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Küreselletikçe yoksulluk artyor
M

illi Prodüktivite Merkezi tarafndan yaplan bir
aratrmaya göre; hayatn
her alannda büyük deiimler getiren küreselleme süreci, ülkelere
ekonomik, siyasal ve sosyal açdan
baz gelimeleri vaat etse de ayn
zamanda yoksulluun art gibi çeitli olumsuz sonuçlar beraberinde
getiriyor.
Aratrmada, küreselleme sürecinin yoksulluk ile ilikisi tanmlanrken üzerinde durulmas gereken
en önemli noktann küresellemenin
beraberinde getirdii uluslararas
kurulular ve bunlarn azgelimi
ya da gelimekte olan ülkelerde uygulad yapsal uyum programlar
olduu kaydedildi.
Aratrmada, yapsal uyum programlarnn reel ücretlerin dümesine neden olurken, iini kaybeden insanlarn saysnn artmas da

ücretlerdeki düüünün arttnn
tespit edildii kaydedildi. Çalan
kesim için alternatif emek gücünü
oluturan isizlerin tehdit unsuru
haline geldii belirten aratrmada,
“Çünkü çok düük ücret karlnda çalmay isiz kalmaya tercih
etmektedirler” denildi.

Küresellemenin
“yeni” yoksullar
Küresellemenin az sayda insana
refah salarken dünya nüfusunun büyük bir bölümünü yoksul braktnn
tespit edildii aratrmada, “Uygulanan
politikalar ile hem ülkeler içinde hem
de ülkeler arasnda eitsizlik derinlemi ve zengin ile yoksul arasndaki
uçurum artmtr. Yirminci yüzyln
banda kii bana düen gayri sa
yurtiçi haslada en zengin ile en yoksul arasndaki fark 22’ye 1 iken 2000
ylna gelindiinde bu fark 267’ye 1’e

kadar yükselmitir. Daha fazla zenginlik getirecei varsaylan küreselleme,
bütün dünyada yoksulluun artmasna
neden olmu ve bu süreçte uygulanan
iktisadi ve sosyal politikalar sonucunda
pek çok insan isiz kalmtr. Bu insanlar ‘yeni yoksullar’ olarak adlandrlan
kesimi oluturmutur. Yeni yoksullar
önceden yoksul olmayp, yeni iktisadi
ve sosyal yaplanmalarn olumas son-

rasnda yoksullaanlar ifade etmektedir. Yeni yoksullar geleneksel yoksullardan ayran en temel özellik, gelir
azl nedeniyle tüketime katlamamalar ve toplumdan dlanmalardr. Yeni
yoksullar, isizlik nedeniyle ekonomik
yapdan dlanmann yannda sosyal ve
siyasal olarak da kenarda kalan, dlanan tabakaya karlk gelmektedir” ifadeleri kullanld.

Dünya ekonomisi stanbul’da tartlacak

D

ünya ekonomisinin sürdürülebilirlik rotasn belirlemeyi hedefleyen ve T.C. Merkez Bankas
ev sahipliinde 27-29 Eylül tarihleri
arasnda stanbul’da düzenlenecek olan
Global Ekonomik Sempozyum’da
(GES) üretilecek çözüm önerileri IMF,
OECD, Dünya Bankas ve Birlemi
Milletler bata olmak üzere uluslararas
kurululara bir rapor olarak sunulacak.
Politika, i dünyas, akademi, sivil toplum örgütleri, Nobel ödül sahipleri ve
dünya ekonomisine yön veren dünyaca
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tannm kir önderleri, Global Ekonomik Sempozyum (GES)çerçevesinde
stanbul’da bir araya gelerek, “sistem
riskleri karsnda sürdürülebilirlie yönelik” çözümler gelitirecek. Toplantya
dünyann çeitli bölgelerinden 400’e
yakn katlmc beklenirken, üç Nobel ödüllü ekonomist de stanbul’daki
sempozyumda görülerini açklayacak.
Dünya ekonomisinin sürdürülebilirlik
rotasn belirlemeyi hedeeyen ve T.C.
Merkez Bankas ev sahipliinde 2729 Eylül tarihleri arasnda stanbul’da

düzenlenecek olan Global Ekonomik
Sempozyum’da (GES) üretilecek çözüm
önerileri IMF, OECD, Dünya Bankas

ve Birlemi Milletler bata olmak üzere
uluslararas kurululara bir rapor olarak
sunulacak.
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Türkiye rekabette alt sralardan kurtulamyor

Dünya Ekonomik Forumu tarafndan yaymlanan 2010-2011 Küresel Rekabet Listesi’nde Türkiye,
geçen ylki performansn koruyarak 61’nci oldu. Dünyann en rekabetçi ülkesi ise, sviçre.

T

ürkiye, 2010-2011 dünya rekabet liginde geçen yldaki performansn koruyarak 61. oldu.
Dünya Ekonomik Forumu tarafndan
yaymlanan 2010-2011 Küresel Rekabet
Listesi’nin ilk üç srasnda sviçre, sveç
ve Singapur bulunuyor.
Dünya Ekonomik Forumu tarafndan
Pekin’de açklanan 2010-2011 Küresel
Rekabet Raporu, 2009-2010 sralamas

olduu gibi bu yl
da en rekabetçi ülkenin sviçre olduunu gösterdi.
Geçen ylda
birincilii sviçre’ye
kaptrp ancak ikinci olabilen ABD
ise, bu defa da sveç ve Singapur’un
da gerisine düerek
dördüncülük ile yetinmek zorunda kald.
ABD’nin, küresel rekabet listesinde
4. sraya gerilemesinin, makroekonomik
dengesizliklere ek olarak kamu ve özel
kurularn zayamas ile nansal piyasalarnn durumuna ilikin kayglarn
sürmesi gibi faktörlerden kaynakland
belirtiliyor.
139 ülkenin deerlendirildii Küresel Rekabet Listesi’nin ilk 10 srasnda
ayrca Almanya, Japonya, Finlandiya,

TÜBTAK BLGEM kuruldu
TÜBTAK bünyesinde yer alan TÜBTAK Ulusal Elektronik ve
Kriptoloji Aratrma Enstitüsü ile Biliim Teknolojileri Ensitüsü
güçlerini TÜBTAK BLGEM çats altnda birletirdi.

T

ürkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu
(TÜBTAK) bünyesinde yer
alan TÜBTAK Ulusal Elektronik ve
Kriptoloji Aratrma Enstitüsü (UEKAE) ile daha önce TÜBTAK Marmara Aratrma Merkezi’ne (MAM)
bal olarak faaliyet gösteren Biliim
Teknolojileri Ensitüsü (BTE) güçlerini TÜBTAK BLGEM çats altnda birletirdi.
TÜBTAK’tan yaplan yazl açklamada, TÜBTAK bünyesinde yer
alan TÜBTAK UEKAE ile daha
önce TÜBTAK MAM’a bal olarak
faaliyet gösteren BTE’nin güçlerini TÜBTAK BLGEM çats altnda birletii açkland. Açklamada,
böylece bin 200 kiiyi aan insan
kaynayla, güvenlik ve biliim teknolojileri alanlarnda Türkiye’nin en
büyük ve en yetkin Ar-Ge yaplanmas hayata geçirildii kaydedildi.
Açklamada, TÜBTAK BLGEM’in
faaliyet alanlar ve projeleri; elektronik, elektromanyetik, optik, akustik
sistemler, kriptoloji, elektronik harp,
sensör sistemleri, benzetim ve modelleme, platform entegrasyon teknolojileri, yazlm ve yazlm mimarileri,

dorulama ve geçerleme teknikleri,
veri madencilii, güvenlik kritik yazlm gelitirme, ilgi ve a teknolojileri, bilgi ve a güvenlii gibi alanlarda
odakland ifade edildi. Açklamada, TÜBTAK BLGEM’in temel çalma ilkesinin ise ulusal kaynaklarla
ulusal teknolojilerin gelitirilmesini hedeni oluturduu kaydedildi.
Açklamada u ifadelere yer verildi:
“TÜBTAK BLGEM’i oluturan
enstitüler ve bal bölümleri, günümüze kadar bu alanlarda bata savunma sektörü olmak üzere, kamu
kurumlar ve özel sektör için önemli
sayda ve büyük ölçekte projeler gerçekletirdi. Bu enstitülerin gelitirdii birçok ürün halen NATO ve dost
ülkeler tarafndan da kullanlyor.
TÜBTAK BLGEM proje ve baarlaryla, Türkiye snrlarn aarak
dünya çapnda teknolojiye yön veren
bir mükemmellik merkezi olma hedeyle, Türkiye’nin gurur kaynaklar
arasndaki yerini alacak. Söz konusu
enstitülerin tek bir merkez altnda
birlemeleri ile çalmalarn ivme kazanmas ve dolaysyla Türkiye’nin
Ar-Ge’sinin kazançl çkmas hedefleniyor.”

Hollanda, Danimarka ve Kanada da yer
alyor.
Bu arada, ngiltere’nin 12. srail’in
ise 24. olduu listede balca yükselen
ekonomilerin arasnda en iyi performans gösteren Çin Halk Cumhuriyeti, 27.
olurken Hindistan 51., Brezilya, 58. ve
Rusya 63. srada bulunuyor. Ciddi bir
ekonomik krizin yaand Yunanistan,
iki basamak düüü ile 83. iken çok büyük bir trman gösteren Vietnam da,
75. sradan 59. sraya çkarak, 61. sray
koruyan Türkiye’yi de geride brakt.
Türkiye’den iyi bir performans gösteren ülkeler arasnda 40. sradan 32. sraya yükselen Afrika ülkelerinden Tunus
ve 46.’tan 39. sraya trmanan Polonya
da var.

Dier ilginç bulgular
2010-2011
Küresel
Rekabet
Raporu’ndaki veri ve tablolar da, söz
konusu 139 ülkenin da çok sayda alan-

daki performanslarn da gözler önüne
seriyor. Singapur’un birincilii elde ettii, ihracatn GSYH’a oran tablosunda
Türkiye 106. iken, Hong-Kong’un liste
ba çektii ithalat-GSYH oran sralamasnda ise 117. oldu.
Satn alma gücü paritesine göre, Türkiye 139 ülke arasnda 16 srada yer alyor. Birincilik ise ABD’nin elinde bulunuyor. D pazar büyüklüüne ilikin
tabloda ise, Çin birinci iken Türkiye 28.
geldi. Türkiye, iç pazar büyüklüü sralamasnda ise 16. oldu. Bu listenin banda ABD var. Bankaclk sektörünün
salamlnn deerlendirildii tabloda
da Kanada birinci, Türkiye ise, 36. oldu.
Kadnlarn erkeklere göre igücüne katlma oranna ilikin tabloda Afrika ülkelerinden Mozambik liste banda bulunuyor. Türkiye ise ancak 131. sraya
yerleebildi. Beyin göçünü çekmek ve
kendi beyinlerini muhafaza etmek açsndan en baarl ülkenin sviçre olduu
belirlenirken Türkiye 90’nc olabildi.

Polatl, 10 yl aradan
sonra ilk kez vali gördü

A

nkara Valisi Alaaddin Yüksel, “Yaklak 10 yldr bir
iki kez valinin gittii ve
özlemle bir vali beklediini” belirten
Polatl ilçesi halkyla bulutu. Mektup için teekkür eden Vali Yüksel,
“Göreve baladm ilk gün Mahir
Yava vatandamz bu mektubu
bana gönderdi. Devletle buluma
isteini çok samimi bir dille açklam. Mesaj hakl. Bugün biraz da onu
görmek için geldim. Mahir Yava ve
onun gibi düünenlerin yannda olmak için geldim” dedi. Her yiidin
bir yourt kaklama tarz olduuna
dikkat çeken Vali Yüksel, Yava’a

“uyars” için teekkür etti. Yava’n
‘Polatl’nn il olmas’ istekleriyle de
ilgileneceklerini söyleyen Vali Yüksel, konuyla ilgili üzerine düeni yapacaklarn kaydetti. Polatl’ya “adeta
çkarma yaptklarn” söyleyen Yüksel il ve bölge müdürleriyle, Polatl
Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin
ve Belediye Bakan Yakup Çelik’i
makamnda ziyaret etti. lçenin tarihi
eitim, tarm, salk, spor alanlarnda
yetkililerden bilgi alan Yüksel ilçe
muhtarlar, esnaar ve halkyla da
bir araya geldi ve onlarn sorunlarn
dinledi.
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irketler ‘teet’ten kar etti
AKP Genel Bakan Yardmcs Bülent Gedikli, stanbul

imdi “iki adm
önde olma’
dönemi…

Üretimin içindeki KOB’nin sknts nedir?
çinin maadr, sigortasdr, iletmenin eletrik,
su, kira parasdr. Vergi borcudur.
Hammadde temin etmektir, sat yapmaktr,
rekabet etmektir, üretim maliyetlerini düürmektir. Ar-ge yapmak, teknolojisini yenilemek,
gelitirmektir.
Ve baka bir sürü gailelerdir…
Tüm bunlar toplaynca üretim yapann hayati
derdinin kriz dönemi olsun ya da olmasn her
zaman “hayatta kalmak” olduunu anlarz.
Peki bu iletmelerin öbeklendii Organize
Sanayi Bölgesi yönetimleri ne yapar? Onlarn
temel görevi yukarda sözünü ettiimiz üretici kesimin fiziki ve psikolojik üretim iklimini
iyiletirmektir. Yolu, suyu, elektrii, doalgaz,
çevre düzenlemesi, güvenlii imar, ruhsat ve
denetim hizmetlerini ilgili birimleri aracl ile
yerine getirir.
Yapt hizmetler açktr; ilgili mevzuatlara uygun ve ilgili bakanln denetimine tabidir.
OSB, snrlar içinde kalan tüm bölgelerin rehabilite edilmesi için çalr. Tpk bileik kaplar
gibi, hizmetin eit ve hakkaniyet ölçüsünde
sahaya datlmasn gözetir; temin eder… Bu
hizmetler mevzuatn tüm OSB’lere gösterdii
da ortak yükümlülükleridir.
Bunlara ek olarak durumdan vazife çkaran
OSB’ler vardr. te bu ‘vazife duygusu’ OSB’ler
arasndaki yönetim farkn ve yönetim kalitesini belirliyor. Rutin hizmetlerin dnda proaktif
olan, proje üreten OSB’lerin banda OSTM’in
geldiini konuya yakn olanlarn bildiini düünüyoruz.
OSTM, KOB’lerin mesleki eitim, danmanlk, insan kaynaklar, tantm, güçbirlii, i
güvenlii ve benzeri alanlardaki ihtiyaçlarnn
karlanmasna da öncülük eder; projeler üretip
elini tan altna koyar.
* * *
Yeni bir dönemin bandayz.
Deien OSB Yasas ve yeni yönetmelikle
birlikte OSB yönetiminin önü açlmtr. Bu
gücünü 5 bin KOB’nin tamam için adil ve
kucaklayc bir anlayla kullanacak dirayettedir.
OSTM yönetimi bugüne kadar “hayatta
kalma” derdinde olan üreticiye öncülük etmi
ve bölgeyi hem içerde hem darda baar ile
temsil etmi, itibarn ve kalitesini yükseltmitir.
Bugüne kadar hep “rekabette bir adm önde
olma” parolasn benimseyen yönetim bundan
sonra gönül rahatl ile “iki adm önde” olmann hesaplarn da yapacaktr.



Hakl isteklere kulak verenlere, hizmet ufkunun kararmasn önleyip, yeniden ve daha güçlü aydnlanmasnda katks olanlara teekkürler…

Sanayi Odas(SO) tarafndan açklanan birinci ve ikinci
500 irketlerin bilançolarnda, kriz sürecinde ve sonrasnda
irketlerin önemli ölçüde kar elde ettiklerini söyledi.

