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Bu sayım ızın Dosya bölümünde Sakarya Üniversi

tesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. 

Mehmet Barca'nın "Stratejik Yönetim Düşüncesinin 

Gelişim i" başlıklı yazısını yayınlıyoruz. Prof. Barca, 

yönetim konusunda son yirm i y ıld ır giderek yaygın

laşan stratejik yönetim anlayışının çeşitli yaklaşım la

rını, tarihsel bir bakış açısıyla ele alarak kapsamlı bir 

biçimde değerlendiriyor.

Dünyada küreselleşme eğilim inin artmasıyla birlikte 

yabancı sermaye hareketlerinde de çok hızlı bir artış 

oldu. Bu artıştan, gelişen ülkeler de önemli bir pay a l

dılar. Yabancı sermaye yatırım ları, özellikle doğrudan 

yabancı sermaye yatırım ları, tasarruf açığı olan geli

şen ülkelerin ekonomik büyümesini de olumlu etkiledi. 

Bu sayım ızın Büyüteç bölümünü İstanbul Üniversitesi 

İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gülden Ülgen 

yazdı. "Dünyada ve Türkiye'de Yabancı Sermaye Ya

tırım larının Etkileri" başlıklı yazısında Prof. Ülgen ya 

bancı sermaye yatırım larının ekonomik kalkınma için 

taşıdığı önemi vurgulayarak son yıllarda tüm dünyada 

artan yabancı sermaye yatırım larının gelişen ülkeler 

için sağladığı fırsatları ve getirdiği riskleri değerlen

diriyor.

Bu sayım ızın söyleşisini Ankara'yı Fosforlu Cevriye 

oyunu ile ziyaret eden değerli tiyatro sanatçısı Gülriz 

Sururi ile yaptık. Sururi, televizyon dizileri ve yarışma 

programlarının etkisiyle değişen seyirci tercihlerinin 

tiyatro üzerindeki etkilerini değerlendirdiği söyleşis in

de tüm olumsuzluklara karşın son yıllarda Türk tiya t

rosunun önemli bir gelişme gösterdiğini belirtiyor.

naci.canpolat@aso.org.tr
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Editorial
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Investment Discount of One 
Hundred Percent for Year 2009

Nurettin ÖZDEBIR
THE CHAIRMAN OF THE BOARD 

OF DIRECTORS OF ACI

Results for March of the “Status Assessment and Expectations in Ankara In
dustry” questionnaire held regularly by our chamber among its members de
monstrate that shrinking in Ankara industry is ongoing in March as well. Accor
ding to the questionnaires; rate of the members who report decreased production 
in March in comparison with December increased by 1,5 up to 54,4 %, the rate 
of those reporting decreased domestic sales increased by 3,3 up to 60,2 %, and 
finally those reporting decreased importation by 0,7 up to 49,3 %. Our members 
make efforts to revive the recessing demands by discounting prices: The rate of 
the members reporting decreased prices of goods increased by 4,3 up to 28 %; but 
the amount of their stock is still increasing. The rate of those reporting swelling 
stocks increased by 2,7 up to 26,8 % finally. As a consequence of all these negati
ve changes, decrease of employment in Ankara industry is going on, and the rate 
of the members reporting decreased employment increased by 1,3 in comparison 
with December up to 35,9 %. The only positive implication in overall industry 
of Ankara despite such a negative picture is decreased rate of those reporting 
decreased orders by 7,8 down to 58,1 %. Overall status in Ankara industry is not 
different from industry in the rest of the country.

In industrial production, the decline which was started in August previous year 
is still ongoing. However, the decline in production is not the same in all sectors. 
The decline in capital goods is much more than all the other sectors. Production 
of capital goods decreased by 45,1 % in January, 44,5 % in February, 42,2 % in 
March in comparison to the previous year. The sharp decrease in capital goods 
indicate that investments in Turkey are on the brink of ceasing.

VAT-SCT deduction offered by ASO (Ankara Chamber of Industry) resulted 
in revival in consumption demand, though partially. Now it is time to increase 
investment expenditures. Bearing in mind that production and employment can 
be increased by means of investment only, prior goal of the policies promoting 
production and employment must be to increase investments. Investment disco
unts of one hundred per cent applicable primarily to the investments in 2009 is 
expected to boost investment expenditures. There are some industrialists who are 
willing to make investment despite the global crisis but delay their decision due to 
the uncertainties. In the event of investment discount of one hundred per cent for 
investments to be made in 2009, such decisions of investment will be implemented 
earlier, and the increase in investment expenditures will contribute to improve
ment of economy by ceasing the loss in production and employment.

The global crisis pushed our industry into a deep depression. Now we are loo
king forward to the hand to be stretched to us. We do not need anybody to pull us, 
we are capable of climbing up. The only thing we need is a hand to be given to us. 
This would be investment discount of one hundred per cent only.

I



Başyazı

I 2009 Yılı İçin Yüzde Yüz 
Yatırım İndirimi

Nurettin ÖZDEBİR
ASO YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Odamızın üyelerimiz arasında düzenli olarak gerçekleştirdiği “Ankara Sana
yiinde D urum  Tespiti ve Beklentiler” anketinin M art sonuçları, Ankara sanayi
inde daralmanın M art ayında da devam ettiğini ortaya koymaktadır. Anketimiz
de, M art ayında Aralık ayına göre üretim lerinin azaldığını belirten üyelerimizin 
oranı 1,5 puan artarak yüzde 54,4’e, iç satışların azaldığını belirtenlerin oranı 3,3 
puan artarak yüzde 60,2’ye, ithalatın azaldığını belirtenlerin oranı 0,7 puan arta
rak yüzde 49,3’e yükselmiştir. Üyelerimiz, fiyatlarını indirerek duran talebi can
landırmaya çalışmaktadır: Üyelerimiz arasında ürün  fiyatlarının azaldığını be
lirtenlerin oranı 4,3 puan artarak yüzde 28’e yükselmiş ancak fiyat indirimlerine 
rağm en stoklar artmaya devam etmiş, stoklarının arttığını belirtenlerin oranı
2,7 puan artarak yüzde 26,8’e yükselmiştir. T üm  bu olumsuz gelişmeler sonucu 
Ankara sanayiinde istihdam kaybı devam etmiş, istihdam ın azaldığını belirten 
üyelerimizin oranı Aralık ayına göre 1,3 puan artarak yüzde 35,9’a yükselmiştir. 
Bu olumsuz görünüm  içinde Ankara sanayiinden gelen tek olumlu sinyal, yeni 
siparişlerin azaldığını belirtenlerin oranının 7,8 puan gerileyerek yüzde 58,1’e 
düşmesidir. Ankara sanayiinin durum u tüm  sanayimizden farklı değildir.

Sanayi üretim inde, geçen yılın Ağustos ayında başlayan düşüş devam etm ek
tedir. Ancak, üretim deki düşüş her sektörde aynı değildir. Sermaye malı ima
latındaki düşüş tüm  diğer sektörlerden çok daha fazladır. Sermaye malı imalatı, 
bir önceki yılın aynı ayına göre Ocak ayında yüzde 45,1, Şubat ayında yüzde 44,5, 
M art ayında da yüzde 42,2 düşüş gösterm iştir. Sermaye malı imalatındaki yük
sek oranlı düşüş, ülkemizde yatırımların durm a noktasına geldiğini gösterm ek
tedir.

ASO olarak önerdiğimiz KDV-ÖTV indirim leri tüketim  talebinde kısmen 
de olsa bir canlılık yaratmıştır. Şimdi sıra yatırım harcamalarını arttırmaya gel
miştir. Yatırım yapmadan üretim i ve istihdamı arttırmak m üm kün olmadığına 
göre üretim i ve istihdam ı teşvik politikalarının öncelikli hedefi yatırımları art
tırmak olmalıdır. Yatırımları arttırm ak için öncelikli olarak 2009 yılında yapılan 
yatırımlara yüzde yüz yatırım indirimi uygulanması, yatırım harcamalarını can
landıracaktır. Küresel krize rağmen yatırım yapmak isteyen ancak belirsizlikler 
nedeniyle yatırım kararlarını erteleyen sanayiciler vardır. 2009 yılında yapılacak 
yatırımlara yüzde yüz yatırım indirimi getirilmesi halinde bu yatırım kararları 
öne çekilecek ve yatırım harcamalarındaki artış, talepteki ve istihdamdaki kaybı 
frenleyerek ekonominin toparlanmasına katkı sağlayacaktır.

Küresel kriz, sanayimizi derin bir kuyuya atmıştır. Şimdi, bize uzatılacak bir 
ip bekliyoruz. Kimsenin bizi çekmesine gerek yok, biz kendimiz tırmanırız. Ye
ter ki bir ip uzatılsın. Bu ip, yüzde yüz yatırım indirimidir.



Ankara Sanayi Odası 
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Şimdi Reel Sektörü Yeniden Yapılandıracak, 
Onun Rekabet Gücünü Yükseltecek, Yatırım 
Ortamını İyileştirecek Reformlara ve Yasalara 
Sıra Gelmiştir

NURETTİN OZDEBIR
ASO YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Sayın Başkan, değerli Meclis üyeleri, basın ım ızın değerli tem silc i
leri; hepinizi şahsım  ve Ankara Sanayi Odası Yönetim  Kurulu adına 
saygıyla selam lıyorum . Ekonom ik gelişm eler üzerine konuşmama 
başlamadan önce m üteşebbis heyetim ize, 1. ve 2. O rganize Sanayi 
Bölgeleri'n in yönetim lerine gösterm iş o ldukları güven için çok te 
şekkür ediyorum . B izler de her zaman bu güvene lay ık  olm aya ve 
elim izden geldiği kadar da şeffaf olmaya çalışıyoruz.

Değerli Meclis üyeleri, finansal p iyasalardaki krizin, küresel 
ekonom i üzerindeki baskısı devam  etm ektedir. IMF, 2009 yılı kü
resel ekonom i büyüm e hızı tahm inin i
1.7 puan düşürerek binde 5'e çekm iş
tir. 2009 yılında gelişm iş ekonom ilerin 
yüzde 2 küçüleceğin i, gelişen ekonom i
lerin yüzde 3,3 oranında büyüyeceğini 
ve dünya ticaretin in 2009 yılında yüzde
2.8 dara lacağın ı, 2010 yılında ise küre
sel ekonom ide toparlanm a başlayacağ ı
nı ve küresel ekonom inin 2010 yılında 
yüzde 3 büyüyeceğin i tahm in e tm ekte
dir. Bu tahm in le re göre 2010 yılında ge
lişm iş ekonom iler yüzde 1,1 büyürken, 
ge lişm ekte olan ekonom iler de yüzde 
5 büyüyecekler. 2010 yılında dünya t i
caretin in de 2009 yılına göre yüzde 3,2 
büyüyeceği tahm in edilm ektedir.

2009 yılının zor 
geçeceğini hepimiz 
biliyorduk. Yılın 
ilk aylarına ilişkin 
veriler bu kaygımızı 
doğrulamaktadır.
Tüm dünyada 
olduğu gibi bizde de 
sanayi üretimi hızla 
düşmektedir. Ancak, 
sanayi üretimindeki 
düşüşü bir önceki ayla 
kıyasladığımızda düşüş 
hızının yavaşladığını 
görüyoruz.

Değerli Meclis üyeleri, 2009 
yılın ın zor geçeceğini hepim iz 
biliyorduk. Yılın ilk aylarına 
ilişkin verile r bu kaygım ızı 
doğru lam aktad ır. Tüm dün-
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K V » a s o m ec lis  I

Kurulan ve kapanan şirket sayısındaki düşüş hala devam etmektedir. Bu, yaşamakta 
olduğumuz ekonomik sıkıntının, krizin yalnız ithal bir kriz olmadığını, Türk ekonomisinin 
2006’dan beri böyle bir krize doğru hazırlandığının ve dibe yaklaştığımızın da bir 
işaretidir.

yada olduğu gibi bizde de sanayi üretim i hızla düşm ektedir. Ocak 
ayında toplam  sanayi üretim i bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
21,3 düşmüştür. Üretim ; im alat sanayiinde yüzde 24,2, e lektrik-gaz 
ve sıcak su buharında yüzde 6, m adencilik sektöründe de yüzde 3,9 
aza lm ıştır. Ancak, sanayi üretim indeki düşüşü bir önceki ayla k ı
yaslad ığ ım ızda düşüş hızının yavaşlad ığ ın ı görüyoruz. A ra lık  ayında 
üretim  bir önceki aya göre yüzde 15 düşerken, bu oran Ocak ayında 
yüzde 5'e gerilem iştir. Şubat ayı kapasite kullanım  oranları d ikkate 
alın ırsa Şubat ayında sanayi üretim inin, Ocak ayı düzeyine çok ya 
kın ya da az da olsa biraz üstüne çıkm ası mümkün gözükm ektedir. 
Şubat ayında im alat sanayiinde kapasite kullanım  oranı Ocak ayı ile 
aynı düzeyde, yüzde 63 olarak gerçekleşm iştir.

Özel sektör im alat sanayiinde kapasite kullan ım  oranı ise Şubat 
ayında, Ocak ayına göre binde 6 yükse le rek yüzde 63,6 olmuştur. 
Bu ge lişm eler A ra lık  ve Ocak aylarında yaşanan sert düşüşlerin artık 
durma noktasına geld iğ in i, en azından bu düşüşün ivmesin in çok 
azald ığ ın ı gösterm ekted ir. Önüm üzdeki aylarda sanayi üretim inde

İşs iz lik  O ra n ı (%)

bir önceki yılın aynı ayına göre 
karşılaştırm a yapıld ığ ında yine 
yüksek oranlı düşüşlerin de
vam  ettiğ in i göreceğiz ancak 
sanayi üretim i açısından en 
kötü dönem in geride kaldığını 
söy leyeb ileceğ im izi düşünü
yorum . Tabii bütün dünyada 
ticaret hacm inin şişen balon 
gibi büyüm esiy le im alat sana
yiinde de kapasite artışları çok 
olm uştur. Ş im di dünyanın da
ralm asıy la beraber, ticaret ha
yatı daha alt bir seviyeye nak
led ilm iştir ve burada yatay bir 
sey ir eğ ilim i gösterm ektedir.

Ancak işs iz likteki artış bir 
süre daha devam  edecektir. 
Hepinizin bildiği gibi işs iz lik  
rakam ları daha sonradan ge
len öncü rakam lar içerisinde 
sayılm ayan istatistik lerden
dir. Kasım -A ra lık-O cak ay la rı
nı kapsayan A ra lık -2008 dö
nem inde işsiz lik  oranı, A ra lık  
-2007 dönem ine göre 3 puan 
arta rak yüzde 13,6 olmuştur. 
Önüm üzdeki dönemde işgücü
ne katılım  açısından, artçı ra
kam lar olduğunu söylediğim , 
işini kaybedenlerin sayısındaki 
artışın devam ıyla beraber bu 
sayının artacağı bek lenm ekte
dir. A ra lık  dönem inde Türkiye 
genelinde işsiz sayısı geçen 
yılın aynı dönem ine göre 838 
bin kişi arta rak 3 m ilyon 274 
bin kişiye yükselm iştir. Kent
sel yerlerde işs iz lik  oranı 3,2 
puanlık artışla yüzde 15,4, 
kırsal kesim de ise 2,6 puan
lık artışla yüzde 10,7 o lm uş
tur. Genç nüfusta işsiz lik  oranı 
yüzde 20,6'dan yüzde 25,7 'ye 
yükse lm iştir. Gerek genç nü
fus gerekse kentsel nüfustaki 
bu işs iz lik  oranların ın artm ış 
o lm asıy la adeta iş arayan her 
dört gencim izden birinin iş
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bulduğu, üçünün ise bulamadığı bir dönemden geçiyoruz. Bu ne
denle sosyal etk ileri açısından buna da d ikkat etm em iz gerekir.

Değerli Meclis üyeleri, dış ticaret hacm indeki gerilem e devam  e t
m ektedir. Ocak ayında ihracat yüzde 25,7 aza larak 7,9 m ilyar dolar, 
ithalat yüzde 43,3 aza larak 9,3 m ilyar dolar, dış ticaret açığı ise 75,9 
aza larak 1,4 m ilyar do lar olm uştur. 2008 Ocak ayında yüzde 65 olan 
ihracatın ithalatı karşılam a oranı 2009 Ocak 
ayında yüzde 85'e yükse lm iştir.

Tabii biz Oda o larak TÜİK'in aç ık lam ış o l
duğu resm i verile ri kullan ıyoruz. Ancak, bir 
öncü rakam  o larak Şubat ayında cari açığın 
281 m ilyon dolar fazla verd iğ in i de hepim iz 
b iliyoruz. Cari açık, Türk iye ekonom isin in 
yum uşak karın larından b iris id ir ancak bu 
açığın bu şekilde çok hızlı kapanm ası, hatta 
cari fazla verm esi de ekonom inin çok hızlı 
bir şekilde küçüldüğünün, yavaşlad ığ ın ın , 
hatta durduğunun bir işaretid ir. H atırla
yabild iğ im  kadarıyla Türkiye bir tek 2001 
krizinde cari fazla verm iş, takip eden y ıl
larda ise hep cari açıkla büyüm esin i sü r
dürm üştür. Bu, ithalatın çok hızlı bir şekilde

düşmesinden ve ihracatım ızın 
da ithalata dayalı olmasından 
kaynaklan ıyor. İhracat rakam 
larının ve yurtiç indeki talebin 
düşm esiyle beraber itha latı
m ız da düştüğü için cari açık 
Şubat ayında cari fazla o larak 
gerçekleşm iş durumda.

Değerli Meclis üyeleri, reel 
kesim  güven endeksi A ra 
lık ayında yüzde 52,3 'te dip 
yaptıktan sonra Ocak ay ın 
da 59,4 'e, Şubat ayında da 
62,6 'ya yükselm iştir. Reel 
kesim  güven endeksinde
ki bu iy ileşm e umut veric id ir 
ancak yeterli değild ir. Çünkü 
nötr olan rakam  -100'ün üzeri 
iy im ser, 100'ün altı kötüm ser
dir- kötüm serliğ in her geçen 
gün azalm akta olduğunu gös
term ekte.

Şirket, kooperatif ve 

ticaret ünvanları

Şubat Ocak-Şubat

2008 2009

Değişim

(%) 2008 2009

Değişim

(%)

Şirketler ve kooperatifler

Kurulan 4 900 3 392 -30,8 10 901 7 312 -32,9

Kapanan 834 787 -5,6 2 474 2457 -0,7

Ticaret Ünvanlı İş yerleri

Kurulan 4 741 4 068 -14,2 9 455 8 487 -10,2

Kapanan(*) 4 516 2 479 -45,1 8 256 5 397 -34,6

Kurulan ş irket sayısındaki 
düşüş hala devam  etmektedir. 
Şubat ayında kurulan şirket 
ve kooperatif sayısı geçen y ı
lın aynı ayına göre yüzde 30,8 
aza lm ıştır. Ancak kapanan ş ir
ket sayısında da yüzde 5,6 'lık  
bir düşüş vard ır. Bu da iki şeyi 
ifade etm ektedir. Bir; yaşa 
makta olduğum uz ekonom ik 
s ık ın tın ın , krizin ya ln ız ithal 
bir kriz olm adığ ın ı, Türk eko
nom isinin zaten 2006'dan beri 
böyle bir krize doğru hazırlan
dığının bir göstergesi. İki; dibe 
yak laştığ ım ızın  bir işareti.
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EiKII a s o m ec lis  I

Tüketici güven endeksindeki yükse lm e devam etm ektedir. Kasım 
ayında 68 ,88  ile en düşük noktasına gerileyen tüketici güveni, A ra lık  
ayında 69,9 'a, Ocak ayında 71,56 'ya, Şubat ayında ise 74,01 'e yük 
selm iştir. Bu bizim için son derece önem li çünkü piyasadaki hareketi 
ve en büyük harcam ayı yapan hane halkının davran ışların ı etkileyen 
bir gösterge. Ancak nötr alanın hala 100 olduğunu unutm ayalım . 
Yaln ız bu koşullarda da tüketic ilerde ciddi bir düzelm e eğilim i içeri
sinde olduğumuzu görüyoruz.

Enflasyondaki düşüş de devam  etm ektedir. Şubat ayında TÜFE 
binde 34 düşerken, ÜFE yüzde 1,17 artm ıştır. Şubat ayında y ıllık  
enflasyon TÜFE'de yüzde 7 ,73 'e, ÜFE'de ise yüzde 6 ,43 'e gerilem iş
tir. Bu noktada d ikkat etm em iz gereken, tüketici fiyatların ın binde 
34 düşerken, üretici fiyatların ın 1,17 oranında artm asıd ır. Burada, 
yavaş yavaş tükenm ekte olan stokların  yerine yen ilerin in , yeni f i
yatlarla , yeni kurlarla konulm asından kaynaklanan bir m aliyet a rtı
şın ın, üretici fiyatlarına yansım aya başlam asın ın bir etken olduğunu 
düşünüyorum .

Değerli Meclis üyeleri, ge
çen Meclis konuşm am da eko
nom inin serbest düşüşte o ldu
ğunu söylem iştim . Biraz önce 
sizlere sunduğum ekonom ik 
verilerden bazıları ekonom ide
ki kötüye gidişin hız kestiğ ine 
ya da serbest düşüşün sona 
erd iğ ine ilişkin bazı işaretler 
veriyor. Daha fazla düşecek 
yerim iz de herhalde kalmadı. 
Ancak, küresel ekonom ideki 
risk le r devam etm ektedir. İçe
ride de çeşitli risklerin varlığ ın ı 
göz ard ı edem eyiz. Bu neden
le son aylarda hem reel kesim 
güveninde hem de tüketici gü
venindeki yükse lm eleri besle
yecek yeni tedb irle r a lınm a lı
dır. Bu tedbirlerin  başında IMF 
ile anlaşm a konusundaki be
lirsizliğ in g iderilm esi ge lm ek
tedir. Hüküm et kanadından 
yapılan aç ık lam alar IMF ile bir 
anlaşma yap ılacağ ı yönünde
dir. Bu işin fazla uzatılmadan 
bir sonuca bağlanm ası ekono
m ideki belirsiz liğ in azalm asına 
önem li b ir katkı sağlayacaktır.

Son ekonomik veriler, 
ekonomideki kötüye 
gidişin hız kestiğine 
ya da serbest düşüşün 
sona erdiğine ilişkin bazı 
işaretler veriyor. Ancak, 
küresel ekonomideki 
riskler devam 
etmektedir. İçeride de 
çeşitli risklerin varlığını 
göz ardı edemeyiz. Bu 
nedenle son aylarda hem 
reel kesim güveninde 
hem de tüketici 
güvenindeki yükselmeleri 
besleyecek yeni 
tedbirler alınmalıdır. Bu 
tedbirlerin başında IMF 
ile anlaşma konusundaki 
belirsizliğin giderilmesi 
gerekmektedir.
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Değerli Meclis üye leri, b ild i
ğ in iz gibi Ankara Sanayi Oda
sı o larak kısa çalışm a süresi ve 
ödeneklerin artırılm asın ı öner
m iştik. Bu önerim iz 4-5 ay lık  bir 
gecikm eyle kabul edildi. Ancak, 
uygulama son derece yavaş ile r
lem ektedir. S ize bazı rakam 
lar verm ek istiyorum , Kasım- 
2008'den 6 Mart 2009'a kadar 
1501 firm a, 135 bin 23 kişi için 
kısa çalışm aya başvurm uş. 131 
firm anın talebi kabul edildi ve 
bunun karşılığ ı o larak 18 bin 442 
kişi kısa çalışm a ödeneğinden 
yararlandı. 49 firm anın 4 bin 304 
işçiye tekabül eden başvurusu 
reddedild i, 76 firma bu ta lep le 
rinden vazgeçti, 1245 firmanın 
talebi ise inceleniyor. Tabii bu gibi tedb ir
lerin çok hızlı b ir şekilde alınm ası ve uygu
lanm ası, karar veric ile rin  burada biraz es
nek davranm ası, yapacakları incelem e ve 
denetim lerin i bu uygulam aya başladıktan 
sonra yapm aları daha faydalı olur. Umarız 
ki ça lışan larım ız kriz bitmeden bu kısa ça 
lışma ödeneğinden istifade etm e hakkına 
sahip olurlar.

BDDK yönetimi ve 
ekonomi yönetimi 
bankacılık sisteminde 
rahatlamaya yol açan 
“karşılık yönetmeliğimin 
değiştirilmesi yönündeki 
önerimizi kabul ederek 
uygulamaya koymuştur. 
Ancak, yeniden 
yapılandırılan borçların 
birinci sınıfa yükseltilmemesi 
bir eksikliktir. Bu eksikliğin 
giderilmesini diliyoruz.

Değerli Meclis üyeleri, bundan bir süre 
önce KDV, ÖTV tatille ri yap ılm ası öneri
m izi Maliye Bakanım ıza iletm iş ve ondan 
konuyla ilg ilenm e sözü a lm ıştım . Bunun 
bir işareti o larak bugün otom otivde ve 
beyaz eşyada ÖTV indirim i uygulamasın ı 
m em nuniyetle karşılıyoruz. Gelen ilk  so
nuçlar da uygulam anın başarılı olduğunu 
gösteriyor. Hatta bazı arabalar için Nisan
ayından Mayıs ayına üç ay sonrasına kadar gün ler verild iğ i bilgileri 
gelmekte. Devlet ÖTV ind irim inde bir ge lir kaybına uğram am ıştır. 
Zaten ertelenen bir harcam ayı öne çekerek hem ÖTV hem de KDV 
gelirlerin i artırm ıştır. Bu araçların piyasada dolaşm ası da en büyük 
vergi geliri olan akaryak ıt üzerindeki verg ilerden istifade edilmesini 
sağ layacaktır. Ş im di benzer KDV tatille rin in  b irer ay lık  sürelerle ön
ceden açıklanm adan, beklenti tuzağı yaratılm adan d iğer sektörlerde 
de uygulanm ası önerim izi tekrarlıyoruz.

Sayın Başkan, değerli Meclis üyeleri; BDDK ve ekonom i yönetim i 
bankacılık  sistem inde rahatlam aya yol açan "ka rş ılık  yönetm eliğ i"n in 
değiştirilm esi yönündeki önerim izi kabul ederek uygulam aya koy
muştur. Ancak, yeniden yapılandırılan  borçların birinci sın ıfa yükse l
tilm em esi b ir eksik liktir. Bu eksik liğ in g iderilm esin i diliyoruz. İk in 
ci s ın ıf risk grubuna alınan firm alar, yakın izlem ede olan firm alar 
anlam ına geliyor. Ben bunun anlam ını tam kavram am ıştım . Ancak, 
bankacılarla daha sonra yapm ış olduğum konuşmada yakın iz lem e
deki firm aların  bankacılık  açısından "Ben alacağım ı tahsil edeyim , 
ondan sonra ne sen bana selam  ver ne ben seni görey im ." an la 
m ına geldiğini daha sonradan öğrenm iş bulunuyorum . Bu hatanın

da behemehal düze ltilm e
si lazım , şu anda içinde 
bulunduğumuz ekonom ik 
şartla r işletm elerin kendi 
beceriksizlik lerinden değil, 
dünya konjonktürünün 
getirm iş olduğu şartlardan 
dolayı o luşm akta, bunun 
yükünün ise bu firm a la
rın s icillerinde leke olarak 
ve modern finansman im 
kanlarından istifade e tm e
lerini enge lleyecek şek il
de ceza landırılm ası da bir 
haksız lık  olacaktır.

Bankacılık  ve reel sek
törü yakından ilgilendiren 
diğer b ir konu da kred ile
rin geri çağrılm ası konu
sudur. Biz Ankara Sanayi 

Odası o larak bugüne kadar 
bu konuda da büyük bir çaba 
sergiledik. B irçok oda bu ko
nunun daha farkında değilken 
biz bunu gündem e taş ıd ık  ve 
bununla ilgili gerekli düzen le
melerin yap ılm ası için ça lıştık 
ve BDDK nezdinde bu haksız 
uygulam alara elim izden ge l
diği kadar mani olmaya ça lış
tık. Ancak, eğer yeni tedb irler 
alınm azsa önüm üzdeki dö
nemde kredilerin geri çağrıl
m aların ın daha da hızlanacağı 
görülm ekted ir. Ekonom ik kriz, 
bankalara verilen tem inatların  
değerini düşürmüştür. Banka
lar şimdi kredi m üşterilerinden 
ya ek tem inat isteyecekler ya
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da verilen kredileri düşük tem inata göre daha küçük bir oranda ye 
n ileyecek ya da hiç yen ilem eyeceklerd ir. Bu durumun önüne geç
m ek için ekspertiz raporlarına göre değil, tem inatların önceki değer
lerine göre kredilerin yen ilenm esin in önü açılm alıd ır. Bu konuda dün 
akşam  radyoda, te levizyonda duyduğum  kadarıyla -bugün sabah 
da vard ı- iki kamu bankası, Halk Bankası ve Z iraat Bankası'n ın bir 
öncü adım attık ları ve Yönetim  Kurullarında bu doğrultuda kararlar 
o luşturdukların ı duyduk. İnşallah bunun bizleri m ağdur etm eyecek 
şekilde b ir an evvel uygulam aya konulm asın ı tem enni ediyoruz. Aksi 
takd irde ek tem inat getirem eyen kredi m üşterilerin in kredi borçları 
için karşılık  ayrılm ak zorunda kalınacak ve bankaların bilançolarını 
da o lum suz yönde etkileyecektir.

Değerli Meclis üyeleri; sizlerin huzurunda Ankara Sanayi Odası 
o larak yapm ış o lduğumuz bazı önerileri b ir kez daha tekrarlam ak 
istiyorum .

2009 yılında yap ılacak yatırım lara m ahsus o lm ak üzere yüzde 
100 yatırım  indirim i uygulam ası getirils in . İlerideki y ıllarda mahsup 
ed ilm esine olanak tanınsın. Şu anda hala yatırım a devam  etm ek 
m ecburiyetinde olan, yatırım  yapab ilm e kabiliyeti olan firm alarım ız 
var. F iyatların dibe vurduğu bir ortam , yatırım  için son derece uygun 
bir ortamdır. Bugün 2009 yılı içinde piyasaların canlanm asın ı, p iya
saya hareket getirilm esin i, para enjekte etm esin i istiyorsak, yatırım  
yapab ilm e şansı olan işletm elerin de bu şansların ı nakdin kra llığ ın 
dan vazgeçerek yatırım a dönüştüre
bilmeleri için cazip hale getirm em iz 
lazım . Onlara 2009 yılı içerisinde re 
alize ettik leri, faturasın ı a ld ık ları her 
yatırım  için yüzde 100 yatırım  indirim i 
tan ınm ası ve 2009'a m uhtem eld ir ki 
bunlar m ahsuplaşılam ayacak. Ancak 
2010'da, 2011'de, 2012'de, ne zaman 
firma kar ederse o zaman bu ya tır ım 
larını ind irm ek suretiy le bu avantajı 
ku llanabilm e im kanların ın onlara sağ 
lanması lazım.

Başta belediye ler, hastaneler ve 
ün ivers ite ler o lm ak üzere tüm  kamu

Ankara Sanayi Odası olarak kısa 
çalışma süre ve ödeneklerin 
artırılmasına yönelik önerimiz, 4-5 
aylık bir gecikmeyle kabul edildi. 
Ancak, uygulama son derece 
yavaş ilerlemektedir. Umarız ki 
çalışanlarımız kriz bitmeden bu 
kısa çalışma ödeneğinden istifade 
etme hakkına sahip olurlar.

kuruluşları özel sektöre olan 
borçların ı hemen ödem eli
dir. Bunun için dörtte bir aç ı
lan ödemelerin hatta yüzde 
50'den daha fazlasın ın belki 
serbest b ırak ılm asıy la bu b irik 
m iş borç stokların ın eritilm esi, 
hem piyasaların canlanm ası 
açısından hem de firm aların 
m ağduriyetlerin in önüne ge
çilm esi için faydalı olacaktır.

Kamu altyapı ya tır ım la rın 
daki KDV oranı yüzde 8 'e çe
kilmeli ve ödeneklerin aç ılm a
sı da öne çekilm elid ir. Ö ze llik 
le kamu kendi yapm ış olduğu 
yatırım  harcam alarında yüzde 
18 KDV ödem ektedir. Yani, 18 
lira ödeyip 100 lira lık  hizmet 
satın a lm akta, bu cebinden 
çıkarttığ ı parayı d iğer cebine 
koymakta. Halbuki biz bura
daki KDV oranını yüzde 8'e 
ind irirsek, o zaman daha fazla 
yatırım  yapab ilm e, yani p iya
sadaki a ltyapı m üteahh itle
rinin daha fazla iş yapabilm e 
im kanı olacak. Bu da yans ı
m alarıy la beraber ekonom iye 
bir can lılık  getirecektir.

Dahilde işleme rejim inde 
yerli firm alar a leyh inde olan 
hüküm ve uygu lam alar ka l
d ırılm a lıd ır ve m üm künse bu, 
ithalata sağlanan avantajlara 
yak la ştır ılm ak suretiy le ka ld ı
rılm alıd ır. D iğer tarafı k ısarak 
zaten ithalata dayalı olan ih 
racatım ızı daha da zorlaştır
m am am ız lazım . Çünkü ih ra
catım ız her geçen gün dara l
maktadır. İhracatım ızın önünü 

tıkayarak değil, yerli 
üreticinin önünü aça
cak şekilde bu düzen
lem elerin yap ılm asın ı 
tavsiye ediyoruz.

İstihdam  verg ilerin in 
düşürülm esi ve belli bir 
süre taksitlend irilm esi 
yerinde olacaktır.

Kamu ihalelerinde 
öze llik le belediye alım- 
larında yerli malı alım- 
ları sağ lanm alı, Devlet
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Seçim sonuçlarının şimdiden milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçim sonuçları ne 
olursa olsun seçimlerden sonra siyasetin esas gündemimiz olan ekonomiye odaklanması 
gerekmektedir.

Malzeme Ofisi'n in de bu kapsamda yerli malı satm ası gerekm ekte
dir. Dünyada korum acılığ ın bu kadar arttığ ı ve bütün ülkelerin bu tür 
tedbirleri aldığı b ir dönemde devletin b ir m ağazasının ithal ürünler 
satm ası ve bu ithal ürünleri de İller Bankası aracılığ ıy la kredilen- 
d irm esi şu an için çok m antıklı gelm iyor, bu durum bir an evvel 
düzeltilm elid ir.

Kamu ihale lerinde Sanayi ve T icaret Bakanlığ ı'n ın verdiğ i garan
ti belgesine rağmen tem inat mektubu istenm esi uygulam asına son 
verilm elid ir. Zaten kredi lim itlerin in son derece dara ld ığ ı, zorlaştığ ı 
b ir dönemde bir de tem inatlarla , gayri nakdi tem inatlarla  bu kredi 
lim itlerin in bağlanm ası uygun bir şey değild ir. Zaten firm alarım ız 
çeşitli taahhütlerin i Sanayi Bakanlığ ı'na yapm akta ve oradan bir ga
ranti belgesi alm akta. Bu garanti belgesinin ibraz ed ilm esiy le ekstra 
tem inatların  istenm esine öze llik le mal alım larında gerek olmadığı 
inancındayım , bu konudaki düzenlem enin de acilen yapılm ası ge
rekir.

Bunun dışında firm alarım ızın  190 no'lu hesapta bekleyen KDV 
alacakları, devlete olan SSK  prim ve vergi borçlarına mahsup ed il
sin. Firmaların bu KDV alacakların ın bankalarca tem inat o larak ka
bul edilm esin in önü açılsın. Ö zellik le yatırım  yapm ış olan firm aların 
veya yüklü mal alım ıyla yüklü stoklarla krize yaka lanm ış olan fir
m alarım ızın hesaplarında ind irilecek KDV m iktarları ciddi rakam lar 
tu tm aktad ır. Bunlar özel sektörün devlete peşinen ödem iş olduğu 
verg ile r ve devletten olan reel a lacaklarıd ır. Bunların öncelikli o larak 
devlete olan SSK , vergi borcu gibi yerle re m ahsup laştırılm ası im ka
nının sağlanm ası, bunların artanların ın tem inat o larak bankalarca 
kabul edilm esi için b ir yol bu lunm ası, m üm künse bunların dönem 
sonlarındaki bakiye lerin in iade ed ilm esi, içinde bulunduğumuz dö
nemde iş letm elerim iz açısından taze bir kan olacaktır.

Başta Para Politikası Kurulu ve BDDK o lm ak üzere tüm kurullarda 
ve kamu bankaların ın yönetim  kurullarında reel sektör tem silc ile-

rinin yer a lm ası önerim izi bir 

kez daha tekrarlıyorum . G e

rek Merkez Bankası'n ın k riz

den önceki davran ışlarında 

gerekse şu anda banka larım ı

zın yönetim  kurulların ın bizi 

a lg ılam alarında, bizim  dert

lerim izi, çektiğ im iz sıkıntıyı 

oralara aktaracak, o kararlar 

içerisinde bizi de düşünen in 

sanların o labileceği reel sektör 

tem silc ilerin in  de bu kuru lla r

da yer alması gerektiğ ine ina

nıyorum.

Değerli Meclis üyeleri, bu 

Pazar sandığa gidecek ve yerel 

yönetim ler için oy ku llanaca

ğız. Ş imdiden seçim sonuçları

nın m ille tim ize hayırlı olmasını 

d iliyorum . Seçim  sonuçları ne 

olursa olsun seçim lerden son

ra siyasetin esas gündem im iz 

olan ekonom iye odaklanm ası 

gerekm ektedir. 2001 krizinde 

bankacılık  kesim ini yeniden 

yap ıland ıracak tedb irle r a lın 

m ış, yasal düzen lem eler y a 

pılm ış ancak bu süreçte reel 

sektör ihmal ed ilm işti. Ş imdi 

reel sektörü yeniden yap ılan 

d ıracak, onun rekabet gücünü 

yükse ltecek, yatırım  o rtam ı

nı iy ileştirecek reform lara ve 

yasalara sıra gelm iştir. Biz bu 

konuda hem iktidarın hem de 

muhalefetin yapıcı b ir işbirliği 

ve m utabakat içinde konuya 

eğilm esin i ve krizin m a liye

tini düşürecek, reel sektörü 

güçlendirecek reform lar için 

önyarg ıs ız b ir b içim de işbirliği 

yapm aların ı diliyoruz. Bu duy

gu ve düşüncelerle konuşm a

ma son veriyor, hepinizi say

gıyla selam lıyorum .
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Enflasyondaki Görünüm ve İç Talepteki 
Durgunluk, Merkez Bankası’nın Faiz İndirimlerine 
Devam Etmesi Gerektiğini Göstermektedir

NURETTİN OZDEBIR
ASO YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Sayın Başkan, Sayın Bakanım , Ankara Sanayi Odası'n ın değerli 
Meclis üyeleri, basın ım ızın değerli tem silc ileri; hepinizi şahsım  ve 
Ankara Sanayi Odası Yönetim  Kurulu adına saygıyla selam lıyorum .

Sayın Bakanım , hoşgeld in iz. S iz i, uzunca bir aradan sonra tekrar 
aram ızda görmekten büyük m utlu luk duym aktayız.

Değerli Meclis üyeleri, konuşmama dün yapılan hain terörist sa l
d ırıyı lanetleyerek başlam ak istiyorum . Bu hain sa ld ırılar, teröre 
karşı verd iğ im iz m ücadelede bizi y ıld ırm ayacak ve teröristler h içbir 
zaman am açlarına u laşam ayacaklard ır. Teröre karşı fedakarca m ü
cadele eden güven lik  güçlerim izin her zaman yanında o lacağım ızı 
b ir kez daha tekrarlıyor, Ankara Sanayi Odası o larak teröre karşı 
m ücadelede dün verd iğ im iz 10 şeh id im ize A llah 'tan rahm et, yak ın 
larına, Türk S ilahlı Kuvvetleri'ne ve tüm halk ım ıza başsağlığ ı ve sa 
b ırlar diliyoruz.

Değerli Meclis üyeleri, hepinizin bildiği gibi bu krizi biz 
başlatm adık. Bu kriz Am erika B irleşik  Devletleri'nden 
başlayıp tüm dünyayı sardı. Dünya ekonom isindeki ge
lişm e ler bizim krizden çık ış ım ızda büyük ölçüde rol oy 
nayacaktır. Bu nedenle size dünya ekonom isi hakkında 
IMF'nin görüşlerin i ve yayın lad ığ ı son raporları arz etm ek 
istiyorum .

IMF, 2009 yılı ekonom ik büyüm e tahm inlerin i yeniden 
revize etti. Hatırlayacağın ız gibi IMF, Şubat ayında 2009 
yılı küresel ekonom i büyüme hızı tahm inin i 1,7 puan dü
şürerek binde 0 ,5 'e çekm işti. Ş im di bu tahm ini de revize 
ederek dünya ekonom ik büyüme tahm inin i eksi 1,3'e dü
şürdü. IMF, 2009 yılında gelişm iş ü lkelerin yüzde 2 küçü-

Tarımsal gelirdeki 
artışın ekonomiyi 
rahatlatacağı yönünde 
umutlarımızı koruyoruz. 
Eğer ekonomide güven 
artırıcı tedbirler alınırsa 
iç talepteki daralmanın 
da yavaşlaması mümkün 
olacaktır.
leceğini tahm in etm işti, yeni 
küçülme tahm ini yüzde 3,8; 
gelişen ülkelerin yüzde 3,3 
oranında büyüyeceğin i tahm in 
etm işti, şimdi bu büyüme h ız ı
nı yüzde 1,6'ya çekti. IMF'nin 
dünya ticaret hacm i konu
sundaki tahm in leri de kötüm 
serleşm iş durumda. Dünya 
ticaret hacm inin 2009 yılında 
yüzde 2,8 daralacağın ı söy le 
m işti, şimdi bu tahm inin i yü z
de 11 daralma o larak revize 
etti. Küresel ekonom inin 2010 
yılında yüzde 3 büyüyeceğin i 
tahm in eden IMF, bu tahm in i
ni de yüzde 1,9'a indirdi. Yeni 
tahm in lere göre 2010 yılında 
gelişm iş ekonom iler büyümez- 
ken gelişen ekonom iler sade
ce 1,6 büyüyecekler. Önceki
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tahm in yüzde 5 büyüm e idi. IMF'ye göre dünya ticaret hacm indeki 
artış 2010 yılında binde 6'da kalacak, önceki tahm in 3,2 idi. Tabloda 
da görüyoruz; dünya eksi 1,3, ge lişm iş ü lke ler eksi 3,8, Am erika 
eksi 2,8, Japonya eksi 6, A lm anya 5,6, gelişen ü lke ler ise sadece
1,6 büyüyecekler.

Sayın Bakanım , değerli Meclis üyeleri; görüldüğü gibi IMF, dün
ya ekonom isin in 2009 yılında daha fazla küçüleceğin i, 2010 yılında 
başlam ası beklenen ekonom ik canlanm anın da oldukça cılız kalaca
ğını söylem ektedir. IMF, 2009 yılında Türk iye için de oldukça kötüm 
serdir: 2009 yılında Türk iye ekonom isin in yüzde 5,1 küçüleceğini 
tahm in ediyor. IMF Türk iye Tem silc iliğ i ise bu küçülmenin yüzde 5,5 
olacağını tahm in ediyor.

Ekonomik Büyüme (&)
14. 0  

12. 0  -----------------------------------------------------------------
10.0 - İ | U  -------------------------------------- s i ---------- ^ -------------------------------------------------------------------------

8.0 -  -  ^  ’  ------------------- 5--------------------
■  ■ ■ ■ I

6 .0 -  - - - - - -  -  ------------------------  --------------------------

4.0  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  -----------------------
■  m  I

2 . 0  _ ----------

0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -

- 2 .0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

-4 .0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -

- 6 .0 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 8.0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hatırlayacağın ız gibi Hükümet, açıkladığ ı yeni ekonom ik tahm in
lerde ekonom inin 2009 yılında yüzde 3,6 küçüleceğini açıklam ıştı. 
B ild iğ in iz gibi ekonom i 2008'in son çeyreğinde yüzde 6,2 küçüldü. 
Böylece 2008 yılında ekonom ik büyüme yüzde 1,1'de kaldı. Bu yılın 
ilk  çeyreğ inde de ekonom ideki daralmanın yüzde 10'lar m ertebe
sinde olacağı, hatta bu rakam ı geçebileceği tahm in edilm ektedir. 
Ancak, y ıllık  daralmanın yüzde 4 'lerin  altında kalması için her türlü 
çabayı gösterm ek m ecburiyetindeyiz.

Ben, bu yıl tarım  sektöründeki büyümenin ekonom ik daralm ayı 
belli b ir ö lçüde de olsa fren leyeceğin i tahm in ediyorum . A llah 'a çok 
şükür mevsim  iyi g id iyor, yağ ış la r var, Anadolu 'da ek in ler yükselm iş 
durum da, çok fazla don hasarı da yok. Tarım sal gelirdeki artışın 
ekonom iyi rahatlatacağı yönünde um utlarım ız ı koruyoruz. Eğer eko
nom ide güven artırıc ı tedb irle r a lın ırsa iç ta lepteki daralmanın da 
yavaşlam ası mümkün olacaktır.

Değerli Meclis üyeleri, sanayi üretim indeki kan 
kaybı Şubat ayında da devam  etti. Şubat ayında 
toplam  sanayi üretim i 23,7 azaldı. Şubat ay ın 
da üretim ; m adencilik  ve taşocakçılığ ında yüzde 
16,8, im alat sanayiinde yüzde 25,9, e lektrik , gaz, 
s ıcak su ve buharda yüzde 9,7 azaldı. Ancak sa 
nayi üretim inde bir önceki aya göre düşüş hızında 
bir yavaşlam a var.

Genel o larak b ir önceki yıla göre k ıyaslad ığ ı
m ızda küçülme hala devam  ediyor; en büyük kü
çülm eyi Kasım -A ra lık-O cak aylarında yaşam ıştık , 
ondan sonra 5,3 ve 4,2 gidiyor. E lim izde öncü bir 
göstergem iz var; O rganize Sanayi Bölgem iz. Or-

ganize Sanayi Bölgem izdeki 
e lektr ik  tüketim lerine baktığ ı
m ız zaman bu eğriye para le l
lik  arz ediyor. A ra lık  ayında bir 
önceki aya göre düşüş yüzde 
15,2, Ocak ayında yüzde 5,3 
iken, bu oran Şubat ayında 
yüzde 4 ,2 'ye düşmüştür. Mart 
ayında bu azalma yüzde 1 
seviyesinde. Bazı sektörle ri
m izde ise geçen senenin Ey
lül ayı tüketim lerine erişilm iş 
durumda ama özellik le itha la
ta dayalı ve üretim in in büyük 
çoğunluğunu ihraç eden kol
larda -öze llik le döküm sana
y iinde- küçülme hala devam 
ediyor. Ancak bizim Organize 
Sanayi Bölgesi'ndeki eksi 1'lik 
küçülmenin Türkiye 'n in genel 
o larak ekonom isine uyacağını 
ve kötü günlerin artık  geride 
kaldığını tahm in ediyoruz.

