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Tahsilat krizi KOB’leri bunaltt
KOB’lerin en büyük sorunu olan borçlarn ‘key geç ödeyen büyük müteri’
için Avrupa Birlii’nin ald kararn 2 yldr tercüme bile edilmedii belirtildi.

T

ÜRKONFED’in Bakan Celal
Beysel, “AB, KOB’lerden alnan mal ve hizmetin karlnn
45 gün içinde ödenmesini art kouyor.
Süreyi aanlara libor art 7 puan ceza öngörüyor” dedi.
Büyük alclar, ürün ve hizmetlerini
kullandklar KOB’lere ödemeleri key
ekilde 30, 60, 90 gün bazen daha uzun
vadelerde yapyor. KOB’ler ise önce
bu büyük irketlerle üretim ya da ticaret
partneri olabilmek için sonra da bu kurumlardan tahsilat yapabilmek için çrpnyor. Durumu KOB’ler lehine düzeltecek
hukuki düzenlemeler için en geçerli referans olacak Avrupa Birlii’nin (AB) ‘ilgili
mevzuat’ da 2 yldr tercüme bile edilmiyor. Avrupa Birlii Genel Müdürlüü’nün,
Temmuz 2008’de özet tercümesini yapt “Avrupa Birlii Küçük letmeler
Yasas”nda yer alan “KOB’lere geç ödemelerin önlenmesi-KOB’lere zamannda
ödemenin garantilenmesi” konulu madde
halen rlanda ve Portekiz’de uygulanyor.
lgili AB Komisyonu bu uygulamann üye
ülkelerin tamamnda en geç 2012 ylna
kadar yürürlüe girmesi gerektiini belirtiyor. Uygulamaya göre, bir büyük iletme ya da kurum bir KOB’ye ödemesini
kontrat tarihinden daha geç yaparsa geçen
süre için AB’de geçerli libor faizine 7 puan
ekleyerek ödeyecek. Bu kural AB ekonomisinde istihdam, üretim ve inovasyonda
büyük arl olan KOB’lerin rekabet gücünü korumak, büyük irket ve kurumlarca
istismarn önlemek için getiriliyor.
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Beysel, “Geç ödeme meselesinin çok
önemli problem olduunu ve bir kanun
çkarlmasn istediimizde, ‘dünyada
böyle örnek var m’ diye sordular. Önce
Avrupa’ya baktk ve ‘Small Business
Act’in tercümesini istedik. Türkçe özetini verdiler. Süreç 2000 ylnda balam.
AB, KOB’lere daha iyi artlar salamak
için 10 madde yazm. 2008’de daha da
kat kararlar alm. Türkçe özette bize
yarar bir durum göremedik. Orijinalini
okuduk ve tercüme etmedikleri öyle bir
nokta çkt ki ok geçirdik. Mealen AB
‘KOB’leri ayakta tutmak için geç ödeme alkanln ortadan kaldrmak gerekir’ diyor. imdi biz de ‘AB mevzuatna
bir an önce uyalm’ diyoruz” dedi.

Celal BEYSEL
TÜRKONFED Genel Bakan

Hindistan uydu
Celal Beysel, AB’nin KOB’lere geç
ödeme alkanlyla mücadele için kanunla
kural koyma çabasna önce Türkiye için rakip olabilecek ülkelerin saladn rlanda
ve Portekiz gibi ülkelerin kural uyguladn belirtti. Beysel, öyle konutu: “Hindistan
2006’da AB’nin 2000 yl çalmasn dikkate alarak daha kanun çkarm. Hindistan’da
KOB’lere geç ödeme diye bir ey olamyor.
Kanun 45 gün snrlama getirmi. Bir büyük
irket, küçük irket ile daha uzun vadeli bir
sözleme yapsa bile kanun geçerli ve 45
gün içinde ödeme yaplr. Ödeme 45 günü
geçerse geçerli faizden 5 puan fazlas uygulanr. Bu uygulamayla Hindistan KOB’leri
ülke ekonomisini ayaa kaldrd.”

Sistem KOB’leri
nasl sktryor?
Belediyeler ve kamu kurulular
KOB’lere ödemelerini aylarca bazen 2
yla kadar aksatyor. Devlet kurumlarnn ihalelerindeki mevzuat KOB’lere
güvensizlik üzerine kurulmu durumda.
Her eyi tamam KOB’den ‘i bitirme
belgesi’ gibi farkl taleplerde bulunuyorlar. KOB bu belge için de bir büyüe ya komisyon ödüyor ya da ie ortak
ediyor. KOB’ler Ar-Ge projelerinde
aylarca harcama yapyor destek, karar
çok geç alnyor. Büyük sanayi irketleri ödemelerde vadeyi key olarak uzatyor. KOB’lerin bu irketlerden en çok
duyduu sözler öyle: “Faturanz ilgili

birime ulamad, döviz kurunu yanl
hesaplamsnz, ödeme vademizi 90
güne çkardk.” Perakende zincirleri de
zaman zaman vadelerde key kararlar
alyorlar. Bankalar, KOB’lere sözde
çok kolay kredi veriyorlar ama uygulamada teminat üstüne teminat istiyor.

UND’den 30 gün önerisi
UND Yönetim Kurulu Bakan Tamer
Dinçahin, özellikle tamaclk sektöründeki 4 aya kadar uzayan ödemelerin 30
gün ile snrlandrlmas için 15 Temmuz
2009 tarihinde Hükümet’ten resmen talepte bulunulduunu hatrlatarak, “Ancak
bugüne kadar bir gelime kaydedilememitir” dedi. Geciken alacaklarn artk
iletmeleri iaslara sürüklemeye baladn öne süren Tamer Dinçahin’in yapt açklama öyle: ABD’den yaylan
global krizin etkisiyle, büyük rmalar ve
kamu tarafndan ödemeleri geciktirilen
KOB’ler giderek daha zor bir sürece
girmitir. Özellikle hizmetini yerine getirebilmek için pein harcamada bulunan
tamaclk sektöründe, hizmet alanlarn
ödemelerini 3-4 aya kadar uzatmalar,
sektördeki skntlar iyice artrm ve hizmeti yaplamaz duruma getirmitir. Tamaclk sektöründe faaliyet gösteren iletmelerin faaliyetlerini devam ettirebilmek
amacyla uzayan vadelere “evet” demek
zorunda kalmalar yakn bir gelecekte
Türkiye’nin d ticaretinin ve dolaysyla
tüm ülkenin sorunu hale gelecektir.

Her Köye Bir KOB projesi Finansbank destei
Finansbank, Kredi Garanti Fonu ve Avrupa Yatrm Fonu’nun imzalad ‘Her
Köye Bir KOB’ projesine 2013 ylna kadar yatrm kayna salayacak.

H

er Köye Bir KOB projesi,
Kredi Garanti Fonu ile Avrupa
Birlii’nin ‘Rekabet Edilebilirlik ve Yenilikçilik Çerçeve Program’ (CIP) kapsamnda Avrupa Yatrm
Fonu’nun destei ile yürütülüyor. Proje,
nüfusu belirli yeterlilie ulaan köylerde küçük iletmelerin kurulmasn
desteklerken, daha önce Avrupa Birli-

i fonlaryla tanmam KOB’lere de
kredi frsat sunacak.
Proje kapsamnda nüfusu 1000’i aan
köylerin çevre koruma ve gelitirme,
yerel mimariyi koruma ve yöresel turizmi gelitirmeye yönelik projeleri için
yüzde 80 orannda kefalet verilirken,
üst limiti 625 bin TL olmak üzere kredi
kullanm salanacak. Ayrca daha önce

Avrupa Birlii fonlarndan yararlanm
veya yeni kurulan, çalan says 250’ye
ve yllk cirosu 25 milyon TL’ye ulaan
küçük iletmelere en az 1 yl, en çok 8
yl vade ile kredi verilecek.
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Yerli sermaye yurtdna göçüyor
Yln ilk 5 aynda yabanclarn Türkiye’deki dorudan yatrmlar gerilemeyi sürdürürken, dorudan
yatrm için yurtdna göç eden yerli sermaye tutarnda art yaand.

Y

erli sermayenin, yurtdna yatrm göçü hzlanmaya balad.
2010 ylnn ilk 5 aynda yatrm
için Türkiye’ye giren dorudan yabanc
sermaye miktar geçen yln ayn dönemine göre yüzde 51 gerilemeyle 1 milyar
437 milyon dolar düzeyinde gerçekleirken, yurtdna göç eden yerli sermaye
yüzde 14 artla 873 milyon dolara ulat. Ocak-Mays döneminde yurtdna
yatrm için giden yerli sermayenin 450
milyon dolarlk bölümü hizmetler sektörü yatrmlarna yönelirken, 377 milyon
dolarlk bölümünü sanayi sektörü yatrmlar oluturdu.
Avrupa ülkelerinin 573 milyon dolarlk yerli sermaye yatrmlarna ev sahip-

lii yapt anlan dönemde, Yakn ve
Ortadou ülkeleri 225 milyon dolarlk
Türk sermayesini dorudan yatrm olarak bünyesine katt.
12 milyar 87 milyon dolarlk yerli sermayesinin yurtdna göç ettii yaklak
8.5 yllk dönemde, sanayi yatrmlar
çerçevesinde yurtdna giden sermaye
tutar 6 milyar 354 milyon dolar, hizmetler sektörü için giden sermaye tutar
5 milyar 672 milyon dolar buldu.
Merkez Bankas’nn Mays ay Ödemeler Dengesi geçici verilerine göre
yln ilk 5 aynda Türkiye’ye giri yapan dorudan sermaye yatrmlar geçen yln ayn dönemine göre yüzde 51
azalarak 2 milyar 917 milyon dolardan
1 milyar 437 milyon dolara geriledi. Bu
dönemde Türkiye’den yurtdna giden
dorudan sermaye yatrmlar ise geçen
yln ayn dönemine göre yüzde 14 artla 766 milyon dolardan 873 milyon dolar
düzeyine çkt. Bu dönemde dorudan
yatrm için giri yapan uluslararas sermayenin, yurtdna yatrm için giden
yerli sermayeyi karlama oran yüzde
164 düzeyinde gerçekleti. Dorudan
yatrm için sermaye giriinin 17.6 milyar dolar düzeyinde olduu 2006’da bu
oran yüzde bin 51’di. Dorudan yatrm
için uluslararas sermaye giriinin 19
milyar 137 milyon dolar olduu 2007’de
yüzde 841 olarak gerçekleen karlama
oran, 2008’de giri yapan uluslararas
dorudan sermayenin gerilemesi kadar,
çk yapan yerli sermayenin artmas
nedeniyle yüzde 565’e gerilemiti. Küresel ekonomik krizle birlikte bu oran
2009’da yüzde 297’ye inerken, 2010 ylnda yüzde 164 olarak gerçekleti.

Avrupa’ya giden yerli
sermaye yüzde 10 azald
Yln ilk 5 aynda Avrupa ülkelerine
giden yerli sermaye geçen yln ayn dönemine göre yüzde 10 azalla 573 milyon

dolar oldu. Avrupa ülkelerine giden yerli
sermayenin bu düzeye ulamasnda Mays
aynda Hollanda’ya yatrm için yönelen
213 milyon dolarlk dorudan sermaye
etkili oldu. Ocak-Mays döneminde Hollanda 381 milyon dolarlk Türk sermayesine ev sahiplii yapt. Avrupa ülkeleri
içinde 5 aylk dönemde en çok yatrm
çeken ikinci ülke 33 milyon dolarla Lüksemburg oldu. Lüksemburg’u 13 milyon
dolarla ngiltere, 10 milyon dolarla spanya izledi.

Yakn ve Ortadou
ülkelerine 5 ayda 225
milyon dolarlk yatrm
Yln ilk 5 aynda Afrika ktasna yönelen yatrm geçen yln ayn dönemine
göre yüzde 67 artla 20 milyon dolarla
snrl kalrken, Asya ktasna yönelen
sermaye yüzde 141 orannda artla 253
milyon dolara ulat.
Ocak-Mays döneminde, Yakn ve
Ortadou ülkelerine dorudan yatrm
için yönelen Türk sermayesi geçen yln
ayn dönemine yüzde 139.4 artla 225
milyon dolara ulat.
Yakn ve Ortadou ülkeleri arasnda
Azerbaycan, Gürcistan, Lübnan, Suriye
ve Ürdün’ün de aralarnda bulunduu
dier Yakn ve Ortadou ülkelerine giden yerli dorudan sermaye geçen yln
ayn dönemine göre yüzde 20 artla 45
milyon dolar olurken, Körfez ülkelerine
giden Türk yatrmlarnda yüzde bin
140’lk art yaand.

8.5 ylda 12 milyar dolarlk
Türk sermayesi göç etti
2002 ylndan Mays 2010’a kadar
olan yaklak 8.5 yllk dönemde dorudan yatrm olarak yurtdna yönelen
12 milyar 87 milyon dolarlk yerli sermayenin 7 milyar 390 milyon dolarlk
bölümü Avrupa ülkelerine, 377 milyon

dolar Afrika ülkelerine, 936 milyon
dolar Amerika ülkelerine, 3 milyar 341
milyon dolar Asya ülkelerine yöneldi.
8.5 yllk dönemde 2 milyar 515 milyon
dolarlk Türk sermayesini dorudan yatrm olarak çeken Azerbaycan ilk srada yer alrken, onu 2 milyar 300 milyon
dolarlk dorudan yatrmla Hollanda, 1
milyar 77 milyon dolarla Malta, 1 milyar
36 milyon dolarla Almanya izledi. Yakn ve Ortadou ülkeleri 2002 ylndan
bu yana bu dönemde 3 milyar 17 milyon
dolarlk Türk sermayesini dorudan yatrm olarak çekti.

Yerli sermayenin çou
hizmetler sektörüne yöneldi
2010 ylnn Ocak-Mays döneminde Türk
sermayesinin yurtdnda yapt yatrmlar ana sektörler itibariyle incelendiinde
en büyük pay 450 milyon dolarla hizmetler sektörü yatrmlar ald. Yurtdna hizmetleri sektörüne yönelik yatrmlar için
giden Türk sermayesi, geçen yln ayn dönemine göre yüzde 27 azald. Geçen yl 5
aylk dönemde hizmetler sektörü yatrmlar için 616 milyon dolarlk yerli sermaye
göç etmiti. Yln ilk 5 aynda sanayi sektörü yatrmlar için yurtdna giden yerli
sermaye 155 artarak 377 milyon dolara,
tarm sektörü yatrmlar yüzde 2 bin 200
artla 46 milyon dolara yükseldi.

Yerli sermaye 8.5 ylda 6 milyar
dolarlk sanayi yatrm yapt
Son 8.5 ylda Türk sermayesinin yurtdnda yapt yatrmlar ana sektörler itibariyle incelendiinde 6 milyar 354 milyon
dolarnn sanayi yatrmlarna, 5 milyar
672 milyon dolarnn ise hizmetler sektörü
yatrmlarna yöneldii belirlendi. Anlan
dönemde yurt dnda 61 milyon dolarlk
tarm yatrm yapld.

Giriimciler toplumsal huzur istiyor

T

ürkiye Genç adamlar Konfederasyonu (TÜGK) Genel
Bakan Erkan Güral, gelime, birbirimiz arasna duvarlar örmeyelim” dedi. TÜGK Genel Bakan
Erkan Güral, Dou Anadolu’nun incilerinden Tatvan’n barndrd büyük potansiyele karn birçok alanda
olmas gereken yerin gerisinde kaldn belirterek, avantajlara ramen
genel olarak Bitlis’in ve özel olarak
da Tatvan’n ciddi dezavantajlar da
bulunduunu kaydetti. Bölgenin corafi artlarnn olumsuzluu, ulamdaki ciddi skntlar, devlet ve özel
sektör yatrmlarnn yetersizlii,
uzun yllardr devam eden terör olay-

Türkiye Genç adamlar Konfederasyonu Genel Bakan
Erkan Güral, gelime, kalknma, ilerlemenin ancak huzurla
birlikte mümkün olduunu kaydederek, huzurlu bir toplumsal
atmosferin giriimin de temel motivasyonu olacan söyledi.
lar gibi sorunlarn Bitlis’in iktisadi
anlamda cazibe merkezi olmasn engellediini vurgulayan Güral “Nasl
ki Bitlisli örenciler ciddi bir baar
kazanmlarsa, Bitlis’in ve Tatvan’n
da ekonomik alanda baarlara ihtiyac vardr. ehir ekonomisinin canllk
ve istikrar kazanmas için, insanlarn
kendi memleketlerinde karnlarn doyurabilmeleri için, istihdamn artmas
için ve elbette huzur için; baarl ve

kalc projelere giriimcilere ihtiyaç
vardr” dedi.

Gelime ve kalknma
huzurla birlikte mümkün
Gelime, kalknma, ilerlemenin ancak huzurla birlikte mümkün olduunu
anlatan Güral, huzurlu bir toplumsal
atmosferin, doal olarak giriimin de
temel motivasyonu olacan söyledi.
Güral, “Türkiye’nin her ili, her coraf-

yas ancak huzur, bar ve kardelikle
ilerleyebilir. Çocuklara çok daha mutlu
bir gelecek sunmak için bütün gücümüzle, bütün enerjimizle huzurun, barn ve
kardeliin takipçisi olmak durumundayz. Ben inanyorum ki Türkiye, bütün
ekonomik problemlerini çözecek güce
ve yeterlilie sahiptir. Yeter ki birbirimiz arasna duvarlar örmeyelim. Ortak
idealler etrafnda birleelim ve gelecee
güvenle bakalm” dedi.
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Kemal ÇEKÜÇ

Kt kaynaklar
ve akl teri…

üm insanl düündüren ekonomik bir
terimdir ‘kt kaynaklar’ kavram.
Bu ‘kt’lk; bireyleri, aileleri, bölgeleri ve devletleri ilgilendiriyor. “Kt kaynaklar toplumu oluturan
bireylerin tüm gereksinmelerine karlk verecek kadar
ekonomide bol bulunmayan kaynaklara denir” tanmn “insanln gereksinmeleri” olarak geniletebiliriz.
Yani orta ve uzun vadede tüm insanln sorunudur.
O yüzden sözlükler ‘kt kaynaklar’ ‘iktisadn temel
sorunlarndan biri’ olarak vurguluyor. Günümüzde hissedilen kt kaynaklardan biri de enerji için kullanlan
kaynaklardr. ‘Yenilenebilir enerji’ ve ‘enerji verimlilii’
gibi kavramlar toplumda popülerlik kazanp dikkat
çekmekte; ilgili sektörler bu alanda akl koturup
proje üretmektedir.
‘19. yüzylda imparatorluklarn, 20. yüzylda ise ulus
devletlerin belirleyici olduu tarihi süreçte 21. yüzyln
ehirlerin rekabetinin ön plana çkaca bir dönem
olaca’ ifade ediliyor:
“200 yl önce uzaydan nüfusu 1 milyondan fazla
olan sadece 2 ehir Londra ve Pekin’in klar görülürken, u anda küreselleen dünyada 450 metropol
ehrin klar uzaydan görülebiliyor. ehirler dünya
enerjisinin yüzde 75’ini tüketiyor, sera gazlarnn ise
yüzde 80’ini üretiyor. Sadece ABD’de her yl trafikte
insanlar 3,7 milyar saat kaybediyor. Bu zaman içinde
boa harcanan yaktn ekonomik karl 78 milyar
dolara ulayor. Bilim adamlar 2050 ylnda dünya
nüfusunun yüzde 70’ inin ehirlerde yaayacan
tahmin ediyorlar. Bu nedenle ehirlerin büyümesinin
sürdürülebilirliinin akll yönetimlerle mümkün olabileceinin alt çiziliyor.”

