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Maliye Bakanl���n�n Organize 
Sanayi Bölgelerini vergi mü-
kelle�  yapma çabas� devam 

ediyor. Ankara Sanayi Odas� Ba�kan� 
(ASO) Nurettin Özdebir, Maliye Mü-
fetti�lerinin ard�ndan hesap uzman-
lar�n�n bölgelerde inceleme yapt���n� 
kaydetti.
Müfetti�ler bundan bir süre önce vergi 
mükelle�  olarak de�erlendirdi�i bölge-
lere geçmi�e dönük 5 y�ll�k vergi fatu-
ras� ç�karm��, tepkiler üzerine Maliye 

Bakan� Mehmet �im�ek, 5 y�ll�k geriye 
dönük vergi iste�ini geri çektiklerini 
aç�klam��t�.
 Mardin’de yap�lan OSBÜK Do�u 
Ve Güneydo�u Anadolu Bölge Top-
lant�s�n�n aç�l���nda konu�an OSBÜK 
Ba�kan� Mahmut Y�lmaz, 4562 Say�l� 
OSB Kanununa göre her türlü vergi ve 
resim harç mua� yeti olmas�na kar��n 
Maliye Bakanl���n�n OSB’leri vergi 
mükelle�  yapma giri�imi ile manev-
ralar�n� anlamakta zorluk çektiklerini 
söyledi.  Y�lmaz, bu giri�imlerin her 
defas�nda yarg�dan döndü�ünü ancak 
sorunun çözümü için yasal bir düzen-
lemeye ihtiyaç oldu�unu belirtti. Y�l-
maz, ayr�ca arsa tahsisi gibi konularda 
OSB’lerde denetimlerin Sanayi Ve 
Ticaret Bakanl��� elemanlar�nca yap�l-
mas�n� istedi. Sanayi ve Ticaret Baka-
n� Ergün ise, “Denetimler konusunda 
kimsenin ensesinde boza pi�irmeyi 
amaçlamad�klar�n� belirtirken, “�ster 
OSB’ler olsun, ister oda ve borsalar ile 
kooperati� er olsun yapt���m�z ve ya-
paca��m�z denetimlerin amac� yanl�� 
varsa büyümeden önlenmesidir” dedi. 

�ncelemeler yap�l�yor
 Toplant�n�n ard�ndan gazetecilerin so-
rular�n� yan�tlayan ASO Ba�kan� Özdebir 
de, Maliye Bakan� Mehmet �im�ek’e ra�-
men bürokrasinin OSB’leri vergi mükelle�  
yapmaya çal��l���n� ve son olarak hesap uz-
manlar�n�n bölgelerde inceleme yapt�klar�n� 
belirtti. Özdebir, incelemenin Gelir Ve Ku-
rumlar Vergisi yönünden gerçekle�tirildi�in 
ifade etti. Özdebir, gazetecilerin son dönem 
hükümet ile özel sektör aras�nda gerilime 
neden olan istihdam konusundaki sorular�-
n� da yan�tlad�. �stihdam desteklerinde baz� 
düzenlemelerin, yolu t�kad���n� söyleyen 
Özdebir, örne�in 5 puanl�k SSK i�veren 
prim indiriminden yararlanan i�letmelerin 
b ukez genç i�çi ve kad�n istihdam� des-
te�ini kullanamad���n� belirtti. 

2010 y�l�n�n ilk çeyre�inde Türkiye’nin 
petrol faturas� geçen y�l�n ayn� döne-
mine göre yüzde 68.1 art��la 4 mil-

yar 14.6 milyon dolara yükseldi. 2010 y�l� 
Ocak-Mart döneminde dayan�kl� tüketim 
mallar� ithalat� geçen y�l�n ayn� dönemine 
göre yüzde 61.3 art��la 759.4 milyon dola-
ra ç�karken, binek otomobil ithalat� yüzde 
67.9 artarak 959.4 milyon dolara ula�t�. 
 Türkiye �statistik Kurumu (TÜ�K) veri-
lerinden yap�lan belirlemeye göre, ihraca-
t�n  yüzde 7 art��la 26 milyar 200 milyon 
dolara dayand���, ithalat�n ise yüzde 32.7 
artarak 38 milyar 325 milyon dolara ç�kt��� 
y�l�n ilk çeyre�inde yat�r�m mallar� ithalat� 
yüzde 23.9 oran�nda art��la 5 milyar 409.2 
milyon dolara, hammadde ithalat� yüzde 
34.6 art��la 27 milyar 715.5 milyon dolara 
yükseldi. Y�l�n ilk çeyre�inde Türkiye’nin 
petrol ve petrol ürünleri faturas� geçen y�l�n 
ayn� ay�na göre yüzde 68.1 artarak 4 milyar 
14.6 milyon dolara yükseldi. Geçen y�l ayn� 
dönemde Türkiye’nin petrol ve petrol ürün-
leri ithalat� 2 milyar 388.3 milyon dolard�. 
Türkiye’nin Ocak-Mart döneminde do�al 
gaz ve mamul gaz ithalat�na ödedi�i fatura 
ise yüzde 1.3 azal��la 3 milyar 613.9 mil-
yon dolar seviyesine geriledi. Metal cevhe-
ri, döküntüler ve hurdalar ithalat� y�l�n ilk 
üç ay�nda yüzde 27.3 artarak 1 milyar 425 

milyon dolar oldu. Geçen y�l ayn� dönem 
itibariyle bu rakam 1 milyar 119.2 milyon 
dolard�. Demir ve çelik ithalat� �ubat’ta 

geçen y�l�n ayn� ay�na göre yüzde 35.3 
artarak, 1 milyar 673.6 milyon dolardan 2 
milyar 264 milyon dolara yükseldi. 

�malatç� KOB�’lerin
modas� geçer mi?

“Sadet Zinciri“
tekrar ba�l�yor

Globalle�en
dünya ve Türkiye

OSB’lerin sürpriz vergi endi�esi sürüyor

Türkiye’nin petrol faturas� yüzde 68 artt�

�ki ayr� payla��m

Bizi çal��mak
kurtar�r

Ankara Sanayi Odas� Ba�kan� (ASO) Nurettin Özdebir, Maliye Müfetti�leri-
nin ard�ndan hesap uzmanlar�n�n bölgelerde inceleme yapt���n� kaydetti.
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Türkiye’de ekonomik büyüme-
nin bu y�l 5’in üzerine ç�kmas� 
beklenebilece�ini ancak ulus-

lararas� konjonktürün de bunda et-
kisi önemli olaca��n� belirten Alper,  
“Do�rudan yat�r�mlar burada önemli 
pay alabilir, büyüme tahmini beklen-
di�i gibi gelirse. Ama gelmezse ki �u 
anda yani ilk iki aydaki görüntü dü�ük 

gidiyor, büyümenin bir 
anda bu kadar kolay yu-
kar� çekmesini kolay ko-
lay sa�lamayacakt�r diye 
dü�ünüyorum” �eklinde 
konu�tu. 
Büyümeye katk�da bulu-
nacak uluslararas� yat�-
r�mlar�n, Türkiye’ye gel-
mesinin öyle beklendi�i 
kadar kolay olamayaca-
��n� da göz önünde bu-
lundurulmas� gerekti�ini 
ifade eden Alper,  IMF 
ile anla�man�n yap�lma-
mas�n�n ise, bu yöndeki 
beklentilerin nedeniyle 
çok fazla olumsuz bir 
etkisi oldu�unu san-

mad���n� söyledi. Alper, 
Türkiye’de uzun bir süreden beri gün-
demde bulunan yap�sal reformlar�n 
yerine getirilmesinin önemini vurgu-
larken Türk Ticaret Kanunu’nun ç�k-
mas� gere�ine dikkat çekerek Türk 
Ticaret Kanunu gibi y�llard�r sürün-
cemede olan bu yasan�n ç�kmas�, i� 
dünyas� için çok temel güvencelerden 

bir tanesi olacakt�r. Bu kanunun bir 
an önce devreye girmesi, Türkiye’nin 
önünü açacak, i� piyasas�n� daha bir 
düzene sokacakt�r” de�erlendirmesini 
de yapt�. 

“Do�rudan yat�r�mc� 
2011’den sonra dü�ünüyor”

 
 Di�er bir sorununun kar��s�nda ya-
banc� rating kurulu�lar�n�n Türkiye’ye 
verdikleri not de�i�ikliklerinin yat�r�m-
c�y� fazla etkilemedi�ini de söyleyen 
Alper, do�rudan yabanc� yat�r�mc�n�n 
her �eye uzun vadeli bakt���n� söyledi.
 YASED yetkilisi, 2010 ve sonras� 
için önemli yat�r�mlar�n dü�ünülüp dü-
�ülmedi�i sorulmas� üzerine de, yat�-
r�mc�lar�n 2011’den sonra dü�ündükle-
rini belirtirken ihracat pazar� ve yurt içi 
pazar� biraz daha yukar�lara gelmesinin 
önemine i�aret ederek bunun da ancak 
2011’den sonra olmas�n� bekledi�ini 
belirtti. Mustafa Alper,  2011’de yap�-
lacak seçimlerin de, devlet de yat�r�m 
yapt�racak veya piyasay� canland�racak 
�ekilde bütçeyi açaca�� için bir etkisi 
olabilece�ini de kaydetti.

“Türkiye, Çin, Hindistan 
ve Rusya’y� çekmeli”

 Türkiye’ye �imdiye kadar en çok 
AB ülkelerinden yat�r�m yap�ld���n� 
da söyleyen Alper, Türkiye’nin bun-
dan sonra yat�r�m anlam�nda çekmesi 
gereken ülkelere ili�kin soruya,“Çin 
ve Hindistan. Çünkü bu iki ülke-
de ciddi sermaye birikimi olmaya 
ba�lad� ve büyük guruplar var. As-
l�nda bunlar 5-6 y�l önce özellikle 
Hindistan’dan gelmeye ba�lad�. Çin 
biraz daha ticaret anlam�nda bak�yor-
du Türkiye’ye. �imdi onlar da yava� 
yava� yat�r�m taraf�n� dü�ünerek gel-
meye ba�lad�lar” yan�t�n� verdi. 
 Türkiye’nin Avrupa için güzel 
bir s�çrama noktas� oldu�un i�aret 
eden Alper,  “AB üyesi de�il ama 
AB normlar�nda çal��an, ayr�ca 
gümrük birli�i oldu�u için  herhangi 
bir gümrü�e tabi olmadan buradan 
ürettiklerinizi Avrupa’ya satabile-
ce�iniz bir konumda. Bunun d���n-
da Rusya’y� da çekmemiz laz�m zira 
son zamanlarda ciddi anlamda yat�-
r�m yap�yorlar” diye ekledi.

Konsey toplant�s�nda, Türk eko-
nomisinin ve özellikle sanayi 
kesiminin sorunlar� detayl� bi-

çimde görü�ülürken, a�a��daki hususla-
r�n kamuoyuna duyurulmas� kararla�t�-
r�ld�.

 Piyasa denetim ve gözetim sistemi ku-
rulmadan ithalat üzerindeki TSE dene-
timinin kald�r�lmas�, haks�z rekabet ile 
kalitesiz ve sa�l�ks�z ürünlerin kullan�l-
mas�na yol açmaktad�r. Piyasa denetim 
ve gözetim sisteminin daha etkin bir bi-
çimde çal��mas� sa�lanmal�d�r. Standart 
d��� ithalata kar�� al�nan önlemler artt�-
r�lmal�d�r. 

 Belli say�n�n üzerinde i�çi çal��t�-
ran ve sermayesi belirlenmi� limitlerin 

üzerindeki i�yerlerinde (avukat, doktor, 
elektrik mühendisi, çevre mühendisi i� 
sa�l�k uzman�, vb. gibi) çe�itli meslek 
gruplar�ndan ki�ilerin istihdam edilmesi 
�art� getirilmi�, ayr�ca bu ki�ilere veri-
lecek ücretin alt s�n�r� belirlenmi�tir. 
Firmalar�m�z�n büyümelerini k�s�tlayan 
bu tür zorunlu istihdam uygulamalar�na 
son verilmelidir. 

 Kamu al�mlar�nda yerli üretime yüz-
de 15 � yat avantaj� uygulanmas� karar� 
al�nmas�na ra�men, bu karar konusunda 
uygulamaya geçilmemi�tir. Hatta baz� 
kamu kurumlar�n�n sat�nalma �artname-
lerinde “ithal mal” ibareleri bile yer al-
maktad�r. Söz konusu mevzuat, kesinlik 
içerecek �ekilde yenilenmeli ve kamu 

kurumlar�n�n bu mevzuat� uygulamalar� 
yak�ndan takip edilmelidir. 

 Krizden daha az etkilenen ülke pa-
zarlar�na giri�i kolayla�t�rmak üzere 
ihracat sigortas� sistemi yeniden yap�-
land�r�lmal�d�r. 2010 y�l� sonuna kadar, 
ihracatç�lar�m�z�n yurtd��� ta��mac�l�k 
maliyetlerinin kar��lanmas� için destek 
sa�lanmal�d�r. Uzak Yol Navlun Primi 
uygulamas� ba�lat�lmal�d�r. 

 Akaryak�t üzerindeki a��r vergi yü-
künden dolay� yurtiçi ta��mac�l���n�n 
maliyeti çok yüksektir. Enerji � yatlar� 
üzerindeki yüksek vergilemeden vazge-
çilmeli, TRT pay� tamamen kald�r�lma-
l�d�r. Son dönemdeki demiryolu ta��ma-
c�l���n� geli�tirmeye yönelik faaliyetler 

olumludur ve sürdürülmelidir. 
 Y�llard�r T.B.M.M.’nin gündeminde 

bekleyen yeni Ticaret Kanunu, Borçlar 
Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanu-
nu ve Perakende Sektörü Kanunu bir 
an önce yasala�t�r�lmal�d�r. Sözkonusu 
yasalar�n zaman�nda ç�kmamas� �irket-
lerimizin yeni küresel rekabet �artlar�na 
uyumunu geciktirmekte ve rekabet gü-
cümüzü azaltmaktad�r. 
 Mesleki e�itim cazip hale getirilerek, 

sanayimiz için gerekli yeti�mi� insan 
gücünün temini sa�lanmal�d�r. H�zla art-
makta olan orta ya� i�sizlikle mücadele 
için, mesleksiz kalan yeti�kinleri meslek 
sahibi yapacak e�itim programlar� haz�r-
lanmal�d�r. 

 ��letmelerin vergi ve sosyal güvenlik 
prim borçlar� yeniden yap�land�r�lmal�-
d�r. Vergi ve sosyal güvenlik primlerin-
deki yüksek gecikme faizleri daha makul 
ve ödenebilir seviyelere çekilmelidir. 

 Ar-Ge te�viklerinin son y�llarda art�r�l-
mas� ve geni�letilmesi olumlu sonuçlar 
vermi�tir. Bunlardan KOB�’lerin daha 
fazla faydalanabilmesini sa�lamak üzere 
mevzuat�n de�i�tirilmesinde fayda var-
d�r. 
 Sa�l�kl� bir kentle�me ve çevre dostu bir 

sanayile�me için, �ehirlerin içinde faaliyet 
gösteren sanayi tesislerinin OSB’lere ta-
��nmas� te�vik edilmelidir.

YASED: Dipte de�iliz ama krizi tam atlatamad�k

Sanayi Odalar� Konseyinden 10 maddelik bildiri

Uluslararas� Yat�r�mc�lar Derne�i (YASED) Genel Sekreteri Mustafa Alper, Türkiye’nin krizden ç�k�p ç�kmad��� konusunda 
yüksek i�sizli�e dikkat çekerek  “Dipte de�iliz bu kesin, ama krizi atlatt���m�z� söylemek de biraz zor” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�i (TOBB) Sanayi Odalar� Konsey Toplant�s�; TOBB Ba�kan� M.Rifat Hisarc�kl�o�lu’nun ev 
sahipli�inde, Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat Ergün ve Konsey Üyelerinin kat�l�m�yla TOBB Merkez Binas�nda yap�ld�.
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Mart ay�nda bat�k kredileri ne-
deniyle bankalar�n k�skac�-
na dü�en KOB�’lerin say�s� 

geçen y�l�n ayn� ay�na göre yüzde 49 
art��la 202 bin 796 oldu. KOB�’lerin 
takibe dü�en kredi oran�n�n yüzde 26.3 
art��la 6 milyar 556.8 milyon TL’ye 
ula�t�. Mart ay� itibariyle, KOB�’lere 
kulland�r�lan kredi miktar�nda geçen 
y�l�n ayn� ay�na göre yüzde 10.5 art�� 

ya�an�rken, krediye ula�an KOB� say�-
s�nda yüzde 1 gerileme görüldü.

��letme büyüdükçe
kulland�r�lan kredi artt� 

 ��letmeler büyüdükçe, bankac�l�k 
sektöründen ald��� kredilerde de art�� 
dikkat çekti. Mart ay� itibariyle kredi 
kullanan küçük i�letme say�s� geçen 

y�l�n ayn� ay�na göre yüzde 6.83 ar-
t��la 152 bin 845’den 163 bin 287’ye, 
kullan�lan kredi tutar� yüzde 15.82 
art��la 21 milyar 139 milyon TL’den 
24 milyar 483.8 milyon TL’ye ula�t�. 
An�lan dönemde kredi kullanan orta 
büyüklükteki i�letme say�s� yüzde 
14.6 art��la 69 bin 401, kulland�r�lan 
kredi miktar� ise yüzde 22.5 art��la 
34 milyar 711 milyon TL oldu. 

�stanbul Serbest Muhasebeci Mali 
Mü�avirler Odas�’n�n Özelle�tir-
me �daresi Ba�kanl���, TBMM 

kay�tlar�ndan yararlanarak haz�rlad�-
�� “Özelle�tirme Anayasas�” raporuna 
göre, gerçekle�tirilen özelle�tirmeler 
sonucu 22 bin ki�i i�siz kal�rken, özel-
le�tirmeler sonras�nda devlet yakla��k 
39 milyar dolarl�k gelir elde etti. 
 Rapora göre, özelle�tirme uygula-
malar�n�n h�z kazand��� 1986 y�l�ndan 
2010 y�l�n�n Mart ay�na kadar geçen 
sürede 270 kurulu� özelle�tirme kapsa-
m�na al�nd�. 199 kurulu�ta hisse senedi 
veya varl�k sat�� devir i�lemi yap�ld�. 
Bunlar�n sonucunda 188 kurulu�ta hiç 
kamu pay� kalmazken, bu i�lemlerden 
devletin kasas�na giren kaynak 39 mil-
yar dolara yakla�t�. Bu kayna��n yüzde 
78.8’i yani yakla��k 30.5 milyar dolar� 
iki dönemdir iktidarda bulunan AKP 
taraf�ndan gerçekle�tirildi. 
 Özelle�tirme gerek yöntem, gerek 
hukuk gerekse de istihdam aç�s�ndan 
çe�itli tepkileri de gündeme getirdi. 
1998 y�l�nda çe�itli ki�i ve kurulu�lar 
taraf�ndan özelle�tirme uygulamalar�-
na kar�� aç�lan idari ve adli dava say�s� 
695 iken 2007 y�l�na gelindi�inde de-
vam eden idari dava say�s� 3 bin 391, 
adli dava say�s� 240 olarak tespit edildi. 

Sadece 2007’de aç�lan idari dava say�s� 
268, adli dava say�s� 80 oldu.  
 Özelle�tirme uygulamalar�na kar�� 
aç�lan dava say�s� 2008’de özellikle 
dikkat çekti. 2008’de y�l bin 351 ida-
ri, 16 adli dava aç�ld�. Yarg� her y�l 
belirli say�da davay� sonuçland�rsa da 
aç�lan davalar�n h�z�na yeti�emedi ve 
2008’de devam eden idari dava say�s� 
4 bin 543’e ula�t�. Sonuç olarak, bu-
güne kadar yap�lan özelle�tirmelerin 
yüzde 78.8’ini gerçekle�tiren AKP 
döneminde, özelle�tirme davalar� da 
6 kat artt�. 
 Özelle�tirme �daresi Ba�kanl��� 
verilerine göre, Türkiye’de, 1986 y�-
l�ndan bugüne kadar geçen sürede 270 
kurulu�taki kamu hisseleri, 22 yar�m 
kalm�� tesis, 524 ta��nmaz, 8 otoyol, 
2 bo�az köprüsü, 103 Tesis, 6 Liman, 
�ans oyunlar� lisans hakk� ile Araç 
Muayene �stasyonlar� özelle�tirme 
kapsam�na al�nd�. Bu kapsamda 199 
kurulu�ta hisse senedi veya varl�k sat��/
devir i�lemi yap�ld� ve bu kurulu�lar-
dan 188’sinde hiç kamu pay� kalmad�. 
2010 y�l�n�n mart ay� itibar�yla özelle�-
tirmelerden sa�lanan toplam gelir de 
38.7 milyar dolara ula�t�. 25 kurulu�ta-
ki kamu pay� ile 4 ta��nmaz daha sonra, 
özelle�tirme i�lemine tabi tutulmadan 

kapsamdan ç�kar�larak, tas� ye edile-
rek veya kapsamda olmayan ba�ka bir 
kurulu�la birle�tirilerek tüzel ki�ili�i 
veda etti. Halen özelle�tirme kapsa-
m�nda iki, kapsam ve programda 16 ol-
mak üzere kamuya ait toplam 18 kuru-
lu� bulunuyor. Bu kurulu�lar�n 11‘inde 
yüzde 50’nin üzerinde kamu pay� var. 
Söz konusu iki kurulu�un programa 
al�nmas� yönündeki çal��malar devam 
ediyor. Bunun yan� s�ra, özelle�tirme 
kapsam�nda 192 ta��nmaz, 77 tesis, 5 
liman, 8 otoyol, 2 bo�az köprüsü, �ans 
oyunlar� (Milli Piyango �daresi) lisans 
hakk� da bulunuyor.
 Ar�kan, Bugüne kadar özelle�tir-
melerden devletin kasas�na yakla��k 
39 milyar dolar gelir girdi�ini, buna 
kar��l�k özelle�tirilen kurumlarda ça-
l��an say�s�n�n 50 binden 38 bine geri-
ledi�ini belirtti. 23 maddelik Anayasa 
De�i�iklik Paketi’nin 12. maddesinin 
içine “Yarg� yetkisi, idarî eylem ve 
i�lemlerin hukuka uygunlu�unun de-
netimiyle s�n�rl� olup, hiçbir surette 
yerindelik denetimi �eklinde kullan�-
lamaz” f�kras� yerle�tirildi�ine dikkat 
çeken Ar�kan, “Bu durum, hükümetin 
büyük gelir bekledi�i enerji, Milli Pi-
yango, kamu bankalar� gibi ihalelerde 
de süreci h�zland�rm�� olacak” dedi.

