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Kredisi takibe düen KOB says 200 bini at
ubat sonu itibariyle kredi kullanan KOB says geçen yln ayn ayna göre yüzde 3.65 azalrken, kullandrlan
kredi miktarnda yüzde 4.42 art yaand. Kriz döneminde özellikle kredi kullanma imkan daralan mikro
iletmelerde hem kredi kullanan müteri says hem de kullandrlan kredilerde daralma yaand.

B

ankaclk sektörünün verdii
kredilerden yararlanan KOB
says ubat sonu itibariyle geçen yln ayn ayna göre yüzde 3.65
orannda gerilerken, kullandrlan kredi miktarnda yüzde 4.42 art yaand.
Kriz döneminde özellikle kredi kullanma imkan daralan mikro iletmelerin
kulland kredi yüzde 6.59 orannda
azalrken, kredi kullanan mikro iletme
says yüzde 5.5 azald.
Bankaclk Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açklad
ubat ay nteraktif Bülteni’ne göre
ald kredi takibe düen KOB says
yüzde 53.2 artla 202 bin 288’e yükseldi. Bu irketler içinde en büyük
arl 170 bin 678 ile krediye ulama imkan en az olan mikro iletmeler
oluturdu. Kredisi takibe düen küçük
ölçekli iletme saysnn 25 bin 961
olduu ubat aynda kredisi takibe
düen orta büyüklükteki iletmelerin

says ise 5 bin 659 olarak gerçekleti. KOB’lerin genelinde takibe düen
kredi oran ubat’ta geçen yln ayn
ayna göre yüzde 39.2 art gösterirken,
mikro iletmelerde takibe düen kredi
tutar yüzde 41.9, küçük iletmelerde
yüzde 32.5, orta büyüklükteki iletg ç

melerde yüzde 41.3 olarak gerçekleti.

Kredi kullanan
anan KOB
says yüzdee 3.65 azald
2010 ubat itibariyle
ariyle kredi kullanan
KOB says geçen yln ayn ayna göre
ak 1 milyon 274 bin
yüzde 3.65 azalarak
264’ten 1 milyon 227 bin 628’e
indi. KOB’lerin
kulland
kredi miktar geçen
yln ayn ayna
arak
göre yüzde 4.42 artarak
ilyon
85 milyar 772 milyon
n yl uTL’ye ulat. Geçen
bat sonu itibariyle 82 milyar
rak gerçeklemiti.
139 milyon TL olarak

Mikro iletme kredileri
yüzde 7 geriledi
ubat ay itibariyle mikro iletmelere kullandrlan krediler geçen yln
ayn ayna göre yüzde 6.59 orannda
TL den
gerileyerek 32 milyar 101 bin TL’den
29 milyar 985 milyon TL’ye indi. Anlan dönemde kredi kullanan mikro iletme says yüzde 5.48 orannda azalla 1 milyon 55 bin 951’den 998 bin
106 iletmeye dütü.

Özgenç: Kobi’lerin borçlar yeniden yaplandrlmal

K

üçük ve Orta Büyüklükteki letmeler Dernei (KOBDER) Bakan Nurettin Özgenç, üst üste
yaanan ekonomik sarsntlar ve iç tüketimdeki anormal boyuttaki daralmadan
dolay fazlasyla etkilenen KOB’lerin
SGK primleri ile vergilerini ödeyemediini belirterek, yeniden borç yaplandrmas
yaplarak bu soruna köklü çözüm bulunmasn istedi.
KOBDER Bakan Nurettin Özgenç
yapt yazl açklamada, üst üste yaanan ekonomik sarsntlar sonucu oluan
skntlardan dolay en fazla etkilenen kesimin KOB’ler olduunu belirterek, buna
neden olan etkenlerin banda 2001 krizi
ve küresel mali kriz olmakla birlikte iç tüketimdeki anormal boyuttaki daralmann
geldiini vurgulad. KOB’lerin fazlasyla etkilendii bu süreçte SGK primleri ile
vergilerini ödeyemediklerini kaydeden
Özgenç, yeniden bir borç yaplandrmasna gidilerek bu soruna köklü çözüm bulunmasn istedi.
Vergisini düzenli bir ekilde ödeyen iletme sahiplerinin yaplmasn önerdikleri
borç yaplandrmasna kar çkmayacaklarn düündüklerini ifade eden Özgenç,
“Çünkü kriz bir afetti aynen sel, su baskn, deprem, heyelan gibi esnaf sanatkâr
ve KOB’ler de ellerinde olmayan bu nedenlerden dolay krizlere yakalandlar. Ve
kriz kimini az etkiledi kimini çok derinden
etkiledi. Hatta ticari hayatlarna son verenler dahi oldu. Bundan ötürü devletinde
biriken alacaklarn tahsil etme anlamnda
yaplacak olan yeniden yaplanmaya çou
kimse kar olmayacan düünüyoruz”
dedi.
Özgenç açklamasn öyle sürdürdü:
“Dolaysyla vergi, SGK primi, elekt-

rik, doalgaz vb. ödemeleri zamannda
ödeyene de, elinde olmayan nedenlerden
dolay dümü olduu zor durumdan dolay devlete olan ödemelerini zamannda
ödeyemeyip iletmesini kapatmak duru-

munda kalan insanlarmza da hakszla
sebebiyet vermeden bir orta yol bulunarak bu elzem meseleye bir an önce çözüm
bulunarak zor durumda kalm esnaf ve
KOB’lere el atlmal”
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Özel sektör ‘otomobil uçar gider arks’ gibi
D Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan Zafer Çalayan, ihracatn her geçen gün arttn vurgulayarak, “Hele bir özel
sektörümüz var ki, ‘otomobil uçar gider’ diye bir ark vard ya ayn onun gibi. Gerçekten sektör uçmaya balad” dedi.

D

 Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan Zafer Çalayan,
Amerika ktas ve Sahra Alt
Afrika’sndaki ülkelerde görevli ticaret müavir ve ataeleri ile Türkiye
Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB),
Müstakil Sanayici ve adamlar Dernei (MÜSAD), Türkiye hracatçlar
Meclisi (TM), D likiler Kurulu’nun
(DEK), Türkiye adamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu’nun (TUSKON),
temsilcileri bir araya geldi.
Çalayan, ihracat rakamlarnn ylbandan bu yana yaklak olarak yüzde 22-23’lük bir art seyrine girdiini
kaydetti. Mart ay ihracatnn geçen
yln ayn dönemine göre yüzde 34.34
arttn hatrlatan Çalayan, “Hele bir
özel sektörümüz var ki, ‘otomobil uçar
gider’ diye bir ark vard ya ayn onun

gibi gerçekten sektör uçmaya balamtr.
Zaten o ihracatta özellikle otomotiv sektörünün, tekstil konfeksiyon sektörünün,
mobilya ve madencilik sektöründeki ihracat rakamlarnn artm olmas ite bu gün
açklanan sanayi üretim endeksinin de artn salyor. Bu daha fazla yatrm, daha
fazla üretim daha fazla istihdam anlamn
zaten tar” eklinde konutu.
Orta Vadeli Programda ihracat hedenin 107 milyar dolar olduunu, TM’in
ise ihracat hedenin 111 milyar dolar
olarak belirlediini ifade eden Çalayan,
“Bakan yakr m? 115 milyar dolara hedeenmemiz lazm dedim. Biraz çekingen
davrand biraz ‘efendim olur mu? Olmaz
m’ dedi. Ama bizde onun sözünü aldk.
Bizde ‘TM olarak 115 milyar dolarlk
ihracat hedeni yakalayacaz’ dedi” diye
konutu.

Çankaya Üniversitesi MPM ibirlii

Ç

ankaya Üniversitesi ile Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) arasnda ibirlii protokolü imzaland.
Ostim’de kurulan  ve naat Makineleri
iyetleri
Kümelenmesi (M) faaliyetleri
tokapsamndaki ibirlii protokolüne Çankaya Üniversitesii
adna Rektör Prof. Dr. Ziya
Burhanettin Güvenç ve MPM
adna Yönetim Kurulu Bakan Mustafa Deryal imza att.
rin
Örenci ve öretim üyelerin
de katld törende konuan Çankaya
Üniversite Rektörü Prof. Güvenç, kurumlar ve sektörler aras ibirliinin önemine
deindi. M Kümesi hakknda bilgi veren Güvenç, “Bu kümeyi günün yüksek
teknolojisine sahip, katma deeri yüksek
ticari ürünler üretebilen ve dünya ile daha
kolay rekabet edebilen bir kümeye dönü-

türmek istiyoruz” diye konutu.
Özellikle nanoteknolojinin üretim teknolojisi olarak yaygnlatn, birçok ülkenin bu teknolojiyi youn olarak kullanmaya
balad
baladn
anlatan Güvenç , “Bu teknoloji
lojiye sahip ülkelerin önünde sadece
in
insan hayali ile snrl frsatlar vardr.
G kalm ülkelerin potansiyel
Geri
risk ve tehditlerin de kötü niyetlilerin hayal gücü ile snrl old
duunu
akldan çkarmamalyz”
de Güvenç konumasn, “akl ve
dedi.
bili rehber alan toplumlar ibirliini
bilimi
çok rahat yaparlar, ibirlii yapamayanlar
geri kalmla mahkumdurlar” diyerek
bitirdi.
Güvenç, bu üretime dayal kimya, yap,
tüketici ürünleri, enerji, makine mühendislii, çevre, salk, biliim ve haberleme, ulam gibi alanlarda uygulandn,
bu alanlara bal olarak nano malzeme,

nano-optik, nano-elektronik, nano biyoteknoloji, nano-gereçler, nano elektronik
ürün sistemleri gibi teknolojiler olutuunu söyledi.
MPM Bakan Mustafa Deryal de
MPM’nin çalmalar ile üretimde verimlilik kavramnn önemine deinen bir
konuma yapt. Deryal, verimlilik haftasnda Çankaya Üniversitesi ile birlikte
Türkiye’deki çeitli üniversitelerle benzer
anlamalar yaptklarn ifade etti.
Protokol, “MPM ve ÇA ÜN’in bata
Ankara’da bulunanlar olmak üzere, yerli
sanayinin rekabet gücünü ve verimliliini
artrarak geliimlerine katkda bulunmay
amaçlayan ibirlii çalmalar kapsamnda, danmanlk, eitim, aratrma, ortak
proje hazrlama ve yürütme, bilgi paylam, vb. alanlarda yaplacak ibirliklerini”
kapsyor.

MÜSAD’n yeni yönetimi görev dalm yapt
Müstakil Sanayici ve adamlar Dernei’nin(MÜSAD)
2010–2011 döneminde faaliyet gösterecek
Yönetim Kurulu görev dalm yapld.

M

ÜSAD’dan yaplan açklamaya göre, geçtiimiz yl
Yönetim Kurulu’nda yer alan
Genel Bakan Yardmclar Hasan Büyükdede, Sadk Ayhan Saruhan, Ali Gür
ile Yönetim Kurulu Üyeleri Kenan Atalay, Dursun Topçu ve Mehmet Akif Özyurt görev sürelerinin dolmasndan do-

lay yönetim kurulundan ayrld. Ayrlan
isimlerinin yerine, Ergun Kont, Nazm
Özdemir, Necmettin Öztürk, Mehmet
Yalçnta, Selahattin Esim ve Seyyid
Mahmut Nebati Yönetim Kurulu üyesi
olarak seçildi.
19. Olaan Genel Kurul Toplants
sonras MÜSAD’n yeni yönetim kuru-

lu ve görev dalm u ekilde olutu:
Ömer Cihad Vardan (Genel Bakan),
Mehmet Nuri Görenolu (Kurumsal
ve Basnla likilerden Sorumlu Genel
Bakan Yardmcs), Nail Olpak (Sektör
Kurullar, Bilim Teknoloji ve Personelden Sorumlu Genel Bakan Yardmcs),
Mehmet Develiolu (Aratrmalar ve
Eitimden Sorumlu Genel Bakan Yardmcs), Murat Kalsn (D likilerden
Sorumlu Genel Bakan Yardmcs), Ali
Reis Topçu (Tekilat ve Mali lerden
Sorumlu Genel Bakan Yardmcs),
Can Tülümen (D likiler Komisyonu
Bakan), Adnan Bostan (D likiler
Komisyonu Bakan Yardmcs), Mehmet Zeki Kaldrm (Tekilatlanma Komisyonu Bakan), Seyyit Mahmut Ne-

bati (Tekilatlanma Komisyonu Bakan
Yardmcs), Kemal Yamankaradeniz
(Basn Komisyonu Bakan), Hikmet
Köse (Sektör Kurullar Komisyonu Bakan), Necmettin Öztürk (Sektör Kurullar Komisyonu Bakan Yardmcs),
Abdurrahman Kaan (Mali ler Komisyonu Bakan), Selahattin Esim (Aratrmalar ve Yayn Komisyonu Bakan), Mehmet Yalçnta (Aratrmalar ve
Yayn Komisyonu Bakan Yardmcs),
Eyüp Akbal (Kurumsal likiler Komisyonu Bakan), Ergun Kont (Kurumsal
likiler Komisyonu Bakan Yardmcs), Nazm Özdemir (Bilim ve Teknoloji
Komisyonu Bakan) ve Kerim Altnta
(Eitim Komisyonu Bakan).
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Kemal ÇEKÜÇ

Yanardan
külleri ve
sorunlarn
çözülme
evresi...

Bakentin giriimciye ihtiyac var
Türkiye Genç  Adamlar Dernei(TÜGAD) Ankara ube Bakan
Sefa Çol, “Eer Ankara zenginleecekse, müreffeh bir kent olacaksa,
giriimci saysn mutlaka artrmak zorunda” dedi.

Ü

lkemizde kriz söyleminin azalmasna, kimi
makro göstergelerde iyileme belirtileri
olduu vurgulanmasna karn ‘sorunlarn
anas’ olarak görülen isizlik oran yüzde 14,5’lara
dayanm gözüküyor.
Bölgemizdeki gözlemlerimize göre KOB’ler kötü
koullara direnme geleneklerini sürdürüyor. Yani
son ana kadar içileri yanlarnda tutuyorlar.  olmasa bile maalarn veriyorlar. Çünkü KOB’lerde
içi aile ferdi gibidir. Onun üzülmesi istenmez.
Fakat her üç tezgâhtan biri bo kalnca onlarn da
içi çkarmaktan baka çareleri kalmyor. Birikmi vergi borçlar ve istihdama yönelik ferahlatc
önlemlerin alnamam olmas yeni istihdam ise
tümüyle hayal haline getiriyor.
Nitekim bunun somut tespiti TOBB’un anketinde
ortaya çkt:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii bakanlar kurulu istiare toplants yapld. Burada bir de anket
düzenlendi. “Mevcut artlar altnda, bölgenizde üye
saynz kadar istihdam artn salayabilir misiniz”
sorusuna oda ve borsa bakanlarnn yüzde 96’s
‘hayr’ yant verdi. Ankete katlanlarn yüzde 57’si
‘kriz döneminde içi çkarmak durumunda kaldnz
m’ sorusuna ‘evet’ derken, yüzde 43’ü ‘hayr’
dedi. ‘Yeni alacanz içilere sizin istekleriniz
dorultusunda kaliteli mesleki eitim verilirse ilave
istihdam salamay düünür müsünüz’ sorusuna ise
yüzde 80, ‘evet’ yantn verdi. ‘Kaytd istihdam
önlemek için hangisi en etkili yoldur’ sorusuna ise
yüzde 82 ile ‘istihdam üzerindeki mali yüklerin
azaltlmas’ yant verildi. (16 Nisan 2010 Hürriyet)
Volkann külleri…
külleri
zlanda’da patlayan Eyfyallayöküll Yanardann
püskürttüü küller nedeniyle Avrupa genelindeki
uçular iptal edildi. Uzmanlar kül tehlikesinin bizim
de kapmz her an çalabileceini söylüyor. Yolda
kalan bir yolcu “Dua edeceiz. Yapacak bir ey
yok. Bu bir doa olay” diyordu.
Doa olaylar karsnda gerçekten de duann
dnda yapacaklarnz snrldr.
Toplumsal, siyasal, ekonomik, politik sorunlar karsnda ise bulunduu konuma göre insann üstünlük kullanmas daha kolaydr. Ekonomide, eitimde,
hukukta, iyeri ya da ülke yönetiminde, ticarette,
yeni kararlar alabilir; kararlarnz deitirebilir, bakalar ile ibirlii yapabilir, çözümler üretebilirsiniz.
Dolays ile olaylarn akna yön verebilir, sorunlara
müdahale edebilirsiniz.
Ama bu sorunlar zamannda görmek, hissetmek
koulu ile. Yoksa toplumsal, ekonomik, siyasi ya
da yönetimsel sorunlar da volkanik karakter kazanabilir ve bir gün yanarda gibi önüne geçilmesi
mümkün olmayan; sonuçlarn kontrol edemediiniz patlamalara dönüebilir. Atei, külü, partikülü
dalabilir. Bu dalma alan yönettiiniz ülkenin,
firmanzn, kurumunuzun, ailenizin üzeri olabilir.
O zaman da yine ‘dua etmekten’ baka çareniz
kalmayabilir.
Son söz:
Sorunlar çözme evresi volkanik boyutlara gelmeden önceki evrelerdir.
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Ç

ol
yapt
açklamada, kamu-özel sektörüniversite ibirliine iaret
ederek,”Gelecekte Türkiye zengin
olacaksa, bunu mutlaka yerine getirmek zorundadr. Türkiye’nin önünü açacak yerlerden biri de budur”
diye konutu. Bilgiye özgür düünce ile ulalabileceini vurgulayan
Çol, “Üniversitelerdeki kürsülerin

hür olmas gerekir. Bu kürsüler hür
olmadan bilgi üretemeyiz. in srr
burada” dedi.
Dünyada snrlarn kalktna ve
heden dünya ile yarmak olmas
gerektiine iaret eden Çol, bunun
yolunun da Türkiye’de giriimci
saysnn artmasna bal olduunu kaydetti. Çol gençler arasnda
ne kadar giriimci çkarsa ülkenin

o kadar müreffeh olacana iaret
ederek, “Yoksa bugün resmi olarak 5 milyon 200 bin isizimiz var.
Bunu aaya çekmemiz için de giriimci saymz artrmamz gerekiyor” eklinde konutu.
Özellikle üniversitede okuyan
gençlerin deiimin öncüsü olmak
zorunda olduunu aktaran Çol, öyle devam etti:
“Türkiye’de giriimcilik eksik.
Resmi rakamlara göre Türkiye’de
5.2 milyon kiinin isiz bulunuyor.
Bunlara i verebilmenin tek çaresi
giriimci saysn artrmaktan geçiyor.imdi bütün kurum ve kurulularyla yeniden dizayn etmemiz
lazm. 5 milyon 200 bin insan isizken ara elemana ihtiyaç var. Eer
ülkemizin daha zengin olmasn
istiyorsak iki ana çpa var; güçlü
ekonomi ve kaliteli demokrasi. Bu
ikisi birbirinden ayrlmaz bir bütündür. Kayt d ekonomiyi bitirmek
durumundayz.”

