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modas geçer mi?
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efik ÇALIKAN
“Sadet Zinciri“
tekrar balyor
4’de

Arzu AKAY

OSB’lerin sürpriz vergi endiesi sürüyor
Ankara Sanayi Odas Bakan (ASO) Nurettin Özdebir, Maliye Müfettilerinin ardndan hesap uzmanlarnn bölgelerde inceleme yaptn kaydetti.

M

aliye Bakanlnn Organize
Sanayi Bölgelerini vergi mükelle yapma çabas devam
ediyor. Ankara Sanayi Odas Bakan
(ASO) Nurettin Özdebir, Maliye Müfettilerinin ardndan hesap uzmanlarnn bölgelerde inceleme yaptn
kaydetti.
Müfettiler bundan bir süre önce vergi
mükelle olarak deerlendirdii bölgelere geçmie dönük 5 yllk vergi faturas çkarm, tepkiler üzerine Maliye

ki ayr paylam
15’de

Atilla ÇINAR
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Bakan Mehmet imek, 5 yllk geriye
dönük vergi isteini geri çektiklerini
açklamt.
Mardin’de yaplan OSBÜK Dou
Ve Güneydou Anadolu Bölge Toplantsnn açlnda konuan OSBÜK
Bakan Mahmut Ylmaz, 4562 Sayl
OSB Kanununa göre her türlü vergi ve
resim harç muayeti olmasna karn
Maliye Bakanlnn OSB’leri vergi
mükelle yapma giriimi ile manevralarn anlamakta zorluk çektiklerini
söyledi. Ylmaz, bu giriimlerin her
defasnda yargdan döndüünü ancak
sorunun çözümü için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduunu belirtti. Ylmaz, ayrca arsa tahsisi gibi konularda
OSB’lerde denetimlerin Sanayi Ve
Ticaret Bakanl elemanlarnca yaplmasn istedi. Sanayi ve Ticaret Bakan Ergün ise, “Denetimler konusunda
kimsenin ensesinde boza piirmeyi
amaçlamadklarn belirtirken, “ster
OSB’ler olsun, ister oda ve borsalar ile
kooperatier olsun yaptmz ve yapacamz denetimlerin amac yanl
varsa büyümeden önlenmesidir” dedi.

ncelemeler yaplyor
Toplantnn ardndan gazetecilerin sorularn yantlayan ASO Bakan Özdebir
de, Maliye Bakan Mehmet imek’e ramen bürokrasinin OSB’leri vergi mükelle
yapmaya çalln ve son olarak hesap uzmanlarnn bölgelerde inceleme yaptklarn
belirtti. Özdebir, incelemenin Gelir Ve Kurumlar Vergisi yönünden gerçekletirildiin
ifade etti. Özdebir, gazetecilerin son dönem
hükümet ile özel sektör arasnda gerilime
neden olan istihdam konusundaki sorularn da yantlad. stihdam desteklerinde baz
düzenlemelerin, yolu tkadn söyleyen
Özdebir, örnein 5 puanlk SSK iveren
prim indiriminden yararlanan iletmelerin
b ukez genç içi ve kadn istihdam desteini kullanamadn belirtti.

Türkiye’nin petrol faturas yüzde 68 artt
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Adna mtiyaz Sahibi
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010 ylnn ilk çeyreinde Türkiye’nin
petrol faturas geçen yln ayn dönemine göre yüzde 68.1 artla 4 milyar 14.6 milyon dolara yükseldi. 2010 yl
Ocak-Mart döneminde dayankl tüketim
mallar ithalat geçen yln ayn dönemine
göre yüzde 61.3 artla 759.4 milyon dolara çkarken, binek otomobil ithalat yüzde
67.9 artarak 959.4 milyon dolara ulat.
Türkiye statistik Kurumu (TÜK) verilerinden yaplan belirlemeye göre, ihracatn yüzde 7 artla 26 milyar 200 milyon
dolara dayand, ithalatn ise yüzde 32.7
artarak 38 milyar 325 milyon dolara çkt
yln ilk çeyreinde yatrm mallar ithalat
yüzde 23.9 orannda artla 5 milyar 409.2
milyon dolara, hammadde ithalat yüzde
34.6 artla 27 milyar 715.5 milyon dolara
yükseldi. Yln ilk çeyreinde Türkiye’nin
petrol ve petrol ürünleri faturas geçen yln
ayn ayna göre yüzde 68.1 artarak 4 milyar
14.6 milyon dolara yükseldi. Geçen yl ayn
dönemde Türkiye’nin petrol ve petrol ürünleri ithalat 2 milyar 388.3 milyon dolard.
Türkiye’nin Ocak-Mart döneminde doal
gaz ve mamul gaz ithalatna ödedii fatura
ise yüzde 1.3 azalla 3 milyar 613.9 milyon dolar seviyesine geriledi. Metal cevheri, döküntüler ve hurdalar ithalat yln ilk
üç aynda yüzde 27.3 artarak 1 milyar 425

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

geçen yln ayn ayna göre yüzde 35.3
artarak, 1 milyar 673.6 milyon dolardan 2
milyar 264 milyon dolara yükseldi.
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Sanayi Odalar Konseyinden 10 maddelik bildiri
Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) Sanayi Odalar Konsey Toplants; TOBB Bakan M.Rifat Hisarcklolu’nun ev
sahipliinde, Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün ve Konsey Üyelerinin katlmyla TOBB Merkez Binasnda yapld.

K

onsey toplantsnda, Türk ekonomisinin ve özellikle sanayi
kesiminin sorunlar detayl biçimde görüülürken, aadaki hususlarn kamuoyuna duyurulmas kararlatrld.
Piyasa denetim ve gözetim sistemi kurulmadan ithalat üzerindeki TSE denetiminin kaldrlmas, haksz rekabet ile
kalitesiz ve salksz ürünlerin kullanlmasna yol açmaktadr. Piyasa denetim
ve gözetim sisteminin daha etkin bir biçimde çalmas salanmaldr. Standart
d ithalata kar alnan önlemler arttrlmaldr.
Belli saynn üzerinde içi çaltran ve sermayesi belirlenmi limitlerin

üzerindeki iyerlerinde (avukat, doktor,
elektrik mühendisi, çevre mühendisi i
salk uzman, vb. gibi) çeitli meslek
gruplarndan kiilerin istihdam edilmesi
art getirilmi, ayrca bu kiilere verilecek ücretin alt snr belirlenmitir.
Firmalarmzn büyümelerini kstlayan
bu tür zorunlu istihdam uygulamalarna
son verilmelidir.
Kamu almlarnda yerli üretime yüzde 15 yat avantaj uygulanmas karar
alnmasna ramen, bu karar konusunda
uygulamaya geçilmemitir. Hatta baz
kamu kurumlarnn satnalma artnamelerinde “ithal mal” ibareleri bile yer almaktadr. Söz konusu mevzuat, kesinlik
içerecek ekilde yenilenmeli ve kamu

kurumlarnn bu mevzuat uygulamalar
yakndan takip edilmelidir.
Krizden daha az etkilenen ülke pazarlarna girii kolaylatrmak üzere
ihracat sigortas sistemi yeniden yaplandrlmaldr. 2010 yl sonuna kadar,
ihracatçlarmzn yurtd tamaclk
maliyetlerinin karlanmas için destek
salanmaldr. Uzak Yol Navlun Primi
uygulamas balatlmaldr.
Akaryakt üzerindeki ar vergi yükünden dolay yurtiçi tamaclnn
maliyeti çok yüksektir. Enerji yatlar
üzerindeki yüksek vergilemeden vazgeçilmeli, TRT pay tamamen kaldrlmaldr. Son dönemdeki demiryolu tamacln gelitirmeye yönelik faaliyetler

olumludur ve sürdürülmelidir.
Yllardr T.B.M.M.’nin gündeminde
bekleyen yeni Ticaret Kanunu, Borçlar
Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Perakende Sektörü Kanunu bir
an önce yasalatrlmaldr. Sözkonusu
yasalarn zamannda çkmamas irketlerimizin yeni küresel rekabet artlarna
uyumunu geciktirmekte ve rekabet gücümüzü azaltmaktadr.
Mesleki eitim cazip hale getirilerek,
sanayimiz için gerekli yetimi insan
gücünün temini salanmaldr. Hzla artmakta olan orta ya isizlikle mücadele
için, mesleksiz kalan yetikinleri meslek
sahibi yapacak eitim programlar hazrlanmaldr.
letmelerin vergi ve sosyal güvenlik
prim borçlar yeniden yaplandrlmaldr. Vergi ve sosyal güvenlik primlerindeki yüksek gecikme faizleri daha makul
ve ödenebilir seviyelere çekilmelidir.
Ar-Ge teviklerinin son yllarda artrlmas ve geniletilmesi olumlu sonuçlar
vermitir. Bunlardan KOB’lerin daha
fazla faydalanabilmesini salamak üzere
mevzuatn deitirilmesinde fayda vardr.
Salkl bir kentleme ve çevre dostu bir
sanayileme için, ehirlerin içinde faaliyet
gösteren sanayi tesislerinin OSB’lere tanmas tevik edilmelidir.

YASED: Dipte deiliz ama krizi tam atlatamadk
Uluslararas Yatrmclar Dernei (YASED) Genel Sekreteri Mustafa Alper, Türkiye’nin krizden çkp çkmad konusunda
yüksek isizlie dikkat çekerek “Dipte deiliz bu kesin, ama krizi atlattmz söylemek de biraz zor” dedi.

T

ürkiye’de ekonomik büyümenin bu yl 5’in üzerine çkmas
beklenebileceini ancak uluslararas konjonktürün de bunda etkisi önemli olacan belirten Alper,
“Dorudan yatrmlar burada önemli
pay alabilir, büyüme tahmini beklendii gibi gelirse. Ama gelmezse ki u
anda yani ilk iki aydaki görüntü düük

gidiyor, büyümenin bir
anda bu kadar kolay yukar çekmesini kolay kolay salamayacaktr diye
düünüyorum” eklinde
konutu.
Büyümeye katkda bulunacak uluslararas yatrmlarn, Türkiye’ye gelmesinin öyle beklendii
kadar kolay olamayacan da göz önünde bulundurulmas gerektiini
ifade eden Alper, IMF
ile anlamann yaplmamasnn ise, bu yöndeki
beklentilerin nedeniyle
çok fazla olumsuz bir
etkisi olduunu sanmadn söyledi. Alper,
Türkiye’de uzun bir süreden beri gündemde bulunan yapsal reformlarn
yerine getirilmesinin önemini vurgularken Türk Ticaret Kanunu’nun çkmas gereine dikkat çekerek Türk
Ticaret Kanunu gibi yllardr sürüncemede olan bu yasann çkmas, i
dünyas için çok temel güvencelerden

bir tanesi olacaktr. Bu kanunun bir
an önce devreye girmesi, Türkiye’nin
önünü açacak, i piyasasn daha bir
düzene sokacaktr” deerlendirmesini
de yapt.

“Dorudan yatrmc
2011’den sonra düünüyor”
Dier bir sorununun karsnda yabanc rating kurulularnn Türkiye’ye
verdikleri not deiikliklerinin yatrmcy fazla etkilemediini de söyleyen
Alper, dorudan yabanc yatrmcnn
her eye uzun vadeli baktn söyledi.
YASED yetkilisi, 2010 ve sonras
için önemli yatrmlarn düünülüp düülmedii sorulmas üzerine de, yatrmclarn 2011’den sonra düündüklerini belirtirken ihracat pazar ve yurt içi
pazar biraz daha yukarlara gelmesinin
önemine iaret ederek bunun da ancak
2011’den sonra olmasn beklediini
belirtti. Mustafa Alper, 2011’de yaplacak seçimlerin de, devlet de yatrm
yaptracak veya piyasay canlandracak
ekilde bütçeyi açaca için bir etkisi
olabileceini de kaydetti.

“Türkiye, Çin, Hindistan
ve Rusya’y çekmeli”
Türkiye’ye imdiye kadar en çok
AB ülkelerinden yatrm yapldn
da söyleyen Alper, Türkiye’nin bundan sonra yatrm anlamnda çekmesi
gereken ülkelere ilikin soruya,“Çin
ve Hindistan. Çünkü bu iki ülkede ciddi sermaye birikimi olmaya
balad ve büyük guruplar var. Aslnda bunlar 5-6 yl önce özellikle
Hindistan’dan gelmeye balad. Çin
biraz daha ticaret anlamnda bakyordu Türkiye’ye. imdi onlar da yava
yava yatrm tarafn düünerek gelmeye baladlar” yantn verdi.
Türkiye’nin Avrupa için güzel
bir sçrama noktas olduun iaret
eden Alper, “AB üyesi deil ama
AB normlarnda çalan, ayrca
gümrük birlii olduu için herhangi
bir gümrüe tabi olmadan buradan
ürettiklerinizi Avrupa’ya satabileceiniz bir konumda. Bunun dnda Rusya’y da çekmemiz lazm zira
son zamanlarda ciddi anlamda yatrm yapyorlar” diye ekledi.
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3

Destek modelleri çeitleniyor
2010 ylnn oldukça kritik bir yl olacan söyleyen Sanayi ve Ticaret Bakan
Nihat Ergün “Kriz sonras yeni dönemin ilk admlarn bu yl atacaz” dedi.

U

ygulanan destek programlarnn KOB’lere kriz
ortamnda sadece nefes
aldrma amacn deil, KOB’lerin
kriz sonras döneme en hazr ekilde balamalar amacn tadnn
ifade eden Ergün, “KOSGEB’in
etki alannn sadece imalat sanayisiyle snrlanm olmas, hzla
yükselen hizmet ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren KOB’leri
destekleyecek mekanizmay eksik
brakyordu.
2009’un Mays aynda KOSGEB
Kanununda yaptmz deiiklikle, hizmet ve ticaret sektörlerindeki KOB’lerin de KOSGEB tarafndan desteklenmesinin yolunu
açtk” eklinde konutu. KOSGEB

Uçan
tekme mi,
uçan
otomobil mi?

B

ugün bu köeye dünyadan iki haberi
tayorum.
Biri Güney Amerika ktasnda darbeler
ve çatmalar ülkesi Bolivya’dan, dieri Amerika
Birleik Devletlerinden... Önce iki haberi okuyalm, sonra notumuzu düeriz.
Uçan otomobil için start verildi:
“Amerikan askeri teknoloji gelitirme ajans
Darpa, 2015’e kadar pilotsuz uçabilen ve yerde
gidebilen ‘uçan otomobil’ yaptracak. ABD Savunma Bakanl’na bal teknoloji gelitirme ajans
Darpa, 2015ylnda ilk uçu
ç 
testinin
an
yaplmasn istedii uçan
otomobil projesi için
prototip çars yapt.
Kurumun yaynlad
teknik artnameye göree
ecebir SUV arazi arac beceraç,
rilerine sahip olacak araç,
mandoyu,
tam teçhizatl dört komandoyu,
bir destek elemann vee bir askeri
sitede olacak.
doktoru tayacak kapasitede
Yer ve hava modlar arasnda hzl transformasyon
geçirmesi beklenen araç, ayrca tam otomasyonla
pilotsuz uçmasn ve yerde gitmesini salayacak
akll bilgisayar sistemleriyle donatlm olacak.
Darpa’nn talepleri arasnda ayrca aracn dikey
kalk ve ini yapabilmesi, hava seyri srasnda
10,000 feet (3,000 metre) irtifaya ulaabilmesi, tek
depoyla yerde en az 400 km yol yapabilmesi de
bulunuyor. Ajans, artlar arasnda yer almasa da,
hibrit elektrikli mekanizma, gelimi batarya, çok
seçenekli kanat modülasyonu, hafif metal teknolojileri gibi özellikleri de ‘olumlu’ karlayacak.”
Yumruk yumrua festival:
“Bolivya’da geleneksel olarak her mays aynn ilk
haftasnda bir festival düzenleniyor. Festival deyince
akla müzik, dans ve elence gelirken, Bolivya’daki
‘Tinku’ festivali bu kalplarn biraz dnda kalyor.
Çünkü gelenekler uyarnca gerçekletirilen bir ‘dövü’
festivali ve festival kapsamnda yüzlerce Bolivyal
yumruk yumrua kavga ediyor. iddetin sahnelendikiinin yaamn yitirdii
i festivalde bu yl iki
belirtiliyor.
Bolivyalllar’n
kendilerine has
dövü kulübünde
herhangi bir kural yok
ve her ey serbest. Festivale
Bolivya’nn dört bir yanndan katlanlara, yurtdnda yaayan Bolivyaatlmclar, daha
llar da katlyor. Katlmclar,
ri kii ile yumruk
önceden belirledikleri
yumrua kavgaya tutuuyor.”
**

Hangi haber Türkiye’yi daha çok çartryor? Uçan tekme mi? Uçan otomobil mi?
Soru iaretini klavyede zor buldum, çünkü bu
sizin de anlayacanz gibi soru deildi zaten...

destek modellerinin çeitlendirilmesi, gelitirilmesi ve yeni modellerin
uygulanmas konusundaki çalmalarn sürdüünden bahseden Ergün
öyle devam etti:
“Önümüzdeki dönemde, rekabetçi ve büyüme potansiyeline sahip KOB’lerin sorunlarn proje
esasl sistemlerle destekleyeceiz.
Böylece, planl ve programl çalan, ihtiyaçlarn ve gelime niyetlerini projelendiren KOB’lerimize
daha nitelikli destekler salayacaz. Yeni destek modellerimizi,
ülke ekonomisinin ihtiyaçlar ve
dünya ekonomisinin gerekleri dorultusunda oluturacaz.”

kiyüzbin KOB takipte

Batk kredileri nedeniyle bankalarn kskacna düen KOB’lerin says Mart
ay itibariyle geçen yln ayn ayna göre yüzde 49 artla 203 bine dayand

M

art aynda batk kredileri nedeniyle bankalarn kskacna düen KOB’lerin says
geçen yln ayn ayna göre yüzde 49
artla 202 bin 796 oldu. KOB’lerin
takibe düen kredi orannn yüzde 26.3
artla 6 milyar 556.8 milyon TL’ye
ulat. Mart ay itibariyle, KOB’lere
kullandrlan kredi miktarnda geçen
yln ayn ayna göre yüzde 10.5 art

yaanrken, krediye ulaan KOB saysnda yüzde 1 gerileme görüldü.

letme büyüdükçe
kullandrlan kredi artt
letmeler büyüdükçe, bankaclk
sektöründen ald kredilerde de art
dikkat çekti. Mart ay itibariyle kredi
kullanan küçük iletme says geçen

yln ayn ayna göre yüzde 6.83 artla 152 bin 845’den 163 bin 287’ye,
kullanlan kredi tutar yüzde 15.82
artla 21 milyar 139 milyon TL’den
24 milyar 483.8 milyon TL’ye ulat.
Anlan dönemde kredi kullanan orta
büyüklükteki iletme says yüzde
14.6 artla 69 bin 401, kullandrlan
kredi miktar ise yüzde 22.5 artla
34 milyar 711 milyon TL oldu.

