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TÜRKONFED’in Ba�kan� Celal 
Beysel, “AB, KOB�’lerden al�-
nan mal ve hizmetin kar��l���n�n 

45 gün içinde ödenmesini �art ko�uyor. 
Süreyi a�anlara libor art� 7 puan ceza ön-
görüyor” dedi.
 Büyük al�c�lar, ürün ve hizmetlerini 
kulland�klar� KOB�’lere ödemeleri key�  
�ekilde 30, 60, 90 gün bazen daha uzun 
vadelerde yap�yor. KOB�’ler ise önce 
bu büyük �irketlerle üretim ya da ticaret 
partneri olabilmek için sonra da bu ku-
rumlardan tahsilat yapabilmek için ç�rp�-
n�yor. Durumu KOB�’ler lehine düzeltecek 
hukuki düzenlemeler için en geçerli refe-
rans olacak Avrupa Birli�i’nin (AB) ‘ilgili 
mevzuat�’ da 2 y�ld�r tercüme bile edilmi-
yor. Avrupa Birli�i Genel Müdürlü�ü’nün, 
Temmuz 2008’de özet tercümesini yap-
t��� “Avrupa Birli�i Küçük ��letmeler 
Yasas�”nda yer alan “KOB�’lere geç öde-
melerin önlenmesi-KOB�’lere zaman�nda 
ödemenin garantilenmesi” konulu madde 
halen �rlanda ve Portekiz’de uygulan�yor. 
�lgili AB Komisyonu bu uygulaman�n üye 
ülkelerin tamam�nda en geç 2012 y�l�na 
kadar yürürlü�e girmesi gerekti�ini belir-
tiyor. Uygulamaya göre, bir büyük i�let-
me 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 ekono-
misinde istihdam, üretim ve inovasyonda 
büyük a��rl��� olan KOB�’lerin rekabet gü-
cünü korumak, büyük �irket ve kurumlarca 
istismar�n� önlemek için getiriliyor.

“Mevzuata uyal�m”

 Beysel, “Geç ödeme meselesinin çok 
önemli problem oldu�unu ve bir kanun 
ç�kar�lmas�n� istedi�imizde, ‘dünyada 
böyle örnek var m�’ diye sordular. Önce 
Avrupa’ya bakt�k ve ‘Small Business 
Act’in tercümesini istedik. Türkçe özeti-
ni verdiler. Süreç 2000 y�l�nda ba�lam��. 
AB, KOB�’lere daha iyi �artlar sa�lamak 
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 ç�kt� ki �ok geçirdik. Mealen AB 
‘KOB�’leri ayakta tutmak için geç öde-
me al��kanl���n� ortadan kald�rmak gere-
kir’ diyor. �imdi biz de ‘AB mevzuat�na 
bir an önce uyal�m’ diyoruz” dedi.

Hindistan uydu

 Celal Beysel, AB’nin KOB�’lere geç 
ödeme al��kanl���yla mücadele için kanunla 
kural koyma çabas�na önce Türkiye için ra-
kip olabilecek ülkelerin sa�lad���n� �rlanda 
ve Portekiz gibi ülkelerin kural� uygulad���-
n� belirtti. Beysel, �öyle konu�tu: “Hindistan 
2006’da AB’nin 2000 y�l� çal��mas�n� dikka-
te alarak daha kanun ç�karm��. Hindistan’da 
KOB�’lere geç ödeme diye bir �ey olam�yor. 
Kanun 45 gün s�n�rlama getirmi�. Bir büyük 
�irket, küçük �irket ile daha uzun vadeli bir 
sözle�me yapsa bile kanun geçerli ve 45 
gün içinde ödeme yap�l�r. Ödeme 45 günü 
geçerse geçerli faizden 5 puan fazlas� uygu-
lan�r. Bu uygulamayla Hindistan KOB�’leri 
ülke ekonomisini aya�a kald�rd�.”

Sistem KOB�’leri 
nas�l s�k��t�r�yor?

 Belediyeler ve kamu kurulu�lar� 
KOB�’lere ödemelerini aylarca bazen 2 
y�la kadar aksat�yor. Devlet kurumlar�-
n�n ihalelerindeki mevzuat KOB�’lere 
güvensizlik üzerine kurulmu� durumda. 
Her �eyi tamam KOB�’den ‘i� bitirme 
belgesi’ gibi farkl� taleplerde bulunu-
yorlar. KOB� bu belge için de bir büyü-
�e ya komisyon ödüyor ya da i�e ortak 
ediyor. KOB�’ler Ar-Ge projelerinde 
aylarca harcama yap�yor destek, karar� 
çok geç al�n�yor. Büyük sanayi �irketle-
ri ödemelerde vadeyi key�  olarak uzat�-
yor. KOB�’lerin bu �irketlerden en çok 
duydu�u sözler �öyle: “Faturan�z ilgili 

birime ula�mad�, döviz kurunu yanl�� 
hesaplam��s�n�z, ödeme vademizi 90 
güne ç�kard�k.” Perakende zincirleri de 
zaman zaman vadelerde key�  kararlar 
al�yorlar. Bankalar, KOB�’lere sözde 
çok kolay kredi veriyorlar ama uygula-
mada teminat üstüne teminat istiyor.

UND’den 30 gün önerisi

 UND Yönetim Kurulu Ba�kan� Tamer 
Dinç�ahin, özellikle ta��mac�l�k sektörün-
deki 4 aya kadar uzayan ödemelerin 30 
gün ile s�n�rland�r�lmas� için 15 Temmuz 
2009 tarihinde Hükümet’ten resmen ta-
lepte bulunuldu�unu hat�rlatarak, “Ancak 
bugüne kadar bir geli�me kaydedileme-
mi�tir” dedi. Geciken alacaklar�n art�k 
i�letmeleri i� aslara sürüklemeye ba�lad�-
��n� öne süren Tamer Dinç�ahin’in yap-
t��� aç�klama �öyle: ABD’den yay�lan 
global krizin etkisiyle, büyük � rmalar ve 
kamu taraf�ndan ödemeleri geciktirilen 
KOB�’ler giderek daha zor bir sürece 
girmi�tir. Özellikle hizmetini yerine ge-
tirebilmek için pe�in harcamada bulunan 
ta��mac�l�k sektöründe, hizmet alanlar�n 
ödemelerini 3-4 aya kadar uzatmalar�, 
sektördeki s�k�nt�lar� iyice art�rm�� ve hiz-
meti yap�lamaz duruma getirmi�tir. Ta��-
mac�l�k sektöründe faaliyet gösteren i�let-
melerin faaliyetlerini devam ettirebilmek 
amac�yla uzayan vadelere “evet” demek 
zorunda kalmalar� yak�n bir gelecekte 
Türkiye’nin d�� ticaretinin ve dolay�s�yla 
tüm ülkenin sorunu hale gelecektir.

Her Köye Bir KOB� projesi, 
Kredi Garanti Fonu ile Avrupa 
Birli�i’nin ‘Rekabet Edilebi-

lirlik ve Yenilikçilik Çerçeve Progra-
m�’ (CIP) kapsam�nda Avrupa Yat�r�m 
Fonu’nun deste�i ile yürütülüyor. Proje, 
nüfusu belirli yeterlili�e ula�an köy-
lerde küçük i�letmelerin kurulmas�n� 
desteklerken, daha önce Avrupa Birli-

�i fonlar�yla tan��mam�� KOB�’lere de 
kredi f�rsat� sunacak.
 Proje kapsam�nda nüfusu 1000’i a�an 
köylerin çevre koruma ve geli�tirme, 
yerel mimariyi koruma ve yöresel tu-
rizmi geli�tirmeye yönelik projeleri için 
yüzde 80 oran�nda kefalet verilirken, 
üst limiti 625 bin TL olmak üzere kredi 
kullan�m� sa�lanacak. Ayr�ca daha önce 

Avrupa Birli�i fonlar�ndan yararlanm�� 
veya yeni kurulan, çal��an say�s� 250’ye 
ve y�ll�k cirosu 25 milyon TL’ye ula�an 
küçük i�letmelere en az 1 y�l, en çok 8 
y�l vade ile kredi verilecek.

�yi müte�ebbis

Külfetle�en nimet: 
Kredi Kartlar� 

Tahsilat krizi KOB�’leri bunaltt�

Her Köye Bir KOB� projesi Finansbank deste�i

Ulusal Mü�teri 
Memnuniyeti 
Endeksi ve mü�teri 
ba�l�l���

Bir Ostim Portresi

Taze bir merhaba ile 
taze bir ba�lang�ç…

KOB�’lerin en büyük sorunu olan borçlar�n� ‘key�  geç ödeyen büyük mü�teri’ 
için Avrupa Birli�i’nin ald��� karar�n 2 y�ld�r tercüme bile edilmedi�i belirtildi.

Finansbank, Kredi Garanti Fonu ve Avrupa Yat�r�m Fonu’nun imzalad��� ‘Her 
Köye Bir KOB�’ projesine 2013 y�l�na kadar yat�r�m kayna�� sa�layacak.

Celal BEYSEL
TÜRKONFED Genel Ba�kan�
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Yerli sermaye yurtd���na göçüyor

Giri�imciler toplumsal huzur istiyor

Y�l�n ilk 5 ay�nda yabanc�lar�n Türkiye’deki do�rudan yat�r�mlar� gerilemeyi sürdürürken, do�rudan 
yat�r�m için yurtd���na göç eden yerli sermaye tutar�nda art�� ya�and�. 

Yerli sermayenin, yurtd���na ya-
t�r�m göçü h�zlanmaya ba�lad�. 
2010 y�l�n�n ilk 5 ay�nda yat�r�m 

için Türkiye’ye giren do�rudan yabanc� 
sermaye miktar� geçen y�l�n ayn� döne-
mine göre yüzde 51 gerilemeyle 1 milyar 
437 milyon dolar düzeyinde gerçekle�ir-
ken, yurtd���na göç eden yerli sermaye 
yüzde 14 art��la 873 milyon dolara ula�-
t�. Ocak-May�s döneminde yurtd���na 
yat�r�m için giden yerli sermayenin 450 
milyon dolarl�k bölümü hizmetler sektö-
rü yat�r�mlar�na yönelirken, 377 milyon 
dolarl�k bölümünü sanayi sektörü yat�-
r�mlar� olu�turdu. 
 Avrupa ülkelerinin 573 milyon dolar-
l�k yerli sermaye yat�r�mlar�na ev sahip-

li�i yapt��� an�lan dönemde, Yak�n ve 
Ortado�u ülkeleri 225 milyon dolarl�k 
Türk sermayesini do�rudan yat�r�m ola-
rak bünyesine katt�. 
 12 milyar 87 milyon dolarl�k yerli ser-
mayesinin yurtd���na göç etti�i yakla��k 
8.5 y�ll�k dönemde, sanayi yat�r�mlar� 
çerçevesinde yurtd���na giden sermaye 
tutar� 6 milyar 354 milyon dolar, hiz-
metler sektörü için giden sermaye tutar� 
5 milyar 672 milyon dolar� buldu. 
 Merkez Bankas�’n�n May�s ay� Öde-
meler Dengesi geçici verilerine göre 
y�l�n ilk 5 ay�nda Türkiye’ye giri� ya-
pan do�rudan sermaye yat�r�mlar� ge-
çen y�l�n ayn� dönemine göre yüzde 51 
azalarak 2 milyar 917 milyon dolardan 
1 milyar 437 milyon dolara geriledi. Bu 
dönemde Türkiye’den yurtd���na giden 
do�rudan sermaye yat�r�mlar� ise geçen 
y�l�n ayn� dönemine göre yüzde 14 art��-
la 766 milyon dolardan 873 milyon dolar 
düzeyine ç�kt�. Bu dönemde do�rudan 
yat�r�m için giri� yapan uluslararas� ser-
mayenin, yurtd���na yat�r�m için giden 
yerli sermayeyi kar��lama oran� yüzde 
164 düzeyinde gerçekle�ti. Do�rudan 
yat�r�m için sermaye giri�inin 17.6 mil-
yar dolar düzeyinde oldu�u 2006’da bu 
oran yüzde bin 51’di. Do�rudan yat�r�m 
için uluslararas� sermaye giri�inin 19 
milyar 137 milyon dolar oldu�u 2007’de 
yüzde 841 olarak gerçekle�en kar��lama 
oran�, 2008’de giri� yapan uluslararas� 
do�rudan sermayenin gerilemesi kadar, 
ç�k�� yapan yerli sermayenin artmas� 
nedeniyle yüzde 565’e gerilemi�ti. Kü-
resel ekonomik krizle birlikte bu oran 
2009’da yüzde 297’ye inerken, 2010 y�-
l�nda yüzde 164 olarak gerçekle�ti. 

Avrupa’ya giden yerli 
sermaye yüzde 10 azald�

 Y�l�n ilk 5 ay�nda Avrupa ülkelerine 
giden yerli sermaye geçen y�l�n ayn� dö-
nemine göre yüzde 10 azal��la 573 milyon 

dolar oldu. Avrupa ülkelerine giden yerli 
sermayenin bu düzeye ula�mas�nda May�s 
ay�nda Hollanda’ya yat�r�m için yönelen 
213 milyon dolarl�k do�rudan sermaye 
etkili oldu. Ocak-May�s döneminde Hol-
landa 381 milyon dolarl�k Türk sermaye-
sine ev sahipli�i yapt�. Avrupa ülkeleri 
içinde 5 ayl�k dönemde en çok yat�r�m 
çeken ikinci ülke 33 milyon dolarla Lük-
semburg oldu. Lüksemburg’u 13 milyon 
dolarla �ngiltere, 10 milyon dolarla �s-
panya izledi. 

Yak�n ve Ortado�u 
ülkelerine 5 ayda 225 

milyon dolarl�k yat�r�m

 Y�l�n ilk 5 ay�nda Afrika k�tas�na yö-
nelen yat�r�m geçen y�l�n ayn� dönemine 
göre yüzde 67 art��la 20 milyon dolarla 
s�n�rl� kal�rken, Asya k�tas�na  yönelen 
sermaye yüzde 141 oran�nda art��la 253 
milyon dolara ula�t�.
 Ocak-May�s döneminde, Yak�n ve 
Ortado�u ülkelerine do�rudan yat�r�m 
için  yönelen Türk sermayesi geçen y�l�n 
ayn� dönemine yüzde 139.4 art��la 225 
milyon dolara ula�t�. 
 Yak�n ve Ortado�u ülkeleri aras�nda 
Azerbaycan, Gürcistan, Lübnan, Suriye 
ve Ürdün’ün de aralar�nda bulundu�u 
di�er Yak�n ve Ortado�u ülkelerine gi-
den yerli do�rudan sermaye geçen y�l�n 
ayn� dönemine göre yüzde 20 art��la 45  
milyon dolar olurken, Körfez ülkelerine 
giden Türk yat�r�mlar�nda yüzde bin
140’l�k art�� ya�and�.

8.5 y�lda 12 milyar dolarl�k 
Türk sermayesi göç etti 

 2002 y�l�ndan May�s 2010’a kadar 
olan yakla��k 8.5 y�ll�k dönemde do�-
rudan yat�r�m olarak yurtd���na yönelen 
12 milyar 87 milyon dolarl�k yerli ser-
mayenin 7 milyar 390 milyon dolarl�k 
bölümü Avrupa ülkelerine, 377 milyon 

dolar� Afrika ülkelerine, 936 milyon 
dolar� Amerika ülkelerine, 3 milyar 341 
milyon dolar� Asya ülkelerine yöneldi. 
8.5 y�ll�k dönemde 2 milyar 515 milyon 
dolarl�k Türk sermayesini do�rudan ya-
t�r�m olarak çeken Azerbaycan ilk s�ra-
da yer al�rken, onu 2 milyar 300 milyon 
dolarl�k do�rudan yat�r�mla Hollanda, 1 
milyar 77 milyon dolarla Malta, 1 milyar 
36 milyon dolarla Almanya izledi. Ya-
k�n ve Ortado�u ülkeleri 2002 y�l�ndan 
bu yana bu dönemde 3 milyar 17 milyon 
dolarl�k Türk sermayesini do�rudan ya-
t�r�m olarak çekti. 

Yerli sermayenin ço�u 
hizmetler sektörüne yöneldi

2010 y�l�n�n Ocak-May�s döneminde Türk 
sermayesinin yurtd���nda yapt��� yat�r�m-
lar ana sektörler itibariyle incelendi�inde 
en büyük pay� 450 milyon dolarla hizmet-
ler sektörü yat�r�mlar� ald�. Yurtd���na hiz-
metleri sektörüne yönelik yat�r�mlar� için 
giden Türk sermayesi, geçen y�l�n ayn� dö-
nemine göre yüzde 27 azald�. Geçen y�l 5 
ayl�k dönemde hizmetler sektörü yat�r�m-
lar� için 616 milyon dolarl�k yerli sermaye 
göç etmi�ti. Y�l�n ilk 5 ay�nda sanayi sek-
törü yat�r�mlar� için yurtd���na giden yerli 
sermaye 155 artarak 377 milyon dolara, 
tar�m sektörü yat�r�mlar� yüzde 2 bin 200 
art��la 46 milyon dolara yükseldi. 

Yerli sermaye 8.5 y�lda 6 milyar 
dolarl�k sanayi yat�r�m� yapt� 

 Son 8.5 y�lda Türk sermayesinin yurtd�-
��nda yapt��� yat�r�mlar ana sektörler itiba-
riyle incelendi�inde 6 milyar 354 milyon 
dolar�n�n sanayi yat�r�mlar�na, 5 milyar 
672 milyon dolar�n�n ise hizmetler sektörü 
yat�r�mlar�na yöneldi�i belirlendi. An�lan 
dönemde yurt d���nda 61 milyon dolarl�k 
tar�m yat�r�m� yap�ld�. 

Türkiye Genç ��adamlar� Kon-

federasyonu (TÜG�K) Genel 

Ba�kan� Erkan Güral, geli�-

me, birbirimiz aras�na duvarlar örme-

yelim” dedi. TÜG�K Genel Ba�kan� 

Erkan Güral, Do�u Anadolu’nun in-

cilerinden Tatvan’�n bar�nd�rd��� bü-

yük potansiyele kar��n birçok alanda 

olmas� gereken yerin gerisinde kal-

d���n� belirterek, avantajlara ra�men 

genel olarak Bitlis’in ve özel olarak 

da Tatvan’�n ciddi dezavantajlar� da 

bulundu�unu kaydetti. Bölgenin co�-

rafi �artlar�n�n olumsuzlu�u, ula��m-

daki ciddi s�k�nt�lar, devlet ve özel 

sektör yat�r�mlar�n�n yetersizli�i, 

uzun y�llard�r devam eden terör olay-

lar� gibi sorunlar�n Bitlis’in iktisadi 

anlamda cazibe merkezi olmas�n� en-

gelledi�ini vurgulayan Güral “Nas�l 

ki Bitlisli ö�renciler ciddi bir ba�ar� 

kazanm��larsa, Bitlis’in ve Tatvan’�n 

da ekonomik alanda ba�ar�lara ihtiya-

c� vard�r. �ehir ekonomisinin canl�l�k 

ve istikrar  kazanmas� için, insanlar�n 

kendi memleketlerinde kar�nlar�n� do-

yurabilmeleri için, istihdam�n artmas� 

için ve elbette huzur için; ba�ar�l� ve 

kal�c� projelere giri�imcilere ihtiyaç 

vard�r” dedi. 

Geli�me ve kalk�nma 
huzurla birlikte mümkün

 Geli�me, kalk�nma, ilerlemenin an-
cak huzurla birlikte mümkün oldu�unu 
anlatan Güral, huzurlu bir toplumsal 
atmosferin, do�al olarak giri�imin de 
temel motivasyonu olaca��n� söyledi. 
Güral, “Türkiye’nin her ili, her co�raf-

yas� ancak huzur, bar�� ve karde�likle 
ilerleyebilir. Çocuklara çok daha mutlu 
bir gelecek sunmak için bütün gücümüz-
le, bütün enerjimizle huzurun, bar���n ve 
karde�li�in takipçisi olmak durumunda-
y�z. Ben inan�yorum ki Türkiye, bütün 
ekonomik problemlerini çözecek güce 
ve yeterlili�e sahiptir. Yeter ki birbiri-
miz aras�na duvarlar örmeyelim. Ortak 
idealler etraf�nda birle�elim ve gelece�e 
güvenle bakal�m” dedi.

Türkiye Genç ��adamlar� Konfederasyonu Genel Ba�kan� 
Erkan Güral, geli�me, kalk�nma, ilerlemenin ancak huzurla 
birlikte mümkün oldu�unu kaydederek, huzurlu bir toplumsal 
atmosferin giri�imin de temel motivasyonu olaca��n� söyledi.
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T  
üm insanl��� dü�ündüren ekonomik bir 
terimdir ‘k�t kaynaklar’ kavram�. 
Bu ‘k�t’l�k; bireyleri, aileleri, bölgeleri ve dev-

letleri ilgilendiriyor. “K�t kaynaklar toplumu olu�turan 
bireylerin tüm gereksinmelerine kar��l�k verecek kadar 
ekonomide bol bulunmayan kaynaklara denir” tan�m�-
n� “insanl���n gereksinmeleri” olarak geni�letebiliriz.
Yani orta ve uzun vadede tüm insanl���n sorunu-
dur.
O yüzden sözlükler ‘k�t kaynaklar�’ ‘iktisad�n temel 
sorunlar�ndan biri’ olarak vurguluyor. Günümüzde his-
sedilen k�t kaynaklardan biri de enerji için kullan�lan 
kaynaklard�r. ‘Yenilenebilir enerji’ ve ‘enerji verimlili�i’ 
gibi kavramlar toplumda popülerlik kazan�p dikkat 
çekmekte; ilgili sektörler bu alanda ak�l ko�turup 
proje üretmektedir.
‘19. yüzy�lda imparatorluklar�n, 20. yüzy�lda ise ulus 
devletlerin belirleyici oldu�u tarihi süreçte 21. yüzy�l�n 
�ehirlerin rekabetinin ön plana ç�kaca�� bir dönem 
olaca��’ ifade ediliyor:
“200 y�l önce uzaydan nüfusu 1 milyondan fazla 
olan sadece 2 �ehir Londra ve Pekin’in ���klar� görü-
lürken, �u anda küreselle�en dünyada 450 metropol 
�ehrin ���klar� uzaydan görülebiliyor. �ehirler dünya 
enerjisinin yüzde 75’ini tüketiyor, sera gazlar�n�n ise 
yüzde 80’ini üretiyor. Sadece ABD’de her y�l trafikte 
insanlar 3,7 milyar saat kaybediyor. Bu zaman içinde 
bo�a harcanan yak�t�n ekonomik kar��l��� 78 milyar 
dolara ula��yor. Bilim adamlar� 2050 y�l�nda dünya 
nüfusunun yüzde 70’ inin �ehirlerde ya�ayaca��n� 
tahmin ediyorlar. Bu nedenle �ehirlerin büyümesinin 
sürdürülebilirli�inin ak�ll� yönetimlerle mümkün olabile-
ce�inin alt� çiziliyor.”
 
