggöörree aarraazzii kkuullllaann››mm››,, yyaapp›› vvee tteessiisslleerriinn pprroojjee--
lleennddiirriillmmeessii,, iinnflflaass›› vvee kkuullllaann››mm›› iillee iillggiillii rruuhhssaatt vvee iizziinnlleerr iillee iiflflyyeerrii aaççmmaa vvee ççaall››flflmmaa
rruuhhssaattllaarr›› OOSSBB ttaarraaff››nnddaann vveerriilliirr vvee ddeenneettlleenniirr.. ‹‹flflyyeerrii aaççmmaa vvee ççaall››flflmmaa rruuhhssaatt››nn››nn vvee--
rriillmmeessii ss››rraass››nnddaa iiflflyyeerrii aaççmmaa vvee ççaall››flflmmaa rruuhhssaatt››nnaa iilliiflflkkiinn hhaarrççllaarr,, OOSSBB ttaarraaff››nnddaann
ttaahhssiill eeddiilleerreekk iillggiillii bbeelleeddiiyyee vveeyyaa iill öözzeell iiddaarreessii hheessaabb››nnaa yyaatt››rr››ll››rr..””

fifieekklliinnddee ddee¤¤iiflflttiirriillmmiiflflttiirr..

44662288 SSaayy››ll›› EElleekkttrriikk PPiiyyaassaass›› KKaannuunnuu’’nnuunn 
22.. MMaaddddeessiinnee EEkklleenneenn FF››kkrraass›› HHüükkmmüü

""gg)) 44556622 ssaayy››ll›› OOrrggaanniizzee SSaannaayyii BBööllggeelleerrii ((OOSSBB)) KKaannuunnuunnaa ggöörree kkuurruullaann OOSSBB
ttüüzzeell kkiiflfliilliikklleerrii;; oonnaayyll›› ss››nn››rrllaarr›› iiççeerriissiinnddee üürreettiimm,, ddaa¤¤››tt››mm vvee ttiiccaarreett ffaaaalliiyyeettllee--
rriinnddeenn bbiirr vveeyyaa bbiirr kkaaçç››nn›› yyeettkkiillii oorrggaannllaarr››nn››nn kkaarraarr›› iillee yyaappaarr.. OOrrggaanniizzee ssaannaayyii
bbööllggeelleerrii kkaatt››ll››mmcc››llaarr››,, OOSSBB yyeettkkiillii oorrggaannllaarr››nn››nn kkuurrdduu¤¤uu flfliirrkkeett ççeerrççeevveessiinnddee
sseerrbbeesstt ttüükkeettiiccii ssaayy››ll››rr.. AAnnccaakk kkuurruullaann flfliirrkkeett,, üürreettiimmii vveeyyaa ttooppttaann aall››mm›› nneeddee--
nniiyyllee OOSSBB iiççiinnddeekkii sseerrbbeesstt ttüükkeettiicciilleerree ppiiyyaassaaddaa bbuullaabbiillddiikklleerrii ffiiyyaattllaarr››nn üüzzee--
rriinnddee eelleekkttrriikk ssaattaammaazz.. BBuu hhaallddee ssaaddeeccee OOSSBB iiççii eelleekkttrriikk ddaa¤¤››tt››mm bbeeddeellii aall››nn››rr..
OOrrggaanniizzee ssaannaayyii bbööllggeelleerriinniinn ss››nn››rrllaarr›› iiççeerriissiinnddee oolluupp,, ddaahhaa öönnccee bbeeddeellssiizz
oollaarraakk vveeyyaa sseemmbboolliikk bbeeddeell iillee TTEEDDAAfifi''aa ddeevviirr eeddiilleenn ddaa¤¤››tt››mm flfleebbeekkeelleerriinniinn
mmüüllkkiiyyeettii vvee iiflfllleettmmee hhaakkllaarr›› aalltt›› aayy iiççiinnddee aayynn›› bbeeddeellllee OOSSBB''lleerree ddeevviirr eeddiilliirr.."" 

OSB Yöneticileri
Ne Dedi?
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Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 10,6 iken genç işsizlerin oranı yüzde 21,3’e kadar ulaştı.
İşsizlik daha çok şehirlerde yoğunlaşıyor. Bakan Murat Başesgioğlu, gençlere eğitim tavsiye etti. 

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kan› Murat Baflesgio¤lu, her 5
gençten birinin iflsiz oldu¤unu

belirterek, Türkiye'nin iflsizli¤i alt
etmesi gerekti¤ini söyledi. Baflesgi-
o¤lu, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤› Ostim Hizmet Merkezi ‹fl-
birli¤i Protokolü imza törenine ka-
t›ld›. 

Ostim'deki Ç›rakl›k E¤itim ve Ö¤-
retim Vakf›’nda düzenlenen tören-
de konuflan Baflesgio¤lu, Türki-
ye'nin en önemli sorunlar›n›n ba-
fl›nda iflsizlik ve istihdam›n geldi¤i-
ni söyledi. 

“Türkiye’nin iflsizli¤i alt etmesi
gerekiyor” diyen Baflesgio¤lu, Tür-
kiye’de genç iflsizlik oran›n›n yük-
sek oldu¤unu söyledi. Baflesgio¤lu,
genel iflsizlik oran› yüzde 10,6 iken
genç iflsizlerin oran›n›n 21,3 oldu-
¤unu belirterek, “Her 5 gençten bi-
rinin iflsiz oldu¤u gerçe¤iyle karfl›
karfl›yay›z” diye konufltu. Hüküme-
tin iflsizli¤i azaltmak için gerekli ça-
l›flmalar› yapt›¤›n› anlatan Baflesgi-
o¤lu, istihdam›n art›r›lmas›na gay-
ret ettiklerini söyledi. 

BBaakkaann:: 
KKeennddiinniizzii yyeettiiflflttiirriinn 

Baflesgio¤lu, iflsizlere, “‹flsizlik
karfl›s›nda kaderinizle baflbafla de-
¤ilsiniz. Zor gününüzde yan›nda-

y›z. Sesinizi duyuyor ve yüre¤imiz-
de hissediyoruz. ‹mkanlar› seferber
etme gayreti içindeyiz. Belli bir be-
ceriye sahip olman›z laz›m. Art›k
vas›fs›z ifl gücü piyasada yer bula-
m›yor. Tavsiyem, kendinizi yetiflti-
rin” diye seslendi. 

Bakan Baflesgio¤lu, 2004 y›l›nda
936 bin kifliye ifl imkan› sa¤land›¤›n›
belirterek, “‹flsizli¤i çözmenin sihirli
anahtar› yok. Sürekli ve istihdam
art›r›c› büyümenin gerçekleflmesi
laz›m. Türkiye'nin her y›l yüzde 6
büyüme göstermesi gerekir, yüzde 4
5 büyüme yetmez. Geçen y›l Türki-
ye yaklafl›k yüzde 9 oran›nda büyü-
me gerçekleflti” diye konufltu. 

‹‹flflssiizzllii¤¤ee kkaarrflfl›› ssiihhiirrllii 
aannaahhttaarr yyookk 

Aktif istihdam programlar›n›n uy-
gulanmas› gerekti¤inin alt›n› çizen
Baflesgio¤lu, siyasi ve ekonomik is-
tikrar devam etti¤i sürece iflsizli¤in
çözümlenebilece¤ini söyledi. Ba-
flesgio¤lu, hedeflerinin iflsizli¤i
yüzde 10 seviyelerine indirmek ol-
du¤unu, s›f›rlaman›n mümkün ol-
mad›¤›n› kaydetti. . 