G

edikli, SO tarafndan birinci ve ikinci 500 irketlerin
bilançolaryla ilgili olarak,
“Sanayicimiz her anlamda verimliliini artrarak kendi üzerine düeni
yapm, ekonomi yönetimi de izledii faiz politikalar ile nansman
giderlerinin azalmasna imkan salamtr. Bugün geldiimiz nokta
itibaryla, krize kar mücadelede
önemli kazanmlar salanm, olumlu bir zemin yakalanmtr” eklindeki açklamalarna vurgu yapan
Gedikli, kriz sürecinde “teet geçti,
geçmedi” tartmalarn hatrlatt.
Gedikli, sanayi odas bakanlarnn Babakan Erdoan’n “teet
geçti” eklindeki açklamalarna
gösterdii tepkileri anmsatarak öyle dedi:
“Kriz sürecinde ‘teet geçti geçmedi’ tartmalar yapld. Biz en
bandan krizin teet geçeceini
savunduk. u anki noktadan geriye
bakldnda bunun teet geçtii ortaya çkt. Bu durumu sanayi odas

bakanlar da söylüyorlar.
‘Teet geçti’ denilirken kast edilen
uydu; kurlar faizler istikrar korudu
batan banka, batan para olmad. Sadece ekonomide 2009’da bir küçülme oldu. Bu da aslnda salkl bir
çekilme oldu bizim açmzdan. Bir
büyüme anlamnda ricat (geri çekilme) oldu. Çünkü bazen ricat etmek
seni daha salkl hale getirir. Çünkü
daha iyi hücum etme imkan bulursun. 2010 verilerine bakld zaman
ve dier ülkelerle kyaslandnda
bu ricatn bizi daha salkl hücum
edecek hale getirdii ortada. Türkiye
dier ülkelere nazaran en hzl büyüyen ülkeler arasnda. Bu büyümesi
de devam ediyor. Avrupa Amerika
krizle pençeleirken,Türkiye daha
rahat.”
Gedikli, “Dünyadaki krizin temel
sebebi gelir problemiydi. Adaletsiz
dengesiz gelir dalmndan kaynakland. Türkiye’de ise konomik
krizin ‘teet’ geçtii teyidini; birinci be yüz ve ikinci be yüz sanayi

Bülent Gedikli
irketlerinin açklanan bilançosuyla
ortaya koydu.
Birinci ve ikinci büyük be yüz
sanayi irketlerinin bilançolar açklannca görüldü ki bu irketler ‘teetin’ karn elde etmiler” diye konutu.
Sanayi odalar bakanlarnn da
krizin “teet” geçtiini ifade ettiklerini belirten Gedikli, “Sanayi odalar
bakanlar artk bunu itiraf ediyorlar.
tiraf etmeyen sanayi odlar bakanlar da, kendi bilançolarn açklaynca dolayl olarak itiraf ettiler. O
bilançolara bakldnda ‘teetin’
kar görülüyor. Dolaysyla Türkiye
ekonomisi bu büyük krizi önemli ölçüde atlatt” dedi.

Faiz indirimi esnaflar sevindirdi
10’a indirilmesini deerlendirdi.
Babakan

Recep

Tayyip

Erdoan’n, Kredi ve Kefalet Kooperatierine üye olan esnaf ve
sanatkara kullandrlacak kredi
faizlerinin yüzde 10’a indirilerek,
yüzde 5’inin de Hazine tarafndan
karlanacan, iletme kredisi üst
limitinin 100 bin TL’ye, yatrm
kredisi üst limitinin de 250 bin
TL’ye yükseltilerek, 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacan
müjdelemesinin esnafta sevinç
yarattn belirten Bendevi Palandöken, “Faiz indiriminin ardndan
piyasada haksz rekabetin, kuralszln sona erdirilmesi, 3D projesinin içerisinin doldurulmas esnafa takviye olacaktr. Türkiye’nin

T

ESK Genel Bakan Bendevi Palandöken, Halk
Bankas’nn kredi faizlerini
3 puan indirecek olmasnn esnaf
ve sanatkarda sevinç yarattn
belirterek, “Sra Vergi ve SGK
borçlarnn taksitlendirilerek, yeniden yaplandrlmasnda. Özellikle

üretimde önemli girdi olan enerji
yatlarnda indirim yaplmas da
tezgahlarn kapanmasn önler”
dedi.
TESK Bakan Palandöken,
Halk Bankas’nn esnaf ve sanatkara uygulad yüzde 13 kredi
faizinin 3 puan düürülerek yüzde

en büyük sorunu olan isizliin
düürülmesinde de büyük fayda
salayacaktr” dedi. Türkiye’deki
iletmelerin yüzde 98’ini küçük
iletmelerin oluturduunu belirten Palandöken, “Artk sra bizde”
diye konutu.
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‘Arakla Getir’den Aratrma Gelitirme’ye geçiyoruz
Türk endüstrisinde tasarm kültürünün yaygnlatrlmas amac
ve endüstriye gelecek için yön gösterecek yaratc kirlerin tevik
edilmesi hedeyle yola çkan Design Turkey Endüstriyel Tasarm
Ödülleri 2010, “nsani tasarm” temasyla balyor.



yi tasarmn üretici, ihracatç ve
kullanc tarafndan daha fazla
talep edilmesine katk salayarak tasarmn deerini yükseltmek
ve ihracat ve endüstrinin geliimine,
toplumun yaam kalitesinin yükseltilmesine katk salamak vizyonuyla yola çkan Design Turkey 2010
yarma süreci balad.Tasarm ile
ilgili Türkiye’de gerçekletirilen en
kapsaml profesyonel proje olan ve
TURQUALITY® program dahilinde gerçekletirilen Design Turkey
Endüstriyel Tasarm Ödülleri tantm toplantsna, Devlet Bakan Zafer Çalayan’n yan sra, Türkiye

hracatçlar Meclisi (TM) Bakan Mehmet Büyükeki, D Ticaret
Müstear Yardmcs Ziya Altunyaldz, Endüstriyel Tasarmclar Meslek
Kuruluu (EMTK) Bakan Berna
Dalaman ve yarmann icra komitesi bakan TM Bakanvekili Tahsin
Öztiryaki katld.

‘Arakla Getir’den Ar Ge’ye

fark yaratmalyz.Hepinize, tasarm
ekiplerinizle bu yarmaya katlma
çarsnda bulunuyorum” ifadesini
kullanan Büyükeki, üretim kültürünün deimesi gerektiini kaydetti.
“‘Arakla getir’ den Ar Ge’ye geçtik.
Kaliteli üretimimizi tasarm ile gelitirmeliyiz” diye konuan Büyükeki,
yarmann Türkiye’nin markalamas ve ihracat gücünün artmasna
da büyük katk salayacan kaydetti. Büyükeki, MMB tarafndan
Avrupa’da bir ilk olarak “MMB
Enrüstriyel Meslek Lisesi”nin temelinin atlacan müjdeledi.

Hedef yarmay dünyaya açmak
TM Bakan Mehmet Büyükeki
ise konumasnda, sanayici üretici
ve ihracatçya bir mesaj vermek istediini belirtti. “Uzun vadeli rekabet
gücüne ihtiyacmz var, yat odakl rekabetten uzaklamal ve deer

D Ticaret Müstear Yardmcs Ziya
Altunyaldz ise, yarmann ürün gelitirme sürecinde yol gösterici olduunu
belirtti. Altunyaldz, “Hedemiz önümüzdeki dönemde yarmay tüm dünya

tasarmclarna açmak” dedi.ETMK
Bakan
Berna
Dalaman ise yarmann Türkiye’nin
en büyük tasarm
organizasyonu olduuna vurgu yapt. Dalaman, “Son kullancy hedeeyen yarmamzda ödül
alan tasarmlara Desgn Turkey logosunu
kullanma hakk vereceiz” ifadesini kulland.

Sektör kategorileri
Yarmann sektör kategorileri öyle:
“Ambalaj, aydnlatma, elektronik ürünler, ev cihazlar, ev ve os gereçleri ve
aksesuarlar, kamusal ve ticari ürünler,
ev mobilyas, spor, hobi, oyun ve kiisel ürünler, ulam ve tama araçlar,
yap gereçleri, yatrm ürünleri ve tbbi
cihazlar ve gereçler.”

Hzl tren makaslar Çankr’da üretilecek

T

ürkiye’de üretilmeyen her türlü konvansiyonel ve yüksek hza uygun
tren makaslarnn üretimi, artk Çankr Makas Fabrikas’nda yaplacak. T.C.
Devlet Demiryollar Genel Müdürlüü’nden
(TCDD) yaplan açklamada, TCDD, Kardemir ve Voestalpine ortaklnda kurulan

Vademsa tesislerinde en son teknoloji ile
her türlü makas üretiminin gerçekletirilecei bildirildi.
Açklamaya göre Çankr’da mevcut
makas fabrikasnn yanndaki 22 dönümlük
arazi üzerine ina edilecek fabrika, TCDD
ve yerel yönetimlerin makas ihtiyacnn yan

sra üretim kapasitesinin yüzde 10’unu ihraç
edecek. lk yatrm tutar 7.9 milyon euroyu
bulacak. Vademsa’ta üretimdeki yerlilik
oran ilk üç yl içerisinde yüzde 62’ye ulaacak. Makas konusunda dünyann ilk rmas
olarak gösterilen Avusturya Voestalpine
rmasnn yüzde 51, Kardemir’in yüzde 34,
TCDD’nin yüzde 15 olarak ortak olduu
Çankr Makas Fabrikas iki yl içinde bitirilecek. Fabrikada ilk yllarda 140 personel
istihdam salanacak. Bu yas daha sonraki
yllarda giderek artacak. Vademda’n on
yllk yatrm süreci içinde 150 milyon dolar
deerinde bir Pazar hedene ulaaca tahmin ediliyor.
TCDD, Kardemir ve Voestalpine ortakl-

nda kurulan Çankr Makas Fabrikas’nn
temeli, Ulatrma Bakan Binal Yldrm’n
katlmyla 22 Austos Pazar günü saat
15.00’da atlacak

Adyaman’n ‘yaman’ baars

A

DIYAMAN Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nde güne
enerjisiyle çalan otomobil ve
minibüs yapld. Trae kaytlarnn
ardndan resmi plaka taklarak trae
çkarlan otomobile “Frat Force 01” ve
minibüse de “Commagene 02” ad verildi. Adyaman Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Adyaman
gibi düz arazide çok düük maliyetle

12-17 Ekim
4. Hall C 416

kullanlabilecek araçlar ürettikleri için
heyecanl olduklarn söyledi. Güne
enerjisiyle çalan otomobilin “makam
arac”, minibüsün ise “servis arac”
olarak kullanlmaya balandn ifade eden Gündüz, “Araçlarn isimlerini örencilerimiz oy vererek belirledi.
Araçlara Frat ve Commagene adlarn
koyarak, Adyaman’n yerel deerlerini evrensele tam olduk” dedi.
Teknoloji Fakültesi
Dekan Prof. Dr.
Turan Koyuncu da,
“Bu araçlar dünyann ilk resmi plaka
tayan güne enerjili araçlardr” dedi.
Koyuncu, iki aracn
maliyetinin 210 bin
lira olduunu, seri
üretime geçilmesi
halinde bu araçlarn
maliyetinin 5-6 bin
liraya düürülebileceine dikkati çekti.
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Bizdeki
halkla ilikiler
ve bizdeki
emektarlar

Özelletirme 33 milyar dolar getirdi
Maliye Bakan Mehmet imek’in MHP Antalya Milletvekili Hüseyin
Yldz’n soru önergesine verdii yanta göre, 1999-2009 yllar arasnda
özelletirme gelirleri 33 milyar 491 milyon 106 bin 991 dolara ulat.
milyon 132 bin 364 dolar gelir
saland. AKP’nin iktidarnn
ilk yl olan 2003 ylnda ise
289 milyon 108 bin 862 dolar
özelletirme geliri elde edildi.

Arzu AKAY
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920 ylnda Basn- Yayn
Ve Enformasyon Genel
Müdürlüü kuruluyor.
Türkiye’nin ilk resmi Halkla likiler çalmalarnn balad noktay
buras kabul edebiliriz. Daha sonra Dileri Enformasyon Dairesi
ve çeitli bakanlklarda Basn ve
Halkla likiler Daire Bakanlklar
oluturuluyor. Özel kesimde ise
ancak 1970’li yllardan sonra Halkla likiler çalmalarna
balanyor. 1970’lerde Koç,
Eczacba, Yaar Holding gibi
büyük holdinglerde Halkla likiler
üniteleri kuruluyor. Üniversite düzeyinde Halkla likiler eitimine
ise 1966’da balanlyor.
Girizgahn ardndan, ülkemizi
Halkla likiler alannda temsil
eden üç emektarn ömrüne k
çevirmek istiyorum.
Betül Mardin
1926 stanbul doumludur.
Msr’da arazileri olan varlkl bir
ailenin, dadlarla büyüyen kzdr.
Ailenin ortanca çocuu olan
Mardin, ablas çok güzel olduundan ablasna aile ve çevreden
çok ilgi geldiini, kendisinin bu
konuda eksiklik hissederek, bütün
zamann okumakla, yazmakla
geçirdiini ifade ediyor. Liseden
sonra üniversite okumuyor.
37 yanda TRT’nin açt snav kazanarak Londra’da BBC’de
bir yllk televizyon eitimi alyor.
Sonrasnda radyoculuk, televizyonculuk ve Halkla likiler alanlarnda çalyor.
Halkla likiler sektöründeki
ulusal baarlar onu 1995 ylnda
Uluslararas Halkla likiler Dernei (IPRA) bakanlna kadar tayor (merkezi Londra’da bulunan
ve 82 ülkeden bine yakn Halkla
likiler Uzmannn üye olduu
IPRA, ylda iki defa toplanan
dokuz kiilik yönetim kurulu
ve 68 kiilik konsey tarafndan
yönetiliyor).
Betül Mardin halen alanla ilgili
etkinliklerde bilgilerini paylamaya
ve üretmeye devam etmektedir.
Metin Kazanc
1943 Ankara doumludur. Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten
sonra Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
Bir süre kaymakamlk yaptktan sonra, Fransa’da doktorasn
tamamlad. Üniversite asistanl
ve ngiltere doçentlik eitiminden
sonra Türkiye’de kooperatifçilik,
danmanlk, vb. alanlarnda çalt.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde de 15 yl süreyle danman
olarak görev yapt (Türkiye’nin ilk
ombudsmanlarndandr).
Ankara Üniversitesi letiim
Fakültesi ve Siyasal Bilgiler
Fakültesinde halkla ilikiler ve

kamu yönetimi dersleri verdi,
Türkiye’deki pek çok iletiim
örencisinin ders kitab olarak
okuduu kitaplar mevcuttur.
Basn lan Kurumu’nun tarafszlar grubu temsilciini yürütmektedir.
Tüm örencilerini ve örencileri
araclyla evreni, “farkl deilsen öl o zaman” düüncesiyle
uykudan uyandran Kazanc,
Türkiye’ye akademik düzeyde
Halkla likiler kavramn getiren
kiidir.
Ceyda Aydede
zmir Amerikan Kz Koleji ve
Boaziçi Üniversitesi Endüstri
Mühendislii’nden mezun olan
Ceyda Aydede, ABD’de “perakende iletiim” konulu özel
eitim ald. Migros’ta 9 yl sat
müdürlüü ve 1 yl Halkla likiler Müdürlüü yapt.
Farkl sektörlerde edindii i
deneyimini profesyonel bir halkla
likiler anlayyla birletirerek
1989 ylnda Global Tantm’
kurdu, 13 yl boyunca birçok
önemli Halkla likiler projesine
imza att. Dünya Gazetesi’nin
2000 yl ‘halkla ilikiler sektörünün en baarl i kadn, 2001
yl Ankara halkla ilikiler Dernei
ve ATO’nun ‘sektörü en iyi
temsil eden profesyonel’ ödüllerini
ald. Uluslararas halkla ilikiler
Dernei (PRA) 2003 yl dünya
bakan olan Ceyda Aydede,
Türkiye’de Kadn Giriimciler Dernei’nin (KGD) kurucu
üyesidir. Yeditepe Üniversitesi’nde
yüksek lisans örencilerine Halkla
likiler dersi vermektedir, platin
dergisinde “ileti-iim” balkl periyodik köe yazlar yazmaktadr.
***
Daha çok yer ve daha çok
zaman olsa idi, birkaç isim daha
eklemek isterdi gönül deyip,
sektörün emektarlarna sayglarm
iletiyorum.
ZLEMEL
“11’e 10 Kala”, Yönetmen:
Pelin ESMER
Hikaye: Mithat Bey, ilk devlet
bursuyla yurtdna gönderilen baarl örencilerdendir,
Amerika’da elektrik mühendislii
ve matematik eitimi alm, ince,
zarif bir beyefendidir. Emniyet
Apartman’nn dördüncü katnda
yaar, yllardr biriktirdii, evinde
kendisine sadece küçük bir
yaam alan brakan koleksiyonlarn o güne kadar karsna çkan
her türlü tehdite kar korumay baarmtr. Koleksiyonunun
devamlln bozmamak için
arad herhangi bir parça onu
stanbul’un her köesine götürebilir. Mithat Bey için stanbul onun
koleksiyonu kadar snrszdr.
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Özelletirme tahsilat
2006’da tavan yapt