Özelletirme 22 bin kiiyi isiz brakt



stanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müavirler Odas’nn Özelletirme daresi Bakanl, TBMM
kaytlarndan yararlanarak hazrlad “Özelletirme Anayasas” raporuna
göre, gerçekletirilen özelletirmeler
sonucu 22 bin kii isiz kalrken, özelletirmeler sonrasnda devlet yaklak
39 milyar dolarlk gelir elde etti.
Rapora göre, özelletirme uygulamalarnn hz kazand 1986 ylndan
2010 ylnn Mart ayna kadar geçen
sürede 270 kurulu özelletirme kapsamna alnd. 199 kuruluta hisse senedi
veya varlk sat devir ilemi yapld.
Bunlarn sonucunda 188 kuruluta hiç
kamu pay kalmazken, bu ilemlerden
devletin kasasna giren kaynak 39 milyar dolara yaklat. Bu kaynan yüzde
78.8’i yani yaklak 30.5 milyar dolar
iki dönemdir iktidarda bulunan AKP
tarafndan gerçekletirildi.
Özelletirme gerek yöntem, gerek
hukuk gerekse de istihdam açsndan
çeitli tepkileri de gündeme getirdi.
1998 ylnda çeitli kii ve kurulular
tarafndan özelletirme uygulamalarna kar açlan idari ve adli dava says
695 iken 2007 ylna gelindiinde devam eden idari dava says 3 bin 391,
adli dava says 240 olarak tespit edildi.

Sadece 2007’de açlan idari dava says
268, adli dava says 80 oldu.
Özelletirme uygulamalarna kar
açlan dava says 2008’de özellikle
dikkat çekti. 2008’de yl bin 351 idari, 16 adli dava açld. Yarg her yl
belirli sayda davay sonuçlandrsa da
açlan davalarn hzna yetiemedi ve
2008’de devam eden idari dava says
4 bin 543’e ulat. Sonuç olarak, bugüne kadar yaplan özelletirmelerin
yüzde 78.8’ini gerçekletiren AKP
döneminde, özelletirme davalar da
6 kat artt.
Özelletirme daresi Bakanl
verilerine göre, Türkiye’de, 1986 ylndan bugüne kadar geçen sürede 270
kurulutaki kamu hisseleri, 22 yarm
kalm tesis, 524 tanmaz, 8 otoyol,
2 boaz köprüsü, 103 Tesis, 6 Liman,
ans oyunlar lisans hakk ile Araç
Muayene stasyonlar özelletirme
kapsamna alnd. Bu kapsamda 199
kuruluta hisse senedi veya varlk sat/
devir ilemi yapld ve bu kurululardan 188’sinde hiç kamu pay kalmad.
2010 ylnn mart ay itibaryla özelletirmelerden salanan toplam gelir de
38.7 milyar dolara ulat. 25 kurulutaki kamu pay ile 4 tanmaz daha sonra,
özelletirme ilemine tabi tutulmadan

kapsamdan çkarlarak, tasye edilerek veya kapsamda olmayan baka bir
kurulula birletirilerek tüzel kiilii
veda etti. Halen özelletirme kapsamnda iki, kapsam ve programda 16 olmak üzere kamuya ait toplam 18 kurulu bulunuyor. Bu kurulularn 11‘inde
yüzde 50’nin üzerinde kamu pay var.
Söz konusu iki kuruluun programa
alnmas yönündeki çalmalar devam
ediyor. Bunun yan sra, özelletirme
kapsamnda 192 tanmaz, 77 tesis, 5
liman, 8 otoyol, 2 boaz köprüsü, ans
oyunlar (Milli Piyango daresi) lisans
hakk da bulunuyor.
Arkan, Bugüne kadar özelletirmelerden devletin kasasna yaklak
39 milyar dolar gelir girdiini, buna
karlk özelletirilen kurumlarda çalan saysnn 50 binden 38 bine gerilediini belirtti. 23 maddelik Anayasa
Deiiklik Paketi’nin 12. maddesinin
içine “Yarg yetkisi, idarî eylem ve
ilemlerin hukuka uygunluunun denetimiyle snrl olup, hiçbir surette
yerindelik denetimi eklinde kullanlamaz” fkras yerletirildiine dikkat
çeken Arkan, “Bu durum, hükümetin
büyük gelir bekledii enerji, Milli Piyango, kamu bankalar gibi ihalelerde
de süreci hzlandrm olacak” dedi.
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TEPAV: baz sektörler toparlanamad
Türkiye Ekonomi Politikalar
Aratrma Vakf’nn
“2008 Krizi: Sektörlerdeki
Asimetrik Toparlanma”
balkl notunda, ihracat
odakll düük olan
sektörlerde toparlanmann
balam olmasna ramen
ihracat odakl sektörlerde
halen toparlanmann
gerçeklemediine dikkat
çekildi.

T

ürkiye Ekonomi Politikalar
Aratrma Vakf(TEPAV) ihracat
odakll düük olan sektörlerde
toparlanmann baladn, ihracat odakl sektörlerde ise halentoparlanmann
gerçeklemediini açklad.
Türkiye Ekonomi Politikalar Aratrma Vakf “2008 Krizi: Sektörlerdeki
Asimetrik Toparlanma” balkl politika
notu yaymland. Notta, 2001 kriziyle
2008 krizi karlatrld. hracat odakl
sektörlerin daha hzl daraldna dikkat
çekilen notta, baz sektörlerin krizde hzla daraldn bazlarnnsa krizden görece daha az etkilendiklerinin belirlendii
vurguland. Notta, “Örnein, aaç ve
aaç mantar ürünleri imalat, kimyasal
madde ve ürünleri imalat, gda ürünleri
ve içecek imalat gibi baz sektörler krizden az hasarla çkmay baarmtr. Öte
yandan, radyo ve TV ürünleri imalat,

giyim eyas imalat, tekstil imalat gibi
baz sektörler krizden ar darbeler almtr. 2001 krizi ile karlatrldnda
hemen hemen tüm sektörlerin bu krizde
çok daha fazla küçüldükleri açktr” ifadeleri kullanld.

Kimi sektörler hâlâ
toparlanamad
2008 krizinden çkn sanayi içerisindeki dalm daha detayl olarak
incelendiinde yine asimetrik bir sürecin göze çarpt belirtilen notta, kimi
sektörlerin hzla iyileirken kimileri
hala toparlanamad kaydedildi. Büro
makineleri ve bilgisayar imalat sektörü
ile radyo ve televizyon imalat sektörlerinin üretimlerinin düü eiliminden çkamazken geriye kalan tüm sektörlerin
üretiminin krizin sonlarna doru artma
eiliminde olduu ifade edilen notta,
“Krizden önceki seviyesinin de üzerine
çkabilen sektörler sadece gda, kimya,
tütün, aaç ve basm yaym sektörleridir.
Öte yandan, toparlanma eiliminde olup
üretimi hala kriz öncesi seviyelere gelmemi olan sektörlerden motorlu kara
tatlar sektörleri ile kok kömürü ve rane edilmi petrol ürünleri sektörlerinin
üretimleri hala çok düük seviyelerdedir” denildi

Krizden önümüzdeki
çeyrekte tamamen çklacak
TEPAV uzmanlar konuya ilikin yapt deerlendirmelerinde, Türkiye’deki
karar alclarn, krizden çk ve topar-

sefikcaliskan@hotmail.com

S

adet zinciri, insanlarn akllarn
rafa koyarak ya da körelterek
katldklar sürdürülemez iktisadi süreçtir. Zincirler genellikle 2 ila
en uzun 5 ylda çökerler. Bu süre
zarfnda gemiyi terk edenler çok
karl çkarlar. Kazanlan yaratlan bir
katma deer yoktur. Bu zincirlerde
daha önce yaratlm katma deerlerin transferi vardr. Onun için bu
ülkelerde refah art gerçek deil sanaldr. Zincirleri yaratanlarla buna göz
yuman hükümetler zincir koptuu
zaman da ortaya çkan kaosu, zincir
sayesinde soyulan halkn üzerine
ykarak çifte kavrulmu gelir transferi
yaparlar.
Avro bölgesinde balayan kriz
ülkemizde 2004 ila 2006 ylnda
sahnede olan saadet zincirini tekrar
gündeme getirmitir. Avro’daki kriz,
uzun zamandr mezarlkta slk çalarak
gezen AB ülkelerini uyandrmaya
balamtr. Ancak AB ülkeleri hem
geç uyanmtr hem de uyandktan
sonra aldklar tedbirler sorunu çözmeye deil, geçitirilmesine yarayacaktr. Avro’da kriz devam edecektir.
Avro krizinin ülkemizi nasl etkileyecei konusunda hükümetin bir oyun
plan gözükmemektedir. lan edilen

lanma sürecinin niteliini tartmaya baladklar bu dönemde, Yunanistan’daki
krizin de yakndan takip edilmesi gereini vurgulayarak, komu ülkedeki krizin derinleme riskinin artmasyla, hem
Avrupa’nn hem de küresel ekonomideki
büyüme beklentilerinin yeniden aaya
doru revize edilme riskiyle karlalabileceine dikkat çekti.
2001 ve 2008 krizlerinin toparlanma eilimlerinin neredeyse ayn olduu

“Sadet Zinciri”
tekrar balyor

ek ÇALIKAN

Mali Kural saadet zincirine dayanmaktadr. Avro krizinden ülkemizde
bata hükümet, bankalar, ithalatç
olup da iç piyasaya çalan büyük
irketler karl çkacaktr. Kaybedenler ise imalatçlar, ihracatçlar ve
çalanlar olacaktr. imdi kazanan
ve kaybedenlerin bu sonuca nasl
varacaklarnn mekanizmasn ortaya
koymaya çalacam.
Dolar krizinde dünyadaki sermaye
Avro, altn, emtia ve gelimekte olan
ülke tahvil ve borsalarna yatrm
yaptlar. Ülkemiz bu gelimeden
görünürde olumlu etkiledi. Avro’nun
yükselmesi ile ihracatmzn %50’sini
yaptmz AB’ ye satlardan karl
çktk. Emtia fiyatlarnn yükseldi. Bunun karl cari açmz artt. Cari

açk dolardan kaçan yatrmclarn
borsa ve hazine katlarna yatrm
yapmas, banka ve irketlerimizin yurt
dndan borçlanmas ile bollaan döviz girii ile rahatlkla kapatld. Verilen cari açk sayesinde ithalden ve iç
ticaretten alnan KDV ve ÖTV artt.
Kamunun gelir gider dengesi düzeldi.
Bol döviz girii bol TL yaratlmasna
neden oldu yaratlan TL ithalata ve
iç piyasada borçlanma aracl ile
tüketimi artrd. Faizler dütü. Cari
açn artmas ile enflasyon dütü.
thal kalemlerimizin dolar ihracatmzn
çounlukla avro olmas çapraz karllmz artrd. Ekonomideki bu sanal
ve sürdürülemez baar 2007’de
yaplan genel seçimde hükümeti %47
ile tekrar iktidara tad.

belirtilen deerlendirmede, u ifadelere
yer verildi: “Bu iki seri, son üç çeyrekte neredeyse birebir hareket etmitir.
2001 krizinde toparlanma 9. çeyrekte
tamamlanm, GSYH kriz öncesi deerine yeniden yükselmitir. 2001 ve 2008
krizlerindeki benzer toparlanma eilimi
önümüzdeki aylarda da devam ederse,
2008 ylnda balayan krizden önümüzdeki çeyrekte tamamen çklaca tahmin edilmektedir.”

Oysa gerçek olan bütün iyileen rakamlarn ardnda verilen cari ack ve
cari açn finansman için uluslararas
piyasalarn dolardan kaç hikayesi
bulunmaktayd. Dolar çökünce apka
dütü ve kel göründü. Cari aça ve
d borçlanmaya dayal sadet zinciri
sona erdi. Ülkemizde 2001 ylnda % 10 bandna sçrayan isizlik
2009’da %14 bandna sçramtr.
Avro krizi ile dolardan ve AB
piyasalarndan kaçacak para bu
defa altn, emtia ve gelimekte olan
piyasalarna dönecektir. Çin bu para
saldrsndan korunmak için muhtemelen kendi içinde bir sanal kriz
çkaracaktr.
Ülkemizde ise para giriinden
bata hükümet olmak üzere, ithalatçlar çok mutlu olacaklar. Para
girii ile faizler ve enflasyon düecek,
kur gerileyecek, cari açk artacaktr.
ç piyasaya sat yapan ithalatçlar,
bankalar çok güzel para kazanacak,
artan vergi gelirleri ile bütçe dengelenecektir.
Bu krizden en çok zarar emekçiler ve esnaf/KOB görecektir. sizlik
% 18-20 bandna oturacaktr.
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“ABGEM önemli bir rol oynayacak”
ABGEM’lerin Türkiye’nin en büyük eksiklerinden birisi
olan üniversite-sanayi arasndaki köprüyü oluturabilecek
yaplar olduunu vurgulayan Hisarcklolu, irketlerin
kurumsallamas ve büyümesi gerektiini vurgulad.

olmaldr. te bu yüzden, TOBB olarak,
rmalarmzn bunu baarmalarna ve
küresel ekonomiye entegre olmalarna
yardmc olacak projeler üretip uyguluyoruz. Türkiye-AB  Gelitirme Merkezleri (ABGEM) Projesi, ite bu ihtiyaçtan dodu. Avrupa Komisyonu’nun
destek ve katklaryla, 2002-2006 yllar
arasndaki 4 ylda, Gaziantep, Kocaeli ve
zmir ‘de birer i gelitirme merkezleri
kuruldu. Bu merkezler, birçok KOB’yi
ihracatla tantrd. Küresel piyasada i
yapma koullar konusunda eitti. Onlara yol yordam öretti. lerini büyütmede kendilerine rehberlik yapt.”

“Oda sistemi de
deiime tabi tutuldu”

T

OBB Bakan Rifat Hisarcklolu, Türkiye-AB  Gelitirme Merkezleri (ABGEM)
Projesinin kapan etkinlii çerçevesinde konutu. Küresel eilimleri
dikkate almadan yaama döneminin
kapandn söyleyen Hisarcklolu,
ezbere i yapmann braklmas, planlayarak, farkllaarak, markalaarak
hareket edilmesi gerektiini vurgulad. ABGEM’lerin Türkiye’nin
en büyük eksiklerinden birisi olan
üniversite-sanayi arasndaki köprüyü oluturabilecek yaplar olduunu
vurgulayan Hisarcklolu, irketlerin kurumsallamas ve büyümesi
gerektiini vurgulad.
Türkiye’nin koullarnn KOB’lerin büyümek için gereken uzman
eleman istihdamna yeterince müsait
olmadn kaydeden Hisarcklolu,
gelimi ülkelerde bu eksikliin, dardan alnan danmanlk hizmetleriyle kapatldn ifade etti. inin
ehli uzmanlarn KOB’lerin iini
kolaylatrmas gerektiini dile getiren Hisarcklolu, ABGEM’lerin
henüz Türkiye’de yerlememi olan
danmanlk hizmeti konusunda,

mesleki standartlarn ve ahlaki deerlerin oluturulmasnda, önemli
bir rol oynayacan ifade etti.

“Türkiye’de kobi’lerin
büyüyememesi
kader olmamal”
Türkiye’nin bir KOB deryas olduunu, insanlarn müteebbis olduunu
vurgulayan Hisarcklolu, her yl, mevcut irket saysnn yüzde 12’si civarnda yeni irket kurulduunu kaydetti. Bu
orann AB ortalamasnn neredeyse 2
kat olduuna dikkat çeken Hisarcklolu, Türkiye’de irketlerin büyüyemediinin, baladklar yerde kaldklarnn
altn çizdi. Türkiye’de irket kurmada
gösterilen baarnn büyümede gösterilemediini kaydeden Hisarcklolu u
noktalara dikkat çekti:
“Oysa günümüzün küresel rekabet
ortamnda ayakta kalabilmek için, yabanc rakiplerimiz kadar verimli çalmak ve ölçeimizi büyütmek zorundayz. KOB’lerimizin büyüyememesi bir
kader olmamaldr. Hedemiz, bugünün
KOB’lerini, yarnn küresel ölçekte i
yapabilen, Türk irketleri haline getirmek

Deiimi sadece rmalardan beklemediklerini ifade eden Hisarcklolu, oda
sistemini de deiime tabi tuttuklarn
ifade etti. Oda sisteminin hizmet kapasitesini gelitirdiklerini, gelitirmeye de
devam ettiklerini ifade eden Hisarcklolu, “Odalarmz, sadece kanunla verilen klasik hizmetleri yerine getirmek üzere örgütlenmitir. Oysa, deien küresel
rekabet koullarna uyum salamak zorunda olan KOB’lere, yeni ve yenilikçi
hizmetler salamak zorundaydk” dedi.
Türkiye’de yeterince gelimeyen,
KOB’lere dönük danmanlk hizmetlerini hedeediklerini belirten Hisarcklolu, böylece KOB’lerin dünyann her
yerine ürününü ya da hizmetini satabilecei ortam yaratldn ifade etti.
Danmanlk sisteminin rekabet edebilen
KOB demek olduunu ifade eden
Hisarcklolu, “KOB’lere en fazla bir
kuak ömür biçmekten kurtulmalyz.
Ahmet Usta’nn atölyesi olmak güzel tabii, fakat artk bundan fazlasn hedeemeliyiz” dedi.

“Artk erteleme lüksüne
sahip deiliz”
irketlerin kurumsallamas ve büyümesi gerektiini vurgulayan Hisarcklolu, ama Türkiye’nin koullarnn
KOB’lerin büyümek için gereken uzman
eleman istihdamna yeterince müsait olmadn vurgulad. Gelimi ülkelerde
bu eksikliin, dardan alnan danmanlk hizmetleriyle kapatldn ifade eden
Hisarcklolu, “KOB’ler danmanlk

hizmetlerini tek balarna karlayamadklarnda, kimi ülkelerde devlet destekleri,
kimi ülkelerdeyse devlet destekleri yannda Odalarn hizmetlerinden de faydalanmaktalar. Mesela Fransa’da Odalarn bünyesinde danmanlk birimleri var. Bunlar,
rmalara verdikleri hizmetlerden aldklar
ücretlerin yannda, bal olduklar Odalarn nansmanyla faaliyetlerini sürdürüyorlar. rlanda’da Organize Sanayi
Bölgeleri’nde kurulmu olan danmanlk merkezleri, giderlerinin yarsn,
OSB’lerin kendilerine tahsis ettikleri alanlar kiralayarak karlyor. Almanya’da danmanlk sisteminin temelleri 1920’lerde
devlet tarafndan kurulan ve hâlihazrda
kamu fonlarndan yararlanan yaplar tarafndan yürütülüyor. Bizim KOB’lerimiz
bugüne kadar ciddi destekler almadan
kendi balarna çabalayarak ayakta kalmlardr. Fakat artk bunu erteleme lüksüne sahip deiliz” eklinde konutu.