T

Akll Sistemler:
Yukarda belirtilen sorunu çözmek için çeitli dünya
ülkelerinde akll sistemler kurularak hayata geçirilmi:
-Akll Ulam -Trafik younluu ve hava kirlilii,
-Akll Salk Hizmetleri -Hasta bakmnn gelitirilmesi, salk kaytlarnn dijital olmas,
-Akll Eitim -Eitime eriim ve eitim kalitesinin
gelitirilmesi,
-Akll Kamu Güvenlii-Suç oranlarnn düürülmesi
için kontrol sistemlerinin gelitirilmesi,
-Akll Su -Suyun kalitesinin, arznn ve suya eriimin
gelitirilmesi,
-Akll Enerji -Akll ebeke projeleri ile enerji tasarrufu salanmas.
Ostim’in ‘akll binas’
Kapak haberimizi oluturan ‘YEL BNA’nn
Ankara’da lköretim Okullarnda teknoloji ve tasarm dersinde ilenecek olmasn, gelecek kuaklarda
akll sistemlere ilikin farkndalk olumas açsndan
önemsiyoruz. Ankara l Milli Eitim Müdürlüünü de
bu örnek yaklam ve uygulamas için tebrik ediyoruz.
***
Kt kaynaklar sorunuyla ba etmenin yolu her
alanda akll olmak, akll sistemler kurmaktr; yani
aln terinin yan sra ondan daha fazla akl teri
dökmektir…
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Tabela OSB’lere son!
Sanayi ve Ticaret Bakan Ergün, “Doluluk oran düük olan bölgeleri
dolduracak ve sanayi tesislerini tek çat altna alacak olan, “Islah Organize
Sanayi Bölgesi” projesinde sona gelindiini açklad

S

anayi ve Ticaret Bakan
Nihat Ergün, doluluk oran
düük olan organize sanayi
bölgelerini (OSB) dolduracak ve
sanayi tesislerini tek çat altnda
toplayacak “Islah Organize Sanayi
Bölgesi” projesinde sona gelindiini açklad. Türkiye genelinde
birçok OSB’nin bo ve tabeladan
ibaret olmas nedeniyle gündeme
gelen projenin sanayide rekabet
gücünü artracana iaret eden
Bakan Ergün, “OSB dnda youn
yaplam sanayi bölgeleri tek çat
altnda toplanp, birletirilecek.
Çünkü onlarn da ortak artma tesislerine, ortak altyapya ihtiyac
var. Bunlar ancak OSB’lerle gerçekletirilebilir. Bu konuda yasal
hazrlk içindeyiz. Yaknda parlamento gündemine gelecek” dedi.

Bo kalmayacak
Yerel yönetimler ve valiliklere “OSB’ler dnda sanayi tesisi
kurulmasna izin vermeyin” çars yapan Ergün, kamuoyu basks
nedeniyle uygun olmayan arazi ve
artlarda kurulan OSB’lerin sanayiye hiçbir faydasnn olmadnn
altn çizdi.
Atl organize sanayi bölgeleri-

ni canlandracaklarn ve mümkün
olmas durumunda
bütün OSB’lerde
sanayicilere arsa
tahsisini bedelsiz
yapmaktan
yana
olduklarn anlatan
Ergün “Sanayici yatrm yaparken arsa
tahsisiyle ilgili bir
nansman ayrmak
zorunda bulunmasn,
arsaya verecei nansman fabrika
yatrmnda, makine ve teçhizatnda
kullansn diye düünüyoruz. Ancak
bunu baz organize sanayi bölgelerinde tam olarak yapmak mümkün
deil. 5084 kapsamndaki 57 ilde
arsalarn maliyeti 1 milyar 80 milyon civarnda. stanbul, Ankara,
zmir, Bursa gibi büyük ehirlerdeki OSB’leri darda tutarsak, 76
ildeki OSB’lerde 1 milyar 650 milyon gibi bir arsa maliyeti var. Arsa
tahsisleri, buralardan elde edilecek
yatrm, istihdam, üretim miktarlar düünüldüünde, bunlar kolayca
sanayiciye verilebilecek durumda.
Yasal hazrlklar sürüyor. Arsa
tahsislerinin yeniden OSB’lerde
yatrm için yaplabilmesinin önünü
de açm olacaz” diye konutu.

1 milyon kiilik istihdam
Sanayi ve Ticaret Bakanl
verilerine göre Türkiye’de halen
faaliyette olan 263 OSB bulunuyor. Bu OSB’lerde oluturulan 58
bin 708 adet sanayi parselinden 54
bin 800’ü sanayicilere tahsis edilmi durumda. Bu parsellerden 39
bin adedinde üretime geçildi. 10
bin 500 parsel inaat aamasnda,
5 bin 290 parselde ise projeler devam ediyor. Parsel saysna göre,
OSB’lerde doluluk yüzde 93,
üretim açsndan bakldnda ise
yüzde 66 seviyesinde. OSB’lerde
istihdam edilen içi says ise 916
bin civarnda.

OSB’de yatrm yapana bedelsiz arsa
Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün, OSB’lerde yatrm yapanlar için bedelsiz
arsa tahsisi uygulamasna yeniden balanacan bildirdi.

S

anayi ve Ticaret Bakan
Nihat Ergün bedelsiz arsa
tahsisi uygulamasna yeniden balanacan söyledi. Ergün,
6 ubat 2004 tarihinde 5084 sayl
kanunla 54 ildeki OSB’lerde tahsis
edilmemi parseller yatrmclara
bedelsiz olarak tahsis edildiini
hatrlatarak, unlar söyledi:
“6 yllk uygulamann süresi 6
ubat 2010 tarihinde sona ermiti.
Bakanlmza yatrmclardan gelen youn talep üzerine bu süreyi
uzatma karar aldk. 6 yllk sürede

yatrmlar açsndan çok olumlu
neticeler aldk. Bu süre içerisinde
54 ilde yer alan 115 adet OSB’de
6358 yatrmc, bedelsiz arsa tahsisi talebinde bulundu. Bunlardan
2660 adedi yatrmclara bedelsiz
olarak tahsis edilmi, tahsis edilen
parsellerden 580 adedinde inaata
balanmtr. 1126 adet parselde
de üretime geçilmitir. 953 adet
parsel de proje aamasnda.

Süreyi uzatacaz
OSB’lerde tevik yasas kapsamnda
sanayici için, yatrmc
için bedelsiz arsa tahsislerinin yaplmas uygulamas getirmitik. Onun
süresi tamamland. imdi
yeni bir düzenleme ile
OSB’lerde arsa tahsislerinin yine bedelsiz olarak

yaplabilmesine imkan tanyacaz.
Bu süreyi uzatacaz. Hazrlklarmz tamamladk. Eer önümüzdeki hafta parlamentodaki bir yasann
içerisine koyduumuz zaman böylece OSB’lerde yeni yatrmclar
için bedelsiz arsa tahsisleri devam
etmi olacaktr. OSB’lerdeki yatrm
talebinin bu düzenlemeyle birlikte
artacana inanyorum. Tüm bu çalmalarmzla OSB’leri cazibe merkezi haline getirmeyi hedeiyoruz.
Türkiye’de artk Organize Sanayi
Bölgeleri’nin imaj deimelidir.
Bu bölgeleri ‘arge ve ihracat’ üssü
haline getirmek bakanlk olarak en
önemli hedeerimiz arasndadr. Organize Sanayi Bölgelerimiz, Türkiye
ekonomisinin dünyaya açlan kaps
olmaldr. Son dönemde yaptmz
çalmalar bu amaca hizmet eder
niteliktedir.” Yeni düzenlemede yer
alacak iller Bakanlar Kurulu karar
ile belirlenecek.
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PALANDÖKEN: Esnaf yeni kanun bekliyor
TESK Genel Bakan Bendevi Palandöken, esnafn en acil
sorununun birikmi vergi ve prim borçlar olduunu belirterek,
bu borçlarn en ksa sürede yeniden yaplandrlarak uzun vadeli
taksitlere balanmas gerektiini söyledi.

T

ESK Genel Bakan Bendevi Palandöken, esnafn en acil sorununun
birikmi söyledi.
Palandöken, esnaf ve sanatkarn krizden ilk ve en çok etkilenen kesim olduunu vurgulayarak, her 100 esnaftan 70’inin
SGK’ya prim borcu olduunu ifade etti.
TESK Genel Bakan Palandöken, esnafn en acil sorununun birikmi vergi ve prim
borçlar olduunu ve bu borçlarn en ksa
sürede yeniden yaplandrlarak uzun vadeli
taksitlere balanmas gerektiini Babakan
Recep Tayyip Erdoan’a son görümesinde ilettiini kaydederek, “Esnafn kurtuluu
yeniden yaplandrma kanununun çkartlmas olmaldr” dedi.

“Esnafn birikmi vergi
borcu 70 milyar tl’yi at”
Palandöken, birikmi vergi borçlar-

nn ana parasnn 30 milyar TL’yi bulduunu kaydederek, uygulanan yüzde 24’e
varan gecikme faizi ve zamla beraber bu
borçlarn 70 milyar TL’yi atna iaret
etti. Devletin bankalar aras uygulad
faiz 6-6,5 iken esnafa uygulanan bu oran
büyük “hakszlk” olduunu savunan Palandöken, sözlerine öyle devam etti:
“Enasyonun tek haneli olduu bir ülkede ana paray ödeyemeyen esnaf bu faizi
nasl ödeyecek. ki milyona yakn esnaf,
borç krizinde. En ksa zamanda bir borç
yaplandrlmas olmazsa bir milyona yakn esnaf, iyerini kapatmak zorunda kalacak.  iten geçtikten sonra yaplan Kanun
bir ie yaramaz. Onun için acilen bu tefeci
faiz uygulamasndan vazgeçilmeli ve yeni
yaplandrmaya gidilmelidir.”
Esnafa bugüne kadar sfr faizli kredi
dnda hiçbir destekte bulunulmadn
ifade eden Palandöken, “Krizde esnafa

destek olunmas için
SGK primi iveren pay
yüzde 5 azaltld ama
esnaf bu imkandan yararlanamyor. 5 puanlk
indirimden Yararlanabilmek için SGK’ya prim
borcunun bulunmamas
gerekiyor. Oysa esnafn
3’te ikisinin prim borcu
var” dedi.
TESK Bakan Palandöken, borcu yüzünden esnafn KOSGEB
kredisine ulaamadn
belirterek, krediye ulaamayan esnafn u
an için en büyük sorunun bu olduunu
ve bir an önce düzeltilmesini istedi. 2008
ylnda yaplan taksitlendirmeden esnafn
faydalanamadna dikkat çeken Palandöken, borçlarn gecikme zamm ve gecikme
faizinin enasyon orannda yeniden yaplandrlmamas halinde yaplan taksitlendirme hiçbir ie yaramadn kaydetti.
Esnafn, biriken borcu taksitle dahi ödeyemeyecek noktaya geldiini belirten TESK
Bakan Palandöken, 5 bin TL borcu olan
bir esnafn toplam borcunun 3 ylda 20 bin

TL’ye çktn açklad. 2004 ylndaki
vergi barndan hazinenin kasasna 4.7
milyar TL’nin girdiini anmsatan Palandöken, devletten para ve a deil, mevcut
borcu ödemek istediklerini ifade etti. Palandöken sözlerine öyle devam etti:
“Ancak bu artlarda bu borçlar ödeme
imkan kalmamtr. Vergi ve prim borçlarnn gecikme faizi ve gecikme zamlarnn
enasyon orannda yeniden yaplandrlarak 60 ay vadeli taksitlere balanmas gerekir. Esnafa böyle bir kolaylk salanrsa
esnaf da bütçe de rahat bir nefes alr.”

Türkiye’de 85 bin dernek var
536’s hayr ileri, 282’isi örenci ve 77’si
uluslararas alanda faaliyet gösteriyor. 405
dernein ise hangi alanda faaliyet gösterdii bilinmiyor.
Türk Hava Kurumu (THK) ve Atatürkçü Düünce Dernei (ADD) bu snamann dnda tutuluyor. Türkiye genelinde
THK’nn 500, ADD’nin de 463 ubesi
bulunuyor. Ve bunlarn hepsi ayr birer dernek olarak görünüyor. Derneklerin yüzde
35,6’s Marmara, yüzde 18,8’i ç Anadolu,

yüzde 14,3’ü Ege, yüzde 12’si Karadeniz,
yüzde 10’u Akdeniz, yüzde 4,9’u Dou
Anadolu ve yüzde 4,4’ü Güneydou Anadolu Bölgesi’nde. Hemehri dernekçiliinde de Marmara Bölgesi ba çekiyor.
Türkiye genelindeki 8 bin 497 hemehri
derneinin 4 bin 990’ Marmara, bin
487’si ç Anadolu, 835’i Ege, 539’u Akdeniz, 412’si Karadeniz, 130’u Güneydou Anadolu ve 104’ü Dou Anadolu
kaynakl.

Türkiye’nin 39’uncu Teknopark’
Düzce’de kuruluyor

T

ürkiye’de dernek says 85 bin 102’i
buldu. Örgütlenmenin bir göstergsi
olarak deerlendirilen derneklerin 7
milyon 396 bin üyesi var. Faaliyet alanlar
açsndan ise ilk sray 15 bin 216 dernek ile
dini kapsaml olanlar alyor.
Türkiye’de dernek says 85 bin 102’i
buldu. çileri Bakanl Dernekler Daire
Bakanl’nn verilerine göre; bugüne kadar Türkiye genelinde toplam 216 bin 863
dernek kuruldu. Bunlarn 131 bin 761’i daha
sonradan kapatld. 1 Temmuz 2010 tarihi
itibariyle Türkiye genelindeki faal dernek
says, 85 bin 102 oldu.
Bunlardan sadece 428’i kamu yararna
çalan dernek statüsünde. sminde ‘Türk’
ya da ‘Türkiye’ gibi izne tabi kelime kullanan dernek says ise 444. Türkiye’de
ayrca, merkezi yurtdnda bulunmasna
ramen burada faaliyette bulunmasna izin
verilen 55 yabanc dernein uzants var.

Dernek bana 90 üye düüyor
Nüfusu 75 milyona dayanan Türkiye’de,

tüm derneklerin toplam 7 milyon 396 bin
591 üyesi bulunuyor. Bunlarn 6 milyon
163 bin 491’i erkek ve sadece 1 milyon 233
bin 100 tanesi kadn. Yani Türkiye’de dernek bana sadece 90 üye düüyor.
Dernek bana düen kadn üye says ise 15’i bile bulmuyor. En çok dernek
stanbul’da. stanbul, 17 bin 329 dernekle
ilk srada. Onu, 8 bin 305 dernekle Ankara
ve 4 bin 687 dernekle zmir izliyor. Ez az
dernek ise Ardahan’da. Ardahan’da sadece
86 dernek var. Onu, 109 dernekle Kilis ve
114 dernekle Tunceli izliyor.

Rekor dini derneklerde
Dernekler Dairesi’nin verilerine göre rekor, dini içerikli derneklerde. Türkiye’deki
derneklerin 15 bin 26’s dini, 14 bin 594’ü
sportif, 14 bin 430’u yardmlama, 9 bin
754’ü kalknma, 8 bin 463’ü mesleki dayanma, 5 bin 499’u toplumsal hayat, 4 bin
134’ü dostluk, 3 bin 435’i kültür, bin 943’ü
salk, bin 478’i çevre, bin 438’i imar, 951’i
sosyal, 793’ü sivil halklar, 640’ gençlik,

T

ürkiye’nin 39’uncu teknopark
Düzce’de kurulacak. Yapmnn
3 aamada gerçekleecei teknoparkn bünyesinde toplam 130 rmann
kurulmasnn planlanyor.
Düzce Üniversitesi’nden yaplan açklamada, Düzce Teknopark Bavuru Dosyasnn, Sanayi ve Ticaret Bakanl, Türkiye Teknoloji Gelitirme Vakf (TTGV),
KOSGEB, TÜBTAK, YÖK, TOBB ve
DPT uzmanlarndan oluturulan bir Deerlendirme Kurulu tarafndan incelenerek 20 Temmuz’da Düzce Teknopark’n
Kurulmasnn kararnn alnd kaydedildi. Düzce teknoparkn Türkiye’de kurulan
39’uncu teknopark olaca belirtilen açklamada, Düzce Teknopark yaplanmasnn
3 aamada gerçekleecei bilgisi verildi.
Açklamada aamalar hakknda u bilgiler
verildi:
“1’inci aamada 2 yl içinde yönetim
merkezi, os binalar ve Ar-Ge binalarnn
tamamlanmas, 2’inci aamada yazlm
stüdyolar ve Sosyal-Rekreasyonel merkez binalarnn tamamlanmas, 3’üncü

aamada ise tasarm yaratclk binalar, bilim ve teknoloji kültür merkezi ve laboratuarlarn oluturulmas planlanyor. Düzce
1’inci Organize Sanayi Bölge Müdürlüü
tarafndan tahsis edilen arazi üzerine ise
Organize Sanayi Bölgesi içerisinde üretime yakn bir alanda Ar-Ge faaliyetlerini
yürütmek isteyen rmalara arazi kiralanmas hedeeniyor.”

130 rmann
kurulmas planlanyor
Genileme plan çerçevesinde Düzce
Teknopark bünyesinde toplam 130 rmann kurulmasnn planland belirtilen açklamada, ara hedeerin ise 1-2 yl
içinde 25, 2-5 yl içinde 75 ve 5-10 yl
içinde 130 rma olarak belirlendii kaydedildi. Açklamada, toplam 14 bin 500
metrekarelik bir alan içinde os kurulmasnn planland bu alanlarn 6 bin 400
metrekarelik ksmnn ise iki yl içinde
yaplaca ifade edildi.
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Gazi Üniversitesi’nde Giriimcilik Günleri
TOSYÖV ve Gazi
Üniversitesi letme
Aratrma Topluluu
ibirliinde düzenlenen
“Giriimcilie Giriim
Günleri’nin ilki G.Ü. 100.
Yl Kültür Merkezi’nde
gerçekletirildi.