Benzer b ir durumu im alat 
sanayiinde kapasite ku llan ı
m ında da görüyoruz. Mart 
2008 'de im alat sanayiinde 
yüzde 81,2 olan kapasite ku l
lanım  oranı, Mart 2009'da 
yüzde 64,7 oldu. Özel sektör 
im alat sanayiinde kapasite 
kullanım ı da Mart ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 19,9 aza larak yüzde 
64,6 oldu. Ancak özel sektör 
im alat sanayii kapasite ku lla
nım ında bir önceki aya göre 
değişim in yavaşlad ığ ın ı, hatta 
artış yönünde olduğunu gö
rüyoruz. Özel sektör imalat 
sanayiinde kapasite kullanım  
oranı Mart ayında, Şubat ay ı
na göre 1 puanlık artış göster
m iştir.

Eyl.08

Sanayi üretimindeki değiş im (%)

Eki .08 Kas.08 Ara.08 0ca .09  Şub.09
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Sanayi üretim indeki düşüş, stokların  eri
m esine yol açm ıştır. Önüm üzdeki günlerde 
sanayi üretim inde hafif de olsa b ir canlanma 
göreceğiz. Önem li olan, bu canlanm ayı güçlü 
ve sürekli k ılab ilm ektir. Bu konuda Hükümete 
önem li görev ler düşmektedir.

Değerli Meclis üyeleri, dış ticaret hac
m indeki düşüş de devam etm ektedir. Şubat 
ayında ihracat yüzde 4,9 aza larak 8,3 m ilyar 
dolar, ithalat yüzde 47 ,6  aza larak 8,4 m ilyar 
dolar, dış ticaret açığı 98,4 aza larak 81 m il
yon dolar oldu. Şubat 2008 'de yüzde 69,1 
olan ihracatın ithalatı karşılam a oranı Şubat 
2009'da yüzde 99'a yükseld i. Tabii ithalatın 
ihracatı karşılam a oranının 1'e gelm iş o lm a
sı m utlaka sevind irici ve bizi rahatlatacak bir şey 
ama şunu da unutm am am ız lazım  ki ihracatım ızın 
artm ası ve büyüm em izin sürdürü leb ilm esi için de 
dışarıdan mal ithalatın ın devam etm esi lazım . Bu 
aynı zamanda piyasadaki durgunlukların  da da
ralmanın da bir göstergesidir.

Daha önceki Meclis konuşm alarım da da söy le 
m iş olduğum gibi önüm üzdeki dönem lerde ih ra
catın ekonom ik canlanm adaki payı küçük olacak, 
IMF'nin tahm inleri doğru çıkarsa 2010 yılında da 
ihracat artış ım ız sın ırlı kalacaktır. Bu nedenle her 
fırsatta be lirttiğ im iz gibi iç pazarı can land ıracak 
tedbirlerin  a lınması büyük önem taşım aktad ır.

Hükümetin 500 bin kişiye 
kamuda geçici istihdam 
sağlama yönündeki 
çalışmaları da hem ekonomik 
krizin sosyal maliyetini 
azaltmada hem de iç talebi 
canlandırmada önemli katkı 
sağlayacak bir uygulama 
olacaktır.

Sayın Bakanım , küresel krizin en o lum suz e tk i
lerini istihdam da görm ekteyiz. A ra lık , Ocak ve Şubat ayların ı kapsa
yan Ocak dönem inde Türk iye genelinde işsiz sayısı, geçen yılın aynı 
dönem ine göre 1 m ilyon 59 bin kişi a rta rak 3 m ilyon 650 bin kişiye 
yükseld i. İşs iz lik  oranı 3,9 puanlık artışla yüzde 15,5'e ulaştı. Kent
sel yerle rde işs iz lik  oranı 4,2 puanlık artışla 17,2; kırsal yerlerde 
ise 3,4 puanlık artışla 11,8 oldu. Genç nüfustaki işs iz lik  oranı yüzde 
21,2'den yüzde 27,9'a geldi. Neredeyse 3 gencim izden biri işsiz. 
İşs iz lik  oranındaki artışta işgücüne katılım  oranının yüzde 44,4 'ten 
yüzde 45 ,8 'e  çıkm asın ın da katkısı var. S izin de bir konuşmanızda 
belirttiğ in iz gibi krizde geliri düşen, işsiz kalma korkusu artan a ile 
lerin iş aram aya başlam aları da işs iz lik  oranındaki bu hızlı artışa yol 
açm ıştır.

Sayın Bakanım , sizin ve Hükümetin istihdam  artışı yönündeki g i
rişim lerin i büyük bir d ikkatle izliyoruz. Kurm uş olduğunuz "G ir iş im 
ci Bilgi S istem i" ile KOBİ'lerin sorun ların ı zam anında teşh is ederek 
uygulam aya koyduğunuz KOSGEB destekleri, kriz dö
nem inde KOBİ'lere atılm ış adeta bir can sim idi g ib iy 
di. Hazırlanmasında büyük katkıların ız ın  olduğu yeni 
tedb ir paketlerinde işs iz lik  sigortasından yararlanm a 
koşulların ın hafifletileceğin i, yani son 3 yılda 600 gün 
prim ödeme koşulunun 300 güne ve son 4 ay kesintisiz 
ça lışm a koşulunun son 2 aya çekileceğini öğrenm iş bu
lunuyoruz. Bu uygulam a, ekonom ik krizin sosyal m a
liyetin i azaltma yönünde atılm ış çok önem li b ir adım 
olacaktır. Hükümetin 500 bin kişiye kamuda geçici 
istihdam  sağlam a yönündeki ça lışm aları da hem eko-

nom ik krizin sosyal 
maliyetin i azaltmada 
hem de iç talebi can
landırm ada önem li 
katkı sağ layacak bir 
uygulama olacaktır. 
Yeni tedb ir paketle
rinde ücretli mesleki 
eğitim  uygu lam ası
nın da yer alacağı ifa
de ed ilm ekted ir. Biz, 
Ankara Sanayi Odası 
o larak KİMEP pro je
siyle bu uygulam ayı 
başlatm ış ve bu uy
gulam anın tüm ülke 

yayılm ası gerektiğ in i 
söy lem iştik . Çünkü kriz döne
m inde yap ılacak en faydalı ve 
en düşük m aliyetli yatırım , in 
sana yapılan yatırım d ır. Eğer 
krizden bir fırsat yara tacak
sak, bunu m esleki eğ itim le iş 
gücünün niteliğ in i yükse lte rek 
başarabiliriz. Bu nedenle, Hü
kümetin ücretli m esleki eğitim 
program ların ı bir m eslek ed in 
dirm e seferberliğ i o larak hızla 
tüm yurt sathına yaym asın ı 
d iliyor ve bu konuda katk ıla r ı
nızdan dolayı teşekkürlerim iz i 
sunuyoruz.

sathına
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Kriz döneminde yapılacak en faydalı ve en düşük maliyetli yatırım, insana yapılan 
yatırımdır. Eğer krizden bir fırsat yaratacaksak, bunu mesleki eğitimle işgücünün 
niteliğini yükselterek başarabiliriz.

Sayın Başkan, değerli Meclis üyeleri; ekonom ide umut veren 
bazı ge lişm eler de o lm aktadır. Reel kesim güven endeksinde Ocak 
ayında başlayan yükse liş Mart ayında da devam etti; tüketici güven 
endeksindeki yükse lm e devam  ediyor. Tüketici güveni Mart ayında 
yüzde 1,04 arta rak yüzde 74 ,77 'ye yükseldi.

Enflasyon da istikrarlı b ir görünüm serg ilem ekted ir. Mart ayında 
TÜFE'deki artış yüzde 1,1, ÜFE'deki artış binde 29 olmuştur. Mart 
ayında y ıllık  enflasyon, TÜFE'de 7,89, ÜFE'de yüzde 3,46 o lm uş
tur. Enflasyondaki bu görünüm ve iç ta lepteki durgunluk, Merkez 
Bankası'n ın faiz ind irim lerine devam  etmesi gerektiğ in i gösterm ek
tedir.

Sayın Bakanım , sizin de belirtm iş o lduğunuz gibi ekonom ideki 
bazı göstergeler en kötünün geride kaldığına ilişkin umut verm ekte
dir. Ancak ekonom ideki canlanm anın başlaması için tedb ir a lınm ak
ta gecikilm em elid ir. Hüküm ete önerd iğ im iz ÖTV-KDV indirim lerin in 
sizin de katkıların ız la uygulam aya konulm ası, hem  otom otive hem 
de mobilya ve beyaz eşya sektörüne bir can lılık  getirm iştir. Bu ne
denle Hükümete teşekkü r ediyoruz. Ancak ekonom ideki be lirs iz lik ler 
bu canlanm anın kalıcı o lmasın ı engellem ekted ir. Bu nedenle, başta 
IMF ile anlaşm a konusundaki be lirs iz lik  o lm ak üzere, kabine değ i
şikliğ i konusundaki be lirs iz lik ler de bir an önce g iderilm elid ir. Kredi 
Garanti Fonu'na desteğin hayata geçirilm esi hem şirketle r kesim ini 
hem de bankaları büyük ölçüde rahatlatacaktır. Bu konuda da daha 
fazla gecikilm em elid ir.

Değerli Meclis üyeleri, kriz her sektörü ya da her işadam ını aynı 
ö lçüde etk ilem iyor. Krizden fırsat yara tm ak isteyen ve bu nedenle 
kriz dönem inde de yatırım ların ı sürdürm ek isteyen birçok g irişimci 
var. Ancak bu g iriş im ciler de yatırım ların ı durdurup beklem eye geç
m işlerd ir. Bu g iriş im cileri desteklem ek, onların yatırım  kararların ı 
öne çekm ek için, 2009 yılında yap ılacak yatırım lara m ahsus olm ak 
üzere yüzde 100 yatırım  indirim i uygulam ası getirilm esi yerinde o la
caktır. Bu uygulam a, hem yatırım  m allarına olan talebi artıracak 
hem de işs iz lik le  m ücadeleye katkı sağ layacaktır. Ş irket b irleşm e
lerini teşv ik  etm ek için vergi ve prim kolaylığ ı getiren düzenlem e 
şu anda Meclis alt kom isyonunda görüşü lm ekted ir. Bu düzenlem e 
doğru tasarlandığ ı takd irde ü lkem izde ortak lık  kültürünün gelişm esi 
ve ölçek ekonom ilerinden yararlanm a konularında önem li m esafeler 
alm am ızın yolunu açacaktır.

Değerli Meclis üyeleri, geçen Meclis top lantısında da dile getird i
ğim ancak bir gelişm e kaydedem ediğim iz bazı önerilerim izi burada

tekrarlam ak istiyorum . Baş
ta belediye ler, hastaneler ve 
ün ivers ite ler o lm ak üzere tüm 
kamu kuruluşları özel sektöre 
olan borçların ı hemen ödem e
lidir. İhaleye g iriyoruz, işim izi 
yap ıyoruz, kabulü yap ılıyor, 
teslim  ed iyoruz ama param ızı 
a lam ıyoruz. Biz, bize ait m ü
kellefiyetleri yerine getiriyo 
ruz ancak ödemeyi yapacak 
m erciler bunu yapm ıyorlar. 
Onların bütçe im kanlarının 
m üsait olup olm adığ ın ı bizler 
bilem eyiz. Bu konuda gerekli 
tedbirlerin a lınm asın ı da Sayın 
Bakanım ıza arz ediyoruz.

Kamu altyapı ya tır ım la rın 
daki KDV oranı yüzde 8 'e çe
kilmeli ve ödeneklerin açılması 
da öne çekilm elid ir. Firmaların 
190 No'lu hesapta bekleyen 
KDV alacakları, devlete olan 
SSK  prim ve vergi borçlarına 
mahsup edilm elid ir. Bu, istih 
dam ı destekleyic i b ir unsur 
o lacaktır. Biz Ankara Sanayi 
Odası o larak y ılla rd ır b ir kıdem 
tazm inatı fonu kuru lm asın ı ve 
böylece işçilerin kıdem tazm i
natı hakların ın güvence altına 
a lınm asın ı savunduk. Yaşad ı
ğ ım ız kriz bu konuda ne kadar 
haklı o lduğumuzu gösterm iş
tir. İşten çıkarılan birçok işçi, 
işletm elerin içine düştükleri 
mali s ık ın tıla r nedeniy le kıdem 
tazm inatların ı a lam am ışlar 
veya en azından zam anında 
a lam am aktad ırlar. İçinde bu
lunduğum uz kriz dönem inde 
bu konuda radikal b ir adım 
atılm asının tam zam anıdır.

Sayın Bakanım , değer
li Meclis üyeleri; konuşmama 
son verirken tüm  çalışanların 
1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü'nü kutluyor, huzur ve 
neşe içinde geçm esin i d iliyor, 
hepinizi sayg ıyla se lam lıyo 
rum.
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Ekonominin Canlanması İçin Alınacak Önlemleri, Doğru Alanda, Doğru 
Zamanda ve Doğru Yerde Yaparsanız Daha İyi Sonuç Alırsınız

Satın Bakanım , Sayın Başkan, değerli Meclis üyeleri, as
lında hep konuştuğumuz, tartıştığ ım ız, tesp it ettiğim iz b irta
kım hususların özellik le altını çizm ek istiyorum.

Bunlardan bir tanesi kamu borçlarının ödenmesi hususu
dur. Şimdi Hükümetim iz ekonom inin canlanması için mali 
disiplini de bir tarafa b ırakarak büyük bir fedakarlık içinde. 
Tabii bu fedakarlığı doğru alanda, doğru zamanda ve doğru 
yerde yaparsanız fedakarlıktan daha iyi sonuç alırsınız. Yani 
Hükümetim iz sıfır faizli krediler veriyor, işsizlere istihdam 
imkanını genişletm ek için bir sürü plan, program, proje ya 
pıyor. Şu anda geçm işte bile belki bu kadar tartışılmayan 
veya önem li olmayan kamu borçlarının zamanında öden
memesi hususu... Bu, her zaman olagelen bir şeydir; ne
tice itibariyle insanlar da a lışm ıştır ama şimdi böylesine bir 
dönemde bunların ödeniyor olmasının fevkalade önemli o l
duğunu düşünüyorum. Bugün kamunun, belediyelerin, özel 
idarelerin, üniversitelerin, hastanelerin özel sektöre olan 
borçlarının aylarca ödenm iyor olması ciddi bir sıkıntı haline 
gelm iştir. Ben, birtakım  konuların hızla çözebileceğine ina
nıyorum; bunların hemen veya en kısa zamanda ödenme
sinin mali tekn ik içerisinde bir çözümü mutlaka vardır. En 
azından idarelerin bir Başbakanlık genelgesiyle zorlanması 
gerektiğ in i, sözgelim i özel sektöre ait bütün borçların tahak
kukundan itibaren 30 gün içinde ödenmesi gibi zorlayıcı bir 
hükmün sağlanması... Arandıktan sonra mutlaka bir formül 
bulunur. Bu konu, bugün birçok probleme yol açmaktadır. 
Çünkü kamudan alacağını alamayan sanayici arkadaşım ız 
vergi borcunu ödeyem iyor, sigorta borcunu ödeyem iyor; 
ondan sonra ihaleye girem iyor, ihale yasaklısı oluyor. Şimdi 
bu adam ne yapacak? Yani iş yapacak ama ihaleye g irem i
yor, parasını alam ıyor, işçiye parasını verem iyor, zincirleme 
bir sık ıntının içerisindedir. Sayın Başkan her ne kadar ko
nuşmasında bahsettiyse de bir kere daha tekrarlam akta ve 
altını çizm ekte fayda görüyorum.

Yine buna bağlı olarak veya bunun tamamen dışında, 
altyapı yatırım larında KDV indirim iyle altyapı yatırım larına 
ilişkin ödenek kullanımı... İkisini bir arada değerlendirirsek;

Tarık ARTUKMAÇ
A S O M E C LİS  B A Ş K A N I

bu ödeneklerin için
den KDV çıkıyor. Şimdi 
bugün yüzde 18  olan 
KDV'yi siz yüzde 8'e 
indirirseniz daha fazla 
ödenek kullandırırsınız, 
daha fazla harcama 
sağlarsınız. Çünkü bu
rada özel sektöre da
yanm ış bir kriz olduğu
için kamu harcamaları yoluyla bu krizin etkilerinin hafifle
tilmesi lazımdır. Geçm iş yıllarda olduğu üzere ödeneklerin 
dilim dilim niye bırakıldığını da anlam ış değilim . Bana göre 
bunlara gerek yok. Kanaatime göre, bu ödeneklerin bir anda 
yüzde 80'i serbest bırakılm ış olsa o zaman daha hızlı bir 
hareket sağlanır, beraberinde KDV indirim i sağlanırsa daha 
çok harcama yapılabilir. Bunların basit ama pratik olduğuna 
ve etkin sonuçlar doğuracağına inandığım için Sayın Baka
nıma ifade ediyorum.

Diğer bir konu; tabii pazar daralmasının açılması için 
önemli unsurlardan bir tanesi ihracattır. İhracatı yapacağı
nız zaman yine karşı karşıya geleceğiniz önemli bir konu 
da finansman meselesidir. O  zaman bu ihracat kredilerinin 
mutlaka artırılması lazımdır. İhracat kredilerinin artırılması 
demek sadece Eximbank kaynaklarıy la sınırlı kaldığı zaman 
-bunda belli bir imkan var zaten- netice itibariyle ne yapar
sanız yapın bunun yerine başka bir formül bulmanız lazım. 
Bu konuda benim fikrim , ihracat kredilerinde sürelerin daha 
uzun tutulması, artı ihracat kredilerindeki faizlerin bir bölü
münün sübvanse edilmesi ve böylece ihracat kredilerinin, 
yani banka kaynaklarından kullanılan ihracat kredilerinin 
ucuz hale getirilmesid ir. Sayın Bakanım, ifade etm iş o ldu
ğum tüm bu hususlar, bugün Hükümetim izin almayı düşün
düğü -istihdam yönü de dahil- birçok tedbirden inanın çok 
daha etkilidir.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ed iyo rum .

Madencinin Yatırımlarını Yapabilmesi İçin Kendisini Güvencede 
Hissetmesi Lazım

Sayın Bakanım , değerli arkadaşlar; madencilik sektörüyle 
ilgili birtakım  sorunlarım ıza değinmek istiyorum. Bildiğin iz 
gibi sanayi sicili, sizin bu b ilg isayar projeniz ve ekonom iyi gö
rebilmek, okuyabilm ek için çok önemli bir proje. Bu projenin 
birinci basamağı da işletmelerin sanayi sicil belgeleri. Ocak 
2008'de bu konuyla ilgili bir tebliğ yayın lanm ış. Madencilik 
sektörünün bir özelliği var; bizim işletm elerim iz biliyorsunuz 
dağ başında ve genellikle de mevsimsel çalışan veya piyasa 
koşullarına göre durup kalkan ve devam lılık arz etmeyen iş
letmeler. Bilhassa Doğu Anadolu'da yüksek yerlerde olduğu 
için kışın çalışma imkanı yok açık işletmeci madenlerim izin. 
Örneğin bizim firm am ız aşağı yukarı 7 değişik ilde çalışıyor 
ve her ruhsatın içerisinde de birkaç yerde işletme olabiliyor. 
Daha önce Ankara Sanayi Odası'n ın verdiği tek bir belge 
üzerinden kapasite raporumuz hazırlanıyor ve tasdik ed ili

yordu. Bu tebliğe göre 
müracaatlar, işletm e
nin bulunduğu İl T ica
ret Sicil Müdürlüğü'ne 
verilecek; bu tamam.

Diğer bir maddesi de 
bu sanayi işletmesinin 
bağlı olduğu Oda'ya 
müracaat edilecek d i
yor. Şimdi bu, birçok ilde değişik olarak algılanıyor. Mesela 
bazı iller, bizim Ankara Sanayi Odası'n ın düzenlediği bu bel
geyi a lıyor ve müracaatı kabul ediyor ama bazı iller "İlin T i
caret Odası'na kayıt o lacaksın ız." diyor ve mecbur bırakıyor. 
Tamam, bunu da kabule edelim ama bu defa diyor ki "Ben 
müracaatı almam, burada şube kuracaksın ız." diyor. Dağ

Sözer ÖZEL
M A D E N C İL İK  S A N A Y İİ 

M E C LİS  ÜYESİ
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başında bir şubenin kurulması mümkün değil Sayın Baka
nım. Onun için, iki konuda ya bizim Odam ız olan Ankara S a 
nayi Odası'nın belgesinin -her ildeki işletm em izle ilgili olan 
kapasite belgem izin- kabul edilmesin i ya da o ildeki T icaret 
veya Sanayi Odası'na üye olacaksak bunun şube şartı aran
madan yapılm asını istiyoruz.

Biliyorsunuz madencilik, Maden Kanunu'na istinaden ya 
pılıyor. Anayasam ıza göre bütün madenler, yeraltı servetleri 
devletin, Hükümet'in tasarrufu altındadır. Bu da düzenlenen 
kanunla verilen işletme ruhsatlarına göre işletilir. Biz bu ko
nuda bürokrasinin ve yüklerin azaltılmasını istiyoruz. Ayrıca, 
bize Anayasa düzenlemesine uygun olarak, kanunla verilen 
hakların yani maden ruhsatlarının güvencesinin artırılmasını 
talep ediyoruz. Çünkü bunlar uzun vadeli ve büyük ya tırım 
lar gerektiren işler ve madencinin bu yatırım ları yapab ilm e
si için kendisini güvencede hissetmesi lazım. Bu kanunlarla 
sektöre olan kredi kanallarının, yani finansmanın önünün 
açılması gerek. Bu dört bacağı o lmayan hiçbir kanun bizim 
için geçerli bir kanun değildir.

Bu arada Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile Odamızda 
yaptığ ım ız bir toplantıda bir kanun tasarısı hazırlığı içerisin
de olduklarını bize deklare ettiler. Biz de bunun usule uygun 
olmadığını dile getird ik çünkü önce Bakanlık sektörle beraber 
bir çalışma yapar, belli bir noktaya gelir; ondan sonra bunlar 
Odalara, Borsalara bild irilir ve görüş alınır. Ancak şimdi böy
le yapılm ıyor. İl il, ilçe ilçe gezip bunu tartışmaya açıyorlar. 
Şimdi bunu niye dile getirdim  Sayın Bakanım; bu Kanun'un 
ismi Madencilik Piyasa Tasarısı Kanunu. "Maden Kanunu içe
risinde bir pencere açacağız." deniliyor. Bu durumda Maden 
Kanunu ve Enerji Bakanlığ ı'n ın bütün fonksiyonu bu delikten 
dışarıya çık ıyor ve nerede olduğu belli olmayan bir kuruma 
gidiyor. Burada maden ve m inerallerden başlamak üzere, 
bütün bunları kullanan uç ürünlere kadar olan bütün sanayi 
işletmeleri, bunun ithalatını, ticaretin i, projesini yapan tüm 
üniteleri "B ir kurul kuracağım  ve bu fabrikalara lisans vere
ceğim ." diyor. Sayın Bakanım , biz madencilik sektörü olarak 
böyle bir Kanun'a külliyen karşıyız; oturup içeriğini ta rtış
mak bile istem iyoruz ve bunu ilgili yerlere götüreceğiz.

Saygılar sunuyorum...

Yangınlar Çıkmadan Önlem Alarak En Az Zararla Geçireceğimiz Geleceğimize 
Sahip Çıkalım

Sayın Bakanım , değerli Divan ve Meclis üyeleri, 2000 y ı
lından bugüne kadar sürekli gündeme taşıd ığ ım  bir konu; 
Ankaram ızda uygulanan hem "K" türü yetki belgesi hem 
kamyonetler için şehir içi izin belgesi hem de şehir içi güzer
gah belgesi olarak Odamızca sürdürülm ekte olan g iriş im leri
mizin yetersiz kalmasıdır. Odam ız eski Başkanı Sayın Zafer 
Çağlayan, 26.09.2007 tarih inde Bakanım ız olarak Odamıza 
geldiğinde bu zorunlu uygulamanın kald ırılması önerim i ilet
m iştim . Ancak bugün hala sonuçlanmadığını da paylaşarak 
bilgilendirm ek istiyorum.

AB uyum yasaları ve ilgili yönetm elik ler gereği bakan
lıklarca 2009 yılında uygulanmaya başlayan, verilecek be
yanlar, form lar, şirketlerim ize ve çalışan larım ıza alınması 
gereken sertifikalar, bunlarla ilgili uygulanacak cezalar gibi 
onlarca uygulamanın tespit edilerek gerekliliğ i o lm ayan la
rın iptalinin sağlanmasıyla; gerekli olanların da Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığ ım ıza veya KOSGEB'e tek bir form vererek 
veya bir tuşla bilgi girişinin sağlanmasıdır. Yeter ki yangınlar 
çıkmadan önlem alarak en az zararla geçireceğim iz gelece
ğim ize sahip çıkalım , vatandaşlık görevim izi yapalım.

Özetle; küçük-büyük her bir bürokratik iş ve işlem in ka l

Mehmet YALÇINDERE
P L A S T İK  ve  P L A S T İK  Ü R Ü N LE R İ S A N A Y İİ 

M E C LİS  ÜYESİ

dırılması karşısında ya 
şama sevinci duymak, 
yaşamdaki neşeyi ya 
kalayabilm ek için tek 
tek işlem lerle uğraş
makla birlikte bürokra
si oluşturm aya, hakim 
olan anlayışları g ider
meye yönelik ça lışm a
larım ıza daha fazla önem verm em iz gerektiğin i bir kez daha 
hatırlatmayı görev biliyorum. Bu mücadelem izi işyerim izde, 
Odam ızda, bakanlık larda, her yerde her koşulda sürdürebil
diğim iz takdirde hepim izin devletim ize, Odamıza ve birb iri
m ize olan güvenini artırarak güçlülüğümüzü ge liştireceğ im i
zi düşünüyorum. İşim izden, dostlarım ızdan, hatta a ilem iz
den zaman aldığını bild iğim iz halde, kişisel çıkarlarım ızdan 
uzak ve sorum luluğumuz gereği yurttaşlık  bilinciyle görev 
aldık. Eleştiren olmaktansa Odam ız organlarında görev a la
rak, elim izi taşın altına koyarak, geleceğim ize de ülkem ize 
de sahip çıkacağım ız için buradayız, bekçiyiz ve nöbetteyiz. 
S ayg ıla r ım la .

Belediyeler Tarafından Verilen Temliklerin Kamu Bankalarınca Kabul 
Edilmesini Talep Ediyoruz

Sayın Bakanım, Sayın Başkanım , değerli üyeler; Hüküm etim iz her gün bir paket 
açık lıyor fakat kamu borçlarını ödemeyi hiç düşünmüyor. Üzerine çok g ittiğ in iz zaman 
da "İşi mahkemeye bırakın." diyorlar, ne yapacağım ızı bilem iyoruz. Sayın Bakanım, 
kamuya sattığ ım ız mallar, belediyeye yaptığ ım ız h izm etler eğer suçsa, söyleyin bu 
suçu bir daha işlemeyelim .

Bununla beraber yine en son yaptığ ım ız bir görüşmede, belediye başkanlarım ız ve 
diğer yetk ilile r ödenekleri olmadığını, çok uzun bir süre -yani 2 sene- içinde de bu 
paranın ödenmeyeceğini bize ve bizim gibi birçok firmaya arz ettiler. Firmalarım ızın 
çoğunun şu anda çekleri yazılıyor ve iflasın eşiğine geldiler.

Celal TÜRELİ
K O N FE K S İY O N  ve  DERİ Ü R Ü N LE R İ 

S A N A Y İİ M E C LİS  ÜYESİ
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Diğer bir husus; Halk Bankası ve Vakıfbank, belediyeler
den aldığım ız tem likleri kesinlik le kabul etm iyor. Halk Ban
kası ve Z iraat Bankası yetk ilile ri ile birebir yaptığ ım ız görüş
melerde de belediyeler ödeme yapmadıkları için bu paraların

batak olacağı gibi ifadelerinden dolayı belediyeden aldığım ız 

tem likleri kabul etmeyeceklerini söylüyorlar.

Saygılarım ı sunuyorum...

Finans Sektörü Bizi Terk Etmiştir

Sayın Başkan, Sayın Bakanım , değerli Meclis üyeleri, ba
sın mensupları; hepinizi saygıyla selam lıyorum.

Biraz önce Sayın Başkan Özdebir, Türkiye ekonom isini ve 
dünyadaki gelişmeleri bütün açıklığ ıyla bizlerle paylaştı; ben 
de "Sahada neler oluyor?" bunu paylaşmak istiyorum.

Sayın Bakanım , son dönemde ben 100 firma ziyaret et
tim. Ostim ve İvedik'te 15 bin işletme var; Ankara'daki iş let
me sayısı 105 bin. Ostim ve İvedik'te birer, ikişer, üçer işçi 
işten çıkarılm ıştır. 15 bin işletmeden ikişer işçi çıkarılsa 30 
bin, üç işçi ç ıkarılm ış olsa 45 bin. İddia ediyorum Ostim  ve 
İvedik'te ve sanayide 100 bine yakın işçim iz işsiz kalm ıştır. 
Bu, basına yansım am aktadır; m ikro ve küçük işletmelerden 
ikişer-üçer eksildiği için maalesef kamuoyu çok yakından bu 
işsizliğ i takip edemiyor.

A rtık  üretim in dışında hizmet sektörlerin in de KOSGEB 
desteklerinden yararlanması konusu var. Burada yeni a l
dığım bilgiye göre kaynak aktarım ı herhalde eskiye oran
la daha da fazlalaşacaktır. Eğer olmazsa zaten çok dar bir 
KOSGEB bütçesi sanayiciye, üreticiye yetmeyecektir. Bir de 
yenilenen Kredi Garanti Fonu'nun yeniden şekillenmesi söz 
konusu. Kefil bu lamadığım ızda Kredi Garanti Fonu bize kefil 
olmaktadır. Sayın Bakanım, umarım eski alışkanlıklarından 
vazgeçer bu kurum. Bu tür kurum larda iş dünyasından tem 
silci bulunmasını -özellik le Ankara Sanayi Odası'nın Meclis 
üyelerinden bir temsilci olmasını- talep ediyoruz. İkinci bö
lümü; Halk Bankası'n ın KOBİ'lerin bankası olduğu söylenir. 
Ankara Sanayi Odası Meclis üyeleri içerisinden Halk Bankası 
Yönetim  Kurulu'na biz katılmalıyız. Bizim le ilgili a lınacak ka
rarlarda temsilci arkadaşlarım ızın orada olması gerekir. Şu

anda finans sektörü bizi 
terk etm iştir ama um u
yorum ve diliyorum ki 
bir gün bize para ve r
mek için kapım ızda 
bekleyecekler.

Sayın Bakanım , bi
zim boya sektörüm ü
zün bir sıkıntısı var. Os
tim ve İvedik'te, sanayilerde boya üretim i yapan küçük kü
çük işletm elerim iz var. Yeni çıkan çevre teknolojisi, Avrupa 
Birliği uyum yasaları çerçevesinde boya üreten firm alar artık 
mevcut işlerini yapamayacaklar. Şimdi Organize Sanayi Böl
geleri de kabul etm iyor, istem iyor boya üreticilerini. Bura
daki önerim iz şu: O rganize Sanayi Bölgeleri içinde bir bölüm 
boya üreticilerine ayrılır mı o kıstaslara göre? Ayrılm azsa 
dökümcülerin yaptığı gibi ayrı bir ihtisas -boyacı üretim k im 
ya sanayi gibi- Organize Sanayi Bölgesi kurulur mu?

Bir başka k o n u . Biz şimdi dört Organize Sanayi Bölgesi 
ayrı ayrı arsa ayıracak ve arıtma tesisi yapacağız, bu çok 
önemli. Teklifim iz şu: Bunu birleşik yapalım . Devlet Planlama 
Teşkilatı'n ın kamu yatırım ı içerisine sokup özel bir arazi tah
sis ederek dört Organize Sanayi Bölgesi arsalara, üstyapıya 
vereceği parayı koordinasyon şeklinde ortaya koyup devlete 
yaptırab ilirsek bu bizim katma değer anlam ında kendi büt
çem izde kalacaktır ve bu ayrı ayrı deşarj yapacaktır.

Hepinize saygılar sunuyo rum .

Mehmet AKYÜREK
P ETR O L ve  K İM Y A  S A N A Y İİ 

M E C LİS  ÜYESİ

Her Malın Gerçek Bir Standardı Olması Lazım

Sayın Başkanım , başkanlarım , Sayın Bakanım, değerli sanayici arkadaşlarım ; hepi
nizi saygıyla selam lıyorum.

Benim Bakanımdan iki istirham ım  olacak. KOSGEB zatı alinize bağlı; bir yol harita
sıyla firm alar KOSGEB'e üye oluyorlar. Yalnız yol haritasını bizim firm alarım ız bilm iyor,
KOSGEB yetk ilile riy le birlikte bir öneri paketi hazırlayarak yola çıkıyoruz. Bizim firm a
larım ız çeşitli zamanlarda fuarlara gidiyorlar. O fuarlardan gerek ülke içinde gerek ülke 
dışında biz faydalanam ıyoruz. Sorduğumuz zaman da "Yol haritasına bunu koym am ı
şız, ek bir şey yapalım ." diyorlar. Öncekini iptal ed iyorlar ve yeniden bir yol haritası 
hazırlamak 6-7 ay sürüyor. Onun için benim ricam, bu yol haritasını doğru dürüst 
yapalım ; yol haritası yapılm ış olan firmaları da o fuar desteklerinden yararlandıralım .

İkinci ricam; Türkiye'de belli ürünler, hatta birçok ürün standardı yok. Burada TSE'ye çok iş düşüyor ama TSE'nin de 
fazla yapabileceği bir şey yok. Çünkü kurum lar çeşitli ölçülerde malzeme istiyorlar. A rtık  belirli konularda bir standarda 
ulaşmam ız ve her malın gerçek bir standardının olması lazım.

Yunus ERTEKIN
DİĞER İM A L A T L A R  ve  B İLG İS A Y A R  

Y A Z IL IM L A R I S A N A Y İİ M E C LİS  ÜYESİ

Hepinize saygılar sunuyo rum .
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Yaşanılan Küresel Kriz Aslolanın 
Reel Sektör Olduğunu Çok Net Ortaya Koydu

ZAFER ÇAĞLAYAN
SANAYİ VE TİCARET BAKANI

Değerli Başkan ım , D ivan Yönetim  Kuru lu 'nun çok değerli Başka
nı, benim  eski, esk im eyen çok değerli dostlarım , basın ım ızın  değer
li tem silc ile ri; hepin izi sevg iy le , sayg ıy la , hürm etle se lam lıyorum .

Yeni dönem in Odam ıza, Ankaram ıza , ü lkem ize hay ırla r ge tirm e
sini tem enni ed iyorum . Ankara Sanayi Odası kendine yak ışan  bir 
şek ilde yen i seçim in i yaptı. Ben, Ankara Sanayi Odası'na g irdiğim  
zam an A lüm inyum  Kom itesi yeni kuru lm uştu, 23. m eslek kom i- 
tesiyd i. İ9S7 'de  Ankara Sanayi Odası'n ın 23 kom itesi, 46 Meclis 
üyesi vardı. A llah 'a  şükü rle r olsun bugün görüyorum  ki Ankara S a 
nayi Odası S İ  Meclis üyesine, 31 kom iteye ve hepsinden önem lisi 
de 3 tane b irb irinden değerli bayan Meclis üyesine -hatta b ir tanesi 
de Başkan lık  D ivan ı'na gelm iş- sahip. B ir kere bu değişim i yü rek 
ten kutlad ığ ım ı ifade etm ek istiyorum . Y ine l9S7 y ılında üye sayısı 
2700 'le r sev iyes indeyd i, bugün 4300 civarında. Bu da Ankara S a 
nayi Odası'n ın  ge lm iş olduğu konum açısından son derece önem li.

Ankara Sanayi Odası kuşkusuz bugüne kadar h izm eti geçen 
tüm  değerli başkan larım ız ın  -b ir gün hepim iz eski başkan o lacağız, 
onun için başkan larım ıza çok iyi sah ip ç ıkm am ız gerek iyo r- yapm ış 
olduğu katk ıla rla , Türk iye 'de  çok önem li b ir yere, çok önem li bir 
önceliğe sahip. Ankara Sanayi Odası, gündem  belirleyen, gündem e 
getirm iş olduğu konu lar hüküm etler nezd inde, bürokrasi nezdinde 
kabul görm üş, aynı zam anda eleştiren ancak e leştir irken  çözüm  
önerilerin i de getiren bir Oda olma hüviyetin i şükü rle r olsun ki bu
gün faz las ıy la  devam  ettiriyor. Onun için öze llik le  Meclis Başkanım ı, 
Yönetim  Kurulu Başkan ım ı ve şahsın ızdak i tüm  arkadaşla rım ı, ça lı
şan larım ızı yürekten  teb rik  etm ek istiyorum .

Evet, s iz le rle  en son 27 Haziran 200S Meclis top lantıs ında bera
ber o lm uşuz; yak la ş ık  10 ay geçm iş, İ y ıla yak ın  b ir zaman. Tabii 
ki gönlüm  her zam an siz le rle  o lm ayı arzu eder ama sürek li gelir-

Ankara Sanayi Odası, 
gündem belirleyen, 
gündeme getirmiş 
olduğu konular 
hükümetler nezdinde, 
bürokrasi nezdinde 
kabul görmüş, aynı 
zamanda eleştiren ancak 
eleştirirken çözüm 
önerilerini de getiren 
bir Oda olma hüviyetini 
bugün fazlasıyla devam 
ettiriyor.
sem  sizi b ıktıracağ ım ı düşü 
nerek, b iraz daha özleterek 
geç geleyim  istiyorum . Sayın  
Aynagöz, siz tabii sürek li beni 
görm ek istiyorsunuz b iliyo 
rum  ama çok fazla gelirsem  
hakikaten de bu sefer yü zü 
müz esk iyeb ilir, ki zaten ha
z ır benden İ2  seneden sonra 
kurtu lm uşken tek ra r tekrar 
buraya gelm em in çok fazla 
an lam ı o lm ayacağ ı kanaatin 
deyim . Bu tabii işin şakası. 27 
yıl ak tif üyesi o lduğum , İ2  yıl 
Başkan lığ ın ı yaptığ ım  Ankara 
Sanay i Odası'na h izm et etm ek 
benim  için en büyük onurdur. 
Bunu da hep söy led im , hep 
söyleyeceğ im . Ankara Sanayi 
Odası'n ın  benim  hayatım a çok 
şey kattığ ın ı da öze llik le  ifade 
etm ek istiyorum . Onun için 
değerli Ta rık  Başkan ım  zaten 
benim  huyum u bilir, İ ,5  saat 
değil 5 saat de konuşsanız be
nim görevim  sizleri d in lem ek, 
bu bir. Bu Oda'n ın mensubu 
sıfa tıy la  aran ızdan çıkm ış bir 
tem silc in iz  o larak  ve sizlerin
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EiKII a s o m ec lis  I

Şimdi daha evvel hiçbirimizin tecrübesinin olmadığı, görmediği, hiç kimsenin 
öngöremediği, hesap edemediği küresel bir krizin etkisiyle karşı karşıyayız. Bu kriz 
kapitalizmin tarifini de tarihini de değiştirdi.

kararıy la , s iz lerin  yön lend irm esiy le  s iyasete gird im . İk incisi; zaten 
Bakan o larak görev im , s izlerin  gündem e getireceği konuları d in le 
m ek ve bunlarla ilg ili çözüm leri ge liştirm ektir.

Konuşm acı a rkadaşla rım a teşekkü r ed iyorum . Sağ olsun Yönetim  
Kurulu Başkan ım ız kapsam lı b ir sunuş yaptı, Meclis Başkan ım ız her 
zam an olduğu gibi can alıcı nokta lardan b irkaç konuyu gündem e 
getird i ve değerli a rkadaşla rım ız görüşlerin i ifade etti. Ben de ko
nuşm am ın başında hepim izi derinden üzen, a lçak, hain, onursuz te 
rör örgütünün dün y ine gerçekleştirm iş olduğu 10 tane civan ım ız ın , 
vatan ev lad ım ızın , y iğ id im izin  şeh it ed ilm esin i nefretle k ın ıyorum  
ve şeh itle rim iz için yüce m ille tim ize başsağlığ ı d iliyorum , hepim izin 
başı sağ olsun. A teş düştüğü yeri yaka r ancak şeh itle r konusunda 
b iliyorsunuz ki bu ocak Türk iye  ocağı. Her b irim iz kendi ev lad ım ız, 
kendi kardeşim iz kadar o acıyı çok yakın  h issed iyoruz. Her ne o lu r
sa olsun Türk iye 'n in  ge lişm esin i, b irlik  beraberliğ in i, bütünlüğünü, 
tek  vatan , tek devlet, tek  bayrak, tek  m ille t prensib in i bozm aya 
şükü rle r olsun hiç k im senin gücü ye tm em iştir ve yetm eyecektir; 
bunun bir kere daha altın ı ç izm ek istiyorum . Y ine yarın  kutlanacak 
ve Hüküm etim iz tarafından bir şö len, b ir kardeşlik  havasında kut
lanm ası öngörülen 1 Mayıs İşçi ve İşveren in Emeğin Dayanışm a 
Günü olan böyle b ir günün de ü lkem ize hay ırla r getirm esin i tem en 
ni ed iyor ve bunun am acına, aslına uygun ve geçm iş dönem lerdeki 
kötü m irasın yerine , ge lecek nesillere iyi m iras b ırakacak bir bay
ram olm ası tem enn im i de öze llik le  be lirtm ek istiyorum .

Evet, değerli dostlar, çok önem li şey le r söy led in iz. İçinde bu
lunduğum uz durum u gerek işs iz lik  boyutuyla gerek büyüm e gerek 
sanayi üretim i endeksi gerek kapasite kullan ım ı gerekse sektörel 
bazda değerlend ird in iz. Sözer Başkan ım ın , Mehmet A kyü rek  kar
deşim in ve d iğer konuşm acı a rkadaşla rım ın  d ile getirm iş olduğu 
görüşleri tek  tek not aldım .

Ö ze llik le  şunu ifade edeyim : O rgan ize sanayi bölgesi havzası; 
benim  geçm işte Ankara sanayi kenti, sanayi havzası d iye naçizane 
ad land ırd ığ ım  yerle  ilg ili dayan ışm ayı hep söy led ik  ama bir türlü 
gerçekleştirem ed ik , gerçekleştirem ed in iz. Yani ben de yapam adım , 
s iz le r de yapam ad ın ız. Ş im di ben Yönetim  Kurulu Başkan ım a d iyo 
rum ki; b ir kere ASO 'nun  Başkanı, bu ilin en büyük sanayi te şk i
latın ın başında olan ve orada 2. ve 3. O rgan ize Sanayi Bölgesi'n in 
de Başkanı o la rak  gerek Başkent gerek Anadolu gerek Döküm cü
ler Sanayi S itesi a rkadaşla rım ız la  beraber Say ın  Başkan ne zaman 
arzu ed iyorsan ız buyurun otura lım , som ut önerileri değerlend ire
lim. Genel Müdürüm üzü çağ ıra lım , yap ılab ilecek le ri beraber ta rt ı
şa lım . Bakan lık  sizin  Bakan lığ ın ız, Genel M üdürlük de s izlerin  Genel 
Müdürlüğü ve s izlerin  em rinde; bunun altın ı da çizeyim .

Bunun yanı s ıra, hatırla rsan ız organ ize sanayi bö lgesiy le il
gili üye lerim iz in  tek  kuruşunun dahi boşa g itm em esi noktasında 
çok yoğun gayret sa rf e tm iş, o günün şartlarında başkan lık  yap 
m ış kardeşle rim , dostlarım  burada. Huzurunuzda hepsine ve Yö
netim  Kuru lu 'nda ça lışan lara tek ra r teşekkü r ed iyorum . O rganize

Sanay i Bö lge leri'n in  yap ıld ığ ı 
yerle ri hatırlay ın! B ir sabah 
uyand ığ ın ızda "Tem a Parkı" 
d iye bir parkın ortaya çıktığ ın ı 
ve b ir anda O rgan ize Sana 
yi Bö lgesi'nde yap ılm ış olan 
bir fabrikan ın  kavşak haline 
dönüştüğünü, yo lların  Tema 
planı içine gird iğ in i gö rm üş
tük. Benim  öm rüm den bir yıl 
a lm ıştı. P lan lanm ış, bitm iş, 
a ltyap ıs ı yap ılm ış ve Başkent 
O rgan ize Sanayi Bölgesi y a 
tırım ın ı yapm ış, S incan 1. 
O rgan ize Sanay i Bölgesi 2. 
Bölge bağ lantıların ın  hepsi
nin p lan landığı b ir ortam da 
b iliyorsunuz bir gün bir plan 
değ işik liğ i ortaya ç ıkm ıştı. O 
zam an ilgili b irim ler nezdinde 
ciddi b ir m ücadele gerçek
leştirm iştik . Y ine o dönem de 
benden önceki Sanayi Baka
n ım ıza g iderek konunun dü 
ze ltilm esi gerektiğ in i ifade e t
m iştik. Şükü rle r olsun 4 gün 
evvel sonuçland ı, bölgelere 
m ektubum uzu yazd ık , Anado
lu O SB 'ye, Başkent O SB 'ye ve 
Ankara Sanayi Odası OSB 'ye; 
Döküm cü ler daha o zam an bu 
işten nasib in i a lm am ıştı. Ha
y ırlı o lsun, davayı kazandık, 
orada Tem a Parkı değil, S ana 
yi Parkı yani üretim , yatırım , 
istihdam  parkı, Tü rk iye 'n in  ve 
Ankara 'n ın  ge leceğin in bu lu 
şacağı ye r o luşacak. Y ine her 
zam an olduğu gibi Ankara S a 
nayi Odası'n ın getirm iş olduğu 
önerile r çerçevesinde a rsa la 
rın k ıym et takd iri yap ılırken 
organ ize sanayi bölgesi bu lu 
nan yerle rde O SB 'lerin  de o f i
ya t takd ir bedel tesp itinde bu
lunm ası noktasındaki öneri de 
dün Büyük M illet Meclisi'nde 
görüşü len G e lir Kanunu'ndaki 
bazı değ iş ik lik le r le  ilgili tasarı 
da önerge o la rak  girdi ve ka
bul edildi. Bundan böyle fiyat
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tesp iti ve fiyat takd irinde O rgan ize Sanayi 
Bölgeleri kendini ilg ilendiren yerle rde takd ir 
kom isyonun içinde yer a larak  oradaki f iy a 
tın kendileri d ışında o luşm asın ı enge lleye
cekler.