“Uzmanlar kobilerin iini
kolaylatrmal”
inin ehli uzmanlarn KOB’lerin iini kolaylatrmas gerektiini vurgulayan
ABGEM’ler henüz Türkiye’de yerlememi olan danmanlk hizmeti konusunda,
mesleki standartlarn ve ahlaki deerlerin
oluturulmasnda, önemli bir rol oynayacan ifade etti. Bundan böyle eline çantasn
alan kiinin “danmanm” diye ortaya çkmasnn engellenmesi gerektiini belirten
Hisarcklolu, danmanla belli standartlar ve lisanslamalar getirilmesi gerektiini
vurgulad.
Müteebbislere de mesaj veren Hisarcklolu, “Artk u zihinsel kodlarmz deitirelim. Bakn i zihniyetimizin
gelimediinin en iyi göstergesi taklittir.
Komusunun kazand görüp ayn sektöre
yatrp yapan, hem kendisine hem de komusuna zarar veriyor. Komum kar ediyor
diye onun yaptnn aynsn kopyalama
anlayn brakmal, komunun yaptna
ben nasl deer katarm anlayn benimsemeliyiz. Ksacas, farkllaan, markalaan
kazanr, deimeyen, taklitle yetinen taeron kalr. te bütün mesele budur” dedi.

nternet kullanclar haber merakls

A

vrupa nteraktif Reklamclk
Birlii’nin (EIAA) internet,
radyo, televizyon, mobil, gazete ve dergi kullanm alkanlklarna odaklanan Mediascope Europe
2010 aratrmas sonuçlarna göre,
Türkiye’de her hafta internet kullanan
16 ya üzeri 18.2 milyon kii buluyor.
Türkler interneti en çok e-posta okumak için (yüzde 57), sohbet etmek için
(yüzde 55), lm ve TV ya da video klip
izlemek için (yüzde 39) kullanrken,

en çok ziyaret ettii internet siteleri ise
yüzde 49 ile haber, yüzde 37 ile emlak, yüzde 34 ile bankaclk ve nansal
hizmetler ve yüzde 32 ile kiisel bakm
ürünleri tantp satan siteler eklinde sralanyor. Microsoft Türkiye’nin liderliinde stanbul’da gerçekleen Avrupa
nteraktif Reklamclk Birlii (EIAA)
toplantsnda Mediascope Europe 2010
aratrmasnn sonuçlar açkland.
Türk kullanclarn en çok ziyaret
ettii internet siteleri ise yüzde 49 ile

haber, yüzde 37 ile emlak, yüzde 34
ile bankaclk ve nansal hizmetler,
yüzde 32 ile yat karlatrma ve
yine yüzde 32 ile kiisel bakm ürünleri ve yüzde 31 ile giyim kuam olarak sralanyor. Bir ürün ya da hizmet
hakknda aratrma yapan kullanclar, yat karlatrma sitelerini yüzde
47 orannda önemli bir bilgi kayna
olarak nitelendiriyor.
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“MKB uyanklarn kumarhanesi deil”
Bir de bundan sonra dünyann çok daha
riskli, nansal yatlarn çok daha oynak
olacan düünürsek, sermaye piyasalarna gitmeye mecburuz.“

SPK Bakan Akgiray,
“MKB girenin bin
piman olduu ve kimi

Hata yapanlarn
kaybetmesi normal

uyanklarn cirit att
oynak bir yer olarak
görülüyor. Öyle ise
bizim buray kapatmamz
gerekiyor. Fakat ekonomi
büyüyünce MKB’deki
hisselerin deeri artyor.
Küçülünce azalyor. MKB
bir kumarhane deildir”
deerlendirmesinde
bulundu.

S

ermaye Piyasas Kurulu (SPK)
Bakan
Vedat
Akgiray,
MKB’nin, girenin bin piman
olduu ve kimi uyanklarn cirit att
oynak bir yer olarak görüldüünü, ancak

MKB’nin bir kumarhane olmadn
söyledi.
Ürün borsas kurulmas çalmalarnn devam ettii bilgisini veren Akgiray, bu konuda tablonun olumaya
baladn ifade ederek, “ekli emali
belli olmaya balad. Bu yl içinde balayamasak dahi, kuruluunu ilan edecek
hale geliriz diye tahmin ediyorum. En
azndan fndn yatn Türkiye belir-

lesin” dedi. irketlerin halka açlmalar
ve halka açklk orannn artrlmasnn
tevik edilmesi gerektii mesajn veren
Akgiray, unlar söyledi:
“Bu pazarda potansiyel var. Bugün
gizli bir engel yoksa hele son zamanda
yaplan basitletirmelerle, bir rmann
yeni yatrmlar için veya iletme sermayesi amaçl bir fona ihtiyac varsa halka
açlmamas çok büyük aklszlk olur.

SPK Bakan Akgiray, yatrmclarda “devlet öyle düzenlemeler yapsn ki,
benim kadm garanti olsun” gibi bir
anlayn hakim olduunu, yatrmclardaki bu beklentilere karlk SPK’nn ise
“ya vatanda para kaybederse” korkusu
tadn dile getirerek, ancak doru verilerin salanmas durumunda hata yapanlarn da para kaybetmesinin normal
olduunu söyledi. MKB’ye ilikin de
bir deerlendirmede bulunan Akgiray,
“MKB girenin bin piman olduu ve
kimiuyanklarn cirit att oynak bir yer
olarak görülüyor. Öyle ise bizim buray
kapatmamz gerekiyor. Fakat ekonomi
büyüyünce MKB’deki hisselerin deeri
artyor. Küçülünce azalyor. Belki 15 ile
20 rma oyunlar oynuyor olabilir. Ancak MKB bir kumarhane deildir” eklinde konutu.

Yatrmlarn üzerindeki “kriz bulutlar” dalyor
Yatrmlarn üzerindeki “kriz bulutu” yava yava dalyor. Küresel kriz nedeniyle 2009 ylnn ilk çeyreinde bir
önceki yln ayn dönemine göre yüzde 57 orannda gerileyerek 3 milyar 200.5 milyon TL’ye kadar inen tevikli
yatrmlar, 2010 ylnn ilk çeyreinde tekrar yükselie geçti.

Y

ln ilk üç aynda yeni sistem çerçevesinde tevike balanan yatrmlar
geçen yln ayn dönemine göre
yüzde 123 artarak 7 milyar 143.3 milyon
TL düzeyine ulat. Buna karn tevikli yatrmlardaki art hz, kriz öncesi dönemin
yakalanmas için yeterli olmad.
Hazine Müstearl verilerinden yaplan
belirlemeye göre, tevikli yatrmlar üzerindeki kriz gölgesi dalmaya balyor. Eski
tevik sistemine göre geçen yln ilk çeyreinde verilen tevik belgesi says 302 iken,
2010 ylnn ayn döneminde bu say yüzde
195 artla 891’e yükseldi. Toplam sabit yatrm tutar da geçen yln ilk çeyreine göre
yüzde 123 artla 7 milyar 143.3 milyon
TL’ye çkt. Geçen yl eski tevik sistemi
kapsamnda toplam 3 milyar 200.5 milyon

TL tutarnda sabit yatrm, tevik belgesine
balanmt.
Bu yln ilk üç aynda tevike balanan yatrmlarla öngörülen toplam istihdam geçen
yln ayn dönemine göre yüzde 148 artarak
11 bin 966 kiiden 29 bin 728 kiiye yükseldi. Düzenlenen belgeler çerçevesinde ithal edilecek makine teçhizat tutar 1 milyar
941 milyon 405 bin dolar olurken, 29 bin
728 kiilik istihdam öngörüldü. Buna karn
tevikli yatrmlar, hala kriz öncesi dönemi
yakalayamad. 2008 ylnn ilk çeyreinde
eski tevik sistemine göre tevike balanan
projelerin tutar 7 milyar 649.5 milyon TL
düzeyindeydi. 2010 ylnn ilk çeyreine
ilikin açklanan tevike balanan yatrmlar tutar, hala 2008 verilerinin yüzde 7 gerisinde kalndn ortaya koydu.

Yln iadam Akfen Holding’den

Y

ln ilk üç aynda yeni sistem çerçevesinde tevike balanan yatrmlar
geçen yln ayn dönemine göre yüzde
123 artarak 7 milyar 143.3 milyon TL düzeyine ulat. Buna karn tevikli yatrmlardaki
art hz, kriz öncesi dönemin yakalanmas
için yeterli olmad.
Hazine Müstearl verilerinden yaplan
belirlemeye göre, tevikli yatrmlar üzerindeki kriz gölgesi dalmaya balyor. Eski tevik
sistemine göre geçen yln ilk çeyreinde verilen tevik belgesi says 302 iken, 2010 ylnn ayn döneminde bu say yüzde 195 artla
891’e yükseldi. Toplam sabit yatrm tutar da
geçen yln ilk çeyreine göre yüzde 123 artla 7 milyar 143.3 milyon TL’ye çkt. Geçen
yl eski tevik sistemi kapsamnda toplam 3
milyar 200.5 milyon TL tutarnda sabit yat-

rm, tevik belgesine balanmt.
Bu yln ilk üç aynda tevike balanan yatrmlarla öngörülen toplam istihdam geçen
yln ayn dönemine göre yüzde 148 artarak
11 bin 966 kiiden 29 bin 728 kiiye yükseldi. Düzenlenen belgeler çerçevesinde ithal edilecek makine teçhizat tutar 1 milyar
941 milyon 405 bin dolar olurken, 29 bin
728 kiilik istihdam öngörüldü. Buna karn
tevikli yatrmlar, hala kriz öncesi dönemi
yakalayamad. 2008 ylnn ilk çeyreinde
eski tevik sistemine göre tevike balanan
projelerin tutar 7 milyar 649.5 milyon TL
düzeyindeydi. 2010 ylnn ilk çeyreine
ilikin açklanan tevike balanan yatrmlar
tutar, hala 2008 verilerinin yüzde 7 gerisinde
kalndn ortaya koydu.
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ÇETKODER: Meslek odalarna kayt zorunluluunu kaldrn
Ç
evre ve Tüketici Haklarn Koruma
Dernei (ÇETKODER) Genel Bakan Mustafa Gökta, meslek odalarna kayt zorunluluunun acilen kaldrlmas gerektiini belirterek, var olan meslek
odalarnn üyelerine bir faydas olmadn
savundu.
Gökta yapt yazl açklamada, Sanayi
Bakan Nihat Ergün ve hükümet yetkililerinin meslek odalaryla ilgili kararnn yerinde
bir karar olduunu belirterek, “ancak eksikleri var. Aslnda meslek odalarna kanun
zoru ile kaydn kaldrlmas gerekli” dedi.
Var olan meslek odalarnn mensubuna bir
faydas olmadn savunan Gökta, “Üye
aidat, yllk aidat, harç, tasdik paras, sicil
paras gibi aldklarnn karlnda hangi
mensubuna ne gibi faydalar olmu? Bunu
sorgulayn. Oralarda bir müddet adn duyuran, sonra siyasete atlyor. Oralarda görev

yapp da mensubuna, hayat artlarnn yenilenmesi, iyilemesi yönünde gayret sarf eden
kaç kii var?” dedi.

Kayt zorunluluunu
kaldrn oda saltanat biter
Gökta, Çevre ve Tüketici Haklar Koruma Dernei olarak hükümetin ald karar 2006 ylndan beri dile getirdiklerini
kaydederek öyle devam etti:
“Birbirine benzeyen, içerikleri ayn olan,
hatta birçok yerde ayn üye ile benzer odalar kuruluyor. Niye kuruluyor? Niçin? Bu
kadar çok odaya ne gerek var? Meslek odas ise, bir tane olur. Onun içinde de meslek
komiteleri ve branlar olur. Öyle ise ne
diye ayr ayr? Çünkü oda bakanlar saltanat, makam arabas, sekreter, telefon, belirli giderler saltanat sürdürülüyor. Yok böyle

deil deniyorsa, her oda devlet destei almadan, kendi imkan ve olana ile hangi
üyesine ne gibi bir kyak geçmi, yardmc
olmu, elinden tutmu? Onu gösterin. O da
yok. Peki, ne diye milleti buralara kanun
zoru ile zorlayarak üye yapyorsunuz? Kaldrn bu zorunluluu oda saltanat da biter.”

1 milyon imza
toplamaya hazrz
Meslek odalaryla ilgili çalmann
çok acele ve ivedi olarak yaplmas gerektiini bildiren Gökta, bir tüketici
kuruluu olarak destek vermeye hazr olduklarn kaydetti. Gökta, 2006 ylnda
yurt genelinde 126 bin imza topladklarn belirterek, u anda da yurt genelinde
1 milyon imza toplamaya hazr olduklarn ifade etti.

Ayakkab sektöründen “vergi kadar kredi” önerisi

A

yakkabclar Dernei, (AYAD)
Yönetim Kurulu Bakan Alparslan Selçuk, her iletmenin
ödedii vergi orannda kredi kullanabilmesini isteyerek, “Bu salanrsa 1 yl
içinde 1 milyon kii istihdam edilebilir”
dedi.
Selçuk, özel bankalarn KOB’lere gereken önemi vermekten uzak bir görüntü
çizdiini ve iletmeleri zor durumda braktklarn savunarak, “Bankaclk sistemi kendini yüzde 100 garanti altna alp,
hiç riske girmeden tamamen kazanmay
düünme çabas içinde. Bankaclk göre-

vini ikinci plana atp müterilerine kredi
vermemek için veya yeterli krediyi açmamak için elinden geleni yapan ve ‘ube
yetkimizde deil, genel merkezden onay
bekliyoruz’ klasik cevaplarla giriimcinin büyümesine ve istihdam yaratmasna büyük engel çkarmaktadrlar. Bu da
ülke ekonomisine büyük katk salayan,
istihdam salayan giriimciye kap kap
dolamak zorunda brakmaktadr” dedi.
Her iletmenin ödedii veri oran kadar
kredi kullanabilmesi halinde iletmelerin istihdam yaratabileceini savunan
Selçuk, bir örnek verdii açklamasn
acortu@hotmail.com

H

erkesin diline düen baz moda
kavramlar yerli yersiz kullanlarak
sihirli bir hal alyor. Bu kavramlarn içerii eskiden beri bilinmesine
ve kullanlmasna ramen üzerine güzel
bir kelime etiketi yaptrldnda yeni bir
teori haline geliyor. Dünyadaki haberleme
araçlarnn gelimesi dünyay küçültürken,
bu sihirli kelimeler de bir anda herkesin
dilinde dolamaya balyor. Bu kelimeler özellikle entelektüelliin moda olduu
ülkelerde, entelektüel adaylar için zengin
bir malzeme olutururken, danmanlar için
de youn olarak kullanlan bir pazarlama teknii olarak karmza çkyor. Bu
kelimelerin bat kaynakl olmas kelimenin
sihir gücünü daha da artryor. novasyon
(yenilikçilik), KOB (küçük ve orta boy
iletme), Cluster (kümelenme), Business
Angel (i melekleri), kalite çemberleri, alt
sigma modeli, müteri ilikileri yönetimi,
fizibilite (yaplabilirlik) çalmas gibi kavramlar yerli yersiz kullanlrken, içerikten daha
çok kelimenin bizatihi kendisi büyük bir
güce ve arla sahip hale geliveriyor.
“Fizibilite çalmas yapmazsan tabi ki bu
hale gelirsin”, “inovatif bir yapya sahip
olman lazm”, “yoksa hala kalite çemberleri oluturmadn m?”, “Azizim kümelenmediimiz için bu haldeyiz”, “i melekleri
aryoruz; geleceinizi kurtarn” gibi cümleler
bir yandan konuya uzak olanlara kendisini
cahil hissettirirken, dier yandan sihirli ve
kerameti kendinden menkul kurtarclar
olarak ortaya çkarmaktadr.
Ben kavramlarn önemini ve içeriini
gelimi ülkelerdeki duruma bakarak test

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 baka bir rmaya ise verilen kredi miktar 25 bin TL
olabiliyor. Bu çarpk mant anlamak
mümkün deil. Ne yaplmak isteniyor?
Hükümet bir an önce bu konuya bir el
atp, en azndan çkarlacak bir genelgeyle, her iletmeye ödedii vergi orannda
kredi imkan tannabilmeli. Ülkemizin en
fazla ihtiyaç duyduu bir ortamda yaratlabilecek istihdamn önü açlabilmeli.”

malatç KOB’lerin
Modas Geçer mi?