Ostim Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ay-
d›n, ifl ve afl bulman›n yolunun
kaliteli üretimden geçti¤ini, bunun

da e¤itimle olaca¤›n› söyledi.
Konuflmalar›n ard›ndan Bakan
Baflesgio¤lu ile Ayd›n, protokolü
imzalad›. 

Baflesgio¤lu, törenin ard›ndan,
Avrupa Komisyonu’nun katk›lar›yla
oluflturularak Türkiye ‹fl Kurumu
taraf›ndan yürütülen 

“Ostim ‹nsan Kaynaklar› E¤itim
Merkezi Projesi” kapsam›nda e¤i-
tim alan kursiyerlerin sertifi-
kalar›n› verdi.

Her befl gençten biri iflsiz 

Kamuda, yeni yat›r›m yasa¤›
2006 y›l›nda da devam edecek.
Devlet Planlama Teflkilat›, 2006-

2008 dönemi yat›r›m program› haz›r-
l›klar›n› bafllatt›. DPT’nin bu amaçla
haz›rlad›¤› genelge ile 2006-2008 dö-
nemi yat›r›m politikas› ve öncelikleri
belirlendi. Buna göre kamu yat›r›mla-
r› Orta Vadeli Programda yer alan po-
litikalara uygun bir flekilde, öncelikli

sosyal ihtiyaçlar› gidere-
cek ve üretken faaliyet-
leri destekleyecek nite-
likteki alt yap›ya yönlen-
dirilecek. 

Kamu yat›r›mlar› böl-
gesel kalk›nma ve bölgeleraras› ge-
liflmifllik farklar›n›n azalt›lmas›nda
etkili bir araç olarak kullan›lacak,
yat›r›m tahsislerinde Kalk›nmada
Öncelikli

Yörelerin kalk›nmas›na h›z kazan-
d›r›c› ekonomik ve sosyal altyap› ya-
t›r›mlar›yla istihdam a¤›rl›kl› proje-
lere öncelik verilecek.

2006-2008 döneminde kamu yat›-
r›m harcamalar›nda e¤itim, sa¤l›k,
teknolojik araflt›rma, ulaflt›rma, su-
lama, içme suyu ve e-Devlet yat›r›m-
lar›na öncelik verilecek.

Bölgesel öncelikler ise Güneydo¤u
Anadolu Projesi Ana Plan› (GAP),
Do¤u Anadolu Projesi Ana Plan›
(DAP), Do¤u Karadeniz Bölgesel Ge-
liflme Plan› (DOKAP), Zonguldak,
Bart›n, Karabük Bölgesel Geliflme
Raporu (ZBK) ve Yeflil›rmak Havza
Geliflim Projesi (YHGP) kapsam›nda
öngörülen yat›r›mlarda olacak. 

Kamuda 2006 yılında da yatırım progra-
mına acil ve çok zorunlu haller dışında çok
yıllı yeni proje alınmayacak. Kamu yatı-
rımlarında, öncelik eğitim, sağlık, teknolo-
jik araştırma, ulaştırma, sulama, içme
suyu ve e-devlet yatırımlarına verilecek.

Yeni yatÝrÝm yasaÛÝ s�recek
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TOSYÖV  mütevelli heyeti Ankara’da top-
lanarak, faaliyet dönemini de¤erlendir-
di. 2004-1005 faaliyet raporunun okun-

du¤u toplant›da söz alan konuflmac›lar kay›t
d›fl› ekonomi, Çin’den yap›lan ithalat, özellefl-
tirme, CE iflaretlemesi, istihdam ve iflsizlik gi-
bi konular üzerindeki görüfllerini dile getirdi-
ler. Konuflmac›lar, TOSYÖV’ün kimsenin “ar-
ka bahçesi” olmadan do¤rular› aç›k yürekli-
likle savunmas› gerekti¤ini de vurgulad›lar.

TOSYÖV Yönetim Kurulu Baflkan› Hilmi De-
veli bundan böyle KOB‹’ler ve ekonomik gidi-
fle iliflkin yapt›klar› tespitleri aç›k yüreklilikle
topluma ileteceklerini belirtirken, Baflkan
Yard›mc›s› Kutcebe Alptemoçin de TOS-
YÖV’ün kendi misyonunu KOB‹ kavram›n›
toplumun gündemine yerlefltirerek yerine ge-
tirdi¤ini; TOSYÖV’ün söylemlerini paylaflt›¤›
baflka kurumlar da oldu¤unu, o yüzden yeni
ve gerçekçi önerilerle toplumun huzuruna
ç›kmas› gerekti¤ini savundu. 

HHiillmmii DDeevveellii ((TTOOSSYYÖÖVV BBaaflflkkaann››))::

AAcc›› ggeerrççeekklleerrii ddee 
ssööyylleemmeelliiyyiizz

Türkiye’de güncel sorunlar var. Türkiye
bunlara seyirci kalmamal›. 5084 say›l› yasa
Türkiye’nin önünde handikap. Erdemir’in sa-
t›fl› handikap. Biz özellefltirmeye karfl› de¤i-
liz. Ülkemizde hammadde s›k›nt›s›n›n ne ol-
du¤unu biliyoruz. Ere¤li Demir Çeli¤in öne-
mini biliyorum. Dolay›s› ile Erdemir’in blok
sat›fl›n›n Türkiye ekonomisi aç›s›ndan ciddi
problemler yarataca¤›n› göz ard› edemeyiz.
Burada TOSYÖV köfleli olmak zorunda. Bu flu
demektir; makro ekonomik dengeler iyi ola-
bilir, baz› kurumlardaki rakamlar olumlu ge-
liflmeleri ifade edebilir. Ama mikro ölçekli ifl-
letmeler konusunda dengenin iyi kurulmad›-
¤›n› TOSYÖV olarak dile getirmeliyiz.

‹thalatta bir patlama yaflan›yorsa, ihracatta-
ki s›k›nt›lar› kamuoyuna yans›tmal›y›z. Cum-
huriyet tarihin en büyük ithalat› yaflan›yor.
Hammadde de¤il, yar› mamul de¤il; tama-
men mamul madde ithalat› söz konusu ve bu
küçük iflletmelerin en büyük ç›kmaz› olarak
karfl›m›za ç›k›yor. TOSYÖV olarak sadece top-
lant› yapmakla kalmamal›y›z. Toplant›lar

sonras› bir deklarasyon yay›nlama gelene¤i
oluflturmal›y›z. Çünkü son 2.5 y›l içinde kay›t
d›fl› ekonomide % 4 art›fl olmufl. Garibanlara
dokunmay›n anlay›fl› ile bir yere gidilemez.
Elefltirileri dinledikten sonra insanlar; “ta-
mam, ama ne yapaca¤›z” diye soru soruyor-
lar. Dolay›s› ile biz kay›t d›fl› konusunda gö-
rüfllerimizi, önerilerimizi bildirmeliyiz

Bir di¤er sorun çal›flanlar üzerindeki vergi
yükünün art›r›lmas›. Bunu da gündeme getir-
meliyiz. Dünyan›n en pahal› enerjisi bizde.
Vergi karmaflas› var. KOB‹’ler konusunda yet-
ki karmaflas› var. KOB‹’ler için gündeme ge-
len her sorun bir sonraki toplant›da yeniden
gündeme geliyor. Toplant›lar›m›zda biraz da
ac› gerçekleri söylememizin zaman› geldi.
Çin’den gelen her gemi bir fabrikan›n kapan-
mas›na neden oluyor. 