Ak�ll� Sistemler:Ak�ll� Sistemler:
Yukar�da belirtilen sorunu çözmek için çe�itli dünya 
ülkelerinde ak�ll� sistemler kurularak hayata geçirilmi�:  
-Ak�ll� Ula��m -Trafik yo�unlu�u ve hava kirlili�i,
-Ak�ll� Sa�l�k Hizmetleri -Hasta bak�m�n�n geli�tirilme-
si, sa�l�k kay�tlar�n�n dijital olmas�,
-Ak�ll� E�itim -E�itime eri�im ve e�itim kalitesinin 
geli�tirilmesi,
-Ak�ll� Kamu Güvenli�i-Suç oranlar�n�n dü�ürülmesi 
için kontrol sistemlerinin geli�tirilmesi,
-Ak�ll� Su -Suyun kalitesinin, arz�n�n ve suya eri�imin 
geli�tirilmesi,
-Ak�ll� Enerji -Ak�ll� �ebeke projeleri ile enerji tasarru-
fu sa�lanmas�.

Ostim’in ‘ak�ll� binas�’Ostim’in ‘ak�ll� binas�’
Kapak haberimizi olu�turan ‘YE��L B�NA’n�n 
Ankara’da �lkö�retim Okullar�nda  teknoloji ve tasa-
r�m dersinde i�lenecek olmas�n�, gelecek ku�aklarda 
ak�ll� sistemlere ili�kin fark�ndal�k olu�mas� aç�s�ndan 
önemsiyoruz. Ankara �l Milli E�itim Müdürlü�ünü de 
bu örnek yakla��m� ve uygulamas� için tebrik ediyo-
ruz.

***
K�t kaynaklar sorunuyla ba� etmenin yolu her 
alanda ak�ll� olmak, ak�ll� sistemler kurmakt�r; yani 
al�n terinin yan� s�ra ondan daha fazla ak�l teri ak�l teri 
dökmektir…

Editörden

K�t kaynaklar 
ve ak�l teri…

Kemal ÇEKÜÇKemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com
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Tabela OSB’lere son!

OSB’de yat�r�m yapana  bedelsiz arsa

Sanayi ve Ticaret Bakan� Ergün, “Doluluk oran� dü�ük olan bölgeleri 
dolduracak ve sanayi tesislerini tek çat� alt�na alacak olan, “Islah Organize 
Sanayi Bölgesi” projesinde sona gelindi�ini aç�klad�

Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat Ergün, OSB’lerde yat�r�m yapanlar için bedelsiz 
arsa tahsisi uygulamas�na yeniden ba�lanaca��n� bildirdi.

Sanayi ve Ticaret Bakan� 
Nihat Ergün, doluluk oran� 
dü�ük olan organize sanayi 

bölgelerini (OSB) dolduracak ve 
sanayi tesislerini tek çat� alt�nda 
toplayacak “Islah Organize Sanayi 
Bölgesi” projesinde sona gelindi-
�ini aç�klad�. Türkiye genelinde 
birçok OSB’nin bo� ve tabeladan 
ibaret olmas� nedeniyle gündeme 
gelen projenin sanayide rekabet 
gücünü art�raca��na i�aret eden 
Bakan Ergün, “OSB d���nda yo�un 
yap�la�m�� sanayi bölgeleri tek çat� 
alt�nda toplan�p, birle�tirilecek. 
Çünkü onlar�n da ortak ar�tma te-
sislerine, ortak altyap�ya ihtiyac� 
var. Bunlar ancak OSB’lerle ger-
çekle�tirilebilir. Bu konuda yasal 
haz�rl�k içindeyiz. Yak�nda parla-
mento gündemine gelecek” dedi.

Bo� kalmayacak

 Yerel yönetimler ve valilikle-
re “OSB’ler d���nda sanayi tesisi 
kurulmas�na izin vermeyin” ça�r�-
s� yapan Ergün, kamuoyu bask�s� 
nedeniyle uygun olmayan arazi ve 
�artlarda kurulan OSB’lerin sana-
yiye hiçbir faydas�n�n olmad���n�n 
alt�n� çizdi.
 At�l organize sanayi bölgeleri-

ni canland�racak-
lar�n� ve mümkün 
olmas� durumunda 
bütün OSB’lerde 
sanayicilere arsa 
tahsisini bedelsiz 
yapmaktan yana 
olduklar�n� anlatan 
Ergün “Sanayici ya-
t�r�m yaparken arsa 
tahsisiyle ilgili bir 
� nansman ay�rmak 
zorunda bulunmas�n, 
arsaya verece�i � nansman� fabrika 
yat�r�m�nda, makine ve teçhizat�nda 
kullans�n diye dü�ünüyoruz. Ancak 
bunu baz� organize sanayi bölgele-
rinde tam olarak yapmak mümkün 
de�il. 5084 kapsam�ndaki 57 ilde 
arsalar�n maliyeti 1 milyar 80 mil-
yon civar�nda. �stanbul, Ankara, 
�zmir, Bursa gibi büyük �ehirler-
deki OSB’leri d��ar�da tutarsak, 76 
ildeki OSB’lerde 1 milyar 650 mil-
yon gibi bir arsa maliyeti var. Arsa 
tahsisleri, buralardan elde edilecek 
yat�r�m, istihdam, üretim miktarla-
r� dü�ünüldü�ünde, bunlar kolayca 
sanayiciye verilebilecek durumda.
Yasal haz�rl�klar� sürüyor. Arsa 
tahsislerinin yeniden OSB’lerde 
yat�r�m için yap�labilmesinin önünü 
de açm�� olaca��z” diye konu�tu.

1 milyon ki�ilik istihdam

 Sanayi ve Ticaret Bakanl��� 

verilerine göre Türkiye’de halen 

faaliyette olan 263 OSB bulunu-

yor. Bu OSB’lerde olu�turulan 58 

bin 708 adet sanayi parselinden 54 

bin 800’ü sanayicilere tahsis edil-

mi� durumda. Bu parsellerden 39 

bin adedinde üretime geçildi. 10 

bin 500 parsel in�aat a�amas�nda, 

5 bin 290 parselde ise projeler de-

vam ediyor. Parsel say�s�na göre, 

OSB’lerde doluluk yüzde 93, 

üretim aç�s�ndan bak�ld���nda ise 

yüzde 66 seviyesinde. OSB’lerde 

istihdam edilen i�çi say�s� ise 916 

bin civar�nda.

Sanayi ve Ticaret Bakan� 
Nihat Ergün bedelsiz arsa 
tahsisi uygulamas�na yeni-

den ba�lanaca��n� söyledi. Ergün, 
6 �ubat 2004 tarihinde 5084 say�l� 
kanunla 54 ildeki OSB’lerde tahsis 
edilmemi� parseller yat�r�mc�lara 
bedelsiz olarak tahsis edildi�ini 
hat�rlatarak, �unlar� söyledi:
  “6 y�ll�k uygulaman�n süresi 6 
�ubat 2010 tarihinde sona ermi�ti. 
Bakanl���m�za yat�r�mc�lardan ge-
len yo�un talep üzerine bu süreyi 
uzatma karar� ald�k. 6 y�ll�k sürede 

yat�r�mlar aç�s�ndan çok olumlu 
neticeler ald�k. Bu süre içerisinde 
54 ilde yer alan 115 adet OSB’de 
6358 yat�r�mc�, bedelsiz arsa tah-
sisi talebinde bulundu. Bunlardan 
2660 adedi yat�r�mc�lara bedelsiz 
olarak tahsis edilmi�, tahsis edilen 
parsellerden 580 adedinde in�aata 
ba�lanm��t�r. 1126 adet parselde 
de üretime geçilmi�tir. 953 adet 
parsel de proje a�amas�nda.

Süreyi uzataca��z

 OSB’lerde te�-
vik yasas� kapsam�nda 
sanayici için, yat�r�mc� 
için bedelsiz arsa tahsis-
lerinin yap�lmas� uygu-
lamas� getirmi�tik. Onun 
süresi tamamland�. �imdi 
yeni bir düzenleme ile 
OSB’lerde arsa tahsisle-
rinin yine bedelsiz olarak 

yap�labilmesine imkan tan�yaca��z. 
Bu süreyi uzataca��z. Haz�rl�klar�-
m�z� tamamlad�k. E�er önümüzde-
ki hafta parlamentodaki bir yasan�n 
içerisine koydu�umuz zaman böy-
lece OSB’lerde yeni yat�r�mc�lar 
için bedelsiz arsa tahsisleri devam 
etmi� olacakt�r. OSB’lerdeki yat�r�m 
talebinin bu düzenlemeyle birlikte 
artaca��na inan�yorum. Tüm bu ça-
l��malar�m�zla OSB’leri cazibe mer-
kezi haline getirmeyi hede� iyoruz. 
Türkiye’de art�k Organize Sanayi 
Bölgeleri’nin imaj� de�i�melidir. 
Bu bölgeleri ‘arge ve ihracat’ üssü 
haline getirmek bakanl�k olarak en 
önemli hede� erimiz aras�ndad�r. Or-
ganize Sanayi Bölgelerimiz, Türkiye 
ekonomisinin dünyaya aç�lan kap�s� 
olmal�d�r. Son dönemde yapt���m�z 
çal��malar bu amaca hizmet eder 
niteliktedir.” Yeni düzenlemede yer 
alacak iller Bakanlar Kurulu karar� 
ile belirlenecek.
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Türkiye’de dernek say�s� 85 bin 102’i 
buldu. Örgütlenmenin bir göstergsi 
olarak de�erlendirilen derneklerin 7 

milyon 396 bin üyesi var. Faaliyet alanlar� 
aç�s�ndan ise ilk s�ray� 15 bin 216 dernek ile 
dini kapsaml� olanlar al�yor.
 Türkiye’de dernek say�s� 85 bin 102’i 
buldu. �çi�leri Bakanl��� Dernekler Daire 
Ba�kanl���’n�n verilerine göre; bugüne ka-
dar Türkiye genelinde toplam 216 bin 863 
dernek kuruldu. Bunlar�n 131 bin 761’i daha 
sonradan kapat�ld�. 1 Temmuz 2010 tarihi 
itibariyle Türkiye genelindeki faal dernek 
say�s�, 85 bin 102 oldu. 
 Bunlardan sadece 428’i kamu yarar�na 
çal��an dernek statüsünde. �sminde ‘Türk’ 
ya da ‘Türkiye’ gibi izne tabi kelime kul-
lanan dernek say�s� ise 444. Türkiye’de 
ayr�ca, merkezi yurtd���nda bulunmas�na 
ra�men burada faaliyette bulunmas�na izin 
verilen 55 yabanc� derne�in uzant�s� var. 

Dernek ba��na 90 üye dü�üyor

 Nüfusu 75 milyona dayanan Türkiye’de, 

tüm derneklerin toplam 7 milyon 396 bin 
591 üyesi bulunuyor. Bunlar�n 6 milyon 
163 bin 491’i erkek ve sadece 1 milyon 233 
bin 100 tanesi kad�n. Yani Türkiye’de der-
nek ba��na sadece 90 üye dü�üyor.
 Dernek ba��na dü�en kad�n üye say�-
s� ise 15’i bile bulmuyor. En çok dernek 
�stanbul’da. �stanbul, 17 bin 329 dernekle 
ilk s�rada. 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 re-
kor, dini içerikli derneklerde. Türkiye’deki 
derneklerin 15 bin 26’s� dini, 14 bin 594’ü 
sportif, 14 bin 430’u yard�mla�ma, 9 bin 
754’ü kalk�nma, 8 bin 463’ü mesleki daya-
n��ma, 5 bin 499’u toplumsal hayat, 4 bin 
134’ü dostluk, 3 bin 435’i kültür, bin 943’ü 
sa�l�k, bin 478’i çevre, bin 438’i imar, 951’i 
sosyal, 793’ü sivil halklar, 640’� gençlik, 

536’s� hay�r i�leri, 282’isi ö�renci ve 77’si 
uluslararas� alanda faaliyet gösteriyor. 405 
derne�in ise hangi alanda faaliyet gösterdi-
�i bilinmiyor. 
 Türk Hava Kurumu (THK) ve Atatürk-
çü Dü�ünce Derne�i (ADD) bu s�n�� ama-
n�n d���nda tutuluyor. Türkiye genelinde 
THK’n�n 500, ADD’nin de 463 �ubesi 
bulunuyor. Ve bunlar�n hepsi ayr� birer der-
nek 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 Do�u 
Anadolu ve yüzde 4,4’ü Güneydo�u Ana-
dolu Bölgesi’nde. Hem�ehri dernekçili-
�inde de Marmara Bölgesi ba�� çekiyor. 
Türkiye genelindeki 8 bin 497 hem�ehri 
derne�inin 4 bin 990’� Marmara, bin 
487’si �ç Anadolu, 835’i Ege, 539’u Ak-
deniz, 412’si Karadeniz, 130’u Güney-
do�u Anadolu ve 104’ü Do�u Anadolu 
kaynakl�. 

Türkiye’nin 39’uncu teknopark� 
Düzce’de kurulacak. Yap�m�n�n 
3 a�amada gerçekle�ece�i tekno-

park�n bünyesinde toplam 130 � rman�n 
kurulmas�n�n planlan�yor. 
 Düzce Üniversitesi’nden yap�lan aç�k-
lamada, Düzce Teknopark Ba�vuru Dos-
yas�n�n, Sanayi ve Ticaret Bakanl���, Tür-
kiye Teknoloji Geli�tirme Vakf� (TTGV), 
KOSGEB, TÜB�TAK, YÖK, TOBB ve 
DPT uzmanlar�ndan olu�turulan bir De-
�erlendirme Kurulu taraf�ndan incelene-
rek 20 Temmuz’da Düzce Teknopark’�n 
Kurulmas�n�n karar�n�n al�nd��� kaydedil-
di. Düzce teknopark�n Türkiye’de kurulan 
39’uncu teknopark olaca�� belirtilen aç�k-
lamada, Düzce Teknopark yap�lanmas�n�n 
3 a�amada gerçekle�ece�i bilgisi verildi. 
Aç�klamada a�amalar hakk�nda �u bilgiler 
verildi: 
 “1’inci a�amada 2 y�l içinde yönetim 
merkezi, o� s binalar� ve Ar-Ge binalar�n�n 
tamamlanmas�,  2’inci a�amada yaz�l�m 
stüdyolar� ve Sosyal-Rekreasyonel mer-
kez binalar�n�n tamamlanmas�, 3’üncü 

a�amada ise tasar�m yarat�c�l�k binalar�, bi-
lim ve teknoloji kültür merkezi ve labora-
tuarlar�n olu�turulmas� planlan�yor. Düzce 
1’inci Organize Sanayi Bölge Müdürlü�ü 
taraf�ndan tahsis edilen arazi üzerine ise 
Organize Sanayi Bölgesi içerisinde üreti-
me yak�n bir alanda Ar-Ge faaliyetlerini 
yürütmek isteyen � rmalara arazi kiralan-
mas� hede� eniyor.”

130 � rman�n
kurulmas� planlan�yor

 Geni�leme plan� çerçevesinde Düzce 
Teknopark bünyesinde toplam 130 � r-
man�n kurulmas�n�n planland��� belirti-
len aç�klamada, ara hede� erin ise 1-2 y�l 
içinde 25, 2-5 y�l içinde 75 ve 5-10 y�l 
içinde 130 � rma olarak belirlendi�i kay-
dedildi. Aç�klamada, toplam 14 bin 500 
metrekarelik bir alan içinde o� s kurulma-
s�n�n planland��� bu alanlar�n 6 bin 400 
metrekarelik k�sm�n�n ise iki y�l içinde 
yap�laca�� ifade edildi.

PALANDÖKEN: Esnaf yeni kanun bekliyor

Türkiye’de 85 bin dernek var

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

TESK Genel Ba�kan� Bendevi Pa-
landöken, esnaf�n en acil sorununun 
birikmi� söyledi.

 Palandöken, esnaf ve sanatkar�n kriz-
den ilk ve en çok etkilenen kesim oldu�u-
nu vurgulayarak, her 100 esnaftan 70’inin 
SGK’ya prim borcu oldu�unu ifade etti. 
 TESK Genel Ba�kan� Palandöken, esna-
f�n en acil sorununun birikmi� vergi ve prim 
borçlar� oldu�unu ve bu borçlar�n en k�sa 
sürede yeniden yap�land�r�larak uzun vadeli 
taksitlere ba�lanmas� gerekti�ini Ba�bakan 
Recep Tayyip Erdo�an’a son görü�mesin-
de iletti�ini kaydederek, “Esnaf�n kurtulu�u 
yeniden yap�land�rma kanununun ç�kart�l-
mas� olmal�d�r” dedi.

“Esnaf�n birikmi� vergi 
borcu 70 milyar tl’yi a�t�”

 Palandöken, birikmi� vergi borçlar�-

n�n ana paras�n�n 30 milyar TL’yi buldu-
�unu kaydederek, uygulanan yüzde 24’e 
varan gecikme faizi ve zamla beraber bu 
borçlar�n 70 milyar TL’yi a�t���na i�aret 
etti. Devletin bankalar aras� uygulad��� 
faiz 6-6,5 iken esnafa uygulanan bu oran 
büyük “haks�zl�k” oldu�unu savunan Pa-
landöken, sözlerine �öyle devam etti:
“En� asyonun tek haneli oldu�u bir ülke-
de ana paray� ödeyemeyen esnaf bu faizi 
nas�l ödeyecek. �ki milyona yak�n esnaf, 
borç krizinde. En k�sa zamanda bir borç 
yap�land�r�lmas� olmazsa bir milyona ya-
k�n esnaf, i�yerini kapatmak zorunda kala-
cak. �� i�ten geçtikten sonra yap�lan Kanun 
bir i�e yaramaz. Onun için acilen bu tefeci 
faiz uygulamas�ndan vazgeçilmeli ve yeni 
yap�land�rmaya gidilmelidir.”
 Esnafa bugüne kadar s�f�r faizli kredi 
d���nda hiçbir destekte bulunulmad���n� 
ifade eden Palandöken, “Krizde esnafa 

destek olunmas� için 
SGK primi i�veren pay� 
yüzde 5 azalt�ld� ama 
esnaf bu imkandan ya-
rarlanam�yor. 5 puanl�k 
indirimden Yararlanabil-
mek için SGK’ya prim 
borcunun bulunmamas� 
gerekiyor. Oysa esnaf�n 
3’te ikisinin prim borcu 
var” dedi.
 TESK Ba�kan� Pa-
landöken, borcu yüzün-
den esnaf�n KOSGEB 
kredisine ula�amad���n� 
belirterek, krediye ula�amayan esnaf�n �u 
an için en büyük sorunun bu oldu�unu 
ve bir an önce düzeltilmesini istedi. 2008 
y�l�nda yap�lan taksitlendirmeden esnaf�n 
faydalanamad���na dikkat çeken Palandö-
ken, borçlar�n gecikme zamm� ve gecikme 
faizinin en� asyon oran�nda yeniden yap�-
land�r�lmamas� halinde yap�lan taksitlen-
dirme hiçbir i�e yaramad���n� kaydetti. 
Esnaf�n, biriken borcu taksitle dahi ödeye-
meyecek noktaya geldi�ini belirten TESK 
Ba�kan� Palandöken, 5 bin TL borcu olan 
bir esnaf�n toplam borcunun 3 y�lda 20 bin 

TL’ye ç�kt���n� aç�klad�. 2004 y�l�ndaki 
vergi bar���ndan hazinenin kasas�na 4.7 
milyar TL’nin girdi�ini an�msatan Palan-
döken, devletten para ve a� de�il, mevcut 
borcu ödemek istediklerini ifade etti. Pa-
landöken sözlerine �öyle devam etti:
 “Ancak bu �artlarda bu borçlar� ödeme 
imkan� kalmam��t�r. Vergi ve prim borçla-
r�n�n gecikme faizi ve gecikme zamlar�n�n 
en� asyon oran�nda yeniden yap�land�r�la-
rak 60 ay vadeli taksitlere ba�lanmas� ge-
rekir. Esnafa böyle bir kolayl�k sa�lan�rsa 
esnaf da bütçe de rahat bir nefes al�r.”

TESK Genel Ba�kan� Bendevi Palandöken, esnaf�n en acil 
sorununun birikmi� vergi ve prim borçlar� oldu�unu belirterek, 

bu borçlar�n en k�sa sürede yeniden yap�land�r�larak uzun vadeli 
taksitlere ba�lanmas� gerekti�ini söyledi.
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Gazi Üniversitesi’nde Giri�imcilik Günleri

“Ekonominin iyile�mesi kimseyi 
rehavete sürüklemesin”

Türkiye ciddi risklerle kar�� 
kar��ya kalabilir

Etkinli�in aç�l���nda konu�an G.Ü. 
�.�.B.F. Dekan� Prof. Dr. Kadir 
Ar�c� üniversite ö�rencileri için 

bu tür etkinliklerin kariyer planlamala-
r�nda son derece önemli oldu�unu belir-
terek, son dönemde bunun bilincine va-
ran ö�renci topluluklar�n�n çal��malar�n� 

üniversite yönetimi olarak takdirle kar-
��lad�klar�n�, TOSYÖV’ün ise sa�lad��� 
desteklerle ve birbirinden farkl� konular-
da olu�turdu�u programlarla önemli bir 
sosyal sorumlulu�u yerine getirdi�ine 
inand�klar�n� ifade etti.
 TOSYÖV Genel Sekreteri 
Erol Akkaya aç�l�� konu�-
mas�nda kendisin de bir 
Gazi Üniversitesi mezu-
nu olarak bu s�ralardan 
geçti�ini, kendi zaman�-
n�n ko�ullar� içerisinde 
çal��ma ya�am�nda terci-
hini devlet kurulu�lar�ndan 
yana kulland���n� belirterek �im-
di gençlerin giri�imci olmas� konusunda 
son derece önemli çal��malar yap�ld���n� 

TOSYÖV Ankara Destekleme Derne�i 
olarak kendilerinin de bu amac� destek-
lediklerini ifade etti.
 Etkinli�in içerik haz�rl���, tan�t�m� 
ve program�n� TOSYÖV Proje Koor-

dinatörü Cüneyt Örkmez’in yapt��� 
seminere konu�mac� olarak kat�-

lan MAN Finansal Hizmetler 
A.�. Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Genel Müdürü Semih 
Pala, Hobiden Gerçe�e Bir 
�irketin Kurulu� Öyküsü” 
konulu sunumunda MAN 

� rmas�n�n ve Türkiye’de ken-
di kurudu�u Finansal Hizmetler 

A.�. nin kurulu�unu ve deneyimle-
rini ö�rencilerle payla�t�.
 �nternetpazarlama.net’in kurucusu ve 

�nteraktif Web Pazarlama Dan��man� 
Aytaç Mestci ise “internet giri�imcili-
�i” konulu sunumunda bili�im alan�n�n 
giri�imcilik için bir f�rsatlar alan� oldu-
�unu vurgulayarak özellikle E-Ticaretin 
giri�imcilikte sa�lad��� kazanç ve f�rsat-
lar� ö�rencilere aktararak, sosyal a�lar ve 
bloglar konusunda ö�rencileri ayd�nlatt�.
 Berkman Dan��manl���n Kurucusu 
Gülhan Berkman Yakar ise “Kendi Li-
derin Ol Kariyerini Yönlendir” konulu 
sunumunda liderli�e ve ba�ar�ya giden 
yolda ki�inin kendini nas�l �artland�rmas� 
gerekti�ini özel örneklemeler ve sunum 
teknikleri ile kat�l�mc�lara aktard�. Etkin-
lik sonunda kat�l�mc�lara TOSYÖV tara-
f�ndan kat�l�mc� belgesi verildi.