Abdullah ÇÖRTÜ

ediyorum. Elbette yukardaki paragrafta
zikrettiim kavramlarn tamamna ilikin
uygulama örnekleri bulunabilir. Ancak ksa
bir yazya bu kavramlarn tamamn sdrmak mümkün olmayaca için bu yazda
kavramlarn bir ksmyla ilgili baz analizlere
yer verilecektir.
Son yllarda en popüler kavram olan
KOB (küçük ve orta boy iletme)’lerin
imalat için önemini ve geliimini aratrdm.
ABD ve Japonya için imalatç KOBler
ne ifade ediyor? Nasl bir trend izliyorlar? Karar vericilere hangi konularda yol
gösteriyorlar?
malatç KOB saylar: malatç KOB
malatç
çalmasnn en dikkat çekici taraf
Japonya’daki imalatç iletme saysnn
ABD’den %70 daha fazla olmasdr. (Bu
say ABD’de 293.500 iken Japonya’da
491.100 adettir.) Bu fark 20 kiinin altnda istihdama sahip olan iletme saysndan kaynaklanmaktadr. (Bu say ABD’de
217.500 iken Japonya’da 433.900
adettir.) Tüm iletmelerde görülen Japonya
lehine bu büyük farka ramen, 20 kiinin
üzerinde istihdama sahip olan iletmelerde
ABD’deki say Japonya’nn üzerindedir.

malatç KOB’lerin istihdam gücü: saylar
daha az olmakla birlikte ABD’deki imalatç
iletmelerin istihdam gücü, Japonya’nn
çok üzerindedir. (malatç KOB’ler
Japonya’da 10 milyon civarnda istihdam
salarken ABD’de 14 milyon kiiye istihdam salamaktadr).
malatç KOB saylar ve bu iletmelerin
istihdam güçleri on be yllk bir süreçte
incelendiinde her iki göstergede de (hem
imalatç KOB saysnda, hem de bunlarn
istihdam saylarnda) %30 civarnda bir
azalma dikkat çekmektedir. Bu durum
kalknm ülkelerde hizmet sektörünün
gelimesinden kaynaklanmaktadr. malat
sektörünün zayflayp hizmet sektörünün
gelimesi doal bir seyir olmakla birlikte
karar vericileri u açlardan endielendirmektedir: Vasfsz igücü imalat sektöründe
daha çok yer bulmaktadr. malat gücü
cari açn giderilmesinde daha etkindir.
Tedarik zinciri imalat sektöründe daha
güçlüdür. malat sektörü güçlü ise yerli
sanayi daha etkin ve daha bamszdr.
Ar-ge faaliyetleri imalat sektöründe daha
youndur. Ve en önemlisi imalat sektöründeki zayflama zamanla hizmet sektörünü de zayflatacaktr. (Mesela mühendislik,

tasarm, teknik bakm, bilgi sistemleri,
lojistik hizmetler imalat sanayinin besledii
hizmet alanlardr.)
ABD ve Japonya KOB’lerini güçlendirmek için üç tür politika izlemektedirler.
Mevzuat ve tevik bazl Makro politikalar,
birtakm kurum ve kurulularla dorudan
iletme süreçlerine dahil olduklar Mikro
politikalar, kümelenme çalmalarnn uyguland Bölgesel politikalar…
ABD, Japonya’dan kalite kontrol, stok
yönetimi, hzl teslimat sistemi, tedarik
zinciri yönetimi konularnda bilgi transfer
ederken, Japonya ABD’den üniversite
sanayi ibirlii ve teknoloji transferi, inovasyon sistemleri konularnda bilgi transferi yapmaktadr. Japonya’nn 1982’de
balayan ekonomik daralma süreci halen
devam etmektedir. Ancak kavramlarn içini
doldurarak uzun süren daralmaya ramen
dünyann ikinci büyük ekonomisi olma
özelliini devam ettirebilmektedir.
Türkiye olarak kavramlarn içini doldurduumuz ölçüde güçlenebiliriz. Baz kavramlar
herkesin hayranlkla izledii moda haftalarnda podyumda geçi yapan mankenler
gibi olduu takdirde bir fayda salamayacaktr. çi dolu ve hayatmzn bir parças
olduklar takdirde hem iletmelerimiz hem
de ülkemiz için güç kayna olacaklardr.
*(Bu yazdaki istatistiki bilgiler ve baz
tespitler Philip Shapira’nn 2008 yl Mart
aynda yaynlad “Japonya ve ABD’de
üretici KOB’ler, Kümeler ve Inovasyonu
devreye sokmak: zlenen Politika ve Stratejiler” balkl makalesinden alnmtr.)
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“’in ç Yüzü” ortaya çkt
Ergmer Danmanlk tarafndan düzenlenen “in ç Yüzü” temal “Seçme ve Yerletirme Zirvesi” nisan aynda
gerçekletirildi. Organizasyonda zirve bakanln Ostim Vakf Genel Sekreteri Gülnaz Karaosmanolu yapt.

Z

irve sonunda katlmclar beenilerini iletirken, “Sonunda
ceplerimiz dolu dolu ayrldmz bir zirve gerçekleti” sözleri ile
ayrldlar. Zirvede bir insan kaynaklar süreci olan seçme ve yerletirmede örnek uygulamalardan, teknolojik
yeniliklere, snrlarn ötesindeki uygulamalardan, yol arkadalarn en
iyi ekilde tanma yöntemlerine kadar pek çok konuda paylamlar gerçekleti.

Zirveden ilgi çekici notlar:
• Sektörün önde gelen kurulularndan SOYAK Holding’in K ve Kalite Koordinatörü Berrin Tavman, nsan kaynaklar seçme
yerletirme süreçlerinin hayatn her alannda kullanldndan spordan çeitli örnekler
vererek bahsetti. “ arayan adaylarn insan
kaynaklar profesyonelleri ile kar karya
geldiklerinde maskesiz bir dürüstlük ve doallk istiyorsak, bunu öncelikle bizler baarabilmeliyiz. Onlar doru sorular sorarak
ve klie cevaplar beklemeden deerlendirmeliyiz” dedi.

Liderlik ve Kalknma zirvesi
AIESEC ANKARA, gençlere potansiyellerini kefedecekleri
uluslararas bir platform salar. Bu amaçla AIESEC - ATO ibirliiyle
Liderlik ve Kalknma Zirvesi’ni 16 Nisan tarihinde düzenledi.

L

iderlik ve Kalknma Zirvesi, örencileri ve rmalar bir araya getirerek
rmalarn kaliteli, duyarl ve örenmeye açk üniversiteli gençlere ulamasn;
örencilerin de kendilerine uygun i alanlarn
belirlemeleri amacyla düzenlendi.
Halbank’n dönemsel sponsorluunda AIESEC tarafndan 16 Nisan 2010, Cuma günü
Ankara Ticaret Odas’nda gerçekletirilen
Zirvede; rekabette markalama, insan kaynaklar ve ie alm süreçleri, i dünyasnda kadn
lider olmak, eitimde kalknmann ekonomik
istikrara etkisi, Güncel K hakknda oturumlar
baaryla gerçekleti.
Kariyer.net’in nternet Sponsorluunu üstlendii Zirve’yi dierlerinden ayran oturum
ise “imdi sektörünü seçme zaman!” adl
oturum oldu. Bu oturum dier oturumlarn

aksine, her sektörden alannda en iyi iadamlar birebir üniversite örencileriyle bulutu,
örenciler sorularn sordular kendilerini tanttlar.
Oturumlarda Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azoz, Ankara Genç  Adamlar Dernei
Bakan Abdullah Deer, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Güvenç, OSB
Gülnaz Karaosmanolu, Genç Yönetici 
Adamlar Dernei Bakan Yardmcs Arzu
Orhon, Eski D Ticaret Müstear Ömer
Berki, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Haldun
Hakç, Belediye Organizasyonel ler Bakan Ali Dalbay, Unilever Türkiye Marka Yöneticisi Tuan Gökçe Oun, e Alm, Seçme ve
Yerletirme Uzman Baar Baypnar, HRM
kurucusu Aylin Coskunolu Nazlaka, Big
Chefs Kurucusu Gamze Cizreli, Digiturk Genel Müdür Yardmcs Tankut
Sur gibi konumaclarn yan
sra, zirve bir çok farkl yerlerden gelecek olan i adamlarna
ev sahiplii yapt.
Katlmclar çkta düzenlenen, Ülkeler Panayr’nda 8
farkl ülkeyi ayn anda gezme,
kültürlerini tanma frsatna sahip oldular. kramlarn snrsz
olduu, öle yemeinin sizlere
özel hazrland bu Zirve’yi
bir dahaki sene kaçrmamanz
öneririz.

• Yol Hikayeleri – Örnek Uygulamalar
balkl oturumda, KUR, Türk Telekom ve Roketsan’dan yöneticiler kendi
seçme ve yerletirme uygulamalarn aktardlar.
• TeknolojK Mülakat balkl oturumda, özellikle telefon ile mülakat yapmann irketler ve adaylar açsndan etkin
ve düük maliyetli bir yöntem olduundan bahsedildi.
• Snr Ötesi K balkl oturumda ise,
Ericsson K Müdürü ve IAS Yazlm
Genel Koordinatörü ülkemizdeki irketlerde uygulanabilir global yöntemleri
aktardlar. Oldukça ufuk açc bu oturumda Nursoy irketler Topluluu’nun
Genel Müdürü Cihat Yeertener ise oturum bakan olarak yer ald.
• Zirvenin sonlarna doru renkli sunumlar ve çarpc yöntemlerin aktarld
“Yol Arkadalarn Tanmak” oturumu
gerçekleti. Bu oturumda “Meslek baars ve kiilik envanterleri”, “MBTI
Kiilik Envanteri” ve “Yeni Dönem
Mülakat Sorular” gibi balklar yer
alyordu.
• Zirvenin son konumacs Haber Türk
Gazetesi köe yazar Bekir Cokun,
Maskesiz Baar ad altnda gerçekletirdii konumasnda unlar söyledi:

• “sizlik Türkiye’nin en büyük sorunu, Türkiye’de letiim Fakülteleri her
yl 3000 mezun verirken, medya sektörü
her yl 130 eleman ie alyor. Bu bir denk
gelme meselesidir. Türkiye’de çadalamak istiyorsak, bir eylerin denk gelmesi
gerekir. Bizde logar kapaklar bile yol ile
birbirine denk deil, ya aada kalyor
ya da yukarda… Bizler çok çaltk, gerektiinde çocuklarmz yetim brakp,
sabahlara kadar çaltk. Sizler belki de
daha çok çalmalsnz. Bu tür organizasyonlar çoaltarak çözüm aramalsnz..”
• Zirvenin en renkli anlarndan biri,
açl srasnda konuyu özet ekilde gözler önüne seren maskeli bir performans
gösterisi ile Tiyatro 1112 Garaj bir mülakat ann iç ses ve d ses olarak ikiye
ayrarak canlandrmas oldu.
• Zirveden aklda kalan dier bir
sürpriz ise, Bakent TV’nin sponsorluunda çekilen ve konuyu detaylar
ile aktarlmasna yardmc olan iveren ve i arayanlar ile yaplan sokak
röportajlar oldu.
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Evsahibi OSTM, adres ODTÜ, Konu: KÜMELENME
• Üniversite Sanayi birlii Merkezleri Platformu (ÜSMP) tarafndan düzenlenen ve bu yl “Üniversite Sanayi birliinde
Kümelenmenin Önemi” temas ile organize edilen “Üçüncü Ulusal Kongre” OSTM’in ev sahipliinde Ankara’da düzenleniyor.

http://www.usimpkongre2010.org
Ayrntl Bilgi çin:
OSTM Organize Sanayi Bölge Müdürlüü
Tel: 0312 385 50 90/1315

Ü

niversite-Sanayi birlii Merkezleri Platformu (ÜSMP)
Kongre Kurulu ilgili çevrelere
“Üniversite Sanayi birlii Ulusal
Kongresi 2010” için u çary yapt:
“Sanayi Kurulular, Üniversiteler,

Ar-Ge, Kamu ve Sivil Toplum
Kurulular
Deerli Yöneticileri ve Çalanlar…
Üniversite-Sanayi birlii Merkezleri
Platformunun her yl düzenlemekte
olduu Üniversite-Sanayi birlii

Atlm Üniversitesinde ‘Kara Araçlar’ günü
11 Mays 2010 tarihinde “Atlm
Üniversitesi’nde 1’inci Savunma Sanayi Kara
Araçlar Günü Semineri düzenlendi.

S

eminerin, Türk Silahl Kuvvetlerinin
modernizasyonu ve teknolojik gelimeler
dorultusunda ulusal tasarmlar
gerçekletirmeye öncelik verecek
ekilde savunma sanayimizin yönlendirilmesi kapsamnda Türk savunma sanayinin lokomotifi olan
kara araçlar sektörünün geçmiten
günümüze bir analizinin yaplmas,
gelecee dönük iddial ve savunma
sanayine örnek belirlemek amacyla düzenlendii kaydedildi.
Toplantda konunun Türk Silahl
Kuvvetleri, savunma sanayi kurumlar, firmalar ve sivil toplum kuru-

lular temsilcilerinin katlmyla
akademik bir yaklam içerisinde
ele alnd, bu alanda ulusal düzeyde yürütülen disiplinler aras
nitelikteki projeler ve gelimelerin
sunulduu belirtildi.
Seminerde Ostim Savunma Yan
Sanayi Küme Yürütme Kurulu Bakan Mithat Ertu ve Küme Koordinatörü Bar Cihan Baer birer
konuma yaptlar. Konumaclara
seminer sonras plaket verildi.
“1’inci Savunma Sanayi Kara
Araçlar Semineri”nin askeri kurumlarn yan sra akademisyenleri, Kara Araçlar ve Savunma Sanayinde
görev
alan resmi/özel
kurum temsilcilerini bir araya
getirdi. Söz konusu etkinliin
önümüzdeki yllarda da devam
ettirilmesi planlanyor.

Ulusal Kongresinin üçüncüsü 2010
ylnda 3-4 Haziran tarihlerinde
OSTM’in ev sahipliinde ODTÜ
Kültür
ve
Kongre
Merkezinde
gerçekletirilecektir.
Sizleri
2010
Kongremizde
aramzda
görmekten
mutluluk
duyacaz.
Bu ylki kongremizin ana temas
Kümelenme’dir.
Akademik ve bilimsel çalmalardan
teknoloji ve üründe inovasyona
giden süreçte birbirleriyle rekabet
eden, birbirlerini tamamlayan sanayi
kurulularnn, kendilerine teknoloji
ve bilgi üreten Ar-Ge kurulular ve
üniversitelerle, nans ve yönetsel
destek salayan kamu ve özel
kurulularla, sivil toplum örgütleriyle
birlikte yöresel, ya da sektörel
kümeler oluturmalar, günümüzde
sürdürülebilir bir rekabetçi yapda
olabilmeleri için zorunluluk haline
gelmitir. Ülkemiz genelindeki ve
OSTM’deki kümelenme çalmalar,
benimsenen modeller ve edinimlerin bu
kongrede geni bir ekilde tartlmas
planlanmaktadr. Kümelenme ve bu
çalmalar destekleyici, üniversitesanayi ibirliklerini yaygnlatrc
yaplar ve destekler 2010 Kongremizde
ayr oturumlarda ele alnacaktr:
• Kümelenme,
• Teknoloji Platformlar ve A
Yaplar,

KONGRE KURULU:
Orhan Aydn - OSTM Yönetim Kurulu Bakan, Prof.
Dr. Ziya Burhanettin Güvenç - Çankaya Üniversitesi
Rektörü, Prof. Dr. Ahmet
Acar - ODTÜ Rektörü,
Prof. Dr. Hamit SerbestÜSMP Yürütme Kurulu
Bakan.
• Teknoparklar,
•Ar-Ge Inovasyon (rekabet öncesi)
birlikleri,
•Mükemmelliyet Merkezleri ve A
Yaplar,
• Destek Mekanizmalar.
Bu yaplarn oluturulabilmesi,
benimsenmesi ve sürdürülebilir hale
getirilebilmesi için tutarl ve kararl bir
devlet politikas çerçevesinde destek
mekanizmalarna ihtiyaç vardr. Destek
Mekanizmalar
balkl
oturumda
ülkemizdeki destek mekanizmalarna
eletirel bir yaklamla ayna tutacak
bildirilerin yer almas planlanmaktadr.
Kongremize deerli katklarnz ve
katlmlarnz için imdiden teekkür
ederiz.”

Termik santraller eitimi

O

stim Yenilenebilir Enerji
Kümelenmesinin de için yer
ald Yerli Enerji Teknolojileri Aratrma-Gelitirme Platformu tarafndan 7-8 Mays tarihlerinde
Amerika Lehigh Üniversitesi Öretim Üyelerinden Dr. Harun Bilirgen
tarafndan verilen, “Pulverize kömür
termik santralleri hakknda genel bilgi, operasyon problemleri, verimlilik
artrma ve emisyon iyiletirme yöntemlerini kapsayan ve bu sektörde

yerli teknoloji kullanma potansiyelini deerlendirilmesi” balkl eitim
Ostim’de düzenlendi.
ki gün süren programda ilk gün
teknik konularda bilgiler verilirken,
programn ikinci günü beyin frtnas
eklinde gelierek, Türkiye’de bulunan Termik Santrallerin ihtiyaçlarna, yaplabileceklere yönelik kirler
gelitirildi. Kamu ve sanayicilerden
oluan 47 katlmcya, eitime katlm
sertikas verildi.
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Ostim Savunma Yan Sanayi Kümelenmesi dernekleiyor
Savunma sanayinde faaliyet
gösteren 68 KOB’nin
oluturduu “Ostim
Savunma Yan Sanayi
Kümelenmesi” yoluna
dernek olarak devam etme
karar ald.

O

stim’in kümelenme projelerinden
biri olan Savunma Yan Sanayi
Kümelenmesi dernek tüzel
kiilii kazanyor. Küme Yürütme
Kurulu Bakan Mithat Ertu Savunma
Sanayi Müstearl, KOSGEB, Ostim
OSB, Savunma Sanayicileri Dernei,
METUTECH, ASO, ATO ve ODAGEM
gibi destekleyici kurum ve kurulularn
Onursal Üye statüsü ile Dernek Yönetim
Kurulu üyeliine devam edeceklerini
belirtti. Ertu dernekleme sürecine
ilikin olarak unlar söyledi:
“Kümeyi kurduumuz tarihten bu
yana yaklak iki sene geçti. Bu süreçte
bürokratik ilemlerle uramamak ve
hzl hareket edebilmek için kümenin
tüzel kiilii üzerinde hiç durmadk.
Ancak gelinen bu aamada kümenin
sürdürülebilirliinin garanti altna alnmas için tüzel kiiliinin oluturulmas
gerekiyordu. Küme Yürütme Kurulu
olarak deiik alternatieri inceledik ve
dernek yapsnn küme için en uygun
tüzel kiilik olduuna karar verdik. Küme
Koordinatörümüz Bar Cihan Baer’i
kurulacak olan dernein tüzüünü
hazrlamak
üzere
görevlendirdik.