Bugün bu kö�eye dünyadan iki haberi 
ta��yorum.  
Biri Güney Amerika k�tas�nda darbeler 

ve çat��malar ülkesi Bolivya’dan, di�eri Amerika 
Birle�ik Devletlerinden...  Önce iki haberi okuya-
l�m, sonra notumuzu dü�eriz.
 
Uçan otomobil için start verildi:Uçan otomobil için start verildi:
“Amerikan askeri teknoloji geli�tirme ajans� 
Darpa, 2015’e kadar pilotsuz uçabilen ve yerde 
gidebilen ‘uçan otomobil’ yapt�racak. ABD Savun-
ma Bakanl���’na ba�l� teknoloji geli�tirme ajans� 
Darpa, 2015y�l�nda ilk uçu� testinin 
yap�lmas�n� istedi�i uçan 
otomobil projesi için 
prototip ça�r�s� yapt�. 
Kurumun yay�nlad��� 
teknik �artnameye göre 
bir SUV arazi arac� bece-
rilerine sahip olacak araç, 
tam teçhizatl� dört komandoyu, 
bir destek eleman�n� ve bir askeri 
doktoru ta��yacak kapasitede olacak. 
Yer ve hava modlar� aras�nda h�zl� transformasyon 
geçirmesi beklenen araç, ayr�ca tam otomasyonla 
pilotsuz uçmas�n� ve yerde gitmesini sa�layacak 
ak�ll� bilgisayar sistemleriyle donat�lm�� olacak. 
Darpa’n�n talepleri aras�nda ayr�ca arac�n dikey 
kalk�� ve ini� yapabilmesi, hava seyri s�ras�nda 
10,000 feet (3,000 metre) irtifaya ula�abilmesi, tek 
depoyla yerde en az 400 km yol yapabilmesi de 
bulunuyor. Ajans, �artlar aras�nda yer almasa da, 
hibrit elektrikli mekanizma, geli�mi� batarya, çok 
seçenekli kanat modülasyonu, hafif metal teknoloji-
leri gibi özellikleri de ‘olumlu’ kar��layacak.”

Yumruk yumru�a festival:Yumruk yumru�a festival:
“Bolivya’da geleneksel olarak her may�s ay�n�n ilk 
haftas�nda bir festival düzenleniyor. Festival deyince 
akla müzik, dans ve e�lence gelirken, Bolivya’daki 
‘Tinku’ festivali bu kal�plar�n biraz d���nda kal�yor. 
Çünkü gelenekler uyar�nca gerçekle�tirilen bir ‘dövü�’ 
festivali ve festival kapsam�nda yüzlerce Bolivyal� 
yumruk yumru�a kavga ediyor. �iddetin sahnelendi-
�i festivalde bu y�l iki ki�inin ya�am�n� yitirdi�i 
belirtiliyor.
Bolivyal�llar’�n 
kendilerine has 
dövü� kulübünde 
herhangi bir kural yok 
ve her �ey serbest. Festivale 
Bolivya’n�n dört bir yan�ndan kat�-
lanlara, yurtd���nda ya�ayan Bolivya-
l�lar da kat�l�yor. Kat�l�mc�lar, daha 
önceden belirledikleri ki�i ile yumruk 
yumru�a kavgaya tutu�uyor.”

**
 Hangi haber Türkiye’yi daha çok ça�r��t�r�-
yor? Uçan tekme mi? Uçan otomobil mi?
Soru i�aretini klavyede zor buldum, çünkü bu 
sizin de anlayaca��n�z gibi soru de�ildi zaten...

Editörden

Uçan 
tekme mi,
uçan 
otomobil mi?

Kemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com

.tr

Destek modelleri çe�itleniyor
2010 y�l�n�n oldukça kritik bir y�l olaca��n� söyleyen Sanayi ve Ticaret Bakan� 
Nihat Ergün “Kriz sonras� yeni dönemin ilk ad�mlar�n� bu y�l ataca��z” dedi. 

Bat�k kredileri nedeniyle bankalar�n k�skac�na dü�en KOB�’lerin say�s� Mart 
ay� itibariyle geçen y�l�n ayn� ay�na göre yüzde 49 art��la 203 bine dayand�

�kiyüzbin KOB� takipte

Özelle�tirme 22 bin ki�iyi i�siz b�rakt�

Uygulanan destek program-
lar�n�n KOB�’lere kriz 
ortam�nda sadece nefes 

ald�rma amac�n� de�il, KOB�’lerin 
kriz sonras� döneme en haz�r �ekil-
de ba�lamalar� amac�n� ta��d���n�n 
ifade eden Ergün, “KOSGEB’in 
etki alan�n�n sadece imalat sana-
yisiyle s�n�rlanm�� olmas�, h�zla 
yükselen hizmet ve ticaret sektör-
lerinde faaliyet gösteren KOB�’leri 
destekleyecek mekanizmay� eksik 
b�rak�yordu.
 2009’un May�s ay�nda KOSGEB 
Kanununda yapt���m�z de�i�iklik-
le,  hizmet ve ticaret sektörlerin-
deki KOB�’lerin de KOSGEB ta-
raf�ndan desteklenmesinin yolunu 
açt�k” �eklinde konu�tu. KOSGEB 

destek modellerinin çe�itlendirilme-
si, geli�tirilmesi ve yeni modellerin 
uygulanmas� konusundaki çal��ma-
lar�n sürdü�ünden bahseden Ergün 
�öyle devam etti: 
 “Önümüzdeki dönemde, reka-
betçi ve büyüme potansiyeline sa-
hip KOB�’lerin sorunlar�n� proje 
esasl� sistemlerle destekleyece�iz. 
Böylece, planl� ve programl� çal�-
�an, ihtiyaçlar�n� ve geli�me niyet-
lerini projelendiren KOB�’lerimize 
daha nitelikli destekler sa�laya-
ca��z. Yeni destek modellerimizi, 
ülke ekonomisinin ihtiyaçlar� ve 
dünya ekonomisinin gerekleri do�-
rultusunda olu�turaca��z.”

ç �
an

e
ece-
raç, 
mandoyu, 
e bir askeri 
sitede olacak.

iki ki�inin ya�am�n� yitirdi�i 

yok 
Festivale
yan�ndan kat�-
ya�ayan Bolivya-
at�l�mc�lar, daha
ri ki�i ile yumruk 
tutu�uyor.”

**
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TEPAV: baz� sektörler toparlanamad�

Türkiye Ekonomi Politikalar� 
Ara�t�rma Vakf�(TEPAV) ihracat 
odakl�l��� dü�ük olan  sektörlerde 

toparlanman�n ba�lad���n�, ihracat odak-
l� sektörlerde ise halentoparlanman�n 
gerçekle�medi�ini aç�klad�. 
 Türkiye Ekonomi Politikalar� Ara�-
t�rma Vakf� “2008 Krizi: Sektörlerdeki 
Asimetrik Toparlanma” ba�l�kl� politika 
notu yay�mland�. Notta, 2001 kriziyle 
2008 krizi kar��la�t�r�ld�. �hracat odakl� 
sektörlerin daha h�zl� darald���na dikkat 
çekilen notta, baz� sektörlerin krizde h�z-
la darald���n� baz�lar�n�nsa krizden göre-
ce daha az etkilendiklerinin belirlendi�i 
vurguland�. Notta, “Örne�in, a�aç ve 
a�aç mantar� ürünleri imalat�, kimyasal 
madde ve ürünleri imalat�, g�da ürünleri 
ve içecek imalat� gibi baz� sektörler kriz-
den az hasarla ç�kmay� ba�arm��t�r. Öte 
yandan, radyo ve TV ürünleri imalat�, 

giyim e�yas� imalat�, tekstil imalat� gibi 
baz� sektörler krizden a��r darbeler al-
m��t�r. 2001 krizi ile kar��la�t�r�ld���nda 
hemen hemen tüm sektörlerin bu  krizde 
çok daha fazla küçüldükleri aç�kt�r” ifa-
deleri kullan�ld�. 

Kimi sektörler hâlâ 
toparlanamad�

 
 2008 krizinden ç�k���n sanayi içe-
risindeki da��l�m� daha detayl� olarak 
incelendi�inde yine asimetrik bir süre-
cin göze çarpt��� belirtilen notta, kimi 
sektörlerin h�zla iyile�irken kimileri 
hala toparlanamad��� kaydedildi. Büro 
makineleri ve bilgisayar imalat� sektörü 
ile radyo ve televizyon imalat� sektörle-
rinin üretimlerinin dü�ü� e�iliminden ç�-
kamazken geriye kalan tüm sektörlerin 
üretiminin krizin sonlar�na do�ru artma 
e�iliminde oldu�u ifade edilen notta, 
“Krizden önceki seviyesinin de üzerine 
ç�kabilen sektörler sadece g�da, kimya, 
tütün, a�aç ve bas�m yay�m sektörleridir. 
Öte yandan, toparlanma e�iliminde olup 
üretimi hala kriz öncesi seviyelere gel-
memi� olan  sektörlerden motorlu kara 
ta��tlar� sektörleri ile kok kömürü ve ra-
� ne edilmi� petrol ürünleri sektörlerinin 
üretimleri hala çok dü�ük seviyelerde-
dir” denildi

Krizden önümüzdeki 
çeyrekte tamamen ç�k�lacak

 
 TEPAV uzmanlar� konuya ili�kin yap-
t��� de�erlendirmelerinde, Türkiye’deki 
karar al�c�lar�n, krizden ç�k��� ve topar-

lanma sürecinin niteli�ini tart��maya ba�-
lad�klar� bu dönemde, Yunanistan’daki 
krizin de yak�ndan takip edilmesi gere-
�ini vurgulayarak, kom�u ülkedeki kri-
zin derinle�me riskinin artmas�yla, hem 
Avrupa’n�n hem de küresel ekonomideki 
büyüme beklentilerinin yeniden a�a��ya 
do�ru revize edilme riskiyle kar��la��la-
bilece�ine dikkat çekti. 
 2001 ve 2008 krizlerinin toparlan-
ma e�ilimlerinin neredeyse ayn� oldu�u 

belirtilen de�erlendirmede, �u ifadelere 
yer verildi: “Bu iki seri, son üç çeyrek-
te neredeyse birebir hareket etmi�tir. 
2001 krizinde toparlanma 9. çeyrekte 
tamamlanm��, GSYH kriz öncesi de�e-
rine yeniden yükselmi�tir. 2001 ve 2008 
krizlerindeki benzer toparlanma e�ilimi 
önümüzdeki aylarda da devam ederse, 
2008 y�l�nda ba�layan krizden önümüz-
deki çeyrekte tamamen ç�k�laca�� tah-
min edilmektedir.”

Türkiye Ekonomi Politikalar� 
Ara�t�rma Vakf�’n�n 

“2008 Krizi: Sektörlerdeki 
Asimetrik Toparlanma” 

ba�l�kl� notunda, ihracat 
odakl�l��� dü�ük olan 

sektörlerde toparlanman�n 
ba�lam�� olmas�na ra�men 
ihracat odakl� sektörlerde 

halen toparlanman�n 
gerçekle�medi�ine dikkat 

çekildi.

Sadet zinciri, insanlar�n ak�llar�n� 
rafa koyarak ya da körelterek 
kat�ld�klar� sürdürülemez iktisa-

di süreçtir. Zincirler genellikle 2 ila 
en uzun 5 y�lda çökerler. Bu süre 
zarf�nda gemiyi terk edenler çok 
karl� ç�karlar. Kazan�lan yarat�lan bir 
katma de�er yoktur. Bu zincirlerde 
daha önce yarat�lm�� katma de�er-
lerin transferi vard�r. Onun için bu 
ülkelerde refah art��� gerçek de�il sa-
nald�r. Zincirleri yaratanlarla buna göz 
yuman hükümetler zincir koptu�u 
zaman da ortaya ç�kan kaosu, zincir 
sayesinde soyulan halk�n üzerine 
y�karak çifte kavrulmu� gelir transferi 
yaparlar.
 Avro bölgesinde ba�layan kriz 
ülkemizde 2004 ila 2006 y�l�nda 
sahnede olan saadet zincirini tekrar 
gündeme getirmi�tir. Avro’daki kriz, 
uzun zamand�r mezarl�kta �sl�k çalarak 
gezen AB ülkelerini uyand�rmaya 
ba�lam��t�r. Ancak AB ülkeleri hem 
geç uyanm��t�r hem de uyand�ktan 
sonra ald�klar� tedbirler sorunu çöz-
meye de�il, geçi�tirilmesine yaraya-
cakt�r. Avro’da kriz devam edecektir.
Avro krizinin ülkemizi nas�l etkileye-
ce�i konusunda hükümetin bir oyun 
plan� gözükmemektedir. �lan edilen  

Mali Kural saadet zincirine dayan-
maktad�r. Avro krizinden ülkemizde 
ba�ta hükümet, bankalar, ithalatç� 
olup da iç piyasaya çal��an büyük 
�irketler karl� ç�kacakt�r. Kaybeden-
ler ise imalatç�lar, ihracatç�lar ve 
çal��anlar olacakt�r. �imdi kazanan 
ve kaybedenlerin bu sonuca nas�l 
varacaklar�n�n mekanizmas�n� ortaya 
koymaya çal��aca��m. 
 Dolar krizinde dünyadaki sermaye 
Avro, alt�n, emtia ve geli�mekte olan 
ülke tahvil ve borsalar�na yat�r�m 
yapt�lar. Ülkemiz bu geli�meden 
görünürde olumlu etkiledi. Avro’nun 
yükselmesi ile ihracat�m�z�n %50’sini 
yapt���m�z AB’ ye sat��lardan karl� 
ç�kt�k. Emtia fiyatlar�n�n yükseldi. Bu-
nun kar��l��� cari aç���m�z artt�. Cari 

aç�k dolardan kaçan yat�r�mc�lar�n 
borsa ve hazine ka��tlar�na yat�r�m 
yapmas�, banka ve �irketlerimizin yurt 
d���ndan borçlanmas� ile bolla�an dö-
viz giri�i ile rahatl�kla kapat�ld�. Veri-
len cari aç�k sayesinde ithalden ve iç 
ticaretten al�nan KDV ve ÖTV artt�. 
Kamunun gelir gider dengesi düzeldi. 
Bol döviz giri�i bol TL yarat�lmas�na 
neden oldu yarat�lan TL ithalata ve 
iç piyasada borçlanma arac�l��� ile 
tüketimi art�rd�. Faizler dü�tü. Cari 
aç���n artmas� ile enflasyon dü�tü.  
�thal kalemlerimizin dolar ihracat�m�z�n 
ço�unlukla avro olmas� çapraz karl�-
l���m�z� art�rd�. Ekonomideki bu sanal 
ve sürdürülemez ba�ar� 2007’de 
yap�lan genel seçimde hükümeti %47 
ile tekrar iktidara ta��d�.

Oysa gerçek olan bütün iyile�en ra-
kamlar�n ard�nda verilen cari ac�k ve 
cari aç���n finansman� için uluslararas� 
piyasalar�n dolardan kaç�� hikayesi 
bulunmaktayd�. Dolar çökünce �apka 
dü�tü ve kel göründü. Cari aç��a ve 
d�� borçlanmaya dayal� sadet zinciri 
sona erdi. Ülkemizde 2001 y�l�n-
da % 10 band�na s�çrayan i�sizlik 
2009’da %14 band�na s�çram��t�r.
Avro krizi ile dolardan ve AB 
piyasalar�ndan kaçacak para bu 
defa alt�n, emtia ve geli�mekte olan 
piyasalar�na dönecektir. Çin bu para 
sald�r�s�ndan korunmak için muhte-
melen kendi içinde bir sanal kriz 
ç�karacakt�r.
 Ülkemizde ise para giri�inden 
ba�ta hükümet olmak üzere, itha-
latç�lar çok mutlu olacaklar. Para 
giri�i ile faizler ve enflasyon dü�ecek, 
kur gerileyecek, cari aç�k artacakt�r. 
�ç piyasaya sat�� yapan ithalatç�lar, 
bankalar çok güzel para kazanacak, 
artan vergi gelirleri ile bütçe dengele-
necektir.
 Bu krizden en çok zarar� emekçi-
ler ve esnaf/KOB� görecektir. ��sizlik 
% 18-20 band�na oturacakt�r.

�e� k ÇALI�KAN

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

“Sadet Zinciri” 
tekrar ba�l�yor
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TOBB Ba�kan� Rifat Hisarc�k-
l�o�lu, Türkiye-AB �� Geli�-
tirme Merkezleri (AB�GEM) 

Projesinin kapan�� etkinli�i çerçe-
vesinde konu�tu. Küresel e�ilimleri 
dikkate almadan ya�ama döneminin 
kapand���n� söyleyen Hisarc�kl�o�lu, 
ezbere i� yapman�n b�rak�lmas�, plan-
layarak, farkl�la�arak, markala�arak 
hareket edilmesi gerekti�ini vur-
gulad�. AB�GEM’lerin Türkiye’nin 
en büyük eksiklerinden birisi olan 
üniversite-sanayi aras�ndaki köprü-
yü olu�turabilecek yap�lar oldu�unu 
vurgulayan Hisarc�kl�o�lu, �irket-
lerin kurumsalla�mas� ve büyümesi 
gerekti�ini vurgulad�. 
 Türkiye’nin ko�ullar�n�n KO-
B�’lerin büyümek için gereken uzman 
eleman istihdam�na yeterince müsait 
olmad���n� kaydeden Hisarc�kl�o�lu, 
geli�mi� ülkelerde bu eksikli�in, d�-
�ar�dan al�nan dan��manl�k hizmet-
leriyle kapat�ld���n� ifade etti. ��inin 
ehli uzmanlar�n KOB�’lerin i�ini 
kolayla�t�rmas� gerekti�ini dile ge-
tiren Hisarc�kl�o�lu, AB�GEM’lerin 
henüz Türkiye’de yerle�memi� olan 
dan��manl�k hizmeti konusunda, 

mesleki standartlar�n ve ahlaki de-
�erlerin olu�turulmas�nda, önemli 
bir rol oynayaca��n� ifade etti.
 

“Türkiye’de kobi’lerin
büyüyememesi 

kader olmamal�”

 Türkiye’nin bir KOB� deryas� oldu-
�unu, insanlar�n müte�ebbis oldu�unu 
vurgulayan Hisarc�kl�o�lu, her y�l, mev-
cut �irket say�s�n�n yüzde 12’si civar�n-
da yeni �irket kuruldu�unu kaydetti. Bu 
oran�n AB ortalamas�n�n neredeyse 2 
kat� oldu�una dikkat çeken Hisarc�kl�-
o�lu, Türkiye’de �irketlerin büyüyeme-
di�inin, ba�lad�klar� yerde kald�klar�n�n 
alt�n� çizdi. Türkiye’de �irket kurmada 
gösterilen ba�ar�n�n büyümede  gösteri-
lemedi�ini kaydeden Hisarc�kl�o�lu �u 
noktalara dikkat çekti:
 “Oysa günümüzün küresel rekabet 
ortam�nda ayakta kalabilmek için, ya-
banc� rakiplerimiz kadar verimli çal��-
mak ve ölçe�imizi büyütmek zorunda-
y�z. KOB�’lerimizin büyüyememesi bir 
kader olmamal�d�r. Hede� miz, bugünün 
KOB�’lerini, yar�n�n küresel ölçekte i� 
yapabilen, Türk �irketleri haline getirmek 

olmal�d�r. ��te bu yüzden, TOBB olarak, 
� rmalar�m�z�n bunu ba�armalar�na ve 
küresel ekonomiye entegre olmalar�na 
yard�mc� olacak projeler üretip uygulu-
yoruz. Türkiye-AB �� Geli�tirme Mer-
kezleri (AB�GEM) Projesi, i�te bu ihti-
yaçtan do�du. Avrupa Komisyonu’nun 
destek ve katk�lar�yla, 2002-2006 y�llar� 
aras�ndaki 4 y�lda, Gaziantep, Kocaeli ve 
�zmir ‘de birer i� geli�tirme merkezleri 
kuruldu. Bu merkezler, birçok KOB�’yi 
ihracatla tan��t�rd�. Küresel piyasada i� 
yapma ko�ullar� konusunda e�itti. Onla-
ra yol yordam ö�retti. ��lerini büyütme-
de kendilerine rehberlik yapt�.”

“Oda sistemi de
de�i�ime tabi  tutuldu”

De�i�imi sadece � rmalardan bekleme-
diklerini ifade eden Hisarc�kl�o�lu, oda 
sistemini de de�i�ime tabi tuttuklar�n� 
ifade etti. Oda sisteminin hizmet kapa-
sitesini geli�tirdiklerini, geli�tirmeye de 
devam ettiklerini ifade eden Hisarc�kl�-
o�lu, “Odalar�m�z, sadece kanunla veri-
len klasik hizmetleri yerine getirmek üze-
re örgütlenmi�tir. Oysa, de�i�en küresel 
rekabet ko�ullar�na uyum sa�lamak zo-
runda olan KOB�’lere, yeni ve yenilikçi 
hizmetler sa�lamak zorundayd�k” dedi.
 Türkiye’de yeterince geli�meyen, 
KOB�’lere dönük dan��manl�k hizmetle-
rini hede� ediklerini belirten Hisarc�kl�-
o�lu, böylece KOB�’lerin dünyan�n her 
yerine ürününü ya da hizmetini satabile-
ce�i ortam yarat�ld���n� ifade etti.
 Dan��manl�k sisteminin rekabet edebilen 
KOB� demek oldu�unu ifade eden
 Hisarc�kl�o�lu, “KOB�’lere en fazla bir 
ku�ak ömür biçmekten kurtulmal�y�z. 
Ahmet Usta’n�n atölyesi olmak güzel ta-
bii, fakat art�k bundan fazlas�n� hede� e-
meliyiz” dedi.