Deloitte Türkiye Yönetici Orta�� 
Hüseyin Gürer, ekonomideki 
iyile�menin kimseyi rehavete 

sürüklememesi gerekti�ini vurgulaya-
rak Deloitte Ekonomik Görünüm 2010–
Temmuz raporu �����nda �unlar� söyledi:
 “Önümüzdeki dönemin en temel me-
selesi, bugün, nispeten olumlu anlamda, 
kendisini küresel krizden ayr��t�rabilmi� 
olan Türkiye ekonomisinin, ivmesini re-
formlar�n deste�iyle sürdürebilmesidir. 
Performans� sürekli k�labilmek, görece 
bir ba�ar�y� yönetebilmek ekonominin 

can al�c� gündem maddesini olu�turuyor. 
Bu ba�lamda raporumuz yay�na haz�r-
land��� s�rada yeni yasama y�l�na ertelen-
di�i anla��lan Mali Kural uygulamas�n�n 
2011’de ba�lamas�n�n özellikle önemli 
oldu�unu dü�ünüyoruz. Mali disiplinden 
taviz vermeyen, reform takvimini de-
tayland�r�p, kurumlar�n� güçlendirmeye 
�srarla devam eden Türkiye’nin, yüksek 
büyüme oranlar�n� tutturabilece�ini ve 
bu aralar oldukça revaçta bulunan Asya 
ülkeleri ligine kat�labilece�ini dü�ünüyo-
ruz.”

Hazine Müste�arl���’n�n Tem-
muz 2010 Kamu Borç Yöne-
timi Raporu’ndaki verilerin 

yap�lanman�n önümüzdeki dönemde 
Türkiye’yi ciddi risklerle kar�� kar��ya 
b�rakaca��n�n aç�k izlerini verdi�i vur-
gulanan bültene, �öyle devam edildi: 
 “Türkiye borçlanabilir ve borçlar�n� 
ödeyebilir konumda oldu�u için ba�ta 
IMF ve uluslararas� derecelendirme 
kurulu�lar�nca krizden ç�km�� ülke ko-
numunda görülmektedir. Ancak büyü-
menin � nansman�n� yurtiçi tasarru� ara 

dayand�ramad��� ve nitelikli do�rudan 
yabanc� sermaye ak�m�n� sa�layama-
d��� için mevcut büyüme trendini sür-
dürmesi konusunda çe�itli endi�eler 
bulunmaktad�r.

TOSYÖV ve Gazi 
Üniversitesi ��letme 
Ara�t�rma Toplulu�u 

i�birli�inde düzenlenen 
“Giri�imcili�e Giri�im 

Günleri’nin ilki G.Ü. 100. 
Y�l Kültür Merkezi’nde 

gerçekle�tirildi.

�
lkokuldan sonra ba�ka bir okula 
gidip gitmedi�ini bilmiyorum, hiç 
sormad�m, merak da etmedim.
Çocuklu�unu, çobanl�k ve çiftçilik 

yapan ailenin yan�nda geçirdikten sonra 
OST�M’de köylülerinin i�yerinde ç�rakl�k 
yapt���n� anlatm��t�. Ço�unlukla i� makina-
s� tamirat� ve i� makinas� yedek parças� 
yapanlar�n yan�nda kendini yeti�tirmi�, bu 
türden i�leri daha çok ö�renmi�. Yani 
çekirdekten yeti�mi�. Ama gerçekten iyi 
yeti�mi� ve bir �eyi iyi bilen, yani usta 
olmu�.
Zeki, bir kere ö�rendi mi unutmayan, 

detaylar� atlamayan biri. Yapt���m�z i�lerde 
ince detaylar�n gözden kaç�r�lmamas�, 
atlanmamas� �art. Yazmay� sevmedi�imizden 
olacak, yazarak kaydetme al��kanl���m�z 
olu�mad���ndan bu detaylar� kafas�na iyi 
yazan ve unutmayan ba�ar�l� oluyor. 
Onun en çok takdir etti�im yan� da buy-

du: Neyin önemli oldu�unu hemen anl�yor, 
haf�zas�na kaydediyor ve unutmuyordu. 
Çünkü i�inin bu oldu�unu biliyordu. 
Kendine has nitelikleri ile bildikleri ve 

yapt�klar�, sonunda onu birkaç yak�n 
arkada�� ile birlikte ortak atolye açmaya gö-
türmü�. Ortaklar, köyde tarla traktör sat�p, 
aile ve yak�n dostlardan destek, finansal 
kiralama yoluyla makina al�p, biraz da ‘ker-
van yolda düzelir’ diyerekten yola ç�km��lar. 
OST�M’de birbirine çok benzer öyküsü 
olan yüzlerce çok küçük (mikro) i�letmeden 

biri olarak onlar da hayata at�lm��lar.
Bir mühendis olarak, en çok sevdi�im i� 

olan OST�M’in ara sokaklar�nda dolan�rken 
rastlad�m dört arkada��n ortak oldu�u bu 
i�letmeye. Önce birkaç küçük ve parasal 
getirisi de fazla olmayan i� yapt�k. Birbiri-
mizi tan�d�kça, daha hassas, katma de�eri 
daha yüksek i�ler de yapmaya ba�lad�k. 
Kar��l�kl� olarak birbirimizden ö�renip duru-
yorduk. 
Bu küçük i�letmede yaz�l� olmayan, hatta 

konu�ulmam��, herkesin deneyimine ve geç-
mi�ine ba�l� olarak kendili�inden olu�mu� 
do�al bir i�bölümü vard�. Zaman zaman 
konu�ulup aksayan yanlar� giderilerek 
yürütüldü�ü sürece, en iyi i�letme biçimi 
bu do�al i�bölümüne ba�l� yönetim sistemi 
olsa gerek. Yaz�l� prosedür ve talimatlara 
ba�l� yürüyen sistemler (örne�in ISO 9001) 
her ne kadar d��ar�dan güzel görünse de 
as�l önemli olan içeride nelerin oldu�udur. 
�çeride olup bitenler ise, hiçbir standard�n 

çözemeyece�i ve yaz�l� normlarla düzene 
koyamayaca�� kadar insana ili�kindir. 
Bizimki i�letmenin ortaklar�ndan biri olarak 

sürdürüyordu ya�am�n�. Gözledi�im kadar�yla 
çok çal���yordu. Yap�lacak bir i� olmad�-
��nda hemen ç�rakl�k y�llar�na dönüyor, 
örne�in al�p eline bir süpürge ortal��� 
temizliyor, ya da da��lm�� tak�mlar� toplu-
yordu. Pek belli etmemeye çal���yordu ama 
anl�yordum ki, genç çal��anlar�n vurdumduy-
mazl�klar�na k�z�yordu en çok. Kendi ç�rakl�k 
y�llar� bamba�kayd� oysa. 
Ben y�llar�n mühendisi, o y�llar�n usta-

s� birlikte birçok hassas i� yapt�k. Ama 
biliyordum ki,  hassas aparatlar� yaparken 
ho�lanmakla birlikte o daha çok bir i� 
makinas�n�n alt�ndan girip üstünden ç�kmay� 
hayal ediyordu. 
Bir gün aniden ayr�ld� ortakl�ktan. Aniden 

diyorsam, karar�n ortaya ç�k��� birden olsa 
da, mutlaka bir birikimin sonras�nda veril-
mi� bir karard� bu. Anlatmas�n� istedi�imde, 

konu�may� sevmedi�inden olacak, pek bir 
�ey söylemese de, duru�u, bak��� bir �eyleri 
anlatmaktayd�. 
Tüm ayr�lma hikayelerinde oldu�u gibi, 

ayr�lanlardan hangisini dinlesem hakl�. Belki 
birinden birinin haks�z oldu�unu görsem, 
bu ayr�l���n önüne geçmek daha kolay 
olacakt�. Ama olmad�, onlar da ayr�ld�lar. 
OST�M’de birbirine benzeyen onlarca ayr�l-
ma hikayesinden biri olarak kay�tlara geçti 
bu hikaye de. En güzeli ise, eski ortaklar 
belki biraz gönül koydular ama asla kavga 
etmediler. Ortada olan ne varsa adilce 
bölüp helalle�tiler. 
Ben biraz da çaresizce, bir �eyler söyle-

dim: Büyüme yolunda, bugün oldu�undan 
daha güçlü olabilecek ve rekabet edebilecek 
bir i�letme olmak varken, bölünüyorsunuz, 
�imdi sahip oldu�unuzdan daha zay�f ve 
güçsüz iki üç i�letme olacaks�n�z. 
Ama söylediklerim i�e yaramad�…
��te OST�M: Birbirine t�pat�p benzeyen 

yüzlerce öykü, birbirinin tekrar� yüzlerce 
hayat. Ders almay� bilen için derslerle dolu 
bir yeryüzü parças�. O, hissesini tarla kar��-
l���nda m� devretti, yoksa zamana m� yayd� 
bilmem, ba�a döndü. 
Öte yandan dü�ününce, zaten hepimiz 

zaman zaman dönmüyor muyuz ba�a?
Ve ya�ad���m�z her gün, asl�nda kalan 

hayat�m�z�n ilk günü de�il mi?

acinar@
etik.com

.tr

Atilla ÇINAR
Makina Mühendisi

Bir Ostim Portresi
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Tüm �n�aat Müteahhitleri Fede-
rasyonu (TMF) Genel Ba�kan 
Yard�mc�s� Bar�� Ayd�n, in�aat 

sektörünün kriz sonras�nda yeniden sek-
törüne verilen te�viklerin, in�aat sektö-
rüne yans�t�lmas�n� istedi. 

 TMF Genel Ba�kan Yard�mc�s� Ay-
d�n, yapt��� yaz�l� aç�klamada, ya�anan 
küresel krizin in�aat sektörünü çok etki-

ledi�ini belirterek, sektörün yeniden eski 
günlerine dönmenin çabas�nda oldu�unu 
kaydetti. Ayd�n, krizin olumsuz etkileri-
ni yok etmeye çal��an in�aat sektörünün 
bu konuda Hükümetten de yard�m bek-
ledi�ini ifade ederek, konut sektöründe 
arz-talep dengesinin yeniden kurulmaya 
çal���ld���na dikkat çekti. Ayd�n, “Hükü-
metten beklentimiz sektörü canland�rma-
ya yönelik bir tak�m kolayl�klar getirme-

sidir. Sanayi ve turizm sektörlerine üretim 
ve yat�r�m te�viklerinin Türkiye’nin lo-
komotif sektörü olan in�aat sektörüne de 
verilmesi sektörün geli�imi için ve Tür-
kiye ekonomisi için son derece önemli. 
Özellikle sanayi üretimindeki te�viklerin, 
in�aat sektörüne yans�t�lmas� en büyük 
talebemizdir. Bunu sa�larsak lokomotif 
h�zlan�r” dedi.

�n�aat sektörünün rahatlamas� 
ekonomiye da katk� sa�layacak

 Türkiye’de in�aat sektörünün rahat-
lamas�n�n Türkiye ekonomisine büyük 
katk� sa�layaca��n� vurgulayan Ayd�n, 
özellikle son y�llarda ya�anan küçülme-
ye dikkat çekti. Ayd�n, “�n�aat sektörü 
istihdamda, üretimde h�zla kan kaybe-
diyor. 2004–2005–2006–2007 y�llar�n-
da Türkiye ekonomisi in�aat sektörü 
d���nda büyümesi ortalamas� yüzde 3 
iken yine ayn� y�llarda in�aat sektörünün 
yüzde 20’lerin üzerindeki büyümesiyle 
ile Türkiye ekonomisini tek ba��na aya-
�a kald�ran bir sektördür. H�zl� dü�ü�ü-
nün önüne geçilemezse Türkiye ekono-
misinin ta��y�c�s� olan lokomotif sektör 
olarak ta��mayacak yola b�rakacakt�r. 

Bu da tela�  edilemez sosyoekonomik 

büyük buhranlar olu�turacakt�r” ifadele-

rini kulland�.

Gözümüz kula��m�z 
hükümetin ataca�� ad�mda

 TMF Yönetimi olarak Sanayi ve Ti-

caret Bakan� Nihat Ergün’ü ziyaret ettik-

lerini belirten Ayd�n, yap�lan ziyarette 

sektör ile ilgili federasyon taraf�ndan be-

lirlenen, 10 maddeden olu�an bir sorun 

ve talep bildirgesi Bakana sunduklar�n� 

ifade etti. Ayd�n �öyle devam etti: 

 “Sanayi ve turizm sektörlerine üretim 

ve yat�r�m te�viklerinin Türkiye’nin lo-

komotif sektörü olan in�aat sektörüne de 

verilmesi sektörün geli�imi için ve Tür-

kiye ekonomisi için önemi vurguland�k. 

Özellikle sanayi üretimindeki te�vikle-

rin, in�aat sektörüne yans�t�lmas� nok-

tas�nda Bakan ile görü� birli�ine vard�k. 

Bu bizi mutlu etti. �imdi in�aat sektörü 

olarak gözümüz kula��m�z Hükümetin 

bu konuda ataca�� ad�mlarda.”

�n�aat sektörü de te�vik bekliyor
• TMF Genel Ba�kan Yard�mc�s� Ayd�n, in�aat sektörünün kriz sonras�nda yeniden eski günlerine dönme çabas�nda 
oldu�unu belirterek, hükümetten sanayi sektörüne verilen te�viklerin, in�aat sektörüne yans�t�lmas�n� istedi.

Türkiye,  2005 y�l�ndan itibaren 
Ulusal Mü�teri Memnuniyeti En-

deksini ölçümlüyor.
 2009 Ulusal Mü�teri Memnuni-
yeti Endeksi; Türkiye Kalite Derne�i 
öncülü�ünde 81 ilde 10.967 mü�teri 
görü�mesi ile yürütüldü. 2009 diyo-
rum çünkü bu de�erlendirme son bir 
y�lda geriye dönük yürütülen çal��ma-
lar�n analizinden elde ediliyor.
 
“Bizden ne kadar memnunsunuz?” “Bizden ne kadar memnunsunuz?” 
sorusuna muhatap olan sektörler ve 
ba�ar� s�ralamas� �öyle: 
 Beyaz e�ya sektöründe Bosch, 
 Televizyon sektöründe Philips, 
 Ulusal kargo sektöründe Yurtiçi 
Kargo, 
 Sa�l�k sigortas�/kasko sektöründe 
Allianz Sigorta ve Axa Sigorta, 
 Binek otomobil sektöründe Volk-
swagen ve Toyota, 
 Zincir marketler sektöründe B�M, 
 Bireysel bankac�l�k sektöründe 
Ziraat Bankas�(kamu bankalar�nda), 

�� Bankas� (özel bankalarda) mü�teri 
memnuniyeti ölçümünde lider oldular. 

A�a��daki �ema ile endeks modelini 
zihnimizde canland�rabiliriz:

Mü�teri Beklentileri Mü�teri Beklentileri 
Beklentiler, mü�terilerin hizmet hak-
k�ndaki tecrübeleri, medya, reklam ve 
di�er mü�terilerden duydu�u bilgilere 
göre olu�uyor.

Alg�lanan Kalite Alg�lanan Kalite 
Ölçülen tüm �irketler ve sektörlerde, 
mü�teri memnuniyeti üzerinde en çok 

etkisi olan unsur alg�lanan kalitedir. 
Alg�lanan De�er Alg�lanan De�er 
Alg�lanan de�er, ilk hizmet alma ka-
rar�nda büyük öneme sahip olsa da, 
göreceli olarak memnuniyette daha 
az öneme sahip.

Mü�teri Memnuniyeti Mü�teri Memnuniyeti 
Mü�terilerin sat�n alma sonras�nda 
mal ve hizmet için edindi�i tecrübe 
ile ne ölçüde memnun kal�p kalma-
d���, beklentilerini ne ölçüde kar��la-
y�p kar��lamad��� konular�nda yapt��� 
de�erlendirmeleri içeriyor.

Mü�teri �ikayetleri Mü�teri �ikayetleri 
Mü�teri �ikayeti, belirli bir zaman di-
limi içerisinde �irketlerin hizmetleriyle 
ilgili problem ya�ayan ki�ilerin oran� 
olarak hesaplan�yor. Memnuniyet, 
mü�teri �ikayetleri ile ters orant�l�d�r. 

Mü�teri Ba�l�l��� Mü�teri Ba�l�l��� 
Mü�teri kaybedilmemesinde pozitif 
etkisi bulunmaktad�r, ancak bu 
etkinin büyüklü�ü �irketlere ve 
sektörlere göre de�i�iklik göster-
mektedir.
Uygulamada olan bu örnek model 

üzerinden OST�M’li KOB�’lerimiz 
kendi ürün ve hizmetleriyle ilgili 
ç�kar�mlar yapabilirler.

En basit haliyle (X) marka i� ma-
kinesine yedek parça üreten firma, 
mü�teri beklentilerine göre üretim yö-
nünü hafif de�i�tirip, “mü�teri bunu 
alg�layabildi mi” sorusunu ölçebilir. 
Hemen ard�ndan “fiyata göre kalite 
mi yoksa kaliteye göre fiyat m�?” 
tercihini mü�terisine yapt�r�r. Bu tespit 
küçük bir ad�m sonras�nda ortaya 
ç�kan büyük bir sonuçtur. 
Son olarak firma, olmazsa olmaz 
mü�teri �ikayetlerinin de�erlendiri-
lip, bu de�erlendirmenin mü�teriye 
hissettirilmesi a�amas�n� uygulayabilir. 
Ba�lang�çta ürün kalitesini mü�teri 
beklentisine göre art�rma görevini 
ba�ar�yla tamamlay�p, sonras�nda �ika-
yetleri dikkate alan firma için ç�kan 
sonuç mü�teri ba�l�l��� olacakt�r.
(*TMME Bas�n Bülteni, 6 Nisan 
2010)
-----------------------------------------------------------
ÇOK OKUMALIÇOK OKUMALI
CEO Olmaya Götüren CEO Olmaya Götüren 
Sözler,Mehmet Akif ÇAKIRER, Crea Sözler,Mehmet Akif ÇAKIRER, Crea 
Yay�nc�l�k.Yay�nc�l�k.
�� dünyas�nda bir toplant�da, bir i� 
yeme�inde, sunum veya konu�ma 
yaparken uzun laf kalabal��� yeri-
ne söylenen bir özlü söz, vermek 
istedi�imiz mesaj� kolayla�t�r�r, hakl�l���-
m�z� anlatmaya yeter. Konu�mam�z�n 
de�erini art�r�r. 

Arzu AKAY

arzu.akay@
ostim

.com
.tr

Ulusal Mü�teri 
Memnuniyeti Endeksi ve 
mü�teri ba�l�l���
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KOSGEB’�N yeni destekleri Alia�a’da tan�t�ld�

“Yeni i� kanunu kay�t d���l��� te�vik ediyor”

Alia�a Ticaret Odas�’nda “Yeni 
KOSGEB Destekleri” ile ilgili 
toplant� düzenlendi. Toplant�-

da konu�an KOSGEB �zmir Kuzey Hiz-
met Merkezi Müdürü Kaz�m Akgün, 
Türkiye’nin en önemli sanayi ticaret mer-
kezlerinden Alia�a i� dünyas�n�n destek-
lerden faydalanmas� gerekti�ini ifade etti. 
Akgün, KOSGEB’in KOB�’lere etkin ve 
h�zl� hizmet vermek için kendini sürekli 
yeniledi�ini ifade ederek, “Destek ve po-
litikalar�m�zla i�letmelerin ekonomideki 
etkinli�ini ve pay�n� artt�rmak, rekabet 
güçlerini yükseltmek, sanayide entegras-
yon ve teknoloji seviyelerini artt�rmak he-
de� yle çal��an tek kurumuz” dedi.

Akgün, �öyle devam etti:
 “KOSGEB olarak yeni destek prog-
ramlar�n� aç�klad�k. Türkiye’de i�letme-
lerin yüzde 99’u KOB� niteli�indedir. 
Ancak bunlar katma de�er yaratmakta 
ve ihracat yapmakta zorlan�yor. �stihdam 
yükünü üstlenmelerine kar��n yat�r�m yap-
makta zorluklarla kar��la��yorlar. KOS-
GEB, KOB�’lerimizin üretimden tan�t�ma, 
yat�r�mdan ihracata kadar tüm süreçlerde 
KOB�’lere destek verebilmek amac�yla 
faaliyet gösteriyor.”
 Akgün, yeni sistemde stratejik yol ha-
ritas� uygulamas�n�n kald�r�ld���na dikkat 
çekerek, “Destek sistemimiz ve mevzuat�-
m�z esnek ve yal�n hale getirildi. Dünyada 
oldu�u gibi destekleme sisteminin proje 
bazl� sisteme dönü�türdük. Yeni mevzu-
at�m�z bizim reel sektörün beklentilerine 
kar��l�k verecek esneklikte ve dinamiklikte 
hareket etme olana�� sa�lad�. Yeni destek 
programlar� ekleme, ç�karma, de�i�tirme 
yetkinli�i kazand�k. KOSGEB bundan 
böyle KOB�’lerimize ve ekonomiye çok 

daha büyük katk�lar sunabilecek hale ge-
tirildi” dedi. 

Desteklere 
ba�vurular sadele�tirildi

 “Destek türlerimiz sadele�tirildi. 
Destek ba�vuru ve karar alma sürece 
basitle�tirildi” diyen Akgün, genel söz-
le�me, destek sözle�mesi, damga vergisi 
gibi unsurlar�n kald�r�ld���n� kaydetti. 
Desteklerin geri ödemeli ve geri ödeme-
siz �eklinde olaca��n� kaydeden Akgün, 
destek bazl� izleme yerine i�letme bazl� 
izleme sistemine geçtiklerini anlatt�. 

Veri taban�m�za girin, 
desteklere ba�vurun

 Alia�a’daki KOB�’lerin destekler-
den faydalanmak için KOSGEB’in veri 
taban�na girmesi gerekti�ini ifade eden 
Akgün, “Destek almak isteyen i�letmenin 
öncelikle veri taban�m�zda olma ko�ulu 
var. Veri taban�m�za girmek çok kolayla�-

t�. Alia�a Ticaret Odas� bu konuda özverili 
bir hizmet vererek size bu konuda yard�mc� 
oluyor. KOSGEB Olarak Alia�a Ticaret 
Odas� ile çok iyi ili�kilerimiz var. Üyele-
rinin veri taban�m�za kaydolmas�, destek-
lerimizin tan�t�lmas� ba�ta olmak üzere her 
konuda Alia�a Ticaret Odas�’yla çok iyi 
çal���yoruz” �eklinde konu�tu.

Yeni KOSGEB destekleri 

 Toplant�da oda üyelerine sunum e�li-
�inde destekleri ve nas�l ba�vuru yap�laca-
��n� anlatan Kaz�m Akgün, “Genel Destek 
Program�, KOB� Proje Destek Program�, 
Tematik Proje Destek Program�, ��birli�i 
Güçbirli�i Destek Program�, AR-GE, �no-
vasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek 
Program� ve Giri�imcilik Destek Program� 
olmak üzere alt� yeni destek program�m�z 
var. Bunun yan�nda kamuoyunun yak�n-
dan bildi�i Kredi Faiz Deste�i hizmeti-
miz bulunuyor” dedi.