Mithat ERTU
SaSad Yöneticileriyle

Yaklak iki ay süren çalmalar
sonucunda 20 Nisan 2010 tarihli Küme
Yürütme Kurulu toplantsnda tüzüün
son halini onaylayarak dernek kurmak için
gerekli çalmalara baladk. Kurulacak
dernein ad Ostim Savunma ve Havaclk
Kümelenmesi Dernei olarak belirlendi.
Dernek tüzüü hazrlanrken kümenin
hâlihazrdaki yapsna bal kalnd.
8 rma temsilcisinden oluan Küme
Yürütme Kurulu dernein kurucu üyesi
olarak görev yapacak. Dernek kurulma
ilemlerinin tamamlanmas ile küme
üyesi dier 60 rma da dernek üyesi
olarak kayt edilecek. Küme Yürütme
Kurulu’nda bulunan SSM, KOSGEB,
Ostim OSB, SaSaD, METUTECH, ASO,
ATO, ODAGEM gibi destekleyici kurum
ve kurulular da Onursal Üye statüsü

Burcu ÖZTÜRK
(ODEM Genel Müdürü)

mburcuozturk@hotmail.com

H

er kap bambaka, kimi zaman
çok tandk dertleri, planlar,
umutlar ile açlyor. Genel
olarak baktmzda pek çok skntyla
boumak durumundaki KOB’lerimiz,
dier yandan da yeni projeler konusunda
da ciddi fikirlere sahip. Çkn, mevcut
pazardan syrlarak farkl üretim sahalar
ya da farkl pazar bulularndan
geçtii noktasnda herkes hemfikir.
Firmalarmza yük getirmeksizin, farkl
projeler ile fonlardan faydalandrlarak
pek çok yeni ve güzel fikir hayata
geçirilebilmek mümkündür.
Bu
noktadan
hareketle,
Ostim
Danmanlk ve Eitim Merkezi Ostim
içinde birebir firma ziyaretleri ile
yannzda. Ostim 1. Sokak 1 Numaradan
balayarak tüm firmalar ziyaret edecek
olan ODEM çalanlar iletme yetkilileri
ile birebir görümeler yaparak onlarn
sorunlarn, ihtiyaçlarn dinleyip onlara
özel çözümler üretmek için Nisan aynda
balattklar saha taramalarn yaz boyunca
da sürdürecekler. Saha çalmalar
neticesinde iletmelerimizin yaadklar
sorunlar ve aksayan noktalarda onlarla
birlikte yol alarak mevcut sorunlarna

ile Dernek Yönetim Kurulu üyeliine oluturmak ve dier kümelenme çaldevam edecekler. Böylece mevcuttaki malarna katkda bulunmak.
yap korunarak dernek tüzel kiilii
Ertu konuya ilikin deerlendirmesinde
oluturulmu olacak.”
dernee üyelik için kümeye üye alrken
Dernein amaçlar
aranan kriterlerin yine geçerli olacan,
Verilen bilgiye göre kurulacak olan bavuru yapan rmalarda havaclk veya
savunma sanayine yönelik yeterli seviyede
dernein amaçlar öyle belirlendi:
• Savunma ve havaclk sektörlerinde ürün ve hizmet üretme art aranmaya devam
yerli üretimin payn artrmak,
edileceini vurgulad. Ertu, ”Yaklak iki
• Üyeleri arasndaki ibirliini artrmak
yldr yürüyen Ostim Savunma Yan Sanayi
ve ortak projeler yürütülmesi için altyap
Kümelenme çalmalarmz, dernekleme
oluturmak,
• KOB’lerin rekabet gücünü artrmak,
aamasnn tamamlanmas ile kurumsal
• Yenilikçilik ve giriimcilik kültürünü hale getirilecek. Hedemiz temmuz ayna
gelitirmek,
kadar küme üyesi rmalarn dernek üyelik
• Ülkenin
sosyal
ve
ekonomik
ilemlerini tamamlayarak, dernei çalr
kalknmasna katkda bulunmak,
• Kümelenme
konusunda
referans hale getirmektir” diye konutu.

ODEM Sahada...

çeitli destek ve ibirlikleri ile çözümler
üretecek olan ODEM, böylece Ostimli
iletmelerle birebir görümelerle edinilen
bilgi ve deneyimlerini de paylaacak.
Neticede her firmann kendine has
ileyii, zorluklar, sorunlar ve ihtiyaçlar
olduu göz önünde bulundurulacak olunur
ise, hepsinin çözümü de yine kendine
has olmaldr. Ostim Danmanlk olarak
bu balamda mevcut durum tespiti ile
KOB’lerin yönetimsel açdan, teknik
ve temel alanlardaki ihtiyaçlarndan
yola çkarak firmaya özel danmanlk
hizmetleri üretiyoruz. htiyaç duyulan
ortak eitim balklarnda ise, ihtiyaç
bazl içerik tasarmlar yapabiliyoruz.

Gerek firmanz bünyesinde, gerekse ODEM
eitim salonlarnda bu hizmetlerden birebir
faydalanmanz salyoruz.
Nitelikli elemanlarn yetitirilmesi de en
önemli konulardan biri olarak karmza
çkmaktadr. Sahadaki gerçekleri bilen,
sürdürülebilir iler üreten bir yap olarak,
bu anlamda projeler yapmakta ve
firmalarmzn nitelikli eleman sorunlarna
çözüm bulmaktayz.
Uluslararas danmanlar ile ücretsiz
hizmet…
Geçen
yllarda
uyguladmz
ve
firmalarmzdan olumlu dönüler alnan
uluslar aras danmanlar ile çalmalarmz
bu yl yeniden balatyoruz. Hollanda Pum

Netherlands Senior Experts kuruluu ile
OSTM firmalarmzda ücretsiz olarak
uluslar
aras
danmanlk
hizmetleri
gerçekletirilecektir. Sadece danmann
yurtiçinde ulam ve konaklama masraflarn
karlamak sureti ile istediiniz konuda
ücretsiz
danmanlk
hizmetlerinden
faydalanabileceksiniz. Böylece firmalarmz
hem yüksek ücretler ödemeden uluslar
aras tecrübeye sahip uzmanlar ile çalma
frsat bulabilecekler, hem de yabanc
uzmanlarn yönlendirmeleri ile uluslar
aras pazarlarda kendi alanlarnda faaliyet
gösteren iletmeler ile ibirlikleri yapma ve
yeni müteriler bulma gibi çeitli imkânlara
sahip olacaklardr.
Bütün eitim ve danmanlk hizmetlerine
internetteki sayfamzdan da ulaarak takip
edebilirsiniz.
Bunun yan
sra; telefon, e-mail ve faks ile ya da
birebir ofisimize gelerek aklnza taklan
konularda bilgiler alabilirsiniz. htiyaç
duyduunuz anda ve ilgili konuda
ODEM hep yannzda.
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KOB’lere sosyal güvenlik konferans
Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Ankara Sosyal
Güvenlik il Müdürlüü ile Ostim OSB ibirlii ile iyeri
sahip ve çalanlarnn sosyal güvenlik konusundaki
haklar ve yükümlülükleri ile sosyal güvenlik reformu
sonras uygulamalar hakknda panel düzenlendi.

P

anele Ostim Yönetim Kurulu
Bakan Orhan Aydn, Çraklk
Eitim ve Öretim Vakf Bakan brahim Karakoç, ORSAD Yönetim
Kurulu Bakan Özcan Ülgener ve rma
sahipleri katld.
“iniz, çiniz Ve Sizin çin Sosyal
Güvenlik” temasyla düzenlenen panelin

aç konumasn OSTM Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn yapt. Aydn,
sosyal güvenlik hizmetlerinin ilk kez tek
çat altnda verildii yerin Ostim olduunu belirterek, “Öncesinde sanayicilerimiz Ulus’a, Kzlay’a gitmek zorunda
kalyor, iine harcayaca zaman buralarda ilem kuyruklarnda tüketiyordu.

T

oplumun temel ta insann
özveri ve katlmclk kabiliyetinden doan sivil toplum
kurulular; özellikle son yllarda ülkelerin demokrasi ve kalknmasnn
lokomotifi haline gelmi, kabul edilmitir.
Bata merkezi hükümetler olmak
üzere, siyasi partiler, mahalli idareler, odalar, meslek kurulular,
akademik kurumlar ve çok sayda
kurum ve kuruluun oluumu; sivil
toplum eklinde özveri ve katlmclk
duygularnn sonucudur.
Kurumlarn oluumu kadar da;
faaliyet ve etkinlikleri; seçilen ve
seçenlerin katlmclk derecesi ile
orantldr. Kurumlarn salkl douu, etkinliklerinin yine seçenlerine
paralel bir verimlilikle yürütebilmesi,
sunuu ülkenin demokrasisine kolektif ruh ve giriimcilik kabiliyetine
katks,“Katlmclk Dolaysyla demokrasi seviyesi yüksek ülkelerde
hem ekonomik kalknma hem de
halkn refah yüksek olur. Sivil toplum alglanmasnn, faaliyet ve etkinliklerinin cezp edici olmas; mahalli
hatta merkezi idarelerin yükünün
azalmasna, birçok detaylar yerine
gerçek alanlarda baar kazanmasna
vesile olacaktr.
Merkezi hükümetler; baarl olmak
istiyorsa; toplumun katlmclk duygusuyla uzlamak mecburiyetindedir.

Bizim de katklarmzla Ostim’de tüm
hizmetlerin bir arada verildii binann
yapmna katk verdik” diye konutu.
Ankara Sosyal Güvenlik l Müdürü Ali
Pekten ise yapt konumada, Ostim’in
TEKÇATI uygulamasnn balangç
yeri olduunu, bu merkezin imdi Ostim
Sosyal Güvenlik Merkezi ad ile hizmet verdiini belirterek, “l düzeyinde
u anda 25 merkeze ulatk. Hepsi birer
banka ubesi ayarnda modern mekân
ve donanmlara sahiptir. Kuyruklar en
aza indirildi. Ölen saatlerinde de çalyoruz. Artk eskisi gibi ilçelerden il
merkezine gelmeye gerek kalmad. Dört
ilçemize daha merkez kuracaz. Uygulamalarmz gözlemler sonucu iyiletiriyoruz. Sahaya kulak veren bir yönetim
anlaymz var “dedi.
Kurumun Sosyal Güvenlik kavramnn toplumun tüm bireyleri tarafndan
bilinmesini salamak istediklerini, bu
nedenle Sosyal Güvenlik Haftas düzenlendiini, bu toplantnn da bu etkinliklerden biri olduun söyledi. Pekel, “Vatandalarmz yeni yasa ile ortaya çkan
hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, toplumda Sosyal Güvenlik
bilinci olumasn salamak istiyoruz”
diye konutu.
Panelde, iletmelerde istihdam edilenlerin sigortallk hak ve yükümlülükleri, iverenlerin çalanlara yönelik

Sivil toplum kurulular
“katlm ve demokrasi”
Fettah Güventürk
(EGEKOBDER Bakan)

Sivil toplum kurulularnn önünün
açlmas teviki, özendirilmesi kolektif ruh ve katlmcln her alanda
yaygnlatrlmas fertlerin birbirine
“GÜVEN” beslemesinin, dolaysyla
giriimcilii tevik edecektir.
Yönetimlerin oluum ve faaliyetlerinde ki KATILIM modeli toplum
yaamnn da güvencesi olacaktr.
Sivil toplum kurumlarnn kurulularnn önemli bir görev ve sorumluluu da; Toplumun ana gereksinimi
olan ETM faaliyetlerin de yapc
ve öncü rol oynamaktr.
Bir çok platformlarda ilk bakta
finansal boyutlu tüm sorunlarn temelinde de yatan konu ETM ve
bilgi eksiklidir. ETMN boyutlar
ise en basit bilgilenmeden balar,
meslek kazanm, ihtisaslama ve
teknolojiye hatta demokrasinin hayatiyet bulmasna kadar uzanr.
Eitimin ana malzemesi BLG,

muhatab ise NSAN’dr. nsan Kaynaklar kavram ile iletmelerin belirli
bir yönetim performansna ulaabilmesi BLGL insanla mümkündür.
BLGNN uygulanabilirlii nispetince insann, dolays ile iletmelerin
baars artar. Bu art da tecrübe
denilen bilgi birikimi ile doru orantldr.
Gerek süreci gerekse uygulama
alan sonsuz denilebilecek mertebede geni olan ETM; günümüzde
“YAAM BOYU ETM” söylemiyle toplumun her kesiminde yer
alm ve kabul edilmitir.
Bu derece de stratejik önem tayan eitim yine günümüzün stratejik
deeri olan ekonomi ile büyük paralellik arz etmektedir. Eitim seviyesi
yüksek olan kurulularn ekonomik
ve refah seviyelerinin de yüksek olduu tartlmaz bir gerçektir.
Aileden balayan örgün eitim ile

sorumluluklar, sigorta mevzuat kapsamnda iverenlerin bireysel haklar ve
yükümlükleri, sosyal güvenlik kurumunun uygulamalarda salad kolaylklar
ve hizmetlerin tantlmas, üyelerin mevzuat kapsamnda karlatklar sorunlar
ele alnd.
Panele Ankara Sosyal Güvenlik l
Müdür Yardmcs Sava Alç, Ankara
Sosyal Güvenlik l Müdür Yardmcs
Yakup Süngü, Rüzgârl Sosyal Güvenlik
Merkezi Müdürü Selami Göz, Ulucanlar Sosyol Güvenlik Merkezi Müdürü
Sadk Abanuzolu ve Yeniehir Sosyal
Güvenlik Merkezi Müdürü Gürsel Akçay katlarak, hem sunum yaptlar hem
de sorulara yant verdiler.

belli bir boyuta gelen eitim yaygn eitim ile devam eder ve idünyasnn katksna mutlaka ihtiyaç
gösterir. Günümüzde idünyasnda
uygulanan pratik eitim yannda,
hazr nitelikli eleman (vasfl igücü)
balca ihtiyaçtr. Zira Nitelikli eleman isizliin en büyük ilacdr. Bu
nedenle çou kurum ve kurulular
gerek iç ve gerek d da meslek
kazandrc kurs ve kurumlar oluturmulardr.
Sivil toplum Kurulular vastasyla
hazrlanan AB fon kaynakl projeler
ile yurt içi ve yurtd eitim ve stajlar topluma sosyo-ekonomik boyut
kazandrmaktadr.
Meslek Standartlar ve seviyesinin
uluslar aras boyutlara yükseltilmesi ile isizliin minimize edilmesini
kendine amaç edinen Sivil toplum
örgütleri ve Meslek Kurulularnn
baars, organizasyonu nispetince
isizliin azaltlmas mümkün olabilecektir.
 dünyasnn eitime bak açs,
algs, katks ve bünyelerinde gerçekletirecekleri eitim birimleri, Sivil
Toplum Kurulular ile yapacaklar
ibirlii bu amaca ulamay kolaylatracaktr. Tüm bu kazanmlar ve
gelimeler sivil toplum kurulularnn,
toplumun katlmclk ve özverileri ile
demokrasinin potansiyel unsuru haline gelmesi ile mümkündür.
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“TSE’nin kâr faizden olmamal”

S

anayi ve Ticaret Bakan Nihat
Ergün, Türk Standartlar Enstitüsünün bilançodaki karnn
faiz gelirinden deil faaliyet gelirinden
kaynaklanmas gerektiini vurgulad.
Ergün, TSE’nin ücret ve ikramiye politikasyla faaliyet kar ve personelin
performans arasnda yakn bir iliki
kuran uygulamalar içerisine girilmesi
gerektiinin altn çizdi.
Ergün, Türk Standartlar Enstitüsünün 49. Olaan Genel Kurulunda bir
konuma yapt. Bakan Ergün konumasnda TSE’nin yaps ve ileyiiyle
ilgili birkaç öneride bulundu.
TSE’nin bilançodaki karnn faiz
gelirinden deil faaliyet gelirinden kaynaklanmas gerektiini söyleyen Ergün,
“uan bilançoda bir kar gözüküyor
ama bu kar mevcut kaynaklarmzn
faizinden kaynaklanan bir kardr. Hzl bir ekilde faaliyetlerden doan kara
dönümelidir” dedi. Kurulun ücret ve
ikramiye politikasyla faaliyet kar ve
personelin performans arasnda yakn
bir iliki kuran uygulamalar içerisine
girilmesi gerektiini vurgulayan Ergün,
“Kurumun böylece hem performansnn artmas hem de kurumun güveninin

bu ekilde daha da artrlmas mümkün
olabilecektir” eklinde konutu.

“Kuruma olan güven
daha da artrlmal”
Ergün, ithal ürünlerde farkl ürünlerin ayn nitelikteki numuneleri için
deney sürelerindeki ar farkllklar
giderilmeli haksz rekabete yol açabilecek uygulamalarn önlenmesi gerektiini vurgulayarak kuruma olan güvenin
daha da artrlmas gerektiini ifade etti.
Laboratuarlardaki fazla personelimizin
ara kontroller için ve denetim prog-

ramlarna yönlendirilmesi için eitim
verilmesi gerektiini belirten Ergün,
“Ara kontrollere ihtiyaç var, daha çok
iç denetime ihtiyaç var. Bu baz personelin bu alana yönlendirilmesi gereini
ortaya çkarmaktadr” diye konutu.

“Türkiye standartlara
uymakla yetinmemeli
standart oluturmal”
Türkiye’nin büyük bir ülke olma
iddiasndaysa, standartlara uymakla
yetinmemesi gerektiini ifade eden
Ergün, “Ayn zamanda standartlarn

olumasnda da azami derecede görev
almak zorundadr. Zira uluslar aras pazarlardaki etkinliimizi ve varlmz
sadece üretimle belirleyemeyiz” dedi.
Türkiye’nin, 1980’li yllardan itibaren
da açk ve ihracata dayal bir ekonomi
modeliyle hareket etmekte olduunu
söyleyen Ergün, “Bu nedenle, her türlü üretim ve ticaret faaliyetinin ve buna
bal olarak ihracat ve ithalatn ekonominin gerekleri dorultusunda yönetilmesi önemlidir” eklinde konutu.
hracat cephesinden bakldnda, rmalarmzn küresel pazarlarda baarl
olmak için tutturmalar gereken belirli
kalite standartlarna ihtiyaçlar olduunu belirten Ergün, yurtiçi ve yurtdnda baarl olmak isteyen rmalarn bu
standartlar bir yük olarak görmelerinin
doru olmadn kaydetti. Ergün, “Zira
kalite standartlar, engelleyici olmaktan
ziyade yönlendirici ve avantaj salayc
standartlardr. Bu standartlarn birçounu belgelendirmek yasal bir mecburiyet
deildir, ancak rekabet gücü kazanmak
isteyen rmalar, ürünlerini belgelendirme ihtiyac duymaktadrlar” dedi.

“Türkiye’de dijital ehirler yaratacaz”
Superonline Genel Müdürü Murat Erkan, “pek Yolu’nu Fiber Yolu’na dönütürme” vizyonundan hareketle, 2010’da
fiber optik altyapsn 23 bin kilometrenin üzerine çkararak Türkiye’de dijital ehirler yaratacaklarn söyledi.