“Art�k erteleme lüksüne 
sahip de�iliz”

 
 �irketlerin kurumsalla�mas� ve bü-
yümesi gerekti�ini vurgulayan Hisar-
c�kl�o�lu, ama Türkiye’nin ko�ullar�n�n 
KOB�’lerin büyümek için gereken uzman 
eleman istihdam�na yeterince müsait ol-
mad���n� vurgulad�. Geli�mi� ülkelerde 
bu eksikli�in, d��ar�dan al�nan dan��man-
l�k hizmetleriyle kapat�ld���n� ifade eden 
Hisarc�kl�o�lu, “KOB�’ler dan��manl�k 

hizmetlerini tek ba�lar�na kar��layamad�k-
lar�nda, kimi ülkelerde devlet destekleri, 
kimi ülkelerdeyse devlet destekleri yan�n-
da Odalar�n hizmetlerinden de faydalan-
maktalar. Mesela Fransa’da Odalar�n bün-
yesinde dan��manl�k birimleri var. Bunlar, 
� rmalara verdikleri hizmetlerden ald�klar� 
ücretlerin yan�nda, ba�l� olduklar� Odala-
r�n � nansman�yla faaliyetlerini sürdürü-
yorlar. �rlanda’da Organize Sanayi
  Bölgeleri’nde kurulmu� olan dan��-
manl�k merkezleri, giderlerinin yar�s�n�, 
OSB’lerin kendilerine tahsis ettikleri alan-
lar� kiralayarak kar��l�yor. Almanya’da da-
n��manl�k sisteminin temelleri 1920’lerde 
devlet taraf�ndan kurulan ve hâlihaz�rda 
kamu fonlar�ndan yararlanan yap�lar tara-
f�ndan yürütülüyor. Bizim KOB�’lerimiz 
bugüne kadar ciddi destekler almadan 
kendi ba�lar�na çabalayarak ayakta kal-
m��lard�r. Fakat art�k bunu erteleme lüksü-
ne sahip de�iliz” �eklinde konu�tu.
 

“Uzmanlar kobilerin i�ini 
kolayla�t�rmal�”

   
 ��inin ehli uzmanlar�n KOB�’lerin i�i-
ni kolayla�t�rmas� gerekti�ini vurgulayan 
AB�GEM’ler henüz Türkiye’de yerle�me-
mi� olan dan��manl�k hizmeti konusunda, 
mesleki standartlar�n ve ahlaki de�erlerin 
olu�turulmas�nda, önemli bir rol oynayaca-
��n� ifade etti. Bundan böyle eline çantas�n� 
alan ki�inin “dan��man�m” diye ortaya ç�k-
mas�n�n engellenmesi gerekti�ini belirten 
Hisarc�kl�o�lu, dan��manl��a belli standart-
lar ve lisanslamalar getirilmesi gerekti�ini 
vurgulad�. 
 Müte�ebbislere de mesaj veren Hi-
sarc�kl�o�lu, “Art�k �u zihinsel kodlar�-
m�z� de�i�tirelim. Bak�n i� zihniyetimizin 
geli�medi�inin en iyi göstergesi taklittir. 
Kom�usunun kazand��� görüp ayn� sektöre 
yat�r�p yapan, hem kendisine hem de kom-
�usuna zarar veriyor. Kom�um kar ediyor 
diye onun yapt���n�n ayn�s�n� kopyalama 
anlay���n� b�rakmal�, kom�unun yapt���na 
ben nas�l de�er katar�m anlay���n� benim-
semeliyiz. K�sacas�, farkl�la�an, markala�an 
kazan�r, de�i�meyen, taklitle yetinen ta�e-
ron kal�r. ��te bütün mesele budur” dedi.

Avrupa �nteraktif Reklamc�l�k 
Birli�i’nin (EIAA) internet, 
radyo, televizyon, mobil, ga-

zete ve dergi kullan�m al��kanl�kla-
r�na odaklanan Mediascope Europe 
2010 ara�t�rmas� sonuçlar�na göre, 
Türkiye’de her hafta internet kullanan 
16 ya� üzeri 18.2 milyon ki�i buluyor. 
 Türkler interneti en çok e-posta oku-
mak için (yüzde 57), sohbet etmek için 
(yüzde 55), � lm ve TV ya da video klip 
izlemek için (yüzde 39) kullan�rken, 

en çok ziyaret etti�i internet siteleri ise 
yüzde 49 ile haber, yüzde 37 ile em-
lak, yüzde 34 ile bankac�l�k ve � nansal 
hizmetler ve yüzde 32 ile ki�isel bak�m 
ürünleri tan�t�p satan siteler �eklinde s�-
ralan�yor. Microsoft Türkiye’nin lider-
li�inde �stanbul’da gerçekle�en Avrupa 
�nteraktif Reklamc�l�k Birli�i (EIAA) 
toplant�s�nda Mediascope Europe 2010 
ara�t�rmas�n�n sonuçlar� aç�kland�. 
 Türk kullan�c�lar�n en çok ziyaret 
etti�i internet siteleri ise yüzde 49 ile 

haber,  yüzde 37 ile emlak, yüzde 34 

ile bankac�l�k ve � nansal hizmetler, 

yüzde 32 ile � yat kar��la�t�rma ve 

yine yüzde 32 ile ki�isel bak�m ürün-

leri ve yüzde 31 ile giyim ku�am ola-

rak s�ralan�yor. Bir ürün ya da hizmet 

hakk�nda ara�t�rma yapan kullan�c�-

lar, � yat kar��la�t�rma sitelerini yüzde 

47 oran�nda önemli bir bilgi kayna�� 

olarak nitelendiriyor. 

“AB�GEM önemli bir rol oynayacak”

�nternet kullan�c�lar� haber merakl�s�

AB�GEM’lerin Türkiye’nin en büyük eksiklerinden birisi 
olan üniversite-sanayi aras�ndaki köprüyü olu�turabilecek 
yap�lar oldu�unu vurgulayan Hisarc�kl�o�lu, �irketlerin 
kurumsalla�mas� ve büyümesi gerekti�ini vurgulad�. 
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Sermaye Piyasas� Kurulu (SPK) 
Ba�kan� Vedat Akgiray, 
�MKB’nin, girenin bin pi�man 

oldu�u ve kimi uyan�klar�n cirit att��� 
oynak bir yer olarak görüldü�ünü, ancak 

�MKB’nin bir kumarhane olmad���n� 
söyledi. 
 Ürün borsas� kurulmas� çal��mala-
r�n�n devam etti�i bilgisini veren Ak-
giray, bu konuda tablonun olu�maya 
ba�lad���n� ifade ederek, “�ekli �emali 
belli olmaya ba�lad�. Bu y�l içinde ba�-
layamasak dahi, kurulu�unu ilan edecek 
hale geliriz diye tahmin ediyorum. En 
az�ndan f�nd���n � yat�n� Türkiye belir-

lesin” dedi. �irketlerin halka aç�lmalar� 
ve halka aç�kl�k oran�n�n art�r�lmas�n�n 
te�vik edilmesi gerekti�i mesaj�n� veren 
Akgiray, �unlar� söyledi: 
 “Bu pazarda potansiyel var. Bugün 
gizli bir engel yoksa hele son zamanda 
yap�lan basitle�tirmelerle, bir � rman�n 
yeni yat�r�mlar için veya i�letme serma-
yesi amaçl� bir fona ihtiyac� varsa halka 
aç�lmamas� çok büyük ak�ls�zl�k olur. 

Bir de bundan sonra dünyan�n çok daha 
riskli, � nansal � yatlar�n çok daha oynak 
olaca��n� dü�ünürsek, sermaye piyasala-
r�na gitmeye mecburuz.“

Hata yapanlar�n 
kaybetmesi normal

 SPK Ba�kan� Akgiray, yat�r�mc�lar-
da “devlet öyle düzenlemeler yaps�n ki, 
benim ka��d�m garanti olsun” gibi bir 
anlay���n hakim oldu�unu, yat�r�mc�lar-
daki bu beklentilere kar��l�k SPK’n�n ise 
“ya vatanda� para kaybederse” korkusu 
ta��d���n� dile getirerek, ancak do�ru ve-
rilerin sa�lanmas� durumunda hata ya-
panlar�n da para kaybetmesinin normal 
oldu�unu söyledi. �MKB’ye ili�kin de 
bir de�erlendirmede bulunan Akgiray, 
“�MKB girenin bin pi�man oldu�u ve 
kimiuyan�klar�n cirit att��� oynak bir yer 
olarak görülüyor. Öyle ise bizim buray� 
kapatmam�z gerekiyor. Fakat ekonomi 
büyüyünce �MKB’deki hisselerin de�eri 
art�yor. Küçülünce azal�yor. Belki 15 ile 
20 � rma oyunlar oynuyor olabilir.  An-
cak �MKB bir kumarhane de�ildir” �ek-
linde konu�tu. 

Y�l�n ilk üç ay�nda yeni sistem çerçe-
vesinde te�vike ba�lanan yat�r�mlar 
geçen y�l�n ayn� dönemine göre 

yüzde 123 artarak 7 milyar 143.3 milyon 
TL düzeyine ula�t�. Buna kar��n te�vikli ya-
t�r�mlardaki art�� h�z�, kriz öncesi dönemin 
yakalanmas� için yeterli olmad�. 
 Hazine Müste�arl��� verilerinden yap�lan 
belirlemeye göre, te�vikli yat�r�mlar üzerin-
deki kriz gölgesi da��lmaya ba�l�yor. Eski 
te�vik sistemine göre geçen y�l�n ilk çeyre-
�inde verilen te�vik belgesi say�s� 302 iken, 
2010 y�l�n�n ayn� döneminde bu say� yüzde 
195 art��la 891’e yükseldi. Toplam sabit ya-
t�r�m tutar� da geçen y�l�n ilk çeyre�ine göre 
yüzde 123 art��la 7 milyar 143.3 milyon 
TL’ye ç�kt�. Geçen y�l eski te�vik sistemi 
kapsam�nda toplam 3 milyar 200.5 milyon 

TL tutar�nda sabit yat�r�m, te�vik belgesine 
ba�lanm��t�.
 Bu y�l�n ilk üç ay�nda te�vike ba�lanan ya-
t�r�mlarla öngörülen toplam istihdam geçen 
y�l�n ayn� dönemine göre yüzde 148 artarak 
11 bin 966 ki�iden 29 bin 728 ki�iye yük-
seldi. Düzenlenen belgeler çerçevesinde it-
hal edilecek makine teçhizat tutar� 1 milyar 
941 milyon 405 bin dolar olurken, 29 bin 
728 ki�ilik istihdam öngörüldü. Buna kar��n 
te�vikli yat�r�mlar, hala kriz öncesi dönemi 
yakalayamad�. 2008 y�l�n�n ilk çeyre�inde 
eski te�vik sistemine göre te�vike ba�lanan 
projelerin tutar� 7 milyar 649.5 milyon TL 
düzeyindeydi. 2010 y�l�n�n ilk çeyre�ine 
ili�kin aç�klanan te�vike ba�lanan yat�r�m-
lar tutar�, hala 2008 verilerinin yüzde 7 geri-
sinde kal�nd���n� ortaya koydu. 

Y�l�n ilk üç ay�nda yeni sistem çerçe-
vesinde te�vike ba�lanan yat�r�mlar 
geçen y�l�n ayn� dönemine göre yüzde 

123 artarak 7 milyar 143.3 milyon TL düze-
yine ula�t�. Buna kar��n te�vikli yat�r�mlardaki 
art�� h�z�, kriz öncesi dönemin yakalanmas� 
için yeterli olmad�. 
 Hazine Müste�arl��� verilerinden yap�lan 
belirlemeye göre, te�vikli yat�r�mlar üzerinde-
ki kriz gölgesi da��lmaya ba�l�yor. Eski te�vik 
sistemine göre geçen y�l�n ilk çeyre�inde ve-
rilen te�vik belgesi say�s� 302 iken, 2010 y�l�-
n�n ayn� döneminde bu say� yüzde 195 art��la 
891’e yükseldi. Toplam sabit yat�r�m tutar� da 
geçen y�l�n ilk çeyre�ine göre yüzde 123 art��-
la 7 milyar 143.3 milyon TL’ye ç�kt�. Geçen 
y�l eski te�vik sistemi kapsam�nda toplam 3 
milyar 200.5 milyon TL tutar�nda sabit yat�-

r�m, te�vik belgesine ba�lanm��t�.
 Bu y�l�n ilk üç ay�nda te�vike ba�lanan ya-
t�r�mlarla öngörülen toplam istihdam geçen 
y�l�n ayn� dönemine göre yüzde 148 artarak 
11 bin 966 ki�iden 29 bin 728 ki�iye yük-
seldi. Düzenlenen belgeler çerçevesinde it-
hal edilecek makine teçhizat tutar� 1 milyar 
941 milyon 405 bin dolar olurken, 29 bin 
728 ki�ilik istihdam öngörüldü. Buna kar��n 
te�vikli yat�r�mlar, hala kriz öncesi dönemi 
yakalayamad�. 2008 y�l�n�n ilk çeyre�inde 
eski te�vik sistemine göre te�vike ba�lanan 
projelerin tutar� 7 milyar 649.5 milyon TL 
düzeyindeydi. 2010 y�l�n�n ilk çeyre�ine 
ili�kin aç�klanan te�vike ba�lanan yat�r�mlar 
tutar�, hala 2008 verilerinin yüzde 7 gerisinde 
kal�nd���n� ortaya koydu. 

SPK Ba�kan� Akgiray, 

“�MKB girenin bin 

pi�man oldu�u ve kimi 

uyan�klar�n cirit att��� 

oynak bir yer olarak 

görülüyor. Öyle ise 

bizim buray� kapatmam�z 

gerekiyor. Fakat ekonomi 

büyüyünce �MKB’deki 

hisselerin de�eri art�yor. 

Küçülünce azal�yor. �MKB 

bir kumarhane de�ildir” 

de�erlendirmesinde 

bulundu.

Yat�r�mlar�n üzerindeki “kriz bulutu” yava� yava� da��l�yor.  Küresel kriz nedeniyle 2009 y�l�n�n ilk çeyre�inde bir 
önceki y�l�n ayn� dönemine göre yüzde 57 oran�nda gerileyerek 3 milyar 200.5 milyon TL’ye kadar inen te�vikli 
yat�r�mlar, 2010 y�l�n�n ilk çeyre�inde tekrar yükseli�e geçti.

“�MKB uyan�klar�n kumarhanesi de�il”

Yat�r�mlar�n üzerindeki “kriz bulutlar�” da��l�yor

Y�l�n i�adam� Akfen Holding’den
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Çevre ve Tüketici Haklar�n� Koruma 
Derne�i (ÇETKODER) Genel Ba�-
kan� Mustafa Gökta�, meslek oda-

lar�na kay�t zorunlulu�unun acilen kald�r�l-
mas� gerekti�ini belirterek, var olan meslek 
odalar�n�n üyelerine bir faydas� olmad���n� 
savundu.
 Gökta� yapt��� yaz�l� aç�klamada, Sanayi 
Bakan� Nihat Ergün ve hükümet yetkilileri-
nin meslek odalar�yla ilgili karar�n�n yerinde 
bir karar oldu�unu belirterek, “ancak ek-
sikleri var. Asl�nda meslek odalar�na kanun 
zoru ile kayd�n kald�r�lmas� gerekli” dedi. 
Var olan meslek odalar�n�n mensubuna bir 
faydas� olmad���n� savunan Gökta�, “Üye 
aidat�, y�ll�k aidat, harç, tasdik paras�, sicil 
paras� gibi ald�klar�n�n kar��l���nda hangi 
mensubuna ne gibi faydalar� olmu�? Bunu 
sorgulay�n. Oralarda bir müddet ad�n� duyu-
ran, sonra siyasete at�l�yor. Oralarda görev 

yap�p da mensubuna, hayat �artlar�n�n yeni-
lenmesi, iyile�mesi yönünde gayret sarf eden 
kaç ki�i var?” dedi.

Kay�t zorunlulu�unu
kald�r�n oda saltanat� biter

 Gökta�, Çevre ve Tüketici Haklar� Ko-
ruma Derne�i olarak hükümetin ald��� ka-
rar� 2006 y�l�ndan beri dile getirdiklerini 
kaydederek �öyle devam etti: 
 “Birbirine benzeyen, içerikleri ayn� olan, 
hatta birçok yerde ayn� üye ile benzer oda-
lar kuruluyor. Niye kuruluyor? Niçin? Bu 
kadar çok odaya ne gerek var? Meslek oda-
s� ise, bir tane olur. Onun içinde de meslek 
komiteleri ve bran�lar� olur. Öyle ise ne 
diye ayr� ayr�? Çünkü oda ba�kanlar� salta-
nat�, makam arabas�, sekreter, telefon, belir-
li giderler saltanat� sürdürülüyor. Yok böyle 

de�il deniyorsa, her oda devlet deste�i al-
madan, kendi imkan ve olana�� ile hangi 
üyesine ne gibi bir k�yak geçmi�, yard�mc� 
olmu�, elinden tutmu�? Onu gösterin. O da 
yok. Peki, ne diye milleti buralara kanun 
zoru ile zorlayarak üye yap�yorsunuz? Kal-
d�r�n bu zorunlulu�u oda saltanat� da biter.”

1 milyon imza 
toplamaya haz�r�z

 
 Meslek odalar�yla ilgili çal��man�n 
çok acele ve ivedi olarak yap�lmas� ge-
rekti�ini bildiren Gökta�, bir tüketici 
kurulu�u olarak destek vermeye haz�r ol-
duklar�n� kaydetti. Gökta�, 2006 y�l�nda 
yurt genelinde 126 bin imza toplad�kla-
r�n� belirterek, �u anda da yurt genelinde 
1 milyon imza toplamaya haz�r oldukla-
r�n� ifade etti.

Ayakkab�c�lar Derne�i, (AYAD) 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Al-
parslan Selçuk, her i�letmenin 

ödedi�i vergi oran�nda kredi kullana-
bilmesini isteyerek, “Bu sa�lan�rsa 1 y�l 
içinde 1 milyon ki�i istihdam edilebilir” 
dedi.
 Selçuk, özel bankalar�n KOB�’lere ge-
reken önemi vermekten uzak bir görüntü 
çizdi�ini ve i�letmeleri zor durumda b�-
rakt�klar�n� savunarak, “Bankac�l�k siste-
mi kendini yüzde 100 garanti alt�na al�p, 
hiç riske girmeden tamamen kazanmay� 
dü�ünme çabas� içinde. Bankac�l�k göre-

vini ikinci plana at�p mü�terilerine kredi 
vermemek için veya yeterli krediyi açma-
mak için elinden geleni yapan ve ‘�ube 
yetkimizde de�il, genel merkezden onay 
bekliyoruz’ klasik cevaplarla giri�imci-
nin büyümesine ve istihdam yaratmas�-
na büyük engel ç�karmaktad�rlar. Bu da 
ülke ekonomisine büyük katk� sa�layan, 
istihdam sa�layan giri�imciye kap� kap� 
dola�mak zorunda b�rakmaktad�r” dedi. 
Her i�letmenin ödedi�i veri oran� kadar 
kredi kullanabilmesi halinde i�letmele-
rin istihdam yaratabilece�ini savunan 
Selçuk, bir örnek verdi�i aç�klamas�n� 

�u �ekilde sürdürdü: 
 “Mesela 1.000 TL (Bin TL) Kurumlar 
Vergisi ödeyen bir � rmaya 100 bin TL 
kredi verilirken, 1 milyon 200 bin TL 
Kurumlar Vergisi ödeyen ba�ka bir � r-
maya ise verilen kredi miktar� 25 bin TL 
olabiliyor.  Bu çarp�k mant��� anlamak 
mümkün de�il. Ne yap�lmak isteniyor? 
Hükümet bir an önce bu konuya bir el 
at�p,  en az�ndan ç�kar�lacak bir genelgey-
le, her i�letmeye ödedi�i vergi oran�nda 
kredi imkan� tan�nabilmeli. Ülkemizin en 
fazla ihtiyaç duydu�u bir ortamda yarat�-
labilecek istihdam�n önü aç�labilmeli.” 

Herkesin diline dü�en baz� moda 
kavramlar yerli yersiz kullan�larak 
sihirli bir hal al�yor. Bu kav-

ramlar�n içeri�i eskiden beri bilinmesine 
ve kullan�lmas�na ra�men üzerine güzel 
bir kelime etiketi yap��t�r�ld���nda yeni bir 
teori haline geliyor. Dünyadaki haberle�me 
araçlar�n�n geli�mesi dünyay� küçültürken, 
bu sihirli kelimeler de bir anda herkesin 
dilinde dola�maya ba�l�yor. Bu kelime-
ler özellikle entelektüelli�in moda oldu�u 
ülkelerde, entelektüel adaylar� için zengin 
bir malzeme olu�tururken, dan��manlar için 
de yo�un olarak kullan�lan bir pazarla-
ma tekni�i olarak kar��m�za ç�k�yor. Bu 
kelimelerin bat� kaynakl� olmas� kelimenin 
sihir gücünü daha da art�r�yor. �novasyon 
(yenilikçilik), KOB� (küçük ve orta boy 
i�letme), Cluster (kümelenme), Business 
Angel (i� melekleri), kalite çemberleri, alt� 
sigma modeli, mü�teri ili�kileri yönetimi,  
fizibilite (yap�labilirlik) çal��mas� gibi kavram-
lar yerli yersiz kullan�l�rken, içerikten daha 
çok kelimenin bizatihi kendisi büyük bir 
güce ve a��rl��a sahip hale geliveriyor. 
“Fizibilite çal��mas� yapmazsan tabi ki bu 
hale gelirsin”, “inovatif bir yap�ya sahip 
olman laz�m”, “yoksa hala kalite çember-
leri olu�turmad�n m�?”, “Azizim kümelen-
medi�imiz için bu haldeyiz”, “i� melekleri 
ar�yoruz; gelece�inizi kurtar�n” gibi cümleler 
bir yandan konuya uzak olanlara kendisini 
cahil hissettirirken, di�er yandan sihirli ve 
kerameti kendinden menkul kurtar�c�lar 
olarak ortaya ç�karmaktad�r.

Ben kavramlar�n önemini ve içeri�ini 
geli�mi� ülkelerdeki duruma bakarak test 

ediyorum. Elbette yukar�daki paragrafta 
zikretti�im kavramlar�n tamam�na ili�kin 
uygulama örnekleri bulunabilir. Ancak k�sa 
bir yaz�ya bu kavramlar�n tamam�n� s��d�r-
mak mümkün olmayaca�� için bu yaz�da 
kavramlar�n bir k�sm�yla ilgili baz� analizlere 
yer verilecektir.

Son y�llarda en popüler kavram olan 
KOB� (küçük ve orta boy i�letme)’lerin 
imalat için önemini ve geli�imini ara�t�rd�m. 
ABD ve Japonya için imalatç� KOB�ler 
ne ifade ediyor? Nas�l bir trend izliyor-
lar? Karar vericilere hangi konularda yol 
gösteriyorlar?

�malatç� KOB� say�lar�:malatç� KOB� say�lar�: �malatç� KOB� 
çal��mas�n�n en dikkat çekici taraf� 
Japonya’daki imalatç� i�letme say�s�n�n 
ABD’den %70 daha fazla olmas�d�r. (Bu 
say� ABD’de 293.500 iken Japonya’da 
491.100 adettir.) Bu fark 20 ki�inin alt�n-
da istihdama sahip olan i�letme say�s�n-
dan kaynaklanmaktad�r. (Bu say� ABD’de 
217.500 iken Japonya’da 433.900 
adettir.) Tüm i�letmelerde görülen Japonya 
lehine bu büyük farka ra�men, 20 ki�inin 
üzerinde istihdama sahip olan i�letmelerde 
ABD’deki say� Japonya’n�n üzerindedir. 

