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KOSGEB yine bafltan afla¤›
anayi ve Ticaret Bakan›
Ça¤layan, yapt›¤› bas›n toplant›s›yla 2007
KOSGEB faaliyetleri ile
2008 KOSGEB'in program›
ve yeniden yap›lanmas›na
iliflkin bilgiler verdi. Bakanl›kta düzenledi¤i toplant›da konuflan Bakan Ça¤layan, AK
Parti iktidar›n›n ilk
dönemi itibariyle
makro ekonomik dengeleri yerine oturttu¤unu kaydetti.
Büyüme rakamlar›n›n makro ölçeklerde gelinen noktay› gösterdi¤ine
iflaret eden Ça¤layan, Hükümetin
yeni dönemde de mikro hedeflere
e¤ilece¤inden söz etti. Kobilerin
mikro ekonomi anlam›nda piyasadaki etkinlik ve istihdam için
önemli oldu¤unu belirten Zafer
Ça¤layan, 67 ilde teflkilatlanarak
hizmet veren KOSGEB'in bafltan
afla¤› yap›land›r›ld›¤›n› söyledi.
Ça¤layan, KOSGEB'i yap›land›rmaya yönelik eylem plan›n›n
ana fikrinin "Bal›k vermek de¤il,
bal›k tutmay› ö¤retmek" oldu¤unu aç›klarken, bu çerçevede kurumda hiyerarflik ve fonksiyonel
de¤iflikliklere baflvurduklar›n› bildirdi. Ça¤layan, "Çal›flmalar dahilinde ilk ve önemli tespitlerimizden biri KOSGEB'e eleman al›m›nda yeterli objektif kriterlerin
oluflturulamam›fl oldu¤udur. Bu
da zaman zaman terfi ve atamalarda keyfilik ve kay›rmak elefltirilerinin ortaya ç›kmas›na neden
olmufltur" dedi. Kurumda gerçekleflen subjektif uygulamalar›n "‹fle
göre adam yerine adama göre ifl"
anlay›fl›n› geleneksel hale getirdi¤ine temas eden Zafer Ça¤layan,
KOSGEB'in kobilerden çok kendi
personeline çal›fl›r hale gelmesinden yak›nd›. Sanayi ve Ticaret Bakan› sözlerini flöyle sürdürdü:
"Göreve geldi¤im günden bu
yana KOSGEB'in aksayan organizasyon yap›s› ve personel politikalar›n›n ›slah edilerek yeniden
yap›land›r›lmas›n›, bu ülkenin ve
kobilerin gelece¤i bak›m›ndan birinci öncelik olarak belirledim.
Zira etkin bir organizasyon ve
personel politikas›na sahip KOSGEB, ülkenin en ücra köflesinde
yer alan KOB‹’lere bile hizmet götürme konusunda s›k›nt› çekmeyecek kapasiteye ulaflacakt›r.
Aç›kça flunu vurgulamak isterim
ki, benim bakanl›¤›m döneminde
kurum, politik müdahalelerden
uzak, teknik özellikleri ön plana
ç›km›fl, idari kapasite yönünden
güçlü ve etkin bir kurum olacakt›r."
"UZMANLAR KOB‹
UZMANI ALTINDA
TEK KAVRAMDA
TOPLANACAK"
Bakan Ça¤layan, bu kapsamda
KOSGEB'e eleman al›m›n›n böylelikle kariyer planlamas› çerçevesinde liyakat esas›na dayanac›¤›n›
belirterek, personelin kuruma giriflinin s›nava tabi olaca¤›n›, terfi
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p›lanmas›na iliflkin aç›klama yapt›.
ve atamalarda yeniden düzenlemeye gidilece¤ini ifade
etti. Daha önce kurumda numaraland›r›lm›fl halde
birden fazla uzman›n ortaya ç›kt›¤›na dikkat çeken
Ça¤layan, "Bu
durum, kariyer
sisteminin yeniden düzenlenmesi gere¤ini
aç›kça ortaya koymaktad›r. Yeniden
yap›land›rmayla uzmanland›rma s›n›f›na Kobi Uzman› ad› alt›nda tek
bir uzmanl›kta toplad›k" diye konufltu. Ça¤layan, ünvan say›s› ve birimlerde indirime gittiklerini dile getirirken, halkla iliflkiler ve bas›na dönük dan›flmanl›k hizmetleri ve araflt›rma merkezlerini ifllevsel hale getirdiklerini vurgulad›. Bakan Ça¤layan,
flöyle devam etti: "KOSGEB yap›s›nda
tek merkezlilik ve tek kiflilik muhasebe sistemi s›k›nt›ya yol açmaktayd›,
ifllemleri geciktirmekteydi. Bu çerçevede muhasebe sistemini 3 merkezden yapmaya karar verdik. Kurumun
özel sektör mant›¤›yla etkin bir flekilde de¤erlendirilmesi için Finansman

Birimi oluflturuldu. Koordinasyon konusunda bürokrasinin azalmas›na
önem veriyoruz. Nisan 1990'da ç›kar›lan Kurulufl Kanunu'nu ele ald›k ve
8 yönetmenli¤i revize ettik. Bununla
birlikte 1 yönetmeli¤in iptali 2'sinin
de ihdas› söz konusudur."
"TEfiV‹KLER PROJE ÜZER‹NE,
SEKTÖREL BAZLI OLACAK"
Kobiler için yürütülen 2007 y›l›
faaliyetlerini anlatan Zafer Ça¤layan,
daha sonra gazetecilerin konuya iliflkin sorular›n› cevaplad›. Gazetecilerin, yap›land›rmayla ilgili sivil toplum kurulufllar›yla görüflüp görüflmedi¤i yönündeki sorusuna ise Ça¤layan, "27 sene sanayicilik hayat›m var,
12 sene de Ankara Sanayi Odas›
(ASO) baflkanl›¤› görevini yürüttüm.
KOSGEB ‹cra Komitesi üyelerimizi
TOBB, TESK, Maliye ile Sanayi ve Ticaret Müsteflar›, DPT, TÜB‹TAK ve
Y›ld›z Teknik Üniversitesi'nden seçilen arkadafllarla çal›fl›yoruz. Bakanl›ktaki arkadafllar›m›z›n temaslar› sürüyor" karfl›l›¤›n› verdi. Ça¤layan,
KOSGEB'in, Ünvan ve uzmanlaflmaya
yönelik bir soru üzerine politik müdahaleden uzak bir kurum oluflaca¤›n› belirtti.
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ATO: Türkiye’de 40 milyon insan›n borcu var
A
DEVLET‹N, toplam 336 milyar YTL borçla en borçlu
konumunda
bulundu¤u
Türkiye’de ailelerin yar›ya
yak›n›, küçükbüyük flirketlerin neredeyse tamam›n›n
bankalara kredi borcu bulunuyor.

TO’nun haz›rlad›¤› “Kamç›ya Doymayan Yi¤itler” raporu Türkiye’nin tüm kesimlerinde borçluluk düzeyinin
giderek artt›¤›n› ortaya ç›kard›.
Devletin, toplam 336 milyar
YTL borçla en borçlu konumunda bulundu¤u Türkiye’de ailelerin yar›ya yak›n›, küçük-büyük
flirketlerin neredeyse tamam›n›n
bankalara kredi borcu bulunuyor.
Hazine’nin 216,9 milyar dolar› bulan iç borcu bulunuyor, kamu ve özel sektörün d›fl borcu
ise 237,3 milyar dolar düzeyinde
seyrediyor. D›fl borcun 147,6 milyar dolar› Türk özel sektörünün
di¤er yabanc› ülkelere olan borç-

lar›ndan kaynaklan›yor.
Türkiye’deki borç da¤lar›n›n
önemli bir bölümünü de esnaf
ve sanatkarlarla çiftçilerin Ba¤-Kur’a, iflyerlerinin de
SSK’ya olan sigorta pirim
borçlar› oluflturuyor.
Sosyal Güvenlik
Kurumu verilerine göre, 1 milyon 417 bin ba¤›ms›z çal›flan ve esnaf-sanatkar›n
Ba¤-Kur’a toplam 23,4 milyar
YTL borcu bulunuyor. Ba¤-Kur
üyesi toplam 734 bin 348 çiftçinin de 6,7 milyar YTL tutar›nda
prim borcuyla karfl› karfl›ya bu-

TOBB Baflkan›: 2001
krizi hay›rl› oldu
TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin 1990
ile 2001 y›llar› aras›nda iç çekiflmeler yüzünden
hayli zaman kaybetti¤ini belirterek, “2001 krizi asl›nda hay›rl› olmufltur. Dünyay› fark ettik ve
harekete geçtik” dedi.
ürkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i
(TOBB)
Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
Türkiye’nin
1990 ile 2001
y›llar› aras›nda
iç çekiflmeler yüzünden hayli zaman kaybetti¤ini
belirterek, “2001
krizi asl›nda hay›rl› olmufltur.
Dünyay› fark ettik ve harekete
geçtik. Son 6 y›lda yüzde 49 büyüme gerçeklefltirdik. Bu da özel sektör eliyle
yap›lm›flt›r” dedi. Hisarc›kl›o¤lu Türkiye’de küreselleflme
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kavram›n›n pek iyi anlafl›lamad›¤›n› söyledi.
fiirketleri büyük
olan ülkelerin
zengin ve
GSMH’si yüksek
ülkeler haline
gelece¤ine vurgu yapan Hisarc›kl›o¤lu, “Dünya ekonomi liginde Türkiye;
Çin ve Hindistan
ile beraber Süper Lig’e adayd›r. Gelecek güzel günler bizimdir” dedi. Türkiye’nin 1990 ile
2001 y›llar› aras›nda iç çekiflmeler yüzünden hayli zaman
kaybetti¤ini belirtti.

K›sa dönema destek
OBB Baflkan› “meslek yüksek okulu mezunlar›n›n k›sa
dönem askerlik yapmas›”
projesine destek verdi. Hisarc›kl›o¤lu, “YÖK’ün, TOBB’un bu konudaki görüflünü paylafl›yor olmas›ndan memnuniyet duyuyoruz”
Hisarc›kl›o¤lu yapt›¤› aç›klamada, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i’nin bu konudaki görüflünü
çok önceden kamuoyuna aç›klad›¤›n› ve de¤iflik vesilelerle tekrarlad›¤›n› hat›rlatarak, flu görüfllere
yer verdi; "Öylesine bir çeliflki yafl›yoruz ki; bir tarafta kahvehaneler iflsiz dolu ama sanayicimiz çal›flt›racak eleman bulam›yor. Demek ki görünen iflsizlik meselemizin alt›ndaki as›l problem, mesleksizliktir. Bunun nedeniyse ifl
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arayanlar›n sahip oldu¤u becerilerle, flirketlerimizin arad›¤› becerilerin farkl› olmas›d›r. Çünkü bizim ihtiyaç duydu¤umuz beceriler, okullar›m›zda ö¤retilmemektedir. Okullar›m›zda ö¤retilen becerilerse, flirketlerimizde kullan›lmamaktad›r. Bu uyumsuzlu¤u gidermek içinse meslek e¤itiminin
hem kalitesinin, hem de cazibesinin art›r›lmas› gerekiyor. Meslek
Yüksek Okulu mezunlar›n›n, 4
y›ll›k fakülte mezunlar›yla beraber k›sa dönem askerlik yapmalar›na imkân tan›nmas›na iliflkin
teklifin, bu stratejinin bir parças›
olmas› gerekti¤ine inan›yoruz ve
daha önce yapt›¤›m›z aç›klamalar›m›zda da belirtti¤imiz gibi,
olumlu buluyor ve destekliyoruz.”

lundu¤u belirlendi. Buna göre,
esnaf ve sanatkâr›n yaklafl›k yüzde 60’›, çiftçilerin de yüzde 65’i
Ba¤-Kur’a borçlu durumda.
Özel sektör iflverenleri ve baz›
kamu kurum ve kurulufllar›
da çal›flanlar›n›n ücretlerinden
kestikleri sigorta
primleri ile iflveren katk›lar›n›
zaman›nda SSK’ya ödemedikleri
için borç da¤lar› biriktiriyorlar.
Halen 891 bin 390 özel sektör iflvereni SSK’ya faizleriyle birlikte

8,2 milyar YTL borçlu gözüküyor.
Bu arada Türkiye’deki aileler
ve iflletmelerin de elektrik, su,
telefon gibi nedenlerle de bu
hizmetleri sa¤layan kurulufllara
önemli ölçüde borcu bulundu¤u
biliniyor. TEDAfi’›n verilerine
göre, mesken abonelerinin TEDAfi’a toplam 1,2 milyar YTL,
belediyelerin 2,8 milyar YTL, tar›msal sulama abonelerinin 1,4
milyar YTL, resmi kurulufllar›n
1,3 milyar YTL, ticarethanelerin
817 milyon YTL elektrik borcu
gözüküyor. TEDAfi’a elektrik
borcu bulunanlar›n aras›nda 49
milyon YTL ile hay›r kurumlar›
da bulunuyor.

KOB‹’lerin Penceresinden Manzara

Subprime, mortgage, resesyon, likidite, mikidite…
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kesi bafl göstermifltir. FED çok k›sa süreünya’n›n ekonomik iflleyiflinde
de faizleri s›k s›k düflürmüfl, piyasay› cananormal bir durum ortaya ç›kt›.
land›rmak, tüketimi art›rmak için ilave
Baz› yazarlar bu anormalli¤in uzun
tedbirler tart›fl›lmaya bafllanm›flsürece¤ini ve temel de¤iflikliklet›r.
re yol açaca¤›n› iddia ediyorlar.
l ABD’deki finans kurulufllar›
Hatta çok ileri gidip kapitalizmi
ciddi zararlar ve özkaynak kave serbest piyasa ekonomisinin
y›plar›yla karfl›laflm›fllar; borsa
felsefesini sorgulayanlar bile var.
flirketlerinin de¤erlerinde ciddi
Bu geliflmelerin komünist Sovdüflüfller ortaya ç›km›flt›r.
yetlerden sonra kapitalist
l Tarihi olarak en yüksek seviABD’nin sonunu getirece¤ini
yelere ulaflan petrol ve di¤er
söyleyenler olay› daha da renkhammadde fiyatlar›nda düflüfller
lendirerek siyasi bir yorumda
beklenmektedir.
belki de bir tercihte bulunuyorAbdullah Çörtü
l ABD’deki durgunluk, zincirlar. Bu denli iddial› yaklafl›mlar›n
acortu@hotmail.com
leme olarak Avrupa’y›, Çin’i,
her babayi¤idin harc› olmad›¤›di¤er Uzakdo¤u ülkelerini ve bu
n›n idraki içinde ben de küresel
ülkelere hammadde sa¤layan kaynaklar›
geliflmeler konusunu köfleme tafl›d›m. Yagüçlü ülkeleri do¤rudan olumsuz etkileyez›mda neler olup bitti¤ini ansiklopedik
cektir.
olarak özetleyip karar› zamana ve okuyuDersler (Biz nelere dikkat edelim?)
cuya b›rakmak niyetindeyim. Hem zaten
l Finans sektörü reel sektörün hayat
nedenler bulunabiliyorsa, sonuçlar bilinekayna¤›d›r. Dolay›s›yla bankalar›n kredi
biliyorsa, bir de ders ç›kar›labiliyorsa dusa¤lama konusunda istekli davranmalar›
rum çok karmafl›k de¤il demektir.
reel sektörün canl› ve hareketli olmas›
Nedenler:
l ABD ekonomisi ben kendimi bildim
için ön kofluldur. Bankalar›n faiz art›rmabileli ciddi cari aç›kla yaflamaktad›r. Bu
ya bafllamas›, ya da teminat yükseltmeye
cari aç›ktan beslenen ülkeler kervan›na
çal›flmas› genel ekonomik tablonun yoAvrupa’dan sonra Uzak Do¤u ülkeleri de
rumlanmas› için önemli bir iflarettir.
kat›lm›flt›r. Baflta Çin olmak üzere Uzakl Uzun süredir devam eden cari aç›k,
do¤u ülkelerinin paralar›n›n de¤erini sosuluslar aras› piyasalarda yaflanan olumsuz
yal maliyete katlanarak düflük tutmalar›
geliflmeler de dikkate al›nd›¤›nda k›r›lganABD’nin s›rt›ndaki yükü sürekli art›rm›fll›¤› art›rmaktad›r. Cari aç›k / döviz rezert›r.
vi, cari aç›k / GSY‹H, d›fl borç / ihracat,
l Düflük gelir grubuna sahip ve riskli
aç›k pozisyon / döviz rezervi gibi oranlar
say›labilecek müflteriler (subprime) uzun
takip edilmelidir.
vadeli borçla konut sat›n alm›fllar (mortl ‹hracata yönelik imalat gücümüzün
gage), bu al›mlar› finanse eden kurumlar
art›r›lmas›ndan kesinlikle vazgeçemeyiz.
alacaklar›na karfl›l›k ç›kard›klar› menkul
Türk sanayinin uluslar aras› rekabet
k›ymetleri ya da di¤er yat›r›m araçlar›n›
gücünü olumsuz etkileyen girdi maliyetlerindeki ve faiz oranlar›ndaki yükseklik,
ulusal ve uluslararas› yat›r›mc›lara satm›flucuz ithal ürünler gibi mevcut olumsuz
lard›r. Alacaklar tahsil edilemedi¤inde sofaktörlere global bir durgunluk da eklenirrun zincirleme birçok yat›r›mc›y› etkilese felaket bizi bekliyor demektir.
mektedir.
l Bankalar ve banka gibi çal›flan di¤er
l ABD baflta olmak üzere özellikle
finansal kurumlar yüksek kar beklentisi ile geliflmifl ülkelerdeki durgunluk bu ülkelergerçek de¤erin çok üzerinde ikincil piyadeki fonlar›n geliflmekte olan ülkelere
salar oluflturmufllard›r. Tüm ekonomik ak- daha fazla akmas›n› sa¤layabilir. Geçmifltörlerdeki kar h›rs› sonucu, gayrimenkul
te oldu¤u gibi Türkiye fon getirilecek en
fiyatlar› baflta olmak üzere varl›k fiyatlauygun ülkelerden biridir. Yüksek faiz ülr›nda ilk de¤erin çok üzerinde ifllem dekemizin cazibesini art›rarak uluslar aras›
¤erleri (köpük) ortaya ç›karm›flt›r.
likiditeyi çekecektir. Ancak unutmayal›m
Sonuçlar
ki likidite mikidite derken k›r›lganl›¤›m›z
l ABD’de durgunluk (resesyon) tehlida artacakt›r.
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aberi hepimiz biliyoruz; KOSGEB yine, yeniden yap›lanma
ile gündeme geldi. Bu
desteklere ‘ak›fl›’ ve ‘bak›fl›’ etkileyecek. Kimine göre KOSGEB destekleri o kadar etkisiz ve yetersiz ki
izlemeye de¤miyor.
Hem KOB‹’leri hem de devlet desteklerini yak›ndan bilen bir sanayici
diyor ki, “Devlet destekleri asl›nda serap gibidir. Görürsünüz,
birkaç ad›mda ulaflaca¤›n›z›
zannedersiniz. Niyetlenip yaklafl›rs›n›z. Tam ulaflt›m derken bir
de bakars›n›z ki, destek sizden
iyice uzaklaflm›fl. Me¤er serapm›fl!”
Ya da ikinci bir benzetmesi ile anlatal›m:
“Destekler Kafda¤›’n›n arkas›ndad›r. Da¤a ulaflmak için birçok eziyet çekip tepeleri aflars›n›z. Azimle da¤› t›rman›r, öte
yüzüne ulafl›rs›n›z. Bu kez size,
“destek bu da¤›n de¤il, flu da¤›n
arkas›nda”, derler. Yani bir türlü o da¤› da, o da¤›n arkas›ndaki deste¤i de bulamazs›n›z. Sonra pes edersiniz.”
KOB‹’ler ço¤unlukla tek kifli taraf›ndan yönetilen iflletmelerdir.
KOB‹ sahibi patrondur, icab›nda
genel müdürdür, muhasebecidir, fleftir, çal›fland›r, hatta sekreterdir. O
yüzden bu ‘tek adam’› da iflinden
gücünden etmeyelim. Destekleri KO-

Editörden
kemal c@ ostim .com. tr

Devlet destekleri…
Analizler ve OST‹M foto¤raf›
Kemal Çeküç
B‹’ler için ‘serap’ haline dönüfltürmeyelim. Kafda¤›’nda dolaflt›r›p,
k›ymetli zamanlar›n› ve umutlar›n› tüketmeyelim.
Bari bu ‘yap›lanman›n’ geçifl süreci k›sa, ömrü uzun olsun, diyoruz.
***
u say›m›zda genel finans ve
ekonomi dünyas›na iliflkin
A.Çörtü ve fiefik Çal›flkan’›n
yaz›lar› var.
A.Çörtü, finans dünyas›ndaki son
çalkant›lar üzerine ‘kapitalizm ve
serbest piyasa ekonomisi’nin de
sorgulan›r hale geldi¤ini belirtirken, “Hem zaten nedenler bulunabiliyorsa, sonuçlar bilinebiliyorsa, bir de ders ç›kar›labiliyorsa durum çok karmafl›k de¤il
demektir” ifadeleri ile gündemi serinletiyor.
Çörtü’nün, “bizim nelere dik-
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kat etmemiz gerekti¤i” hususundaki önerisi flu:
“‹hracata yönelik imalat gücümüzün art›r›lmas›ndan kesinlikle vazgeçemeyiz. Türk sanayinin
uluslar aras› rekabet gücünü
olumsuz etkileyen girdi maliyetlerindeki ve faiz oranlar›ndaki
yükseklik, ucuz ithal ürünler gibi mevcut olumsuz faktörlere
global bir durgunluk da eklenirse felaket bizi bekliyor demektir.”
Di¤er bir yazar›m›z, fiefik Çal›flkan
da makro düzeyde ekonomi-politik
analizler yap›yor. Dünden bugüne
benzer gaflar›m›z› ve zaaflar›m›z› irdeliyor. “Osmanl›’da Sadrazam
Reflit Pafla 1838 y›l›nda ‹ngilizlerle ticaret anlaflmas› imzalad›”
diye hat›rlatmada bulunuyor. O günden bugüne gelen süreçte ihracat-ithalat rejimlerini ve kimlerin kazançl›
ç›kt›¤›n› gözler önüne seriyor…Ve