E

tkinliin açlnda konuan G.Ü.
..B.F. Dekan Prof. Dr. Kadir
Arc üniversite örencileri için
bu tür etkinliklerin kariyer planlamalarnda son derece önemli olduunu belirterek, son dönemde bunun bilincine varan örenci topluluklarnn çalmalarn

üniversite yönetimi olarak takdirle karladklarn, TOSYÖV’ün ise salad
desteklerle ve birbirinden farkl konularda oluturduu programlarla önemli bir
sosyal sorumluluu yerine getirdiine
inandklarn ifade etti.
TOSYÖV Genel Sekreteri
Erol Akkaya açl konumasnda kendisin de bir
Gazi Üniversitesi mezunu olarak bu sralardan
geçtiini, kendi zamannn koullar içerisinde
çalma yaamnda tercihini devlet kurulularndan
yana kullandn belirterek imdi gençlerin giriimci olmas konusunda
son derece önemli çalmalar yapldn

TOSYÖV Ankara Destekleme Dernei
olarak kendilerinin de bu amac desteklediklerini ifade etti.
Etkinliin içerik hazrl, tantm
ve programn TOSYÖV Proje Koordinatörü Cüneyt Örkmez’in yapt
seminere konumac olarak katlan MAN Finansal Hizmetler
A.. Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdürü Semih
Pala, Hobiden Gerçee Bir
irketin Kurulu Öyküsü”
konulu sunumunda MAN
rmasnn ve Türkiye’de kendi kuruduu Finansal Hizmetler
A.. nin kuruluunu ve deneyimlerini örencilerle paylat.
nternetpazarlama.net’in kurucusu ve

“Ekonominin iyilemesi kimseyi
rehavete sürüklemesin”

D

eloitte Türkiye Yönetici Orta
Hüseyin Gürer, ekonomideki
iyilemenin kimseyi rehavete
sürüklememesi gerektiini vurgulayarak Deloitte Ekonomik Görünüm 2010–
Temmuz raporu nda unlar söyledi:
“Önümüzdeki dönemin en temel meselesi, bugün, nispeten olumlu anlamda,
kendisini küresel krizden ayrtrabilmi
olan Türkiye ekonomisinin, ivmesini reformlarn desteiyle sürdürebilmesidir.
Performans sürekli klabilmek, görece
bir baary yönetebilmek ekonominin

Türkiye ciddi risklerle kar
karya kalabilir

H

can alc gündem maddesini oluturuyor.
Bu balamda raporumuz yayna hazrland srada yeni yasama ylna ertelendii anlalan Mali Kural uygulamasnn
2011’de balamasnn özellikle önemli
olduunu düünüyoruz. Mali disiplinden
taviz vermeyen, reform takvimini detaylandrp, kurumlarn güçlendirmeye
srarla devam eden Türkiye’nin, yüksek
büyüme oranlarn tutturabileceini ve
bu aralar oldukça revaçta bulunan Asya
ülkeleri ligine katlabileceini düünüyoruz.”

Atilla ÇINAR

acinar@etik.com.tr



lkokuldan sonra baka bir okula
gidip gitmediini bilmiyorum, hiç
sormadm, merak da etmedim.
Çocukluunu, çobanlk ve çiftçilik
yapan ailenin yannda geçirdikten sonra
OSTM’de köylülerinin iyerinde çraklk
yaptn anlatmt. Çounlukla i makinas tamirat ve i makinas yedek parças
yapanlarn yannda kendini yetitirmi, bu
türden ileri daha çok örenmi. Yani
çekirdekten yetimi. Ama gerçekten iyi
yetimi ve bir eyi iyi bilen, yani usta
olmu.
Zeki, bir kere örendi mi unutmayan,
detaylar atlamayan biri. Yaptmz ilerde
ince detaylarn gözden kaçrlmamas,
atlanmamas art. Yazmay sevmediimizden
olacak, yazarak kaydetme alkanlmz
olumadndan bu detaylar kafasna iyi
yazan ve unutmayan baarl oluyor.
Onun en çok takdir ettiim yan da buydu: Neyin önemli olduunu hemen anlyor,
hafzasna kaydediyor ve unutmuyordu.
Çünkü iinin bu olduunu biliyordu.
Kendine has nitelikleri ile bildikleri ve
yaptklar, sonunda onu birkaç yakn
arkada ile birlikte ortak atolye açmaya götürmü. Ortaklar, köyde tarla traktör satp,
aile ve yakn dostlardan destek, finansal
kiralama yoluyla makina alp, biraz da ‘kervan yolda düzelir’ diyerekten yola çkmlar.
OSTM’de birbirine çok benzer öyküsü
olan yüzlerce çok küçük (mikro) iletmeden

nteraktif Web Pazarlama Danman
Aytaç Mestci ise “internet giriimcilii” konulu sunumunda biliim alannn
giriimcilik için bir frsatlar alan olduunu vurgulayarak özellikle E-Ticaretin
giriimcilikte salad kazanç ve frsatlar örencilere aktararak, sosyal alar ve
bloglar konusunda örencileri aydnlatt.
Berkman Danmanln Kurucusu
Gülhan Berkman Yakar ise “Kendi Liderin Ol Kariyerini Yönlendir” konulu
sunumunda liderlie ve baarya giden
yolda kiinin kendini nasl artlandrmas
gerektiini özel örneklemeler ve sunum
teknikleri ile katlmclara aktard. Etkinlik sonunda katlmclara TOSYÖV tarafndan katlmc belgesi verildi.

azine Müstearl’nn Temmuz 2010 Kamu Borç Yönetimi Raporu’ndaki verilerin
yaplanmann önümüzdeki dönemde
Türkiye’yi ciddi risklerle kar karya
brakacann açk izlerini verdii vurgulanan bültene, öyle devam edildi:
“Türkiye borçlanabilir ve borçlarn
ödeyebilir konumda olduu için bata
IMF ve uluslararas derecelendirme
kurulularnca krizden çkm ülke konumunda görülmektedir. Ancak büyümenin nansmann yurtiçi tasarruara

Bir Ostim Portresi

Makina Mühendisi
biri olarak onlar da hayata atlmlar.
Bir mühendis olarak, en çok sevdiim i
olan OSTM’in ara sokaklarnda dolanrken
rastladm dört arkadan ortak olduu bu
iletmeye. Önce birkaç küçük ve parasal
getirisi de fazla olmayan i yaptk. Birbirimizi tandkça, daha hassas, katma deeri
daha yüksek iler de yapmaya baladk.
Karlkl olarak birbirimizden örenip duruyorduk.
Bu küçük iletmede yazl olmayan, hatta
konuulmam, herkesin deneyimine ve geçmiine bal olarak kendiliinden olumu
doal bir ibölümü vard. Zaman zaman
konuulup aksayan yanlar giderilerek
yürütüldüü sürece, en iyi iletme biçimi
bu doal ibölümüne bal yönetim sistemi
olsa gerek. Yazl prosedür ve talimatlara
bal yürüyen sistemler (örnein ISO 9001)
her ne kadar dardan güzel görünse de
asl önemli olan içeride nelerin olduudur.
çeride olup bitenler ise, hiçbir standardn

çözemeyecei ve yazl normlarla düzene
koyamayaca kadar insana ilikindir.
Bizimki iletmenin ortaklarndan biri olarak
sürdürüyordu yaamn. Gözlediim kadaryla
çok çalyordu. Yaplacak bir i olmadnda hemen çraklk yllarna dönüyor,
örnein alp eline bir süpürge ortal
temizliyor, ya da dalm takmlar topluyordu. Pek belli etmemeye çalyordu ama
anlyordum ki, genç çalanlarn vurdumduymazlklarna kzyordu en çok. Kendi çraklk
yllar bambakayd oysa.
Ben yllarn mühendisi, o yllarn ustas birlikte birçok hassas i yaptk. Ama
biliyordum ki, hassas aparatlar yaparken
holanmakla birlikte o daha çok bir i
makinasnn altndan girip üstünden çkmay
hayal ediyordu.
Bir gün aniden ayrld ortaklktan. Aniden
diyorsam, kararn ortaya çk birden olsa
da, mutlaka bir birikimin sonrasnda verilmi bir karard bu. Anlatmasn istediimde,

dayandramad ve nitelikli dorudan
yabanc sermaye akmn salayamad için mevcut büyüme trendini sürdürmesi konusunda çeitli endieler
bulunmaktadr.

konumay sevmediinden olacak, pek bir
ey söylemese de, duruu, bak bir eyleri
anlatmaktayd.
Tüm ayrlma hikayelerinde olduu gibi,
ayrlanlardan hangisini dinlesem hakl. Belki
birinden birinin haksz olduunu görsem,
bu ayrln önüne geçmek daha kolay
olacakt. Ama olmad, onlar da ayrldlar.
OSTM’de birbirine benzeyen onlarca ayrlma hikayesinden biri olarak kaytlara geçti
bu hikaye de. En güzeli ise, eski ortaklar
belki biraz gönül koydular ama asla kavga
etmediler. Ortada olan ne varsa adilce
bölüp helalletiler.
Ben biraz da çaresizce, bir eyler söyledim: Büyüme yolunda, bugün olduundan
daha güçlü olabilecek ve rekabet edebilecek
bir iletme olmak varken, bölünüyorsunuz,
imdi sahip olduunuzdan daha zayf ve
güçsüz iki üç iletme olacaksnz.
Ama söylediklerim ie yaramad…
te OSTM: Birbirine tpatp benzeyen
yüzlerce öykü, birbirinin tekrar yüzlerce
hayat. Ders almay bilen için derslerle dolu
bir yeryüzü parças. O, hissesini tarla karlnda m devretti, yoksa zamana m yayd
bilmem, baa döndü.
Öte yandan düününce, zaten hepimiz
zaman zaman dönmüyor muyuz baa?
Ve yaadmz her gün, aslnda kalan
hayatmzn ilk günü deil mi?
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naat sektörü de tevik bekliyor
• TMF Genel Bakan Yardmcs Aydn, inaat sektörünün kriz sonrasnda yeniden eski günlerine dönme çabasnda
olduunu belirterek, hükümetten sanayi sektörüne verilen teviklerin, inaat sektörüne yanstlmasn istedi.
sidir. Sanayi ve turizm sektörlerine üretim
ve yatrm teviklerinin Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inaat sektörüne de
verilmesi sektörün geliimi için ve Türkiye ekonomisi için son derece önemli.
Özellikle sanayi üretimindeki teviklerin,
inaat sektörüne yanstlmas en büyük
talebemizdir. Bunu salarsak lokomotif
hzlanr” dedi.

naat sektörünün rahatlamas
ekonomiye da katk salayacak

T

üm naat Müteahhitleri Federasyonu (TMF) Genel Bakan
Yardmcs Bar Aydn, inaat
sektörünün kriz sonrasnda yeniden sektörüne verilen teviklerin, inaat sektörüne yanstlmasn istedi.

TMF Genel Bakan Yardmcs Aydn, yapt yazl açklamada, yaanan
küresel krizin inaat sektörünü çok etki-

lediini belirterek, sektörün yeniden eski
günlerine dönmenin çabasnda olduunu
kaydetti. Aydn, krizin olumsuz etkilerini yok etmeye çalan inaat sektörünün
bu konuda Hükümetten de yardm beklediini ifade ederek, konut sektöründe
arz-talep dengesinin yeniden kurulmaya
çalldna dikkat çekti. Aydn, “Hükümetten beklentimiz sektörü canlandrmaya yönelik bir takm kolaylklar getirme-

ürkiye, 2005 ylndan itibaren
Ulusal Müteri Memnuniyeti Endeksini ölçümlüyor.
2009 Ulusal Müteri Memnuniyeti Endeksi; Türkiye Kalite Dernei
öncülüünde 81 ilde 10.967 müteri
görümesi ile yürütüldü. 2009 diyorum çünkü bu deerlendirme son bir
ylda geriye dönük yürütülen çalmalarn analizinden elde ediliyor.
“Bizden ne kadar memnunsunuz?”
sorusuna muhatap olan sektörler ve
baar sralamas öyle:
Beyaz eya sektöründe Bosch,
Televizyon sektöründe Philips,
Ulusal kargo sektöründe Yurtiçi
Kargo,
Salk sigortas/kasko sektöründe
Allianz Sigorta ve Axa Sigorta,
Binek otomobil sektöründe Volkswagen ve Toyota,
Zincir marketler sektöründe BM,
Bireysel bankaclk sektöründe
Ziraat Bankas(kamu bankalarnda),

Arzu AKAY

arzu.akay@ostim.com.tr

T

Türkiye’de inaat sektörünün rahatlamasnn Türkiye ekonomisine büyük
katk salayacan vurgulayan Aydn,
özellikle son yllarda yaanan küçülmeye dikkat çekti. Aydn, “naat sektörü
istihdamda, üretimde hzla kan kaybediyor. 2004–2005–2006–2007 yllarnda Türkiye ekonomisi inaat sektörü
dnda büyümesi ortalamas yüzde 3
iken yine ayn yllarda inaat sektörünün
yüzde 20’lerin üzerindeki büyümesiyle
ile Türkiye ekonomisini tek bana ayaa kaldran bir sektördür. Hzl düüünün önüne geçilemezse Türkiye ekonomisinin taycs olan lokomotif sektör
olarak tamayacak yola brakacaktr.

Ulusal Müteri
Memnuniyeti Endeksi ve
müteri ball

 Bankas (özel bankalarda) müteri
memnuniyeti ölçümünde lider oldular.
Aadaki ema ile endeks modelini
zihnimizde canlandrabiliriz:
Müteri Beklentileri
Beklentiler, müterilerin hizmet hakkndaki tecrübeleri, medya, reklam ve
dier müterilerden duyduu bilgilere
göre oluuyor.
Alglanan Kalite
Ölçülen tüm irketler ve sektörlerde,
müteri memnuniyeti üzerinde en çok

etkisi olan unsur alglanan kalitedir.
Alglanan Deer
Alglanan deer, ilk hizmet alma kararnda büyük öneme sahip olsa da,
göreceli olarak memnuniyette daha
az öneme sahip.
Müteri Memnuniyeti
Müterilerin satn alma sonrasnda
mal ve hizmet için edindii tecrübe
ile ne ölçüde memnun kalp kalmad, beklentilerini ne ölçüde karlayp karlamad konularnda yapt
deerlendirmeleri içeriyor.
Müteri ikayetleri
Müteri ikayeti, belirli bir zaman dilimi içerisinde irketlerin hizmetleriyle
ilgili problem yaayan kiilerin oran
olarak hesaplanyor. Memnuniyet,
müteri ikayetleri ile ters orantldr.
Müteri Ball
Müteri kaybedilmemesinde pozitif
etkisi bulunmaktadr, ancak bu
etkinin büyüklüü irketlere ve
sektörlere göre deiiklik göstermektedir.
Uygulamada olan bu örnek model

Bu da tela edilemez sosyoekonomik
büyük buhranlar oluturacaktr” ifadelerini kulland.

Gözümüz kulamz
hükümetin ataca admda
TMF Yönetimi olarak Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün’ü ziyaret ettiklerini belirten Aydn, yaplan ziyarette
sektör ile ilgili federasyon tarafndan belirlenen, 10 maddeden oluan bir sorun
ve talep bildirgesi Bakana sunduklarn
ifade etti. Aydn öyle devam etti:
“Sanayi ve turizm sektörlerine üretim
ve yatrm teviklerinin Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inaat sektörüne de
verilmesi sektörün geliimi için ve Türkiye ekonomisi için önemi vurgulandk.
Özellikle sanayi üretimindeki teviklerin, inaat sektörüne yanstlmas noktasnda Bakan ile görü birliine vardk.
Bu bizi mutlu etti. imdi inaat sektörü
olarak gözümüz kulamz Hükümetin
bu konuda ataca admlarda.”
üzerinden OSTM’li KOB’lerimiz
kendi ürün ve hizmetleriyle ilgili
çkarmlar yapabilirler.
En basit haliyle (X) marka i makinesine yedek parça üreten firma,
müteri beklentilerine göre üretim yönünü hafif deitirip, “müteri bunu
alglayabildi mi” sorusunu ölçebilir.
Hemen ardndan “fiyata göre kalite
mi yoksa kaliteye göre fiyat m?”
tercihini müterisine yaptrr. Bu tespit
küçük bir adm sonrasnda ortaya
çkan büyük bir sonuçtur.
Son olarak firma, olmazsa olmaz
müteri ikayetlerinin deerlendirilip, bu deerlendirmenin müteriye
hissettirilmesi aamasn uygulayabilir.
Balangçta ürün kalitesini müteri
beklentisine göre artrma görevini
baaryla tamamlayp, sonrasnda ikayetleri dikkate alan firma için çkan
sonuç müteri ball olacaktr.
(*TMME Basn Bülteni, 6 Nisan
2010)
----------------------------------------------------------ÇOK OKUMALI
CEO Olmaya Götüren
Sözler,Mehmet Akif ÇAKIRER, Crea
Yaynclk.
 dünyasnda bir toplantda, bir i
yemeinde, sunum veya konuma
yaparken uzun laf kalabal yerine söylenen bir özlü söz, vermek
istediimiz mesaj kolaylatrr, hakllmz anlatmaya yeter. Konumamzn
deerini artrr.
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KOSGEB’N yeni destekleri Aliaa’da tantld

A

liaa Ticaret Odas’nda “Yeni
KOSGEB Destekleri” ile ilgili
toplant düzenlendi. Toplantda konuan KOSGEB zmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürü Kazm Akgün,
Türkiye’nin en önemli sanayi ticaret merkezlerinden Aliaa i dünyasnn desteklerden faydalanmas gerektiini ifade etti.
Akgün, KOSGEB’in KOB’lere etkin ve
hzl hizmet vermek için kendini sürekli
yenilediini ifade ederek, “Destek ve politikalarmzla iletmelerin ekonomideki
etkinliini ve payn arttrmak, rekabet
güçlerini yükseltmek, sanayide entegrasyon ve teknoloji seviyelerini arttrmak hedeyle çalan tek kurumuz” dedi.

Akgün, öyle devam etti:
“KOSGEB olarak yeni destek programlarn açkladk. Türkiye’de iletmelerin yüzde 99’u KOB niteliindedir.
Ancak bunlar katma deer yaratmakta
ve ihracat yapmakta zorlanyor. stihdam
yükünü üstlenmelerine karn yatrm yapmakta zorluklarla karlayorlar. KOSGEB, KOB’lerimizin üretimden tantma,
yatrmdan ihracata kadar tüm süreçlerde
KOB’lere destek verebilmek amacyla
faaliyet gösteriyor.”
Akgün, yeni sistemde stratejik yol haritas uygulamasnn kaldrldna dikkat
çekerek, “Destek sistemimiz ve mevzuatmz esnek ve yaln hale getirildi. Dünyada
olduu gibi destekleme sisteminin proje
bazl sisteme dönütürdük. Yeni mevzuatmz bizim reel sektörün beklentilerine
karlk verecek esneklikte ve dinamiklikte
hareket etme olana salad. Yeni destek
programlar ekleme, çkarma, deitirme
yetkinlii kazandk. KOSGEB bundan
böyle KOB’lerimize ve ekonomiye çok

daha büyük katklar sunabilecek hale getirildi” dedi.

Desteklere
bavurular sadeletirildi
“Destek türlerimiz sadeletirildi.
Destek bavuru ve karar alma sürece
basitletirildi” diyen Akgün, genel sözleme, destek sözlemesi, damga vergisi
gibi unsurlarn kaldrldn kaydetti.
Desteklerin geri ödemeli ve geri ödemesiz eklinde olacan kaydeden Akgün,
destek bazl izleme yerine iletme bazl
izleme sistemine geçtiklerini anlatt.

Veri tabanmza girin,
desteklere bavurun
Aliaa’daki KOB’lerin desteklerden faydalanmak için KOSGEB’in veri
tabanna girmesi gerektiini ifade eden
Akgün, “Destek almak isteyen iletmenin
öncelikle veri tabanmzda olma koulu
var. Veri tabanmza girmek çok kolayla-

t. Aliaa Ticaret Odas bu konuda özverili
bir hizmet vererek size bu konuda yardmc
oluyor. KOSGEB Olarak Aliaa Ticaret
Odas ile çok iyi ilikilerimiz var. Üyelerinin veri tabanmza kaydolmas, desteklerimizin tantlmas bata olmak üzere her
konuda Aliaa Ticaret Odas’yla çok iyi
çalyoruz” eklinde konutu.