Yurt d›fl› al›mlara iliflkin kampanya bafllat-
t›k. Bir sonuç alamad›k. Sanayi Bakan› geldi,
çözüm üretiyorlarsa gündemde tutmak gere-
kir. Türk insan›n haf›zas› zay›f.

CE konusunda sorun var. Önümüzdeki süre
içinde TOSYÖV önceden oldu¤u gibi hiçbir si-
yasi partinin arka bahçesi olmaks›z›n, ama
bir muhalefet oda¤› da oluflturmadan küçük
orta ölçekli iflletmeler ad›na geçekleri söyle-
yen yap›y› devam ettirmek zorundad›r. Biz o
zaman inand›r›c› olabiliriz. Yoksa birileri ra-
hatlayacak diye demeç vermenin do¤ru bir
mant›k oldu¤unu düflünmüyorum. Bugüne
kadar yapmad›k bundan sonra da yapmaya-
ca¤›z. ‹nand›¤›m›z bir ç›k›fl noktas› var; üre-
tim, üretim, üretim. Bu konuda tüm kesimle-
ri seferber etmeliyiz. 

AA..KKuurrttcceebbee AAllpptteemmooççiinn 
((BBaaflflkkaann YYaarrdd››mmcc››ss››))::

TTüürrkkiiyyee’’ddee yyaatt››rr››mm yyaapp››llmm››yyoorr
Arama konferanslar›nda belirlenen bir viz-

yon tan›m›m›z vard›. fiimdi pek hat›rlanm›-
yor. Y›llard›r bu salonlarda yer al›yoruz. KOB‹
tan›m› üzerine çok konufluldu. Kavram orta-
ya ç›kt›. TOSYÖV bafllad›¤› misyonun birinci
hedefini tan›mlad›. Türkiye’de art›k herkes
KOB‹’nin önemini anlad›. TOSYÖV bunu an-
lat›rken tek bafl›na idi. fiimdi paydafllar› var.

Bankalar var, biliflim flirketleri var, KOSGEB
var, dernekler var, TOBB var. fiimdi Türki-
ye’de hep beraber KOB‹ diyoruz. Horozu çok
olan köy gibi. fiimdi herkes KOB‹ diyor. Ama
biz TOSYÖV olarak misyonumuzun bir baflka
k›sm›n› öne ç›karmak durumunday›z. Pay-
dafllar›m›zla birlikte KOB‹’lerimizin yurt için-
de ve yurt d›fl›nda sürdürülebilir bir rekabet
ortam›n› yarataca¤›z.

Birlikte olmaktan söz ettik. Halk Bankas› ye-
ni bir tak›m veriler verdi. KOB‹ verileri hak-
k›nda. KOB‹’lere iliflkin de¤erler de¤iflti. Biz
de de¤iflmeliyiz. KOB‹’lere, devlete hedef ve-
rirken finans talepleri d›fl›nda da do¤ru veri-
ler sunmal›y›z. O döneme geldik. Dünyan›n
he yerinde KOB‹’ler ekonominin lokomotifi
deniyor. Herkes KOB‹’lere soyut örnekler ve-
riyor. Biz somut örnekler yaratabilmeliyiz.
Hem kendi yöremizde hem genel düzeyde yö-
neticilere örnekler göstermek durumunday›z
ki, karar vericiler, politikac›lar, kanun yap›c›-
lar, “bir de bu yöntem varm›fl, bir de bu yolu
deneyelim” desinler. Yoksa herkes KOSGEB
taraf›ndan yaz›lm›fl 28 sayfal›k metni al›r, de-
¤iflik yerlerinden birisini tutup, hitap eder-
ken, ‘KOB‹’ler çok önemlidir’ diye konuflma
yapar. Bizim art›k yapmam›z gereken birleflip
yurt içi ve yurt d›fl›nda gerçek platformlar ya-
rat›p politikac›lar› yönlendirmek olmal›d›r.
Özellikle dar gelirli iflletmelerde para azal›-
yor. Çok büyük s›k›nt› çekiyorlar. Al›fl verifl
kampanyalar› bizi yan›ltmas›n; hep kredi
kartlar› ile al›yorlar. O kart sarmal›na girildi.
‹nsanlar ma¤dur oluyor.

Türkiye’ye yat›r›m yap›lm›yor. TOSYÖV mis-
yonunu bitirmedi. KOB‹’leri içerde ve d›flar›da
güçlü hale getirmek, tan›tmak için yeni giri-
flimlere aktif politikalara ihtiyac›m›z var. 

NNaazzmmii KKaall ((EEkkoonnoommii YYaazzaarr››))::
AAnnaaddoolluu’’nnuunn üürreettmmeessii 

iisstteennmmiiyyoorr
Türkiye’de uzun y›llar ekonomi programc›-

l›¤› yapt›m. TOSYÖV içinde görev al›rsam ya-
rarl› olmak isterim. Gözlemlerimin de¤erli ol-
du¤unu düflünüyorum. Tükiye çok zengin bir
ülkedir. Herkesin bunu beynine yazmas›n› is-
tiyorum. Yetenekli bir ülkedir. 25 y›l öncesin-
de kenar mahallede b›çak tamir eden bir kifli
bugün 38 ülkeye y›lda 608 ameliyat b›ça¤› ih-
raç ediyor. Çeflitli toplant›-
larda KOB‹’lerle ilgili bir çok
sorun gündeme geliyor. Ba-
na göre KOB‹’lerin iki yanl›-
fl› var. Birincisi ani büyüme.
Birkaç kurufl kazan›nca he-
men kendilerini dev ayna-
s›nda görüyorlar. ‹ki flirket,
üç flirket kuruyorlar, dör-
düncü flirkette bat›yorlar.
Bu çok önemli. ‹kincisi aile
içindeki kavgalar dolay›s›
ile bölünüyorlar. Halbuki
gümüz koflullar›nda ancak
üretim rakamlar›n›n büyü-
mesi ile ayakta durabilirsi-
niz. Avrupa ile rekabette bu
rakamlar› büyütemezseniz

bölünerek rekabet edemezsiniz
Türkiye’de maalesef sanayi korunmuyor.

Sanayinin korunmas›na ihtiyaç var. Her ülke
sanayini koruyor. Türkiye’de yanl›fl bir politi-
ka var. ‹stanbul ithal eder, Anadolu tüketir
mant›¤›na gelindi. ‹stanbul Anadolu’nun
üretmesini istemiyor. Sadece tüketici olmas›-
n› istiyor. Türkiye yabanc›lar›n eline geçiyor.
Kendi ülkemizde patron iken iflçi olmaya bafl-
l›yoruz. “Yapam›yoruz” sözü üzerine bir fley
söylemek istiyorum; Atatürk 1930’larda ‹kti-
sat Kongresi ile yeni bir ekonomik sistem
oluflturup çimento, fleker gibi, bez gibi sanay-
ileri kurarken Türkiye liselerinde 631 lise ö¤-
retmeni vard›. ‹lkokul mezunu bile olmayan
merhum Celal Bayar bir banka kurmufltur.
Türkiye’de yetiflmifl insan ve gücü vard›r, bu
gücü kullanmas›n› bilmemiz gerekiyor. 