“Yabanc›, ortakl›k
kuracak KOB‹ arayacak”
Doç. Dr. Murat Yülek, yabanc› yat›r›mlar›n›n 2003'ten bu yana h›z kazanan flirket
evliliklerinde s›ran›n küçük ve orta ölçekli iflletmelere (KOB‹) geldi¤ine iflaret
ederek, "dünyadaki finansal yat›r›m fonlar› para yat›racak flirket ar›yorlar. Yabanc› fonlar yak›nda Türkiye'de ortak olacak KOB‹ arayacak" öngörüsünde bulundu.
on befl y›lda özellefltirmeler
ve flirket evlilikleri kapsam›nda Türkiye'ye yüklü miktarlarda yat›r›m yapan yabanc›
sermayenin, art›k flirket evliliklerinde KOB‹'lere kadar
inece¤i bildirildi.
Global adl› finansal ve iktisadi dan›flmanl›k flirketinin
yöneticisi Doç. Dr. Murat Yülek, yabanc› yat›r›mlar›n›n
2003'ten bu yana h›z kazanan flirket evliliklerinde s›ran›n küçük ve orta ölçekli iflletmelere (KOB‹) geldi¤ine
iflaret ederek, "Dünyadaki finansal yat›r›m fonlar› para
yat›racak flirket ar›yorlar. Yabanc› fonlar yak›nda Türkiye'de ortak olacak KOB‹ arayacak" öngörüsünde bulundu.
Özellikle küresel piyasalarda
yaflanan dalgalanmalardan sonra
son y›llarda rekor k›ran Türkiye'ye yabanc› sermaye girifllerinin
sürüp sürmeyece¤i tart›fl›l›rken,
Doç. Yülek, geliflmekte olan ekonomiler içinde büyüyen bir pazar
olan Türkiye'nin birçok aç›dan cazibesini korudu¤unu da ifade etti.
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Doç. Yülek, KOB‹F Dergisi'ne
yapt›¤› aç›klamada, Asya kriziyle
birlikte Bat›dan Do¤uya dünyada-

ki tüm yat›r›mc›lar›n "travma" yaflad›¤›n›, 2000'e kadar do¤rudan
yabanc› yat›r›m hacimlerinin düflük düzeylerde kald›¤›n› an›msatt›.
Yülek, "2002-2003'e do¤ru bu
yat›r›mlar toparlanm›flt›r ve
2003'ten itibaren h›z kazanarak
ve daha da büyüyerek, 2007'nin
ilk 6-7 ay›nda yeniden 2006 ra-

kamlar›na ulaflt›. Dünyada flu anda bu tür fonlar, tabiri caizse para
yat›racak flirketler ar›yorlar" diye
konufltu. Yülek, Bat›da faiz
hadlerinin çok düflük oldu¤unu ve para bollu¤u yafland›¤›n› vurgulad›.
Do¤u ve Bat› aras›ndaki
sermaye birikimi süreçlerinin birbirinden çok farkl›
oldu¤unu belirten Yülek,
bu durumun dünya ekonomisindeki likidite bollu¤unun daha da artmas› anlam›na geldi¤ini belirtti.
Türkiye'ye son dönemde,
önceki y›llarda olmayan bir
ilginin yafland›¤›na iflaret
eden Yülek, "Çünkü Türkiye daha istikrars›z addediliyordu. Türkiye'nin riskini
düfltükten sonraki beklenen kar
oranlar› flimdi daha yüksek.
Sonuçta bu para Türkiye'ye gelmek istiyor. fiu anda ister Avrupa'ya, ister ABD'ye, isterseniz
Körfez ülkelerine gidin, biz isteyelim, istemeyelim Türkiye'ye
yat›r›m yapmak için korkunç bir
ilgi var" dedi.
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sonuçta diyor ki, “Günümüzden
170 y›l önce ile bu günün ortak
özelli¤i nedir ki; ülke cari aç›k
deli gömle¤ine mahkûm edilmektedir? O gün de bu gün de
geçerli
olan, siyasilerin
büORGAN‹ZE
SANAY‹veGAZETES‹
rokrasinin uzak görüfllü olmamalar›d›r. Onlar günü kurtard›¤›n› zannederek ülkenin ve milletin gelece¤ini yok etmifllerdir.”
Bu çarp›c› iki analizi okuma heyecan›n› sizlere b›rak›yoruz.
***
Geçti¤imiz süre içinde OST‹M bir
dizi etkinli¤in yan›nda ve içinde yer
ald›. Önce M›s›r’da Say›n Cumhurbaflkan›m›z›n huzurunda M›s›rl›larla
‘ostim modeli’ üzerine sözleflme imzaland›. Peflinden Türkiye’nin konu¤u olan Sudan Cumhurbaflkan› Ostim’i ziyaret etti. Ostim, Sudanl› yetkililerle de bu kez Sudan Cumhurbaflkan› huzurunda ‘mesleki e¤itim’ ve
‘yeni kurulacak bir sanayi bölgesi’
için sözleflme imzalad›.
Bu arada bölgede e¤itim, dan›flmanl›k, kümelenme, rekabet analizi,
fuar, tan›t›m, kültürel ve sosyal faaliyetler, yeni yat›r›mlar ve OSB çal›flmalar› ‘dur-durak bilmeksizin’ sürüyor. Birço¤unu gazetemizle yans›tt›k.
Resim; OST‹M’in 40. y›l›na yak›fl›yor; ve bölgemiz üreten Türkiye’nin
hem model hem de gurur kayna¤› olmaya devam ediyor.

Aygün: Merkez
Bankas› tafl›n›rsa
Ankara bir deri bir
kemik kal›r
nkara Ticaret Odas› Baflkan› Sinan Aygün, Baflbakan Erdo¤an'›n kararl›l›kla uygulayacaklar›n› bildirdi¤i Merkez Bankas›, Halk Bankas›, Ziraat Bankas› ve Vak›fbank’›n ‹stanbul’a tafl›nmas›na karfl› ç›kt›. Baflta Avrupa olmak üzere pek çok geliflmifl ülkede
merkez bankalar›n›n finans merkezleri yerine
ülkelerin baflkentlerinde bulundu¤una dikkati
çeken Aygün, “Bir flehrin finans merkezi olabilmesi için Merkez Bankas›’n›n ille de o flehirde
bulunmas› gerekmiyor. Bunun dünyada örnekleri var. Örne¤in, ABD Merkez Bankas› (FED)
finans merkezi olan New York yerine Washington’da kurulmufl, ‹talya Merkez Bankas› yine
bir finans merkezi olan Milano yerine baflkent
Roma’da bulunuyor. Yine ‹sviçre Merkez Bankas› Cenevre ve Zürih’te de¤il baflkent Bern’de
bulunuyor. Fransa, Hollanda, ‹ngiltere, ‹spanya, Çin gibi ülkeler, Merkez Bankas› baflkentte
bulunan ülkeler aras›nda yer al›yor” dedi.
Aygün, Merkez Bankas›’n›n mevduat bankas› olmad›¤›n›, Hazine’nin kasas› oldu¤una da
dikkat çekerek, flunlar› söyledi: Hazine neredeyse Merkez Bankas› da orada olmak zorundad›r. Bu karar›n ard›ndan BDDK ve SPK’n›n
tafl›nmas› da gündeme gelir ki bu gidiflle Baflkent’in sadece ad› Baflkent olacak. ‘Kimseye
dan›flma ihtiyac›m›z yok’ mant›¤›yla ortaya konan bu karar Türkiye’nin Baflkent’i Ankara’ya
büyük zarar verecektir. Ankara milletvekillerimizi ve Ankara’dan ç›kan Bakanlar›m›z› konuya duyarl›l›k göstermeye davet ediyorum.
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“Ortam” toplant›s› Ankara’da yap›ld›
NKARA, TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu: ''Yat›r›m Ortam›n› ‹yilefltirme Koordinasyon Kurulu, 6 y›l
içinde çok önemli mesafeler kat etti.''
Yat›r›m Ortam›n› ‹yilefltirme Koordinasyon Kurulu (YO‹KK) toplant›s›
yap›l›d›.
Devlet Bakan› Mehmet fiimflek,
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
T‹M Baflkan› O¤uz Sat›c›, TÜS‹AD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kibar, YASED
Yönetim Kurulu Baflkan› Tahir Uysal,
Gümrük Müsteflar› Emin Zarars›z ve
DPT Müsteflar› Ahmet T›kt›k kat›ld›.
Toplant›da konuflan TOBB Baflkan›
Hisarc›kl›o¤lu, yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi amac›yla bir çok konuda
önemli düzenlemeler yap›ld›¤›n›, bu
baflar›lar›n semerelerinin de al›nmakta
oldu¤unu belirtti. Son 3 y›lda hem
yurtiçi yat›r›m miktar›ndaki, hem de
yabanc› sermaye girifllerindeki rekor
art›fllar›n bunun en belirgin göstergesi
oldu¤una iflaret eden Hisarc›kl›o¤lu,
bu baflar›n›n yorumlanmas› konusunda rehavete girilmemesi gerekti¤ini
vurgulad›.
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun konuflmas› flöyle:
“Geçti¤imiz alt› y›l içinde çok önemli mesafeler kat ettik. 4875 say›l› do¤rudan yabanc› yat›r›mlar kanunu, flirket kurulufllar›n› kolaylaflt›ran kanun,
yat›r›m destek ve tan›t›m ajans›n›n kuruluflu, vergisel düzenlemeler, fikri ve
s›naî haklardaki iyilefltirmeler, gümrük ve d›fl ticaret ifllemlerindeki iyilefltirmeler, otomasyona geçifl, izin ve
ruhsat sürelerinin k›salmas› ve nispi
iyilefltirmeler, KOB‹ tan›m›n›n belirlenmesi, teknolojiye ve Ar-Ge’ye sa¤lanan desteklerin art›r›lmas›, YO‹KK ailesinin baflar›lar›ndan baz›lar›d›r. Bu
baflar›lar›n semereleri de al›nmaktad›r. Son üç y›lda hem yurtiçi yat›r›m
miktar›ndaki, hem de yabanc› sermaye
girifllerindeki rekor art›fllar, bunun en
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belirgin göstergesidir. Bu baflar›dan
dolay› tüm katk› sahiplerini kutluyorum. Ancak, bu baflar›y› yorumlamakta hataya düfler, rehavete kap›l›rsak,
ileriye gidemez gerileriz. Zira iyiye giden alanlar oldu¤u gibi, iyileflme sa¤lanamayan çok say›da konu, halen yolumuzu t›kamaya devam etmektedir.
Yat›r›m indiriminin kald›r›lmas›, leasingde KDV oran›n›n bir gecede art›r›lmas›, baflta sosyal güvenlik sistemi
reformu olmak üzere, Türk ticaret kanunu, imar ve planlama kanunu, k›y›
kanunu gibi önemli temel kanunlar›n
ç›kar›lmas›nda yaflanan gecikmeler,
bizim eksik taraflar›m›zd›r.
Gündemimizde olsun veya olmas›n,
ekonomik hayata iliflkin yap›lmakta
olan mevzuat düzenlemelerine YO‹KK’in bak›fl aç›s›n›n yans›t›lmas›n›
fevkalade önemsiyoruz. Böylelikle,
mevzuat›n haz›rlanmas› s›ras›nda ve
yasama aflamas›nda, kat›l›mc› demok-

rasiye uygun olarak, reel sektörün ve
sivil toplum kurulufllar›n›n sürece etkin kat›l›m› sa¤land›¤› gibi, ileride de¤ifliklik ihtiyac› da en aza indirilmifl
olacakt›r.
DEVLET BAKANI fi‹MfiEK
Devlet Bakan› Mehmet fiimflek yapt›¤› konuflmada, özel sektörün büyümede önemli bir rolünün oldu¤unu
kaydetti. Yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi konusunda tamamlanan çal›flmalar›n yan› s›ra halen devam eden çal›flmalar bulundu¤unu belirten Bakan
fiimflek, flöyle devam etti: ''fiirket Kuruluflu Teknik Komitesi çal›flmalar› kapsam›nda, Ticaret Sicili Otomasyon
Projesi ile ilgili çal›flmalar tamamlanm›flt›r ve projenin yaklafl›k 80 Ticaret
Sicil Memurlu¤unda pilot olarak uygulanmas›na devam edilmektedir.
Patentli bulufllar›n sanayiye kazand›r›lmas› ve de¤erinin tespit edilmesi
amac›yla, Patent De¤erlendirme Ajan-

“Kay›td›fl› mücadelede baflar›l› olundu”
MAL‹YE Bakan› Kemal Unak›tan, vergi kay›p ve kaça¤›yla ekonomide kay›td›fl›l›¤›n önlenmesi amac›yla yo¤un vergi denetimlerini sürdürdüklerini ve daha etkin mücadele için gelir idaresinin yeniden yap›land›r›ld›¤›n› belirtti.
aliye Bakan› Kemal Unak›tan, vergi
kay›p ve kaça¤›yla yap›land›r›ld›¤›n›
belirtti.
Unak›tan, kay›td›fl› ekonomi ile
mücadelede her geçen sene artan
h›zla baflar›l› olundu¤unu ifade etti. Unak›tan, ekonomide kay›td›fl›l›¤›n önlenmesi amac›yla, mutat
vergi incelemelerinin yan› s›ra yol
denetimleri ve belirlenen sektörlerde yo¤un vergi denetim faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.
Unak›tan, yap›lan denetimler
sonucunda, vergi d›fl› faaliyet gösteren mükelleflerin kay›t alt›na al›nd›¤›n›
ve buna ba¤l› olarak matrah farklar› ortaya
ç›kt›¤›n› belirtti. Unak›tan, flu görüfllere yer
verdi:
“Kay›td›fl› ekonomi ile daha etkin mücadele edilebilmesi için akaryak›t pompalar›na ödeme kaydedici cihaz tak›lmas›, akar-
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yak›t da¤›t›m flirketlerinin depolar›na on-line olarak takibe imkan sa¤layan sayaçlar
tak›lmas›, belli bir miktar› aflan ödemelerin
bankac›l›k sisteminden geçirilmesi
zorunlulu¤u getirilmesi, veri ambar› kurulmas›, T.C. kimlik numaras›n›n vergi kimlik numaras›
olarak kullan›lmas› gibi bir tak›m
idari tedbirlerle de kay›tl›
ekonomiye geçifl süreci bafllat›lm›flt›r.” Unak›tan, kay›td›fl›l›¤›n önlenmesi için vergi sisteminin basitlefltirilmesi, vergi oranlar›n›n afla¤›ya
çekilmesi, istisna ve muafiyetlerin
daralt›lmas› yönünde önemli ad›mlar at›ld›¤›n› belirtti. Unak›tan, “Söz konusu çal›flmalar›n ilk sonucu olarak, yeniden yaz›lan
Kurumlar Vergisi Kanunu 1 Ocak 2006
tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü¤e
girdi. Di¤er kanunlar›n yaz›m› çal›flmalar›
da h›zla sürdürülmektedir” dedi.

s›'n›n kurulmas› için yürütülen çal›flmalar tamamlanmak üzeredir. Fikri ve
S›nai Mülkiyet Haklar› Teknik Komitesi çal›flmalar› kapsam›nda, Patent ve
Faydal› Model Kanun Tasar›s›'n›n yasalaflmas›na yönelik çal›flmalar sürdürülmektedir.
Yat›r›m Yeri Teknik Komitesi çal›flmalar› kapsam›nda, Organize Sanayi
Bölgelerinin altyap›lar›n›n gelifltirilmesine ve OSB olan yerlerde, Küçük
Sanayi Siteleri hariç, yeni sanayi alanlar›n›n aç›lmas›n›n önlenmesine yönelik çal›flmalar devam etmektedir. Sektörel Lisanslar Teknik Komitesi çal›flmalar› kapsam›nda g›da ürünleri üretimi sürecinde ambalaj ve aroma de¤iflikli¤i durumlar›nda g›da üretim izin
sürecinin basitlefltirilmesi için çal›flmalar bafllat›lm›flt›r. D›fl Ticaret ve
Gümrükler Teknik Komitesi çal›flmalar› kapsam›nda, gümrük ve d›fl
ticaret mevzuat›ndan kaynaklanan ifllem maliyetlerinin azalt›lmas› için
çal›flmalar devam etmektedir.''
Yat›r›m ortam› çal›flmalar›, Türkiye'de verimlilik ve istihdam art›fl›n›
sa¤layacak, Türkiye'yi global
ekonominin baflar›l› bir oyuncusu
haline getirecek politikalar›n vazgeçilmez bir unsurudur.
T‹M BAfiKANI O⁄UZ SATICI
T‹M Baflkan› O¤uz Sat›c› ise yapt›¤›
konuflmada, Türkiye'de katma de¤eri
yüksek alanlara yap›lacak yat›r›mlar›n
teflvik edilmesi gerekti¤ini, böylece
rekabet gücünün de artaca¤›n› söyledi. Türkiye'de mesleki e¤itimin
önemine de¤inen Sat›c›, mesleki
e¤itimin, Türkiye'nin önceli¤i haline
getirilmesi gerekti¤ini belirterek, mesleki e¤itim mezunlar›n› istihdam eden
iflverenlerin, 5 y›l sürecince SSK vergisi ile muhtasar vergilerden muaf
tutularak, mesleki e¤itimin teflvik
edilebilece¤ini kaydetti.

AS‹AD: Nakit para s›k›nt›s›na
acil çözüm bulunmal›
nkara Sanayici ve ‹flas›'n›n ‹stanbul'a tafl›nmas›n›n
damlar› Derne¤i (AS‹AD) getirece¤i s›k›nt›lar tart›fl›ld›.
Baflkan› Cengiz BozbeAS‹AD Baflkan› Cengiz Bozyo¤lu, kaç gündür piyasada
beyo¤lu, son aylarda yaflanan
nakit para olmaekonomik durd›¤›na dikkat çegunlukla beraber
kerek, nakit para
piyasada nakit s›s›k›nt›s›na acil
k›nt›s›n›n da gideçözüm bulunmarek artt›¤›na diks› gerekti¤i söylekat çekerek, “‹ç
di.
pazar›n daralmas›
Ankara Sanaifl çevrelerini de
yici ve ‹fl Adamlas›k›nt›ya sokuyor.
r› Derne¤i (AS‹Zaten uzun zaAD) üyeleri, piyamand›r piyasada
salar›n son duruvar olan durgunmu ve Türkilu¤un kendini daye'nin siyasi gün- Cengiz Bozbeyo¤lu
ha fazla hissettirdemi hakk›nda
mesi ifl adamlar›n›
görüflmek amac›yla biraraya
zor bir k›s›rdöngünün içine al›geldi. Toplant›da, son dönemyor. Kaç gündür piyasada nakit
lerde piyasalarda nakit parapara yok. Bu, flu an Türkiye'de
n›n bulunmamas›, ekonomik
acil çözüm bulunmas› gereken
krizin belirgin bir biçimde hisproblemlerden bir tanesidir"
sedilmesi ve Merkez Bankadedi.

A

ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹

fiUBAT 2008

5

Yeni Ar-Ge teflvikleri tart›fl›l›yor
TBMM Sanayi Komisyonu’nda kabul edilen Ar-Ge
tasar›s› iktidara göre,
Cumhuriyet tarihinin en
kapsaml› teflviklerini öngörüyor. Muhalefet ve
KOB‹ çevreleri de genelde
tasar›dan ümitli, ancak baz› eksiklikleri elefltiriliyor.

am ad› “Araflt›rma ve Gelifltirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakk›nda Kanun Tasar›s›”. Amac›,
“Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslar aras› düzeyde rekabet
edebilir bir yap›ya kavuflturulmas›.”
Güçlü iddialar içeren bir tasar›: Teknolojik bilgi üretimi, ürün ve üretim süreçlerinde yenilikçilik, kalite ve standartlar›n yükseltilmesi, maliyetlerin
düflürülmesi, teknolojik bilgiyi ticari-

T

Görüfller... Görüfller...
l Soner Aksoy
(TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı, AKP Kütahya Milletvekili):
“Ar-Ge’ye Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar
kapsaml› teflvik getiriliyor. Teflvikler özellikle
cari aç›¤›n azalmas›na
önemli katk› sa¤layacak.
‹thal kalemlerin yerini
yerli ürünler alacak. Türkiye’nin 2023 y›l›na teknoloji üreten
bir ülke olarak girmesinde önemli rol
oynayacak. Ar-Ge yoluyla, ülke ekonomisinin uluslararas› düzeyde rekabet edebilir bir yap›ya kavuflturulmas›,
üretim maliyetlerinin düflürülmesi,
ürün kalitesi ve verimlili¤in art›r›lmas›
sa¤lanacak.
“Tasar›yla firmalar›n bünyesinde
Ar-Ge merkezlerinin oluflmas›n› sa¤l›yoruz. Bat› ülkelerinde Ar-Ge faaliyetlerinin yüzde 80 ‘i flirketlerde yürütülüyor. Firmalar kendi bünyelerinde
Ar-Ge merkezlerini oluflturacak, bunlara özel vergi muafiyetleri sa¤lanacak. Firmalar en az 50 Ar-Ge personelini muhafaza edecekler ve Ar-Ge konular›n› bu merkezlere pompalayacaklar. 50 eleman istihdam olana¤›na
sahip iflyerlerinde kurumsallaflma sa¤lanacak.
“50 kifli istihdam edemeyecek durumda olanlar da proje baz›nda teflvik
baflvurusunda bulunabilecekler. Tasar›da, rekabet öncesi iflbirli¤i projeleri
de yer al›yor: 5-6 firma bir araya gelip
projeleri için destek isteyebilecek. Di¤er bir konu tekno-giriflim sermayesi.
Bu da genç giriflimcilerin atak yapmas›n› sa¤layacak. Yasan›n ç›kmas›yla
birlikte özellikle elektronik, makine,
yaz›l›m sektörlerinde büyük at›l›mlar
sa¤lanabilecek.”
l Orhan Ayd›n
(OSTİM Yönetim Kurulu
Başkanı):
“Ar-Ge’nin tek bafll›k alt›nda gündeme gelmesi
olumlu. Tasar›n›n istihdam› da destekleyen bir bak›fl aç›s› var. Ancak, bu
tasar›y› Maliye Bakanl›¤›
m› yoksa Sanayi Bakanl›¤› m› haz›rlamal›yd›, diye bak›nca, Sanayi Bakanl›¤›’n›n sorumlulu¤unda olan bir alan.
Tasar› ise vergi teflviki görünümünde.
Sadece bu aç›dan bak›lmas› tasar›y›
eksik b›rakm›fl. Tüm Ar-Ge faaliyetlerini kapsamal›yd›. Türkiye’nin Ar-Ge
yapmadan, katma de¤eri yüksek
ürünler üretmeden maliyeti daha düflük ülkelerle rekabet etmesi imkâns›z.
“Benim Ar-Ge konusunda farkl› bir
düflüncem var: Türkiye’ye ithal edilen

her ürünün yüzde 1’i kadar bir rakam,
o ürünün Ar-Ge’sine kaynak olarak
aktar›lmal›. Böylece, ithalat do¤rudan
do¤ruya Ar-Ge’yi ve yerli üretimi destekler; uzun vadede ithalat›, üretim ve
ihracata dönüfltürür.
“Maliye Bakanl›¤› olaya sadece vergi olarak bakar. Uygulama Sanayi Bakanl›¤›’n›n bünyesinde sürdürülmeli.
Maliye’nin felsefesiyle üretim felsefesi
her zaman yan yana durmayabiliyor.
Bu yasa, üretimin bir dinami¤i haline
getirilmeli. Ayr›ca Ar-Ge’ye verilen
para hiç bir zaman çok görülmemeli.
Çünkü insanlara g›da, kömür da¤›tmak
yerine, do¤rudan istihdam ve üretim
sa¤layacak iflletmelere destek olmak
gerekiyor. Ayr›ca, teknoparklar›n cazibesini ve dinamizmini kaybetmemesi
gerekiyor, yasada bu da göz ard› edilmemeli.”
l Tacidar Seyhan
(TBMM Sanayi Komisyon Üyesi,
CHP Adana Milletvekili):
“Bu, Ar-Ge yapan firmalara vergi teflvik tasar›s›.
Ar-Ge teflvikinin yan› s›ra
bu çal›flmalar›n tamam›n›
kapsayan bir yasan›n da
ç›kar›lmas› gerekiyor. ArGe’yi kurumsallaflt›rmak
laz›m. Bu tasar› bu haliyle yasalaflt›¤›nda ancak baz› firmalar› disiplin alt›na al›r, belli sektörlerde flirket inisiyatifindeki çal›flmalar› harekete geçirir.
Tasar›da TÜB‹TAK ve üniversite iflbirli¤i tan›mlanmam›fl. Teknoparklar›n
mevcut yasalar› ile bu tasar› aras›nda
entegrasyon sa¤lanmam›fl. Bizi endiflelendiren konu teknoparklar›n, teknoloji gelifltirme merkezlerinin içinin boflalmas›.
Tasar›da denetlemenin kriterleri
yok: Bu konuda TÜB‹TAK ana muhatap olmal›. Desteklenecek projelerde
kriterler ve denetimin nas›l olaca¤› belirlenmeli. Aksi takdirde, yasama yetkisi yürütmeye devredilmifl olur, bu da
Anayasaya ayk›r›d›r, yasa ifllemez. Ayr›ca, araflt›rma sonuçlar›, araflt›rmadan vazgeçilen ürün ve prototipin bir
merkezde toplanmas›, Ar-Ge’ye yeni
bafllayanlar›n bu merkezden yararlanmas› sa¤lanmal›: Yani bir veri bankas›
oluflturulmal› ve kamunun denetiminde olmal›. Yabanc› firmalar›n ArGe’den ne flekilde yararlanacaklar› da
belirlenmeli. Aksi halde, rekabet koflullar› içinde bir dengesizlik haline
dönüflebilir.
l Âlim Ifl›k
MHP Kütahya Milletvekili TBMM Sanayi Komisyonu Üyesi
“Tasar›y› eksikliklerine

lefltirmek, rekabet öncesi iflbirliklerini
gelifltirmek, teknoloji yo¤un üretim, bu
yöndeki giriflimcili¤i ve yat›r›mlar› h›zland›rmak, gelifltirmek. TBMM Sanayi
Komisyonu bu tasar›ya son fleklini vererek, yasalaflt›r›lmak üzere Genel Kurul’a sevketti. Özellikle yürütme aflamas›nda Maliye ile Sanayi Bakanl›klar›
aras›ndaki yetki belirsizli¤i, Ar-Ge faaliyetlerine bütüncül yaklafl›m eksikli¤i,
hedef kitlesi içindeki KOB‹’lerin flartlara¤men parti olarak destekliyoruz. Ancak, Türkiye gerçeklerinin d›fl›nda baz›
düzenlemeler var. Birincisi en az 50
ve üzerinde Ar-Ge personeli çal›flt›ranlar bundan faydalanacaklar. Türkiye’de 50 Ar-Ge personeli çal›flt›ran iflletme demek, en az 250-300 çal›flan›
bulunan iflletme demektir. Dolay›s›yla
faydalanacak iflletme say›s› azalacak.
“Genç giriflimcilere verilecek 100
bin YTL’lik deste¤in üst s›n›r› y›ll›k 10
milyon YTL. Dolay›s›yla en fazla 100
kifliye destek sa¤lanacak. Bunun 500
kifliye ç›kar›lmas›ndan yanay›z. Çok
say›da doktora ö¤rencisi, konusunda
uzman gençlerimiz var dolay›s›yla
100 kifli çok az. Biz, bu yasadan faydalanacak iflletmelerin cirolar›n›n
yüzde 1’inden az olmamak kayd›yla
Ar-Ge’ye para ay›rmalar›n› önerdik,
bu da kabul görmedi. Bu çerçevede
yasadan yararlanacak iflletme say›s›
az.
“Daha fazla KOB‹’nin faydalanmas› için 50 eleman s›n›r›n›n 10’a çekilmesini talep ettik. Örne¤in, küçük
tekstil iflletmelerinin, mobilyac›lar›n
teflvikten faydalanma imkan› yok. Daha çok büyük, güçlü iflletmelere imkan sa¤layacak bir tasar›. Yine de
olumlu buluyoruz.”