Değerli arkadaşla r, şunu çok net ifade 
edeyim : 94 krizin i gördüm , 1999 ve 2001 
krizin i Ankara Sanay i Odası Başkan ıyken 
s iz le rle  beraber yaşad ık. Ş im di daha evvel 
h içb irim iz in  tecrübesin in  o lm adığ ı, gö rm ed i
ği, hiç k im senin öngörem ediğ i, hesap ede
mediği küresel b ir krizin e tk is iy le  karşı kar- 
ş ıyay ız. Yani şöy le bakıyorum : Oda Başkan
lığı dönem inde 2 kriz, 1994 'te Oda Başkanı 
olm adan Sözer Bey'le beraber ça lıştığ ım ız 
dönem de bir üçüncü ekonom ik kriz, b ir de ş im 
di Sanayi ve T icare t Bakanı o larak b ir küresel 
k r iz .  4 tane kriz. Tabii benim  bir de sizlerden 
tecrübe faz la lığ ım  var. H atır la rsan ız  6  yıl önce 
sizin  Başkan ın ızken bir de b ir kalp krizi geç ir
m iştim , do lay ıs ıy la  5 kriz konusunda tecrübesi 
olan bir arkadaşın ızım .

Türk sanayisinin, Türk 
ekonomisinin de bu 
krizden etkilenmemesi 
mümkün değildi. Nasıl 
olurdu? Eski dönemlerdeki 
gibi kapalı bir ekonomi, 
ihracat yapmayan, 
korumacılık duvarları 
içinde kendi kendine çalıp 
kendi kendine oynayan bir 
Türkiye olsaydı, Türkiye 
bu krizi yaşamazdı.

Şunu çok net ifade edeyim  ki, bu kriz başka 
b ir kriz. Yani bu krizi, ne çıkartan ne ü lkes in 
de a lev a lev yanan ne de bizim  gibi küresel b ir 
oyuncu o lm aktan dolayı e tk ilenen ü lke lerin  h iç
biri öngörem edi. Bu küresel kriz için ben aynen 
freni patlam ış b ir kam yon, nerede, ne zam an, 
nasıl duracağı belli o lm ayan bir kriz diyorum .
İşte çok şey değişti; kap ita lizm in  tarifin i değ iş
tird i bu kriz, kap ita lizm in tarih in i değ iştird i, bir 
yerde balon ların  patlad ığ ı, saadet z inc irlerin in  
y ık ıld ığ ı ve aslo lan ın , reel olanın reel sektör 
o lduğunu, üretim  olduğunu, yatırım  olduğunu, istihdam  olduğunu 
çok net ortaya koydu. Krizi -neden lerine, sebep lerine g irm eyey im - 
benden çok daha iyi b iliyorsunuz. O büyük ş irketlerin  altın çocuk la 
rın ın, harika çocuk ların ın , o CEO 'ların  şirketleri kardan kara koştu
ran kağıt üzerindeki güya başarılı ça lışm aların ın , Türk iye 'de de za 
man zam an bazen s iyasi m ü lahaza la rla  derece lend irm e yapan ların , 
Türk iye 'n in  itibarın ı azaltan veya çoğaltan -tabii ki kredi an lam ında 
bunu söy lüyorum , öbür türlü k im senin haddine değ ild ir Türk iye 'n in  
itibarın ı aza ltm ak veya yükse ltm ek- derece lend irm e kuru luşların ın  
da iflas ettiğ i b ir dönem le karşı karşıya kald ık. Batm az denen ban
ka lar battı, batm az denen kredi kuru luşları ve derece lend irm e ku
ru luşları ve o CEO 'ların  birçoğu şu anda ortada yoklar. Do layıs ıy la , 
böyle sanal b ir z inc irin , ş iş ir ilm iş b ir balonun patlam asın ın  ortaya 
ç ıkartm ış olduğu bir durum dur bu.

Efendim , Türk iye 'n in  kabahati neyd i? Türk iye şükü rle r o lsun bir 
kere bu toks ik  ürün lerden a lm am ış, bu işe bu laşm am ış, bu zeh ir
den belki de en az a lm ış ü lke lerin  başında geliyor. Ancak Türk iye 
küresel b ir oyuncu. Türk iye  ile hep iftihar ettik; bu salon larda çok 
şey söy led ik. Y ine 27 Haziran  M eclis top lantıs ına geld iğ im de şunu 
ifade etm iştim : Dünyanın 17. büyük ekonom isiy iz, 132 m ilyar do
lar ih racat yap ıyoruz. Benim  şahsen böyle b ir hayalim  yoktu  y ılla r

öncesinde. 2008 yılı o la 
cak, Türk iye 132 m ilyar 
do lar ih racat yapacak. 
Ne yapacak? Fındık, f ıs 
tık , leblebi, peyn ir değil 
-tabii ki bunları da y a 
palım - yüzde 90'ı sanayi 
ürünlerden m am ul ih ra
catı yapacak. Ne yapa 
cak? Döküm yapacak, 
otom otiv  yapacak, m a
kine teçh iza t yapacak. 
B irçoğunuz benden daha 
esk is in iz, ben im le be
rabers in iz, b irçok genç 
kardeşim i görüyorum ; 
freze ka lem lerin i, to r
na kalem lerin i ceb im iz
de sağ ım ıza so lum uza 
sak layarak  getird iğ im iz 

günleri hatırlay ın . Testere 
b ıçak ların ı nasıl ge tird iğ im i
zi hatırlıyo rsunuz ama şü 
kürler olsun bugün Türk iye, 
A vrupa 'ya  m akine teçh izat 
ihracatı yapan bir ü lke ve 132 
m ilyar do lar ih racatın ın  yü z 
de 90 'ın ı sanayi m am ulle riy le  
yaparken, bunun yüzde 60 'ın ı 
da -yani top lam  ihracatın  yü z 
de 60'nı da- Avrupa 'ya  yapan 
bir ülke. Ş im di ihracatın ne
redeyse 3'te 2 'sin i Avrupa 'ya 
ve Am erika  bölgesine y a 
pan b ir Türk iye. Am erika 'da, 
Avrupa 'da böylesine ciddi bir 
yang ın ın  o lduğu, devletlerin  
iflas ettiğ i, b ir kısım  dev le tle 
rin de aslında kağıt üzerinde 
iflas ettiğ i ama resm iyete g ir
mediği -ki önüm üzdeki gün
lerde, önüm üzdeki aylarda
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Avrupa 'da bazı dev letlerin  de iflas etm e noktasına geleceği- b ir o r
tam da tabii ki Türk sanay is in in , Türk  ekonom isin in  de bundan e t
k ilenm em esi m üm kün değild i. Nasıl o lurdu? Eski dönem lerdeki gibi 
kapalı b ir ekonom i, ih racat yapm ayan, korum acılık  duvarları içinde 
kendi kendine ça lıp  kendi kendine oynayan bir Türk iye o lsayd ı, Tü r
k iye bu krizi yaşam azd ı.

Hep söyled im ; Türk iye 2001 krizin i iyi ki 2001 'de yaşad ı, keş
ke 99'da yaşasayd ı. İyi ki 2003 'te  yaşam adı çünkü m aliye tleri çok 
daha yüksek  o lacaktı ve ortaya çıkan her kriz gerek b izlere gerek 
dünyanın tüm  ü lke lerine b ir ders vere rek  gelip geçiyor. Yani krizin 
başlay ıp  da devam  ettiğ i h içb ir ekonom ik sistem  yok. Öyle veya 
böyle verm iş olduğu hasarla beraber sel ge lecek, b ir şek ilde önüne 
katıp bazı şeyleri götürecek. Böyle b ir ortam da arkadaşla r, sana
yi üretim  endeksin in  düşm esi son derece doğal. Ben siz le rin  iç in 
den gelen bir arkadaşın ız ım , hasbe lkader 27 yıl ben de sanay ic ilik  
yap tım , ondan evvel sanayide işç ilik  yaptım . Kapasite kullan ım ının 
düşm esi, işs iz lik  rakam ların ın  yükse lm esi, ihracatın  düşm esi son 
derece doğal. Bu konuda hep im izin  aynı yap ıda, aynı düşüncede 
olduğunu ifade etm ek istiyorum . Bu noktada kriz öze llik le  Avrupa'y ı 
çok daha ciddi b ir şek ilde etk ilem ekted ir.

Bugün Am erika 'da  1 yıl içinde işsiz kalan 
insan sayısı 5 m ilyon 100 b ind ir arkadaşlar, 
bakın 5 m ilyon 100 bin. Evet, bizim  ü lkem iz
de Ocak ayı rakam larına göre ortaya çıkan 
işs iz lik  rakam ı yüzde 15,5. Şubat ayı rakam 
ları çıktığ ı zam an bu rakam  ya 15,5 ya 16 se 
v iyes inde olacak, aşağı g itm eyecek ama Mart 
ve Nisan ayından sonra bundan daha kötüye 
g id işin  o lm ayacağ ı kanaatin i taş ıyorum . Bunu 
hem Sanay i ve T icare t Bakanı o larak hem de 
bu konularda eskiden ufak tefek de olsa te c 
rübesi o lm uş bir arkadaşın ız o larak söy lüyo 
rum. Bana göre kriz d ip yapm ıştır. Ancak dip 
yapm ış olm ası dem ek bunun hemen anında 
tek ra r pozitife s ıçram ası an lam ına gelmez. 
Daha g idecek yo lum uz var, b iraz daha çeke
cek çilem iz var. Krizin  dip yapm ış olduğunu 
ve artık  yavaş yavaş bir yerde sıfıra doğru 
ilerlem e eğ ilim inde olduğunu ama 2009 yılı 
sonuna kadar öyle veya böyle bunun etkisi-

2010 yılında hemen acil 
bir mucize beklememek 
gerekiyor. Bu sene içinde 
öngörülen küçülme, 
tahmini negatif olarak 
3,6’dır. IMF -5,1 yapmış; 
yapabilir. Ancak tekrar 
ifade ediyorum, konulmuş 
olan hedefin Türkiye için 
dışsal boyutlar anlamında 
ve iç ticaret açısından son 
derece önemi var.

nin devam  edeceğini b ilm ek 
durum undayız.

2010 y ılında hemen acil bir 
m ucize bek lem em ek gerek i
yor. Tabii ki 2010 y ılında Hü
küm etim iz in  yapm ış olduğu 
revize, büyüm enin 3 ,3 'e çe 
k ilm iş olm ası b ir hedeftir. İlla 
o lacak d iye b ir kaide yoktur. 
Önem li olan, konulm uş olan 
bu 3 ,3 'lük  pozitif büyüm enin 
gerçekleştirilm esi için a ltyap ı
sın ın sağ lanm asıd ır. Bu sene 
içinde öngörülen küçülme, 
tahm in i negatif o larak 3,6'dır. 
Evet bizim  buradaki gayre ti
m iz -3 ,6 'lık  öngörü lm üş olan 
bir büyüm e rakam ın ı, negatif 
o larak  böyle b ir rakam ı tu ttu 
rab ilm ektir. IMF -5,1 yapm ış; 
yapab ilir. Bunların zaten h iç
biri kati rakam lar değil. Ancak 
tek ra r ifade ed iyorum , konu l
muş olan hedefin Türk iye için 
d ışsal boyutla r an lam ında ve 
iç tica re t açısından son derece 
önem i var.

D iğer ü lke lerle  Türk iye bu 
krizi fark lı yaşad ı, fark lı y a ş ı
yor. Bakın sanayi envanterin in 
adını "g iriş im ci bilgi s istem i" 
koyduk, niye? Sanayi envan 
teri desek sadece 300 büyük 
sanayi iş le tm esin in  b ir yerde 
ça lışm asın ı yap ıp , veri setini 

hazırlay ıp  bunun üze rin 
de ça lışacaktık. Değerli 
a rkadaşla r, 2 .010 .377 
reel sektör iş letm esi var. 
Bankac ılık  finans kes i
mi yok, serbest m eslek 
de yok; 2 .010.377 reel 
sektör işletm esi. Sayın 
Başkan ım  eski hesap 
uzm anı b ilecektir, M ali
ye ve rile riy le  tam  3800 
sektöre yöne liyoruz a r
kadaşlar. Bakın bizim 
Odam ızda kom ite sa y ı
sı 31 oldu, Türk iye 'n in  
en büyük tica re t odası 
İstanbul T icaret Odası 
kom ite say ısı 100-110 
d iye lim  ama şu anda bu 
g iriş im ci bilgi s istem inde
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EiKII a s o m ec lis  I

Hükümete yönelik zaman zaman haksız olarak yapılan, Hükümet krizi görmedi, yok saydı, 
kendi alanında bir koordinasyon olmadı gibi haksız eleştiriler var. Arkadaşlar, sizin 
arkadaşınız, dostunuz, bir temsilciniz, geçici görevlendirmeyle bugün siyasete girmiş bir 
temsilciniz olarak diyorum ki bunu söyleyenler bu konuda haksızlık yapıyor.

tam  3800 a lt ve üst sektörle ri NACE kod lam asıy la görm e im kanına 
sah ib iz. Tabii biz 3800 sektöre tam  olarak bakm ıyoruz, 224 ana 
sektör bazında tüm  ça lışm a larım ız ı yap ıyo ruz. Ş im di burada ortaya 
çıkan sonuç; 300 bin sanayi iş le tm esi, 1 m ilyon 700 bin de sanayi 
sektörüne gird isi çıktıs ı olan ciddi m anada input-output sağlayan 
h izm et ve tica re t sektörü var. Do lay ıs ıy la , işin tam am ına bu şekilde 
baktığ ım ız zam an önüm üzde en azından böylesine bir küresel kriz 
o rtam ında, Türk iye Cum huriyeti tarih inde ilk  defa devrim  m ah iye
tinde bir pusula var, b ir radar var. Bakan lıkta b ir m erkez kurduk; 
SİDEM -Sek tö r İzlem e ve Değerlend irm e Merkezi- diye. S ek tö rle 
rim izi tek  tek  finansm an boyutunda, kar boyutunda, iç pazar ve 
dış pazarlarıy la  ince ley ip  hem yapm ış o ldukları e tk ileş im leri, yani 
karşılaştığ ı e tk ileş im leri hem de d iğer taraftan nelerle ka rş ıla ş ılaca 
ğını tek  tek  görüp değerlend irm e im kanına sah ib iz. Şunun için her 
ü lkenin kendine has b ir kriz s istem i va r dedim : Hatırlay ın, öze llik le 
dünyada bir finansm an krizi ortaya çıktı, sonra d iğer ü lke lerde reel 
sektöre yansıd ı ama bizim  ü lkem izde d irek bankacılık  sektörünü 
etk ilem eden d irek reel sektörü etk ileyen bir kriz karşım ıza çıktı. 
Ancak şükü rle r olsun tek b ir bankanın burnu kanam adı ve banka la 
rım ızın  şu anda serm aye ye te r lilik  rasyosu dünya orta lam asın ın  çok 
çok üstünde ve son derece geniş m arjlara sahip. Sebebi 2001'de 
Tü rk iye 'ye  70 m ilyon do lar ödetm iş olan bir sektör, hepim iz o fa tu 
rayı ödüyoruz, ödem eye devam  edeceğiz. Bunun yanı sıra d iğer ta 
raftan da a ltyap ıs ı kuvvetlend irilm iş, kendine gelm iş, nerede hata 
yaptığ ın ı iyi tesp it e tm iş ve artık  hata yapm am asın ı sağ layacak 
olan b irtak ım  düzen lem elerin  etk in gözetim  denetim  m ekan izm as ı
nın ciddi şek ilde yap ıld ığ ı b ir sistem  olduğu için bankacılık  s istem i 
son derece sağ lık lı b ir yap ıya kavuşm uş. Bankacılık la  ilgili ş ika ye t
lerin iz var, yüzde 100'üne katılıyorum . B iraz sonra söy leyeceğ im , 
bugün de gazete le rde dün İstanbul'da yapm ış o lduğum  top lantıdan 
yansıyan konu lar var. Ancak bugün bankacılık  s istem in in  böylesi- 
ne b ir yapıda sağ lık lı o lm ası, reel sektörün etk ileş im in in  daha az 
o lm asın ı, bankacılık  s istem in in  top lay ıp  reel sektöre dağ ıtm ak zo 
runda kaldığı parayı y ine öyle de olsa böyle de olsa reel sektöre 
dağ ıtm ak m ecburiyetinde olduğunu ifade e tm ek için bunları söy lü 
yorum . N iye? A rkadaş la r şunu çok net b iliyorum : Bu sa lon larda siz- 
lerle kam unun iç ve dış borcunun geçm iş dönem de hatırlay ın  yüzde 
70 'le r sev iyesinde olduğunu ve devletin top lam ış o lduğu, banka la 
rın tüm  tasarru fla rına dev let tarafından el konulduğunu, reel sek 
törün, öze llik le  KOBİ'lerin  kred ilerden aldığı payın yüzde 3 'ler 5 'ler 
olduğunu çok konuştuk. Ancak bugün sadece KOBİ'lerin  bankacılık  
s istem inden a lm ış olduğu pay yüzde 38 'le r m ertebesinde ve bugün 
bankaların  top lam ış olduğu m evduatın  orta lam a yüzde 81 'i krediye 
dönüşm üş vaziyetted ir. Y ak laş ık  380 m ilyar lira lık  b ir kredi hacm i
ne sah ip Türkiye.

N iye bunları söy lüyorum ? Bakın Türk iye  bu küresel krizden çok 
daha fazla etk ileneb ilird i. A llah korusun 2001 tarih indek i ekonom ik 
yap ıs ıy la , s iyasi yap ıs ıy la  o lsayd ık  inanın ki Tü rk iye  çoktan nakavt

o lm uştu. 2001 'i yaşad ık , he
p im iz gördük ve beraber bu
rada çok değerlend ird ik. 2001 
senesinde Türk iye 'n in  kamu iç 
ve dış borç top lam ı, Gayri Safi 
Milli Hasıla 'n ın yüzde 70'ine 
yak ın  sev iyesindeyd i. M aast
richt Kriterleri yüzde 60 'tır b i
liyorsunuz ama şükü rle r olsun 
Türk iye 'n in  şu anda kamu ve 
iç dış borç top lam ı Gayri Safi 
Milli Hasıla 'n ın yüzde 30'unun 
altında. D iğer taraftan bütçe 
açığı... B iliyorsunuz Maastricht 
K riterleri Avrupa 'n ın  ekono
m ik anayasasıd ır, yüzde 3 ka
bul eder bütçe açığın ın Gayri 
Safi Milli Hasıla 'ya oranın ı. B i
zim  2008 sonu itibariy le  bütçe 
aç ığ ım ız yüzde 1,6 idi. Evet, o 
gün lerde bütçe açıkları önem 
liydi ama şu anda, her fırsatta 
söy lüyorum , tabii ki kon tro l
lü o lm ak kayd ıy la a rtık  bü t
çe açık ları verm ek ayıp değil. 
N iye? Am erikan Merkez Ban
kası o turup doların ı basab ili
yor, Avrupa oturup eurosunu 
basab iliyor, Japon oturup 
yen in i basabiliyor. Ö zellik le 
kamu iha le lerinde KDV 'lerin 
ind irilm esin i, ödeneklerin  a r
t ır ılm asın ı, kamu borçların ın 
ödenm esin i -a rkadaş la r bun
ların hepsi paraya taa lluk 
eden şey le r-, bunları b ir kay
nakla yapm ak zorundasın ız. 
Bu noktada üretim in düşm e
si, o sanayi üretim  endeks le 
ri, kapasite ku llan ım ları, hep
sin in düşüşü devletin  ge lir le 
rinin aza lm ası dem ek. Evet, 
şu anda cari aç ık b ir problem  
o lm aktan çıkm ış; sevinelim  
m i, üzü le lim  m i? Cari açığın 
problem  olm aktan çıkm ası 
Türk iye 'de  sanayi üretim in in, 
sanayi üretim  endeksin in  ka-
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Küresel krizden reel sektörümüzün en az hasarla çıkması noktasında 5 paketle 53 
tedbir açıkladık. Ancak bunların bazıları proaktif bir davranışla, bazıları biraz geç de 
olsa neticede tatbik edildi ve uygulandı. Bunlarla ilgili somut verileri de hepimiz gördük, 
yaşadık. Aslında bunlar ortada hiç kriz yokken, reel sektörün rekabet gücünün artırılması 
noktasında gündeme getirdiğimiz ve tedbir aldığımız konulardı.

pasite ku llan ım ın ın  düşm esinden kaynaklanan bir hadise. Ancak 
burada Türk iye 'n in  bugün elde etm iş o lduğu, öze llik le  mali d is ip 
lini, bütçe d is ip lin i noktasında gelm iş olduğu nokta bu krize karşı 
Türk iye 'y i b iraz daha d irençli, b iraz daha sağ lık lı hale getirm iştir. 
D iyeb ilirs in iz "Say ın  Bakan, Sayın  Başkan ne diyorsun sen, bak biz 
perişan ız, yüzde 15,5 işs iz lik  var.". A rkadaş la r daha beteri o lab ilir
di, daha kötüsü olab ilird i. Bugün işs iz lik  rakam ları artış h ızına ba
kın; küresel krizin başlam asıy la  beraber Türk iye 'de  yüzde 44 ,9 'du r 
işs iz liğ in  artış hızı. Bu küresel kriz öze llik le  Am erika 'da  2008 y ılın ın  
Şubat-M art ay larında başladı. Japonya 'da, Avrupa 'da  Mart-N isan 
ay larında, bizim  ü lkem izde ise tesiri 2008 Ağustos'undan sonra gö
rü lm eye başlandı. Ancak bakın istihdam la ilg ili, işs iz lik le  ilg ili ve r ile 
re; İspanya, Am erika  B irleş ik  Devle tle ri'nde işsiz liğ in  artış hızı y ü z 
de 55, 60, 70 'le r m ertebesinde. L itvanya, Estonya gibi ü lkelerde 
yüzde 70 -80 'le r üzerinde bir işs iz lik  artış hızı var. Bunu söylerken, 
yani öze llik le  sağ lık lı b ir tesp it yap ıp , en azından krizin neresinde 
o lduğum uzu be lirlem ek gerekir. Hüküm ete yöne lik  zam an zam an 
haksız o larak yap ılan , H üküm et krizi görm edi, yok saydı, kendi a la 
nında bir koord inasyon o lm adı gibi haksız e le ştir ile r var. A rkadaş
lar, bunların hepsi b ir kere çok net. S izin  arkadaşın ız, dostunuz, 
b ir tem silc in iz, geçici görev lend irm eyle  bugün s iyasete g irm iş olan 
bir tem silc in iz  o la rak  d iyorum  ki bu konuda haks ız lık  yap ıyo r bunu 
söyleyen ler.

Geçic i görev lend irm e d iyorum ; s iyase t nerede b iter b ilmem . S i
yasetin  b ittiğ i gün tek ra r g iderim , S incan 'da A llah izin verirse  fab r i
kam a, y ine gelirim  s izlerin  içine ama öyle a rtık  başkan o larak değil, 
ununu e lem iş e leğini duvara asm ış ve s izlerin  içinden çıkm ış bir 
arkadaşın ız, b ir sanayic i o larak. Ne söy lüyorsam  yarın ı hesap ede
rek bunları söy lüyorum . Bu konuda evet belki zam an lam a konu
sunda gec ikm e ler olm uş o lab ilir, belki b iraz daha erken yap ılm ası 
gereken b iraz geç yap ılm ış o lab ilir ancak bunun Hazinesi, Maliyesi, 
bütçesi gibi b irçok boyutunun olduğunu öze llik le  d ikkate a lm am ız 
gerekiyor.

Bu noktada değerli a rkadaşla r küresel krizden reel sektörüm üzün 
en az hasarla ç ıkm ası noktasında 5 pa
ketle 53 tedb ir aç ık lad ık. "Am erika tedb ir 
paketi aç ık lad ı, Avrupa aç ık lad ı, A lm an 
ya aç ık lad ı, n iye siz aç ık lam ıyorsunuz?" 
d iyen lere -sam im iyetim le  söy lüyorum - 
biraz böyle hayretle , b iraz tebessüm le 
güldüm . A rkadaşla r, Am erika 'n ın  karşı 
karşıya ka lm ış olduğu krizle benim  kar
şılaştığ ım  sorun aynı değil ki. Bakın Oda 
Başkan ıyd ım , hiç unutm am ; yurtd ış ından 
gelen insan la r veya yurtd ış ına yapm ış o l
duğum uz z iyare tle rde  bana her zam an

Türkiye aç, doymamış ve dinamik 
bir iç pazara sahip ve böyle bir 
ortamda otomotiv sektörünün, 
uluslararası sektörlerin Türkiye’ye 
gelmesinin sebebi Türkiye’yi çok 
önemli, iç pazarı kuvvetli olan bir 
ülke olarak görmeleridir.

tenk it babıy la söylenen bir 
şey vard ı; "S iz  nasıl b ir ü lke
s in iz?" Tabii böyle söy lem ese 
bile bunu çağrıştıracak şe 
kilde. Banka ların ız para top 
luyor, bankaların ız o parayı 
isted iğ in iz gibi ku llan ıyor, siz 
dev let o larak  buna yüzde 100 
m evduatta güvence ve riyo r
sunuz deyip dalga geçerle r
di. A llah onları çarptı, bakın 
şimdi on lar hemen yüzde 100 
m evduata getirip  güvence
yi verm ek zorunda kald ılar. 
Doğru m udur arkadaşla r? Bu 
noktada oturduk, biz de bu
nun kanununu ç ıka rttık  ve Ba
kan lar Kuru lu 'ndan yetk i a ld ık 
ama bugüne kadar kullanm a 
noktasında bir s ık ın tıy la  karşı 
karşıya ka lm adık. Buna ben
zer reel sektör odaklı, ö ze llik 
le Merkez Bankası'n ın  p iya sa
ya g ire rek banka veya lik id ite 
ihtiyacı karş ılam ası, Ex im bank 
kaynakların ın  artırılm ası, 
m unzam  zorunlu karş ılık ların  
düşürü le rek bankaların  elinde 
rahat para im kanı b ırak ılm ası 
ve bunun reel sektöre ku llan 
d ırılm ası gibi 53 tane tedb ir 
açıklandı. Ş im di bunları tek 
tek  s ize aç ık layacak değ ilim , o 
kadar zam an ın ız ı a lm ak iste
m iyorum . Ancak bunların ba
zıları p roaktif b ir davran ış la , 

bazıları b iraz geç de 
olsa neticede ta tb ik  
edild i ve uygulandı. 
Bunlarla ilgili som ut 
verile ri de hepim iz 
gördük, yaşadık. 
Aslında şunu inkar 
e tm em ek lazım ; 29 
Ağustos 2007, 60. 
Hüküm etin kuru ldu
ğu zam an Hüküm et
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program ında çok önem li b ir madde 
vard ı. Reel sektörün değişim  dönü
şüm  süreci yönetilecek ve bu noktada 
reel sektörün rekabet gücünün a rt ır ıl
ması için başta SSK 'da  5 puan o lm ak 
üzere gerek li ind irim le r yap ılacak de 
n ilm işti. Ben size soruyorum , SSK 'da 
5 puan ind irim i yap tığ ım ız zam an o r
tada küresel kriz va r m ıyd ı? O günün 
şartlarında yap ılan bu 5 puan lık ind i
rim  eş ittir 5 m ilyar lira, eski rakam 
la 5 katrilyon. SSK 'dak i her 1 puanlık 
indirim  eş ittir 1 m ilya r lira. Onun yanı 
sıra Odam ızın  her zam an bayrak ta rlı
ğını yaptığ ı, her fırsatta d ile getird iğ i 
zorun lu istihdam  ciddi m anada değ iş
tirild i. O günün şartlarında ded ik ki -hala de
vam  ed iyor bu- 18 ile 29 yaş arasında genç 
nüfusu istihdam  edenlerin  S SK  işveren pay ı
nın tam am ın ı, yan i 20 puan, yüzde 100'ünü 
dev let ödeyecek ve 5 senede yüzde 20 eks i
lerek bu destek devam  edecek dedik. Bayan 
istihdam ında da ded ik  ki "Getirin  arkadaş 
istihdam  yap ın , siz S SK  işveren payın ı, yani 
20 puanı -ki teh like derecesine göre 35, 
34,5 , 36 'd ır- dev let karşılasın  dedik. Ş im di, 
bu küresel kriz çık ınca b ir yıl daha uzattık. 
Yani bundan ne kadar insan fayda land ı, y a 
rarlandı b ilm iyorum  ancak m aalesef bu dö
nem de Parti'n in kapatılm a sürecine gelen 
bir dönemdi.

Gelir Vergisi Kanunu’nda 
bazı değişiklikleri içeren 
kanun tasarısı KOBİ’ler 
açısından çok önemli 
bir düzenleme getiriyor. 
Ancak asıl önemli olan 
KOBİ’lerin birleşmesi, güç 
birliği yapması, ortaklık 
yapması ve güçlü bir 
yapıya dönüşmesi. Bu, 
bugünün değil, Türkiye’nin 
geleceğinin tasarısı.

Yani bunları şunun için söy lüyorum . A s 
lında ortada hiç kriz yokken, reel sektörün 
rekabet gücünün artırılm ası noktasında 
gündem e getirilm iş olan konulardı bunlar.
A rkasından  kısa ça lışm a ödeneği başta o lm ak üzere b irçok tedb ir 
a lındı ve bugün kısa ça lışm a ödeneğinde bakın ge lm iş o lduğum uz 
rakam ları s ize  ve recek olursam ; 3359 firm a başvuru yapm ış ve 
başvuru yapan firm alarda 218.744 kişi ça lış ıyor. Bugün itibariy le 
rakam ları s ize veriyorum ; 1096 firm an ın başvurusu kabul edilm iş, 
bu iş letm elerde ça lışan 106.260 işçi şu anda bu kısa ça lışm a öde
neğinden 6 aya kadar varan sürey le  400 liray la 800 lira arasındaki 
devletin  ödem iş olduğu ay lık  ücretten faydalan ıyor. Bu da istihda
m ın korunm ası an lam ında çok önem li b ir noktadır.

K ıdem  tazm inatı ile ilg ili görüşlerim  değişm edi. Ben değ işm ek 
için de g itm edim . Bir iş letm en in  işten adam  çıkartm a konusunda 
v icdan i ve kanuni o larak  iki kere düşünm esi gerekir. D iğer ta ra f
tan da mali yüküm lü lüğünüz var; onun hakkı olan kıdem  ve ihbar 
tazm inatın ı ödeyeceksin iz. Do lay ıs ıy la , kısa ça lışm a ödeneği de bu 
an lam da getirilm iş olan son derece önem li b ir ge lişm eyd i. Ankara 
bazında size rakam  verecek o lursam , 249 firm a başvuru yapm ış, 
53 firm a kabul ed ilm iş, 47 's i ret, vazgeçen 47 iş letm e olm uş ve 
şu anda 102 iş letm enin ince lem esi devam  ediyor. Bu 249 firm ada 
ça lışan say ısı 8368. Bu konuda varsa b ir s ık ın tı, a rkadaşla rım ız ın  
kend ilerine verilm iş olan bu kanuni haktan fayda lanm aları en doğal

haklarıd ır. Bunu yaparken 
değerli arkadaşla r, bir 
önem li şey daha yapıld ı.

O tom otiv sektörü , beyaz 
eşya, m obilya ve büro m o
bilyası; bun lar bizim  Odam ız 
üyeleri açısından son derece 
önem e haiz sektörler. Bu 4 
sektör büyüdüğü zam an sa 
nayi üretim  endeksi, kapa
site kullan ım  ve Türk iye 'n in  
büyüm esine ciddi manada 
pozitif etk isi olan sek tö r
ler, küçüldüğü zam an da 
işs iz lik  başta o lm ak üzere 
bütün görünüşlerin , bütün 
g rafik lerin  negatife dönm üş 
olduğu 4 tane önem li sektör 
bunlar. Bakın o tom otiv  sek 

töründe yüzde 60 'lık  b ir düşüş 
yaşand ı. Beyaz eşya, büro 
ofis m ob ilya ları ve m obilya 
sektöründek i düşüşle r hakeza 
yüzde 25, yüzde 30 'la r m er
tebesinde oldu. Aslında şunu 
da ifade etm e liy iz ki Tü rk iye, 
KOBİ'lerim izin  b ir kabuk de
ğ iş im in i, b ir küresel değ işim i, 
yap ısa l değişim  ve dönüşü
mü gerçek leştirm ek zorunda 
kaldığı b ir ortam da böyle bir 
krize yaka land ı. Biz hepim iz 
b irb irim iz i b iliriz, kafayı taşa 
vurm ayınca  h içb irim iz b ir ko
nuda tedb ir a lm ayız. Aslında 
2001 krizi b ize çok şey öğ re t
ti; o günün şartlarında biz AR- 
GE 'y i, inovasyonu, tekno lo ji
y i, ihracatı ve ş irketle rim iz in  
yap ıs ın ı o günün şartlarında
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Şu anda kurulması öngörülen Kredi Garanti Fonu ile ufak bir cansuyu desteği verilecek 
ve şirketlerimizin, reel sektörümüzün ihtiyacı olan krediler, daha garantili, daha güvenli 
ve risk payı azaltılarak sağlanacaktır.

koym am ız gerekird i. A rtık  ş irketin  kasasın ı patronun cebi o lm ak
tan çıkartm ası gerektiğ in i biz söy led ik , bu Oda'da söy led ik. Ancak 
KOBİ'lerim izin  bu yap ılanm a içinde, m ecburen böyle b ir yap ılan 
m aya g itm e durum unda olduğu bir noktada, bu problem le karşı 
karşıya kalm ası enteresandı. Onun için bu noktada Ankara Sanayi 
Odası'n ın  katkısı vard ır, teşekkü r ed iyorum  hepin ize. Şunu çok net 
ifade edeyim  ki o tom otiv  sektörü , beyaz eşya, m obilya sektöründe 
ciddi m anada çok kısa sürede etk is in i gösterdi. O tom otiv  sek tö rün 
de yap ılan ÖTV ind irim i, 2 ayda satılam ayan araçları 2 günde sa t
tırd ı arkadaşlar. Ş im di bakıyorum  bugün "Bu yap ıld ı ama ithal a ra ç
lar patlad ı." den iliyor. Değerli a rkadaşla r, bakın şu anda Türk iye 'de 
o tom otiv  satış larına baktığ ım ız zam an bir genel denge vard ır; yü z 
de 70'i ithald ir, yüzde 30'u yerli ü retim dir. O tom obil satışı budur, 
n iye? Çünkü önüm üzdeki dönem de Türk iye o tom otiv  sektörü çok 
önem li b ir noktaya gelecek. A rtık  fikri ve sinai m ü lk iyet hakkı yüzde 
100 kendine ait olan, tasarım ın ı yapm aya ve dünya çapındaki ü re
tim  segm entine g irecek yap ılanm aya daha yeni başlam ıştır. Bugün 
gelinm iş olan noktada TOFAŞ kısa ça lışm a ödeneğine başvurduğu 
ve hakkı olduğu halde başvuruyu geri çekti. Renault daha bu ayın 
başında 12.500 yeni üretim in i kendi fabrikasına, Bursa'daki fab ri
kasına s ipariş verdi. Renault'un CEO 'su bana "B iz  Eylü l'e kadar full 
kapasite ça lışacağ ız, 1 Mayıs dahil o lm ak üzere tatil yapm ayacağ ız, 
m esaide ça lışacağ ız." d iyor. Şu anda otom otiv  sektörü 24 saat ça
lışm aya başlam ış, u fak b ir ivm eyle , ufak b ir destekle. Bankalardan 
otom otiv  sa tış larıy la  ilgili a lınan kredi yüzde 20'y i geçm edi, yüzde 
80 öz kaynak. Yastık  altından ve p iyasadan çek ilm iş olan para gelip 
s istem in içine g iriyor dediler.

Ş im di ayn ısın ı o tom otiv  sektörünün yanı sıra beyaz eşyada, m o
bilya sektöründe görm eye başladık. 23 Mart'ta Uşak'tayd ım . Hem 
toplantı hem de seçim  gezisi yapm ak için g itm iştim . Esnaf z iyareti 
yaparken bir beyaz eşya m ağazasına gird im  "İş le r nasıl dedim ? 
"Valla  Say ın  Bakan ım , son 2-3 gündür çok ciddi hareket va r." dedi. 
Adam cağ ız ın  birine yak la ştım  "H ay ırd ır ağa, ne yap ıyorsun a lışve 
riş mi va r?" dedim . "Valla  Say ın  Bakan ım , işte hanım , kız geldik, 
k ız ım ıza çey iz lik  düzüyoruz." dedi. "N ikah ne zam an, bugün y a 
rınsa bak ben de buradayım , nikah şah itliğ i yapalım  iste rsen iz ." 
dedim . Başlad ıla r gülm eye. "H ay ırd ır n iye gü lüyorsunuz." dedim . 
Baba dedi ki "Say ın  Bakan, ne n ikahtan bahsed iyorsunuz, daha 
kıza görücüye gelen bile yok ." Do layıs ıy la , şim di böyle b ir psiko lo jik  
etki va r ve yapılan indirim  a rkadaşla r yüzde 6,7. Yani, 1 m ilyon luk 
b ir m alda 66 lira.

Ş im di yeni dönem de, bu dönem de neler yap ılacak? Bir kere de
ğerli a rkadaşla rım , bu g iriş im ci bilgi s istem in i inşallah b ir gün belki 
çok daha geniş b ir top lantıy la  gelip  s iz le rle  pay laşm ak istiyorum .

Türk iye 'n in  b irçok problem i var. Bir; ö lçek problem i. F irm a ları
m ız çok küçük arkadaşlar. Bakın, 2007 g iriş im ci bilgi s istem inde 
2 .010 .377 iş letm e, top lam  1,7 trilyon lira b ir ciro gerçek leştird i
ler. Bu cironun da yüzde 91'i iç pazara dayalı. B izim  Am erika 'dan , 
A lm anya 'dan, Avrupa 'dan fa rk ım ız bu. B izim  yap tığ ım ız ÖTV ind i

rim in i, o tom obilde yapm ış o l
duğum uz ind irim leri A lm anya, 
Am erika  da yaptı ama h içb i
rinde otom obilde k im se sa 
tış için s ıraya girm edi. B izim  
ü lkem izde var. N iye? Bakın 
Türk iye  71,5 m ilyon nüfusa 
sahip; yaş orta lam ası 28, 38 
m ilyon kişi 30 yaşın  a ltında bu 
ülkede. 66 m ilyon cep te le fo 
nu abonesi olan bir ü lke bura
sı. Her sene ün iversite lerinden 
400 bin kişiy i mezun eden bir 
yap ıya sahip. Aç, doym am ış 
ve d inam ik b ir iç pazara sahip 
ve böyle b ir ortam da otom otiv 
sektörünün, u lus lararası sek 
törlerin  Türk iye 'ye  gelm esin in 
sebebi Tü rk iye 'y i çok önem li, 
iç pazarı kuvvetli olan b ir ülke 
o larak  görm elerid ir. Lo jis tik 
ten m aliye tleri aza ltm ak için 
Tü rk iye 'ye  gelm enin hesab ı
nı yap ıyo rla r ama böyle bir 
ortam da bizim  de artık  ken
d im ize çeki düzen verm em iz 
gerekiyor. 2 .010.377 işletm e
1,7 trilyon  ciro yaparken elde 
ettiğ i kar 98,6 m ilya r lira a r
kadaşlar, yüzde 5,6 satış karı. 
Bakın enflasyonun 8, 9, 10, 
11 olduğu dönem lerde o rta la 
ma yüzde 5,6 kar. Ne anlama 
geld iğ in i s iz le r benden iyi b ili
yorsunuz. Tabii sek tö r bazında 
baktığ ım ız zam an, m adencilik  
sektörü -herkes m adenciliğe 
g irsin  d iye söy lem iyorum - 
yüzde 12, yüzde 14 'ler se v i
yesinde. Sektö rle r itibariy le 
fa rk lılık la r var. Yera ltından 
g iden ler, sürünen ler var. 98,6 
m ilya r karı 2 .010.377 işletm e 
yaparken , bunun 50 m ilya rlık  
karı sadece 1546 firm a ta ra 
fından yap ılıyor. Kim bu? A k 
tifleri 100 m ilyon ve üzerinde 
olanlar.

B irinci s ın ıf defter tutan tü 
zel k iş ilik le re -b ilanço esasına
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göre defter tu tan la ra- baktığ ım ız zam an, 2 m ilyon 10 bin işletm e 
içinde bu sayı 770 bin işletm e. 770 bin firm a o la rak bakarsak 98,6 
m ilyar lira lık  karın 95 m ilya r lirası 770 bin firm a tarafından yap ıl
m ış. Geriye kalan 3,6 m ilya r kar 1 m ilyon 300 bin firm a tarafından 
yap ılm ış. AR -G E 'ye  bakıyorsun, istihdam a bakıyorsun, rekabete 
bakıyorsun, ihracata bak ıyo rsun, ö lçek le r ne kadar büyükse o ka
dar daha fazla , o kadar daha başarılı. Evet, onun için b ir taraftan 
ş irke tle r kesim in in yeniden yap ılanm ası devam  ederken dün Büyük 
M illet Meclisi'nde son derece önem li b ir kanun tasarıs ı kom isyonda 
görüşüldü. Önüm üzdeki Sa lı günü inşallah kom isyona, hemen a r
kasından Büyük M illet M eclisi'ne gelecek. G e lir Verg is i Kanunu'nda 
bazı değ iş ik lik le r yapan bir tasarı bu. KOBİ'lerin  m erkezi o lan, KOBİ 
laboratuarı olan Ankara açısından ve ASO  açısından önem li görmüş 
olduğum  hadise şu: Çok önem li b ir düzen lem e getiriyor, b irçok 
önem li düzen lem esi var. G etirm iş olduğu bu düzen lem ede ö ze llik 
le lisanslı depocu luk konusunda tarım sa l ürün lerin  üretim inde çok 
önem li b ir ivm e getiriyor. Ancak asıl önem li olan KOBİ'lerin  b ir
leşm esi, güç b irliğ i yapm ası, o rtak lık  yapm ası ve güçlü b ir yap ıya 
dönüşm esi. Ö ze llik le  bankacılığ ın  g iderek kredi verm ekte  zorlandığ ı 
ve bundan sonra zorlayacağ ı b ir ortam da b ilançoların ın  daha şeffaf, 
daha an laş ılab ilir olm ası ve b ilançoya göre firm aların  bankalardan 
veya finans kuru luşlarından daha rahat kredi a lab ileceğ in i tem in 
eden bir tasarı. Son derece önem li. Bu, bugünün değil, Türk iye 'n in  
geleceğin in tasarıs ı. Bu kriz öyle ya da böyle, b itecek. 2009 sonun
da biter, 2009 'un üçüncü çeyreğ inde b iter ama b itecek, tek ra r eski 
günlere yönelinecek. Efendim , yüzde 7 'lik  büyüm e o lu r mu, olmaz 
m ı? Ne olursa olsun neticede ç ık ış başlayacak ama çık ış başladığı 
zam an bizim  Türk özel sektörüm üz, Türk sanay ic im iz bu işe ne ka
dar hazırlık lı o lacak? Biz y ine bankalardan ş ikaye t etm eye devam  
mı edeceğiz, yoksa bizim  ş irketle rim iz i getirip  yeni dönem de, yeni 
s istem de yap ıland ıracak m ıyız? Ş im d i bunun kararın ı verm eniz ge
rekiyor.

İkinci önem li hadise; b irleşm eden doğan kar. Yeni kurulan ş ir 
ketin serm ayesine ek lenm ek ve Nisan 2009 'daki istihdam dan 3 yıl 
sü rey le  aşağıya düşm em ek kayd ıy la Kurum lar ve G e lir Verg is i'nden 
m üstesna tu tu lacak. 2009 Nisan itibariy le  geld ik, b irleştird ik; o ra 
daki istihdam  sayısından geri g itm e o lm ayacak.

B ir kere o istihdam ın korunm ası adına veya başka türlü  yap ılacak 
olan şey lerin  ön lenm esi için konulm uş olan bir madde bu. Bu b ir
leşm eden doğacak olan kar, G e lir Verg is i ve Kurum lar Verg is i'nden 
istisna olacak. Y ine b irleşm e sonrasında 
b irleşm e dönem i dahil o lm ak üzere üç 
hesap dönem i ind irim li kurum lar verg isi 
uygulanacak. D iyelim  ki Haziran ayında 
b irleşm eyi yap tın ız , üç hesap dönem i 
derken bir hesap dönem i A ra lık  sonu, 
sonra 2010, sonra 2011 sonuna kadar üç 
dönem de Bakan lar Kuru lu 'ndan alınm ış 
olan yetki çerçevesinde Kurum lar Verg isi 
yüzde 75 'e kadar ind irilecek. Kurum lar 
Verg is i kaçtı? Yüzde 20. Ne dem ek b i
liyor m usunuz bu? Yüzde 5'e kadar dü 
şecek Kurum lar Verg is i. Do layıs ıy la , bu 
uygu lam a bunu getirirken  bir d iğer öze l
liği de, b irleşm e işlem i y ine KDV istisnası

söz konusu olacak. D iğer çok 
önem li b ir konu da; b irleşen 
kurum ların  öz serm aye lerin i 
geçm eyen zararla rı yen i ku
rulan anonim  şirketin  kurum 
lar verg is i m atrah ından ind ir i
lebilecek.

Değerli a rkadaşla r tek ra r 
ifade ed iyorum , bu ve buna 
benzer b irçok düzenlem e; 
bana göre son derece önem li 
k ilom etre taşları o lacak. Evet, 
ş irke tle r im iz in  güç birliği yap 
ması, o rtak lık la r yapm ası 
veya ş irketlerin  kendi bünye
sindeki konsolidasyonu ge r
çek leştirm esi noktasında son 
derece önem li.

B ir d iğer nokta, uzun sü 
red ir konuşulan ve şu anda 
a rtık  potaya g irm iş olan Kredi 
Garanti Fonu. Tabii Kredi G a 
ranti Fonu 'nda iki tane husus 
var, bunu iyi değerlend irm ek 
lazım . Ankara Sanayi Odası, 
Kredi Garanti Fonu 'nu eskiden 
beri tan ıyan, bu konuda çok 
şey le r söy lem iş b ir Oda. K re 
di Garanti Fonu d iye b ir ş irket 
var, bu ş irketin  yüzde 50,20 
ortağı Türk iye Odalar ve Bor
sa la r Birliğ i, yüzde 48 ,64 'ü  
de -rakam lar, küsuratla r ko
nusunda yan ılab ilir im  am a, 
ana rakam lar doğru rakam 
lard ır- KOSGEB, MEKSA, Halk 
Bankası gibi kuru luşların  da 
çok düşük oran larda o rtak  o l
duğu Kredi Garanti Fonu'nun 
görev i, KOBİ'le rim izin  banka-
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Önümüzdeki dönemde Türkiye otomotiv sektörü çok önemli bir noktaya gelecek. Artık 
fikri ve sinai mülkiyet hakkı yüzde 100 kendine ait olan, tasarımını yapmaya ve dünya 
çapındaki üretim segmentine girecek yapılanmaya daha yeni başlamıştır.

lardan kredi a lırken tem inat noktasında ipotek veya im za ve rem e
diği hallerde eğer kay ıtları ve b ilançoları uygunsa, d iğer taraftan 
yapm ış olduğu işler, p ro je ler doğruysa, uygunsa, geriye dönüşü 
sağ lam sa, buna kefa let verm ektir. Tabii ki Kredi Garanti Fonu'nun 
aynen banka gibi ipotek istem esi son derece yan lış tır, o zaman 
Kredi Garanti Fonu'nun anlam ı kalm az. Bunu top lantıla rda izah ed i
yorum  ve bu Kredi Garanti Fonu'nun başında da değerli arkadaşım  
Türk iye O dalar ve Borsa lar B irliğ i'n in  Başkan Yard ım cısı var, zaten 
özel sektörün elinde orası. Y ine KOSGEB ve Halkbank'ın  Yönetim  
Kurulu üyeliğ i va r ve oranın denetim i de zaten 5018 'e tab i, ama 
d iğer taraftan m evzuat o la rak  da benim  Bakan lığ ım a tabii.