“Türkiye’de her üç tezgâhtan biri bo”

T

SK, ekonomin toparlanmak için çaba gösterdiini ancak, bu çabann
iç ve d dinamiklerce yeterince
desteklenmedii için istikrarl
bir düzeye tanamadn ifade
ederek, toparlanmann hzlanmas için takm oyunu gerektiine
dikkat çekti.
TSK, Mart Ay Ekonomi
Bülteni’ni yaymlad. Bültende,
ekonomide toparlanma için çaba
gösterildii ifade edilerek, bu çabann iç ve d dinamiklerle desteklenmemesi nedeniyle istikrarl düzene tanamad belirtildi.
Üretim ve Sipari Endeksindeki
olumlu gidiin istihdama yan-

smad vurgulanan bültende,
öyle denildi:
“Üç Aylk Sanayi stihdam
Endeksi 2009 ylnn son çeyreinde bir önceki yln
ln ayn
dönemine göre yüzde 6.8, bir
önceki döneme göre ise
se
yüzde 0.1 dümü vee
endeks 96.3 düzeyindee
kald. Mart aynda da kaapasite kullanm oran yüzüzde 67.9 düzeyinde kald.
ld.
Bu oran Türkiye’deki her
üç tezgahtan birinin bo
o olduunu göstermektedir.
r. Kapasite kullanm oranndaki
ndaki
istikrarszlk toplam talepalepteki istikrarszlktan kay-

naklanmaktadr. Toplam
talepte istikrar yakalamak, krizi programl ve katlmc
bir yaklamla ele
almay gerektirmektedir.”

“Serbest bölge çalmalar hzla devam ediyor”

D

evlet Bakan Zafer Çalayan,
Irak ile Türkiye arasnda Serbest Bölge kurma çalmalarnn hzla devam ettiini kaydetti.
Çalayan, Kuzey Irak Yerel Yönetimi
Sanayi ve Ticaret Bakan Sinan Çelebi
ile bir araya geldi.
Türkiye ile Irak arasndaki ortak
snrda serbest bölge kurma çalmalarnn hzla devam ettiini ifade
eden Çalayan, bu çerçevede bir çok
alanda ortak yatrmlar yaplacan
ve ihracatn 3’üncü ülkeler nezdinde
çok daha fazla artacan kaydetti. 48
mutabakat zapt içinde yer alan bir dier konunun yeni gümrük kaplarnn

açlmas olduunu belirten Çalayan,
“Ovaköy öncelik olmak üzere sonra
inova’da yeni gümrük kaplar açlmas konusu gündemdedir” dedi.
Çalayan, dier taraftan Erbil’de
OSB yaplmas konusunda görü
alveriinde bulunduklarn belirtti.
Çalayan Türk ürünlerinin Irak’ta çok
fazla yer aldnn söyleyerek, Kuzey
Irak’ta bulunan yabanc irketler arasnda Türk irketlerinin orannn yüzde 65 olduunu ve bu orann yüzde
85-95 seviyesine getirmeye çalacaklarn kaydetti.
Irak’n siyasi gelimelerin yan sra
ekonomik ilikilerinde son derece

önemli olduunu söyleyen Çalayan,
“Krize ramen ihracatmzn yüzde
30’un üzerinde art, 5.1 milyar dolar
ihracat yaptmz ve 6 milyar dolar
aan bir d ticaret hacminin olduu
bir ülke. 2013 ylna kadar aramzdaki
ticaret hacminin 20 milyar dolara çkartacaz. Bu bizim için bir hedeftir”
diye konutu. Özellikle müteahhitlik
sektöründe gelitirilen ticari ilikilerin son derece önemli olduunu
vurgulayan Çalayan, “u ana kadar
Türk müteahhitlerin Irak’ta 8 milyar
dolara yakn alt ve üst yap yatrmlar
yapt. Bunlarn daha fazla artrlaca
bir dönemle kar karyayz” dedi.
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novasyonla rekabet et; daha fazla kâr et
“novasyonla rekabet et; daha fazla kar et” slogan ile yola çkan Patent Fabrikas’nca; Adres Patent
Danmanlk Ltd. ti. ibirlii ile düzenlenen eitim semineri stanbul’da gerçekletirildi.

S

eminer çeitli sektörlerde faaliyet
gösteren Türk Sanayici ve adamlarn bir araya getirdi. Adres
Patent tescilli markas olan Patent Fabrikas ile günümüz rekabet koullarnda
fark yaratacak yenilikçi ürünler üretmek
ve üreticilerin bu ürünler ile piyasada
salayaca avantajlar sayesinde daha
fazla kar edecekleri bir metodoloji hakknda bilgi verildi.
Patent Fabrikas eitim seminerinde “Patentle Tüketici Trendi Belirleme”; “Yaratc Düünce Teknikleri”;
”çi Bulular ve Patent Haklarnn
Hukuki Yönleri”; “Kar Arttrma
Yöntemleri” ve “Hibe Kaynaklar ve

Kapsamlar” Konu balklar gündeme
damgasn vurdu.
Adres Patent Genel Müdürü Av. Ali Çavuolu yapt açklamada; “ Serbest
piyasa koullarnda rekabet her geçen
gün zorlayor. Özellikle üretici rmalar
zaman verimli kullanarak ve kaliteyi
ucuza üreterek yatrmlarna yön verme
dönemini yava yava geride brakmaya
baladlar. Çünkü rekabetin ve ucuzculuun sonu yok. Durum böyle olunca
rekabet ortamndan uzaklamak için
yalnzlamak, farkllamak gereksinimi
ön plana çkyor.
Günümüzde birçok rma bu noktada
düünce bakmndan ortak bir paydada

buluuyor. Fakat üretim maliyetlerinin
ve süreçlerinin uzunluu rmalar zorlasa dahi bu noktada gidiata dur deyip deiimi farkllamay yenilii kabul eden
ön plana çkmay gerçekten isteyen ve
bu yolda çaba sarf edenler baary elde
ediyor.
Birçok rma yeniliin, deiimin
avantajlarn bilse de bunun için gerekli
maddi, manevi yatrmlar aratrma ve
gelitirme konusundaki bütçelendirmeyi
yapmak konusunda hep ürkek davranmaktadr. Sebebi ise Ar-Ge uygulamalar için yaygnlam ve çok iyi bilinen
sistemlerin olmamasdr.”, ifadelerini
kulland.

Aaoulu enerji grubunun ilk rüzgâr santrali açld
Aaolu Enerji Grubu’nun 5 Temmuz 2007’de üretim lisansn
ald Mersin’in Mut lçesi yaknlarnda yer alan 33 MW’lk Mersin
Rüzgar Enerjisi Santrali’nin enerji satna resmen balad.

A

aolu irketler Grubu’ndan konuya ilikin yaplan açklamada,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl tarafndan kabulü yaplarak üretime
balayan 33 MW kapasiteli Mersin Rüzgar
Enerjisi Santrali’nin, toplam 90 Milyon
Türk Liras yatrm maliyetiyle, sekiz ay
gibi ksa bir sürede tamamlanarak hizmete
girdii belirtildi. Santralin ylda asgari 120
milyon kWh enerji üreterek 12 bin konutun
elektrik ihtiyacn karlamasnn beklendii açklamada kaydedildi. Açklamada,
gelecek üç yllk dönemde enerji yatrmlarn büyütmeyi planlayan Aaolu Enerji
Grubu’nun, toplam 1000 MW’lk portföy

oluturarak enerjiye yaklak 2 milyar dolarlk yatrm yapma hedende olduu
belirtilerek, devreye giren Mersin Rüzgar
Enerjisi Santrali’ni, inaatna balanan 93
MW’lk Bandrma ah RES ve 14 MW’lk
Seferihisar Rüzgar Enerjisi Santrallerinin
izleyecei bildirildi.
Santralin devreye girmesi dolaysyla
bir deerlendirme yapan Aaolu Enerji
Grubu Bakan Murat Onuk, santrali türbin
sözlemesini müteakip tam 8 ay gibi rekor
bir sürede devreye alarak Aaolu irketler Grubu’nun inaat sektöründeki yüksek
performansn yakalamay baardklarn
söyledi.

“Kamuda 400 bin istihdam aç var”

T

ürk Büro-Sen Genel Bakan
Fahrettin Yoku, kamuda 400
bin istihdam açnn bulunduunu kaydederek, istihdam çeitlemesine gidilerek kölelik ve sömürü
düzenine geçildiini ileri sürdü. Yoku, kamu kurumlarnda köle gibi
çaltrlan ve emei çalnan 300 bin
taeron rma elemannn bulunduunu ifade ederek, 400 bin istihdam
açnn kapatlarak, istihdam salanmasn istedi.

Yoku yapt yazl açklamada,
“Kamuda bugün itibariyle 400 bine
yakn istihdam aç bulunmaktadr.
Bu açn kapatlarak, hem istihdam
yaratlmas hem de vatandalarmzn kamudan daha nitellikli hizmet
almas salanmaldr. Bu gün itibariyle, salktan eitime; adaletten maliyeye kadar pek çok kamu kurum ve
kuruluunda istihdam eksiklii mevcuttur.”
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Metal ekillendirme Mükemmeliyet Merkezi açld

Türk sanayisini bir alanda daha yurtdna baml olmaktan kurtaracak olan Atlm
Üniversitesi Metal ekillendirme Mükemmeliyet Merkezi 9 Nisan 2010 tarihinde hizmete girdi.

A

tlm Üniversitesi Metal ekillendirme
Mükemmeliyet
Merkezi Devlet Bakan Cevdet Ylmaz’n da katlm ile açld.

Türkiye’de ilk ve tek olma özellii tayan, Türk sanayisini bir alanda daha
yurtdna baml olmaktan kurtaracak
olan Atlm Üniversitesi Metal ekillen-

dirme Mükemmeliyet Merkezi 9 Nisan
2010 tarihinde hizmete girdi.
Törenin açl konumasn yapan
Atlm Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Abdurrahim Özgenolu, Merkezin açlndan duyduu memnuniyeti dile
getirerek, bir ilk olmas sebebiyle Türk
Metal Sanayi’ne ve bu alandaki Ar-Ge
çalmalarna büyük katk salayacak
olan Mükemmeliyet Merkezi’ne emei geçen herkese teekkür etti. Atlm
Üniversite’sinin temel misyonunu”
Aratrma Üniversitesi Olmak” olarak
belirlediinin altn çizen Özgenolu,
Merkez’in Üniversite Sanayi ibirliini salayacan ve sektörlerin ihtiyac
olan Ar-Ge desteini vereceini belirtti.
Devlet Bakan Cevdet Ylmaz ise
yapt konumada Metal ekillendirme
Mükemmeliyet Merkezi’nin sanayinin

bilgiye ve yenilie dayal rekabet gücü
yüksek bir sektör haline gelmesinde
çok önemli katklar salayacan ifade
etti. Ar-Ge faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Bakan Ylmaz, Türkiye’nin
en önemli eksiklii olan bu alanda
Merkez’in büyük katklar salayacan
belirtti.
Konumalarn ardndan Merkez Bakan Prof. Dr. Erman Tekkaya Mükemmeliyet Merkezi’nin içerii, çalma
alanlar ve teçhizatlar konusunda bir
sunum gerçekletirdi.
Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Özgenolu tarafndan Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri’ne teekkür plaketlerinin
verilmesinin ardndan Merkez Gezisi
gerçekletirildi. Tören verilen kokteylin
ardndan sona erdi.

MAN, ylsonuna kadar bin otobüs üretecek
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.. Yürütme Kurulu Bakan K. Tuncay
Bekirolu, ylsonuna kadar bin otobüs üretmeyi hedeediklerini kaydetti.

M

AN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.. Yürütme Kurulu
Bakan K. Tuncay Bekirolu, ylsonuna kadar bin otobüs üretmeyi
hedeediklerini kaydetti.
MAN Türkiye A.. tarafndan MNPS
kapsamnda yaplan deerlendirmede “htiyaca Göre Ak” ve “Yaptm
Doru” dallarnda baar gösteren fabrika çalanlarna MAN’n Akyurt’taki
üretim tesisinde düzenlenen bir törenle
ödül verildi.
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret
A.. Yürütme Kurulu Bakan K. Tuncay Bekirolu, ödül töreninden sonra

gazetecilerin sorularn yantlad. Bekirolu, günde 12 otobüs ürettiklerini ifade ederek, kriz nedeniyle üretim saylarnn biraz dütüünü bu yl bin otobüs
üretmeyi planladklarn kaydetti.
Yavuz, MAN’n üniversite-sanayi
ibirliine büyük önem verdiini ifade ederek, bu balanmada MAN
Türkiye’nin Sistem Gelitirme Projelerini hayata geçirdiini sözlerine ekledi.
Yavuz, MAN Türkiye’nin, bu projeler
sayesinde yeni yaplanacak olan organizasyonlara altyap oluturacak “Proses
Planlama”, “Standartlatrma” ve “Kapasite Planlama” yöntemlerinin gerçek-

letirilmesine katk saladn belirtti.
Yavuz, bu projenin MNPS uygulamalar ile birlikte üretimde kaliteli iin doru
zamanda yaplmasn destekleyeeini ve
ayn zamanda üniversitelerden mezun
olacak olan proje takmna üretim ve
proses tecrübesi de kazandracan kaydetti. yavuz proje takmnda ortak çalan Bilkent, Bakent, Gazi, Çahkaya,
ODTÜ ve TOBB üniversitelerinin endüstri mühendislii bölümlerinin 4’üncü
snarndan 34 örencinin yer aldn
sözlerine ekledi.

Temel Güne Eitimi Ostim’de verildi

T

emel Fotovoltaik Güç Sistemleri Eitimi, Ostim Yenilenebilir
Enerji ve Çevre Teknolojileri
Kümelenmesi ve Ulusal Fotovoltaik
Platformu i birlii ile Ostim Yönetim
binas seminer salonunda yapld.
Eitime kümede bulunan Ostimli
sanayicilerin yan sra, Ankara, stanbul,
Bursa, Krehir’den katlan sanayiciler,
Elektrik leri Etüt daresi personeli,
Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlüü personeli, MKB Turgut Özal

Endüstri Meslek Lisesi öretmenleri,
Belediyeler Birlii A. temsilcileri, Ostim OSB personelinden oluan 35 kiilik
grupla eitimin ilk bölümünü bitirmi
oldular.
2 gün süren eitimlerin ilk günü teorik
bilgilendirme, ikinci gününde ise uygulama yapld. Eitim Ege Üniversitesi güne
enerjisi enstitüsü öretim üyeleri tarafndan
verildi. Kümelenme çalmas kapsamnda
devam eden ve Temel Güne Eitiminin
mays aynda tekrarlanmasna karar verildi.

Kurs çerii:
•FV teknolojisine giri
•Tipik FV sistemleri ve uygulamalar
•FV pazarndaki son gelimeler ve gelecee bak
•Mevcut enerji politikalar ve FV için
mali destek düzenlemeleri
•FV yatrmlar: Ekonomik deerlendirme ve nansman
•Yasa, yönetmelik ve idari çerçeveler

•Pazar analizi ve sat stratejilerinin gelitirilmesi
•FV teknoloji sat ve pazarlama
•ebeke balantl ve bamsz (otonom)
sistemlerin tasarm ve kurulumu
•Örnek olay incelemesi ile FV projelerinin yönetimi
•Sistem takibi ve bakm
•Uygulama gösterimleri ve altrmalar.

6

NSAN 2010

ORGANZE SANAY GAZETES

“HES ekipmanlarn kendimiz üretelim”
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl
(ETKB) Enerji leri
Genel Müdürlüü,
EÜA, Türkiye Teknoloji
Gelitirme Vakf ve
OSTM Yatrm A..
ortakl ile kurulan Yerli
Enerji Teknolojileri ArGe Platformu, 24 Mart
2010 tarihinde Ankara
Dedeman Otel’de
Hidroelektrik Santral
(HES) Ekipmanlar Yerli
Üretim mkânlar konulu
bir Çaltay düzenledi.

Ç

altay’da konuan Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi
üyesi Bar anl, Türkiye’nin
enerji yatrm ihtiyacnn yllk 2-3 milyar Dolar seviyesinde olduunu ancak,
bunun yenilenebilir enerji yatrmlar
devreye girdiinde 8 milyar Dolar seviyelerine çkacana iaret ederek, enerji
politikarnda sosyal ve çevresel faktörlerin dikkate alnmas gerektiini dile getirdi. anl, HES yatrmlarnn en karl
yatrmlar olmaya devam edeceini belirterek, Türkiye’nin 22.000 MW kurulu güç ve 80 milyar kWh üzerinde HES
üretim potansiyeli olduunu ve bunun
kabaca 20 milyar m3 doalgaz anlamna
geldiini bildirdi.

EÜA HES Dairesi Bakan Atilla
Özmen, “Kamu, özel sektör biraraya
gelerek, projeler gelitirmeli”:
Öte yandan EÜA adna konuan

üçüncü kez iptal edilmek üzere olduunu kaydetti. Özmen, EÜA’n Santral
yapamasa da yenileme imkanlar olduunu ancak bunun da mevcut ihale mant ile baarl olamadna deindi.