r›n› gere¤ince göz önüne almamas›,
ölçütlerindeki
gidestekleme
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bi yönleri elefltiriliyor, bu eksikliklerin
giderilmesi isteniyor.
Tasar›n›n bu elefltiri ve öneriler do¤rultusunda “olgunlaflt›r›lmas›” için tek
f›rsat, TBMM Genel Kurulu. F›rsat›n
kullan›labilmesiyse AKP Meclis Grubu’nun bunlar› muhalefetle birlikte benimsemesine ve oylar›yla desteklemesine ba¤l›.
Emrehan Hal›c›
(DSP Ankara Milletvekili):
“Ar-Ge’ye yönelik bu teflvik hamlesini çok anlaml› ve önemli buluyorum.
Bilgi teknolojileri, yaz›l›m ve içerik üretimi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda 50
kiflilik Ar-Ge uzman› bulundurulmas› flart› var:
Ancak, bir yaz›l›m flirketinin iflin gere¤i olarak 50
Ar-Ge uzman› bulundurmas› gerekmez. Bugün yaz›l›m devi haline gelen
flirketler ifle 2-3 kifliyle bafllad›. Yaz›l›m üretildikten sonra pazarlama ve
teknik destekle ilgili olarak ekiplerini
genifllettiler. Çünkü yaz›l›m zekâ ekonomisinin ürünüdür. Bilgi teknolojileri
ve yaz›l›mla ilgili konularda 50 limitinin afla¤› çekilmesi gerekiyor.
“ Ar-Ge projesi olan birinin tek bafl›na desteklenmesi, tasar›n›n olumlu
yönlerinden biri. Yaz›l›m üreten bir
üniversite ö¤rencisinin teknoparka girmesi de gerekmiyor; çünkü yaz›l›m
her yerde üretilebilir. Yaz›l›m sektörü
Türkiye’yle çok önemli bir f›rsat sunuyor. Bu yasada yaz›l›m›n ayr› bir yeri
olmas› gerekti¤ine inan›yorum ya da
yaz›l›mla ilgili ilgi ayr› bir teflvik kanunu ç›kar›lmal›.”

Kimler desteklenecek?
Teknoloji geliştirme merkezleri,
50’den fazla Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezleri, en az
50 Ar-Ge personeli çalıştırma koşulu
aranmaksızın uygun bulunan Ar-Ge
projeleri, birden fazla şirketin daha
yüksek katma değer üretmeye yönelik rekabet öncesi işbirliği projeleri,
teknoloji alanındaki orijinal fikirlerini hayata geçirmek için sermayeye
ihtiyaç duyan ve teknik alanda eğitim görmüş kişiler, sektör ya da faaliyet kolu ayrımı yapılmaksızın
2023 yılına kadar desteklenecek.
Nas›l teflvik edilecek?

n Ar-Ge harcamalarının yüzde
100’ü yapıldığı yılda; ayrıca amortisman süresince vergi matrahından
düşülecek. Böylece, Ar-Ge harcamalarının yüzde 200’ünün vergi
matrahından indirilmesi mümkün
olacak.
n 500’den fazla Ar-Ge personeli
çalıştıran işletmeler, her yıl, bir yıl
öncesine göre yaptıkları ilave ArGe harcamalarının yarısını daha
vergi matrahından indirebilecekler.
Örneğin, her yıl Ar-Ge harcamalarını bir önceki yıla göre yüzde 50
oranında artıran bir firmanın vergi
matrahında indirebileceği tutar ArGe harcamalarının yüzde 225’ine
ulaşabilecek.

n Ar-Ge personelinin ücretleri
üzerinden hesaplanan gelir vergisinin yüzde 80’i, doktoralı olanlarda
ise yüzde 90’ı Gelir Vergisi’nden
müstesna tutulacak. Ar-Ge personelinin ücretleri üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren hissesinin
yarısı da 5 yıl süreyle bütçeden karşılanacak.
n Teknoloji alanında orijinal bir
fikri olan ancak bu fikri hayata geçirebilmek için sermayeye ihtiyaç
duyan ve teknik alanda eğitim görmüş kişilere teminat aranmaksızın
100.000 YTL’ye kadar tekno-girişim
sermayesi desteği verilecek. Bu kapsamda kamu idareleri tarafından
yapılan ödemelerin toplamı, her takvim yılı için 10 milyon YTL’yi geçemeyecek.
n Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili olarak düzenlenecek kâğıtlardan damga vergisi alınmayacak. Teknoparklarda mevcut vergi teşviklerine ilaveten buralarda çalışan Ar-Ge personelinin ücretleri üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren hissesinin yarısı da bütçeden karşılanacak.
n Asgari 50 Ar-Ge personeli çalıştırma şartını taşımasa bile, araştırma ve geliştirme harcaması yapan
tüm işletmelerin araştırma harcamasının yüzde 100’ü vergi matrahından indirilecek.
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nkara’da
yaflayan bir
çift…
‹kisi de
maddi kayg›lardan
uzak bir yaflam sürerken, hayaArzu Akay
t›n komedi
taraf›nda
ikamet ediyorlar. Kad›n bir pazar gün efline
flöyle diyor;
—Can›m, kaç gündür evden
d›flar› ç›km›yorum. Kendimi ‘Kezban’ gibi hissediyorum (tüm Kezban’lardan özür diliyorum, ama
hikâye aynen bu flekilde anlat›l›yor.)
—Bugün güzel bir restorana
bal›k yemeye gidelim mi? …
Erkek efline küçük bir tebessümle bak›p,
—Tamam… diyor.
—Haz›rlan, güzel güzel. Çankaya’ ya gidelim, güzel bir yemek
yiyelim.
Kad›n pür telafl, pür heyecan
haz›rlan›yor; atl›yorlar arabaya,
yar›m saat sonra Çankaya’dalar.
Hangi restorana gideceklerine dair fikirleri yok. Gözlerine hangisi
hofl gelirse orada duracaklar.
Ana caddede ilerlerken kad›n
efline yine heyecanla;
—Ay ay, sola dönelim hemen,
yeni bir bal›kç› aç›lm›fl, daha önce
hiç görmemifltim diyor. Kad›n
her daim panik, her yeni fley
onun için merak sebebi.
Sola dönüflü kaç›rd›klar› için biraz ileriden dönebiliyorlar. Kad›n›n ilk kez gördü¤ü yeni restoran›n önüne park ediyorlar. Erkek
o gün trafikle epey cebelleflti¤i
için arabadan iner inmez h›zla kap›ya do¤ru yöneliyor. Hava güzel,
birazdan cam kenar›na oturup iki
tabak bal›k isteyecekler ve uzun
uzun sohbet edecekler.
Kap›da bir güvenlik görevlisi,
heyecanl› çifti gözlerinde soru iflaretiyle karfl›l›yor.
—Buyurun, kiminle görüflecektiniz?..
Erkek cevap veriyor;
—Kimseyle görüflmeyece¤iz
evlad›m, yemek yemeye geldik.
Güvenlik görevlisi flaflk›n…
—Ne yeme¤i beyefendi, buras›
Liberal Demokrat Parti Genel
Merkezi…
Evet… Çift bafl›n› kald›rd›¤›nda
binan›n üzerindeki yunus bal›¤› ve
Liberal Demokrat Partisi Genel
Merkezi yaz›s›yla müflerref
oluyor. Erkek eflinin kolundan
uçarcas›na tutup arabaya at›yor
kendini. Önce uzunca bir gülme
krizi, sonra herkese anlat›lacak
hikâyeler çuval›na bir yenisi
daha…
Bu hikâyeden sonra insan›n
akl›na flöyle bir soru geliyor;
Yemek mi, çuval›n içindeki
hikaye mi?

Ar-Ge’de teflvik sistemi de¤iflecek
evlet Bakan› fiimflek, ''Küresel
Ekonominin Anadolu'ya Yans›malar›'' konulu konferansta yapt›¤› konuflmada, ar-ge desteklerinde
yeni bir sistem getireceklerini bildirdi.
Yüksek oranda cari ifllemler aç›¤›
oldu¤unu, bunun k›sa dönemde çözümünün bulunmad›¤›n›, ancak orta
uzun dönemde çözüme kavuflabilece¤ini belirten fiimflek, araflt›rma ve gelifltirmeye giderek daha fazla kaynak
aktaracaklar›n› söyledi. fiimflek, ''fiu
anda bizim Ar-Ge harcamalar›m›z milli gelirin yüzde 0.8'i civar›ndad›r. Bat›da ortalama yüzde 2, ‹srail'de yüzde
5'tir. Yani hiçbir fley tesadüf de¤il. Zaman›nda kim befleri sermayeye yat›r›m yapt›ysa, Ar-Ge'ye daha fazla kaynak ay›rd›ysa, o ülke yüksek katma de¤er ürünlere geçifli sa¤lam›flt›r'' diye
konufltu.
Cari aç›¤›n azalt›lmas› için yapacaklar› bir tak›m reformlar oldu¤unu vurgulayan fiimflek, sözlerini flöyle sürdürdü:
''‹fl gücü piyasas› reformu, enerji piyasas› reformu, bunlar çok önemli reformlar. Alt yap›n›n rekabetçi bir flekilde gelifltirilmesi, befleri sermaye, ArGe ve markaya a¤›rl›k verilmesi gerekiyor.”
KÜRESELLEfiME
Küreselleflmenin ekonomik, sosyal,
demografik birçok boyutu olan ve çok
uzun bir süredir dünya gündeminde
bulunan önemli bir kavram oldu¤unu

D

DEVLET Bakan› Mehmet fiimflek, Türkiye'nin dünyadaki küreselleflmeden daha h›zl› bir entegre döneminden geçti¤ini belirterek, ''Bilgi yo¤un ürünlere geçmek için Ar-Ge'yi desteklememiz laz›m” dedi.

belirten fiimflek, biz istesek de istemesek de dünyada muazzam h›zl› bir de¤iflim yafland›¤›n› vurgulad›. fiimflek,
flunlar› söyledi:
''Biz buna ya ayak uyduraca¤›z, kendimizi ona göre haz›rlayaca¤›z, bunu
f›rsat olarak kullanaca¤›z ya da bu süreç biz s›rt›m›z› dönsek bile bizi ne yedi¤imize, ne içti¤imize kadar etkileyecek. Mutlaka küreselleflmeyi iyi anlamak gerekiyor. 2002 y›l›ndan bu yana,

ihracat› alm›fl›z 103-106 milyar dolara
ç›karm›fl›z. Bu ihracat içerisinde yüksek katma de¤er oran› art›fl göstermifl,
yani bu dönüflümü yavafl yavafl yapm›fl
durumday›z. Bizim için önemli olan
bilgi yo¤un, yani katma de¤eri yüksek,
dolay›s›yla kar marj› yüksek ürünlere
yönelmemiz. Bu ürünler her sektörde
mümkündür.''
‹hracatta katma de¤eri yüksek
ürünlere geçmek için devlet olarak
üzerlerine düflen görevler oldu¤unu
belirten fiimflek, ''Bir kere bizim teflvik
sisteminin daha rasyonel yap›ya ulaflt›r›lmas› laz›m. Bölgeler aras› kalk›nm›fll›k fark›n› gidermek bir unsur. Di¤er bir unsur kamu kaynaklar›yla yönlendirme sistemini do¤ru yap›land›rmam›z. 2008 y›l›nda teflvik sistemi
sona eriyor. Biz bu arada bölgesel, sektörel bazda daha rasyonel sisteme
nas›l geçebiliriz, bunun haz›rl›klar›n›
yap›yoruz'' diye konufltu.
Meclise Ar-Ge'ye iliflkin yasa tasar›s›
da gönderdiklerini ifade eden fiimflek,
''Bilgi yo¤un ürünlere geçmek için ArGe'yi desteklememiz laz›m. Diyoruz ki
Ar-Ge kurarsan›z, çal›flt›rd›¤›n›z doktoral› ise yüzde 90, de¤ilse yüzde 80
sosyal güvenlik piriminden vs. muaf
ediyoruz'' diye konufltu.

M›s›r’da üretim maliyetleri daha ucuz
›s›r'a 1,5 milyar dolar› bulan
yat›r›m› yapan Türk firmalar›
maliyet ve pazar avantaj› elde
ettiklerini belirtirken, karfl› ç›kanlar
ise yat›r›mlar›n Türkiye'den kaçaca¤›
endiflesiyle Anadolu'yu adres gösteriyor.
Türk flirketlerinin yurtd›fl›na giderek artan yat›r›mlar› özel sektörü
böldü. Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül'ün M›s›r gezisinde Türk yat›r›mc›lar›n›n bulundu¤u serbest bölgede
baz› fabrikalar›n temelini atmas›yla
tart›flma yeniden alevlendi.
Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi Baflkan› O¤uz Sat›c› ise bu ülkenin Türkiye'nin yeni stratejisinin parças› oldu¤unu belirterek, "Amaç küçük ve
orta ölçekli flirketlerin de küresel flirketler olabilece¤ini göstermek. Yeni
hedefimiz Azerbaycan ve Gürcistan
olacak" dedi.
M›s›r'da 100'e yak›n Türk firmas›n›n 1,5 milyar dolarl›k yat›r›m› var.
300 Türk firmas› daha 1.2 milyar dolarl›k yat›r›m için s›rada bekliyor.
M›s›r'daki yat›r›mlar›n h›zla artmas›
ise "Türkiye'nin yat›r›m, ihracat ve
istihdam potansiyeli M›s›r'a tafl›n›yor" tart›flmalar›na yol aç›yor. M›s›r'da Türk yat›r›mlar›n›n 60'›n›n
tekstil ve konfeksiyon alan›nda olmas› ise bu sektördeki üreticileri karfl› karfl›ya getiriyor.
Bu kayg›larla bir araya gelen 19
firma "made in Turkey" ittifak› kurdu
ve üretimin yüzde 100 Türkiye'de yap›lmas›n› istiyor. Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i (TOBB) Haz›rgiyim

M

MISIR'da 1.5 milyar dolara ulaflan Türk yat›r›m› özel sektörü
böldü. Gidenler iflçilik ücretinden, stratejik konuma
enerjiye kadar çeflitli avantajlar elde ettiklerini belirtirken
kalanlar ise Türkiye'nin yat›r›m, ihracat avantaj›n›n kalmayaca¤›n› öne sürüyor.

O¤uz Sat›c›

Bal›k hikâyesi
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Mehmet fiimflek
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Sanayi Meclisi Baflkan› Umut Oran
bu konuda rapor haz›rlayarak yat›r›m›n Anadolu'ya yap›lmas› için 7
ad›m önerdi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derne¤i de yat›r›mlar› elefltiren
tarafta.
M›s›r'› gidenler ise yat›r›mlar›n
stratejik bir ad›m›n parças› oldu¤unu savunuyor. Ayr›ca Afrika ve Arap
pazarlar›na aç›lmaktan, Uzak Do¤u'ya kapt›rd›klar› eski müflteri ve sipariflleri geri kazanmaya, ABD'ye
gümrük ve vergisiz mal satmaya ka-

dar bir dizi avantaj›n peflinde olduklar›n› söylüyor.
M›s›r bölgenin anahtar›
M›s›r'daki yat›r›mlar aras›nda Taha Holding, Temsa, fiahinler Holding, Ero¤lu Holding, Nergis Holding, Akkök Grubu, Küçükçal›k, Evyap, Betek Boya, Hilteks ve Camifl gibi birçok ünlü firma var. Firmalar›n
M›s›r'a yönelmelerinin ard›ndaki en
büyük neden, düflük üretim maliyetleriyle, gümrüksüz ihracat avantaj›.
ABD'nin yan› s›ra, Afrika ve Arap ülkelerine gümrüksüz ihracat yap›labilen M›s›r, yeni pazarlara aç›lma hedefi olanlar için bölge ülkelerinin
anahtar› olarak görülüyor. Türkiye
ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda düflük elektrik
ve do¤algaz fiyatlar› sunan M›s›r'da
iflçilik maliyetleri de Türkiye'nin 6'da
biri. M›s›r'da 150 dolara mal olan iflçilik Türkiye'de teflvikli illerde bile
800 dolar.
T‹M Baflkan› O¤uz Sat›c›: M›s›r
uluslararas›laflma stratejimizin bir
parças›.
M›s›r projes›, KOB‹'lerin çok uluslu flirketlere dönmesi, bölgesel güç
ve ihracat üssüne dönüflmelerini
sa¤layacak. "made in Turkey"›n dünyada kabul görmesinin anahtar› Türkiye'nin bölgesel güç olmas›d›r. M›s›r, KOB‹'lerimiz için çokuluslulaflma
stratejimizde Afrika ve Arap birli¤ine
girifl kap›m›z. Orta Asya'da da Gürcistan ve Azerbaycan'› girifl kap›s›
belirledik.
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Sizin için bir öykü

B

d›m talep etti¤iniz ?
ir varm›fl bir yokmufl günün
Evet diye yan›t verdi¤inizi biliyobirinde bir adam a¤aç dal›nda
rum. Nereden mi? Kenk›m›l k›m›l oynayan
dimden tabii. Ben de pek
bir kelebek kozas› görmüfl.
çok kez ayn› flekilde yalBütün dikkatini kozaya
vard›m Tanr›ya çünkü .
do¤ru yöneltince anlam›fl
(Laf aram›zda iyiki sesimi
ki içinde bir kelebek, kozaduymam›fl.)
s›ndan d›flar› ç›kmak için
Do¤an›n kanunu gere¤i
debeleniyormufl.. Adam bu
hiçbirfley nedensiz de¤il
durumu bir süre izlemifl
elbet. Kelebe¤in kozadan
ama bir türlü kelebek bu ifli
ç›kmas› için o mücadeleyi
baflaram›yormufl. Derhal
Gülhan
vermesi flartt›. Mücadele
ona yard›m etmeye karar
Berkman
edecekti ki d›flar› ç›kmavermifl ve hiç zaman kayYakar *
dan kanatlar› güçlensin.O
betmeden bu küçük kelebeeflsiz özgürlü¤ü ve güzelli¤in kozas›n› k›r›p onun bu
¤i hak etsin. Bu mücadele tabii ki
yorucu mücadelesine son vermifl.
belli bir zaman alacakt›r.
Kelebe¤i özenle eline alm›fl ve a¤aZaman› gelmeden ve gereken
c›n yapra¤›na yavaflça b›rakm›fl. Ne
tecrübeyi edinmeden sonuç elde etoldu¤unu anlayamayan kelebek, kamek bizi bu öyküdeki gibi hüsrana
natlar›n› açmas›na engel olan kozau¤ratacakt›r.
dan kurtuldu¤unu farketmifl. Sevinç‹sterseniz bir de hikayedeki flu
ten ve içgüdüsel olarak hemen uçyard›msever adama dönelim:
maya kalkm›fl.
Adam: Ah zavall› kelebek çok
Ama o da ne !!? Uçmak için kau¤rafl›yor hay allah asl›nda bu kadar
nat ç›rpm›fl ç›rpm›fl ama kanatlar
u¤raflmas›na gerek yok ben onun
kendisini bir türlü kald›rm›yormufl.
üzerindeki bu minik örtüyü kald›r›p
Önce yere düflmüfl , bir daha deneona yard›m edebilirim. Böylece o da
mifl olmuyor bir daha denemifl ama
bu zorluktan kurtulur. H››h ‹flte böynafile…
le hadi uç bakal›m güzel kelebek
Özgürlü¤ün kanatlar›na sahip
- AAA niçin uçam›yor hay allah
olan o güzel ma¤rur kelebek tüm
ne beceriksiz kelebekmifl bu ?
denemelerine karfl›n hiçbir zaman
Bu örnekteki yard›msever adauçamam›fl.
m›n kimi zaman ifl hayat›ndaki yöBu öykü biraz hüzünlü bitiyor.
neticiler özel yaflant›da ise anne ve
Sevmiyorum böyle hüzünlü biten
babalar› temsil edebilece¤ini düflüöyküleri ben… Sizce sonunu nefleynüyorum.
le ba¤layabilmek nas›l mümkün olur
Beceri gelifltirme ifli mutlaka belli
bu öykünün?
bir süre ve emek ister.
Ben diyorum ki biraz kulak kaYöneticilerin çal›flanlar›na gerebartal›m flu öykü kahramanlar›na ve
ken tecrübeyi kazanmas›na f›rsat tao s›rada neler düflündüklerini neler
n›madan verdi¤i sorumluluklar ve
hissettiklerini anlamaya çal›flal›m .
sonuçlar›.
Ne dersiniz?
Ço¤u zaman ebeveynlerin kendi
Kelebek içinden flöyle söyleniyorçocuklar›na yard›m ettiklerini zannedu :
- Tanr›m onca zaman bu küçücük derek verdikleri zararlar› bir düflünün.
yerde flekilden flekile girdim günler
Öyleyse bu hikayeyi hep ak›lda
geçsin ve büyüyeyim diye bekledim.
tutmakta yarar var.
Sabrettim direndim o rengarenk kaÖyküdeki o adam iseniz, Tabii ki
natlar›m› ç›rp›p gökyüzüne do¤ru
uçmak ve özgürlü¤ün tad›na varmak onlar için gereken tüm koflullar› önceden sa¤lamak belki sizin görevibenim en çok arzu etti¤im fleydi.
niz.. Ama uygun olmayan zamanda
Kanatlar›m ç›ks›n diye dualar ettim.
Güzel görünmek ve herkesin hay- ve yerde müdahale etmek yerine,
onlar› takip edin ve f›rsat verin. Göranl›¤›n› kazanmak benim tek dilereceksiniz ki zaman› geldi¤inde çal›¤imdi. Do¤adaki tüm çiçeklerin taflanlar›n›z veya çocuklar›n›z o güzel
d›na bakacakt›m. Ama art›k yorulkanatlar›n› ç›rparak gezecekler ve
dum. Bütün istediklerim oldu. Besiz de onlar›n baflar›lar›n› keyif ve
nim renkli kanatlar›m var, özgürce
gururla seyredeceksiniz.
uçabilmek için. Onlar› görebiliyoKelebek olmak isteyenler ise;
rum, hissedebiliyorum içerisi karanYeni bir ifl ararken ya da çal›flt›¤›l›k da olsa . Hiçbirfley ifle yaram›yor
n›z ifl ortam›nda veya özel yaflam›iflte. Debeleniyorum, flu kendi ördün›zda, mücadele ederken kendinizi
¤üm kozay› ittiriyorum ama, buradan kurtulam›yorum. Gücüm kalma- ne zaman ümitsiz ve bitkin hissediyorsan›z bilin ki kanatlar›n›z güçlenid› art›k. Ben kendi oluflturdu¤um bu
yor.
sarmalda hapis kalaca¤›m. Anl›yoSabredin ve daha fazla mücadele
rum.
edin.
Tanr›m, lütfen lütfen bana yarDaha fazla mücadele edebilmenin
d›m et. Biri üzerimdeki bu korkunç
yolu ise Kelebek olup uçmaya olan
engeli kald›rs›n.Bir bilsen ben o zao büyük istektir.
man nas›l güzel uçar›m… Off Off
Elde etmek istedi¤iniz sonuca yüyeter art›k b›kt›m kurtar›n beni imrekten adanman›z gerekir. ‹flte o zadaaaat.
man ilahi bir güç devreye girer ve
Yukar›daki kelebe¤in yakar›fllar›
siz baflar›rs›n›z.
size tan›d›k geliyor mu?
Sevgiyle kal›n.
Kendinizi hiç bu flekilde umutsuz
ve çaresiz hissetti¤iniz oldu mu?
Tanr›ya yalvar›p içinde bulundu¤u* Berkman Dan›flmanl›k ve E¤itim
nuz durumdan kurtulmak için yargberkman@kariyercafe.com
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MGS Merkez Galvaniz ürünlerini
Avrupa’ya ihraç ediyor
fiUBAT 2008