Ş im di Kredi Garanti Fonu'nun bu boyutu ve kendi elindeki im 
kanlarla bugüne kadar yapm ış olduğu kefa le tler va r ancak Kredi 
Garanti Fonu'nun yeni fonksiyonu şu olacak: Bu işe Hazine bir pa
rayla katılacak, -Kredi Garanti Fonu'nda yeni kurulan bu m evcut 
ş irke t de şu anda ortak o lduğum uz ş irket de o lab ilir, yeni ş irke t de 
kuru lab ilir, hangisi o lursa en azından Sanayi ve T icaret Bakanlığ ı 
o larak  kabu lüm üzdür- yüzde 60'ı Kredi Garanti Fonu'nun garantisi 
a ltında olacak, yüzde 40 'ın ı banka lar garanti edecek ve yak la ş ık  10 
m ilyar lira altı veya üzerinde öngörülen bu rakam la yeni iş letm e 
kred ilerin in  verilm esi buradan sağ lanacak. Tabii bu aslında bana 
göre bankacılık  s istem in in  şu ana kadar fah iş uygu lam ış olduğu 
fa iz lerin  düşm esin i de sağ layacak.

İk incisi; çok fazla sorun o lm ayan ş irketlerin  borçların ın  yen iden 
yap ıland ırılm asın ı sağ layacak. Ancak bu konuda da bankalara bu
radan bir çağrı yapm ak istiyorum ; sakın ha yüzde 60 Hazine garan 
tisi va r d iye kalkıp tam am ın ı da hiç o lm ayacak, tam am en kötürüm  
olm uş sorun lu kred ilere getirip  kurtarm aya da yöne ltm esin ler. K re
di Garanti Fonu ile ufak b ir cansuyu desteğ i, ufak b ir om uz ve rile 
cek, u fak b ir ko ltuk verd iğ in iz zam an yürüm eye başlayacak veya 
yürüyen iş le tm elere destek o lacak bir m ekan izm a oluşacak. Bunu 
çeş itlend irm ek m üm kün. Merkez Bankası'n ın  reeskont im kanların ı 
ku llanarak daha fazla ge liş tirm ek, daha fazla gen iş le tm ek m üm kün 
ve bununla ilgili bazı operasyon lar da söz konusu olacak. Ancak 
Kredi Garanti Fonu; ş irke tle r im iz in  reel sektörüm üzün ihtiyacı olan 
kred ilerin  daha garantili, daha güvenli ve risk  payı aza ltılm ış, fa iz 
lerin daha düşük olduğu bir ortam da olacak.

Tabii ki bu noktada bankacılık la  ilg ili ş ikaye tle rin ize  ka tılıyo 
rum dem iştim . Merkez Bankası'n ın  fa iz düşürüşü, b iliyorsunuz o 
konuda Odam ız her zam an çok radikal şey le r söy lem iştir. Merkez 
Bankası'n ın  fa iz leri düşürm esine paralel o la rak  banka larım ız da 
A llah 'ı var, hakların ı yem eye lim  fa iz leri düşürdüler. Ancak hangi 
fa iz leri düşürdüler? Mevduat fa iz in i düşürdüler, ama kredi fa iz lerin i 
hala düşürm ediler. Yani yüzde 10 fa iz le  m evduatı top lay ıp  yüzde 
23, yüzde 24, yüzde 25 'le  satm anın  a rkadaşla r b ir tarifi yok. Ne 
ekonom ik tarifi var, ne ticari tarifi var, ne de etik  boyutu va r bu işin. 
Evet risk payıd ır, şudur budur. Banka larım ız kar etsin , biz kimsenin 
karına karşı değ iliz. Bankac ılık  sektörü de bizim  özel sektörüm üz,

reel sektörüm üz ve bankacılık  
sektörü bir bütün; ben onları 
kötü lem ek adına söy lem iyo 
rum. Ancak, e ldeki a rgüm an
ları, yüksek  fa izli argüm anın ı 
aza ltacak -Kred i Garanti Fonu 
gibi b irçok faktör çıktığ ı zam an 
herhalde bu argüm an lar a za 
lacak d iye söy lüyorum - ve bu 
noktada fa iz lerin  düşm esi -tü 
ketici fa iz lerin  düşm esi, b irey 
sel fa iz lerin  ind irilm esi, kredi 
kartları fa iz in in  ind irilm esi- iç 
p iyasayı can land ıracak. Biraz 
evvel s ize iç p iyasan ın  can lılı
ğ ından ve Türk iye 'n in  kapas i
tesinden bahsettim . Onun için 
banka larım ızın  yapacağ ı uy 
gu lam a önem li. D iğer taraftan 
Banka lar B irliğ i; m evcut so 
runlu kred ilerin  yen iden yap ı
land ırılm ası ile ilg ili b ir sistem  
üzerinde gerekli ça lışm ayı da 
d irek kendisi yap ıyor.

Değerli arkadaşla r, topa r
layacak o lursam  şunu çok net 
ifade edeyim : Türk iye, s tra te 
j ik  konum u, coğrafi konumu, 
böylesine m üteşebb is b ir y a 
p ısı, nüfusu ve dünya harita 
sındaki yeri, bununla beraber 
kendisine 3 saatlik  uçuş m e
safedeki ü lke lere ihracatın ın 
yüzde 85 'in i yapan bir ülke 
ve bugün Türk iye, kend is i
ne 4 saat uçuş m esafesinde 
54 tane ü lkenin bulunduğu, 
gerek dünya nüfusunun ge
rek dünya ekonom isin in  4 'te 
1'inin yaşand ığ ı b ir coğ ra fya
ya sahip; Türk iye 'n in  de böyle 
b ir şansı, böyle b ir konumu 
var. Bu noktada üm id im iz; 
yap ılacak  olan ça lışm alar, bu 
krizin  en az hasarla a tla tılm a
sı ve önüm üzdeki dönem de 
gelecekle ilgili plan program 
ların ın iyi yap ılm ası önemli. 
Ayrıca  IMF an laşm ası gerek 
bütçe aç ık ları gerek bankacı
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EiKII a s o m ec lis  I

lık  s istem in in  kredi konusunda ve a ltyap ı noktasında gelm iş olduğu 
sağ lam lığ ın  ve böyle b ir ortam da d ışarıdan ge lecek olan kaynakların  
reel sektörde kullan ım ı için b ir ortam  yaratm ası açısından da son 
derece önem li. 2001 krizinde d ışarıdan gelen tüm  kaynaklar, finans 
kesim in in ih tiyaç ların ı karş ılam ak için ku llan ılm ak zorunda ka lın 
m ıştır. N iye? Çünkü finans kesim i çökm üştü ama şimdi Türk iye 'ye 
d ışarıdan gelecek olan kaynak la r çok rahat b ir şek ilde özel sektöre 
g idebilecektir.

Son o la rak  KOSGEB 'e de değin ip konuşm am ı b itirm ek is tiyo 
rum.

Değerli a rkadaşla r, ben Bakan o lduğum  zam an KOSGEB, 5 y ıllık  
dönem de top lam  21 bin iş letm eye destek verm işti, sadece 2008 
y ılında KOSGEB o larak  25 bin iş 
letm eye destek verd ik  b ir y ılda. Bu 
iş letm elere -b ırak ın  AR -GE, pazar
lam a, fuar gibi b irçok desteğ i- sa 
dece cansuyu kred ileri dediğ im iz 
s ıfır fa izli destek le rle  1.6 m ilyar 
lira lık  b ir kredi hacm i ya ra ttık  ve 
bunları sadece 150 m ilyon do la r
lık  b ir kaynakla gerçekleştird ik.
Şu anda KOSGEB 'in  tan ım ın ı, ka
nununu yen iden değ iştird ik  çünkü 
artık  h izm etle r ve tica re t sek tö rü 
nün de bu haritan ın , bu dengenin 
içinde olm ası gerek iyor. Türk iye 'de 
h izm et sektörünün gelm iş olduğu 
nokta son derece önem li ve daha 
fazla önem arz edecek, bunu he
pin iz b iliyorsunuz. Böyle b ir ortam da h izm et sektörünün, ticaret 
sektörünün de tabii ki KOSGEB bünyesine g irm esi gerek iyordu ve 
bunu yaparken KOSGEB 'in  bütçesin i de artırd ık.

Ben Bakan olduğum  zam an, 2008 yılı itibariy le  Türk iye 'n in  en 
fak ir bütçesi Sanayi ve T icare t Bakan lığ ı'n ın  bütçesiyd i; 332 m il
yon lirayd ı. Ancak bu sene yüzde 92 a rtırılm ıştır. İlk defa Sanayi 
ve T icaret Bakanlığ ı bütçesi ik iye katlanm ıştır, KOSGEB 'in  bütçe
si de yak la ş ık  yüzde 50 artm ıştır. Daha sonra Sayın  Başbakan 'ın  
aç ık lad ığ ı 75 m ilyon ilave destekle beraber KOSGEB bütçesi y ine 
ciddi manada artm ıştır. Bu sene; KOSGEB 'den KOBİ'lerim ize , esnaf 
ve sanatkarım ıza , im alat, tica re t ve h izm et sektörünü kapsam ak 
kayd ıy la 4 m ilyar lira lık  b ir kredi dağıtım ı söz konusu olacak. Bunu 
yaparken d iğer h izm etle r -fuar, a raştırm a-ge liş tirm e , inovasyon, 
tekno lo ji, yaz ılım , b iliş im , bunların hepsi- devam  edecek ama bu 
konuda KOSGEB 'den ş ikaye t etm eyeceğ iz. İhtiyaç duyduğunuzda 
KOSGEB sizin  em rin izde; buraya KOSGEB Başkan ı'n ı çağ ıracağız, 
KOSGEB 'in  bütün kadrosu buraya ge lecek ve s iz le r de bütün ekibi 
top layacaks ın ız, ne eksik  görüyorsan ız, ne önerin iz varsa bir saatte 
b itireceksin iz. Gerek stra te jik  yol haritası konusunda gerek d iğer 
ça lışm alarda bürokrasi varsa m utlaka siz m üdahil olup kald ırın. Be
nim yerim e siz Bakansın ız o konuda.

Say ın  Başkan ih racat kred ilerin in  arttığ ın ı, gen işled iğ in i ancak 
bunun yeterli o lm adığ ın ı, daha fazla gen işle tilm esi gerektiğ in i ifade 
etti. Doğrudur. Ex im bank'ın  serm ayesin in  a rtır ılm ası, Ex im bank'taki 
kredi hacm inin 500 m ilyon dolardan 2,5 m ilyar dolara çıkartılm ası

Türkiye, stratejik ve coğrafi 
konumu, müteşebbis yapısı, 
nüfusu ve dünya haritasındaki 
yeri ile beraber çok önemli 
bir yere sahip. Bu noktada, 
bu krizin en az hasarla 
atlatılması önümüzdeki 
dönemde gelecekle ilgili plan 
programların en iyi şekilde 
uygulanmasına bağlıdır.

gerekir. Rotatif b ir kred id ir bu, 
4 ay arayla ku llan ılıyo r ama 

kredi vadesin in  uzam ası son 

derece önem li. Biz bu sene 

başında, KOSGEB o la rak  ih ra 
cat kredisi uygu lam ası yaptık; 

bu kred iye olan başvuru bir 
haftada bitti arkadaşlar. Bir 

haftada 6500 firm a, 1 m ilyar 

37 m ilyon do lar kredi ta lep 

etti -ki büyük bir çoğunluğu 

şu anda ku llanm ış durum da- 

ve biz KOSGEB o larak 1 m il
y a r do la rlık  krediyi 23 m ilyon 

do la rlık  b ir rakam la mal ettik. 

Koym uş olduğum uz rakam ın 
44 katı yukarıs ında bir kredi 

ku lland ırd ık; 6 ay vadeli ve 

defaten ödem eli, kullanan sa 
dece yüzde 1.18 ödüyor, geri 

kalan ın ı KOSGEB karşılıyor. 
Bun lar da devam  edecek.

Değerli Başkan, değerli a r
kadaşlar; ben Say ın  Başkanı- 

ma, değerli başkan larım a, de

ğerli dostlarım a tek ra r tekra r 
teşekkü r ed iyorum . S iz lerle  

beraber o lm ak gerçekten be
nim için b ir onurdur, b ir key if

tir, b ir görevdir. Her g ittiğ im  

yerde, her fırsatta sanayin in , 
ticaretin , özel sektörün, reel 

sektörün em rinde ve h izm e

tinde olduğum u ifade ed iyo 

rum. Bu noktada Meclis top 
lan tım ız ın , d iğer Meclis top 

lan tıla rında olduğu gibi son 
derece başarılı geçtiğ in i ve 

Ankara Sanay i Odası'n ın geç

m iş y ılla rda olduğu gibi bugün 
de kendine yak ışan  bir Mec

lis yap ıs ına, Meclis Başkan lık  

D ivan ı'na, Yönetim  Kurulu, 
Meclis üyesi ve kom ite üye

lerine sah ip olduğunu görm ek 

benim  için gerçekten bir ke
y if, b ir zevk.

Ben tek ra r hepin izi sevg iy le  

ve sayg ıy la  yürekten se lam lı

yorum...
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Stratejik Yönetim 
Düşüncesinin Gelişimi

Prof. Dr. Mehmet BARCA
SAKARYA ÜNİvERSİTESİ, İ.İ.B.F.
İs l e t m e  b ö l ü m ü

ÖZET

Bu ça lışm anın am acı, iş dünyasına 
yönelik  stra te jik  yönetim  düşüncesinin 
son elli y ılda nasıl b ir ilerlem e sağ lad ığ ı
nı ortaya koymaktır. İlerlem eyi ortaya 
koym ak için strate jik  yönetim  düşünce
si üç dönemde ince lenm iştir: S tra te jik  
planlama dönem i, rekabet stratejileri 
dönem i ve temel yetk in lik lere dayalı 
strateji dönemi. Her b ir dönemi ince le

m ek için (i) söz konusu dönem in çevre 
şartları, (ii) bu çevre şartlarına cevap 
o luşturacak strate jik  an layışın ne o ldu

ğu ve düşüncenin ilerlem esine ne tü r 
bir katkı sağ lad ığ ı, (iii) stratejin in nasıl 
ge liştirilm esi gerektiğ ine ilişkin önerisi 
ve (iv) eleştiris i yap ıla rak  s ın ır lılık la rı
na işaret etm e yoluna g id ilm iştir. Aynı 
kriterler referans a lınarak yapılan in 
celem ede, strateji an layışların ın  çevre 
şartlarına göre sürekli b ir değişim  içe ri

sinde olduğu tesp it ed ilm iş ve önüm üz
deki dönem lerde de bunun kaçın ılmaz 
olacağı vurgulanm ıştır. Yönetic ile r aç ı
sından bakıld ığ ında, başarılı o lab ilm ek 
için değişen strate jik  an layışlara göre 
düşünm e ve davranm aların ın gerek lili
ğine d ikkat çekilm iştir.
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GİRİŞ

Bu ça lışm a, stra te jik  yönetim  
düşüncesinin tarihsel geliş im ini 
incelemeyi konu ed inerek stra 
tejin in nasıl ge liştirilm esi gerek
tiğ ine yönelik  değişen önerileri 
ve bunların sın ır lılık la rın ı ta rt ış 
m aktadır. Son y irm i yılı aşk ınd ır 
yönetim  düşüncesi alanında en 
fazla üzerinde durulan, araştırm a 
yapılan ve yaygın laşan yönetim  
anlayışı kuşku yok ki strate jik  
yönetim  olmuştur. S tra te jik  yö 
netim  alanındaki ge lişm eler bü
tün dünyada özel, kamu ve kar 
amacı gütmeyen örgütlerin yer 
aldığı sektörlerin yöneticile ri ta 
rafından ilg iy le izlenm ekte ve 
hayata geçirilm eye ça lış ılm akta
dır. Bu çalışm a ile 1960'lardan bu 
yana askeri alandan iş dünyasına 
doğru kayan ve yeni b ir içerik ile 
ele a lınarak zenginleşen strate jik  
yönetim  yak laşım ların ı, ortaya 
çıktık ları tarihsel şartları göz önü
ne alıp değerlend irerek düşünce
nin geliş im ine olan katkıların ı ve 
s ın ırlılık ların ı ortaya koym ak he
deflenmektedir.

S tra te jik  düşüncenin tarihsel 
gelişim  çizg isin in incelenmesi ile 
b irkaç faydanın b irlikte sağ lana
cağı düşünülm ektedir. B irincisi, 
her düşüncenin içine doğduğu 
çevre koşulları ile yakından ilişkili 
o lmasın ı gösterm ektir. Genel o la
rak bakıld ığ ında düşünceler o r
taya çıktık ları çevre koşullarının 
ürünü o larak o dönemin izlerin i 
ağ ırlık lı o larak taşırlar. İkincisi, 
tarih içerisinde düşüncenin ile r
lemesi yeni an layışların  ortaya 
çıkm ası anlam ına gelm ektedir. 
Her yeni strate jik  an lay ış yeni bir 
strateji yak laşım ın ı da beraberin
de getirm ektedir. Tarihsel olarak 
düşüncenin nasıl ilerlediğ in in iz i
ni sürm ek, strateji an layışın ın 
zaman içerisinde nasıl değ işti
ğini ortaya koym ak bakım ından 
yararlı o lacaktır. Üçüncüsü, her 
yeni an lay ış aynı zam anda stra 
tejin in nasıl ge liştirilm esi gerek-

Gelecek tahmini tutmadığı 
zaman bütün plan çöker.
Bu riski ortadan kaldırmak 
için senaryo geliştirmeye 
başvurulabilir. Senaryo 
analizi yardımıyla 
yöneticiler, yarını bugünün 
uzantısı olacak biçimde 
tahmin etme bakış açısı 
yerine, dünyayı farklı 
açılardan görme ve geçmiş 
deneyimlerinden farklı 
yöntemler geliştirme yoluna 
gidebilirler.

tiği yönünde yeni b ir ta h m in i t l ltm îlH lf i l
öneri sunm aktadır. Bu 
bakımdan yönetici ko
numunda o lan lar için 
strateji nasıl ge liş tir il
m elid ir sorusuna verilen 
cevapların zaman içe
risinde nasıl değ iştiğ i
ni gösterm ek mümkün 
o lacaktır. Dördüncüsü, 
h içb ir düşüncenin m ü
kemmel olm adığ ın ı, her 
düşüncenin b ir önceki 
düşüncenin eks ik lik le 
rini g idererek ilerleme 
sağladığ ın ı ancak ken
disinin de s ın ırlılık ların ın  
olduğunu gösterm ek 
o lacaktır. Böylece bu 
düşüncelerden herhangi 
b irine yak ın lık  duyan ve
uygulayan yöneticilerin  söz konusu düşüncenin eksik lik lerin i de 
b ilerek hareket etm elerine yard ım cı o lm ak am açlanm aktadır.

STRATEJİK YÖNETİM YAKLAŞIMLARININ  
İNCELENMESİ

Tarihsel ince lem eler için dönem selleştirm e zorunludur. Çün
kü yak la ş ık  elli y ıllık  tarih i geliş im i bir bütün o larak ince lem ek 
im kansız olduğu için kendi içerisinde benzerlik  gösteren düşün
celeri belli dönem ler içerisinde ele a lm ak gerekir. Bu bağlamda, 
tarihsel gelişim  çizg ileri iz lenerek stra te jik  yönetim  düşüncesinin 
gelişim i üç ana dönem olarak ele a lınacaktır:

1. S tra te jik  planlama an layışı dönem i (1960-1980),

2. Rekabet strate jis i anlayışı dönemi (1980-1990),

3. Temel yetk in lik lere dayalı strateji an layışı dönem i (1990'dan 
günüm üze),

Aşağıda ortaya konacağı üzere söz konusu dönem lerde gö
rülen her b ir an lay ış b ir diğerinden ana varsay ım ları ve önerile
ri bakım ından önem li derecede fa rk lılık  gösterm ekted ir. Ancak, 
ayrın tılı b ir incelem e yapıld ığ ında bunların a lternatif an lay ışla r 
değil, b irbirin i tam am layan an lay ış la r olduğu da görülecektir. 
Dolayısıy la belirli dönemsel s ın ır la r içerisinde ele alınan an lay ış
ları o dönemde ortaya çıkm ış ve daha sonra terk ed ilm iş düşün
ce ler o larak görm ek yerine sonradan gelenlerin öncekilere yeni 
katk ıla r sunarak daha ileri b ir düzeye taşıd ığ ı bakım ından ele 
a lm ak daha doğru olacaktır. Ayrıca be lirtm ek gerek ir ki önce
ki dönem lerde ortaya çıkan strate jik  an lay ışların  günüm üzde de 
taraftarların ın  olduğunu unutm am ak gerekir. D iğer bir ifade ile 
b ir veya birkaç on yıl önce öne sürü lse ler de söz konusu strate jik  
an lay ış la r günüm üzde yönetim  ihtiyaçlarına cevap verd ik leri için 
ve gelecekte bunu sağ lam ayı sürdürm eleri durumunda va rlık la 
rını devam ettireceklerd ir.
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asodosya

1970’lerden bu yana 
artarak devam eden hızlı 
ve köklü değişimlerin 
yol açtığı belirsizlik 
ortamlarında, planlar 
aracılığıyla işletmeler 
innovasyona öncü 
olmayacaklarını, çevreye 
uyum sağlamakta 
yetersiz kalacaklarını 
ve hatta varlıklarını 
sürdüremeyeceklerini 
yaşayarak öğrenmeye 
başladılar.

Dönemsel tarihsel ince lem eler
de izlen ilecek yöntem , b ir yandan 
daha çok araştırm acı b ir bakış ile 
farklı s tra te jik  an layışların ortaya 
çıktık ları dönemsel şartların ve 
strate jik  düşüncenin gelişim ine 
katkıların ın belirlenm esi, d iğer 
yandan daha çok yönetici ih tiyaç
ları bakım ından strateji ge liş tir
meye ilişkin öneri ve düşüncenin 
eks ik  b ıraktığ ı noktaları tartışm ak 
olacaktır. D iğer b ir ifade ile söz 
konusu her bir dönem ve bu dö
neme ait stra te jik  an layış dört alt 
başlık  altında ele alınacaktır:

( i)  incelenen stra te jik  an lay ı
şın ortaya çıktığ ı dönemsel çevre 
şartları,

( ii)  incelenen strate jik  an lay ı
şın stra te jik  düşüncenin ge liş im i
ne katkısı,

( iii)  incelenen strate jik  an lay ı
şın stratejin in  nasıl geliştirilm esi 
gerektiğ ine ilişkin önerisi ve

( iv ) incelenen stra te jik  an lay ı
şın sın ır lılık la rı ve eleştiris i.

Böylece her b ir stra te jik  an 
layış b ir yandan kapsam lı b ir in 
ce lem eye tabi tutu lacak, d iğer 
yandan aynı kriterle r göz önüne 
a lınarak ince lendikleri için karş ı
laştırm aları da yap ılm ış olacaktır.

1. STRATEJİK PLANLAM A DÖNEMİ:

S tra te jik  p lanlam a, 1960-1980 y ılları arasında gelişen ve stra 
te jik  yönetim  alanında "k la s ik" o larak görü leb ilecek ilk düşün
ce akım ıdır. Bu düşünce akım ının en belirgin özelliğ i ve katkısı 
strateji ge liştirm eye "p lan lı" bir şekilde yaklaş ılm ası gerektiğ in i 
ileri sürm esi ve bu planların nasıl ge liştirilm esi gerektiğ i yönünde 
önem li aç ılım lar sunması oldu. D iğer b ir ifade ile stratejin in nasıl 
ge liştirilm esi gerektiğ ine yöne lik  s istem atik  açıklam aların  yap ıl
dığı bu ilk  dönemde, stratejin in kontrollü ve akılcı b ir yol ile ge
liştirileb ileceğ i ön kabul o larak benim seniyordu. Bu ön kabulden 
hareketle stratejin in nasıl form üle edilmesi gerektiğ i yönünde 
m odeller ge liştirm eye yönelik  b irçok g iriş im de bulunuldu.

Bu çerçevede birçok analiz tekn iğ i geliştirild i. Bu tekniklerin 
başlıcaları şunlardır: Deneyim  Eğrisi, Boşluk Analiz i (gap ana ly 
sis), SW OT Analiz i, BCG Matrisi, Senaryo Ana liz i, Endüstri Yaşam 
Eğrisi. Bu analiz tekn ik lerin in  b ir kısm ı günüm üzde de ku llan ıl
maktadır. Bunlardan en popüler olanı SWOT analizid ir. SWOT 
analizi hem özel hem de kamu sektöründe ku llan ılab ilecek es
neklikte genel b ir çerçeve sunm aktadır. Ancak, günüm üzde 
SWOT analizin i strate jiy i bir "p lan lam a faa liyeti" o larak gören 
kamu kesim inin daha çok kullandığı söylenebilir.

a. Stratejik Planlama Anlayışının Doğduğu Dönemsel 
Çevre Şartları

İş dünyasında modern stra te jik  yönetim  düşüncesinin ortaya 
çık ışı, 1950 ve 1960'larda ortaya çıkan ve g iderek büyüyen iş le t
melerin kontrollerin i sürdürm e ve kararları arasında koord inasyo
nu sağlama sorunları ile ilişk ilend irileb ilir. Büyük ölçekli iş le tm ele
rin ortaya çıkışından beri g irişim ci ve yönetic ile r strate jik  konular 
ile ilg ilenm ekteyd ile r (Pearson, 1999). Ford Com pany'den Henry 
Ford, General Motors'dan A lfred S laon, IBM'den Thom as W at
son gibi büyük g iriş im cilerin  yazd ık ları, söy led ik leri ve eylem leri 
strate jik  konulara ne kadar hassas oldukların ı gösterm ektedir. 
Büyük ölçekli iş letm elerin  ortaya çıkm asından önce de devlet, 
kilise ve askeriye gibi başka alan lardaki büyük ölçekli örgütlerin 
yönetim ine stra te jik  yak laşıld ığ ı b ilinm ektedir.

İkinci Dünya Savaşı'ndan 1950'lerin sonuna kadar pazarın en 
belirgin özelliğ i, ta lep karşısında arzın yeters iz liğ iyd i. 1945'te 
İkinci Dünya Savaşı'ndan çık ıld ığ ında pazarın belirgin karakte
ristiği b irçok ürün için talebin arzı geçm esiydi. Bu durum öze llik 
le e lektrik li a letler, k im yasallar, ilaçlar, radyo ve te levizyon gibi 
innovasyon ürünleri için geçerliyd i. Dolayısıy la b irçok endüstride 
satış elem anına bile ih tiyaç yoktu. Orta lama iyi b ir ürün için pa
zar bu lm ak zor görünm üyordu. Bunun bir sonucu o larak üre ti
cile r m aliyetlerin in üstünde satm ak ve kar etm ek bakım ından 
zorlanm ıyorlard ı. Pazarda yaşanılan sürekli büyüme hem yöne
tim  yan lış lık la rın ı örtüyor hem de başarısız olma riskin i önemli 
ö lçüde azaltıyordu. D iğer yandan ucuz ham m addeye u laşm ak 
kolay, paranın m aliyeti düşük ve istikrarlıyd ı. İletişim  yetersiz liğ i 
ve dağıtım ın pahalı olması nedeni ile dünyanın büyük pazarları 
b irb irlerinden ayrılm ış durumdaydı.

1970'lere kadar süren bu dönem in genel özelliğ i is tik ra r ve 
büyüm e yılları olm asıyd ı. İstikrarlı b ir ortamda ve pazarların sü-
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rekli büyüm e eğilim i gösterdiği 
bu dönemde faa liyet gösteren 
işletmelerin iş başarıları çoğu 
zaman pazar büyümesi ile ilişkili 
o larak ele alın ıyordu. Birçok pa
zarda gözlem lenen büyümeden 
yararlanm ak üzere, genel olarak 
işletmelerin iş strate jile ri (busi
ness unit strategy) bağlı o lduk
ları şirketlerin strate jik  planları 
(corporate planning) ile b irlikte 
ele alın ıyordu.

1970'lere gelindiğ inde, İkinci 
Dünya Savaşı'ndan o güne ka
dar daha önce yaşanm am ış, ade
ta tarihsel b ir kırılma görüldü. 
Savaş'tan beri yaşanan büyüme 
ve genişlem e evresi yerin i du
raklam a ve yavaşlam aya bıraktı. 
Daha önce hiç görülm em iş dere
cede sektörlere rekabet yoğun lu 
ğu hakim  olmaya başladı ve bu 
günüm üze kadar hızını artırarak 
devam etti. Bunun arkasında 
1960'larda görülen yoğun ya tı
rım ların yaşanm ası gösterilebilir. 
1945'lerden 1970'lere kadar sü 
ren büyüm e, yoğun bir yatırım  
eğilim ini kam çılam ış, 1970'lere 
gelind iğ inde her sektörde artık 
ciddi kapasite faz la lık ları yaşan 
maya başlanm ıştı.

Bir anlamda 1974 yılındaki 
petrol krizi, p lanlam aya dayalı 
Keynezci refah devleti anlayışın ın 
terk edilm esin i getiren sürecin 
belki de son halkası oldu. 1930'lu 
yıllarda egemen paradigma o la
rak beliren refah devleti, diğer 
adıyla devletçi kap ita lizm , pek 
çok ü lkede planlı ağ ır ve kap
sam lı yatırım , üretim , dağıtım  
ve denetim  işlevlerin i yüklenerek 
artık hareket yeteneğin i y itirm iş 
ti (Ş im şek, 59-60). Oluşan yeni 
atm osferde uzun vadeli p lan la
ma veya strate jik  planlamanın 
önemi 1974'deki petrol am bar
gosu ile başlayan ekonom ik ka
rış ık lık  dönem inde önem li ölçüde 
azalm aya başladı. 1974 sonrası 
ekonom iye döviz kurların ın da l
galanm ası, yüksek enflasyon ve 
g iderek artan u luslararası reka
bet damgasın ı vurm aya başladı.

Bununla b irlikte İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan u luslara
rası ekonom ik yapı 1970 'lerde değişm eye başladı. 1971 yılında 
Bretton W oods'un sab it para kurları sistem inin sona ermesi ile 
dünya finans sektöründe önemli ge lişm eler ortaya çıktı. Önem 
li para b irim lerin in birb irine karşı değerinin değ işeb ilir olması 
u luslararası para p iyasalarına yeni b ir hareketlilik  kazandırdı. Bu 
hareketlilik  zam anla para birim lerin in değerinin be lirlenm esin 
de hüküm etlerin rolünü aza ltarak, serbest piyasa kuralları içinde 
işleyen uluslararası finans sektörünün geliş im ine katkıda bu lun
du (Kurtu lm uş, 2001). Bütün bunlar geçm iş verile re ve olaylara 
bakarak geleceği öngörm eye yarayan analitik/p lan lam acı yak la 
şım ların  gücünü zayıflattı. Belirsiz liğ in egemen olduğu bu ekono
m ik koşullar, p lanlama ile uygulama arasında ciddi boşlukların 
o luşm asına ve önem li kaynak, em ek ve zaman ayrıla rak yapılan 
planların boşa çıkm asına yol açtı. Dolayısıy la bu dönemde tah 
m inlere dayalı planlara ek o larak senaryo tasarım larıy la  iş le tm e
ler önlerini görm eye başladılar.

b. Stratejik Planlama Anlayışının Stratejik Düşüncenin  
İlerlem esine Katkısı

1960'lı y ıllarda iş dünyasına ilişkin geliştirilen strateji düşün
cesini iki önem li şahsiyetin  yönlendird iğ i öne sürülebilir: Kenneth 
R. Andrews ve H. Igor Ansoff. S tra te jik  yönetim  düşüncesinin 
bu iki öncüsü, strate jiy i b ilimsel olmaktan daha çok uygu lam a
cı konumundaki tepe yönetim in karşı karşıya olduğu yönetsel 
sorun ları çözm eye yard ım cı o lacak bir tarzda ele aldılar. Onlar 
için strateji ile uğraşm ak, bilimden daha çok sanatla uğraşmaya 
benziyordu. Bu bakımdan işletm elerin strate jiy i nasıl geliştirm esi 
gerektiğ ine yöne lik  tavsiyeci b ir üslup kullandılar. İşte, strate jik  
p lanlama o larak ad landırılan yaklaşım  1960'larda söz konusu bu 
yazarların  öncülüğünde gelişen tavsiyeci b ir an lay ış o larak ge
lişti.

Andrews'un önerdiği kavram sal çerçeve SW OT (işletmenin 
güçlü ve zayıf yan ları ile pazarın fırsat ve tehditlerin in b irlikte de
ğerlend irilm esi) o larak ünlendi. SWOT çerçevesi, esas itibariy le 
iş letm enin iç (kaynak ve kabiliyetlerindeki güçlü ve zay ıf yanları) 
ve dış çevresin i (değişim lerden doğan fırsat ve tehditleri) birbiri 
ile ilişk ilend iren geniş bir bakış açısı sunar. SWOT çerçevesinde 
yap ılm ası gereken, bir işletmenin m evcut konumunu ve bunun 
gelecekte nasıl değişeceğin i değerlendirm ektir. Güçlü ve zayıf 
yan ları belirlem ek için iş letm eyi kendi içinde değerlendirm ekten 
daha çok rak ip ler ile karşılaştırm alı o larak değerlend irm ek gere
kir. Aynı biçim de fırsat ve tehditleri de m utlak değil, rak ip ler göz 
önüne a lınarak göreceli o larak değerlend irm ek gerekir. Örneğin 
eğer tekno lo jik  ilerlem eler hem sizin hem de rakip lerin izin  m ali
yetlerin in  düşm esine yol açıyorsa bu bir fırsattan daha çok tehdit 
olacaktır. Çünkü pazar fiyatların ın birden düşm esine yol açabilir; 
eğer pazardaki fiya tla r sabit kalıp sizin m aliyetlerin iz düşüyorsa 
işte o zaman bir fırsattan söz edilebilir.

Ansoff'un strate jik  p lanlama anlayışı ise işletmenin mevcut 
konumundan hedefler çerçevesinde tan ım lanan yeni konumuna 
geçm eyi sağ layacak bir planın tasarlanm ası o larak özetlenebilir. 
Bu anlayışın ın odağında bir kavram  yer alıyordu: Boşluk (gap) 
analizi. Boşluk analizi, işletm enin m evcut ile arzuladığ ı konumu
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arasındaki farkın tan ım lanm asın ı 
ve nasıl doldurulacağının be lirlen
mesini ifade eder. Ansoff (1965: 
25-26)'a göre boşluk analizi yu 
karıdan aşağıya doğru şu dört 
adımda yapılabilir:

• Gelecekte iz len ilecek b ir he
defler setin in belirlenmesi,

• İşletmenin m evcut konumu 
ile öngörülen hedefler arasındaki 
boşluğun veya farkın tan ım lan
ması,

• Bu boşluğu do lduracak bir 
veya birden fazla eylem  setinin 
(strate jin in) geliştirilm esi,

• Söz konusu eylem  setlerinin 
bu boşluğu aza ltacak özellik leri 
bakım ından test edilm esi (eğer 
b ir eylem  seti, boşluğu önemli 
ö lçüde kapatıyorsa eylem  se ti
nin kabul edilm esi; aksi takd irde 
yeni alternatiflerin  denenmesi).

Ansoff'a göre stra te jik  p lan
lama hedeflerin belirlenmesi ile 
başlam alı ve hedefleri gerçek
leştirecek araçların (stratejilerin) 
ge liştirilm esi ve test edilm esi ile 
devam  etm elid ir. Böylece, iş le t
me m evcut durum undan a rzu la 
dığı konumuna geçebilm ek için 
nasıl bir plan dahilinde hareket 
edeceğini belirlem iş olacaktır.

S tra te jik  planlama yak la ş ım ı
nın son halkası olan ve bu yak 
laşım ı kendi içinde olgunluğa 
eriştiren, 1970'lerde ortaya çıkan 
senaryo açılım ı oldu. Andrews ve 
Ansoff'un geliştird iğ i planlama 
yak laşım ların ın  ortak yan ı, stra 
teji ge liştirm e sürecini "tahm in et 
ve hazırlık  yap (predict and pre
pare)" (Ackoff, 1983:59) özdey i
şinde özetlendiğ i üzere, tahm ine 
dayalı gelecek planlam ası olarak 
görm eleriyd i. Bunun için iş le tm e
nin dış çevresindeki gelişm eleri 
analiz ve tahm in etm eye olanak 
sağ layacak basit veya karm aşık 
tekn ik le r, kontrol liste leri, m at
ris ler vs. ge liştirilm eye çalışıldı.

Ancak 1970'lerde yukarıda belirtild iğ i üzere, öze llik le  yaşanan 
iki petrol krizinden sonra (1974 ve 1979) dünya tahm ine imkan 
verm eyen hızlı bir be lirs iz lik  ortam ına doğru sürüklendi. Zam an 
içerisinde belirsiz liğ i artıran şartla r çeşitlendi ve günüm üze kadar 
arta rak devam  etti.

İşte böylesi belirsiz liğ in  yüksek olduğu ortam larda, d iğer bir 
ifade ile strate jik  karar veric ile r açısından bakıld ığ ında geleceği 
tahm in etm ede yeters iz kalınan durum larda, senaryo tekn iğ i ile 
m uhtemel geleceklerin tasarlanarak geleceğe hazırlanm a gün
deme geldi. Senaryo tekn iğ i ile m uhtemel geleceklerin  tasa rlan 
m ası, sonuçların tahm in ed ilm esine odaklanm aktan daha çok, 
sonuçları doğuracak güçlerin/trendlerin  an laşılm ası yoluna g id il
di (Wack, 1985a, 1985b).1 Bu çerçevede planlamacı mantığın 
uzantısı o larak, kontrol dışı güçlerin çeşitli kom binasyonlarından 
hareket ile birden fazla m uhtemel gelecek tasarlam a ve bunların 
o lması durumunda veya olması için neler yap ılab ileceği strate jik  
o larak ele alınm aya devam edildi.

c. Stratejik Planlama Anlayışının Strateji Geliştirme  
Yöntem ine İlişkin Önerisi:

1960-1980 arasında ileri sürülen düşünceler b irlikte ele a lınd ı
ğ ında, stra te jik  planların nasıl ge liştirileb ileceğ ine ilişkin birbirin i 
tam am layan ve belli adım larda ge liştirileb ilecek b ir öneri çe r
çevesi sundukları görülecektir. Ana hatlarıy la düşünüldüğünde, 
strate jik  planlama anlayışı çerçevesinde stra te jik  p lan lar şu dört 
adımda ge liş tirileb ilir:

Durum Analizi A Senaryoların A Alternatif A Planlama

Geliştirilmesi T Eylem Setleri y

Dış Çevre

» F ırsa tla r 

» Tehd itle r 

İç Çevre

» G üç lü  Yön le r 

» Zay ıf Y ön le r

A m a ç la r

Hedefle r

P rog ram la r

Pro je le r

1. Çevre Analizlerinin Yapılm ası: Stra te jik  planlama için 
hareket noktası, iç ve dış çevre analizleri o lm alıd ır. Çevre ana liz
lerinin yap ılm asında iki am aç güdülür: Mevcut durumun be lirlen
mesi ve p lanlam aya konu edilen dönemin çalışm a atmosferin in 
tahm ini. Mevcut durumun belirlenm esi, strate jis i ge liştirilm eye 
çalışılan işletmenin konumunun ortaya konması bakım ından 
önem taşım aktad ır. Çünkü m evcut durumdan hareket ile ge le 
cekte arzulanan konumun ne olm ası gerektiğ i belirlenm eye ça lı
şılır. Ancak, çevre analizlerin in yap ılm asında temel am aç sadece 
m evcut ve arzulanan işletm e konum ların ı be lirlem ek değildir.

1. Bu bağlamda, senaryo geliştirmenin amacı, bir tek “doğru” senaryo üretmek değil, bir sektörde neler olduğunu ve bu sektördeki ana güçlerin nasıl etkileşim içerisinde olduklarım aydınlatacak muhtemel veya varsayımsal gelecek setleri düşüne-
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Çevre analizleri aynı zamanda, 
arzulanan durumu gerçekleştir
mek ve buna yöne lik  strate jik  
planları yapab ilm ek için dönem 
sel (örneğin önüm üzdeki 5 yılın) 
çevre şartların ın neye benzeye
ceğinin tahm ini açısından da ge
reklidir.

Çevre analiz leri, SW OT çe r
çevesinde iki ana başlık  altında 
yapılab ilir: Dış çevre ve iç çevre 
analizleri. Dış çevre de kendi içe
risinde uzak çevre ve yakın çev
re o larak ayrı ayrı ele alınabilir. 
Uzak çevre; politik, ekonom ik, 
sosyo lo jik  ve tekno lo jik  (PEST 
analizi) trend ler ışığında genel 
bir analiz yapm ayı gerektirir. Ya
kın çevre ise işletm enin içeris in 
de faa liyet gösterdiği sektördeki 
müşteriler, rakip ler, dağ ıtım cılar 
vb. ana aktörleri analiz etmeyi 
gerektirir. Dış çevredeki trend
lerin işletmenin plan dönem inde 
kendisin i olum lu yönde etk ilem e
si düşünüldüğünde fırsat, o lum 
suz etk ilem esi düşünüldüğünde 
ise tehd it o larak sın ıflandırılm ası 
yapılır. Böylece işletmenin söz 
konusu plan dönem inde hangi 
fırsat ve tehd itler ile karşı karşıya 
olacağı belirlenm iş olur. İç çevre 
ise işletmenin içerisindeki kaynak 
ve kabiliyetlerin  (insan kaynakla
rı, finansal kaynaklar, teknoloji, 
sistem , örgütsel yapı, yönetim  
yaklaşım ı vb.) ince lenerek bir 
yandan söz konusu fırsatlardan 
yararlanm a ve tehditleri berta
raf etme, d iğer yandan rak ip ler 
ile karşılaştırıld ığ ında işletmenin 
güçlü mü, zay ıf mı yan ın ı o luştur
duğu belirlenm eye çalışılır.

2. Senaryo Geliştirme: İç
ve dış çevre analizlerin in temel 
am açlarından biri, gelecek tahm i
nini sağ lam ak ve strate jik  planları 
bu tahm in le r üzerine kurmaktır. 
Ancak, ge lecek tahm ini tutmadığı 
zaman bütün plan çöker. İşte bu 
riski ortadan ka ld ırm ak için se 
naryo ge liştirm eye başvurulabilir. 
Senaryo analizi yard ım ıyla yöne-

2. Belirsizlik derecesine göre, senaryo sayısı ve eylem planları artırılabilir.

tic iler, yarın ı bugünün uzantısı o lacak b içim de tahmin etm e bakış 
açısı yerine, dünyayı farklı açılardan görme ve geçm iş deneyim 
lerinden farklı yöntem ler ge liştirm e yoluna g ideb ilirle r (Hay ve 
W illiam son, 1991). D iğer b ir ifade ile senaryo analizin in yararı, 
tek  bir gelecek tahm ini ve onu referans a larak geliştirilen tek 
b ir katı plan yerine, birden fazla gelecek kurgusu tasarlanarak 
esnek bir planlama yapılm asına gid ilm esin i mümkün kılmasıdır. 
S tra te jik  plan açısından bakıld ığ ında tahm in ile birlikte, tahm in 
den önem li sapm aları da hesaba katacak gelecek kurguları ile 
farklı gelecek senaryoları o luşturulduğunda isabet etme, yanılm a 
ihtim alinden çok daha yüksek olabilir. Dahası, senaryo tekniği 
ile işletm e kendisi için en iyi gelecek alternatifin i ge liştirerek ona 
yoğunlaşabilir. Böylece, stra te jik  davranm anın temel gerek lerin 
den olan çevresel determ inizm den uzaklaşm a ve çevreyi kendi 
am açları doğrultusunda yönetm e veya değ iştirm e de söz konusu 
olabilir.

Senaryo ge liştirm ek için şu iki adım atılab ilir: (i) Senaryonun 
"k rit ik  güçle rin i" tan ım lam ak: Senaryo o luşturm anın ilk  ve en 
önem li adım ı kritik  güçleri tan ım lam aktır. K ritik  güçler, iş le tm e
nin faa liyetlerin i doğrudan etk ileyecek olan önemli güçlerdir. Ö r
neğin politik  istikrar, yatırım  ortam ı, potansiyel rakip ler, krizler 
vs. gibi güçler işletmenin başarısı üzerinde doğrudan etkili güçler 
o larak düşünülebilir. Dolayısıy la senaryo tasarlarken başlang ıç
ta, plan dönem inde etkili olacağı düşünülen en önem li b ir veya 
b irkaç kritik  güç belirlen ir. (ii) İkinci adım da, bu kritik  güçlerin 
gelecekteki m uhtemel davran ışları göz önüne a lınarak iy im ser, 
kötüm ser ve normal senaryo la r ge liştirilir. Böylece birden fazla 
ve farklı durum lar için geçerli o lab ilecek gelecek tasarım ları y a 
pılm ış olur.

3. A lternatif Eylem Setlerinin Geliştirilm esi: S tra te jik  plan 
geliştirm enin birinci ve ikinci adım larında çalışm a atmosferinin 
norm al, iy im ser ve kötüm ser durum belirlem esi yap ıld ıktan son
ra, üçüncü adımda buradan hareket ile a lternatif eylem  setlerinin 
belirlenm esine geçilebilir. Böylece, birinci ve ikinci adımda düşü
nülen her b ir geleceğin gerçekleşm esi durumunda işletm enin ne 
yapm ası gerektiğ ine karar verilir. D iğer bir ifade ile senaryolara 
bağlı o larak üç a lternatif plan belirlenir: A  Planı (normal durum 
için), B Planı (iy im ser durum için) ve C Planı (kötüm ser durum 
iç in ).2 Planlar her bir senaryonun gerçekleşm esi durumunda iş 
letmenin ne yaparsa veya ne konumda olursa kendini başarılı 
kabul edeceğini belirten bir tanım  içermelid ir.