MMeehhmmeett AAkkyyüürreekk ((SSaannaayyiiccii))::

KKaammuunnuunn iitthhaall mmaall›› 
aall››flflkkaannll››¤¤›› ssüürrüüyyoorr

Türkiye çok önemli bir de¤iflim sürecinden
geçiyor. Özellikle küçük iflletmelerin ciddi
sorunlar› var. H›zl› bir kapanma sürecine gir-
diler. Küreselleflen dünya ekonomisinde yer
al›p, tutunmakta zorluk çekiyorlar. Ser-
mayeleri dar, iflleri yok, yüksek teknolojiye
geçemiyorlar. Türk paras› afl›r› de¤erlendi.
Tahsilatta s›k›nt›lar›m›z var. Kapanma
sürecinde birçok kifli iflsiz kalabilir. Sorun üst,
orta ve büyük boy iflletmelere yans›yacak.
Küçük iflletmeler bir okuldur gibidir. Büyük
sanayinin yan sanayi tedarikçisidir, üretim-
deki riski paylaflm›fl, sermayeyi tabana yay-
m›fllard›r. 

Ostim’de bir traktör fabrikas›n›n 60 tedarik-
çisi vard›r. Yaflanan bir krizin küçüklere nas›l
yans›d›¤›n› biliyoruz. Küçük iflletmelerin
kapanmas› sonucu ekonomide yaflanacak cid-
di s›k›nt›n›n ne olaca¤›n› ortaya koymal›y›z.
‹hracat ve ithalattaki aç›¤›n gittikçe büyüme-
si karfl›s›nda yerli üreticinin durumunu tekrar
gözden geçirmeliyiz. Kamu al›mlar›nda
yabanc› ürüne yönelik e¤ilim sürüyor. Al›m
flartnamelerine, ‘ithal yolu ile elde edilecek-
tir’ diye madde konuyor. Bu ve benzeri sorun-
lar›m›z› kamuoyu önünde de¤iflik platform-
lara tafl›mal›y›z. 

TOSYÖV içini döktü
Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) müte-
velli heyet toplantısı yapıldı. Toplantıda TOSYÖV’ün yol göstericilikte daha etkin olması gerektiği vurgulandı.
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Ostim do¤algaz flebekesi aç›ld›.
Aç›l›fla Enerji ve Tabi Kaynaklar Ba-
kan› Hilmi Güler, TOBB Baflkan› Ri-
fat Hisarc›kl›o¤lu, sanayici ve ifl
adamlar› temsilcileri ile bölge esnaf›
kat›ld›. 

Bakan Hilmi Güler, flebeke aç›l›fl›n-
da yapt›¤› konuflmada enerjide yerli
kaynaklara a¤›rl›k verdiklerini, yük-
sek fiyatlarda yurtd›fl›ndan gelen do-
¤algaz fiyatlar›n› afla¤› çektiklerini
söyledi. 

Güler, “Biz hükümet olarak sözü
ifle döküyoruz da ifli söze pek döke-
miyoruz. Onun için bunlar› pek an-
latmad›¤›m›z için yap›lanlar pek bi-
linmiyor” dedi. Elektrik üretiminde
do¤algaz›n pay›n› azalt›p suya ve kö-
müre yöneldiklerini ve maliyeti da-

ha düflük hale getirdiklerini belirten
Güler, bunun sonucunda 31 ayd›r
elektri¤e zam yap›lmad›¤›n› söyledi.
Güler, flöyle konufltu: “Yerli kaynak-
lara daha fazla a¤›rl›k vererek d›fl
kaynakl› do¤algaz›n elektrik üreti-
mindeki pay›n› azaltt›k. Elektrik üre-
timinde do¤algaz›n yüzde 65 olan
pay›n› yüzde 60'lardan daha afla¤›
çektik ve maliyetleri düflürdük. Böy-
lece elektri¤e zam yapmadan gidiyo-
ruz. Hat›rlarsan›z eskiden her hafta
otomatik zamlar vard›. fiu anda
elektrik fiyatlar›nda dünyadaki baz›
ülkelerden daha iyi oldu¤umuzu
söyleyebilirim. Do¤algaz›n elektrik
üretiminden daha çok flehir ›s›tma-
s›nda ve sanayide kullan›lmas›n› ar-
zu ediyoruz. Bunun için bizden önce

5 ilde do¤algaz vard›. fiu anda do-
¤algaz kullanan il say›s›nda 20 yerle-
flim merkezini geçtik, hedefimiz 65.
Bu konuda yo¤un bir çal›flma içinde-
yiz.”

Kaçak elektrik kullan›m›na karfl›
amans›z bir mücadele içinde bulun-
duklar›n› vurgulayan Güler, flu anda
780 bin elektrik h›rs›z›n›n yakalan-
d›¤›n› bildirdi. Kaçak elektrik kulla-
nanlar›n paras›n›n elektrik faturas›-
n› düzgün bir flekilde ödeyen abone-
lerden ç›kt›¤›n› söyleyen Enerji Ba-
kan›, ''bu nedenle bu konuda bize
yard›mc› olun. Kaçak elektrik konu-
sunda sizden birlikte hareket etmeyi
bekliyoruz, destek bekli-
yoruz'' diye konufltu.  

TOOB Baflkan› Hisarc›k-
l›o¤lu da törende yapt›¤›
konuflmada, memur ve
ö¤renci kenti olarak bili-
nen Ankara’n›n bir sanayi
flehri haline gelmesinde
Ostim Organize Sanayi
Bölgesi'nin büyük katk›s›
oldu¤una de¤indi. 

Özel sektör olarak Tür-
kiye’yi lay›k oldu¤u yere
tafl›yacak azim ve güce
sahip olduklar›n› vurgu-
layan Hisarc›kl›o¤lu, flöy-
le konufltu: 

“Bu noktada hükümeti-
mizden de en büyük bek-
lentimiz giriflimcinin
önündeki engellerin kal-
d›r›lmas›d›r. E¤er ekono-
mideki yap›sal reformlar

tamamlan›r, eflit flartlarda rekabet
ortam› tesis edilirse, hiç kimsenin
flüphesi olmas›n ki istihdam sa¤la-
yan, istikrarl› ve yüksek bir büyüme
h›z›n› bu ülke yakalayacakt›r. Türk
insan› rekabetçi piyasa ekonomisin-
de baflar›l› olmak için gereken dina-
mizme sahiptir. Türk özel sektörü-
nün son 10 y›lda dünyada efli az gö-
rülen istikrars›z bir ortamda göster-
di¤i performans da bunun en güzel
kan›t›d›r.” 

Yaklafl›k 1.5 Milyon Dolara mal oldu.
Ostim taraf›ndan bafllat›lan çal›fl-

malar›n devam› s›ras›nda Enerji Ve
Tabi Kaynaklar Bakanl›¤›’n›n da

kat›l›m› ile OST‹M-BOTAfi-EGO
aras›nda ortak bir protokol im-
zalanarak bölgede kullan›lacak
do¤algaz›n EGO’dan temin edilmesi
kararlaflt›r›ld›.

EGO ile 16.03.2004 tarihinde
kesintisiz do¤algaz sözleflmesi im-
zalanarak do¤algaz flebekesi inflaat›
sözleflme flartlar›na uygun olarak
tamamland›. fiebeke inflaat› s›ras›n-
da yap›lan imalâtlar EGO ve müflavir
firma taraf›ndan teknik flartna-
melere uygunluk yönünden denet-
lenmifl ve kullan›ma haz›ra hale
getirildi.

DoÛalgazla daha da g��lendik
Ostim üretim maliyetlerini en aza indirmeyi amaçlayan projeleri hayata geçiriyor. Geçen yıl bölgenin
elektrik enerjisini sağlamak üzere otoprodüktör  kuran Ostim, bu yıl da  doğalgaz şebekesini hizmete açtı. 