Yeni KOSGEB destekleri
Toplantda oda üyelerine sunum eliinde destekleri ve nasl bavuru yaplacan anlatan Kazm Akgün, “Genel Destek
Program, KOB Proje Destek Program,
Tematik Proje Destek Program, birlii
Güçbirlii Destek Program, AR-GE, novasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek
Program ve Giriimcilik Destek Program
olmak üzere alt yeni destek programmz
var. Bunun yannda kamuoyunun yakndan bildii Kredi Faiz Destei hizmetimiz bulunuyor” dedi.

“Yeni i kanunu kayt dl tevik ediyor”

H

aber- Bakan Akcan, önceki yasayla 10’un üzerinde içi çaltran
yerlerin SSK’l ve  kanuna göre
çalma yaptn ancak yeni kanunla bu
saynn 30’a çkarldn, yeni çkarlan 
Kanunun kayt dl tevik ettiini savun-

du. Sermayenin globalletii dünyada sendikalarn da globallemesi gerektiini ifade
eden Akcan sözlerine öyle devam etti:
“Telekom, haberleme ve buralardaki
istihdamla ilgili UN yetkililerinin de desteini aldk. Ortak bir proje yapacaz. Ekim

ATO Bakan Aygün: “Artk
demir almak zaman”

A

TO Bakan Sinan Aygün,
Türkiye’nin yabanc teknolojileri ithal etmenin ötesine geçerek, teknoloji gelitiren bir sürece girmesi gerektiini vurgulayarak, “Türkiye’nin
en büyük eksii üretimini artramamak.
malat sanayinin milli gelirimiz içindeki pay 21 yldr demir atm durumda.
Artk demir almak zaman. Rotamz
hzl kalknma olmal” diye konutu.
Türkiye’nin hzl bir kalknma için hammadde ve emee dayal üretimden yüksek teknolojiye dayal üretime geçme-

sinin art olduuna iaret eden Aygün,
“malat sanayimiz küçük iletmelerden
oluuyor. Öyle olunca üretim de küçük
oluyor. Hzl kalknmak için bu görüntüyü deitirmeliyiz” dedi.
malat sanayiinin son yllarda çözülen
tarm sektörüne istihdam yaratan ve dier
sektörleri sürükleyen bir sektör olmaktan
çktn da belirten Aygün, küçük ölçekli
iletmelerin istihdam vergileri nedeniyle
kayt dna çkmaya baladklarn kaydetti.

aynda yapacamz ziyarette detaylarn
görüeceiz. Genellikle posta sektörünün
anonim irket olmas söz konusu. Posta
sektörü anonimletirirken, çalanlarn
mevcut yaplarnn korunmal. Oysa yeni
alnacaklara da çalma hayatn düzenle-

yen yasalara aykr olarak yeni bir statü getiriliyor. imdi bakanlarn imzasna açlan
Babakanla gönderilen taslakta bu var.
Globalleen dünyada dier sendikalarla ortak hareket etme bilincini gelitirmeyi düünüyoruz.”
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“Uçak yapacak birikim var”

salamasyla birlikte Milli Prodüktivite
Merkezi’nin ad “Türkiye Verimlilik Merkezi” olarak deitirilmi olacak.”

Ankara’nn çok ciddi bir

altyap ve birikime sahip
olduunu belirten MPM

Dünya
Verimlilik Kongresi Belek’te

Bakan Mustafa Deryal,
“OSTM, teknolojik destek
verildii takdirde, uçak
yapabilecek alt yapya ve
birikime sahip” dedi.

A

NKARA’nn çok ciddi bir sanayi merkezi olma yolunda emin
admlarla ilerlediini belirten
Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) Yönetim Kurulu Bakan Mustafa Deryal,
“Bugün OSTM, teknolojik destek verildii takdirde, uçak yapabilecek altyapya
ve birikime sahip” dedi. Ankara’da çok
ciddi bir altyap ve birikim olutuunun
altn çizen Deryal, unlar söyledi:

Projeler sürüyor
“Eskiden Bakent’te mobilya sektörüyle
ilgili olarak Siteler vard. Bugün baktnzda organize sanayi bölgeleri olutu ve ciddi
anlamda doluluk oranna ulat. OSTM,
pek çok sektöre yönelik olarak üretim yapyor. Küresel rekabet o kadar acmasz ve
kat ki, nakliyeden yaplacak kar marj bile
her eyi etkiliyor. Bu tip sorunlar alm
olsa, Ankara çok daha hzl ilerleyecektir.
Verimlilii Artrma Projelerini (VAP) aralksz olarak sürdürüyoruz. Projenin uyguland illerimizin says 50’yi geçti. Pro-

ir ülkede üretim yaplabilmesi,
dolaysyla gelir elde edilebilmesi için çeitli faktörler vardr.
Ekonomik literatür bu faktörleri
sermaye, igücü, müteebbis, makine
teçhizat, toprak arazi gibi kategorilere ayrr.
Aslnda bir ülkenin üretiminin,
dolaysyla gelirinin içindeki en
önemli faktör müteebbistir. Çünkü
dier tüm faktörleri yöneten, yönlendiren müteebbistir. Bu anlamda bir
ülkenin gelirinin tamamn müteebbis salar diyebiliriz. Nitekim zarar
eden bir müteebbis iletmesini
kapattnda dier tüm faktörlerin
gelirlerinden de vazgeçilmektedir.
Kitabî bilgiler “müteebbis üretim
faktörlerinden sadece birisidir” derken, fiili hayat dominant faktör olarak müteebbisi ön plana çkarmaktadr. Belki bu nedenle müteebbislik
kitaptan ve dersten örenilmez;
müteebbisi hayat ortaya çkartr.
Müteebbislik dndaki faktörlerin verimi, getirisi, faydas, zarar
daha standart iken, müteebbislik

jeler kapsamnda kamu ve özel sektörden
yaklak 40 bin üst ve orta düzey yönetici
ile teknik ve idari personele ücretsiz olarak
verimlilik artrma teknikleri eitimleri verildi. Bu eitimlerimizde büyük bir ksm
imalat sanayinde faaliyet gösteren yaklak
bin adet KOB’ye de ücretsiz olarak verimlilik danmanl hizmeti verdik. Bin tane
KOB, çalanlar ve aileleriyle birlikte ciddi bir rakam ortaya çkaryor.

Boluklar dolduruyoruz
Özel sektörün daha az gittii bölgelere
Verimlilii Arttrma Projelerini götürmeye
çalyoruz. 55 tane ilimize bu hizmetleri
hiçbir ücret almadan götürdük. Bilgi, pahal
bir meta. Buna özellikle KOB’lerin gücü
ne yazk ki yetmiyor. Biz, bu noktadaki

acortu@hotmail.com

B

boluu doldurmaya çalyoruz. nsanlarn
ihtiyaçlar her geçen gün artarken, kaynaklarmz azalyor. Mevcut kaynaklarn en
verimli ekilde kullanlabilmesi lazm. Verimlilik, gelecek yüzyllarn olmazsa olmaz
kavram. nsanlarda önce verimlilik bilinci
olumal ki, bu bilincin gereklerini yerine
getirebilsinler. Bu noktada da eitim ve
danmanlk hizmetlerimiz devreye giriyor.
Yerel yönetimler, valiliklerimiz ve üniversitelerimizle verimlilik günleri etkinlikleri
düzenliyoruz. Dünya deiiyor. Teknoloji
çok hzl geliiyor. Bu gelien artlara en
iyi ayak uyduran kesimlerden bir tanesi de
kukusuz üniversitelerdir. Bu sebeple üniversitelerle ibirliimizi arttrma ihtiyacn
hissediyoruz. smimizin daha anlalabilir
olmas için Sanayi ve Ticaret Bakanl’na
bir kanun tekli verdik. Bu tasarnn ya-

yi müteebbis

Abdullah CORTU

son derece deikendir. Müteebbis
bulunduu ortamdan fazlaca etkilenir. Dier deyile ülkedeki kültürel
ortam, ekonomik ortam, psikolojik
ortam, hukuki ortam, sosyal ortam
vs. kendine uygun bir müteebbis
yaps ortaya çkartacaktr. Çünkü
müteebbis sonuç odakldr. Deer
üretmelidir ki kar elde etsin, artlar
iyi kullanmaldr ki deer üretsin…
artlar da yaanlan ortam belirleyecektir. Bu nedenledir ki bir Ortadou ülkesinin müteebbis yapsyla bir
Avrupa ülkesinin müteebbis yaps
farkldr. Mesela enflasyon ortam

ksa vadeli düünme, uyank olma,
sermayesiz i yapma gibi davran
kalplarn gelitirmektedir. Bu özelliklerle piyasada tutunmak mümkündür.
Mesela rüvet vermeden i yapmann mümkün olmad ülkelerde
buna göre müteebbis yaps oluacaktr. Örnekleri çoaltmak mümkündür.
Türkiye baz konularda ilerleme
kaydetmitir. Bu nedenle baardan
baarya koan, uluslararas çapta i
yapan kaliteli müteebbisler çkartmtr. Fakat hala kayt d ekonominin
yaygn olmas, kayrmaclk, rüvet

“Merkezimiz yurt içindeki çalmalarnn yan sra uluslararas alanda da ilikilerini giderek güçlendiriyor ve bu anlamda
çeitli etkinlikler ve çalmalar yürütüyor.
Merkezimiz Avrupa Verimlilik Merkezleri Birlii (EANPC)’nin Bakan Vekillii
görevini yürütmektedir. Bu kapsamda 16.
Dünya Verimlilik Kongresi 2010 ylnda
Avrupa Verimlilik Konferans ile birlikte
merkezimiz ev sahipliinde Türkiye’de
yaplacak. Kongrenin ikinci kez ülkemizde düzenlenecek olmasn ülkemiz ve
merkezimiz açsndan bir baar olarak deerlendiriyoruz.
16. Dünya Verimlilik Kongresi, “Yeni
Yönelimlerin Eiinde Verimlilik: Toplumsal, Ekonomik ve Çevresel Sorumlulua Sahip Bir Dünya Yaratmak” ana temas
ile gerçekletirilecek.Kongrede, günümüz
ortamnda yeni ihtiyaçlar ve yeni verimlilik yaklamlar nda sürdürülebilir bir
verimlilik artnn nasl salanabilecei
ile ekonomik, toplumsal ve çevresel krizleri amada verimliliin rolü ve önemi de
tartlacaktr. Kongre, 2-5 Kasm tarihleri
arasnda Belek’te yaplacak.”
(Hande Bapnar-Hürriyet Ankara)

gibi olumsuz faktörler kendi müteebbis yapsn kollamaya devam
etmektedir. Belki deerli TL tercihini de olumsuz bir faktör olarak
sayabiliriz. Çünkü bu tercih sonucu
ithal mallar ucuz hale gelmekte, bu
cazibe ile ithalatç irketleri yurtiçinde
temsil eden ciddi sayda müteebbis
kitlesi ortaya çkmaktadr.
ktisatta “kötü para iyi paray
kovar” diye bilinen bir kural vardr.
Bu teori parann deerini, içindeki
altn orannn belirledii döneme
aittir. çindeki altn oran farkl olan
iki metal paradan, altn oran daha
az olan piyasada kalacaktr. Veya
bir fabrikada çok kaliteli çalanla
kalitesiz çalana ayn para verilirse
kaliteli olan alan terk edecektir.
ktisattaki kural müteebbislere de
uygularsak, unutmamak lazm ki
“kötü müteebbis iyi müteebbisi
kovar”. Ortam iyi olduunda, iyi
müteebbisler ortaya çkar.
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FNSS, tedarikçilerle bulutu

çalyor. Baarlarn yakndan izliyoruz.
Yönetim olarak amacmz bölge rmalarmzn rekabetçi olmalarn salarken yan
sra milli dava haline gelen savunma sanayi ürünlerinin yerliletirilmesine de destek
vermektir. Ana tedarikçi rmalarn bize bu
süreçte bilgi, tasarm ve lobi anlamnda destek olmasn istiyoruz. Alt tedarikçi rmalar
kendilerini ana rmalarn talepleri dorultusunda yenilemeye hazr” diye konutu.

FNSS’ten beklentiler:

F

NSS Savunma Sistemleri A. Genel Müdürü Nail Kurt’un bakanlnda bir gurup FNSS yöneticisi
Ostim Organize Sanayi Bölgesi yöneticileri ve bölgede kurulan Savunma ve
Havaclk Kümelenmesi rmalar ile
bir araya geldi.
FNSS savunma sanayi imalatçlar
ile bir araya gelerek ibirlii sürecinde

NAL KURT
(FNSS Genel Müdürü)

“

FNSS olarak Ostim’deki rmalarla
uzun zamandr çalmaktayz. Onlar
baarl buluyoruz. Ostim yönetiminin kümelenme çalmalarn da takdir ediyoruz.
Bu bizim için ideal bir yaplanmadr. Çünkü rmalara anlatacaklarmz ve onlardan
beklentimizi artk güçlü bir organizasyon
aracl ile gerçekletirebiliriz. Kümelenme sinerji yaratacaktr. Firmamz çok sayda birim ve elemanla kadrolarn iirmek
istemiyor. Birçok parçay alt yüklenicilere
yönlendiriyoruz. Kümelenme çalmak istediimiz alt tedarikçileri güçlü bir organizasyona dönütürecektir. Savunma Sanayi
Müstearlnn sektörde KOB paynn
artmasn özendirici politikalar ana imalatçlar da cesaretlendiriyor. Alt tedarikçilerimiz biraz daha kaliteye önem vermeli,
kaynak teknolojilerini gelitirmeli ve i
sal ve güvenliine daha önem vermeli.
FNSS olarak satn alma, pazarlama, ar-ge
ve dier birimlerimizle tedarikçilerimizin
hizmetindeyiz.”

yaanan skntlar ve gelecee yönelik
ibirliini deerlendirdi. Ostim’de yaplan toplantlart oplantlara FNSS’in
pazarlama, imalat mühendislii, yedek
parça sistemleri, satn alma birim yöneticileri Haluk Bulucu, Ali Çarmkl,
Melih Kayaalp ve Melih ahin de katld.
Ostim Savunma ve Havaclk Kümelenmesi platformunda yer alan yaklak 30 rma ve FNSS’nin alt imalatçs
konumunda bulunan rmalarn yönetici ve birim temsilcileri Ostim OSB
binas toplant salonunda toplanarak,
üretim süreci ve sipari aamalarnda
yaanan skntlar ile sektördeki i potansiyelini artrmaya yönelik istiarelerde bulundular.
FNSS yöneticilerine Ostim’in vizyonu, projeleri ve gelimeler hakknda
verilen bilginin ardndan yaplan toplantlarda FNSS’nin vizyonu, son dönem gerçekletirdii ve yakn dönem
projeleri, yan sanayi ibirlii potansiyeli ve imkanlar, yan sanayi politikas
ve beklentileri ele alnd. malatç rmalar FNSS’ten alt tedarikçilere verilen i hacmini geniletmeleri ile eitim
ve danmanlk destei istediler.
Toplantnn son bölümüne Ankara
Sanayi Odas (ASO) Bakan Nurettin
Özdebir de katlarak bir konuma yapt. Özdebir, Türkiye’nin ilk 500 rmas
arasnda yer alan FNSS A.’nin baarsn överken, Ankara’da ASO’nun
ekim aynda düzenleyecei TSK ihtiyaçlarnn yer alaca sergi hakknda
da bilgi verdi.

Aydn: Firmalar rekabetçi
olacak, yerli imalatn pay artacak
Ostim Yönetim Kurulu Bakan Orhan
Aydn, bölgede yaplan genel kümelenme
çalmalar ve savunma sanayi kümelenmesi hakknda bilgi verdi. Aydrn, “FNSS
rmas savunma sanayine yönelik olarak
uzun süredir bölge rmalarmzla birlikte

Savunma ve Havaclk Kümelenmesi
Koordinatörü Bar Cihan Baer, kümelenme süreci ve küme rmalarn analiz
eden bir sunum yapt. Sunumda küme olarak FNSS’den beklentiler de u balklar
altnda dile getirildi.
FNSS yöneticilerinden, “orta ve uzun
vadeli hedeerin alt tedarikçilerle paylalmas, alt tedarikçilere yaptrlabilecek
her türlü üretim faaliyetinin izlenmesi,
ar-ge destei, network ve lobi faaliyetleri yaparak uluslar aras üretici haline
gelmeleri, onayla alt tedarikçi sisteminin effaf ve tutarl ekilde iletilmesi,
satn alclarn milliletirme konusundaki yaklamlarn alt tedarikçilere yanstmalar” istendi.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, dier FNSS yetkilileri, Ostim
Yönetim Kurulu Bakan ile birlikte savunma sanayi sektöründe
çalan Mege Teknik rmas ve Ostim Teknokent’i gezdiler.

KOSGEB - Çankaya
Üniversitesi ibirlii
Çankaya Üniversitesi ile Küçük ve Orta Ölçekli letmeleri
Gelitirme ve Destekleme daresi Bakanl (KOSGEB) arasnda
ibirlii çerçeve protokolü imzaland.

Ç

ankaya Üniversitesi tarafndan
yaplan açklamada, imzalanan
bu protokolün amacnn, Çankaya Üniversitesi’nin, KOB’ler, giriimcilik, rekabetçilik ve inovasyon gibi
konularda uzmanlam akademik kadrosunun bilgi ve deneyimlerinden yararlanlabilmesi, üniversitenin, KOB’ler
Avrupa letmeler A projesinden
yaygn bir ekilde faydalanabilmesi,
KOB’lerin küresel pazarda rekabet
gücünün ve yenilikçilik düzeyinin arttrlabilmesine katk salanmas olduu
belirtildi.
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Hilmi Develi veda etti
TOSYÖV Bakanln 8 yldr sürdüren Hilmi Develi’nin yerine Gazeteci Yalçn
Sönmez Bakanla seçildi. Hilmi Develi Vakfn çkard GRM Dergisinin son
saysnda yer alan ‘Tosyöv’de zaman’ balkl yaz ile görevine veda etti.

H

ilmi Develi Genel Kurulda
yapt
konumada Türkiye’de özel sektörün kalknma modelini benimseyen
TOSYÖV’ün KOB bilincinin olumasna ve gelimesine, giriimciliin bir kültür olarak yaygnlamasna
ciddi katklar olan bir kurulu olduunu söyledi. TOSYÖV’ün bir marka
deeri oluturduunu belirten Develi,

Anadolu’yu dolaarak, özellikle kadn
ve genç giriimcilere destek vermek
üzere büyük bir çaba harcadklarn
kaydetti. KOSGEB, TÜBTAK, Rekabet Kurumu, TPE gibi kurumlarn
ve sivil inisiyatiflerin bu süreçte hep
desteini aldklarn aktaran Develi,
siyasetten kadn giriimcilere kadar
çok geni bir kesimin katlmn salayarak bugünlere gelindiini ifade etti.