Haber-�� Ba�kan� Akcan, önceki ya-
sayla 10’un üzerinde i�çi çal��t�ran 
yerlerin SSK’l� ve �� kanuna göre 

çal��ma yapt���n� ancak yeni kanunla bu 
say�n�n 30’a ç�kar�ld���n�, yeni ç�kar�lan �� 
Kanunun kay�t d���l��� te�vik etti�ini savun-

du. Sermayenin globalle�ti�i dünyada sen-
dikalar�n da globalle�mesi gerekti�ini ifade 
eden Akcan sözlerine �öyle devam etti: 
 “Telekom, haberle�me ve buralardaki 
istihdamla ilgili UN� yetkililerinin de deste-
�ini ald�k. Ortak bir proje yapaca��z. Ekim 

ay�nda yapaca��m�z ziyarette detaylar�n� 
görü�ece�iz. Genellikle posta sektörünün 
anonim �irket olmas� söz konusu. Posta 
sektörü anonimle�tirirken, çal��anlar�n� 
mevcut yap�lar�n�n korunmal�. Oysa yeni 
al�nacaklara da çal��ma hayat�n� düzenle-

yen yasalara ayk�r� olarak yeni bir statü ge-
tiriliyor. �imdi bakanlar�n imzas�na aç�lan 
Ba�bakanl��a gönderilen taslakta bu var. 
Globalle�en dünyada di�er sendikalarla or-
tak hareket etme bilincini geli�tirmeyi dü-
�ünüyoruz.” 

ATO Ba�kan� Sinan Aygün, 
Türkiye’nin yabanc� teknoloji-
leri ithal etmenin ötesine geçe-

rek, teknoloji geli�tiren bir sürece girme-
si gerekti�ini vurgulayarak, “Türkiye’nin 
en büyük eksi�i üretimini art�ramamak. 
�malat sanayinin milli gelirimiz içinde-
ki pay� 21 y�ld�r demir atm�� durumda. 
Art�k demir almak zaman�. Rotam�z 
h�zl� kalk�nma olmal�” diye konu�tu. 
Türkiye’nin h�zl� bir kalk�nma için ham-
madde ve eme�e dayal� üretimden yük-
sek teknolojiye dayal� üretime geçme-

sinin �art oldu�una i�aret eden Aygün, 

“�malat sanayimiz küçük i�letmelerden 

olu�uyor. Öyle olunca üretim de küçük 

oluyor. H�zl� kalk�nmak için bu görüntü-

yü de�i�tirmeliyiz” dedi. 

 �malat sanayiinin son y�llarda çözülen 

tar�m sektörüne istihdam yaratan ve di�er 

sektörleri sürükleyen bir sektör olmaktan 

ç�kt���n� da belirten Aygün, küçük ölçekli 

i�letmelerin istihdam vergileri nedeniyle 

kay�t d���na ç�kmaya ba�lad�klar�n� kay-

detti.

ATO Ba�kan� Aygün: “Art�k 
demir almak zaman�”
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ANKARA’n�n çok ciddi bir sana-
yi merkezi olma yolunda emin 
ad�mlarla ilerledi�ini belirten 

Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) Yö-
netim Kurulu Ba�kan� Mustafa Deryal, 
“Bugün OST�M, teknolojik destek veril-
di�i takdirde, uçak yapabilecek altyap�ya 
ve birikime sahip” dedi. Ankara’da çok 
ciddi bir altyap� ve birikim olu�tu�unun 
alt�n� çizen Deryal, �unlar� söyledi:

Projeler sürüyor

 “Eskiden Ba�kent’te mobilya sektörüyle 
ilgili olarak Siteler vard�. Bugün bakt���n�z-
da organize sanayi bölgeleri olu�tu ve ciddi 
anlamda doluluk oran�na ula�t�. OST�M, 
pek çok sektöre yönelik olarak üretim ya-
p�yor. Küresel rekabet o kadar ac�mas�z ve 
kat� ki, nakliyeden yap�lacak kar marj� bile 
her �eyi etkiliyor. Bu tip sorunlar a��lm�� 
olsa, Ankara çok daha h�zl� ilerleyecektir. 
Verimlili�i Art�rma Projelerini (VAP) ara-
l�ks�z olarak sürdürüyoruz. Projenin uygu-
land��� illerimizin say�s� 50’yi geçti. Pro-

jeler kapsam�nda kamu ve özel sektörden 
yakla��k 40 bin üst ve orta düzey yönetici 
ile teknik ve idari personele ücretsiz olarak 
verimlilik art�rma teknikleri e�itimleri ve-
rildi. Bu e�itimlerimizde büyük bir k�sm� 
imalat sanayinde faaliyet gösteren yakla��k 
bin adet KOB�’ye de ücretsiz olarak verim-
lilik dan��manl��� hizmeti verdik. Bin tane 
KOB�, çal��anlar� ve aileleriyle birlikte cid-
di bir rakam� ortaya ç�kar�yor. 

Bo�luklar� dolduruyoruz

 Özel sektörün daha az gitti�i bölgelere 
Verimlili�i Artt�rma Projelerini götürmeye 
çal���yoruz. 55 tane ilimize bu hizmetleri 
hiçbir ücret almadan götürdük. Bilgi, pahal� 
bir meta. Buna özellikle KOB�’lerin gücü 
ne yaz�k ki yetmiyor. Biz, bu noktadaki 

bo�lu�u doldurmaya çal���yoruz. �nsanlar�n 
ihtiyaçlar� her geçen gün artarken, kaynak-
lar�m�z azal�yor. Mevcut kaynaklar�n en 
verimli �ekilde kullan�labilmesi laz�m. Ve-
rimlilik, gelecek yüzy�llar�n olmazsa olmaz 
kavram�. �nsanlarda önce verimlilik bilinci 
olu�mal� ki, bu bilincin gereklerini yerine 
getirebilsinler. Bu noktada da e�itim ve 
dan��manl�k hizmetlerimiz devreye giriyor. 
Yerel yönetimler, valiliklerimiz ve üniver-
sitelerimizle verimlilik günleri etkinlikleri 
düzenliyoruz. Dünya de�i�iyor. Teknoloji 
çok h�zl� geli�iyor. Bu geli�en �artlara en 
iyi ayak uyduran kesimlerden bir tanesi de 
ku�kusuz üniversitelerdir. Bu sebeple üni-
versitelerle i�birli�imizi artt�rma ihtiyac�n� 
hissediyoruz. �smimizin daha anla��labilir 
olmas� için Sanayi ve Ticaret Bakanl���’na 
bir kanun tekli�  verdik. Bu tasar�n�n ya-

sala�mas�yla birlikte Milli Prodüktivite 

Merkezi’nin ad� “Türkiye Verimlilik Mer-

kezi” olarak de�i�tirilmi� olacak.”

Dünya 
Verimlilik Kongresi Belek’te

 “Merkezimiz yurt içindeki çal��malar�-

n�n yan� s�ra uluslararas� alanda da ili�kile-

rini giderek güçlendiriyor ve bu anlamda 

çe�itli etkinlikler ve çal��malar yürütüyor. 

Merkezimiz Avrupa Verimlilik Merkezle-

ri Birli�i (EANPC)’nin Ba�kan Vekilli�i 

görevini yürütmektedir. Bu kapsamda 16. 

Dünya Verimlilik Kongresi 2010 y�l�nda 

Avrupa Verimlilik Konferans� ile birlikte 

merkezimiz ev sahipli�inde Türkiye’de 

yap�lacak. Kongrenin ikinci kez ülke-

mizde düzenlenecek olmas�n� ülkemiz ve 

merkezimiz aç�s�ndan bir ba�ar� olarak de-

�erlendiriyoruz. 

 16. Dünya Verimlilik Kongresi, “Yeni 

Yönelimlerin E�i�inde Verimlilik: Top-

lumsal, Ekonomik ve Çevresel Sorumlulu-

�a Sahip Bir Dünya Yaratmak” ana temas� 

ile gerçekle�tirilecek.Kongrede, günümüz 

ortam�nda yeni ihtiyaçlar ve yeni verimli-

lik yakla��mlar� �����nda sürdürülebilir bir 

verimlilik art���n�n nas�l sa�lanabilece�i 

ile ekonomik, toplumsal ve çevresel kriz-

leri a�mada verimlili�in rolü ve önemi de 

tart���lacakt�r. Kongre, 2-5 Kas�m tarihleri 

aras�nda Belek’te yap�lacak.”

(Hande Ba�p�nar-Hürriyet Ankara)

“Uçak yapacak birikim var”
 Ankara’n�n çok ciddi bir 

altyap� ve birikime sahip 

oldu�unu belirten MPM 

Ba�kan� Mustafa Deryal, 

“OST�M, teknolojik destek 

verildi�i takdirde, uçak 

yapabilecek alt yap�ya ve 

birikime sahip” dedi.

B
ir ülkede üretim yap�labilmesi, 
dolay�s�yla gelir elde edilebilme-
si için çe�itli faktörler vard�r. 

Ekonomik literatür bu faktörleri 
sermaye, i�gücü, müte�ebbis, makine 
teçhizat, toprak arazi gibi kategorile-
re ay�r�r. 
 Asl�nda bir ülkenin üretiminin, 
dolay�s�yla gelirinin içindeki en 
önemli faktör müte�ebbistir. Çünkü 
di�er tüm faktörleri yöneten, yönlen-
diren müte�ebbistir. Bu anlamda bir 
ülkenin gelirinin tamam�n� müte�eb-
bis sa�lar diyebiliriz. Nitekim zarar 
eden bir müte�ebbis i�letmesini 
kapatt���nda di�er tüm faktörlerin 
gelirlerinden de vazgeçilmektedir. 
 Kitabî bilgiler “müte�ebbis üretim 
faktörlerinden sadece birisidir” der-
ken, fiili hayat dominant faktör ola-
rak müte�ebbisi ön plana ç�karmak-
tad�r. Belki bu nedenle müte�ebbislik 
kitaptan ve dersten ö�renilmez; 
müte�ebbisi hayat ortaya ç�kart�r.
 Müte�ebbislik d���ndaki faktörle-
rin verimi, getirisi, faydas�, zarar� 
daha standart iken, müte�ebbislik 

son derece de�i�kendir. Müte�ebbis 
bulundu�u ortamdan fazlaca etkile-
nir. Di�er deyi�le ülkedeki kültürel 
ortam, ekonomik ortam, psikolojik 
ortam, hukuki ortam, sosyal ortam 
vs. kendine uygun bir müte�ebbis 
yap�s� ortaya ç�kartacakt�r. Çünkü 
müte�ebbis sonuç odakl�d�r. De�er 
üretmelidir ki kar elde etsin, �artlar� 
iyi kullanmal�d�r ki de�er üretsin… 
�artlar� da ya�an�lan ortam belirleye-
cektir. Bu nedenledir ki bir Ortado-
�u ülkesinin müte�ebbis yap�s�yla bir 
Avrupa ülkesinin müte�ebbis yap�s� 
farkl�d�r. Mesela enflasyon ortam� 

k�sa vadeli dü�ünme, uyan�k olma, 
sermayesiz i� yapma gibi davran�� 
kal�plar�n� geli�tirmektedir. Bu özellik-
lerle piyasada tutunmak mümkündür. 
Mesela rü�vet vermeden i� yap-
man�n mümkün olmad��� ülkelerde 
buna göre müte�ebbis yap�s� olu�a-
cakt�r. Örnekleri ço�altmak müm-
kündür.
 Türkiye baz� konularda ilerleme 
kaydetmi�tir. Bu nedenle ba�ar�dan 
ba�ar�ya ko�an, uluslararas� çapta i� 
yapan kaliteli müte�ebbisler ç�kartm��-
t�r. Fakat hala kay�t d��� ekonominin 
yayg�n olmas�, kay�rmac�l�k, rü�vet 

gibi olumsuz faktörler kendi mü-

te�ebbis yap�s�n� kollamaya devam 

etmektedir. Belki de�erli TL terci-

hini de olumsuz bir faktör olarak 

sayabiliriz. Çünkü bu tercih sonucu 

ithal mallar ucuz hale gelmekte, bu 

cazibe ile ithalatç� �irketleri yurtiçinde 

temsil eden ciddi say�da müte�ebbis 

kitlesi ortaya ç�kmaktad�r.

 �ktisatta “kötü para iyi paray� 

kovar” diye bilinen bir kural vard�r. 

Bu teori paran�n de�erini, içindeki 

alt�n oran�n�n belirledi�i döneme 

aittir. �çindeki alt�n oran� farkl� olan 

iki metal paradan, alt�n oran� daha 

az olan piyasada kalacakt�r. Veya 

bir fabrikada çok kaliteli çal��anla 

kalitesiz çal��ana ayn� para verilirse 

kaliteli olan alan� terk edecektir. 

�ktisattaki kural� müte�ebbislere de 

uygularsak, unutmamak laz�m ki 

“kötü müte�ebbis iyi müte�ebbisi 

kovar”. Ortam iyi oldu�unda, iyi 

müte�ebbisler ortaya ç�kar.

Abdullah CORTU

acortu@
hotm

ail.com

�yi müte�ebbis
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FNSS Savunma Sistemleri A.� Ge-
nel Müdürü Nail Kurt’un ba�kan-
l���nda bir gurup FNSS yöneticisi 

Ostim Organize Sanayi Bölgesi yöneti-
cileri ve bölgede kurulan Savunma ve 
Havac�l�k Kümelenmesi � rmalar� ile 
bir araya geldi. 
 FNSS savunma sanayi imalatç�lar� 
ile bir araya gelerek i�birli�i sürecinde 

ya�anan s�k�nt�lar� ve gelece�e yönelik 
i�birli�ini de�erlendirdi. Ostim’de ya-
p�lan toplant�lart oplant�lara FNSS’in 
pazarlama, imalat mühendisli�i, yedek 
parça sistemleri, sat�n alma birim yö-
neticileri Haluk Bulucu, Ali Çarm�kl�, 
Melih Kayaalp ve Melih �ahin de kat�l-
d�. 
 Ostim Savunma ve Havac�l�k Küme-
lenmesi platformunda yer alan yakla-
��k 30 � rma ve FNSS’nin alt imalatç�s� 
konumunda bulunan � rmalar�n yöne-
tici ve birim temsilcileri Ostim OSB 
binas� toplant� salonunda toplanarak, 
üretim süreci ve sipari� a�amalar�nda 
ya�anan s�k�nt�lar ile sektördeki i� po-
tansiyelini art�rmaya yönelik isti�are-
lerde bulundular.
 FNSS yöneticilerine Ostim’in viz-
yonu, projeleri ve geli�meler hakk�nda 
verilen bilginin ard�ndan yap�lan top-
lant�larda FNSS’nin vizyonu, son dö-
nem gerçekle�tirdi�i ve yak�n dönem 
projeleri, yan sanayi i�birli�i potansi-
yeli ve imkanlar�, yan sanayi politikas� 
ve beklentileri ele al�nd�. �malatç� � r-
malar FNSS’ten alt tedarikçilere veri-
len i� hacmini geni�letmeleri ile e�itim 
ve dan��manl�k deste�i istediler. 
 Toplant�n�n son bölümüne Ankara 
Sanayi Odas� (ASO) Ba�kan� Nurettin 
Özdebir de kat�larak bir konu�ma yap-
t�. Özdebir, Türkiye’nin ilk 500 � rmas� 
aras�nda yer alan FNSS A.�’nin ba�a-
r�s�n� överken, Ankara’da ASO’nun 
ekim ay�nda düzenleyece�i TSK ihti-
yaçlar�n�n yer alaca�� sergi hakk�nda 
da bilgi verdi. 

Ayd�n: Firmalar rekabetçi 
olacak, yerli imalat�n pay� artacak

 Ostim Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 
Ayd�n, bölgede yap�lan genel kümelenme 
çal��malar� ve savunma sanayi kümelen-
mesi hakk�nda bilgi verdi. Aydr�n, “FNSS 
� rmas� savunma sanayine yönelik olarak 
uzun süredir bölge � rmalar�m�zla birlikte 

çal���yor. Ba�ar�lar�n� yak�ndan izliyoruz. 
Yönetim olarak amac�m�z bölge � rmalar�-
m�z�n rekabetçi olmalar�n� sa�larken yan� 
s�ra milli dava haline gelen savunma sana-
yi ürünlerinin yerlile�tirilmesine de destek 
vermektir.  Ana tedarikçi � rmalar�n bize bu 
süreçte bilgi, tasar�m ve lobi anlam�nda des-
tek olmas�n� istiyoruz. Alt tedarikçi � rmalar 
kendilerini ana � rmalar�n talepleri do�rultu-

sunda yenilemeye haz�r” diye konu�tu. 

FNSS’ten beklentiler:

 Savunma ve Havac�l�k Kümelenmesi 
Koordinatörü Bar�� Cihan Ba�er, küme-
lenme süreci ve küme � rmalar�n� analiz 
eden bir sunum yapt�. Sunumda küme ola-
rak FNSS’den beklentiler de �u ba�l�klar 
alt�nda dile getirildi. 
 FNSS yöneticilerinden, “orta ve uzun 
vadeli hede� erin alt tedarikçilerle payla-
��lmas�, alt tedarikçilere yapt�r�labilecek 
her türlü üretim faaliyetinin izlenmesi, 
ar-ge deste�i, network ve lobi faaliyet-
leri yaparak uluslar aras� üretici haline 
gelmeleri, onayla alt tedarikçi sistemi-
nin �effaf ve tutarl� �ekilde i�letilmesi, 
sat�n al�c�lar�n millile�tirme konusunda-
ki yakla��mlar�n� alt tedarikçilere yans�t-
malar�” istendi.

NA�L KURT
 (FNSS Genel Müdürü)

“FNSS olarak Ostim’deki � rmalarla 
uzun zamand�r çal��maktay�z. Onlar� 

ba�ar�l� buluyoruz. Ostim yönetiminin kü-
melenme çal��malar�n� da takdir ediyoruz. 
Bu bizim için ideal bir yap�lanmad�r. Çün-
kü � rmalara anlatacaklar�m�z� ve onlardan 
beklentimizi art�k güçlü bir organizasyon 
arac�l��� ile gerçekle�tirebiliriz. Kümelen-
me sinerji yaratacakt�r. Firmam�z çok say�-
da birim ve elemanla kadrolar�n� �i�irmek 
istemiyor. Birçok parçay� alt yüklenicilere 
yönlendiriyoruz. Kümelenme çal��mak is-
tedi�imiz alt tedarikçileri güçlü bir organi-
zasyona dönü�türecektir. Savunma Sanayi 
Müste�arl���n�n sektörde KOB� pay�n�n 
artmas�n� özendirici politikalar� ana ima-
latç�lar� da cesaretlendiriyor. Alt tedarikçi-
lerimiz biraz daha kaliteye önem vermeli, 
kaynak teknolojilerini geli�tirmeli ve i� 
sa�l��� ve güvenli�ine daha önem vermeli. 
FNSS olarak sat�n alma, pazarlama, ar-ge 
ve di�er birimlerimizle tedarikçilerimizin 
hizmetindeyiz.”

FNSS, tedarikçilerle bulu�tu

Çankaya Üniversitesi taraf�ndan 
yap�lan aç�klamada, imzalanan 
bu protokolün amac�n�n, Çan-

kaya Üniversitesi’nin, KOB�’ler, giri-
�imcilik,  rekabetçilik ve inovasyon gibi 
konularda uzmanla�m�� akademik kad-
rosunun bilgi ve deneyimlerinden yarar-
lan�labilmesi, üniversitenin, KOB�’ler 
Avrupa ��letmeler A�� projesinden 
yayg�n bir �ekilde faydalanabilmesi, 
KOB�’lerin küresel pazarda rekabet 
gücünün ve yenilikçilik düzeyinin art-
t�r�labilmesine katk� sa�lanmas� oldu�u 
belirtildi.  

KOSGEB - Çankaya
Üniversitesi i�birli�i

Çankaya Üniversitesi ile Küçük ve Orta Ölçekli ��letmeleri 
Geli�tirme ve Destekleme �daresi Ba�kanl��� (KOSGEB) aras�nda 

i�birli�i çerçeve protokolü imzaland�.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, di�er FNSS yetkilileri, Ostim 
Yönetim Kurulu Ba�kan� ile birlikte savunma sanayi sektöründe 
çal��an Mege Teknik � rmas� ve Ostim Teknokent’i gezdiler. 
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Hilmi Develi Genel Ku-
rulda yapt��� konu�ma-
da Türkiye’de özel sektö-

rün kalk�nma modelini benimseyen 
TOSYÖV’ün KOB� bilincinin olu�-
mas�na ve geli�mesine, giri�imcili-
�in bir kültür olarak yayg�nla�mas�na 
ciddi katk�lar� olan bir kurulu� oldu-
�unu söyledi. TOSYÖV’ün bir marka 
de�eri olu�turdu�unu belirten Develi, 

Anadolu’yu dola�arak, özellikle kad�n 
ve genç giri�imcilere destek vermek 
üzere büyük bir çaba harcad�klar�n� 
kaydetti. KOSGEB, TÜB�TAK, Re-
kabet Kurumu, TPE gibi kurumlar�n 
ve sivil inisiyatiflerin bu süreçte hep 
deste�ini ald�klar�n� aktaran Develi, 
siyasetten kad�n giri�imcilere kadar 
çok geni� bir kesimin kat�l�m�n� sa�la-
yarak bugünlere gelindi�ini ifade etti.

TOSYÖV yeni yönetim ku-
rulu görev da��l�m� yapt�

 Tek listeyle ve oybirli�i ile seçilen  
TOSYÖV’ün yeni Yönetim Kurulu ve  
görevleri:  
 Yönetim Kurulu (Asil)
 Yalç�n Sönmez (Yönetim Kurulu 
Ba�kan�) Ayfer Y�lmaz (Ba�kan Yar-
d�mc�s�) Dr. Niyazi Erdo�an (Ba�kan 
Yard�mc�s�) Osman Deveci (Ba�kan 
Yard�mc�s�) Mahmut Esat Yalç�n 
(Ba�kan Yard�mc�s�) Rahmi Aktepe 
(Genel Sekreter) Ali R�za Dastar (Say-
man Üye) Halil Özgökçe (Üye) Osman 
Samsunlu (Üye) Tahsin Rende (Üye) 
�hsan Be�er (Üye)   

 Yönetim Kurulu (Yedek)  
 Adem Ceylan  Seçil Tok Ertu�rul 
Gür  Atilla Sö�üt  Turan Özfurat  Ce-
mal Erdo�an  Mehmet Elmas  Mehmet 
Güleryüzlü  Mehmet Kal�p  Erol Altun-
ba�  Celalettin Tüfekçi. Denetim Kurulu 
(Asil) Hilmi Develi  Ümit Uzel (Kurucu 
Üye)  Nasuh Ekinci.   