M

aliye Bakan Mehmet imek’in bir
soru önergesine verdii yant, 1999-2009 yllar
arasnda özelletirme gelirlerinin 33 milyar 491 milyon 106
bin 991 dolar olduunu ortaya
koydu. imek’in verdii bilgiye göre, en çok özelletirme
geliri ise 9 milyar 580 milyon
137 bin 47 dolarla 2006 ylnda elde edildi.
Maliye Bakan Mehmet
imek, MHP Antalya Milletvekili Hüseyin Yldz’n
özelletirme gelirlerine ilikin
soru önergesini yantlad. Soru
önergesini 1999-2009 yllar
arasnda elde edilen özelletir-

me bedelleri tahsilatna ilikin
rakamlar vererek yantlayan
Bakan imek, özelletirilen irket ve varlklara ilikin
de yine saysal bilgiler verdi.
imek’in verdii bilgilere
göre 1999 ylnda özelletirmeden 166 milyon 452 bin 848
dolar gelir saland.
2000 ylnda bu rakam 2
milyar 674 milyon 133 bin 565
dolar olurken ekonomik krizin
yaand 2001 ylnda özelletirme gelirleri 83 milyon
723 bin 690 dolar olarak gerçekleti. Özelletirme gelirleri
2002 ylndan itibaren yeniden art gösterirken AKP’nin
iktidara geldii 2002’de 367

imek’in verdii bilgiye
göre, özelletirme gelirleri
2004 ylndan itibaren artarken, 2004 ylnda 1 milyar 205
milyon 814 bin 86 dolarlk
özelletirme bedeli tahsilat
yapld. 2005 ylnda 3 milyar
32 milyon 353 bin 132 dolar
gelir salanrken, 2006 ylnda
bu rakam 3 kat artarak 9 milyar
580 milyon 137 bin 47 dolara
ulat. 2007 ylnda 8 milyar
818 milyon 71 bin 215 dolar,
2008 ylnda da 5 milyar 833
milyon 768 bin 653 dolar gelir elde edildi. 2009 ylnda ise
özelletirme bedelleri tahsilat
1 milyar 440 milyon 411 bin
531 dolara dütü. 1999-2009
yllar arasndaki toplam tahsilat ise 33 milyar 491 milyon
106 bin 991 dolar oldu.

HES satlarna onay çkt
Ö
zelletirme Yüksek
Kurulu,
Elektrik
Üretim A..’ye ait
18 grupta yer alan 50 hidroelektrik santralin özelletirmesine onay verdi. Böylece
hidroelektrik
santrallerin
devirlerinden 439 milyon

910.5 bin dolarlk gelir elde
edilecek.
Özelletirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Elektrik Üretim A..’ye ait hidroelektrik
santrallerin satna onay
verdi. ÖYK’nn karar Resmi Gazete’de yaymland.

Buna göre Özelletirme daresi Bakanl’nn (ÖB)
gerçekletirdii özelletirme
ihaleleri sonucunda 18 grupta yer alan 50 hidroelektrik
santralinin satna onay verildi. Bilindii üzere ÖB,
EÜA’a bal 52 HES’i 19
grupta toplam, grup 12 dnda kalan 18 grubun ihalelerini 4 Mays-3 Haziran
tarihleri arasnda gerçekletirmiti. lana göre 4 Mays
2010 tarihinde yaplan Grup
1’de yer alan santrallerin 6
milyon 600 bin dolar bedelle
en yüksek tekli veren Kent
Solar Elektrik Üretim San.
ve Tic. Ltd. ti.’ye devri
yaplacak. 5 Mays’ta ihale
edilen Grup 3’teki santraller
17 milyon 411.5 bin dolarlk
en yüksek tekli veren Nema
Kimya-Espe Ortak Giriim
Grubu’na satlacak.
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hracatta ‘çift hane’ sevinci
Türkiye hracatçlar Meclisi(TM) Bakan Mehmet Büyükeki, Austos aynda ihracatn yeniden çift haneli art kaydettiini
belirterek “Otomotiv sektörünün yan sra hazr giyim ve konfeksiyon sektörü de güzel bir ay geçirdi. Bu gelimeler bizi mutlu
etti. Austos’ta hazr giyim ve konfeksiyon sektörü ihracat otomotivi geçerek ihracat ampiyonu oldu” dedi.

T

ürkiye hracatçlar Meclisi (TM)
Bakan Mehmet Büyükeki,
Austos aynda ihracatn yeniden
çift haneli art kaydettiini belirterek,
“Otomotiv sektörünün yan sra hazr giyim ve konfeksiyon sektörü de güzel bir
ay geçirdi. Bu gelimeler bizi mutlu etti.

Austos’ta
hazr giyim
ve konfeksiyon sektörü
ihracat otomotivi geçerek ihracat
ampiyonu
oldu” dedi.
Devlet Bakan Zafer
Çalayan’n
da katld
Austos ay
ihracat rakamlarnn
açkland
toplantda
sektörle ilgili görülerini dile getiren
TM Bakan, ihracat ile döviz kuru arasndaki ilikiyi deerlendirirken Merkez
Bankas’nn kur politikas konusunda
görü bildirmeleri ve eletiride bulunmalarnn doal karlanmas gerektiini
söyledi. Büyükeki “Bu konuda ika-

KUR, EUA VE TAEK’E
yeni bakanlar atand



 ve çi Bulma Kurumu, Elektrik
Üretim A. ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na yeni bakanlar atand.
Resmi Gazete’de yaymlanan atama kararlarna göre,  ve çi Bulma Kurumu
Genel Müdürlüü görevine Mustafa Kemal Biçerli atand. Elektrik Üretim A..
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Bakanlna, Türkiye Elektrik letim A..
Genel Müdür Yardmcs ve Yönetim
Kurulu Üyesi Halil Al’n atanmasna
karar verilirken, Al’tan boalan göreve
ise Türkiye Elektrik letim A.. Genel
Müdür Yardmcs ve Yönetim Kurulu
Üyesi Kemal Yldr getirildi.
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Bakanlna kurumda Bakan Yardmcs
olarak görev yapan Zafer Alper atand.
Bunlarn yan sra Milli Savunma Bakanl, Kanun ve Kararlar Dairesi, Yasama lem Koordinasyon ve Takip ube
Müdürlüü’nde görevli Hakim Yüzba
Fikret Enes, Askeri Yüksek dare Mahkemesi üyeliine getirildi. Kamu Kurum
ve kurulularna gerçekletirilen dier
atama kararlar ise Resmi Gazete’de u
ekilde yer ald:
çileri Bakanl, Nüfus ve Vatandalk leri Genel Müdür Yardmclna Alaeddin Güler, Bayndrlk ve skan Bakanl Yap leri Genel Müdür
Yardmclna Levent Tüzün, Amasya
Bayndrlk ve skan Müdürlüüne Seyit
Ahmet Sancak, Bayburt Bayndrlk ve

yetlerimiz varsa, eletirilerimiz varsa,
çözüm önerilerimiz varsa bunu elbette
kamuoyu ile paylaacaz. Konunun
tüm muhataplarna meselenin ciddiyetini aktaracaz. Bugüne kadar böyle
davrandk. Bundan sonra bunu yapmaya
devam edeceiz. Bunu yaparken de hiçbir zaman krc bir üslup kullanmadk.
Her zaman yapc eletiriler getirdik.
Eletirdiimiz noktalarda pek çok sayda çözüm önerisini de ortaya koyduk.
Biz kurlar konusunda ortak bir çözüm
bulunmasndan yanayz” diye konutu.

Austos ihracat ile yeniden
çift haneli art
Austos aynda ihracatn tempo kazandn ifade eden Büyükeki, u deerlendirmeyi yapt:
“Aylk ihracat artmz tekrar çift
haneli rakamlara çkt. Bundan dolay
büyük mutluluk duyuyoruz. Yllk bazda en fazla ihracat yapan sektörümüz

Austos ihracat verilerinin ilginç bir
istatistik yarattna dikkat çeken Büyükeki, “Hazrgiyim ve konfeksiyon
sektörünün ihracat Austos aynda
otomotivi geride brakt. Dier bir deyile Austos aynn ihracat ampiyonu hazr giyim ve konfeksiyon sektörü
oldu. Kimyevi maddeler sektörümüz
bu seneyi oldukça baarl geçiriyor.
Sektörün ihracat yln ilk 8 aynda
yüzde 34 artt. Austos ayndaki art
oran ise yüzde 18 oldu” açklamasnda bulundu.

“Vergi yüzsüzleri” listesinde
150 belediye var

skan Müdürlüüne Mehmet Ersan Aytaç, Ulatrma Bakanl Posta ve Telgraf
Tekilat Genel Müdürlüü Yönetim Kurulu Üyeliine Genel Müdür Yardmcs
Yusuf Toprak yeniden atand.
Tarm ve Köyileri Bakanl Müavirliine Cemil Güzel, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl Müstear Yardmclna D likiler Dairesi Bakan Sefa
Sadk Aytekin, Kültür ve Turizm Bakanl Müavirliine ise Yatrm ve letmeler Genel Müdür Yardmcs Ali Abal
atand.

D
Halil ALI

olan otomotiv sektörü Austos ayn
iyi geçirdi. Temmuz aynda otomotiv
sektörünün ihracat yüzde 6 gerilemiti. Austos aynda sektörün ihracatn
yüzde 5 arttrdn görüyoruz. Yllk
bazda en fazla ihracat yapan ikinci
sektörümüz olan hazr giyim ve konfeksiyon sektörü de güzel bir ay geçirdi. Sektörün ihracat Austos aynda
yüzde 7, yln ilk 8 aynda ise yüzde
12 artt.”

evlete 850 bin TL’nin üzerinde vergi borcu bulunan
vergi yüzsüzlerinin arasnda toplam vergi borcu; 2 milyar 334
milyon 408 bin TL’yi ayor.
Gelir daresi Bakanl’nn
açklad 850 bin TL ve üzerindeki
Vergi ve Cezasn Ödemeyen Vergi
Borçlularn çeren Listeyle, 1 Haziran 2009-31 Mays 2010 tarihleri
arasnda kesinleen ve toplam miktar 850 bin TL’yi aan tarhiyatlara
ilikin listeden yaplan belirlemelere göre vergi yüzsüzleri listesinde 7

bin 556 mükellen 30 Haziran itibariyle ödenmemi ve toplam miktarlar 850 bin TL ve üzerinde vergi
borcu bulunuyor. Vergi Borçlular
Listesi banda 1 milyar 209.5 milyon TL ile Marmaris’te suyun toplanmas, artlmas ve datlmas
konusunda faaliyet gösteren MariçBelbir Marmaris Çevre Koruma
Tesis letme Birlii’nin yer ald
listede yüzlerce belediye ve belediye kuruluu da yer alyor. Gelir
daresi verilerinden yaplan belirlemelere göre en büyük borçlu 2 bin
300 iletme arasnda 150 belediye
ve kuruluu bulunuyor. 150 belediyenin vergi borçlarnn 2.6 milyon
TL ile 259.1 milyon TL arasnda
deitii görülüyor. Aralarnda 5
büyükehir Belediye Bakanl ile
2 büyükehir belediyesinin iletmelerinin de bulunduu belediyelerin
ve kurulularn toplam vergi borcu
2 milyar 334 milyon 408 bin TL’yi
ayor. Vergi Yüzsüzleri Listesinde
9’uncu srasnda 259 milyon 120
bin TL vergi borcuyla .E.T.T. letmeleri Genel Müdürlüü’nün yer
ald görülüyor.
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Türkiye Beyin Göçünde 24’üncü srada

G

enç Giriim ve Yönetiim
Birlii(GGYB) Bakan Metin
Özbek, Türkiye’nin dünyada
beyin göçü en fazla olan 34 ülke içinde
24’üncü srada yer aldn vurgulayarak, her yl Türkiye’de iyi eitim gö-

ren 100 kiiden 59’unun beyin göçüyle
kaybedildiine dikkat çekti.
Genç Giriim ve Yönetiim Birlii
Bakan Metin Özbek, siyasetin ve i
dünyasnn Türkiye’de beyin göçüne duyarsz kaldn vurgulayarak,

dünyada beyin göçü en fazla olan 34
ülke içinde 24’üncü srada yer alan
Türkiye’nin her yl iyi eitim gören
100 kiiden 59’unu beyin göçü olarak kaybettiinin altn çizdi. Özbek,
“Yurtdnda önce eitim ve kariyer,
sonra i ve e arayan gençlerimizin bir
ksm da üniversitelere giremediinden yurtdnda okumay tercih ediyor.
Beyin göçünün ülkemize maliyeti sanldndan daha yüksek” dedi.
Özbek, dünyada da önemli bir sorun
olan beyin göçünün az gelimi ülkelerden gelimi ülkelere doru aktn
ifade ederek, yaplan anketlere göre
beyin göçü ve istihdam sorununun,
siyasi istikrarszlktan sonra yüzde 31
‘lik oran ile Türkiye’nin ikinci büyük
sorunuolduunu ortaya koydu. Gençlerin bir ksmnn üniversiteye giremediinden yurtdnda okumay tercih
ettiinden bahseden Özbek, “Örencilerimizin gelimi ülkelerde eitim

görmesi tabi ki yararldr. Yurt dnda
eitim gören ve yurda dönen beyinlerin döndüklerinde ülkemizde iyi deerlendirilememesi, olanaklar sunulmamas ve kaynaklarn heba edilmesi
üzücü bir durumdur. Beyin göçünün
ülkemize maliyeti çok yüksektir. Ülkemizin nitelikli beyin kayb ve beyin
küstürmesi lüksü yoktur” ifadelerini
kulland.
Bata Almanya ve ABD olmak üzere
gelimi ülkelerde 50 binden fazla örencimizin okuduunu belirten Özbek,
“statistiklere göre yurtdnda eitim
alanlarn yüzde 77’sinin Türkiye’ye
dönmüyor. Çünkü iletme tahsili alan
bir gencin ald maa Türkiye’de 700
TL iken, ABD’de 7 bin dolar oluyor”
dedi. Özbek, bu konuda devlet ve üniversitelerin ibirlii yapmas gerektiini nitelikli örencilere tatmin edici
i imkan sunulmasnn art olduunu
kaydetti.