4. Planın Yapılm ası: Dördüncü adımda, söz konusu senaryo
lara bağlı başarı tan ım ın ın hayata geçirileb ilm esi için işletmenin 
neler yapm asın ı veya ne tü r hazırlık lar yapm asın ı belirlem e yo lu 
na gidilir. D iğer bir ifade ile belirlenen stratejin in ne tü r am açları, 
hedefleri, projeleri vs. gerçekleştirm eyi gerektird iğ i bu son ad ım 
da belirlenir. Planlama için gerekli olan yukarıdan aşağıya doğru 
h iyerarşik  ve soyuttan somuta doğru işleyen çıkarsam a mantığı 
şöyle ifade edilebilir: S tra te jik  p lanlar, işletmenin plan döneminin 
zaman sın ırları dışına da taşan soyut amaçlar, bu am açların plan 
dönem i içerisinde hayata geçirilm e düzeyin i som ut o larak ifa
de eden hedefler, bu hedefleri gerçek leştirm ek için uygulanacak
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proje ler/program lar o lm alıd ır. Bu 
pro je ler aynı zamanda bütçe ve 
performans krite rle ri de içerm e
lidir. Böylece, dördüncü adım ile 
boşluk analizi ve boşluğun nasıl 
g iderilm esi gerektiğ in in p lan la
ması yap ılm ış olur.

d. Stratejik Planlama 
Anlayışının Sınırlılıkları ve 
Eleştirisi:

S tra te jik  p lanlam a, am açlar 
(işletm enin varm ak için m üca
dele ettik leri) ile araçların (söz 
konusu am açları gerçekleştirm ek 
için iz len ilecek yo llar, yöntem ler 
vs.) kom binasyonundan oluşan 
"k la s ik " den ileb ilecek b ir an la 
y ış üzerine kuru ludur.3 Bu klasik 
an lay ış hala hem özel hem de 
kamu sektörlerinde yaygın o la 
rak kullan ılm aktadır. Bu anlayış, 
en çok da SWOT yaklaşım ı o la 
rak bilinm ektedir. SW OT yak la 
şım ının günüm üzde bile yaygın 
o larak kullan ılm asın ın nedeni, 
kapsayıcı bir analize izin ve rm e
si, basit ama etkili bir kullanım  
aracı o lması ve her tü r örgüte 
uyarlanab ilecek esnekliğe sahip 
o lm asından kaynaklanm aktadır. 
Günüm üzde strateji geliştirm ede 
SW OT analizi tek başına ku lla 
n ılm ak yerine, stra te jik  yönetim  
alanında geliştirilen çeşitli analiz 
araçlarıy la sen tezlenerek am a
ca özel ihtiyaçlara yan ıt verecek 
hale getirile rek kullan ılm aktad ır.

S tra te jik  plan geliştirm enin dayandığı temel varsay ım , geç
m iş verile re bak ılarak geleceğin tahmin edilebileceğidir. Bu va r
sayımdan hareket ile strate ji, dış çevredeki değişim leri analiz 
ederek işletmenin bunlara nasıl cevap verm esi gerektiğ ine karar 
verm ek o larak an laşılm aktad ır. Ancak, geçm iş verile re  bakarak 
gelecek fik irleri ge liştireb ilm ek için, çevrenin göreceli " is t ik ra r
lı" o lması gerekir. Çevre tahm ine izin verm eyecek derecede is 
t ik ra rs ız lık , be lirs iz lik , değ iş ik lik  ve k ırılm a lar ile dalgalanm alar 
yaşıyorsa o zam an, tahm ini sağ layacak analitik  araçlar esas a lı
narak strate jik  p lanlar ge liştirm ek im kansız olmasa da çok zor 
o lacaktır. 1970'lerden bu yana arta rak devam eden hızlı ve köklü 
değişim lerin  yol açtığı be lirs iz lik  ortam larında, p lan lar a rac ılığ ıy 
la iş letm eler innovasyona öncü o lm ayacakların ı, çevreye uyum 
sağlam akta yeters iz kalacakların ı ve hatta varlık la rın ı sü rdüre
m eyeceklerin i yaşayarak öğrenm eye başladılar. Böylesi o rtam 
larda be lirs iz lik  ile m ücadelede iş letm eler konjonktürel da lga lan
malara ayak uydurma çabasıyla varlık la rın ı sürdürm e ve bunun 
sonucunda da strate jile rin in  neredeyse niyetlen ilm eyen bir içe
rikte ortaya çıkma (em ergentstrategies) gibi b ir sonuç ile s ık  sık 
karşılaşm aya başlad ılar (M intzberg, 1987).

Buna ek o larak belirtm ek gerek ir ki SWOT analizi esnek bir 
kullan ım a sahip olmakla beraber çoğu zaman am acına uygun 
kullan ılm am aktad ır. Dışsal faktörlerin fırsat ve tehd itler lis tes in 
de, içsel faktörlerin  zay ıf ve güçlü yan la r listesinde keyfi bir b i
çim de sın ıfland ırılm ası ve bunlara ait uzun liste lerin o luşturu lm a
sı s ık  karşılaşılan yan lış b ir kullanım  o larak gözlem lenm ektedir. 
Bu uzun liste lerde sıralanan keyfi içsel ve dışsal değişkenlerden 
hareket ile strate jiye dayanak o luşturacak anlam lı sonuçlara 
u laşm ak zorlaşm aktad ır.4 Ö zellik le kamu kurum larında ih tiyaç
tan daha çok yasal zorunluluğu yerine getirm eye yöne lik  SWOT 
eksenli strateji ge liştirm e ça lışm aların ın  büyük bir kısm ı bu tür 
yan lış kullanım  (bakınız: sp.gov.tr) örnekleri sergilem ektedir.

Ayrıca belirtm ek gerek ir ki strate jik  planlama dönemin ilk y ıl
larında odakta olan şirketlerin büyüm e ve yatırım  strate jile ri, 
sonradan geliştirilen SW OT analizi içerisinde yatırım a konu ed i
leb ilecek im kanların  fırsat, çekilm eyi gerektiren sektörel daralma 
durum ların ın tehd it o larak is im lend irilm esiy le devam  etm iştir. 
Ayrıca, ilk  y ıllardaki gibi ş irket strate jis in in  (corporate strategy) 
iş letm e stratejisinden (business un it strategy) ayrı o larak ele 
alınm ası eğilim i de sürm üştür. Ancak bu bağlamda değinilmesi 
gereken bir nokta, stra te jik  yönetim  alanında günüm üzde görü
len önem li bir gelişm e, rekabet avantajı için ilişkili büyümenin 
ilişk is iz büyümeden daha fazla başarıya yol açtığı görüşüdür. Bu
günün egemen stra te jik  anlayışı çerçevesinde, şirketlerin  ortaya 
çıkan her fırsatı değerlend irerek yeni ya tır ım la r gerçekleştirm ek 
(ilişk is iz  büyüme) yerine, m evcut işlerinden elde ettik leri dene
y im , kab iliyet ve yetk in lik lerin i kullanabilecekleri yeni yatırım  
alanlarına doğru kaydırm aları (ilişk ili büyüme) durumunda daha 
çok başarılı o lab ilecekleri ileri sürü lm ekted ir. Bunun temel nede
ni, ilişkili büyümenin s inerjik  etki yaratm ası o larak gösterilm ek
tedir.

3. Amaç ve araç kelimeleri yerine başka kavramlar da kullananlar bulunmaktadır. Örneğin, amaç yerine vizyon, misyon, hedefler; araçlar yerine ise, taktikler, fonksiyonel politikalar vs. kavramlarım kullananlar bulunmaktadır. Hangi kavramlar kul
lanılırsa kullanılsın, stratejiye “amaç ve araç arasındaki ilişki” anlamı yüklenmektedir. Bu klasik anlayış daha sonraki yaklaşımlarında düşünsel arka planını oluşturmaya devam etmiştir.
4. Fırsatlar, tehditler, güçlü ve zayıf yanlar birer değişken olarak düşünüldüğünde, değişken sayısı artıkça, karar vermekte o kadar zorlaşacaktır. Çünkü birçok değişkenin etkisini hesaba katarak karara varmak, stratejinin öncelikler ve odağının bu
lanıklaşmasına yol açabilir.
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Kısaca yatırım  kararları, gü
nümüzde de çok önemli strate jik  
kararlar o larak görülm ekte ancak 
yatırım  kararların ın değerlend iril
m esinde esas alınan akıl yü rü t
mede önem li b ir değ iş ik lik  görü l
m ektedir. Günüm üzdeki yetenek 
transferi ve aktiv ite lerin  paylaşım ı 
fikri ile k lasik portföy yaklaşım ın ın 
sinerjin in finansal bakımdan o l
ması yönündeki görüşü terk ed i
lerek, ilişkili büyümenin strate jik  
bakımdan önem i vurgu lanm akta
dır. Bu fikre göre, sürdürü leb ilir 
rekabet avantajı için b ir iş le tm e
nin çeşitlem e çabaları şirketin  te 
mel yetk in lik lerinden doğmalı ve 
onları beslemelid ir. Çünkü temel 
yetk in lik le r başka endüstrilere 
aç ılm ak için b ir köprü görevi gö
rürler (Hamel ve Hanee, 1994) 
ve strate jik  iş b irim leri arasında 
bir "tu tka l" işlevi sağlarlar. Diğer 
bir ifade ile strate jik  iş birim leri 
arasındaki ilişki temel yetk in lik le r 
sayesinde zay ıf değil, tersine çok 
sıkı o lm aktad ır. İş b irim leri ş irke 
tin temel yetk in lik lerinden hem 
faydalan ır hem de onlara katkıda 
bulunur. Ş irke tle r maymun iştah 
lı davranarak b irb iriy le ilişkili o l
mayan her fırsatı yatırım a konu 
ettik lerinde, kendilerine rekabet 
üstünlüğü sağ layacak ortak bir 
kaynak ve kabiliyet havuzu ge liş
tirm ede yeters iz kalacaklardır.

2. REKABET STRATEJİLERİ 
DÖNEMİ

1960-1980 arası strate jik  p lan
lama anlayışı içerisinde gelişen 
Andrew 'un tasarım , Ansoff'un 
planlama ve 1970 'lerde Shell ş ir
ketinde ilk uygulama örneği bu
larak m eşhur olan senaryo yak la 
şım ların ın ortak yan ları, s tra te ji
nin nasıl geliştirilm esi gerektiğ ine 
ilişkin "sü reç" konusunda önemli 
aç ılım lar sağ lam aları oldu. Ancak 
her üç yaklaşım da strate jik  pers
pektifler sunm aya ilişkin " içerik" 
konusunda yetersiz kaldı. İşte 
1980'lerden sonra, içerik konu-

sunda ilerlem eler sağ lanarak "perspektifle r" konusunda önem li 
açılım lara şah it olundu. Böylece strateji an layışında "plan"dan 
öte planlara da yön veren "perspektifle r" gündem e geldi. İş dün
yasında stra te jik  perspektiflerin ne anlama gelmesi gerektiğ in i 
ilk  önce ve etkili b ir şekilde ortaya koyan, daha sonra pozis
yon okulu o larak ün lenecek yaklaşım  o ldu .5 Pozisyon okulunun 
stra te jik  düşüncenin gelişm esine katkısı, sadece pazar analizin in 
gen işletilm iş b ir rekabet kavram ıyla6 s istem atik  b ir b içimde nasıl 
yap ılm ası gerektiğ in i ortaya koyması değil, aynı zam anda başarılı 
o lm ak için işletm elerin pazar güçlerine karşı nasıl rekabet pozis
yonları a lm aları gerektiğ ine ilişkin üç jene rik  stratejin in veya üç 
temel perspektifin (m aliyet liderliğ i, farklılaşm a ve odaklaşm a) 
olduğunu da öne sürm esi oldu.

Pozisyon okulu, büyük ölçüde tek bir kişinin çabalarıy la ge
lişti: Harvard İşletm e Okulu'nun ünlü profesörlerinden Micheal 
E. Porter 1980'de Com petitive S trategy (Rekabet Strate jis i) ve 
1985'de Com petitive Advantage (Rekabet Avanta jı) adlı ese rle 
riy le stra te jik  yönetim  alanına yeni bir bakış kazandırdı. Porter 
strate jiy i b ir plandan daha çok iş letm enin rak ip lerine karşı nasıl 
rekabet edilm esi gerektiğ ine ilişkin geniş b ir perspektif o larak 
tan ım lıyordu. Böylece strate jiy i plan kavram ıyla özdeşleştiren 
önceki stra te jik  an layışın ın tersine odağa rekabet kavram ını a la 
rak strate jiy i "rekabet s tra te jis i" o larak yeni b ir an lay ış ile ortaya 
koymaya başladı.

a. Rekabet Stratejileri Anlayışının Doğduğu Dönemsel 
Çevre Koşulları

Genel b ir değerlendirm ede bu lunm ak gerek irse, 1970'lerde 
pazar koşulları önceki on y ıllara göre radikal b ir biçim de değişti. 
Bu değişim de önem li b ir trend, 1970 öncesi döneme egemen 
olan talebin arzı geçmesi (arz açığı), bu yıllarda tersi b ir durum 
gösterm esi, yani 1970'lerden sonra arzın talebi geçm eye başla
ması (arz fazlası) oldu. Bu durum üreticilerin arz fazlasın ı elden 
ç ıkarm ak için yoğun bir rekabet içerisine g irm elerine yol açtı. 
Önceki on yıllarda talebe yetişm ek için üretim e odaklanan ve 
g iderek büyüyen pazarlara yatırım  yapm ak için çalışan yöneti
ciler, 1970 'lerde başlayan ve 1980'lerde iyice etk isin i gösteren 
pazarların doygunluğa u laşm ası ve pazar içi rekabetin artm ası 
ile karşılaştılar.

1970'li y ıllarda görülen ve sonraki on yıllarda yoğun laşarak 
devam  eden rekabeti artırıc ı önem li b ir gelişm e daha yaşandı. Bu 
yeni gelişm e, Uzak Doğu'dan gelen rekabet rüzgarları oldu. Ba
şını Japonya'n ın çektiğ i Güney Kore gibi Asya kökenli işletm eler, 
1970'lerin orta larında Batı pazarlarında kendilerin i iyiden iyiye 
h issettirm iş ve 1980'lerden sonra adeta zaferlerin i ilan etmeye 
başlam ışlard ı. Sanayi Devrim i'nden bu yana ilk  kez, Batı kökenli 
o lmayan bu iş letm eler Doğu ülkelerin in pazarlarında Batılılara 
üstün lük sağ lam ak bir yana, Batı ü lkelerin in pazarların ı da hızlı 
b ir şekilde ele geçirerek onlara kendi pazarlarında meydan oku
maya başladılar. Batılı iş letm elerin hesaba katmadığı bu yeni re-

5. Bu çalışmada, pozisyon okulu yerine rekabet stratejileri anlayışı adı tercih edilmiştir. Çünkü birincisi daha çok akademik bir çağrışım yapmaktadır. Yöneticilere yönelik yapılan bu çalışmada, uygulama çağrışımı daha fazla olan ikinci adın uy
gun olacağı düşünülmüştür.
6. Rakip kavramı içerisine mevcut durumdaki “doğrudan” rakiplerin dışında, ikame mal üreticileri olan “dolaylı” rakipler ve yeni yatırımları ile pazara girebilecek durumda olan “potansiyel” rakiplerin de alınmasıyla sınırları genişletilen rekabet 
anlayışı.
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kabetçi durum , onları büyük bir 
şaşkın lığa itti.

D iğer b ir gelişm e de 1980'ler- 
de hız kazanan özelleştirm e 
rüzgarları oldu. 1930'dan beri 
uygulanan devletçi Keynezyen 
politika ları sonucunda, devletin 
ekonom ideki payı önem li oranda 
artm ış bu lunm aktayd ı.7 ABD 'de 
R. Regan, İng iltere 'de M. Teacher 
ve Türk iye 'de T. Özal gibi öze lleş
tirm e yanlısı k işilerin 1980'lerde 
başa geçm esiy le, devletin eko
nom ik bir aktör o larak piyasadan 
çekilm esi temel ekonom ik po liti
kalardan biri oldu. Bunun sonu
cunda, monopol durum undaki 
b irçok pazar rekabete açıldı. Böy
lece b ir yandan rekabet alanı ge
n işledi, d iğer yandan ise rekabet 
derin leşm eye/artm aya başladı.

Bu şartlar altında 1970 ve 
1980'li y ıllarda Batılı işletm elerin 
karşı karşıya olduğu en önem 
li sorun, iz leyebilecekleri reka
bet strate jis in i be lirlem ek oldu. 
1970 'lerde yaşanan söz konusu 
yoğun rekabete işletm elerin nasıl 
yan ıt verm esi gerektiğ i, Harvard 
Üniversitesi öğretim  üyelerinden 
Micheal Porter'ın bu yıllardaki 
gözlem  ve deneyim lerin i yansıtan 
ve yönetic ile re yöne lik  1980'de 
yazd ığ ı Com petitive Strategy 
(Rekabet Strate jis i) adlı eserinde 
ele alındı. Bu ve sonraki ese rle 
rinde Porter sadece pazar ana
lizinin gen işletilm iş b ir rekabet 
kavram ıyla s istem atik  bir biçim-

ABD’de R. Regan, 
İngiltere’de M. Teacher 
ve Türkiye’de T. Özal 
gibi özelleştirme yanlısı 
kişilerin 1980’lerde başa 
geçmesiyle, devletin 
ekonomik bir aktör olarak 
piyasadan çekilmesi temel 
ekonomik politikalardan 
biri oldu. Bir yandan 
rekabet alanı genişledi, 
diğer yandan ise rekabet 
derinleşmeye/artmaya 
başladı.

de nasıl yapılacağ ın ı an
latm ıyor, aynı zamanda 
başarılı o lm ak için iş le t
melerin pazar güçlerine 
karşı nasıl rekabetçi po
zisyon lar alm aları gerek
tiğ ine ilişkin üç jene rik  
stratejiden de (m aliyet liderliğ i, farklılaşm a ve odaklaşm a) söz 
ediyordu. Porter'ın 1970'li y ıllara ilişkin gözlem  ve deneyim lerine 
dayanarak 1980'li y ıllarda yazd ık ları, 1980-1990 y ılları arasında 
strate jik  yönetim  alanında egemen an lay ış haline geldi.

b. Rekabet Stratejileri Anlayışının Stratejik Düşüncenin 
İlerlem esine Katkısı

1980'lerden bu yana sürekli fik ir üreten Porter'ın strateji ge
liştirm eye katkıların ı özetlem ek zor olsa da en önem li görüşlerini 
üç konuda top lam ak mümkün görünm ektedir. B irincisi, iş le tm e
nin içerisinde faa liyet gösterdiği sektörün nasıl s istem atik  o larak 
analiz edileb ileceğ ine ilişkindir. Porter'ın rekabet strate jis i ya k 
laşım ın ın hareket noktası, rekabet strate jis in i form üle etmenin 
esas itibariy le işletm eyi çevresiy le ilişk ilend irm ek olduğu kabu lü
ne dayanm aktadır. Her ne kadar uygun çevrenin, planlama an 
layışı içerisinde Anrews'un öne sürüldüğü üzere, sosyal ve politik 
güçleri de kapsayan geniş bir bağlamda ele alınm asın ın mümkün 
olduğunu belirtse de Porter, stra te jik  bakımdan işletm e çevresi 
deyince işletmenin içerisinde rekabet ettiği çevre veya sektör 
o larak an laşılm ası gerektiğ in i belirtir. Porter'a göre sektörel çev
renin d ışındaki güçlerin strate jik  davran ış, tercih ler ve karlılık 
üzerinde göreceli o larak az bir etkisi vard ır çünkü bunlar endüst
ri içerisindeki bütün işletm eleri benzer şekilde etk ilerler. Porter 
çevreyi, sektörel çevre o larak sın ırland ırd ıktan sonra, sektörel 
yapın ın stra te jik  önem ine şöyle d ikkat çeker: Sektöre l çevre, re 
kabet oyununun kuralların ı, potansiyel o larak işletm enin tercih 
edebileceği stra te jik  alternatifleri ve sektörün sunabileceği ka rlı
lık  düzeyin i belirlem ede büyük bir etk iye sahiptir. D iğer b ir ifade 
ile stra te jik  davran ış, tercih ler ve karlılık  büyük oranda sektörel 
rekabet yoğunluğuna bağlı o lacaktır. Porter'a göre, bir sektörde
ki rekabetin yoğunluğu ise ne bir rastlantı ne de kaderin kötü bir 
oyununun sonucudur. Tersine, bir sektördeki rekabetin yoğun
luğu m evcut rakip lerin davran ışların ın da ötesine geçen sektö- 
rel yapının eseridir. Sektöre l yap ıyı ise beş temel güç oluşturur:

7. 1980 lerde kendilerini serbest piyasa ekonomisine sahip olarak gören ve fakat devletin ekonomideki payının yüzde 30-40 lara  vardığı ve hatta aştığı birçok ülke bulunmaktaydı.
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Müşteriler, m evcut rakip ler, yeni 
yatırım cıla r, ikam e mal üreticileri 
ve tedarikçile r. Mevcut rakiplerin 
davran ışların ın ötesine geçen söz 
konusu beş gücün oluşturduğu 
sektörel rekabet, Porter'a göre 
"gen iş le tilm iş rekabet"tir. Bu beş 
gücün ko lektif etkisinin o luştur
duğu gen işletilm iş sektörel reka
bet yoğunluğu, sektörden sektö 
re değ işir ve dolayıs ıy la farklı re 
kabet oyunu kurallarına, strate jik  
a lternatifle re ve kar potansiye lle
rine yol açar. D iğer b ir ifade ile 
sektörel yapıyı belirleyen bu beş 
güç uzun vadeli etk ilere sah iptir 
ve bu nedenle strateji ge liş tir
mede hareket noktası o lmalıd ır. 
Dolayısıy la Porter, strateji ge liş
tirm e sürecinde işletm enin içe ri
sinde faa liyet gösterdiği sektörü 
oluşturan bu beş gücü s istem atik 
o larak analiz etmeyi kaçın ılm az 
görür ve nasıl analiz edileceğinin 
yol ve yöntem lerin i tartışır.

Porter'ın ikinci önem li ka tk ı
sı, rekabet stratejisi kavram ını 
soyuttan somuta ind irgem esi
dir. Porter'a göre rekabet stra 
tejis in i, söz konusu beş sektörel 
güce karşı işletmenin kendisini 
savunacağı veya bu güçleri kendi 
ç ıkarı doğrultusunda yöneteb i
leceği b ir "pozisyon" ge liş tirm e
si o larak görür.8 Bu çerçevede,
Porter bir işletmenin bu beş güce 
karşı kendisin i pozisyonlandır- 
manın üç genel strate jis in in  o l
duğunu ileri sürer: Farklılaşm a 
strate jis i (stratejisin i rakip ürün
lere göre farklı öze llik  ve fonk
siyonlara sahip yüksek kaliteli 
ü rün ler üzerinden sürdürm ek), 
m aliyet liderliğ i strate jis i (stan 
dart ürünleri rakip lerden daha az 
m aliye tler ile üreteb ilm e üzerine 
kurulu bir yak laş ım ) ve odaklan 
ma strate jis i (genel b ir pazara 
hitap etm ek yerine b ir alt pazara 
yoğunlaşm a). Porter'a göre, üç 
jene rik  stra te jile r o larak is im len
dirdiği bu stra te jile r ile iş le tm e
ler, sektörel güçlere karşı nasıl

8. Bundan dolayı da strateji literatüründe bu yaklaşıma pozisyon yaklaşımı veya okulu denir.

rekabet edeceklerin in genel b ir formülünü belirlem iş o lacak la r
dır. Bu strate jile r sayesinde iş le tm eler kendilerin i beş güce karşı 
pozisyon land ıracak, rakip lerden ay ırt edici bir k im lik kazanma 
yoluna gidecek, m üşterilere kendisini rakip lere niçin tercih e t
mesi gerektiğ in in net b ir m esajın ı verecek ve işletm e içi yönetim  
ve örgütlem e sorunların ı tutarlı b ir b içimde çözmenin referans 
çerçevesin i o luşturacaktır. Porter'a göre bu üç jenerik  strate jile r 
b irb irlerine a lternatiftirler. D iğer b ir ifade ile bir işletm enin b ir
den fazla jene rik  strate jiy i aynı anda uygulam ası durumunda ba
şarıs ız olması kaçın ılm az olacaktır. Porter'ın deyim iyle , örneğin 
hem farklılaşm a hem de m aliyet liderliğ in i aynı anda izleyen bir 
iş letm e m üşterilerine çelişkili m esajlar verecek, yönetim  ve o r
ganizasyon sorunlarına çe lişk ili çözüm ler sunacak vs. ve sonun
da sektör orta lam asın ın altında kar etm eye mahkum olacaktır. 
"O rtaya çakılıp kalma (stuck in the m idd le)" o larak isim lendird iğ i 
bu durumun başarıs ız lık la  sonuçlanm asın ın nedenini Porter, her 
iki strate jide de iyi o lm aya çalışırken hiçbirinde başarılı olamama 
gibi sonuç ile karşılaşm anın kaçın ılm az olması ile açıklar.

Porter'ın üçüncü önem li katkısı, iş letm elerin bu strate jile ri y a 
şama geçirirken nasıl bir değer üretim  zinciri tasarlam aları ge
rektiğ ine ilişkindir. 1985 yılında yayın lad ığ ı Rekabet Stratejileri 
adlı eserinde Porter, rekabet avantajın ın b ir işletm enin m üşteri
leri için yarattığ ı değerden kaynaklandığ ın ı ileri sürer. Rekabet 
avantajı yaratab ilm e, b irçok disiplin ve aktiv iteden (örneğin pa
zarlam a, üretim , kontrol, finans, insan kaynakları) oluşan bü
tüncül b ir iş letm e görüşüne sahip olm ayı ve bütün kaynakların ı 
entegre bir an lay ış içerisinde birleştirm eyi gerektirm ektedir. İşte 
bunu sağ layacak olan değer z incirid ir. Değer zinciri analizi ya rd ı
m ıyla hangi işletm e aktiv ite lerin in  strate jik  o larak uygun olduğu, 
m evcut ve potansiyel farklılaşm a kaynakların ın neler o lab ilece
ğini ortaya ç ıkarm ak mümkün olacaktır. Değer zinciri analizin in 
nihai am acı, söz konusu strate jik  önemdeki aktiv ite le ri be lirle 
yerek bunları ya rakiplerden daha ucuz (m aliyet liderliğ i stra te 
jis in i iz leyen ler için) ya da daha iy i/fark lı (farklılaşm a stratejisin i 
iz leyen ler için) uygulamanın yo lların ı ge liştirm ektir. Değer z in 
ciri, iş letm e içi zay ıf ve güçlü yan ları ortaya çıkarm aya yardım cı 
o lacak bir analiz aracı olduğu için iç çevre analiz inde kullanılm ası 
gerekir.

K ısaca, Porter beş güç analizi ile dış çevre, değer z inciri ana
lizi ile iç çevre analizin in nasıl yap ılm ası gerektiğ in i ve bunun da 
ötesine g iderek iç ve dış çevre analizlerinden hareket ile strate jik  
a lternatiflerin in neler olduğunu (üç jene rik  stratejiden hangisini 
seçm eleri gerektiğ in i) s istem li bir düşünce o larak sunm aktadır. 
Bu bakımdan rekabet strate jile ri anlayışı strate jik  yönetim  a la 
nındaki tek derli toplu düşünce/yaklaşım  o larak önemli b ir yere 
sahiptir.

c. Rekabet Stratejileri Anlayışının Strateji Geliştirme 
Yöntem ine İlişkin Önerisi:

Rekabetçi strate jile r an layışına göre bir işletmenin başarısın ı 
belirleyen temel faktörler, sektörün yapısı kadar o sektörün y a 
pısını o luşturan güçlere karşı işletmenin aldığı rekabetçi pozisyo
nun da sonucudur. Bir sektörün yapısın ı oluşturan güçler onun
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diğer sektörle r ile ka rş ılaştırıld ı
ğında genel karlılık  düzeyin i be
lirlerken, sektör içerisindeki kar 
farkları ise, o sektör içindeki iş le t
melerin izlediği strate jile rin  sonu
cu o larak gerçekleşecektir. S tra 
teji ge liştirm eye bir bütün olarak 
bakıld ığ ında, işletmenin hangi 
sektörde faa liyet göstereceği ve 
seçilen sektörde nasıl b ir rekabet 
strate jis i izleyeceği belirlendikten 
sonra söz konusu rekabet stra te 
jis in i hayata geçirm ek için ne tü r 
yönetsel tarz ve yapısa l düzen le
m elere g idileceği ve bunların da 
nasıl b ir değer üretm e zinciri içe
risinde yap ıland ırılacağ ı be lirlen
melid ir. Bu çerçevede strateji şu 
dört adımda geliştirileb ilir:

Stratejik
Sektör Analizi 4 Alternatiflerin

m Belirlenmesi

1. R ak ip le r

2. M ü şte r ile r
M a liye t L id e rliğ i

3. Ted a rik ç ile r

4. ikam e  M al F a rk lıla şm a

Ü re tic ile ri

5. P o tan s iye l O dak la şm a

Y a t ır ım c ıla r

1. Sektör Yapılarının A nali
zi ve Sektör Tercihinin Yapıl
ması: Porter, öncelik le rekabet 
avantajın ın temel belirleyeninin 
sektörlerin yapısal karakteristik 
leri olduğunu ifade etmektedir. 
Bu karakteristik leri belirlem ek 
üzere, Porter b ir sektörün karlılık  
potansiyelin i değerlend ireb ilm ek 
için beş güç analizi o larak ad lan
dırdığı bir analiz çerçevesi öner
m ektedir. Sektör yap ısın ı o luş
turan ve işletm e karlılığ ın ı tehdit 
eden bu beş güç şunlardır: G iriş 
tehdid i, ikam e malların tehdid i, 
a lıcıların pazarlık  gücü, teda rik 
çilerin pazarlık  gücü ve mevcut 
rak ip ler arasındaki rekabetin yo 
ğunluğu. Porter'a göre bu beş 
gücün ağırlığ ı sektörden sektöre 
değ işir ve ko lektif ağ ırlık ları bir

sektörün karlılık  potansiyelin i belirler. Sektör yap ısın ı oluşturan 
beş güç lehte ise (örneğin ilaç, basın yayın ve gıda sektörlerinde 
olduğu gibi) b irçok işletm e yüksek gelirle r elde edebilir. Fakat 
beş güçten biri veya birkaçının yoğun veya a leyhte olan sek
törlerde (örneğin dem ir ve çe lik veya dem irsiz m etallerde) en 
iyi b içimde yönetilm elerine rağmen işletm elerin  ancak birkaçı iyi 
ge lirle r elde edebilir. K ısaca, Porter'a göre sektör güçleri ile ka rlı
lık  arasında ters b ir ilişki vard ır: Bir sektördeki beş gücün kolektif 
ağırlığ ı azald ıkça karlılığ ı arta r veya ağırlığ ı arttıkça karlılığ ı aza 
lır. Dolayısıy la işletmenin hangi sektörde faa liyet göstereceğin i 
be lirlem ek (sektör tercih i yapm ak) strate jik  açıdan ilk  ve önemli 
b ir tercih olacaktır.

2. A lternatif Rekabet Stratejilerinin Değerlendirilm esi 
ve Tercihi:

Porter'a göre b ir işletmenin pazar güçlerine karşı kendisini na
sıl pozisyon landırd ığ ı, başarısın ı belirleyen ikinci strate jik  kararı 
o lacaktır. Sektör seçim ini yapan bir iş letm e, o sektörü oluşturan 
beş güce karşı kendisin i güçlü k ılacak bir pozisyon da be lirle 

melid ir: "Sek tö r içerisindeki bir 
işletm enin rekabet stratejisin in 
am acı, bu beş güce karşı kendi
sini en iyi b içimde savunabileceği 
veya onları kendi lehine e tk ileye
bileceği b ir pozisyon bu lm aktır" 
(Porter, 1980:4). D iğer b ir ifade 
ile bir işletmenin yukarıda be lirti
len beş güce karşı kendisin i han
gi stra te jile r ile (m aliyet liderliğ i, 
fark lılaşm a ve odaklaşm a) savu 
nacağı belirlenm iş olur.

Porter'a göre bir işletmenin ta 
kip edebileceği üç temel rekabet 
strate jis i vard ır: Maliyet liderliğ i, 

fark lılaşm a ve odaklaşm a. Maliyet liderliğ i, iş letm elerin  rak ip le ri
ne göre en düşük m aliyet yap ısın ı gerçekleştirm eyi hedefleyerek 
rekabet avantajı elde etm eyi am açlam aların ı ifade eder. Burada 
d ikkat edilm esi gereken, m aliyet liderliğ i strate jis in in  en ucuz 
ürünü pazara sürm ek değil, kaliteden ödün verm eden aynı ü rü 
nü rak ip lerine göre daha ucuza mal etmeyi hedeflem eyi ifade 
etm esid ir. İşletm elerin bu strate jiy i izleyebilm eleri ürünün stan 
d a rt la ş t ıra b ilm e s in e  bağlıdır. Düşük m aliyet yap ıs ı, ö lçek eko 
nom ileri, tam  kapasite üretim , tecrübe/öğrenm e etk ileri, ucuz 
g ird iler, süreç yen ilik leri, ürün d izaynında iy ile ştirm e ler ve yö 
netsel faktörlerin sayesinde gerçekleştirileb ilir. Farklılaşm a stra 
te jis i, iş letm elerin  talep fark lılaştırm asına g iderek o talebi tatm in 
etm eye yönelik  ürün üretmeyi hedeflem esin i ifade eder. Burada 
artık  ürün standard izasyonu değil, ürün fark lılaştırm ası söz ko
nusu olur. Ürün fark lılaştırm ası işletm elerin kendi perspektifle rin 
den değil, m üşterilerin  gözünde, a lg ılay ış larında olması gerekir. 
Farklılaşm a strate jis i, yen ilik , kalite, tasarım  vb. fark oluşturan 
unsurlar üzerine kurulur. Odaklaşm aya gelince, m aliyet liderliği 
ve farklılaşm a strate jile rinden farklı o larak burada hedeflenen 
m üşteri kitlesi geniş değil, dardır; yan i, iş letm eler pazar seg- 
mentasyonu yaparak b ir segm ente (niş pazara) odaklan ırlar. Bu

Yönetim ve 
Organizasyon * Değer Zincirinin 

Belirlenmesi

K ayn ak  ve Tem el A k tiv ite le r

Kab iliye tle r

Ö rgü tse l Y a rd ım c ı A k tiv ite le r

G e rek lilik le r
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odaklaşm ayı, yukarıda be lirttiğ i
m iz gibi iki b içimde sağlayabilir: 
Maliyet liderliğ i ve farklılaşm a 
yolu ile... Kısaca ikinci adımda, 
işletm enin rekabet stratejisin in 
en düşük m aliyet yap ısın ı gerçek
leştirm eyi mi, ürünleri rakip lerin- 
kine göre fark lılaştırm ayı mı veya 
sın ırlı bazı m üşterilerin  ihtiyacına 
odaklanm ayı mı hedeflemesi ge
rektiği tercih inde bulunulur.

3. Yönetim  Tarzı ve Örgüt
sel Yapı: Porter'a göre üstün 
başarı elde etm ek ve sürdürm ek 
için herhangi b ir işletmenin bu üç 
jene rik  strateji arasında net bir 
tercih yapm ası gerekir. Net bir 
stra te jik  tercih te bu lunam ayan lar 
her şey olm aya kalkıp h içbir şeyi 
tam olarak başaram ayan, ortaya 
çakılıp kalan başarısız iş letm eler 
o lacaktır (stuck-in-the-m idd le). 
Çünkü bu strate jile rin  her biri 
farklı örgüt yap ıla rı, insan kay
nakları, yönetim  an lay ışları, m o
tivasyon sistem leri vs. gerektirir. 
Örneğin m aliyet liderliğ i standart
laşmaya dayalı, ve rim lilik  artırıc ı, 
m aliyet tasarruflarına dayalı bir 
yönetim  ve örgütlenm eyi gerekti
rirken; fark lılaşm a strate jis i yen i
liklere, icatlara, tasarım a, imaja, 
marka yönetim ine vs. dayalı bir 
yönetim  ve örgütlenm e yaklaşım ı 
gerektirm ekted ir. Bundan dolayı, 
tercih edilen rekabet stratejisin in 
hayata geçirileb ilm esi için gerekli 
olan kaynak ve kabiliyetlerin  bir 
yandan, örgütsel isterlerin d iğer 
yandan belirlenmesi önem arz e t
mektedir.

4. Değer Zincirinin Belir
lenm esi: Dördüncü adım , iş le t
melerin tercih ettik leri rekabet 
strate jile rin i hayata geçirirken 
nasıl bir değer üretim  zinciri ta 
sarlam aları gerektiğ in i be lirle 
meye ilişkin adım dır. Değer z in 
cirini tasarlayarak  işletm e, hangi 
aktiv ite le r ile m aliyet tasarrufları 
sağlayacağın ı (eğer m aliyet lider
liğini tercih etm işse) veya hangi 
aktiv ite le r ile fa rlılık  yara tacağ ı
nı (eğer farklılaşm a stratejisin i 
tercih etm işse) kararlaştırm aya

çalışır. Değer z incirin i tasarlam ak için rak ip ler ile kendim izi kar
ş ılaştıra rak  tercih ettiğ im iz rekabet stratejis in i onlardan daha iyi 
uygulam am ıza imkan sağ layacak temel ve yard ım cı aktiv ite lerin 
belirlenm esi gerekir. Temel aktiv ite le r sunulan ürünün tedarik, 
üretim  ve satış sürecini o luşturan ana fonksiyonları; yardım cı 
aktiv ite le r ise bu fonksiyonların yerine getirilm esi için ih tiyaç du
yulan insan kaynağı, finansm an, A r-Ge vb. destek h izm etlerin i 
ifade eder.

d. Rekabet Stratejileri Anlayışının Sınırlılıkları ve 
Eleştirisi:

Rekabet strate jile ri anlayışın ın üzerine oturduğu temel va rsa 
y ım , sektör yapıları bugünden yarına değişm eyeceği için uzun 
vadeli strate jik  arayış ları da belirle r görüşüdür. Daha açık bir ifa
de ile Porter'a göre sektör yapısı sadece karlılık  potansiyelin i de
ğil, aynı zamanda rekabet oyununun kuralların ı ve iş letm eler için 
iz leyeb ilecek leri potansiyel strate jile ri de belirler (Porter, 1980: 
3). İş le tm eler yapısal analiz yaparak temel iki soruya, nerede 
(hangi sektörde) faa liyet göstereceklerine ve nasıl (o sektör içe
risinde hangi strate jiy i iz leyerek) rekabet edeceklerine böylece 
karar vereceklerd ir. Bu bakımdan Porter, b ir yandan sektörler, 
d iğer yandan iş le tm eler arasındaki başarı (kar) farkların ın ne
denlerin i aç ıklam aya ve strate jik  o larak bunların nasıl yönetile- 
bileceğinin de yöntem lerin i sunm aya ça lışarak hem bilim sel hem 
de yönetsel katk ılar sunmuştur.

Ancak, rekabet strate jile ri an layışın ın bütün sektörlere uygu
lanam ayacağı ileri sürü lebilir. Öncelik le be lirtm ek gerek ir ki re
kabet strate jile ri an layışın ın "sanay i" sektörleri için geliştirild iğ i 
ve "h izm et" sektörüne uygulam ada zorluk la r o labileceği söy le 
nebilir. Hem sektörel yapı analizi hem de jene rik  stra te jile r daha 
çok im alat sanayi sektörleri için uygun görünm ektedir. Benzer 
b ir bakışla , ikinci o larak deneb ilir ki rekabet strate jile ri genel o la
rak özel sektör için uygun görünm ektedir. Rekabetçi olmayan 
"kam u" sektörü için uygu lanab ilirliliğ inde önem li s ın ır lılık la r kaçı
n ılm azdır. Her ne kadar kamunun belli a lanları (be led iye ler, ün i
vers ite le r, il özel idareleri vs.) g iderek daha rekabetçi b ir ortama 
doğru kaymakta ve dolayısıy la rekabetçi stra te jile r geliştirm eye 
ih tiyaç duym aktaysa lar da hala özel sektöre egemen olan reka
betçi şartla r ve yönetim  an lay ışla rı gibi görülüp değerlendirile- 
mem ektedir.

D iğer yandan rekabet strate jile ri an lay ışı, sektörle r arasında 
tercih yapm anın ve sektör içerisinde aynı strate jiy i izleyen fa rk 
lı strate jik  grup lar arasında nasıl rekabet edilmesi gerektiğ inin 
yo lların ı gösterm ekle beraber aynı strate jik  grup içerisindeki (ö r
neğin m aliyet liderliğ i strate jis in i veya farklılaşm a strate jis in i iz 
leyenlerin kendi ara larındaki) rekabet konusunda sessiz ka lm ak
tadır. Halbuki uygulam ada asıl rekabet, m aliyet liderliğ i stratejisi 
ile farklılaşm a stratejisi güden iş letm eler arasında değil, aynı 
strate jiy i izleyenlerin (m aliye t liderliğ i, fark lılaşm a veya odak
laşma stratejisi izleyen lerin) kendi ara larında gerçekleşm ektedir. 
D iğer b ir ifade ile rekabet en yoğun şekilde, örneğin m aliyet li
derliğ i güden bir iş letm e ile aynı strate jiy i izleyen rakip leri a ra 
sında gerçekleşm ekted ir; yoksa m aliyet liderliğ i strate jis in i iz le 
yen ile farklılaşm a strate jis in i iz leyen ler arasında değil. Çünkü

ANKARA SANAYİ ODASI NİSAN/MAYIS/HAZİRAN 2009 45



asıl rak ip ler işletm e ile yan ku l
varda yarışan, aynı m üşteri k itle 
sine hitap eden, aynı veya benzer 
ürünler sunanlar vs. arasında o l
maktadır. İşte rekabet stratejileri 
an lay ışı, strate jik  grup içeris inde
ki rekabet konusunda önem li bir 
öneride bu lunam am aktadır.

Bu çerçevede değin ilm esi ge
reken diğer bir nokta da sektör içi 
kar bölgesine ilişkindir. S lyw otzky 
ve Morrison'ın (1998) dediği gibi 
son y ılla rda, sektörle r içeris inde
ki kar bölgeleri hızlı b ir b içimde 
değişm e gösteriyor. Geçm işte 
karlı görülen bölgelerin karsız 
hale gelm esi ve yeni kar bö lge le
rinin ortaya çıkm ası s ık  gözlem 
lenen bir durum olmaya başladı. 
Her sektör içindeki kar bölgeleri 
sürekli değiştiğ inden, gelecek 
dönemde sektör 
içerisinde kar bö l
gelerin in nereye 
doğru kayacağının 
tesp it edilm esi, 
ona göre geleceğe 
yöne lik  sektör içi 
yeni ya tırım la r ve 
iş yapm a model 
ve tarzların ın  ge
liştirilm esi büyük 
önem arz e tm ek
tedir. Rekabet 
strate jile ri an lay ı
şı bu noktada da 
kayda değer bir 
açılım  sağ lam a
maktadır.

Son yıllarda, sektörler 
içerisindeki kar bölgeleri 
hızlı bir biçimde değişme 
gösteriyor. Geçmişte karlı 
görülen bölgelerin karsız 
hale gelmesi ve yeni kar 
bölgelerinin ortaya çıkması 
sık gözlemlenen bir durum 
olmaya başladı. Rekabet 
stratejileri anlayışı bu 
noktada da kayda değer bir 
açılım sağlamamaktadır.

yapam ayan işletm elerin  (stuck-in -the-m idd le) sektör o rta lam a
sının altında kar elde etm ek yerine, sektör orta lam asın ın üstün
de kar elde ettik lerine hemen her ü lkede rastlanm aktadır. Batıda 
yapılan b irçok araştırm a karma strateji izleyen şirketlerin (ö r
neğin Sa insbury, W alMart, Toyota vs.) de sektör orta lam asın ın 
üzerinde kar elde ettik lerin i ortaya koym aktadır. Bunlar kaliteli 
(fark lılaştırılm ış) ürünü ucuza satma (m aliye t liderliğ i) stratejisi 
gütm ekte ve uzun dönemde başarılı da olm aktadırlar.

3. TEMEL YETKİNLİKLERE DAYALI STRATEJİLER  
DÖNEMİ

İş dünyasında strate ji, 1960'larda başlayan ilk  dönemde klasik 
b ir m antıksal çıkarım  çerçevesinde am açlar ile araçlar aras ında
ki ilişk iye dayalı p lan lam acı, 1980 'lerde görülen ikinci dönemde 
rekabetçi ortam larda ana güçlere karşı pozisyonların ge liş tir il
mesi ve savunu lm ası bağlam ında rekabetçi bir an lay ış olarak 
yorum landı. Günüm üze kadar uzanan üçüncü dönemde ise stra 
teji, iş letm eyi rakip lerinden farklı ve üstün k ılacak kaynak ve 
kabiliyetlerin (temel yetk in lik ler) belirlenm esi ve geliştirilm esi 
o larak görülm eye başlandı. Böylece, 1980'lerde başlayan reka
betçi an lay ış devam  etm ekle beraber rekabet stratejisin in üze

rine oturduğu tem ellerin fark lılaşm ası söz konu
su oldu. Pozisyon okulu o larak ünlenen rekabetçi 
stra te jile r dönem inde strateji, sektörü oluşturan 
beş ana güce karşı işletm enin kendisini savunab i
leceği b ir (dışsal) pazar pozisyonunu geliştirm esi 
o larak görülürken, son dönemde stratejin in üze
rine inşa edilmesi gereken tem elle r o larak (içsel) 
temel yetk in lik le r önerilm eye başlandı. Temel 
yetk in lik le r düşüncesin i ortaya atanlar, bunun 
yüzeysel b ir bakış açısı değişim i değil, sonuçları 
göz önüne alındığ ında derin b ir an lay ış farkına gö
türeceğin i ileri sürm ekteler. Çünkü bunlara göre 
rekabet strate jile ri anlayışın ın odağında yer alan 
pazar pozisyonunu, ancak işletm eye özgü kaynak 
ve kab iliyetler üzerine inşa edilebilecektir.