Ostimli KOB‹’leri çeflitli plat-
formlarda temsil eden
ORS‹AD, mali genel kurulunu
yaparak yeni dönem
çal›flmalar›na h›z verdi. Genel
kurulda Yönetim Kurulu
Baflkan› Birol Duygu, derne¤in
bir y›ll›k faaliyetleri ve
bilançolar› ile gelecek döneme
iliflkin hedefleri hakk›nda bil-
giler verdi. Genel kurul ayr›ca
görev süresi dolan denetim
kurulunu da yeniden belirledi.
Buna göre, Mustafa Korkmaz,
Hamza Akça ve Ahmet Özen
denetim kuruluna asil üye
olarak seçildiler.

Dernek faaliyetlerine yapt›klar›
katk›lardan dolay› Ostim

Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan
Ayd›n’a, ‹kinci Baflkan S›tk›
Öztuna’ya ve üyelerden
Abdullah Köro¤lu, Atilla Dündar,
Ahmet Özen ve Y›lmaz Do¤an’a
birer teflekkür plâketi verildi.

Divan Baflkanl›¤› yapan Ostim
Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan
Ayd›n, OSB’nin bölgedeki sivil
toplum örgütlerinin de projelere
yapt›¤› katk›lar ile baflar›l› pro-
jelere imza att›¤›n› söyledi.
Ayd›n, “Ostim’i tamamlayan
kurulufllar›m›z var. Vak›flar›m›z
var, derneklerimiz var,
okullar›m›z var, sa¤l›k ve spor
kurulufllar›m›z var. Bu
özelli¤imiz ve kimli¤imizle
OSB’ler içinde bir numaray›z”
dedi. Ayd›n Türkiye’de
Ostim’den say›ca üstün OSB’ler
bulundu¤unu, ancak hedefe
yönelik en organize olmufl

OSB’nin Ostim
oldu¤unu söyledi.
Ayd›n, ORS‹AD
üyelerine yönelik
yapt›¤›
konuflmada
önümüzdeki
dönemde
Ostim’de
yap›lacak altyap›,
üniversite-sanayi
iflbirli¤i, e¤itim ve
dan›flmanl›k
hizmetlerine

iliflkin projelere iliflkin bilgiler
verdi.

ORS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Birol Duygu da, dernek
olarak üyelerinin gerek finansal,
gerek e¤itim aç›lar›ndan
Ostim’deki sanayicilerin eksik-
lerini tamamlay›c› çal›flmalar
yapt›klar›n›, Ostim OSB yöneti-
mi ile AB projelerinde yerel
ortakl›k yapt›klar›n› dile getir-
erek, önümüzdeki çal›flma döne-
minde üye beklentilerine yönelik
daha etkin faaliyetlerde bulu-
nacaklar›n› söyledi. Duygu,
“Sivil toplum örgütleri önem
kazan›yor. Sorunlar›m›z› birlikte
çözmeliyiz, o nedenle Ostim’li
sanayici ve ifladamlar›n›
derne¤imize üye olmaya davet
ediyorum. Amac›m›z baflar›l› bir
S‹AD olarak bölgeye hizmet
etmektir” dedi. 

Ostim Organize
Sanayi Bölgesi
Sanayici, İş Adamları
ve Yöneticileri Derneği
6. mali genel kurulu
yapıldı. Yöneticiler
önümüzdeki dönemde
derneğin temsil
gücünü artıracak
çalışmalar
yapılacağını söylediler. 

ORSÜAD temsil g�c�n� artÝracak

TANDOĞAN NİKELAJ
BAKIR-NİKEL-KROM-KAPLAMA ATÖLYESİ

57. Sok. No: 10 Ostim-ANKARA
Tel: 0 312 385 44 14

• Derne¤imizin kamuoyundaki etkisin
art›rmak, sanayici ve ifl adamlar›m›z›n
sorun ve taleplerinde sivil, bürokrat ve
siyasi çevrelerde bask› grubu olufltur-
mak amac› ile üye potansiyelimizi genifl-
letmek.

• Üst birliklere kat›lmak,
• Dernek üyelerimizin ulusal ve ulusla-

raras› piyasada ifl yeteneklerinin geliflti-
rilmesi amac› ile KOSGEB, ‹GEME, TÜ-
B‹TAK, TTGV, vs. gibi kurumlar ile bir-
likte e¤itim ve seminer çal›flmalar› yap-
mak,

• Sosyal kültürel etkinlikler düzenle-
mek,

• Oluflturulmakta olan Internet sitesi
ile üyelere ait firmalar›n detayl› bililerini
yay›nlamak, ifl olanaklar›n› geniflletmek,

• Firmalar›m›z› uluslar aras› ticarete
haz›rlamak, bu hususlarda e¤itim ve da-
n›flmanl›k hizmetlerinin verilmesini sa¤-
lamak,

• Aç›lm›fl veya aç›lacak olan ihalelere
girmek için üyelerimiz aras›nda konsor-
siyumlar oluflturmak,

• Yurtiçinde ve yurt d›fl›nda aç›lacak
fuarlara yap›lacak organizasyonlarla
kat›l›m sa¤lamak,

• Üyelerimizin ve bölge insan›m›z›n
meslek odalar›nda al›nacak kararlarda
daha çok söz sahibi olmalar›n› temi et-
mek üzere çal›flmalar yapmak.

ORS‹AD’›n 2005 Y›l›
Çal›flma Program›
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ÇÇaall››flflaannllaarr››nn››zz››nn ppeerrffoorrmmaannss››nn›› aarr--
tt››rrmmaann››nn ss››rrrr››....!!

B
ugünlerde herkes baflar›l›
Türk doktor Prof.Dr.Mehmet
Öz’ün “S‹Z Kullan›m K›lavu-

zunuz” adl› yeni kitab›ndan söz
ediyor. Haks›z da say›lmazlar.
Ben okudum ve bu kitab› edinme-
nizi fliddetle öneriyorum. Her iflin
bafl› sa¤l›k! Peki bu kitab›n bu ka-
dar çok tutmas›n›n sebebi nedir?
Cevap çok bariz: Sokaktaki bir in-
san›n vücudumuzun iflleyifli hak-
k›nda bilmesi gereken “herfley”
çok basit hatta mizahi bir dille
anlat›lm›fl. Onca kafa kar›fl›kl›¤›-
n›, tonlarca farkl› bilgiyi bir sefer-
de netlefltiren bir el kitab›. 

Neden böyle bir girifl yapt›¤›m›
hissettiniz san›r›m: Firman›zdaki
kafa kar›fl›kl›¤›n› da bu yöntemle
düzeltebilirsiniz. Çal›flanlar›n›z›n
bekledi¤iniz performans› göster-
medi¤inden flikayetçi misiniz? ‹s-
tedi¤iniz sonuçlar› getirmedikle-
rinden? Bir çal›flan› daha ilk gün-
den, “hadi baflla, benim zihnimi
oku ve senin gerçeklefltirmeni
bekledi¤im sonuçlar›n neler oldu-
¤unu keflfet” dercesine ifle bafllat-
mak, her iki taraf için de çok s›-
k›nt›l› olsa gerek. Bunun yerine
onlara tam olarak ne istedi¤inizi
ve bunu nas›l yapacaklar›n› anla-
tan birer el kitab› vermeye ne
dersiniz? Böylece onlara “burada
ifller böyle yap›l›r” demifl olacak-

s›n›z. Her de¤iflen eleman›n iflle-
rinizi daha iyiye götürmesini um-
mak yerine bunu belirleyen siz
olacaks›n›z ki bu da sizi rakipleri-
nizden ay›r›r ve tak›m›n›z›n üstün
performans göstermesine yol
açar.