›ll›k 10 bin ton kapasite ile
2004 y›l›ndan bu yana
hizmet veren MGS Merkez
Galvaniz, kaplamas› yap›lan
ürünleri Avrupa’ya ihraç ediyor.
S›cak dald›rma galvaniz kaplama iflleri yapmak üzere 900
metre karelik bir alanda 2004
y›l›nda faaliyete geçtiklerini belirten MGS Merkez Galvaniz
Sanayi Ticaret Ltd. fiti. sahibi
Zekeriya Öztürk, 6 bin x bin
x500 mm. pota ölçülerinde y›ll›k kapasitelerinin geçti¤imiz y›l 7 bin
tondan 10 bin tona ulaflt›¤›n› belirtti.
Bu do¤rultuda her geçen gün yükselen bir ivme gösterdiklerini kaydeden Öztürk, “Kurmufl oldu¤umuz laboratuvar›m›zda TSE 1461 ve ASTM
123A’ya uygun kaplama kal›nl›¤› kontrolü yap›lmakta ve kaplanan malzemeler kalite kontrol birimimizce uygunlu¤u tespit edilerek kayd› tutulmakta ve müflteriye en uygun zaman›nda yerine getirme görevimizi baflar›
ile yerine getirmekteyiz” dedi.
2007 y›l› bafl›nda hizmete geçen s›cak Dald›rma C›vata Galvaniz Oca¤›’nda da y›ll›k 6 bin ton kapasite ile
kaplama yapt›klar›n› ifade eden Öztürk; c›vata, somun, pul, ankraj ve
ba¤lant› elemanlar› gibi küçük parça-

Y
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lar›n bu ocakta kaplanmakta ve santrifuj yolu ile temizlenmekte oldu¤unu
kaydederek, kaplamas› yap›lan ürünlerin Avrupa’ya ihraç edildi¤ini dile
getirdi.
2007 y›l› itibariyle yat›r›mlar›na devam ettiklerine de¤inen Öztürk,’’Mevcut kapasitemize ilave olarak, ‹stanbul
yolu Sarayköy ‘de 8 bin 500 metre kare alan üzerine kurulu ve 3 bin 500
metre kare kapal› alanl› modern fabrikam›z› bu sene sonunda faaliyete
geçirmeyi planl›yoruz. 10 bin x bin
800 x bin 500 mm. Pota ölçülerimizle
mevcut müflterilerimiz ve tüm yurtiçi,
yurtd›fl› imalatç›lar›m›z özenli,
zaman›nda teslim ve en üst kalite ile
hizmet vermeyi hedefliyoruz” fleklinde konufltu.
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OMEDYA’n›n “en-ver” baflar›s›na plâket
nerji ve Tabi Kaynaklar Bakanl›¤›
En-Ver ve Ateflböce¤i ile enerjide
sosyal bilinçlendirme kampanyas›
bafllatt›. Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n himayesindeki kampanyan›n tan›t›m toplant›s› TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçeklefltirildi.
27. Enerji Verimlili¤i Haftas›’ndaki
kampanyan›n çizgi film karakterleri
olan “En-Ver” ve “Ateflböce¤i” ile her
türlü görsel tan›t›m malzemesi Ostim
Medya ve Reklâm Hizmetleri A.fi. taraf›ndan tasarland›. Kampanyan›n bütün
konseptini ve yarat›mc› yönetimini yapan Omedya A.fi. ajans hizmetlerini baflar› ile sürdürüyor. Kampanya’n›n ana
sponsoru Koç Grubu ile di¤er sponsorlar ve destekleyen kurulufllara da birer
plaket verildi. Bu arada Ostim OSB,
Enerji Verimlili¤i Haftas› çerçevesinde
Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA)
tesislerinde düzenlenen enerji verimlili¤i fuar›na stantl› kat›l›m yap›yor.

E

ENERJ‹ Verimlili¤i Haftas›’nda törenle bafllat›lan bilinçlendirme
kampanyas›n›n çizgi karakterleri Ostim Medya ve Reklam Hizmetleri A.fi. taraf›ndan haz›rland›. Baflbakan Erdo¤an ajans›n,
kampanyaya katk›s› nedeniyle OMEDYA Yönetim Kurulu Baflkan› S›tk› Öztuna’ya teflekkür plaketi verdi.

EN-VER’DEN SONRA
SU-VER

fiyatlar›n yanl›fll›¤›n› gösterdi¤ini kaydeden Koçer, flunlar› kaydetti:
'Petrol, do¤algaz gibi ithalata dayal›
yak›tlara olan ba¤›ml›l›k, ülkemizi krizin efli¤ine getirebilecek bir durum arzetmektedir. 2014 y›l›na kadar enerjide
yap›lmas› gereken yat›r›m tutar› 130
milyar dolar civar›ndad›r. Oysa Türkiye'de henüz istenen nitelikte bir yat›r›m
ortam› oluflmufl da de¤ildir. Türkiye'nin
enerji arz›na duydu¤u yo¤un ihtiyac›
biliyoruz. Sektör, giriflimci aç›s›ndan da
büyük potansiyele sahiptir. Ancak, giriflimciyi yat›r›ma teflvik edecek, denetlenebilir piyasa kurallar› ile iflleyen, fleffaf
ve istikrarl› bir Pazar henüz oluflturulabilmifl de¤ildir.'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Hilmi Güler, çizgi film karakterleri "EnVer" ve "Ateflböce¤i" ile enerjiyi verimli
kullanma kampanyas› bafllatt›klar›n›
söyledi. Kampanyan›n psikolog ve sosyologlar ile çal›fl›larak bir y›lda haz›rland›¤›n› belirten Güler, 'sosyal bilinçlendirme' program›n›n En-Ver'in k›z
kardefli "Su-Ver" ile sürece¤ini söyledi.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçeklefltirilen 27. Enerji Verimlili¤i Haftas›'n›n aç›l›fl›nda konuflan
Güler, küresel ›s›nma, dizginlenemeyen
petrol fiyatlar›n›n neden oldu¤u cari
aç›k ve kaynaklar›n verimli kullan›m›
ile arz güvenli¤ini sa¤laman›n dünya
gündemindeki en önemli üç enerji sorunu oldu¤unu ifade etti. ABD'nin de
bu çerçevede 19 Aral›k'ta 822 sayfal›k
'Ba¤›ms›zl›k ve Enerji Verimlili¤i Yasas›'
ç›kard›¤›n› kaydeden Güler, Türkiye'nin
ç›kard›¤› Enerji Verimlili¤i ve Yenilenebilir Enerji Yasalar›na iflaret etti. 'Eskiden su akar Türk bakar, deniyordu'
an›msatmas›nda bulunan Güler, küçük
hidroelektrik santralleri çal›flmas› ile
1300 proje gelifltirdiklerini, bunun 950
tanesinin çal›flmaya bafllad›¤›n› söyledi.
Rüzgar atlas› da ç›kard›klar›n› belirten Güler, 'Herkes kasabas›nda, köyünde rüzgar›n hangi h›zla esti¤ini biliyor.
Yat›r›mlar ona göre yönlendiriliyor.
Esen rüzgarlar› da es geçmeyece¤iz'
derken, rüzgar enerjisi kullan›m› için
türbin üretim çal›flmalar› da yürüttüklerini anlatt›.
PS‹KOLOG VE
SOSYOLOGLARLA
HAZIRLANDI
Çizgi film karakterlerinin yer ald›¤›
En-Ver projesi hakk›nda bilgi veren Güler, 'Türkçemizin güzelli¤inden yararland›k. Bu karakteri ‘enerji verimlili¤inin' k›salt›lmas›ndan oluflturduk. Ayr›ca ?enver', ayd›nlatma demek. Kainatta
enerjiyi en verimli kullanan canl› da
atefl böce¤i. Burada da atefl böce¤i bir
filozof olarak devreye girdi. En-Ver, yeni yetiflen iyi niyetli bir genç olarak devreye girdi. ‹kisi yanl›fllar› izah edecekler' dedi.
Güler, daha sonraki aflamalarda, En-

OMEDYA ‘En-Ver’
tiplemesi ile sempati
toplad›
çal›fl›laca¤›n› söyledi.
'Bu bir fedakarl›k projesi de¤il, sosyal bilinçlendirme ve desteleme projesi'
diyen Güler, enerji tasarrufu için yap›lan 1 dolarl›k harcaman›n 2 ila 3,5 dolarl›k yat›r›m›n yerini ald›¤›n› ifade etti.
42 milyon ton petrol eflde¤erinde tasarruf sa¤lanabilece¤ini vurgulayan Güler,
'Al›nacak önlemler 12 bin MW'l›k bir
do¤algaz santralinin yap›m›n› önler. 80
milyar kWh'lik elektrik üretimi yerine
geçer. Her 1000 dolarl›k tasarruf amaçl› harcama ile özellikle yal›t›m iflinde 2
bini direkt, 3 bin 200 kifliye istihdam
sa¤lanabilir' dedi.

Ver'in k›z kardefli Su-Ver ile de su verimlili¤i kampanyas› düzenleyeceklerini, Su-Ver'in sevimli bir k›z çocu¤u olarak devreye girece¤ini söyledi.
Projenin bir y›lda, psikolog ve sosyologlar›n da yard›m› ile haz›rland›¤›n›
bildiren Güler, bu kapsamda enerji verimlili¤i bilincini oluflturma çal›flmalar›
sürdürülece¤ini anlatt›. Güler, Milli
E¤itim Bakanl›¤› ile ö¤rencilere e¤itim
verilece¤ini, Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› ile
yal›t›m konusunda çal›flmalar yap›laca¤›n›, Ulaflt›rma Bakanl›¤› ile tafl›mada
enerji tasarrufu sa¤lanmas›, Elektrik ‹flleri Etüt ‹daresi ile sanayideki motorlarda enerjinin verimli kullan›m› üzerinde

TOBB: DA⁄ITIM
ÖZELLEfiT‹R‹LMEL‹
Toplant›da konuflan TOBB Baflkan
Yard›mc›s› Nejat Koçer ise 'Elektrik piyasas›n›n düzgün çal›flmaya bafllamas›n›n ilk ad›m› olarak öncelikle da¤›t›m
iflinin özellefltirilmesinin tamamlanmas› gerekmektedir' dedi.
Rekabet güçlerinin zay›fl›¤›n›n uzun
vadede en büyük tehlike oldu¤unu kaydeden Koçer, 'Rekabetten korkmuyoruz
ama maliyetler sanayicimizin belini büküyor' diye konufltu. Bugüne kadar çeflitli illerde gerçeklefltirilen do¤algaz
da¤›t›m ihaleleri ile da¤›t›m iflinin verimsiz kamu iflletmecili¤i tekelinden
kurtar›lmas›n›n, kamunun belirledi¤i

Ostim Bölgesel Tan›t›m Kampanyas›
gibi düzenli ve farkl› ürünler içeren reklamc›l›k çal›flmalar›na uzun süredir imza atan OMEDYA Enerji Verimlili¤i haftas›na yönelik uyumlu çal›flmalar› ile
yeni bir hamle yapt›. Kampmayan›n
kavram ve yarat›c› yönetimini üstlenen
Omedya A.fi, bütün alanlardaki reklâm
ve tan›t›m çal›flmalar›n› baflar›yla gerçeklefltirdi...
Ajans Genel Müdürü Ümit Güçlü,
Aygaz-Arçelik-Opet-Tüprafl'›n kurumsal
destekleyici oldu¤u kampanyada Yerel
ve Bölgesel Televizyonlar Birli¤i-Enerji
Bakanl›¤› Elektrik ‹flleri Etüt ‹daresi Genel Müdürlü¤ü ile iflbirli¤i yapt›klar›n
söyledi.
Güçlü, “Ajans›m›z güçlü kadrosu ve
profesyonel yönetimi ile bu kampanyadan baflar› ile ç›kt›. Kampanya araçlar›n›n haz›rlanmas›, en-ver karakterinin
yarat›lmas› ve enerji verimlili¤i mesajlar›n› çizgi film ve animasyonlar›yla ekranlara tafl›nmas› gerçeklefltirildi. Enver kamu, özel ve sivil toplum iflbirli¤i
ile toplumun tüm kesimlerinde enerjiyi
verimli kullanma bilincini uyand›rmak
ve ilgili sektörlerde uygulamalar› harekete geçirmek amaçl› bir organizasyon
oldu. Kampanya üç y›l sürecek. Kampanya kapsam›nda OMEDYA olarak
tüm kitle iletiflim araçlar›n›n uyumlu
kullan›lmas› ve ortak bir dil ve bütünlük oluflturulmas›na özen gösteriyoruz”
diye konufltu.
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Enerji Bakanl›¤›'ndan "Tasarruflu Klozet"e ödül
ce Banyo, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’na ba¤l› Elektrik ‹flleri Etüt ‹daresi Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan bu y›l sekizincisi düzenlenen “Sanayide Enerji Verimlili¤i Proje Yar›flmas›”nda su tasarruflu klozetleriyle ödül ald›.
Elektrik ‹flleri Etüt ‹daresi Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan TOBB Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçeklefltirilen konferans ve fuar›n ard›ndan
“Sanayide Enerji Verimlili¤i Proje Yar›flmas›’n›n sonuçlar› aç›kland›. Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakan› Hilmi Gü-

E

ler’in kat›l›m›yla gerçeklefltirilen ödül töreninde 4,5 litre ile tam
fonksiyon sa¤layan klozetleriyle ödüle lay›k
görülen Ece Banyo’nun
ödülünü Projeler Müdürü ‹smail Adan›r ald›.
Adan›r, ödül töreninde
yapt›¤› konuflmada, su
tasarruflu klozetlerin
tüm ev ve iflyerlerinde
kullan›lmas› halinde y›ll›k 5,5 milyon metreküp su tasarrufu

elde edilece¤ini söyledi. Bu rakam›n orta boy
bir baraj›n hacmine eflit
oldu¤unu
ifade
eden ‹sORGAN‹ZE
SANAY‹
GAZETES‹
mail Adan›r, “4,5 litre
ile tam fonksiyon sa¤layan klozetler sayesinde
y›lda 5,5 milyon metreküp su tasarrufu sa¤lanabiliyor. Bu y›lda 10
milyon dolar, baflka bir
deyiflle 2,5 milyon kilovat saat elektrik enerjisine eflde¤er” dedi.
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Eleman temini sürecinde
yaflad›klar›m›z

B

ildi¤iniz gibi OST‹M ‹stihdam Ofisi,
OST‹M’de faaliyet gösteren firmalar›n ihtiyaç duydu¤u elemanlar›n teminini sa¤lamak üzere çal›flmalar yürütmektedir. Çeflitli kanallardan (bizzat gelerek, faks, internet
veya posta yolu ile
özgeçmifl göndererek) yap›lan ifl baflvurular› incelenmekte, her baflvuran ile
mülakat yap›lmakta,
baz› pozisyonlar için
de kiflilik analizleri
uygulanmaktad›r.
Firmalardan da eleAli Emrah
man ihtiyaçlar› al›nÖZER*
makta, elemandan
beklenen nitelikler
firma yetkilileri ile görüflülerek netlefltirilmektedir. Daha sonra ise ön elemeden
geçirilen uygun adaylar firmalara yönlendirilerek karfl›l›kl› taleplerin karfl›lanmas›na
çal›fl›lmaktad›r.
‹fl arayanlar ile eleman arayanlar›n buluflma noktas› olan ofisimiz; gerek firmalardan gerekse ifl arayanlardan kaynaklanan bir tak›m sorunlar yaflamaktad›r. Bize
bir ayna tutmas› ve öz elefltiri yapma f›rsat› vermesi bak›m›ndan; eleman temini sürecinde firmalardan kaynaklanan sorunlardan baz›lar›n› afla¤›da bulacaks›n›z. Bir
sonraki yaz›m›zda da ifl arayanlardan kaynaklanan sorunlara de¤inmeye çal›flaca¤›z.
l Asl›nda eleman ihtiyac› olmad›¤› halde, kendi elemanlar›na gözda¤› vermek
amac›yla istihdam ofisine baflvurmak ve
adaylar› ça¤›rarak firmada s›k s›k ifl görüflmesi yapmak,
l ‹flbafl› yapan adaylara bask› yapmak
suretiyle iflbafl› yapt›klar›na iliflkin bilginin
istihdam ofisine ulaflmamas›n› sa¤lamak,
l ‹fle bafllayan elemanlar›n deneme süresi içinde sigorta girifllerini yapt›rmamak,
l Firmalar›n mevcut eleman ihtiyaçlar›n› net bir flekilde ifade edememeleri,
l ‹fl için gerekmedi¤i halde elemandan
çok say›da nitelik beklemek, ancak bunun
karfl›l›¤› olabilecek ücretleri adaya vermek
istememek,
l Baz› firma yetkililerinin ifl görüflmesi
için önceden belirlenen saatte randevu yerinde bulunmamalar›, adaylar› uzun süre
bekletmeleri veya randevuyu mazeretsiz
ertelemeleri (daha yeme¤imi yemedim,
flimdi git iki saat sonra gel gibi),
l Firmalar›n sa¤l›ks›z ortamlarda faaliyet göstermeleri,
l Çal›flma saatlerinin ifl kanununa ayk›r› olmas›,
l Baz› firmalar›n gerçekte eleman ihtiyac› olmamas›na ra¤men bize baflvuru yaparak veri bankas› oluflturma çabalar›,
l Firma yetkilileri’nin adaylara karfl›
olumsuz davran›fllar sergilemesi (ifl arayan
bir kiflinin her fleye raz› olaca¤› varsay›m›),
l Firmalar›n, de¤iflen ve kapanan
pozisyonlarla ilgili istihdam ofisine bilgi
vermemeleri,
l ‹fle bafllayan adaylar hakk›nda bilgi
vermemek, ya da eksik bilgi vermek,
l Eleman temini için talep edilen
dan›flmanl›k hizmet bedelini ödemek istememek,
l Ödenen hizmet bedelini yasaya ayk›r› olmas›na ra¤men iflbafl› yapan kiflinin
ücretinden kesmek.
*‹nsan Kaynaklar› Uzman›
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Ostim yeni ve farkl› AB projelerine haz›rlan›yor
stim’de firmalar›n nitelikli
eleman ihtiyac›n› karfl›lamaya yönelik projelere yeni ve
farkl› projeler eklemek üzere çal›flmalar yap›yor. Ostim E¤itim birimi
taraf›ndan gerçeklefltirilen seminerde Leonardo Da Vinci’ye iliflkin
bilgilendirme yap›ld›.
Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan
Ayd›n, Leonardo Da Vinci projelerinin kurumlar›m›z ve firmalar›m›z için son derece önemli f›rsatlar tafl›d›¤›n› ve bu çerçevede program›n tüm kurumlar›m›za hitap
edebildi¤ini, belirtti.
Ayd›n, “deneyimli bir ekip ile
kurumlar›m›z›n her birinin bu destek program› kapsam›nda zorlanmadan proje haz›rlayarak f›rsatlar›
de¤erlendirebilece¤ini san›yorum.
Kanaatim kurum çal›flanlar›m›z›n
proje ile ilgili detayl› bilgileri almas› ve bu bilgiler do¤rultusunda
proje haz›rlayabilmesi için düzenlenen e¤itim yeni projelerin oluflmas›na vesile olabilir” dedi.
Ulusal Ajans –DPT Program Uzman› ‹brahim Erbir taraf›ndan sunulan ve Ostim birimlerinin yan›nda S‹AD’lar ile di¤er çözüm orta¤›
kurulufl temsilcilerinin haz›r bulundu¤u e¤itimde; Avrupa Birli¤i

O

OST‹M, Avrupa Birli¤i, Dünya Bankas› vb. fonlardan yaralanarak birçok projeyi baflar› ile hayata geçiriyor. Bu kapsamda düzenlene seminerde Ulusal Ajans uzman› taraf›ndan OST‹M birimlerine ve kat›l›mc›lara “Leonardo Da Vinci” fonuna yönelik proje haz›rlamaya iliflkin bilgi verildi.

e¤itim ve gençlik programlar›, Ldv
proje tipleri ve detaylar›, 2008 y›l›
ulusal teklif ça¤r›s›, Hangi konuda
proje haz›rlamal›y›z, Örnek/baflar›l› projeler, Ostim birimlerinin fikri aflamada olan projelerininin de¤erlendirilmesi, nas›l proje haz›rlan›r? Baflvuru formlar› doldurulmas›, Dikkat edilmesi gerekli

hususlar konular› karfl›l›kl› olarak
ele al›nd›.
E¤itim sonunda hangi kurumlar›n ne tür projeler ile bölgeye
katk› sa¤layabilece¤i de tespit edilmifl ve özellikle ifl sa¤l›¤› ve ifl
güvenli¤i, kümelenme, inovasyon
konular› öncelikli bafll›klar olarak
belirlenmifltir.