�malatç� KOB�’lerin istihdam gücü:�malatç� KOB�’lerin istihdam gücü: say�lar� 
daha az olmakla birlikte ABD’deki imalatç� 
i�letmelerin istihdam gücü, Japonya’n�n 
çok üzerindedir. (�malatç� KOB�’ler 
Japonya’da 10 milyon civar�nda istihdam 
sa�larken ABD’de 14 milyon ki�iye istih-
dam sa�lamaktad�r).

�malatç� KOB� say�lar� ve bu i�letmelerin 
istihdam güçleri on be� y�ll�k bir süreçte 
incelendi�inde her iki göstergede de (hem 
imalatç� KOB� say�s�nda, hem de bunlar�n 
istihdam say�lar�nda) %30 civar�nda bir 
azalma dikkat çekmektedir. Bu durum 
kalk�nm�� ülkelerde hizmet sektörünün 
geli�mesinden kaynaklanmaktad�r. �malat 
sektörünün zay�flay�p hizmet sektörünün 
geli�mesi do�al bir seyir olmakla birlikte 
karar vericileri �u aç�lardan endi�elendir-
mektedir: Vas�fs�z i�gücü imalat sektöründe 
daha çok yer bulmaktad�r. �malat gücü 
cari aç���n giderilmesinde daha etkindir. 
Tedarik zinciri imalat sektöründe daha 
güçlüdür. �malat sektörü güçlü ise yerli 
sanayi daha etkin ve daha ba��ms�zd�r. 
Ar-ge faaliyetleri imalat sektöründe daha 
yo�undur. Ve en önemlisi imalat sektö-
ründeki zay�flama zamanla hizmet sektörü-
nü de zay�flatacakt�r. (Mesela mühendislik, 

tasar�m, teknik bak�m, bilgi sistemleri, 
lojistik hizmetler imalat sanayinin besledi�i 
hizmet alanlar�d�r.)

ABD ve Japonya KOB�’lerini güçlendir-
mek için üç tür politika izlemektedirler. 
Mevzuat ve te�vik bazl� Makro politikalar,Makro politikalar, 
birtak�m kurum ve kurulu�larla do�rudan 
i�letme süreçlerine dahil olduklar� Mikro Mikro 
politikalar,politikalar, kümelenme çal��malar�n�n uygu-
land��� Bölgesel politikalar…Bölgesel politikalar…

ABD, Japonya’dan kalite kontrol, stok 
yönetimi, h�zl� teslimat sistemi, tedarik 
zinciri yönetimi konular�nda bilgi transfer 
ederken, Japonya ABD’den üniversite 
sanayi i�birli�i ve teknoloji transferi, ino-
vasyon sistemleri konular�nda bilgi trans-
feri yapmaktad�r. Japonya’n�n 1982’de 
ba�layan ekonomik daralma süreci halen 
devam etmektedir. Ancak kavramlar�n içini 
doldurarak uzun süren daralmaya ra�men 
dünyan�n ikinci büyük ekonomisi olma 
özelli�ini devam ettirebilmektedir.

Türkiye olarak kavramlar�n içini doldurdu-
�umuz ölçüde güçlenebiliriz. Baz� kavramlar 
herkesin hayranl�kla izledi�i moda haftala-
r�nda podyumda geçi� yapan mankenler 
gibi oldu�u takdirde bir fayda sa�lamaya-
cakt�r. �çi dolu ve hayat�m�z�n bir parças� 
olduklar� takdirde hem i�letmelerimiz hem 
de ülkemiz için güç kayna�� olacaklard�r.

*(Bu yaz�daki istatistiki bilgiler ve baz� 
tespitler Philip Shapira’n�n 2008 y�l� Mart 
ay�nda yay�nlad��� “Japonya ve ABD’de 
üretici KOB�’ler, Kümeler ve Inovasyonu 
devreye sokmak: �zlenen Politika ve Strate-
jiler” ba�l�kl� makalesinden al�nm��t�r.)

acortu@
hotm

ail.com

Abdullah ÇÖRTÜ

�malatç� KOB�’lerin
Modas� Geçer mi?

ÇETKODER: Meslek odalar�na kay�t zorunlulu�unu kald�r�n

Ayakkab� sektöründen “vergi kadar kredi” önerisi
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“��’in �ç Yüzü” ortaya ç�kt�

Liderlik ve Kalk�nma zirvesi

Ergmer Dan��manl�k taraf�ndan düzenlenen “��in �ç Yüzü” temal� “Seçme ve Yerle�tirme Zirvesi” nisan ay�nda 

gerçekle�tirildi. Organizasyonda zirve ba�kanl���n�  Ostim Vakf� Genel Sekreteri Gülnaz Karaosmano�lu yapt�. 

AIESEC ANKARA,  gençlere potansiyellerini ke�fedecekleri 
uluslararas� bir platform sa�lar. Bu amaçla AIESEC - ATO i�birli�iyle 
Liderlik ve Kalk�nma Zirvesi’ni 16 Nisan tarihinde düzenledi.

Zirve sonunda kat�l�mc�lar be-
�enilerini iletirken, “Sonunda 
ceplerimiz dolu dolu ayr�ld��-

m�z bir zirve gerçekle�ti” sözleri ile 
ayr�ld�lar. Zirvede bir insan kaynak-
lar� süreci olan seçme ve yerle�tirme-
de örnek uygulamalardan, teknolojik 
yeniliklere, s�n�rlar�n ötesindeki uy-
gulamalardan, yol arkada�lar�n� en 
iyi �ekilde tan�ma yöntemlerine ka-
dar pek çok konuda payla��mlar ger-
çekle�ti.

Zirveden ilgi çekici notlar:
• Sektörün önde gelen kurulu�lar�ndan SO-
YAK Holding’in �K ve Kalite Koordinatö-
rü Berrin Tavman, �nsan kaynaklar� seçme 
yerle�tirme süreçlerinin hayat�n her alan�n-
da kullan�ld���ndan spordan çe�itli örnekler 
vererek bahsetti. “�� arayan adaylar�n insan 
kaynaklar� profesyonelleri ile kar�� kar��ya 
geldiklerinde maskesiz bir dürüstlük ve do-
�all�k istiyorsak, bunu öncelikle bizler ba�a-
rabilmeliyiz. Onlar� do�ru sorular� sorarak 
ve kli�e cevaplar beklemeden de�erlendir-
meliyiz” dedi.

• Yol Hikayeleri – Örnek Uygulamalar 
ba�l�kl� oturumda, ��KUR, Türk Tele-
kom ve Roketsan’dan yöneticiler kendi 
seçme ve yerle�tirme uygulamalar�n� ak-
tard�lar. 
• Teknoloj�K Mülakat ba�l�kl� oturum-
da, özellikle telefon ile mülakat yapma-
n�n �irketler ve adaylar aç�s�ndan etkin 
ve dü�ük maliyetli bir yöntem oldu�un-
dan bahsedildi. 
• S�n�r Ötesi �K ba�l�kl� oturumda ise,  
Ericsson �K Müdürü ve IAS Yaz�l�m 
Genel Koordinatörü ülkemizdeki �irket-
lerde uygulanabilir global yöntemleri 
aktard�lar. Oldukça ufuk aç�c� bu otu-
rumda Nursoy �irketler Toplulu�u’nun 
Genel Müdürü Cihat Ye�ertener ise otu-
rum ba�kan� olarak yer ald�.
• Zirvenin sonlar�na do�ru renkli su-
numlar ve çarp�c� yöntemlerin aktar�ld��� 
“Yol Arkada�lar�n� Tan�mak” oturumu 
gerçekle�ti. Bu oturumda “Meslek ba-
�ar�s� ve ki�ilik envanterleri”, “MBTI 
Ki�ilik Envanteri” ve “Yeni Dönem 
Mülakat Sorular�” gibi ba�l�klar yer 
al�yordu. 
• Zirvenin son konu�mac�s� Haber Türk 
Gazetesi kö�e yazar� Bekir Co�kun, 
Maskesiz Ba�ar� ad� alt�nda gerçekle�-
tirdi�i konu�mas�nda �unlar� söyledi: 

• “��sizlik Türkiye’nin en büyük soru-

nu, Türkiye’de �leti�im Fakülteleri her 

y�l 3000 mezun verirken, medya sektörü 

her y�l 130 eleman i�e al�yor. Bu bir denk 

gelme meselesidir. Türkiye’de ça�da�la�-

mak istiyorsak, bir �eylerin denk gelmesi 

gerekir. Bizde logar kapaklar� bile yol ile 

birbirine denk de�il, ya a�a��da kal�yor 

ya da yukar�da… Bizler çok çal��t�k, ge-

rekti�inde çocuklar�m�z� yetim b�rak�p, 

sabahlara kadar çal��t�k. Sizler belki de 

daha çok çal��mal�s�n�z. Bu tür organizas-

yonlar� ço�altarak çözüm aramal�s�n�z..”

• Zirvenin en renkli anlar�ndan biri, 

aç�l�� s�ras�nda konuyu özet �ekilde göz-

ler önüne seren maskeli bir performans 

gösterisi ile Tiyatro 1112 Garaj bir mü-

lakat an�n� iç ses ve d�� ses olarak ikiye 

ay�rarak canland�rmas� oldu.

• Zirveden ak�lda kalan di�er bir 

sürpriz ise, Ba�kent TV’nin sponsor-

lu�unda çekilen ve konuyu detaylar� 

ile aktar�lmas�na yard�mc� olan i�ve-

ren ve i� arayanlar ile yap�lan sokak 

röportajlar� oldu. 

Liderlik ve Kalk�nma Zirvesi, ö�ren-
cileri ve � rmalar� bir araya getirerek 
� rmalar�n kaliteli, duyarl� ve ö�ren-

meye aç�k üniversiteli gençlere ula�mas�n�; 
ö�rencilerin de kendilerine uygun i� alanlar�n� 
belirlemeleri amac�yla düzenlendi.
 Halbank’�n dönemsel sponsorlu�unda AI-
ESEC taraf�ndan 16 Nisan 2010, Cuma günü 
Ankara Ticaret Odas�’nda gerçekle�tirilen 
Zirvede; rekabette markala�ma, insan kaynak-
lar� ve i�e al�m süreçleri, i� dünyas�nda kad�n 
lider olmak, e�itimde kalk�nman�n ekonomik 
istikrara etkisi, Güncel �K hakk�nda oturumlar 
ba�ar�yla gerçekle�ti. 
 Kariyer.net’in �nternet Sponsorlu�unu üst-
lendi�i Zirve’yi di�erlerinden ay�ran oturum 
ise “�imdi sektörünü seçme zaman�!” adl� 
oturum oldu. Bu oturum di�er oturumlar�n 

aksine, her sektörden alan�nda en iyi i�adam-
lar� birebir üniversite ö�rencileriyle bulu�tu, 
ö�renciler sorular�n� sordular kendilerini ta-
n�tt�lar. 
Oturumlarda Kariyer.net Genel Müdürü Yu-
suf Azoz, Ankara Genç �� Adamlar� Derne�i 
Ba�kan� Abdullah De�er, Çankaya Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Güvenç, OSB 
Gülnaz Karaosmano�lu, Genç Yönetici �� 
Adamlar� Derne�i Ba�kan Yard�mc�s� Arzu 
Orhon,  Eski D�� Ticaret Müste�ar� Ömer 
Berki, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Haldun 
Hakç�, Belediye Organizasyonel ��ler Ba�ka-
n� Ali Dalbay, Unilever Türkiye Marka Yöne-
ticisi Tu�an Gökçe O�un, ��e Al�m, Seçme ve 
Yerle�tirme Uzman� Ba�ar Bayp�nar, HRM 
kurucusu Aylin Coskuno�lu Nazl�aka, Big 
Chefs Kurucusu Gamze Cizreli, Digiturk Ge-

nel Müdür Yard�mc�s� Tankut 
Sur gibi konu�mac�lar�n yan� 
s�ra, zirve bir çok farkl� yerler-
den gelecek olan i� adamlar�na 
ev sahipli�i yapt�.
   Kat�l�mc�lar ç�k��ta düzen-
lenen, Ülkeler Panay�r�’nda 8 
farkl� ülkeyi ayn� anda gezme, 
kültürlerini tan�ma f�rsat�na sa-
hip oldular. �kramlar�n s�n�rs�z 
oldu�u, ö�le yeme�inin sizlere 
özel haz�rland��� bu Zirve’yi 
bir dahaki sene kaç�rmaman�z� 
öneririz.
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Evsahibi OST�M, adres ODTÜ, Konu: KÜMELENME

Üniversite-Sanayi ��birli�i Mer-
kezleri Platformu (ÜS�MP) 
Kongre Kurulu ilgili çevrelere 

“Üniversite Sanayi ��birli�i Ulusal 
Kongresi 2010”  için �u ça�r�y� yapt�:
 “Sanayi Kurulu�lar�, Üniversiteler, 

Ar-Ge, Kamu ve Sivil Toplum 
Kurulu�lar�
De�erli Yöneticileri ve Çal��anlar�… 
Üniversite-Sanayi ��birli�i Merkezleri 
Platformunun her y�l düzenlemekte 
oldu�u Üniversite-Sanayi ��birli�i 

Ulusal Kongresinin üçüncüsü 2010 
y�l�nda 3-4 Haziran tarihlerinde 
OST�M’in ev sahipli�inde ODTÜ 
Kültür ve Kongre Merkezinde 
gerçekle�tirilecektir. Sizleri 
2010 Kongremizde aram�zda 
görmekten mutluluk duyaca��z. 
Bu y�lki kongremizin ana temas� 
Kümelenme’dir. 
 Akademik ve bilimsel çal��malardan 
teknoloji ve üründe inovasyona 
giden süreçte birbirleriyle rekabet 
eden, birbirlerini tamamlayan sanayi 
kurulu�lar�n�n, kendilerine teknoloji 
ve bilgi üreten Ar-Ge kurulu�lar� ve 
üniversitelerle, � nans ve yönetsel 
destek sa�layan kamu ve özel 
kurulu�larla, sivil toplum örgütleriyle 
birlikte yöresel, ya da sektörel 
kümeler olu�turmalar�, günümüzde 
sürdürülebilir bir rekabetçi yap�da 
olabilmeleri için zorunluluk haline 
gelmi�tir. Ülkemiz genelindeki ve 
OST�M’deki kümelenme çal��malar�, 
benimsenen modeller ve edinimlerin bu 
kongrede geni� bir �ekilde tart���lmas� 
planlanmaktad�r. Kümelenme ve bu 
çal��malar� destekleyici, üniversite-
sanayi i�birliklerini yayg�nla�t�r�c� 
yap�lar ve destekler 2010 Kongremizde 
ayr� oturumlarda ele al�nacakt�r:
• Kümelenme,
• Teknoloji Platformlar� ve A� 
Yap�lar,

• Teknoparklar,
•Ar-Ge Inovasyon (rekabet öncesi) 
��birlikleri,
•Mükemmelliyet Merkezleri ve A� 
Yap�lar�,
• Destek Mekanizmalar�.
 Bu yap�lar�n olu�turulabilmesi, 
benimsenmesi ve sürdürülebilir hale 
getirilebilmesi için tutarl� ve kararl� bir 
devlet politikas� çerçevesinde destek 
mekanizmalar�na ihtiyaç vard�r. Destek 
Mekanizmalar� ba�l�kl� oturumda 
ülkemizdeki destek mekanizmalar�na 
ele�tirel bir yakla��mla ayna tutacak 
bildirilerin yer almas� planlanmaktad�r.  
Kongremize de�erli katk�lar�n�z ve 
kat�l�mlar�n�z için �imdiden te�ekkür 
ederiz.”

• Üniversite Sanayi ��birli�i Merkezleri Platformu (ÜS�MP) taraf�ndan düzenlenen ve bu y�l “Üniversite Sanayi ��birli�inde 
Kümelenmenin Önemi” temas� ile organize edilen “Üçüncü Ulusal Kongre” OST�M’in ev sahipli�inde Ankara’da düzenleniyor. 

KONGRE KURULU: 
Orhan Ayd�n - OST�M Yö-
netim Kurulu Ba�kan�, Prof. 
Dr. Ziya Burhanettin Gü-
venç - Çankaya Üniversitesi 
Rektörü, Prof. Dr. Ahmet 
Acar - ODTÜ Rektörü, 
Prof. Dr. Hamit Serbest- 
ÜS�MP Yürütme Kurulu 
Ba�kan�.

http://www.usimpkongre2010.org
Ayr�nt�l� Bilgi �çin:

OST�M Organize Sanayi Bölge Müdürlü�ü
Tel: 0312 385 50 90/1315

Seminerin, Türk Silahl� Kuv-
vetlerinin modernizasyo-
nu ve teknolojik geli�meler 

do�rultusunda ulusal tasar�mlar� 
gerçekle�tirmeye öncelik verecek 
�ekilde savunma sanayimizin yön-
lendirilmesi kapsam�nda Türk sa-
vunma sanayinin lokomotifi olan 
kara araçlar� sektörünün geçmi�ten 
günümüze bir analizinin yap�lmas�, 
gelece�e dönük iddial� ve savunma 
sanayine örnek belirlemek amac�y-
la düzenlendi�i kaydedildi. 
 Toplant�da konunun Türk Silahl� 
Kuvvetleri, savunma sanayi kurum-
lar�, firmalar ve sivil toplum kuru-

lu�lar� temsilcilerinin kat�l�m�yla 
akademik bir yakla��m içerisinde 
ele al�nd���, bu alanda ulusal dü-
zeyde yürütülen disiplinler aras� 
nitelikteki projeler ve geli�melerin 
sunuldu�u belirtildi.
 Seminerde Ostim Savunma Yan 
Sanayi Küme Yürütme Kurulu Ba�-
kan� Mithat Ertu� ve Küme Koor-
dinatörü Bar�� Cihan Ba�er birer 
konu�ma yapt�lar. Konu�mac�lara 
seminer sonras� plaket verildi. 
 “1’inci Savunma Sanayi Kara 
Araçlar� Semineri”nin askeri ku-
rumlar�n yan� s�ra akademisyenle-
ri, Kara Araçlar� ve Savunma Sa-

nayinde görev 
alan resmi/özel 
kurum temsilci-
lerini bir araya 
getirdi. Söz ko-
nusu etkinli�in 
önümüzdeki y�l-
larda da devam 
ettirilmesi plan-
lan�yor.

Ostim Yenilenebilir Enerji 
Kümelenmesinin de için yer 
ald��� Yerli Enerji Teknolo-

jileri Ara�t�rma-Geli�tirme Platfor-
mu taraf�ndan 7-8 May�s tarihlerinde 
Amerika Lehigh Üniversitesi Ö�re-
tim Üyelerinden Dr. Harun Bilirgen 
taraf�ndan verilen, “Pulverize kömür 
termik santralleri hakk�nda genel bil-
gi, operasyon problemleri, verimlilik 
art�rma ve emisyon iyile�tirme yön-
temlerini kapsayan ve bu sektörde 

yerli teknoloji kullanma potansiyeli-
ni de�erlendirilmesi” ba�l�kl� e�itim 
Ostim’de düzenlendi. 
 �ki gün süren programda ilk gün 
teknik konularda bilgiler verilirken, 
program�n ikinci günü beyin f�rt�nas� 
�eklinde geli�erek, Türkiye’de bulu-
nan Termik Santrallerin ihtiyaçlar�-
na, yap�labileceklere yönelik � kirler 
geli�tirildi. Kamu ve sanayicilerden 
olu�an 47 kat�l�mc�ya, e�itime kat�l�m 
serti� kas� verildi.

At�l�m Üniversitesinde ‘Kara Araçlar�’ günü

Termik santraller e�itimi
11 May�s 2010 tarihinde “At�l�m 
Üniversitesi’nde 1’inci Savunma Sanayi Kara 
Araçlar� Günü Semineri düzenlendi. 
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Ostim Savunma Yan Sanayi Kümelenmesi dernekle�iyor

Ostim’in kümelenme projelerinden 
biri olan Savunma Yan Sanayi 
Kümelenmesi dernek tüzel 

ki�ili�i kazan�yor. Küme Yürütme 
Kurulu Ba�kan� Mithat Ertu� Savunma 
Sanayi Müste�arl���, KOSGEB, Ostim 
OSB, Savunma Sanayicileri Derne�i, 
METUTECH, ASO, ATO ve ODAGEM 
gibi destekleyici kurum ve kurulu�lar�n 
Onursal Üye statüsü ile Dernek Yönetim 
Kurulu üyeli�ine devam edeceklerini 
belirtti. Ertu� dernekle�me sürecine 
ili�kin olarak �unlar� söyledi: 
 “Kümeyi kurdu�umuz tarihten bu 
yana yakla��k iki sene geçti. Bu süreçte 
bürokratik i�lemlerle u�ra�mamak ve 
h�zl� hareket edebilmek için kümenin 
tüzel ki�ili�i üzerinde hiç durmad�k. 
Ancak gelinen bu a�amada kümenin 
sürdürülebilirli�inin garanti alt�na al�n-
mas�  için tüzel ki�ili�inin olu�turulmas� 
gerekiyordu. Küme Yürütme Kurulu 
olarak de�i�ik alternati� eri inceledik ve 
dernek yap�s�n�n küme için en uygun 
tüzel ki�ilik oldu�una karar verdik. Küme 
Koordinatörümüz Bar�� Cihan Ba�er’i 
kurulacak olan derne�in tüzü�ünü 
haz�rlamak üzere görevlendirdik. 

Yakla��k iki ay süren çal��malar 
sonucunda 20 Nisan 2010 tarihli Küme 
Yürütme Kurulu toplant�s�nda tüzü�ün 
son halini onaylayarak dernek kurmak için 
gerekli çal��malara ba�lad�k. Kurulacak 
derne�in ad� Ostim Savunma ve Havac�l�k 
Kümelenmesi Derne�i olarak belirlendi. 
Dernek tüzü�ü haz�rlan�rken kümenin 
hâlihaz�rdaki yap�s�na ba�l� kal�nd�. 
8 � rma temsilcisinden olu�an Küme 
Yürütme Kurulu derne�in kurucu üyesi 
olarak görev yapacak. Dernek kurulma 
i�lemlerinin tamamlanmas� ile küme 
üyesi di�er 60 � rma da dernek üyesi 
olarak kay�t edilecek.  Küme Yürütme 
Kurulu’nda bulunan SSM, KOSGEB, 
Ostim OSB, SaSaD, METUTECH, ASO, 
ATO, ODAGEM gibi destekleyici kurum 
ve kurulu�lar da Onursal Üye statüsü 

ile Dernek Yönetim Kurulu üyeli�ine 
devam edecekler. Böylece mevcuttaki 
yap� korunarak dernek tüzel ki�ili�i 
olu�turulmu� olacak.”