S

uperonline Genel Müdürü Murat Erkan,1 Mays 2009 itibariyle, Telekom operatörü Tellcom
güçlerini birletirerek yola Superonline markasyla devam etmeye karar
vermelerinin ardndan geçen bir ylda,
krize ramen yatrmlarn sürdürdüklerini ve yl hedeerinin üzerinde kapattklarn söyledi. 2009 ylna ilikin
bir deerlendirme yapan Murat Erkan
“Kriz ile anlan böyle bir ylda, Superonline olarak büyümemizi sürdürdük
ve yatrmlarmza hzla devam ettik.
Kurumsal, bireysel ve toptan sat ol-

mak üzere üç ana kategoride yürüttüümüz çalmalarmzla 2009’da bir
önceki yla göre yüzde 58 büyüdük ve
ikinci çeyrekte ilk defa pozitif operasyonel karllk(AFVÖK Amortisman
Faiz Vergi Öncesi Kar-EBTDA) rakamna ulaarak, 2009 yln pozitif
operasyonel karllk rakam ile tamamladk” dedi. Murat Erkan, yatrmlara
ilikin de u deerlendirmeyi yapt:
“2008 ylnda 160 milyon TL olan
yatrmlarn 2009’da yüzde 25 artrarak 200 milyon TL’ye çkarmay
hedeerken; yl içerisinde gerçekle-

Ostim OSB, serbest piyasadan
ucuz elektrik almaya balad

Mortgage sistemi Türkiye’de
ipoteklere yol açt

T

ürk Sanayici ve adamlar Vakf
(TÜSAV) Emlak Kurulu Bakan Salim Taç, Mortgage sisteminin Türkiye’deki büyük ksm tanmazn
ipotek edilmesine neden olduunu öne
sürdü.
Taç yapt açklamada, küresel
krizin inaat sektörüne etkisini deerlendirdi. Mortgage sisteminin Türkiye ve
Avrupa’da birçok skntya da beraberinde
getirdiini savunan Taç, “ABD’de bir
vatanda 100 bin dolara kredi ald. Fakat
ev yatlar yükseldi. Evin deeri 200 bin
dolara çkt. Vatanda 200 bin dolar daha
kredi ald. Fakat kriz balaynca evin deeri dütü ve vatanda, evini de her eyini

de ipotek ettirmek zorunda kald” dedi.
Taç, bunun yansmalarnn Türkiye’de
de görüldüünü dile getirerek 2008 ylnda inaat sektörünün bitme noktasna geldiini söyledi. Taç, Türkiye’deki tanmazlarn yarsndan fazlasnn da ipotekli
olduunu da kaydetti.

tirdiimiz yüksek performans nedeniyle yüzde 50’nin üzerinde artrarak
260 milyon TL yatrm yaptk. 2008
sonunda 4 bin kilometre olan ber altyapmz iki katnn üzerine çkararak
yaklak 10 bin kilometrelik ber optik altyap kurulumu gerçekletirdik.
2008 sonunda ber optik altyaps ile
20 ehre ularken, 2009 sonunda 35
ehre ular hale geldik. Kendimize ait
altyap ile 500 bini aan konut ve iyerine ber optik balamaya hazr hale
geldik.”

O

stim OSB, kendi bünyesinde kurmu olduu
154/34.5 Kv’lk alt tesisi ile iletim sisteminden “1 Nolu
iletim tarifesinden” elektrik alrken imdi ise serbest piyasadan
daha ucuza elektrik temin etmeye
balamtr. Nisan 2010 itibari ile
sanayi müterimize, snrlarmz
dndaki Bakent EDA müterisi
olan bir sanayiciye göre %20 daha
ucuza elektrik verilmektedir. Bu
indirimli elektrikten ticari müterilerimiz de %10 indirimle elektrik
alarak faydalanmaktadrlar.
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“Markalamak farkllamaktr”
ki ayr
paylam

Arzu AKAY

KOSGEB ve Reklam Verenler Dernei (RVD) arasnda KOB’lerin
reklam ve kurumsal kimlik konularnda bilinçlendirilmesine yönelik
olarak daha önce yaplan protokol çerçevesinde düzenlenen,
“Rekabet Üstünlüü Ve Markalama” konferans Ankara Bilkent
Otelde verildi. Konferansa çok sayda KOB yöneticisi katld.

1

3 Mays’ta Fatih Üniversitesi Büro Yönetimi
ve Yönetici Asistanl örencileriyle deneyim
paylammz oldu. Paylam konumuz müteri
ilikileri yönetiminin kendi alanlarnda nasl salanabilecei ile ilgiliydi. Her mezun, mezun olduu alanda
çalmad için, aldmz eitimler okul bahçesinde
kalacak m sorusunu tarttk. Diplomasnn paralelinde meslek edinmeyenler ilk 2-3 yl ald eitimden uzak hissediyor kendini. Ancak belli bir zaman
sonra, ald eitimin izlerini yakalamaya balyor
ilerinin üzerinde. Yönetici asistanl yapmayan,
sat sektöründe çalan bir kii, takvimine uygun
görümeler yaptn, tekliflerini eksiksiz dosyaladn,
yedeklemelerini ihmal etmediini bir süre sonra fark
ediyor. Bu oturmu sistemin, ald eitimin uzants
olduunu zamanla anlyor. Bize deer katacak ne
alyorsak, ne ediniyorsak hayatmzn her evresinde
gizli de olsa izlerini tayoruz.
Örencilerle Müteri likileri Yönetimini yorumlarken; bu kavramn mühendislik, tp, hukuk gibi çerçeveli zemini olmadn, tüm i alanlarnda memnun
müteri salamak adna uygulanmas gereken bir
politika olduunu tarttk. Hangi görevde olursak olalm, bulunduumuz yere iyi izler brakmann
yolunun; kendi sahamz dinlemek ve duyduumuz
sesleri doru yorumlamak olduunu vurguladk.
Keyifli bir paylamd, üzerinden çok zaman
geçmese de merakla bakan birçok gözle bir arada
olmak renk katt bize.
Yazmn devamnda Ocak ayndan itibaren hazrlandmz bir etkinlikten söz etmek istiyorum;
Ostim OSB karnca mevsimine girmi bulunuyor.
Ulusal Kongre hazrlklar tamamlanmak üzere, gazetenin bu saysnda çar ve duyurular yaplaca için
çok detaya girmeyeceim. Üniversite-Sanayi birlii
Kongresi “ülkemin beyin insan ile ülkemin zanaat
insan bir araya gelsin, iyi eyler olsun” diyebilen
herkesi buluturacak bir kongre olacak. Türkiye’nin
tüm Mühendislik Fakültelerinden ve Sanayi Bölgelerinden bu ie gönül vermi yetenekler bu kongrede
yer alacak. Bu güne kadar üniversite ile sanayi
hangi noktalarda bulutu, hangi noktalarda buluamad, teknoparklar ve dier kurulular bu ibirliinde
hangi konumda? Tüm bunlar ilk sahiplerinden dinleyeceimiz, amaç o ki, var olan bir üste tayabileceimiz bir frsat olacak.
Tarihler; 3-4 Haziran.

K

OSGEB Bakan Mustafa Kaplan ve RVD Yönetimi Kurulu Bakan
Ahmet Pura’nn açl konumalar ile balayan toplantda
iki panel düzenlendi. KOSGEB
Bakan Kaplan konumasnda
desteklerin nitelik ve niceliklerini artrmaya çaltklarn belirtirken, marka, patent ve faydal modeller için oluturduklar
yeni destek mekanizmasn bu ay
içinde açklayacaklarn söyledi.
RVD Bakan Pura ise sanayi ve
ticarette yüzde 90’nn üzerinde
pay sahibi olan KOB’lerin interaktif sahada yeterince yer almadklarn söyledi. Pura, yaplan
bir aratrmada ancak her dört
KOB’den birinin Web sayfas
olduunu, %74’ünün web sayfa-

letirdi.
kinci panel ise, “Tüketici Ve
Pazar Anlamak, Rekabet çin
Markann Gücü” temas üzerine yapld. Bu bölümde DYE
Danmanlk Yöneticisi Murat
Yurdda,
“Farllamak, Doru  Ortaklaryla Çalmak”,
Bakent Üniversitesi Öretim
Üyesi Prof. Dr. Tamer Müftüolu “Global Rekabet Ve Türk
KOB’lerinde Rekabet Üstünlüü”, Türkiye  Bankas Kurumsal letiim Müdürü Suat Sözen
“Türkiye’nin Bankas Olmak,
Cumhuriyetle Yat Bir Markann Öyküsü”, Procder&Gambl
Ürün Müdürü Orçin Kelleci,
“Rekabetçi Piyasada Yeni Marka Lansman” konularnda sunum yaptlar.

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

Biz hazrlklarmz sürdürüyoruz. Asl görev sizlerde,
katk ve terifleriniz ülkemiz yarnn gücünü artracaktr.
ÇOK OKUMALI
Deliler ve Dahiler
Gerhard Schröder, Gerhard Venzmer
OMNA Yaynlar
“Deha yaama gücünün yaratc bir biçimidir, hastalkta hissedilir. Hastalktan ilham alr”.

s kurmay düünmediini, sadece %59’unun mail adresi bulunduunun saptandn belirterek,
“Kobi’ler yenilie açlarak gelecee hazr olmal” dedi.
“Markann Katma Deeri”
temal ilk panelde DYE Danmanlk Yöneticisi Murat Yurdda, “irketler Ve Bir Ülke çin
Güçlü Markalara Sahip Olmak
Neden Önemlidir”, Arçelik Pazarlama Direktörü Murat ahin,
“Marka Baars Ve Markalama Tecrübeleri”, Türk Telekom
Pazarlama Ve letiim Direktörü
smail Bayazt, “Yarna Yatrm
Marka le Balar”, TEKNOSA
Pazarlama Direktörü Kadircan
Erkralp, “Marka Yaratmak Büyütmek Ve Büyümede Markann
Gücü” balkl sunumlar gerçek-

T

ürkiye Tekstil Sanayi
verenleri Sen-dikas
(TÜTSS) Bakan Halit Narin, Ankara’ya tevik ve
destek için giden i adamlarn
sert bir dille eletirerek, “Siz

neden fabrikalarnz brakp
Ankara’ya gidiyorsunuz? Bu
kadar bo vaktiniz var m” diye
sordu. 3. Moda, Tekstil Hazr Giyim Konferans ve Sergisi’nde
konuan Narin, yatrmlarn da
yurt içinde kalmas gerektiini
söyledi. Narin, unlar söyledi:
“Bilgilerinizi götürüp öbür ülkelere brakmayn. Bu Türkiye’yi
zayatr. Siz gitmeyin, istiyorlarsa onlar gelip yatrm
yapsnlar. Biz bir Çin deiliz
ama Avrupal’nn yapamad-

n yapan bir milletin fertleriyiz.
Ayrca Ankara’dan unu alalm,
Ankara bunu yapsn demekten
de vazgeçmeliyiz. O zaman daha
hzl büyürüz. Biz çaltkça Ankara zaten bizim yanmzda olur.
Siz neden fabrikalarnz brakp
Ankara’ya gidiyorsunuz? Bu kadar bo vaktiniz var m? Sayn
Babakan kriz bizi teet geçti
diyor. Ama hepsi teet geçmedi. Ama güzel büyüme hzmz
kesmeyelim. Bilgilerimizi kendimiz paylaalm.”
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Ekip Üyesi mi?  Arkada m?

B

ir irketin en önemli kayna ya da
belki de son zamanlarda söylendii
gibi “kymeti” olan çalanlarn gerçek anlamda ‘deer’ yaratabilmeleri için ayn
hedefe birbirini destekleyerek komas gerekiyor. En doru kiileri seçmek, yetkinlik ve
yeteneklere göre pozisyonlara yerletirmek
iyi bir ekip yaratmak için her zaman yetmiyor.
irket içinde, çalanlarn birbirine kar yaklam, sorumluluk paylam, destekleyici
tavr vb. doru kiileri seçmek kadar kritik
bir baar faktörü...
Bu nedenle ekip kurmak, aslnda hepsi
ve her eyden daha fazlas anlamna geliyor.
Peki, sizin irketinizdeki çalanlar gerçekten
iyi birer ekip üyesi mi? Yoksa yalnzca i
arkadalar m? Ortak amaçlar için biraya gelmi, tanmlanm i süreçleriyle hareket eden,
2 kiiden fazla topluluk olarak tanmlanan
ekip kavramnn i dünyasndaki açlm ise
biraz daha fazla anlam içeriyor. Performans
yönetiminde çok önemli bir role sahip olan
ekip çalmas, irket enerjisinin amaçlar
dorultusunda kullanlmasn ve rekabet
avantaj yaratmasn salyor. Dolaysyla iyi
bir ekip kurmak, baarnn yars demek!
yi bir ekip kurmak için ise baz temel
özelliklerin altm çizmek gerekiyor. Öncelikle bir ekipteki üyelerin birbirini tamamlayan
yetenek ve becerilere sahip olmas gerekiyor.
Bunun yannda bir topluluu ekip yapan en
önemli özellik ise ortak bir amaca ulamak
için ayn ölçüde sorumluluk tamak... Aksi
halde o ekibin yüksek performans göstermesi
pek mümkün olmuyor. Balta-Balta Yönetim Eitim Danmanlk Merkezi Kurucusu
Prof. Dr. Acar Balta, sorumluluun ekibin
baarsn dorudan etkilediini belirterek,
öyle devam ediyor: “Ekip bir bütün halinde
hareket ettii zaman baarl olabilir. Bir ekibi
oluturan tüm üyeler yaptklar iten heyecan

ekip içindeki en önemli görevlerinden biri
her sonuç karsnda tüm üyelerin ayn oranda
pay aldklarn hissetmelerini salamak...

Baarl bir ekip için gerekenler

duymal, birbirlerini zorlamal ve baarda
olduu kadar baarszlkta da sorumluluu
üstlenebilmelidir. Eer bir ekip baarsz olduunda birbirlerini suçlamak yerine sorumluluu üstlenip, bunun nedenlerini birlikte
aratrrsa ite o zaman bir sonraki projede
çok daha yük-sek performans gösterebilir.”

Liderin Ekip çindeki Yeri
Balta’n da dikkat çektii gibi iyi bir ekip
oluturmak için insanlar iyi okuyabilmek
gerekiyor. Bunun yannda ekibi kurmak,
salkl ileyecei anlamna gelmiyor. Ekibi
oluturmak kadar, yönetimi de ayr bir özen
ve mesai gerektiriyor. te bu noktada liderin
fonksiyonlar önem kazanyor. Balta, yöneticinin deer sistemi, i becerisi ve iliki kurma yeteneinin ekibin performansn dorudan etkilediini belirterek unlar söylüyor:
“Yönetici ekibin potansiyelini performansa
çeviren kiidir. Bunun için de ekip üyelerinde
ortak amaç dorultusunda heyecan yaratmas, güçlü yanlarna odaklanarak kendilerini
deerli hissetmelerini salamas, onlara örenme ve geliim imkan sunmas gerekiyor.”
Salkl bir ekip çalmasnn temeline güven
duygusunun oturduuna dikkat çeken Balta,
güvenin tesis edilememesi durumunda, çal-

H

zl ehirleme ve nüfus art ile
birlikte krsaldan kentlere göçün
sonucu olarak konut ve istihdam
alanlar oluturulmas için arsa üretimi yaplmas doal bir süreçtir. Ancak, bu
süreçte yaanan haksz kazançlar var
olan adaletsiz dalm derinletirmektedir.
Sözünü ettiimiz arsa üretimi; istihdam
ve konut alanlar yaratlmas sürecinde
kafamda oluan kimi sorular yantlamaya
çaltm:
MAR RANTI NEDR?
CEVAP: mar rantn tek bir cümle ile
tanmlamak imkânszdr. Ancak genel tabir
olarak; planlama ile ilgili kanun, yönetmelik mevzuat ve planlama ilkeleri bal
altnda bulunan kriterlerin bir veya bir
kaçnn deformasyona uratlarak haksz
kazanca yol açmak, denilebilir. “Haksz
kazanç” tabirini açarsak, ekonomik verilerin özellikle gayrisafi milli hâsla art
orannn üstünde arsa üzerinde fiyat art
gerçeklemesidir. Örnein; 100 liralk geliri ile ylda 20 lira kazanabilen bir esnaf,
iletmeci ve yatrmcnn arsa alm satm
ile 300 lira kazanabilmesidir.
BR TAINMAZ VEYA BR ALANIN
TAMAMINDA MAR RANTI BELRTLER NEDR?
CEVAP: Fiziki olarak yap yükseklii, oturum alan veya binann gösterili olmas
imar rantnn kesin belirtisi deildir. Her

ma ortamndaki ilikilerin ve buna bal olarak verimliliin olumsuz etkileneceini ifade
ediyor. Güveni salamann ekip liderinin
görevi olduunu belirten Balta, bu noktada
öncelikle liderin kendisine olan özgüvenin
tam olmas gerektiine dikkat çekiyor.
Ekibin salam temellere dayanmasn
salayan bir dier lider özellii ise liderin
yö-neticilik dozu... Ekip çalmas, her ne
kadar kendi içinde bir hiyerari tasa da liderin ekibe kar kendini onlardan biri olarak
hissettirmesi baar için önem tayor. Liderin ekip ile aktif olarak çalmas, katlmc
olmas ve görüler e deer vermesi motivasyonu olumlu etkileyerek dier ekip üyeleri
arasndaki uyumu perçinliyor. Ancak bunun
yannda zaman zaman geri çekilerek dier
üyelerin baarlarn ortaya koymalarn salamas da gerekiyor.
Ekibin her zaman her konuda ayn düünceye sahip olmas pek mümkün deil.
Zaman zaman kir çatmalarnn olmas
ekibin doasnn bir parças olarak gösteriliyor. Ancak liderin bu durumlarda anlamazlklar ve kart görüleri çok profesyonelce
yönetebilmesi önem tayor. Liderin tarafsz
olmas, bir krin neden reddedildiini gerekçeleri ile yapc bir üslupla tüm ekip üyeleri
ile paylamas gerekiyor. Yan sra, liderin

mar rant hakknda
soru – cevap
rfan TORUL
Ostim OSB mar ve
Altyap Md. Vekili

zaman geçerli olmamakla birlikte sadece
bir ipucu olabilir. Ekonomik göstergeler
imar rantn iaret eder. Yani tarla iken
metrekaresi 30 lira olan bir arsa imar
planndan sonra bir yl içinde metrekaresi
300 liraya alnyorsa orda soru iareti vardr. Eer bin liraya alnyorsa soru iareti
yoktur. Soru sormaya bile gerek yoktur.
HER DEER ARTII MAR
RANTINI MI ARET EDER?
CEVAP: Hayr. Burada kriter mar Plan
hazrlklarnn yaplmas ve bitirilmesi dönemini de içine alan 1 yllk süreçte fiyattaki
oransal deiimdir. mar planlar yaplan
bir alann ehrin büyüme hzna uygun bir
ekilde merkezlemesi yllar almaldr. Çok
ksa sürede bu merkezleme yaandysa
yine “imar rant” oluumundan kuku duymak yersizdir.
LK 3 CEVABA GÖRE EMLAK SEK-

TÖRÜNÜN MAR RANTINA DAYALI
OLDUU SONUCU ÇIKAR MI?
CEVAP: Çkmaz. Ancak oransal yaklam
imar rantnn çok yaygn olduunu ortaya
koyar. Bu iten en çok pay alan sektör
tabi ki emlak sektörüdür.
GECEKONDULAMA MAR
RANTI DOURUR MU?
CEVAP: Üzülerek söylemek gerekir ki
gecekondulama imar rantn douran
balca sebeplerdendir. Özellikle hazine
arazileri veya mülkiyetsiz araziler üzerinde kurulan gecekondularn yerine u an
yükselen binalardan hiç yoktan onlarca
daire sahibi olan bu gecekondu sahiplerinin hakl bir kazanç elde ettiklerini
söylemek mümkün deildir.
LK BE SORUYA VERLEN CEVAPLAR MAR RANTININ NE OLDUUNU

Uzmanlar, baarl bir ekip kurmak için
yaplmas gerekenleri öyle sralyor:
* Hedef birlii salanmal.
* letiim altyaps kurulmal.
* Performans göstergeleri belirlenmeli ve
ekibe açklanmal.
* Ara hedeere ulaldnda ekip olarak
kutlama frsatlar yaratlmal.
* Ortak eitim sürecine önem verilmeli.
* Ekiplere verilen yetkiler zaman içerisinde,
ekip performans iyiletikçe artrlmal.
* Kurumsal tevik sistemleri de ekip performansn artrc ekilde yaplandrlmal.
* Ekip yeni üyelerle zenginletirilmeli.
Kötü ekip üyesinin fark etmeniz gereken
ortak özellikleri ise unlar:
* Saldrganlk.
* birlii yapmaktan kaçnmak.
* Toplantlara mazeretsiz ve habersiz katlmamak.
* lgisiz konular hakknda çok fazla konumak.
* Dikkati çekmek ya da tannmak için rekabet etmek.
* Dier üyeleri hareket ve tavrlaryla küçümsemek.
* Kinayeli sözlerle üyelerin kiiliine saldrmak.