Akkanlar Dinamii uzman Dr.
Kutay Çelebiolu, “Yerli üretim için
devlet destei oluturulmal”:

Enerji leri Gn. Md. Uzman Mustafa Demirol,
“Piyasann oluturduu katma deerin
yurçinde kalmas için Ar-Ge yarmlarnn
tevik edilerek, özel sektör-kamu ibirliinin
salanmas gerekli”
EÜA HES Dairesi Bakan Atilla Özmen ise Türkiye’nin Avrupa’nn yüzde
15 orannda HES potansiyeline sahip
olduunu kaydederek, elektrik tüketiminin artacana ve Türkiye’de bavurusu yaplm olan çok sayda HES
projesi olduuna dikkati çekti. Büyük
potansiyeldeki projeleri gerçekletirebilecek ve iletecek DS ve EÜA gibi
kurulularn olduunu dile getiren Özmen, elektromekanik teçhizatlarn ise
Türkiye’de yaplamamasn eletirdi.
Bakan Özmen, politika ve strateji oluturmada Türkiye’nin eksilikleri olduunu ve kurulularn biraraya gelemediini kaydettii konumasnda, kamu, özel
sektör ve sanayicilerin biraraya gelmesi
gerektii deerlendirmesini yapt. Özel
sektör projelerinin de denetimsiz yürüdüünü ifade eden Özmen, DS Genel
Müdürlüü’nün bir uzman kadro ile denetleme yapmas gerektiini bildirdi.
EÜA tarafndan HES’lere yönelik
emre amadeliin ve verimliliin arttrlmas amaçl bir çok proje gelitirildiini ancak özelletirmeler nedeniyle
bir ksmnn programdan çkartldn
hatrlatan Özmen, Keban’da Temsan ile
yürütülen rehabilitasyon projesinin ise

Temsan ile birlikte projeler gelitiren
Akkanlar Dinamii uzman Dr. Kutay Çelebiolu ise, HES teçhizatlarnn
yapm için oluturulabilecek üretim
modelleri hakknda bilgi vererek, bunlarn yerli know-how ile üretim, yabanc
know-how sahibi rmalarn Türkiye’de
üretim ayann oluturulmas ve Temsan rmasnn yapsnn deitirilerek
üretim yapabilmesi olduunu belirtti.
Çelebiolu, yerli know-how için bir fon
oluturulmas ve nansman kurumlarnn yerli ekipmanlara kredi vermesi gerektiini kaydederek, ayrca üretimlerin
KDV veya devlet tevii yolu ile desteklenmesi gerektiinin altn çizdi.
Ayrca, yerli üretimin salanmas için
pazar paynn oluturulmas ve pazarn
dar gitmemesi için devlet destei politikasnn kurulmas gerektiini bildiren
Çelebiolu, Türkiye’de yüzde 80 orannda Francis tipi türbin kullanldn, Temsan ile bu tip bir türbin tasarladklarn
ve önümüzdeki günlerde deneme amaçl
santral açacaklarn bildirdi. Çelebiolu, yabanc know-how sahibi rmalarn
Türkiye’ye getirilmesi durumunda ise
teknoloji transferinin yaplmas konusunun kat artlara balanmas gerektiini
ifade etti.

En. leri Gen. Müd. Uzman
Mustafa Demirol, “Ar-Ge
yatrmlarnn tevik edilerek,
özel sektör ve kamu ibirliinin
salanmas gerekli”:
Enerji leri Genel Müdürlüü Proje Onay Departman Uzman Mustafa
Demirol da, Türkiye’de ina edilmeyi

bekleyen HES potansiyelinin yüzde 53
seviyelerinde olduunu kaydederek, bu
HES’lerin ekipmanlarnn Türkiye’de
üretilmesi ile da bamlln giderilebileceine iaret etti. Yerli teknolojinin
gelitirilmesi ve kullanmnn önemli olduunu dile getrein Demirol, EPDK’ya
19.000 MW’lk HES bavurusu yaplm
olduunu ve bunu 25 milyar Dolar’lk
bir pazar anlamna geldiini bildirdi.
Demirol, piyasann oluturduu katma
deerin yurtiçinde kalmas için Ar-Ge
yatrmlarnn tevik edilerek, özel sektör ve kamu ibirliinin salanmas gerektiini vurgulad.
Demirol,
Türkiye’de
kurulan
HES’lerin genellikle küçük ve orta kapasiteli türbin generatör gruplarndan
olutuunu belirterek, Çinli, Hindistanl ve Avusturyal rmalarn ürünlerinin
tercih edildiini kaydetti. ETKB’de
EN-AR isimli bir Program uyguladklarn da dile getiren Demirol, yerli enerji
kaynaklarnn kullanm, gelitirilmesi,
teknolojinin kullanm ve bunlarn tevik edilmesi konularnda çaltklarn
belirtti.

EÜA HES Dairesi Bakan Alla Özmen,
“Büyük potansiyeldeki projeleri
gerçeklerebilecek ve iletebilecek DS
ve EÜA gibi kurulular ile özel sektör
biraraya gelerek, yerli üremi salamal”

HES potansiyelimiz ve enerjide bamszlk…
Mete BADAT

(Ostim Yenilenebilir
Enerji Kümesi Koordinatörü)

E

konomik ve sosyal hayatmzda
çok önemli yer tutan elektrik enerjisi ekipman ve tesislerinin yerli
imkanlarla yeterli, kaliteli, sürekli ve düük maliyetli bir ekilde sunulmas sürdürülebilir kalknma ve enerjide bamszlk
için ayn derecede öneme sahiptir.
Sektörün Avrupa Birlii topluluk
müktesebatna uyumu; Kyoto, Tier ve
Euro normlar gibi emisyon deerlerinin
kontrol altna alnmas; ISO 50001, Enerji
Yöneticilii gibi direktierin gündemimize girmesi; kamu mülkiyetindeki elektrik
iletmelerinin yeniden yaplandrlmas;
enerjide datk sistemlerin devreye girmesi ile elektrik enerjisi üretim ve da-

tm sistemleri ba döndürücü bir deiime
uramaktadr. Tüm bu d etkenler çerçevesinde; kamudan beklenen deiiklikler
yannda sanayi ve akademik camiann da
dinamizmine ihtiyaç vardr.
Geçtiimiz günlerde Yerli Enerji Teknolojileri Platformu kapsamnda yaplan
çaltay sonucunda da tüm aktörlere düen önemli görevler olduu bir kere daha
vurgulanmtr. Toplantnn öne çkan
unsurlar sahip olduumuz her türlü kaynan karmzda bir tehdit unsuru olarak
da durduunu göstermektedir. Nitelikli ve giriimci ruha sahip insan gücüne
sahip olmamza ramen niteliin doru
eitimle ve tecrübeyle pekimemesinden
ötürü insan kaynaklar açsndan eksik
olduumuz tespit edilmitir. Deerli akademik çalmalar olmasna ramen sanayi
ile birlemediinden tasarm altyapmzn
zayf olduu ifade edilmitir.

Enerji üretiminde %70 ancak enerji
ekipmanlar üretiminde neredeyse %100
da baml sektörle ilgili yaplacak her
adm dalga etkisi ile ciddi sonuçlar verecektir. Bu durum sadece ülkemize has
deil tüm dünyada da benzer durumdadr.
Almanya, spanya gibi ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklar için ayrd tevik
ile yerli sanayinin desteklenmesi ve istihdamn artrlmasn salamaktadr. Bu
sayede verilen tevikler ülke içerisinde
kalmakta, bu ülkelerde yenilenebilir enerji sanayinin kalknmasn salamakta dolaysyla ülke kalknmasn salamaktadr. Ülkemiz için öngörülen 120 milyarlk
pazar büyüklüü ve neredeyse 500.000
kiilik istihdam olana göz önüne alndnda hala sektörde geç kalnmad görülecektir.
Enerji kaynaklar arasnda hidroelektrik enerji tesislerinin üretim maliyetlerinin

düük olmas, enerji kaynann alternatierinden daha fazla çevre dostu olmas,
deiken olan enerji talebine uyum gibi
avantajlar hidroelektrik enerjisini öne çkarmaktadr.
DPT yüksek planlama kurulunun koyduu hedeer çerçevesinde 2023 ylna
kadar ülkemizin hidroelektrik enerji potansiyelinin arta kalan yüzde 65’inin gelitirilmesi hedeenmitir. Bu heden gerçeklemesi durumunda yerli üreticilere de büyük
yükler dümektedir. Yaplan çaltay sonucunda daha hzl admlar atabilmek için
ülkemizde ekipman ve üretici envanterinin
ortaya çkarlmas, tüm birimler aras koordinasyonun güçlendirilmesi ve model ArGe projelerinin hayata geçirilmesi gereklilii ortak bir dille ortaya dökülmütür.
Aslnda konutuumuz sorun enerji sorunundan ziyade da bamllktan
kurtulma sorunudur.
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Ç

alma ve Sosyal Güvenlik Bakan Ömer
Dinçer, 81 vilayette ve
baz vilayetlerde birden fazla
olmak üzere 800 civarnda hizmet üreten örgüte sahip olduklarn söyledi.
Dinçer, “Tüm belediyelerle
ibirlii yapmak için balattmz programn özünde baz
belde ve ilçede insanlarn bize
ulamakta zorluk çekmesi var.
Belediyelerden bu anlamda
ciddi bir katk talep ettik. Belediyelerin i osi gibi kullanlmas için bir protokol gerçekletirdik. u ana kadar 500
civarnda belediyeyle protokol
imzaladk” dedi.
Dinçer, yeni bir adm daha
atarak, tüm Türkiye’deki sanayi
ve ticaret odalaryla benzer bir
ibirliine girdiklerini açklad.
Sanayi ve ticaret odalarnn -

Kur benzeri bir hale getirilmesiyle eriimin kolaylaacan
ve etkinliin artacan söyleyen Dinçer, üretilen hizmetlerin
kamuoyu tarafndan bilinirlii
ve eriilebilirliinin önemine
dikkat çekti. Dinçer, -Kur’un
baaryla tamamlad projenin
sonuçlarn tarttklarnn belirterek, kurumlarda etkinlii
artrmann 7 alanda salanacak
baaryla mümkün olacan
ifade etti. Dinçer, kurumlarda baar salamak için temel
artn deien artlara uygun
stratejiler ve kendi alannda
sorunlara çözümler salamak
olduunu kaydederek, çözüme
yönelik stratejilerin doru belirlenmesi gerektiini kaydetti.
Dinçer, devleti temsil ettiini düünen devlet memurunun vatanda temsil ettiini
ve ona hizmet etmek için orada

olduunu alglayaca yeni bir
zihniyete ihtiyaç duyulduunu
vurgulayarak, “Vatanda odakllk kri kapasite artrm salayabilir. Devleti temsil etme
deil vatanda temsil etmenin
esas olduu kri yerletirilmeli. Bu yedi faktörde geliim
salanrsa Türkiye’nin isizlik
sorununun çözümünde umutlu
olabiliriz.”
2001 krizinden itibaren isizlik
artlarn vurgulayan Dinçer,
isizlik sorunu için yeni stratejilere ihtiyaç olduunu söyledi.
Dinçer, bu ekliyle kriz sürecinde oldukça baarl çalmalar yaptklarn kaydederek,
küresel krizin çalma hayat
üzerindeki soysal etkilerini
azaltacak önemli mesafeler kat
ettiklerini dile getirdi.

Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan
Ömer DNÇER

Sanayi ve ticaret odalar da i-kur ofisi olacak

OSAD: “Ranta kar inadna üretim”

O

SAD’n mali genel kurulunda
konuan OSAD Bakan Adnan Keskin, bankalarn geçen
yl elde ettii kârlarn yüzde 40’lar
aarken, verdikleri kredilerdeki artn
yüzde 4’lerde kaldn anmsatarak
“Finans kesimi gülüyor, reel sektör alyor” dedi.
Genel kurulda konuan OSAD Bakan Adnan Keskin, bankalarn geçen
yl yüzde 44 kar elde ederken, verdikleri kredilerdeki artn yüzde 4’lerde
kaldn belirtti ve “Ara mallarn ithalattaki pay yüzde 74’lere çkmsa
apkay önümüze koyup düünmeliyiz”
dedi. Resmi verilere göre her 100 insandan 13’ünün isiz olduunu anmsatan Keskin, kentlerde artan isizlii
“alarm” eklinde deerlendirdi.
Reel sektörün nans krizi yaarken

bankalarn yüksek karlar elde etmesinin sürdürülebilir bir durum olmadna dikkat çeken Keskin, OSAD’n
küçük ve orta ölçekli iletmelere sahip çkmak üzere kurulduunu anmsatt. Keskin, “1991 ylnda rant ekonomisine kar üretim ekonomisini
savunmak üzere kurulan derneimiz,
bu çizgisinden ödün vermeden mücadelesini sürdürüyor” diye konutu.
Yenimahalle Kaymakam Kenan
Çiftçi, sanayicilerin üreten insanlar olduklarn belirterek “Sizler,
Yenimahalle’yi seven aklarsnz.
Bu ülkenin gelecei sizin ellerinizde”
derken, ASO Bakanvekili Hasan Altun, OSAD’n SAD’lar içinde örnek
olduunu belirterek “Çizgisinde tutarl bir dernek. birlii konusundaki
gayretli çalmalarn takdirle izliyo-

ruz” dedi. OSTM KOSGEB Müdürü Mehmet Tezyeti, sanayicilerine
OSTM’deki laboratuvarn açlaca
müjdesini verdi. OSAD’n kurucu
Bakan Sait Ulusoy, OSAD’n çok

baarl noktalara geldiini, dernekte
her zaman temel fikirler bulunduunu
belirtti ve “Kendimize sahip çkmalyz. OSAD, yerli mal bilincini yaymaldr” dedi.
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Kobi Zirvesi Sonuç Bildirgesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl (ETKB) Enerji leri Genel Müdürlüü, EÜA, Türkiye Teknoloji Gelitirme Vakf
ve OSTM Yatrm A.. ortakl ile kurulan Yerli Enerji Teknolojileri Ar-Ge Platformu, 24 Mart 2010 tarihinde Ankara
Dedeman Otel’de Hidroelektrik Santral (HES) Ekipmanlar Yerli Üretim mkânlar konulu bir Çaltay düzenledi.

V

I. KOB Zirvesi’nin ardndan,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) Bakan Rifat Hisarcklolu, Küçük ve Orta Ölçekli letmeleri Gelitirme ve Destekleme daresi
Bakanl (KOSGEB) Bakan Mustafa
Kaplan ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli
letmeler, Serbest Meslek Mensuplar ve
Yöneticileri Vakf (TOSYÖV) Bakan
Hilmi Develi imzasyla yaymlanan Sonuç
Bildirgesinde, küreselleme ve küresel
krizle birlikte rekabetin tüm iletmeler yönünden olduu gibi KOB’ler açsndan da
en önemli sorun haline geldii belirtildi.
Krizde KOB’leri güçlü klacak kapsaml ve kalc politikalara ihtiyaç duyulduu gibi, negatif büyüme döneminden
pozitif büyüme dönemine geçilirken
KOB’lere dönük politika ve uygulamalarn ulusal ve uluslararas rekabet üstünlüüne odaklanmas gerektii vurgulanan
bildirgede, küresellemenin tüm dünya
pazarlarn deitirdii, kendini bu artlara göre ekillendiren ve sürece hzla uyum
salayabilen KOB’lerin ayakta kalaca
kaydedildi.
Bildirgede, KOB’lerin ancak kalite süreçlerine uyum salayarak, hzl ve düük
maliyetle üretim yaparak güç kazanacaklar dile getirildi.
‘’Biliim d’’ bir ekonomiyi düünmenin dahi imkanszlatnn alt çizilen
bildirgede, ‘’KOB’lerimizin kalc büyümeyi yakalayabilmesi için e-dönüüm, iletiim ve mobil teknolojilerinden yararlanma sürecini tamamlamas gerekir’’ görüü
ifade edildi.
Bildirgede, küresel krizde daralan iç piyasa ve geleneksel d pazarlar nedeniyle
KOB’lerin alternatif pazarlara yönlendirilmesinin büyük önem kazand vurgulanarak, ‘’KOB’lerimizi ihracata yönelik
destekleyecek, vergi yükünün azaltlmas,

dengeli kur politikas, yerli girdi ikamesi
ve Ar-Ge çalmalarnn tevik edilmesi
gündemde yerini almaldr’’ denildi.

GÜÇLÜ KOB POLTKASI
Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin
KOB’lerin zayf yönü olduu, bu alandaki harcamalarn hzla AB ortalamasna
yükseltilmesi, KOB’lerin ortak Ar-Ge ve
inovasyon projeleri gelitirmesi için gerekli kanuni altyapnn salanmas gerektiine iaret edilen bildirgede, KOB’lerin
uluslararas pazarlarda varolabilmesi bakmndan gerekli yasal düzenleme ihtiyaçlarnn devam ettii, bu konuda mevzuatn
sadeletirilmesi ve kolaylatrlmas, ayrca gerekli belgelerle desteklenmesinde
büyük yarar görüldüü vurguland.
Bildirgede, KOB’lerin profesyonel
yönetim sistemleri çerçevesinde kurumsallama kültürünü özümsedikçe baarl
olduklar belirtilerek, rmalarn temel deerlerini belirlemesi, orta ve uzun dönemli
yatrm stratejileri oluturmas, yönetiim
ve benzeri gibi alanlarda yeni ve çada
araçlarla yaygn eitimler almas için
KOB’lere her türlü kamu destei salanmas gerektii bildirildi.
KOB’lerin ihtiyaç duyduklar Danmanlk Hizmetlerine akreditasyon sisteminin
getirilmesi için yaplacak düzenlemelerin öncelikli gündem maddeleri arasna
alnmas, bir KOB Envanteri oluturulabilmesine yönelik çalmalarn sürdürülmesi gerektii dile getirilen bildirgede,
KOB’lerden sorumlu birçok kurumda
üretilen politika ve hizmetlerin koordinasyonunun tek elden yürütülmesi gerektii
ifade edildi.
acortu@hotmail.com

S

istem tanm gerei birbiriyle uyumlu
olarak bir amaca yönelen parçalardan oluur. Parçalar arasnda uyumsuzluk baladnda denge bozuluyor demektir. Dünyada her ey denge üzerine
yaratldna göre dengesizliin uzun süre
devam etmesi mümkün deildir. Nitekim
tarihte isim yapan teorisyenleri dengesizlik hali ortaya çkarmtr. Merkantilizmin
dengeleri bozmaya balad bir zamanda
Adam Smith ortaya çkm ve tam rekabetçi bir piyasada kaynaklarn optimum
dalacan iddia etmitir. Kendisinden
sonraki kapitalist dönemin teorisyenliini
yapmtr. Sanayi devrimiyle dünya yeni
bir dengeye oturmutur. Sanayi devriminin bozduu denge Karl Marx’ ortaya
çkarm, kapitalist üretim sürecini inceleyen Marx artk deer teorisini gelitirmi,
kendisinden sonra baz ülkelerde hüküm
süren komünist sistemlerin teorisyeni
olmutur. Marx’n öldüü yl dünyaya
gelen Keynes 1929 bunalmyla ortaya
çkan ve piyasa mekanizmasnn çaresiz
kald talep yetersizliine çare olarak
devletin aktif olarak ekonomik sisteme
müdahale etmesini öngören teoriler
gelitirmi ve ekonomik hayata müdahale
eden kapitalist devletler ön plana çkmtr. 1960’l ve 70’li yllardaki enflasyon
ve isizlik problemi Friedman’ ön plana
çkarm, para politikasyla ekonominin

YAPISAL ÖNLEMLER
Yeni kirlerin ticari ürüne dönütürülmesinde gerekli altyaplarn salanmas
gerektii dile getirilen bildirgede, unlar
kaydedildi:
‘’Türkiye’de kümelenme politikasnn uygulamada baarya ulamas ve ortak çalma kültürü kazanmalar KOB’ler baznda
tevik edilmeli, sistemin baarl olabilmesi
için de gerekli yan sanayi destei verilmeli,
üretim zincirinin daha geni bir bölümünü
ülke içerisinde tutacak tedbirler alnmaldr.
Planl ve örgütlü sanayi yerleimlerinin
(OSB’lerin ve KSS’lerin) gelimesinin
önündeki engeller, gerekli yasal düzenlemeler yaplarak kaldrlmaldr.
KOB’lerin nitelikli ara eleman açn
kapatacak ve istihdama katk salayacak
somut ihtiyaçlar temelinde planlanm
mesleki eitim seferberlii bir an önce balatlmal, KOB’lerin nitelikli ara eleman
ihtiyacna dönük devlet destei yaygnlatrlmaldr.’’
Bildirgede, rekabet hukuku kurallarnn da
KOB’ler lehine yeniden gözden geçirilerek
güçlendirilmesi gerektii de vurguland.