Derne�in amaçlar�

 Verilen bilgiye göre kurulacak olan 
derne�in amaçlar� �öyle belirlendi:
• Savunma ve havac�l�k sektörlerinde 
yerli üretimin pay�n� art�rmak,
• Üyeleri aras�ndaki i�birli�ini art�rmak 
ve ortak projeler yürütülmesi için altyap� 
olu�turmak,
• KOB�’lerin rekabet gücünü art�rmak, 
• Yenilikçilik ve giri�imcilik kültürünü 
geli�tirmek,
• Ülkenin sosyal ve ekonomik 
kalk�nmas�na katk�da bulunmak,
• Kümelenme konusunda referans 

olu�turmak ve di�er kümelenme çal��-

malar�na katk�da bulunmak.

 Ertu� konuya ili�kin de�erlendirmesinde 

derne�e üyelik için kümeye üye al�rken 

aranan kriterlerin yine geçerli olaca��n�, 

ba�vuru yapan � rmalarda havac�l�k veya 

savunma sanayine yönelik yeterli seviyede 

ürün ve hizmet üretme �art� aranmaya devam 

edilece�ini vurgulad�. Ertu�, ”Yakla��k iki 

y�ld�r yürüyen Ostim Savunma Yan Sanayi 

Kümelenme çal��malar�m�z, dernekle�me 

a�amas�n�n tamamlanmas� ile kurumsal 

hale getirilecek. Hede� miz temmuz ay�na 

kadar küme üyesi � rmalar�n dernek üyelik 

i�lemlerini tamamlayarak, derne�i çal���r 

hale getirmektir” diye konu�tu. 

H
er kap� bamba�ka, kimi zaman 
çok tan�d�k dertleri, planlar�, 
umutlar� ile aç�l�yor. Genel 

olarak bakt���m�zda pek çok s�k�nt�yla 
bo�u�mak durumundaki KOB�’lerimiz, 
di�er yandan da yeni projeler konusunda 
da ciddi fikirlere sahip. Ç�k���n, mevcut 
pazardan s�yr�larak farkl� üretim sahalar� 
ya da farkl� pazar bulu�lar�ndan 
geçti�i noktas�nda herkes hemfikir. 
Firmalar�m�za yük getirmeksizin, farkl� 
projeler ile fonlardan faydaland�r�larak 
pek çok yeni ve güzel fikir hayata 
geçirilebilmek mümkündür.
 Bu noktadan hareketle, Ostim 
Dan��manl�k ve E�itim Merkezi Ostim 
içinde birebir firma ziyaretleri ile 
yan�n�zda. Ostim 1. Sokak 1 Numaradan 
ba�layarak tüm firmalar� ziyaret edecek 
olan ODEM çal��anlar� i�letme yetkilileri 
ile birebir görü�meler yaparak onlar�n 
sorunlar�n�, ihtiyaçlar�n� dinleyip onlara 
özel çözümler üretmek için Nisan ay�nda 
ba�latt�klar� saha taramalar�n� yaz boyunca 
da sürdürecekler. Saha çal��malar� 
neticesinde i�letmelerimizin ya�ad�klar� 
sorunlar ve aksayan noktalarda onlarla 
birlikte yol alarak mevcut sorunlar�na 

çe�itli destek ve i�birlikleri ile çözümler 
üretecek olan ODEM, böylece Ostimli 
i�letmelerle birebir görü�melerle edinilen 
bilgi ve deneyimlerini de payla�acak.
 Neticede her firman�n kendine has 
i�leyi�i, zorluklar�, sorunlar� ve ihtiyaçlar� 
oldu�u göz önünde bulundurulacak olunur 
ise, hepsinin çözümü de yine kendine 
has olmal�d�r. Ostim Dan��manl�k olarak 
bu ba�lamda mevcut durum tespiti ile 
KOB�’lerin yönetimsel aç�dan, teknik 
ve temel alanlardaki ihtiyaçlar�ndan 
yola ç�karak firmaya özel dan��manl�k 
hizmetleri üretiyoruz. �htiyaç duyulan 
ortak e�itim ba�l�klar�nda ise, ihtiyaç 
bazl� içerik tasar�mlar� yapabiliyoruz. 

Gerek firman�z bünyesinde, gerekse ODEM 
e�itim salonlar�nda bu hizmetlerden birebir 
faydalanman�z� sa�l�yoruz.
 Nitelikli elemanlar�n yeti�tirilmesi de en 
önemli konulardan biri olarak kar��m�za 
ç�kmaktad�r. Sahadaki gerçekleri bilen, 
sürdürülebilir i�ler üreten bir yap� olarak, 
bu anlamda projeler yapmakta ve 
firmalar�m�z�n nitelikli eleman sorunlar�na 
çözüm bulmaktay�z.
 Uluslararas� dan��manlar ile ücretsiz 
hizmet…
 Geçen y�llarda uygulad���m�z ve 
firmalar�m�zdan olumlu dönü�ler al�nan 
uluslar aras� dan��manlar ile çal��malar�m�z� 
bu y�l yeniden ba�lat�yoruz. Hollanda Pum 

Netherlands Senior Experts kurulu�u ile 
OST�M firmalar�m�zda ücretsiz olarak 
uluslar aras� dan��manl�k hizmetleri 
gerçekle�tirilecektir. Sadece dan��man�n 
yurtiçinde ula��m ve konaklama masraflar�n� 
kar��lamak sureti ile istedi�iniz konuda 
ücretsiz dan��manl�k hizmetlerinden 
faydalanabileceksiniz. Böylece firmalar�m�z 
hem yüksek ücretler ödemeden uluslar 
aras� tecrübeye sahip uzmanlar ile çal��ma 
f�rsat� bulabilecekler, hem de yabanc� 
uzmanlar�n yönlendirmeleri ile uluslar 
aras� pazarlarda kendi alanlar�nda faaliyet 
gösteren i�letmeler ile i�birlikleri yapma ve 
yeni mü�teriler bulma gibi çe�itli imkânlara 
sahip olacaklard�r. 
 Bütün e�itim ve dan��manl�k hizmetlerine 
internetteki sayfam�zdan da ula�arak takip 
edebilirsiniz.   Bunun yan� 
s�ra;  telefon, e-mail ve faks ile ya da 
birebir ofisimize gelerek akl�n�za tak�lan 
konularda bilgiler alabilirsiniz. �htiyaç 
duydu�unuz anda ve ilgili konuda 
ODEM hep yan�n�zda.ODEM hep yan�n�zda.

Savunma sanayinde faaliyet 

gösteren 68 KOB�’nin 

olu�turdu�u “Ostim 

Savunma Yan Sanayi 

Kümelenmesi” yoluna 

dernek olarak devam etme 

karar� ald�.

ODEM Sahada...

m
burcuozturk@

hotm
ail.comBurcu ÖZTÜRK

(ODEM Genel Müdürü)

Mithat ERTU�
SaSad Yöneticileriyle
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Toplumun temel ta�� insan�n 
özveri ve kat�l�mc�l�k kabili-
yetinden do�an sivil toplum 

kurulu�lar�; özellikle son y�llarda ül-
kelerin demokrasi ve kalk�nmas�n�n 
lokomotifi haline gelmi�, kabul edil-
mi�tir.
Ba�ta merkezi hükümetler olmak 
üzere, siyasi partiler, mahalli ida-
reler, odalar, meslek kurulu�lar�, 
akademik kurumlar ve çok say�da 
kurum ve kurulu�un olu�umu; sivil 
toplum �eklinde özveri ve kat�l�mc�l�k 
duygular�n�n sonucudur. 
 Kurumlar�n olu�umu kadar da; 
faaliyet ve etkinlikleri; seçilen ve 
seçenlerin kat�l�mc�l�k derecesi ile 
orant�l�d�r. Kurumlar�n sa�l�kl� do�u-
�u, etkinliklerinin yine seçenlerine 
paralel bir verimlilikle yürütebilmesi, 
sunu�u ülkenin demokrasisine ko-
lektif ruh ve giri�imcilik kabiliyetine 
katk�s�,“Kat�l�mc�l�k Dolay�s�yla de-
mokrasi seviyesi yüksek ülkelerde 
hem ekonomik kalk�nma hem de 
halk�n refah� yüksek olur. Sivil top-
lum alg�lanmas�n�n, faaliyet ve etkin-
liklerinin cezp edici olmas�; mahalli 
hatta merkezi idarelerin yükünün 
azalmas�na, birçok detaylar yerine 
gerçek alanlarda ba�ar� kazanmas�na 
vesile olacakt�r.
 Merkezi hükümetler; ba�ar�l� olmak 
istiyorsa; toplumun kat�l�mc�l�k duy-
gusuyla uzla�mak mecburiyetindedir. 

Sivil toplum kurulu�lar�n�n önünün 
aç�lmas� te�viki, özendirilmesi kolek-
tif ruh ve kat�l�mc�l���n her alanda 
yayg�nla�t�r�lmas� fertlerin birbirine 
“GÜVEN” beslemesinin, dolay�s�yla 
giri�imcili�i te�vik edecektir.
 Yönetimlerin olu�um ve faaliyet-
lerinde ki KATILIM modeli toplum 
ya�am�n�n da güvencesi olacakt�r.
Sivil toplum kurumlar�n�n kurulu�la-
r�n�n önemli bir görev ve sorumlu-
lu�u da; Toplumun ana gereksinimi 
olan E��T�M faaliyetlerin de yap�c� 
ve öncü rol oynamakt�r.
 Bir çok platformlarda ilk bak��ta 
finansal boyutlu tüm sorunlar�n te-
melinde de yatan konu E��T�M ve 
bilgi eksiklidir. E��T�M�N boyutlar� 
ise en basit bilgilenmeden ba�lar, 
meslek kazan�m�, ihtisasla�ma ve 
teknolojiye hatta demokrasinin ha-
yatiyet bulmas�na kadar uzan�r. 
 E�itimin ana malzemesi B�LG�, 

muhatab� ise �NSAN’d�r. �nsan Kay-
naklar� kavram� ile i�letmelerin belirli 
bir yönetim performans�na ula�abil-
mesi B�LG�L� insanla mümkündür. 
B�LG�N�N uygulanabilirli�i nispetin-
ce insan�n, dolay�s� ile i�letmelerin 
ba�ar�s� artar. Bu art�� da tecrübe 
denilen bilgi birikimi ile do�ru oran-
t�l�d�r. 
 Gerek süreci gerekse uygulama 
alan� sonsuz denilebilecek mertebe-
de geni� olan E��T�M; günümüzde 
“YA�AM BOYU E��T�M” söyle-
miyle toplumun her kesiminde yer 
alm�� ve kabul edilmi�tir.
 Bu derece de stratejik önem ta��-
yan e�itim yine günümüzün stratejik 
de�eri olan ekonomi ile büyük para-
lellik arz etmektedir. E�itim seviyesi 
yüksek olan kurulu�lar�n ekonomik 
ve refah seviyelerinin de yüksek ol-
du�u tart���lmaz bir gerçektir. 
Aileden ba�layan örgün e�itim ile 

belli bir boyuta gelen e�itim yay-
g�n e�itim ile devam eder ve i�-
dünyas�n�n katk�s�na mutlaka ihtiyaç 
gösterir. Günümüzde i�dünyas�nda 
uygulanan pratik e�itim yan�nda, 
haz�r nitelikli eleman (vas�fl� i�gücü) 
ba�l�ca ihtiyaçt�r. Zira Nitelikli ele-
man i�sizli�in en büyük ilac�d�r. Bu 
nedenle ço�u kurum ve kurulu�lar 
gerek iç ve gerek d�� da meslek 
kazand�r�c� kurs ve kurumlar olu�-
turmu�lard�r. 
 Sivil toplum Kurulu�lar� vas�tas�yla 
haz�rlanan AB fon kaynakl� projeler 
ile yurt içi ve yurtd��� e�itim ve staj-
lar topluma sosyo-ekonomik boyut 
kazand�rmaktad�r.
 Meslek Standartlar� ve seviyesinin 
uluslar aras� boyutlara yükseltilme-
si ile i�sizli�in minimize edilmesini 
kendine amaç edinen Sivil toplum 
örgütleri ve Meslek Kurulu�lar�n�n 
ba�ar�s�, organizasyonu nispetince 
i�sizli�in azalt�lmas� mümkün olabile-
cektir. 
 �� dünyas�n�n e�itime bak�� aç�s�, 
alg�s�, katk�s� ve bünyelerinde ger-
çekle�tirecekleri e�itim birimleri, Sivil 
Toplum Kurulu�lar� ile yapacaklar� 
i�birli�i bu amaca ula�may� kolay-
la�t�racakt�r. Tüm bu kazan�mlar ve 
geli�meler sivil toplum kurulu�lar�n�n, 
toplumun kat�l�mc�l�k ve özverileri ile 
demokrasinin potansiyel unsuru ha-
line gelmesi ile mümkündür.

Sivil toplum kurulu�lar� 
“kat�l�m ve demokrasi”

Fettah Güventürk
(EGEKOB�DER Ba�kan�)

KOB�’lere sosyal güvenlik konferans�

Panele Ostim Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Orhan Ayd�n, Ç�rakl�k 
E�itim ve Ö�retim Vakf� Ba�ka-

n� �brahim Karakoç, ORS�AD Yönetim 
Kurulu Bakan� Özcan Ülgener ve � rma 
sahipleri kat�ld�. 
 “��iniz, ��çiniz Ve Sizin �çin Sosyal 
Güvenlik” temas�yla düzenlenen panelin 

aç�� konu�mas�n� OST�M Yönetim Ku-
rulu Ba�kan� Orhan Ayd�n yapt�. Ayd�n, 
sosyal güvenlik hizmetlerinin ilk kez tek 
çat� alt�nda verildi�i yerin Ostim oldu-
�unu belirterek, “Öncesinde sanayicile-
rimiz Ulus’a, K�z�lay’a gitmek zorunda 
kal�yor, i�ine harcayaca�� zaman� bura-
larda i�lem kuyruklar�nda tüketiyordu. 

Bizim de katk�lar�m�zla Ostim’de tüm 
hizmetlerin bir arada verildi�i binan�n 
yap�m�na katk� verdik” diye konu�tu. 
Ankara Sosyal Güvenlik �l Müdürü Ali 
Pekten ise yapt��� konu�mada, Ostim’in 
TEKÇATI uygulamas�n�n ba�lang�ç 
yeri oldu�unu, bu merkezin �imdi Ostim 
Sosyal Güvenlik Merkezi ad� ile hiz-
met verdi�ini belirterek, “�l düzeyinde 
�u anda 25 merkeze ula�t�k. Hepsi birer 
banka �ubesi ayar�nda modern mekân 
ve donan�mlara sahiptir. Kuyruklar en 
aza indirildi. Ö�len saatlerinde de ça-
l���yoruz. Art�k eskisi gibi ilçelerden il 
merkezine gelmeye gerek kalmad�. Dört 
ilçemize daha merkez kuraca��z. Uygu-
lamalar�m�z� gözlemler sonucu iyile�ti-
riyoruz. Sahaya kulak veren bir yönetim 
anlay���m�z var “dedi. 
 Kurumun Sosyal Güvenlik kavram�-
n�n toplumun tüm bireyleri taraf�ndan 
bilinmesini sa�lamak istediklerini, bu 
nedenle Sosyal Güvenlik Haftas� düzen-
lendi�ini, bu toplant�n�n da bu etkinlik-
lerden biri oldu�un söyledi. Pekel, “Va-
tanda�lar�m�z� yeni yasa ile ortaya ç�kan 
hak ve yükümlülükler konusunda bilgi-
lendirmek, toplumda Sosyal Güvenlik 
bilinci olu�mas�n� sa�lamak istiyoruz” 
diye konu�tu. 
 Panelde,  i�letmelerde istihdam edi-
lenlerin sigortal�l�k hak ve yükümlü-
lükleri,  i�verenlerin çal��anlara yönelik 

sorumluluklar�, sigorta mevzuat� kapsa-
m�nda i�verenlerin bireysel haklar� ve 
yükümlükleri, sosyal güvenlik kurumu-
nun uygulamalarda sa�lad��� kolayl�klar 
ve hizmetlerin tan�t�lmas�, üyelerin mev-
zuat kapsam�nda kar��la�t�klar� sorunlar 
ele al�nd�. 
 Panele Ankara Sosyal Güvenlik �l 
Müdür Yard�mc�s� Sava� Al�ç, Ankara 
Sosyal Güvenlik �l Müdür Yard�mc�s� 
Yakup Süngü, Rüzgârl� Sosyal Güvenlik 
Merkezi Müdürü Selami Göz, Ulucan-
lar Sosyol Güvenlik Merkezi Müdürü 
Sad�k Abanuzo�lu ve Yeni�ehir Sosyal 
Güvenlik Merkezi Müdürü Gürsel Ak-
çay kat�larak, hem sunum yapt�lar hem 
de sorulara yan�t verdiler.  

Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl��� Ankara Sosyal 
Güvenlik il Müdürlü�ü ile Ostim OSB i�birli�i ile i�yeri 

sahip ve çal��anlar�n�n sosyal güvenlik konusundaki 
haklar� ve yükümlülükleri ile sosyal güvenlik reformu 

sonras� uygulamalar� hakk�nda panel düzenlendi.
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“Türkiye’de dijital �ehirler yarataca��z”
Superonline Genel Müdürü Murat Erkan, “�pek Yolu’nu Fiber Yolu’na dönü�türme” vizyonundan hareketle, 2010’da 
fiber optik altyap�s�n� 23 bin kilometrenin üzerine ç�kararak Türkiye’de dijital �ehirler yaratacaklar�n� söyledi.

“TSE’nin kâr� faizden olmamal�”
Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat 

Ergün, Türk Standartlar� Ens-
titüsünün bilançodaki kar�n�n 

faiz gelirinden de�il faaliyet gelirinden 
kaynaklanmas� gerekti�ini vurgulad�. 
Ergün, TSE’nin ücret ve ikramiye po-
litikas�yla faaliyet kar� ve personelin 
performans� aras�nda yak�n bir ili�ki 
kuran uygulamalar içerisine girilmesi 
gerekti�inin alt�n� çizdi.
 Ergün, Türk Standartlar� Enstitüsü-
nün 49. Ola�an Genel Kurulunda bir 
konu�ma yapt�. Bakan Ergün konu�-
mas�nda TSE’nin yap�s� ve i�leyi�iyle 
ilgili birkaç öneride bulundu. 
 TSE’nin bilançodaki kar�n�n faiz 
gelirinden de�il faaliyet gelirinden kay-
naklanmas� gerekti�ini söyleyen Ergün, 
“�uan bilançoda bir kar gözüküyor 
ama bu kar mevcut kaynaklar�m�z�n 
faizinden kaynaklanan bir kard�r. H�z-
l� bir �ekilde faaliyetlerden do�an kara 
dönü�melidir” dedi. Kurulun ücret ve 
ikramiye politikas�yla faaliyet kar� ve 
personelin performans� aras�nda yak�n 
bir ili�ki kuran uygulamalar içerisine 
girilmesi gerekti�ini vurgulayan Ergün, 
“Kurumun böylece hem performans�-
n�n artmas� hem de kurumun güveninin 

bu �ekilde daha da art�r�lmas� mümkün 
olabilecektir” �eklinde konu�tu. 

“Kuruma olan güven 
daha da art�r�lmal�”

 Ergün, ithal ürünlerde farkl� ürün-
lerin ayn� nitelikteki numuneleri için 
deney sürelerindeki a��r� farkl�l�klar 
giderilmeli haks�z rekabete yol açabile-
cek uygulamalar�n önlenmesi gerekti-
�ini vurgulayarak kuruma olan güvenin 
daha da art�r�lmas� gerekti�ini ifade etti. 
Laboratuarlardaki fazla personelimizin 
ara kontroller için ve denetim prog-

ramlar�na yönlendirilmesi için e�itim 
verilmesi gerekti�ini belirten Ergün, 
“Ara kontrollere ihtiyaç var, daha çok 
iç denetime ihtiyaç var. Bu baz� perso-
nelin bu alana yönlendirilmesi gere�ini 
ortaya ç�karmaktad�r” diye konu�tu. 

“Türkiye standartlara 
uymakla yetinmemeli
 standart olu�turmal�”

 Türkiye’nin büyük bir ülke olma 
iddias�ndaysa, standartlara uymakla 
yetinmemesi gerekti�ini ifade eden 
Ergün, “Ayn� zamanda standartlar�n 

olu�mas�nda da azami derecede görev 
almak zorundad�r. Zira uluslar aras� pa-
zarlardaki etkinli�imizi ve varl���m�z� 
sadece üretimle belirleyemeyiz” dedi. 
Türkiye’nin, 1980’li y�llardan itibaren 
d��a aç�k ve ihracata dayal� bir ekonomi 
modeliyle hareket etmekte oldu�unu 
söyleyen Ergün, “Bu nedenle, her tür-
lü üretim ve ticaret faaliyetinin ve buna 
ba�l� olarak ihracat ve ithalat�n ekono-
minin gerekleri do�rultusunda yönetil-
mesi önemlidir” �eklinde konu�tu. 
�hracat cephesinden bak�ld���nda, � r-
malar�m�z�n küresel pazarlarda ba�ar�l� 
olmak için tutturmalar� gereken belirli 
kalite standartlar�na ihtiyaçlar� oldu�u-
nu belirten Ergün, yurtiçi ve yurtd���n-
da ba�ar�l� olmak isteyen � rmalar�n bu 
standartlar� bir yük olarak görmelerinin 
do�ru olmad���n� kaydetti. Ergün, “Zira 
kalite standartlar�, engelleyici olmaktan 
ziyade yönlendirici ve avantaj sa�lay�c� 
standartlard�r. Bu standartlar�n birço�u-
nu belgelendirmek yasal bir mecburiyet 
de�ildir, ancak rekabet gücü kazanmak 
isteyen � rmalar, ürünlerini belgelendir-
me ihtiyac� duymaktad�rlar” dedi.