Genel Kurulumuzu yapt�k. Yeni 
bir yönetim görevlendirdik. Seç-
ti�imiz  yeni Yönetim Kurulu i�-

bölümünü yapt� ve beni Yönetim Kurulu 
Ba�kanl���yla görevlendirdi. Hepimizin, 
varl���ndan onur duydu�u TOSYÖV’ü 
ülkemize kazand�ran sayg�de�er kurucu 
üyelerimize �ükranlar�m� sunuyorum. 
 Kuruldu�u günden günümüze 
kadar TOSYÖV’e ve Destekleme 
Dernekleri’mize eme�i geçen tüm yöne-
ticilerimize, üyelerimize, çal��anlar�m�za 
ve i�birli�i yapt���m�z tüm payda�lar�m�-
za en derin duygularla te�ekkür ederken; 
vak�f ba�kanl���n� devrald���m    de�erli 
büyü�ümüz say�n Hilmi Develi’ye 8 y�l-
d�r özveriyle yapt��� ba�ar�l� çal��mala-
r�ndan dolay� vakf�m�z ad�na minnet bor-
cumuzu ifade etmeyi görev say�yorum.  
Yönetim Kurulu olarak yeni dönemde 
bizi bekleyen sorumluluklar�n bilincin-
deyiz. Ama elbette sorumluluklar�m�z�n 
bilince olmak yetmez. Vak�f camiam�z�n 
gönüllü potansiyelini bütün birikim ve 
enerjisi ile harekete geçirmemiz gereki-
yor.  Vakf�m�z ana gövdesi ve Destekle-
me Dernekleri ile birlikte yirmi bir y�ll�k 
bir tecrübeye, her biri kendi sahas�nda 
uzmanla�m�� binlerce üye ve kat�l�mc�ya, 
Türkiye’nin hemen her iline ayak basm�� 
bir ulusall��a sahip bir kaç sivil toplum 
kurulu�undan biridir. Etkinli�inden do-
�an sayg�nl��� s�n�rlar�m�z�n ötesine 
geçmi�tir.  �� dünyam�z�n hemen bütün 
STK’lar�  ile s�k� ili�kileri ve i�birlikleri 
vard�r.  TOSYÖV gibi, performans�n� 
gönüllülük esas� üzerinden üreten bir sivil 
toplum kurulu�una  önümüzdeki dönem-
de büyük görevler dü�mektedir. Bunun 
nedeni, “önümüzdeki dönem” dedi�imiz 
k�sa ve orta vadeli zaman�n özelli�i ve 
ruhudur. Dünyan�n ve Türkiye’nin geçir-
mekte oldu�u tarihi de�i�imdir.  Bu de-
�i�imin çap�n� sizlerle payla�mak için bir 
kaç temel kavram� izninizle hat�rlatay�m: 

Sanayi toplumundan ç�k�p bilgi toplumu-
na geçiyoruz. Ulusal pazarlardan ç�k�p 
küresel pazara intikal ediyoruz. Küresel 
bir krizden ç�k�p yeni paradigmalar olu�-
turmak zorunda oldu�umuz kriz sonras� 
döneme geçmekteyiz. Besbelli ki hiçbir 
�ey eskisi gibi olamayacak. Yeni dü�ün-
celere, araçlara ve i�  yapma biçimlerine 
ihtiyac�m�z olacak. Sadece � nans sektö-
ründen bir örnek vereyim. Sermayesinin 
60 kat� kredi (alacak) üretip kendini ve 
dünya ekonomisini riske atan kurumlar 
art�k olmayacak. “Risk artt�kça kazanç 
artar” denklemi çökmü�tür. Bu denklem, 
“Ar-Ge ve �navosyan artt�kça, yarat�c�l�k 
ve yenilikçilik devreye girdikçe, farkl�l�k 
yarat�ld�kça kazanç artar” �ekliyle yeni-
den kurulmaktad�r. Bu yeni denklemi 
TOSYÖV olarak içselle�tirmemiz, pro-
jeler baz�nda �ekillendirmemiz ve bizden 
bu hizmeti bekleyen KOB�’lere aktarma-
m�z, önümüzdeki dönemde ba�l�ca göre-
vimiz olacakt�r. Türkiye’de KOB�’ler ve 
giri�imciler vaktinde el att�klar� sorun-
lar� çözmekte büyük ba�ar� sa�lad�lar. 
Türkiye’ye KOB�’ler yönünden bakt���-
m�zda, de�i�im ve dönü�üm konusunda 
yüksek bir toplumsal kapasiyete sahip ol-
du�umuzu görüyoruz.  Ancak el atmakta 
gecikti�imiz bir çok konu var ve küresel 
güçlerin gerisinde kald���m�z konular da 
bunlard�r. Geride kald���m�z bu noktala-
r�n belli bir plan dahilinde tek tek üzerine 
gitmemiz gerekiyor. Bunu ancak i� dün-
yam�z�n güçlü STK’lar�, odalar�, birlikle-

ri ile birlikte, bürokrasinin dinamik un-
surlar�n� ve üniversitelerimizin akademik 
gücünü i�in içine katarak ba�arabiliriz. 
“KOB� Zirveleri” ile ula�t���m�z düzeyi 
yeni ba�ka projelerle daha ileriye ta��ma-
l�y�z. Bu demektir ki Türkiye’de üretken 
ve kal�c� yeni platformlar açmam�z ge-
rekmektedir. Kad�n giri�imcileri, genç 
giri�imcileri, sektör baz�nda seçkinle�-
mi� giri�imcileri etkin ve derin kat�l�m-
larla Türkiye’nin vitrinine ç�karmal�y�z. 
Dünya ile Türkiye aras�nda bak���ml� bir 
ili�ki geli�tirmek TOSYÖV gibi örgütle-
rin iddias�na uygun dü�mektedir. Bütün 
bunlar� yapabilmek için elbette önce ken-
di iç potansiyelimizi azami verimlilikle 
seferber etmeliyiz. Vakf�m�z ana gövdesi 
ve Destekleme Dernekleri ile bir bütün-
dür. Bu bütünlü�ü daha ileri bir anlama 
kavu�turmal�y�z. Örne�in, TOSYÖV’e 
üye olan ya da çal��malar�na kat�lan bir 
KOB� veya giri�imci gönüllü fedakarl���-
n� ortaya koymal�d�r fakat bu özveri ona 
do�rudan veya dolayl� bir katma de�er  
olarak geri dönmelidir. Bütün dünyada 
Sivil Toplum Örgütlenmesinin felsefe-
si ve mant��� böyledir.  Yeni dönemde 
TOSYÖV’ün içindeki ve çevresinde-
ki birikimi ve ihtisasla�may�  merkezi 
görev komisyonlar� olarak örgütleme-
yi kararla�t�rd�k. Komisyonlar�m�z en 
geni� kat�l�m sa�layan projeler baz�nda 
çal��malar�n� yürütecekler. Vak�f�m�z�n 
içinde kullan�ma haz�r bilginin dola��m 
h�z�n� art�raca��z. Destekleme Dernek-

lerimizin bulunduklar� mahal veya böl-
gede etkin ve öncü birer STK durumuna 
yükselmeleri için ihtiyaç duyduklar� her 
türlü lojistik destek Vakf�m�z taraf�ndan 
sa�lanacakt�r. De�erli arkada�lar�m, Gi-
ri�im Dergimizin sayg�n ve k�l� k�rk ya-
ran titiz okurlar�. Önünüze, bilmedi�iniz 
de�il, bildi�iniz bir hipotez koyuyorum. 
Türkiye’nin her kö�esini gezdim ve ben 
sizi, çok zor ko�ullar alt�nda somut i� ya-
parken tan�d�m.  Her biriniz Türkiye’nin 
KOB� gücüne inanm�� ve bu gücün orta-
ya ç�kmas� için misyoner gibi çal��an  in-
sanlars�n�z. Hatta size duydu�um güveni 
ve inanc� burada bu �ekilde ifade etmemi 
bile gereksiz bulmaktas�n�z, biliyorum. 
Ben de zaten bugüne kadar ba�arm�� ol-
duklar�n�za güvenerek Vakf�m�z�n hizmet 
ç�tas�n� biraz daha yükseltiyorum. Bizden 
beklenen taze bir ba�lang�ç ise, buna ha-
z�r�z. Hepinizi içtenlikle kucakl�yorum. 

TOSYÖV Ba�kanl���n� 8 y�ld�r sürdüren Hilmi Develi’nin yerine Gazeteci Yalç�n 
Sönmez Ba�kanl��a seçildi. Hilmi Develi Vakf�n ç�kard��� G�R���M Dergisinin son 
say�s�nda  yer alan ‘Tosyöv’de zaman’ ba�l�kl� yaz� ile görevine veda etti.

Genel Kurulumuzu 

yapt�k. Yeni bir 

yönetim görevlendirdik. 

Seçti�imiz  yeni Yönetim 

Kurulu i�bölümünü 

yapt� ve beni Yönetim 

Kurulu Ba�kanl���yla 

görevlendirdi. Hepimizin, 

varl���ndan onur duydu�u 

TOSYÖV’ü ülkemize 

kazand�ran sayg�de�er 

kurucu üyelerimize 

�ükranlar�m� sunuyorum. 

Hilmi Develi veda etti

Yalç�n SÖNMEZ 
TOSYÖV Yönetim 
Kurulu Ba�kan�

Taze bir merhaba ile 
taze bir ba�lang�ç… 
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Ostim OSB’nin Ye�il Bina olarak 
adland�r�lan yeni yönetim bina-
s�n�n teknik özellikleri okullara 

ders konusu oldu. Yakla��k bir y�ld�r 
ö�rencilerin gruplar halinde ziyaret etti-
�i YE��L Binan�n özellikleri ve anlam� 
tan�t�m � lmi arac�l��� ile ö�rencilere ak-
tar�lacak.
 OSB Mü�teri �li�kileri Koordinatörü 
Arzu Akay’�n verdi�i bilgiye göre ge-
çen y�l toplam 820 ö�renci, 2009-2010 
e�itim-ö�retim döneminde “teknoloji 
ve tasar�m” derslerinde teorik olarak i�-
ledikleri enerji verimlili�i örneklerini, 
Ostim OSB yönetim binas�nda yerinde 
görme f�rsat� buldu.
 Sosyal proje olarak ba�lat�lan bilgi-
lendirme günlerine, her hafta bir okul 
kat�l�rken, 40’ar ki�ilik ö�renci grupla-
r�na Ye�il Bina Filmi izletildikten sonra 
binan�n teknik detaylar�na ili�kin bilgi-
ler verildi. Bu etkinli�in, eylül ay�ndan 
itibaren yeni bir uygulamayla devam 
edece�i kaydedildi. Ankara Valili�i �l 
Milli E�itim Müdürlü�ü ve Ostim’in 
ortak tasarlad��� projede, yeni e�itim y�-
l�nda Ankara’daki 320 ilkö�retim oku-
lunda YE��L B�NA ders konusu olarak 
i�lenecek.
 Ankara’daki 320 ilkö�retim okulunun 
tamam�n�n Ostim’i ziyareti mümkün ol-
mad���n� dile getiren Mü�teri �li�kiler 
Koordinatörü Akay, “�l Milli E�itim 

Müdürlü�ünce okullara iletilen Ye�il 
Bina tan�t�m CD’leri bir anlamda müfre-
data eklenecek ve ö�rencilere izletilmesi 
sa�lanacak. Gelece�in in�aat mühendisi 
veya mimar� olacak ö�renciler izledikle-
ri örnek çal��mayla enerji verimlili�ini, 
yenilenebilir enerji kavram�n�, bu tür uy-
gulamalar�n ülke ekonomisine sa�lad��� 
katk�lar� ve yerli üretimin önemini kav-
rayacaklar. Ba�lang�çta 320 ilkö�retim 
okulunda uygulanacak bu çal��man�n, 
ilerleyen süreçte artarak devam etmesini 
bekliyoruz” diye konu�tu.

OSB Müdürlü�ü
ile sözle�me yap�ld�

 Konuya ili�kin olarak Ankara �l Milli 
E�itim Müdürlü�ü ile Ostim Organize 
Sanayi Bölge Müdürlü�ü aras�nda bir 
protokol imzaland�. Buna göre, Ostim 
Ye�il Bina Tan�t�m Filmini Ankara s�-
n�rlar�ndaki proje okullar� olarak belirle-
nen ilkö�retim okullar�nda (toplam 320 
okul) “Teknoloji ve Tasar�m” derslerin-
de izletilmesi için gönderecek. OST�M 
ayr�ca, Ankara �l Milli E�itim Müdürlü-
�ünün 2010-2011 e�itim-ö�retim döne-
minde gerçekle�tirece�i “enerji, tasarruf 
ve teknoloji” konulu etkinliklerine de 
kat�larak, tan�t�m materyallerini sergile-
yecek ve bu alandaki çal��malar�yla ilgi-
li sunumlar yapacak.

YE��L B�NA uygulamas� ders oldulamas� ders oldu
Ankara �l Milli E�itim Müdürlü�ü, ‘Ye�il Bina’ 

ad�yla tan�t�m� yap�lan Ostim OSB yönetim 
binas�ndaki ‘yenilenebilir enerji’ odakl� 

uygulamalar�n ba�kentteki ilkö�retim okullar�nda 
ders konusu olarak i�lenmesini kararla�t�rd�.

Binada Hangi Uygulamalar Yap�l�yor:
 At�k sular�n ar�t�larak tekrar kullan�ld��� biyolojik ar�tma sistemi,
 Binan�n �s�tma ve so�utmas�nda toprak kaynakl� �s� pompalar�n�n 

kullan�lmas�,
 Anti bakteriyel havaland�rma sistemi,
 Fotovoltaik güne� panelleri ve kojenerasyon sistemiyle elektrik 

üretimi,
 Trombe duvar� uygulamas�yla s�cak-so�uk hava giri�lerinin 

kontrolü,
 Ya�mur sular�n�n toplan�p ar�t�larak bahçe sulamada kullan�lmas�,
 Gün ����� ayd�nlatmalar�yla elektrik enerjisi kullan�lmadan do�al 

ayd�nlatma sa�lanmas�,
 Net s�f�r enerji ve net s�f�r karbon sal�m�na yöneli�.

Ye�il Bina olarak adland�r�lan 
ve yenilenebilir enerji ile çev-
re teknolojilerinin uyguland�-

�� binan�n yap�m�na ili�kin olarak OS-
T�M Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 
Ayd�n da �unlar� söyledi:
 “OST�M’de yapt���m�z rekabet ana-
lizi sonucu dört güçlü sektörde küme-
lenme çal��mas� ba�latt�k. Bunlardan 
biri de Yenilenebilir Enerji ve Çevre 
Teknolojileri kümelenmesidir. Yeni-
lenebilir Enerji kavram� ile ülkemiz 
yeni yeni tan���yor. Firmalar bireysel 
rekabetlerini gerçekle�tirirken biz on-
lara yerel yönetimlerin, üniversitelerin 
deste�ini katmaya çal���yoruz. Giri-
�imcilerimizi, yat�r�mc�lar�m�z� ve bu 
aktörleri bir araya toplayarak sorun-
lar�m�z� birlikte çözmeye çal���yo-
ruz. Küme olu�umlar�nda sürekli 
olarak sorunlar�n tart���ld���, takip 
edildi�i ve çözüm üretilebildi�i bir 
organizasyon meydana getirdik. 
Gazi Üniversitesi, Ba�-
kent Üniversitesi, Ha-
cettepe Üniversitesi, 
ODTÜ ve Çankaya 
Üniversiteleri bir-
likte çal���yoruz. 
Ostim’de küçük 
de olsa dikey 
rüzgâr tribünü 
yapan, kanat 
yapan, di�li ve 
metal aksam 
yapan � rmalar 
var. Yenilenebilir 
Enerjiye yönelik 
çal��malar�m�zda 

Enerji Bakanl��� ile koordinasyon için-
deyiz. Bölgemizde üretilen ayd�nlatma 
sistemleri, sulama sistemleri, kolektör-
ler, yerli imkânlarla yap�lan güne� pi-
linin ticarile�tirilmesi konusunda da 
Gazi Üniversitesiyle birlikte hareket 
ediyoruz. Sözden icraata geçmek için 
bölgemizde bir ye�il bina tasarlaya-
rak bunu sadece yenilenebilir enerji 
sistemleriyle donatt�k. Yenilenebilir 
enerjiyi hem Ostim hem de ülkemiz 
için ilgi alan� haline getirmeye ça-
l���yoruz. Yerlile�tirme konusunda 
stratejik çal��malar yap�yoruz. Enerji 
Bakanl���n�n da bölgemizdeki yerli 
üreticileri desteklemesini bekliyo-

ruz. Yönetim olarak bölgemizi 
daha rekabetçi yapmak, bir 
cazibe merkezi olmak isti-
yoruz. Sanayicilerimiz bu 
alanda uzmanla�mak, yeni 
i� alanlar� olu�turmak ve 
katma de�eri yüksek ürün-

ler üretmeyi hede� i-
yor. Kamunun olu�-
turdu�u plânlara ve 
projelere öncülük 
etmek istiyoruz. 
Üniversiteleri-
mizin sanayici 
ile i�birli�ini 
a r t � r m a s � n � ; 
katma de�eri 
yüksek ürün-
ler bulmala-
r�n� ve sanayi 
sektörü ile or-
tak çal��mas�-
n� istiyoruz.”

Ba�kan Orhan Ayd�n: 
Sözden icraata geçtik

katmaya çal���yoruz. Giri-
zi, yat�r�mc�lar�m�z� ve bu 
araya toplayarak sorun-
ikte çözmeye çal���yo-
olu�umlar�nda sürekli 

nlar�n tart���ld���, takip 
çözüm üretilebildi�i bir 
n meydana getirdik. 
ersitesi, Ba�-
rsitesi, Ha-
iversitesi,
Çankaya 
eri bir-
�yoruz.
küçük 
dikey
bünü 
kanat 
i ve 
ksam
rmalar 
nebilir 

yönelik 
�m�zda 

üreticileri desteklem
ruz. Yönetim o

daha rekabe
cazibe mer
yoruz. San
alanda uzm
i� alanlar�
katma de�e

ler ür
yor.
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e
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Program�n aç�l�� konu�mas� yapan 
ANK�SAD Genel Ba�kan� Ha-
run Akca, “Bölgesinde güçlü ve 

lider Türkiye’nin ba�kenti Ankara’da 
sanayi ve ticaretin önemli bir merkezi 
olan Ostim’de giri�imcilerle i�birli�i-
mizi art�r�c�, daha fazla ileti�imi sa�la-
yacak bu aç�l���m�z�n hay�rl� olmas�n� 
diliyorum.” dedi. 2007 y�l�nda ba�la-
yan ve hala Avrupa’n�n birçok ülkesin-
de hissedilen krize de�inen Akca, “Bu 
büyük krize kar��l�k ülkemizde güzel 
geli�meler gözlenmektedir. Türkiye 
yüzde 11,3’lük ekonomi büyümesiyle 
Çin’in hemen arkas�nda yer almaktad�r. 
�stanbul Menkul K�ymetler Borsas� en 
çok kazand�ran 11. ülke konumunda-
d�r. Vizesiz gidilebilen ülkelerin say�s� 
her geçen gün artmaktad�r.” ifadelerini 
kulland�.
 “KOB�’lerin ülke ekonomisindeki 

yeri ve önemi tart���lmaz”
 Üretimde kendine yeten ve üretim 
fazlas� veren bir ülke olarak, ülke içe-
risinde yeterli oranda al�c� bulunama-
yaca��ndan ihracata yönelmek gerek-
ti�ini dile getiren ANK�SAD Ba�kan�, 
“Alternatif mü�teriler olu�turmal�y�z. 
KOB�’lerin ülke ekonomisindeki yeri 
ve önemi tart���lmaz. KOB�’ler üretim, 
istihdam ve ihracat omurgas�n� olu�tu-
rurlar. Küçük ve orta ölçekli � rmala-
r�n ba�ar�s� ülke ekonomisine olumlu 
yans�maktad�r. Dernek olarak öncelikli 
hede� mizi ihracat�n geni� tabana ya-
y�lmas� için, daha fazla i�adam�m�z�n 

ihracatç� olmas�n� sa�lamak. Kobile-
rin ayakta kalabilmesi için bu durum 
bir zorunluluktur. Yeni � krileri ortaya 
koymak, birlik ve dayan��ma gayreti 
içerisindeyiz.” diye konu�tu.
 Ostim Sektörel kümelenme proje-
lerine i�adamlar�n� yönlendireceklerini 
belirten Harun Akca, Fatih Üniversitesi 
i�birli�iyle seminerler verilece�ini söy-
ledi. Gazi Üniversitesi Meslek Yüksek 
Okulu ile mesleki e�itim konusunda 
salon kullan�m� ve akademik destek 
çerçevesinde i�birli�i yapacaklar�n� 
belirten Akca, önemli projelere imza 
at�laca��n�n da alt�n� çizdi.

 Yenimahalle Kaymakam� Kenan 
Çifçi ise “Hayattan ald���n�z zevk, ba�-
kalar�n� mutlu etti�iniz ölçüdedir. Siz 
hem para kazan�yorsunuz, hem üretip 
insanlara satarak onlar� mutlu ediyor-
sunuz, hem de onlar�n gülen yüzünü 
görünce daha çok mutlu oluyorsunuz. 
�n�allah birlikte güzel i�ler yapaca-
��n�za inan�yorum. Temsilcili�inizin 
herkese hay�rl� olmas�n� diliyorum” 
temennisinde bulundu.

��yeri Açma ve Çal��-
ma Ruhsatlar�na �li�-
kin Yönetmelikte De-

�i�iklik Yap�lmas�na Dair 

Yönetmelik’in Bakanlar 
Kurulu karar�yla de�i�ti-
rilerek, i�yeri açmak için 
aranacak genel �artlara 

yeni kriterler getirildi. ��-
yeri Açma ve Çal��ma 
Ko�ullar�na �li�kin Yönet-
melikte De�i�iklik Yap�l-

mas�na Dair Yönetmelik’in 
�yerinde Aranacak Genel 
�artlar bölümüne “Büyük-
�ehir belediyesi ile nüfusu 
100 bini geçen belediye 
s�n�rlar�  içinde aç�lacak 
ekmek f�r�nlar�n�n bu ama-
ca tahsisli ayr�k nizamda 
müstakil binalarda aç�lm�� 
olmas� (Ancak, al��veri� 
merkezleri içinde bulunan 
bin metrekare ve üstü ala-
na sahip hipermarket, sü-
permarket, grossmarket ve 
megamarket gibi adlarla 
aç�lan i�yerleri bünyesinde 
yer alan f�r�nlarda ayr�k ni-
zamda müstakil bina �art� 
aranmaz.) Yan�c� ve par-
lay�c� madde kategorisin-
deki s�v�lar�n depolanmas� 
amac�yla kullan�lan tesis 
ve düzeneklerde, i�yeri 
açma ve çal��ma ruhsat�n-
da kay�tl� hacimden fazla 

ve  ba�ka kategoriden s�v� 
depolanmamas�, bu tesis 
ve düzeneklerde gerçekle�-
tirilecek tadilatlar�n ruh-
sata i�lenmeden faaliyete 
geçirilmemesi. Fabrika, 
�antiye, nakliye � losu ve 
benzeri i�letmelerin ticari 
amaç d���nda kendi faali-
yetlerinin gerekli k�ld��� 
yan�c� ve parlay�c� madde 
kategorisindeki s�v�lar�n 
depolanmas� veya kendi 
araçlar�na yak�t ikmali ya-
p�lmas� amac�yla kullan�-
lan düzenekler, özel mev-
zuat�ndaki hükümler sakl� 
kalmak kayd�yla, bu Yö-
netmelik ekindeki depola-
ma hacimleri esas al�narak 
gayris�hhî müessese olarak 
ruhsatland�r�l�r” maddeleri 
eklendi. 

Türkiye’nin 64 milyar 

239 milyon dolar� 

bulan 7 ayl�k ihra-

cat�n�n yüzde 85’ini 8 il ger-

çekle�tirdi. �stanbul 29 milyar 

112 milyon dolarl�k ihracatla 

Türkiye’nin toplam ihracat�-

n�n yüzde 46’s�n� kar��lad�.