TOSYÖV yeni yönetim kurulu görev dalm yapt
Tek listeyle ve oybirlii ile seçilen
TOSYÖV’ün yeni Yönetim Kurulu ve
görevleri:
Yönetim Kurulu (Asil)
Yalçn Sönmez (Yönetim Kurulu
Bakan) Ayfer Ylmaz (Bakan Yardmcs) Dr. Niyazi Erdoan (Bakan
Yardmcs) Osman Deveci (Bakan
Yardmcs) Mahmut Esat Yalçn
(Bakan Yardmcs) Rahmi Aktepe
(Genel Sekreter) Ali Rza Dastar (Sayman Üye) Halil Özgökçe (Üye) Osman
Samsunlu (Üye) Tahsin Rende (Üye)
hsan Beer (Üye)

G

enel Kurulumuzu yaptk. Yeni
bir yönetim görevlendirdik. Seçtiimiz yeni Yönetim Kurulu ibölümünü yapt ve beni Yönetim Kurulu
Bakanlyla görevlendirdi. Hepimizin,
varlndan onur duyduu TOSYÖV’ü
ülkemize kazandran saygdeer kurucu
üyelerimize ükranlarm sunuyorum.
Kurulduu
günden
günümüze
kadar TOSYÖV’e ve Destekleme
Dernekleri’mize emei geçen tüm yöneticilerimize, üyelerimize, çalanlarmza
ve ibirlii yaptmz tüm paydalarmza en derin duygularla teekkür ederken;
vakf bakanln devraldm deerli
büyüümüz sayn Hilmi Develi’ye 8 yldr özveriyle yapt baarl çalmalarndan dolay vakfmz adna minnet borcumuzu ifade etmeyi görev sayyorum.
Yönetim Kurulu olarak yeni dönemde
bizi bekleyen sorumluluklarn bilincindeyiz. Ama elbette sorumluluklarmzn
bilince olmak yetmez. Vakf camiamzn
gönüllü potansiyelini bütün birikim ve
enerjisi ile harekete geçirmemiz gerekiyor. Vakfmz ana gövdesi ve Destekleme Dernekleri ile birlikte yirmi bir yllk
bir tecrübeye, her biri kendi sahasnda
uzmanlam binlerce üye ve katlmcya,
Türkiye’nin hemen her iline ayak basm
bir ulusalla sahip bir kaç sivil toplum
kuruluundan biridir. Etkinliinden doan saygnl snrlarmzn ötesine
geçmitir.  dünyamzn hemen bütün
STK’lar ile sk ilikileri ve ibirlikleri
vardr. TOSYÖV gibi, performansn
gönüllülük esas üzerinden üreten bir sivil
toplum kuruluuna önümüzdeki dönemde büyük görevler dümektedir. Bunun
nedeni, “önümüzdeki dönem” dediimiz
ksa ve orta vadeli zamann özellii ve
ruhudur. Dünyann ve Türkiye’nin geçirmekte olduu tarihi deiimdir. Bu deiimin çapn sizlerle paylamak için bir
kaç temel kavram izninizle hatrlataym:

Taze bir merhaba ile
taze bir balangç…
Yalçn SÖNMEZ

TOSYÖV Yönetim
Kurulu Bakan
Sanayi toplumundan çkp bilgi toplumuna geçiyoruz. Ulusal pazarlardan çkp
küresel pazara intikal ediyoruz. Küresel
bir krizden çkp yeni paradigmalar oluturmak zorunda olduumuz kriz sonras
döneme geçmekteyiz. Besbelli ki hiçbir
ey eskisi gibi olamayacak. Yeni düüncelere, araçlara ve i yapma biçimlerine
ihtiyacmz olacak. Sadece nans sektöründen bir örnek vereyim. Sermayesinin
60 kat kredi (alacak) üretip kendini ve
dünya ekonomisini riske atan kurumlar
artk olmayacak. “Risk arttkça kazanç
artar” denklemi çökmütür. Bu denklem,
“Ar-Ge ve navosyan arttkça, yaratclk
ve yenilikçilik devreye girdikçe, farkllk
yaratldkça kazanç artar” ekliyle yeniden kurulmaktadr. Bu yeni denklemi
TOSYÖV olarak içselletirmemiz, projeler baznda ekillendirmemiz ve bizden
bu hizmeti bekleyen KOB’lere aktarmamz, önümüzdeki dönemde balca görevimiz olacaktr. Türkiye’de KOB’ler ve
giriimciler vaktinde el attklar sorunlar çözmekte büyük baar saladlar.
Türkiye’ye KOB’ler yönünden baktmzda, deiim ve dönüüm konusunda
yüksek bir toplumsal kapasiyete sahip olduumuzu görüyoruz. Ancak el atmakta
geciktiimiz bir çok konu var ve küresel
güçlerin gerisinde kaldmz konular da
bunlardr. Geride kaldmz bu noktalarn belli bir plan dahilinde tek tek üzerine
gitmemiz gerekiyor. Bunu ancak i dünyamzn güçlü STK’lar, odalar, birlikle-

ri ile birlikte, bürokrasinin dinamik unsurlarn ve üniversitelerimizin akademik
gücünü iin içine katarak baarabiliriz.
“KOB Zirveleri” ile ulatmz düzeyi
yeni baka projelerle daha ileriye tamalyz. Bu demektir ki Türkiye’de üretken
ve kalc yeni platformlar açmamz gerekmektedir. Kadn giriimcileri, genç
giriimcileri, sektör baznda seçkinlemi giriimcileri etkin ve derin katlmlarla Türkiye’nin vitrinine çkarmalyz.
Dünya ile Türkiye arasnda bakml bir
iliki gelitirmek TOSYÖV gibi örgütlerin iddiasna uygun dümektedir. Bütün
bunlar yapabilmek için elbette önce kendi iç potansiyelimizi azami verimlilikle
seferber etmeliyiz. Vakfmz ana gövdesi
ve Destekleme Dernekleri ile bir bütündür. Bu bütünlüü daha ileri bir anlama
kavuturmalyz. Örnein, TOSYÖV’e
üye olan ya da çalmalarna katlan bir
KOB veya giriimci gönüllü fedakarln ortaya koymaldr fakat bu özveri ona
dorudan veya dolayl bir katma deer
olarak geri dönmelidir. Bütün dünyada
Sivil Toplum Örgütlenmesinin felsefesi ve mant böyledir. Yeni dönemde
TOSYÖV’ün içindeki ve çevresindeki birikimi ve ihtisaslamay merkezi
görev komisyonlar olarak örgütlemeyi kararlatrdk. Komisyonlarmz en
geni katlm salayan projeler baznda
çalmalarn yürütecekler. Vakfmzn
içinde kullanma hazr bilginin dolam
hzn artracaz. Destekleme Dernek-

Yönetim Kurulu (Yedek)
Adem Ceylan Seçil Tok Erturul
Gür Atilla Söüt Turan Özfurat Cemal Erdoan Mehmet Elmas Mehmet
Güleryüzlü Mehmet Kalp Erol Altunba Celalettin Tüfekçi. Denetim Kurulu
(Asil) Hilmi Develi Ümit Uzel (Kurucu
Üye) Nasuh Ekinci.

Genel Kurulumuzu
yaptk. Yeni bir
yönetim görevlendirdik.
Seçtiimiz yeni Yönetim
Kurulu ibölümünü
yapt ve beni Yönetim
Kurulu Bakanlyla
görevlendirdi. Hepimizin,
varlndan onur duyduu
TOSYÖV’ü ülkemize
kazandran saygdeer
kurucu üyelerimize
ükranlarm sunuyorum.
lerimizin bulunduklar mahal veya bölgede etkin ve öncü birer STK durumuna
yükselmeleri için ihtiyaç duyduklar her
türlü lojistik destek Vakfmz tarafndan
salanacaktr. Deerli arkadalarm, Giriim Dergimizin saygn ve kl krk yaran titiz okurlar. Önünüze, bilmediiniz
deil, bildiiniz bir hipotez koyuyorum.
Türkiye’nin her köesini gezdim ve ben
sizi, çok zor koullar altnda somut i yaparken tandm. Her biriniz Türkiye’nin
KOB gücüne inanm ve bu gücün ortaya çkmas için misyoner gibi çalan insanlarsnz. Hatta size duyduum güveni
ve inanc burada bu ekilde ifade etmemi
bile gereksiz bulmaktasnz, biliyorum.
Ben de zaten bugüne kadar baarm olduklarnza güvenerek Vakfmzn hizmet
çtasn biraz daha yükseltiyorum. Bizden
beklenen taze bir balangç ise, buna hazrz. Hepinizi içtenlikle kucaklyorum.
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YEL BNA uygulamas
lamas ders oldu
Ankara l Milli Eitim Müdürlüü, ‘Yeil Bina’
adyla tantm yaplan Ostim OSB yönetim
binasndaki ‘yenilenebilir enerji’ odakl
uygulamalarn bakentteki ilköretim okullarnda
ders konusu olarak ilenmesini kararlatrd.

O

stim OSB’nin Yeil Bina olarak
adlandrlan yeni yönetim binasnn teknik özellikleri okullara
ders konusu oldu. Yaklak bir yldr
örencilerin gruplar halinde ziyaret ettii YEL Binann özellikleri ve anlam
tantm lmi aracl ile örencilere aktarlacak.
OSB Müteri likileri Koordinatörü
Arzu Akay’n verdii bilgiye göre geçen yl toplam 820 örenci, 2009-2010
eitim-öretim döneminde “teknoloji
ve tasarm” derslerinde teorik olarak iledikleri enerji verimlilii örneklerini,
Ostim OSB yönetim binasnda yerinde
görme frsat buldu.
Sosyal proje olarak balatlan bilgilendirme günlerine, her hafta bir okul
katlrken, 40’ar kiilik örenci gruplarna Yeil Bina Filmi izletildikten sonra
binann teknik detaylarna ilikin bilgiler verildi. Bu etkinliin, eylül ayndan
itibaren yeni bir uygulamayla devam
edecei kaydedildi. Ankara Valilii l
Milli Eitim Müdürlüü ve Ostim’in
ortak tasarlad projede, yeni eitim ylnda Ankara’daki 320 ilköretim okulunda YEL BNA ders konusu olarak
ilenecek.
Ankara’daki 320 ilköretim okulunun
tamamnn Ostim’i ziyareti mümkün olmadn dile getiren Müteri likiler
Koordinatörü Akay, “l Milli Eitim

Müdürlüünce okullara iletilen Yeil
Bina tantm CD’leri bir anlamda müfredata eklenecek ve örencilere izletilmesi
salanacak. Gelecein inaat mühendisi
veya mimar olacak örenciler izledikleri örnek çalmayla enerji verimliliini,
yenilenebilir enerji kavramn, bu tür uygulamalarn ülke ekonomisine salad
katklar ve yerli üretimin önemini kavrayacaklar. Balangçta 320 ilköretim
okulunda uygulanacak bu çalmann,
ilerleyen süreçte artarak devam etmesini
bekliyoruz” diye konutu.

OSB Müdürlüü
ile sözleme yapld
Konuya ilikin olarak Ankara l Milli
Eitim Müdürlüü ile Ostim Organize
Sanayi Bölge Müdürlüü arasnda bir
protokol imzaland. Buna göre, Ostim
Yeil Bina Tantm Filmini Ankara snrlarndaki proje okullar olarak belirlenen ilköretim okullarnda (toplam 320
okul) “Teknoloji ve Tasarm” derslerinde izletilmesi için gönderecek. OSTM
ayrca, Ankara l Milli Eitim Müdürlüünün 2010-2011 eitim-öretim döneminde gerçekletirecei “enerji, tasarruf
ve teknoloji” konulu etkinliklerine de
katlarak, tantm materyallerini sergileyecek ve bu alandaki çalmalaryla ilgili sunumlar yapacak.

Binada Hangi Uygulamalar Yaplyor:
Atk sularn artlarak tekrar kullanld biyolojik artma sistemi,
Binann stma ve soutmasnda toprak kaynakl s pompalarnn
kullanlmas,
Anti bakteriyel havalandrma sistemi,
Fotovoltaik güne panelleri ve kojenerasyon sistemiyle elektrik
üretimi,
Trombe duvar uygulamasyla scak-souk hava girilerinin
kontrolü,
Yamur sularnn toplanp artlarak bahçe sulamada kullanlmas,
Gün  aydnlatmalaryla elektrik enerjisi kullanlmadan doal
aydnlatma salanmas,
Net sfr enerji ve net sfr karbon salmna yöneli.

Bakan Orhan Aydn:

Sözden icraata geçtik

Y

eil Bina olarak adlandrlan
ve yenilenebilir enerji ile çevre teknolojilerinin uyguland binann yapmna ilikin olarak OSTM Yönetim Kurulu Bakan Orhan
Aydn da unlar söyledi:
“OSTM’de yaptmz rekabet analizi sonucu dört güçlü sektörde kümelenme çalmas balattk. Bunlardan
biri de Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri kümelenmesidir. Yenilenebilir Enerji kavram ile ülkemiz
yeni yeni tanyor. Firmalar bireysel
rekabetlerini gerçekletirirken biz onlara yerel yönetimlerin, üniversitelerin
desteini katmaya çalyoruz. Girizi, yatrmclarmz ve bu
imcilerimizi,
aktörleri bir araya toplayarak sorunikte çözmeye çalyolarmz birlikte
ruz. Küme oluumlarnda sürekli
nlarn tartld, takip
olarak sorunlarn
edildii ve çözüm üretilebildii bir
n meydana getirdik.
organizasyon
ersitesi, BaGazi Üniversitesi,
rsitesi, Hakent Üniversitesi,
iversitesi,
cettepe Üniversitesi,
ODTÜ ve Çankaya
eri birÜniversiteleri
yoruz.
likte çalyoruz.
Ostim’de küçük
de olsa dikey
bünü
rüzgâr tribünü
kanat
yapan,
yapan, dilii ve
ksam
metal
aksam
yapan
rmalar
nebilir
var. Yenilenebilir
Enerjiye yönelik
mzda
çalmalarmzda

Enerji Bakanl ile koordinasyon içindeyiz. Bölgemizde üretilen aydnlatma
sistemleri, sulama sistemleri, kolektörler, yerli imkânlarla yaplan güne pilinin ticariletirilmesi konusunda da
Gazi Üniversitesiyle birlikte hareket
ediyoruz. Sözden icraata geçmek için
bölgemizde bir yeil bina tasarlayarak bunu sadece yenilenebilir enerji
sistemleriyle donattk. Yenilenebilir
enerjiyi hem Ostim hem de ülkemiz
için ilgi alan haline getirmeye çalyoruz. Yerliletirme konusunda
stratejik çalmalar yapyoruz. Enerji
Bakanlnn da bölgemizdeki yerli
üreticileri desteklem
desteklemesini bekliyoruz. Yönetim olarak
o
bölgemizi
daha rekabe
rekabetçi yapmak, bir
cazibe mer
merkezi olmak istiyoruz. Sanayicilerimiz
San
bu
alanda uzmanlamak,
uzm
yeni
i alanlar oluturmak ve
katma deeri
dee yüksek ürünler ür
üretmeyi hedeiyor. Kamunun olutur
turduu plânlara ve
pr
projelere öncülük
eetmek istiyoruz.
Ü
Üniversitelerimizin sanayici
ile ibirliini
artrmasn;
katma deeri
yüksek ürünler bulmalarn ve sanayi
sektörü ile ortak çalmasn istiyoruz.”
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ANKSAD Ostim’de temsilcilik açt

P

rogramn açl konumas yapan
ANKSAD Genel Bakan Harun Akca, “Bölgesinde güçlü ve
lider Türkiye’nin bakenti Ankara’da
sanayi ve ticaretin önemli bir merkezi
olan Ostim’de giriimcilerle ibirliimizi artrc, daha fazla iletiimi salayacak bu açlmzn hayrl olmasn
diliyorum.” dedi. 2007 ylnda balayan ve hala Avrupa’nn birçok ülkesinde hissedilen krize deinen Akca, “Bu
büyük krize karlk ülkemizde güzel
gelimeler gözlenmektedir. Türkiye
yüzde 11,3’lük ekonomi büyümesiyle
Çin’in hemen arkasnda yer almaktadr.
stanbul Menkul Kymetler Borsas en
çok kazandran 11. ülke konumundadr. Vizesiz gidilebilen ülkelerin says
her geçen gün artmaktadr.” ifadelerini
kulland.
“KOB’lerin ülke ekonomisindeki

Ankaral adamlar ve Sanayicileri Dernei
(ANKSAD), giriimcilerle temasn artrmak
adna Ostim’de temsilcilik açt. Temsilciliin
açlna çok sayda iadam katld.
yeri ve önemi tartlmaz”
Üretimde kendine yeten ve üretim
fazlas veren bir ülke olarak, ülke içerisinde yeterli oranda alc bulunamayacandan ihracata yönelmek gerektiini dile getiren ANKSAD Bakan,
“Alternatif müteriler oluturmalyz.
KOB’lerin ülke ekonomisindeki yeri
ve önemi tartlmaz. KOB’ler üretim,
istihdam ve ihracat omurgasn olutururlar. Küçük ve orta ölçekli rmalarn baars ülke ekonomisine olumlu
yansmaktadr. Dernek olarak öncelikli
hedemizi ihracatn geni tabana yaylmas için, daha fazla iadammzn

ihracatç olmasn salamak. Kobilerin ayakta kalabilmesi için bu durum
bir zorunluluktur. Yeni krileri ortaya
koymak, birlik ve dayanma gayreti
içerisindeyiz.” diye konutu.
Ostim Sektörel kümelenme projelerine iadamlarn yönlendireceklerini
belirten Harun Akca, Fatih Üniversitesi
ibirliiyle seminerler verileceini söyledi. Gazi Üniversitesi Meslek Yüksek
Okulu ile mesleki eitim konusunda
salon kullanm ve akademik destek
çerçevesinde ibirlii yapacaklarn
belirten Akca, önemli projelere imza
atlacann da altn çizdi.

Yenimahalle Kaymakam Kenan
Çifçi ise “Hayattan aldnz zevk, bakalarn mutlu ettiiniz ölçüdedir. Siz
hem para kazanyorsunuz, hem üretip
insanlara satarak onlar mutlu ediyorsunuz, hem de onlarn gülen yüzünü
görünce daha çok mutlu oluyorsunuz.
nallah birlikte güzel iler yapacanza inanyorum. Temsilciliinizin
herkese hayrl olmasn diliyorum”
temennisinde bulundu.

yeri açmaya yeni kriterler getirildi



yeri Açma ve Çalma Ruhsatlarna likin Yönetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair

Yönetmelik’in Bakanlar
Kurulu kararyla deitirilerek, iyeri açmak için
aranacak genel artlara

yeni kriterler getirildi. yeri Açma ve Çalma
Koullarna likin Yönetmelikte Deiiklik Yapl-

hracat 8 il göüsledi

T

ürkiye’nin 64 milyar
239 milyon dolar
bulan 7 aylk ihracatnn yüzde 85’ini 8 il gerçekletirdi. stanbul 29 milyar
112 milyon dolarlk ihracatla
Türkiye’nin toplam ihracatnn yüzde 46’sn karlad.
hracat 1 milyar dolar
aan iller 2010 ylnn ilk 7
aynda stanbul, Bursa, Kocaeli, zmir, Ankara, Gaziantep,
Manisa ve Denizli’yle birlikte 8’e ulat. 7 aylk dönemde
ihracat 500 milyon dolarn
üzerine çkan il says ise 14’ü
buldu.
Türkiye
hracatçlar

Merkezi’nin (TM) verilerine
göre 2010 ylnn ilk 7 aynda
ihracat geçen yla göre yüzde
13.14 artla 56 milyar 778.2
milyon dolardan 64.2 milyar
dolara yükseldi. Bu rakamlara hracatç Birlikleri kaydndan muaf olan, 1 milyar 456
milyon dolarlk ihracat da eklendi. Birlik kaydndan muaf
ihracat rakamlarnn hesaplardan çkarlmas halinde 7 aylk toplam ihracatn 62 milyar
783 milyon dolar düzeyinde
gerçekletii belirlendi. Birlik
kaydndan muaf verilere göre
Ocak-Temmuz döneminde ihracat 500 milyon dolarn üzerinde olan 14
ilin gerçekletirdii ihracat,
57 milyar 306
milyon dolarla toplam ihracatn yüzde
91’ini oluturdu. hracat

1 milyar dolarn üzerinde olan
8 il ise toplam ihracatn yüzde
85’ini karlad.
hracat 1 milyar dolarn
üzerinde olan iller srasyla Ankara Bursa, Denizli, Gaziantep, stanbul, zmir, Kocaeli
ve Manisa oldu. Yln ilk 7
aynda toplam ihracatn yüzde 46’sn 29 milyar 112 milyon dolarlk ihracatla stanbul
gerçekletirdi. stanbul’un ihracat geçen yln ayn döneminde 25 milyar 301 milyon
dolar düzeyindeydi.