Superonline Genel Müdürü Mu-
rat Erkan,1 May�s 2009 itibariy-
le, Telekom operatörü Tellcom 

güçlerini birle�tirerek yola Superon-
line markas�yla devam etmeye karar 
vermelerinin ard�ndan geçen bir y�lda, 
krize ra�men yat�r�mlar�n� sürdürdük-
lerini ve y�l� hede� erinin üzerinde ka-
patt�klar�n� söyledi. 2009 y�l�na ili�kin 
bir de�erlendirme yapan Murat Erkan 
“Kriz ile an�lan böyle bir y�lda, Supe-
ronline olarak büyümemizi sürdürdük 
ve yat�r�mlar�m�za h�zla devam ettik. 
Kurumsal, bireysel ve toptan sat�� ol-

mak üzere üç ana kategoride yürüttü-
�ümüz çal��malar�m�zla 2009’da bir 
önceki y�la göre yüzde 58 büyüdük ve 
ikinci çeyrekte ilk defa pozitif operas-
yonel karl�l�k(AFVÖK Amortisman 
Faiz Vergi Öncesi Kar-EB�TDA) ra-
kam�na ula�arak, 2009 y�l�n� pozitif 
operasyonel karl�l�k rakam� ile tamam-
lad�k” dedi. Murat Erkan, yat�r�mlara 
ili�kin de �u  de�erlendirmeyi yapt�:
 “2008 y�l�nda 160 milyon TL olan 
yat�r�mlar�n� 2009’da yüzde 25 art�-
rarak 200 milyon TL’ye ç�karmay� 
hede� erken; y�l içerisinde gerçekle�-

tirdi�imiz yüksek performans nede-
niyle yüzde 50’nin üzerinde art�rarak 
260 milyon TL yat�r�m yapt�k. 2008 
sonunda 4 bin kilometre olan � ber alt-
yap�m�z� iki kat�n�n üzerine ç�kararak 
yakla��k 10 bin kilometrelik � ber op-
tik altyap� kurulumu gerçekle�tirdik. 
2008 sonunda � ber optik altyap�s� ile 
20 �ehre ula��rken, 2009 sonunda 35 
�ehre ula��r hale geldik. Kendimize ait 
altyap� ile 500 bini a�an konut ve i�ye-
rine � ber optik ba�lamaya haz�r hale 
geldik.”

Ostim OSB, kendi bün-
yesinde kurmu� oldu�u 
154/34.5 Kv’l�k �alt tesi-

si ile iletim sisteminden “1 Nolu 
iletim tarifesinden”  elektrik al�r-
ken �imdi ise serbest piyasadan 
daha ucuza elektrik temin etmeye 
ba�lam��t�r. Nisan 2010 itibari ile 
sanayi mü�terimize, s�n�rlar�m�z 
d���ndaki Ba�kent EDA� mü�terisi 
olan bir sanayiciye göre %20 daha 
ucuza elektrik verilmektedir. Bu 
indirimli elektrikten ticari mü�te-
rilerimiz de %10 indirimle elektrik 
alarak faydalanmaktad�rlar.

Türk Sanayici ve ��adamlar� Vakf� 
(TÜS�AV) Emlak Kurulu Ba�ka-
n� Salim Ta�ç�, Mortgage sistemi-

nin Türkiye’deki büyük k�s�m ta��nmaz�n 
ipotek edilmesine neden oldu�unu öne 
sürdü.
 Ta�ç� yapt��� aç�klamada, küresel 
krizin in�aat sektörüne etkisini de�erlen-
dirdi. Mortgage sisteminin Türkiye ve 
Avrupa’da birçok s�k�nt�ya da beraberinde 
getirdi�ini savunan Ta�ç�, “ABD’de bir 
vatanda� 100 bin dolara kredi ald�. Fakat 
ev � yatlar� yükseldi. Evin de�eri 200 bin 
dolara ç�kt�. Vatanda� 200 bin dolar daha 
kredi ald�. Fakat kriz ba�lay�nca evin de-
�eri dü�tü ve vatanda�, evini de her �eyini 

de ipotek ettirmek zorunda kald�” dedi. 
Ta�ç�, bunun yans�malar�n�n Türkiye’de 
de görüldü�ünü dile getirerek 2008 y�l�n-
da in�aat sektörünün bitme noktas�na gel-
di�ini söyledi. Ta�ç�, Türkiye’deki ta��n-
mazlar�n yar�s�ndan fazlas�n�n da ipotekli 
oldu�unu da kaydetti.

Ostim OSB, serbest piyasadan 
ucuz elektrik almaya ba�lad� 

Mortgage sistemi Türkiye’de
 ipoteklere yol açt�
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Türkiye Tekstil Sanayi 
��verenleri Sen-dikas� 
(TÜTS�S) Ba�kan� Ha-

lit Narin, Ankara’ya te�vik ve 
destek için giden i� adamlar�n� 
sert bir dille ele�tirerek, “Siz 

neden fabrikalar�n�z� b�rak�p 
Ankara’ya gidiyorsunuz? Bu 
kadar bo� vaktiniz var m�” diye 
sordu. 3. Moda, Tekstil Haz�r Gi-
yim Konferans� ve Sergisi’nde 
konu�an Narin, yat�r�mlar�n da 
yurt içinde kalmas� gerekti�ini 
söyledi. Narin, �unlar� söyledi:
  “Bilgilerinizi götürüp öbür ülke-
lere b�rakmay�n. Bu Türkiye’yi 
zay�� at�r. Siz gitmeyin, isti-
yorlarsa onlar gelip yat�r�m 
yaps�nlar. Biz bir  Çin de�iliz 
ama Avrupal�’n�n  yapamad���-

n� yapan bir milletin fertleriyiz. 
Ayr�ca Ankara’dan �unu alal�m, 
Ankara bunu yaps�n demekten 
de vazgeçmeliyiz. O zaman daha 
h�zl� büyürüz. Biz çal��t�kça An-
kara zaten bizim yan�m�zda olur. 
Siz neden fabrikalar�n�z� b�rak�p 
Ankara’ya gidiyorsunuz? Bu ka-
dar bo� vaktiniz var m�? Say�n 
Ba�bakan kriz bizi te�et geçti 
diyor. Ama hepsi te�et geçme-
di. Ama güzel büyüme h�z�m�z� 
kesmeyelim. Bilgilerimizi ken-
dimiz payla�al�m.”

“Ankara’ya gidiyorsunuz bu 
kadar bo� vaktiniz mi var?”

13 May�s’ta Fatih Üniversitesi Büro Yönetimi 
ve Yönetici Asistanl��� ö�rencileriyle deneyim 
payla��m�m�z oldu. Payla��m konumuz mü�teri 

ili�kileri yönetiminin kendi alanlar�nda nas�l sa�lanabi-
lece�i ile ilgiliydi. Her mezun, mezun oldu�u alanda 
çal��mad��� için, ald���m�z e�itimler okul bahçesinde 
kalacak m� sorusunu tart��t�k. Diplomas�n�n parale-
linde meslek edinmeyenler ilk 2-3 y�l ald��� e�itim-
den uzak hissediyor kendini. Ancak belli bir zaman 
sonra, ald��� e�itimin izlerini yakalamaya ba�l�yor 
i�lerinin üzerinde. Yönetici asistanl��� yapmayan, 
sat�� sektöründe çal��an bir ki�i,  takvimine uygun 
görü�meler yapt���n�, tekliflerini eksiksiz dosyalad���n�, 
yedeklemelerini ihmal etmedi�ini bir süre sonra fark 
ediyor. Bu oturmu� sistemin, ald��� e�itimin uzant�s� 
oldu�unu zamanla anl�yor. Bize de�er katacak ne 
al�yorsak, ne ediniyorsak hayat�m�z�n her evresinde 
gizli de olsa izlerini ta��yoruz.
 
 Ö�rencilerle Mü�teri �li�kileri Yönetimini yorumlar-
ken; bu kavram�n mühendislik, t�p, hukuk gibi çer-
çeveli zemini olmad���n�, tüm i� alanlar�nda memnun 
mü�teri sa�lamak ad�na uygulanmas� gereken bir 
politika oldu�unu tart��t�k.  Hangi görevde olur-
sak olal�m, bulundu�umuz yere iyi izleriyi izler b�rakman�n 
yolunun; kendi saham�z� dinlemek ve duydu�umuz kendi saham�z� dinlemek ve duydu�umuz 
sesleri do�ru yorumlamaksesleri do�ru yorumlamak oldu�unu vurgulad�k. 
 
 Keyifli bir payla��md�, üzerinden çok zaman 
geçmese de merakla bakan birçok gözle bir arada 
olmak renk katt� bize.

 Yaz�m�n devam�nda Ocak ay�ndan itibaren haz�rlan-
d���m�z bir etkinlikten söz etmek istiyorum;

 Ostim OSB kar�nca mevsimine girmi� bulunuyor.
Ulusal Kongre haz�rl�klar� tamamlanmak üzere, gaze-
tenin bu say�s�nda ça�r� ve duyurular yap�laca�� için 
çok detaya girmeyece�im. Üniversite-Sanayi ��birli�i 
Kongresi  “ülkemin beyin insan� ile ülkemin zanaat 
insan� bir araya gelsin, iyi �eyler olsun” diyebilen 
herkesi bulu�turacak bir kongre olacak. Türkiye’nin 
tüm Mühendislik Fakültelerinden ve Sanayi Bölgele-
rinden bu i�e gönül vermi� yetenekler bu kongrede 
yer alacak. Bu güne kadar üniversite ile sanayi 
hangi noktalarda bulu�tu, hangi noktalarda bulu�a-
mad�, teknoparklar ve di�er kurulu�lar bu i�birli�inde 
hangi konumda? Tüm bunlar� ilk sahiplerinden din-
leyece�imiz, amaç o ki, var olan� bir üste ta��yabile-
ce�imiz bir f�rsat olacak.
Tarihler; 3-4 Haziran.

Biz haz�rl�klar�m�z� sürdürüyoruz. As�l görev sizlerde, 
katk� ve te�rifleriniz ülkemiz yar�n�n gücünü art�ra-
cakt�r.

ÇOK OKUMALIÇOK OKUMALI
Deliler ve Dahiler
Gerhard Schröder, Gerhard Venzmer
OMN�A Yay�nlar�
“Deha ya�ama gücünün yarat�c� bir biçimidir, hasta-
l�kta hissedilir. Hastal�ktan ilham al�r”.

Arzu AKAY

arzu.akay@
ostim

.com
.tr

�ki ayr� 
payla��m

“Markala�mak farkl�la�makt�r”

KOSGEB Ba�kan� Musta-
fa Kaplan ve RVD Yö-
netimi Kurulu Ba�kan� 

Ahmet Pura’n�n aç�l�� konu�-
malar� ile ba�layan toplant�da 
iki panel düzenlendi. KOSGEB 
Ba�kan� Kaplan konu�mas�nda 
desteklerin nitelik ve nicelikle-
rini art�rmaya çal��t�klar�n� be-
lirtirken, marka, patent ve fay-
dal� modeller için olu�turduklar� 
yeni destek mekanizmas�n� bu ay 
içinde aç�klayacaklar�n� söyledi. 
RVD Ba�kan� Pura ise sanayi ve 
ticarette yüzde 90’n�n üzerinde 
pay sahibi olan KOB�’lerin inte-
raktif sahada yeterince yer alma-
d�klar�n� söyledi. Pura, yap�lan 
bir ara�t�rmada ancak her dört 
KOB�’den birinin Web sayfas� 
oldu�unu, %74’ünün web sayfa-

s� kurmay� dü�ünmedi�ini, sade-
ce %59’unun mail adresi bulun-
du�unun saptand���n� belirterek, 
“Kobi’ler yenili�e aç�larak gele-
ce�e haz�r olmal�” dedi. 
 “Markan�n Katma De�eri” 
temal� ilk panelde D�YE Dan��-
manl�k Yöneticisi Murat Yurd-
da�, “�irketler Ve Bir Ülke �çin 
Güçlü Markalara Sahip Olmak 
Neden Önemlidir”, Arçelik Pa-
zarlama Direktörü Murat �ahin, 
“Marka Ba�ar�s� Ve Markala�-
ma Tecrübeleri”, Türk Telekom 
Pazarlama Ve �leti�im Direktörü 
�smail Bayaz�t, “Yar�na Yat�r�m 
Marka �le Ba�lar”, TEKNOSA 
Pazarlama Direktörü Kadircan 
Erk�ralp, “Marka Yaratmak Bü-
yütmek Ve Büyümede Markan�n 
Gücü” ba�l�kl� sunumlar gerçek-

le�tirdi.
 �kinci panel ise, “Tüketici Ve 
Pazar� Anlamak, Rekabet �çin 
Markan�n Gücü” temas� üzeri-
ne yap�ld�. Bu bölümde D�YE 
Dan��manl�k Yöneticisi Murat 
Yurdda�,    “Farl�la�mak, Do�-
ru �� Ortaklar�yla Çal��mak”, 
Ba�kent Üniversitesi Ö�retim 
Üyesi Prof. Dr. Tamer Müftü-
o�lu “Global Rekabet Ve Türk 
KOB�’lerinde Rekabet Üstünlü-
�ü”, Türkiye �� Bankas� Kurum-
sal �leti�im Müdürü Suat Sözen 
“Türkiye’nin Bankas� Olmak, 
Cumhuriyetle Ya��t Bir Marka-
n�n Öyküsü”, Procder&Gambl 
Ürün Müdürü Orçin Kelleci, 
“Rekabetçi Piyasada Yeni Mar-
ka Lansman�” konular�nda su-
num yapt�lar.

KOSGEB ve Reklam Verenler Derne�i (RVD) aras�nda KOB�’lerin 
reklam ve kurumsal kimlik konular�nda bilinçlendirilmesine yönelik 
olarak daha önce yap�lan protokol çerçevesinde düzenlenen, 
“Rekabet Üstünlü�ü Ve Markala�ma” konferans� Ankara Bilkent 
Otelde verildi. Konferansa çok say�da KOB� yöneticisi kat�ld�.
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H�zl� �ehirle�me ve nüfus art��� ile 
birlikte k�rsaldan kentlere göçün 
sonucu olarak konut ve istihdam 

alanlar� olu�turulmas� için arsa üretimi ya-
p�lmas� do�al bir süreçtir. Ancak, bu 
süreçte ya�anan haks�z kazançlar var 
olan adaletsiz da��l�m� derinle�tirmektedir. 
Sözünü etti�imiz arsa üretimi; istihdam 
ve konut alanlar� yarat�lmas� sürecinde 
kafamda olu�an kimi sorular� yan�tlamaya 
çal��t�m:
�MAR RANTI NED�R? 
CEVAP: �mar rant�n� tek bir cümle ile 
tan�mlamak imkâns�zd�r. Ancak genel tabir 
olarak; planlama ile ilgili kanun, yönet-
melik mevzuat ve planlama ilkeleri ba�l��� 
alt�nda bulunan kriterlerin bir veya bir 
kaç�n�n deformasyona u�rat�larak haks�z 
kazanca yol açmak, denilebilir. “Haks�z 
kazanç” tabirini açarsak, ekonomik ve-
rilerin özellikle gayrisafi milli hâs�la art�� 
oran�n�n üstünde arsa üzerinde fiyat art��� 
gerçekle�mesidir. Örne�in; 100 liral�k ge-
liri ile y�lda 20 lira kazanabilen bir esnaf, 
i�letmeci ve yat�r�mc�n�n arsa al�m sat�m� 
ile 300 lira kazanabilmesidir.

B�R TA�INMAZ VEYA B�R ALANIN 

TAMAMINDA �MAR RANTI BEL�RT�LE-
R� NED�R?
CEVAP: Fiziki olarak yap� yüksekli�i, otu-
rum alan� veya binan�n gösteri�li olmas� 
imar rant�n�n kesin belirtisi de�ildir. Her 

zaman geçerli olmamakla birlikte sadece 
bir ipucu olabilir. Ekonomik göstergeler 
imar rant�n� i�aret eder. Yani tarla iken 
metrekaresi 30 lira olan bir arsa imar 
plan�ndan sonra bir y�l içinde metrekaresi 
300 liraya al�n�yorsa orda soru i�areti var-
d�r. E�er bin liraya al�n�yorsa soru i�areti 
yoktur. Soru sormaya bile gerek yoktur.

HER DE�ER ARTI�I �MAR 
RANTINI MI ��ARET EDER?
CEVAP: Hay�r. Burada kriter �mar Plan� 
haz�rl�klar�n�n yap�lmas� ve bitirilmesi döne-
mini de içine alan 1 y�ll�k süreçte fiyattaki 
oransal de�i�imdir. �mar planlar� yap�lan 
bir alan�n �ehrin büyüme h�z�na uygun bir 
�ekilde merkezle�mesi y�llar almal�d�r.  Çok 
k�sa sürede bu merkezle�me ya�and�ysa 
yine “imar rant�” olu�umundan ku�ku duy-
mak yersizdir. 

�LK 3 CEVABA GÖRE EMLAK SEK-

TÖRÜNÜN �MAR RANTINA DAYALI 
OLDU�U SONUCU ÇIKAR MI?
CEVAP: Ç�kmaz. Ancak oransal yakla��m 
imar rant�n�n çok yayg�n oldu�unu ortaya 
koyar. Bu i�ten en çok pay alan sektör 
tabi ki emlak sektörüdür.

GECEKONDULA�MA �MAR 
RANTI DO�URUR MU?
CEVAP: Üzülerek söylemek gerekir ki 
gecekondula�ma imar rant�n� do�uran 
ba�l�ca sebeplerdendir. Özellikle hazine 
arazileri veya mülkiyetsiz araziler üzerin-
de kurulan gecekondular�n yerine �u an 
yükselen binalardan hiç yoktan onlarca 
daire sahibi olan bu gecekondu sahip-
lerinin hakl� bir kazanç elde ettiklerini 
söylemek mümkün de�ildir.

�LK BE� SORUYA VER�LEN CEVAP-
LAR �MAR RANTININ NE OLDU�UNU 

AYDINLATMIYOR. DAHA KAPSAMLI 
B�R AÇIKLAMA YAPILAB�L�R M�?
    CEVAP: �mars�z bir alandan imarl� bir 
alana geçi� sürecinde elde edilen kazanc�n 
bir i�çinin, bir doktorun, bir mühendisin 
veya bir ticaret erbab�n�n onlarca y�l boyun-
ca kazanaca�� miktar� bir anda kat be kat 
katlamas� imar rant�d�r. Sahip olunan bir 
arsan�n in�aat alan� katsay�s� 1 iken ayn� 
arsan�n bir ba�kas�na sat�ld���nda oran�n 2 
olarak de�i�mesi imar rant�d�r. Tarla vas�fl� 
arazilerin imar plan�ndan önce sudan ucu-
za al�n�p, %100 oran�n� bile a�an oranlar 
ile imar plan�ndan sonra sat�lmas� imar 
rant�d�r. Tek bir yolun s�n�r te�kil etti�i iki 
ayr� imar plan� alanlar�ndan birinde 15 – 
20 katl� binalar yap�l�rken di�er tarafta 3 
kattan fazlas�na müsaade edilmemesi imar 
rant�d�r. Emek sarf etmeden arsa sahibi 
olmak imar rant�d�r. Hazine arazisi ve ya 
mülkiyetsiz arazi üzerine kaçak olarak yap�-
l�p, af ile tapu sahibi olmak daha sonra da 
bu gecekondunun yerine yap�lan binadan 
1 veya daha fazla daire veya i�yeri sahibi 
olmak imar rant�d�r.     
 Ülkemizde imar rant� maalesef çok 
yayg�nd�r. Emek sarf etmeden para ka-
zanman�n üretim üzerinde atalete yol aç-
mayaca��n� kimse garanti edemez. Konut 
ve i�yeri edinme durumunun arsa fiyat� 
yüksekli�i nedeni ile sekteye u�ramamas� 
gerekir. Her alan memlekete üretece�i kat-
ma de�er kadar pahal� olmal�d�r. 

�mar rant� hakk�nda 
soru – cevap

�rfan TO�RUL
Ostim OSB �mar ve 
Altyap� Md. Vekili

Ekip Üyesi mi? �� Arkada�� m�?
Bir �irketin en önemli kayna�� ya da 

belki de son zamanlarda söylendi�i 
gibi “k�ymeti” olan çal��anlar�n ger-

çek anlamda ‘de�er’ yaratabilmeleri için ayn� 
hedefe birbirini destekleyerek ko�mas� gere-
kiyor. En do�ru ki�ileri seçmek, yetkinlik ve 
yeteneklere göre pozisyonlara yerle�tirmek 
iyi bir ekip yaratmak için her zaman yetmiyor. 
�irket içinde, çal��anlar�n birbirine kar�� yak-
la��m�, sorumluluk payla��m�, destekleyici 
tavr� vb. do�ru ki�ileri seçmek kadar kritik 
bir ba�ar� faktörü... 
 Bu nedenle ekip kurmak, asl�nda hepsi 
ve her �eyden daha fazlas� anlam�na geliyor. 
Peki, sizin �irketinizdeki çal��anlar gerçekten 
iyi birer ekip üyesi mi? Yoksa yaln�zca i� 
arkada�lar� m�? Ortak amaçlar için biraya gel-
mi�, tan�mlanm�� i� süreçleriyle hareket eden, 
2 ki�iden fazla topluluk olarak tan�mlanan 
ekip kavram�n�n i� dünyas�ndaki aç�l�m� ise 
biraz daha fazla anlam içeriyor. Performans 
yönetiminde çok önemli bir role sahip olan 
ekip çal��mas�, �irket enerjisinin amaçlar 
do�rultusunda kullan�lmas�n� ve rekabet 
avantaj� yaratmas�n� sa�l�yor. Dolay�s�yla iyi 
bir ekip kurmak, ba�ar�n�n yar�s� demek!
 �yi bir ekip kurmak için ise baz� temel 
özelliklerin alt�m çizmek gerekiyor. Öncelik-
le bir ekipteki üyelerin birbirini tamamlayan 
yetenek ve becerilere sahip olmas� gerekiyor. 
Bunun yan�nda bir toplulu�u ekip yapan en 
önemli özellik ise ortak bir amaca ula�mak 
için ay�n ölçüde sorumluluk ta��mak... Aksi 
halde o ekibin yüksek performans göstermesi 
pek mümkün olmuyor. Balta�-Balta� Yöne-
tim E�itim Dan��manl�k Merkezi Kurucusu 
Prof. Dr. Acar Balta�, sorumlulu�un ekibin 
ba�ar�s�n� do�rudan etkiledi�ini belirterek, 
�öyle devam ediyor: “Ekip bir bütün halinde 
hareket etti�i zaman ba�ar�l� olabilir. Bir ekibi 
olu�turan tüm üyeler yapt�klar� i�ten heyecan 

duymal�, birbirlerini zorlamal� ve ba�ar�da 
oldu�u kadar ba�ar�s�zl�kta da sorumlulu�u 
üstlenebilmelidir. E�er bir ekip ba�ar�s�z ol-
du�unda birbirlerini suçlamak yerine sorum-
lulu�u üstlenip, bunun nedenlerini birlikte 
ara�t�r�rsa i�te o zaman bir sonraki projede 
çok daha yük-sek performans gösterebilir.”