Ankara ‹l Genel Meclisi’nden mesleki e¤itim ata¤›

lkö¤retim ve ortaö¤retim müfredatlar›n›n Ankara’daki ifl sahiplerinin talebine göre nas›l yap›land›r›lmas› gerekti¤i, hangi mesleklere ihtiyaç oldu¤u ve bu konuda
neler yap›labilece¤i yönünde araflt›rma yapan Ankara ‹l Genel Meclisi heyetinin ilk ziyareti Ostim’e oldu. ‹l Genel Meclisi Meclis Baflkan›
Emrullah Eren, Sanayi Komisyonu
Baflkan› Mehmet Ayd›n ile ‹l Genel
Meclis Üyesi Emre Ayd›n’›n bulundu¤u heyet, yeni ‹l Özel ‹dare Yasas› ile genel meclislere verilen mesle-

‹

ki e¤itim ve il kalk›nma planlar›na
yönelik görev ve yetkiler hakk›nda
bilgilendirme yapt›lar.
Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan
Ayd›n, heyete bölgede yap›lan iflgücü araflt›rmas› ve yürütülen Avrupa
Birli¤i, Dünya Bankas›, OSEP E¤itim projeleri ve di¤er e¤itim faaliyetleri hakk›nda bilgi verdi. Ayd›n,
OSB’deki istihdam ofisi ile birlikte
sahan›n hangi elemana ihtiyac› oldu¤unu belirlediklerini, eksik alanlara yönelik de e¤itimler düzenlediklerini anlatt›.

Ayd›n, “Bu kurslarla elemanlar›n
bilgi-beceri ve donan›m eksikleri gideriliyor. E¤itim Koordinasyon birimi arac›l›¤› ile e¤itim ve projelerimizi haz›rl›yoruz. Böylece vas›fl›
hale gelen iflçinin ifl bulmas›nda
s›k›nt› yaflanm›yor” dedi.
Genel Meclis Baflkan› Emrullah
Eren de, ‹l Özel ‹daresi imkanlar›
ile, mevzuat çerçevesindeki imkanlar kullan›larak Ostim’de mesleki
e¤itim kurslar› düzenlenebilece¤ini
söyledi.

“‹stanbul sanayi kenti olmaktan ç›k›yor”
stanbul Büyükflehir Belediye
Baflkan› Kadir Topbafl, ‹stanbul’un tarihi dokusunun geçmiflte yanl›fl kullan›mlar nedeniyle zarar gördü¤ünü ve kentin
kültürel zenginliklerinin yok
edildi¤ini söyledi.
“Eski-yeni kent anlay›fl›n› koy-

‹

mad›¤›m›z için bugün bu noktaya geldi” diyen Topbafl, geçmiflte
tarihi kentin korunup yeni yerleflim alanlar› planlanmas› gerekti¤ini kaydetti. Kendi dönemlerinde bu amaçla korumaya yönelik
imar planlar› ortaya koyduklar›n› vurgulayan Topbafl, “‹stanbul

art›k sanayi kenti olmaktan ç›k›yor. Kültür, sanat, kongre, finans, sa¤l›k kenti oluyor. Bu proje, ‹stanbul'un adeta geri kazan›m projesidir. Önemli bir dönüm noktas›d›r. Geri kazanman›n ad›mlar›n› at›yoruz” diye konufltu.
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Denetim ve ruhsat ifllemlerini OSB yap›yor
KÜfiAT ve Çevre birimi yetkilileri yapt›klar› aç›klamada, geçen y›l yay›nlanan yönetmelik çerçevesinde iflyeri açma ve çal›flma ruhsat›
al›nmadan aç›lan iflyerlerinin yetkili idareler taraf›ndan kapat›laca¤›
hususunu hat›rlatarak, “Bu nedenle bölgemizde uygulamada yetki
konusunda s›k›nt›m›z yok” dediler.
stim OSB’de yaklafl›k üç y›ld›r
5393 say›l› yasa ile verilen yetki çerçevesinde ‹flyeri Açma ve
Çal›flma Ruhsat› düzenleme denetleme ifllemleri yap›l›yor. Yetkililer bu
kapsamda yaklafl›k 900 kadar ruhsat
düzenlendi¤ini belirterek, OSB yetkili elemanlar›n›n ayr›ca iflyerlerini denetleyerek, normlara uygun hale getirildi¤ini söylediler.
Bu arada g›da üzerine imalat ve
sat›fl yapan hür türlü iflyeri de s›k›
denetime tabi tutuluyor. Küflat ve
Çevre birimi yetkilileri yapt›klar›
aç›klamada, geçen y›l yay›nlanan yönetmelik çerçevesinde iflyeri açma ve
çal›flma ruhsat› al›nmadan aç›lan iflyerlerinin yetkili idareler taraf›ndan
kapat›laca¤› hususunu hat›rlatarak,
“Bu nedenle bölgemizde uygulamada
yetki konusunda s›k›nt›m›z yok. Haftan›n belirli günlerinde görevli g›da
ve mühendisi elemanlar›m›z eflli¤inde denetimler yap›yoruz” dediler.

O

Kriterlere dikkat!
G›da iflyeri denetiminde hedefin
önce insan, sonra çevre sa¤l›¤›n›n
korunmas› oldu¤unu vurgulayan Ostim OSB yetkilileri iflletme sahiplerinin afla¤›daki hususlara riayet etmelerini istedi. Ayr›ca bu kurulufllardan
hizmet alanlar›n flikâyetlerini kendilerine iletmesini istediler.
S›hhi Müessese
Denetimlerinde dikkat
edilen hususlar:
n Zemin ve duvarlar›n kolay y›kanabilen malzemeden olmas›, havaland›rman›n yeterli olup olmad›¤› ve
drenaj sisteminin uygun olup olmad›¤›,
n Zararl›lar›n girmesini engelleyecek cam kap› izolasyonu ve antiseptik paspas olup olmad›¤›,
n Y›kama üniteleri, malzeme
saklama dolaplar›, haz›rlama ve piflirme bölümlerinde hijyen ve temizlik kurallar›na uyulup uyulmad›¤›,
n Mutfak, haz›rlama, piflirme ve
bulafl›k y›kama ünitelerinin ayr› olmas›
n Mutfakta kullan›lan araç gereçlerin hangi malzemelerden yap›ld›¤›
ve uygunlu¤u,
n Çöp bidonlar›n›n flekli ve durumu, depolar›n ›s›, nem, ›fl›k, toz, koku durumlar›,
n Kullan›lan g›da ürünlerinde
üretim ve son kullanma tarihlerine
dikkat edilip edilmedi¤i ve Tar›m ve
Köyiflleri Bakanl›¤›’ndan üretim izninin olup olmad›¤›,
n Ekmekler ve unlu mamullerin
kapal› dolaplarda ve vitrinli tezgahlarda bulundurulmas›,
n Lokantalarda çift tuvalet olup
olmad›¤›,
n Bitkisel at›k ya¤lar›n kanalizasyona direk at›l›p at›lmad›¤› ve lisansl› toplay›c› firmalarla at›k ya¤ sözleflmesi yap›lmas›,

n Çal›flanlar için uygun olanaklar›n sa¤lan›p sa¤lanmad›¤›,
n Ayr›ca iflyeri açma ve çal›flma
ruhsat yönetmeli¤indeki di¤er flartlar› ve gereklilikleri sa¤lay›p sa¤lamad›¤›.
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Cumhurbaflkan› huzurunda ‘model’ imzas›
C
umhurbaflkan› Abdullah Gül’ün
M›s›r’a 14–16 Ocak’ta bir grup ifl
adam› heyeti ile düzenledi¤i gezide Kahire’nin 10th of Ramadan Sanayi Bölgesi’nde yeni bir organize bölge kurulmas› hakk›nda anlaflma imzaland›.
‹flbirli¤i anlaflmas›na göre Ostim taraf› M›s›r’da bir sanayi bölgesini projelendirmek, infla etmek ve iflletmek konusunda M›s›r’l› partnerine aktif dan›flmanl›k deste¤i sa¤layacak.
Söz konusu sözleflmeye Ostim ad›na
imza atan Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n, Energya firmas›n›n bölgeye iliflkin ön yap›labilirlik çal›flmalar›ndan, konsept belirlenmesine, uygulama projelerinden bölgenin iflletilmesine kadar tüm aflamalarda bilgi ve
know-how ihtiyac›n› belirterek Ostim’e iflbirli¤i önerdi¤ini söyledi.
Ayd›n, projenin Ostim Yat›r›m A.fi.
taraf›ndan üslenildi¤ini belirterek,
“Energya M›s›r ve Ortado¤u ülkelerinde de¤iflik alanlarda faaliyet gösteren
imalat, ticaret ve proje flirketidir. Bu
kurulufl Kahire’deki 10th of Ramadan
Sanayi Bölgesi’nde yeni bir organize
bölge kurmak üzere 2 milyon m2’lik
alan tahsisi için çal›flma bafllatm›flt›.
Bu süreçte yap›lan karfl›l›kl› ziyaretler
ve ön anlaflmalar kesin sözleflme ile tamamland›” dedi.
Ostim Yat›r›m A.fi.’nin KOB‹’lere bilgi, pazarlama ve tan›t›m, finansman,
yönetim ve organizasyon dan›flmanl›¤›
gibi enstrümanlar sundu¤unu anlatan
Ayd›n flunlar› söyledi:
“Ostim’li KOB‹’ler aras›nda dinamik
bir iflbirli¤i meydana getirmek, proje

SANAY‹LEfiME konusunda bölgesinin lider ülkesi olan Türkiye
ve Türkiye’nin en köklü, baflar›l› ve marka haline gelmifl sanayi
bölgesi olan Ostim, bir model oluflturarak, bu modeli ihraç
eder hale geldi.

tirildi ve Cumhurbaflkan›m›z Say›n Abdullah Gül’ün huzurunda imzalanm›flt›r. Bu iki ülke ifladamlar›n›n birikimlerini paylaflmak konusundaki iradesinin de somut bir örne¤idir” diye konufltu.
Sonuç:

bazl› ifl ortakl›klar› kurmak, ifl ortakl›klar›na her türlü deste¤i sa¤lamak,
Ostim’li sanayici ve ifladamlar›n› yeni
fikirlerle, yeni projelerle buluflturmak
ve yeni pazarlara tafl›mak için çal›fl›yoruz. Bu misyon do¤rultusunda yurtd›fl›nda da çal›flmalar›m›z oluyor. Muhtelif vesilelerle yurtd›fl›na yapt›¤›m›z
gezilerde ve yurtd›fl›ndan bölgemize
gelen resmi heyet görüflmelerinde bölgemizde sahip oldu¤umuz birikimin
kendi ülkelerine aktar›labilmesi ve

kendi bölgelerine Ostim benzeri sanayi bölgesi kurulmas› için iflbirli¤i yapmam›z konusunda birçok ülkeden,
özellikle de dost ve kardefl ülkelerden
yo¤un taleple karfl›lafl›lmaktad›r.”
‹flbirli¤i Anlaflmas›:
Ayd›n, daha önceki süreçte, ön protokol imzalayan taraflar›n iflbirli¤i
alanlar›n› ve konular›n› tespit ettiklerini hat›rlatarak, “Tespit edilen bu hususlar bir iflbirli¤i anlaflmas› haline ge-

“Sanayileflme konusunda bölgesinin
lider ülkesi olan Türkiye ve Türkiye’nin en köklü, baflar›l› ve marka haline gelmifl sanayi bölgesi olan Ostim,
bir model oluflturmufl ve bu modeli ihraç eder hale gelmifltir. Çok say›da
imalatç› KOB‹’nin esnek üretim sistemiyle hem ayr› ayr› hem de bir araya
gelerek ürün ortaya ç›karmas›, proje
gelifltirmesi, Ar-Ge yapmas› ve farkl›
alanlarda imalat gücüne sahip olmas›
gelecek nesiller için bir refah kayna¤›
demektir. ‹flçilikten, ustal›¤a; ustal›ktan sanayicili¤e; sanayicilikten ifladaml›¤›na kadar kolay ve geçiflken bir
yap› oluflturan Ostim modeli müteflebbis zenginli¤iyle sadece ekonomik de¤il, sosyal, kültürel ve politik olarak da
sa¤lam bir altyap› sa¤lamaktad›r. Modelimizin önemli dinamiklerinden
olan küçük, orta ve büyük sanayi aras›ndaki mükemmel uyum, ana sanayi
– yan sanayi ba¤lant›s› ülkenin sanayi
altyap›s›n› daha kuvvetli hale getirmektedir.
Cumhurbaflkan›m›z›n huzurunda
imzalad›¤›m›z iflbirli¤i anlaflmas› bir
bafllang›ç olup Ostim modeli; di¤er ülkelerle de paylafl›larak ülkemizin ve
insan›m›z›n merkezde yer ald›¤› uluslararas› bir sanayi a¤› haline
getirilecektir.”

Türkiye art›k kendi
hikayesini anlatmal›
SANAY‹ Stratejisi ve Sanayi Envanteri De¤erlendirme
Toplant›s›, Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan ve
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun kat›l›m›yla
gerçeklefltirildi.
anayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan, Türkiye'nin baflka ülkelerin baflar› hikâyelerini dinlemektense kendi hikayesini yazmas›,
kendi destan›n› anlatmas›n›n zaman›n›n geldi¤ini söyledi.
Ça¤layan, mevcut siyasi irade sayesinde Türkiye'nin çok iyi sprint yapan bir koflucu gibi alt s›ralardan gelip bir anda dünyan›n en büyük 17'inci ekonomisi, Avrupa'n›n ise 6'nc› büyük ekonomisini oldu¤unu belirtti.
Eskiden sanayileflme modeli olarak
Japonya, Kore ve Asya Kaplanlar›n›n
anlat›ld›¤›n› hat›rlatan Ça¤layan,
flöyle devam etti: ''Son dönemde de
‹rlanda'n›n, Hindistan'›n, Çin'in hikayeleri anlat›l›yor. Ben de diyorum ki
art›k baflkalar›n›n hikayelerini dinlemektense, kendi hikayemizi yazman›n, kendi destan›m›z› anlatman›n
zaman› gelmifltir. Bizim hedefimiz,
yar›n tüm dünyada Türkiye'nin baflar›
hikayesinin anlat›lmas› (Türkiye Mo-
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deli)nin konuflulmas›d›r. Bunun için
tüm paydafllar›n kat›l›m›yla potansiyelimizin bir an evvel harekete geçirilmesi ve ortak hedeflere ulaflmaya
yönelik bir yol haritas› belirlenmesi
gerekiyor. Bu kapsamda en önemli
projelerimizden biri Türkiye'nin sanayi politikas›n›n oluflturulmas› ve
uygun stratejilerle desteklenmesidir.''
Ça¤layan, devrim mahiyetinde yeni bir teflvik sistemini hayata geçireceklerini bildirdi.
Tamamen sonuç almaya, Türk sanayisini flahland›rmaya yönelik bir
teflvik sistemi uygulayacaklar›n› belirten Ça¤layan, flunlar› kaydetti: ''Yeni
teflvik sistemi, yüksek teknoloji, yüksek katma de¤er ve yüksek rekabet
gücüne, yani 3Y diye özetlenebilecek
bir formüle dayan›yor. Yüksek rekabet gücüne ve katma de¤ere dayal›
sektörler teflvikte öncelik alacak. Ayn›
zamanda yüksek teknoloji içerecek
öncelikli sektörler, ülkenin geliflmesi-

ne her alanda katk› sa¤layacak. Ayr›ca bir yerde, örne¤in bat›da teflvik
önceli¤inden yararlanacak bir sektör,
do¤uda teflvik edilmeyecek. Bir bölge
teflviklerle belli bir geliflmifllik düzeyine tafl›n›nca, geliflmifl bölgeler aras›nda girecek.''
Ça¤layan, haz›rlanacak sanayi politikas›n›n d›fl ticaret, yat›r›m, teknoloji, s›nai ve fikri mülkiyet haklar›,
teflvik, kalite, KOB‹, çevre, iflgücü ve
rekabet gibi farkl› politika alanlar›yla
kesiflen yatay bir politika alan› oldu¤u göz önünde bulundurularak, genifl
bir kitle taraf›ndan sahiplenilmesi ve
sanayi stratejisinin de genifl bir kat›l›mla haz›rlanmas›n›n hedeflendi¤ini
söyledi.
Hisarc›kl›o¤lu, “Yenilikçilik ve verimlilik teflvik edilmeli”
Toplant›da bir konuflma yapan
TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu da
“YTL’deki afl›r› de¤erlenmenin son 6
ayda daha da büyümesi, reel sektör-

deki s›k›nt›lar› art›rm›flt›r. Art›k girdi
maliyetlerini düflürmesi planlanan
yap›sal reformlar›n bile tesir
edemeyece¤i bir noktaya geldi¤imizden endifle duyuyoruz” dedi.
Hisarc›kl›o¤lu, sanayide sadece
emek maliyetine veya döviz kuruna
dayal› rekabet devrinin bitti¤ini,
rekabet edebilmenin yolunun, yüksek
katma de¤erli üretimden ve verimlili¤e dayal› ifl süreçlerden geçti¤in
belirterek, “fiimdi her sektörde
verimlili¤i art›racak sanayi
politikalar› uygulamak zorunday›z.
Bu yüzden sanayi stratejisinin
temelinde, verimlilik faktörünün öne
ç›kmas› gerekti¤ini düflünüyoruz.
Sanayi stratejisinin amac›, her sektörde daha verimli, daha yenilikçi,
rekabet gücü yüksek faaliyetleri teflvik etmek olmal›d›r” diye konufltu.
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OST‹M’de e¤itim üretimin ayr›lmaz bir parças›
OST‹M’in e¤itim projeleri bölge firmalar›n›n ufkunu açarken, rekabetçi düzeylerini
yükselterek küresel pazara
uyumunu sa¤l›yor. ‹GEME ile
ortak organize edilen D›fl Ticaret ve ‹ngilizce-sat›fl/pazarlama e¤itim programlar›
ilgi görüyor. E¤itim Koordinatörü Burcu Öztürk, sahadan gelen tüm e¤itim taleplerini dikkate alarak program
yapt›klar›n› bildirdi.
l D›fl Ticaret Ve
Pazarlama E¤itimi
2008 y›l›’n›n ilk yar›s›nda perflembe günlerini “d›fl ticaret günü” olarak
belirleyen Ostim E¤itim, Ostim ’de firmalar›m›za d›fl ticaret konusunda destek olmak için ‹GEME ile ifl birli¤i protokolü imzalad›.
Bu kapsamda KOB‹’lerimize yönelik
olarak haz›rlanm›fl program›n; Temel
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D›fl Ticaret E¤itimi ve ‹hracatta Etkin
Yönetim Sistemlerinden olufltu¤unu
belirten Ostim E¤itim Koordinatörü
M.Burcu Öztürk, “E¤itimimiz her perflembe 14-17 aras› düzenleniyor. Toplam 16 hafta sürecek. Ayr›ca yat›r›m
veya ihracat yapma potansiyelinizin
yüksek olaca¤› farkl› ülkelerin bilgileri
de, program içersinde ‘ülke sohbeti’
bafll›¤› alt›nda gerçeklefltirilecek. D›fl

ticaret e¤itimimiz bir bütün olarak yap›land›r›lm›flt›r, bu yüzden program›
komple takip etmek önemlidir. Ancak,
ilgili haftaya ve ülke sohbetlerine de
kat›l›m sa¤lamak mümkündür. ‹hracat
yapan ve yapmak isteyen tüm firmalara hitap eden bu program Kobi’lerimiz
için kaç›r›lmayacak bir f›rsatt›r” dedi.
Öztürk, ayr›ca ihracatta –d›fl ticarette- önemli bir noktan›n da ‹ngilizce
bilmek oldu¤unu belirterek, “‹ngilizceyi zevkle ö¤renebilecekleri bir sistemle program düzenlediklerini, 4 hedef grup; sekretarya, teknik personel;
yönetici; d›fl ticaret eleman› için oluflturulan ve hafta içi veya hafta sonu
gruplar›yla çal›flanlar›n uygun zamanlarda e¤itim alabileceklerini kaydetti.
E¤itim ard›ndan her bir kat›l›mc› ile
bir tarih belirlenecek ve firma da yar›m günlük bir çal›flma gerçeklefltirilecek.
l Bilgisayar-Teknik
Resim-Cnc-Autocad
Ostim E¤itim’in e¤itim programlar›
bununla s›n›rl› de¤il. Firmalar›n talepleri do¤rultusunda e¤itim çal›flmalar›n›n kapsam›n› genifllettiklerini anlatan
Öztürk bu kapsamda, Bilgisayar, Tek-

nik Ve Mesleki Resim, CNC ve CNC
Freze E¤itim ‹le Üretimde H›z, gibi konular oldu¤unu bildirdi.
l ‹lkyard›m-yang›n‹flsa¤›g›/güvenli¤i Risk analizi
Geçen y›l bafllayan Yasal Zorunluluk E¤itimleri de verilecek. Bölgede
‹lkyard›m-Yang›n Ve ‹fl Sa¤l›¤› Güvenli¤i e¤itimi almayan firman›n kalmamas› için ilgili birim taraf›ndan yo¤un
bir bilgilendirme çal›flmas› yap›l›yor.
Aile fiirketleri E¤itimi
Tüm bu e¤itim programlar›n›n yan›
s›ra uzun süredir haz›rl›k çal›flmalar›n›n sürdürüldü¤ü bir di¤er program
olan aile flirketleri e¤itim program› da
yine 2008 y›l› faaliyet takviminde yer
al›yor. Bu program›n amac› da; kuflak
çat›flmalar›n› çözümleyebilmek, firman›n gelece¤e haz›rlanmas›nda ve de¤iflen sektör koflullar›nda sa¤l›kl› bir flekilde yap›lanmalar›n› gelifltirebilmek,
varl›klar›n› gelecek kuflaklara aktarabilmelerini kolaylaflt›rmak, bu anlamda do¤ru ad›mlar atabilmelerine yard›mc› olmak.
‹LET‹fi‹M: Ostim E¤itim
Koordinasyon; 385 73 13

cevaplayacak. ‹hracatta yaz›flma, ambalaj, ödeme flekilleri, uluslararas› belgeler, fiyatland›rma, da¤›t›m kanallar›
gibi konularda bilgilendirecek. Devlet
Destekleri, teflvikler gibi konularda
yürürlükteki mevzuat ile ilgili bilgi
sa¤layacak. Sektörde/üründe ülkemizin ihracat potansiyeli ve durumu,
dünyadaki geliflmeler hakk›nda bilgi
verecek, pazar araflt›rmas› yapma becerilerini gelifltirmeye katk›da bulunacak. Firmalar›n yurt d›fl›nda tan›t›m›
için, ‹GEME’nin yurt d›fl› yay›nlar›nda,
web sitesinde ve fuarlar›nda yer almas›n› sa¤layacak. D›fl ticarete yönelik

e¤itim programlar› organize edecek.
D›fl pazarlarlardaki ticari uygulamalar,
al›c›lar ve rekabete iliflkin bilgi verecek.”