FNANSMAN
Finansman konusuna da deinilen
bildirgede, KOB’lerin nans kaynaklarna ulamasndaki zorluklarn en asgari

düzeye indirilmesi ve iletme sermayesi
desteklerinin çeitlendirilmesinin özellikle
krizden çk koullarnda daha da önem
kazand belirtildi.
Bankalarn verdii kredilerin yan sra D
Ticaret Müstearl, KOSGEB, EXIMBANK ve KGF gibi kurumlarn kaynaklar
artrlarak hibe ve desteklerine KOB’lerin
eriiminin kolaylatrlmas gerektii dile
getirilen bildirgede, öyle denildi:
‘’KOB’lerin uzun vadeli ve düük faizli kredi olanaklarndan yararlanmas için
gerekli düzenlemeler acilen yaplmal, bu
amaçla iç ve d kaynakl fonlar çeitli
ve kolaylatrlm sistemler dahilinde
KOB’lerin hizmetine sunulmaldr.
KOB’lerin kredilerden aldklar paylarn artrlmasna yönelik uygulamalar
gelitirilmeli, bu balamda kredi sigorta
sistemleri, d kaynakl fonlar, kredi derecelendirme sistemleri ve KOB A.. vb.
konularda bilgilendirme faaliyetleri younlatrlmaldr.
Giriimcilere Balangç Sermayesi salayabilmek için Giriim Sermayesi Yatrm Ortaklklar kurulmas ve KOB’lerin
daha fazla yararlanabilmesinin tevik edilmesi için yasal alt yap oluturulmaldr.
KGF’ye yönelik yürütülen çalmalar;
kurumsal altyapsnn güçlendirilmesinde
olumlu bulunmakta birlikte çok yeterli olmad açktr. Bu noktada, kredi garanti
sistemlerinin mevzuat altyaps güçlendirilmeli, yasal mevzuata kavuturulmal ayrca; kredi garanti teminat vasf
yükseltilerek KOB’lerin hizmetine sunulmaldr.’

mel çalacak, bir ekilde bu duyarllk
ortadan kalktnda sistem bozulacaktr.

Dengemizi bulalm

Abdullah ÇÖRTÜ
yönlendirildii bir dönem balamtr.
Bugünlerde dünyada yaanan ekonomik
kriz dengelerin yeniden bozulduunu
göstermektedir. Tarihin tecrübesi yeni bir
çözüme, dier deyile yeni teorisyenlere
ihtiyaç olduunu göstermektedir.
Kendilerinden önceki dönemin problemlerine çözüm gelitiren teorisyenlerin en
önemli özellikleri önceki dönemi anlayarak teorini gelitirmelerinden kaynaklanmaktadr. Elbette yukarda birkaçn
zikrettiimiz teorisyenlerin gelitirdikleri
teorilerin rasyonel ve (en azndan yaadklar dönem için) uygulanabilir olmas
öncü olmalarn salamtr.
Aslnda sadece Dünya ekonomi tarihi
deil, hayatn gerçei de skntlarn in-

sanlar çözüme zorladn göstermektedir.
Sknt, dengelerin bozulmaya balad
zamanlarda yaygnlar ve genel bir beklenti yaratr. Dengenin bozulmas ise deikenler arasnda uyumsuzluk ve amacn
ortadan kalkmas demektir. Deikenler
arasndaki uyumsuzluk ise bu deikenlerin birbirine duyarl olmamas demektir.
Bir sistemi oluturan deikenler arasnda
duyarlln önemine en çarpc örnek
olarak mükemmel bir sistem olan insan
gösterebiliriz. Fakl organlardan oluan
insann bu organlarnn birbiriyle uyumlu
çalmamas ve birbirine duyarl olmamas
sistemde ciddi bozukluk olduunu göstermektedir. Aslnda ekonomi de parçalardan oluan bir sistemdir ve deikenlerin
birbirine duyarl olduu ölçüde mükem-

Ekonomide para politikas, faiz oranlar ve ekonomik büyüme; dolaysyla
ücretler ve istihdam arasnda bir iliki
vardr. Maliye politikas, vergi oranlar ve
ekonomik büyüme; dolaysyla ücretler ve
istihdam arasnda da bir iliki vardr. D
ticaret politikas, döviz kuru ve ekonomik
büyüme; dolaysyla ücretler ve istihdam
arasnda da bir iliki vardr. Bütün bu
deikenler bir araya gelerek bir sistemi
meydana getirirler. Bu sistemin parçalar
ayet birbirlerine ve sisteme kar duyarsz hale gelmilerse ortada problem var
demektir. Çözüme ihtiyaç vardr.
Mevcut problemi anlamadan gelitirilen çözümler rasyonel ve uygulanabilir
olmayacaktr. Dolaysyla ister dünya
çapnda bir problem ortaya çksn, isterse
ülke baznda bir problem ortaya çksn
çözüm önerilerinin problemi salkl analiz
edenler tarafndan yaplmasnn yan sra,
önerilerin rasyonel ve uygulanabilir olmas
da gerekir. Ekonomik problemlerimize
çözüm önerisi olarak ortaya atlan iddialara baklrsa dengesizlik halimiz devam
edecek gibi görülüyor.
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OSTM’liler çevre bilincinde bulutu
OSTM Organize Sanayi Bölge Müdürlüü geleneksel hale gelen Aaç enliklerinin 12.sini kutlad.
enlie Ostim Sanayici ve adamlar Dernei (OSAD), Organize Sanayi Bölgesi  Adam ve
Yöneticileri Dernei (ORSAD) ile bölgedeki dier küçük sanayi sitesi yöneticileri katld.

H

er yl bölge içinde yer alan bir
yeil alann peyzaj çalmasn
yaparak, aaçlandrlmasn salayan OSTM, bu yl konutlar ile Fatih
Üniversitesi Salk Meslek Yüksek Okulu mevkiindeki yeil alanda düzenleme
yapt. OSTM esnafnn, konut sakinlerinin ve özellikle de çocuklarn youn

katlmnn olduu etkinlik, gerçek bir
enlik havasndayd. Pamuk eker, patlam msr ve elma ekerleriyle büyükler
kendini genç hissederken, çocuklar da
bahar havasnda açk havada elenmenin
tadn çkard.
enlikte yapt konumada Bölge Müdürü Adem Arc, katlmclara

acinar@etik.com.tr

G

ünümüzde konuyla ilgili düünüp yazan hemen herkes
üretim sorununun çözüldüünü yazp söylüyor. Bu iddiann
tersini savunmak ise olanaksz
gibi. Çünkü, artk neredeyse
insann ihtiyaç duyduu her ey,
fazlasyla üretilebiliyor. Her gün
ve her alanda yepyeni ürünlerle
karlamak olas. Modeller, tipler,
renkler, kullanlan malzemeler
durmadan çoalrken ayn zamanda da hzla deiiyor. Says
durmadan artan büyük market ve
alveri merkezleri, sanal ortamdaki tantm ve alveri siteleri,
yazl ve görsel medya ortamlar,
binlerce çeit ürünü tüketicinin
önce beynine yerletiriyor, ardndan da satn alnmasn salyor.
nsanlarn günlük temel ihtiyaçlar
bata olmak üzere dier ihtiyaçlarn karlayacak her türden
ürünlerin üretilmesinde sorun kalmad görülüyor. Bunun yannda
ARGE birimleri bu ürünleri daha
da gelitirmek, bunlarn yanna
yenilerini katmak için ura veriyorlar. Bu ura alannda tempo
hiç dümüyor, tam tersine giderek
artyor.
Bu durum karsnda, ‘artk
üretim sorunu kalmamtr’ demek
mümkün müdür?
Büyük ölçüde mümkündür.
Çünkü tasarm araç gereçlerinin,
üretim alt yaplarnn, muaye-

“OSB’nin çevre projelerini” aktard.
OSTM Yönetim Kurulu Bakan Orhan
Aydn da konumasnda tüm bölge esnaflarna seslenerek; OSB üyelerinin çevre
ve hava kirliliine kar duyarl çalmalar gerektiini, bunun vicdani bir sorumluluk olduunu vurgulad. Aydn unlar
söyledi:
“Yaratlm her eye saygl olmalyz.
nsan, hayvan, su, bitki, toprak, aaç…
Hepsine efkatli davranmalyz. Çevre
bilincinin kritik noktas burasdr. Hiç
kimse dünyada yayorum diye çevresine zarar veremez. Bu uurla yaamalyz.
Ben rmalar gezdiimde bacasndan
duman çkan rmaya ‘senin bacadan bu
duman çkt sürece yapacan hac ibadeti kabul olmaz’ diyorum. Biz Ostim
yönetimi olarak bu hassasiyeti yaygnlatrmak amacyla çalmalar yapyoruz. Yaptmz idare binamz çevre duyarll ile ina edilmitir. Türkiye’de
ilk kez bacasndan duman çkmayan
bir bina yaptk. Bunu bir sembol olsun,
örnek olsun diye yaptk. Aaç dikme
enliimiz her yl yapyoruz. Çevre ile
buluup bilincimizi gelitirmek ve yenilemek istiyoruz. Çevre düzenlememize
her yl katk veren Büyükehir Belediyesi Çevre Daire Bakanlna teekkür
ediyoruz.”
OSTM’in üç yldr uygulad, park
alanna kurumun emektar çalannn
isminin verilmesi gelenei çerçevesinde, parka Sofu Durucan ismi verildi.

Üretirken
Tükenmemek çin

Atilla ÇINAR
Makine Mühendisi

ne ve test araçlarnn, ayrca da
tüm bunlarla ilikili uzmanlklarn
zenginleerek gelitii bir dünyada neredeyse akla gelebilen ey
üretilebiliyor da. Ama ne pahasna! Hepimizin kabul edecei
gibi, üretirken bir yandan da
tüketiyoruz, hatta daha kötüsü
tükeniyoruz. Doadaki kaynaklar, tükenebilir enerji rezervlerini,
topra, orman, denizi ve atmosferi, ksacas yaam kaynaklarmz
tüketiyoruz. Çünkü üretilen her
yeni ürün doadan bir eyleri
alp götürüyor. Çevre problemleri,
iklim deiiklii gibi sonucu kestirilemez boyutlara uzanyor.
Bu durumda hala ‘üretim
problemi çözülmütür’ denebilir
mi?Yani bir problemin çözümü,
baka önemli problemlerin kayna oluyorsa bu çözümün salkl
çözüm olduu söylenebilir mi? Bu

yant zor bir soru gibi görünse
de, insanln bindii dal kesiyor
olmasnn herhangi bir mantkl
açklamas olmamal.
10 Nisan 2010 tarihinde
OSTM’in geleneksel fidan dikme
töreninde, onlarca ilköretim örencisi, genç ve yal OSTM’liler
ile birlikte fidanlar dikerken
bunlar düündüm. Kukusuz,
tasarm ve üretim yapmak bizim
esas iimiz ve iimizi seviyor, onu
en iyi ekilde yapmaya çalyoruz. Hepimizin gayreti üretimi ve
verimlilii daha da artrmak için.
Ama zaman zaman bu üretimin
ne pahasna yaplmakta olduunu
düünmekte ve üretirken farkna
varmadan tükenmekte olduumuzu
bilip buna ilikin önlemler almakta
fayda yok mu?
Fidan dikmek tükenmeme yolunda atlabilecek en kolay adm-

Altyap Kontrol Uzman Durucan, Ostim ailesinin üyesi olmaktan mutluluk
duyduunu belirterek yaplan davran
için yönetime teekkür etti. Etkinlie
OSTM lköretim Okulu’ndan içinde
izci gruplarnn da yer ald yaklak
100 örenci de katld.

Ostim OSB
Yönetim Kurulu Bakan
Orhan AYDIN

lardan biri gibi gözüküyor. Dikilen
küçük büyük her fidan insanln
gelecee tutunmasn salayacak
birer araç niteliinde. Özellikle
ilköretim çandaki çocuklarn bu
tür etkinliklere katlyor olmalar
umutlarmz diri tutmamz salyor. OSTM’in gelenekselleen bu
faaliyeti burada yaayanlar olarak
hepimiz tarafndan içtenlikle desteklenmeli.
Yazm ülkemizin en yararl kurumlarndan biri olarak gördüüm
TEMA Vakf’nn bir çars ile
bitirmek istiyorum:
Tükettiimiz tüm meyvelerin
çekirdeklerini biriktirelim. Bu çekirdekleri kesinlikle dier çöp ve
atklar attmz yerlere (çöp kutularna) atmayalm. Biriktirdiimiz
her türlü meyvenin çekirdeiniz
bulabildiimiz, kendimize en yakn
topraa brakalm. Varsa evimizin
bahçesine, yol kenarlarna, doaya
yani nerede bir toprak parçasyla karlayorsak oraya brakp
topraa karmasn salayalm.
Tpk milyonlarca denizyldzndan
hiç deilse bir kaçnn yaamn
kurtarma çabas gibi, bu çaba da
mutlaka ie yarayacaktr.
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Ostim OSB’nin evsahipliinde ÜS bulumas
Üniversite-Sanayi birlii Merkezleri Platformunun (ÜSMP) her yl düzenlemekte olduu Üniversite-Sanayi birlii (ÜS) Ulusal
Kongresinin üçüncüsü 3-4 Haziran 2010 tarihlerinde OSTIM’in ev sahipliinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekletirilecek.

Ü

SMP Yürütme Kurulu Bakan
Prof. Dr. Hamit Serbest, Ulusal
Kongreye ilikin düzenleme
çalmalarnn baar ile yürütüldüünü
söyledi.
Prof.
Serbest,
ülkemiz
“Akademik ve bilimsel çalmalardan
genelindeki ve OSTM’deki kümeleme edinimlerin bu kongrede geni bir ekilde
teknoloji ve üründe inovasyona
çalmalar, benimsenen modeller ve tartlacan belirterek öyle dedi:
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.”
Kongre Oturumlarnda ele alnacak
konular
kümelenme,
teknoloji
platformalr ve a yaplar, teknoparklar,
Ar-Ge
inovasyon
ibirlikleri,
mükemmeliyet merkezleri ve destek
mekanizmalar
olduunu
belirten

Gedikli, bir grup milletvekili ile
Ostim’i ziyaret etti

A

k Parti Genel Bakan Yardmcs Ankara Milletvekili
Bülent Gedikli ve 6 milletvekilinden oluan grup Ostim’i ziyaret
etti. Ostim yönetiminin yenilenebilir
enerjiye ve temiz çevreye uygun ina
ettii yeni idare binasna geçmesi dolays ile “hayrl olsun” ziyaretinde
bulunan Gedikli, Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleri ile
bir araya geldi.
Ak Parti Genel Bakan Yardmcs
Gedikli’ye Ostim ziyareti srasnda

Ankara Milletvekili Burhan Kayatürk, Kütahya Milletvekili Hasan
Fehmi Kinay, Isparta Milletvekili
Mehmet Sait Dilek, Bursa Milletvekili Sedat Kzlca, Aksaray Milletvekili Ruhi Açkgöz ve stanbul Milletvekili Alaattin Büyükkaya da elik
etti.
Gedikli ve beraberindeki milletvekillerine OSB’deki çalmalar ve projeler hakknda bilgi verildikten sonra
baz iyerleri de ziyaret edildi.

Serbest, “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 planlanyor” diye
konutu.

Saygn kurum ve markalar
Üniversite Sanayi ibirlii konusunda
Türkiye’nin önde gelen düünce ve
uygulama platformu hüviyeti tayan
kamu, özel sektör ve bilim çevrelerince
youn katlm beklenen ULUSAL
KONGERE’yi
saygn
kurum
ve
markalarn da desteklemesi bekleniyor.
ki gün sürecek olan Üniversite Sanayi
birlii Ulusal Kongresi iletiim ve
görsel düzenlemelerle gazete, dergi ve
televizyon tantmlar, billboard, basn
bülteni, e-bülten, basn toplantlar,
üniversite ve teknoloji merkezlerinde a,
web üzerinden yayn, röportajlar, yaklak
10.000 davetiye, salon, sahne, ortak alan
a ve düzenlemeleri ile tüm görsel
çalmalarla etkin olarak tantlacak.