 �hracat� 1 milyar dolar� 

a�an iller 2010 y�l�n�n ilk 7 

ay�nda �stanbul, Bursa, Koca-

eli, �zmir, Ankara, Gaziantep, 

Manisa ve Denizli’yle  birlik-

te 8’e ula�t�. 7 ayl�k dönemde 

ihracat� 500 milyon dolar�n 

üzerine ç�kan il say�s� ise 14’ü 

buldu. 

 Türkiye �hracatç�lar 

Merkezi’nin (T�M) verilerine 

göre 2010 y�l�n�n ilk 7 ay�nda 

ihracat geçen y�la göre yüzde 

13.14 art��la 56 milyar 778.2 

milyon dolardan 64.2 milyar 

dolara yükseldi. Bu rakamla-

ra �hracatç� Birlikleri kayd�n-

dan muaf olan, 1 milyar 456 

milyon dolarl�k ihracat da ek-

lendi. Birlik kayd�ndan muaf 

ihracat rakamlar�n�n hesaplar-

dan ç�kar�lmas� halinde 7 ay-

l�k toplam ihracat�n 62 milyar 

783 milyon dolar düzeyinde 

gerçekle�ti�i belirlendi. Birlik 

kayd�ndan muaf verilere göre 

Ocak-Temmuz döneminde ih-

racat� 500 milyon dolar�n üze-

rinde olan 14 

ilin gerçekle�-

tirdi�i ihracat, 

57 milyar 306 

milyon dolar-

la toplam ih-

racat�n yüzde 

91’ini olu�-

turdu. �hracat� 

1 milyar dolar�n üzerinde olan 

8 il ise toplam ihracat�n yüzde 

85’ini kar��lad�.

  �hracat� 1 milyar dolar�n 

üzerinde olan iller s�ras�yla An-

kara Bursa, Denizli, Gazian-

tep, �stanbul, �zmir, Kocaeli 

ve Manisa oldu. Y�l�n ilk 7 

ay�nda toplam ihracat�n yüz-

de 46’s�n� 29 milyar 112 mil-

yon dolarl�k ihracatla �stanbul 

gerçekle�tirdi. �stanbul’un ih-

racat� geçen y�l�n ayn� döne-

minde 25 milyar 301 milyon 

dolar düzeyindeydi. 

16 ilin 7 ayl�k ihracat� 
10 milyon dolar�n alt�nda

 Y�l�n ilk 7 ayl�k döneminde 
16 ilin ihracat� 10 milyon do-
lar�n alt�nda kald�.  Bu iller s�-
ras�yla Ardahan, Bayburt, Bat-
man, Bingöl, Bitlis, Erzincan,  
Gümü�hane, Kars, Kastamonu, 
K�r�kkale, K�r�ehir, Mu�, Siirt, 
Sinop, Tunceli ve Yozgat.

�hracat� 8 il gö�üsledi

ANK�SAD Ostim’de temsilcilik açt� 

��yeri açmaya yeni kriterler getirildi

Ankaral� ��adamlar� ve Sanayicileri Derne�i 
(ANK�SAD), giri�imcilerle temas�n� art�rmak 
ad�na Ostim’de temsilcilik açt�. Temsilcili�in 

aç�l���na çok say�da i�adam� kat�ld�. 
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Hak-�� Ba�kan� Uslu yapt���  aç�k-
lamada, 500 sanayicinin kriz 
döneminde iç talepteki daralma 

ve ihracattaki dü�ü�le paralel olarak üre-
timden sat��lar�n� dü�mesine ra�men kar 
oranlar�n� art�rmalar�n� sadece faizlerin 
ve � nans maliyetlerinin dü�mesi, kam-
biyo gelirlerinin artmas�yla aç�klanama-
yaca��n� vurgulayarak, sözlerine �öyle 
devam etti:
 “500 sanayi kurulu�unun yüzde 31.4 
oran�nda kar art���na ra�men istihdam 
etti�i ki�i say�s�nda ya�anan yüzde 5.1 
oran�ndaki dü�ü� bir zihniyet göster-
gesi olarak yorumlanmal� ve iyi analiz 
edilmelidir, ara�t�rmada öne ç�kan çe-
li�kili sonuçlar kriz telal��� yap�larak 
yarat�lan panik havas�nda faturan�n ça-
l��ana kesildi�ini göstermi�tir.”
 Uslu, �stanbul Sanayi Odas�’n�n 
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuru-
lu�u Ara�t�rmas�’ndaki verilerek dik-
kat çekerek, 2009 y�l�nda 500 sanayi 
kurulu�unun; üretimden sat��lar�n�n 
cari � yatlarla yüzde 13.1, toplam sa-
t�� hâs�lat�n�n yüzde 12.3 oranlar�nda 

dü�tü�ü, brüt katma de�er oranlar�n�n 
yüzde 8 dü�ü�le 91.6 milyar lira olarak 
gerçekle�ti�ini kaydetti.
 Uslu, ara�t�rmayla ihracatlar�n�n 
yüzde 31.7 oran�nda azald���, tüm bu 
olumsuz geli�melere ra�men dönem 
zarar�n�n yüzde 37.1 oran�nda dü�tü-
�ü, dönem kar�n�n yüzde 10.8, dönem 
kar ve zarar toplam�n�n yüzde 31.4, net 
katma de�erin yüzde 6.8 ve temel � -
yatlarla brüt katma de�erin yüzde 6.4 
oran�nda art�� gösterdi�inin ortaya ç�k-
t���n� ifade etti.
 Uslu, istihdam edilen ki�i say�s�n-
da ya�anan genelde yüzde 5.1, özel 
kurulu�larda ise yüzde 6.7 oran�ndaki 
azal��, kar art���n�n sadece faizlerin ve 
� nans maliyetlerinin dü�mesi, kambi-
yo gelirlerinin artmas�yla aç�klanama-
yacak kadar çarp�c�, yak�c� ve vahim 
oldu�una i�aret ederek, i�verenin iç ve 
d�� piyasadaki sat�� politikalar�n�, � yat 
stratejilerini gözden geçirmek, gerekli 
tasarruf tedbirlerini almak yerine ilk ve 
en kolay tedbir olarak i�ten ç�karmalar� 
tercih etti�ini vurgulayan Hak-�� Ba�-
kan� Uslu, bu sonuçlar�n, ya�anan i�ten 
ç�karmalar�n kriz bahanesiyle iyi niyet-
ten uzak bir �ekilde gerçekle�tirildi�i 
yönündeki tespitlerini hakl� ç�kard���n� 
belirtti.

Hak-�� Ba�kan� Uslu sözlerini �öyle 
tamamlad�:
 “Ara�t�rma sonuçlar�n ülkemiz sana-
yicisinin geçmi�ten bugüne miras ka-
lan kal�pla�m�� zihniyetini bir kez daha 
göstermesi aç�s�ndan son derece önem-
lidir. ��verenlerimizin de i�sizli�in azal-
t�lmas�, istihdam�n art�r�lmas�na yönelik 
daha sorumlu davranarak katk�lar�n� ar-
t�rmas�n�, elde ettikleri karlar� yat�r�ma 

dönü�türerek 
yeni istihdam 
alanlar� yarat-
malar�n� bek-
liyoruz.”

HAK-�� Ba�kan� Uslu:

“Fatura  
çal��anlara 

ç�km��”
Hak–�� Genel Ba�kan� Salim Uslu, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 

Kurulu�u Ara�t�rmas�’nda sanayi kurulu�lar�n�n yüzde 31.4 

kar ve yüzde 5.1 istihdam kayb� oranlar�n� an�msatarak, “kriz 

tellall���” yap�larak yarat�lan panik havas�nda faturan�n çal��anlara 

kesildi�inin ortaya ç�kt���n� ifade etti.

Ülkemizde hâkim olan yöne-
tim anlay���, nimetleri külfet 
haline getirme üzerine kur-

gulanm��t�r. Örne�in nüfusumuzun 
genç olmas�, emeklilik, e�itim, tüke-
tim, üretim, gelece�e güvenle bak�� 
aç�s�ndan büyük bir nimettir. Gelin 
görün ki, ülkemizdeki yönetim an-
lay���, nüfusun genç olmas�n� külfete 
çevirmi�tir. Emeklilikte, e�itimde, 
üretimde ve tüketimde sorunlar da� 
gibi biriktirilmekte ve gelece�e gü-
venle bak�� ortadan kaybolmaktad�r. 
Yönetimde emaneti ehline verme-
di�imizden dolay� devaml� k�yamet 
(kriz) atmosferinde ya��yoruz. 

Ülkemizdeki nimetlerden biri de 
kredi kartlar�d�r. Nüfusumuzun genç 
olmas�, bankalar�m�z�n ve i�letmele-
rimizin yeniliklere ve rekabete aç�k 
olmalar� nedeni ile kredi kartlar� 
uygulamas� ülkemizde hem nitelik 
hem de nicelik olarak h�zla yay-
g�nla�maktad�r. Nitekim bu konuda 
bankalar�m�z yarat�c� uygulamalar 
üretmeden dolay� sürekli uluslar 
aras� ödül almakta, takdir toplamak-
tad�rlar. 

Kredi kart� uygulamalar�nda 
i�letmelerimiz, bankalar ve bireyler 
ülkemize faydal� olacak yenilikler 
geli�tirirken, kamu, bu konuda 
köstek olmaya devam etmektedir. 
Kamuyu temsil edenlerden kimisi 
kredi kart kullananlar� ahlaks�zl�kla 
suçlamakta, kimisi bankalar� fahi� 
faizle çal��makla itham etmektedir. 
Maliyemiz kredi kartlar� uygulama-
lar�n� yayg�nla�t�racak en ufak bir 
te�vik getirmemekte, Merkez Ban-
kam�z para yaratma tekeli elinde 
bulunmas�na ra�men kredi kart� ile 
i�lemleri kolayla�t�racak alt yap� ve 
te�vik uygulamamaktad�r. BDDK ise 
geli�tirici de�il, k�s�tlay�c� tedbirler al-
maktad�r. Kamuya yerle�mi� nimeti 
külfete çevirme anlay��� tüm ha�meti 
ile kredi kart� üzerine çullanm�� 
durumdad�r.

Niçin kredi kartlar�n�n üzerine bu 
kadar gidilmektedir? Niçin kredi 
kartlar� bu kadar ilgi toplamakta, 
özellikle politikac�lar ve sivil toplum 
kurulu�lar� sorun üzerinde durmakta-
d�r? Kredi kart�n�n nimetinde dolay�-
d�r. Nas�l m�? Kredi kartlar politika-
c�lara ve sivil toplum kurulu�lar�na 
ölçme imkan� verdi�i için. Kredi 
kartlar� sayesinde kimin ne kadar 
borçlu oldu�u ölçülebilmektedir. 
Tabi i�in ucunda biraz da bankalar 

olunca, bankalar maliyenin mutlak 
kay�t içinde mükellefi olunca sorun 
somut hale gelmektedir. Oysa kredi 
kart� ile harcama yapmad��� ve 
fakat icral�k olan milyonlarca insan 
var. Onlar tüketicilerle esnaf ara-
s�nda oldu�u ve anl�k ölçülemedi�i 
için kimse onlar� konu�mamaktad�r. 
Ölçemedi�in �ey hakk�nda fikir 
yürütemez ve yönetemezsin. Kimse 
onlar�n derdini dertlenmemektedir. 
Onlar Allah’a havale edilmi�tir. 
Kredi kartlar� borçlular�na getirilen 
imkânla, di�er borçlular�n bundan 
faydalanamamas� adaletin neresinde 
durmaktad�r?

Oysa kredi kartlar� ülkemizin 
kronik ekonomik sorunlar�na çözüm 
üretmede en güçlü araçlardan 
biridir. Ülkemizin en büyük sorunu 
ekonomide kay�t d���l�kt�r. Bütçenin 
ve sosyal güvenlik sisteminin temel 
sorunu olan gelir yetersizli�i ancak 
kay�t d���l�k önlenerek çözülebilir. 
Ülkemizde 10 milyon insan kay�t 
d��� çal��makta SGK pirimi ödeme-
mektedir. Di�er tarafta i�letmelerimi-
zin nakit ak���n�n frekans� bozuktur. 
��letmelerimiz alacaklar�n� belgelendir-
mede s�k�nt� çektiklerinden alacaklar�-
n� iskonto ettirememektedir. Bireyler 
olarak da ayl�k harcamalar�m�z�n bir 
plan dâhilinde yapma al��kanl���m�z 
bulunmamaktad�r. Ülkemizde tasarruf 
eksikli�i mevcuttur. Bu nedenle 
yeterince istihdam yarat�lamamakta 
d�� aç�k verilmek zorunda kal�nmak-
ta, bu geli�me de ülkedeki istihdam� 
daha da azaltmaktad�r. K�sacas� 
makro ekonomi planlamas�nda kredi 
kartlar� uygulamas� sihirli bir de�nek 
iken, insanlar�n kafas�na inen bir 
sopa gibi kullan�lmaktad�r. Bu so-
pan�n sap� kamunun elinde ucu ise 
vatanda��n kafas�ndad�r.

Kredi kart� borçlular�na kolayl�klar 
getiren, kredi kart� ile borçlanmayan 
milyonlarca icral�k i�lemleri dikkate 
almayan birtak�m adaletsiz teknik 
uygulamalar� Bakanlar seviyesinde 
kamuoyu ile payla�mak ehliyet 
ve emanet konusunda nerelere 
vard���m�z�n i�aretidir. Sorunlara 
te�his yanl�� kondu�u için tedavi de 
tam olmamaktad�r. Bakanlar�m�zdan 
bekledi�imiz, ülkemizde ödemeler 
sistemi ba�ta olmak üzere büyük 
nimet olan kredi kartlar� uygulama-
lar� konusunda da nimeti nimet gibi 
yap�land�racak a�yar�n� mani efrad�n� 
cami mimarileri hayata geçirmektir.

�e� k ÇALI�KAN

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

Külfetle�en nimet: 
Kredi Kartlar�
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Kurumsal Kaynak Yönetimi 
(ERP) alan�nda çal��an IFS 
(Industrial and Financial 

Systems), ye�il ekonomi sürecinde 
de yer ald�klar�n� aç�klad�. IFS, tara-
f�ndan geli�tirildi�i duyurulan, “Eko 
Ayak �zi Yönetimi Sistemi”nin kar-
bon ayak izi ve çevreye olan di�er 
etkilerini ölçümleme ve azaltma im-
kan� sa�lad��� belirtildi.
 Ye�il ekonomi kavram�n�n bütün 

dünyada öneminin gittikçe artt���n� 
ifade eden IFS, “Tüketici ve toplum-
lar�n çevre konusunda giderek artan 
hassasiyetleri sonucu kurum ve ku-
rulu�larda daha ‘ye�il’ olabilmenin 
yollar�n� ar�yor. Çevre konusunda 
ciddile�en ve kapsam� geni�leyen re-
gülasyonlar, konunun �irketler aç�-
s�ndan önemini artt�r�yor. �irketler 
çevre inisiyati� erini mü�terilerine, 
yat�r�mc�lara, ayn� zamanda kamu 

otoritelerine ve düzenleyici kurum-
lara kar�� belgelemek yükümlülü�ü 
ta��yorlar” de�erlendirmesini yapt�.
“Eko Ayak �zi Yönetim Sistemi”nin 
bu konuda �irketlerin en önemli yar-
d�mc�s� olma potansiyeli ta��d���n� 
belirten IFS, “Eko Ayak �zi Yönetim 
Sistemi, aynen üretim maliyetlerinin 
belirlenmesine benzer �ekilde, üre-
tim ve di�er i� süreçlerinin çevre-
ye olan etkilerini ölçümleyebiliyor. 
Böylece, üretim hatlar�n�n, di�er i� 
birimlerinin ve i�letmenin tümü-
nün çevresel ayak izi ölçümlenmi� 
ve raporlara dökülerek belgelenmi� 
oluyor ayn� zamanda sistem, çevre 
koruma konusunda yap�lan iyile�tir-
meleri de belgelendirebiliyor” aç�k-
lamas�n� yapt�.
 IFS Türkiye Yönetim Kurulu 
Üyesi Ergin Öztürk, “Eko Ayak 
�zi Yönetim Sistemi’nin �irketlerin 
çevreye olan etkilerini ölçümleme 
ve çevreye sa�lad�klar� katk�y� net 

bir �ekilde belgeleme olana�� sa�l�-
yor” diyerek ürünün önemine dikkat 
çekti. Öztürk, “Bu aç�dan IFS Çevre 
Ayak �zi Yönetim Sistemi, bir i�let-
me için di�er ERP uygulamalar� ka-
dar önemlidir. Çevre konusunda du-
yarl���n artmas�yla, bu ürünümüze 
olan ilginin de benzer �ekilde art�� 
gösterece�ini dü�ünüyorum” aç�kla-
mas�nda bulundu.

Fuarlar ve bilimsel faaliyetler 
“kriz” dinlemedi. Türkiye 
genelinde 2009 y�l�nda 36 

bin 55 kültürel ve bilimsel faaliyet 
düzenlendi. Bu faaliyetlerin yüzde 
44’ü bilimsel faaliyetlerden olu�tu. 
2009 y�l�nda düzenlenen bilimsel 
faaliyetler bir önceki y�la göre yüz-
de 4.5 art��la 15 bin 861’e ula��rken, 
fuar say�s� yüzde 35 art��la 178’e 
yükseldi. 
 Türkiye �statistik Kurumu, 2009 
y�l� Kültürel ve Bilimsel Faaliyetler 
Ara�t�rmas�’n� yay�mlad�. Ara�t�r-
mada bakanl�k ve ba�l� kurum ve 
kurulu�lar, valilik, kaymakaml�k, 
belediye, üniversite ile 500 ve daha 

fazla çal��an� olan özel i�yerleri ol-
mak üzere toplam 5 bin 275 birim 
kapsand�. Buna göre 2009 y�l�nda 
gerçekle�tirilen toplam kültürel ve 
bilimsel faaliyetler, 2008 y�l�na göre 
yüzde 2.3 artarak 36 bin 55’e yük-
seldi. 2009 y�l�nda kültürel ve bilim-
sel faaliyetler en fazla üniversiteler 
taraf�ndan düzenlendi. 2008 y�l�nda 
üniversitelerin gerçekle�tirdi�i faa-
liyetlerin toplam faaliyetler içindeki 
pay� yüzde 36.4 iken, 2009 y�l�nda 
bu oran yüzde 36.7 olarak gerçek-
le�ti. 
 2009 y�l�nda kat�l�m�n en yüksek 
oldu�u faaliyetler belediyeler tara-
f�ndan gerçekle�tirildi. 2009 y�l�nda 

kültürel ve bilimsel faaliyetler içe-
risinde en yüksek pay yüzde 44 ile 
bilimsel faaliyetlere ait gerçekle�ti. 
2009 y�l�nda bilimsel faaliyetlerin 
say�s� yüzde 4.5 artarak 15 bin 861’e 
yükseldi. 2009 y�l�nda düzenlenen 
fuar say�s� ise geçen y�la göre yüzde 
35 art��la 132’den 175’e ula�t�. 

Tan�t�m faaliyetleri 
yüzde 8 geriledi

 Geçen y�l görsel-i�itsel gösteriler 
bir önceki y�la göre yüzde 9,festival,  
�enlik, panay�r yüzde 11, tan�t�m faa-
liyetleri ise yüzde 8 geriledi. Yar��ma-
larda ise yüzde 1’lik art�� ya�and�.

Kat�l�mc� say�s� azald�

 2009 y�l�nda gerçekle�tirilen kül-
türel ve bilimsel faaliyetlere kat�l�m-
c� say�s� 2008 y�l�na göre yüzde 5.8 
azalarak 48 milyon 110 bin 153 ki�i 
oldu. Buna kar��n bilimsel faaliyetlere 
kat�lanlar�n say�s� bir önceki y�la göre 
yüzde 4 art�� gösterdi.

Görsel-i�itsel gösterilerin 
say�s� yüzde 8.9 geriledi

 Görsel-i�itsel gösterilerin say�s� 
2009 y�l�nda yüzde 8.9 azalarak 6 bin 
618’e dü�tü. 2009 y�l�nda festival ve 
�enlik faaliyetlerine kat�l�mc� say�s� 
en yüksek seviyede gerçekle�ti. An-
cak 2009 y�l�nda bu faaliyetlere ka-
t�l�mc� say�s� 2008 y�l�na göre yüzde 
0.3 azalarak 17 milyon 534 bin 68 ki�i 

oldu. 2009 y�l�nda, sergi ve kermes 
faaliyetlerinin toplam faaliyetler için-
deki oran� yüzde 7.2 iken faaliyete ka-
t�l�mc� say�s� içindeki oran� ise yüzde 
8.3 oldu. 

Ücretsiz faaliyetlerde art��

 2009 y�l�nda kültürel ve bilimsel 
faaliyetlerden ücretsiz olarak gerçek-
le�tirilenlerin say�s� 2008 y�l�na göre 
yüzde 2.4 artarak 34 bin 81’e yüksel-
di. Ücretsiz faaliyetlere kat�l�mc� say�-
s� 2009 y�l�nda yüzde 3.6 azalarak 43 
milyon 663 bin 210 ki�i oldu. Toplam 
faaliyetlerin yüzde 94.5’i ücretsiz dü-
zenlendi. Faaliyet dönemlerine göre 
kat�l�mc� say�s� incelendi�inde yüzde 
76.4 ile faaliyetlere kat�l�m�n y�lda bir 
kez düzenlenen faaliyetlerde oldu�u 
görüldü.

IFS, taraf�ndan geli�tirildi�i 
duyurulan, “Eko Ayak �zi 

Yönetimi Sistemi”nin karbon 
ayak izi ve çevreye olan 

di�er etkilerini ölçümleme 
ve azaltma imkan� sa�lad��� 

aç�kland�.

Türkiye genelinde 2009 y�l�nda düzenlenen 36 bin 55 kültürel ve bilimsel faaliyetten yüzde 44’ünü bilimsel 
faaliyetler olu�turdu. Geçen y�l bir önceki y�la göre gerçekle�tirilen bilimsel faaliyet say�s� yüzde 4.5 art��la 15 
bin 681’e ula��rken, fuar say�s� ise yüzde 35 art��la 178’e yükseldi.

“Eko Ayak �zi Yönetim Sistemi”

Fuarlar ve bilimsel faaliyetler kriz dinlemedi
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Türk Silahl� Kuvvetleri’nin 
(TSK) ihtiyaçlar�n� yerli kay-
naklardan sa�lanmas� ve Türk 

sanayinin de kalite ve standart aç�s�n-
dan daha yüksek noktalara ula�mas� 
amac�yla düzenlenen TSK Mü�terek 
Malzeme Sergisi, TSK ile Ankara Sa-
nayi Odas� (ASO) aras�nda imzalanan 
protokol kapsam�nda bundan sonra 
sadece Ankara’da düzenlenecek.
 Sergiye ilgiyi art�rmak için ayn� 
tarihlerde Ankara Sanayi Fuar�’n� da 
düzenleyecek olan ASO, kentin fuar 
alan� ihtiyac�n� da gündeme getire-
cek. ASO Ba�kan� Nurettin Özdebir, 
“Ankara savunma sanayinde ciddi 

odak oldu. �zmir’de 
düzenlenen sergiyi 
Ankara’ya çektik. 
Sergide yakla��k 
olarak 1 milyar li-
ral�k ek bir pazar 
olu�acak ve yerli 
kaynaklar�n kulla-
n�lmas�yla ek bir 
tasarruf yap�lacak” 
dedi.