TÜYAP, 3 ayda 3 milyon kii bekliyor
T

ÜYAP cra Kurulu Bakan Serdar Yalçn, 2010 ylnn TÜYAP
takvimini açklad. Yalçn, fuarlarn düzenlendii alanda mevcut pazarlarn korunmasna katk salarken, yeni
pazarlar ve müteriler yaratarak ülke
ekonomisine ve sektörlerin gelimesini
büyük katk saladna dikkat çekti.
TÜYAP, son yllarda fuarcln ciddi
bir büyüme gösterdiine dikkat çekerek,
2.8 milyonun üzerinde ziyaretçiye ev sahiplii yapmaya hazrlandklarn açklad. Türkiye’nin jeopolitik konumu gerei

60’ akn ülke ve 1,5 milyon nüfusu barndran dou bat eksenindeki, deiimi
ve geliimi salayan lider ülke olduunu
vurgulayan TÜYAP cra Kurulu Bakan
Serdar Yalçn, bu sorumluun avantajlarn en iyi ekilde yerine getirmeye çaltklarn belirtti.
Türkiye’deki tüketim ve ihracat potansiyelinin yüksekliinin yan sra, komu
ülkelerle olan ticaretindeki önemli gelimelerin de önemine dikkat çeken Yalçn,
AB üyelik süreci ve uluslararas enteg-

Ulusal Biliim Kurultay
Ankara’da balyor

U

lusal Biliim Kurultay”nn
27’ncisi Ankara’da gerçekletirilecek. Ankara Grand Rixos
Otel’de 22–25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek kurultaya yurtiçi ve yurtdndan
konusunda uzman konumaclarn katlmas bekleniyor.
Verilen bilgiye göre, biliim sektörü
tarihinde birer kilometre ta olan ‘Ulusal
Biliim
Kurultayda; 13. BTIE Biliim Teknolojileri Inda Eitim, Özürlüler ve Biliim, E-Arma, Liderler Forumu, Sanat,

Siyaset, Mizah, Medya, Hukuk ve Sivil
Toplum Hareketleri gibi konular kapsayan ve ana temas “Sosyal Dönüüm”
olarak belirlenen, ‘Biliim 2010’ etkinliimiz gerçekletirilecek.
Yurtiçi ve yurtdndan konusunda uzman konumaclarn davet edildii etkinlie, kamu ve özel sektörün yönetici ve
çalanlar, sanayici ve i adamlar, akademisyenler, giriimciler, örenciler ve
teknolojiyi youn kullananlarn katlmas
bekleniyor.

rasyonda alnan mesafelerin ülkemizde
fuar endüstrisinin geliiminin büyük
önem tadn belirtti. TÜYAP cra
Kurulu Bakan Serdar Yalçn, fuarlarn mevcut pazarlarn korumasnn yan
sra yeni pazarlara ve yeni müterilere
ulamak için en uygun platform olduunu vurgulayarak, 16- 19 Eylül tarihleri arasnda TÜYAP’ta düzenlenecek
olan stanbul Ambalaj 2010 Fuar’nn
hem katlmcy hem de her türlü amba-

laj malzemesini bir arada bulacak olan
ziyaretçiyi tatmin edeceini ifade etti.
Yalçn, sektörlerin üretim hzlarn
arttrd sonbahar mevsiminde organize
edilen stanbul Ambalaj 2010 Fuar’nn
Türkiye’nin bölgesel avantajnnda göz
önünde bulundurulduu Avrasya bölgesi
alclarnn siparilerinin rotas olacan
söyledi. Fuara yaklak bin 200 rma ve
rma temsilcisinin katlacan açklayan Yalçn; stanbul Ambalaj 2010 Fuar, rmalarn üretim gücünün bilimsel
ve teknolojik geliiminin, tasarm becerilerinin sergilendii en önemli sektörel
buluma platformu olacan söyledi.
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TÜDER, salkl su için tüketicileri uyard
belli oranda mineralleri içeren suya da
“salkl su” denildiini hatrlatt.

Nelere dikkat etmeli?

T

üketiciler Dernei (TÜDER), tüketicileri salkl ve güvenli su
tüketiminin gerekliliini vurgulad. Dünya Salk Örgütü(DSÖ) ve üye
ülkelerin, “Gelime düzeyleri ne olursa
olsun, her birey güvenli içme suyuna
yeterli miktarda ulama hakkna sahiptir” tezini kabul etiine dikkati çeken
TÜDER, DSÖ’nün, içinde hastala neden olan gözle görülemeyen canllar ve
zararl kimyasallarn bulunmad suya
“güvenli su” içinde yaam için gerekli

Damacanalarn; ruhsatl sat yerlerinde, k görmeyen, hijyenik koullarda ve ezilmeyecek, hava almayacak
ekilde depolandrlmalar gerektiini
belirten TÜDER, damacanalarn temizliine de deinerek, “Damacanalarn temizlii çok önemli olup en fazla 60-70
kez dolum yaplabilmesi ve her dolumda
dezenfekte edilmesi salk ve güvenlik
açsndan büyük önem tamaktadr. Her
eyden önce damacana içindeki su renksiz, kokusuz, berrak olmaldr; içerisinde
yosunlama, yabanc madde bulunmamaldr ve ambalajn önceden açlmadna çok dikkat edilmelidir” dedi.

damacanada kabartmal olarak rma
isminin ve logosunun olup olmadna
baklmas gerektiini; ambalajl sularda kapak, güvenlik band, etiket ve PC
damacana üzerindeki suyun ad, cinsi,
üretim adresinin, Bakanlkça verilen izin
tarih ve says ile uygun gördüü uyarlar, suya uygulanan ilemler ve suyun
sahip olduu parametrelerin, imal ve son
kullanma tarihi ile parti ve seri numaras, tescilli amblem veya logosunun kap

veya kapak üzerine görünür bir ekilde
yazl olmasna dikkat edilmesi gerektiini belirtti.
Suyun ad ile irket isminin veya bilgilerin birbiriyle uyumlu olup olmadnn kontrol edilmesi gerektiini belirten
TÜDER, “Eer bu bilgiler ayn rmaya
ait deilse kaçak dolum söz konusudur
ve Salk Bakanlnn denetimi olmayan bir tesiste doldurulmu, güvenli olmayan ve salksz bir sudur” dedi.

Ne yaplmal?
TÜDER su alrken dikkat edilmesi
gereken önemli noktalara deinerek,
öncelikle sata sunulan suyun Salk
Bakanl’ndan izinli olup olmadna,
etiketinde Bakanln izin tarih ve saysnn bulunup bulunmadna, suyun
kaçak olup olmadnn anlalmas için

10.5 milyon çalann sosyal güvencesi yok

T

ürkiye genelinde Haziran dönemi
itibariyle istihdam edilen 23 milyon 488 bin kiiden 10 milyon
519 bininin sosyal güvencesinin bulunmad belirlendi. Haziran itibariyle,
kaytd çalan says geçen yln ayn
dönemine göre 494 bin kii, bir önceki
aya göre ise 464 bin kii art gösterdi.
Kaytd istihdam oran geçen yln ayn
dönemine göre 0.9 puan gerilemeyle
yüzde 44.8 olarak gerçekleti.
sizlik orannn yüzde 10.5’e geriledii Haziran döneminde, istihdam edilen 23 milyon 488 bin kiiden 10 milyon
519 bininin kaytd olduu belirlendi.
Haziran ay itibariyle son bir yllk dönemde kaytd istihdam oran geçen yln ayn dönemine göre 0.9 puan azalla
yüzde 44.8’e gerilese de, kaytd çalan saysnda 494 bin kiilik art yaand. Haziran itibariyle son bir yllk dönemde kayt d çalan kadn saysnda
380 bin kiilik art yaanrken, kaytd
erkek istihdamnda yaanan art ise 113
bin kii oldu.
Türkiye statistik Kurumu (TÜK)
verilerinden yaplan belirlemeye göre,
Haziran’da istihdam edilen toplam nüfus 23 milyon 488 bin olurken, bunun
10 milyon 519 bin kiisini herhangi bir
sosyal güvencesi bulunmayanlar oluturdu. Haziran 2009’da yüzde 45.7 olan
kaytd istihdam oran 2010 ylnn
ayn döneminde 0.9 puanlk azalla
yüzde 44.8’e indi. Haziran itibariyle son
bir yllk dönemde kaytd çalanlarn
saysnda 494 bin kiilik art yaand.
Kaytd istihdam Mays ayna oranla
1.2 puanlk art gösterdi. Kaytd is-

tihdam ise bir önceki aya göre 464 bin
kii artt.

Kendi adna çalanlarda
kaytdlk yüzde 68.2
Haziran’da, son bir yllk dönemde
kendi hesabna çalanlar arasnda kaytd istihdam edenlerin says 75 bin
kiilik artla 3 milyon 170 bin oldu. Bu
dönemde kendi hesabna çalan 4 milyon 648 bin kiiden yüzde 68.2’si kaytd istihdam etti. Ücretli ve yevmiyeli
olarak çalan toplam 14 milyon 115 bin
kiiden yüzde 27’sini oluturan 3 milyon
812 bin kiinin kayt d çalt belirlendi. veren olarak faaliyet gösteren 1
milyon 236 bin kiiden yüzde 25.6’sn
oluturan 316 bin kiinin de sosyal güvenlik kayd bulunmad tespit edildi.

Aile içilerinin yüzde
92.3’ü kaytd
Kayt d “çalanlar” içinde en büyük grubu ücretsiz aile içileri oluturdu. Büyük bölümü tarm kesiminde bulunan ve standart bir istihdamdan farkl
olarak tarm ya da ticaretle uraan ailesine yardm eden bu kiilerin toplam
says 3 milyon 490 bin kii. Bunlarn
yaklak yüzde 92.3’ü oranndaki 3 milyon 220 bininin sosyal güvenlik sistemine kaytl olmad görüldü. Normal
bir istihdam olana elde edemedii için
mevcut konumda yer alan bu kiilerin,
ücretsiz aile içisi eklinde tanmlanmas, Türkiye’deki isizliin boyutlarn da

olduundan küçük gösteriyor. Kayt d
çalanlar toplamnn 5 milyon 367 bini
tarmda, 5 milyon 152 bini ise tarm d
sektörlerde bulunuyor. Tarm sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalanlarn oran Haziran 2009’da yüzde 86.7

iken, bu oran 2010 Haziran’nda yüzde
86.1’e geriledi. Tarm d sektörlerde
istihdam edenler içinde sosyal güvenlikten yoksun olanlarn oran ise 2009
Haziran’daki yüzde 31.0’lik seviyesinden yüzde 29.9’a indi.
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MPM ve ANKA’nn “verimlilik” ibirlii
ANKA Haber Ajans tarafndan örenciler, iletmeler ve toplumun geneline yönelik olarak baslacak üç ayr kitabn içeriini
verimlilik konusundaki tek uzman kurum olan Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) hazrlayacak.

M

PM ile ANKA Haber Ajans,
“100 Soruda Verimlilik” kitab hazrlyor. MPM Genel
Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Ünal ile ANKA Haber Ajans Genel
Müdürü ve Yönetim Kurulu Bakan
Veli Özdemir’in 25 Austos 2010’da
imzaladklar protokole göre; ilköretim
örencileri, genel toplum ve iletmelere
yönelik olarak hazrlanacak kitaplarn
yazl ve görsel içerii MPM tarafndan
oluturulacak. Tasarm, basm, datm
ve tantm çalmalar ANKA tarafndan
gerçekletirilecek kitaplardan ilköretime yönelik olannn 2011 Nisan ayndaki Verimlilik Haftas etkinlikleri srasnda ülke genelinde örencilere ücretsiz
datlmas salanacak.

“Kalknmann
anahtar verimliliktir”
Protokol imza töreninde konuan MPM
Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu

Üyesi Kerim Ünal, bütün dünyay etkisine alan ekonomik sorunlar çözecek
anahtar kavramlarndan biri,
belki de birincisinin
verimlilik olduunu
belirterek, “Verimlilik,
kalknmann en
amaz ölçütlerinden biri
olarak kabul
edilmektedir” dedi. Verimliliin en
genel anlamda;
savurganlktan
uzak, kaynaklar en
iyi biçimde deerlendirerek üretmek demek olduunu belirten Ünal; “Ürün ve hizmetin
kalitesini yükseltmek, çevreyi korumak,
çalan memnuniyetini salamak, birim
girdi bana üretim miktarn artrmak
verimliliin vazgeçilmezleridir” diye
konutu.

Yurtd rekabet giderlerine
destek verilecek

P

ara-Kredi ve Koordinasyon
Kurulu, d ticaret sermaye
irketleri, sektörel d ticaret irketleri, ticari faaliyet gösteren
irketler ile ibirlii kurulularnn
üyelerinin ürünlerinin yurt dnda
tantmnn yaplmas, marka tescil
giderlerinin desteklenmesi ve yurt
dnda mal ticareti yapmak amacyla
açlan birimlerle ilgili giderlerinin bir
ksmnn Destekleme ve Fiyat stikrar
Fonu’ndan (DFF) karlanmasna
yönelik esaslar belirledi. Yurt d birimi bulunan irketler ve birlii Kurulularnca, Türkiye’de üretilen 150
bin dolara kadar destek görecek.
Tebli’le Türkiye’de snai veya
ticari faaliyet gösteren irketler ile
birlii Kurulular üyelerinin ürünlerinin pazarlama ve tantmnn ya-

plmasn salamak, bu çerçevede
yurt dnda gerçekletirilen tantm,
marka tescil giderleri ile yurt dnda
mal ticareti yapmak amacyla açlan
birimlerle ilgili giderlerinin bir ksmnn Destekleme ve Fiyat stikrar
Fonu’ndan (DFF) karlanmasna
yönelik esaslar belirlendi. Türkiye’de
snai veya ticari faaliyet gösteren
irketler ile birlii Kurulularna
verilen destekleri kapsayan Tebli’e
göre Türkiye’deki ana irket yurtdnda dorudan birim açabilecei gibi
yurt dnda faaliyet gösteren irketi
veya ubeleri de birim açabilecek.
Bu durumda yurt dndaki irket ile
Türkiye’deki ana irket arasnda organik ban olmas gerekecek.

“Verimlilik, memleket
meselesidir”
Verimliliin bütün toplum kesimlerini yakndan
ilgilendiren önemli bir
konu olduunu belirten Ünal, “Toplum
olarak ya, cinsiyet,
meslek ayrm gözetmeksizin her bir
ferdimizin verimlilik hareketini gönülden desteklemesi
gerekir. Ksaca verimlilik, memleket meselesidir” dedi.
Verimlilik konusunda
bütün toplum kesimlerinde ortalama bir bilinç ve farkndalk oluturabilmek konusunda yaygn ve örgün eitim
kurumlarna önemli görevler dütüünü
kaydeden Ünal, “Milli Eitim Bakanl
ile yaptmz görümeler sonucunda verimliliin ilköretim okullarnda seçme-

li ders olmas için giriim balatmtk.
ANKA ile imzaladmz protokol gereince hazrlanacak 100 Soruda Verimlilik
kitaplar bu anlamda önemli bir fonksiyon
görecektir. Hayrl ve uurlu olsun” dedi.

Her derslie bir
verimlilik kütüphanesi
Protokolü ANKA Haber Ajans adna
imzalayan ANKA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Bakan Veli Özdemir de, projenin Türkiye’nin yarnlar için büyük önem
tadn söyledi. Hazrlanacak kitaplarn
ülke genelinde mümkün olan en çok sayda kiiye ulamas için çalacaklarn kaydeden Özdemir, “100 Soruda Verimlilik
kitabnn ilköretim okulunda okuyan tüm
çocuklara ulaabilmesi ve her derslikte bir
verimlilik kütüphanesi oluturulmas için
çabalarmz sürüyor. Proje ülkemize ve insanmza hayrl olsun” diye konutu.
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Nijeryallar, modeli Ostim’de buldu
Ostim yöneticileri modelin
Irak, Msr ve Kazakistan’a
model ihracna yönelik
yürüyen projelere ek olarak
Ostim adn duyuracak ciddi
bir proje olduunu belirttiler.

N

ijerya’da yeni kurulmas
planlanan endüstri bölgesinde uygulanmak üzere
Ostim Modelini mercek altna ald.
Ostim yöneticileri modelin Irak,
Msr ve Kazakistan’a model ihracna yönelik yürüyen projelere ek
olarak Nijerya ile devam eden süre-

cin de Ostim adn duyuracak ciddi
bir proje olduunu belirttiler.
Ostim’deki toplant ve inceleme
çalmalarna Niger Delta Affairs
Bakanl Altyap ve Tarm Çalmalar Daire Bakan Maria Fatima
Mmakwe, ’nin liderliinde, Niger
Delta Affairs Bakanl Üstyap

Çalmalar Daire Bakan Mr. Jube
Jemide, Nijerya Heyeti Danman
Dr. Edemma Udoh ve Dr. Abel U.
Udoh katld.
Projenin Niger Delta Bölgesindeki isizlii azaltacak ve kalknmay hzlandracak ekilde global bir sosyal sorumluluk projesi

olduunu belirten Ostim Yatrm
A. Proje Koordinatörü Abdullah Çörtü, “Nijeryann Niger Delta bölgesinde kurulmas planlanan
Endüstriyel Sanayi Bölgesi projesi
kapsamnda uzun zamandr Niger
Delta Bakanl ile yaptmz görümeler Bakanlk yetkililerinin ve
Nijerya Türkiye Büyükelçi Yardmcs Charles Lola’nn Ostim’i
ziyareti ile yeni bir boyuta tand”
dedi.
Görümeler ve bölge firmalarna gerçekletirilen ziyaretler sonucu, Ostim Modelinin Nijerya’ya
Niger Delta Bölgesinde kurulacak
olan Sanayi Bölgesine örnek model oluturaca ve bu kapsamda
Ostim’le görümelerin devam edecei açkland.