SGK yi Uygulama Merkezi seçecek

Ç

alma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl,  Sal ve Güvenlii Genel Müdürlüü’nün
faydalancs olduu yerlerinde
 Sal Ve Güvenlii Koullarnn yiletirilmesi Projesi - SGP
dâhilinde iyi uygulama merkezi programnda yer almak üzere 12 iletme
seçilecek.
Verilen bilgiye göre bu iletmeler; iyi uygulama merkezi olarak tantlacak, proje çerçevesinde geni
kapsaml danmanlk ve eitim hizmetlerinden faydalanacak, AB ülkelerinde düzenlenecek çalma ziyaretlerine katlma frsat yakalayacak
ve i sal ve güvenli konusunda
hazrlanacak bilgilendirme dokümanlar ve rehberlerden yararlanacaklar.
yi Uygulama Merkezi seçimi temel kriterleri:
• letme; inaat, maden veya
metal sektörlerinden birinde
faaliyet gösteriyor olmal,
• letme; küçük veya orta
ölçekli (çalan says 10 ila
250 arasnda deien) iletme
snfnda yer almal,
• letme; Ankara, Kocaeli,
Zonguldak, Kütahya veya Denizli illerinden birinde faaliyet

gösteriyor olmal,
• letme; iyerinde salk ve güvenlik koullarn iyiletirmek üzere
proje ile ibirlii yapma hususunda
gönüllü ve kararl olmal,
• letmelerin mevcut i sal ve
güvenlii koullar makul bir düzeyde
olmaldr.
Son Bavuru Tarihi: 15 Mays
2010 Bavurular, projenin internet
sayfas www.isgip.org adresinden
“yi Uygulama Seçim Bavurusu”
formu doldurularak yaplabilir.
Ayrca Ostim Organize Sanayi
Bölge Müdürlüü, çevre temizlik
güvenlik müdürü 3855090/1107
bavurulabilir.
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Ostim’den TSE’ye laboratuar arsas
Ostim Kooperati
Türk Standartlar
Enstitüsü’ne laboratuar
hizmet binas yaplmak
üzere 3 dönüm arsa
tahsis etti. Protokole
göre laboratuvar 2 yl
içinde hizmete girecek.
Protokol TSE-Ostim
istiare toplantsnda
imzaland.

O

stim Kooperati çeitli kamu kurumlarnn bölgeye gelmesine ön
ayak oluyor. Daha önce yapt arsa
tahsisleri ile birçok kamu biriminin Ostim’e
gelmesine ve bölge KOB’lerine hizmet
vermesine ön ayak olan Kooperatif yönetim
bu kez de TSE laboratuar için 3 dönüm arsa
tahsis etti.
Arsa tahsisine ilikin protokol TSE Bakan Tahir Büyükhelvacgil ve Ostim Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn ile OSB
Bakan Yardmcs Stk Öztuna tarafndan
imzaland. Toplantya OSAD Bakan Ad-

nan Keskin, ORSAD Bakan Özcan Ülgener, Ostim Çrak Eitim Öretim Vakf Bakan brahim Karakoç ile OSB yöneticileri
ve çok sayda rma temsilcisi katld.
Ostim Yönetim Kurulu Bakan Aydn
törende yapt konumada, Ostim Organize
Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren rmalarn TSE’nin salad hizmetlerden yerinde
yararlanmasnn önemine deindi. Aydn,
“Enstitünün Ostim’de bulunmas TSE labora tuvarnn gelitirilerek daha kapsaml bir
laboratuara dönütürülmesi, ulusal ve uluslar aras ölçekte hizmet vermesini amaçl-

ASAD’da Bakanla Ufuk Ataç seçildi

A

nkara Sanayici ve adamlar
Dernei (ASAD) Bakanlna Ufuk Ataç seçildi.
ASAD’n Olaan Genel Kurulu yapld. Genel Kurul’da yaplan seçimler
sonucu yeni yönetim kurulu belirlendi.
Yönetim kurulu u isimlerden olutu:
Ufuk Ataç, Ali Kemalolu, Özay Özsüer, Cokun Güzeldemirci, Selami
Yiit, Vedat Alver, Birgül Kayum,
Yldrm Tuna, Hüseyin Özer, Servet
Gürel, Sabahattin Çakmak, Özdemir Sonsoy, Osman Karagöz, Haluk

Peken ve Satlm Karaca. Yönetim
Kurulu ilk toplantsnda Ufuk Ataç’
ASAD Bakanlna getirdi. Ataç, yönetim kurulu toplantsndan sonra yapt açklamada, ASAD’n kurulduu
yldan itibaren sadece Ankara’nn deil
tüm ülkedeki sanayici ve iadamlarnn
örgütlenmelerinde öncü rol aldn, bu
dönemde de Ankara sanayisine yapacaklar aktivitelerle özellikle yurt dna açlmlarnda yardmc olacaklarn
belirtti.

Teknoloji ürünlerinde ön bavuru ücretiz

B

u yl 9’uncusu düzenlenecek
‘Teknoloji Ödülleri’ bavuru süreci balad. TÜBTAK, TTGV
ve TÜSAD tarafndan desteklenen ve
Ar-Ge ve inovasyon alannda çalmalar
yapan bütün rmalara açk olan Teknoloji Ödülleri için 29 Mart-14 Mays 2010
tarihleri arasnda bavurular alnacak. Bu
yl yaplacak teknoloji yarnda ilk kez, ön
bavurularda katlm ücreti alnmayacak.
9.Teknoloji Ödülleri bavuru süreci
stanbul’da düzenlenen bir basn toplants ile kamuoyuna açkland. Toplantda
konuan Türk Sanayicileri ve adamlar
Dernei(TÜSAD) Bakan Ümit Boyner,
TÜBTAK, TTGV ve TÜSAD’n, teknoloji ve yenilikçiliin önemine duyduu
inançla Teknoloji Ödülleri’ni hazrladn, bu yl 9’uncusu düzenlenecek olan

ödül töreninin ise bir marka haline geldiini
söyledi.
Türkiye’nin rekabetçiliini sürdürebilmesi için gereken artlarn banda
teknoloji, inovasyon ve yetkinliin geldiini vurgulayan TÜSAD Bakan Ümit
Boyner, teknolojik ilerlemenin gerisinde
kalmamak için teknolojinin takip edilmesi gerektiini, Türkiye’de son yllarda
Ar-Ge’ye ayrlan kaynaklarn art bakmndan olumlu gelimeler kat edildiine
dikkat çekti. Boyner, “Geldiimiz noktada
sürekli artan bir rekabet ortamn, gelimi
ülkelerle kyaslamamz gerektii bir gerçek. Bu kyaslamay yaptmz zaman kat
etmemiz gereken epey bir yol olduunu
görüyoruz” dedi.

yoruz. Kooperatimiz tarafndan TSE’ye
tahsis edilen ve bölgede enerji sektörü bata
olmak üzere taraarn mutabakat salad
alanlarda ibirlii yapacaz” diye konutu.
TSE Bakan Büyükhelvacgil de yapt konumasnda TSE hizmetlerini anlatt.
TSE’nin ülkemiz ve uluslar aras alandaki
baarsna ve önemine vurgu yapan Helvacgil, Ostim’de kurulacak laboratuarn sadece Ostim’e deil, Ankara’ya ve Türkiye’ye
hizmet vereceini söyledi.
Bu arada yaplan istiare toplantsnda bölge sanayicilerinin TSE’den beklentileri ve

TSE’nin sunduu imkân ve hizmetler dile
getirildi. TSE Kalibrasyon Merkezi Bakan
Doan Yazar, Deney Laboratuarlar Merkezi Bakan Üzeyir Karagöz, Gözetim ve
Muayene Dairesinden Hüseyin Özdamar,
Ürün Belgelendirme Merkezinden Mehmet
Çetin, Personel ve Sistem Belgelendirme
Merkez Bakan Aykut Krba, Standart
Hazrlama Merkezi Bakan Hüseyin Kasapolu ve DTM D Ticarettte Standardisazyon Genel müdürlüü Daire Bakan Makbule Küçüksözen Doan alanlarna ilikin
sunum yaptlar.
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“Türkiye IMF’siz de yaayabilirmi”
Türkiye hracatçlar Meclisi(TM) Bakan Mehmet
Büyükeki, IMF’siz yola devam edilmesinin Türkiye’ye
olan güveni artrdn ifade ederek, IMF ile anlama
olmayacann açklanmasnn ardndan piyasada
hareketlilik gözlenmeine dikkat çekti. Büyükeki,
“Demek ki, Türkiye, IMF’siz de yaayabilirmi” dedi.

T

ürkiye hracatçlar Meclisi(TM)
Bakan Mehmet Büyükeki, IMF’siz yola devam dedi.
TM Mart ay ihracat rakamlarn
Kahramanmara’ta açklad. TM Bakan Mehmet Büyükeki, IMF anlamas
ihtimalinin ortadan kalktn belirterek,
“Biz de rahat bir nefes aldk. Çünkü Tür-

kiye, IMF anlamas olmadan yoluna
devam edebilecek güçte” dedi.
Türkiye’de her düzeyde mali disiplininin korunduunu kaydeden Büyükeki, irket iaslarnn olmadna dikkat
çekti. Büyüme için bakir ve potansiyeli
yüksek bir çok sektörün olduunu kaydeden Büyükeki, büyümeyi destekle-

mek üzere bankaclk sisteminin de son
derece salam olduunu söyledi.
“IMF ile bir anlama olmayaca”
açklandnda piyasalar yakndan takip
ettiklerini anlatan Büyükeki, açklamadan sonra borsann yoluna devam ettiini, faizlerin ise yüzde 9’un altna dütüünü ve döviz kurunda ise herhangi bir
hareketlilik gözlenmediini vurgulad.
Büyükeki, Türkiye’nin IMF’siz yoluna
devam etmi olmasnn, Türkiye’ye olan
güveni artrdnn altn çizerek, “Demek ki, Türkiye, IMF’siz de yaayabilirmi” dedi.

Ucuz döviz eletirisi
Bunun için uzun soluklu bir politikaya ihtiyaç duyulduunu vurgulayan
Büyükeki, yüzyllardr ucuz dövizle
ithalatn pompalandn, ithalatçlarn
kazandn, devletin de gümrük vergisi
ald için bu çarpkla ses çkarmadn söyledi.
Bugün ise üretip, dar satma ansnn olduunu dile getiren Büyükeki,
bunun desteklenmesi gerektiini kaydetti. Para ve kur politikasnn uzun vadede
bunu desteklemesi gerektiini vurgulayan TM Bakan Büyükeki, istikrarl
ve rekabetçi kuru bunun için istediklerini ifade etti.

“hracat büyümenin ve
istihdamn motoru olacak”
lk üç ay itibariyle Avrupa ile uzak, yakn ve komu pazarlarnda ciddi artlar
yaandnn altn çizen Büyükeki, ihracat ile büyüme ve istihdam arasnda
dorudan bir iliki olduunu söyledi.

Büyükeki, öyle devam etti:
“Geçen senenin son çeyreinde hep
ihracat artlar açkladk, dün açklanan
son çeyrek büyüme rakamlar bunu teyit
etti. Bu senenin ilk çeyreinde iki haneli
ihracat art rakamlar açklyoruz. Bunun istihdam ve büyüme üzerinde ciddi
bir etkisi var. hracat arttkça istihdam ve
büyüme artyor. 2010 ylnn ilk çeyrek
rakamlar açklandnda ciddi iyilemeler göreceiz. Büyüme de ilk çeyrekte
iki haneli art bekliyoruz, istihdam da
iyileme bekliyoruz. stihdam sorununu
çözmede ve büyümede ihracat kuvvetli
bir araçtr. Bu aracn etkili bir ekilde
kullanlmas için de ihracatn desteklenmesi gerekiyor. Çünkü ihracat, geçtiimiz 7 ylda olduu gibi yine büyümenin
ve istihdamn motoru olacak.”

“Kriz tamamen geride kald”
Krizin artk tamamen geride kaldn vurgulayan Büyükeki, dünya ticaretinin canlanmaya baladn, 2009
boyunca azalan dünya ticaretinin aylk
1.1 trilyon dolara ilerlediini söyledi.
Türkiye’nin ihracatnn da hzla toparlandnn altn çizen Büyükeki,
ihracattaki toparlanmann Türkiye’nin
rakiplerinden daha hzl bir ekilde olduuna dikkat çekti. Büyükeki, “ubat
aynda Türkiye yüzde 20.3 ihracat art
yakalamtk. Bu ayda Güney Kore’nin
ihracat yüzde 17’de, Brezilya’nn ihracat yüzde 13’te, Hindistan’n ihracat
yüzde 12’de kald. Özellikle büyük
pazarlarmzda yaadmz yükselile
moral buluyoruz. En çok ihracat yaptmz 30 ülkenin 27 tanesinde ihracat
artmz var” diye konutu.

BASAD da yeni anayasa için uzlama istedi
B

akent
Sanayiciler
Dernei Bakan Rait Mor,
“Çada normlara uygun, ülkemizin gelimesinde önünü açan,
vatanda haklarn güvence altna
alan ve toplumun her kesiminin benimsedii, yeni bir Anayasaya
ihtiyac vardr” dedi.
Ankara’nn öndee gelen sanayicilerin örgütü Bakent Sanayiciler
yiciler
Dernei(BASAD) Bakan
akan
Rait Mor yapt açklamada, mevcut Anayasann
yasann
12 Eylül 1980’nin laanüstü
aanüstü
koullarnda hazrlandandn, aradan geçen
30 yllk sürede
dikkate
alndnda
toplumun
gereksinimlerine
yant vermediini söyledi. Mor,

açklamasnda unlar kaydetti:
“Dünyada komünist blok yklm,
küresel ekonomi kendi kurallarn
oluturmu, dolaysyle ekonomide
snrlar adeta kalkm ve iletiimdeki
hz olaanüstü bir ekilde art göstermitir. Bata Çin olmak üzere baz
ülkeler dünya ticaret örgütüne katlmtr. Dünyada ki bu gelimeler ülkelerin sosyal ve ekonomik yaplarn etkilemi ve deitirmitir.
Dolaysyla
ülkemizin de,
Dolaysy
dünyadaki
dünyada bu gelimelermümden etkilenmemesi
etk
Nitekim,
kün deildir.
d
bata anayasamz olmak
üzere yasalarmz, ülkemizin
kemizi bu deiimler
karsnda
hem ekonomik
karsn
hem
he de sosyal açdan gelimesine
imkan vermez bir
duruma getirmitir. Bütün bunlarn sonucunda
unlar söylemek
mümkündür; Ül-

kemizin de, çada normlara uygun,
ülkemizin gelimesinde önünü açan,
vatanda haklarn güvence altna
alan ve toplumun her kesiminin benimsedii, yeni bir Anayasaya ihti-

yac vardr. Umarz ki, u günlerde
gündemimizde olan Anayasamzdaki
deiiklikler bu özellikleri tayan ve
toplumun her kesiminin katlm ile
hazrlanm bir anayasa metni olur.”
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KSS’ler “niceliksel olarak” yeterli
Esnaf paketinde küçük sanayi sitelerinin yapmna katk verilecei açklanrken, Devlet Planlama
Tekilat’nn raporunda küçük sanayi sitelerinin niceliksel olarak yeterli düzeye geldii vurguland.
864 adet parselde üretime geçilmi olup,
yaklak 107 bin kiinin de istihdam
edildii belirlendi.

OSB’lerin en önemli
sorunlar tevik, enerji

D

PT ile Sanayi Bakanl küçük sanayi siteleri konusunda
kir ayrlna dütü. DPT küçük sanayi sitelerinin niceliksel olarak
yeterli düzeye geldiini belirtirken,
Sanayi Bakanl geçtiimiz günlerde
açklanan esnaf paketinde küçük sanayi
sitelerinin yapmnda TOK desteinin
verileceini bildirdi. DPT, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüü Planlama Uzman Mehmet Cansz
tarafndan hazrlanan “Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri Politikalar ve
Uygulamalar” raporuna göre, 1960’l
yllardan beri devam eden Küçük Sanayi Siteleri uygulamalarnn 1995 ylndan itibaren azalmaya balad. Bunun
nedeni olarak da Türkiye’deki Küçük
Sanayi Sitelerinin niceliksel olarak yeterli düzeye gelmesi gösterildi.
2009 yl sonuna kadar hizmete sunulan toplam 438 adet Küçük Sanayi
Sitesi ile 92 bin 138 iyerinde yaklak
461 bin kiiye, daha salkl artlarda
çalma imkan salanrken, bu projeler
için 2009 yl yatlaryla yaklak 2.9
milyar TL tutarnda kredi kullandrld.
Geçen yl, toplam 6 bin 795 iyeri kapasiteli 55 adet küçük sanayi sitesinin
yapmna devam edildi. Bu projelerin
proje tutar yaklak 480 milyon TL
olurken, 2008 yl sonuna kadar yaklak 78 milyon TL harcama yapld.

Küçük Sanayi Sitelerinin
yüzde 37’si ç Anadolu
ve Karadeniz’de
Toplam 438 Küçük Sanayi Sitelerinin yaklak yüzde 37’si ç Anadolu
ve Karadeniz bölgelerinde yer ald
görüldü. Bu bölgelerde Küçük Sanayi Sitesi says eit olmakla birlikte ç
Anadolu Bölgesi’nde yer alan Küçük
Sanayi Sitelerinin i yeri saylarnn
yüzde 20 daha fazla olduu belirlendi. En az Küçük Sanayi Sitesi bulunan
bölge Güney Dou Anadolu Bölgesi
olurken, bu bölgeyi Dou Anadolu
Bölgesi takip etti. Tüm Küçük Sanayi
Sitelerinin yaklak yüzde 18’i bu iki
bölgede yer ald. 2009 Yl Yatrm
Programnda devam eden projeler incelendiinde ise, bunlarn yüzde 48’inin

Dou ve Güney Dou Anadolu Bölgelerinde yer ald görüldü. Bu bölgeleri
yaklak yüzde 20 ile Akdeniz Bölgesi
izledi. Türkiye’de en az küçük sanayi
sitesi bulunan bölgelere son yllarda en
fazla kaynak tahsisi yapld belirlendi. Burada iki olas neden ortaya çkt,
birincisi, dier bölgelerin küçük sanayi
siteleri açsndan belirli bir doygunlua ulat ve küçük sanayi sitesine
pek fazla ihtiyaç kalmad belirlendi.
kinci neden ise, bölgesel kalknma politikalar çerçevesinden kaynaklarn az
gelimi bölgelere yönlendirilmesinden
kaynakland.

261 adet OSB bulunuyor
2009 yl sonu itibaryla Türkiye’de
Sanayi ve Ticaret Bakanl’ndan sicil
alarak tüzel kiiliini kazanm toplam
261 adet OSB bulunduu tespit edildi.
Tamamlanan bu projeler için 2009 yl
yatlaryla toplam 2 milyar TL tutarnda
kredi kullandrld. Kredi destei verilmeye devam eden ve alt yap inaatlar
çeitli aamalarda olan toplam 83 adet
OSB projesi bulunmakta. Projelerin
proje tutarnn yaklak 1.3 milyar TL
olduu belirlendi. Dier taraftan kredi
kullanmakszn yerel yönetimler veya
sivil toplum kurulularnn katks ile
tamamlanan 13 adet, kendi imkânlar
ile inaat devam eden 25 adet ve kendi
imkanlar ile henüz projelendirme safhasnda olan 41 adet OSB bulunmakta olup, bu projelerin arlkl olarak
Türkiye’nin bat bölgelerinde yer ald
belirlendi.