Son o larak şu söylenebilir: 
Porter'a göre, yukarıda be lirti
len rekabet strate jile ri arasında 
net b ir tercih yapm ayıp , belirli 
b ir zaman dilim i içerisinde birden 
fazla rekabet stratejis in i karma 
b ir şekilde uygulam aya ça lışan 
lar sektör orta lam asın ın altında 
başarı gösterm eye (kar etm eye) 
m ahkum durlar. S tra te jik  netlik 
sağ lam ak bakım ından rekabet 
strate jile ri anlayışın ın bu idd ia
sı akla yatkın görünse de uygu
lamada bunun aksi örneklerine 
s ık  rastlanm aktadır. Söz konusu 
stra te jile r arasında net b ir tercih

Kuşku yok ki kaynaklara dayalı okulun ilk ön 
cüsü Betis W ernerfelt'd ir. W ernerfelt'in Harvard 
İşletm e Okulu'na yüksek lisans tezi o larak sundu
ğu ve daha sonra 1984'te Strateg ic Management 

Journal'da yayın lanan "A Resource based View o f the Firm  (Kay
nak Tem elli Firma Görüşü)" m akalesi başlangıç noktası olarak 
alınabilir. Ancak bunun bir düşünce okuluna dönüşmesi 1990'lar- 
da b irçok kişinin katkısı ile mümkün olm uştur. Bunların başında 
G. Hamel, C.K. Prahalad, J. Barney, R.P. Rumelt sayılabilir.

a. Temel Yetkinliklere Dayalı Stratejileri 
Doğduğu Dönem sel Çevre Koşulları

Anlayışının

1990'lara gelindiğ inde ekonom inin çok aç ık b ir b içimde kendi
ni gösteren karakteristiğ i, daha önce hiç bu derecede ve düzeyde 
yaşanm am ış olan değişim in hızı ve bu nedenle işletm elerin karş ı
laştık ları be lirs iz lik , karmaşa ve ölçeği genişleyen (küresel ö lçek
te) ve yoğunluğu şiddetlenen rekabet oldu. İş dünyası açısından 
bakıld ığ ında, 1990 'lar görülm em iş fırsa tla r dönem iydi. Bunlar 
devrim sel n ite likteki değişim lerden ortaya çıkan ticari, yatırım  ve
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g iriş im cilik  fırsatlarıyd ı. Sovyetler 
Birliği ve Doğu Avrupa'daki p lan
lamacı sosya list rejim lerin çök
mesi, dünya ölçeğinde yayg ın la 
şan öze lleştirm e ve serbestleş
tirm e (deregulation) hareketleri, 
Uruguay Raund'u sonrası artan 
ticari serbestlik , Dünya Ticaret 
Örgütü'nün ortaya çık ışı, bölge
sel serbest ticari alanların o luş
ması (NAFTA, Avrupa Birliğ i) bu 
fırsatların  kaynakları o larak o rta 
ya çıkm ıştı. Bütün bunlar küre
selleşm eyi h ızlandıran itici güçler 
oldu. Bunların en önem li sonucu, 
güm rük duvarların ın arkasında 
korunaklı o larak duran ulusal pa
zarların , güm rük duvarların ın y ı
kılması ile küresel rekabete açık 
hale gelmesi oldu.

D iğer b ir itici güç ise tekno lo
ji a lanında yaşanan devrim  oldu. 
1980 'ler b ilg isayar endüstrisin in 
yükse liş ine ve m ikroelektron ikte 
hızlı b ir büyümenin yaşanm asına 
tan ık lık  etti. Ancak dijita l devri
min etk ileri iş dünyası tarafından 
1990'larda tam olarak hissedildi. 
Bir yandan enformasyon ve ile 
tişim  teknolojilerindeki patlama, 
d iğer yandan yeni dünya düze
ninin o luşm ası sektörleri yeniden 
yapılandıran radikal b ir dönüşü
me, ürün yaşam  eğrisin i kısaltan 
hızlı b ir değişim e ve hiper reka
betçi bir ortam ın doğm asına yol 
açtı. Ayrıca, 20. yüzyılın  ikinci 
yarısından itibaren görülen kar
m aşık ekonom ik çevre, risk yö 
netim ini gerektiren danışm anlık, 
sigorta, finans gibi h izm et a lan 
larının güçlenm esine ve h izmet 
sektörünün büyüm esine yol açtı. 
Bu durum 1980'lerden sonra iş 
letmeleri esnek üretim e zorladı 
ve buna bağlı o larak da iş le tm e
leri öz yetenekleri üzerine yoğun
laşma ve geri kalan fonksiyon ve 
hizm etleri ise dış kaynak ku llan ı
mı ile sağlama yoluna itti.

Söz konusu siyasi ve tekno lo jik  
değişim lerin etk is iy le  1990'lardan 
sonra yeni b ir dönem in, yön len
dirici n ite lik le riy le bilgi ekonom isi 
dönem inin oluştuğu söylenebilir.

Bu tarihten sonra endüstriyel dünyanın post-endüstriye l dünya 
olma yolunda yeni kurum ve süreçlerle geniş kapsam lı o larak o r
taya çıktığ ı görülm ekted ir. Bu süreç, ürünlerin yerin i hizmetlerin 
ald ığ ı, ge lişm iş ülkelerin em ek-yoğun işleri emeğin ucuz olduğu 
ü lke lere transfer ederek bilg i-yoğun h izm etlere yöneld iğ i, işgü
cü profilin in mavi yakalıla rdan beyaz yakalıla ra doğru kaydığı, 
m akine teknolojisin in yerine b ilg i-iletiş im  teknolojis in in  yükse ld i
ği, kürese lleşm enin önü a lınm az bir trend haline geldiği, küresel 
rekabet koşulların ın ekonom ik sın ırları ortadan ka ld ırarak ulus- 
devleti ve Keynezyen refah ekonom ilerin i gözden düşürdüğü ge
lişm eleri kapsam aktad ır (Özcan ve Barca, 2008).

b. Temel Yetkinliklere Dayalı Stratejileri Anlayışının  
Stratejik Düşüncenin İlerlem esine Katkısı

Temel yetk in lik lere  dayalı strateji anlayışı strateji geliştirm ede 
hareket noktasının, rekabet strate jile ri an layışın ın önerdiği sek
törel güçler yerine, iş letm eye özgü kaynak ve kab iliyetler olması 
gerektiğ in i ileri sürer. Temel yetk in lik le re  dayalı strateji anlayışı, 
d ış çevre güçlerin in işletmenin stra te jik  başarısı üzerindeki e tk i
sini inkar etm em ekle beraber, asıl belirleyici faktörlerin  iş le tm e
nin içerisinde geliştirilen ve dolayısıy la da iş letm eye özgü olan 
insan, finansal, tekno lo jik  vs. kaynakların entegrasyonundan 
oluşan temel ye tk in lik le r olduğunu ileri sürer.

İçsel faktörlerin  m i, yoksa dışsal faktörlerin  mi strate jik  karar
lara temel o luşturm ası gerektiğ i stra te jik  düşüncenin ilk  döne
m inden bu yana hep tartışıla ge lm iştir (Beloh lav, 1996). 1960
1980 arasında, strate jik  kararları yön lend irm ede sektörel güç
lerin ve işletm e içi kaynak ve kabiliyetlerin  etk ilerin in dengeli 
b ir b içimde eşit etk iye sahip olduğu düşünülürdü. 1980-1990 
arasında bu denge yerine, sektörel güçlerin in rekabet avantajı 
yaratm ada ve korumada etkisin in daha büyük olduğu ileri sü 
rü lerek, pazar odaklı bir an lay ış ön plana çıkm aya başladı. Bu 
an lay ış çerçevesinde, stra te jik  kararlar almada izlen ilecek yol, 
sektörel yapı oluşturan ana güçlerden hareket ile bunlara karşı 
nasıl rekabetçi bir pozisyon geliştirilm esi gerektiğ ine karar ve r il
m elid ir görüşü ağ ırlık  kazandı. 1990'dan günüm üze, "d ışarıdan 
içeriye" doğru yönetilm esi gereken strate jik  karar süreci yerine 
"içeriden d ışarıya" doğru bir yol izlemenin rekabet avantajı elde 
etm e ve sürek lileştirm e bakım ından daha gerçekçi olacağı ileri 
sürü lm eye başlandı.

Temel yetk in lik lere dayalı bu yeni an layış çerçevesinde, iş le t
menin hangi sektörlerde faa liyet gösterm esi ve bu sektörlerde 
nasıl b ir rekabet strate jis i izlemesi gerektiğ i gibi temel strate jik  
kararların dayanak noktası, sektörün çekiciliğ i veya kar potan
siyeli değil, söz konusu sektörün çekic iliğ in i ve potansiyelin i iş 
letme lehine rekabet avantajına dönüştürecek ve bunu devam 
ettirecek işletm e içi kaynak ve kab iliyetler (temel yetk in lik ler) 
o lm alıd ır görüşü öne sürüldü. Bu doğrultuda düşünüldüğünde, 
s tra te jik  kararlarda asıl ağ ırlık  verilm esi gereken, işletm eyi ra
k iplerinden farklı ve üstün kılan temel yetk in lik leri olm alıd ır. Te
mel yetk in lik , b ir işletm enin rakip leri ile karşılaştırıld ığ ında, on
lardan daha iyi yaptığ ı, m üşteriler tarafından takd ir edilen, tak lit 
edilm esi uzun zaman alan ve önemli kaynak tahsisleri gerektiren 
becerilerid ir. Bu özellik leri nedeniyle iş letm eye k im lik  kazandı-
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ran bir fonksiyona sahiptirler ve 
işletmenin müşteriler nezdinde 
rakiplere tercih edilmesinin de 
neden(ler)ini oluştururlar.

Altmış yıllık ilerlemeler sonu
cunda gelinen aşama göz önüne 
alındığında, işletme stratejisinin 
odağının iç çevresindeki kaynak 
ve kabiliyetlerinin yönetilme
si olmalıdır fikri öne çıkmakta
dır. Çünkü Hamel ve Prahalad'ın 
(1994) ileri sürdüğü üzere, pazar 
pozisyonu üzerinden yürütülen 
rekabet, uzun maraton yarışının 
ancak son yüz adımını oluşturur. 
Diğer bir ifade ile pazar rekabet 
savaşın yapıldığı nihai aşamadır. 
O aşamadan önceki uzun hazırlık 
süreci pazar arenasındaki başa
rıyı büyük ölçüde belirleyecektir. 
Elbette savaşın yürütüldüğü pa
zarın şartları göz ardı edilemeye
cek önemdedir ve stratejik karar 
sürecinde muhakkak değerlen
dirilmesi gerekir. Ancak, temel 
yetkinliklere dayalı düşüncenin 
öncülerinin öne sürdüğü üzere, 
asıl önemli olan o şartların ken
disi değil, şartların işletme lehine 
yönetilmesidir.

Dış çevrede her zaman fırsatlar 
ve tehditler doğar; önemli olan 
fırsatların ve tehditlerin doğması 
değil, o fırsatlardan kimlerin ya
rarlanacağı ve kimlerin olumsuz 
etkilerini bertaraf ederek yolu
na daha güçlü bir şekilde devam 
edeceğidir. Kimlerin fırsatlardan 
yararlanacağı veya tehditleri ber
taraf edeceği ise, kimlerin hazır
lıklı ve yetkin, kaynak ve kabili
yet tabanının müsait olduğuna 
bağlı olacaktır. Diğer bir ifade 
ile son aşamaya, yani pazardaki 
rekabet manevralarına odaklan
mak stratejik önemde bir hataya 
yol açabilir. Asıl olan, o rekabetçi 
manevraların arkasındaki süreci 
yönetmektir. Böylece pazardaki 
yarış, işletmenin temel yetkinlik
leri ile yönetilen sürecin bir sonu
cu olarak ortaya çıkacaktır.

Temel yetkinliklere dayalı oku
lun sözcüleri, dış çevrede doğan

fırsatların kimler tarafından yararlanılabileceği tartışmasından 
bir adım daha ileri giderek şunu ileri sürmektedirler: Artık gü
nümüzde dışsal fırsatlar üzerine kurulu stratejiler uzun vadede 
başarı doğurmamaktadır. Eskiden dışsal fırsatlardan yararlanan 
girişimcilik (entreprenurship) anlayışı yaygın ve sonuç getiren bir 
yaklaşımdı. Bunun yerine günümüzde rekabet üstünlüğüne gö
türen yeniliklere dayalı fırsatların işletme içerisinde geliştirilmesi 
bir zorunluluk olarak görünmektedir. Diğer bir ifade ile stratejik 
başarı için artık dışsal girişimcilik yerine içsel girişimcilik (intrap
reneurship) zorunlu hale gelmiştir. İçsel fırsatlar her işletmenin 
yararlanabilmesine açık olmadığı gibi aynı zamanda işletme ta
rafından çeşitli mekanizmalar ile uzun vadede korunabilmektedir 
de (örneğin, patent gibi yasal mekanizmalar veya taklit zorlukla
rı gibi nedenlerden dolayı).

İçsel girişimcilik, işletme içi yenilikçilik kapasitesinin artırılma
sı, bilginin yönetilmesi, entelektüel sermayenin aktifleştirilmesi, 
yenilikçi kurum kültürünün oluşturulması gibi yönetsel beceri ve 
bütün bunları destekleyecek örgütsel yapı ve sistemleri gerektir
mektedir. Bu da işletmede çalışan herkesin fiziki katkıdan daha 
çok fikri katkı sunmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, bilgi ve 
bilgi yönetimine ilişkin çalışmalar temel yetkinliklere dayalı stra
tejik yönetim anlayışının özünü oluşturur.

c. Temel Yetkinliklere Dayalı Stratejileri Anlayışının 
Strateji Geliştirme Yöntemine İlişkin Önerisi:

Temel yetkinliklere dayalı strateji anlayışının nasıl strateji ge
liştirilmesi gerektiğine ilişkin önerdiği genel çerçeve ve adımlar, 
stratejik planlama ve rekabet stratejileri yaklaşımlarında olduğu 
kadar net değildir. Bunun temel nedeni, henüz geliştirilme sü
recinin devam etmesi ve birçok kişi tarafından ele alınmasından 
kaynaklanan dağınıklık gösterilebilir. Bununla birlikte, temel yet
kinlikler anlayışının öncülerinden biri olan Grant (1991), strateji 
geliştirmenin şu adımlarda gerçekleştirilebileceğini ileri sürmek
tedir:

1. Kaynak ve Kabiliyetlerin Analizi: Temel yetkinliklere 
dayalı strateji anlayışına göre kaynak ve kabiliyetler strateji ge
liştirmenin ana eksenini oluştururlar. Dolayısıyla, strateji geliş
tirmeye kaynak ve kabiliyetlerin analizi ile başlamayı önerirler. 
Grant'a (1991: 118-120) göre bir işletmenin kaynakları "üretim 
araçları, tek tek iş görenlerin yetenekleri, patentler, marka ad
ları dahil üretim sürecindeki girdileri;" kabiliyetleri ise "söz ko
nusu kaynakların hep birlikteki takım çalışmalarının sonucunda 
yapabilecekleridir." Diğer bir ifade ile kaynaklar bir işletmenin 
"sahip" olduğu bireysel varlıkları, kabiliyetler ise bunların ortak 
iş "yapma" yeteneğini ifade eder. Barney'in (1991) işaret ettiği 
gibi, bütün kaynak ve kabiliyetler stratejik başarı yaratmak bakı
mından eşit öneme sahip değildir. Ancak sınırlı sayıda kaynak ve 
kabiliyetler sürdürülebilir üstün başarı doğurabilir. Dolayısıyla, 
stratejik öneme sahip olan ve olmayan kaynak ve kabiliyetleri 
ayırmak strateji geliştirmede en önemli çalışma olacaktır. O hal
de sorulması gereken; stratejik kaynak ve kabiliyetleri, stratejik 
olmayanlardan ayıran temel nitelikler nelerdir?

Bir işletmenin sahip olduğu kaynak ve kabiliyetlerin stratejik 
nitelikteki temel yetkinlikler (core competence) olarak değer-

48 ANKARA SANAYİ ODASI NİSAN/MAYIS/HAZİRAN 2009



lendirilebilmesi için şu özellikleri 
göstermeleri gerekir (Hamel ve 
Heene 1994):

• Bir yetkinlik yeteneklerin en
tegrasyonu olmalıdır. Çünkü 
temel bir yetkinlik bir tek veya 
bağımsız yetenek ve teknolo
jilerden değil, bunların birlikte 
oluşturduğu bir sentezin sonu
cunda ortaya çıkar.

• Bir yetkinlik bir varlıktan daha 
öte canlı bir organizma gibi ol
malıdır. Çünkü temel bir yetkinlik 
muhasebe anlamında bir "varlık" 
değil; yetkinlik bir aktivite, dü
zensiz öğrenmenin birikimsel 
(kümülatif) bir sonucudur.

• Yetkinlikler müşteri algılama
sına dayanan önemli bir "yarar" 
sunmalıdır. Çünkü müşteriler ta
rafından takdir edilen bir 
yarar sunmadıkları zaman 
stratejik öneme kavuşa
mazlar.

işletmeye sağladığı rekabet üstünlüğünün sürdürülebilirliliği ve 
kaynak ve kabiliyetlerinden sağladığı gelirlerin işletme tarafın
dan sahiplik ve kontrol yeteneği. Uzun vadede rekabet avantajı 
ve ona bağlı gelirler, kaynak ve kabiliyetlerin değerinin erozyona 
uğraması veya taklit edilmeleri nedeniyle azalır. Kaynak ve kabi
liyetlerin uzun vadede gelir sağlayıcılığı;

(i) dayanıklılık derecelerine (bu da erozyona uğrama veya es
kimeye karşı olan dirençlerine ve yenilenme yönetimine bağlı 
olacaktır),

(ii) şeffaflık derecelerine (rekabet avantajını sağlayan kaynak 
ve kabiliyetlerin rakipler tarafından belirlenmesi ve kopyalanma- 
sındaki zorluklara bağlı olacaktır),

(iii) transfer edilebilirlilik derecelerine (işletmeye özgünlükleri 
vb. nedenlerle rakipler tarafından girdi pazarlarından satın alına- 
mamalarına bağlı olacaktır) ve

(iv) taklit edilebilirlilik derecelerine (pazarlardan satın alına
mayınca rakipler işletme içerisinde yatırımlar yoluyla rekabet 
avantajı sağlayan kaynak ve kabiliyetleri geliştirmeye çalışır) 
bağlı olacaktır.

• Yetkinlikler rakiplerden 
farklılaşmayı sağlamalıdır. 
Çünkü herkes tarafından 
sahip olunan veya kolay 
taklit edilebilen bir yete
nek, yetkinlik olarak görü
lemez.

• Yetkinlikler yeni pazar
lara açılabilmek için köp
rü fonksiyonu görmelidir. 
Çünkü bir sektörde geliş
tirilen yetkinlik başka sek
törlere açılmaya olanak sağlar.

Bu özellikleri gösteren ve işlet
menin sahip olduğu temel yetkin
likleri belirlemek strateji geliştir
mede hareket noktası olacaktır.

2. Kaynak ve Kabiliyetlerin 
Değerlendirilmesi: Değerlen
dirme, strateji geliştirme bağla
mında kaynak ve kabiliyetlerin 
gelir (rant) sağlama potansi
yellerinin belirlenmesi anlamına 
gelmektedir. Stratejik bakımdan 
işletmenin kaynak ve kabiliyet
lerinin getirisi iki anahtar faktöre 
bağlıdır: Kaynak ve kabiliyetlerin

Stratejik kararlarda asıl ağırlık 
verilmesi gereken, işletmeyi 
rakiplerinden farklı ve üstün kılan 
temel yetkinlikleri olmalıdır. Temel 
yetkinlik, bir işletmenin rakipleri ile 
karşılaştırıldığında, onlardan daha 
iyi yaptığı, müşteriler tarafından 
takdir edilen, taklit edilmesi uzun 
zaman alan ve önemli kaynak 
tahsisleri gerektiren becerileridir.

Rekabet avantajını sürdü
rebilme değerlendirmesinden 
sonra kaynak ve kabiliyetlerin 
sağladığı gelirlerin işletme ta
rafından sahiplik ve kontrol ye
teneği değerlendirmesi yapılır. 
Esas itibariyle sahiplik ve kont
rol, mülkiyet haklarının (pro
perty rights) tanımlanamadığı 
durumlarda gelir tahsisi soru
nundan kaynaklanmaktadır. İş
letme; patentler, yayın hakları, 
marka isimleri, ticari sırlar vb. 
soyut varlıklara sahip olmakla 
birlikte mülkiyet haklarının açık 
bir tanımından yoksun olabilir. 
İnsan kaynakları bakımından 

bu, iki büyük soruna yol açar: İşletmenin sahip olduğu teknoloji 
ile iş görenlerin oluşturduğu insan sermayesi arasındaki net ayı
rımın yapılamaması ve iş görenler ile yapılan hizmet sözleşmeleri 
üzerindeki kontrolün sınırlılıkları. İşletme kabiliyetleri insan kay
nağına bağlıdır ve insan kaynağının nitelikleri rekabet avantajı 
elde etme ve sürdürmede anahtar rol oynar. Ancak, insan kay
nağına yatırımlar yoluyla niteliklerinin artırılması bir yandan on
lara bağımlılığı ve dolayısıyla onların pazarlık gücünü artırmakta, 
diğer yandan ise işgücü piyasalarında değerlerini artırarak iş
letmeden ayrılmalarına yol açabilmektedir. Dolayısıyla bunların 
yönetilmesi stratejik önemde bir sorun haline gelmektedir.

3. Stratejilerin Belirlenmesi: İkinci adımdaki değerlendir
me sonucu, işletme için dayanıklı, belirlenmesi ve anlaşılma
sı zor, kusursuz transfer edilmesi zor, kolay taklit edilemeyen 
ve işletmenin sahiplik ve kontrolünün üzerinde açık olduğu en 
önemli kaynak ve kabiliyetler tespit edilir. Buradan hareketle
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asodosya

yöneticilerin bu çekirdek kaynak 
ve kabiliyetleri en etkin şekilde 
kullanımını sağlayacak bir strate
ji tasarımı yapmaları gerekir. Bu 
stratejik tasarımda, kaynak ve 
kabiliyetlerin rekabet avantajını 
sürdürme, koruma ve geliştir
mesini sağlayacak şekilde olma
sı amacı güdülmelidir. Yukarıda 
değinilen rekabet stratejisinde 
olduğu gibi sektör yapısı stra
tejiyi belirlememelidir; tersine, 
işletmenin sahip olduğu özgün 
kaynak ve kabiliyetler stratejiyi 
belirlemelidir. Çünkü günümüzün 
hızlı değişen dünyasında sektö- 
rel yapılar stratejiye uzun vade
de güvenli bir temel sunamazlar. 
Dolayısıyla işletme hangi sektör
lerde ve nasıl rekabet etmelidir 
sorularına, sahip olunan kaynak 
ve kabiliyetlerine bakarak karar 
vermelidir. Bu çerçevede değer
lendirildiğinde, temel yetkinlik 
odaklı yaklaşımı ile işletme sade
ce rakiplerine göre neyi daha iyi 
yaptığını (güçlü yanları) belirleme 
ve bunu geliştirmeyi sağlayacak 
strateji tasarımı gerçekleştirme
yecek, aynı zamanda hangi yeni 
sektörlere açılması gerektiği yö
nünde de fikirler geliştirecektir.

4. Kaynak Boşluğunun Be
lirlenmesi ve Kaynak Taba
nının Geliştirilmesi: Önceki 
adımlarda yapılan çalışmalar ile 
zaman içerisinde kaynak ve ka
biliyetleri maksimum getiri sağ
layacak şekilde yayacak ve yö
netecek stratejik yön ve açılımlar 
belirlenmiş olacaktır. Dördüncü 
adımda ise, sadece mevcut kay
nak ve kabiliyetlerin maksimum 
kullanımı için yapılması gereken
lerle yetinmeyip, bir adım daha 
ileri gidilerek, kaynak tabanının 
geliştirilmesini sağlayacak yatırım 
alanlarının belirlenmesi yoluna 
gidilecektir. Rekabet avantajını 
süreklileştirmek ve geliştirmek, 
değişen müşteri istek ve beklen
tilerine cevap vermek, gelecekte 
ilerleme sağlanacak yöne doğru 
hareket etmek ve yeni yatırım 
alanlarına doğru açılmak için iş-

Pazardaki rekabet 
manevralarına 
odaklanmak stratejik 
önemde bir hataya yol 
açabilir. Asıl olan, o 
rekabetçi manevraların 
arkasındaki süreci 
yönetmektir. Böylece 
pazardaki yarış, 
işletmenin temel 
yetkinlikleri ile yönetilen 
sürecin bir sonucu 
olarak ortaya çıkacaktır.

letmenin sürekli kaynak tabanını geliştirecek yatırımlar yapması 
kaçınılmazdır. Bütün bunların gerektirdiği kaynak ve kabiliyetler 
göz önüne alındığında, mevcut durumdaki kaynak ve kabiliyet 
boşluğunun tanımlanması ve kaynak tabanının nasıl geliştirilece
ği yönünde tespitlerde bulunması strateji geliştirmenin son adımı 
olarak belirlenmiş olacaktır.

d. Temel Yetkinliklere Dayalı Strateji Anlayışının Sınır
lılıkları ve Eleştirisi:

Temel yetkinliklere dayalı stratejik anlayış sadece sektörler 
arasındaki kar farklarının nedenini değil, strateji açısından ondan 
daha önemli olan sektör içerisindeki işletmeler arasında görü
len kar farklılıklarını da açıklayarak stratejik düşüncenin geliş
mesine çok önemli bir katkı sağladı. Bunun anlamı yöneticiler 
açısından bakıldığında şöyle ifade edilebilir: Temel yetkinliklere 
dayalı anlayışın taraftarları hem yatırım kararlarına (sektör ter
cihine) hem de sektör içerisindeki rekabet stratejisine yön veren 
ana kriterin "temel yetkinlikler" olması gerektiğini ileri sürerek 
stratejik yönetimin en önemli iki sorununun çözümü için temel 
referans öğesini göstermiş oldular. Bununla temel yetkinliklere 
dayalı strateji anlayışının öncüleri, rekabet stratejileri anlayışının 
sektörler ve işletmeler arasındaki başarı farklarının kaynağı nedir 
sorusuna verdikleri cevabı (dışsal sektörel yapı) ters yüz ederek 
(içsel kaynak ve kabiliyetler) yeni bir anlayışın gelişmesine yol 
açtılar. Böylece yöneticiler açısından bakıldığında stratejik tercih 
alanını da genişletmiş oldular. Çünkü sektörel yapının dışsal bir 
faktör olduğu göz önüne alındığında stratejik olarak kontrolünün 
zor ve dolayısıyla stratejik yönetime ana ekseni olması tartışılır 
hale gelmektedir. Diğer bir ifade ile derin bir analiz yapıldığında, 
rekabet stratejileri anlayışının büyük ölçüde "çevresel determi
nizmi" esas aldığı görülecektir. Temel yetkinliklere dayalı strateji 
anlayışı, işletmenin kaynak ve kabiliyetlerinin işletme içi faktör
ler olarak daha fazla kontrol edilebileceği görüşünü ileri sürerek 
stratejik tercih ve manevra alanını da genişletmiş oldu.
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Rekabet stratejileri anlayışı 
stratejik düşüncenin gelişmesin
de devrim niteliğinde bir ilerleme 
sağlamasına rağmen, yukarıda 
belirtildiği üzere çok kritik olan şu 
soruya cevap vermede yetersiz 
kalmıştı: Rekabet yoğunluğunun 
en çok yaşandığı stratejik gruplar 
içinde yer alan işletmelerin reka
bet stratejilerinin temel dayana
ğı ne olmalıdır? Temel yetkinlik 
anlayışının savunucuları, rekabet 
stratejileri anlayışının açıklamak
ta yetersiz kaldığı bu sorusunun 
da cevabını vererek önemli bir 
açılım daha yaptılar: İşletmelerin 
sahip olduğu kaynak ve kabiliyet
ler (temel yetkinlikler). Böylece 
temel yetkinliklerin hem sektör 
tercihi hem de sektör içi ve stra
tejik grup içi rekabette belirleyici 
olduğu ileri sürüldü.

Ancak, kaynakla
ra dayalı okul olarak 
ünlenen bu yaklaşı
mın en büyük eksik
liği, şu kritik soruya 
yanıt vermekte ye
tersiz kalmasıdır: İş
letmeler gerçekten 
temel yetkinliklerini 
nasıl belirleyebilir ve 
bu yetkinliklerini nasıl 
yönetebilirler? Temel 
yetkinliklere dayalı 
strateji anlayışı, temel 
yetkinliklerin kapalılık 
(tacitness), kompleks
lik (complexity), tica- 
rileştirilememe (alınıp 
satılamama - untra
dable) ve özgünlük 
(specificity) gibi ka
rakteristikleri nede
niyle taklit edilmeyi önlediği ve 
böylece üstün başarının uzun va
dede sürdürülebilmesine olanak 
sağladığı fikrine dayanmaktadır 
(Barney, 1991). Bu karakteristik
leri nedeni ile yetkinlikleri ortaya 
çıkaran kaynaklar/süreçler veya 
o yetkinliğe yol açan gerçek ne
denlerin ne olabileceği konusun
da belirsizliğin kaçınılmaz olacağı 
ve dolayısıyla taklit edilemeyece-

Stratejik yönetim 
alanındaki elli yıllık 
ilerleme göz önüne 
alındığında, düşüncenin 
değişmesine ve 
gelişmesine yol açan ana 
dinamiğin teorik arayışlar 
olmaktan daha çok 
değişen çevre şartlarının 
olduğu görülmektedir. 
Rakiplerine göre daha 
hızlı öğrenenler ve 
uygulayanlar daha önde 
gideceklerdir.

ği ileri sürülmektedir. Taklit edilemezlik açısından oldukça iyi bir 
açıklama sunsa da aynı açıklama bu okulun en büyük eksikliğini 
de oluşturmaktadır. Çünkü eğer, Lippman ve Rumlet'in (1982) 
öne sürdüğü üzere "nedensel belirsizlik" (causal ambiguity) hem 
rakipler hem de temel yetkinliğe sahip olan işletmeler için söz 
konusu ise, o zaman sadece rakipler taklit etmede yetersiz kal
mayacak, aynı zamanda işletmeler de yetkinliği geliştirme ve 
yönetmede yetersiz kalacaktır. Bu bağlamda, temel yetkinlik
lere dayalı strateji anlayışı teorik ve akademik açıdan ortanın 
üstünde gerçekleşen ve uzun vadede taklit edilemeyen başarının 
açıklamasında önemli bir katkı sunsa da işletme yöneticileri açı
sından, stratejik olarak yönetilmesi gereken temel yetkinliklerin 
nasıl yönetilebileceği açıklamada yetersiz kalmaktadır. Dolayı
sıyla hem bilim insanları hem de işletme yöneticileri açısından 
stratejik açıklama ve uygulamalarda merkezi konumdaki temel 
yetkinlik kavramının yüksek belirsizlikler içermesi ya da ne ol
duğunun tam olarak açıklanamaması, bu düşüncenin en önemli 
eksikliğini oluşturmaktadır.

Bir diğer nokta, yukarıda belirtildiği üzere temel yetkinliklere 
dayalı strateji anlayışına göre kaynak ve kabiliyetlerin kapalı
lık, komplekslik ve özgünlük gibi karakteristikler taklit edilmeyi 

önler ve böylece işletmenin rekabet üstünlü
ğünü sürdürmesine yardımcı olur; fakat aynı 

- zamanda bu karakteristikler yenilik yapma
yı, öğrenmeyi, bilgi transferini de yavaşlatır. 
Taklit edilemezliğin faydalarının ne zaman 
yenilik yapamamaya ağır basacakları belli 
değildir. Örneğin McEvily ve Charakravarty 
(2002), teknolojik bilginin komplekslik ve 
kapalılığının, ürün geliştirmede büyük iler
lemeler sağlandığında taklide karşı koruma
da yararlı olduğunu, fakat küçük ilerlemeler 
sağlandığında ise taklide karşı korumadığını 
iş dünyasından elde ettiği bulgular ışığında 
ortaya koymuştur. Aynı araştırmada, tek
nolojik bilginin tasarım özgünlüğünün küçük 
ilerlemelerin taklidini geciktirdiği bulunmuş
tur. Yönetilmeye çok izin vermeyen, yavaş 
oluşan, katılıklar (rigidities) oluşturan ve çoğu 
zaman rutinler şeklinde görülen yetkinlikler, 
2000'li yıllarda rekabetin ve gelişmelerin bir 
adım önde olanları için önemli sorunlara da 
yol açabilecekleri göz ardı edilmemelidir.

SONUÇ

Stratejik yönetim alanındaki elli yıllık ilerleme göz önüne alın
dığında, düşüncenin değişmesine ve gelişmesine yol açan ana 
dinamiğin teorik arayışlar olmaktan daha çok değişen çevre 
şartlarının olduğu görülmektedir. Bu beklenilen bir durum olarak 
görülebilir, çünkü strateji alanı doğası gereği çevredeki değişik
liklere son derece duyarlı olmayı gerektirmektedir. Bu da düşün
sel ilerlemenin zihinsel egsersizlerden daha çok çevreye uyum 
sağlamanın gerektirdiği mücadelenin sonucunda ortaya çıkma
sına neden olmaktadır. Değişen çevre şartlarına paralel olarak 
strateji anlayışları da önemli ölçüde değişmektedir. Stratejik an-
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layıştaki değişim ise stratejinin 
nasıl formüle edilmesi gerektiği
ne yansımaktadır.

Buradan çıkarılabilecek genel 
bir sonuç, önümüzdeki zamanlar
da değişen çevre şartlarına bağ
lı olarak yeni strateji anlayış ve 
formülasyonlarının gündeme ge
lebileceğini beklemek olabilir. Yö-

neticiler açısından bakıldığında ise önemli olan, bu değişimin yö
nünü önceden görebilmek veya hızlı bir şekilde haberdar olmak 
olacaktır. Çünkü artık, günümüzde ve gelecekte başarılı olmanın 
sırrı ve bunu süreklileştirmenin yolu, nereden bakılırsa bakılsın 
öğrenme yarışına kaymaktadır. Rakiplerine göre daha hızlı öğre
nenler ve uygulayanlar daha önde gideceklerdir. O halde, önü
müzdeki dönemlerde yönetime yön verecek stratejik anlayışların 
ne olabileceğinin şimdiden izini sürmek, gelecek ve başarı odaklı 
stratejik düşünme ve davranma için gerekli görülmektedir.
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GİRİŞ

Bir ülkenin ekonomik kal
kınması açısından yatırımların, 
özellikle de sabit sermaye ya
tırımlarının önemli bir payı bu
lunmaktadır. Ülkenin yüksek bir 
gelişme hızı elde edebilmek için 
yeterli kaynağı yok ise -yani ya
tırımlarını finanse edecek yeterli 
tasarruflara sahip değilse- ortada 
iki çözüm yolu bulunmaktadır; 
bunlardan birincisi dış borçlan
ma, ikincisi de yabancı sermaye 
girişidir.

Gelişmekte olan ülkelerin 
ekonomik kalkınma çabalarında 
başarıya ulaşabilmeleri için "ta
sarruf açığını" ortadan kaldırma
ları gerekmektedir. Zira tasar
ruf, kalkınma için gerekli olan 
yatırımları finanse ettiği için, bu 
ülkelerin gelişmesinde en önemli 
dar boğazdır.

Ekonomik kalkınma genelde ya 
ülkede üretim faktörleri mikta
rındaki artıştan kaynaklanmakta 
ya da teknolojide meydana gelen

gelişmeler dolayısıyla ortaya çık
maktadır. Ekonomik kalkınmada 
yatırım çok önemli bir unsurdur. 
Ancak bunun kadar önemli diğer 
bir unsur da teknolojik gelişme
dir. Bu doğrultuda küreselleş
menin hız kazanmasıyla birlikte 
dünyada da sermaye hareket
leri hız kazanmış ve büyüklüğü 
artmıştır. Günümüzde sermaye 
hareketlerinde yoğunlukla ser
mayenin bol ve getirisinin az 
olduğu bölgelerden, daha kıt ve 
getirisinin fazla olduğu bölgele
re doğru bir yönelim söz konusu 
olmaktadır. Sermaye hareketleri 
ve yabancı sermaye yatırımları, 
doğrudan yabancı sermaye yatı
rımı ve portföy yatırımı şeklinde 
olabilmektedir.

Yabancı sermaye bir ülkedeki 
mevcut sermaye stokuna, baş
ka ülkenin sahipliğini ifade et
mektedir. Doğrudan yatırımlar, 
sermaye ile birlikte teknoloji ve 
işletmecilik bilgisini de berabe

rinde getirmektedir. Doğrudan 
yatırım bir ülkede firmayı satın 
almak veya yeni kurulan bir fir
ma için kuruluş sermayesini sağ
lamak ya da mevcut bir firmanın 
sermayesini arttırmak yoluyla
o ülkede bulunan firmalar tara
fından, diğer bir ülkede bulunan 
firmalara yapılan ve kendisiyle 
birlikte; teknoloji, işletmecilik 
bilgisi ve yatırımcının kontrol 
yetkisini de beraberinde getiren 
yatırımdır.

Doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının bir ülkeye girme
sinde etkili olan temel faktörleri; 
iç pazarın büyüklüğü ve büyüme 
hızı, istikrarlı yatırım ortamı, ni
telikli işgücüne erişim ve bölge
sel pazarlara giriş imkanı olarak 
saymak mümkündür.

Yabancı sermaye yatırımları, 
yatırımın yapıldığı ev sahibi ülke 
ekonomisi üzerinde çeşitli etkiler 
yaratmaktadır. Bunlar; üretim, 
istihdam, gelir, fiyat, ödeme-
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Gelişmekte olan ^  
ülkelerin ekonomik 
kalkınma çabalarında 
başarıya ulaşabilmeleri 
için “tasarruf açığını” 
ortadan kaldırmaları 
gerekmektedir. Zira 
tasarruf, kalkınma için 
gerekli olan yatırımları 
finanse ettiği için, bu 
ülkelerin gelişmesinde 
en önemli dar 
boğazdır.

ler dengesi, ekonomik gelişme ve genel refah gibi etkilerdir. Bu 
etkilerden bazıları ülke ekonomisine katkı sağlarken, bazıları da 
ekonomiye külfet yüklemektedir. Doğrudan yabancı sermaye ya
tırımlarının temel etkisi, ev sahibi ülkenin milli gelirine olan net 
katkısıdır. Çünkü doğrudan yabancı sermaye ülke içinde üretimde 
bulunmaktadır. Bu üretim miktarı da ülkenin gayrisafi milli hasıla
sına dahil olmaktadır.

Bu nedenle ulusal kalkınmayı finanse etmede etkin bir araç olan 
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını çekme konusunda ülkeler 
arasında son derece şiddetli bir rekabetin hüküm sürdüğü görül
mektedir. Bunun için ülkeler yabancı sermaye ile ilgili farklı dü
zenleme ve uygulamalara gitmekte, yabancı sermaye rejimlerini 
daha fazla liberalize etme çabalarını arttırmaktadırlar.

DÜNYADA YABANCI SERMAYE YATIRIM LARININ GELİŞİMİ

Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının dünya çapında bir 
gelişim göstermesi 20. yüzyılın başlarına kadar gitmekle beraber, 
esas önemli gelişmesi II. Dünya Savaşı sonrasına rastlamakta
dır. Dünya ekonomisinin küreselleşme yönünde hız kazanmasında 
uluslararası doğrudan yatırımlar sürükleyici güç olarak en başta 
gelen aktör olmuşlardır. 1980'lerin başından 
bu yana dünya doğrudan yabancı sermaye 
yatırım akışlarının hızı, dünya üretim ve tica
retinin artış hızından daha yüksek olmuştur.
Bütün dünya çapında özellikle 1990'lı yıllar 
doğrudan yabancı sermaye girişlerinin hemen 
her yıl yeni bir rekor kaydetmesine tanık ol
muştur. 1990 yılında 209 milyar dolarlık doğ
rudan yabancı sermaye yatırımının 2000 yı
lında 1.4 trilyon dolara, 2007 yılında 1.8 tril
yon dolara, 2008 yılı itibariyle de bir önceki 
yıla göre yüzde 21 azalarak 1.4 trilyon dolar 
seviyesine dönüş yaptığı görülmektedir.

doğrudan yabancı sermaye 
yatırımı alırken; 1980 başla
rında bu rakam ortalama 20 
milyar dolara yaklaşmıştır. 
Bu trend 1990 başlarında yıl
lık ortalama 30 milyar dola
rı geçerek hızlı bir yükseliş 
kaydetmiş, 2003 yılına ge
lindiğinde 172 milyar dolarlık 
bir düzeye ulaşmıştır. 2008 
yılında ise Birleşmiş Milletler 
Ticaret ve Kalkınma Örgütü 
(UNCTAD) tarafından yayın
lanan verilere göre doğrudan 
yabancı sermaye girişi 1.4 
trilyon dolar olarak gerçek
leşmiştir. Bunun 840 milyar 
doları gelişmiş ülkelere, geri 
kalanı ise gelişmekte olan ül
kelere yönelik olmuştur.

Şekil: 1

Bu türden yatırımların gelişmekte olan ül
kelere yönelik önemli bir sıçrama yapması ise 
1960'lı yıllardan sonra olmuştur. Bu ülkeler 
grubu 1960'lı yılların başında 2 milyar dolarlık

Global Uluslararası Doğrudan Yatırımlar
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Kaynak: UNCTAD
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Tablo:1
UNCTAD Global Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2008 Yılı Geçici Verileri

Bölge/Ülke (Milyar Dolar) 2007 2008 Değişim (%)

Dünya 1833,3 1449,1 -21,0

Gelişmiş Ülkeler 1247,6 840,1 -32,7
Avrupa 848,5 562,3 -33,7
AB 804,3 557,4 -30,7

Avusturya 30,7 12,9 -58,0
Belçika 40,6 17,1 -57,9
Çek Cumhuriyeti 9,1 11,4 25,3
Danimarka 11,2 14,7 31,3
Finlandiya 8,5 -6,3 -174,1
Fransa 158 114,3 -27,7
Almanya 50,9 26 -48,9
Macaristan 5,6 3,4 -39,3
İrlanda 30,6 -6,1 -119,9
İtalya 40,2 2,3 -94,3
Hollanda 99,4 29,5 -70,3
Polonya 17,6 16,2 -8,0
Romanya 9,8 10,6 8,2
İspanya 53,4 57,3 7,3
İsveç 21 36,5 73,8
İngiltere 224 109,4 -51,2

ABD 232,8 220 -5,5
Japonya 22,5 17,4 -22,7
Gelişmekte Olan Ülkeler 499,7 517,7 3,6
Afrika 53 61,9 16,8

Mısır 11,6 10,9 -6,0
Fas 2,6 2,4 -7,7
Güney Afrika 5,7 12 110,5

Latin Amerika ve Karayipler 126,3 142,3 12,7
Arjantin 5,7 7,3 28,1
Brezilya 34,6 41,7 20,5
Şili 14,5 17,8 22,8
Kolombiya 9 10,9 21,1
Meksika 24,7 20,7 -16,2
Peru 5,3 7,4 39,6

Asya ve Okyanusya 320,5 313,5 -2,2
Batı Asya 71,5 56,3 -21,3

Türkiye 22 16,4 -25,5
Güney, Doğu ve 
Güney Doğu Asya

247,8 256,1 3,3

Çin 83,5 92,4 10,7
Hong Kong (Çin) 59,9 60,7 1,3
Hindistan 23 36,7 59,6
Endonezya 6,9 5,5 -20,3
Malezya 8,4 12,9 53,6
Singapur 24,1 10,3 -57,3
Tayland 9,6 9,2 -4,2

Geçiş Ekonomileri 85,9 91,3 6,3
Rusya Federasyonu 52,5 61,7 17,5
Ukrayna 9,9 9,7 -2,0

Kaynak: www. yased. org. tr

Uluslararası doğrudan yatırım girişlerine bakıldığında, 2007 yı
lında dünya genelinde en fazla uluslararası doğrudan yatırım çe
ken ülkeler ABD ve İngiltere'dir. Gelişmekte olan ülkeler açısından 
bir değerlendirme yapıldığında ise Çin altıncı sıradaki yeri ve çek
tiği 84 milyar dolarlık yatırım ile başta gelmektedir.

Tablo:2
En Fazla Uluslararası Doğrudan 

Yatırım Çeken İlk  10 Ülke

2007 2006 Ülke Miktar 
(milyar $)

1 1 ABD 232,8
2 2 İnqiltere 224,0
3 3 Fransa 158,0
4 6 Kanada 108,7
5 32 Hollanda 99,4
6 4 Çin 83,5

7 8
Hong Kong, 
Çin

59,9

8 12 İspanya 53,4
9 10 Rusya Fed. 52,5
10 7 Almanya 50,9

Kaynak: www.yased.org.tr

Aynı durumu gelişmekte 
olan ülkeler açısından 
değerlendirdiğimizde Tablo 
2'den de görüleceği üzere
40.6 milyar dolar ile Belçika 
ilk sırada yer alırken, onu 
40.4 milyar dolar ile İsviçre 
izlemektedir. Yine aynı 
tabloya göre Türkiye 22.0 
milyar dolarlık giriş ile dünya 
genelinde en fazla uluslararası 
doğrudan yatırım çeken 23. 
ülke olmuştur.

Tablo:3
En Fazla Uluslararası Doğrudan 

Yatırım Çeken Gelişmekte Olan İlk  

10 Ülke

2007 2006 Ülke
Miktar 

| (milyar $)
11 5 Belçika 40,6
12 13 (İsv içre 40,4
13 9 İtalya 40,2
14 21 Brezilya 34,6
15 41 (Avusturya 30,7
16 218 (İrlanda 30,6
17 19 (Meksika 24,7
18 22 Suudi Arabistan 24,3
19 15 (S ingapur 24,1
20 18 (H ind istan 23,0
23 17 (TÜRKİYE 22,0

Kaynak: www.yased.org.tr

Uluslararası doğrudan ya
tırım çıkışları açısından en 
büyük uluslararası doğrudan 
yatırımcılar olarak ABD ve 
İngiltere başta gelirken, ge
lişmiş ülkelerin geçtiğimiz yıl 
doğrudan yatırımların yüzde 
85'ini yaptığı görülmektedir.
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Tablo:4
En Fazla Uluslararası Doğrudan Yatırım Yapan Gelişmiş Ülkeler

2007 2006 Ülke
Miktar 

(milyar $)
| 1 | 1 ABD | 313,8
1 2 1 5 İngiltere | 265,8

3 2 Fransa 224,7
4 4 Almanya 167,4
5 3 İspanya 119,6
6 11 İtalya 90,8
7 8 Japonya 73,5
8 12 Kanada 53,8

9 10
Hong Kong, 
Çin

53,2

10 38 Lüksemburg 51,6

Kaynak: www. yased. org. tr

Gelişmekte olan ülkeleri uluslararası doğrudan yatırım çıkışları 
açısından değerlendirdiğimizde ise gelişmekte olan ülkeler ve ge
çiş ekonomileri 2007 yılında 304 milyar dolarlık dış yatırım yap
mışlardır. Bu ülkeler arasında Hong Kong, Rusya, Çin dikkat çek
mektedir. Türkiye ise aynı dönem itibariyle 2.1 milyar dolarlık dış 

yatırımı ile dünya genelinde 50. sırada yer almaktadır.

Tablo:5
En Fazla Uluslararası Doğrudan Yatırım Yapan Gelişmekte Olan Ülkeler

2007 2006 Ülke Miktar 
(milyar $)

11 6 İsviçre 51,0
12 7 Belçika 49,7
13 14 Rusya Fed. 45,7
14 16 İsveç 37,7
15 25 Avusturya 31,4
16 9 Hollanda 31,2
17 15 Avustralya 24,2
18 23 İng.Virjin Ad. 22,6
19 17 Çin 22,5
20 19 İrlanda 20,8
50 53 TÜRKİYE 2,1

Kaynak: www. yased. org. tr

2007 verilerine göre toplam uluslararası doğrudan yatırım stoğu 
15.2 trilyon dolara ulaşmıştır. Bunun 2093.1 milyar doları ABD'ye 
1347.7 milyar dolarlık kısmı ise İngiltere'ye ait olup, en fazla ulus
lararası doğrudan yatırım stoğuna sahip ülke durumundadırlar.