‹GEME OST‹M’de
‹HRACATI Gelifltirme Etüt Merkezi (‹GEME) Ostim Organize Sanayi
Bölgesi’nde kuraca¤› hizmet merkezi ile KOB‹’lerin d›fl ticaretine
destek olacak. OST‹M Yönetimi ile ortaklafla oluflturulan ‹GEME Ostim Merkezi, 22 Ocak’tan itibaren Sal› günleri hizmet verecek.
ST‹M yönetimi, OSB üyesi KOB‹’lerin d›fl ticaret kapasitelerini
büyütmek ve ihracatç› niteliklerini teflvik etmek amac›yla ‹GEME ile
iflbirli¤i yap›yor. ‹GEME Uzmanlar›,
Ostim ‹fiGEM’de aç›lacak ofiste her
hafta Sal› günleri saat 14–17 aras›nda
hizmet verecek.
‹GEME yetkilileri, bundan böyle
OST‹M’de ihracat yapmak isteyen KOB‹’lerin kendilerine daha rahat ulafl›p,
yüzyüze dan›flmanl›k hizmeti alabileceklerini, ayr›ca kuruma ait yay›nlar›
izlemelerinin ve konuya iliflkin her
türlü toplant› ve seminerlere kat›lmalar›n›n daha kolay olaca¤›n› söylediler.
Türkiye’de ihracat›n gelifltirilmesine yönelik tek resmi organize kurulufl
olduklar›n› vurgulayan ‹GEME yetkilileri, KOB‹’lerin dünya pazarlar›ndan
pay almak, iç pazara olan ba¤›ml›l›klar›n› azaltmak, pazar dalgalanmalar›n›

O

dengede tutmak, fazla üretim kapasitesini satmak, rekabet gücünü yükseltmek, sat›fl ve kârlar›n› art›rmak, istihdam yaratmak için ihracat yapmalar›
gerekti¤ini vurgulad›lar.
‹GEME’den yap›lan aç›klamaya göre, firmalar ‹GEME ofisinde ‹GEME
yay›nlar›n› inceleyebilecekler. fiubat
ay›ndan bafllayarak her hafta Perflembe günleri ö¤leden sonra Ülke Sohbet
Toplant›lar› ile KOB‹’lerin nitelikli d›fl
ticaret eleman› ihtiyac›na yönelik olarak D›fl Ticaret E¤itim Programlar›
düzenlenecek.
‹GEME Ostim, nas›l
destek verecek?
‹GEME Ostim bürosu kendilerine
baflvuran KOB‹’lere yönelik olarak uzmanlar› arac›l›¤› ile afla¤›daki hususlarda yol gösterecek:
“‹hracat nedir, ihracata haz›rl›k için
neler yap›lmal›d›r gibi temel sorular›

Randevu için:
Tel: 4197182 (Büret Seri)
Bilgi almak için: Sevim YALÇIN
Tel: 4172223 Dahili: 255
sevimy@igeme.gov.tr
Sinan YÜZAL:
Tel: 4172223 Dahili: 295
sinany@igeme.gov.tr
Ebru GÜLSOY
Tel: 4172223 Dahili: 289
ebrug@igeme.gov.tr
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Ostim, Sudan Cumhurbaflkan›’n› konuk etti
SUDAN Cumhurbaflkan› El Beflir, resmi ziyaret için geldi¤i ülkemizdeki program› çerçevesinde Ostim Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Ziyarette heyete Ostim modeli hakk›nda bilgi
verilirken mesleki e¤itim ve OSB modeli transferine iliflkin
protokol imzaland›.

umhurbaflkan›’n›n resmi davetlisi olan Sudan Cumhurbaflkan› Ömer Hasan Ahmet
El Beflir, Ostim Organize Sanayi
Bölgesini ziyaret etti. Sudan heyetinin Ostim ziyaretine Tar›m Bakan› Mehdi Eker de efllik etti.
Karfl›lama esnas›nda El Beflir
ile Sudan'›n geleneksel selamlaflmas› olan ellerin karfl›l›kl› olarak
omuza vurulmas›n› yapan Ayd›n,
konuk cumhurbaflkan›na bir baston hediye etti. El Beflir, daha sonra Mehteran Tak›m›'n›n yan›na giderek, Mehteran Bafl› ile foto¤raf
çektirdi ve bilgi ald›.
Cumhurbaflkan› El Beflir, Yönetimi Kurulu Üyeleri ve sanayici ve
ifladamlar›n›n bulundu¤u toplant›da Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n’dan “Ostim Modeli”
üzerine sunum ald›. Toplant›da
ayr›ca Sudan Sanayi Bakan› Dr.
Celal Yusuf, Sudan D›fliflleri Bakan› ve Hartum Valisi Dr. El Abdullah Halim Al Mutaf ile Yönetim
Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n baz›

Mehteranla tan›fl›.

C

İslam dünyasının en büyük
100 şirketinin 24'ü Türk
slam Dünyas›n›n “2007 En Büyük 100 fiirketi” belirlendi. Suudi petrol flirketi Aramco’nun
bafl›n› çekti¤i listeye 24 Türk flirketi girdi. Koç Holding’in 6. oldu¤u s›ralamada aralar›nda Sabanc›
Holding, Ziraat Bankas›, Do¤an
Holding, ‹fl Bank ve Ülker’in de
bulundu¤u 12 Türk flirketi, en büyük 50 aras›nda yer ald›. Koç
Holding, Ülker, Vestel ve ‹fl Bankas›'na da “En Heyecan Verici 15
fiirket” listesinde de yer verildi.
Araflt›rmaya göre, ‹slam Dünyas›n›n en büyük befl flirketi, devlete
ait befl kurulufltan olufluyor.
Suudi petrol flirketi, 199,7 milyar
dolarl›k gelir ile 1. oldu¤u listede
‹ran Ulusal Petrol fiirketi 90.7
milyar dolar ile 2., Kuveyt Petrol
fiirketi 59.4 milyar dolar ile 3.,

‹

Malezya Petrol fiirketi 50.9 milyar dolar 4., Irak Ulusal Petrol
fiirketi ise, 45 milyar dolar ile 5.
oldu. S›ralamada 6. olan Koç
Holding’in 34,5 milyar dolarl›k
geliri oldu¤u belirtilirken ilk 20
aras›nda da bulunan Sabanc›
Holding’in gelirleri 12 milyar,
Petrol Ofisi’nin gelirleri ise 9.5
milyar dolar olarak belirlendi.
Sa¤lanan büyümenin önemli ölçüde birleflme ve sat›n almalardan kaynakland›¤› da belirtirken
bu çerçevede Koç Holding’in Tüprafl ve Yap› Kredi, Suudi Oger’in
de Türk Telekom al›m›na vurgu
yap›ld›. Öte yandan, “DS100”
aras›ndaki “En Heyecan Verici 15
fiirket” de belirlendi. Bu listeye
de Koç Holding, Ülker, Vestel ve
‹fl Bankas› girmeye baflard›.

protokollere imza att›lar. Ostim’in
Sudan’›n Hartum eyaletinde kurulacak OSB için planlama deste¤i vermesi, OST‹M modeli’nin
transferi ve bu bölgenin Ostim’le
kardefl OSB ilan edilmesi ve mesleki e¤itime iliflkin protokoller im-

zaland›.
Sudan Cumhurbaflkan› El Beflir, yaklafl›k yar›m saat süren görüflmenin ard›ndan vedas› s›ras›nda kendisine arma¤an edilen baston ile tempo tutarak Mehteran
tak›m›na efllik etti.

TOBB’dan yeni “bar›fl için sanayi” hamlesi
ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) ‹srail ve Filistinli ifladamlar›n› tek çat› alt›nda toplayan Ankara Forumu’nun ard›ndan, flimdi de Afganistan ve Pakistanl› ifladamlar›n›
“‹stanbul Forumu” ad› alt›nda ikinci
kez bir araya getirdi. TOBB Baflkan›
Hisarc›kl›o¤lu, ilki 26 Ekim 2007 tarihinde yine ‹stanbul’da gerçeklefltirilen
forumun üç ülke ifl dünyas›n›n çat›
kurulufllar› aras›nda bir diyalog süreci
bafllatt›¤›n› vurgulayarak, “Afganistan ile
Pakistan aras›nda güven ve iflbirli¤i or-

T

tam›n› gelifltirmek ve güçlendirmek için
yürütülen güven art›r›c› önlemlere biz de
katk› sa¤lamak istiyoruz” dedi. TOBB
Baflkan› forumun üç ülkenin ifl dünyas›
çat› kurulufllar› aras›nda bir diyalog
süreci bafllatt›¤›n› kaydetti.
“Bir yerde huzursuzluk varsa, orada
ticaret olmaz. Ticaret olmazsa, zenginlik
olmaz” sözleri ile Ankara ve ‹stanbul
Forumu’nu düzenlemekteki amaçlar›n›
özetleyen Hisarc›kl›o¤lu, ayn› çal›flmay›
Pakistan ve Afganistan için yürüteceklerini aç›klad›.

ASKON, “eylem plan›nda geç kal›nd›”
nadolu Aslanlar› ‹fladamlar› (ASKON) Genel Baflkan› Mustafa Koca,
aç›klanan eylem plan›n› 4 ay önce
beklediklerini kaydederek, “Baflbakan Say›n Erdo¤an 60. hükümetin baflkan› olarak kuruldu¤u günden 4,5 ay sonra eylem

A

plan›n› aç›klam›fl oldu. Bu arada geçen
süre biraz kay›p say›labilir. Böyle kritik
bir zamanda bu kadar sürenin kaybedilmesi yaz›k olmufltur” dedi.
Koca, Baflbakan›n KOB‹’lere deste¤in
devam edece¤i belirtti.
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Cari aç›k, reel sektörün
üzerindeki yükleri art›r›yor
T

OBB, Ticaret ve Sanayi Odalar› Konsey toplant›s›ndan
sonra yay›nlanan bildiride,
cari aç›¤›n reel sektör üzerinde
yük oluflturdu¤u bildirildi. Geçen
y›l›n de¤erlendirildi¤i toplant›da
flu kararlar al›nd›:
l “Ekonomide iki temel k›r›lganl›k kayna¤› olan kamu bütçe
aç›¤› ve cari aç›k, reel sektörün
üzerindeki yükleri art›rmaktad›r.
2007 y›l›nda kamu bütçe aç›¤›ndaki art›fl, faiz oranlar›n›n yüksek
seviyelerde kalmas›na yol açmakta ve reel sektörün finansman
maliyetlerini art›rmaktad›r.
l Yüksek faiz oran› yurtd›fl›
fonlar›n ülkeye giriflini art›rmakta ve bu fonlar›n kazand›klar›
yüksek faiz getirilerinin yeniden
yurtd›fl›na transfer edilmesi cari
aç›k sorununu daha da art›rmaktad›r.
l D›fl ticaret aç›¤›n›n rekor seviyelere ulaflm›fl olmas›, reel sek-

törün rekabet gücündeki kayb›n
aç›k göstergesidir. ‹thalat üzerindeki her türlü denetim kald›r›l›rken, ihracat yapan sektörler üzerindeki idari ve mali yüklerin korunmas› haks›z rekabete yol açmaktad›r.
l Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerinin kalk›nmas› için
GAP kapsam›ndaki sulama yat›r›mlar›na öncelik verilmelidir.
l KOB‹’lerin, destek kredilerine ulafl›m›nda s›k›nt›lar yaflanmaya bafllanm›flt›r. KOB‹’lerin büyümesi için finansmana ihtiyaç
duyulan bir ortamda KOB‹ destek

kredilerinden k›s›nt› yap›lmamal›d›r.
l Yüksek istihdam maliyetlerinin azalt›lmas›n›n ilk flart› olan
sosyal güvenlik reformu bir an
önce hayata geçirilmelidir.
l Elektrik fiyatlar›n›n karfl›laflt›r›lmas› AB ülkeleri ile de¤il, küresel piyasalardaki as›l rakip konumundaki çevre ülkeleri ve
Uzakdo¤u ülkeleri ile yap›lmal›d›r.
l Yat›r›m Teflvik kapsam›nda
taahhüt edilen enerji destekleri
Nisan 2007’den bu yana ödenmemektedir. Yat›r›mc›lar›n ma¤dur
edilmemesi için, kamu idaresi
verdi¤i taahhütte ba¤l› kalmal› ve
bu konu çözüme kavuflturulmal›.
l Maliye’nin fiili envanter çal›flmalar›ndan dolay› birçok flehirdeki mükellef üzerinde a¤›r bask›
kurdu¤u görülmüfltür. Vergi idaresi, mükellefe karfl› yaklafl›m›n›
de¤ifltirmelidir.”

PALANDÖKEN: Müflterilerimizi
kaybetmek istemiyoruz
ürkiye Esnaf ve Sanatkârlar›
Konfederasyonu (TESK) Genel
Baflkan› Bendevi Palandöken,
Merkez Bankas›’n›n Cumhuriyetin
en önemli simgesi oldu¤unu ve ekonomik aç›dan ortaya ç›kacak zafiyetin kald›r›lamayaca¤›n› söyledi.
TESK Genel Baflkan› Bendevi Palandöken, yapt›¤› yaz›l› aç›klamada,
Merkez Bankas›’n›n ‹stanbul’a tafl›nmas›n›n ekonomik aç›dan zafiyetlere neden olaca¤›n› kaydetti.
Merkez Bankas›’n›n sermayesinin
tamam›n›n hazineye ait oldu¤unu
ve Hazine Bakanl›¤› ile hükümetin
Ankara’da oldu¤unu belirten Palandöken, Merkez Bankas›’n›n idari ve

Bendevi Palandöken

T

T‹SK: Geliflmifl ülkelerle
aram›zdaki mesafe aç›l›yor
‹SK’ten yap›lan aç›klamada Türkiye ve di¤er
ülkelerin kalk›nma göstergelerinin karfl›laflt›r›ld›¤› araflt›rma sonuçlar› hakk›nda bilgi
verildi. Türkiye gibi geliflmekte olan ülkelerin temel amac›n›n, çok daha yüksek bir kalk›nma h›z›
tutturarak geliflmifl ülkelerle aradaki mesafeyi kapatmak oldu¤u vurgulanan aç›klamada, ülkelerin
kalk›nma performans›n›n, genellikle kifli bafl›na
milli gelirdeki uzun vadeli de¤iflimin sonuçlar›yla
de¤erlendirildi¤i belirtildi. T‹SK aç›klamas›nda,
araflt›rma sonuçlar› de¤erlendirilerek flöyle denildi: Ülkemizin ihracata ve sanayinin hem büyütülmesine hem de uluslararas› rekabet gücü art›fl›na
dayal›, agresif bir büyüme stratejisi benimsemesi
gereklidir. Ulusal vizyona odakl› yeni bir sanayi
politikas›, aktif istihdam, güvenceli esneklik, mesleki e¤itim ve inovasyon/Ar-Ge reformlar›, büyüme stratejisinin vazgeçilmez unsurlar› olarak kabul edilmelidir.”

T

mali aç›dan oldu¤u gibi para politikalar› aç›s›ndan da ba¤›ms›z olmas›
gerekti¤ini ifade etti.
Palandöken, “Halk Bankas› ve Ziraat Bankas›’n›n özellefltirilmesi ve
idare merkezlerinin de ‹stanbul’a
nakledilmesine Merkez Bankas› da
eklenmesiyle ekonomik aç›dan ortaya ç›kacak zafiyeti Ankara kald›ramaz. Bir yandan ‹stanbul’un nüfusunun daha fazla artmas› istenmezken, nüfus art›fl›n› pompalayacak dolay›s›yla çevreden, trafi¤e
problemleri daha da art›racakt›r.
En önemlisi esnaf ve sanatkarlar
olarak müflterilerimizi kaybetmek
istemiyoruz” dedi.

MÜS‹AD’dan
“kufl”lu sitem
ÜS‹AD Baflkan› Ömer Bolat, hükümetin
Ar-Ge teflvi¤i ve haciz uygulamalar›na yönelik s›k›nt›lar oldu¤unu belirterek,
“Geçen dönem maliye-mükellef
iliflkisi kanarya-güvercin iliflkisi
gibiydi. Yeni dönemde kartal-flahin iliflkisi fleklinde bir yaklafl›m
var. Niye böyle oldu?” dedi. ARGE teflvikleri için getirilen a¤›r
koflullara ve haciz uygulamalar›na de¤inen Bolat, Ar-Ge teflviki almak için getirilen 50 çal›flan
flart›n›n afla¤› çekilmesi gerekti¤ini ifade eden
Bolat, “Zaten bu teflviklerden yararlanabilecek
flu anda 83 firma var. Onlar da zaten çeflitli fonlardan yararlan›yor. Bizim içimizden de bir Bill
Gates ç›kmas› için bu teflviklerin küçük iflletmelere verilmesi laz›m” dedi.

M
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‘OSB’lerde yer seçimi
yönetmeli¤i’ üzerine

1

960 y›l›nda bafllayan planl› kalk›nma döneminde, sanayinin “lokomotif” sektör oldu¤u
ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹
saptanm›fl ve ekonomik dengenin kurulmas›,
ekonomik ve toplumsal kalk›nman›n birlikte gerçeklefltirilmesi, belli bir h›zda büyüme ve sanayileflmeye önem verilmesi gibi
uzun vadeli hedefler belirlenmifl ve belirlenen hedefler do¤rultusunda; ülkede
sanayinin gelifltirilmesi
amac›yla uygulamaya konulan pek çok teflvik tedbirlerinden biri olan OSB uygulamalar›na ilk olarak 1962
y›l›nda Bursa OSB’nin kurulmas›yla bafllanm›flt›r.
Mahmut
Daha sonra Sanayi ve TicaYILMAZ*
ret Bakanl›¤› bünyesinde
oluflturulan bir fon ile
OSB’ler kredilendirilerek teflvik edilmifl ve bu gün
itibariyle toplam 64.585 hektar alana sahip 248
adet OSB tüzel kiflilik kazanm›flt›r. Söz konusu alan› bu gün (21.01.2008) aç›klanan ülkemiz nüfusuna göre de¤erlendirdi¤imizde kifli bafl›na ortalama
9,15 m2 OSB alan› düflmektedir.
Yer seçimi kesinleflerek tüzel kiflilik kazanm›fl
248 OSB’nin fiziki durumlar›n› inceledi¤imizde;
28 OSB’nin yer seçimi aflamas›nda, 25 OSB’nin
kamulaflt›rma aflamas›nda, 20 OSB’nin plan-proje
aflamas›nda, 49 OSB’nin altyap› inflaat› aflamas›nda, 126 OSB’nin de iflletme aflamas›nda,oldu¤u
görülmektedir.
Türkiye’de 2000 y›l›nda yürürlü¤e giren 4562
say›l› OSB Kanunu ile üç tip OSB kurulabilmektedir. Bunlar;
n Bakanl›k kredi deste¤i ile kurulan OSB’ler,
n Bakanl›k kredi deste¤i ile kurulmayan
OSB’ler,
n Özel OSB’ler (2 adet) dir.
Ayr›ca, OSB’ler yat›r›m konular›na göre de,
kendi içinde karma ve ihtisas olmak üzere ikiye ayr›lmakta olup, bu gün itibariyle 28 adet ‹htisas
OSB’si ve 2 adet Karma OSB mevcuttur.
Ülkemizin, her geçen gün geliflen dünya devletlerin aras›nda lider ülke olarak 21 inci asra
“Türk Asr›” dedirtecek en önemli ve milli projelerinden biri olan Organize Sanayi Bölgelerinin cazibe merkezi haline getirilmesi için özendirici farkl›l›klarla donat›lmas› ve OSB’ler d›fl›nda kontrolsüz
flekilde ve tar›ma elveriflli alanlarda sanayi tesislerinin kurulmas›n›n önlenmesi kadar önemli bir beklentimiz olan OSB’lerin kurulufl ve yap›m süreçlerinin minimum seviyeye indirilmesi yolunda Sanayi
ve Ticaret Bakan›m›z Say›n Zafer ÇA⁄LAYAN ’›n
yapt›¤› çal›flmalar her türlü takdire flayand›r.
Söz konusu çal›flmalar kapsam›nda; yeni bir
OSB’nin yer seçme ifllemlerinin 5 -10 y›l, mevcut bir OSB’nin genifllemesi amac›yla yap›lan yer
seçme ifllemlerinin de 3 - 5 y›lda tamamlanmas›na sebep olan ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGELER‹ YER SEÇ‹M‹ YÖNETMEL‹⁄‹ yürürlükten kald›r›larak, yer seçme komisyonuna üye verecek kurum ve kurulufl say›s›n› 23’ten 9’a indiren ve kurum ve kurulufl temsilcilerine 30 gün içerisinde görüfl bildirme zorunlulu¤u getirerek OSB yer seçimi
ifllemlerinin 3-5 ay içerisinde sonuçland›raca¤›n›
ümit etti¤imiz yeni yönetmelik 17 Ocak 2008 tarih ve 26759 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak
yürürlü¤e girmifltir. Söz konusu yönetmeli¤in;
4562 say›l› OSB Kanunu gere¤ince “OSB`lerin
kendi aralar›nda yard›mlaflmalar›n› ve ortak sorunlar›n› çözüme kavuflturmalar›n› sa¤lamak üzere”
kurulan OSB’lerin yasal ve tek sivil toplum kuruluflu olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluflu
olarak OSB Camias› ad›na memnuniyetle karfl›lad›¤›m›z› bildirir, ülkemiz için hay›rl› olmas› dilek ve
temennilerimizle, Sanayi ve Ticaret Bakan›m›z Say›n Zafer Ça¤layan ile eme¤i geçen çal›flma arkadafllar›na, flahs›m ve OSB’ler ad›na teflekkürlerimi
arz ederim.
*OSBÜK Yönetim Kurulu Baflkan›
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OA‹B ihracat verilerini
kendisi aç›klayacak

A. Dalgak›ran

O

Enerjide Türkiye’ye
tahkim k›skac›
lektrik Mühendisleri Odas› (EMO), Türkiye’nin davalarla u¤raflt›¤›n› ve tahkim
nedeniyle ödenmesi gündeme gelen tazminat
ve faiz toplam›n›n yaklafl›k 42,2 milyar dolar oldu¤unu bildirdi.
EMO Ankara fiubesi'nden yap›lan aç›klamada,
hukuksal sürecin devam etti¤i
davalardaki faturan›n daha
büyük miktara ulaflaca¤› kaydedildi. Aç›klamada, "Enerji
alan›n› yat›r›mlar› ve iflletmesiyle birlikte özel sektöre
b›rakmak için sürekli olarak
'kaynak yok' diyenlerin, bu ülkenin kaynaklar›n›n
hiçbir ifl yapmadan 'mahrum kal›nan kar' ve 'tazminat' ad› alt›nda tahkim yasalar›yla hortumlanmas›na gözcülük ettikleri ve bundan sonra da
devam edecekleri gün gibi ortadad›r" denildi.
Aç›klamada, söz konusu paran›n tahkim ve
ihalelere de¤il, enerji yat›r›mlar›na harcanmas›
gerekti¤i dile getirildi.

E

OYAKBANK yabanc›lafl›nca
ad› ‘ING’ oldu
abanc›laflt›r›lan bankalar aras›na giren
Oyakbank’›n ad› “ING Bank Türkiye” oldu. Bankan›n Genel Müdürü Hakan Eminsoy, Oyak Bank’›n sat›fl sürecinde medya ve kamuoyundan çeflitli tepkiler geldi¤ini, ancak
bunun bankaya olumsuz yans›mas› olmad›¤›n›
belirterek, “Tabi ki 20-30 kadar müflterimizin
kredi kart›n› iptal etmesi veya mevduatla ilgili
bir tak›m çekifller gerçekleflti ancak bu tamamen bununla s›n›rl› kald›. Hatta bugün bakt›¤›mda mevduat bakiyelerinde haziran ay›na
göre art›fl oldu¤unu görüyorum. Bu durum
medyada yer ald›¤› kadar bizde bir etki yaratmad›” dedi.