Osb’ler tam kapasite çalrsa
1.7 milyon kii istihdam edilecek
Sanayi ve Ticaret Bakanl’nn
kredi destei ile veya kendi imkânlar
ile tamamlanan OSB’lerde, üretime geçen 37 bin 189 iletmede yaklak 820
bin kiinin istihdam edildii görüldü. Bu
bölgelerde üretime geçme oran tam kapasiteye ulatnda toplam istihdamn
yaklak 1.7 milyon kiiye ulamas hedeenmekte. Ayrca Sanayi ve Ticaret
Bakanlnn verdii kredi destei veya
kendi imkânlar ile bir ksm inaat devam eden OSB’lerde de yaklak bin

Türkiye’deki OSB’lerin en önemli
sorunlarnn enerji, tevik, yönetim ve
yer seçimi ile ilikili olduu tespit edildi. OSB’lerin enerji alanlarnda ayrcalklarnn kaldrlmas, tevik sisteminde
yeterince ayrcalk verilmemesi, yer seçimindeki etkin olmayan kararlar ve yönetim sorunlar, onlarn baarlarn temel
olarak etkilemekte olduu görüldü.

Osb’lere kamu
nitelii kazandrlmal
Yaplacak mevzuat düzenlemesi ile
TOBB, TM ve TESK örneklerinde olduu gibi OSB’lere de yar kamu nitelik
kazandrlmas buradaki hukuki sorunun
çözebilecei belirlendi. kincisi, eer yar
kamusal nitelie sahip yeni bir örgüte
kar çklyor ise, bu durumda OSB’ler,
TOBB bünyesinde OSB sektör komitesi
eklinde yaplandrlabilecei belirlendi. Bu durumda TOBB bünyesinde bir
OSB sektörü kurulmu olacak ve bu
kapsamda kurulacak bir daire bakanl
ile OSB’lerin koordinasyonu salana-

cak. Son seçenek ise, OSB’lere verilen
kamusal yetkilerin OSB’lerden alnarak,
illerdeki sanayi il müdürlüklerine, belediyelere veya ilgili kamu kurulularna
verilmesi yoluyla sorunun çözülmesi
olacak.

Ksa sürede bitecek
projelere arlk verilmeli
Kamu Yatrm programlarnda kaynaklarn aklc kullanm açsndan var
olan imkanlarn ksa sürede bitirilebilecek projelere yönlendirilmesi uygulamasna devam edilmesi gerektii tespit
edildi.Kümelenme desteinin Türkiye
genelinde hazrlanacak bir program çerçevesinde yürütülmesi faydal olaca
belirlendi.
Üniversite-sanayi i birlii çerçevesinde, üniversitelerin OSB’ler ortak
proje gelitirmelerini salayacak araçlar gelitirilmesi ve OSB yönetimlerinde devamllk ve bütünlük salanabilmesi için OSB’lerde 2 ylda bir yaplan
yönetim seçimlerinin TOBB’da olduu
gibi 4 yla çkarlmas gerekmekte. Bu
ekilde OSB yönetimlerinde süreklilik
ve bütünlük salanaca gibi, verilen
hizmetlerin kalitesinin de arttrlabilecei belirlendi.

OSB’lerin su tüketiminin yars kuyudan

O

rganize Sanayi Bölgeleri,
2008 ylnda kulland 116
milyon metreküp suyun yüzde
53’ünü kuyudan, yüzde 18’ini akarsulardan, yüzde 13’ünü kaynaklardan,
yüzde 9’unu ehir ebekesinden, yüzde 7’sini ise göl ve barajlardan çekti.
2008’de 153 milyon metreküp atksu dearj eden OSB’ler, dearj edilen
atksuyun yüzde 71’ini akarsuya aktt. Türkiye statistik Kurumu(TÜK),
2008 yl Organize Sanayi Bölgeleri Su, Atksu ve Atk statistikleri
Anketi’ni yaynlad. Buna göre altyaps tamamlanm 97 Organize Sanayi

Bölgesi Müdürlüü’nden elde edilen
sonuçlara göre 2008 ylnda su ebekesi ile datlmak üzere 116 milyon
metreküp su çekildi. Çekilen suyun
yüzde 53’ü kuyudan, yüzde 18’i akarsudan, yüzde 13’ü kaynaklardan, yüzde 9’u ehir ebekesinden, yüzde 7’si
ise göl ve barajlardan çekildi.
Atksuyun yüzde 71’i akarsuya
Anket kapsamndaki OSB’ler 2008
ylnda toplam 153 milyon metreküp
atksu dearj etti. Dearj edilen atksuyun yüzde 71’inin akarsuya, yüzde
9’unun ehir kanalizasyonuna, yüzde 8’inin kuru dere yatana, yüzde
5’inin dier alc ortamlara boaltld, yüzde 7’sinin ise kooperatiere ait
atksu artma tesislerine gönderildii
tespit edildi.
OSB adna 255 bin ton atk topland
2008 ylnda OSB’ler tarafndan ya
da OSB adna 255 bin ton atk topland. Toplanan atn yüzde 45.4’ü
düzenli depolama sahalarnda, yüzde
27.3’ü OSB çöplüünde, yüzde 8.5’i
belediye çöplüklerinde, yüzde 2.9’u
ise dier yöntemlerle bertaraf edildi.
Toplanan atn yüzde 15.9’u ise OSB
sahasnda geçici depoland.
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arzu.akay@ostim.com.tr

“Ekonomide olumlu sürprizler olacak”
Sizi
dinliyoruz...

Arzu AKAY

V

erdiimiz hizmetleri olabildiince hatasz, olabildiince
empati kurarak sunmak kurum kültürümüzün önemli
bir parças. Empati kurmak içeriden bakan gözle doal olarak çok salkl olmuyor. Bizim tek yönlü yaptmz
tespitler, hizmeti ne derece iyi verdiimizi doru ibreyle
göstermiyor.
Peki, ibrenin doruluu için neler yapyoruz?
OSTM esnaflarna telefonla ulayor ve “hizmetimizden
memnun musunuz?” diyoruz. Yaklak 3 yldr sorduumuz
bu soru, bize birçok yeni kap açt. Telefon anketleriyle
“nerede eksiiz, farknda olmadan hangi detaylar atlyoruz,
bir de u olsa daha iyi olur” dediimiz pek çok tespitimiz
oldu ve bu yönde çalmalar yaptk.

Ulatmz üyelerimizin dnda ulaamadklarmz,
fikrini alamadklarmz da var mutlaka. stiyoruz ki, onlar da
ayn kolaylkla bize ulasnlar. stiyoruz ki d görü ufkumuz
genilesin. Salam iler müterek mesaiyle mümkün olduuna göre, bölge olarak iyiletirmelerimizi birlikte yapalm
istiyoruz.
Müteri likileri Departman olarak sizi dinliyor, önerilerinize, uyarlarnza önem veriyoruz. Asl sermayemiz bu.
Sizlerin yönlendirmeleri olmadan aldmz yeni kararlar
“suya yaz yazmak”tan ibaret kalabilir. Oysa sizlerin sahadaki tespitleri dorultusunda yürüttüümüz her yeni çalma
fayda salayacaktr. Mesai saatlerinde veya dnda bize rahatlkla ulaabilirsiniz (mesai saati dnda aldmz ikâyetleri
nöbetçi çalanlarmzn yönlendirmesiyle annda veya en geç
ertesi gün çözmeye çalyoruz).
Ulam kanallarmz öyle;
Tel: 3855090*1221 - www.
ostim.org.tr
ostim@ostim.org.tr
Öneri-ikayet kutular: Deyilim
ki OSB hizmet binasndasnz,
vaktiniz yüz yüze görüemeyecek
kadar snrl, binamzn abonelik
ve ana giriinde bulunan öneriikayet formunu doldurup iletiim
bilgilerinizi yazmanz yeterli; biz
size en ksa sürede ulaacaz.
SMS: OSTIM yazp bir boluk brakp ikayet ve önerilerinizi ekledikten sonra 4525’e gönderebilirsiniz.
Tüm bu kanallarn dnda bir bardak çay eliinde yüz
yüze taleplerinizi iletebilirsiniz. Buras sizin açk kapnz; sizi
dinliyoruz…
Not: Bu yaz Ostimlilerin pozitif farknn kantdr.
ZLEMEL
Pandora’nn Kutusu,
Yönetmen: Yeim USTAOLU
stanbul’un farkl bölgelerinde yaayan, her biri dierinden
farkl sorunun ve hayat standardnn içinde skp kalm,
birbirinden habersiz, tam anlamyla orta ya ve snfa mensup üç karde, bir gün doup büyüdükleri Bat Karadeniz’in
dalarndaki köylerinden gelen bir telefon ile bir araya gelir.
Yal anneleri Nusret Hanm kaybolmutur. Annelerini bulmak için bir araya gelen üç kardein bu metazori yolculuu
sakl kalan pek çok sorunun, hayatlarndaki ve ilikilerindeki birçok çarpkla dair iyi kötü pek çok eyin, tpk
Pandora’nn Kutusu’ndaki gibi, açlmasna neden olur...
OKUMALI
Endüstriyel, Post Endüstriyel Dönüüm,
Doç.Dr.Veysel BOZKURT, Ekin Kitapevi Yaynlar
Tpk endüstriyel ça gibi post endüstriyel enformasyon ça
da dünyay en hzl deitiren ça olmutur. Kitapta insanln köklü deiimleri anlatlmaktadr.

D

evlet Bakan Ali
Babacan, 2010 yl
hedeerini tutturma
noktasnda endieleri olmadn söyleyerek, ekonomide olabilecek sürprizlerin
“olumlu sürprizler” olacana belirtti. sizlikle ilgili
rakamlarn seyrinin 2010
ylnda iyiye gideceini
söyleyen Bakan Babacan,
isizlikte aylk bazda yaanan düüün 2010 ylnn 12
aynda olmasa da, çounda
görüleceini vurgulad.
Seçim
yatrmlarnn
gündemlerinde olmadn
dile getiren Babacan, son iki
haftadr Türkiye’nin dünya
piyasalarndan ayrmasna

neden olan piyasalardaki olumlu
gelimelerin ise Anayasa deiiklii paketinden kaynaklandn
ileri sürdü. Anayasa paketinin
yasalamas halinde Türkiye’nin
daha istikrarl, çok daha öngörülebilir, gerçek anlamda demokratik bir ülke olmaya bir adm daha
yaklaacan ifade eden Babacan, “Bu deiiklik bizi birinci
snf demokrasiye götürmeyecektir” eklinde konutu.
Devlet
Bakan
Babacan,
NTV’ye yapt açklamada isizlikle ilgili önemli açklamalarda bulundu. Bir ülkedeki isizlik
orannn pek çok faktör tarafndan
belirlendiini vurgulayan Babacan, bu faktörler içinde en önemlisinin genel ekonomik büyüme

olduunu vurgulad. “Ekonomik
büyüme ne kadar hzlysa, istihdam da o kadar önemli oluyor”
diyen Babacan, isizlikle mücadele aktif i gücü politikalarnn
da önemine iaret etti. Babacan,
“O gün itibariyle siz igücünü ve
ivereni yönlendirmek için neler
yapyorsunuz. Bu önemli. Geçen
sene istihdam paketini devreye
soktuk. Ancak, Türkiye ekonomisinin yaps hzla deiiyor.
Bu yapya uygun igücü eitimi
yaplmas gerekiyor. Türkiye’de
baz meslekler bundan sonra geçerliliini yitirecek.
Belki de Türkiye’nin igücü
yetitiremedii öyle meslekler
ortaya çkacak. Bu noktada aktif
bir politikayla i gücü ve mesleki
eitim gerçekletirmeliyiz” diye
konutu.

Türkiye’nin IMF
anlamasna ihtiyac yok
Babacan, Mays aynda IMF’le
yaplacak görümelerin sadece
dördüncü madde üzerine yaplacak olan çalmalar olduunu belirterek, “Bugün itibariyle bizim
gündemimizde yeni bir stand-by
düzenlemesi yok. Gelecek heyet
Mays’n 12-13’ü gibi balayacak. ki hafta kadar sürecek. Onun
ötesinde her ülkede ne yaplyorsa, Türkiye’de fon heyeti olarak
yapacak. Onun ötesinde bir plan
yok. Bugün itibariyle bakldnda Türkiye’nin böyle bir anlamaya ihtiyac yok” dedi.

Çevre izinleri elektronik ortamda verilecek
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüü, çevreyi etkileyen alanlarda
faaliyet gösteren
lisanslar tek
teren tesislerin almas gereken izin ve lis
kalemde ve elektronik ortamda verecek.

Ç

evre
Yönetimi
önetimi
dürlüü,
Genel Müdürlüü,
tkileyen
çevreyi etkileyen
alanlarda faaliyet gösteren
da veelektronik ortamda
recek. Geçtiimiz aydan
ygulanitibaren 14 ilde uygulanstem, 1
maya balayan sistem,
aren 81
Temmuz’dan itibaren
ilde kullanlmaya balanacak.
Çevre ve Orman Bakanmi Genel
l Çevre Yönetimi
yaplan
Müdürlüü’nden
el Müdürlüaçklamada, “Genel
anlklar ve il
e bal daire bakanlklar
müdürlükleri tarafndan ayr ayr
verilen dearj izni, emisyon izni,
gürültü izni, derin deniz dearj
izni ve atk lisanslar bata olmak
üzere tüm çevre izin ve lisanslar
tek bir çevre izni olarak alnacak”
denildi.

Yeni sistemde iletmelerin kurulu aamasndan
itibaren almak zorunda olduklar
çeitli izin ve lisanslarn bavurularnntekbirnoktadanyaplaca
vurgulanan açklamada, bu bavurularn yetkili otorite tarafndanincelenerekuygunbulunmas

durumunda yine tek bir noktadan
onaylanaca kaydedildi.
onaylanaca
Açklama
Açklamaya
göre, ilemler
Ank
Adana, Ankara,
Antalya, Aydn,
Çana
Bursa, Çanakkale,
Eskiehir, zKayse Kocaeli, Konya,
mir, Kayseri,
Manisa, Sak
Sakarya ve Samsun illerinde elek
elektronik ortamda, dier
illerde ise 1 Temmuz tarihine
kadar eevrak üzerinden tek
Çevre zin-Çevre zin ve
Lisans Belgesi düzenlensureti yaplacak.
mesi suretiyle
iç oluturulan yazSistem için
lm program
programna Çevre ve Orman
Bakanl internet sayfasnn
“Online lemler” menüsündeki “e-Çevre zinleri” linkinden
veya “izinlisans.cevreorman.
gov.tr” ve “eizin.cevreorman.
gov.tr” internet adreslerinden
ulalabilecek.
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Irakl Bakan Çelebi Ostim’i de ziyaret etti

T

ürkiye ziyareti srasnda Babakan Recep Tayyip Erdoan
ve Sanayi ve Ticaret Bakan
Nihat Ergün’le görüen Kuzey Irak
Yerel Yönetimi Sanayi ve Ticaret Bakan Sinan Çelebi ve beraberindekiler
Ostim Organize Sanayi Bölgesini de
ziyaret ettiler.
Irak’ta yeniden yaplanma çerçevesinde birçok alanda yatrma ihtiyaç
olduunu belirten Çelebi, Ostim’deki

Yatrm ortam
iyiletirilecek

Y

atrm Ortamn yiletirme Koordinasyon Kurulu (YOKK),
Babakann katlmyla Haziran
aynda yaplmas planlanan Konsey toplants öncesinde admlarn sklatrd.
Geçen yl yatrm ortamnn iyiletirilmesi çerçevesinde ancak 51 eylemi gerçekletiren YOKK 2010 ylnn sonuna
kadar olan 9 aylk dönemde 55 eylemi
hayata geçirmeyi planlyor. Haziran aynda yaplmas planlanan konsey toplants
öncesinde tüm i dünyasnn bekledii
Türk Ticaret Kanunu Tasars’nn da
yasalamas bata olmak üzere 2 ayda 5

eylemin gerçekletirilmesi hedeeniyor.
Bu yl gerçekleecek 55 eylemden 11
tanesinin konsey toplantsnn olmasnn
beklendii Haziran aynda, 23 tanesinin
ise Aralk aynda gerçeklemesinin planland dikkat çekiyor.

Konsey toplantsndan
önce sk ödev
Geçtiimiz günlerde Babakan Yardmcs ve Devlet Bakan Ali Babacan,
son 3 yldr YOKK çalmalarn gerçek performans effaf bir ekilde ortaya

Aslen Çankrl. 1963 doumlu,
evli ve 3 çocuk babas. Ticarete 7
yalarnda babasnn yannda boru
üretim ve ticareti ile balad 1983
ylnda ileri devrald. Çok sayda
konut inaat tamamlad. Baba meslei boruculuu yurtiçi ve yurtd
teknolojileri kullanarak gelitirdi, yeni
fabrikalar kurdu. Halen Türkiye’de
2 adet, Türkmenistan’da 2 adet
olmak üzere toplam 4 adet boru
fabrikas faaliyette. Boru deyince
Türkiye’de NATA ve Namk TANIK
akla gelir. 14 irketin sahibi, yannda 3000’e yakn insan çalyor ve
ekmek yiyor. 2008 ylnda NATA
grubunun 2 irketi Ankara’da en
çok vergi ödeyen 100 irket listesine girdi ve limited irketlerde Ankara birincisi oldu. Namk TANIK
sosyal sorumluluk sahibi, hayrsever
bir iadam. En önemli yatrmn
eitim olduuna inanr ve yüzlerce
fakir örenciye burs verir. Cami,
salk oca, dershane ve okullar
yaptrr. ASO Meclis üyesidir. Çeitli
dernek ve vakflarda görevi vardr.
Sosyal sorumluluk sahibidir.Türk Sanayici ve adamlar Vakf Danma
Konseyi Bakandr. Ve sk bir sivil

Veli SARITOPRAK

velisaritoprak@gmail.com

B

u ülkede güzel eyler de
oluyor. Güzel insanlar da
var. Ben bu ülke için , ben
ülkemin insanlar için ne yapabilirim diyen iadamlar ve sanayiciler
de var. Türkiye bu insanlarn yüzü
suyu hürmetine büyüyor, geliiyor
ve güçleniyor. te bu güzel insanlardan birisi:

koymak üzere eylem planlar üzerinden
yürüttüklerine deinerek, 2009 ylnda
eylem planlarnda yer alan 107 eylemin
51’inin gerçekletirildiini ifade etmiti.
YOKK Teknik Komiteleri 2010 ylnda da yine kamu-özel sektör ibirlii
içerisinde çalmalarna devam edeceini ifade eden Babacan, YOKK üyelerinin deerlendirmeleriyle eylem planlarna nihai hali verilecek ve YOKK
Teknik Komite 2010 yl Eylem Planlar
en yakn zamanda kamuoyu ile payla-

Namk Tank’
tanyn

toplumcudur. Her hayr iinde en
önde Namk Tank koar. Reklam
ve propaganday sevmez. Mazbut
bir yaants vardr.

daha iyi olacan düünüyorum
ancak tam toparlanma 2011 den
sonra balar diye tahmin ediyorum”
dedi.