D��a ba��ml�-
l��� azalt�yor

 Ankara Sanayi Odas� 
olarak TSK ile bir sözle�me yapt�klar�n� 
ifade eden Nurettin Özdebir, sergi hak-
k�nda �u bilgileri verdi: “Burada TSK’n�n 
ihtiyac� olan yedek parça a��rl�kl� olmak 
üzere yurtd���ndan tedarik etmi� oldu�u 
malzemelerin yurtiçinden tedariki hedef-
leniyor. Bu tip malzemeler TSK’n�n en-
vanterinde bulunan her türlü arac�n çal���r 
tutulmas� için yurtd���na ba��ml�l�k sa�-
l�yor. TSK’n�n d��ar�ya olan ba��ml�l��� 
azalm�� olacak. 1-10 Ekim tarihlerinde 
düzenlenecek TSK Mü�terek Malzeme 
Sergisi’nde ihtiyaç duyulan 10 bin parça 
sergilenecek. Bunlar� yapabilecek olan 

� rmalar tekli� erini verecekler.”

Sanayi fuar� da var

 Sergiye dikkat çekebilmek için ASO 
olarak Ankara Sanayi Fuar�’n� düzen-
lediklerini de ifade eden Özdebir, “1-5 
Ekim’de serginin hemen yan�nda düzen-
lenecek fuarda a��rl�kl� olarak savunma 
sanayine imalat yapan � rmalar yer ala-
cak” diye konu�tu. 

Ankara’n�n fuar alan� 
ihtiyac� dile gelecek

 ANKARA’da bir fuar alan� olmad�-
��n� kaydeden ASO Ba�kan� Nurettin 
Özdebir, TSK sergisi ve sanayi fuar�n� 
düzenlemek için Sincan’da organize sa-
nayi bölgesinde yer ay�rd�klar�n� söyledi. 
Özdebir, “8 bin metrekare alan� asfaltl�-
yoruz. Çad�rlar kurulacak ve � rmalar�n 
yerleri olacak. Ankara’n�n fuar alan� ih-
tiyac�n� da tekrar dile getirip, Ankara’ya 
yak���r bir fuar alan� kazand�r�lmas�na da 

vesile olaca��na inan�-
yoruz” diye konu�tu.

�DEF’i 
geri istiyoruz

 ANKARA’da fuar 
alan� olmad��� için 
Uluslararas� Savunma 
Sanayi Fuar�’n� (�DEF) 
�stanbul’a kapt�rd�klar�-

n� dile getiren Nurettin Özdebir, “�DEF’in 
tekrar Ankara’ya gelmesini istiyoruz. 
Tek y�llarda �DEF’i çift y�llarda da TSK 
lojistik sergisini düzenleyerek Ankara’y� 
savunma sanayi alan�nda hareketlendir-
meyi hede� iyoruz” dedi. 

�lki Gölcük’te yap�ld�

 Mü�terek ve lojistik sergileri savun-
ma sanayi için gerekli malzemelerin 
yurtiçinden tedarik imkanlar� ara�t�r�-
larak tasarruf, yerli sanayiciye de katk� 
sa�lanmas� amac�yla düzenleniyor. 
 Malzeme sergilerinin ilki 1997 y�-
l�nda Gölcük’te daha sonraki y�llarda 
�stanbul, Ankara ve �zmir olmak üzere 
7 farkl� yerde düzenlendi.
 Daha önce yaln�zca Deniz 
Kuvvetleri’nin ihtiyaçlar�n� kar��la-
mak için gerçekle�tirilen sergi, geçen 
y�l �zmir’de tüm TSK’ye kapsayacak 
�ekilde düzenlendi.

Bu sene 20. y�l�n� kutlayacak olan Plast Eu-
ras�a �stanbul Fuar�,  2-5 Aral�k 2010 ta-
rihleri aras�nda TÜYAP Fuar ve Kongre 

Merkezi Büyükçekmece �stanbul’da plastik sek-
törünü bir araya toplayacak.
 Fuar�n 19 y�l önce ilk kez düzenlendi�inde 
sadece 500 metrekare bir alan� kapsad���n� hat�r-
latan yöneticiler, Plast Eurasia’n�n 2009 y�l�nda 

20.000 metrekare net 
sat�� alan�na ula�mas� 
hem fuarc�l���n hem 
de plastik sektörünün 
gücünü gösterdi�ini 
belirttiler.  
 Avrasya’n�n 
en büyük plastik fuar� 

olan Plast Euras�a �stanbul 2009 Fuar�, 43 ülkeden 
gelen toplam 888 kat�l�mc� � rmay� 74 ülkeden ge-
len 28.442 nitelikli ziyaretçi ile bulu�turdu.

Ostim OSB de kat�l�yor

 Ostim OSB Müdürlü�ü de her y�l oldu�u 
gibi bu y�lda ortak kat�l�mda yer alan � rmalar� 
ile fuara kat�lacak. ARI-�� Forsthoff, Senkron 
Plastik ve ENERKON, Bölge Müdürlü�ü çat�-
s� alt�nda fuara kat�l�m gerçekle�tirecek. Fuara 
kat�lmak isteyen � rmalar�n OSB Müdürlü�ün-
den bilgi alabilecekleri belirtildi. Fuar orga-
nizasyon birimi, fuara düzenlenecek otobüs 
organizasyonu ile Ostimli � rmalar�n fuar� gez-
mesinin sa�lanaca��n�, stantta  ise fuara kat�-
lamayan � rmalar�n tan�t�mlar�n�n yap�laca��n� 
kaydettiler. 

AIREX 2010, 8. Uluslararas� Sivil 
Havac�l�k ve Havalimanlar� Fuar� 
30 Eylül – 3 Ekim tarihleri aras�nda 

Istanbul Atatürk Havaliman�’nda düzenlene-
cek. 
 1996 y�l�ndan beri her iki y�lda bir Türk 
Hava Yollar� sponsorlu�unda düzenlemekte 

olan AIREX, yaln�zca “Sivil Havac�l�k” olan 
içeri�i ile Do�u Avrupa’dan Uzak Do�u’ya 
uzanan bölgedeki en önemli uluslararas� ha-
vac�l�k platformu olma özelli�ine sahip olup, 
endüstri lideri konumundaki dünya üreticile-
rinin kat�l�m� ile gerçekle�tiriliyor.
 Ostim, Savunma ve Havac�l�k Küme-

lenmesi çat�s� alt�nda 
kümedeki � rmalarla 
fuara ortak kat�l�m 
gerçekle�tirecek. Kü-
melenme faaliyetleri 
ve � rma tan�t�mlar�n�n 

yan� s�ra alanda ikili görü�meler organi-
ze edilece�i, sanayicilerin fuar� ziyaret 
edebilmesi için i� gezisi de planlanaca�� 
belirtildi. 
 AIREX ISTANBUL düzenleme ko-
mitesi ad�na yap�lan aç�klamada �u gö-
rü�lere yer verildiB
 “Son y�llarda �stanbul’un dünya ölçe-
�inde bir havac�l�k merkezi olma konu-
muna gelmi� olmas� ve genel olarak Türk 
Sivil Havac�l���’ndaki olumlu geli�meler 
ülkemizin havac�l�k organizasyonu olan 
AIREX ISTANBUL fuar�n�n da ayn� ile-

ri konuma getirilmesini gerekli k�l�yor. 
Bu da, di�er tüm benzer uluslararas� ha-
vac�l�k fuarlar�nda oldu�u gibi, öncelikle 
milli havac�l�k endüstrimizin tüm unsur-
lar�n�n, kapasiteleri ölçeklerinde verece�i 
destekle ile mümkün olabilecektir.”
 Bilgi talepleri ve fuara stantl� kat�l�m 
ba�vurular� için M�NT Fuarc�l�k A.�.’den 
Ekrem Eren ile (312) 446 12 94 numaral� 
telefondan veya elektronik posta ile ee@
mintnet.com adresinden ula�abilecekleri 
aç�kland�.

TSK Mü�terek Malzeme Sergisi 1-10 Ekim tarihleri aras�nda Ankara’da 
aç�lacak. ASO, sergiyle yerli üretim için 1 milyar liral�k ek pazar 
olu�aca��n� belirtirken, Özdebir, “�DEF’i de geri istiyoruz” dedi.

Özdebir: �DEF’i geri istiyoruz

Sivil havac�l�k sektörü, AIREX 2010’da bulu�acak

GENEL FUAR TAKV�M�
A�USTOS – EYLÜL 2010

   Fuar�n Ad� : NALBUR�YE 2010 

     NALBUR�YE &HIRDAVAT FUARI

    Fuar�n Tarihi :16 -19 Eylül 2010

     Yer :�stanbul Fuar Merkezi Ye�ilköy - �stanbul

  Fuar�n Ad� : �STANBUL AMBALAJ

 Fuar�n Tarihi : 16 – 19 Eylül 2010 

 Yer : Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi - �stanbul

  Fuar�n Ad� : �STANBUL GIDA TEK 2010 - 

     6.GIDA TEKNOLOJ�LER� VE GIDA 

     GÜVENL�	� FUARI

  Fuar�n Tarihi : 16 -19 EYLÜL 2010

 Yer : Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi - �stanbul

  Fuar�n Ad� : 2.YAPIDECOR YALOVA 2010

 Fuar�n Tarihi : 16 -19 Eylül 2010

 Yer : Yalova Fuar Alan� - Yalova

  Fuar�n Ad� : PROMOTURK 2010 

    25.ULUSLARARASI PROMOSYON ÜRÜNLER�

 Fuar�n Tarihi : 22 -25 Eylül 2010

 Yer : �stanbul Fuar Merkezi Ye�ilköy - �stanbul

Plast Euras�a �stanbul Fuar�  20. Y�l�nda
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Danet, Türkiye’de G�DMES taraf�ndan verilen “Helal G�da Serti� kas�n�n” ilk sahibi oldu. Danet Genel Müdürü Sait 
Uluçay, helal g�da serti� kas�n�n ihracat faaliyetlerini güçlendirece�ini kaydetti.

“�slam ülkeleri güçlü ekonomiler kurmal�”

TSE’den marka istismar�na s�k� takip

Helal g�da sertifikas�n� ilk kez DANET ald�

Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat 
Ergün, �slam ülkelerinin sahip 
oldu�u potansiyeli tam olarak 

yans�tmad���n� vurgulayarak, “Bu 
manzaray� de�i�tirmemiz ve dünya 
siyasetinde de daha çok söz sahibi ol-
mam�z gerekiyor. �slam ülkeleri olarak 
güçlü ekonomiler ekonomiler kurmak 
mecburiyetindeyiz” dedi.
 Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat Er-
gün, Türk Standartlar� Enstitüsünde, 
�slam Ülkeleri Standartlar ve Metrolo-
ji Enstitüsü (SMIIC) 1’inci Genel Ku-
rul toplant�s�na kat�ld�. Ergün burada 
yapt��� konu�mas�nda “�slam ülkeleri 
olarak sahip oldu�umuz potansiyeli 

tam olarak hayata geçirebilmi� de�i-
liz. Bu manzaray� de�i�tirmemiz ve 
dünya siyasetinde de daha çok söz sa-
hibi olmam�z gerekiyor” dedi. �slam 
ülkelerinin güçlü olmas�n�n dünyan�n 
her yerinde ya�anan birçok adaletsizli-
�e son verece�ini söyleyen Bakan Er-
gün, “Sahip oldu�umuz güçlü gelenek 
bize ekonomik ile ahlak�n birbirinden 
kopuk alanlar olmad���n� gösteriyor. 
Bu gün belki de dünyan�n en çok ihti-
yac�n�n oldu�u �ey ekonomi ve ahlak 
bütünlü�ünün yeniden sa�lanmas�d�r. 
�slam ülkeleri olarak güçlü ekonomi-
ler tesis etmemizin yolu üretime daya-
l� modellerden geçiyor. Ba�ka ülkeler 

tüketim veya spekülasyona yönelik 
ekonomiler kursalar bile biz üretime 
dayal� ekonomiler kurmak mecburiye-
tindeyiz” �eklinde konu�tu.

Sm��c tüzü�ünü 16 ülke imzalad�

 SMIIC tüzü�ünü 16 ülkenin imza-
lad���n� bilgisini veren Ergün, 11 ül-
kenin de tüzü�ü onaylad���n� kaydetti. 
Bu say�n�n h�zla artmas�n� gerekti�ini 
vurgulayan Ergün, SMIIC’nin yapaca-
�� çal��malarla üye ülkeler aras�ndaki 
ticaretin h�z kazanmas�n�n da amaçla-
d���n� ifade etti.

Türk Standardlar� Enstitüsü 
(TSE) Ba�kan� Tahir Büyük-
helvac�gil, “TSE markas�-

n� haks�z yere kullanan ya da TSE 
belgeli � rmalar�n markalar�n� kulla-
narak sahte üretim yapanlara kar�� 
denetimlerimiz s�k� bir �ekilde sürü-
yor” dedi.
 TSE Ba�kan� Büyükhelvac�gil’in, 
y�l içerisinde gerçekle�tirilen ara 

kontrollerle, TSE belgesi verdikleri 
� rmalar�n ürünlerinin standartlara 
uygunluklar�n� denetlediklerini be-
lirtti. Türkiye çap�nda gerçekle�tir-
dikleri denetimler sonucunda, TSE 
markas�n� haks�z yere kullananlar�n 
belgelerini iptal ettiklerini, ürünleri-
nin piyasadan toplat�lmas�n� sa�la-
d�klar�n� kaydeden Büyükhelvac�gil, 
TSE belgeli � rmalar�n markalar�n� 
kullanarak sahte üretim yapanlar 
hakk�nda da hukuki süreç ba�latt�k-
lar�n� bildirdi. 
 En son �stanbul’da yap�lan dene-
timlerde, TSE belgeli piyasan�n önde 
gelen � rmalar�ndan birinin markal� 
ürünlerinin ba�ka bir � rma taraf�ndan 
sahte üretiminin yap�ld���n�n tespit 
edildi�ini belirten Büyükhelvac�gil, 
can, mal ve çevre güvenli�ini tehdit 
eden, yang�nlara sebep olabilecek bu 
üretimin engellendi�ini ve konu ile 
ilgili hukuki sürecin de ba�lat�ld���n� 
ifade etti.
 TSE Ba�kan� Büyükhelvac�gil, tü-
keticilerin ma�duriyetlerinin önlene-
bilmesi, üreticilerin maddi ve manevi 
kay�plar�n�n önüne geçilebilmesi ve 
TSE markas�n�n haks�z yere kulla-
n�m�n�n engellenebilmesi için piyasa 
gözetim ve denetimlerini s�k� bir �e-
kilde sürdüreceklerini vurgulad�. 

S�k� bir denetimden 
sonra belge veriyoruz

 Büyükhelvac�gil, TSE ambleminin 
olu�turdu�u “Bu ürün kalitelidir” alg�-
s�n�n hakk�n� vermek için çal��t�klar�-
n�n alt�n� çizerek, “Üreticilerin bizden 
belge alabilmesi için istenilen kriter-
lere, �artlara mutlaka uymas� gereki-
yor. S�k� bir denetimden sonra yeterli-
li�i varsa belge veriyoruz. Ama belge 
verdikten sonra da ara denetimler ya-

parak TSE geçerlili�ini test ediyoruz. 
O yüzden tüketicilerimiz, TSE belgeli 
ürünleri gönül rahatl��� ile kullana-
biliyorlar” ifadelerini kulland�. TSE 
belgesinin, o ürünün standarda uygun 
oldu�unun ve istenilen �artlarda üre-
tildi�inin göstergesi oldu�unu vurgu-
layan Büyükhelvac�gil, y�l içerisinde, 
Türkiye çap�nda yap�lan denetimleri, 
üretim yerinden al�nan numunelerin 
yan� s�ra, piyasadan sat�n al�nan nu-
muneler üzerinde uygunluk testleri 
yaparak gerçekle�tirdiklerini kaydetti.

Danet, Türkiye’de G�DMES 
taraf�ndan verilen “Helal 
G�da Sertifikas�n�n” ilk fa-

aliyetlerini güçlendirece�ini kay-
detti. Danet’ten yap�lan aç�klamaya 
göre, dünyada 2 trilyon dolar olarak 
ifade edilen “helal pazar�nda” ihra-
cat odakl� pay al�nmas� hedefleni-
yor. Hayvan kesiminde �slamî usul-
lere uygun davran�ld���n� gösteren 
“helal g�da sertifikas�” ile, firman�n 
yurtd���yla olan ba�lant�lar�n� da 

güçlendirmesi öngörülüyor. Danet 
Genel Müdürü Sait Uluçay, helal 
g�da sertifikas�n�n ihracat faaliyet-
lerini güçlendirerek, yurt d���nda 
ya�ayan Müslümanlara ula�may� 
sa�layaca��n� belirtti. Uluçay, �öy-
le devam etti:
 “Danet olarak bugüne kadar ke-
sim ve i�leme konusunda, �slami 
usullere uygun çal��ma hassasiyeti-
mizi en üst düzeyde tutuk. Bu serti-
� ka ile öncelikle bunu tescil ettirdik 

ayr�ca ihracat faaliyetlerinde elimizi 
güçlendiren bir belgeye kavu�tuk. 
Bundan böyle ba�ta Orta Do�u ve 
Orta Asya bölgesi olmak üzere tüm 
dünya Müslümanlar� ve dini hassa-
siyeti olan tüketiciler için de tercih 
edilen bir marka olaca��z. Serti� -
kam�z� ayn� zamanda Dünya Helal 
Konseyi’nin üyesi olan G�MDES’ten 
alarak belgemize uluslararas� tescil 
kazand�rd�k. Amac�m�z bu serti� ka 
ile uluslararas� pazarlara daha kolay 

girmek ve tutunmak. Bunun d���nda 

üzerinde helal g�da amblemi bulu-

nan ürünlerimiz ile de yurt d���nda 

Türkiye’yi temsil edece�iz.”

Tahir BÜYÜKHELVACIG�L
TSE Ba�kan�

Nihat ERGÜN
Sanayi ve Ticaret

Bakan�
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Türkiye’nin enerji talebi artacak

Milletçe kredi bata��nday�z

Uluslararas� Enerji Ajan-
s� Ba�kan� Nabuo Tanaka, 
Türkiye’nin kurulu�a üye 

ülkeler aras�nda orta ve uzun va-
dede enerji talebi en fazla büyüyen 
ülke olabilece�ini bildirdi. Tanaka, 
Türkiye’nin enerji altyap�s�konu-
sunda büyük yat�r�mlara gereksinim 
duydu�unu, elektrik alan�nda reform-
lar�n� ba�ar�l� bir �ekilde sürdürdü-
�ünü, ancak do�al gaz sektöründeki 
reformlar�n h�zland�r�lmas� gerekti-
�ini belirtti. UAE, Türkiye’nin ener-
ji sektöründe ek reformlar ve dü�ük 
karbon ekonomine yönelmesi ko-
nusunda te�vik edildi�ini aç�klad�. 
Tanaka, Türkiye’nin yenilenebilir 
kaynaklardan daha fazla yararlanma 
ve nükleer santral in�a etme planlar� 
için “do�ru yönde at�lm�� net ad�m-
lar” ifadesini de kulland�.
 Uluslararas� Enerji Ajans� (IEA), 
“UEA Ülkelerinin Enerji Politikala-
r� – Türkiye 2009 Gözden Geçirme” 
raporunu aç�klad�. UEA Ba�kan� 
Nabuo Tanaka, raporla ilgili aç�kla-
mas�nda, büyüyen ekonomiye yeter-

li enerji arz� sa�laman�n hükümetin 
temel enerji politika kayg�s� olmay� 
sürdürdü�ünü, ancak Türkiye’nin 
ayn� zamanda enerji politikalar�n�n 
di�er tüm alanlar�nda geçti�imiz y�l-
larda önemli ilerlemeler sa�lad���n� 
belirtti.

Yat�r�ma ihtiyac�n�z var!

 Türkiye’nin enerji altyap�s�nda, 
özellikle de elektrik ve do�al gaz ala-
n�nda, halk�na ula��labilir enerji arz� 
sunabilmek ve h�zl� sürdürülebilir 
bir ekonomik büyüme sa�lamak için 
büyük yat�r�mlara gereksinim duy-
du�u belirtilen raporda, yat�r�mlar� 
çekebilmek için enerji piyasas�ndaki 
reformlar�n devam etmesi gerekti�i 
belirtildi. UEA Ba�kan� Tanaka’n�n, 

Türkiye’nin enerji raporuna ili�kin 
saptamalar�ndan baz�lar� da �öyle: 
“-Elektrik sektörü reformlar� iyi bir 
�ekilde devam ediyor, ancak, do�al 
gaz sektörü reformu daha yava� oldu 
ve h�zland�r�lmas� gerekir.
-Türkiye’nin ba�ar�l� enerji diploma-
sisi hem ülkenin kendisi, hem de ge-
ni� uluslararas� toplumun yarar�na.
-UAE Türkiye’nin küresel enerji gü-
venli�inin iyile�mesinde oynad��� 
rolü kabul ediyor.
-Küresel ölçekte dü�ük karbonlu 
ekonomiye geçme gereksinimimiz 
var, bu enerjiyi  nas�l üretece�imiz 
ve tüketece�imiz ile ilgili bir devrim. 
Uzun vadede hem arz hem de talep 
yönünde enerji verimlili�ini drama-
tik biçimde iyile�tirmek zorunday�z. 
Ayn� zamanda güç üretim ve nakli-

yesini de dekarbonize etmemiz gere-
kir. Türkiye’nin yenilenebilir enerji 
kaynaklar�ndan yararlanmay� art�rma 
ve bir nükleer santral kurma planlar� 
do�ru yönde net ad�mlard�r.
-UAE, Türkiye’nin iklim de�i�ik-
li�iyle mücadele için 2012 rejimi 
sonras�yla ilgili çabalar�n� yo�unla�-
t�rmas�n�, emisyon hede�  olu�turma-
s�n� sa�lamaya çal���yor.”

Petrol stoku ve ithalat uyar�s�

UAE Raporunda Türkiye’nin petrol 
ve gaz gereksiniminin ithalat yoluyla 
kar��land��� ve bu ithalat�n gelecek 
on y�lda yakla��k iki kat�na ç�kabi-
lece�i uyar�s� yap�ld�, Türkiye’nin 
enerji politikas�n�n önemli unsuru-
nu, bölgedeki arz ülkeleriyle olan 
enerji diplomasisinin olu�turdu�u 
belirtildi. Bölgenin dünya petrol ve 
gaz rezervinin yüzde 70’ini kar��-
layan konumda oldu�u kaydedilen 
raporda, “Petrol ve gaz�n çe�itlen-
dirilmi� kaynaklardan güvence al-
t�na al�nmas�na ek olarak ülke yine 
de ülke içinde daha güçlü çözümlere 
odaklanmak zorundad�r. Özellikle 
UAE, Türkiye’yi acil petrol ve do�al 
gaz rezervlerini art�rmas� konusunda 
kapsaml� bir uzun vadeli plan geli�-
tirmesi konusunda te�vik etmektedir. 
Türkiye ayn� zamanda, UAE petrol 
stoklama taahhütleriyle daha fazla 
uyum için, h�zl� bir �ekilde olu�turu-
lacak bir stok tutma ajans�yla müm-
kün olacak kurumsal kapasitesini de 
art�rmal�d�r. UAE üye devletlerinin 
en az 90 günlük petrol ithalat� e�de-
�eri petrol tutmalar� istenmektedir.”