16 ilin 7 aylk ihracat
10 milyon dolarn altnda
Yln ilk 7 aylk döneminde
16 ilin ihracat 10 milyon dolarn altnda kald. Bu iller srasyla Ardahan, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Erzincan,
Gümühane, Kars, Kastamonu,
Krkkale, Krehir, Mu, Siirt,
Sinop, Tunceli ve Yozgat.

masna Dair Yönetmelik’in
yerinde Aranacak Genel
artlar bölümüne “Büyükehir belediyesi ile nüfusu
100 bini geçen belediye
snrlar içinde açlacak
ekmek frnlarnn bu amaca tahsisli ayrk nizamda
müstakil binalarda açlm
olmas (Ancak, alveri
merkezleri içinde bulunan
bin metrekare ve üstü alana sahip hipermarket, süpermarket, grossmarket ve
megamarket gibi adlarla
açlan iyerleri bünyesinde
yer alan frnlarda ayrk nizamda müstakil bina art
aranmaz.) Yanc ve parlayc madde kategorisindeki svlarn depolanmas
amacyla kullanlan tesis
ve düzeneklerde, iyeri
açma ve çalma ruhsatnda kaytl hacimden fazla

ve baka kategoriden sv
depolanmamas, bu tesis
ve düzeneklerde gerçekletirilecek tadilatlarn ruhsata ilenmeden faaliyete
geçirilmemesi.
Fabrika,
antiye, nakliye losu ve
benzeri iletmelerin ticari
amaç dnda kendi faaliyetlerinin gerekli kld
yanc ve parlayc madde
kategorisindeki svlarn
depolanmas veya kendi
araçlarna yakt ikmali yaplmas amacyla kullanlan düzenekler, özel mevzuatndaki hükümler sakl
kalmak kaydyla, bu Yönetmelik ekindeki depolama hacimleri esas alnarak
gayrishhî müessese olarak
ruhsatlandrlr” maddeleri
eklendi.
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“Fatura
çalanlara
çkm”
Ü

sefikcaliskan@hotmail.com

HAK- Bakan Uslu:
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Külfetleen nimet:
Kredi Kartlar

ek ÇALIKAN

Hak– Genel Bakan Salim Uslu, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluu Aratrmas’nda sanayi kurulularnn yüzde 31.4
kar ve yüzde 5.1 istihdam kayb oranlarn anmsatarak, “kriz

tellall” yaplarak yaratlan panik havasnda faturann çalanlara
kesildiinin ortaya çktn ifade etti.

H

ak- Bakan Uslu yapt açklamada, 500 sanayicinin kriz
döneminde iç talepteki daralma
ve ihracattaki düüle paralel olarak üretimden satlarn dümesine ramen kar
oranlarn artrmalarn sadece faizlerin
ve nans maliyetlerinin dümesi, kambiyo gelirlerinin artmasyla açklanamayacan vurgulayarak, sözlerine öyle
devam etti:
“500 sanayi kuruluunun yüzde 31.4
orannda kar artna ramen istihdam
ettii kii saysnda yaanan yüzde 5.1
oranndaki düü bir zihniyet göstergesi olarak yorumlanmal ve iyi analiz
edilmelidir, aratrmada öne çkan çelikili sonuçlar kriz telal yaplarak
yaratlan panik havasnda faturann çalana kesildiini göstermitir.”
Uslu, stanbul Sanayi Odas’nn
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluu Aratrmas’ndaki verilerek dikkat çekerek, 2009 ylnda 500 sanayi
kuruluunun; üretimden satlarnn
cari yatlarla yüzde 13.1, toplam sat hâslatnn yüzde 12.3 oranlarnda

dütüü, brüt katma deer oranlarnn
yüzde 8 düüle 91.6 milyar lira olarak
gerçekletiini kaydetti.
Uslu, aratrmayla ihracatlarnn
yüzde 31.7 orannda azald, tüm bu
olumsuz gelimelere ramen dönem
zararnn yüzde 37.1 orannda dütüü, dönem karnn yüzde 10.8, dönem
kar ve zarar toplamnn yüzde 31.4, net
katma deerin yüzde 6.8 ve temel yatlarla brüt katma deerin yüzde 6.4
orannda art gösterdiinin ortaya çktn ifade etti.
Uslu, istihdam edilen kii saysnda yaanan genelde yüzde 5.1, özel
kurulularda ise yüzde 6.7 oranndaki
azal, kar artnn sadece faizlerin ve
nans maliyetlerinin dümesi, kambiyo gelirlerinin artmasyla açklanamayacak kadar çarpc, yakc ve vahim
olduuna iaret ederek, iverenin iç ve
d piyasadaki sat politikalarn, yat
stratejilerini gözden geçirmek, gerekli
tasarruf tedbirlerini almak yerine ilk ve
en kolay tedbir olarak iten çkarmalar
tercih ettiini vurgulayan Hak- Bakan Uslu, bu sonuçlarn, yaanan iten
çkarmalarn kriz bahanesiyle iyi niyetten uzak bir ekilde gerçekletirildii
yönündeki tespitlerini hakl çkardn
belirtti.

Hak- Bakan Uslu sözlerini öyle
tamamlad:
“Aratrma sonuçlarn ülkemiz sanayicisinin geçmiten bugüne miras kalan kalplam zihniyetini bir kez daha
göstermesi açsndan son derece önemlidir. verenlerimizin de isizliin azaltlmas, istihdamn artrlmasna yönelik
daha sorumlu davranarak katklarn artrmasn, elde ettikleri karlar yatrma
dönütürerek
yeni istihdam
alanlar yaratmalarn bekliyoruz.”

lkemizde hâkim olan yönetim anlay, nimetleri külfet
haline getirme üzerine kurgulanmtr. Örnein nüfusumuzun
genç olmas, emeklilik, eitim, tüketim, üretim, gelecee güvenle bak
açsndan büyük bir nimettir. Gelin
görün ki, ülkemizdeki yönetim anlay, nüfusun genç olmasn külfete
çevirmitir. Emeklilikte, eitimde,
üretimde ve tüketimde sorunlar da
gibi biriktirilmekte ve gelecee güvenle bak ortadan kaybolmaktadr.
Yönetimde emaneti ehline vermediimizden dolay devaml kyamet
(kriz) atmosferinde yayoruz.

olunca, bankalar maliyenin mutlak
kayt içinde mükellefi olunca sorun
somut hale gelmektedir. Oysa kredi
kart ile harcama yapmad ve
fakat icralk olan milyonlarca insan
var. Onlar tüketicilerle esnaf arasnda olduu ve anlk ölçülemedii
için kimse onlar konumamaktadr.
Ölçemediin ey hakknda fikir
yürütemez ve yönetemezsin. Kimse
onlarn derdini dertlenmemektedir.
Onlar Allah’a havale edilmitir.
Kredi kartlar borçlularna getirilen
imkânla, dier borçlularn bundan
faydalanamamas adaletin neresinde
durmaktadr?

Ülkemizdeki nimetlerden biri de
kredi kartlardr. Nüfusumuzun genç
olmas, bankalarmzn ve iletmelerimizin yeniliklere ve rekabete açk
olmalar nedeni ile kredi kartlar
uygulamas ülkemizde hem nitelik
hem de nicelik olarak hzla yaygnlamaktadr. Nitekim bu konuda
bankalarmz yaratc uygulamalar
üretmeden dolay sürekli uluslar
aras ödül almakta, takdir toplamaktadrlar.

Oysa kredi kartlar ülkemizin
kronik ekonomik sorunlarna çözüm
üretmede en güçlü araçlardan
biridir. Ülkemizin en büyük sorunu
ekonomide kayt dlktr. Bütçenin
ve sosyal güvenlik sisteminin temel
sorunu olan gelir yetersizlii ancak
kayt dlk önlenerek çözülebilir.
Ülkemizde 10 milyon insan kayt
d çalmakta SGK pirimi ödememektedir. Dier tarafta iletmelerimizin nakit aknn frekans bozuktur.
letmelerimiz alacaklarn belgelendirmede sknt çektiklerinden alacaklarn iskonto ettirememektedir. Bireyler
olarak da aylk harcamalarmzn bir
plan dâhilinde yapma alkanlmz
bulunmamaktadr. Ülkemizde tasarruf
eksiklii mevcuttur. Bu nedenle
yeterince istihdam yaratlamamakta
d açk verilmek zorunda kalnmakta, bu gelime de ülkedeki istihdam
daha da azaltmaktadr. Ksacas
makro ekonomi planlamasnda kredi
kartlar uygulamas sihirli bir denek
iken, insanlarn kafasna inen bir
sopa gibi kullanlmaktadr. Bu sopann sap kamunun elinde ucu ise
vatandan kafasndadr.

Kredi kart uygulamalarnda
iletmelerimiz, bankalar ve bireyler
ülkemize faydal olacak yenilikler
gelitirirken, kamu, bu konuda
köstek olmaya devam etmektedir.
Kamuyu temsil edenlerden kimisi
kredi kart kullananlar ahlakszlkla
suçlamakta, kimisi bankalar fahi
faizle çalmakla itham etmektedir.
Maliyemiz kredi kartlar uygulamalarn yaygnlatracak en ufak bir
tevik getirmemekte, Merkez Bankamz para yaratma tekeli elinde
bulunmasna ramen kredi kart ile
ilemleri kolaylatracak alt yap ve
tevik uygulamamaktadr. BDDK ise
gelitirici deil, kstlayc tedbirler almaktadr. Kamuya yerlemi nimeti
Kredi kart borçlularna kolaylklar
külfete çevirme anlay tüm hameti getiren, kredi kart ile borçlanmayan
ile kredi kart üzerine çullanm
milyonlarca icralk ilemleri dikkate
durumdadr.
almayan birtakm adaletsiz teknik
uygulamalar Bakanlar seviyesinde
Niçin kredi kartlarnn üzerine bu
kamuoyu ile paylamak ehliyet
kadar gidilmektedir? Niçin kredi
ve emanet konusunda nerelere
kartlar bu kadar ilgi toplamakta,
özellikle politikaclar ve sivil toplum vardmzn iaretidir. Sorunlara
kurulular sorun üzerinde durmakta- tehis yanl konduu için tedavi de
dr? Kredi kartnn nimetinde dolay- tam olmamaktadr. Bakanlarmzdan
dr. Nasl m? Kredi kartlar politika- beklediimiz, ülkemizde ödemeler
clara ve sivil toplum kurulularna
sistemi bata olmak üzere büyük
ölçme imkan verdii için. Kredi
nimet olan kredi kartlar uygulamakartlar sayesinde kimin ne kadar
lar konusunda da nimeti nimet gibi
borçlu olduu ölçülebilmektedir.
yaplandracak ayarn mani efradn
Tabi iin ucunda biraz da bankalar cami mimarileri hayata geçirmektir.

14

AUSTOS 2010
AU

ORGANZE SANAY GAZETES

“Eko Ayak zi Yönetim Sistemi”
IFS, tarafndan gelitirildii
duyurulan, “Eko Ayak zi
Yönetimi Sistemi”nin karbon
ayak izi ve çevreye olan
dier etkilerini ölçümleme
ve azaltma imkan salad
açkland.

K

urumsal Kaynak Yönetimi
(ERP) alannda çalan IFS
(Industrial and Financial
Systems), yeil ekonomi sürecinde
de yer aldklarn açklad. IFS, tarafndan gelitirildii duyurulan, “Eko
Ayak zi Yönetimi Sistemi”nin karbon ayak izi ve çevreye olan dier
etkilerini ölçümleme ve azaltma imkan salad belirtildi.
Yeil ekonomi kavramnn bütün

dünyada öneminin gittikçe arttn
ifade eden IFS, “Tüketici ve toplumlarn çevre konusunda giderek artan
hassasiyetleri sonucu kurum ve kurulularda daha ‘yeil’ olabilmenin
yollarn aryor. Çevre konusunda
ciddileen ve kapsam genileyen regülasyonlar, konunun irketler açsndan önemini arttryor. irketler
çevre inisiyatierini müterilerine,
yatrmclara, ayn zamanda kamu

otoritelerine ve düzenleyici kurumlara kar belgelemek yükümlülüü
tayorlar” deerlendirmesini yapt.
“Eko Ayak zi Yönetim Sistemi”nin
bu konuda irketlerin en önemli yardmcs olma potansiyeli tadn
belirten IFS, “Eko Ayak zi Yönetim
Sistemi, aynen üretim maliyetlerinin
belirlenmesine benzer ekilde, üretim ve dier i süreçlerinin çevreye olan etkilerini ölçümleyebiliyor.
Böylece, üretim hatlarnn, dier i
birimlerinin ve iletmenin tümünün çevresel ayak izi ölçümlenmi
ve raporlara dökülerek belgelenmi
oluyor ayn zamanda sistem, çevre
koruma konusunda yaplan iyiletirmeleri de belgelendirebiliyor” açklamasn yapt.
IFS Türkiye Yönetim Kurulu
Üyesi Ergin Öztürk, “Eko Ayak
zi Yönetim Sistemi’nin irketlerin
çevreye olan etkilerini ölçümleme
ve çevreye saladklar katky net

bir ekilde belgeleme olana salyor” diyerek ürünün önemine dikkat
çekti. Öztürk, “Bu açdan IFS Çevre
Ayak zi Yönetim Sistemi, bir iletme için dier ERP uygulamalar kadar önemlidir. Çevre konusunda duyarln artmasyla, bu ürünümüze
olan ilginin de benzer ekilde art
göstereceini düünüyorum” açklamasnda bulundu.

Fuarlar ve bilimsel faaliyetler kriz dinlemedi
Türkiye genelinde 2009 ylnda düzenlenen 36 bin 55 kültürel ve bilimsel faaliyetten yüzde 44’ünü bilimsel
faaliyetler oluturdu. Geçen yl bir önceki yla göre gerçekletirilen bilimsel faaliyet says yüzde 4.5 artla 15
bin 681’e ularken, fuar says ise yüzde 35 artla 178’e yükseldi.
kültürel ve bilimsel faaliyetler içerisinde en yüksek pay yüzde 44 ile
bilimsel faaliyetlere ait gerçekleti.
2009 ylnda bilimsel faaliyetlerin
says yüzde 4.5 artarak 15 bin 861’e
yükseldi. 2009 ylnda düzenlenen
fuar says ise geçen yla göre yüzde
35 artla 132’den 175’e ulat.

Tantm faaliyetleri
yüzde 8 geriledi
Geçen yl görsel-iitsel gösteriler
bir önceki yla göre yüzde 9,festival,
enlik, panayr yüzde 11, tantm faaliyetleri ise yüzde 8 geriledi. Yarmalarda ise yüzde 1’lik art yaand.

Katlmc says azald

F

uarlar ve bilimsel faaliyetler
“kriz” dinlemedi. Türkiye
genelinde 2009 ylnda 36
bin 55 kültürel ve bilimsel faaliyet
düzenlendi. Bu faaliyetlerin yüzde
44’ü bilimsel faaliyetlerden olutu.
2009 ylnda düzenlenen bilimsel
faaliyetler bir önceki yla göre yüzde 4.5 artla 15 bin 861’e ularken,
fuar says yüzde 35 artla 178’e
yükseldi.
Türkiye statistik Kurumu, 2009
yl Kültürel ve Bilimsel Faaliyetler
Aratrmas’n yaymlad. Aratrmada bakanlk ve bal kurum ve
kurulular, valilik, kaymakamlk,
belediye, üniversite ile 500 ve daha

fazla çalan olan özel iyerleri olmak üzere toplam 5 bin 275 birim
kapsand. Buna göre 2009 ylnda
gerçekletirilen toplam kültürel ve
bilimsel faaliyetler, 2008 ylna göre
yüzde 2.3 artarak 36 bin 55’e yükseldi. 2009 ylnda kültürel ve bilimsel faaliyetler en fazla üniversiteler
tarafndan düzenlendi. 2008 ylnda
üniversitelerin gerçekletirdii faaliyetlerin toplam faaliyetler içindeki
pay yüzde 36.4 iken, 2009 ylnda
bu oran yüzde 36.7 olarak gerçekleti.
2009 ylnda katlmn en yüksek
olduu faaliyetler belediyeler tarafndan gerçekletirildi. 2009 ylnda

2009 ylnda gerçekletirilen kültürel ve bilimsel faaliyetlere katlmc says 2008 ylna göre yüzde 5.8
azalarak 48 milyon 110 bin 153 kii
oldu. Buna karn bilimsel faaliyetlere
katlanlarn says bir önceki yla göre
yüzde 4 art gösterdi.

Görsel-iitsel gösterilerin
says yüzde 8.9 geriledi
Görsel-iitsel gösterilerin says
2009 ylnda yüzde 8.9 azalarak 6 bin
618’e dütü. 2009 ylnda festival ve
enlik faaliyetlerine katlmc says
en yüksek seviyede gerçekleti. Ancak 2009 ylnda bu faaliyetlere katlmc says 2008 ylna göre yüzde
0.3 azalarak 17 milyon 534 bin 68 kii

oldu. 2009 ylnda, sergi ve kermes
faaliyetlerinin toplam faaliyetler içindeki oran yüzde 7.2 iken faaliyete katlmc says içindeki oran ise yüzde
8.3 oldu.

Ücretsiz faaliyetlerde art
2009 ylnda kültürel ve bilimsel
faaliyetlerden ücretsiz olarak gerçekletirilenlerin says 2008 ylna göre
yüzde 2.4 artarak 34 bin 81’e yükseldi. Ücretsiz faaliyetlere katlmc says 2009 ylnda yüzde 3.6 azalarak 43
milyon 663 bin 210 kii oldu. Toplam
faaliyetlerin yüzde 94.5’i ücretsiz düzenlendi. Faaliyet dönemlerine göre
katlmc says incelendiinde yüzde
76.4 ile faaliyetlere katlmn ylda bir
kez düzenlenen faaliyetlerde olduu
görüldü.
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Özdebir: DEF’i geri istiyoruz
vesile olacana inanyoruz” diye konutu.

TSK Müterek Malzeme Sergisi 1-10 Ekim tarihleri arasnda Ankara’da
açlacak. ASO, sergiyle yerli üretim için 1 milyar liralk ek pazar
oluacan belirtirken, Özdebir, “DEF’i de geri istiyoruz” dedi.
odak oldu. zmir’de
düzenlenen sergiyi
Ankara’ya çektik.
Sergide yaklak
olarak 1 milyar liralk ek bir pazar
oluacak ve yerli
kaynaklarn kullanlmasyla ek bir
tasarruf yaplacak”
dedi.