Tablo:6

En Fazla Uluslararası Doğrudan Yatırım Stoğu Olan Gelişmiş Ülkeler

2007 2006 Ülke
(milyar $)

1 1 ABD 2093,1
2 2 İngiltere 1347,7
3 4 Hong Kong, Çin 1184,5
4 3 Fransa 1026,1
5 5 Belçika 748,1
6 7 Hollanda 673,4
7 6 Almanya 629,7
8 9 İspanya 537,5
9 8 Kanada 520,7
10 10 İtalya 364,8

Gelişmekte olan ülkelerden 
Hong Kong, Brezilya, Çin, 
Rusya, Meksika, Singapur ve 
Türkiye en fazla doğrudan ya
tırım stoğuna sahip ülkeler
dir. Gelişmekte olan ülkelerin 
payı yüzde 38 olup, Türkiye
l45.6 milyar dolarlık stoğu ile 
21. sırada yer almaktadır.

Tablo:7
En Fazla Uluslararası Doğrudan 

Yatırım Stoğu Olan Gelişmekte 

Olan Ülkeler

2007 2006 Ülke
Miktar 

(milyar $)
11 15 Brezilya 328,5
12 11 Çin 327,1
13 12 Rusya Fed. 324,1
14 13 Avustralya 312,3
15 18 İsviçre 278,2
16 14 Meksika 265,7
17 16 İsveç 254,5
18 17 Singapur 249,7
19 19 İrlanda 187,2
20 20 Danimarka 146,6
21 25 TÜRKİYE 145,6

Kaynak: www.yased.org.tr

Gelişmiş ve gelişmek
te olan ülkeler açısından bir 
değerlendirme yapıldığında
2007 yılı itibariyle uluslara
rası doğrudan yatırımlar ge
lişmiş ülkelerde yüzde 33'lük 
bir artışla 1248 milyar dola
ra, gelişmekte olan ülkelerde 
yüzde 21'lik artışla 500 milyar 
dolara, geçiş ekonomilerinde 
ise yüzde 50 oranında artış 
ile 86 milyar dolara ulaşmış 
bulunmaktadır.

Kaynak: www. yased. org. tr
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Doğrudan yabancı 
sermaye yatırımlarının 
temel etkisi, ev sahibi 
ülkenin milli gelirine 
olan net katkısıdır. 
Çünkü doğrudan 
yabancı sermaye 
ülke içinde üretimde 
bulunmaktadır. Bu 
üretim miktarı da 
ülkenin gayrisafi 
milli hasılasına dahil 
olmaktadır.

Şekil.2

Gelişmiş ve Gelişmekte Oian Ülkelerin Uluslararası Doğrudan Yatırımdan

Aldıkları Paylar

ı O tan Ülkd-tnr

Kaynak: UNCTAD 2008 raporu

Aşağıdaki veriler doğrultusunda bölgesel dağılıma bakıldığında; 
gelişmiş bölgelerin doğrudan yatırımlardan aldığı payın azaldığı, 
buna karşın gelişmekte olan bölgelerin payının arttığı görülmek
tedir.

Şekil.3

Bölgelerin Uluslararası Doğrudan Yatırımdan A ldığı Paylar

Kaynak: UNCTAD 2008 raporu

Uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin bölgesel dağılımı in
celendiğinde Avrupa'nın en fazla pay alan bölge olduğu, geliş
mekte olan bölgeler arasında ise Güneydoğu Asya'nın öne çıktığı 
görülmektedir. UNCTAD raporuna göre Türkiye, Batı Asya ülkeleri 
arasında yer almakta ve 2007 yılı itibariyle ikinci sırada bulun
maktadır.
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Şekil.4

Bölgeler İtibari He Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişleri

Kaynak: UNCTAD 2008 raporu

2008 yılında da 200 milyar doların üstünde bir tutarla ABD'nin 
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi en fazla UDY çeken ülke olduğu ve 
İngiltere ve Fransa'nın 100 milyar doların üzerinde UDY girişleri 
ile 2. ve 3. sırada yer aldığı görülmektedir. Gelişmekte olan ülke
ler arasında ise Çin, 90 milyar doların üzerinde bir giriş ile geç
tiğimiz yıllarda olduğu gibi başta gelen ülke olmuştur. Rusya ve 
Hong Kong (Çin) ise aldıkları 60 milyar dolar seviyesindeki girişler 
ile takip etmektedir.

2008 yılında, UDY girişleri, gelişmiş ülkelerde yüzde 33 azalır
ken, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 3,6 artış görülmüştür. 
Bölgesel olarak baktığımızda ise ABD'de düşüş yüzde 5'te kalır
ken, AB ülkelerinde yüzde 30 düşüş görülmüş, gelişmekte olan 
bölgeler arasında önde gelen Güneydoğu Asya'da ise yüzde 3 ar
tış görülmüştür. Türkiye'nin de aralarında olduğu Batı Asya bölge-

Tablo.8

sinde girişler, dünya geneline 
paralel olarak yüzde 21 aza
lırken, Türkiye'nin bölgesinde 
en fazla UDY çeken ülke ol
ması beklenmektedir.

Yine bu ilk geçici verilere 
göre, 2008 yılında sınır ötesi 
birleşme ve satın alma (B&S) 
işlemlerinde ise yüzde 28 dü
şüş olduğu tahmin edilmekte
dir. 2007 yılının ikinci yarısın
da global finansal krizin sin
yalleri alınmaya başlamasına 
rağmen, 2007 yılı toplam 4.5 
trilyon doları aşan bir değer 
ile global B&S işlemlerinin 
yeni bir zirveye ulaştığı bir 
yıl olmuştu. Bunun 1.6 mil
yar dolarlık bölümü ise sınır 
ötesi B&S işlemlerinden kay
naklanmıştı. 2008 yılında ise 
krizin etkilerinin derinleşmesi 
ile pek çok ilan edilen anlaş
manın iptal edildiği ve işlem
lerin toplam değerinin 2005 
yılından bu yana en düşük 
seviye olan 3 milyar dolar se
viyesine geri döndüğü bir yıl 
yaşandı. Bu değerin 1.2 mil
yar dolarının sınır ötesi anlaş
malardan kaynaklandığı tah
min edilmektedir. Sınır ötesi 
B&S işlemlerinin en çok ger
çekleştiği ülkeler yine ABD ve 
İngiltere olurken, gelişmekte 
olan ülkelerdeki yüzde 15 ar
tışa karşılık gelişmiş ülkeler
de yüzde 33 düşüş yaşandığı 
gözlenmektedir.

Uluslararası Doğrudan Yatırım 
Girişleri ( Milyar Dolar) 2007 2008*

Değişim (%) 
(2007 /2008)

Gelişmiş Ülkeler 1247,6 840,1 -32,7
Avrupa 848,5 562,3 -33,7
AB 804,3 557,4 -30,7
ABD 232,8 220 -5,5
Gelişmekte Olan Ülkeler 499,7 517,7 3,6
Afrika 53 61,9 16,8
Latin Amerika 126,3 142,3 12,7

Asya ve Okyanusya 320,5 313,5 -2,2

Geçiş Ekonomileri 
(Güneydoğu Avrupa ve BDT) 85,9 91,3 6,3

Dünya - Toplam 1833,3 1449,1 -21,0

Kaynak: www. yased. org. tr 

Kaynak: UNCTAD, * geçici verîîer
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TÜRKİYE'DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ  
GELİŞİMİ

Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımları ba
kımından 1980 başları tarihi bir milat olmuştur. Bu dönemde 
gerçekleştirilen 24 Ocak 1980 reform programı, sadece içe dö
nük ithal ikame sanayileşme stratejisinden dışa açık büyüme ve 
sanayileşme stratejisini hedeflemekle kalmamış, aynı zamanda 
başlattığı kapsamlı bir liberalleşme programının bir parçası ola
rak doğrudan yabancı sermaye yatırımları alanında da önemli 
bir değişimi öngörmüştür. Yeni programın devreye sokulmasıyla 
birlikte DYS girişlerini hızlandıracak idari ve yasal düzenlemeler 
yapılmıştır. 25.01.1980 tarihinde Başbakanlığa bağlı olarak kuru
lan Yabancı Sermaye Dairesi, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 
ismi ile önce 1991'de Devlet Planlama Teşkilatı'na, 1994'de ise 
Hazine Müsteşarlığı bünyesine alınmıştır. 1954 tarihli 6224 sayılı 
Yabancı Sermaye Kanunu'na 24 Ocak sonrası süreçte 1986, 1992 
ve 1995'te önemli değişiklikler getirilmiş, böylece mevzuat libe
ralleşme yönünde mesafe almıştır. Bununla beraber, 17 Haziran 
2003'de 4875 sayılı "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu" yeni 
yasal çerçeveyi belirlerken, doğrudan yabancı sermayeye yönelik 
yatırım ortamının daha da gelişmesine imkan vermiştir.

Türkiye, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının yıllık girişleri 
bakımından 1980 başlarına kadar önemli bir performans ortaya 
koymamıştır. DYS yatırımlarının 1980 öncesinde oldukça düşük 
düzeyde kalmasında, bu dönemde Türkiye'deki yatırımlarla ilgili 
makroekonomik ortam ve 1970 sonlarına kadar izlenen korumacı 
ticaret rejiminin önemli payı vardır. Ayrıca, 1980 öncesi hükümet
lerin çoğunun, devlet teşebbüslerinin ulusal ekonomideki artan 
rolünden yana olmalarının da DYS girişlerinin düşük kalmasında 
etkisi büyük olmuştur. En eski verilerin mümkün olduğu tarih olan 
1971'deki toplam DYS stoku, 300 milyon dolardır. 1970-80 döne
minde Türkiye'ye yıllık DYS girişi hiçbir zaman 100 milyon doları 
aşmamış ve 1979 sonundaki toplam DYS stoku yaklaşık 1.1 milyar 
dolar civarında olmuştur. Halbuki 1970-80 döneminin diğer geliş
mekte olan ülkelerden Endonezya, İspanya ve Meksika'da yıllık 
ortalama DYS girişi sırasıyla 194, 573 ve 716 milyon dolar olmuş
tur. 1980'li yıllarda DYS girişleri önceki dönemlere göre önemli 
artış göstermiştir. Bununla beraber, 855 şekii5 
milyon dolar olan 1989 yılı hariç, 1988'e 
kadar yıllık fiili girişler yaklaşık 150 ile 
500 milyon dolar arasında değişmiştir.

lar iken, 2005'te 10.031 mil
yon dolara yükselen yabancı 
sermaye yatırımları 2008 
yılında 17.985 milyar dolara 
yükselmiştir. Bu süreç içeri
sinde de 2006 ile 2007 yılla
rında rekor bir seviyeyi yaka
lamış (2006'da 20.185 milyon 
dolar, 2007'de 22.046 milyon 
dolar), bu durum gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerdeki 
artışın üzerinde gerçekleş
miştir. Türkiye 2006 yılında 
ilk kez dünyada en fazla UDY 
çeken ilk 20 ülke arasında 17. 
sırada yer almış, 2007 yılın
da bu sıralamada gerileyerek 
23. sıraya gelmiştir. Türkiye
2006 yılında gelişmekte olan 
ülkeler arasında 5. sırada 
yer alırken, 2007 yılında ise 
bu kategoride 9. sıraya geri
lemiştir. Türkiye'de 2006 ve
2007 yıllarında 20 milyar do
lar seviyesinde gerçekleşen 
UDY girişleri, dünya gene
linde yaşanan düşüşe para
lel olarak yüzde 18 oranın
da düşerek 18 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiştir. 2008 
yılında Türkiye'ye 18 milyar 
dolarlık UDY girişinin, 14.7 
milyar dolarını net doğrudan 
yabancı sermaye girişleri, 
2.9 milyar dolarlık kısmını ise 
yurtdışında yerleşik kişilerin 
gayrimenkul alımları oluştur
muştur.

1989 yılı sonunda DYS yatırımları sto
ku 4.4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş
tir. DYS girişlerinin yıllık ortalama girişle
rindeki esas önemli artış 1990'lı yıllarda 
gerçekleşmiş ve 1990-99 döneminde yıl 
başına fiili giriş 1 milyar dolara yaklaş
mıştır. 1999'daki toplam stok ise 25 mil
yar dolara ulaşmıştır.

2000'li yıllara gelindiğinde yabancı ser
maye girişlerinde artışlar kaydedildiği gö
rülmektedir. 2000 yılında 982 milyon do-

Kaynak: TCMB
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asobüyüteç I

Tablo.9
Türkiye'de Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişleri (Fiili Girişler) (Milyon $)

2004 2005 2006 2007 2008
O

2008

cak-Şubat

2009

Uluslararası Doğrudan 
Yatırımlar Toplam (Net)

2.785 10.031 20.185 22.046 18.187 1.818 1.480

Uluslararası Doğrudan 

Sermaye
1.442 8.190 17.263 19.120 15.250 1.300 1.080

Sermaye (Net) 1.092 8.134 16.982 18.393 14.876 1.193 1.012

Giriş 1.190 8.535 17.639 19.136 14.911 1.200 1.013

Çıkış -98 -401 -657 -743 -35 -7 -1

Diğer Sermaye* 350 56 281 727 374 107 68

Gayrimenkul (Net) 1.343 1.841 2.922 2.926 2.937 518 400

*U luslararası Serm ayeli Firm aların Yabancı Ortaklarından A ld ık ları Kredi 
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı.

2008 yılına ilişkin veriler incelendiğinde toplam doğrudan ya
bancı yatırımların 2007 yılına göre yüzde 18,4 düştüğü görül
mektedir. Bu durumun devam edeceği ve tüm dünya ülkelerini 
etkileyen krizin de etkisiyle 2009 yılında ülkemize giren doğru
dan yabancı yatırımlarda daha da büyük düşüşlere neden olacağı 
düşünülmektedir.

Tablo 10:
Doğrudan Yabancı Yatırımların Bileşenleri (Milyon $)

2007 2008
Değişim

(%)
Uluslararası Doğrudan 
Yatırımlar Toplam (Net)

22,046 17,985 -18,4

Uluslararası Doğrudan 
Sermaye

19,120 15,048 -21,3

Sermaye (Net) 18,393 14,674 -20,2

Giriş 19,136 14,709 -23,1
Çıkış -743 -35 -95,2

Diğer Sermaye* 727 374 -48,5

Gayrimenkul (Net) 2926 2937 0,3
*Uluslararası Serm ayeli Firm aların Yabancı Ortaklarından A ld ık ları Kredi 
Kaynak: Hazine M üsteşarlığı verileriyle tarafımdan düzenlenm iştir.

2008 yılının uluslararası doğrudan yatırım girişi bileşenleri 2007 
verileri ile incelendiğinde yukarıda da ifade edildiği gibi doğru
dan yatırımlarda yüzde 18,4'lük düşüş yaşandığı görülmektedir. 
Aynı dönemi sermaye girişi açısından değerlendirdiğimizde yüzde 
23,1'lik bir gerilemenin varlığı göze çarpmaktadır. Tabloya bak
tığımızda en yüksek düşüşün yüzde 48,5 olarak "diğer sermaye" 
başlığı olarak ifade edilen, uluslararası sermayeli firmaların ya

bancı ortaklarından aldıkları 
kredi miktarında görülmek
tedir. Bu durum uluslarara
sı piyasalarda likidite sıkın
tısının var olduğu gerçeğini 
yansıtmaktadır. Buna karşın 
küresel krizin temel sebebi 
sayılan Amerika'daki mortga
ge krizine rağmen ülkemize 
giren gayrimenkul yatırımla
rında küçük miktarda da olsa 
bir artış görülmektedir.

2008 yılında UDY giriş
lerinin yüzde 66'sı hizmet
ler sektörüne olurken, sınai 
sektörler girişlerden yüzde 
34 pay almıştır. Sınai sek
törlere girişler hemen hemen 
aynı düzeyde kalırken, hiz
met sektörlerine girişlerde 
yüzde 30 düşüş gözlenmek
tedir. Son 5 yıldaki girişlere 
toplu olarak bakıldığında ise 
girişlerin yüzde 78'inin hiz
metler sektöründe gerçek
leştiği görülürken, yüzde 22 
paya sahip sınai sektörlerin 
alt dallarında ise gıda-içecek- 
tütün sektörü, kimyasallar ile 
ana metaller ve metal ürün
leri imalatı en fazla giriş alan 
alanlar olmuştur.
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Türkiye’ye yönelik 
doğrudan yabancı 
sermaye yatırımları 
bakımından 1980 
başları tarihi bir milat 
olmuştur. Bu dönemde 
gerçekleştirilen 24 Ocak 
1980 reform programı, 
sadece içe dönük ithal 
ikame sanayileşme 
stratejisinden dışa açık 
büyüme ve sanayileşme 
stratejisini hedeflemekle 
kalmamış, aynı zamanda 
başlattığı kapsamlı bir 
liberalleşme programının 
bir parçası olarak 
doğrudan yabancı 
sermaye yatırımları 
alanında da önemli bir 
değişimi öngörmüştür.

2007 sonu itibari ile 150 milyar doların üzerine çıkan Türkiye'deki 
UDY stokunun 2008 yılı sonu itibari ile değeri ise 75 milyar dolar 
olmuştur.

Tablo.11

Türkiye 'ye UDY G irişlerinin Sektörel Dağılım ı

Sektörler 
(Milyon Dolar)

2004 2005 2006 2007 2008 2004-2008
Toplam

Toplam 
Girişlerde 
Pay (%)

Tarım, Ormancılık, 
Balıkçılık

6 7 6 8 44 71 0,1

Sanayi 329 829 2.100 5.113 5.024 13.395 21,9

Madencilik 73 40 122 336 168 739 1,2

İmalat 190 785 1.866 4.210 3.020 10.871 17,8

Gıda, içecek, tütün 78 68 608 766 1.279 2,799 4,6

K im yasallar 38 174 601 1.100 196 2.118 3,5

Ana m etal ve 
m etal ürün leri

6 139 158 515 1.124 1.942 3,2

Elektrik, gaz, su 66 4 112 567 1.036 1.785 2,9

Hizmetler 855 7.699 15.533 14.015 9.641 47.743 78,0

Finans 69 4.018 6.957 11.662 5.756 28.462 46,5

Ulaştırm a, Depo, 
Haberleşme

639 3.285 6.696 1.116 169 11.905 19,4

Toptan ve 
Perakende Ticaret

72 68 1.166 169 2.064 3.539 5,8

İnşaat 3 80 222 285 764 1.354 2,2

Gayrim enkul, 
Kiralama, İş Faal.

3 29 99 560 652 1.343 2,2

Toplam Giriş 1.190 8.535 17.639 19.136 14.709 61.209 100,0

Toplam Stok 
(Kümülatif)

38.523 71.305 95.073 157.540 74.756 - -

Kaynak: TCMB

2008 yılında UDY girişlerinin ülkelere dağılımına bakıldığında 
İngiltere ve Lüksemburg yüzde 15'erlik payları ile toplam girişle
rin üçte birinin kaynağı olmuşlardır.

Tablo.12

Türkiye'ye UDY Girişlerinde Başlıca Yatırımcı Ülkeler

2007
UDY Girişi 

(milyon dolar)
Pay 2008

UDY Girişi 
(milyon dolar)

Pay

1 Hollanda 5.443 28,4 1 İngiltere 2.281 15,5

2 ABD 4.212 22,0 2 Lüksemburg 2.074 14,1

3 Yunanistan 2.360 12,3 3 Hollanda 1.778 12,1

4 Almanya 954 5,0 4 S. Arabistan 1.244 8,5

5 İngiltere 702 3,7 5 Almanya 1.050 7,1

6 Portekiz 701 3,7 6 ABD 859 5,8

7 Kazakistan 613 3,2 7 İspanya 825 5,6

8 İspanya 583 3,0 8 Yunanistan 778 5,3

9 Lüksemburg 583 3,0 9 Fransa 682 4,6

10 Brezilya 467 2,4 10 Avusturya 559 3,8

<D>oÛ

2.518 13,2 Diğer 2.579 17,5

Toplam 19.136 100,0 Toplam 14.709 100,0

K ayn ak : TCMB

Türkiye'ye UDY girişlerinin 
dağılımına son 5 yıllık dönem
de toplu olarak bakıldığında 
ise girişlerin yüzde 76'sının 
Avrupa ülkelerinden, yüzde 
10'unun Kuzey Amerika'dan, 
yüzde 9'unun Körfez ülke
lerinden kaynaklandığı gö
rülmektedir. Avrupa ülkeleri 
arasında Hollanda son 5 yıllık 
girişlerdeki yüzde 22 payıyla, 
Kuzey Amerika'da ABD yüzde 
10 payla ve Körfez bölgesin
de ise Birleşik Arap Emirlikle
ri yüzde 6 payla bölgelerinde 
başta gelen ülkeler olmuşlar
dır.
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Şekil.6

Son 5 Yılda Türk iye 'ye  UDY G irişlerin in Ü lkelere Dağılım ı 
(2 0 0 4 -2 0 0 8 )

Diğer 22.3%  Hollanda
l i  21.6% 

Almanya 4 .6%n. \ j

İngiltere 6.4%

Kaynak: TCMB

2008 yılında gerçekleşen 14.709 milyon dolarlık yatırımın 
11.103 milyon dolarlık kısmı Avrupa Birliği ülkelerinden gerçek
leşmiştir. Bu durum toplam doğrudan yatırımlarda yüzde 75,4'lük

oran ile Avrupa Birliği ülke
lerinin önemli bir paya sahip 
olduğunu ifade etmektedir.
2007 yılı verilerine göre bu 
oran yüzde 66 düzeyinde 
bulunmaktadır. Tabloda dik
kat çekici unsurlardan biri 
de ABD'den ülkemize giren 
doğrudan yatırımlarda 2007 
yılına göre önemli bir düşüş 
yaşanması durumudur. 2007 
yılında yüzde 22'lik oran,
2008 yılı itibariyle yüzde 5,8 
düzeyine inmiş bulunmak
tadır. Buna karşın Asya ül
kelerinden doğrudan yatırım 
girişlerinde 2007 yılına göre 
artış yaşandığı görülmekte
dir. 2007'de yüzde 7,3'lük 
oran, 2008 yılında yüzde 16 
düzeyine yükselmiştir.

Tablo 13
Doğrudan Uluslararası Yatırım Girişlerinin Ülkelere Göre Dağılımı

Ülke 2004 2005 2006 2007 2008 Ocak-Şubat
2008 1 2009

AB Ülkeleri 1.027 5.006 14.489 12.600 11.298 661 941

Almanya 73 391 357 954 1.217 116 89

Fransa 34 2.107 439 368 685 37 3

Hollanda 568 383 5.069 5.443 1.755 334 126

İngiltere 126 166 628 702 2.294 49 30

İtalya 14 692 189 74 222 15 23

Diğer AB Ülkeleri 212 1.267 7.807 5.059 5.125 110 670

Diğer Avrupa Ülkeleri (AB Hariç) 6 1.646 85 373 290 29 13

Afrika Ülkeleri -- 3 21 5 82 8 --

A.B.D. 36 88 848 4.212 863 194 17

Kanada 61 26 121 11 24 5 --

Orta -Güney Amerika ve Karayipler -- 8 33 494 60 1 --

Asya 60 1.756 1.927 1.405 2.292 302 30

Yakın ve Orta Doğu Ülkeleri 54 1.678 1.910 608 2.132 273 12

Körfez Ülkeleri 43 1.675 1.783 311 1.911 194 4

Diğer Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri 11 2 3 196 96 52 --

Diğer Asya Ülkeleri 6 78 17 797 160 29 18

Diğer Ülkeler -- 2 115 36 2 -- 12

Toplam 1.190 8.535 17.639 19.136 14.911 1.200 1.013

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
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Doğrudan yatırım girişlerinin 2008 yılı verileri doğrultusunda 
sektörlere göre dağılımı incelendiğinde; tablo 11'e göre 2008 yı
lındaki 14.709 milyon dolarlık yatırımın 5.756 milyon dolarlık kıs
mı mali aracı kuruluşlardan kaynaklanmış olup; toplam yatırımlar 
içinde bu oranın yüzde 39,1'lik bir paya denk geldiği görülmek
tedir. (2007 yılı verileri ile bu oran yüzde 60 düzeyindedir). Bu

oranı 3.820 milyon dolar ve 
yüzde 25,9 oran ile imalat, 
2.064 milyon dolar ve yüz
de 14'lük oran ile toptan ve 
perakende ticaret sektörleri 
izlemektedir.

Tablo14

Uluslararası Serm ayeli Firmaların Sayılarının Sektörlere Göre Dağılımı

( Şirket 
Sayısı)

Sektörler 1954
2003

2004 2005 2006 2007 2008
Ocak-Şubat 1954-2009

2008 2009 Toplam
Tarım, Avcılık, Ormancılık 

ve Balıkçılık
108 30 34 46 51 60 9 10 339

Madencilik ve Taşocakçılığı 105 31 51 49 82 93 14 12 423

imalat Sanayi 1.596 349 407 448 498 459 99 61 3.818
Gıda Ürünleri ve İçecek 

İmalatı
164 51 39 45 37 33 3 8 377

Tekstil Ürünleri İmalatı 188 52 67 51 50 20 5 1 429

Kimyasal Madde ve 
Ürünlerin İmalatı

195 42 36 38 56 47 11 5 419

B.Y.S. Makine ve Teçhizat 
İmalatı

124 23 27 52 46 44 6 2 318

Motorlu Kara Taşıtı, 125 18 20 16 19 21 5 2 221

Diğer İmalat 800 163 218 246 290 294 69 43 2.054

Elektrik, Gaz ve Su 74 15 10 43 77 115 12 10 344

inşaat 223 127 322 418 498 382 60 37 2.007
Toptan ve Perakende 

Ticaret,
2.282 797 722 780 827 802 154 115 6.325

Oteller ve Lokantalar 636 77 167 202 212 226 39 29 1.549
Ulaştırma, Haberleşme ve 

Depolama Hizmetleri
491 209 229 269 298 300 50 42 1.838

Mali Aracı Kuruluşların 
Faaliyetleri

117 6 19 48 41 44 9 3 278

Gayrimenkul Kiralama ve İş 
Faaliyetleri

445 225 503 683 860 692 113 73 3.481

Diğer Toplumsal, Sosyal ve 
Kişisel Hizmet Faaliyetleri

246 82 149 183 185 224 44 25 1.094

Toplam 6.323 1.948 2.613 3.169 3.629 3.397 603 417 21.496

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

Kuruluş türlerine göre uluslararası sermayeli şirketlerin sayısına 
baktığımızda 2008 verileri doğrultusunda 21.079 adet uluslarara
sı sermayeli şirket ülkemizde faaliyette bulunmaktadır. Yine 2008 
itibariyle 2.695'i yeni, 638'i iştirak, 64'ü de şube olmak üzere top
lamda 3.397 firma mevcuttur. 2007 yılı verileri ile karşılaştırıldı
ğında sınırlı miktarda bir düşüş yaşandığı görülmektedir.

2008 yılında 3.397 adet 
uluslararası sermayeli şir
ketin, başta toptan ve pera
kende ticaret sektörü olmak 
üzere, gayrimenkul kiralama 
ve iş faaliyetleri ile imalat
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sanayi sektörlerinde faaliyette bulundukları görülmektedir. İma
lat sanayinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketler
de kimyasal madde ve ürünleri imalatı birinci sırada yer alırken, 
bunu B.Y.S. makine ve teçhizat imalatı ile gıda ürünleri ve içecek 
imalatı izlemektedir.

2008 yılında kayıtlı sermayesi 500.000 doların üzerinde olan 
329 adet uluslararası sermayeli şirket, şube kuruluşu ile yabancı 
ortak iştiraki gerçekleşmiştir. Bu şirketlerin 64 adedi imalat sana
yinde, 59 adedi toptan ve perakende ticaret sektöründe, 39 adedi 
ise gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri sektöründe faaliyette 
bulunmaktadır.

2008 yılında kurulan 3.397 adet uluslararası sermayeli şirketin, 
1.789 adedi AB ülkeleri, 567 adedi ise Yakın ve Ortadoğu ülkeleri, 

548 adedi diğer Avrupa ülkeleri ortaklı şirketlerdir.

Tablo 15

YtHar İtibariyle Kuruiuş Türlerine Göre Uluslararası Sermaye/i Şirket Sayısı

Yıl Yeni İştirak Şube Toplam

1954 - 2002 Birikimli 4,221 871 202 5,294
2003 800 198 31 1,029
2004 1,440 446 62 1,948
2005 2,081 478 54 2,613
2006 2,473 633 63 3,169
2007 2,913 655 61 3,629
2008 2,695 638 64 3,397

Genel Toplam 16,623 3,319 537 21,079

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

2008 yılı sonu itibariyle 17.160 adet uluslararası sermayeli şir
ket ve şube kurulmuş olup, 3.919 adet yerli sermayeli şirkete de 
uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşmiştir. Toplamda 21.079 
adet uluslararası sermayeli şirket ülkemizde faaliyette bulunmak
tadır.

SONUÇ

21. yüzyılda bilgi toplumuna geçiş süreci, tüm dünyada özel
likle bilim, teknoloji ve iletişim alanlarında yaşanan gelişmelerle 
köklü yapısal değişiklikler yapılmasını gerektirmektedir. Bu süreç
te özellikle de ekonominin yeniden yapılanmasıyla ve uluslararası 
rekabetin öneminin artmasıyla birlikte verimlilik ve etkinliğin di
namik bir rekabet sürecindeki etkisi ön plana çıkmaktadır. Dünya 
ekonomisinin küreselleşme sürecine girmesiyle birlikte gelişmiş 
ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki işbirliği artış göster
mektedir. Bu doğrultuda ticareti sınırlayan engellerin azaltılma
sı uluslararası ticaret hacmini genişletirken, teknoloji transferini 
arttırmakta, finans piyasalarını geliştirmekte, işgücü akımlarını 
hızlandırmaktadır. Bu yapısal değişimin en önemli araçlarından 
birisi de gelişmekte olan ülkeler için yabancı sermaye yatırımları 
olmaktadır. Küreselleşme süreci öncesinde yeterli öneme sahip

olmayan yabancı sermaye 
yatırımları, günümüzde özel
likle gelişmekte olan ülkelerin 
kalkınmalarına katkı sağladı
ğından, büyük önem arz et
mektedir.

2008 yılında uluslarara
sı doğrudan yatırım girişleri 
gelişmiş ülkelerde yüzde 33 
azalırken, gelişmekte olan ül
kelerde ise yüzde 3,6 artmış 
gözükmektedir. Bölgesel ola
rak baktığımızda ise; ABD'de 
düşüş yüzde 5'te kalırken, 
Avrupa Birliği ülkelerinde 
yüzde 30 düşüş, gelişmekte 
olan ülkeler arasında önde 
gelen Güneydoğu Asya'da ise 
yüzde 3 artış olduğu görül
mektedir.

Türkiye'nin de aralarında 
bulunduğu Batı Asya bölge
sinde girişler, dünya geneline 
paralel olarak yüzde 21 aza
lırken, Türkiye'nin bölgesinde 
en fazla uluslararası doğru
dan yatırım çeken ülke olma
sı beklenmektedir.

2009 yılında global ulusla
rarası doğrudan yatırım akış
larına ilişkin beklentiler, 2008 
yılına göre daha da karamsar 
bir tabloya işaret etmekte ve 
2008 yılındaki yüzde 21 ora
nındaki düşüşten daha keskin 
bir düşüşle akışların, 1 trilyon 
dolar seviyelerine dönmesi 
olası görülmektedir. 2009 yılı

Küreselleşme süreci 
öncesinde yeterli öneme 
sahip olmayan yabancı 
sermaye yatırımları, 
günümüzde özellikle 
gelişmekte olan ülkelerin 
kalkınmalarına katkı 
sağladığından, büyük önem 
arz etmektedir.
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Dünya ekonomisinin küreselleşme yönünde 
hız kazanmasında uluslararası doğrudan 
yatırımlar sürükleyici güç olarak en başta 
gelen aktör olmuşlardır.

için GSYİH büyüme tahminlerinin de sürekli negatif yönde revize 
edildiği bir ortamda, sermaye akışlarında ciddi düşüşler beklemek 
gerçekçi olacaktır.

B&S işlemlerindeki trendler açısından ise şirketlerin likidite 
darlığı karşısında değişen yaklaşımları dolayısıyla önümüzdeki üç 
yılda ortak girişim ve stratejik işbirliklerinin, birleşme ve satın al
malara göre daha tercih edilen yöntemler olacağını ortaya koy
maktadır. Bu bağlamda 2009 yılında dünyadaki trende de paralel 
olarak, B&S işlemlerindeki düşüşün de daha hızlı bir oranda de
vam etmesi beklenmektedir.

Artan enerji talebi ve yatırım ihtiyacı nedeni ile hem yerel hem 
uluslararası yatırımcıların ilgisinin yoğunlaştığı enerji sektörü,
2009 ve 2010 yıllarında da en fazla ilginin olacağı sektör olarak 
görülmektedir. Genel olarak hizmet sektöründe, sağlık, gayrimen
kul başta olmak üzere hareketlilik görüleceği, perakende ve finans 
sektörlerinin de yine ilgi çekmeye devam edeceği öngörülebilir. 
Bununla birlikte genel eğilim olarak da satın almalardan çok bir

leşmelerin ön plana çıkacağı

nı, çeşitli sektörlerde konso- 
lidasyonlar gerçekleşeceğini 

öngörmek mümkündür.

2009 yılında, uluslararası 

doğrudan yatırımlarda dünya

da ve Türkiye'de geçtiğimiz yıl 
yaşanan yüzde 20 oranındaki 

düşüşün, en iyimser tahmin

le bu yıl da yaşanacağı -bel
ki daha da keskin bir düşüş 

yaşanacağı- beklenmektedir. 

Bu beklenti, 2009 yılında, 

global olarak 2008 yılındaki 

1,4 trilyon dolar seviyesinden 

1 trilyon dolar seviyesine; 

Türkiye'de ise 2008 yılındaki 

18 milyar dolarlık girişten 14 

milyar doların altına, 10 mil

yar dolar seviyesine doğru bir 

geri dönüş olabileceğine işa

ret etmektedir.
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aso'dan

I  17 Mart 2009

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, 
ASO I. Organize Sanayi Bölgesi’ni Ziyaret Etti

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, 17 Mart
2009 tarihinde AK Parti Sincan Belediye Başkan 

Adayı Mustafa Tuna ile birlikte Sincan Organize Sanayi 
Bölgesi'ni ziyaret etti. AK Parti'nin seçim otobüsü ve 
beraberindeki araç konvoyuyla Hidromek Firması'na 
gelen Çağlayan, çalışanlara hitaben bir konuşma yap
tı.

Çağlayan konuşmasında ekonomik kriz ve AK 
Parti'nin 6 yıllık icraatlarına ilişkin değerlendirmelerde 
bulunduktan sonra bir iş makinası kullandı ve çalışan
larla fotoğraf çektirdi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çağlayan, ÖTV 
indirimi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Otomo
tiv sektörünün Türkiye'nin yüz akı olduğunu ifade eden 
Zafer Çağlayan, otomotivde 22 milyar dolarlık ihracat 
yapıldığını ve bunun 20 milyar dolarının Avrupa'yı kap
sadığını kaydetti. Avrupa'da yaşanan ekonomik kriz
den dolayı otomotiv sektörünün Türkiye'de de zor şart
lar içerisine girdiğini anlatan Çağlayan, kriz nedeniyle 
sektörün dış pazarını kaybettiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin çok kısa bir sürede otomotiv sektöründe 
dünyanın en önemli liderlerinden biri haline geleceğini 
kaydeden Çağlayan, sektörde 150 bine yakın bir stok 
bulunduğunu, bunun yaklaşık 90 bininin otomobil, geri 
kalanın hafif ticari araçlar, ağır vasıtalar, motosiklet, 
minibüs olduğunu belirtti. Yapılan ÖTV indiriminin sek
töre önemli ölçüde canlılık getirdiğini vurgulayan ve 
beklenmeyen satış rakamlarının ortaya çıktığını ifade 
eden Çağlayan, yapılan indirimle 1600 cc'lik araçlarda 
3 bin lira civarındaki ucuzlamanın önemli bir rakam ol
duğunu dile getirdi.

Otomotiv sektöründe şu anki fiyatların yaklaşık 7 yıl 
geriye gittiğini ve ÖTV indirimiyle hafif ticari araç sa
tışlarında da bir patlama yaşandığını belirten Çağlayan 
sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bir taraftan bankacılık sektörü de devreye giriyor. 
Bankacılık sektörü ya peşin parayla ya kredilerle bunu 
destekliyor. Dolayısıyla otomotiv sektöründe topyekün

bir canlılık var." Zafer Çağlayan, ÖTV indiriminde 
süre uzatımının söz konusu olup olmayacağına iliş
kin yöneltilen soru üzerine "Öncelikle üç ayı bir gö
relim. Biliyorsunuz bu üç aylığına yapıldı. Krizde tabii 
öngörülerimizle hareket ediyoruz." dedi.

Açıklanan paketin diğer sektörleri de kapsayan, 
5.5 milyarlık bir paket olduğunu hatırlatan Zafer 
Çağlayan, ülke ekonomisinin hareketlenmesi, in
sanların işini kaybetmemesi, firmaların işletme ser
mayesi ihtiyacının giderilmesi noktasında açıklanan 
paketin son derece önemli ve gerekli olduğunu ifade 
etti.

Beyaz eşya ile elektronik eşya satışlarında da 
önemli bir talep artışı olduğuna dikkat çeken Çağla
yan, bunun sağlanması için Kaynak Kullanımı Destek
leme Fonu'nda da ciddi bir indirim olduğunu, bunun 
tüketici kredi maliyetlerine düşürücü etkide bulundu
ğunu anlattı.

Çağlayan şöyle konuştu;
"Bankaların kullandırmış olduğu bu tüketici kredile

rinde, kullanıcının sonuna kadar krediyi hangi maliyetle 
kullanacağı, nasıl kullanacağı ve bu konuda bankaların 
kendilerine ilan etmiş olduğu kredi miktarlarında kredi 
kullanmasını sağlayacak olan düzenlemeyi de Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı olarak Başbakanlığımıza gönder
dik. Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla 
beraber bu çerçevede bankaların kullandırmış olduğu 
tüketici kredilerinde de krediyi kullananın hangi ma
liyette kullanacağını önceden bankalar bildirecek. Bu 
talep bankalardan da gelmişti. Haksız rekabet yapıldı
ğını ifade ediyorlardı. Hem bu ortadan kalkacak hem 
de tüketicilerin bu konuda bilinçlenmesi ve tüketici 
haklarının korunması noktasında son derece önem arz 
edecek. Yani şunu söylemeye çalışıyorum; ekonomiye 
ve ekonominin çarklarının yeniden dönmesine yönelik, 
istihdamın kaybını önleyecek olan her tür mekanizma 
ve çalışma, bugüne kadar 4 paket olarak kamuoyuna 
sunuldu."

Gazetecilerle yaptığı sohbetin sonunda Çağlayan, 
üzerinde çalıştıkları başka konularında olduğunu, ih
tiyaçlar ortaya çıktıkça düzenleme yaptıklarını kay
detti. Zafer Çağlayan, bu çerçevede hafta sonları ve 
tatil günlerinde elektriği sanayicinin gece tarifesinden 
kullanacağını belirterek "Bütün hadise küresel krizin 
etkilerini Türkiye'de en hafife indirmektir. Bu konuda 
gece gündüz çalışmamız devam ediyor. İhtiyaçlar hasıl 
oldukça ve bütçe imkanları çerçevesinde tabii ki ihtiyaç 
ne olursa önümüzdeki günlerde bunları yapacağımız
dan kimsenin bir endişesi olmasın." dedi.
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EiKII aso'dan

I 21 - 22 Nisan 2009

Ankaralı Sanayicilerin İran Çıkarması

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir'in 
başkanlığında bir grup sanayici İran'ın başkenti 

Tahran'a ziyaret gerçekleştirdiler. Ziyarette İranlı işa- 
damlarıyla ikili görüşmelerde bulunan Ankaralı sanayi
ciler çok sayıda işbirliği için ilk adımları da attılar.

Ankara Sanayi Odası'nın, Tahran Ticaret Sanayi 
ve Madenler Odası'nın daveti üzerine 21-22 Nisan
2009 tarihlerinde Tahran'a gerçekleştirdiği ziyarete, 
20'den fazla ASO üyesi firmanın sahibi veya üst 
düzey yöneticisi katıldı. Ankara Sanayi Odası Başkanı 
Nurettin Özdebir'in başkanlık ettiği heyet 21 Nisan'da 
ilk olarak Tahran Ticaret Sanayi ve Madenler Odası'nda 
düzenlenen toplantıya katıldı. Büyükelçilik Müsteşarı 
Volkan Işıkçı ile Ticaret Müşaviri Mehmet Serkan

Tahran Ticaret, Sanayi ve Madenler Odası’nda yapılan toplantı

Buralı'nın da katıldığı ziyarette ilk olarak Oda Başkanı 
Y. Ale Es Hagh bir konuşma yaptı. İki ülke arasındaki 
ilişkilerin gelişmesi için bazı adımlar atılması gerektiğini 
belirten Ale Es Hagh, iki ülke yöneticilerinin de bu 
ilişkilerin gelişmesini isteğini vurguladı. Dünyanın içinde 
bulunduğu krizin, İran ve Türkiye'nin birlikte hareket 
ederek nasıl aşılabileceğini konuşması gerektiğini 
belirten Ale Es Hagh, Ankara Sanayi Odası'nın 
ziyaretinin bu konuda bir başlangıç olabileceğine dikkat 
çekti. Ale Es Hagh, iki ülkenin ticarette Lira ve Riyal'ı 
ana para olarak kullanabileceğini de ifade ederek, İran 
Merkez Bankası'nın bu konuda bir çalışması olduğunu 
da belirtti. Ale Es Hagh, iki ülkenin gerçekleştireceği 
işbirliğinin, Ortadoğu pazarına yönelik bir açılımı da 
gündeme getireceğini belirtti.

Özdebir, Tahran Oda Başkanı’na ziyaret anısına bir hediye verdi
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aso'dan

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ise 
bu topraklarda binlerce yıldır devlet kurma kültürüne 
sahip iki ülkenin temsilcileri olarak bir araya gelindiğini 
belirterek "Tarihin başından beri dünyaya hakim 
olmak isteyenler önce bu coğrafyaya hakim olmak 
istediler. Ancak Türkler ve İranlılar bu oyunu bozdu." 
dedi. İki ülkenin ticaretinin artmasının dostluklarını 
daha da güçlendireceğine dikkat çeken Özdebir, iki 
ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacminin 
yetersizliğini vurguladı. Türkiye'nin İran'a 2 milyar 
dolar, İran'ın ise Türkiye'ye 8 milyar dolarlık mal sattığını 
ifade eden Özdebir, Türkiye aleyhine gerçekleşen dış 
ticaret hacminin dengelenmesi gerektiğini belirtti. 
İki ülkenin kendi paraları üzerinden ticaret yapması 
konusunda önemli çalışmalar yapıldığına dikkat çeken 
Özdebir, rezerv para olarak kabul edilen doların tüm 
dünyanın başını belaya soktuğunu ve Türkiye ile İran'ın 
bu ilişkiyi başlatmasının tüm dünyaya örnek olacağını 
söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminde hedefin 20 
milyar dolar olduğunu belirten Özdebir, "Siyasetçiler 
bu iradeyi ortaya koyar ama bunu gerçekleştirecek 
olan bizleriz. Ticaretin artması, barışın ve dostluğun 
artmasına da vesile olacaktır. Bu ziyaretimizin iki 
ülke açısından hayırlara vesile olmasını ve bereket 
getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Toplantıya Tebriz Ticaret ve Maden Odası Başkanı 
Rahim J. Sadeghıan da katılarak kısa bir konuşma 
yaptı. Konuşmaların ardından Ankara Sanayi Odası 
Başkanı Nurettin Özdebir ile Tahran Ticaret Sanayi ve 
Madenler Odası Başkanı Y. Ale Es Hagh iki oda arasında 
bir işbirliği anlaşması da imzaladılar. Daha sonra 
ikili görüşmelere geçildi. Sektörlerine göre eşleşen 
firma temsilcileri burada ön görüşmeler yaptılar. Bazı 
firmalar ise Türk firma temsilcilerini daha sonra kendi 
işletmelerine davet ederek ikinci görüşmeleri orada 
gerçekleştirdiler.

Ziyaretin ikinci gününde ise ASO Başkanı Nurettin 
Özdebir ve ziyarete katılan tüm işadamları Maliye 
Bakanlığı Yabancı Yatırımcılar Genel Müdürlüğü'nü 
ziyaret ettiler. Heyete, Genel Müdür Saman Ghasemi 
bir brifing verdi. Ziyarette önce ASO Başkanı Özdebir

bir konuşma yaptı ve ziyaret amacı ile temaslar 
konusunda bilgi verdi. Daha sonra söz alan Ghasemi, 
Genel Müdürlük olarak amaçlarının yabancı sermaye 
hareketlerini kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak olduğunu 
vurguladı ve bazı şehirlerde yabancı yatırımcı bölgeleri 
kurduklarını belirtti. Yabancı yatırımcıların İran'da 
kurulacak şirketlerin yüzde yüz sahibi olabileceklerini 
de belirten Ghasemi, bazı bölgelerdeki yatırımlara 
vergi muafiyetleri uyguladıklarını, ayrıca yabancı 
yatırımcıların yurtdışından getirdiği makinelerden 
gümrük almadıklarını ifade etti. Ghasemi, Türk 
işadamlarının çeşitli sorularını da yanıtladı.

Buradaki toplantının ardından heyetten ayrılan ASO 
Başkanı Nurettin Özdebir, önce İran Ticaret Bakan 
Yardımcısı, ardından da Sanayi ve Madenler Bakan 
Yardımcılarını ziyaret etti. Özdebir Sanayi ve Madenler 
Bakan Yardımcısı Afshin Roghany'ye ziyaretinde, İran 
Sanayi Bakanı'na iletilmek üzere dönemin Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan'ın bir mektubunu da 
sundu. Özdebir her iki ziyaretinde de ziyaret amaçları 
hakkında bilgi verdi ve iki ülke arasındaki ticaretin 
artırılmasını amaçladıklarını vurguladı. Özdebir, 
"Siyasetçiler anlaşma yapar, işadamları hayata 
geçirir. İlişkilerimizi geliştirmemiz lazım. Güce ancak 
zenginlikle ulaşılır. Ankara Sanayi Odası olarak iki ülke 
işadamları arasında köprü olacağız." dedi.

Yabancı Yatırımcılar Genel M üdürlüğü’nde yapılan toplantı İran Ticaret Bakan Yardımcısı ziyareti
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aso'dan

ASO Başkanı Özdebir, Tahran gezisinde Türkiye'nin 
İran Büyükelçisi Selim Karaosmanoğlu'nu da ziyaret etti. 
Özdebir, ziyarette ASO heyetinin temasları hakkında 
bilgi verdi ve programın gerçekleştirilmesine katkıları 
nedeniyle tüm Büyükelçilik personeline teşekkür etti.