Kaynak:
KobiFinans Dergisi 26. Say
AYDINLATMIYOR. DAHA KAPSAMLI
BR AÇIKLAMA YAPILABLR M?
CEVAP: marsz bir alandan imarl bir
alana geçi sürecinde elde edilen kazancn
bir içinin, bir doktorun, bir mühendisin
veya bir ticaret erbabnn onlarca yl boyunca kazanaca miktar bir anda kat be kat
katlamas imar rantdr. Sahip olunan bir
arsann inaat alan katsays 1 iken ayn
arsann bir bakasna satldnda orann 2
olarak deimesi imar rantdr. Tarla vasfl
arazilerin imar planndan önce sudan ucuza alnp, %100 orann bile aan oranlar
ile imar planndan sonra satlmas imar
rantdr. Tek bir yolun snr tekil ettii iki
ayr imar plan alanlarndan birinde 15 –
20 katl binalar yaplrken dier tarafta 3
kattan fazlasna müsaade edilmemesi imar
rantdr. Emek sarf etmeden arsa sahibi
olmak imar rantdr. Hazine arazisi ve ya
mülkiyetsiz arazi üzerine kaçak olarak yaplp, af ile tapu sahibi olmak daha sonra da
bu gecekondunun yerine yaplan binadan
1 veya daha fazla daire veya iyeri sahibi
olmak imar rantdr.
Ülkemizde imar rant maalesef çok
yaygndr. Emek sarf etmeden para kazanmann üretim üzerinde atalete yol açmayacan kimse garanti edemez. Konut
ve iyeri edinme durumunun arsa fiyat
yükseklii nedeni ile sekteye uramamas
gerekir. Her alan memlekete üretecei katma deer kadar pahal olmaldr.
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te 10 saatte bir can kayb
TMMOB Makina n, 1 milyon 865 bin 295 gün geçici i
görmezlik olutuunu ifade etti.
Mühendisleri Odas Yönetim
 kazalarnn yüzde 16.5’inin birinci i
Kurulu Bakan Ali Ekber saatinde, yüzde 46’snn ilk üç saatte yaÇakar, ülke genelinde andn kaydeden Çakar, “Sigortallarn
ilk bir ay içinde yaad kazalarn toplam
yaklak her 7 dakikada bir kazalara oran yüzde 8’dir.  kazalarnn
i kazas meydana geldiine yüzde 39’u bir ay ile bir yl aras çalangerçekleti. Yeni ie giren her 100
dikkat çekerek, her 10 larda
kiiden 47’si ilk bir yl içinde i kazas
saatte bir çalann yaamn yaad. Bu durumun temelinde i sal
kaybettiini, her 6 saatte bir ve güvenlii önlemlerinin yetersizlii ve
bu konuda eitim almam personele i
çalann ise sakat kaldn ba yaptrlmas bulunmaktadr” dedi.
kaydetti. Çakar, Türkiye’nin
2008 ylnda i kazalar ve  kazalarnn ve meslek hastalklarnn maliyeti 38 milyar
meslek hastalklarna toplam
 kazalar nedeniyle yaplan dolaymaliyeti 38 milyar TL
l harcamalar, dorudan harcamalarn 4
harcadn ifade etti. ile 10 kat arasnda gerçekletiini ifade

T

MMOB Makina Mühendisleri
Odas Yönetim Kurulu Bakan
Ali Ekber Çakar, ülke genelinde yaklak her 7 dakikada bir i kazas
meydana geldiine dikkat çekerek, her 10
saatte bir çalann yaamn kaybettiini,
her 6 saatte bir çalann ise sakat kaldn kaydetti. Çakar, Türkiye’nin 2008 ylnda i kazalar ve meslek hastalklarna
toplam maliyeti 38 milyar TL harcadn
ifade etti.
Çakar yapt açklamada, SGK verilerine göre 2008’de 72 bin 963 i kazas
ve 539 meslek hastal vakasnn yaandn belirterek, 866 çalann yaamn
yitirdiini, bin 694 çalann sakat kald-

eden Çakar, “Bu nedenle sosyal güvenlik sistemi maliyeti büyük meblalara
ulamaktadr. Gelimekte olan ülkelerin
i kazalar ve meslek hastalklar maliyetleri, GSYH’lerinin yüzde 4’ü tutarndadr. Buna göre Türkiye’nin 2008 yl i
kazalar ve meslek hastalklarnn toplam
maliyeti 38 milyar TL’dir” dedi.

Çözüm önerileri
Çakar, i sal güvenliinin salanmas için u önerilerde bulundu:
• verenlerin çkarlar dorultusunda esnek/kuralsz çalmay, içileri baka iverenlere kiralamay, taeronlatrmay yasal
klan; kdem tazminatlar, fazla mesai ücacinar@etik.com.tr



nternete girildiinde, ticari ad
(trade name) olan binlerce
mühendislik malzemesi ile karlamak mümkün. Bu binlerce
malzemeden birçou da her gün
satn aldmz, çeitli imalatlarmzda
kullandmz türden malzemeler.
Bunlardan bir kaçn, hemen bir
çrpda saymak olanakl: Böhler,
inconel, kestamid, kevlar, molykote,
polimer, teflon, durez ve daha yüzlerce, ticari ad olan baka malzemeler. lgili olanlarn adlarn görür
görmez ne olduklarn bilecekleri bu
türden malzemeler, isimleri koruma
altna alnm, ticari malzemelerdir.
Bu malzemelerin ortak özellikleri
ise, yüksek katma deerli mühendislik ürünlerinin yapmnda kullanlyor olmalardr. Her biri, uzun
ARGE çalmalar yaplarak önce
laboratuarlarda gelitirilmi, daha
sonra da endüstride kullanlmaya
balanm. Bilinen ticari malzemelere göre daha nitelikli olmalar
nedeniyle fiyatlar da çok daha yüksek. Bunun için de buluçularna ve
bu buluçularn ait olduklar ülkelere
çok kazandran malzemeler.
Ülkemiz endüstrisinin de pek
çok alannda kullanlyor bu malzemeler. Bizler bunlar çou kez
hatr saylr bedeller ödeyerek satn
alp kullanyoruz. Çünkü gerçekten iyi ve nitelikli bir ürün ortaya
çkarmak için bu malzemelerden
kullanmamz gerektiini biliyoruz.
Ancak, teknik insanlar olarak,
çou zaman da ‘bizde neden üre-

retleri ve sendikal hak ve yetkileri budayan
4857 sayl  Yasas yerine bütün taraarn katlm ile demokratik, i güvencesi
ve i güvenliinin birbirini tamamlad,
tüm çalanlar için insana yakr norm ve
standartta yeni bir i yasas hazrlanmal,
mevzuat uluslararas normlar dikkate alarak yenilenmelidir.
• 50’den az içi çaltran iyerlerinde ‘
Sal ve Güvenlii Birimleri’nin kurulmas yasalarla güvence altna alnmal;
SG bütün sektör, iyeri ve çalanlar kapsamaldr.
•  Güvenlii Mühendislii kavram,
yeni bir yönetmelikle yeniden tanmlanmal, 50’den fazla içi çaltran sanayi
iletmelerinde “tam zamanl”  Güvenlii Mühendisi çaltrlmas zorunlu hale
getirilmeli; TMMOB’ye bal ilgili Odalar etkin denetim ilevi üstlenmelidir. 
Güvenlii Mühendisleri ücret yönünden
iverene bal olmamal, ücret çizelgeleri
Bakanlk ve TMMOB’ye bal ilgili meslek odalaryla birlikte belirlenmelidir. 
güvenlii mühendisi, iyeri hekimi, iyeri
salk memuru ve hemirelerin mesleki

Bizi Çalmak
Kurtarr

Atilla ÇINAR
Makine Mühendisi

tilmiyor bunlar’ diye düünmekten,
hayflanmaktan kendimizi alamyoruz. Konuyla ilgili girdiimiz tartmalar ise çou kez ARGE çalmalarna verilen önem ve destein az
olduu saptamasyla sona eriyor.
çimizden bazlar ise, ite bu türden çok kullanlan, nitelikli, nitelikli
olduu için de pahal malzemelerin
ülkemizde de üretilebilmesi için
çaba gösteriyorlar. Ancak böyle
çabalarn içinde olmak ayn zamanda maddi ve manevi birçok sknty
göüslemeyi de göze almak demektir. ARGE çalmalarnn uzun süren
bedeli yüksek çalmalar olmalar
nedeniyle, kaynaklarn snrl olduu
ülkemizde maddi skntlar kaçnlmazdr. Ancak maddi skntlarn
yannda manevi sknt ve kstlar
da eksik olmaz. letmelerde çou
yöneticiler, malzemenin bir an önce
ilenip ürüne dolaysyla da paraya dönümesi için acele ederken
ve bunun için hazr malzeme alp
kullanma kolayl dururken, kimse

bir mühendisin peinde kotuu,
olup olmayaca belli olmayan malzemeye güvenmek istemez. Böyle
çalmalarda doal olarak yaanan
baarszlklar baa kaklr, aratrmac yalnz kalabilir.
Tüm bu skntlara karn içimizden bazlar yine de ylmaz. Tüm
maddi ve manevi skntlara göüs
gererek zihnindeki malzemenin
peinde gece gündüz yorulmadan
koar. Tpk ulusal kurtulu savamzn sonrasnda balatlan uygarlk
mücadelesinde yer alan ve onca
yoksulluk ve olanakszla ramen
çelik çan yakalamay baaran
kahramanlar gibi.
Ben, bundan 20 yl kadar
önce, daha genç bir mühendisken yeni çalmaya baladm
ROKETSAN’da böyle bir mühendis
ile karlamtm. Bu arkada ile ilk
karlatm gün, masasnn önündeki bir çkartma dikkatimi çekmiti:
Orada, ‘bizi çalmak kurtarr-Çehov’
yazyordu.

bamszlklar salanmaldr.
• Orta öretimden balanarak eitim
ve öretim müfredat, SG’yi de içerecek ekilde yeniden düzenlenmeli, bütün
okullarda SG eitimi yaplmal, üniversitelerin ilgili fakültelerinde SG kürsüleri kurulmaldr. -Meslek hastalklarna
ilikin çalmalar gelitirilmeli, meslek
hastalklar hastaneleri ilevine uygun
olarak yaplandrlarak yaygnlatrlmaldr. Meslek hastalklaryla ilgili kamusal bir eylem plan uygulanmaldr.

Üç sözcükten oluan bu tümce
beni etkilemiti. Yllarca zor zamanlarda hem kendimi hem de sürecin
içindeki dier insanlar heyecanlandrmak için kullandm bu sözleri.
Çou zaman oturarak bir kurtarc
bekleyen insanlarmz kendisine
getirebilecek etkili bir uyaran olarak
düündüm.
Bu etkili üç sözcükten oluan
cümlenin cümlenin yaptrlm
olduu masa bir mühendise aitti:
ROKETSAN’dan Kimya Mühendisi
Sinan Hatipolu. Sinan Hatipolu
masasnn önüne hiç çkmayacak
ekilde yaptrm olduu bu sözleri yaamna aynen geçirmi, çok
çalm, yurt dndan temin edilen
baz malzemelerin yerli kaynaklar
kullanlarak üretilmesi için uram
ve baarl olmu bir arkadamzd.
Çalkanl, eksilmeyen azmi, zekas, tüm bunlarn yannda etrafna
nee de saçan kiilii ile unutulmaz
bir insan ve gerçek bir yurtseverdi.
Ülkemiz, Sinan Hatipolu’nu
geçtiimiz Nisan aynn 27’sinde,
hiç beklenmeyen bir anda kaybetti.
Sinan girdii komadan geri gelmedi
ve sonsuzluun yolcusu oldu.
Bu isimsiz kahraman burada anarken, birçok genç mühendisin onun
yolundan gideceine, insanln ve
ülkemizin güzel gelecei için çalacana inanyorum.
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“ garantisiz” meslek kurslarna 3.5 milyar harcand
stanbul Serbest

alndnda yllk kira ödemesinin de 324
milyon olduu görülüyor.

Muhasebeci Mali Müavirler

-kur’dan 22 bin
kiiye istihdam garantisi

Odas’nn(SMMMO)
aratrmasna göre Türkiye
son 1 ylda mesleki kurslara
3.5 milyar TL harcarken,
kurslara katlan 2 milyon
kiiden sadece 22 bini 569’u
i garantisine kavutu.

G

eçen yl Türkiye  Kurumu’na
(-Kur) yeni meslek edinmek
için bavuranlarn says bir önceki yla göre yüzde 500 artarak 181 bin
900’e çkarken, söz konusu kurslara krizde iini kaybedenlerin yan sra, bugüne
kadar çalma hayat içinde yer almayan
kiilerin de ilgisinin artt gözlendi.
-Kur, 2009’da mesleki eitim için
bütçesinden 500 milyon TL’ye yakn kaynak ayrd. Devletin meslek edindirmeye
yönelik harcad 1 yllk kaynak da 1 milyar 500 milyon TL’ye ulat. Kendi çabasyla bütçesinden pay ayranlarn meslek
kurslarna harcad 1 yllk rakam 2 milyar TL’yi buldu. 300’e yakn branta eitim veren kurumlarda en çok tercih edilen
mesleki eitim kurslar ise bilgisayar ve
bilgisayara bal meslekler olarak dikkat
çekti. Kursiyerlerin yüzde 25’ini üniversite mezunlar oluturdu. Mesleki eitim
kurslar, ekonomiye hareketlilik getirirken, isiz eitmenler için de istihdam olana yaratt.
SMMMO “siz Kursta” aratrmas,
ekonomik krizde iini kaybedenlerin yeni
meslek edinmek için kurslarn kaplarn
andrdn ortaya koydu. Bugüne kadar
çalma hayat içinde yer almayan kiilerin

de kurslara youn ilgi gösterdiini saptad.
SMMO’nun -Kur, halk eitim merkezleri, belediyeler ve özel dershanelerin verilerinden yararlanlarak yapt “Türkiye
Kursta” aratrmasna göre 2009 ylnda
meslek edindirme kurslarna giden kii
saysnda patlama yaand. Krizde isiz
kalan, kursa kotu. Sadece -Kur kurslarna 2009’da yeni meslek edinmek için
bavuranlarn says 2008’e göre yüzde
500 artarak 31 bin 927’den, 181 bin 900’e
çkt. -Kur’un verilerine göre 2004’te bu
rakam bin 641 kii düzeyinde seyrediyordu. Kursiyerlere günlük 15 TL tevik verilmesi de ilgiyi artrd. Kurslara öncülük
eden -Kur, 2009’da mesleki eitim için
bütçesinden 500 milyon TL’ye yakn para
ayrd. Devletin meslek edindirmeye yönelik harcad 1 yllk kaynak da 1 milyar
500 milyon TL’ye ulat. Kendi çabasyla
bütçesinden pay ayranlarn meslek kurslarna harcad 1 yllk rakam 2 milyar
TL’yi buldu. Böylece ekonomik krizde
yeni meslek aray için yaplan son 1 yllk
harcama 3.5 milyar TL oldu. 300’e yakn
branta eitim veren kurumlarda en çok
tercih edilen mesleki eitim kurslar ise

bilgisayar ve bilgisayara bal meslekler
olarak dikkat çekti. Kurslarn dier gözde
meslekleri arasnda emlak danmanl,
emlak brokerlii, bankaclk, pazarlama,
sat yönetimi, cilt bakm, kuaförlük, açlk, cam mamul imalatçs ve elektrik
panosu montörü gibi meslekler yer ald.
Kursiyerlerin yüzde 25’ini üniversite mezunlar oluturdu.

Kurslar ekonomiyi canlandrd
Mesleki eitime hz verilmesi sadece
eiticileri deil, sanayiciyi ve eitim verilen mekan ayarlayan araclar da sevindirdi. Mesleki eitim için gerekli olan araç ve
gereçlerin teminine yurt genelinde en kaba
hesapla yaptmz hesaplamaya göre
yaklak 270 milyon TL harcand. 30 bin
eitmenin en az üç farkl eitim yerinde
verdii eitim baz alnarak yaplan hesaplamada, 90 bin eitim yeri için ortalama 3
bin TL’lik eitime konu makine ve ekipman alnd.
Bunun da maliyeti yaklak 270 milyon
TL olarak hesapland. 90 bin eitim yeri
için en düük kira rakam olan 300 TL baz

Kurslar, i garantisini de beraberinde
getirmiyor. -Kur’un düzenledii kurslara katlan kursiyerlerin sadece yüzde
12.40’lk ksm istihdam garantileyebilmi durumda. 159 bin 335 kiinin ise ald
eitimler ve sertikalar kendi kaderlerine
terk edilmi bulunuyor. Özel kurslarda eitim alan kursiyerlerin de durumu istihdam
açsndan bakldnda pek parlak deil.
Özel kurslar Milli Eitim Bakanlna
bal ve tpk devlet destekli meslek kurslarnda olduu gibi kiiye çraklk eitimini tamamlama imkân tanyor. Kiinin
meslee ilikin belgeleri tamamlamas
için MEB’in açt yeterlilik snavlarnda
baar göstermesi gerekiyor. Zorlu snav
maratonu sonucunda kursiyerlerin yüzde
70’i mücadeleden vazgeçiyor.