Da bamll azaltyor

T

ürk Silahl Kuvvetleri’nin
(TSK) ihtiyaçlarn yerli kaynaklardan salanmas ve Türk
sanayinin de kalite ve standart açsndan daha yüksek noktalara ulamas
amacyla düzenlenen TSK Müterek
Malzeme Sergisi, TSK ile Ankara Sanayi Odas (ASO) arasnda imzalanan
protokol kapsamnda bundan sonra
sadece Ankara’da düzenlenecek.
Sergiye ilgiyi artrmak için ayn
tarihlerde Ankara Sanayi Fuar’n da
düzenleyecek olan ASO, kentin fuar
alan ihtiyacn da gündeme getirecek. ASO Bakan Nurettin Özdebir,
“Ankara savunma sanayinde ciddi

Ankara Sanayi Odas
olarak TSK ile bir sözleme yaptklarn
ifade eden Nurettin Özdebir, sergi hakknda u bilgileri verdi: “Burada TSK’nn
ihtiyac olan yedek parça arlkl olmak
üzere yurtdndan tedarik etmi olduu
malzemelerin yurtiçinden tedariki hedefleniyor. Bu tip malzemeler TSK’nn envanterinde bulunan her türlü aracn çalr
tutulmas için yurtdna bamllk salyor. TSK’nn darya olan bamll
azalm olacak. 1-10 Ekim tarihlerinde
düzenlenecek TSK Müterek Malzeme
Sergisi’nde ihtiyaç duyulan 10 bin parça
sergilenecek. Bunlar yapabilecek olan

DEF’i
geri istiyoruz

rmalar teklierini verecekler.”

Sanayi fuar da var
Sergiye dikkat çekebilmek için ASO
olarak Ankara Sanayi Fuar’n düzenlediklerini de ifade eden Özdebir, “1-5
Ekim’de serginin hemen yannda düzenlenecek fuarda arlkl olarak savunma
sanayine imalat yapan rmalar yer alacak” diye konutu.

Ankara’nn fuar alan
ihtiyac dile gelecek
ANKARA’da bir fuar alan olmadn kaydeden ASO Bakan Nurettin
Özdebir, TSK sergisi ve sanayi fuarn
düzenlemek için Sincan’da organize sanayi bölgesinde yer ayrdklarn söyledi.
Özdebir, “8 bin metrekare alan asfaltlyoruz. Çadrlar kurulacak ve rmalarn
yerleri olacak. Ankara’nn fuar alan ihtiyacn da tekrar dile getirip, Ankara’ya
yakr bir fuar alan kazandrlmasna da

ANKARA’da
fuar
alan olmad için
Uluslararas Savunma
Sanayi Fuar’n (DEF)
stanbul’a kaptrdklarn dile getiren Nurettin Özdebir, “DEF’in
tekrar Ankara’ya gelmesini istiyoruz.
Tek yllarda DEF’i çift yllarda da TSK
lojistik sergisini düzenleyerek Ankara’y
savunma sanayi alannda hareketlendirmeyi hedeiyoruz” dedi.

lki Gölcük’te yapld
Müterek ve lojistik sergileri savunma sanayi için gerekli malzemelerin
yurtiçinden tedarik imkanlar aratrlarak tasarruf, yerli sanayiciye de katk
salanmas amacyla düzenleniyor.
Malzeme sergilerinin ilki 1997 ylnda Gölcük’te daha sonraki yllarda
stanbul, Ankara ve zmir olmak üzere
7 farkl yerde düzenlendi.
Daha
önce
yalnzca
Deniz
Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarn karlamak için gerçekletirilen sergi, geçen
yl zmir’de tüm TSK’ye kapsayacak
ekilde düzenlendi.

Sivil havaclk sektörü, AIREX 2010’da buluacak

A

olan AIREX, yalnzca “Sivil Havaclk” olan yan sra alanda ikili görümeler organi- ri konuma getirilmesini gerekli klyor.
içerii ile Dou Avrupa’dan Uzak Dou’ya ze edilecei, sanayicilerin fuar ziyaret Bu da, dier tüm benzer uluslararas hauzanan bölgedeki en önemli uluslararas ha- edebilmesi için i gezisi de planlanaca vaclk fuarlarnda olduu gibi, öncelikle
vaclk platformu olma özelliine sahip olup, belirtildi.
milli havaclk endüstrimizin tüm unsurendüstri lideri konumundaki dünya üreticileAIREX ISTANBUL düzenleme ko- larnn, kapasiteleri ölçeklerinde verecei
rinin katlm ile gerçekletiriliyor.
mitesi adna yaplan açklamada u gödestekle ile mümkün olabilecektir.”
Ostim, Savunma ve Havaclk Küme- rülere yer verildiB
Bilgi talepleri ve fuara stantl katlm
“Son yllarda stanbul’un dünya ölçelenmesi çats altnda
kümedeki rmalarla inde bir havaclk merkezi olma konu- bavurular için MNT Fuarclk A..’den
fuara ortak katlm muna gelmi olmas ve genel olarak Türk Ekrem Eren ile (312) 446 12 94 numaral
GENEL FUAR TAKVM
gerçekletirecek. Kü- Sivil Havacl’ndaki olumlu gelimeler telefondan veya elektronik posta ile ee@
melenme faaliyetleri ülkemizin havaclk organizasyonu olan mintnet.com adresinden ulaabilecekleri
AUSTOS – EYLÜL 2010
ve rma tantmlarnn AIREX ISTANBUL fuarnn da ayn ile- açkland.
Fuarn Ad : NALBURYE 2010
NALBURYE &HIRDAVAT FUARI
Fuarn Tarihi :16 -19 Eylül 2010
Yer :stanbul Fuar Merkezi Yeilköy - stanbul
u sene 20. yln kutlayacak olan Plast Eu- olan Plast Eurasa stanbul 2009 Fuar, 43 ülkeden
Fuarn Ad : STANBUL AMBALAJ
rasa stanbul Fuar, 2-5 Aralk 2010 ta- gelen toplam 888 katlmc rmay 74 ülkeden geFuarn Tarihi : 16 – 19 Eylül 2010
rihleri arasnda TÜYAP Fuar ve Kongre len 28.442 nitelikli ziyaretçi ile buluturdu.
Yer : Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi - stanbul
Ostim OSB de katlyor
Merkezi Büyükçekmece stanbul’da plastik sekFuarn Ad : STANBUL GIDA TEK 2010 törünü bir araya toplayacak.
6.GIDA TEKNOLOJLER VE GIDA
Ostim OSB Müdürlüü de her yl olduu
Fuarn 19 yl önce ilk kez düzenlendiinde
GÜVENL  FUARI
sadece 500 metrekare bir alan kapsadn hatr- gibi bu ylda ortak katlmda yer alan rmalar
Fuarn Tarihi : 16 -19 EYLÜL 2010
latan yöneticiler, Plast Eurasia’nn 2009 ylnda ile fuara katlacak. ARI- Forsthoff, Senkron
Yer : Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi - stanbul
20.000 metrekare net Plastik ve ENERKON, Bölge Müdürlüü çats altnda fuara katlm gerçekletirecek. Fuara
Fuarn Ad : 2.YAPIDECOR YALOVA 2010
sat alanna ulamas
katlmak isteyen rmalarn OSB Müdürlüünhem fuarcln hem
Fuarn Tarihi : 16 -19 Eylül 2010
den bilgi alabilecekleri belirtildi. Fuar orgade plastik sektörünün
Yer : Yalova Fuar Alan - Yalova
nizasyon birimi, fuara düzenlenecek otobüs
gücünü gösterdiini organizasyonu ile Ostimli rmalarn fuar gezFuarn Ad : PROMOTURK 2010
belirttiler.
25.ULUSLARARASI PROMOSYON ÜRÜNLER
mesinin salanacan, stantta ise fuara katAvrasya’nn lamayan rmalarn tantmlarnn yaplacan
Fuarn Tarihi : 22 -25 Eylül 2010
en büyük plastik fuar kaydettiler.
Yer : stanbul Fuar Merkezi Yeilköy - stanbul

IREX 2010, 8. Uluslararas Sivil
Havaclk ve Havalimanlar Fuar
30 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasnda
Istanbul Atatürk Havaliman’nda düzenlenecek.
1996 ylndan beri her iki ylda bir Türk
Hava Yollar sponsorluunda düzenlemekte

Plast Eurasa stanbul Fuar 20. Ylnda
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“slam ülkeleri güçlü ekonomiler kurmal”

S

anayi ve Ticaret Bakan Nihat
Ergün, slam ülkelerinin sahip
olduu potansiyeli tam olarak
yanstmadn vurgulayarak, “Bu
manzaray deitirmemiz ve dünya
siyasetinde de daha çok söz sahibi olmamz gerekiyor. slam ülkeleri olarak
güçlü ekonomiler ekonomiler kurmak
mecburiyetindeyiz” dedi.
Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün, Türk Standartlar Enstitüsünde,
slam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) 1’inci Genel Kurul toplantsna katld. Ergün burada
yapt konumasnda “slam ülkeleri
olarak sahip olduumuz potansiyeli

tam olarak hayata geçirebilmi deiliz. Bu manzaray deitirmemiz ve
dünya siyasetinde de daha çok söz sahibi olmamz gerekiyor” dedi. slam
ülkelerinin güçlü olmasnn dünyann
her yerinde yaanan birçok adaletsizlie son vereceini söyleyen Bakan Ergün, “Sahip olduumuz güçlü gelenek
bize ekonomik ile ahlakn birbirinden
kopuk alanlar olmadn gösteriyor.
Bu gün belki de dünyann en çok ihtiyacnn olduu ey ekonomi ve ahlak
bütünlüünün yeniden salanmasdr.
slam ülkeleri olarak güçlü ekonomiler tesis etmemizin yolu üretime dayal modellerden geçiyor. Baka ülkeler

tüketim veya spekülasyona yönelik
ekonomiler kursalar bile biz üretime
dayal ekonomiler kurmak mecburiyetindeyiz” eklinde konutu.

Smc tüzüünü 16 ülke imzalad
SMIIC tüzüünü 16 ülkenin imzaladn bilgisini veren Ergün, 11 ülkenin de tüzüü onayladn kaydetti.
Bu saynn hzla artmasn gerektiini
vurgulayan Ergün, SMIIC’nin yapaca çalmalarla üye ülkeler arasndaki
ticaretin hz kazanmasnn da amaçladn ifade etti.

Nihat ERGÜN
Sanayi ve Ticaret
Bakan

TSE’den marka istismarna sk takip

T

ürk Standardlar Enstitüsü
(TSE) Bakan Tahir Büyükhelvacgil, “TSE markasn haksz yere kullanan ya da TSE
belgeli rmalarn markalarn kullanarak sahte üretim yapanlara kar
denetimlerimiz sk bir ekilde sürüyor” dedi.
TSE Bakan Büyükhelvacgil’in,
yl içerisinde gerçekletirilen ara

kontrollerle, TSE belgesi verdikleri
rmalarn ürünlerinin standartlara
uygunluklarn denetlediklerini belirtti. Türkiye çapnda gerçekletirdikleri denetimler sonucunda, TSE
markasn haksz yere kullananlarn
belgelerini iptal ettiklerini, ürünlerinin piyasadan toplatlmasn saladklarn kaydeden Büyükhelvacgil,
TSE belgeli rmalarn markalarn
kullanarak sahte üretim yapanlar
hakknda da hukuki süreç balattklarn bildirdi.
En son stanbul’da yaplan denetimlerde, TSE belgeli piyasann önde
gelen rmalarndan birinin markal
ürünlerinin baka bir rma tarafndan
sahte üretiminin yapldnn tespit
edildiini belirten Büyükhelvacgil,
can, mal ve çevre güvenliini tehdit
eden, yangnlara sebep olabilecek bu
üretimin engellendiini ve konu ile
ilgili hukuki sürecin de balatldn
ifade etti.
TSE Bakan Büyükhelvacgil, tüketicilerin maduriyetlerinin önlenebilmesi, üreticilerin maddi ve manevi
kayplarnn önüne geçilebilmesi ve
TSE markasnn haksz yere kullanmnn engellenebilmesi için piyasa
gözetim ve denetimlerini sk bir ekilde sürdüreceklerini vurgulad.

Sk bir denetimden
sonra belge veriyoruz
Büyükhelvacgil, TSE ambleminin
oluturduu “Bu ürün kalitelidir” algsnn hakkn vermek için çaltklarnn altn çizerek, “Üreticilerin bizden
belge alabilmesi için istenilen kriterlere, artlara mutlaka uymas gerekiyor. Sk bir denetimden sonra yeterlilii varsa belge veriyoruz. Ama belge
verdikten sonra da ara denetimler ya-

parak TSE geçerliliini test ediyoruz.
O yüzden tüketicilerimiz, TSE belgeli
ürünleri gönül rahatl ile kullanabiliyorlar” ifadelerini kulland. TSE
belgesinin, o ürünün standarda uygun
olduunun ve istenilen artlarda üretildiinin göstergesi olduunu vurgulayan Büyükhelvacgil, yl içerisinde,
Türkiye çapnda yaplan denetimleri,
üretim yerinden alnan numunelerin
yan sra, piyasadan satn alnan numuneler üzerinde uygunluk testleri
yaparak gerçekletirdiklerini kaydetti.

Tahir BÜYÜKHELVACIGL
TSE Bakan

Helal gda sertifikasn ilk kez DANET ald
Danet, Türkiye’de GDMES tarafndan verilen “Helal Gda Sertikasnn” ilk sahibi oldu. Danet Genel Müdürü Sait
Uluçay, helal gda sertikasnn ihracat faaliyetlerini güçlendireceini kaydetti.

D

anet, Türkiye’de GDMES
tarafndan verilen “Helal
Gda Sertifikasnn” ilk faaliyetlerini güçlendireceini kaydetti. Danet’ten yaplan açklamaya
göre, dünyada 2 trilyon dolar olarak
ifade edilen “helal pazarnda” ihracat odakl pay alnmas hedefleniyor. Hayvan kesiminde slamî usullere uygun davranldn gösteren
“helal gda sertifikas” ile, firmann
yurtdyla olan balantlarn da

güçlendirmesi öngörülüyor. Danet
Genel Müdürü Sait Uluçay, helal
gda sertifikasnn ihracat faaliyetlerini güçlendirerek, yurt dnda
yaayan Müslümanlara ulamay
salayacan belirtti. Uluçay, öyle devam etti:
“Danet olarak bugüne kadar kesim ve ileme konusunda, slami
usullere uygun çalma hassasiyetimizi en üst düzeyde tutuk. Bu sertika ile öncelikle bunu tescil ettirdik

ayrca ihracat faaliyetlerinde elimizi
güçlendiren bir belgeye kavutuk.
Bundan böyle bata Orta Dou ve
Orta Asya bölgesi olmak üzere tüm
dünya Müslümanlar ve dini hassasiyeti olan tüketiciler için de tercih
edilen bir marka olacaz. Sertikamz ayn zamanda Dünya Helal
Konseyi’nin üyesi olan GMDES’ten
alarak belgemize uluslararas tescil
kazandrdk. Amacmz bu sertika
ile uluslararas pazarlara daha kolay

girmek ve tutunmak. Bunun dnda
üzerinde helal gda amblemi bulunan ürünlerimiz ile de yurt dnda
Türkiye’yi temsil edeceiz.”
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Türkiye’nin enerji talebi artacak
yesini de dekarbonize etmemiz gerekir. Türkiye’nin yenilenebilir enerji
kaynaklarndan yararlanmay artrma
ve bir nükleer santral kurma planlar
doru yönde net admlardr.
-UAE, Türkiye’nin iklim deiikliiyle mücadele için 2012 rejimi
sonrasyla ilgili çabalarn younlatrmasn, emisyon hede oluturmasn salamaya çalyor.”

Uluslararas Enerji
Ajans’nn “Türkiye 2009
Gözden Geçirme Raporu”
açkland. Raporda
UAE’nin Türkiye’yi enerji
sektöründe ek reformlar
yapmas ve düük karbon
ekonomisine yönelmesi

Petrol stoku ve ithalat uyars

konusunda tevik ettii

UAE Raporunda Türkiye’nin petrol
ve gaz gereksiniminin ithalat yoluyla
karland ve bu ithalatn gelecek
on ylda yaklak iki katna çkabilecei uyars yapld, Türkiye’nin
enerji politikasnn önemli unsurunu, bölgedeki arz ülkeleriyle olan
enerji diplomasisinin oluturduu
belirtildi. Bölgenin dünya petrol ve
gaz rezervinin yüzde 70’ini karlayan konumda olduu kaydedilen
raporda, “Petrol ve gazn çeitlendirilmi kaynaklardan güvence altna alnmasna ek olarak ülke yine
de ülke içinde daha güçlü çözümlere
odaklanmak zorundadr. Özellikle
UAE, Türkiye’yi acil petrol ve doal
gaz rezervlerini artrmas konusunda
kapsaml bir uzun vadeli plan gelitirmesi konusunda tevik etmektedir.
Türkiye ayn zamanda, UAE petrol
stoklama taahhütleriyle daha fazla
uyum için, hzl bir ekilde oluturulacak bir stok tutma ajansyla mümkün olacak kurumsal kapasitesini de
artrmaldr. UAE üye devletlerinin
en az 90 günlük petrol ithalat edeeri petrol tutmalar istenmektedir.”

belirtildi.

U

luslararas Enerji Ajans Bakan Nabuo Tanaka,
Türkiye’nin kurulua üye
ülkeler arasnda orta ve uzun vadede enerji talebi en fazla büyüyen
ülke olabileceini bildirdi. Tanaka,
Türkiye’nin enerji altyapskonusunda büyük yatrmlara gereksinim
duyduunu, elektrik alannda reformlarn baarl bir ekilde sürdürdüünü, ancak doal gaz sektöründeki
reformlarn hzlandrlmas gerektiini belirtti. UAE, Türkiye’nin enerji sektöründe ek reformlar ve düük
karbon ekonomine yönelmesi konusunda tevik edildiini açklad.
Tanaka, Türkiye’nin yenilenebilir
kaynaklardan daha fazla yararlanma
ve nükleer santral ina etme planlar
için “doru yönde atlm net admlar” ifadesini de kulland.
Uluslararas Enerji Ajans (IEA),
“UEA Ülkelerinin Enerji Politikalar – Türkiye 2009 Gözden Geçirme”
raporunu açklad. UEA Bakan
Nabuo Tanaka, raporla ilgili açklamasnda, büyüyen ekonomiye yeter-

li enerji arz salamann hükümetin
temel enerji politika kaygs olmay
sürdürdüünü, ancak Türkiye’nin
ayn zamanda enerji politikalarnn
dier tüm alanlarnda geçtiimiz yllarda önemli ilerlemeler saladn
belirtti.