‹flletmeniz için tek bir çal›flma
k›lavuzu de¤il, her pozisyon için
ayr› el kitaplar› (çal›flma k›lavuz-
lar›) haz›rlamal›s›n›z. Peki bir el
kitab› nas›l haz›rlanmal›? ‹flte ça-
l›flma k›lavuzlar›n›z› hem haz›rla-
man›n hem de onlar› güncel tut-
man›n ad›mlar›: 

1. Firman›zdaki tüm pozisyonla-
r›n bir listesini yap›n.

2. Her bir pozisyon için bir kla-
sör sat›n al›n ve içine afla¤›daki
bölümler için separatörler koyun:

- Firman›z hakk›nda genel bilgiler
- Ürünleriniz ve hizmetleriniz
- Firma politikalar› ve prosedür-

leri
- Pozisyonun tan›m› ve ifller listesi
- ‹fl sistemleri (ilgili pozisyona

ait olanlar)

3. fiirket ça-
p›ndaki içerik-
leri belirleyin
ve biraraya
toplay›n (bun-
lar her bir ça-
l›flma k›lavu-
zunda buluna-
cakt›r)

4. Pozisyona özgü olan içerikleri
belirleyin ve biraraya toplay›n

5. Mast›r manuellerinizi sakla-
mak ve güncellemeleri da¤›tmak
üzere bir sistem oluflturun ve so-
rumlular belirleyin

Bir öneri: Çal›flma k›lavuzlar›n›-
z› periyodik olarak gözden geçir-
meyi ihmal etmeyin (bunu da
takviminize iflaretleyin). Çatlak-
lardan hiçbirfleyin s›zmas›n› iste-
mezsiniz, öyle de¤il mi?

Peki bu çal›flma k›lavuzlar›n›n
çal›flanlar›n›z taraf›ndan gerçek-
ten kullan›lmas›n› nas›l sa¤laya-
caks›n›z? ‹lk ifle bafllarken elleri-
ne verilip sonra da çekmecelerin
içinde tozlanmas›n› nas›l önleye-
ceksiniz? Bu noktada her firmada
bulunan üç kiflili¤i hat›rlamak bi-
ze yararl› olacak:

Giriflimci vizyonu yarat›r, yöne-
tici sistemi yarat›r, teknisyen ise
sonuçlar› yarat›r (ifli yapar).

E¤er teknisyenlerden oluflan bir
yönetim kadronuz var ise bu ça-
l›flma k›lavuzlar›n›n hayata geçi-
rilmesinden ziyade ifli yapmaya

odaklanacaklard›r. Belki de fir-
man›zdaki tek yönetici sizsiniz ve
siz de iflin “üzerinde” de¤il de
“içinde” çal›flt›¤›n›z için çal›flma
k›lavuzlar›na uyulup uyulmad›¤›-
n› takip etmeye f›rsat›n›z olmaya-
cak. Bekleyeceksiniz ki insanlar
bunlar› ilk günden ellerine als›n
ve sonsuza dek harfiyen uysunlar. 

‹flte burada yöneticilerinize gö-
rev düflüyor. Ya da firman›zdaki
tek yönetici siz iseniz size.  Bu kö-
flede daha önce yay›nlanan “‹m-
dat! Yöneticilerim Yönetmeyi Bil-
miyor” adl› makalemde gerçek bir
yöneticinin nas›l olmas› gerekti¤i-
ni anlam›flt›m. (Bu makaleyi
edinmek için bana bir e-mail ata-
bilir veya www.ozgurkasif-
ler.com’a gidebilirsiniz.) Buradaki
ana fikir, yöneticilerin iki asli gö-
revinden birinin, sistemlerin tek-
nisyenler taraf›ndan iflletilmesini
sa¤lamak oldu¤u idi. Di¤eri de el-
bette bu sistemleri firmaya daha
çok kar getirecek flekilde gelifltir-
mek. 

Dolay›s›yla çal›flanlar›n›zdan is-
tikrarl› olarak do¤ru sonuçlar al-
mak istiyorsan›z, onlar› kendi
bafllar›na b›rakmak yerine yak›n-
dan takip etmelisiniz. Ama her an
de¤il. Biz her çal›flan›n kendi yö-
neticisiyle haftada bir birebir top-
lant› yapmas›n› öneriyoruz. Öz-
gür Kaflifler’de müflterilerimiz
olan ifl sahipleri bu yöntemden
mükemmel sonuçlar ald›lar. Çal›-

flanlar da kendileriyle birebir ilgi-
lenilmesinden çok memnun ol-
dular. Tabii ki kendilerinden ne
beklendi¤ini net olarak bilmek de
onlar› rahatlatt› ve performans-
lar› artt›. 

Bu toplant›lar sayesinde bafll›ca
kazanacaklar›n›z: 

1. Çal›flan›n elindeki el kitab›na
uygun çal›fl›p çal›flmad›¤›n›
denetlemek

2. El kitab›n›n uyman›n flirketin
olmazsa olmazlar›ndan oldu¤unu
göstermek

3. Zorland›¤› noktalar›n nas›l
afl›labilece¤ini konuflmak

4. Baflar›l› performanslar›n
zaman›nda takdir edilmesi

5. Elindeki sistemlerin iyilefltir-
me gereken yönlerini keflfetmek

6. Sorunlara zaman›nda müda-
hale imkan›.

Çal›flanlar›n›z›n iyi e¤itim ald›k-
lar›, takdir edildikleri ve umur-
sand›klar› zaman ortaya ç›kacak
fark› düflünün. Elde
edebilece¤iniz sonuçlar› hayal
edebiliyor musunuz?

Sorular›n›z/yorumlar›n›z için
her zaman oldu¤u gibi e-posta
adresim: subegum@ozgurkasif-
ler.com Benimle yaz›flmalar›n›z-
da, ifl sahibi mi yoksa profesyonel
yönetici mi oldu¤unuzu bildirir-
seniz sizi daha iyi yönlen-
direbilirim.

‹flletmenizin
Kullan›m K›lavuzu

Var m›?

Subegüm BULUT

Sanayi ve Ticaret Bakan›
Ali Çoflkun, Türkiye'de
yabanc›-yerli sermaye

aras›nda ayr›m kalmad›¤›n›
belirterek, yat›r›m ortam›n›n
önündeki engelleri kald›rma
yönünde önemli ad›mlar
att›klar›n› ve atmaya devam
edeceklerini söyledi.

Günümüz dünyas›nda
büyüme ve refah› sürdüre-
bilmek için dinamik ve reka-
betçi bir endüstri ve hizmet
sektörü gerekti¤ini ifade eden
Coflkun, "Hem uluslar aras›
düzeyde hem de ulusal

düzeyde bütün sektörler için
genel ifl ortam›n› iyilefltirmeye,
ifl dünyas›na yönelik idari ve
düzenleyici yükü azaltmaya ve
özellikle küçük firmalar›n
kurulup büyümesine imkan
tan›maya yönelik daha fazla

çaba gerekmektedir" dedi.
Coflkun, ulusal ekonominin

yeniden güçlendirilmesi
amaçlan›rken, ulusal ser-
mayenin daha fazla
kat›l›m›n›n sa¤lanmas› ve
do¤rudan yabanc› sermayenin
teflvik edilerek

yat›r›m oran›n›n art›r›lmas›
gerekti¤ini belirtti.