KRZDE HÇ Ç ÇIKARTMADIM

HEDEF TÜRK CUMHURYETLER

TÜSAV Danma Konseyi
Bakan Namk TANIK’a güncel konulara ilikin sorularm oldu. Namk
TANIK; kriz sonras toparlanmann
2010 un son çeyreinden balayarak 2011’de olabileceini söyledi.
Ve “kriz dünyay derinden etkiledi.
Bu süreçte Türkiye’nin daha az
etkilendiini düünenlerdenim, yakn
zamanda Almanya, ngiltere, Fransa
gibi ülkeleri gezdim ve rahatlkla
söyleyebilirim ki, bu ülkeler çok
daha fazla etkilenmi durumda.
Ama daha önce iki büyük kriz
yaayan insanlarmz daha hazrlkl yakalandlar bu krize. Yine de
bu öyle büyük bir kriz ki herkesi
etkiliyor. Umarm bir an önce kriz
için gerekenler yaplr. Örnein i
adamlarmz korkmadan yatrma yönelmesi, yastk altnda paras olanlarn gayrimenkul almas gibi noktalar
önem tayor. 2010 sonu gibi de

Namk Bakann yeni Pazar hedefi Türki Cumhuriyetler. u anda
Türkmenistan’da 90 adet karayolu
köprüsü anahtar teslimi yapm iini
hayata geçiriyor. Türkmenistan’da i
yapmaktan çok gururlu ve heyecanl. Türkiye’nin saygn, büyük ve
güçlü firmalarn Türki Cumhuriyetlere i balantlar yapmak üzere
davet ediyor. Türki Cumhuriyetlere
ve özellikle Türkmenistan’a açlma
fikri nasl dodu diye sordum. te
cevab :
“ NATA Grup, özellikle alt yap
ve beton üretiminde Türkiye’nin
sayl firmalarndan birisi oldu. Artk
biz bir Türkiye markasyz. Yurtiçi
arlkl çalyoruz. stanbul, Ankara
ve Antalya arlkl olmak üzere
Türkiye’nin her yerinden müterilerimiz var. Avrupa’nn bu anlamda
en büyük tesislerine sahibiz. Yurtd

i adamlarn ve sanayicileri bölgeye
yatrm yapmaya davet etti. Çelebi,
Ostim’in baarl bir model olduunu,
ayn modeli bölgelerinde de hayata
geçirmek istediklerini söyledi.
Çelebi beraberindeki D likiler
Müdürü, Hukuk Müstear, Topografya Uzman ve Erbil Ticaret Ataesi
ile birlikte Ostim’deki baz rmalar
da ziyaret etti.
lacan söylemiti.
Yatrm destek osleri ile tydta arasnda ibirliinin gelitirilmesi Kalknma Ajanslar bünyesindeki Yatrm
destek Osleri ile TYDTA arasndaki ibirliinin gelitirilmesi, SPK tarafndan
yaymlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde deiiklik yaplmas, Ksa çalma
uygulamasna ilikin esaslarn gözden
geçirilmesi ve zorunlu istihdam düzenlemelerinin gözden geçirilmesi Austos
aynda planlanrken, Yeni tevik sistemine ilikin uygulama sonuçlarnn raporlanmas, Giriimcilie yönelik yeni bir
destek programn hazrlanmas, Ar-Ge
konusunda sanayinin ihtiyaçlarn üniversiteye tayacak farkl mekanizmalarn incelenmesi, Türkiye ekonomisinde
yabanc sermayeli rmalarn Ar-Ge etkinliklerinin analizinin yaplmas Eylül
aynda öngörülüyor.

açlmlarmz oldu 2008 sonuna
doru, Türki Cumhuriyetler arlkta.
3 yeni tesis kurduk. Bunlardan ikisi
açld dieri de önümüzdeki günlerde açlacak. Projesi tamamlanan
iler hariç krizde hiç içi çkarmadk
grup olarak. Tamamen ekipleri,
ekipmanlar yurtdna kanalize ediyoruz. nallah iyi olacan düünüyoruz. Türki Cumhuriyetler de
millet olarak bizi seviyorlar. Onlar
bizden kaynaklar bakmndan zengin,
para sorunlar yok. Biz de onlarla
ibirlii yaparak ülkemizin igücünü ve tecrübesini onlara aktarmay
hedefliyoruz. irket olarak amacmz,
Türki Cumhuriyetlerle 2010 sonunda 5 milyar dolarlk ciroya ulamak.
Yava yava buna doru ilerlemeye
çalyoruz. Gelecekteki projelerimizden biri de salk turizmine yönelik.
u anda Almanya’ da projeleri yaplyor. letmesini biz yapmayabiliriz.
imdilik projelendirip bunu yabanc
bir firmayla yapma fikrindeyiz. Bizi
izlemeye devam edin. Hedefimiz bir
dünya markas olmak”
Dileimiz Namk Tank gibi marka iadamlarnn saysnn artmas ve
Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada
sözü geçen bir lider devlet olmasdr. Bunu da ancak vizyon ve
misyon sahibi güçlü iadamlarmzla
sanayicilerimizle gerçekletirebiliriz.

NSAN 2010

ORGANZE SANAY GAZETES
sefikcaliskan@hotmail.com

E

konomi gündemimizde ne
yazk ki ülkemizdeki kronik
hale gelen isizlik yok. Ayrca
KOB, esnaf ve çiftçilerimizin “i
yapamamaktan” bitap dütüünden
kimse bahsetmiyor. Çiftçilerimizin
tarmsal borçlarndan dolay ve
çalanlarmzn kredi kartlarndan
dolay haciz kskacnda olduu ise
hiç kimsenin umurunda deil. Ülke
gündemi gerçeklerden tamamen
kopmu durumda. Bizans’n son zamanlarnda olduu gibi, Ayasofya’da
papazlar meleklerin cinsiyetini
tartyor. Sorunlarn çözümü için
suçlanacak adam aranyor. Hükümet dâhil herkes sorunlar karsnda
muhalefet pozisyonunda.
Bu arada etkisi ve yetkisi olmayan yerlerde de (basn) son açklanan enflasyon rakamlarnn karsnda Merkez Bankas’nn (MB) faizi
artrmas gerektii yönünde kitabna
uygun deerlendirmeler yaplmaya
baland. Ben batan kanaatimi
söyleyeyim: Merkez Bankas faizleri
brakn artrmay acilen düürmelidir.
Her ne kadar kurulu yasasnda MB’nin amac fiyat istikrarn
salamak yazsa da gerçek böyle
deildir. Böyle olsa idi ülkemiz
yllarca enflasyon altnda inler miydi? MB’nin bir tek görevi vardr:
Kötü idare edilen maliye politikasnn payandas olmak. Bu maliye
politikasnn en belirgin özellii,
istikrarl vergi geliri toplayamamas
ve istikrarl iç borçlanma kayna
ihdas edememesidir. Bunun için d

ek ÇALIKAN

Faizler daha da
dümelidir.
Yaamdan yaknmanzn nedeni,
karlatnz zorluklarn büyüklüü deil,
gücünüzün azldr.

borçlanmaya ihtiyaç duyar.
Hazinenin sürekli borçlanmas
ve borçlanma karl anapara ve
faizin ödenebilmesi için u ekilde
bir mekanizma kurulmutur: MB
önce faizleri yükseltir. Faizler enflasyonun sonucu yükseltilmez. Çünkü
ülkemizde sürekli çkt aç (üretim
kapasitesinin talepten fazla olmas)
vardr. Faizleri yükseltmekteki amaç
yurt dndan döviz girii olmas
içindir. Yurda giren döviz karl
para baslr. Baslan para ile kötü
yönetilen maliyenin ihtiyac olan
kaynak salanr. Düen dövizlerle
ülkenin üretimi yok edilir. mkân
olanlar ülkede üretimden kaçar.
Yurt d merkezli üretim ve ticaret
yaplmaya balanr. Karlar ülke
dnda tutulur. Bu noktada maliye
ve zenginlerin ortak amac oluur:
Düük kur yüksek faiz. Düük kur
ve yüksek faizden elde edilen yüksek kazançlar “varlk bar” ve “net
hata noksan” ile vergi verilmeden
ülkeye sokulur. Zengin vergi öde-

meyince i garip gurebaya düer.
ÖTV ve KDV en gözde vergidir.
Vergiden dolay artan fiyatlar enflasyonun deil hayat pahallnn
iaretidir. Bu bahane ile faizleri
artrmak cambaza bak oyunu ile
garip gurebay biraz daha fakirletirmektir. ÖTV ve KDV’ye ilave
olarak 50 yllk kurumlar özelletirme ad adlnda satlarak garip
gurebann alt boaltlr.
Günümüzde dünya ekonomik
krizde olduu için MB’nin hazineyi finanse etmek için faizleri
yükseltmesine gerek yoktur. Zaten
dünyada çok ucuza ve çok miktarda döviz bulunmaktadr. Ayrca
bu dövizin gidecei güvenli liman
da kalmamtr. Yani kötü maliye
politikamzn MB’na ihtiyac bulunmamaktadr.
Her iki durumda da kaybeden
çalanlar, KOB’ler, çiftçiler olacaktr. Ve olmaktadr. Bunun için
ülkemizdeki resmi isiz oran %
14’tür.

17

Merkez Bankas ve Maliyenin
yapmas gereken;
1. Faizleri acilen düürmeli,
2. Günlük döviz almlarnda yüksek
montanlara çkmal,
3. Döviz karl piyasaya verdii
paray düük faizle geri çekmeli,
enflasyon olumamasn cari açn
srtna ykmamal,
4. Bata TOK alacaklar olmak
üzere, bankalarn Kredi kartlar, Konut kredilerinden alacaklarn uzun
vadeli ve sfr faizle olacak ekilde
reeskonta tabi tutmaldr.
5. Maliye TL’de uzun vadeli ve
zorunlu fon oluumunu salayacak
acil ve radikal tedbirler almaldr.
Bireysel emeklilik tevik edilmeli,
kdem tazminat fonu kurulmal,
isizlik fonuna esnaflar dahil edilmeli, kredi kartl alveriin yaygnlatrlmas gibi konularda acil tedbir
alnmaldr.
6. Maliye bütçesini düzeltmek için
cari açktan ve enflasyon görünümlü hayat pahallndan medet
ummamaldr.
Ülkemizin yakn gelecekteki görünümü, orta snfn hzla ve büyük
çounlukla fakirlemesi ve refah
kayb ile kar karya kalmasdr.
Bu aamada zenginlerimiz daha da
zengin olacaktr. Bu artlar altnda
ülkemiz ekonomisi eker hastalna yakalanm hasta gibi cansz
ve halsiz olmaya devam edecektir.
Rakamlarda trend yaratmayan iyilemelere bakarak kendimizi aldatmann alemi yok.

ESDER, ESDEP’i yakn takibe ald
Esnaf ve Sanatkarlar Dernei Genel Bakan
Mahmut Çelikus, Babakan Erdoan’n
açklad “Esnaf ve Sanatkarlar Deiim,
Dönüüm ve Destek (3D) Strateji Belgesi ve
Eylem Plan”n (ESDEP) deerlendirdi.

E

snaf ve Sanatkarlar Dernei Genel Bakan Mahmut Çelikus,
Babakan Erdoan’n açklad
“Esnaf ve Sanatkarlar Deiim, Dönüüm ve Destek (3D) Strateji Belgesi ve
Eylem Plan”n (ESDEP) deerlendirdi.
Mahmut Çelikus, hükümetin çalmalarn iyi niyetli ve kapsaml bulduunu

belirterek “Yine de bir tarafyla eksik
bir çalma. 7 senelik çalmalarn çok
daha olgun meyveler vereceini bekliyorduk” dedi. Çelikus, ESDER’in esnaf
ve sanatkârla ilgili tespit ve teklierinin
olduunu ve daha önce de basn yoluyla
esnaf açlm beklentilerini açkladklarn hatrlatt.

“7 eylem plan memnuniyet
verici ancak hemen
uygulamaya konmal”
ESDER Genel Bakan Mahmut Çelikus, hükümetin eylem plan olarak açklad “Kredi ve nansman artlarnn
iyiletirilmesi, Vergi, istihdam ve dier
yükümlülüklerin azaltlmas, Eitim ve
danmanlk hizmetlerinin gelitirilmesi,
Geliimcilik ve yeniliin gelitirilmesi,
Alt yap, kümelenme ve ortaklk faaliyetler, Hukuki düzenlemeler yaplmas,
Esnaf ve sanatkarlarn Avrupa Birlii
standartlarndan yararlanmas”ndan oluan 7 maddelik destek paketinden memnuniyet duyduklarn söyledi. Bununla
beraber Çelikus bu maddelerin içinin
doldurulmas ve bir an önce uygulamaya
konmasnn gerektiini de vurgulad.

“Hipermarket yasas çkmadan salkl bir iyilemenin
olmayacandan endieliyiz”
Esnafn sorunlar sadece esnafa yönelik
birkaç tedbirle düzelecek gibi deildir.
Esnaf zincirin halkasdr. Emeklinin,
memurun, içi ve çiftçinin yani sabit
ve dar gelirli vatandalarn alm gücü

artrlmadkça esnafa yaplacak iyiletirmeler ksr kalacaktr” dedi. Bununla
birlikte Çelikus hipermarket yasas konusunda hükümetin isteksizlii hükümetin esnafn durumunun düzeltilmesi
argümanyla çelimekte olduunu söyleyerek “Hipermarket yasas çkmadan
salkl bir iyilemenin olmayacandan
endieliyiz” dedi.

ESDER her türlü
çalmaya hazr
Çelikus, “Sivil toplumun ve esnafn meselelerinin sivil toplumla çözüleceinin
belirtilmesinin elbette çok anlaml, ancak esnaf ilgilendiren böyle bir toplantda Türkiye’nin tek ve en büyük esnaf
ve sanatkar dernei olan ESDER’in davet edilmemesi sivil toplum adna büyük
bir talihsizliktir” diye konutu.
“ESDER esnaf ve sanatkârn durumunun iyiletirilmesi ve toplum içerisindeki saygn yerinin korunmas için her türlü çalmay yapmaktadr” diyen Bakan
Mahmut Çeikus, “ESDER hükümetten
gelecek ibirlii talebi dorultusunda
elinden gelen çabay seve seve gösterecektir” dedi.
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YENTEK örnek proje seçildi
Yenilikçi Teknik Personel Yetitirme Projesi (YENTEK) 1260 proje bavurusundan ilk 101 proje
arasna girerek Avrupa Birlii ve KUR tarafndan desteklenen projemiz, baarl uygulamalar
ile de 101 projeden ilk 20 proje arasnda yer alarak örnek proje seçildi.

O

STM Danmanlk ve Eitim
Merkezi yöneticileri ODEM’in
proje faaliyetleri ile ilgili olarak u bilgiyi verdiler:
“YENTEK Projesi, 40 Meslek Yüksek Okulu genç isize inovatif yaklamlar dorultusunda eitimler verdiimiz
bir projeydi. YENTEK projesi tamamlandktan sonra OSTM’de bu projenin
sonuçlar ve iletmelerimizin talepleri
dorultusunda Makine Ressaml ve
CNC Operatörlüü alanlarnda iki proje
daha gerçekletirdik. Burada yetien kursiyerlerimizin de OSTM’li iletmelerde
istihdam edilmelerini saladk. Bundan
sonraki süreçlerde de Mesleki eitim
faaliyetlerimizi gelecein i alanlarnda

(Yenilenebilir Enerji, Mekatronik, vb)
ve iletmelerimizin talepleri dorultusunda devam ettireceiz” dedi.
7-8 Nisan 2010 tarihlerinde gerçekletirilen Aktif stihdam tedbirleri Kapan
Organizasyonunda kurulan proje fuarnda bir stand ile temsil edilen projemiz
kapsamnda 40 Meslek Yüksek Okulu
mezunu genç isize yenilikçi yaklamlar dorultusunda eitimler verildi.
Aktif stihdam Tedbirleri II Hibe
programnn son faaliyeti olan kapan
organizasyonunda proje standn ziyaret
eden Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan Prof. Dr. Ömer Dinçer ve KUR
Genel Müdürü Namk Ata’ya da proje
sonuçlar hakknda bilgi verildi.

Üretimde verimliliin arttrlmasnda
 Sal ve Güvenlii Çalmalarnn etkisi



yerinde içilerden birinin kazaya
uramas, içi için olduu kadar
iveren açsndan da büyük önem
tamaktadr.  kazas; iin akn
durdurarak üretim temposunu yavalatmakta, üretim ve verimlilik kaybna

neden olmaktadr. Çalma ortamnn
iyiletirilerek i güvenliinin salanmas, iin akn durduran insan, makine,
malzeme, ürün ve zaman kaybna neden
olan koullarn ortadan kalkmasn ya da
minimize edilmesini salayacaktr. Böy-

ODEM’in eitimlerinde
%70 devlet destei sürüyor.

O

DEM’in
eitimlerinde
%70 devlet destei sürüyor.

ODEM’in devlet destekli eitim
programlar Mays aynda da devam
ediyor. Eitim ücretlerinin yüzde
70’i kamu tarafndan karlanrken,

yüzde 30’unu rmalar karlayacak.
Ostim Eitim ve Danmanlk Merkezi yetkililerinin yapt açklamaya göre Ostim’le birlikte Sincan ve
Kazan gibi ilçelerinden gelen rmalarn da katld eitimlerin yeni
ibirlikleri kurulmasna yol açt
vurguland.