Liderin Ekip �çindeki Yeri 
 

 Balta�’�n da dikkat çekti�i gibi iyi bir ekip 
olu�turmak için insanlar� iyi okuyabilmek 
gerekiyor. Bunun yan�nda ekibi kurmak, 
sa�l�kl� i�leyece�i anlam�na gelmiyor. Ekibi 
olu�turmak kadar, yönetimi de ayr� bir özen 
ve mesai gerektiriyor. ��te bu noktada liderin 
fonksiyonlar� önem kazan�yor. Balta�, yöne-
ticinin de�er sistemi, i� becerisi ve ili�ki kur-
ma yetene�inin ekibin performans�n� do�ru-
dan etkiledi�ini belirterek �unlar� söylüyor: 
“Yönetici ekibin potansiyelini performansa 
çeviren ki�idir. Bunun için de ekip üyelerinde 
ortak amaç do�rultusunda heyecan yaratma-
s�, güçlü yanlar�na odaklanarak kendilerini 
de�erli hissetmelerini sa�lamas�, onlara ö�-
renme ve geli�im imkan� sunmas� gerekiyor.” 
Sa�l�kl� bir ekip çal��mas�n�n temeline güven 
duygusunun oturdu�una dikkat çeken Balta�, 
güvenin tesis edilememesi durumunda, çal��-

ma ortam�ndaki ili�kilerin ve buna ba�l� ola-
rak verimlili�in olumsuz etkilenece�ini ifade 
ediyor. Güveni sa�laman�n ekip liderinin 
görevi oldu�unu belirten Balta�, bu noktada 
öncelikle liderin kendisine olan özgüvenin 
tam olmas� gerekti�ine dikkat çekiyor. 
 Ekibin sa�lam temellere dayanmas�n� 
sa�layan bir di�er lider özelli�i ise liderin 
yö-neticilik dozu... Ekip çal��mas�, her ne 
kadar kendi içinde bir hiyerar�i ta��sa da li-
derin ekibe kar�� kendini onlardan biri olarak 
hissettirmesi ba�ar� için önem ta��yor. Lide-
rin ekip ile aktif olarak çal��mas�, kat�l�mc� 
olmas� ve görü�ler e de�er vermesi motivas-
yonu olumlu etkileyerek di�er ekip üyeleri 
aras�ndaki uyumu perçinliyor. Ancak bunun 
yan�nda zaman zaman geri çekilerek di�er 
üyelerin ba�ar�lar�n� ortaya koymalar�n� sa�-
lamas� da gerekiyor.
 Ekibin her zaman her konuda ayn� dü-
�ünceye sahip olmas� pek mümkün de�il. 
Zaman zaman � kir çat��malar�n�n olmas� 
ekibin do�as�n�n bir parças� olarak gösterili-
yor. Ancak liderin bu durumlarda anla�maz-
l�klar� ve kar��t görü�leri çok profesyonelce 
yönetebilmesi önem ta��yor. Liderin tarafs�z 
olmas�, bir � krin neden reddedildi�ini gerek-
çeleri ile yap�c� bir üslupla tüm ekip üyeleri 
ile payla�mas� gerekiyor. Yan� s�ra, liderin 

ekip içindeki en önemli görevlerinden biri 
her sonuç kar��s�nda tüm üyelerin ayn� oranda 
pay ald�klar�n� hissetmelerini sa�lamak...

Ba�ar�l� bir ekip için gerekenler
 

 Uzmanlar, ba�ar�l� bir ekip kurmak için 
yap�lmas� gerekenleri �öyle s�ral�yor:
* Hedef birli�i sa�lanmal�.
* �leti�im altyap�s� kurulmal�.
* Performans göstergeleri belirlenmeli ve 
ekibe aç�klanmal�.
* Ara hede� ere ula��ld���nda ekip olarak 
kutlama f�rsatlar� yarat�lmal�.
* Ortak e�itim sürecine önem verilmeli.
* Ekiplere verilen yetkiler zaman içerisinde, 
ekip performans� iyile�tikçe art�r�lmal�.
* Kurumsal te�vik sistemleri de ekip perfor-
mans�n� art�r�c� �ekilde yap�land�r�lmal�.
* Ekip yeni üyelerle zenginle�tirilmeli.
Kötü ekip üyesinin fark etmeniz gereken 
ortak özellikleri ise �unlar:
* Sald�rganl�k.
* ��birli�i yapmaktan kaç�nmak.
* Toplant�lara mazeretsiz ve habersiz kat�l-
mamak.
* �lgisiz konular hakk�nda çok fazla konu�-
mak.
* Dikkati çekmek ya da tan�nmak için re-
kabet etmek.
* Di�er üyeleri hareket ve tav�rlar�yla kü-
çümsemek.
* Kinayeli sözlerle üyelerin ki�ili�ine sal-
d�rmak.
Kaynak:
KobiFinans Dergisi 26. Say�
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��te 10 saatte bir can kayb�

�nternete girildi�inde, ticari ad� (trade name) olan binlerce 
mühendislik malzemesi ile kar-

��la�mak mümkün. Bu binlerce 
malzemeden birço�u da her gün 
sat�n ald���m�z, çe�itli imalatlar�m�zda 
kulland���m�z türden malzemeler. 
Bunlardan bir kaç�n�, hemen bir 
ç�rp�da saymak olanakl�: Böhler, 
inconel, kestamid, kevlar, molykote, 
polimer, teflon, durez ve daha yüz-
lerce, ticari ad� olan ba�ka malze-
meler. �lgili olanlar�n adlar�n� görür 
görmez ne olduklar�n� bilecekleri bu 
türden malzemeler, isimleri koruma 
alt�na al�nm��, ticari malzemelerdir.
 Bu malzemelerin ortak özellikleri 
ise, yüksek katma de�erli mühen-
dislik ürünlerinin yap�m�nda kulla-
n�l�yor olmalar�d�r. Her biri, uzun 
ARGE çal��malar� yap�larak önce 
laboratuarlarda geli�tirilmi�, daha 
sonra da endüstride kullan�lmaya 
ba�lanm��. Bilinen ticari malzeme-
lere göre daha nitelikli olmalar� 
nedeniyle fiyatlar� da çok daha yük-
sek. Bunun için de bulu�çular�na ve 
bu bulu�çular�n ait olduklar� ülkelere 
çok kazand�ran malzemeler.
 Ülkemiz endüstrisinin de pek 
çok alan�nda kullan�l�yor bu mal-
zemeler. Bizler bunlar� ço�u kez 
hat�r� say�l�r bedeller ödeyerek sat�n 
al�p kullan�yoruz. Çünkü gerçek-
ten iyi ve nitelikli bir ürün ortaya 
ç�karmak için bu malzemelerden 
kullanmam�z gerekti�ini biliyoruz. 
 Ancak, teknik insanlar olarak, 
ço�u zaman da ‘bizde neden üre-

tilmiyor bunlar’ diye dü�ünmekten, 
hay�flanmaktan kendimizi alam�yo-
ruz. Konuyla ilgili girdi�imiz tart��-
malar ise ço�u kez ARGE çal��ma-
lar�na verilen önem ve deste�in az 
oldu�u saptamas�yla sona eriyor.
�çimizden baz�lar� ise, i�te bu tür-
den çok kullan�lan, nitelikli, nitelikli 
oldu�u için de pahal� malzemelerin 
ülkemizde de üretilebilmesi için 
çaba gösteriyorlar. Ancak böyle 
çabalar�n içinde olmak ayn� zaman-
da maddi ve manevi birçok s�k�nt�y� 
gö�üslemeyi de göze almak demek-
tir. ARGE çal��malar�n�n uzun süren 
bedeli yüksek çal��malar olmalar� 
nedeniyle, kaynaklar�n s�n�rl� oldu�u 
ülkemizde maddi s�k�nt�lar kaç�n�l-
mazd�r. Ancak maddi s�k�nt�lar�n 
yan�nda manevi s�k�nt� ve k�s�tlar 
da eksik olmaz. ��letmelerde ço�u 
yöneticiler, malzemenin bir an önce 
i�lenip ürüne dolay�s�yla da para-
ya dönü�mesi için acele ederken 
ve bunun için haz�r malzeme al�p 
kullanma kolayl��� dururken, kimse 

bir mühendisin pe�inde ko�tu�u, 
olup olmayaca�� belli olmayan mal-
zemeye güvenmek istemez. Böyle 
çal��malarda do�al olarak ya�anan 
ba�ar�s�zl�klar ba�a kak�l�r, ara�t�rma-
c� yaln�z kalabilir.
 Tüm bu s�k�nt�lara kar��n içimiz-
den baz�lar� yine de y�lmaz. Tüm 
maddi ve manevi s�k�nt�lara gö�üs 
gererek zihnindeki malzemenin 
pe�inde gece gündüz yorulmadan 
ko�ar. T�pk� ulusal kurtulu� sava��-
m�z�n sonras�nda ba�lat�lan uygarl�k 
mücadelesinde yer alan ve onca 
yoksulluk ve olanaks�zl��a ra�men 
çelik ça��n� yakalamay� ba�aran 
kahramanlar gibi.
 Ben, bundan 20 y�l kadar 
önce, daha genç bir mühendis-
ken yeni çal��maya ba�lad���m 
ROKETSAN’da böyle bir mühendis 
ile kar��la�m��t�m. Bu arkada� ile ilk 
kar��la�t���m gün, masas�n�n önün-
deki bir ç�kartma dikkatimi çekmi�ti: 
Orada, ‘bizi çal��mak kurtar�r-Çehov’ 
yaz�yordu.

 Üç sözcükten olu�an bu tümce 
beni etkilemi�ti. Y�llarca zor zaman-
larda hem kendimi hem de sürecin 
içindeki di�er insanlar� heyecanlan-
d�rmak için kulland�m bu sözleri.  
Ço�u zaman oturarak bir kurtar�c� 
bekleyen insanlar�m�z� kendisine 
getirebilecek etkili bir uyaran olarak 
dü�ündüm.
 Bu etkili üç sözcükten olu�an 
cümlenin cümlenin yap��t�r�lm�� 
oldu�u masa bir mühendise aitti: 
ROKETSAN’dan Kimya Mühendisi 
Sinan Hatipo�lu. Sinan Hatipo�lu 
masas�n�n önüne hiç ç�kmayacak 
�ekilde yap��t�rm�� oldu�u bu söz-
leri ya�am�na aynen geçirmi�, çok 
çal��m��, yurt d���ndan temin edilen 
baz� malzemelerin yerli kaynaklar 
kullan�larak üretilmesi için u�ra�m�� 
ve ba�ar�l� olmu� bir arkada��m�zd�.  
Çal��kanl���, eksilmeyen azmi, ze-
kas�, tüm bunlar�n yan�nda etraf�na 
ne�e de saçan ki�ili�i ile unutulmaz 
bir insan ve gerçek bir yurtseverdi.
 Ülkemiz, Sinan Hatipo�lu’nu 
geçti�imiz Nisan ay�n�n 27’sinde, 
hiç beklenmeyen bir anda kaybetti. 
Sinan girdi�i komadan geri gelmedi 
ve sonsuzlu�un yolcusu oldu.
Bu isimsiz kahraman� burada anar-
ken, birçok genç mühendisin onun 
yolundan gidece�ine, insanl���n ve 
ülkemizin güzel gelece�i için çal��a-
ca��na inan�yorum.

Bizi Çal��mak
Kurtar�r

acinar@
etik.com

.tr

Atilla ÇINAR
Makine Mühendisi

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odas� Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Ali Ekber Çakar, ülke genelin-

de yakla��k her 7 dakikada bir i� kazas� 
meydana geldi�ine dikkat çekerek, her 10 
saatte bir çal��an�n ya�am�n� kaybetti�ini, 
her 6 saatte bir çal��an�n ise sakat kald���-
n� kaydetti. Çakar, Türkiye’nin 2008 y�-
l�nda i� kazalar� ve meslek hastal�klar�na 
toplam maliyeti 38 milyar TL harcad���n� 
ifade etti. 
 Çakar yapt��� aç�klamada, SGK veri-
lerine göre 2008’de 72 bin 963 i� kazas� 
ve 539 meslek hastal��� vakas�n�n ya�an-
d���n� belirterek, 866 çal��an�n ya�am�n� 
yitirdi�ini, bin 694 çal��an�n sakat kald�-

��n�, 1 milyon 865 bin 295 gün geçici i� 
görmezlik olu�tu�unu ifade etti. 
 �� kazalar�n�n yüzde 16.5’inin birinci i� 
saatinde, yüzde 46’s�n�n ilk üç saatte ya-
�and���n� kaydeden Çakar, “Sigortal�lar�n 
ilk bir ay içinde ya�ad��� kazalar�n toplam 
kazalara oran� yüzde 8’dir. �� kazalar�n�n 
yüzde 39’u bir ay ile bir y�l aras� çal��an-
larda gerçekle�ti. Yeni i�e giren her 100 
ki�iden 47’si ilk bir y�l içinde i� kazas� 
ya�ad�. Bu durumun temelinde i� sa�l��� 
ve güvenli�i önlemlerinin yetersizli�i ve 
bu konuda e�itim almam�� personele i� 
ba�� yapt�r�lmas� bulunmaktad�r” dedi. 

�� kazalar�n�n ve meslek has-
tal�klar�n�n maliyeti 38 milyar 

 
 �� kazalar� nedeniyle yap�lan dolay-
l� harcamalar, do�rudan harcamalar�n 4 
ile 10 kat� aras�nda gerçekle�ti�ini ifade 
eden Çakar, “Bu nedenle sosyal güven-
lik sistemi maliyeti büyük mebla�lara 
ula�maktad�r. Geli�mekte olan ülkelerin 
i� kazalar� ve meslek hastal�klar� mali-
yetleri, GSY�H’lerinin yüzde 4’ü tutar�n-
dad�r. Buna göre Türkiye’nin 2008 y�l� i� 
kazalar� ve meslek hastal�klar�n�n toplam 
maliyeti 38 milyar TL’dir” dedi. 

Çözüm önerileri
 

 Çakar, i� sa�l��� güvenli�inin sa�lan-
mas� için �u önerilerde bulundu: 
• ��verenlerin ç�karlar� do�rultusunda es-
nek/kurals�z çal��may�, i�çileri ba�ka i�ve-
renlere kiralamay�, ta�eronla�t�rmay� yasal 
k�lan; k�dem tazminatlar�, fazla mesai üc-

retleri ve sendikal hak ve yetkileri budayan 
4857 say�l� �� Yasas� yerine bütün tara� a-
r�n kat�l�m� ile demokratik, i� güvencesi 
ve i� güvenli�inin birbirini tamamlad���, 
tüm çal��anlar için insana yak���r norm ve 
standartta yeni bir i� yasas� haz�rlanmal�, 
mevzuat uluslararas� normlar dikkate ala-
rak yenilenmelidir. 
• 50’den az i�çi çal��t�ran i�yerlerinde ‘�� 
Sa�l��� ve Güvenli�i Birimleri’nin kurul-
mas� yasalarla güvence alt�na al�nmal�; 
�SG bütün sektör, i�yeri ve çal��anlar� kap-
samal�d�r. 
• �� Güvenli�i Mühendisli�i kavram�, 
yeni bir yönetmelikle yeniden tan�mlan-
mal�, 50’den fazla i�çi çal��t�ran sanayi 
i�letmelerinde “tam zamanl�” �� Güven-
li�i Mühendisi çal��t�r�lmas� zorunlu hale 
getirilmeli; TMMOB’ye ba�l� ilgili Oda-
lar etkin denetim i�levi üstlenmelidir. �� 
Güvenli�i Mühendisleri ücret yönünden 
i�verene ba�l� olmamal�, ücret çizelgeleri 
Bakanl�k ve TMMOB’ye ba�l� ilgili mes-
lek odalar�yla birlikte belirlenmelidir. �� 
güvenli�i mühendisi, i�yeri hekimi, i�yeri 
sa�l�k memuru ve hem�irelerin mesleki 

ba��ms�zl�klar� sa�lanmal�d�r. 
• Orta ö�retimden ba�lanarak e�itim 
ve ö�retim müfredat�, �SG’yi de içere-
cek �ekilde yeniden düzenlenmeli, bütün 
okullarda �SG e�itimi yap�lmal�, üniver-
sitelerin ilgili fakültelerinde �SG kürsü-
leri kurulmal�d�r. -Meslek hastal�klar�na 
ili�kin çal��malar geli�tirilmeli, meslek 
hastal�klar� hastaneleri i�levine uygun 
olarak yap�land�r�larak yayg�nla�t�r�lma-
l�d�r. Meslek hastal�klar�yla ilgili kamu-
sal bir eylem plan� uygulanmal�d�r.

TMMOB Makina 
Mühendisleri Odas� Yönetim 

Kurulu Ba�kan� Ali Ekber 
Çakar, ülke genelinde 

yakla��k her 7 dakikada bir 
i� kazas� meydana geldi�ine 

dikkat çekerek, her 10 
saatte bir çal��an�n ya�am�n� 
kaybetti�ini, her 6 saatte bir 
çal��an�n ise sakat kald���n� 

kaydetti. Çakar, Türkiye’nin 
2008 y�l�nda i� kazalar� ve 

meslek hastal�klar�na toplam 
maliyeti 38 milyar TL 
harcad���n� ifade etti. 
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ODEM’DEN �SG haftas�nda risk analizi çal��tay�

Geçen y�l Türkiye �� Kurumu’na 
(��-Kur) yeni meslek edinmek 
için ba�vuranlar�n say�s� bir ön-

ceki y�la göre yüzde 500 artarak 181 bin 
900’e ç�karken, söz konusu kurslara kriz-
de i�ini kaybedenlerin yan� s�ra, bugüne 
kadar çal��ma hayat� içinde yer almayan 
ki�ilerin de ilgisinin artt��� gözlendi. 
 ��-Kur, 2009’da mesleki e�itim için 
bütçesinden 500 milyon TL’ye yak�n kay-
nak ay�rd�. Devletin meslek edindirmeye 
yönelik harcad��� 1 y�ll�k kaynak da 1 mil-
yar 500 milyon TL’ye ula�t�. Kendi çaba-
s�yla bütçesinden pay ay�ranlar�n meslek 
kurslar�na harcad��� 1 y�ll�k rakam 2 mil-
yar TL’yi buldu. 300’e yak�n bran�ta e�i-
tim veren kurumlarda en çok tercih edilen 
mesleki e�itim kurslar� ise bilgisayar ve 
bilgisayara ba�l� meslekler olarak dikkat 
çekti. Kursiyerlerin yüzde 25’ini üniver-
site mezunlar� olu�turdu. Mesleki e�itim 
kurslar�, ekonomiye hareketlilik getirir-
ken, i�siz e�itmenler için de istihdam ola-
na�� yaratt�. 
 �SMMMO “��siz Kursta” ara�t�rmas�, 
ekonomik krizde i�ini kaybedenlerin yeni 
meslek edinmek için kurslar�n kap�lar�n� 
a��nd�rd���n� ortaya koydu. Bugüne kadar 
çal��ma hayat� içinde yer almayan ki�ilerin 

de kurslara yo�un ilgi gösterdi�ini saptad�. 
�SMMO’nun ��-Kur, halk e�itim merkez-
leri, belediyeler ve özel dershanelerin ve-
rilerinden yararlan�larak yapt��� “Türkiye 
Kursta” ara�t�rmas�na göre 2009 y�l�nda 
meslek edindirme kurslar�na giden ki�i 
say�s�nda patlama ya�and�. Krizde i�siz 
kalan, kursa ko�tu. Sadece ��-Kur kurs-
lar�na 2009’da yeni meslek edinmek için 
ba�vuranlar�n say�s� 2008’e göre yüzde 
500 artarak 31 bin 927’den, 181 bin 900’e 
ç�kt�. ��-Kur’un verilerine göre 2004’te bu 
rakam bin 641 ki�i düzeyinde seyrediyor-
du. Kursiyerlere günlük 15 TL te�vik ve-
rilmesi de ilgiyi art�rd�. Kurslara öncülük 
eden ��-Kur, 2009’da mesleki e�itim için 
bütçesinden 500 milyon TL’ye yak�n para 
ay�rd�. Devletin meslek edindirmeye yö-
nelik harcad��� 1 y�ll�k kaynak da 1 milyar 
500 milyon TL’ye ula�t�. Kendi çabas�yla 
bütçesinden pay ay�ranlar�n meslek kurs-
lar�na harcad��� 1 y�ll�k rakam 2 milyar 
TL’yi buldu. Böylece ekonomik krizde 
yeni meslek aray��� için yap�lan son 1 y�ll�k 
harcama 3.5 milyar TL oldu. 300’e yak�n 
bran�ta e�itim veren kurumlarda en çok 
tercih edilen mesleki e�itim kurslar� ise 

bilgisayar ve bilgisayara ba�l� meslekler 
olarak dikkat çekti. Kurslar�n di�er gözde 
meslekleri aras�nda emlak dan��manl���, 
emlak brokerli�i, bankac�l�k, pazarlama, 
sat�� yönetimi, cilt bak�m�, kuaförlük, a�-
ç�l�k, cam mamul imalatç�s� ve elektrik 
panosu montörü gibi meslekler yer ald�. 
Kursiyerlerin yüzde 25’ini üniversite me-
zunlar� olu�turdu. 

Kurslar ekonomiyi canland�rd�

 Mesleki e�itime h�z verilmesi sadece 
e�iticileri de�il, sanayiciyi ve e�itim veri-
len mekan� ayarlayan arac�lar� da sevindir-
di. Mesleki e�itim için gerekli olan araç ve 
gereçlerin teminine yurt genelinde en kaba 
hesapla yapt���m�z hesaplamaya göre 
yakla��k 270 milyon TL harcand�. 30 bin 
e�itmenin en az üç farkl� e�itim yerinde 
verdi�i e�itim baz al�narak yap�lan hesap-
lamada, 90 bin e�itim yeri için ortalama 3 
bin TL’lik e�itime konu makine ve ekip-
man al�nd�.
 Bunun da maliyeti yakla��k 270 milyon 
TL olarak hesapland�. 90 bin e�itim yeri 
için en dü�ük kira rakam� olan 300 TL baz 

al�nd���nda y�ll�k kira ödemesinin de 324 
milyon oldu�u görülüyor. 
 

��-kur’dan 22 bin
ki�iye istihdam garantisi

 Kurslar, i� garantisini de beraberinde 
getirmiyor. ��-Kur’un düzenledi�i kurs-
lara kat�lan kursiyerlerin sadece yüzde 
12.40’l�k k�sm� istihdam� garantileyebil-
mi� durumda. 159 bin 335 ki�inin ise ald��� 
e�itimler ve serti� kalar� kendi kaderlerine 
terk edilmi� bulunuyor. Özel kurslarda e�i-
tim alan kursiyerlerin de durumu istihdam 
aç�s�ndan bak�ld���nda pek parlak de�il.
 Özel kurslar Milli E�itim Bakanl���na 
ba�l� ve t�pk� devlet destekli meslek kurs-
lar�nda oldu�u gibi ki�iye ç�rakl�k e�iti-
mini tamamlama imkân� tan�yor. Ki�inin 
mesle�e ili�kin belgeleri tamamlamas� 
için MEB’in açt��� yeterlilik s�navlar�nda 
ba�ar� göstermesi gerekiyor. Zorlu s�nav 
maratonu sonucunda kursiyerlerin yüzde 
70’i mücadeleden vazgeçiyor.