Bu ba¤lamda hükümet
olarak yat›r›mc›n›n önündeki
engelleri kald›rmak üzere
gerekli gördükleri idari düzen-
lemeleri büyük ölçüde gerçek-
lefltirdiklerine inand›klar›n›
ifade eden Coflkun, “Hükümet
olarak yat›r›m ortam›n›n
önündeki engelleri kald›rma
yönünde önemli ad›mlar
atmaktay›z ve bu yöndeki
çabalar›m›z artarak devam
edecektir” dedi.

Yat›r›m›n önündeki
engeller bitmiyor

Dünya Bankas›’na 2022’ye
kadar borç ödeyece¤iz
Türkiye 2022 yılına kadar
Dünya Bankası’na 9 milyar 69
milyon dolar borç ödeyecek. Bu
borcun yüzde 31.2’sine denk
gelen 2.8 milyar dolarlık bölümü
faiz ödemelerinden oluşuyor.

Türkiye, flimdiye kadar 129 program›n finans-
man› için toplam 15.5 milyar dolar kredi kul-
land›¤› Dünya Bankas›'na gelecek 17 y›l boyun-

ca borç ödeyecek. 
Dünya Bankas›, Türkiye'ye kredi kulland›rd›¤›

proje alanlar› flöyle: Sosyal güvenlik ve kamu
sa¤l›¤›, su tedariki ve kanalizasyon, çevre, tar›m,
inflaat, hukuk reformu, kamu sektörü yönetimi,
enerji sektörü reformu.

1188 PPrroojjee ‹‹ççiinn 55 MMiillyyaarr DDoollaarr
Dünya Bankas› deste¤iyle Türkiye halen 5 milyar 138

milyon dolarl›k 18 projeyi yürütüyor. Bu projelerin ana
bafll›klar halinde da¤›l›m› flöyle: Altyap› ve enerji sektörü:
1 milyar 173 milyon dolarl›k 6 proje. Sa¤l›k, e¤itim ve
sosyal projeleri kapsayan insani kalk›nma: 1 milyar 260
milyon dolarl›k 5 proje. Tar›msal ve k›rsal kalk›nma:
642.2 milyon dolarl›k 4 proje. Ekonomi yönetimi, kamu
sektörü ve finans: 2 milyar 62 milyon dolarl›k 3 proje.

                    



+

+

ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 15TEMMUZ 2005

Ostim Meslekî E¤itim
Merkezi Müdürlü¤ü’nden
yap›lan aç›klamaya göre 1

Temmuz’da bafllayan 2005 -
2006 Ö¤retim y›l› ç›rak ö¤renci
kay›tlar› 30 eylülde sona erecek. 

3308 Say›l› Mesleki E¤itim
Kanunu kapsam›nda olan 113
Meslek dal›nda iflyerlerinde isti-
hdam edilen 19 yafl gurubu
alt›ndaki gençler zorunlu, 19
yafl gurubu üzerindeki yetiflkin-
ler (Lise ve dengi okul ile
Yüksek okul mezunlar› dahil)
iste¤e ba¤l› olmak üzere ç›rakl›k
e¤itimine kay›t yapt›rabilecekler.

Mesleki E¤itim Merkezi
Merkez Müdürü Bayram
Kocaman konufla iliflkin olarak

yapt›¤› aç›klamada flunlar›
söyledi:

“Ç›rakl›k E¤itimine kay›t
yapt›ranlar›n tüm SSK ifllemleri
ve giderleri Merkezimiz
taraf›ndan karfl›lanmakta ve
gerçeklefltirilmektedir. 1111
Say›l› yasa gere¤i askerlik tecil-
leri e¤itimleri süresince
yap›lmakta olup, ö¤renci paso-
su alabilmektedirler. Ayr›ca,
Merkezimizde e¤itim alan
ö¤rencilerin tamam›na ücretsiz
ö¤le yeme¤i hizmetleri, elbise
ve k›rtasiye yard›m› Ç›rak
E¤itim ve Ö¤retim vakf›
taraf›ndan karfl›l›ks›z olarak
verilmektedir.

3308 Say›l› Mesleki E¤itim

Kanununa göre vas›fl›/kalifiye
elaman olarak çal›flabilmek
veya kanun kapsam›nda olan
mesleklerde kendi iflyerini aça-
bilmek için mutlak surette
ç›rakl›k e¤itimine kat›lma
mecburiyeti vard›r. Bu nedenle
aç›kta ve boflta olan iflsiz genç-
lerin istihdam› ve ilerde kendi
iflyerlerini kurabilmeleri için
ç›rakl›k e¤itimine kat›lmalar›
zorunludur. Daha genifl ve
ayr›nt›l› bilgi ve kay›t belgeleri
setinin Merkezimizden al›narak
gerekli müracaatlar›n süresi
içinde Merkezimize yap›lmas›
gerekiyor.”

Ostim OSB’nin düzenledi¤i se-
minerde konuflan eski Mos-
kova Ticaret Müflaviri Ayd›n

Sezer, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
kurulufl y›llar›ndan bafllayarak yö-
netimi elinde bulunduran tüm siya-
si iktidarlar›n Rusya ile ekonomik
iliflkilerin gelifltirilmesine önem
verdi¤ini söyledi. 

Sezer, Adnan Menderes, Süley-
man Demirel, Turgut Özal, Mesut
Y›lmaz ve son olarak AKP iktidar›
döneminde Rusya ile ikili ticari ilifl-
kilerin gelifltirildi¤ini söyledi.

Cumhuriyetin ilk y›llar›nda baflla-
yan ikili ticari iliflkilerin 1960’l› y›l-
larda makine, flifle cam sanayi, deri
sanayi, petrol rafine tesisleri gibi
alanlarda Sovyetler Birli¤i’nin des-
tekleri ile tesisler kuruldu¤unu an-
latan Sezer, 1967 y›l›ndan itibaren
Seydiflehir Alüminyum, ‹skenderun
Demir Çelik fabrikalar›n›n kurul-
mas›nda ve tekstil, ifl makineleri ve
turizm alanlar›nda iflbirli¤i yap›ld›-
¤›n› belirtti.

Türkiye’nin enerji alan›ndaki en

hayati projelerini Rusya federasyo-
nu ile gerçeklefltirdi¤inin alt›n› çi-
zen Sezer, bu ülke pazarlar›na girifl-
te ifl adamlar›n› ve sanayicileri bek-
leyen s›k›nt›lar› da anlatt›. 

Rusya’da baflta inflaat ve taahhüt
olmak üzere pek çok alanda art›k
bat›l› rakipleri ile yar›flan Türk giri-
flimcileri ve firmalar› oldu¤unu be-
lirten Sezer flöyle konufltu:

“Rusya’ya yönelik bavul ticareti,
kargo ticareti, müteahhitlik hiz-
metleri, turizm, nakliye gibi alan-
lardaki ticari etkinlikleri toplad›¤›-
m›zda muazzam bir rakam ç›k›yor.
Avrupa Birli¤i ile Ba¤›ms›z Devlet-
ler Toplulu¤u aras›ndaki temel fark

flu; bir tarafta tü-
ketici bilinci ge-
liflmifl, tercihleri
belirlenmifl, belli
bir maddi gücü
olan, geliflmifl bir
pazar, di¤er taraf-
ta ise nispeten gö-
receli olarak fakir
olsalar bile sahip
olduklar› do¤al
kaynaklar ve
enerji kaynaklar›
nedeni ile yak›n
gelecekte kifli ba-
fl›na düflen milli

gelirleri daha da artacak olan, he-
nüz tüketici kimli¤i ve tercihleri ge-
liflmemifl, bunlar›n oluflturulmas›
da firmalar›m›z taraf›ndan yap›la-
bilecek, Türkiye’nin göreceli olarak
üstün oldu¤u tüm ürünlere aç›k
olan bir pazar.”