Y

sefikcaliskan@hotmail.com

‹hracatç›ya ‘deli gömle¤i’ giydirildi

O

smanl›’da Sadrazam Reflit Pafla 1838 y›l›n- tutturmak için her seferinde daha fazla uyuflturucu
çekenler gibi oldular. Y›ldan y›la d›fl ticaret aç›¤›da ‹ngilizlerle ticaret anlaflmas› imzalad›.
n›n artmas› bunun en güzel göstergesiAnlaflma maddelerinden ikisi
dir. ‹hracatç›lar›m›z›, dolay›s›yla ülkemiçok ilginç: 1)Osmanl› vatandafllar›n›n
zi de, bu gidifle dur denmez ise “alt›n
ihraç etti¤i ürünlerden % 12, ithalatvurufl” beklemektedir.
tan ise % 5 vergi al›nacak, 2) Yaban‹hracatç›lar›n mevcut flartlarda ayakta
c› mallar Osmanl› ülkesi içinde serkalmalar›n›n dört temel gerekçesi varbestçe dolaflacak, Osmanl› vatandafl›d›r. Birincisi, ihracatç› flirketler iflletme
n›n mallar› ise kendi ülkesinde % 8 iç
sermayesi ve yat›r›m finansmanlar›n›
gümrük ödeyecektir. Bu anlaflmadan
yabanc› para ile sa¤lamaktad›rlar. Bu
sonra Osmanl› bitti!
flekilde, düflen kurdan dolay› kambiyo
1923’te büyük bir savafl, onca
kar› elde etmektedirler. Nitekim 2002
maddi ve manevi kay›ptan sonra
y›lsonunda ülkemizde özel sektörün
Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. fiimdi
fiefik Çal›flkan
toplam d›fl borcu 43 milyar dolar iken
2008 y›l›nday›z. 2002 sonunda dolar
2007 sonu itibariyle 140 milyar dolara
kuru 1,5427 YTL idi. 2007 y›lsoç›km›flt›r. ‹kincisi, ihracatç› yapt›¤› üretinunda ise 1,1772 YTL’dir. Dolar bu
min ham madde girdisini de büyük oranda yurt d›süre zarf›nda %24 de¤er kaybetmifl. Ayn› dönemfl›ndan ithal etmektedir. Bu flekilde düflen kurdan
de ise enflasyon % 66 oran›nda artm›flt›r. Basit
sat›lan mal›n maliyetinin düflmesinden faydalanbir hesap yapacak olursak befl y›ll›k süre zarf›nda
maktad›r. Üçüncüsü, ihracat sektörü tafleronlaflaTürkiye’nin ihraç ürünlerine (66+24=)%90 orarak kay›t d›fl› istihdama yönelmifltir. Çal›flma Ban›nda zam gelirken, ithal ürünlerde ise %24 orakanl›¤›n›n aç›klamas›na göre ülkemizde 10,5 miln›nda indirim olmufltur. Yani, ülkemizin ihraç
yon kay›t d›fl› çal›flan bulunmaktad›r. Di¤er bir
ürünlerine % 90 adeta vergi konmufl, ithalata ise
aç›klama ise ihracat sektörünün verimlilik art›fl›d›r.
% 24 pirim ödenmifltir. ‹hracatç›dan ithalatç›ya
Verimlilik art›fl› iddias› ciddiye al›nacak bir iddia
gelir transferi yap›lm›flt›r
de¤ildir. fiirketlerin d›fl borçlar›ndaki art›fl iflletme
170 y›l sonra ülkemiz insanlar›n›n tasarruflar›ndan %10 oran›nda vergi al›n›rken, yabanc›lar›n ül- sermayesi ihtiyaçlar› ve zarar›n finansman›nda
kullan›lmaktad›r. D›fl finansman›n yat›r›mlar için
kemizde de¤erlendirdi¤i tasarruflardan ise hiç verkullan›lmas› çok tutarl› gelmemektedir. ‹stihdamda
gi al›nmamaktad›r. Yani ülkemizdeki tasarruf
art›fl›n olmamas› yat›r›mlar›n yeterli miktarda oledenlerden yabanc› tasarruf eden ve bu tasarrufumad›¤›, üretimde yabanc› ham ve ara mamul kulnu ülkemizde de¤erlendirenlere gelir transferi yalan›ld›¤›n› teyit etmektedir.
p›lmaktad›r.
Bütün bunlara ra¤men ülkemizde ihracat 2008
‹hracatç›ya giydirilen deli gömle¤inin maliyeti
Ocak ay›nda da 2007 Ocak ay›na göre %47 art›fl
iflsizlik ve gelir kayb› olarak günlük hayat›m›zda
kaydetti. Madem döviz bu kadar düflük, iç maliyetsomutlaflacakt›r.
ler yükseldi ihracat yapmamam›z gerekir. Bu nas›l
Günümüzden 170 y›l önce ile bu günün ortak
olmaktad›r? “Allah’›n sopas› yok ki!”diye bir deözelli¤i nedir ki ülke cari aç›k deli gömle¤ine mahyim vard›r. Bu deyimin anlam›; bilime, ahlaka, eflkûm edilmektedir? O gün de bu gün de geçerli
yan›n hakikatine ayk›r› bir fley yap›yorsan›z bunun
olan, siyasilerin ve bürokrasinin uzak görüfllü olneticesinin hemen ç›kmayaca¤›, ama mutlaka ç›mamalar›d›r. Onlar günü kurtard›¤›n› zannederek
kaca¤›d›r. ‹nsanlar›n da bafllar›na gelen bir fleyden
ülkenin ve milletin gelece¤ini yok etmifllerdir.
her zaman ders alaca¤› varsay›m› da büyük ölçüde
Reflit Pafla 1838 anlaflmas› ile Osmanl› iktisad›na
temenniden ibarettir.
deli gömle¤i giydirmiflti. Att›¤› imzan›n karfl›l›¤›n›
‹hracat›m›z ithalat›m›z›n fonksiyonu haline gel1918 Mondoros Mütarekesi ile -Osmanl›’n›n tasmifltir. Ne kadar çok ithalat yaparsak o kadar ihfiyesi ile- neticeye ba¤lad›. Allah, sopas›n› 80 y›l
racat art›fl› yapmaktay›z. Uyuflturucu ba¤›ml›s› bir
sonra vurdu!
hasta gibi ihracatç›lar›m›z. Sarhoflluk seviyesini

“Ar-Ge Yasas› kime arka ç›k›yor” sorusu
MMOB Makine Mühendisleri Odas› (MMO) Yönetim
Kurulu Baflkan› Emin Koramaz, “Araflt›rma ve Gelifltirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakk›nda Kanun Tasar›s›”n›n, ülkenin
sanayileflmesi, sanayide Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve
KOB‹’lere Ar-Ge teflviki verilmesi
amac›n› tafl›mad›¤›n› savunarak,
hükümete "Ar-Ge Yasas› kime arka ç›k›yor" sorusunu yöneltti. Koramaz, Tasar›da ulusal Ar-Ge alt
yap›s› ve yeteneklerinin gerçeklefltirilmesine yönelik organizasyonlar ile üniversite ve bilim kurumlar›na gereken önemin verilmedi¤ini öne sürdü.
Koramaz yapt›¤› aç›klamada,
Ar-Ge Merkezleri için teflvik esaslar›nda “En az 50 tam zamana eflde¤er Ar-Ge personeli istihdam›”
zorunlulu¤u ile Kurumlar Vergisi

T

ve Gelir Vergisi indirimlerinin
“500 ve üzerinde tam zamana eflde¤er Ar-Ge personeli istihdam
eden Ar-Ge merkezlerine” yap›lacak olmas›n›n, ülke sanayisinin d›fllanmas›na yol açaca¤›n› belirtti.
Koramaz, "D›fla
ba¤›ml› sanayileflme, teknoloji
ve Ar-Ge
faaliyetlerinde
tekellere
ve yabanc› sermayeye teflvik sunmak, taEmin Koramaz

rta Anadolu Makine ve Aksamlar›
‹hracatç›lar› Birli¤i (OA‹B) Baflkan› Adnan
Dalgak›ran, makine sektöründe baz›
kalemlerin elektrik-elektronik sektörü içinde yer
almas› nedeniyle T‹M
verilerinde sektörün geçen
y›lki ihracat›n›n
oldu¤undan düflük
göründü¤ünü, di¤er
fas›llar kat›ld›¤›nda 2007
ihracat›n›n 8.9 milyar
dolar oldu¤unu belirterek,
OA‹B olarak her ay
sektörün gerçeklefltirdi¤i
ihracat verilerini
kendilerinin aç›klayaca¤›n›
bildirdi. Dalgak›ran, makine sektöründe kay›t
d›fl›n›n yüksek boyutlarda oldu¤unu belirterek,
“Bugün leasingde KDV oran›n›n yüzde 1'de olmas›
gerçekte pek adil görülmüyordu. Ama makine
sektörünün ço¤u da teflvik kapsam›nda bu yönde
gelifliyordu ve flu an gelinen durum da s›k›nt›
yaratacakt›r. Bu alanda bizce as›l yap›lmas›
gereken KDV'nin makine sektörü için yüzde 8'e
indirilmesidir” dedi.
Dalgak›ran, makine sektörünün Türkiye’nin
stratejik sektörü olarak ilan edilmesi gerekti¤ini
kaydederek, sektörün önünün aç›lmas› gerekti¤ini
söyledi. Dalgak›ran, “Çin de makine sektörünü
stratejik sektör olarak seçti ve 2000 y›l›nda 15
milyar dolar olan bu alandaki ihracat› bugün 135
milyar dolara ç›kt›. Çinliler dünyada ciddi flekilde
sat›n almalar yapacakt›r bence bu sermayenin
Türkiye'ye aktar›lmas› gerekiyor" dedi.

Finans Penceresi

sar›n›n ruhunu oluflturmaktad›r"
dedi.
Koramaz, uluslararas› üretim
yap›s›nda yüksek katma de¤erli
ürünlerle rekabetin belirleyici etkenleri aras›nda, ülkelerin Ar-Ge,
teknoloji, tasar›m ve inovasyon
çal›flmalar›na, e¤itim altyap›s›na
ne kadar önem ve teflvik verildi¤inin bulundu¤unu dile getirdi.
"Ar-Ge Kanun Tasar›s›”n›n
önemli eksiklikleri bulundu¤unu
belirten Koramaz, "Görülmektedir ki yasa tasar›s› ülkenin
sanayileflmesi, sanayide Ar-Ge
faaliyetlerinin desteklenmesi ve
özellikle KOB‹’lere Ar-Ge teflviki
verilmesi amac›n› tafl›mamaktad›r. Teflvikler 'd›fla ba¤›ml›'
sanayileflmeyi, teknolojiyi ve ArGe faaliyetlerinde de tekellere ve
yabanc› sermayeye teflvik sunmay› hedeflemektedir" dedi.
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VOL‹TAN’›n mucidi Ayd›n’› ziyaret etti
ew York’ta her y›l düzenlenen ve
dünyan›n en prestijli yar›flmalar›ndan birisi olarak kabul gören
Uluslararas› Tasar›m Ödülleri (IDA
2007) yar›flmas›nda birinci olan “Volitan” adl› teknenin tasar›mc›s› Hakan
Gürsu Ostim’e konuk oldu.
Üniversite sanayii iflbirli¤i çerçevesinde ad›na kay›tl› endüstriyel ürün
tescili olan bir çok ürünün gerçeklefltirilmesinde katl› sa¤layan Gürsu, Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan
Ayd›n ve yöneticiler ile sohbet etti.
Gürsu, ülkemizde icat eden, inovasyon
yapan, faydal› model üreten firma say›s›n›n artmas› gerekti¤ini vurgulad›.
Hayallere Paha Biçemiyorlar.
Hakan Gürsu 13 Ekim 2007'de New
York'taki Uluslararas› Tasar›m Ödülü'nü (IDA 2007) kazanm›fl. Hem deniz araçlar› hem de tüm ulafl›m araçlar› dal›nda. Kazand›¤› yar›flman›n para
ödülü yok. Çünkü hayallere paha biçemiyorlar. Gürsu bu ödülü yapt›¤› bir
tekne ile kazand›. Bu öyle bir tekne ki
yak›t› olmadan gidiyor, yelkeni var
ama rüzgar esmedi¤inde de yüzüyor.
32 ülkeden binin üzerinde projenin
yar›flt›¤› 2007 Uluslararas› Tasar›m Yar›flmas›nda birinci olan “Volitan” günefl ve rüzgar enerjisi kullanarak hareket ediyor, deniz suyundan tatl› su elde ediyor, karbondioksit üretmiyor ve
yak›t ba¤›ml›l›¤› bulunmadan sürekli
yol alabiliyor. Proje, gelece¤in en yenilikçi ve çevreci teknesi olarak IDA
2007’de büyük jüri taraf›ndan 2 bafll›k
alt›nda birincilik ödülüne lay›k görül-

N

1

907 y›l›nda do¤up, 1995 y›l›nda bir trafik kazas›nda hayat›n›
kaybetmifl olan Selahattin fiambaflo¤lu Türkiye’nin ilk mühendislerindendir. Uzun yaflam›nda Türkiye’nin fabrikalaflma ve sanayileflme
serüvenine yak›ndan tan›k olmufl, ço¤u zamanda bu yoldaki bir çok çaban›n bafl aktörleri aras›nda yer alm›flt›r. K›r›kkale Çelik Fabrikalar›, Karabük Demir Çelik Fabrikas›, Devlet
Demir Yollar› fabrikalar›, Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu fabrikalar›
ve daha bir çok ‘çelik ça¤›’ kurumunun kuruluflunda bulunmufl, hepsine
emek vermifltir. Türk Mühendis ve
Mimar Odalar› Birli¤i (TMMOB) Metalurji Mühendisleri Odas› taraf›ndan
A¤ustos 1998’de an›s›na yay›mlanan
küçük hacimli kitap (*) neredeyse ülkemizin fabrikalaflma ve sanayileflme
tarihini anlat›r.
Bu küçük kitab›n bir yerinde Selahattin fiambaflo¤lu, o günlerde 13
haneli bir köy olan K›r›kkale’de, çelik
fabrikas›nda ilk üretimleri yapmaya
çal›fl›rken yaflad›klar›ndan bir kesiti
flöyle anlat›r:
“…Efendim, biz acemiydik tabiat›yla orada. Yaln›z, flunu söyleyeyim: O vakit bafl›m›zda bulunan insanlar bizi daima yüreklendirmifltir.
Hiç unutmam, elektrik oca¤›n›n bafl›nda yeni bir çelik yap›yoruz, iflletme
müdürümüz Yüzbafl› Sait bey. Sakarya Savafl›’nda bafl›na kurflun girmifl,
kurflun beyninde duruyor, ç›kmam›fl
ve iflletme müdürlü¤ü yap›yor. Söyle-
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‹flte 2040’›n
teknesi...

dü.
Volitan nas›l bir tekne?
Volitan’›n en üstün özelli¤i çok çevreci olmas›. Hiçbir petrol ürünü yak›t
kullanm›yor, asla karbondioksit at›¤›
üretmiyor. Herhangi bir limana girip
yak›t almas›na gerek olmad›¤› için Volitan’la hiç durmadan dünya turu yapabilirsiniz. ‹çme suyu alman›za gerek
yok çünkü tekne bir yandan giderken
bir yandan deniz suyunu tatl› suya çeviriyor. Volitan sonuçta bir yelkenli
ama rüzgar esmedi¤inde de gidiyor.
Çünkü üzerindeki o iki kat› yelken ay-

n› anda iki ifle yar›yor: Rüzgar varsa
yelken vazifesi görüp tekneyi yüzdürüyor. Rüzgar yoksa da tekneyi günefl götürüyor. Güneflle tekne gider mi? Volitan gidiyor. Çünkü teknede günefl
enerjisiyle çal›flan iki adet elektrikli
motor var. Günefl varken o tepedeki iki
panel sayesinde flarj oluyor ve rüzgar
ç›kmasa da, günefl batsa da tekneyi götürüyor. Hemen belirtelim motorun
aküsü de öyle kurflun pil falan de¤il; o
da çevreci, yani jel akü. Hareket kabiliyeti inan›lmaz. Oldu¤u yerde nokta
dönüflü yapabilen ilk deniz arac›d›r.

Atila ÇINAR
Makina Mühendisi Etik Tasar›m
Dan›flmanl›k E¤itim Ltd. fiti. / acinar@etik.com.tr

Mühendislik ve cesaret
di¤i flu: Bozulsun istedi¤i gibi, arkanda ben var›m.”
Bu k›sa öyküyü, Selahattin fiambaflo¤lu’nun di¤er anlatt›klar›n› ve
onun hakk›nda anlat›lanlar› okumak
mühendisler ve teknik insanlar için
her zaman etkileyici olmufltur.
Bu kitab› okudu¤umda, 1990’l› y›llar›n hemen bafllar›nda, ROKETSAN’da genç ve heyecan dolu mühendis ve teknisyenler olarak yapt›klar›m›z› hat›rl›yor ve OST‹M’deki teknoloji alt yap›s› ve insan gücünün o
dönemde bize olan katk›s›n› an›yorum.
1990’l› y›llar›n bafl› idi. Üretti¤imiz
roketlerin test edilece¤i statik test
rampas› altyap›s› haz›rlan›yordu. Altyap›da kullan›lacak hassas mil ve yataklar oldukça özeldi ve Amerika’dan
siparifl edilmiflti. Siparifli verirken
yapt›¤›m›z bir hatay› miller geldi¤inde
fark etmifltik. Sert krom kaplanm›fl
millerin üzerinde k›lavuz çekilmifl delikler olmal›yd›. Oysa biz ilgili firma-

n›n kataloglar›ndan mil seçimini yaparken bu noktay› atlam›fl ve siparifli
deliksiz millerin kod numaras› ile vermifltik. Bunu anlad›¤›m›zda ise ifl iflten çoktan geçmiflti. Yepyeni bir alan
ile u¤raflan genç ve yeterli deneyimi
olmayan birkaç mühendis ve teknisyen pani¤e kap›lm›flt›k. Yeni siparifl
için zaman olmad›¤› gibi, yeni siparifl
ek maliyet anlam›na da geliyordu. ‹flte biz o günlerde ne yapaca¤›m›z› düflünürken, test düzene¤i altyap›s›n›
üretmeyi üstlenen, OST‹M’den bir
mühendis a¤abeyimiz ‘merak etmeyin ben bu sorunu çözerim’ demiflti.
Sonra da bizi flaflk›nl›¤a u¤ratarak
gerçekten çözmüfltü. Bunun karfl›l›¤›nda da bizden en küçük bir bedel
bile talep etmemiflti. O y›llarda yeterli
deneyimimiz olmad›¤› için bizim düflünemedi¤imiz, düflünmüfl olsak bile
uygulamaya cesaret edemedi¤imiz
çözüm asl›nda basitti: Sert krom kapl› miller deliklerin delinece¤i noktalarda 50 – 60 mikron tafllanarak yumu-

Kapanabiliyor… Üstte paneller, altta
kanatlar› falan görünce “Ben geldim,
boflalt›n bu liman›” havas›na hiç bakmay›n çünkü sudaki kanatlar›n› teknenin alt›na toplay›p, yukar›daki
panellerini de tek parça yapabiliyor.
Keyfine düflkün. 12 kiflinin çok rahat
yaflayabilece¤i, lüks yat k›vam›nda
konfora sahip. Tek eksi¤i pek romantik
bir havas›n›n olmamas›… “Mehtapl›
bir gecede Burgaz aç›klar›nda demirleme” hissi vermiyor. Ama zaten
ABD’liler de “2040’›n teknesi” diyorlar
Volitan için.

flak malzemeye ulafl›lm›fl, sonra da
delikler delinerek k›lavuz çekilmiflti. O
zaman bunu düflünmek ve daha da
ötesi yapmak çok önemliydi. OST‹M’den bir makina yüksek mühendisi a¤abeyimiz bunu bizler için yapm›flt›. Bu a¤abeyimizin ad› ‹TÜ mezunu Mehmet Ali Nurflen idi. OST‹M’de KAPLAN Makina ad›nda,
kardeflleri ile birlikte yürütmekte oldu¤u bir iflletmesi vard›. Daha sonraki y›llarda atolyesine çok gitmifltim.
Atolyenin d›fl›nda tuhaf bir kumlama
tezgah› kendi kendine gece gündüz
çal›fl›r dururdu. ‹çerde, rulolarla ince
saclar ba¤lanm›fl eksantrik presler yine kendi kendilerine çal›flarak binlerce küçük pul, papuç türü malzemeyi
kutulara doldururdu. Asl›nda o günlerde, mühendislerin tasar›m, ustalar›n kal›p yapt›¤›, imalat tezgahlar›n›n
ise kendi kendine iflledi¤i, bir anlamda robotlar›n çal›flt›¤› iflletmenin temelini atm›flt›.
Geçti¤imiz y›l, ne yaz›k ki bir tesadüf sonucu, Mehmet Ali Nurflen’in
öldü¤ünü ö¤rendim, içim burkuldu.
Ne zamand›r bu yaz›y› yazmak istiyordum, k›smet bu güneymifl.
Bu vesile ile ülkemizin sanayileflmesinde katk›s› olmufl, eme¤i geçmifl
tüm isimsiz kahramanlar› sayg› ve
rahmetle an›yorum.
(*) Selahattin fiambaflo¤lu An›s›na
Paydossuz Bir Yaflam, TMMOB
Metalurji Mühendisleri Odas›, A¤ustos 1998
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on günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›n›n ‹stanbul’a tafl›nmas› konusu s›k
s›k konufluluyor ve tart›fl›l›yor. Konu Ostim’i, Ostim’li Sanayici ve
‹fladam›n› ve Ankara’y› çok yak›ndan ilgilendiriyor, Ankara’da yaflayan herkesi duyarl› olma¤a zorluyor. 35 y›ld›r Ankara’da yaflayan
bir vatandafl olarak Merkez Bankas› ‹dare Merkezinin Ankara’ya
tafl›nmas›na fevkalade tepkiliyim.
Bana göre Merkez Bankas› ‹stanbul’a tafl›nmamal›. ‹flte gerekçelerim :
- Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankas› ad›ndan da görülece¤i
üzere Cumhuriyetimize ait de¤il,
Cumhuriyetimizin Kurumudur. Ankara Cumhuriyetimizin baflkentidir.
Banka Kanununda “ ‹dare merkezi
Ankara’dad›r” maddesi yer almaktad›r.
- ‹stanbul’da Banka Baflkan›na
ve Banka Meclis Üyelerine ait
makamlar›n yer ald›¤› genifl yetkilere sahip ‹stanbul fiubesi bulunmaktad›r. fiubesi yeterli donan›ma
sahip oldu¤undan banka Baflkan›,
Baflkan yard›mc›lar› ve banka

Veli SARITOPRAK
TÜS‹AV Yönetim Kurulu Baflkan›

Merkez Bankas›
tafl›nmamal›. Çükü:
Meclis Üyeleri burada da genifl
çapl› toplant›lar yapabilmektedirler.
Uygulama bugüne de¤in böyle
sürmüfltür. Bu çerçevede, günümüz teknolojisinin durumu da dikkate al›nd›¤›nda bütün idare merkezi mensuplar›n›n fiziksel olarak
‹stanbul’a tafl›nmas›na gerek yoktur.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankas› binas›n›n alt kat›nda topra¤a gömülü, bombayla dahi y›k›lmayacak sa¤laml›kta alt›n depolar›n›n ayn› konumda ve güvenirlikteki bir yere tafl›nmas› zordur ve
geliflmekte olan bir ülke için gereksiz bir masraft›r. Daha önceleri
de düflünülen bu fikirden bu gerekçeyle vazgeçilmifltir.
- Bugünkü kural› bozanlar “ Gö-

rülen lüzum üzerine diye” yar›n
bir baflka siyasi gücün, bankan›n
idare merkezinin yerini tekrar de¤ifltirmeyece¤ini garanti edebilirler
mi?. Tafl› bir kere oynatt›ktan
sonra ayn› sa¤laml›kta yerinde
kalmas› mümkün müdür?.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankas›n›n asli görevi Hazinenin
mali ajanl›¤›n› yürütmektir. Üniter
devlet yap›s›nda Hazine hükümetin oldu¤u yerde ise Banka da
orada olmal›d›r. ‹fllemler elektronik
ortamda yap›labilir ama dan›flmanl›k, yorum , bilgi al›fl verifli karfl›l›kl› olmal›d›r. Uzun saatler sürebilecek toplant›lara ve görüflmelere
gerek duyulabilmektedir.
- Banka personeli s›k›nt›l› gün-

ler geçirmektedir. Hayat pahal›l›¤›,
trafi¤i, ulafl›m›, kalabal›¤› bak›m›ndan Ankara’dan çok farkl› olan
‹stanbul’da yaflaman›n zorlu¤u bugün banka mensuplar›n› karamsarl›¤a ve mutsuzlu¤a itmektedir. Deneyimli üst düzey yöneticiler
emeklili¤i düflünmekte, di¤erleri ailelerinin kurulu düzeni için flubede
kalmay›, kariyerlerini bilerek s›n›rlamay› tasarlamaktad›rlar. Oysa bir
Merkez Bankas› mensubu e¤itim,
bilgi, ciddiyet ve sayg›yla emek
verilerek yetifltirilir, üst görevlere
haz›rlan›r. Bugün ülkenin en
önemli mevkilerinde bu bankan›n
yetifltirdi¤i mensuplar› hizmet vermektedir. Yer de¤iflikli¤i u¤runa
özenle seçilmifl, özel uzmanl›¤›
olan bu kadrolar› da¤›tmak yeterlilik aç›s›ndan ciddi sorunlar yaratacakt›r.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankas› Ba¤›ms›zd›r. Bu ka¤›t
üzerinde kalmamal›d›r. Tafl›nman›n
sebebinin, siyasi bask›dan uzak tutulma iste¤ine ba¤lanman›n ise,
giderek daha çok siyasilefltirilen
bir kurum için ne kadar inand›r›c›
olabilir.