55 lde verimlilii artrma projesi yapld

M

illi Prodüktivite Merkezi
(MPM) Yönetim Kurulu
Bakan Mustafa Deryal, 55
ilde verimlilii artrma projesinin yapldn söyledi.
Denizli Ticaret Odas Toplant
Salonu’nda ‘Rekabette Kobiler çin
Çk Yolu, Kümelenme ve Kritik Baar Faktörleri’ konulu panel düzenlendi. Denizli Verimlilii Artrma Projesi
kapsamnda MPM, Valilik, Denizli
Ticaret Odas ve Sanayi Odas’nn i
birlii ile düzenlenen panelin açl konumasn yapan MPM Yönetim Kurulu Bakan Deryal, hem kamuya hem
de özel sektöre danmanlk konusun-

da destek verdiklerini söyledi. Deryal,
55 ilde verimlilii artrma projelerinin
yapldn, bu illerden 4’ünde bu çalmalarnn sürdüünü kaydetti.
Verimliliin soyut bir kavram olduunu belirten Deryal, ‘’Kt kaynaklarla
küresel rekabeti salamaya çalyoruz.
Bu da ancak verimlilikle salanabilir.
MPM son yllarda hizmetlerini ülke
genelinde daha geni kesimlere ulatrmak amacyla yeni projeler ve programlar gelitirip uyguluyor’’ dedi.
Açl konumasnn ardndan Denizli Vali Yardmcs Halil brahim
Ertekin’in bakanln yapt panele
geçildi. Panelde, Birlemi Milletler

Kalknma Program (UNDP)
Program Uzman ve Danman
Murat K. Gürsoy, ‘Kümelenme
ve Bölgesel Kalknma’, Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Prof. Dr.
Levent Kandiller ‘Kümelenme
Sürecindeki Kritik Aamalar,
OSTM M Küme Örnei’,
Denizli Sanayi Odas Genel
Sekreteri Dr. Bülent Uygun,
‘Bir Protocluster Örnei Olarak Denizli Enerji Kablosu
Sektörü’, Çankaya Üniversitesi
Giriimcilik Merkezi Yöneticisi Meral Sayn ‘Kümeler ve
novasyonun Yönlendirilmesi’,
MPM Uzman Faruk Yldrm
ise ‘Kümelenme ve Rekabet Elmas
Modeli’ konularnda sunum yapt

‘’KÜMELENMEDE ASIL
OLAN, MALYET DÜÜK
AR-GE ÇALIMALARI
VE NOVASYON’’
Denizlili sektör temsilcilerinin görü ve önerilerinin de ortaya konulduu panel sonras sorular cevaplayan panelist Prof. Dr. Kandiller,
kümelenme çalmalarnn hukuki
yapsnn, tüzel kiiliinin olmamas
ve desteklenmeme sknts olduunu

söyledi. Kandiller, kümelenmede asl
olann maliyeti düük Ar-Ge çalmalar ve inovasyon olduunu belirtti.
Denizli Valisi Yavuz Erkmen, panel sonras yapt deerlendirmede
kümelenme çalmalarnn Denizli’ye
çok büyük katk salayacan, Güney Ege Kalknma Ajans öncülüünde kümelenme çalmalarn yürüteceklerini bildirdi.
Erkmen, düzenlenen panel ile kobiler arasndaki güç birliini artrmak
ve ‘’Kümelenme’’ konusunda Denizli
ilinde ‘’Turizm, Tarm, Mermer, Tekstil ve Jeotermal-Enerji’’ olmak üzere 5
sektörde balatlan çalmalara katkda
bulunmann amaçlandn kaydetti.
Ticaret Odas ve Sanayi Odas üyeleri, kamu kurum ve kurulularndaki
çalanlar, meslek örgütleri, sivil toplum kurulular ve üniversite öretim
üyelerinin
katld
panelde katlmclara
bir bölgesel
kalknma
yaklam
olan ‘’Kümelenme’’
konusunda
bilgi verildi.
Mustafa DERYAL
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Bakanlardan Ostim’e övgü
Devlet Bakan Çalayan, OSTM’in büyük bir KOB laboratuar olduunu söyledi. OSTM’in Yeil Bina yapmnda da dünyaya örnek olduunu ifade eden Çalayan, “Bugün OSTM dünyann en büyük markalarna, irketlerine yapm olduu ürünleri ihraç eder“ dedi.

“Bunlar geçmite de vaat edildi.
Bunlar sanayici olarak hep destekledik. Bunlar baarld. Ummadmz,
beklemediimiz eyler baarld. Ne
yapacan bilen, her türlü istiareye
açk, kimlerle hangi konuyu konumas gereken ve konusunda uzman
kiilerden oluan bir hükümettir.
Yllardr bizim o dönemde ihtiyacmz olan siyasi istikrarla bunlar saland.

ORSAD’ da ziyaret ettiler

B

abakan Yardmcs ve Devlet Bakan Cemil Çiçek ile
Devlet Bakan Zafer Çalayan OSTM’de iadamlar, üreticiler
ve sanayicilerle bulutu.
Devlet Bakan ve Babakan Yardmcs Cemil Çiçek, GAP Projesi’nin
3 milyon 800 bin kiiye istihdam salayacan belirterek, “Eer siz kalknyorsanz, bu arada birilerinin de
ayana basyorsunuz demektir. Bu
ayana bastklarnz birden fazlaysa
bunlarn bir ülkeyi geride brakmak,
gelimesini engellemek, içe döndürmek, iç kavgalar körüklemek adna
kullandklar sopann, kullandklar
enstrümann aletin ad bugün terördür. te Türkiye terör vesilesiyle,
daha hzl geliebilecekken bugün
birçok noktada baz skntlar yaamtr, yaamaktadr” dedi.
OSTM bölgesinin takdir ettii
bir mektep, külliye olduunu söyleyen Çiçek, “Türkiye üretim, ihracat
arlkl bir politika yürütüyor. nce
ineyle kuyu kazacaz, içeride ve
darda bunu pazarlayacaz, üretim
yapacaz ve katma deer yaratacaz. Sonuçta Türkiye’yi bugünkü durumundan daha iyi bir konuma getireceiz” eklinde konutu.

“Ostim KOB laboratuar”
Devlet Bakan Çalayan da,
OSTM’in en büyük KOB laboratuar olduunu söyleyerek, yeil bina
yapmnda da dünyaya örnek olduunu ifade etti. Çalayan, “Bugün
OSTM dünyann en büyük markalarna, irketlerine, otomotiv bata

olmak üzere sizlerin yapm olduunuz ürünler ihraç edilir ve o ürünler
orada kullanlr. Türkiye’nin gerçek
ihracatçs sizlersiniz” ifadelerini
kulland.
Hükümetin Eylem Plan’nda ihracatn arttrlaca, enasyonun
tek haneye düürülecei gibi birçok
eyin olduunu söyleyen Çalayan,

Babakan Yardmcs Cemil Çiçek
ve Devlet Bakan Zafer Çalayan
Organize Sanayi Bölgesi Sanayici
 Adam Ve Yöneticileri Derneini
(ORSAD) ziyaret ettiler.
Bakanlarn ORSAD’I ziyaretinde sanayici ve i adamlar ORSAD
toplant salonunda bir araya geldiler.
Yönetim Kurulu Bakan Özcan Ülgener, üyelerin de hazr bulunduu
karlamada bir konuma yapt. Ülgener, “Biz diyoruz ki artk lobiler
yerine KOB’ler kazansn. Üreten
kazansn, çalan kazansn, emek veren kazansn. Ostim, Ankara, Türkiye kazansn” dedi.
Bakan Ülgener devamla, sanayicilerin ihalelere giremediklerini, bürokratik ilemlerin fazla olduunu,
vergi oranlarnn yüksek olduunu,
sosyal güvenlik ve vergi borçlarnn
yeniden yaplandrlmas gerektiini, hükümetin ekonomi politikalarn
uygularken esnaf ve sanatkara daha
fazla kulak vermesini istedi.
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“OSTM ve vedik’te sknt yok”
ORSAD heyeti Enerji ve abii Kaynaklar Bakan
Taner Yldz’ ziyaret etti. ORSAD Bakan
Özcan Ülgener, Ostm ve vedik’te 2010 ylnn
son derece iyi geçtiini söyledi.

E

NERJ ve Tabii Kaynaklar
Bakan Taner Yldz’ ziyaret
eden ORSAD heyeti, Ostim
ve vedik’te ar bir sknt olmadn
söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz, Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve adam Yöneticileri Dernei (ORSAD) Bakan
Özcan Ülgener bakanlndaki yönetim kurulu üyelerini makamnda kabul
etti. Basna kapal geçen görümenin
ardndan açklama yapan Bakan Yldz,
ORSAD heyeti ile enerji sektöründeki
gelimeleri deerlendirdiklerini söyledi. “Enerji sektörü açsndan doabilecek frsatlarn Ostm’e nasl katks ola-

bilir?” gibi konular da konutuklarn
kaydeden Yldz, referandum ardndan
Ostm’i ziyaret edeceini de bildirdi.
Bu arada, ORSAD Bakan Özcan
Ülgener de Ostm’deki sanayicilerin
son durumunu Bakan Yldz ile görüme frsat bulduklarn kaydetti. Ostim
ve vedik’te 2010 ylnn son derece iyi
geçtiini, KOB’lerin evlerine rahatlkla ekmek götürebildiini ve bölgede isizliin olmadn ifade eden Ülgener,
“u anda Ostim ve vedik’te ar bir
sknt olmadn kendilerine arz ettik.
Sayn Bakan referandumdan sonra
Ostim’e davet ettik” dedi.

 arayana mesleki eitim, iletmeye kalifiye elaman
O

stim’deki iletmeler bir yandan ihtiyaç duyduklar nitelikli
çalanlar istihdam edebilme
imkan bulurken i arayan gençler de
mesleki eitim imkan ile kaliye birer
eleman olarak ie girme ans buluyor.
Hem ekonomik hem de toplumsal fayda
ön planda tutularak hazrlanan mesleki
eitim projeleri ile OSTM’de yaklak
5 yldr sürmekte olan proje çalmalarnn süreklilii de salanyor. OSTM
OSB Yönetimi ve OSTM Danmanlk ve Eitim Merkezi tarafndan bu
güne kadar gerçekletirilen mesleki
eitim projeleri ile yaklak 500 kiiye
mesleki eitim verilerek bunlarn yaklak % 75’i istihdam edildi.
OSTM Danmanlk ve Eitim
Merkezi tarafndan OSTM yönetimi
adna hazrlanan ve yürütülen projeler
hakknda genel bilgi atarm yapan
OSTM Danmanlk ve Eitim Merkezi (ODEM) Genel Müdürü M. Burcu Öztürk,
“OSTM’de
yürüttüümüz projeler, özellikle
doru ihtiyaç tespitine yönelik istihdam yarattmz
için fark yaratyor. Zaten
sanayicinin ihtiyacn ve
yaad problemleri doru tespit etmek ve uygun
çözümleri bulmak amac
ile kurulmu olan merkezimizde; sanayicinin nitelikli
eleman bulmada sknt yaad alanlar ve meslekleri de tespit ediyor, bunlar
mesleki eitim projeleri ile

buluturuyoruz” dedi.
letmelerden gelen talepler dorultusunda Mekanik Bakm Onarm ve
Biyomedikal Cihaz Bakm Onarm
alanlarnda iki yeni mesleki eitim
projesinin daha Ekim Ay içerisinde
uygulamaya geçirileceini belirterek,
unlar söyledi:
“Özellikle Bölgemizde Medikal
Sektörü Kümelenmesi üye iletmeleri
ile yaplan görümeler sonucunda gerek
üretim esnasnda gerekse sonrasnda
teknik servis boyutunda çalabilecek
ayn zamanda hastane ve laboratuarlarda bulunan tbbi cihazlarn çaltrlmas, montaj, bakm, onarm ve tamiri
ilerini yapabilecek nitelikli çalanlar
yetitirebilmek amac ile Biyomedikal
Cihaz Bakm Onarm Eleman yetitirme Projesini hazrladk. Bir dier projemiz olan Mekanik Bakm Onarm Eleman Yetitirme Projesi kapsamnda
ise imalat sektöründe faaliyet gösteren

iletmelerimizde hem mekanik hem de
elektrik elektronik bilgisine sahip ayn
zamanda tezgah kurulumu, periyodik
bakm ve arza tespiti yapabilen, arzal
parçay onaran ya da yenisi ile deitirebilen nitelikli çalanlar yetitirebilmek amaçlanmaktadr. Biyomedikal
cihaz bakim onarim elemani yetitirme projemizde 25 kiiye 300 saat, Mekanik bakm onarm elemanlnda ise
her grupta 20 kii olmak üzere 3 grupta
toplam 60 kiiye 200’er saat kurs vereceiz ve baarl olan katlmclar da
ie yerletireceiz.”
KUR Ankara l Müdürlüü ve
OSTM Organize Sanayi Bölge Müdürlüü birliinde gerçekletirilecek
olan mesleki eitim projeleri hakknda
ayrntl bilgi almak ve ön bavuruda
bulunmak isteyenler ODEM’e bavurabilir:

ODEM yeni dönem
eitimleri balyor!
OSTM Danmanlk ve Eitim
Merkezi tarafndan iletmelerimizin ihtiyaçlar ve onlardan
gelen talepler dorultusunda
hazrlanan 2010 YILI II. Dönem eitimleri Eylül Ay itibari
ile balad.
Yeni dönemde de Teknik Eitimlerden, %70 Devlet Destekli D Ticaret Eitimlerine ve ücretsiz seminerlere kadar geni
bir eitim program oluturduunu söyleyen ODEM yetkilileri
iletmelerimizin ihtiyaçlar dorultusunda kendileri ile irtibata
geçebileceklerini ve çok uygun
koullarda gerçekletirilecek
eitim imkanlarndan faydalanabileceklerini belirttiler.
Ayrca gazetemiz ekinde iletmelerimize sunulan eitim
takviminden de ylsonuna kadar olan ODEM Eitimleri takip
edilebilir.
Ayrntl bilgi için;
OSTM Danmanlk ve
Eitim Merkezi(ODEM)
385 01 66
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stihdam Hedefli Eitim ata
Bakentli gençlere müjde niteliindeki dev ibirliinin
protokolünü Büyükehir Belediye Bakan Melih Gökçek,
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rza Ayhan le Ostim
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Bakan Orhan
Aydn imzalad.