Rus pazar›na giriflte 1990’dan bu
yana Türk firmalar› aç›s›ndan çeflit-
li s›k›nt›lar yafland›¤›n›, pazar› iyi
etüt edip, flube açanlar›n, yerel or-
ganizasyonlar oluflturanlar›n bafla-
r›l› olduklar›n› belirten Sezer, Rus-
ya’da giriflimci profilinin de sadece
15 y›ll›k bir geçmifle sahip oldu¤u-
nu, bugün 30’lu yafllar›ndaki Rusla-
r›n tamam›n›n Sovyet döneminde,
kapitalizm düflmanl›¤› ile e¤itildik-
lerini, giriflimci bir s›n›f yaratmak
için birkaç jenerasyonun geçmesi
gerekti¤ini belirtti.

Akla gelen hemen her sektörde
Rusya’ya yat›r›m ve ihracat olanak-
lar› oldu¤unu,  pazara giriflte çizile-
cek stratejinin önem arz etti¤ini be-
lirten Sezer flunlar› söyledi:

“Rusya’y› ticari iliflki aflamas›nda
bat›l› bir ülke gibi görmemek gere-
kiyor. Mektupla, faksla, E-mail’le,
telefonla anlaflarak, fiyat teklif ede-
rek, akreditif açt›rarak, mal› bura-
dan yükleyerek, orada ithalatç›n›n
mal› gümrükten çekmesini bekle-

y e r e k
t i c a ret
y a p › l -
mas› is-
t i s n a -
d›r. Bu-
nun ne-
d e n i ,
R u s l a -
r›n gi-

rimci niteliklerinin olmamas›d›r.
Ticaretle ifltigal etmek istiyorlar
ama, mal› siz getirin, bir yere y›k›n,
gümrükten siz çekin, gösterece¤i ye-
re sat›n, paras›n› da mümkünse tor-
ba i-çinde kayd› da olmayacak flekil-
de verin. Bunu istiyorlar. Ta-bi bu ta-
n›m küçük ve orta ölçekli Rus ifl a-
damlar›n›n anlay›fl›. 

Türk ifl adamlar›n›n deneyimle-
rinden gördü¤ümüz olgu yerel ör-
gütlenmelerdir. Rusya’ya giriflin
anahtar› yerel örgütlenmedir. Rus-
ya’da bir altyap›ya sahip olmak ge-
rekiyor. Birincisi Rusya’da Türkçe

ve ‹ngilizce kartvizitle ifl yapman›z
istisnalar d›fl›nda mümkün de¤il-
dir. Fuara kat›lmak, birisi ile tan›fl-
mak, ifladamlar› ile konuflmak söz-
de kal›r. Hiçbir ifle yaramaz. Onun
için Rus’un anlayaca¤› dilde; yani
kiril alfabesi ile bas›lm›fl bir kartvi-
zitiniz olmal›. fiunu unutmay›n;
Rusya kendi diline, edebiyat›na, sa-
nat›na öylesine ba¤l› bir ülkedir ki
Mc.Donalds bile bu ülkede tabela-
s›n› kiril alfabesine göre yaparak
asabilmifltir. Rusya’ya giderken ‹n-
gilizce bilmeniz iflinize yaramaz.
Türkçe bilmeniz daha çok iflinize
yarayabilir. Ruslar dillerine afl›r›
ba¤l›d›r. Ruslarla iliflkiye girerken
bir Rusça kartvizit, bir Rusça mek-
tup, her fleyden önemlisi kartvizitin
üzerinde Moskova’ya ait bir tele-
fon, faks, adres gibi iletiflim bilgile-
rinizin olmas›d›r. Rusça bir web
sayfan›z olabilir. 5 sayfal›k Rusça
bir web sayfas›n› çok kolay haz›r-
latabilirsiniz.” 

Rusya; s›k›nt›l› ama cazip pazar
Ostim OSB tarafından organize edilen “Türkiye-
Rusya Federasyonu Ekonomik ve Ticari İlişkile-
ri” konulu seminerde konuşan eski Moskova Ti-
caret Müşaviri Aydın Sezer, “Rusya Türk iş dün-
yası için vazgeçilemez bir pazardır” dedi.

Bölgesel asgari
ücret tart›fl›lacak

Çalışma Bakanı Murat Başesgioğlu,
işsizliğin azaltılması, istihdamın
artırılması konusunda her türlü 

öneriyi dikkatle izlediklerini belirtirken,
bölgesel asgari ücret önerisini

tartışacaklarını söyledi. 

Zorunlu 
ç›rakl›k 
e¤itimi 
için kay›tlar bafllad› Ankara Sanayi Odas› (ASO) Baflkan›

Zafer Ça¤layan'›n gündeme getir-
di¤i Bölgesel Asgari Ücret konusu

tart›fl›lacak. Baflesgio¤lu, öneriyi Üçlü
Dan›flma Kurulu ve Ekonomik ve Sosyal
Konsey'de tart›flacaklar›n› aç›klad›.

ASO Baflkan› Zafer Ça¤layan ve Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Çal›flma Bakan› Mu-
rat Baflesgio¤lu’nu ziyaret etti. Ça¤la-
yan, Baflesgio¤lu’na “‹flsizlik ve Bölgesel
Gelir Da¤›l›m›

Eflitsizli¤iyle Mücadele ‹çin Yerel As-
gari Ücret Uygulamas›” raporunu sun-
du.

Baflesgio¤lu, D‹E'nin son verilerinin
k›smi de olsa iflsizlikte bir azalma oldu-
¤unu gösterdi¤ini, iflsizlik oran›n›n yüz-
de 11.7’den 10.6’ya düfltü¤ünü söyledi.
Hükümet olarak

iflsizlik oran›n› yüzde 10’un alt›na dü-
flürmeyi amaçlad›klar›n› ifade eden Ba-
flesgio¤lu, “Dünyada iflsizlik oran›n› s›-
f›rlamak mümkün de¤il. Bugün en gelifl-
mifl, istihdam sorunu olmayan ülkelerde

bile iflsizli¤in yüzde 3-5'lerin kabul edi-
lebilir oranlar oldu¤u görülmektedir.
AB’de bile bu oran fluanda yüzde 10-
11'ler civar›ndad›r” dedi.

Bölgesel Asgari Ücret Tart›fl›lacak
ASO'nun bölgesel asgari ücret önerisi-

nin tart›flmaya de¤er oldu¤unu söyleyen
Baflesgio¤lu flunlar› söyledi: 

“‹flsizli¤i önleme k için ücret politika-
lar›n›n gözden geçirilmesi noktas›nda
asgari ücretin yerel, bölgesel veya sektö-
rel bazda uygulanabilirli¤ini toplum
olarak, sosyal taraflar olarak tart›flma-
m›z gerekiyor. Ama bunun için öncelikle
toplumda bir uzlaflma yarat›lmas›
gerekir. Önümüzdeki süreçte bu
konunun muhataplar›yla da görüflecek-
siniz. Ben de bu görüflmelerinizi takiben
konuyu Üçlü Dan›flma Kurulumuza ve
ESK Yasas› ç›kt›ktan sonra orda da bunu
enine boyuna bütün sosyal taraflarla
tart›flmam›z ve bir neticeye ba¤lamam›z
gerekti¤i kanaatindeyim.”
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