Y›ll›k iflletme
cetvelleri uyar›s›
948 say›l› Sanayi Sicil Kanunun 5. Maddesi’nde;
“Sanayi iflletmeleri 1 y›ll›k faaliyetlerini Y›ll›k
‹flletme Cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri
takvim senesi sonundan itibaren dört ay içerisinde
Sanayi Ticaret Bakanl›¤› (Sanayi ve Ticaret ‹l
Müdürlüklerine) göndermeye mecburdurlar”
denilmektedir.
Sanayi Sicil Belgesi alm›fl firmalar›n 2007 y›l›na ait
bilgileri içeren Y›ll›k ‹flletme Cetvellerini 30 Nisan 2008
tarihi sonuna kadar Sanayi ve Ticaret ‹l Müdürlü¤üne
vermeleri gerekti¤i taraf›m›za iletilmifltir.
Aksi takdirde Sanayi Sicil Kanununun 9. Maddesi
gere¤ince 723,00 YTL ‹dari para cezas› uygulanacakt›r.
Bilgi ‹çin: ‹stanbul Cad. No:30 ULUS / TEL:310 66 81
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Türkiye'nin ilk tar›m
teknopark› Mersin'de
kurulacak
ar›m ve g›da alan›nda faaliyet
gösteren flirket
ve KOB‹’leri ayn› çat›
alt›nda toplayacak
Türkiye’nin ilk tar›m
teknopark› (agropark) Mersin’de kurulacak. Devlet Planlama Teflkilat› ile Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› agropark
için Mersin’de fizibilite çal›flmalar›na bafllad›. ODTÜ
Teknokent taraf›ndan yap›lan aç›klamada, 2005 y›l›nda
çal›flmalar›na bafllanan R‹S-Mersin projesi ile bölgede
inovasyon kültürünü gelifltirerek firmalar›n ulusal ve
uluslararas› alanda rekabetini art›rman›n hedeflendi¤i
kaydedildi. ODTÜ Teknokent koordinatörlü¤ünde,
Mersin Ticaret ve Sanayi Odas› (MTSO), Mersin Üniversitesi, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi iflbirli¤i ile yürütülen projede, tar›m, turizm ve lojistik sektörleri için inovasyon stratejileri haz›rland›¤› belirtildi.

T

“40. Y›l OST‹M Korosu”
çal›flmaya bafllad›...
l Ostim’in 40. Y›l kutlamalar›
kapsam›nda sanatsal ve kültürel
etkinlikler için faaliyetler bafllad›. Bu
kapsamda Ostim 40. Y›l Müzik
korosu oluflturuldu.
l Türk Sanat ve Türk Halk Müzi¤i
dallar›nda verilecek kurs sonras›

konserler verilecek. Koro, Ostim
personeli ve çevre semtlerden
müzi¤e gönül verenlerden olufltu.
l Her grup için haftada ikifler saat ders
verilecek. Koro flefli¤i deneyimi
bulunan hocalar eflli¤indeki
kurslardan ücret al›nm›yor.
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Onlar …
A
B liderleri ekonomiyi iyilefltirmek ve ortak enerji politikas›
oluflturmak için Brüksel de bir
araya gelmifllerdi. Avrupa ifl dünyas›n›n görüfllerini, toplant›ya kat›lan
AB liderlerine anlatmak için Avrupa
Sanayi ve ‹flverenler Konfederasyonlar› Birli¤i Baflkan› Frans›z Ernest
Antoine de Seilliere konuflmas›n›
yapmak üzere kürsüye ç›kt›.
Cumhurbaflkan› Chirac hafif bir
tebessümle kulaklar›n› annesinin ö¤retti¤i o güzelim dilinin melodisine
odaklam›flt›.
Fakat o da ne!
Kendi ülkesinin vatandafl› Sellere
konuflmas›n› Frans›zca yerine ‹ngilizce yap›yordu.
Chirac ilk baflta bir flaflk›nl›k yaflad›. Kürsüye Frans›z vatandafl› Seilliere yerine yoksa bir baflkas› m› ç›km›flt›.
Konuflmay› yapana iyice bakt›.
Hay›r baflkas› de¤ildi. Konuflmay› yapan Frans›z vatandafl› Seillierre di.
Birden hiddetlendi. Kendisi kaba
(!), cahil (!) ve modas› geçmifl (!) bir
milliyetçi oldu¤undan,
bütün salonun gözü önünde kürsüde konuflan patronlar›n patronu Ernest
Antoine de Seillierre e
müdahale etti.
Frans›zca olarak;
Neden ‹ngilizce konufluyorsun? diye sertçe sordu.
Frans›z patron Chirac'›n bu kaba (!) hareketini büyük bir olgunlukla
(!) karfl›layarak; ‹ngilizce, ifl dünyas›n›n tercih etti¤i bir dil ve bu toplant›n›n dili de ‹ngilizce. diyerek küresel bir cevap verdi.
Chirac bunun üzerine
aya¤a kalkarak Fransa D›fliflleri Bakan› Philippe Douste-Blazy ve Fransa Maliye Bakan› Thiery Broton'
la birlikte salonu terk etti.
Fransa Cumhurbaflkan›
Jacques Chirac, Avrupa
Sanayi ve ‹flverenler Konfederasyonlar› Birli¤i Baflkan› Frans›z Ernest Antone Seilliere konuflmas›n›
bitirene kadar da salona
dönmedi.
Seillierre'den sonra konuflma yapmak için bu sefer de kürsüye Avrupa Merkez Bankas› Baflkan› Jean Claude Trchet ç›kt›.
Trchet de Frans›z vatandafl›yd›. O
da Avrupa'daki bankac›lar›n baflkan›yd›.
Trchet, Seillierre' in aksine konuflmas›n› Frans›zca yapmaya bafllad›.
Milliyetçi Cumhurbaflkan› Chirac
da salondaki konuflmac›n›n Frans›zca hitap etti¤ini duyunca tekrar toplant›ya geri döndü.
Salonu neden terk etti¤ini soran

gazetecilere Frans›z Lider flu karfl›l›¤› verdi, ''Fransa diline büyük sayg›
gösterir'' Küresel gazeteciler anlamaz gözlerle bak›nca konuflmas›na
flöyle devam etti, ''Uluslararas› kurulufl ve organizasyonlarda Frans›zcan›n yerleflmesi için mücadele ediyoruz. Özellikle AB içinde bu mücadele
daha önemli.
Bunun karfl›s›nda bir Frans›z'›n,
Konsey'de ‹ngilizce konuflmas› karfl›s›nda derin bir flok yaflad›m. Bu nedenle Frans›z delegasyonu ve ben,
bunu dinlemeden salonu terk ettik.''
Küresel olamayan milliyetçi Cumhurbaflkan› Chirac’›, vizyon sahibi
(!) ve allame (!) olan baz› ülkelerin
baflbakanlar› tabiî ki küçümser gözlerle izlediler. Onlar Chirac gibi de¤illerdi.
Yabanc› ülkelere gittiklerinde,This a book,It's a pencil, falan diyerek ne kadar güzel ‹ngilizce konufltuklar›n› göstererek küreselliklerini dünya âleme ispat etmifllerdi.
Onlar Chirac'›n aksine kendi ülkesinin vatandafllar›n›, Almanya'da

kendi aralar›nda Almanca konuflmaya teflvik ediyorlard›.
Onlar Chirac gibi cahil cühela (!)
de¤illerdi.
Lüzumsuz Not:
Fransa Cumhurbaflkan› Jacques
Chirac iyi derecede ‹ngilizce bilir.
Buna ra¤men Avrupa Birli¤i toplant›lar›nda ve liderle yapt›¤› ikili
görüflmelerde ›srarla Frans›zca konuflur. Yan›nda her zaman bir tercüman bulundurur
Ve Sevgili Atatürk'ün Türk dili

ve Biz…

Hakk›ndaki görüfller....
"Türkçe dili
dünyada en güzel,
en zengin ve en
kolay dildir. Onun
için her Türk, dilini çok sever ve
onu yükseltmek
için çal›fl›r. Bir de
Türk dili, Türk
milleti için mukaddes bir hazinedir. Çünkü Türk
milleti geçirdi¤i
nihayetsiz badireler içinde, ahlâk›n›n, ananelerinin,
hat›ralar›n›n,
menfaatlerinin,
velhas›l bugün
kendi milliyetini yapan her fleyin, dili sayesinde muhafaza olundu¤unu
görüyor. Türk dili, türk milletini'nin
kalbidir, zihnidir."
"Türk dili zengin, genifl bir dildir.
Her kavram› ifadeye kabiliyeti vard›r. Yaln›z onun bütün
varl›klar›n› aramak,
bulmak,toplamak, onlar üzerinde ifllemek
laz›md›r."
Türk milleti'ni ve Türk
dilini uygarl›k tarihinin ve kültür dillerinin d›fl›nda görmenin
ne yaman bir yanl›fl
oldu¤unu bütün dünyaya gösterece¤iz."
"Milli his ile dil aras›ndaki ba¤ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olmas› milli hissin
inkiflaf›nda (geliflmesinde) bafll›ca müessirdir(etkendir). Türk
dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter
ki bu dil fluurla ifllensin. Ülkesini, yüksek
istiklâlini korumas›n›
bilen Türk milleti, dilini de yabanc› diller
boyunduru¤undan
kurtarmal›d›r.
Ve.....Vatandash Türk
Osman
Osman Bey, sabah saat 7.00'de Casio marka masa saatinin alarm›yla gözlerini açt›.
Puffy yorgan›n› kald›rd›.
Hugo Boss pijamalar›n› ç›kar›p
Adidas terliklerini giydi.
WC'ye u¤rad›ktan sonra banyoya
geçti.
Clear shampuan ve Protex sabunuyla duflunu ald›.
Colgate ile difllerini f›rçalad›.
Rowenta ile saçlar›n› kuruttu.
Bill's gömle¤ini ve Pierre Cardin
tak›m›n› giydi...
Lipton çay›n› içti.
Sony televizyonda medya özetle-
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rini ve flafl haberleri izledi.
Citizen kol saatine bakt›.
Aile fertlerine chav deyip Hyundai otomobiline bindi.
Blaupunkt radyosunu açarak,
rock müzi¤i buldu.
A¤z›na bir Polo fleker att›.
fiehrin göbe¤indeki Mega Center'daki ofisine var›nca, Casper bilgisayar›n› çal›flt›rd›.
Microsoft Excel'e girdi.
Ofisboy'dan Nescafe'sini istedi.
Saat 10.00'a do¤ru açl›¤›n› yat›flt›rmak için Grissini yedi.
Ö¤len Wimpy's Fast Food kafeteryaya gitti.
Ayaküstü Coca Cola ve hamburgeri mideye indirdi.
Akflamüzeri ifl ç›k›fl› Image köfledeki Shopping Center'a u¤rad›.
Eflinin siparifl etti¤i Persil Supra
deterjan, Ace çamafl›r suyu, Palmolive flampuan, Gala tuvalet ka¤›d› ,
Sprite gazoz ve Johnson kolonyay›
alarak kasaya yanaflt› .
Bonus kart›yla faturay› ödedi.
Hafta sonu efli Münevver'le Galleria'ya giden Osman Bey, Showroom'lar› dolafl›p Kinetix ayakkab›, Lee
Cooper blue jean sat›n ald›.
Akflam evde bir gazetenin verdigi
TV Guide'a göz atan Osman Bey, kanallar aras›nda zapping yaparak,
First Class, Top Secret, Paparazzi gibi programlar› izledi. Ayn› anda Outdoor dergisini kar›flt›rd›.
Saat 22.00'ye do¤ru Show'da
TÜRK D‹L‹ ÜZER‹NE panel bafllad›.
Uykusu gelen Osman Bey, televizyonu kapat›p yatak odas›na geçerken, kendini mutlu hissetti.
"Ne mutlu Türk'üm diyene!"
diye gerindi ve uyudu.
Hâlâ da uyuyor.
Son söz....
Dünya yolundan gidiyor.. Biz sadece anlar görünüyoruz....
Kurtulufl için yeni bulufllara ihtiyac›m›z yok.. Atatürk’ü anlamak, görüfllerini benimsemek ve gösterdi¤i
hedeflere varmaya çabalamak..
Yapmam›z gereken tek fley bu...
Necla fiener

20 fiUBAT 2008

ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹

Nisan’da ANKOMAK Fuar›’na gidiyoruz
5–29 Nisan 2008 tarihleri aras›nda
17. kez düzenlenecek olan ANKOMAK, 17. Uluslararas› ‹fl Makinalar›, Yap› Elemanlar› ve ‹nflaat Teknolojileri fuar›, ‹stanbul Fuar Merkezinde gerçeklefltirilecek. Avrasya’n›n en büyük
Avrupa’n›n dördüncü büyük ifl makinalar› fuar› olan ANKOMAK, kapal› ve aç›k
alan olmak üzere toplam 70.000 m2’lik
bir alanda, 5 gün boyunca sektörün önde gelen firmalar›n› profesyonel ziyaretçilerle buluflturacak.
Uluslararas› Fuarlar Birli¤i (UFI) taraf›ndan onayl› ANKOMAK, Türkiye ‹fl
Makinalar›, Distribütörleri ‹malatç›lar›
Derne¤i (‹MDER)’in de deste¤iyle her
geçen y›l daha da büyüyerek sektörün
en önemli fuar› haline geldi.
Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlü¤ü bu fuarda yer almak isteyen firmalar için talepleri toplamaya bafllad›. ‹ki
ayr› salonda Ostim’ e ayr›lm›fl alanlar
bulunuyor.
Kat›lmak isteyen firmalar›n taleplerini OSB Fuar birimine iletmesi istendi.
Taleplerin 15 fiubat’a kadar bildirilmesi gerekiyor. Alan bedeli ve stand
dekorasyonu dâhil olmak üzere salon
fiyatlar› metrekare için 130-140 USD
aras› de¤ifliyor.
TALEPLER ‹Ç‹N BAVfiURU

2

OST‹ML‹ firmalar; Uluslararas› Fuarlalar Birli¤i ve ‹MDER taraf›ndan organize edilen ANKOMAK Fuar›na OST‹M OSB Müdürlü¤ü’nce sa¤lanan özel fiyat avantajlar›ndan yararlanarak
kat›labilecek.

OSB Fuar Organizasyon
Birimi, (Derya Erdo¤an)

Tel: 3855090–1315

JAPONYA’n›n ‘Partner Ülke” olarak yer alaca¤› dünya sanayi devlerinin bulufltu¤u
HANNOVER 2008 SANAY‹ FUARI’na Ostim OSB bu y›l da ifl gezisi düzenliyor

T

leme Teknolojisi, Proses Otomasyonu,
Fabrika Otomasyonu, Hidrolik ve Pno-

matik Otomasyon, Bina Otomasyonu,
Enerji, Boru Hatt› Teknolojileri, Tesis
Yönetim Çözümleri konular›nda düzen-

lenecektir.
Bölge Müdürlü¤ümüzün stantl› kat›ld›¤› bu fuara ek olarak ifl gezisi
organizasyonu da düzenlenecektir. ‹fl gezisi organizasyonumuza kat›lmak isteyen sanayicilerimiz afla¤›da belirtilen
telefonlardan bilgi alabilirler ve
yer ay›rtabilirler.
Bilgi ‹çin:
Derya Erdo¤an, Fuar ve Organizasyon
Yöneticisi, Tel.312 385 50 90–1315,
derya@ostim.com.tr

OSB’ler için meclis araflt›rmas› istendi
C
HP, organize sanayi bölgelerinin
içinde bulunduklar› durumun tespiti ve bu kurulufllar›n öncelik bekleyen sorunlar›n›n çözüme ulaflt›rmas›
amac›yla Meclis Araflt›rmas› istedi. ‹zmir
Milletvekili Selçuk Ayhan ve 10 milletvekilinin imzas›yla TBMM Baflkanl›¤›na verilen araflt›rma önergesinde, Türkiye’de

faaliyet gösteren 37 bin 836 organize sanayi bölgesinde 976 bin kifliye istihdam
sa¤land›¤› belirtildi. Organize sanayi bölgelerinin Türk sanayisinin bel kemi¤i oldu¤u ifade edilen önergede, bugün itibariyle çeflitli nedenlerle 9 bin 507 kuruluflun at›l durumda oldu¤u ve 4 bin 589 ifl
yerinin ise inflaat›n›n devam etti¤i bildiril-

di. Uygulanan yanl›fl politikalar nedeniyle
organize sanayi bölgelerinin krizin efli¤ine geldi¤i ileri sürülen önergede, bu kurulufllar›n içinde bulunduklar› durumun
saptanarak, gerekli politikalar›n belirlenmesi ve öncelikli sorunlar›n›n bir an önce
çözüme ulaflt›rmas› için Meclis araflt›rmas› istenildi.

“Teknokentler araflt›rma yapamaz hale geldi”
DTÜ Teknokent taraf›ndan haz›rlanan Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri (TGB) ‹çin 8 Eylem raporu’nda, AR-GE faaliyetlerinin ürüne
dönmedi¤ine iflaret edilirken, TGB’lerde
yer alan firmalar›n finansman sorunu
ve mevzuatla savaflmaktan araflt›rma
yapamaz hale geldi¤ine iflaret edildi.
Raporda, Türkiye’de yap›lan araflt›r-

O

n Tarih : 28 fiubat 2008 2 Mart 2008
n Fuar Ad› – Konusu :
4.Boru ve Ek Parçalar›
2008 - Boru ve Ek Parçalar›
n Yer : ‹stanbul Fuar Merkezi
Yeflilköy - ‹stanbul
n Tarih : 28 fiubat 2008 2 Mart 2008
n Fuar Ad› – Konusu : Win
Otomasyon '08 (15.) Win Hydraulic & Pneumatic'08 (5.)- Win
Electrotech '08 (9.)
n Yer : Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi – ‹stanbul

Ostim yine HANNOVER yolcusu
ürk sanayisinin h›zl› teknolojik geliflimi, üstün ürün kalitesi ve dinamik altyap›s› ile yakalad›¤› baflar›n›n önemli bir göstergesi olarak dünyan›n en büyük
teknoloji fuar› Hannover Messe'de bu y›l JAPONYA Partner
Ülke seçilmifltir.
Fuar, Almanya’n›n Hannover flehrinde, 21-25 Nisan
2008 tarihinde, Yan sanayi, Dijital fabrika/otomasyon, Mikroteknoloji, Bas›nçl›
Hava ve Vakum Teknolojileri, Yüzey ‹fl-
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malar›n finansman› sorununa iflaret edilirken, mevzuattaki aksakl›klar ve yap›lan çal›flmalar›n yat›r›ma dönememesi
gibi konular ele al›nd›. Raporda, giriflimcilerin bilgisiz oldu¤una da vurgu
yap›l›rken, finansman sorunu nedeniyle
Bakanlar Kurulu karar›yla kurulan 28
TGB’nin de sadece 15’inin faaliyet gösterebildi¤ine dikkat çekildi.

Araflt›rmalar›n üretime dönüflmesinin ülke ekonomisi ve üniversitelerin finansman seçeneklerinin artmas› aç›s›ndan önemli oldu¤una iflaret edilen raporda, araflt›rmalar›n hayata geçmesi
için üniversitelerin Teknoloji Transfer
Ofisleri (TTO) kurmas›n›n teflvik edilmesi ve desteklenmesi gerekti¤i anlat›ld›.

n Tarih : 28 fiubat 2008 2 Mart 2008
n Fuar Ad› – Konusu :
4.Kent's Fuarlar› - ‹zmir
n Yer : Uluslararas› ‹zmir
Fuar Alan› - ‹zmir
n Tarih : 1 - 5 Mart 2008
n Fuar Ad› – Konusu : Bursa Biliflim, Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri Fuar›
n Yer : Tüyap Bursa Uluslararas› Fuar ve Kongre
Merkezi - Bursa
n Tarih : 4 – 9 Mart 2008
n Fuar Ad› – Konusu : Çukurova Otoshow 2008
Adana 2.Otomobil, Ticari Araç, Motosiklet, Bisiklet, Aksesuarlar
n Yer : Tüyap Adana Uluslararas› Fuar ve Kongre
Merkezi - Adana
n Tarih : 6 – 9 Mart 2008
n Fuar Ad› – Konusu : WATECO 2008 - 3.Su, At›k
Su, Çevre Teknolojileri,
Altyap› ve Tesisat
n Yer : Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi – ‹stanbul
n Tarih : 6 – 9 Mart 2008
n Fuar Ad› – Konusu : Autoequip 2008 Otomotiv
Yan Sanayi
n Yer : Uluslararas› ‹zmir
Fuar Alan› - ‹zmir
n Tarih : 13 - 16 Mart 2008
n Fuar Ad› – Konusu : Yap›da Yeni Ürünler
n Yer : ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy - ‹stanbul
n Tarih : 13 - 16 Mart 2008
n Fuar Ad› – Konusu :
LIGHTECH'08 - Ayd›nlatma, Tesisat, Elektrik,
Proje ve Bina Otomasyon Teknolojileri
n Yer : ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy – ‹stanbul