 7 y�lda 3 milyar TL 
i�sizlik ödene�i ödendi

�ssiz kalanlara ödenen i�sizlik ödene�i 7 
y�lda 3 milyar 22 milyon TL oldu. 2010 
Ocak ay�nda i�sizlik ödene�inden fayda-
lanmak için 55 bin 111 ki�i ba�vururken, 
�ssizlik Sigortas�n�n uygulamaya ba�lad��� 
Mart 2002 tarihinden 31 Ocak 2010 tari-
hine kadar sisteme 2 milyon 108 bin 714 
ki�i ba�vuruda bulunurken, 1 milyon 808 
bin 14 ki�i ssizlik ödene�i almaya hak ka-
zand�. Mart 2002 tarihinden 31 Ocak 2010 
tarihine kadar toplamda ise toplamda 3 
milyar 22 milyon 892 bin 180 TL ödeme 
gerçekle�tirildi. 

Ayr�ca kat�l�mc�lar�n kendi 
i�letmelerinde �� Sa�l��� ve 
Güvenli�i aç�s�ndan çal��ma 

ortamlar�nda mevcut riskleri de�erlen-
dirmede kullanabilecekleri yöntemler 
ve uygulanacak sistemler ile ilgili bir 
de çal��tay gerçekle�tirildi. 
 Risk Analizi Çal��tay�na Ostim’den 
BMS Birle�ik Makina, Alkan Makina, 
Med Makina, Dora Makina, Palme 
Makina, Ça�r� Kazan, Na-Me, Hakan 
Saç Metal, Lamasan Matbaa, Kartal 
Metal Galvaniz, Ayd�n Motorlu Araç-
lar, Özel Renk �� Otomotiv, Orhan Bo-
binaj, Zeta�, Eko Teknik �� Ve Çevre 
Sa�l��� Labrotuvar�, Bil-Plas Ltd �ti, 
Senkron Plastik A.�. Ve Ünlü Kutu 
� rmalar�ndan çal��anlar ve � rma yet-
kilileri kat�ld�. 
 Firma kat�l�mc�lar� gerçekle�tirilen 

çal��tay için oldukça verimli ve faydal� 
bir çal��ma oldu�unu ve bundan sonra-
ki faaliyetlerini daha bilinçli bir �ekilde 
gerçekle�tirebileceklerini ifade ettiler. 
 Kat�l�mc�lara “Çal��an �çin Güvenli 
Çal��ma El Kitaplar�” ve “Önemli Gü-
venlik ��aretleri Posterleri”nin de da��-
t�ld��� çal��tay sonras�nda ODEM Ge-
nel Müdürü Burcu Öztürk, risk analizi 
çal��tay�n�n Ostimli i�letmelerin kendi 
çal��ma alanlar�nda mevcut riskleri 
görmeleri, de�erlendirmeleri ve bun-
lar�n herhangi bir kaza vb. kötü olayla 
sonuçlanmas�n�n önüne geçilebilmesi 
aç�s�ndan önemli bir çal��ma oldu�unu 
söyledi. 
 Öztürk ayr�ca, “Ço�u i�letmenin bu 
riskleri bilmesi ama çe�itli nedenler ile 
görmezden gelmeleri ya da gereklilik-
leri yerine getirememeleri yüzünden 

kötü sonuçlar ortaya ç�kabilmekte-
dir. Ancak al�nabilecek basit önleyici 
tedbirler ve düzenlemeler ile bunlar�n 
önüne geçmek oldukça kolay. Ostim 
�� Sa�l��� ve Güvenli�i Merkezi ara-
c�l��� ile Ostimli i�letmelerimiz bu ça-
l��malar� gerçekle�tirmek için hem çok 
dü�ük bir maliyet ödemekte hem de 
�SG çerçevesinde yap�lmas� gereken 
yasal zorunluluk kapsam�nda tüm fa-
aliyetler rahatl�kla yap�labilmektedir” 
dedi. Ostim’de �� Sa�l��� ve Güvenli�i 
konusunda � rmalara verilmekte olan 
hizmetler devam ediyor. Ostim �SG 
Merkezi Hizmetlerinden faydalanmak 
isteyen i�letmelerimiz ODEM ile ileti-
�ime geçebilirler. 
�leti�im: 385 01 66 – 385 73 13

 “�� garantisiz” meslek kurslar�na 3.5 milyar harcand�
�stanbul Serbest 

Muhasebeci Mali Mü�avirler 

Odas�’n�n(�SMMMO) 

ara�t�rmas�na göre Türkiye 

son 1 y�lda mesleki kurslara 

3.5 milyar TL harcarken, 

kurslara kat�lan 2 milyon 

ki�iden sadece 22 bini 569’u 

i� garantisine kavu�tu. 

4-10 MAYIS �� Sa�l��� ve Güvenli�i Haftas� kapsam�nda Ostim’de ücretsiz 
“Risk Analizi Çal��tay�” gerçekle�tirildi. Ostim �� Sa�l��� ve Güvenli�i 
Merkezi üye i�letmelerin ve di�er bölge i�letmelerinin kat�ld��� çal��tayda 
i�letmelere mevzuatta yer alan gereklilikler konusunda bilgilendirme yap�ld�.
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Fuar�n Ad�: 4.Denizli Auto Show 2009
Fuar�n Tarihi: 18-23 May�s 2010
Yer: EGS Fuar ve Kongre Merkezi – Denizli

Fuar�n Ad�: 4.Proje, Mimarl�k Dekorasyon,   �n�aat Sektör Fuar� - 4. 
Proje Fuar�
Fuar�n Tarihi: 20-23 May�s 2010
Yer: �stanbul Fuar Merkezi      Ye�ilköy

 Fuar�n Ad�: YAPITECH 2010 9.Uluslararas�  Yap� Ürünleri ve 
Teknolojiler
Fuar�n Tarihi: 20-23 May�s 2010
Yer: Trabzon Dünya Ticaret Merkezi

 Fuar�n Ad�: 2.T�bbi Cihazlar, Hastane Demirba�lar�, Sarf Malzemeleri, 
Labaratuar Ekipmanlar�, Tee�his Tedavi-Teknik Cihazlar  Fuar�
Fuar�n Tarihi: 20-23 May�s 2010
Yer: ANFA Alt�npark Fuar Merkezi – ANKARA

  Fuar�n Ad�: INELEX  7.Asansör ve Asansör Teknolojileri Fuar�
Fuar�n Tarihi: 21-23 May�s 2010
Yer: Uluslararas� �zmir Fuar Alan� �STANBUL

  Fuar�n Ad�: Yap� ve �n�aat Malzemeleri 
Fuar�n Tarihi: 26-30 May�s 2010
Yer: Çorum TSO Fuar Merkezi

  Fuar�n Ad�: Adana 3.Otomasyon, Elektrik - Elektronik, Enerji Üretimi 
ve Da��t�m�
Fuar�n Tarihi: 02-06 Haziran 2010
Yer: Tüyap Adana Uluslararas�  Fuar ve Kongre Merkezi

  Fuar�n Ad�: 3.Çukurova Üretim Teknolojileri Fuar�  
Fuar�n Tarihi: 02-06 Haziran 2010
Yer: Tüyap Adana Uluslararas�  Fuar ve Kongre Merkezi

 Fuar�n Ad�: Kap� Fuar� 
Fuar�n Tarihi: 03-06 Haziran 2010
Yer: �stanbul Fuar Merkezi      Ye�ilköy

  Fuar�n Ad�: Autoshow 2010 2. Otomobil ve Yan Sanayi Fuar�
Fuar�n Tarihi: 05-13 Haziran 2010
Yer: ANFA Alt�npark Fuar Merkezi

  Fuar�n Ad�: Ankomak 2010- 18. Uluslararas� �� Makineleri, Yap� 
Elemanlar� ve �n�aat Teknolojileri
Fuar�n Tarihi: 09-13 Haziran 2010
Yer: �stanbul Fuar Merkezi Ye�ilköy

Genel Fuar Takvimi

ANKOMAK 2010 Fuar� 09-
13 Haziran �stanbul Fuar 
Merkezinde (CnrExpo) 

gerçekle�ecek.
Y�lda 180’in üzerinde fuar düzen-
leyen ITE Group Plc’nin Türkiye 
O� si E Uluslararas� Fuarc�l�k ta-
raf�ndan organize edilen, Türkiye 

i� makinalar� sektö-
rünün en büyük ve 
sayg�n organizasyonu 
ANKOMAK 2010, 
18. Uluslararas� �� 
Makinalar�, Yap� Ele-
manlar� ve �n�aat Tek-
nolojileri Fuar�’na ilgi 
oldukça yo�un.
 �� ve in�aat ma-
kinalar� ve ekipman-
lar� sektörünün, hem 
kamu hem özel sektör 
mü�terileri ile bulu�-
mas� için seviyeli ve 

kaliteli bir ortam haz�rlayan AN-
KOMAK FUARI, kullan�c�lar�n bir 

çok makine, ekipman ve ürünü bir 
arada, de�i�ik alternati� erde, göre-
rek tercih yapabilmelerine imkan 
tan�yor.
 2008’de gerçekle�tirilen AN-
KOMAK Fuar�, in�aat teknolojileri 
ve in�aat makineleri sektörünün dev 
� rmalar�n�, 30 bine yak�n profesyo-
nel ziyaretçi ile bir araya getirdi. 
Aç�k ve kapal� olmak üzere toplam 
70.000 m2’lik bir alanda gerçek-
le�tirilen ANKOMAK 2008’e 27 
yabanc� � rma do�rudan kat�l�m 
gerçekle�tirdi. Fuarda, 250’nin 
üzerinde � rma, yakla��k 750 marka 
sergiledi.
 Ostim Organize Sanayi Bölge 
Müdürlü�ümüz; ÖZKARAO	-
LU H�DROL�K, ARS ANKARA 
RULMAN, BMR ve GÜLHAN 
KAUÇUK � rmalar� ile fuara ortak 
kat�l�m gerçekle�tirecektir. Fuar� 
ziyaret etmek isteyen sanayicile-
rimiz için 12.06.2010 tarihinde 
otobüs organizasyonu gerçekle�ti-
rilecektir. Fuara giri� davetiyelerini 

ücretsiz Bölge müdürlü�ü-
müzden temin edebilir siniz.

�rtibat:
Derya ERDO�AN
385 50 90 - 1315

Sektörün devleriANKOMAK 20010’da bulu�uyor.
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Globalle�me; siyasi, 
ekonomik ve sosyo-
kültürel de�i�imleri 

ile uluslar aras� i�birlikle-
rini kapsayan çok yönlü 
bir süreçtir. Siyasi aç�dan 
globalle�me; devletin rolü 
ve görevlerinin yeniden 
tan�mlanmas� olarak ortaya 
ç�kmaktad�r. Sosyokültü-
rel aç�dan ise, demokrasi, 
insan haklar�, özgürlük, 
çevrenin korunmas�, 
uyu�turucu ile mücadele 
gibi tüm insanlar� ilgilendi-
ren konular�n ulusal üstü 
düzeyde ortak bir platforma 
ta��nmas�n� ifade etmektedir. 
Globalle�me ; dünyadaki 
toplumlar�, ortak bir kültü-
rü, daha aç�k bir ifade ile 
bat� kültürünü benimsemeye 
yönlendirmektedir.
 Ekonomik globalle�me 
ise, teknolojik devrimle bir-
likte, GATT, WTO ve IMF 
gibi uluslararas� kurulu�lar�n 
çabalar� ile dünya ekonomi-
sinde sa�lanan liberalle�me 
hareketleri, ülkelerin h�zl� 
ve sürdürülebilir ekonomik 
kalk�nmay� gerçekle�tirmede 
piyasa ekonomisinin önemi-
ni kavramalar�, uluslararas� 
firmalar�n s�n�r ötesi sat�� 
yapma ve maliyeti dü�ür-
mek amac�yla daha ucuz 
sa�lama istekleri gibi fak-
törlere ba�l� olarak ortaya 
ç�km��t�r.
 Ya�ad���m�z ça�da 
meydana gelen teknoloji 
devrimi, ba�ta globalle�me 
olmak üzere köklü de�i�ik-
liklerin meydana gelmesine 
neden olmu�tur. Bu tekno-
loji devrimi  bilgiyi ekono-
mik gücün kayna�� konu-
muna getirmi�tir. Bu gün 
dünya ticaretinin büyük bir 
k�sm�n� gerçekle�tiren geli�-
mi� ülkeler, sermaye yo�un 
üretim tekni�ine geçmi� 
olan ülkelerdir. Uluslararas� 
büyük rekabet yar��� bu 
ülkeler aras�nda geçmek-
tedir. Bu sebeple dünya 
ekonomisi ile bütünle�mek 
tek ba��na bir anlam ifade 
etmemektedir. Önemli olan 
bu büyük ülkelerle birlikte 
globalle�me sürecinde yer 
almak ve bilgi teknolojileri-
ne sahip olabilmektir.

 Türkiye gibi geli�mekte 
olan ülkeler için uluslararas� 
rekabet gücünü art�rman�n, 
sa�l�kl� bir iktisadi yap�ya 
kavu�ma ve h�zl� kalk�n-
ma ile mümkün olaca�� 
gayet aç�kt�r. Bu sebeple 
geli�mekte olan ülkelerin 
rekabet gücünü art�rmalar�, 
gelecekte o toplumlar�n 
refah seviyelerini art�racak 
bir husus olarak de�erlendi-
rilmektedir.
 Türkiye geçmi�te tar�m 
toplumu olma yolunda 
geli�mesini tamamlayarak, 
sanayi toplumuna sa�l�kl� 
bir �ekilde geçme f�rsat�n� 
iyi de�erlendirememi�tir. Bu 
sebeple ekonomik geli�me-
sini ileri ülkeler seviyesine 
ç�karmakta zorlanmaktad�r. 
Ancak sanayile�me ça��n� 
kaç�rd��� gibi bilgi ça��n� da 
kaç�rd��� takdirde bir daha 
geli�mi� ülkeler seviyesine 
ç�kabilmesi zor görünmekte-
dir.
 Türkiye’nin önünü 
t�kayan ve a��lmas� gereken 
sorunlar�, �u �ekilde s�rala-
mak mümkündür; yurt içi 
tasarruflar�n dü�ük olmas�, 
döviz aç�klar�, altyap� ve 
üretken yat�r�mlar�n azl�-
��, finansman sektörünün 
yetersizlikleri, reel sektör ile 
finans sektörü aras�ndaki 
kopukluk, ekonomideki ve-
rimlilik dü�üklü�ü, tekno-
lojik gerilik, kalite- maiyet 
koordinasyonunun olmay���, 
nitelikli iç gibi gücü yeter-
sizli�i hususlard�r. Ayr�ca 
kamu kesiminin ekono-
mik hayattaki konumu da 
serbest piyasa ekonomisinin 
tam olarak uygulanmas�n� 
aksatmaktad�r. Geli�mek-
te olan ülkelerde devletin 
ekonomide baz� görevleri 
üstlenmesi gereklidir. Ancak 
bu görevlerin kapsam� ve 
s�n�rlar� çok iyi belirlenmeli-
dir. Türkiye sistem tercihini 
do�ru ve isabetli yapt���, 
istikrarl� ve iyi yönetildi�i 
takdirde globalle�en dünya-
da hak etti�i yeri mutlaka 
alacakt�r.

Veli SARITOPRAK

velisaritoprak@
gm

ail.com

Globalle�en
Dünya ve Türkiye

Türk Sanayicileri ve ��adam-
lar� Derne�i (TÜS�AD) 
Yönetim Kurulu Ba�kan� 

Ümit  Boyner, ekonomi yönetimi-
nin büyümede KOB� denklemine 
samimiyetle e�ilmesi gerekti�ini 
belirtti.
  ‘KOB�-Kay�tl�l�k-Verimlilik’ 
ba�lam�nda Türkiye’nin içinde bu-
lundu�u ülke grubundan ve AB ör-
neklerinden farkl�la�t���na dikkat 
çeken Boyner, bu farkl�la�man�n 
Türkiye’nin lehine sonuç vere-
cek �ekilde giderilmesi halinde 
Türkiye’nin gerçekten farkl�la�an 
yüksek bir büyüme platosuna ta��-
nabilece�ini kaydetti. KOB�’lerin 
Türkiye’nin bir muhtemel orta-
gelir ülke tuza��ndan ç�kmas�n� da 
sa�layacak olan aç�l�ma ön ayak 
olabilece�ine i�aret stratejisine 
ihtiyaç duyuldu�unu belirtti.
 Üretimin ölçek da��l�m�n�n 

ve teknolojik geli�me perspekti-
� nin bir veri olarak al�nd���nda, 
ölçe�in küçülme ihtimalini art�r-
d���na dikkat çeken Boyner, bu 
durumun TÜS�AD’�n da 2010-11 
program�nda öncelikli yer alan 
‘KOB�’lerle büyüme’ unsurunu 
son derecede kritik düzeye ç�kart-
t���n� ifade etti. Boyner, üretim 
sürecine daha fazla katk� sa�laya-
cak KOB�’lerin Türkiye’nin bir 
muhtemel orta-gelir ülke tuza��n-
dan ç�kmas�n� da sa�layacak olan 
aç�l�m�na ön ayak olabilece�ini 
aktard�.”

“Ölçülebilir bir KOB� 
stratejisine ihtiyaç var”

Boyner, amac�, hede�  ve politi-
kalar� belirlenmi�, ölçülebilir bir 
KOB� stratejisine ihtiyaç duyul-
du�unu belirterek, KOB�’lerin 
heterojen bir yap�da oldu�unu, 
hepsine yönelik tek bir politika 

yakla��m�n�n yeterli olmad���n� 
vurgulad�. KOB�’lerin geli�mesi 
için öncelikle, ciddi bir tasnife 
ihtiyaç bulundu�unu dile getiren 
Boyner, stratejilerin, politikalar�n, 
hede� erin ise, bu tasnife göre be-
lirlenmesi gerekti�ini vurgulad�.

Bankalararas� Kart 
Merkezi(BKM) Genel 
Müdürü Sertaç Özinal 

1990 y�l�nda 13 bankan�n ka-
t�l�m�yla kurulan ve bugün 26 
üyesi bulunan BKM’nin, kartl� 
ödeme sistemlerinin gelece�i 
konusunda önemli bir misyon 
üstlendi�ini belirterek, “Bugün 
kartl� ödeme sistemleri konu-
sunda Türkiye bir çok Avrupa 
ülkesinin de örnek ald��� bir dizi 
yenilikler geli�tiriyor. Teknolo-
jinin en son nimetlerini ticaret ve 
al��veri� dünyas�n�n hizmetine 
sunuyor. BKM art�k 5 y�l, 10 y�l 
sonras�n� de�il 20-30 y�l sonras� 
dünyan�n da gereklerine uygun 
ürünler geli�tirmek için öncülük 
yapmaya devam ediyor” dedi. 
BKM Genel Müdürü Özinal, 
“Hede� miz 2025 y�l�nda nakit 
ödemelerin tarihe kar��mas� ve 
tüm ödemelerin kartlarla ger-
çekle�mesi” dedi.
 

Kredi kart� say�s� 
dünyan�n çevresini 

22 kez dola��yor
 

 Ortak ATM uygulamas� 
sayesinde Türkiye’nin bütün 
ATM’leri birle�ti�ini, bunun da 
Avrupa’da, ortak bir merkez ta-
raf�ndan yürütülen tek proje ol-
du�unu belirten Sertaç Özinal, 
“Bugün Avrupa’n�n geli�mi� 
ülkelerinde bile bu ATM payla-
��m� Türkiye kadar geli�me gös-
teremedi. Bu konuda Avrupa için 
de iyi bir örnek olu�turuyoruz” 
dedi. 
 Son 20 y�lda kartl� ödeme sis-
temlerinin geli�imini rakamsal 
büyüklükler olarak da aktaran 
BKM Genel Müdürü Özinal, 
sektör cirosunun geçen 20 y�lda 
% 435 bin büyüdü�ünü belirte-

rek �u bilgileri verdi:
“Son 20 y�lda, kredi kartlar� % 6 
bin, banka kartlar� yüzde 1000, 
ATM say�s� yüzde bin 500 büyür-
ken POS adedi de yüzde 110 bin 
gibi çok büyük bir art�� kaydetti. 
Al��veri� ve ATM’lerde toplam 
12.6 milyar kere kredi kart�m�z� 
cüzdan�m�zdan ç�kartt�k. Mevcut 
110 milyon banka ve kredi kart� 
e�er uç uca eklenirse dünyan�n 
çevresini 22 kere dola�abiliyor. 
Toplam kartlar�n a��rl�klar� ise 
bugün 550 tonu a��yor.”

”Ayn� kartla Kayseri’de 
ve Londra’da otobüse 

binilecek”
 

 Kartl� ödeme sistemlerinin 
ayn� y�llarda Türkiye’de toplu 
ta��mada da yayg�n olarak kul-
lan�laca��n� aç�klayan Sertaç 
Özinal,  ”Kartlar�m�zla ülke ve 
il fark� olmaks�z�n toplu ta��-

malarda ödemelerimizi de ya-
pabilece�iz,  Türkiye’de toplu 
ta��mada kulland���m�z kart� 
dünyan�n her yerindeki toplu 
ta��ma araçlar�nda da kullana-
bilece�iz. Bugün belediyelerin 
bir k�sm�nda bu uygulamalar 
var. BKM olarak belediyeler-
le görü�melerimizi sürdürü-
yoruz. Bu uygulamalar banka-
lar, uluslararas� kartl� ödeme 
sistemleri, yerel yönetimler 
ve BKM’nin de öncülü�ünde 
bir standart kazanmal�. E�er 
bu standartla�ma sa�lan�rsa 
Kayseri’de otobüse binerken 
kullan�lan bir ödeme kart� 
Londra metrosunda da, di�er 
toplu ta��m araçlar�nda geçe-
bilecek. Kart�m�z� bu sayede 
New York’tan Moskova’ya 
kadar tüm toplu ta��ma araçla-
r�nda kullanabilece�iz” dedi.

Boyner: Büyümede KOB� denklemi önemli

Nakit ödeme tarihe kar��acak
Özinal, “Hede� miz 2025 y�l�nda nakit ödemelerin tarihe 
kar��mas� ve tüm ödemelerin kartlarla gerçekle�mesi” dedi.

TÜS�AD Ba�kan�TÜS�AD Ba�kan�
Ümit BOYNERÜmit BOYNER
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