G

azi Üniversitesi Senatosu Toplant Salonu’nda imzalanan
“stihdam çin Mesleki Eitim
Düzenlemesi birlii Protokolü” ile
BELTEK’in baarl mezunlarna OSTM stihdam Osi tarafndan i bulunacak. Os, piyasann istihdam açklarn
belirleyerek, ihtiyaç olan alanlarda kurs
açlmasna araclk edecek. lerleyen
zamanlarda projeye Milli Eitim Bakanl ile Çalma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl’na bal -Kur da dahil edilerek, projenin kapsam geniletilecek.
Toplantda konuan Bakan Gökçek,
“Bugün, çok mutlu ve gururlu bir gün.
Kurulduu günden bu yana 10 yl geçen
bir süre içerisinde BELTEK kurslarnn
bir örnei daha Türkiye’de yok. Her sene
8 bin mezun verdik bu kurslarda. Kurslara katlan örencilerin çounluu meslek
sahibi ve üniversite mezunu olan kiilerdi. Teorilerini burada pratie dönütürdüler. Bu projenin en önemli aya da
bugün elde edildi” diye konutu.
Daha önce sanayi bölgelerine yönelik defalarca çarlarda bulunduunu
hatrlatan Bakan Gökçek, bu çarya
OSTM’den güzel bir yant geldiini söyleyerek unlar söyledi:
“Göreceksiniz OSTM ile ibirlii yaptktan sonra bu kurslara katlm daha artacak.
Buradan mezun olan örenciler i sahibi
olacak. Türkiye’nin en önemli ve hayati
projesine imza atyoruz. Ankara’nn istihdam noktasnda gerçekten çok önemli
bir proje. Ben Gazi Üniversitesi mezunuyum. Kendi üniversitem ile böyle bir
i birlii yapmak da ayr bir keyif, gurur
ve onur veriyor. nallah bugün bu adm
attktan sonra pek çok isiz gencimizin i
sahibi olmasna vesile oluruz.”

Üniversite Sanayi
birlii Saland
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Rza Ayhan ise konumasnda Ankara’da
184 bin civarnda üniversite örencisi
bulunduunu bunun 30 binin vakf üniversitesinde eitim gördüünü söyledi.
Üniversitenin görevinin sadece diploma
vermek olmadn belirten Prof. Dr. Ayhan, “21. Yüzyl üniversitelerinin önemli
bir fonksiyonu olan sanayi üniversite ibirliinin salanmas vazifesini ise Büyükehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi
dünyadaki emsallerinden daha erken yapmaya balad. 10 yl önce balayan süreç
hzla ve baaryla devam ediyor. Binlerce
kiiye mesleki eitim kursu verildi bu sürede. Bu sürece artk OSTM de katlacak. OSTM ihtiyaç duyduklar meslek
gruplarn söyleyecek, biz de ona göre

BELTEK OSTM
2011’de Faaliyete Geçiyor
Gazi Üniversitesi-OSTM Kooperati ve OSTM Vakf birlii protokolü
ile kurulan Gazi OSTM Meslek Yüksek Okulu alt yaps da BELTEK kurslarnn hizmetine açlyor. OSTMvedik sanayi bölgelerine ulalabilir
mesafede bulanan merkezin çalanlarn mesleki geliimine önemli katklar salamas bekleniyor. Ayrca
rmalarda bulunan usta öreticilerin
tecrübesi ve uygulama imkanlarnn BELTEK eitimlerinin hizmetine sunularak pratik destekler
vermesi planlanyor.
OSTM
METEM tesislerinde hazrlk
çalmalar sürdürülmekte olan
merkez’in ikinci yarylda hizmete geçmesi bekleniyor.
programlarmz yapacaz. OSTM’in
katklaryla daha da gelitireceiz. Burada eitim gören örencilerimiz istihdam
noktasnda önemli bir rol oynayacak.”

stihdam Kalitemiz Artacak
Bugüne kadar baaryla uygulanan BELTEK projesinin organize sanayi bölgesine
büyük katklar saladn dile getiren OSTM Organize Sanayi Bölgesi Bakan Orhan Aydn, mesleini gelitirmek isteyen pek
çok çalann da bu projeden yararlandn
ifade etti. Yeni protokol ile istihdam noktasnda “arz ve talep” dengesinin salanacan vurgulayan Aydn, “Çalma Bakanl ile
kurduumuz OSTM  Osinde, i arayan
herkesin kaydn tutuyoruz. Ama en önemli
eksik bunun eitim ayayd. imdi bu projeyle bu eksii kapatyoruz. Ayrca sadece
isizlere deil çalanlarn mesleki geliimi
için de eitimler organize eden BELTEK
kurslaryla Ostim’li çalanlarmzn nitelikleri ve dolaysyla ürün ve hizmet kalitesinin
de artacana inanyoruz. ” dedi.

Ankara Büyükehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal ler Dairesi
Bakan Selma Okurolu:
“Ankara Büyükehir Belediyesi olarak,
sosyal belediyecilik anlay çerçevesinde,
1999 ylnda balayan ve büyük ilgi gören
BELTEK kurslarmzn verimliliini ve etkinliini artrmak adna yeni bir adm daha
atlmtr. Belediyemiz, Gazi Üniversitesi ve
OSTM Organize Sanayi Bakanl, ibirlii çerçevesinde, stihdama ve Mesleki Eiti-

me yönelik imzalanan bu protokolle, halen
iletmelerde çalmakta olan yetikinler ve
mesleki beceriye sahip olmayan kiiler, endüstriyel teknik ve mesleki alanlarda kendilerini gelitirme imkân bulacak. Mezun
olan kursiyerler OSTM Organize Sanayi
stihdam Osi aracl ile
istihdam edileceklerdir. Belediye, Üniversite
ve Sanayi ibirliinin güzel bir
örnei olan bu
proje, bir beceri
kazandrma ve
i edindirme
seferberliidir. Nitelikli insan kayna bulamad için
verimsiz çalan küçük ve orta ölçekli iletmelerimiz için rekabet gücü kazanma umudu olacak ve bu kurslarmz sayesinde ara
eleman ihtiyaçlar temin edilecektir. Proje
kapsamnda kurs programlarmza katlacak
olan kursiyerlerimize baarlar dilerim.”

OSTM Organize Sanayi
Bölgesi Müdürü Adem Arc:
“OSTM stihdam Osimiz yaklak 10
yldan bu yana OSTM’li sanayicilerimizin nitelikli eleman ihtiyacn karlamak
üzere hizmet vermektedir. Tüm ülkemizdeki üretici kobiler gibi bölgemizde
faaliyet gösteren iletmelerde özellikle
mavi yakal,
teknik ara eleman konusunda sknt çekiyorlar. Tüm
isizlerin
bavurusunu
kabul etmekle
birlikte teknik
eitim yetersizlii nedeni ile bölgemizdeki eleman taleplerini yeteri kadar karlayamyoruz. Dier taraftan uzun yllardr
mesleki eitimde deerli elemanlar yetitiren BELTEK Mezunlarna OSTM’in
kaplarn açarak hak ettikleri alanlarda i
bulmalar için önemli katklar salayabileceimizi görüyoruz. BELTEK ve OSTM stihdam Osi ibirliiyle bu aç
karlayacamza ve “isiz çok, istihdam
edecek nitelikli eleman yok” diyerek ya-

kndmz istihdam sorunlarn çözeceimize inanyoruz. BELTEK projesine
uzun yllardr emek vererek bu günlere
getiren tüm protokol taraarna teekkürlerimizi sunarz.”

BELTEK Genel KoordinatörüÖretim Görevlisi
Ouz Poyrazolu
Ankara’y 21. yüzyla tayacak nitelikli insan gücüne katk salayacak, her
yatan ve meslek grubundan insann yararlanabildii “BELTEK Teknik Eitim
Kurslar” Projesi, OSTM’de “stihdam
çin Mesleki Eitim” boyutu ile yeni bir
deer kazanmtr.
Genç bir nüfusa sahip olan Ankara’da,
toplumunun tüm bireylerinin, çamzda
yaanan hzl deiimin gerektirdii bilgi
ve becerilerle donatlmasn hedeeyen
“BELTEK Teknik Eitim Kurslar” kapsamnda; halen iletmeleri yönetenler ile
yönetici adaylarna, çalmakta olan yetikinlere ve mesleki ve teknik beceriye
sahip olmayan insanlarmza, ksaca, üniversite mezunlarna uzmanlk, üniversite
imkân yakalayamam bireylere meslek
edindirme ile beceri kazandrmaya yönelik sertikal eitim programlarnn açlmas; her kademe eitim-öretim sonras
bireylerin kariyer eitimini ciddi olarak
desteklemektedir.

BELTEK
2010-2011 dönemi
eitimleri için
kaytlar balad
BELTEK eitimleri katlmclar OSTM stihdam Osi’ne bavurarak
istihdam talebinde bulunabilecekler. Ayrca BELTEK, sanayicilerin
yetitirilmeleri halinde istihdam
edebileceklerini söyledikleri alanlarda yeni mesleki teknik eitim
kurslarn hizmete sunacak.
BELTEK Bavuru için:
www.beltek.gazi.edu.tr
Ostim stihdam Osi
385 50 90/1305
Bilge YÜKSEL Koordinatör
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Ankara, TSK Malzeme Sergisine hazr
Türk Silahl Kuvvetleri 2. Malzeme Sergisi Ankara
Sanayi Odas (ASO) tarafndan 1-10 Ekim tarihleri
arasnda Ankara’da gerçekletirilecek.

B

akent, TSK 2. Malzeme Sergisine hazrlanyor. ASO, sergiye paralel olarak Ankara
Sanayi Fuar’n da (ANSAF10) 1-5
Ekim tarihleri arasnda gerçekletirecek. Sergi ve fuar ASO 1. Organize
Sanayi Bölgesi’nde düzenlenecek.
Devlet Bakan ve Babakan Yardmcs Cemil Çiçek, Devlet Bakan
Zafer Çalayan, Milli Savunma Bakan Vecdi Gönül, Savunma Sanayii
Müstear Murad Bayar, ASO Bakan Nurettin Özdebir’in katlmyla,
Ekim aynda düzenlenecek 2. Türk
Silahl Kuvvetleri Malzeme Sergisi
ve Ankara Sanayi Fuar konusunda
bilgilendirme toplants düzenlendi.

Ostim’de Savunma Yan
Sanayi Kümelenmesi var
Savunma Sanayi Müstear Bayar,
konumasnda, nihai teçhizat yapar-

ken içerisindeki kritik malzemelerin
de Türkiye’de üretiminin büyük önem
tadn söyledi. Bayar, bunun kapal bir sistem içinde yani ana yüklenicilerin bütün imalat kendi içlerinde
gerçekletirdikleri bir sistem içinde
deil, ülke sanayinin gücünden, yeteneklerinden faydalanan bir sistem
içinde yaplmas gerektiini kaydetti.
Ostim’i ziyaret ettiklerini, orada bir
savunma sanayi yan kümelenmesi
olutuunu gördüklerini anlatan Bayar, Ostim’de savunma yan sanayine
i yapan 72 irket olduunu söyledi.

Sanayiye ciddi katk
ASO Bakan Nurettin Özdebir de
serginin daha önce Deniz Kuvvetleri
Komutanl tarafndan çeitli illerde
düzenlendiini, silahl kuvvetlerin
tüm ihtiyacnn lojistik malzemelerini ihtiva eden serginin ise ilk olarak

ATO’dan karde
Pakistan’a yardm

A

nkara Ticaret Odas(ATO) Bakan Sinan Aygün, “Pakistan için
seferberlik zamandr” diyerek
1.5 milyon TL’lik yardm yapacaklarn
açklad. Aygün, “Biz öncülük yaptk.
Önemli olan bu yardmn tabana yaylmasdr” dedi. ATO’nun yapaca bu yardm
meslek örgütleri içerisinde u ana kadar
Pakistan’a yaplan en büyük yardm miktarn ifade ediyor.
ATO’dan yaplan açklamada, Oda
Meclisi’nin dün olaanüstü toplanarak
sel felaketine maruz kalan Pakistan’a 1.5
milyon TL yardm karar ald bildirildi.
ATO Bakan Sinan Aygün, Pakistan’n
benzeri görülmemi bir
felaketle kar karya
kaldn anmsatarak, felaket sonras ortaya çkan
manzarann bir insanlk
dramn yansttn ifade etti. Bu felakete kaytsz kalamayacaklarn

belirten Aygün, Pakistan’n yaralarnn
sarlmasnn herkesin insanlk borcu
olduunu vurgulad.

 dünyasna çar
Açklamasnda Pakistan’a yardm
için irketleri inisiyatif almaya çaran Aygün, gda dnda her türlü ayni
yardmda bulunmalar için üyelerinden
yardm istedi. Giyim eyas, ayakkab,
battaniye, iç çamar gibi hayati önem
tayan eyalara acil ihtiyaç duyulduunu hatrlatan Aygün, “Üyelerimiz,
güzide irketlerimiz gda dnda her
türlü yardmda bulunabilirler. hracat
fazlas ürünler, rafta
bekleyen mallar, stok
fazlalar Pakistan’daki
kardelerimiz için can
yeleidir. Lütfen hepimiz elimizi tan altna
koyalm” dedi.

geçen yl zmir’de düzenlendiini ancak bu serginin doru adresinin Ankara olduunu söyledi. Ankara’nn
savunma sanayinde Türkiye’nin ciddi bir odak noktas haline geldiini,
savunma sanayinde önemli rmalarn

Ankara’da bulunduunu ifade eden
Özdebir, bunlarn kendilerine bir yan
sanayi oluturduunu, bu yan sanayinin bu teknolojileri takip ederek Ankara sanayisine ciddi katk saladklarn kaydetti.

AYB’dan KOB’ler
için 150 milyon euro

A

vrupa Yatrm Bankas, Avrupa
Birlii ibirlii ile Türkiye’ye 150
milyon Euro tutarnda “KOB
yiletirme Kredisi” tahsis etti. Akbank
ve Halkbank arasnda 75’er milyon Euro
olarak paylatrlan bu kaynakla birlikte
Akbank’n KOB’lere salad fon miktar 1 milyar dolara, Halkbank’n ise 800
milyon dolara ulat.

Çalan 250’yi geçmeyen kobi’ler yararlanacak
Halkbank adna konuan Halkbank
Hazine Yönetimi ve Uluslararas Bankaclk Genel Müdür Yardmcs Süleyman
Aslan 5 yl vadeli temin edilen kayna
KOB’lerin yatrm maliyeti 25 milyon
Euro’ya kadar olan, verimlilik, istihdamn
korunmas ve artrlmasna yönelik projeleri için TL cinsinden kullandrlaca
bilgisini verdi.KOB tanmnn AB kapsamnda ele alndn dile getiren Süleyman
Aslan kredi imkanndan yllk cirosu 50
milyon Euro, aktif büyüklüü 43 milyon
Euro’yu amayan ve çalan says 250’yi
amayan KOB’lerin kullanabileceini
kaydetti.Kaynak imalat sanayi, tarm, turizm, eitim, salk gibi alanlarda kullandrlacak. Süleyman Aslan konumasna
u ekilde devam etti:
“imdiye kadar aktarlan kaynaklar
KOB’lere kredi olarak kullandrmada
gösterdiimiz baarl performans sonucu, 75 Milyon Euro’luk yeni kaynak için
Halkbank arac olarak tercih edildi. AYB

ile yeni bir protokol için tekrar masaya
oturmaktan son derece gurur duyuyoruz.
Bu kredi, özellikle ihracat olmayan veya
kur riski tamak istemeyen rmalarmz
için temin edilen yenilikçi bir imkandr.
Avrupa Birlii Komisyonu tarafndan salanan faiz destei önemli bir maliyet avantaj
salayacaktr. Halkbank olarak KOB bankaclndaki deneyimimizin ve piyasalarda
tesis ettiimiz güvenin verdii güçle bundan
sonra da uluslararas finans kurulularyla
yaptmz ibirliklerine devam edeceiz.”
2001 ylndan beri AYB ile ibirlii yaptklarn ifade eden Aslan “AYB ile alt protokole imza attk ve imdiye kadar toplam
540 milyon Euro’luk kaynak temin ettik.
Bugün yaplan yedinci protokol ile kaynak
hacmi 615 milyon Euro’ya, bir dier ifadeyle yaklak 800 milyon dolara ulat. Bu
kaynaklardan imdiye kadar 1000’e yakn
KOB’ye kredi kullandrld, 485 rma da
kaynaklardan aktif olarak yararlanmaya
devam ediyor” dedi.
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aliye Bakanl, kayt d
ekonomiyle mücadele yeni
bir adm daha att. Vergisel konularda danmanlk hizmeti
sunan Vergi letiim Merkezi’nin
(VMER) hizmet arn genileten
Maliye Bakanl Gelir daresi Bakanl, daha önce vatandan ver-

gi kayp ve kaçana ilikin olarak
189’a yaptklar bildirimleri, 444 0
189 numaral hattan VMER’e yap-

masn istedi. Maliye Bakanl’ndan
yaplan açklamada, Maliye Bakanl Gelir daresi Bakanlna bal
olarak vergisel konularda danmanlk hizmeti sunan Vergi letiim
Merkezi’nin (VMER) hizmet an
genilettii bildirildi. Açklamada
kayt d ekonomi ile mücadelede
önemli bir yere sahip olan ihbar müessesesinin iletilmesinde yeni admlar atldna dikkat çekilerek, “Yeni
süreçte vatandalar, vergi kayp ve
kaçana ilikin telefon ile bildirecekleri ihbarlar Vergi letiim Merkezine yapacaklar. Bundan önce Alo
Maliye 189 hattna yaplan ihbarlar,
1 Eylül 2010 tarihinden itibaren Alo
Maliye 189 yerine, 444 0 189 numaral hattan Vergi letiim Merkezi’ne
yaplacaktr” denildi.