Ev han�m�ndan i�çiye, memurdan 
emekliye, esnaftan sanayiciye 
kadar kredi bata��na saplan�n-

ca, son üç y�lda takibe dü�en kredi tu-
tar� da yakla��k yüzde 100 artm�� oldu. 
2007 y�l�nda 3 milyar 771 milyon 543 
bin TL kredi takibe dü�erken, 2008 y�-
l�nda bu rakam 5 milyar 247 milyon 
805 bin TL oldu, 2009 y�l�nda ise ta-
kipteki kredi 6 milyar 940 milyon 987 
TL’ye ula�t�.
 CHP Denizli Milletvekili Ali R�za 
Ertemür’ün sorusuna Bankac�l�k Dü-
zenleme ve Denetleme Kurulu Ba�-
kan� Tev� k Bilgin’in verdi�i yan�t 
Türkiye’nin kredi haritas�n� gözler 
önüne serdi. 

Üç y�lda yüzde yüz katland�
 

 Tev� k Bilgin’in verdi�i yan�t ile il-
ler baz�nda kulland�r�lan krediler ve ta-

kipteki kredi tutarlar� belirlendi. Buna 
göre; 2007 y�l�nda toplam 3 milyar 
771 milyon 543 bin TL kredi takibe 
dü�tü. Bu rakam 2008 y�l�nda 5 milyar 
247 milyon 805 bin TL’ye ç�kt�. 2009 
y�l�nda ise tavan yaparak 6 milyar 940 
milyon 987 TL’ye ula�t�.

Rekor; tekstil, toptan 
ticaret ve komisyonculukta

 2009’da en çok tekstil ve tekstil 
ürünleri ile toptan ticaret ve komis-
yonculuk alanlar�nda kulland�r�lan 
krediler takibe dü�tü. Tekstilde 1 
milyar 678 milyon 749 bin TL, top-
tan ticaret ve komisyonculukta ise 1 
milyar 606 bin 830 bin TL kredi ta-
kipte yer ald�. �n�aat alan�nda 1 mil-
yar 183 milyon 325 bin TL, metal ve 
i�lenmi� madende 391 milyon 194 
bin TL, � nansal kurulu�larda 123 

milyon 966 bin TL, turizmde 276 
milyon 16 bin TL, ziraat ve bal�kç�-
l�kta 941 milyon 356 bin TL takibe 
dü�tü. 

Rekor istanbul’da, 
tunceli son s�rada

 Kredi bata��nda ilk s�ray� �stan-
bul ald�. �stanbul’u Ankara ve �zmir 
takip etti. �stanbul’da 2009’da g�da, 
me�rubat ve tütünde 304 milyon 177 
bin TL, in�aatta 481 milyon 935 bin 
TL, metal ve i�lenmi� madende 175 
milyon 131 bin TL, finansal kuru-
lu�larda 99 milyon 27 bin TL, teks-
til ve tekstil ürünlerinde 848 milyon 
979 bin TL, toptan ticaret ve komis-
yonculukta 564 milyon 130 bin TL, 
turizmde 124 milyon 823 bin TL, 
ziraat ve bankac�l�kta 64 milyon 
987 bin TL kredi takibe dü�tü.Tun-

celi ise kredide takibe dü�en iller 
s�ralamas�nda son s�rada yerini ald�. 
Tunceli’de g�da, metal ve i�lenmi� 
maden, finansal kurulu�lar, tekstil 
de takibe dü�en kredi yer almad�. 
Turizmde ise takipteki kredi tutar� bin 
TL oldu.

 Uluslararas� Enerji 

Ajans�’n�n “Türkiye 2009 

Gözden Geçirme Raporu” 

aç�kland�. Raporda 

UAE’nin Türkiye’yi enerji 

sektöründe ek reformlar 

yapmas� ve dü�ük karbon 

ekonomisine yönelmesi 

konusunda te�vik etti�i 

belirtildi.
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Borçlu belediyelere ye�il ���k

��’TE KOB� ye ‘Üstün Ba�ar�’ ödülü

“�malat sanayi küçük ve teknolojisi dü�ük”

Maliye Bakan� Mehmet �im�ek, 
nüfusu 2 binin alt�nda buluna 
borçlu, mallar�na haciz kon-

mu� ve bu nedenle çal��anlar�n ve beledi-
ye ba�kanlar�n�n maa� alamad��� beledi-
yeler için ye�il ���k yakt�. Maliye Bakan�, 
“�çi�leri Bakanl��� ile Maliye Bakanl��� 
ve Hazine bir araya gelip bu gelir pay-
lar�nda bir düzenleme yap�p belki bu 
konuda bir ad�m at�labilir” dedi. Maliye 
Bakan�, bu konuda gelir paylar�ndaki 
payla��mda bir düzenlemeye gidilebile-
ce�ine de i�aret etti. 

Mallar� hacizli ba�kanlar maa� 
alm�yor ve maa� veremiyor

 MHP Kütahya Milletvekili Alim I��k, 
TBMM’nin son gününde yapt��� konu�-
mada borçlu belediyelerin durumunu 
gündeme getirdi. I��k, Maliye Bakan� 

Mehmet �im�ek’e, “Say�n Bakan, özel-
likle nüfusu 2 binin alt�nda bulunan 
birçok belediyemizde, belediyenin ta-
��n�r ya da ta��nmaz mallar�na haciz 
konmu� durumdad�r. Bu belediyelerde 
ba�kanl�k yapan belediye ba�kanlar� 
maa� alamad�klar� gibi, çal��t�rd�kla-
r� personelin de maa�lar�n� ödeyemez 
durumdad�rlar. Bunlar�n probleminin 
çözümü konusunda bu torba yasaya 
bir önergeyle ekleme yap�labilir mi?” 
diye sordu.

Bakan’dan ye�il ���k

 MHP’li I��k’�n sorusunu yan�tlayan 
Maliye Bakan� da, “Ben bunlar�n fark�n-
day�m ve bana da s�k s�k yans�yor bu. 
Dolay�s�yla, yine �çi�leri Bakanl��� ile 
Maliye Bakanl��� ve Hazine bir araya 
gelip bu gelir paylar�nda bir düzenleme 

yap�p belki bu konuda bir ad�m at�labi-
lir” diyerek ye�il ���k yakt�.

“Nüfusu 2 binin alt�nda olan 
belediyeler kapat�lmal�”

 Borçlu belediyelere önce ye�il ���k yakan 
Maliye Bakan�, ard�ndan as�l çözümün ise nü-
fusu 2 binin alt�na dü�mü� olan belediyelerin 
kapat�lmas� oldu�una dikkat çekerek, “Yani 
bunlar kapat�lsa daha iyi hizmet üretilebilir yak-
la��m�nday�z” dedi. Nüfusu 2 binin alt�nda olan 

yerlerin hizmet üretmede de s�k�nt� ya�ad���-
na dikkat çeken Maliye Bakan�, �öyle dedi:
 “Mali s�k�nt� olmasa dahi, bu tür birimle-
rin �ehir planlamac�s� veya kent planlamac�-
s�, ne bileyim, uzman eleman istihdam�, do�-
ru düzgün bir makine park�na sahip olmas� 
olas�l��� k�smen dü�üktür. O nedenle, biz 
hükümet olarak dedik ki: ‘Bunlar�, nüfusu 2 
binin alt�na dü�mü� olan belediyeleri kapata-
l�m.’ Yani bunlar kapat�lsa daha iyi hizmet 
üretilebilir yakla��m�nday�z.”

�� Bankas� n�n KOB�’lere özel olarak 
haz�rlad��� internet sitesi ‘istekobi.
com.tr’, web sitesi tasar�m�nda üst 

standartlar� belirlemeyi ve tasar�mc�la-
r�n ba�ar�l� çal��malar�n� ödüllendirmeyi 
amaçlayan Interactive Media Council 
taraf�ndan ‘Üstün Ba�ar�’ ödülüne lay�k 
görüldü.
 �� Bankas�’n�n KOB�’lere özel sitesi 
��’TE KOB�, Interactive Media Council’in 
“Üstün Ba�ar�” ödülünü kazand�. Ulusla-
raras� standartlarda profesyonel projeleri, 
tasar�m, içerik, fonksiyonellik ve kullan�c� 

dostu olma gibi kriterler üzerinden de�er-

lendiren Interactive Media Awards 2010 

yar��mas�nda istekobi.com.tr, B2B kate-

gorisinde “Outstanding Achievement” 

ödülüne lay�k görüldü.

 MagiClick Digital Solutions taraf�ndan 

web 2.0 çizgisinde kullan�c� dostu ve yeni-

likçi tasar�m�yla haz�rlanan, Dünya Gaze-

tesi deste�inde olu�turulan içeri�i ile tüm 

kullan�c�lar�na keyi� i bir internet deneyimi 

sunan ��’TE KOB�, 31 A�ustos 2009 tari-

hinde yay�na ba�lad�.

KOB�’lerin ihtiyaç duydu-
�u tüm bilgiler bu sitede

 Ba�ta KOB�’ler olmak üzere, ticari 
kesimin bilgi edinmesine, geli�imi-
ne katk� sa�layan, KOB�’lerin ba�ar� 
hikâyelerine ili�kin tan�t�m � lmlerini 
içeren, en güncel konular�n ve haber-
lerin payla��ld���, yol gösterici bir site 
olan ��’TE KOB�, 7 ayl�k süre içinde 

14.500 üyeye ula�t�.
 Güncel haber, makale ve video içeri�i, 
farkl� sektörlere odakl� yakla��m�, uzman 
deste�i ve � rmalara yönelik çe�itli araç-
lar�yla k�sa sürede ilgi oda�� olmay� ba�a-
ran ��’TE KOB�, üyelerine interaktif bir 
dan��manl�k ve bilgi payla��m� hizmeti 
de sunuyor. 
KOB� Pazar�
 Siteye üye olmak suretiyle farkl� sek-
törlerde faaliyet gösteren birçok � rma, 
detayl� bir biçimde kendilerini tan�tma 
imkân� bulduklar� KOB� PAZARI ortak 

çat�s� alt�nda bulu�arak, ücretsiz verdik-
leri ilanlar ile di�er üyelere ve ziyaret-
çilere kolayca eri�ebiliyor; kampanya-
lar�n�, ürün ve hizmetlerini duyurma 
f�rsat�n� yakal�yor.

Bilgiye kesintisiz eri�im

 ��’TE KOB�’yi takip eden KOB�’ler, 
uzmanlara soru yöneltebiliyor. Ayr�-
ca çe�itli sektör temsilcilerinin ve uz-
manlar�n görü� ve yorumlar�na ili�kin 
videolar�, yaz�l� içerikleri takip edebi-
liyorlar. Bununla birlikte özel sayfalar 
olu�turarak � rmalar�n�n tan�t�mlar�n� ya-
pabiliyor, özel olarak derlenen haberlere 
ula�abiliyor, ara�t�rma ve raporlardan 
faydalanabiliyorlar.
 KOB�’lerin ba�ar� hikâyelerini içeren 
tan�t�m � lmlerinin de izlendi�i sitede �� 
Bankas�’n�n ürün, hizmet ve faaliyetleri-
ne ili�kin detayl� bilgiler de yer al�yor.

Türkiye’nin milli gelirinin 
yüzde 23’ünü sa�layan ima-
lat sanayii, küçük ölçekli 

i�letmelerden olu�uyor ve dü�ük 
teknolojiye dayal� üretim yap�yor.
 ��letmelerin yüzde 94’ü 1 ile 19 
çal��an� olan i�letmelerden meydana 
gelirken, sadece yüz binde 4’ünde 
5 bin ve üzerinde çal��an bulunu-
yor. Dü�ük teknolojiye sahip olan 
imalat sanayiinde gerçekle�tirilen 
üretimin yüzde 40’� dü�ük teknolo-

ji mallardan, yüzde 4’ü ise yüksek 
teknoloji mallar�ndan olu�uyor. An-
kara Ticaret Odas�’n�n �malat�n Gö-
rünümü Raporu” yay�mland�. Tür-

kiye �statistik Kurumu’nun (TÜ�K) 
mevcut veri setinden yararlanarak 
haz�rlanan Rapora göre, imalat sa-
nayiinin yüzde 94’ü 1 ile 19 çal��an� 

olan i�letmelerden olu�uyor. �malat 
sanayiinde 20 ile 49 çal��an� olan 
i�letmelerin tüm i�letmelere oran� 
yüzde 3.8 iken 50 ile 99 çal��an� 
olan i�letmelerin oran� yüzde 1 dü-
zeyinde bulunuyor. Büyük ölçekli 
� rmalar�n oran� ise çok daha dü�ük 
bulunuyor. �malat sanayi i�letmele-
rinin sadece yüz binde 4’ü 5 bin ve 
üzeri çal��an� bulunan i�letmelerden 
olu�uyor. ��letmelerde ortalama ça-
l��an say�s� ise 9 düzeyinde.

Maliye Bakan� Mehmet �im�ek, nüfusu 2 binin 
alt�nda bulunan borçlu, mallar�na haciz konmu� ve 

bu nedenle çal��anlar�n ve belediye ba�kanlar�n�n 
maa� alamad��� belediyeler için ye�il ���k yakt�. 

Sanayi ve Ticaret Bakan� 
Nihat Ergün, Elektrik ve 
Elektronik Sektörünün, 
2023 y�l�nda 45 milyar 

dolar ihracat yapmas�n� 
hedeflediklerini bildirdi.

Mehmet �im�ek
Maliye Bakan�
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“Adli Muhasebeciler”geliyor

Mesleki e�itim alanlar�n primini devlet ödeyecek

�stanbul Serbest Muhasebece Mali 
Mü�avirler Odas� (�SMMMO) Ba�-
kan� Yahya Ar�kan  kurumsal çat�-

lar� alt�nda hizmet veren Akademi’de 
verilen serti� ka programlar� sonras� i� 
hayat�nda çok yak�nda “dedektif gibi 
hile verisi toplayan” muhasebecilerle 
kar��la��laca��n� aktard�. 
 Ar�kan, �SMMMO Akademi bün-
yesinde gerçekle�tirilen programda 
75 muhasebeci ve mali mü�avirin e�i-
tim gördü�ünü an�msatarak, ABD’de 
Al Capone’u yakalayan me�hur 
adli muhasebeci örne�inde oldu�u 
gibi,Türkiye’de de i�letmelerde hile-
lerin önlenmesi ve ortaya ç�kar�lma-
s�na yönelik çal��ma örneklerinin çok 
yak�nda görülmeye ba�lanaca��n� kay-
detti. Uzmanlar�n, mahkemelere yö-
nelik �ahitlik, dava destek dan��man-
l���, tara� ar aras�nda olu�an sorunlar� 
çözme gibi hizmet verece�ini belirten 
Ar�kan, tüm dünyada muhasebe ve de-

netim alan�nda uzmanl�k alan� olan bu 
hizmetin Türkiye’nin i� hayat�nda da 
vazgeçilmez bir biçimde hayat bulaca-
��n� vurgulad�. Dünyan�n �irket skan-
dallar� ve krizlerle çalkaland��� bir 
konjonktürde, giderek artan  hileli mal 
raporlamalar� ya�and���, ki�isel çal��an 
hileleri ve yolsuzluklar�n toplumun her 
kesimine zarar verdi�inin aç�k oldu�u-
nu ifade eden Ar�kan, yap�lan hilelerin 
“i�letmelerde varl�klar�n ki�isel amaç-
l� kullan�m�” ile “mali tablolar�n hileli 
biçimlerde düzenlenmesi” �eklinde 
özetlenebilece�ini kaydetti. 
 �SMMMO Ba�kan� Yahya Ar�kan, 
verilen serti� ka program�nda bu ko-
nuda alan�nda uzman Prof. Dr. Nejat 
Bozkurt’un koordinatörlü�ünde aka-
demisyenlerin ders verdi�ini aktararak 
�u ifadeleri kulland�: 
“Bu kapsamda serti� ka alacak meslek 
mensuplar�n�n, ara�t�rmac� muhase-
beci, hile denetçisi veya incelemecisi 

olarak çal��arak bir çok alanda hizmet 
verecektir. Bunlar� özetle; i�letme ça-
l��anlar� taraf�ndan i�letmelere kar�� 
yap�lan hileler, beyaz yakal�lar taraf�n-
dan i�lenen suçlar, mali tablo hileleri, 
yat�r�mlarla ilgili hileler, ticari rü�vet-
ler ve komisyonlar, banka i�lemleri ile 
ilgili hileler, elektronik fon transferi 
hileleri, kredi kart�  hileleri, bilgisa-
yar hilelere, internet yoluyla yap�lan 
hileler, i�letmelerin hile riskini ölçme 
ve de�erlendirme, i�letmelerde hileyi 
önlemeye yönelik çal��malara destek 
�eklinde s�ralamak mümkün.”
 Ar�kan ara�t�rmalara göre “olas� 
hile biçimlerini” ise �öyle aç�klad�:
- Tahsil edilen nakdin, i�letmenin ka-
y�tlar�na sokulmadan zimmete geçiril-
mesi,
- ��letmenin kay�tlar�ndaki nakdin 
zimmete geçirilmesi,
- Yetkisiz ve uygun olmayan iskonto 
yap�lmas�,

- Gerçek olmayan borçlar yaratarak 
ödemelerini alma,
- Stok ve hurda h�rs�zl���,
- O� s malzemeleri ve sabit varl�k h�r-
s�zl���,
- Gerçek olmayan harca ödemelerinin 
kendine yönlendirilmesi,
- Gider kalemlerini �i�irme,
- ��letme varl�klar�n� �ahsi amaç için 
kullanma,
- Gere�inden fazla sipari� vererek yarar 
sa�lama,
- Hayali çal��anlar yaratarak yap�lan 
ödemeleri zimmete geçirme.

Çal��anlar�n yüzde 30’u ilk 
üç y�l�nda yolsuzluk yap�yor

 Ar�kan, çal��anlar� hile yapmaya iten 
bask� unsurlar�n�n ise 3 ana grupta top-
land���n� vurgulayarak, bunlar�n; “mali 
içerikli bask�lar”, “kötü al��kanl�klardan 
do�an bask�lar” ve “i�le ilgili bask�lar” 
oldu�unu kaydetti. �SMMMO Ba�ka-
n�, yap�lan ara�t�rmalarda, çal��anlar�n 
ortalama yüzde 30’unun ilk üç y�l�nda 
yolsuzluk yapt�klar�n�, yüzde 70’inin 
ise i� ya�amlar�n�n 4-35’nci y�llar� 
aras�nda hileli i�lemlere bula�t�klar�n� 
belirtti. Ar�kan mali içerikli bask�lar 
konusunda “ki�iler neden hile yap�yor” 
sorusuna 5 ana ba�l�kta toplanaca��n� 
ifade ederek �unlar� s�ralad�:
 “Para h�rs� ve açgözlülük, güzel ya-
�ama iste�i, yüksek tutarlarda ki�isel 
borçlar, yüksek tutarl� sa�l�k harcama-
lar�, beklenmeyen mali gereksinimler.”

Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat 

Ergün, i�sizlere ve i�verenlere 

yeni bir müjde verdi. �stihdam 

ile mesleki e�itim ili�kisinin güçlen-

dirilmesi için çal��malar�n�n Bakanlar 

Kurulu’nda imzaya aç�ld���n� söyleyen 

Ergün, “Mesleki yeterlilik belgesine 

sahip ki�ilerin istihdam edilmesi halin-

de 1 y�l süreyle i�veren paylar�n�n Ha-

zine ödeyecek. Mesleki teknik e�itimi 

tamamlam�� ve mesleki belgesi olan 

ki�ilerin primlerinin de 18 ay süreyle 

Hazinece kar��lanmas� gibi unsurlar 

var” dedi.

 Sanayi ve Ticaret Bakan� Ni-

hat Ergün, Hilton Otel’de Büyüyen 

Anadolu’ya Kredi Kolayl�klar� Projesi 

tan�t�m toplant�s� öncesinde gazetecile-

rin sorular�n� cevaplad�. Yüzde 12 ye 
gerileyen i�sizlik rakamlar�n�n sorulma-
s� üzerine Ergün, geçen y�l yüzde 16 ya 
kadar ç�kan i�sizli�in ekonomideki to-
parlanman�n ard�ndan dü�ü�e geçti�ini 
belirtti. Büyümenin i�sizlik üzerindeki 
yans�malar�n�n 2010 y�l�ndan itibaren 
görülmeye ba�land���na vurgu yapan 
Sanayi Bakan�, “May�s, haziran ve tem-
muz ay� rakamlar� geldi�inde bunun 
yüzde 10 seviyelerine geldi�ini görme 
�ans�na sahip olaca��z. Birinci çeyrekte 
yüzde 11,6 l�k büyüme i�sizli�in a�a-
��ya do�ru indi�inin var oldu�unu gös-
terdi. Nisan ay�nda bunu görme �ans�na 
sahip olduk.” dedi.
 �stihdam Paketi ve Ulusal �stihdam 
Stratejisi çal��malar� hakk�ndaki soru-
lar� da cevaplayan Bakan Ergün, iki ça-
l��man�n paralel yürüdü�ünü ifade etti. 
�stihdam Mesleki E�itim Belgesi’nin 
Bakanlar Kurulu’nda imzaya aç�ld���n� 
vurgularken, Ba�bakan Erdo�an’�n im-
zas�ndan sonra belgenin getirdiklerinin 
aç�klanaca��n� kaydetti. Ulusal �stih-

dam Stratejisi çal��mas� da son noktaya 

geldi�ini söyleyen Ergün, strateji bel-

gesinin çok daha kapsaml� çok de�i�ik 

alanlar� içine ald���n� dört be� ba�l�k 

alt�nda önemli çal��malar bulundu�unu 

aktard�.

 ‘��siz ve i�verenlere dönük yeni 

te�vikler var m�?’ sorusuna Ergün, is-

tihdam mesleki e�itim ili�kisinin güç-

lendirilmesi maksad�yla önemli düzen-

lemeler getirildi�ini ifade etti. Ergün’ün 

verdi�i bilgiye göre i�sizlerin mesleki 

e�itim ve yeterlilik belgeleri istihdam-

da büyük avantajlar sa�layacak. Sa-

nayi Bakan� getirilen yenilikleri �öyle 

aç�klad�: “Mesleki yeterlilik belgesine 

sahip ki�ilerin istihdam edilmesi halin-

de 1 y�l süreyle i�veren paylar� Hazine 

taraf�ndan kar��lanacak. Mesleki teknik 

e�itimi tamamlam�� ve mesleki belgesi 

olan ki�ilerin 18 ay süreyle Hazine’ce 

kar��lanmas� gibi unsurlar var. Bunlar 

Bakanlar Kurulu imzalar�ndan sonra 

yürürlü�e girecek.

�SMMMO Ba�kan� Yahya 
Ar�kan akademik e�itimini 
verdikleri “Ba��ms�z Adli 

Muhasebe Uzmanl���”, 
serti� ka program�yla, i� 
hayat�nda dedektif gibi 
hile verisi toplayan adli 

muhasebecilerin hizmet 
vermeye ba�lamas�na az 

kald���n� belirtti.