Mays ay içinde verilecek
eitim programlar unlar
• 04/06 Mays 2010
Ölçme ve
Toleranslandrma Eitimi
• 11/13 Mays 2010 Üretim Planlama
ve Kontrol Teknikleri Eitimi
• 18/20 Mays 2010
Üretim
Maliyetleri ve Maliyet Düürme Teknikleri Eitimi
• 26/27 Mays 2010 5 S Eitimi
Eitimler için en az 5 gün öncesinden kayt yaptrlmas istenirken,
rmalardan gelecek taleplere göre
ngilizce eitiminin de konulabilecei
belirtildi. Eitimlere katlm artlar
ve ayrntl bilgi için ODEM’in385
01 66 – 385 73 13 numaral telefonlarna bavurulabilir.

lelikle, yüksek verimlilik ve güvenli bir
çalma ortam salayacaktr.
 güvenliine yönelik çabalar, ayn
zamanda maliyetlerin dümesini ve ürün
düzeyinde art da beraberinde getirecektir. Güvenlik önlemlerinin alnmas
için, bir takm maliyetler ortaya çkmaktadr. Ancak; iletmedeki çalma koullarnn iyiletirilmesi i kazalarn ve
meslek hastalklarn azaltarak, genelde
maliyetlerin dümesini salayacaktr.
Böylece yaplan güvenlik harcamalar,
kendinden çok daha fazla verimlilik artna neden olacaktr.  güvenlii göz
ard edilerek, buraya ayrlacak bütçe ile
ksa bir dönem için maliyet düüü salanabilir. Ancak, uzun dönemde alnacak
kaza riskleri ile gerek vicdani gerek hukuki ve gerekse mali açdan verimliliin
sürdürülmesi imkânszlaacaktr.
Güvenlik önlemlerinin alnmasyla
iverenin salayaca kazançlardan bir
dieri de, iyerlerinde araç ve gereçlerin bu önlemler yoluyla korunmas olacaktr. Sanayi üretimindeki makinelerin
pahal yatrmlar olduu düünüldüünde, bunlarn güvenlik kurallarna uygun
koruyucu parçalarla donatlmas hasara
urama olaslklarn azaltacaktr. Kaza
olduktan sonra iin yeniden eski rayna
oturmas zaman almakta ve üretimi de
aksatmaktadr. Bu arada kazaya urayan
aletlerin onarm giderleri ortaya çkmakta, iverenler ise kaza ve sonuçlaryla ilgilenirken, zaman kaybederek yapmas
gereken ileri aksatmaktadr.
Güvenlik önlemleri sayesinde iveren
vas igücünü de elinde tutabilecek,
kazalar nedeniyle kaybetmeyecektir. 
güvenlii olan bir rmada çalmak i-

4 - 10 MAYIS
çi Sal ve 
Güvenlii Haftasnda
OSTM’DEN ÜCRETSZ

RSK ANALZ
E TM
yerine duyulan güveni artracak, rmann prestijini olumlu yönde etkileyecektir. Bu da rekabet koullarn rmann
lehine çevirecektir.
Görülmektedir ki kazalar önleyememek nedeniyle ortaya çkacak sorunlar
çok yönlü ve ar olup kazalar önlemekten çok daha fazla masraf gerektirecektir. Ayrca kazay önlemek, kaza için
ödemeler yapmak çok daha insancldr.
OSTM Organize Sanayi Müdürlüü
bütün bu gerçekliklerden yola çkarak;
Mays aynda, sürdürmekte olduu SG
çalmalarna hz vererek, ilk etapta 
Sal ve Güvenlii Haftas’nda uygulamal, tam gün sürecek ücretsiz eitim
ile bu konudaki bilinçlendirme çalmalarna katk salayacaktr. Bu kapsamda 6 Mays’ta gerçekletirilecek olan
ücretsiz Risk Analizi Eitimimize tüm
OSTM’liler davetlidir.
Ücretsiz Risk Analizi Eitimimiz için
kontenjan snrl olup katlmak isteyenler
için son kayt tarihi 03 Mays 2010’dur.
Ayrntl bilgi ve kayt için;
ODEM 385 01 66 – 385 73 13
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Yerli sermayenin yurtd adresi: Ortadou

Y

erli sermayenin göç güzergâh
Yakn ve Ortadou ülkelerinde
younlat. 2010 ylnn ilk iki
aynda yurtdna dorudan yatrm için
giden 153 milyon dolarlk Türk sermayesinin yüzde 43.8’i Ortadou ülkelerine
gitti.
2010 yl Ocak-ubat döneminde Ortadou ülkelerine dorudan yatrm için
giden Türk sermayesi geçen yln ayn
dönemine göre yüzde 55.9 artla 43 milyon dolardan 67 milyon dolara yükseldi.
2002 ile 2010 yl ubat ayna kadar olan

dönemde Yaknve Ortadou ülkelerine
giden sermaye tutar 2 milyar 859 milyon
dolara ulat. Göç yollarna düen sermayenin yüzde 62’si sanayi yatrmlar için
yurtdna çkarken, yüzde 38’i hizmetler
sektörü yatrmlarna yöneldi.
11 milyar 367 milyon dolarlk yerli
sermayesinin yurtdna göç ettii 8 yl
akn dönemde, sanayi yatrmlar çerçevesinde yurtdna giden sermaye tutar 6
milyar 72 milyon dolar, hizmetler sektörü için giden sermaye tutar 5 milyar 280
milyon dolar buldu.

Genel Fuar Takvimi
Mays - Haziran 2010
Fuarn Ad: Ambalaj-Plastik 2010 9.Ambalaj ve Plastik Endüstrisi ve Kauçuk Fuar
Fuarn Tarihi: 06-09 Mays 2010
Yer: Tüyap Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi - BURSA
Fuarn Ad: Kalp Avrasya 2010
Bursa 4.Kalp Teknolojileri ve Yan Sanayiler Fuar
Fuarn Tarihi: 06-09 Mays 2010
Yer: Tüyap Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi - BURSA
Fuarn Ad: Bursa Ototeknik 2010 3.Otomotiv Yan Sanayi,
Garaj ve Servis Ekipmanlar, Benzin stasyonlar Donanmlar ve LPG Sistemleri
Fuarn Tarihi: 06-09 Mays 2010
Yer: Tüyap Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi - BURSA
Fuarn Ad: ICCI- 16.Uluslararas Enerji ve Çevre Fuar ve Konferans
Fuarn Tarihi: 12-14 Mays 2010
Yer: WOW Kongre Merkezi - DTM Yeilköy
Fuarn Ad: KONELEX 2010 5.Elektrik, Elektronik, Elektromekanik,
Enerji Üretimi, Otomasyon ve Aydnlatma Fuar / SKON 2010
5.stieme, Depolama, Tama, Vinç ve Lojistik
Fuarn Tarihi: 13-16 Mays 2010
Yer: KTO Tüyap Konya Uluslararas Fuar Merkezi
Fuarn Ad: KONMAK 2010 7.Metal leme Makineleri, Kaynak, Delme,
Kesme Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri, Hidrolik, Pnömatik.
Fuarn Tarihi: 13-16 Mays 2010
Yer: KTO Tüyap Konya Uluslararas Fuar Merkezi
Fuarn Ad: KAY TARIM 2010 Kayseri Tarm ve
Hayvanclk Fuar Fuarn Tarihi: 01-04 Nisan 2010
Yer: Kayseri Dünya Ticaret Merkezi - KAYSER
Fuarn Ad: YAPITECH 2010 8.Uluslararas Yap Ürünleri
ve Teknolojileri Fuarn Tarihi: 20-23 Mays 2010
Yer: Trabzon Dünya Ticaret Merkezi - TRABZON
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: Yap ve naat Malzemeleri
Fuarn Tarihi: 26-30 Mays 2010
Yer: Çorum TSO Fuar Merkezi - ÇORUM
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 - Adana
Fuarn Ad: AIREX 2010 8.Uluslararas Sivil Havaclk ve
Havalimanlar Fuar Fuarn Tarihi: 03-06 Haziran 2010
Yer: Atatürk Havaliman Apronu - STANBUL
Fuarn Ad: Kap Fuar
Fuarn Tarihi: 03-06 Haziran 2010
Yer: stanbul Fuar Merkezi Yeilköy - STANBUL

Avrupa’ya giden Türk
sermayesi yüzde 88 azald

Yakn ve Ortadou ülkelerine 2.9
milyar dolarlk sermaye göç etti

Ocak-ubat döneminde Avrupa ülkelerine dorudan yatrm için giden Türk
sermayesi geçen yln ayn dönemine göre
yüzde 88 azalla 60 milyon dolara indi. ki
aylk dönemde Avrupa ülkeleri içinde Türk
sermayesini en çok çeken ülke 18 milyon
dolarla Hollanda oldu. Hollanda ubat
aynda 16 milyon dolarlk Türk sermayesini dorudan yatrm olarak çekti.
Ocak-ubat döneminde Hollanda’nn
ardndan 8 milyon dolarlk dorudan yatrmla Rusya ve sviçre geldi. Amerika ktasna dorudan yatrm için göç eden Türk
sermayesi ise bu dönemde 8 milyon dolar
düzeyinde gerçekleti.
Bunun 7 milyon dolarlk bölümü
ABD’ye, 1 milyon dolarlk bölümü ise
Kanada’ya gitti. Kuzey Afrika ülkeleri ise
Türkiye’den 5 milyar dolarlk dorudan yatrm çekti. Bunun 2 milyon dolar Libya’ya,
3 milyon dolar Msr’a yöneldi.

2002 ylndan ubat 2010’a kadar
olan 8 yl akn dönemde dorudan
yatrm olarak yurtdna yönelen 11
milyar 367 milyon dolarlk yerli sermayenin 6 milyar 877 milyon dolarlk
bölümü Avrupa ülkelerine, 362 milyon
dolar Afrika ülkelerine, 917 milyon
dolar Amerika ülkelerine, 3 milyar 168
milyon dolar Asya ülkelerine yöneldi.
8 yllk dönemde 2 milyar 460 milyon
dolarlk Türk sermayesini dorudan yatrm olarak çeken Azerbaycan ilk srada yer alrken, onu 1 milyar 937 milyon
dolarlk dorudan yatrmla Hollanda, 1
milyar 77 milyon dolarla Malta, 1 milyar 301 milyon dolarla Almanya izledi.
Yakn ve Ortadou ülkeleri bu dönemde 2 milyar 859 milyon dolarlk Türk
sermayesini dorudan yatrm olarak
çekti.

‘Tuzu kuru’ tüketiciden büyümeye katk

G

azi Üniversitesi ktisadi ve dari
Bilimler Fakültesi Dekan Prof.
Dr. Aziz Konukman, maa ve ücretlerin son çeyrekte yüzde 1.8, tüketim
harcamalarnn ise yüzde 4.4 arttnn
dikkate alndnda, tuzu kuru tüketicilerin büyümeye pozitif bir katks olduunu sonucunun ortaya çktn kaydetti.
Konukman,“Normal olarak özel tüketimden gittiimizde ya da yatrmlardan
gittiimizde hiçbir umut yokken adeta
yüzde 6’lk büyümeyi devletin tüketim
harcamalar kurtarm. Üstelik mali disiplin söylemlerine ramen” dedi.
Prof. Konukman, açklanan GSYH
verilerini deerlendirdi. Konukman,
tüketici harcamalarnn son çeyrekte
arttn ifade ederek, “1998 yatlaryla
harcamalar yöntemiyle GSYH gelime

hzlarna bakldnda yerleik olmayan
hane halklarnn yurtiçi tüketim harcamalar yüzde 4.4 olmu. Son çeyrekte
büyüme yüzde 6 olmu. Demek ki tuzu
kuru tüketicilerin büyümeye pozitif bir
katks olmu. Niye tuzu kuru, çünkü
maa ve ücretlerde yüzde 1.8 art olduu
için. Yani bu tüketim neyle gerçekleti,
bunun memur maa ve ücretleri yapamaz
yani emekçiler deil tuzu kuru tüketicilerin harcamalarnn büyümeye katks
olmu” diye konutu.
Konukman ayrca, maa ve ücretlerdeki 1.8’lik art için u deerlendirmeyi
yapt:
“Çalanlar bunu hiç bir ekilde hissedememi. Yani siz diyorsunuz ki ekonomi yüzde 6 büyüdü, maa ve ücretlerindeki art ancak bu düzeyde kalm.”
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Genç mucitten “konforlu yastk”

B

urdur Gazi lköretim Okulu
7’nci snf örencisi Sümeyye
Özdamar, Uluslararas Dü çizgisi Tasarm Olimpiyatlar’na babasnn
rahatszlndan esinlenerek tasarlad
‘konforlu yastk’ ile katld. Bir yüzü sert
bir yüzü yumuak olan ve üzerine çalar
saat, MP3 çalar, su iesi, kalem, kât
yerletirilebilen ‘konforlu yastk’ ile 41
ülkeden 5 bin 654 projenin katld yarmada ilk 106 proje içine giren Özdamar, Ankara’da yaplacak büyük nale
katlma ans yakalad.
Babasnn boyun ft olduu için çok
zorlandn ve onun rahat etmesi için bu
yast tasarladn anlatan Özdamar,
“Babam bazen yumuak bazen de sert
yastk istiyor, bu yüzden gece boyunca
çift yastk kullanyordu. Bu duruma çare
bulmak için bir yüzü yumuak, dier
yüzü sert olan yast tasarladm. Yastmn yumuak ksmn pamuk elyaf,
sert ksmn ise süngerden yaptm. Sert
ksmnn yatlabilecek ekilde olmas için
d yüzeyini polarla kapladm. Yumuak
ksmn ise ortopedik yaptrdm” dedi.

Özdamar, daha sonra bu yast daha
da gelitirmeye karar verdiini söyledi.
Özdamar, “Yatarak kitap okumak isteyenler ya da tamamen karanlk ortamda
uyuyamayanlar için yastn yanna k
sistemi yerletirdim. Aklmza gelebilecek eyleri annda not edebilmek için
yan bölüme kât ve kalem gözleri yaptm. Nezle ve grip olanlarn peçeteleri
her zaman yannda olmaldr. Bu yüzden
yastn bir bölümüne de peçetelik yaptm. Gözlük kullananlar için yastn bir
bölümüne gözlük kab bölümü ekledim.
Yatarken müzik dinlemeyi zevk haline
getirenler için MP3 çalar da unutmadm. Ayrca sabah uyanmakta zorluk çekenler için ise yastn kenarnda çalar
saat bulunuyor” diye konutu.

olacan belirten Özdamar, “Bu yüzden ilaçlar için de bölme yaptm. Ayrca ilacn alnmas srasnda gerekli olan
su için su iesi bölümünü unutmadm.
Gece meydana gelebilecek bir deprem
srasnda yastn alp dar çkan kii
su, ilaç, gözlük, lamba ve haber alabil-

mek için radyosunu yanna alm olacak.
Burdurun SBS’de Türkiye birincisi olduundan esinlenen Özdamar “Bu yastk ile salkl uyuyarak SBS baarsn
etkileyecek. Ankara’da yaplacak nalde de baarl olup Burdur’u ve okulumu
baaryla temsil etmek istiyorum” dedi.

Yatalak hastalarn
çok iine yarayacak
Özellikle yatalak hastalar ile yatarken ilaçlarn yannda bulundurmas
gerekenler için bu yastn çok yararl
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evre ve Orman Bakanl atk
ya, pil ve tbbi atklarn geri dönüümü ve ayrtrmasn yapan
tesislere “çevre lisans” almay zorunlu
tuttu. Çevre ve Orman Bakanl atk
ya, pil ve tbbi atklarn geri dönüümü
ve ayrtrmasn yapan tesislere “çevre
lisans” almay zorunlu tuttu.
Çevre ve Orman Bakanl’na ait ambalaj, atk pil, atk ya, bitkisel atk ya,
ömrünü tamamlam lastik, poliklorlu
bifenil ve poliklorlu terfenillerin, su kirlilii ve tbbi atklarn kontrolü yönetmeliklerinde deiiklik yaplmasna dair
yönetmelikler Resmi Gazete’de yaymland.
Buna göre, ambalaj atklarnn toplanmas ayrlmas ve geri dönütürülmesi
amacyla faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kiiler, atk pil ve atk akü
geri kazanm yapan tesisler, atk yalar

sabun veya sabun hammaddesi, biyodizel ve dier ürünleri elde etmek amacyla kullanan geri kazanm tesisler için
daha önce “lisans” alnmas zorunluluu
“çevre lisans” almas zorunlu olarak
deitirildi. Ayrca, atk ya ranasyon
ve rejenerasyon tesisi kurmak veya iletmek isteyen gerçek ve tüzel kiiler,
Mekanik krmayla granül kauçuk, çelik
ve tekstilin ayrtrld tesisler, proliz
ve dier yöntemlerle karbon siyah ve
aromatik yalar elde eden tesisler, rejenere kauçuk tesisleri ile benzeri tesisler,
PCB içeren ekipmanlarn arndrmasn
veya bertarafn yapacak gerçek veya
tüzel kiiler ve Tbbi atk sterilizasyon
veya bertaraf tesisi kurmak ve iletmek
isteyen kii, kurum ve kurulular artk
Bakanlktan “lisans” deil “çevre lisans” alacak.

Aile irketleri aratrmas 2010

D

eloitte Türkiye’nin gerçekletirdii Aile irketleri Aratrmas 2010, ubat 2010’da
Türkiye’nin önde gelen aile irketlerinin üst düzey yöneticileri ile elektronik olarak gerçekletirildi. Aratrmaya katlan rmalarn büyük bir
çounluunun merkezi stanbul’da
olmakla beraber Adana, Denizli, zmir ve Kayseri’den de rmalar aratrmada yer ald.
Aratrmann sonuçlarna göre,
aile irketlerinin çounluu doru
stratejiler ile %50’den fazla büyüyebileceklerini düünmekte. Ancak
ankete katlan aile irketleri yöne-

ticileri büyümek ve rekabet gücünü
artrmak için uyguladklar stratejilerle bekledikleri performans elde etmekte zorlandklarn belirtmekteler.
Aile irketleri ksa vadede yetenekli
insan kaynaklarn istihdam etmekte ve nans kaynaklarna ulamakta
güçlük çekiyorlar. Uzun vadede ise
büyümenin devamlln salamak
ve zorlu rekabet koullar aile irketlerinin önündeki en önemli sorunlarn
banda geliyor. Aratrmay ayrntl
olarak görmek isteyenler aadaki
adresten ulaabilirler.
http://www.deloitte.com/