Medikal küme üyeleri
iftarda bulutu

O

STM Medikal Sanayi Kümelenmesi üyeleri iftar yemeinde bir araya geldi.
Fatih Üniversitesi’nin ev sahiplii
yapt iftar yemei, birçok sanayici, akademisyen ve hekimi bir araya
getirdi.
Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi üyeleri düzenlenen bilgilendirme, deerlendirme toplants ve
iftar yemeinde
bir araya geldi.
Fatih üniversitesi Tp Fakültesinde
gerçekleen programda küme üyeleri
birlikte i yapma isteklerini bir kez
daha dile getirdiler. Firma temsilcileri, akademisyenler ve destek mekanizmalarndan toplam 100 kiinin
katld programda, medikal sanayi
kümelenmesi tarafndan yürütülen
çalmalardan ve önümüzdeki yl
da kapsayan i planndan bahsedildi.
Yürütülen çalmalar katlmclara
aktarldktan sonra taslak i plan

küme üyelerinin görü ve önerilerine
sunuldu ve küme üyeleri mevcut plann daha iler hale gelmesi için kir
ve görülerini aktardlar.
Küme Koordinatörü Ouz Ünal,
halen 43 üyesi bulunan Medikal
Sanayi Kümelenmesi üyelerinden
30’dan fazla üreticinin programda
birlik beraberliklerini sergilediklerini belirterek, “Fatih Üniversitesi, Bakent Üniversitesi, ODTÜ,
GATA, Ankara Üniversitesi le Hacettepe Teknokent, Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi ve ODTÜ
Teknokentten Temsilcilerin olduu
toplantda yeni ibirlikleri ve kirler
ortaya atld. Sektörü temsilen katlan SES, TÜMDEF, TÜDER LE
Türkiye Teknoloji Gelitirme Vakf
ve KOSGEB gibi destek mekanizmalar da toplantda aramzda yer
aldlar” dedi.

sefikcaliskan@hotmail.com

MALYE’den kaytd ile
yeni mücadele yöntemi

Kur, kör
dövüünün
eskimeyen zemini

ek ÇALIKAN

B

ir ülke ekonomisinin stratejik verilerinden biri kurdur. ayet kur
konusunda kafalar kark ise o
ülkede ekonomi politika yok demektir. Ekonomi politikann ihdas edici ve
uygulaycs hükümetlerdir. Kur, ülke
ekonomisinin veri artlar, ekonomik
potansiyeli ve ulalmak istenen refah
seviyesi hesaba katlarak hükümetler
tarafndan belirlenir. Kurlarn serbest ya
da sabit olduunu söylemek, o artlarda ülkenin refahn en iyi artrlaca
içindir. Yoksa kurlarn serbest/sabit
olmas, kurlar serseri mayn, ne zaman
ve nerde patlayaca belli olmayan bir
deiken haline getirmez. Hele kurlarn
ülke ihracatna engel olacak ekilde
deiim göstermesi ve yetkililerin buna
mazeret üretmesi kabul edilebilir ey
deildir. çinde bulunduumuz durumda
kur serseri mayna dönmütür. Bunun
nedeni % 90 orannda ekonomide
politikaszlk yatmaktadr. Yüzde on
da uluslararas piyasalarn çok dalgal
olmasdr.
Kurlarn düük tutulmas ksa vadede
iç piyasada ve özellikle hükümetlerin
bütçe politikasn yönetmesinde sanal
bir rahatlamaya sebep olur. Ülkemizde
1950’den beri tüm hükümetler sabit/
serbest kur ad altnda ksa vadeli,
iktidarda olduklar süre boyunca kuru
düük tutmaya özen göstermilerdir.
Kurlar düük tutulunca ülkede özellikle imalat sanayi darbe yer. Bunun
peinden ticaret yabanc mallar üzerinden cereyan ederek karllk son derece
düer. Hizmetler sektörü ise tamamen
içe dönük hale gelir. Neticede karlar azalr. Karlar azald için üretim
faktörlerinden en önemlisi olan içilikten
emekten çalmaktan (sigortasz ve düük
ücretli içi çaltrmak) baka yol kalmaz.
Düük karllk tasarruf orann negatif
etkileyeceinden yatrmlar için kaynak
bulunamaz hale gelir. Kaynak bulmak
için yurt dndan borçlanlr. Bu dövizin
kurlarn daha da ülke aleyhine çalmasna neden olur. Ülkeye ne yerli ne de
yabanc yatrmc gelir.
Nitekim 2010 alt aylk cari açn
finansmanna baktmzda 2,2 milyar
dolar dorudan yatrm varken 26
milyar dolar kamunun, reel sektörün
ve bankalarn borçlandn görüyoruz.
Bu tablo 1950’den buyana deimedi.
Bu veriler, dün hayra alamet gelimeler deildi bu gün ve gelecekte de
olmayacak.
Kurlardan kimin sorumlu olduuna
dair reel sektör ve siyasilerin yapt açklamaya baktmzda kafalar

tamamen karmaktadr. Reel sektör
temsilcileri özellikle (Türkiye hracatçlar
Meclisi) TM, baz sanayi odalar ve
hükümet Merkez Bankasn adres göstermektedir. thalatçlar ve ithale dayal
üretim yapanlar, yurt dndan her türlü
dayankl ve dayanksz mal getirenler
ise son derece mutlular. Çünkü bunlar
yurt dndan ucuza alp yurt içinde çok
iyi karlar ederek sat yapmaktadrlar.
Kurlarla ilgili Merkez Bankas suçlanmaktadr. Kurlarn Merkez Bankas
tarafndan döviz alnarak yükseltilebilecei sanlmaktadr. Bu san veri artlar
dikkate almayan bir yetersiz iktisat bilgisizliine dayanmaktadr. Bilgisizlik mazur
görülebilir. Ancak biliniyor da Merkez
Bankasnn üzerine gidiliyorsa bu tamamen cambaza bak oyunundur. Merkez
Bankasn, kurun gerçek sorumlular, sorumluluklarn gizlemek için günah keçisi
yapmaktadrlar. Biraz iktisatta kurlarla
ilgili mekanizma bilgisi olanlar Merkez
Bankasnn bu ite hiçbir sorumluluu
olmadn, bu sorumluluun maliye/
iktisat politikasnda olduunu görür.
Ülkemizde kurlar neden dümektedir?
Ödemeler dengesine baktmzda ülkedeki kamu, özel sektör ve bankalarn
yurt dndan borçlandn görmekteyiz.
Niçin Yurt dndan borçlanlmaktadr?
Ülkedeki tasarruflar yetersizdir. Niçin tasarruf yetersizdir? Maliye/iktisat politikas
tasarruflar ve istihdam artracak ekilde
kurgulanmamaktadr. Bu durum kurlarn
ülke refahnn lehine ilemesine engel
olmaktadr. Merkez Bankas kurlar belirleyen deil, kurlarn içinde bulunduu
durumun nedenlerini açklayan kurumdur. Merkez Bankas bu açklamas ile
maliye/iktisat politikasna yön gösterir.
Maliye/iktisat politikasn belirleyen ülkeyi
yönetenlerdir. Yoksa Merkez Bankasna
dolar aldrarak kurlar yükseltemezsiniz.
Ancak, Amerika’ya çok ucuz faizle
kredi açtrm olursunuz. lave olarak
Merkez Bankasn döviz karl bast
paralar ülkede enflasyon olmasn diye
tekrar çekmek için de yüklü bir maliyete sokarsnz. Nerden bakarsanz zarar
bir projedir Merkez Bankasnn döviz
almas. Rezervleri güçlendirmesi söyleminin ise Amerika’ya düük faizli, maliyeti
ülkemize yüksek kredi açmann ve
yanl kurgulu maliye/iktisat politikasnn
üstünü örtmekten baka amac yoktur.
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Atk motor yalar ormana dönüecek

Ç

evre Yönetimi Genel Müdürlüü, Petrol Sanayi Dernei (PETDER) ile atk motor
yalarn ormana dönütürecek. Bir
Varil Bir Aaç Projesi kapsamnda
imzalanan protokol ile toplanan her
bir varil (200 litre) atk motor ya
için bir dan dikilecek.
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüü,
Petrol Sanayi Dernei (PETDER) ile
atk motor dikilecek. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüü, Petrol Sanayi
Dernei (PETDER) ve Aaçlandrma ve Erozyon Kontrolü Genel
Müdürlüü, toplanan her atk motor
ya varili için bir dan dikilmesini
öngören bir protokol imzalad.
Protokol çerçevesinde, bugüne kadar geri dönüüm ve enerji üretiminde kullanlan toplanan atk motor
yalarn her bir varili için bir dan
dikilerek PETDER Hatra Orman
kurulacak.“Çevre Ve Orman Bakan-

D

velisaritoprak@gmail.com

Veli SARITOPRAK

l le Petrol Sanayi Dernei birliinde Yaplacak Aaçlandrma Çalmalarna likin Protokol”, Çevre
Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr.
Lüt Akça, Aaçlandrma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürü Hani
Avc ve PETDER Yönetim Kurulu
Bakan Erol Metin tarafndan imzaland.Protokole göre, atk motor yalarnn toplanmas konusunda yetkilendirilmi kurulu olan PETDER,
toplad her bir varil (200 litre) için
bir dan dikilmesini nanse edecek.

Ormann maliyeti 75 bin TL
“Bir Varil Bir Aaç Projesi” olarak adlandrlan çalma ile PETDER, kamu kurum ve kurulularnda
oluan atk motor yalar karlnda dikilecek danlar için 75 bin
TL ödeyecek. Bu ödemeye karlk
Aaçlandrma Genel Müdürlüü be-

Globalleme
(getirisi-götürüsü)

ünya hzla her alanda globalleme denilen ve yaamn her
safhasn etkileyen bir sürecin
içinde ilerliyor. Globalleme veya
küreselleme ad verilen bu süreç,
teknolojik gelimeleri hzlandryor, daha
çok ekonomik imkanlar sunuyor, siyasi
ve kültürel reformlar kapsyor. Hedefi dünyay küçük bir köy ve tek bir
Pazar haline getirmek olan bu sürecin
dnda kalmak hemen hemen imkansz gibi. Globalleme, dünyadaki bütün
sermayenin , üretimin ve piyasalarn
birbirine kaynaklanmas, eklemlenmesine ülke ekonomilerinin entegrasyonu
eklinde geliiyor.
Siyaset bilimciler, sosyologlar ve
ekonomistler globalleme sürecinin etkilerinin olumlu mu yoksa olumsuz mu
olduu üzerinde youn tartmalar yaamaa baladlar. Globallemeye kendi
bak açlarna göre açklama getirmeye
yorum yapmaya çalan aratrmaclardan bir ksm sürecin olumlu etkilerini
savunurken bir ksm da ortaya çkard olumsuzluklar ve tehditler üzerinde
durmaktadrlar.
Globalleme taraflar, bu sürecin
orta ve uzun vadede herkes için bir
zenginlemeyi beraberinde getireceini
iddia etmektedirler. Taraflara göre globalleme; çadalama gelime demektir ve desteklenmesi gereken yararl
bir süreçtir. Keza bu sürecin ; eitlik,
özgürlük ve demokrasi getireceini
ve ülkeler arasnda karlkl bamll
artracan savunmaktadrlar.
Globalleme kartlar ise bu sürecin
özellikle az gelimi ülkelere; yoksulluk,
eitimsizlik, sosyal güvencesizlik, sosyal
ilikilerde zayflk ve toplumsal faaliyetlere katlmszlk gibi bir yn dezavantaj-

larda getirdiini srarla dile getirmektedirler.
Globalleme sürecinin yoksullukla
ilikisi incelenirken üzerinde durulmas
gereken en önemli nokta bu sürecin
ürünleri olan uluslar aras kurulular ve
bunlarn az gelimi veya gelimekte
olan ülkelere uygulama için dayattklar
uyum programlardr. Özellikle az gelimi ülkelere 1980 li yllardan itibaren
dayatlan IMF ve Dünya Bankas reçeteleri bu ülkeler için bir nevi “ ok
tedavisi “ uygulanm ve bu ülkelerin
tabiri yerinde ise felei amtr.
Bu uygulamalar sonucu ;
Büyük ölçekli iten çkarmalar
sonucu kitlesel isizlik ba göstermi
- Arzi ve düük ücretli yeni tip
ilerde art olmu
- Sendikalarn faaliyetleri zayflam ve
güçlerini kaybetmilerdir
- Devletin sosyal rolü zayflam
- Sosyal programlar için bütçeler
kslm
- Kamu hizmet sektörleri özelletirilmi
- Tarm çökertilmi, temel besin
maddelerinde ktlk balam
- Çevre ve doa bozulmu
- Temel mal ve hizmetlerin fiyat
artm
- Okuma yazma orannda göreceli
azalma yaanm
- Toplumsal huzursuzluk ve iddet
artmtr.
Buna göre bu sürecin özellikle az
gelimi ve gelimekte olan ülkelere
götürüsü getirisinden fazla olmutur.
Sizler ne dersiniz?

lirlenecek illerde aaçlandrma ve
bakm çalmas yapacak. Projeye
atk motor ya teslimi ile katlanlara da sertika verilecek.Proje ile iki
yl içinde 30 bin adet dan dikilmesi, be yllk bir dönem zarfnda ise
toplam 25 bin m2 alann aaçlandrlmas hedeeniyor.