Yatrma ihtiyacnz var!
Türkiye’nin enerji altyapsnda,
özellikle de elektrik ve doal gaz alannda, halkna ulalabilir enerji arz
sunabilmek ve hzl sürdürülebilir
bir ekonomik büyüme salamak için
büyük yatrmlara gereksinim duyduu belirtilen raporda, yatrmlar
çekebilmek için enerji piyasasndaki
reformlarn devam etmesi gerektii
belirtildi. UEA Bakan Tanaka’nn,

Türkiye’nin enerji raporuna ilikin
saptamalarndan bazlar da öyle:
“-Elektrik sektörü reformlar iyi bir
ekilde devam ediyor, ancak, doal
gaz sektörü reformu daha yava oldu
ve hzlandrlmas gerekir.
-Türkiye’nin baarl enerji diplomasisi hem ülkenin kendisi, hem de geni uluslararas toplumun yararna.
-UAE Türkiye’nin küresel enerji güvenliinin iyilemesinde oynad
rolü kabul ediyor.
-Küresel ölçekte düük karbonlu
ekonomiye geçme gereksinimimiz
var, bu enerjiyi nasl üreteceimiz
ve tüketeceimiz ile ilgili bir devrim.
Uzun vadede hem arz hem de talep
yönünde enerji verimliliini dramatik biçimde iyiletirmek zorundayz.
Ayn zamanda güç üretim ve nakli-

Milletçe kredi batandayz

E

v hanmndan içiye, memurdan
emekliye, esnaftan sanayiciye
kadar kredi batana saplannca, son üç ylda takibe düen kredi tutar da yaklak yüzde 100 artm oldu.
2007 ylnda 3 milyar 771 milyon 543
bin TL kredi takibe düerken, 2008 ylnda bu rakam 5 milyar 247 milyon
805 bin TL oldu, 2009 ylnda ise takipteki kredi 6 milyar 940 milyon 987
TL’ye ulat.
CHP Denizli Milletvekili Ali Rza
Ertemür’ün sorusuna Bankaclk Düzenleme ve Denetleme Kurulu Bakan Tevk Bilgin’in verdii yant
Türkiye’nin kredi haritasn gözler
önüne serdi.

Üç ylda yüzde yüz katland
Tevk Bilgin’in verdii yant ile iller baznda kullandrlan krediler ve ta-

kipteki kredi tutarlar belirlendi. Buna
göre; 2007 ylnda toplam 3 milyar
771 milyon 543 bin TL kredi takibe
dütü. Bu rakam 2008 ylnda 5 milyar
247 milyon 805 bin TL’ye çkt. 2009
ylnda ise tavan yaparak 6 milyar 940
milyon 987 TL’ye ulat.

milyon 966 bin TL, turizmde 276
milyon 16 bin TL, ziraat ve balkçlkta 941 milyon 356 bin TL takibe
dütü.

Rekor; tekstil, toptan
ticaret ve komisyonculukta

Kredi batanda ilk sray stanbul ald. stanbul’u Ankara ve zmir
takip etti. stanbul’da 2009’da gda,
merubat ve tütünde 304 milyon 177
bin TL, inaatta 481 milyon 935 bin
TL, metal ve ilenmi madende 175
milyon 131 bin TL, finansal kurulularda 99 milyon 27 bin TL, tekstil ve tekstil ürünlerinde 848 milyon
979 bin TL, toptan ticaret ve komisyonculukta 564 milyon 130 bin TL,
turizmde 124 milyon 823 bin TL,
ziraat ve bankaclkta 64 milyon
987 bin TL kredi takibe dütü.Tun-

2009’da en çok tekstil ve tekstil
ürünleri ile toptan ticaret ve komisyonculuk alanlarnda kullandrlan
krediler takibe dütü. Tekstilde 1
milyar 678 milyon 749 bin TL, toptan ticaret ve komisyonculukta ise 1
milyar 606 bin 830 bin TL kredi takipte yer ald. naat alannda 1 milyar 183 milyon 325 bin TL, metal ve
ilenmi madende 391 milyon 194
bin TL, nansal kurulularda 123

Rekor istanbul’da,
tunceli son srada

celi ise kredide takibe düen iller
sralamasnda son srada yerini ald.
Tunceli’de gda, metal ve ilenmi
maden, finansal kurulular, tekstil
de takibe düen kredi yer almad.
Turizmde ise takipteki kredi tutar bin
TL oldu.
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Borçlu belediyelere yeil k
Maliye Bakan Mehmet imek, nüfusu 2 binin
altnda bulunan borçlu, mallarna haciz konmu ve
bu nedenle çalanlarn ve belediye bakanlarnn
maa alamad belediyeler için yeil k yakt.

M

aliye Bakan Mehmet imek,
nüfusu 2 binin altnda buluna
borçlu, mallarna haciz konmu ve bu nedenle çalanlarn ve belediye bakanlarnn maa alamad belediyeler için yeil k yakt. Maliye Bakan,
“çileri Bakanl ile Maliye Bakanl
ve Hazine bir araya gelip bu gelir paylarnda bir düzenleme yapp belki bu
konuda bir adm atlabilir” dedi. Maliye
Bakan, bu konuda gelir paylarndaki
paylamda bir düzenlemeye gidilebileceine de iaret etti.

Mallar hacizli bakanlar maa
almyor ve maa veremiyor
MHP Kütahya Milletvekili Alim Ik,
TBMM’nin son gününde yapt konumada borçlu belediyelerin durumunu
gündeme getirdi. Ik, Maliye Bakan

Mehmet imek’e, “Sayn Bakan, özellikle nüfusu 2 binin altnda bulunan
birçok belediyemizde, belediyenin tanr ya da tanmaz mallarna haciz
konmu durumdadr. Bu belediyelerde
bakanlk yapan belediye bakanlar
maa alamadklar gibi, çaltrdklar personelin de maalarn ödeyemez
durumdadrlar. Bunlarn probleminin
çözümü konusunda bu torba yasaya
bir önergeyle ekleme yaplabilir mi?”
diye sordu.

Mehmet imek
Maliye Bakan

yapp belki bu konuda bir adm atlabilir” diyerek yeil k yakt.

Bakan’dan yeil k

“Nüfusu 2 binin altnda olan
belediyeler kapatlmal”

MHP’li Ik’n sorusunu yantlayan
Maliye Bakan da, “Ben bunlarn farkndaym ve bana da sk sk yansyor bu.
Dolaysyla, yine çileri Bakanl ile
Maliye Bakanl ve Hazine bir araya
gelip bu gelir paylarnda bir düzenleme

Borçlu belediyelere önce yeil k yakan
Maliye Bakan, ardndan asl çözümün ise nüfusu 2 binin altna dümü olan belediyelerin
kapatlmas olduuna dikkat çekerek, “Yani
bunlar kapatlsa daha iyi hizmet üretilebilir yaklamndayz” dedi. Nüfusu 2 binin altnda olan

yerlerin hizmet üretmede de sknt yaadna dikkat çeken Maliye Bakan, öyle dedi:
“Mali sknt olmasa dahi, bu tür birimlerin ehir planlamacs veya kent planlamacs, ne bileyim, uzman eleman istihdam, doru düzgün bir makine parkna sahip olmas
olasl ksmen düüktür. O nedenle, biz
hükümet olarak dedik ki: ‘Bunlar, nüfusu 2
binin altna dümü olan belediyeleri kapatalm.’ Yani bunlar kapatlsa daha iyi hizmet
üretilebilir yaklamndayz.”

’TE KOB ye ‘Üstün Baar’ ödülü
KOB’lerin ihtiyaç duyduu tüm bilgiler bu sitede

Sanayi ve Ticaret Bakan
Nihat Ergün, Elektrik ve
Elektronik Sektörünün,
2023 ylnda 45 milyar
dolar ihracat yapmasn
hedeflediklerini bildirdi.



 Bankas nn KOB’lere özel olarak
hazrlad internet sitesi ‘istekobi.
com.tr’, web sitesi tasarmnda üst
standartlar belirlemeyi ve tasarmclarn baarl çalmalarn ödüllendirmeyi
amaçlayan Interactive Media Council
tarafndan ‘Üstün Baar’ ödülüne layk
görüldü.
 Bankas’nn KOB’lere özel sitesi
’TE KOB, Interactive Media Council’in
“Üstün Baar” ödülünü kazand. Uluslararas standartlarda profesyonel projeleri,
tasarm, içerik, fonksiyonellik ve kullanc

dostu olma gibi kriterler üzerinden deerlendiren Interactive Media Awards 2010
yarmasnda istekobi.com.tr, B2B kategorisinde “Outstanding Achievement”
ödülüne layk görüldü.
MagiClick Digital Solutions tarafndan
web 2.0 çizgisinde kullanc dostu ve yenilikçi tasarmyla hazrlanan, Dünya Gazetesi desteinde oluturulan içerii ile tüm
kullanclarna keyii bir internet deneyimi
sunan ’TE KOB, 31 Austos 2009 tarihinde yayna balad.

Bata KOB’ler olmak üzere, ticari
kesimin bilgi edinmesine, geliimine katk salayan, KOB’lerin baar
hikâyelerine ilikin tantm lmlerini
içeren, en güncel konularn ve haberlerin paylald, yol gösterici bir site
olan ’TE KOB, 7 aylk süre içinde
14.500 üyeye ulat.
Güncel haber, makale ve video içerii,
farkl sektörlere odakl yaklam, uzman
destei ve rmalara yönelik çeitli araçlaryla ksa sürede ilgi oda olmay baaran ’TE KOB, üyelerine interaktif bir
danmanlk ve bilgi paylam hizmeti
de sunuyor.
KOB Pazar
Siteye üye olmak suretiyle farkl sektörlerde faaliyet gösteren birçok rma,
detayl bir biçimde kendilerini tantma
imkân bulduklar KOB PAZARI ortak

çats altnda buluarak, ücretsiz verdikleri ilanlar ile dier üyelere ve ziyaretçilere kolayca eriebiliyor; kampanyalarn, ürün ve hizmetlerini duyurma
frsatn yakalyor.

Bilgiye kesintisiz eriim
’TE KOB’yi takip eden KOB’ler,
uzmanlara soru yöneltebiliyor. Ayrca çeitli sektör temsilcilerinin ve uzmanlarn görü ve yorumlarna ilikin
videolar, yazl içerikleri takip edebiliyorlar. Bununla birlikte özel sayfalar
oluturarak rmalarnn tantmlarn yapabiliyor, özel olarak derlenen haberlere
ulaabiliyor, aratrma ve raporlardan
faydalanabiliyorlar.
KOB’lerin baar hikâyelerini içeren
tantm lmlerinin de izlendii sitede 
Bankas’nn ürün, hizmet ve faaliyetlerine ilikin detayl bilgiler de yer alyor.

“malat sanayi küçük ve teknolojisi düük”

T

ürkiye’nin milli gelirinin
yüzde 23’ünü salayan imalat sanayii, küçük ölçekli
iletmelerden oluuyor ve düük
teknolojiye dayal üretim yapyor.
letmelerin yüzde 94’ü 1 ile 19
çalan olan iletmelerden meydana
gelirken, sadece yüz binde 4’ünde
5 bin ve üzerinde çalan bulunuyor. Düük teknolojiye sahip olan
imalat sanayiinde gerçekletirilen
üretimin yüzde 40’ düük teknolo-

ji mallardan, yüzde 4’ü ise yüksek
teknoloji mallarndan oluuyor. Ankara Ticaret Odas’nn malatn Görünümü Raporu” yaymland. Tür-

kiye statistik Kurumu’nun (TÜK)
mevcut veri setinden yararlanarak
hazrlanan Rapora göre, imalat sanayiinin yüzde 94’ü 1 ile 19 çalan

olan iletmelerden oluuyor. malat
sanayiinde 20 ile 49 çalan olan
iletmelerin tüm iletmelere oran
yüzde 3.8 iken 50 ile 99 çalan
olan iletmelerin oran yüzde 1 düzeyinde bulunuyor. Büyük ölçekli
rmalarn oran ise çok daha düük
bulunuyor. malat sanayi iletmelerinin sadece yüz binde 4’ü 5 bin ve
üzeri çalan bulunan iletmelerden
oluuyor. letmelerde ortalama çalan says ise 9 düzeyinde.
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“Adli Muhasebeciler”geliyor
- Gerçek olmayan borçlar yaratarak
ödemelerini alma,
- Stok ve hurda hrszl,
- Os malzemeleri ve sabit varlk hrszl,
- Gerçek olmayan harca ödemelerinin
kendine yönlendirilmesi,
- Gider kalemlerini iirme,
- letme varlklarn ahsi amaç için
kullanma,
- Gereinden fazla sipari vererek yarar
salama,
- Hayali çalanlar yaratarak yaplan
ödemeleri zimmete geçirme.

SMMMO Bakan Yahya
Arkan akademik eitimini
verdikleri “Bamsz Adli
Muhasebe Uzmanl”,
sertika programyla, i
hayatnda dedektif gibi
hile verisi toplayan adli
muhasebecilerin hizmet
vermeye balamasna az
kaldn belirtti.



stanbul Serbest Muhasebece Mali
Müavirler Odas (SMMMO) Bakan Yahya Arkan kurumsal çatlar altnda hizmet veren Akademi’de
verilen sertika programlar sonras i
hayatnda çok yaknda “dedektif gibi
hile verisi toplayan” muhasebecilerle
karlalacan aktard.
Arkan, SMMMO Akademi bünyesinde gerçekletirilen programda
75 muhasebeci ve mali müavirin eitim gördüünü anmsatarak, ABD’de
Al Capone’u yakalayan mehur
adli muhasebeci örneinde olduu
gibi,Türkiye’de de iletmelerde hilelerin önlenmesi ve ortaya çkarlmasna yönelik çalma örneklerinin çok
yaknda görülmeye balanacan kaydetti. Uzmanlarn, mahkemelere yönelik ahitlik, dava destek danmanl, taraar arasnda oluan sorunlar
çözme gibi hizmet vereceini belirten
Arkan, tüm dünyada muhasebe ve de-

netim alannda uzmanlk alan olan bu
hizmetin Türkiye’nin i hayatnda da
vazgeçilmez bir biçimde hayat bulacan vurgulad. Dünyann irket skandallar ve krizlerle çalkaland bir
konjonktürde, giderek artan hileli mal
raporlamalar yaand, kiisel çalan
hileleri ve yolsuzluklarn toplumun her
kesimine zarar verdiinin açk olduunu ifade eden Arkan, yaplan hilelerin
“iletmelerde varlklarn kiisel amaçl kullanm” ile “mali tablolarn hileli
biçimlerde düzenlenmesi” eklinde
özetlenebileceini kaydetti.
SMMMO Bakan Yahya Arkan,
verilen sertika programnda bu konuda alannda uzman Prof. Dr. Nejat
Bozkurt’un koordinatörlüünde akademisyenlerin ders verdiini aktararak
u ifadeleri kulland:
“Bu kapsamda sertika alacak meslek
mensuplarnn, aratrmac muhasebeci, hile denetçisi veya incelemecisi

olarak çalarak bir çok alanda hizmet
verecektir. Bunlar özetle; iletme çalanlar tarafndan iletmelere kar
yaplan hileler, beyaz yakallar tarafndan ilenen suçlar, mali tablo hileleri,
yatrmlarla ilgili hileler, ticari rüvetler ve komisyonlar, banka ilemleri ile
ilgili hileler, elektronik fon transferi
hileleri, kredi kart hileleri, bilgisayar hilelere, internet yoluyla yaplan
hileler, iletmelerin hile riskini ölçme
ve deerlendirme, iletmelerde hileyi
önlemeye yönelik çalmalara destek
eklinde sralamak mümkün.”
Arkan aratrmalara göre “olas
hile biçimlerini” ise öyle açklad:
- Tahsil edilen nakdin, iletmenin kaytlarna sokulmadan zimmete geçirilmesi,
- letmenin kaytlarndaki nakdin
zimmete geçirilmesi,
- Yetkisiz ve uygun olmayan iskonto
yaplmas,

Çalanlarn yüzde 30’u ilk
üç ylnda yolsuzluk yapyor
Arkan, çalanlar hile yapmaya iten
bask unsurlarnn ise 3 ana grupta toplandn vurgulayarak, bunlarn; “mali
içerikli basklar”, “kötü alkanlklardan
doan basklar” ve “ile ilgili basklar”
olduunu kaydetti. SMMMO Bakan, yaplan aratrmalarda, çalanlarn
ortalama yüzde 30’unun ilk üç ylnda
yolsuzluk yaptklarn, yüzde 70’inin
ise i yaamlarnn 4-35’nci yllar
arasnda hileli ilemlere bulatklarn
belirtti. Arkan mali içerikli basklar
konusunda “kiiler neden hile yapyor”
sorusuna 5 ana balkta toplanacan
ifade ederek unlar sralad:
“Para hrs ve açgözlülük, güzel yaama istei, yüksek tutarlarda kiisel
borçlar, yüksek tutarl salk harcamalar, beklenmeyen mali gereksinimler.”

Mesleki eitim alanlarn primini devlet ödeyecek

S

anayi ve Ticaret Bakan Nihat
Ergün, isizlere ve iverenlere
yeni bir müjde verdi. stihdam
ile mesleki eitim ilikisinin güçlendirilmesi için çalmalarnn Bakanlar
Kurulu’nda imzaya açldn söyleyen
Ergün, “Mesleki yeterlilik belgesine
sahip kiilerin istihdam edilmesi halinde 1 yl süreyle iveren paylarnn Ha-

zine ödeyecek. Mesleki teknik eitimi
tamamlam ve mesleki belgesi olan
kiilerin primlerinin de 18 ay süreyle
Hazinece karlanmas gibi unsurlar
var” dedi.
Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün, Hilton Otel’de Büyüyen
Anadolu’ya Kredi Kolaylklar Projesi
tantm toplants öncesinde gazetecile-

rin sorularn cevaplad. Yüzde 12 ye
gerileyen isizlik rakamlarnn sorulmas üzerine Ergün, geçen yl yüzde 16 ya
kadar çkan isizliin ekonomideki toparlanmann ardndan düüe geçtiini
belirtti. Büyümenin isizlik üzerindeki
yansmalarnn 2010 ylndan itibaren
görülmeye balandna vurgu yapan
Sanayi Bakan, “Mays, haziran ve temmuz ay rakamlar geldiinde bunun
yüzde 10 seviyelerine geldiini görme
ansna sahip olacaz. Birinci çeyrekte
yüzde 11,6 lk büyüme isizliin aaya doru indiinin var olduunu gösterdi. Nisan aynda bunu görme ansna
sahip olduk.” dedi.
stihdam Paketi ve Ulusal stihdam
Stratejisi çalmalar hakkndaki sorular da cevaplayan Bakan Ergün, iki çalmann paralel yürüdüünü ifade etti.
stihdam Mesleki Eitim Belgesi’nin
Bakanlar Kurulu’nda imzaya açldn
vurgularken, Babakan Erdoan’n imzasndan sonra belgenin getirdiklerinin
açklanacan kaydetti. Ulusal stih-

dam Stratejisi çalmas da son noktaya
geldiini söyleyen Ergün, strateji belgesinin çok daha kapsaml çok deiik
alanlar içine aldn dört be balk
altnda önemli çalmalar bulunduunu
aktard.
‘siz ve iverenlere dönük yeni
tevikler var m?’ sorusuna Ergün, istihdam mesleki eitim ilikisinin güçlendirilmesi maksadyla önemli düzenlemeler getirildiini ifade etti. Ergün’ün
verdii bilgiye göre isizlerin mesleki
eitim ve yeterlilik belgeleri istihdamda büyük avantajlar salayacak. Sanayi Bakan getirilen yenilikleri öyle
açklad: “Mesleki yeterlilik belgesine
sahip kiilerin istihdam edilmesi halinde 1 yl süreyle iveren paylar Hazine
tarafndan karlanacak. Mesleki teknik
eitimi tamamlam ve mesleki belgesi
olan kiilerin 18 ay süreyle Hazine’ce
karlanmas gibi unsurlar var. Bunlar
Bakanlar Kurulu imzalarndan sonra
yürürlüe girecek.