7 ylda 3 milyar TL
isizlik ödenei ödendi
ssiz kalanlara ödenen isizlik ödenei 7
ylda 3 milyar 22 milyon TL oldu. 2010
Ocak aynda isizlik ödeneinden faydalanmak için 55 bin 111 kii bavururken,
ssizlik Sigortasnn uygulamaya balad
Mart 2002 tarihinden 31 Ocak 2010 tarihine kadar sisteme 2 milyon 108 bin 714
kii bavuruda bulunurken, 1 milyon 808
bin 14 kii ssizlik ödenei almaya hak kazand. Mart 2002 tarihinden 31 Ocak 2010
tarihine kadar toplamda ise toplamda 3
milyar 22 milyon 892 bin 180 TL ödeme
gerçekletirildi.

ODEM’DEN SG haftasnda risk analizi çaltay

4-10 MAYIS  Sal ve Güvenlii Haftas kapsamnda Ostim’de ücretsiz
“Risk Analizi Çaltay” gerçekletirildi. Ostim  Sal ve Güvenlii
Merkezi üye iletmelerin ve dier bölge iletmelerinin katld çaltayda
iletmelere mevzuatta yer alan gereklilikler konusunda bilgilendirme yapld.

A

yrca katlmclarn kendi
iletmelerinde  Sal ve
Güvenlii açsndan çalma
ortamlarnda mevcut riskleri deerlendirmede kullanabilecekleri yöntemler
ve uygulanacak sistemler ile ilgili bir
de çaltay gerçekletirildi.
Risk Analizi Çaltayna Ostim’den
BMS Birleik Makina, Alkan Makina,
Med Makina, Dora Makina, Palme
Makina, Çar Kazan, Na-Me, Hakan
Saç Metal, Lamasan Matbaa, Kartal
Metal Galvaniz, Aydn Motorlu Araçlar, Özel Renk  Otomotiv, Orhan Bobinaj, Zeta, Eko Teknik  Ve Çevre
Sal Labrotuvar, Bil-Plas Ltd ti,
Senkron Plastik A.. Ve Ünlü Kutu
rmalarndan çalanlar ve rma yetkilileri katld.
Firma katlmclar gerçekletirilen

çaltay için oldukça verimli ve faydal
bir çalma olduunu ve bundan sonraki faaliyetlerini daha bilinçli bir ekilde
gerçekletirebileceklerini ifade ettiler.
Katlmclara “Çalan çin Güvenli
Çalma El Kitaplar” ve “Önemli Güvenlik aretleri Posterleri”nin de datld çaltay sonrasnda ODEM Genel Müdürü Burcu Öztürk, risk analizi
çaltaynn Ostimli iletmelerin kendi
çalma alanlarnda mevcut riskleri
görmeleri, deerlendirmeleri ve bunlarn herhangi bir kaza vb. kötü olayla
sonuçlanmasnn önüne geçilebilmesi
açsndan önemli bir çalma olduunu
söyledi.
Öztürk ayrca, “Çou iletmenin bu
riskleri bilmesi ama çeitli nedenler ile
görmezden gelmeleri ya da gereklilikleri yerine getirememeleri yüzünden

kötü sonuçlar ortaya çkabilmektedir. Ancak alnabilecek basit önleyici
tedbirler ve düzenlemeler ile bunlarn
önüne geçmek oldukça kolay. Ostim
 Sal ve Güvenlii Merkezi aracl ile Ostimli iletmelerimiz bu çalmalar gerçekletirmek için hem çok
düük bir maliyet ödemekte hem de
SG çerçevesinde yaplmas gereken
yasal zorunluluk kapsamnda tüm faaliyetler rahatlkla yaplabilmektedir”
dedi. Ostim’de  Sal ve Güvenlii
konusunda rmalara verilmekte olan
hizmetler devam ediyor. Ostim SG
Merkezi Hizmetlerinden faydalanmak
isteyen iletmelerimiz ODEM ile iletiime geçebilirler.
letiim: 385 01 66 – 385 73 13
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Genel Fuar Takvimi
Fuarn Ad: 4.Denizli Auto Show 2009
Fuarn Tarihi: 18-23 Mays 2010
Yer: EGS Fuar ve Kongre Merkezi – Denizli
Fuarn Ad: 4.Proje, Mimarlk Dekorasyon, naat Sektör Fuar - 4.
Proje Fuar
Fuarn Tarihi: 20-23 Mays 2010
Yer: stanbul Fuar Merkezi Yeilköy
Fuarn Ad: YAPITECH 2010 9.Uluslararas Yap Ürünleri ve
Teknolojiler
Fuarn Tarihi: 20-23 Mays 2010
Yer: Trabzon Dünya Ticaret Merkezi
Fuarn Ad: 2.Tbbi Cihazlar, Hastane Demirbalar, Sarf Malzemeleri,
Labaratuar Ekipmanlar, Teehis Tedavi-Teknik Cihazlar Fuar
Fuarn Tarihi: 20-23 Mays 2010
Yer: ANFA Altnpark Fuar Merkezi – ANKARA
Fuarn Ad: INELEX 7.Asansör ve Asansör Teknolojileri Fuar
Fuarn Tarihi: 21-23 Mays 2010
Yer: Uluslararas zmir Fuar Alan STANBUL
Fuarn Ad: Yap ve naat Malzemeleri
Fuarn Tarihi: 26-30 Mays 2010
Yer: Çorum TSO Fuar Merkezi
Fuarn Ad: Adana 3.Otomasyon, Elektrik - Elektronik, Enerji Üretimi
ve Datm
Fuarn Tarihi: 02-06 Haziran 2010
Yer: Tüyap Adana Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi
Fuarn Ad: 3.Çukurova Üretim Teknolojileri Fuar
Fuarn Tarihi: 02-06 Haziran 2010
Yer: Tüyap Adana Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi
Fuarn Ad: Kap Fuar
Fuarn Tarihi: 03-06 Haziran 2010
Yer: stanbul Fuar Merkezi Yeilköy
Fuarn Ad: Autoshow 2010 2. Otomobil ve Yan Sanayi Fuar
Fuarn Tarihi: 05-13 Haziran 2010
Yer: ANFA Altnpark Fuar Merkezi
Fuarn Ad: Ankomak 2010- 18. Uluslararas  Makineleri, Yap
Elemanlar ve naat Teknolojileri
Fuarn Tarihi: 09-13 Haziran 2010
Yer: stanbul Fuar Merkezi Yeilköy
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Sektörün devleriANKOMAK 20010’da buluuyor.

A

NKOMAK 2010 Fuar 0913 Haziran stanbul Fuar
Merkezinde (CnrExpo)
gerçekleecek.
Ylda 180’in üzerinde fuar düzenleyen ITE Group Plc’nin Türkiye
Osi E Uluslararas Fuarclk tarafndan organize edilen, Türkiye

i makinalar sektörünün en büyük ve
saygn organizasyonu
ANKOMAK 2010,
18. Uluslararas 
Makinalar, Yap Elemanlar ve naat Teknolojileri Fuar’na ilgi
oldukça youn.
 ve inaat makinalar ve ekipmanlar sektörünün, hem
kamu hem özel sektör
müterileri ile bulumas için seviyeli ve
kaliteli bir ortam hazrlayan ANKOMAK FUARI, kullanclarn bir

çok makine, ekipman ve ürünü bir
arada, deiik alternatierde, görerek tercih yapabilmelerine imkan
tanyor.
2008’de gerçekletirilen ANKOMAK Fuar, inaat teknolojileri
ve inaat makineleri sektörünün dev
rmalarn, 30 bine yakn profesyonel ziyaretçi ile bir araya getirdi.
Açk ve kapal olmak üzere toplam
70.000 m2’lik bir alanda gerçekletirilen ANKOMAK 2008’e 27
yabanc rma dorudan katlm
gerçekletirdi. Fuarda, 250’nin
üzerinde rma, yaklak 750 marka
sergiledi.
Ostim Organize Sanayi Bölge
Müdürlüümüz; ÖZKARAO LU HDROLK, ARS ANKARA
RULMAN, BMR ve GÜLHAN
KAUÇUK rmalar ile fuara ortak
katlm gerçekletirecektir. Fuar
ziyaret etmek isteyen sanayicilerimiz için 12.06.2010 tarihinde
otobüs organizasyonu gerçekletirilecektir. Fuara giri davetiyelerini
ücretsiz Bölge müdürlüümüzden temin edebilir siniz.
rtibat:
Derya ERDOAN
385 50 90 - 1315
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Nakit ödeme tarihe karacak

Özinal, “Hedemiz 2025 ylnda nakit ödemelerin tarihe
karmas ve tüm ödemelerin kartlarla gerçeklemesi” dedi.

B

ankalararas
Kart
Merkezi(BKM) Genel
Müdürü Sertaç Özinal
1990 ylnda 13 bankann katlmyla kurulan ve bugün 26
üyesi bulunan BKM’nin, kartl
ödeme sistemlerinin gelecei
konusunda önemli bir misyon
üstlendiini belirterek, “Bugün
kartl ödeme sistemleri konusunda Türkiye bir çok Avrupa
ülkesinin de örnek ald bir dizi
yenilikler gelitiriyor. Teknolojinin en son nimetlerini ticaret ve
alveri dünyasnn hizmetine
sunuyor. BKM artk 5 yl, 10 yl
sonrasn deil 20-30 yl sonras
dünyann da gereklerine uygun
ürünler gelitirmek için öncülük
yapmaya devam ediyor” dedi.
BKM Genel Müdürü Özinal,
“Hedemiz 2025 ylnda nakit
ödemelerin tarihe karmas ve
tüm ödemelerin kartlarla gerçeklemesi” dedi.

rek u bilgileri verdi:
“Son 20 ylda, kredi kartlar % 6
bin, banka kartlar yüzde 1000,
ATM says yüzde bin 500 büyürken POS adedi de yüzde 110 bin
gibi çok büyük bir art kaydetti.
Alveri ve ATM’lerde toplam
12.6 milyar kere kredi kartmz
cüzdanmzdan çkarttk. Mevcut
110 milyon banka ve kredi kart
eer uç uca eklenirse dünyann
çevresini 22 kere dolaabiliyor.
Toplam kartlarn arlklar ise
bugün 550 tonu ayor.”

”Ayn kartla Kayseri’de
ve Londra’da otobüse
binilecek”
Kartl ödeme sistemlerinin
ayn yllarda Türkiye’de toplu
tamada da yaygn olarak kullanlacan açklayan Sertaç
Özinal, ”Kartlarmzla ülke ve
il fark olmakszn toplu ta-

malarda ödemelerimizi de yapabileceiz, Türkiye’de toplu
tamada kullandmz kart
dünyann her yerindeki toplu
tama araçlarnda da kullanabileceiz. Bugün belediyelerin
bir ksmnda bu uygulamalar
var. BKM olarak belediyelerle görümelerimizi sürdürüyoruz. Bu uygulamalar bankalar, uluslararas kartl ödeme
sistemleri, yerel yönetimler
ve BKM’nin de öncülüünde
bir standart kazanmal. Eer
bu standartlama salanrsa
Kayseri’de otobüse binerken
kullanlan bir ödeme kart
Londra metrosunda da, dier
toplu tam araçlarnda geçebilecek. Kartmz bu sayede
New York’tan Moskova’ya
kadar tüm toplu tama araçlarnda kullanabileceiz” dedi.

Kredi kart says
dünyann çevresini
22 kez dolayor
Ortak ATM uygulamas
sayesinde Türkiye’nin bütün
ATM’leri birletiini, bunun da
Avrupa’da, ortak bir merkez tarafndan yürütülen tek proje olduunu belirten Sertaç Özinal,
“Bugün Avrupa’nn gelimi
ülkelerinde bile bu ATM paylam Türkiye kadar gelime gösteremedi. Bu konuda Avrupa için
de iyi bir örnek oluturuyoruz”
dedi.
Son 20 ylda kartl ödeme sistemlerinin geliimini rakamsal
büyüklükler olarak da aktaran
BKM Genel Müdürü Özinal,
sektör cirosunun geçen 20 ylda
% 435 bin büyüdüünü belirte-

Boyner: Büyümede KOB denklemi önemli

T

ürk Sanayicileri ve adamlar Dernei (TÜSAD)
Yönetim Kurulu Bakan
Ümit Boyner, ekonomi yönetiminin büyümede KOB denklemine
samimiyetle eilmesi gerektiini
belirtti.
‘KOB-Kaytllk-Verimlilik’
balamndaTürkiye’niniçindebulunduu ülke grubundan ve AB örneklerinden farkllatna dikkat
çeken Boyner, bu farkllamann
Türkiye’nin lehine sonuç verecek ekilde giderilmesi halinde
Türkiye’nin gerçekten farkllaan
yüksek bir büyüme platosuna tanabileceini kaydetti. KOB’lerin
Türkiye’nin bir muhtemel ortagelir ülke tuzandan çkmasn da
salayacak olan açlma ön ayak
olabileceine iaret stratejisine
ihtiyaç duyulduunu belirtti.
Üretimin ölçek dalmnn

ve teknolojik gelime perspektinin bir veri olarak alndnda,
ölçein küçülme ihtimalini artrdna dikkat çeken Boyner, bu
durumun TÜSAD’n da 2010-11
programnda öncelikli yer alan
‘KOB’lerle büyüme’ unsurunu
son derecede kritik düzeye çkarttn ifade etti. Boyner, üretim
sürecine daha fazla katk salayacak KOB’lerin Türkiye’nin bir
muhtemel orta-gelir ülke tuzandan çkmasn da salayacak olan
açlmna ön ayak olabileceini
aktard.”
“Ölçülebilir bir KOB
stratejisine ihtiyaç var”
Boyner, amac, hede ve politikalar belirlenmi, ölçülebilir bir
KOB stratejisine ihtiyaç duyulduunu belirterek, KOB’lerin
heterojen bir yapda olduunu,
hepsine yönelik tek bir politika

yaklamnn yeterli olmadn
vurgulad. KOB’lerin gelimesi
için öncelikle, ciddi bir tasnife
ihtiyaç bulunduunu dile getiren
Boyner, stratejilerin, politikalarn,
hedeerin ise, bu tasnife göre belirlenmesi gerektiini vurgulad.

TÜSAD Bakan
Ümit BOYNER

Globalleen
Dünya ve Türkiye

Veli SARITOPRAK
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loballeme; siyasi,
ekonomik ve sosyokültürel deiimleri
ile uluslar aras ibirliklerini kapsayan çok yönlü
bir süreçtir. Siyasi açdan
globalleme; devletin rolü
ve görevlerinin yeniden
tanmlanmas olarak ortaya
çkmaktadr. Sosyokültürel açdan ise, demokrasi,
insan haklar, özgürlük,
çevrenin korunmas,
uyuturucu ile mücadele
gibi tüm insanlar ilgilendiren konularn ulusal üstü
düzeyde ortak bir platforma
tanmasn ifade etmektedir.
Globalleme ; dünyadaki
toplumlar, ortak bir kültürü, daha açk bir ifade ile
bat kültürünü benimsemeye
yönlendirmektedir.
Ekonomik globalleme
ise, teknolojik devrimle birlikte, GATT, WTO ve IMF
gibi uluslararas kurulularn
çabalar ile dünya ekonomisinde salanan liberalleme
hareketleri, ülkelerin hzl
ve sürdürülebilir ekonomik
kalknmay gerçekletirmede
piyasa ekonomisinin önemini kavramalar, uluslararas
firmalarn snr ötesi sat
yapma ve maliyeti düürmek amacyla daha ucuz
salama istekleri gibi faktörlere bal olarak ortaya
çkmtr.
Yaadmz çada
meydana gelen teknoloji
devrimi, bata globalleme
olmak üzere köklü deiikliklerin meydana gelmesine
neden olmutur. Bu teknoloji devrimi bilgiyi ekonomik gücün kayna konumuna getirmitir. Bu gün
dünya ticaretinin büyük bir
ksmn gerçekletiren gelimi ülkeler, sermaye youn
üretim tekniine geçmi
olan ülkelerdir. Uluslararas
büyük rekabet yar bu
ülkeler arasnda geçmektedir. Bu sebeple dünya
ekonomisi ile bütünlemek
tek bana bir anlam ifade
etmemektedir. Önemli olan
bu büyük ülkelerle birlikte
globalleme sürecinde yer
almak ve bilgi teknolojilerine sahip olabilmektir.

Türkiye gibi gelimekte
olan ülkeler için uluslararas
rekabet gücünü artrmann,
salkl bir iktisadi yapya
kavuma ve hzl kalknma ile mümkün olaca
gayet açktr. Bu sebeple
gelimekte olan ülkelerin
rekabet gücünü artrmalar,
gelecekte o toplumlarn
refah seviyelerini artracak
bir husus olarak deerlendirilmektedir.
Türkiye geçmite tarm
toplumu olma yolunda
gelimesini tamamlayarak,
sanayi toplumuna salkl
bir ekilde geçme frsatn
iyi deerlendirememitir. Bu
sebeple ekonomik gelimesini ileri ülkeler seviyesine
çkarmakta zorlanmaktadr.
Ancak sanayileme çan
kaçrd gibi bilgi çan da
kaçrd takdirde bir daha
gelimi ülkeler seviyesine
çkabilmesi zor görünmektedir.
Türkiye’nin önünü
tkayan ve almas gereken
sorunlar, u ekilde sralamak mümkündür; yurt içi
tasarruflarn düük olmas,
döviz açklar, altyap ve
üretken yatrmlarn azl, finansman sektörünün
yetersizlikleri, reel sektör ile
finans sektörü arasndaki
kopukluk, ekonomideki verimlilik düüklüü, teknolojik gerilik, kalite- maiyet
koordinasyonunun olmay,
nitelikli iç gibi gücü yetersizlii hususlardr. Ayrca
kamu kesiminin ekonomik hayattaki konumu da
serbest piyasa ekonomisinin
tam olarak uygulanmasn
aksatmaktadr. Gelimekte olan ülkelerde devletin
ekonomide baz görevleri
üstlenmesi gereklidir. Ancak
bu görevlerin kapsam ve
snrlar çok iyi belirlenmelidir. Türkiye sistem tercihini
doru ve isabetli yapt,
istikrarl ve iyi yönetildii
takdirde globalleen dünyada hak ettii yeri mutlaka
alacaktr.
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