Atk yadan elektrik üretiyor
Türkiye genelinde atk motor ya
toplama faaliyetlerini gerçekletirmek üzere Eylül 2008’de yetki belgesi alan PETDER, 2009 ylnda,
balca askeri birlikler, belediyeler
ve çeitli kamu kurum ve kurulular
ile sanayi kurulularndan toplanan
17 bin 640 ton atk motor yan

yüzde 7’si ürün geri kazanm, yüzde
93’ü ise enerji geri kazanm amacyla ekonomiye kazandrd.Toplanan atk motor yalar ylda 193 milyon kwh elektrik enerjisine edeer
olup, 83 bin kiinin 1 yllk elektrik
enerjisi ihtiyacn karlayabiliyor.
PETDER’in 2004 ylndan bu yana
yapt çalmalar çerçevesinde de
Temmuz 2010 itibari ile 80 bin ton
atk motor ya toplanarak lisansl iletmelerde enerji ve hammadde
olarak geri kazanld. Atk motor
yalarnn toplanmasnn ekonomik
getirisine karlk, bu yalarn doaya salnmasnn, her 1 litre atk yan
1 milyon litre suyu kirletmesi sonucunu dourduu belirtiliyor.
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BOSTA’tan Enerji’de Türk devrimi

Ü

rettii 500kW güç kapasiteli
rüzgar türbini ile verimlilik ve
amortisman süresi konusunda
Dünya’ya meydan okuyan BOSTA
ENERJ, Ankara’daki fabrikasnda
“Dünya’nn En Verimli Rüzgar Türbinini” devreye ald.
Enerji
ve
Tabii
Kaynaklar
Bakanl’n temsilen törene katlan
Enerji leri Genel Müdürü Mustafa
Çetin’in, yenilenebilir enerji konusunda böyle önemli bir baar elde
edilmesinin kendisini gururlandrdn, bakanlk olarak da enerji alannda
Türk Sanayicilerine maddi ve manevi
desteklediklerini devam edeceklerini

söyledi.Yenilenebilir enerji konusunda gerekli yasal düzenlemelerin en
ksa zamanda yaplacan bildiren
Çetin, BOSTA ENERJ Teknik Müdürü Yücel Hökelek’i kutlad ve Bemis Grup Yönetim Kurulu Bakan inasi Güne’e ve emei geçen herkese
teekkür etti.
Enerji Bakanl, dernekler, meslek odalar, i adamlarnn ve basn
mensuplarnn katld organizasyonda yapt konumada 22 yllk
emein meyvesini bugün alabildiini
ifade eden BOSTA ENERJ Teknik
Müdürü Makine Mühendisi Yücel
Hökelek, bu serüvenin baarya ka-

vumasna destek olan BEMS GRUP
Yatrm ve Finans Koordinatörü lhan
ÖZPINAR’a ve BEMS GRUP Yönetim Kurulu Bakan inasi Güne’e
teekkür etti. “Gelitirdiimiz rüzgâr
türbinini kendisini bundan sonra verilerle kantlayacaktr” dedi.
Rüzgar türbinin üretiminde %80 orannda Türk tedarikçilerle çaltklarn
ifade eden Hökelek, her geçen gün bu
konuyla alakal üretici saysnn ve
üretim kalitesinin de buna bal olarak
artacan söyledi. Ayrca yasal düzenlemelerin ülkemiz için çok önemli
olduuna deindi.
BEMS GRUP Yönetim Kurulu
Bakan inasi Güne de yapt konumada, ürettii ürünlerle Türkiye’de
birçok ilki gerçekletiren BOSTA
ENERJ’nin dünya’daki en verimli
rüzgar türbinini üretmeyi baardn
ifade etti.

Tribünün özellikleri:
2m/s Rüzgar Hznda Enerji Üreten
Dünya’daki 500kw’lk lk Rüzgar Tür-

bini.
500kW’lk rüzgâr türbini 16m kanat
uzunluuna 40m kule uzunluuna sahip
2m/s rüzgâr hznda bile elektrik üretebiliyor. BOSTA ENERJ’nin üretmi
olduu rüzgâr türbinleri aerodinamik
üstünlüünün yan sra dayankllk
konusunda da rakiplerine kyasla üstün. 2,5kW’lk rüzgar türbinlerinden
1MW (1000kW)’lk rüzgar türbini
üretebilen BOSTA ENERJ müterilerine 3+2 yl parça ve servis garantisi
salamaktadr.
Dünya’nn En Üstün Rüzgar Türbini
Kanat Proli: “YÜCEL” kanat proli
Türkiye’de bir Türk Bilim Adam
tarafndan gelitirilen rüzgâr türbini kanat proli dünyadaki en yakn
rakibine %40 verimlilik fark ortaya
koymutur. Makine Mühendisi Yücel
Hökelek’e ait patentli “YÜCEL” kanat
proli dünyadaki bu alandaki 3 modelden biri. Kanat proli kullanld
tüm rüzgar türbinlerinin verimliliini
%40’n üzerinde artryor ve yatrmn
amortisman süresini ksaltyor.

Vakfbank yava yava stanbul’a tanyor
akfbank üç yllk ve üç aamal

V

Vakfbank Genel Müdürü Süleyman

bir zaman planyla 2013 ylna ka-

Kalkan tanma sürecinin 2011 yl ile bir-

dar tüm birimleriyle birlikte Genel

likte balayacak olan üç aamal ve 2013’de

Müdürlüünü Ankara’dan stanbul’a ta-

tamamlanmas öngörülen bir süreç olduu-

yacan açklad.

nu, gelecek yl bandan itibaren öncelikle

imek: Devlet TEDA’
iyi iletemiyor

D

evletin, TEDA’ iyi iletemedii eletirisinde bulunan Bakan imek, “yi iletiyor mu?
Hayr. yi iletse TEDA bu kadar çok
alacakl ve borçlu olmazd. Demek ki
devlet bu ii iyi beceremiyor. O zaman
özel sektör alsn bunu iletmesini iyi yapsn” dedi. imek ngiltere ve talya’da
elektrik datm irketleri özelletirildiinde iletme giderlerinin yüzde 50,
elektrik kesintilerinin yüzde 40 dütüünü, yatrm maliyetlerinin de yüzde 40
azaldn kaydetti. imek konuyla ilgili
unlar söyledi. “ngiltere’de
irketler bize dönem dönem
broür gönderirdi. Aboneliinizi bize geçirirseniz, maliyetleriniz yllk u kadar
pound düecek diye. GSM
irketleri gibi. Tüketici bir
tercihle kar karya olurdu.
Bu sürecin sonunda tüketici
bir tercihle kar karya
kalacak. Burada yaplan bir

varlk sat deil, bir özelletirme deil,
hisse devri söz konusu. Devlet, bunlar
iletemiyor. yi iletiyor mu? Hayr. yi
iletse TEDA bu kadar çok alacakl ve
borçlu olmazd. Demek ki devlet bu ii
iyi beceremiyor. O zaman özel sektör alsn bunu iletmesini iyi yapsn. Elektrik
hatlar, direkler hepsi Türkiye’de kalacak.
Türkiye’nin mal hiçbir yere gitmiyor.
Tekrar Devlete dönecek. Ama biz bunun
karlnda bir miktar gelir elde ediyoruz. Vatandan eitimine, geleceine,
aratrmaya, gelitirmeye harcyoruz.”

sat, pazarlama, hazine ve kredi bölümlerinin stanbul’a geleceini söyledi. Kalkan,
bu süreçte Genel Müdür olarak kendisinin
de sürekli hareket halinde olacan belirterek, “Ben imdiki durumda üç gün
Ankara’da, iki gün stanbul’daym. Tanma hzlandkça stanbul’da kaldm süre
de artacak. Tanmann Vakfbank’a büyük
fayda salayacana inanyorum. Ama bizim birinci aamamz için önemli ölçüde
bir maliyet görünmüyor. Çünkü bir satn
alma yapmadk, burada bir bina kiraladk.
stanbul Ataehir’de kurulmas planlanan
stanbul Finans Merkezi’nde arsa alp bir
bina ina etmenin maliyeti yüksek. Bizim
de orda arsa tahsisimiz var. Ancak bu daha
sonra düünülecek bir süreç” diye konutu.

KOB’lere ve bireysel kredilere odaklanma
stanbul’da ekonomi gazetecileriyle
bir sohbet toplants yapan Genel Müdür
Süleyman Kalkan, Vakfbank’n müteri
tabann geniletme hede dorultusunda KOB bankacl ve bireysel bankaclk faaliyetlerine daha fazla younlaacan söyledi. Kalkan, Vakfbank’n
geçen yl reel sektöre en azla kredi veren
bankalardan biri olduunu, 2010’da tüm
bankalar gibi kendilerinin de kredilerde
büyümeye devam ettiklerini kaydetti.
Genel Müdür Kalkan, 2010’da konut
kredilerinde sektörün üzerinde bir büyüme performans ortaya koyduklarn,
artan ube says ve pazarlama faaliyetleri ile bireysel kredilerin yan sra KOB

kredilerinde de bir art hedeediklerini
bildirdi. KOB kredilerinin toplam kredi portföyü içinde henüz istenen oranda
olmadn ifade eden Kalkan “ KOB
bankaclna odaklanma hedemiz
dorultusunda ube müdürlerimizin tek
balarna karar verecekleri kredi limitlerini attrdk. Belirli program ve kriterler
dahilinde imdi bir ube müdürümüz
500 bin TL’ye kadar Genel Müdürlük
onay olmakszn kredi verebilmektedir.
Ve bu ekilde krediler de verilemeye devam ediyor” dedi.

ube says 620’ ye çkacak
Vakfbank’n müteri tabann büyütme hedene uygun olarak ube an
da geniletmeye devam edeceine vurgu yapan Süleyman Kalkan, son olarak
bankann ube saysnn 602’ye ulatn belirterek, “Yl sonunda bu saynn
minimum 620’ye çkacan öngörüyoruz” dedi.
Yurt dnda ubeleme konusunda
da bilgi veren Kalkan, u anda sadece
Kuzey Irak’ta Erbil’de ube açma projeleri olduunu ifade ederek, “Oradaki
merkezi hükümetten ön onay aldk.
imdi Türkiye’deki süreçlerin tamamlanmasnn bekliyoruz. Bu ubeyi yl
sonundan önce açabileceimizi düünüyoruz” diye konutu.
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verene uzman çaltrma zorunluluu
Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl’n harekete geçirdi.
Bakanlk hazrlad  sal ve güvenlii tasars taslan
sosyal taraara sundu.Taslak, iyerlerinde, salk ve
güvenlikle ilgili çalmalara katlma, teklierde bulunma,
tedbir alnmasn isteme gibi konularda çalanlar temsil
etmeye yetkili  sal ve güvenlii çalan temsilcilerinin
görev yapmasn öngörüyor.

B

akanlk hazrlad  sal ve
güvenlii tasars taslan sosyal taraara sundu.
Buna göre, çok tehlikeli snfta yer
alan iyerlerinde A snf, tehlikeli snfta yer alan iyerinde en az B snf,
az tehlikeli snfta yer alan iyerinde en
az C snf belgeye sahip i güvenlii
uzmanlar çaltrlacak. Taslak, iyerlerinde, salk ve güvenlikle ilgili çalmalara katlma, teklierde bulunma,
tedbir alnmasn isteme gibi konularda
çalanlar temsil etmeye yetkili  sal ve güvenlii çalan temsilcilerinin
görev yapmasn öngörüyor.
Sosyal taraara sunulan  Sal ve
Güvenlii Kanunu Tasars tasla, 30
maddeden oluuyor. yerlerinde i sal ve güvenliinin salanmas, mevcut
salk ve güvenlik artlarnn sürekli
olarak iyiletirilmesi amacyla hazrlanan taslakta, TSK’nin ve genel kolluk
kuvvetlerinin eitim, operasyon, tatbikat
ve benzeri kendine özgü faaliyetlerinde,
sivil savunma ve acil durum birimlerinin
eitim, tatbikat ve afetlere müdahale gibi
faaliyetlerinde, ev hizmetlerinde, çalan

istihdam etmeksizin kendi hesabna mal
ve hizmet üretimi yapanlar hakknda kanun hükümlerinin uygulanmamas öngörülüyor.

Uzmanlk belgesi için
gerekli artlar
yeri hekimi ve i güvenlii uzmannn çalma süresi iyerinde çalan says ve iyerinin yer ald tehlike snf
göz önünde bulundurularak tespit edilecek. Bu süreler çalan bana ayda; çok
tehlikeli snfta yer alan iyerleri için en
az 20 dakika, tehlikeli snfta yer alan iyerleri için en az 15 dakika, az tehlikeli
snfta yer alan iyerleri için en az 10 dakika olacak ekilde hesaplanacak. Belirtilen çalma sürelerinin iyeri hekimi ve
i güvenlii uzmannn tam süreli görevlendirilmesini gerektirdii durumlarda,
iveren, iyeri salk ve güvenlik birimi
kurmakla yükümlü olacak. yeri tehlike
snar ise 5510 sayl Sosyal Sigortalar
ve Genel Salk Sigortas Kanunu’nun
83’ncü maddesine göre belirlenen ksa
vadeli sigorta kollar prim tarifesi esas
alnarak Bakanlkça çkarlacak bir tebli ile belirlenecek.

Devlet cezay kesiyor,
tahsil edemiyor

D

evletin “ceza kesme” srasnda gösterdii performans, tahsilatta yaanmad.
2006 ve 2009 yllar arasnda vergi, yarg, idari ve dier para cezas
olarak toplam 59.8 milyar TL’lik
ceza kesen devlet, bu cezann yüzde 85’ini 10 kente fatura etti. Ceza
keserken eli titremeyen devlet, tahsilatta ayn performans gösteremedi. stanbul Serbest Muhasebeci
Mali Müavirler Odas (SMMMO),
ilkini 2009’da hazrlad ve para
cezalarnda rekor art masaya yatran “Cezalandrlyoruz” raporunu güncelledi. “Türkiye’nin Cezal
Kentleri” balkl, son 4 yllk gerçekleme rakamlarn içeren hesaplamaya göre, bu dönemde en çok
para cezas stanbul’da kesilirken,

10 kente tahakkuk ettirilen cezalarn toplam 50.8 milyar TL’yi buldu.
Böylece, dört ylda kesilen, toplam
59.8 milyar TL’lik cezann yüzde
85’i 10 kentin hanesine yazld. 4 yllk dönemde kesilen cezalarn yüzde
34.8’i stanbul’a yönelik gerçekleti.
stanbul’u 8.7 milyar TL’yle Ankara,
5.7 milyar TL’yle zmir, 2.9 milyar
TL’yle Antalya izledi. Dier alt il
ise srasyla, Mersin, Bursa, Adana,
Kocaeli, Gaziantep ve Konya oldu.
10 ile toplam 50.8 milyar TL’lik
ceza kesilmi oldu. En az para cezas ise sanayiden nasibini alamayan
kentlerde uyguland. 2006-2009 döneminde en az para cezas kesilen il
Bayburt olurken, bu kenti Tunceli ve
Gümühane izledi.

Taslaa göre üniversitelerden mühendis, mimar, teknik öretmen ile zikçi ve
kimyager unvan ile mezun olanlar C, B
ve A snf i güvenlii uzmanl belgesi, meslek yüksekokullarnn maden, inaat, metal, kimya, elektrik, elektronik,
makine, tesisat, iklimlendirme, petrol,
otomotiv, seramik, mobilya, aaç, tekstil, gda, tarm, metalürji alanlarndaki
programlar ile i sal ve güvenlii
bölümlerinden mezun olanlar C ve B uz-

manlk belgesi alabilecekler.
Taslaa göre, çalanlarn ile ilgili
salk ve güvenliini salamak yükümlülüüne uymayan iverene bin TL, i
güvenlii uzman ve iyeri hekimi görevlendirmeyen iverene görevlendirmedii her kii için 5 bin TL idari para
cezas verilecek. Aykrln devam
halinde, görevlendirmedii her kii ve
takip eden her ay için ayn miktar idari
para cezas uygulanacak.

 güvenlii kusurlarna
30 milyon ceza kesildi

D

evletin “ceza kesme” srasnda gösterdii performans,
tahsilatta yaanmad. 2006
ve 2009 yllar arasnda vergi, yarg, idari ve dier para cezas olarak
toplam 59.8 milyar TL’lik ceza kesen
devlet, bu cezann yüzde 85’ini 10
kente fatura etti. Ceza keserken eli titremeyen devlet, tahsilatta ayn performans gösteremedi. stanbul Serbest
Muhasebeci Mali Müavirler Odas
(SMMMO), ilkini 2009’da hazrlad ve para cezalarnda rekor art
masaya yatran “Cezalandrlyoruz”
raporunu güncelledi. “Türkiye’nin
Cezal Kentleri” balkl, son 4 yllk
gerçekleme rakamlarn içeren hesaplamaya göre, bu dönemde en çok
para cezas stanbul’da kesilirken,

10 kente tahakkuk ettirilen cezalarn toplam 50.8 milyar TL’yi buldu.
Böylece, dört ylda kesilen, toplam
59.8 milyar TL’lik cezann yüzde
85’i 10 kentin hanesine yazld. 4 yllk dönemde kesilen cezalarn yüzde
34.8’i stanbul’a yönelik gerçekleti.
stanbul’u 8.7 milyar TL’yle Ankara,
5.7 milyar TL’yle zmir, 2.9 milyar
TL’yle Antalya izledi. Dier alt il
ise srasyla, Mersin, Bursa, Adana,
Kocaeli, Gaziantep ve Konya oldu.
10 ile toplam 50.8 milyar TL’lik ceza
kesilmi oldu. En az para cezas ise
sanayiden nasibini alamayan kentlerde uyguland. 2006-2009 döneminde
en az para cezas kesilen il Bayburt
olurken, bu kenti Tunceli ve Gümühane izledi.