İkili görüşm eler

İkili görüşm eler

Ankara Sanayi Odası ile Tahran Ticaret Sanayi ve Madenler Odası İşbirliği Protokolü
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ASO-TSE Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı

Ankara Sanayi Odası'nda, Türk Standartları 
Enstitüsü bilgilendirme ve istişare toplantısı 

düzenlendi. 15 Nisan 2009 tarihinde ASO 1. OSB'de 
yapılan toplantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 
TSE Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, TSE Ürün Belge
lendirme Merkezi Başkanı Mehmet Evci, TSE Perso
nel ve Sistem Belgelendirme Daire Başkanı Mehmet 
Bozdemir, TSE Gözetim ve Muayene Daire Başkanı 
Metin Şentürk, TSE Deney Laboratuvarı Merkez Baş
kanı Fedai Çetin, Ankara Kalibrasyon Müdürü Ayhan 
Türkel, TSE Direktifler Müdürü Mukadder İlhan ile 
çok sayıda sanayici katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan ASO 
Başkanı Nurettin Özdebir, dünyayla birlikte çok hızlı 
bir değişim içerisine giren Türkiye'nin, gerek Dün
ya Ticaret Örgütü ile yapmış olduğu anlaşmalar ge
rekse Avrupa Birliği müzakereleri sürecinde Katılım 
Belgesi ile beraber yapmakla mükellef olduğu çeşitli 
görevler olduğunu belirtti. Bu görevler nedeniyle ül
kemizde ticaretin ve sanayinin yapısında da birtakım 
değişiklikler gerektiğini kaydeden Özdebir, bunların 
bir kısmının hukuki düzenlemelerle, bir kısmının da 
sanayicilerin iş düzenleri ve standartlarını yeniden 
düzenlemeleri ile gerçekleşeceğini söyledi.

Bu değişimle beraber milli kuruluşumuz olan 
TSE'ye rakip kuruluşların çıktığını, TSE'nin sadece 
standartları yazan bir kuruluş olarak tanınması için 
önünü kesmeye çalışan çeşitli yapılanmaların oldu
ğunu kaydeden Özdebir "Bunların içerisinde mutla

ka çok düzgün çalışan kuruluşlar olduğu gibi, sade
ce kağıt üzerinde belge vermek suretiyle bu konuyu 
istismar eden, dolayısı ile bizim ticaretimizde hak
sız rekabete sebep olan kuruluşlar da bulunmakta. 
Onun için bizim her şeyden önce kendi milli kurulu
şumuza sahip çıkmamız ve TSE'nin de bizlere sahip 
çıkması, bizim önümüzü açması gerekiyor." dedi.

Türk Standartları Enstitüsü ile ilgili ASO üyeleri
nin bir kısmının Çin'den gelen ürünlerin ithalatında
ki zorluktan, bir kısım sanayicinin de Çin'den gelen 
malların ülkemizde serbest dolaşımından şikayet 
ettiklerine dikkat çeken Özdebir, ASO olarak tüm 
bu sorunları TSE'ye ilettiklerini, bu dengelerin ko- 
runabilmesinin ise çok titiz bir çalışmayı gerektir
diğini söyleyerek TSE'nin elinden geleni yaptığını 
kaydetti. Bu bağlamda Dış Ticaret Müsteşarlığı ve 
Sanayi Bakanlığı'nın da üzerine düşen görevleri ol
duğunu ifade eden Özdebir, piyasa denetim ve gö
zetim mekanizmasının ülkemizde ihmal edilen bir 
konu olduğunu vurgulayarak "Dünya Ticaret Örgütü 
ve Avrupa Birliği ile yapmış olduğumuz anlaşmalar 
gereği, sınırlar ticarette teknik engel olmaktan çı
karıldı. Malların serbest dolaşımı prensip olarak ka
bul edildi. Ancak bunu uygulamaya koyan ülkelerde 
gelişmiş bir piyasa denetim gözetim mekanizması 
ile beraber tüketicinin kendi haklarını koruması esas 
alınmıştır. Burada vatandaşın kendi hakkını araması 
son derece önemli olduğu gibi, bu hakkı aradığı za
man buna cevap veren, refleks veren mekanizmalar 
da son derece gelişmiş düzeydedir. Ülkemizde işin
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bu ayağı eksik olduğu için sanayiciler olarak bu du
rumdan önemli oranda mağdur olan taraftarlardan 
da biriyiz." diye konuştu.

TSE Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil ise sanayinin 
içinden gelen biri olarak sanayicilerin yaşadığı so
runları bire bir yaşadığını, yaptıkları üretim, sağla
dıkları istihdam sayesinde bu ülkenin var olduğu
nu, 750 milyar liralık Gayrisafi Milli Hasıla'nın Türk 
özel sektörünün başarısı olduğunu söyleyerek, bir 
ülkede fert başına düşen milli gelir arttığı zaman 
zenginlik ve refahın da yükseleceğini kaydetti.

TSE'nin ülkemizin çok önemli stratejik kurumla- 
rından bir tanesi olduğunu ifade eden Büyükhelva
cıgil, "2015'te, 2023'te bu kurum rakipleriyle nere
de olacak, biz o farkı kapatabilecek miyiz, nerede 
olacağız?" diye baktıklarını söyledi. TSE'nin kanun 
ve mevzuat yönünden de tam yerine oturmadığı
nı kaydeden Büyükhelvacıgil, "Türk Standartları 
Enstitüsü'nün yurtdışında da faaliyetleri var ancak 
gönül isterdi ki özellikle Türki Cumhuriyetlerinde 
mükemmel teşkilatlarımız olsaydı. Türk sanayisinin 
ve Türkiye ile o ülkenin gelişmesine çok daha kat
kı sağlayabilseydik. İnşallah yeni kanunla dünyanın 
her tarafında ve Türk Cumhuriyetlerinde temsilcilik 
açabilecek, Türk sanayisinin de daha çok gelişmesi
ne katkı sağlayacak bir ortama ulaşacağız." dedi.

Büyükhelvacıgil TSE'nin; konusunda yetkili, uz
man ve profesyonel 1410 civarında personeli, 81 ilde 
temsilciliği ve Avrupa'nın bile özendiği Gebze'deki 
laboratuarı ile çok önemli bir kurum olduğunu an
cak burada asıl önemli hedeflerinin sanayicilere en 
hızlı şekilde çözüm üretebilmek olduğunu belirtti. 
Büyükhelvacıgil şunları kaydetti:

"İnsanlar hep Türk Standartları Enstitüsü engel 
olmuş gibi görüyor. Asla engel değiliz çünkü burada 
Avrupa Birliği'nin "Europe Nons" standartlarına ve 
milli standartlarımız ne ise ona uymak zorundayız. 
Ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın öyle ürünleri var 
ki kapsam dışı diyor. Kapsam dışı olunca siz de bir 
şey yapamıyorsunuz zaten, o ürünler giriyor. Tür
kiye tarımda dünyanın kendine yeten 7 ender ülke
sinden biri. Şunu biliyorum ki Türkiye sadece içinde 
bulunduğum sektör içerisinde geçtiğimiz yıl, bitkisel 
ürünlere 3 milyar dolar civarında para ödedi. Bu son 
derece kötü bir şey. Biz ne yapıyoruz bu süreçte? 
Ukrayna çiftçisinin, Bulgaristan veya Arjantin çiftçi
sinin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Eğer bu ürün ül
kemizde üretiliyorsa, bir sanayici olarak ülkemizde 
üretilen bir malın buraya kolay girmesini istemiyo
rum. Gücüm yeterse engelleyeyim ancak o ürünler

de en yüksek standartta, gelecek o ürünlerin yerine 
ikame olabilecek ürünler olmak zorunda. İnşallah 
bunların hepsini bir koordinasyonla aşacağımızı ümit 
ediyorum. Her zaman söylediğim bir şey var; Anka
ra sanayicisinin buradaki kuvveti üretimi, bilhassa 
başta Ankaralının buradaki ürünlere sahip çıkması 
ile olacaktır. O nedenle biz bu sinerjiyi, ortak akılda 
bir ve beraber olabilmeyi, kendi kurumlarımıza sa
hip çıkmayı mutlak surette becermek zorundayız ve 
sizler sayesinde bu işsizliği çözeceğiz. Zaten başka 
şansımız yok. Kamudan neyi, ne kadar bekleyebi
liriz? Her zaman yanınızda olduğumuzun, sorunun 
bir parçası değil, çözümün parçası olduğumuzun bir 
kez daha altını çizmek istiyorum."

TSE Ürün Belgelendirme Merkez Başkanı Mehmet 
Evci de konuşmasında, TSE'nin 4 temel faaliyetinden 
birisi olan ürünün belgelendirilmesi hizmetinde geniş 
bir organizasyon yapısına sahip olduklarını söyledi. 
Evci, "ihtiyari alanda belgelendirme" ve "mevzuatla 
düzenlenmiş alanda belgelendirme" adı altında iki 
temel faaliyetleri olduğunu ifade ederek, belgelen
dirme hizmetlerinin etkinliğini ve sürekliliğini sağla
mak için belgelendirme merkezinin, laboratuarların, 
dış laboratuarların eğitiminin sürekliliğinin sağlan
ması ve sürekli yatırım yapmak gerektiğini vurgu
ladı. Son günlerde özellikle CE işaretlemesiyle ilgili 
bilgi eksiğinin oluştuğuna işaret eden Evci, CE'nin 
bir belge olmadığını, ürünün sağlık ve güvenlik ge
reklerinin ilgili yönetmeliğe uyduğunu gösteren ve 
ürünün üzerine iliştirilen bir işaret olduğunu söyledi. 
Ürünün kalitesini belgeleyen, performansını kanıt
layan dokümanın ise TSE belgesi olduğunu belirten 
Evci, "Son günlerde yine yanlış veya eksik bilgiden 
kaynaklanan "Artık CE işareti var, standartlar iptal 
oldu." gibi yanlış yorumlar yapılıyor. Biliyorsunuz 
CE konusunda direktif, mevzuat, regülasyon gibi
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konuları devlet otoritesi, yani bakanlıklarımız yayın
lıyor. Ancak standartları ülkelerin kabul görülmüş, 
tanınmış standart kuruluşları yayınlar ve özü ihtiyari 
olmasıdır. Standartlar ihtiyari belgelerdir. Kalitenizi 
kanıtlanmak istiyorsanız ürettiğiniz hizmetin, ürü
nün ve benzeri hizmetlerinizin TSE belgesi, onun en 
önemli göstergesidir." dedi.

Evci, belge verebilmeleri için özellikle Avrupa 
standartlarının yüzde 95'ten daha fazla bir kısmının 
ve uluslararası standartların büyük bir bölümünün 
Türk standartlarıyla uyumlu olduğunu söyleyerek 
"Üretmiş olduğunuz ürünlerle ilgili standardın ge
reklerini yerine getirebilmek için standartların ha
zırlanma aşamasında konunun mutfağına katılma
nız önemlidir. Onun için Standart Hazırlama Merkezi 
Başkanlığımız uhdesindeki ayna komitelerde görev 
almanız durumunda konunuzla ilgili ülke şartlarını 
da kontrol edebilecek tedbirleri alma şansınızı, hak
kınızı lütfen sonuna kadar kullanın. Hem ülkemiz 
kazansın hem de sanayicilerimiz de bundan nema- 
lansın." diye konuştu.

TSE Personel ve Sistem Belgelendirme Daire Baş
kanı Mehmet Bozdemir ise 1990 yılından bu yana 
sistem belgelendirme hizmetleri, personel belge
lendirme hizmetleri, personel ve sistem belgelen
dirme alanında eğitim hizmetleri olmak üzere üç 
ana kategoride hizmetlerini sürdürdüğünü söyledi. 
ISO-9001, 14001, 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenli
ği, 22000 Gıda Güvenliği, 27001 Bilgi Güvenliği ve 
13485 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemleri olmak üze
re altı alanda daha yönetim sistemleri konusunda 
hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Bozde- 
mir, bunun yanında "Space" ve "Kobit" gibi yazılım 
güvenliği ve yönetim sistemi, yazılım yapan kuru
luşların bakım ve yönetim sistemleri gibi konuların 
gündemlerinde olduğunu, bu yönde de sanayicimiz

ve işletmelerimize hizmet vermeye hazırlık aşama
sında olduklarını belirtti. Bugün itibari ile 4007 tane 
belgelendirme yapmış olduklarını kaydeden Bozde
mir, "Bu gösteriyor ki sektörde şu anda lider konum
da ancak bizim istediğimiz düzeyde değil. Yönetim 
sistemlerine olan inanç, maalesef "çakma belge" 
diye ifade ettiğimiz belgelerden dolayı yavaş yavaş 
azaldı. Bizim görevimiz, bu belgelere olan inancı ve 
prestiji arttırmaktır ve bu anlamda kendimizi balans 
ayarı yapan bir kuruluş olarak görüyoruz." dedi.

Akreditasyon konusuna da değinen Bozdemir 
şunları kaydetti: "ISO-9001 ve 14001 konusunda 
dünyada 39 tane kod var. Bu alanlara baktığımız 
zaman Türk Standartları Enstitüsü nükleer sektör 
hariç 39 kapsamda akredite olarak bu hizmetleri 
yürütüyor. Bunların en önemli enstrümanlarından 
birisi kapsamlardır. Çok şükür 38 kapsamda akre
dite olduk ancak bu da yeterli değil. Bizim belge
lerimizin uluslararası tanınabilirliği için Türk Stan
dartları Enstitüsü yaklaşık bir yıl önce dünyadaki en 
büyük belgelendirme kuruluşlarının biraraya gelmiş 
olduğu bir birlik, network ağına üye olmak üzere 
müracaat etti. Dünyada yaklaşık 301.000 belge
yi kontrol eden o kuruluş geldi, Türk Standartları 
Enstitüsü'nü denetledi. Sonuçta Türkiye'deki tek 
üyesi olan kuruluşuz, 30. üyesiyiz. Bu sizlere ne 
sağlayacak? Bizden belge alan kuruluşlara, belge 
yenileme ve yeni müracaatlarda belge aldıktan son
ra IS0-9000, 14000, 22000, bütün sistemlerde o 
belgelerle birlikte aynı paralelde IQNET Başkanı'nın 
imzasıyla yeni belgeler vermeye başladık. Herhangi 
bir ihracat durumunda sizin malınızla ilgili o serti
fikanın kabul edilmemesi gibi bir sorunla karşılaş
manız durumunda biz IQNET'le "Bizim müşterimiz 
böyle bir sorunla karşılaşmıştır." diye direk diyalo- 
ğa geçtiğimizde IQNET'in yetkili organları derhal o 
ülkedeki IQNET'in üyesi kuruluşa ulaşıyor. "Benim 
üyemin, çözüm ortağımın sorununu çözün." diyor
lar. Hiçbir denetim yapılmadan orada, kendi belge
sini vererek, kuruluşumuzun o ülkedeki ihracat es
nasındaki mağduriyetini önlemiş oluyor."

TSE Gözetim ve Muayene Daire Başkanı Metin 
Şentürk de sunumunda, Gözetim Muayene Daire 
Başkanlığı olarak ithalattaki uygunluk değerlendir
mesini daha çok Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın yayın
lamış olduğu direktifler, talimatlar, tebliğler çerçe
vesinde yürüttüklerini belirtti ve zorunlu standartlar 
kapsamındaki denetim ve CE işareti taşıması gere
ken ürünlerin denetimiyle ilgili olarak şunları söy
ledi:

"Etkin bir piyasa denetimi için yapılabilecek bazı
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düzenlemeler söz konusu. İthalattaki bu tür dene
timlerin bir standarda uygunluğunu kontrol etmek 
istiyorsunuz ancak ilk gelen ürünle bundan sonra 
gelecek bütün ürünlerin ithalatı ne kadar sağlıklı 
olur biraz tartışmalı.

CE işareti için dokuz tane direktif kapsamında uy
gunluk değerlendirmesi işlemi yapıyoruz. Uygunluk 
değerlendirmesi işlemi daha ziyade evrak üstünde 
yapılan bir incelemedir. Gerekli hallerde ürünün 
teknik dosyası istenerek ya da ürün uygunluk de
ğerlendirmesine tabii tutularak uygunluk değer
lendirmesi yapılmaktadır. Ayrıca gözetim faaliyeti 
olarak gerçekleştirdiğimiz denetimler var. Bunlar 
yurtdışına gönderilebilecek ürünlerle ilgili olarak 
bizden istenilen ilgili şartnamesine, teknik doküma
nına, standardına göre düzenlediğimiz gözetim bel
gesidir. Bu belgeyi yurtiçinde çeşitli kamu kurum ve 
kuruluşlarına da yapmaktayız."

TSE Deney Laboratuarı Merkez Başkanı Fedai Çe
tin de Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanlığı hiz
metleri kapsamında gelen ürünler, Gözetim Muaye
ne Merkezi Başkanlığı hizmetlerinden gelen ürünler 
ve özel sektörün özel talepleri, AR-GE'ye yönelik 
yapılan deney faaliyetleri çerçevesinde hizmet ver
diklerini belirtti. Çetin, bu anlamda çok güçlü bir 
konumda olduklarını ancak bir kuruluşun insanoğ
lunun ihtiyaç duyduğu bütün deneyleri, hizmetleri 
verme iddiasında olmasının pek inandırıcı olamaya
cağını söyledi. Eksik kaldıkları alanlarda özel sektör 
veya kamu sektöründen hizmet alma çerçevesinde 
laboratuarları değerlendirerek, eksik alanlarını bu

yönde tamamladıklarını belirten 
Çetin, taşeron laboratuar konu
sunun da bundan dolayı günde
me geldiğini ancak asli görevleri 
olan deney faaliyetleri konusun
da çok iddialı olduklarını, yetiş
miş ve birikimli elemanlarla bu 
hizmeti verdiklerini kaydetti.

Laboratuarlarının akreditas- 
yon mevzuunda TÜRKAK bel
gesi almış ilk ve tek laboratuar 
olduğunu ve Türkiye'nin çeşitli 
illerinde yaygın şekilde hizmet 
verdiklerini ifade eden Çetin, 
yetkinliğin bir şekilde yeterli ol
madığını, bu yetkinliğin çapraz 
olarak karşılaştırılmasının gerek
tiğini söyleyerek yurtiçi ve yurt
dışı kuruluşlarla girmiş oldukla
rı karşılaştırma deneylerinden 

olumlu ve gurur verici sonuçlar aldıklarını belirtti.

Müşteri memnuniyetinin önemine de değinen Çe
tin, "Müşteri memnuniyetini sürekli ölçmek ve ek
siklerimizi giderip müşteriyi mümkün mertebe takip 
edebilmek için anketlerimiz web ortamında sunul
makta ve bunlar analiz edilerek değerlendirilmekte
dir." diye konuştu.

Ankara Kalibrasyon Müdürü Ayhan Türkel de Türk 
Standartları Enstitüsü bünyesinde Kalibrasyon Mer
kez Başkanlığı'na bağlı olarak Ankara, Gebze ve 
Bursa'da faaliyetlerini yürüttüklerini, bu hizmetle
ri sunarken temel kalibrasyon eğitimi, kalibrasyon 
hizmeti sunan alanlara da teorik ve cihaz başı uy
gulamalı eğitimler verdiklerini söyledi.

Türkel, "1992 yılından beri Türk Standartları Ens
titüsü Kalibrasyon Merkezi, Alman akreditasyon ku
ruluşu DAR-TGA tarafından akreditedir. Halihazırda
2008 yılı içerisinde yaklaşık 16.000 tane farklı tür
den cihazın kalibrasyonu yapılmış ve yaklaşık 2.000 
kişiye çeşitli eğitimler verilmiştir." dedi.

Türkel ayrıca kalibrasyonun, bilinen bir ölçüm 
cihazıyla bilinmeyen bir ölçüm cihazını mukayese 
etme, raporlandırma işlemi olduğunu, kesinlikle bir 
bakım, onarım, tamir veya ayarlama faaliyeti olma
dığını vurguladı.

Toplantının ardından TSE yetkilileri katılımcıların 
sorularını yanıtladı.
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I  1 Nisan 2009

ASO II. Karma Resim Sergisi’ni 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay Açtı

5 ünlü ressamın eserlerinden oluşan ASO II. Karma Resim Sergisi'nin açılışı 1 Nisan 2009 tarihinde 
Ankara Sanayi Odası'nda yapıldı. Serginin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile ASO 

Başkanı Nurettin Özdebir birlikte gerçekleştirdi.

Serginin açılışında konuşan Özdebir, Ankara'nın sosyal hayatına katkıda bulunan, sanayici ile sanatçıyı, 
Ankaralı ile sanatı buluşturan bir mekan oluşturdukları için mutlu olduğunu dile getirdi.

İki hafta boyunca açık kalan Ankara Sanayi Odası II. Karma Resim Sergisi'nde İbrahim Balaban, Zafer 
Gençaydın, Yalçın Gökçebağ, Yusuf Toprak ve Hasan Pekmezci'nin 18 resmi sergilendi.

Nurettin Özdebir’e 
Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Lideri Ödülü

|  3 Mart 2009

Ekonometri Dergisi'nin geleneksel Üstün 
Hizmet Ödül Töreni 3 Mart 2009 tarihinde 

Bilkent Otel'de yapıldı. Ekonometri Dergisi, ASO 
Başkanı Nurettin Özdebir'e "yılın sivil toplum ku
ruluşu lideri" ödülünü verdi. Özdebir'e ödülünü 
Devlet Eski Bakanı Abdullah Tenekeci verdi.
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EiKII aso'dan

|  15 Nisan 2009

ASO Başkanı Özdebir, TÜSİAV’ın Geleneksel 
“Cinnah Sohbetleri”ne Katıldı

önce alınabileceğini ve eğer bu yapılmış olsa şim
diye kadar krizin tamamen dibi bulabileceğini ifade 
eden Özdebir, "Maalesef bu çarklar yavaş yürüyor. 
Yavaş yürümesi de hata yapmaya neden oluyor 
ama iş yapılan yerde de ufak tefek hatalar olması 
lazım." dedi.

Konuşmasında küçülmeyle ilgili görüşlerini de 
dile getiren Özdebir, Türk ekonomisinin yıl sonunda 
yüzde 3,6 oranında küçüleceğinin, ilgili bakanlar ta
rafından açıklandığını anımsattı. Bu rakamı oldukça 
"iddialı" bulan Özdebir şunları kaydetti:

"Birinci çeyrekte Türkiye ekonomisinin genel kü
çülmesinin yüzde 8'in üstünde olacağını tahmin edi
yorum. Çift haneli bir küçülme rakamı çıkarsa ben 
şaşırmam. Birinci çeyrekte böyle bir küçülmenin yıl 
sonunda 3,6'lık bir küçülmeyle kapanacak olması, 
içinde bulunduğumuz şartlar itibariyle iddialı bir kü
çülme. Aslında Türkiye bu ağır şartları hak eden bir 
ülke değil ama el birliğiyle biz bu şartları ağırlaştır
dık. Onu da inkar edemeyiz."

TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak da konuşmasın
da seçimlerin sona erdiğini hatırlatarak artık reel 
sektör ve işsizlik konularının konuşulmasını istedik
lerini bildirdi. Sarıtoprak, Türkiye'nin asıl sorunu
nun üretim olduğunu belirterek, işadamlarından işçi 
çıkartarak krizden kriz çıkarmamalarını istedi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından TÜ
SİAV üyeleri tarafından ASO Başkanı Özdebir'e bir 
plaket verildi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özde
bir, 15 Nisan 2009 tarihinde Türk Sanayici ve 

İşadamları Vakfı'nın geleneksel "Cinnah Sohbetleri" 
toplantısına konuşmacı olarak katıldı. Özdebir top
lantıda, güncel ekonomik değerlendirmelerde bu
lundu.

Türkiye'nin dünyada yaşanmakta olan küresel 
krize, finans kesiminin diğer ülkelere göre daha iyi 
durumda olması nedeniyle daha olumlu bir tabloyla 
yakalandığını belirten Özdebir, işler yolunda gider
ken kimsenin bir gün bu düzenin bozulacağını dü
şünmek istemediğini kaydetti. Krizle ilgili Türkiye'de 
alınan önlemlere de değinen Özdebir, Türk ekono
misinin Ocak ve ondan önceki aylarda tepetaklak 
gittiğini, adeta serbest düşüşte olduğu bir dönemde 
bu tedbirlerin alınmasının çok fazla bir şey ifade et
meyeceğini kaydetti. Söz konusu tedbirlerin bir ay
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aso'dan

I  20 Nisan 2009

Nurettin Özdebir, Çankaya Belediye Başkanı 
Bülent Tanık’ı Ziyaret Etti

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, 
Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık'ı 20 Ni

san 2009 tarihinde makamında ziyaret etti. Yerel se
çimlerde Çankaya Belediye Başkanı seçilmesinden do
layı Tanık'ı tebrik eden Özdebir, Çankaya Belediyesi ile 
her zaman işbirliği içinde olacaklarını söyledi.

Bülent Tanık ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek Çankaya Belediyesi'nin her zaman sana
yicilere hizmet edeceğini kaydetti.

Özdebir, Hacettepe Üniversitesi 2008 Proje Yarışması 
Ödül töreni ve Teknokent Günleri 2009 Etkinlikleri
Toplantısına Katıldı

|  26 Mart 2009

nkara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özde

bir, Hacettepe Üniversitesi 2008 Proje Ya

rışması Ödül Töreni ve Üniversite Sanayi İşbirliği 

ve Teknoloji Transferi konulu teknokent günleri 

kapsamında 26 Mart 2009 tarihinde düzenlenen 

etkinliklere katıldı.

Sanayinin rekabet gücünü koruma ve yük

seltmede, teknoloji ve inovasyonda üniversite- 

sanayi işbirliğinin önemine vurgu yapan Özdebir, 

Ankara Sanayi Odası olarak Ankara'da bulunan 

tüm teknokent ve teknoparklarla yakın bir ilişki 

içinde çalıştıklarını söyledi. Toplantının sonunda 

Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Selçuk Geçim, Ankara Sanayi Odası Başkanı 

Nurettin Özdebir'e plaket verdi.
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|  13 Nisan 2009

ASO Başkanı Özdebir, “5. Sektörle Buluşma ve 
Kariyer Günleri’’ Toplantısına Katıldı

Günleri" toplantısına konuşmacı olarak katıldı. 13 
Nisan 2009 tarihinde Ziraat Fakültesi Sosyal Te
sisleri Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplan
tıya Özdebir'in yanı sıra, Ankara Üniversitesi Rek
törü Prof. Dr. Cemal Taluğ, Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çolak, 
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Gökhan Günaydın katıldı.

Özdebir toplantıda yaptığı konuşmada, tarımın 
ülkemizde son 30 yıldır ihmal edildiğini ancak bu
gün global kuraklıkla beraber tarımsal üretimlerin 
dünyaya yetmemeye başladığını söyleyerek bu
nun bizlere yeni bir fırsat penceresi açtığını, tarı
mın önümüzdeki dönemde yeni açılımlara ihtiyacı 
olduğunu dile getirdi.

|  16 Nisan 2009

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Üyeleri ASO’yu Ziyaret Etti

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Ku
rulu Başkanı Eyüp Sabri Ertekin ve Yönetim 

Kurulu Üyeleri 16 Nisan 2009 tarihinde ASO Baş
kanı Nurettin Özdebir'i makamında ziyaret etti. Er- 
tekin, Nurettin Özdebir'i ASO Başkanlığı'na yeniden 
seçilmesi nedeni ile kutlarken mevcut kriz nedeni ile 
sanayide yaşanan daralmaya da değindi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir de Ertekin ve be
raberindeki heyete teşekkürlerini iletirken krizin 
aşılmasına yönelik olarak Ankara Sanayi Odası'nın 
çalışmalarını anlattı.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özde
bir, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tara

fından düzenlenen "5. Sektörle Buluşma ve Kariyer
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aso'dan

I  17 Nisan 2009

ASO Başkanı Özdebir 
4. Genç Akademi Sempozyumuna Katıldı

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, 
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bö

lümü tarafından 17 Nisan 2009 tarihinde Bilkent Otel 
konferans salonunda düzenlenen "4. Genç Akademi" 
sempozyumuna konuşmacı olarak katıldı. Toplantıya 
Özdebir'in yanı sıra Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ali Doğramacı, Demokratik Sol Parti Eski Genel 
Başkanı Zeki Sezer ve Bilkent Üniversitesi öğrencileri 
katıldı.

Toplantıda konuşan Özdebir, küresel kriz ve etkilerini 
anlatırken, tüm dünyayı etkisi altına alan küresel kriz
den Türkiye'nin önemli bir şekilde etkilendiğini söyledi. 
Türkiye'nin stratejik plan açısından eksikleri bulundu
ğunu savunan Özdebir, ülkenin de bunun acı sonuçla
rını yaşadığını belirtti. Kriz öncesi son yıllarda dünya 
ekonomisinin hızlı bir şekilde büyüdüğünü, Türkiye'de

de bu rüzgarla reel sektörde yatırımların arttığını ve 
ekonominin ciddi bir ivme kazandığını anlatan Özdebir, 
ülkenin 2001 krizinden de kendisine dersler çıkardığını 
ifade etti.

Bu kapsamda finansal kesimde yeniden yapılanma 
gerçekleştirildiğini ve kamu maliyesinde de birtakım 
düzenlemelere gidildiğini belirten Özdebir, şunları kay
detti:

"Ancak, buna rağmen reel sektörümüzü yapılandıra- 
madık. Reel sektörümüzün çalışma şartlarını oluşturan 
hukuki düzenlemeleri yapamadık. İşletmelerin rehabi
lite edilmesini, kayıtdışılığın azaltılması yoluyla yükle
rinin hafifletilmesi gibi önlemleri alamadık. Bunlar da 
rekabet şartlarının ağırlaştığı, pastanın dilimlerinin 
küçüldüğü bir ortamda çok önemli. Keşke bolluk dö
neminde bu düzenlemeler planlansaydı ve yapılsaydı, 
bugün daha rahat koşullarda olabilirdik. Türkiye ola
rak, dünyadan başka bir dalga gelmemesi durumunda 
krizin dip noktasında olduğumuzu varsayabiliriz."

Küresel krize paralel istihdam daralmasıyla işsiz sa
yısının sürekli arttığına işaret eden Özdebir, Türkiye'de 
insanların ve gençlerin en büyük sorunlarından birinin 
işsizlik olduğunu söyledi. Eğitim sisteminde tek hede
fin diploma olmasının, mesleksizlik yarattığına dikkati 
çeken Özdebir, diploma ile eğitimin bitmemesi ve ha
yat boyu devam etmesi gerektiğini vurguladı.

OSİAD Başkanı Adnan Keskin 
Nurettin Özdebir’i Ziyaret Etti |  1 Nisan 2009

Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) 
Başkanı Adnan Keskin ile yeni seçilen Yönetim 

Kurulu üyeleri, 1 Nisan 2009 tarihinde ASO Başka
nı Nurettin Özdebir'i makamında ziyaret etti. Ziyaret 
kapsamında Ostim'in sıkıntılarını dile getiren Keskin, 
ASO ile her zaman işbirliğine hazır olduklarını dile 
getirdi.

ANKARA SANAYİ ODASI NİSAN/MAYIS/HAZİRAN 2009



EiKII aso'dan

I  28 Nisan 2009

Macar Heyeti’nin ASO Ziyareti

Ankara Sanayi Odası Türk-Macar İş Forumu 
kapsamında 28 Nisan 2009 tarihinde ASO 1. 

Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk ve Macar devlet ve 
özel sektör temsilcilerinin katıldığı toplantı gerçek
leştirildi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve Dış Tica
ret Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Şevket Ilgaç'ın 
açılış konuşmalarını yaptığı toplantının ardından 
Ulusal Kalkınma ve Ekonomi Bakanlığı Uluslararası 
Ekonomik İlişkiler Müsteşarı Âbel Garamhegyi "Ma
caristan Ekonomisi ve Yatırımlar" hakkında, Çevre 
Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden Banu Gözet ve Zer
rin Leblebici "Atık Yönetimi" "Su Yönetimi" husus
larında, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nden Zeynep 
Günaydın ve Macar Organica Ecotechnologies Inc. 
Firması Yönetim Kurulu Başkanı Istvan Kenyeres'in 
firma ve ürünleri hakkında yaptıkları sunumlar
la Forum'un ilk bölümü sona ermiştir. Daha sonra 
Türk ve Macar firmalar arasında ilgili oldukları sek
törler bazında ikili görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Manchester Üniversitesi Öğrencilerinden 
ASO’ya Ziyaret

I  31 Mart 2009

Manchester Üniversitesi Uluslararası Ekono
mi ve Kalkınma Politikası master öğrenci

lerinden oluşan 54 kişilik grup 31 Mart 2009 ta
rihinde Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi 
Bölgesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Manchester'dan gelen öğrencilere 
Ankara Sanayi Odası sanayi politikaları ve üretim 
alanlarını anlatan bir sunum gerçekleştirildikten 
sonra bölgede yer alan Hidromek ve Nurus fabri
kaları gezildi. Ziyaret sonunda öğrencilere hatıra 
amacıyla bakır kahve cezvesi ve bir Türk Kahvesi 
hediye edildi.
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aso'dan

I  8 Nisan 2009

ASO Madencilik Sektörü Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri Toplantısı

Madencilik Sektörü Sorunlar ve Çözüm Öneri
leri Toplantısı, 8 Nisan 2009 tarihinde Enerji 

Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürü Mehmet Ham- 
di YILDIRIM, Genel Müdür Yardımcısı Selahattin 
ERDOĞAN, Danışman Adnan KÖSE, Danışman Er
dal KAÇMAZ, Daire Başkanı Mustafa SEVER, Daire 
Başkanı Mehmet TOMBUL, Daire Başkanı Arif KARA, 
Müdür Doğan TOK, Müdür Nusret GÜNGÖR, Mü
dür Yüksel CANKURTARAN, Müdür Necmettin AVCI, 
Müdür Osman BURGAZ, Müdür Bilal YOLCU, Müdür 
Eyüp YADİGAR ve Müdür Tuna CANPOLAT'ın katı
lımlarıyla ASO'da gerçekleştirildi.

Oturum başkanlığını ASO Madencilik Sanayii Mec
lis Üyesi Sözer Özel'in yaptığı toplantıda madencilik 
sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda sanayici fi
kir beyanında bulundu.

Toplantıda ilk olarak Maden İşleri Genel Müdü
rü Mehmet Hamdi Yıldırım söz aldı. Maden İşle
ri Genel Müdürlüğü'nün, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyette bulunduğunu ve 
hem özel sektörde hem de kamu sektöründe maden 
haklarını gözeten, madencilik faaliyetlerini yürüten 
tek kurum olduğunu belirten Yıldırım, Maden Kanu
nu çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini kay
detti. Daha geniş kitlelere ulaşmaya ve madencili
ğe sahip çıkmaya çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım, 
madencilik arama faaliyetleri büyürse madencilik iş
letme faaliyetlerinin de büyüyeceğini ve bunun tüm 
sektöre yayılacağını söyledi.

Son yıllarda madencilikte yaşanan gelişmeleri 
de anlatan Yıldırım, yabancı yatırımda ve üretim

de yaşanan artışı istatistikler ile açıkladı. Tüm bu 
gelişmelerin madencilik sektörü için oldukça önemli 
olduğunun altını çizen Yıldırım, Türkiye madenciliği
nin çeşitliliği bakımından da önemli sonuçlara ula
şıldığını ifade etti.

Yıldırım'dan sonra söz alan ASO Madencilik Sa
nayii Meclis Üyesi ve oturum başkanı Sözer Özel de 
sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunarak karşı
laştıkları sorunları katılımcılarla paylaştı. Madencilik 
faaliyetlerinin oldukça yoğun emek istediğine dikkat 
çeken Özel, sektöre yatırım ihtiyacını karşılayacak 
şekilde bir teşvik sisteminin getirilmesinin gerekli
liğini vurguladı.

Meslek kuruluşlarının bir kanuna bağlı oldukla
rını hatırlatan Özel, bu yasaların düzenlenmesinde 
sanayicilerin görüşlerinin alınmasının önemine de 
değindi ve "Gönül arzu ederdi ki bu tasarı hazırla
nırken sektör içerisinden de görüş alınsın. Bugüne 
kadar bir şey elde edemedik. Ne yönetmelikte bir 
değişiklik oldu ne de kanun maddelerinde." dedi.

Türkiye'nin önde gelen maden üreticilerinin 
ASO üyesi olduklarını kaydeden Özel, Maden İş
leri Genel Müdürlüğü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ile ilgili bir sıkıntı yaşamadıklarını ancak 
bürokratik işlemler nedeni ile gecikmeler yaşandı
ğını söyledi. Yaşanan sorunların izinlerle ilgili oldu
ğuna vurgu yapan Özel, "Sorun, diğer kurumların 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın çıkarmış 
olduğu Maden Yasası'na pek saygı göstermeme
si ve Bakanlığımızın bu tür durumlarda haklarımızı 
savunamaması."dedi.

Toplantı konuşmacıların verdiği bilgilerin ardın
dan katılımcıların soruları ile devam etti. Madencilik 
sektöründe faaliyet gösteren sanayiciler teşvikler, 
izinler, Maden Kanunu gibi konularda bilgi aldılar ve 
yaşadıkları sorunları dile getirdiler.

ASO Madencilik Sanayii Meclis Üyesi ve oturum 
başkanı Sözer Özel, toplantı sonunda konuşmacıla
ra ve katılımcılara teşekkür ederek toplantının kayıt 
altına alındığını, ortaya çıkan görüşler doğrultusun
da çalışmaların yürütüleceğini ifade etti.
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Ayrıcalıklar dünyası...

A r t ık  İstanbul’u değerleri ve güzellikleriyle yaşatan yepyeni b ir  buluşm a noktanız var:
Elite World Hotel

N eoklasik ve saray m imarisini, te kn o lo ji ve k o n fo r ile bütün leştiren  Taksim  Talim hane ’nin 
te k  5 yıldızlı o te li Elite W o r ld  H o te l, geniş konaklama ve top lan tı olanaklan ile hizm etinizde.

Sizi ayrıcalıklarla dolu bir dünyaya bekliyoruz!

elice world
H O T E L S

Şehit Muhtar Caddesi No: 42 34435 Taksim/lstanbul/Türkiye 
Tel:+90 212 313 8383 (Pbx) Fax:+90 212 313 8393 
www.eiiteworldhoteis.com.trinfo@eliteworidhotel.com.tr 

in fo  lin e : +90 2 i 2 4 4 4  0 8 8 3
elite world

İ s t a n b u l

mailto:ww.eiiteworldhoteis.com.trinfo@eliteworidhotel.com.tr


K K IK asoeğitim

■ Mart 2009 Eğitimleri

Odamız Eğitim Atölyesi tarafından Mart ayında ger
çekleştirilmiş olan eğitimlerle ilgili bilgilere aşağıda yer 
verilmiştir.

İşverenlerin Çalışanlarına Mesleki Eğitim Aldır
ma Zorunluluğu (11 Mart 2009-19 Mart 2009)
İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında 5763 No'lu Kanun'un kabul edilmesi üzerine 
Odamızca ilgili Kanun'un önemli hususları hakkında bir 
duyuru yapılmıştır. Bu duyurumuzun ardından üyele
rimizden, Kanun'un uygulanış şekli ve işverenlere ge
tirdiği yükümlülükler hakkında pek çok soru gelmiştir. 
Bu çerçevede, konu hakkında üyelerimizi ayrıntılı bir 
şekilde bilgilendirmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin 
katıldığı bir seminer düzenlenmiştir. Seminerimizde, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü İsmail GÜLTEKİN, 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitimden Sorumlu 
Şube Müdürü Yaşar Baki ALTUNTAŞ ve ilimizdeki mes
leki eğitim merkezlerinin yetkilileri bilgi vermişlerdir.
11 Mart 2009 Çarşamba günü 14:00-16:30 saatleri 
arasında Odamız "Zafer Çağlayan Meclis Salonu"nda 
gerçekleşmiş olan "İşverenlerin Çalışanlarına Mesleki 
Eğitim Aldırma Zorunluluğu Bilgilendirme Semineri"ne 
136 kişi katılmıştır. Yoğun ilgi gören seminerin ikincisi 
19 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilmiş ve bu semine
re de 100 kişi katılmıştır.

Satış ve Pazarlama Teknikleri Eğitimi 
(17-18 Mart 2009)
İlk uygulandığı tarihten itibaren yoğun ilgi gören, Ocak 
ve Şubat aylarında pek çok kez tekrarlanan Satış ve 
Pazarlama Teknikleri Eğitimi Mart ayında da gerçekleş
tirilmiştir. Satış-Pazarlama ve Marka Danışmanı Cem 
KÜÇÜKTEPEPINAR tarafından verilen eğitimimiz gerek 
teorik gerek pratik bilgilerin paylaşıldığı, katılımcıların 
çeşitli çalışmalara aktif olarak katıldığı, film gösterimi 
ve diğer aktivitelerle desteklenmektedir. Eğitimimizde 
özetle; müşteri ilişkilerinin önemi, kurumsal/bireysel 
pazarlama, iyi bir satıcıda olması gereken özellikler,

sadık müşteri yaratma yolları, müşteri analizi ve port

föy yönetimi, satış sırasında vücut dilinin etkin kulla

nılması, role-playing, modern kişisel satış aşamaları, 

vcd gösterimi, satışta yaşanan problemlerin çözümüne 

yönelik "balık kılçığı tekniğinin" kullanılması ve SWOT/ 

PEST analiz çalışması konuları işlenmektedir. 17-18 

Mart 2009 tarihinde düzenlenen "Satış ve Pazarlama 

Teknikleri Eğitimi"ne 11 kişi katılmıştır.

Krizde İşletme Yönetimi ve Kaizen Eğitimi 

(26 Mart 2009)

Küresel krizin etkilerini göstermeye başladığı ve şirket 

sahiplerinin ayakta kalmanın savaşını verdiği bu dö

nemde KAİZEN tekniğini, sürekli gelişim isteğini içinde 

duyan yöneticilerin hem değişim hem de değişim ve 

gelişime uygun ortam yaratmaları açısından odaklan

maları gereken konular olarak değerlendirmek gerekti

ği düşüncesiyle düzenlemiş olduğumuz "Krizde İşletme 

Yönetimi ve KAİZEN Eğitimi"nde, kriz döneminde kü

çülerek yeniden yapılanmayı amaç edinen; maliyet dü

şürme, verimliği artırma, organizasyonu yalınlaştırma 

gibi teknikleri içeren "KAİZEN yönetim biçiminin anla

tılması yoluyla", gerek kriz gerekse krize karşı alınabi

lecek önlemler tartışılmıştır. 26 Mart 2009 Perşembe 

günü Odamız "Zafer Çağlayan Meclis Salonu"nda ger

çekleştirilmiş olan eğitimimize 80 kişi katılmıştır.

ASO EĞİTİM ATÖLYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Tel: 0 312 417 12 00 / 1027 - 1002 

Faks: 0 312 427 49 63 

E-mail: meltem.kaya@aso.org.tr 

elif.kaya@aso.org.tr 

Eğitim Sorumlusu: Meltem KAYA
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■ Nisan 2009 Eğitimleri

Odamız Eğitim Atölyesi tarafından Nisan ayında ger
çekleştirilmiş olan eğitimlerle ilgili bilgilere aşağıda yer 
verilmiştir.

Satış ve Pazarlama Teknikleri Eğitimi 
(8-9 Nisan 2009)
İlk uygulandığı tarihten itibaren yoğun ilgi gören, 
Ocak, Şubat ve Mart aylarında pek çok kez tekrarlanan 
Satış ve Pazarlama Teknikleri Eğitimi'nin sonuncusu 
Nisan ayında gerçekleştirilmiştir. Böylelikle bu eğitim
6 kez düzenlenmiş ve bu konuda 78 kişiye Satış Pa
zarlama Teknikleri Eğitimi sertifikası verilmiştir. Satış- 
Pazarlama ve Marka Danışmanı Cem KÜÇÜKTEPEPI- 
NAR tarafından verilen eğitimimizde gerek teorik gerek 
pratik bilgiler paylaşılmakta, katılımcıların çeşitli çalış
malara aktif olarak katılımı sağlanmakta, eğitim film 
gösterimi ve diğer aktivitelerle desteklenmektedir. 
Eğitimimizde özetle; müşteri ilişkilerinin önemi, ku
rumsal/bireysel pazarlama, iyi bir satıcıda olması ge
reken özellikler, sadık müşteri yaratma yolları, müşteri 
analizi ve portföy yönetimi, satış sırasında vücut dilinin 
etkin kullanılması, role-playing, modern kişisel satış 
aşamaları, vcd gösterimi, satışta yaşanan problemlerin 
çözümüne yönelik "balık kılçığı tekniğinin" kullanılma
sı ve SWOT/PEST analiz çalışması konuları işlenmiştir. 
8-9 Nisan 2009 tarihinde düzenlenen "Satış ve Pazar
lama Teknikleri Eğitimi"ne 11 kişi katılmıştır.

Zamanla Barışmak Eğitimi (17 Nisan 2009)
Günümüzde rekabette ve insan hayatında en büyük 
değerlerden birinin "zaman" olduğu düşüncesinden ha
reketle üyelerimize yönelik olarak "Zamanla Barışmak 
Eğitimi" düzenlenmiştir. PDR International Kurumsal 
Eğitim ve Danışmanlık tarafından verilen eğitimde, gü
nümüzde giderek artan işyükü ve çevresel baskılarla

başa çıkarak zamanla barışık olmak için katılımcılara 

destek vermek, zamanın bir kaynak olarak değerini 

anlatmak amaçlanmıştır. Eğitimde performans ve ge

lişim isteklerimizi netleştirerek, zamanımızı istediğimiz 

sonuçları almak için kullanmanın yolları anlatılmıştır. 

17 Nisan 2009 Cuma günü 9:30-13:00 ve 14:00-17:30 

saatleri arasında 2 grup halinde gerçekleştirilmiş olan 

eğitimimize 21 kişi katılmıştır.

Önce Anlayışlarımız Eğitimi (Hizmetiçi Eğitim) 

(18 Nisan 2009)

Odamız Hizmetiçi Eğitim çalışmaları kapsamında, 

"Önce Anlayışlarımız" isimli kişisel gelişim eğitimi dü

zenlenmiştir. PDR International Kurumsal Eğitim ve 

Danışmanlık'ın vermiş olduğu eğitimde, iş ve özel ya

şamda aldığımız sonuçları etkileyen anlayış ve tutum

larımızı irdelemek; kazanan kişi olmaya yönelik anlayış 

ve tutumları tanıyarak kişisel gelişim planı oluşturmak 

anlatılmıştır. 18 Nisan 2009 Cumartesi günü, Odamız 

"Zafer Çağlayan Meclis Salonu"nda 9:30-13:00 ve 

14:00-17:30 saatleri arasında 2 grup halinde gerçek

leştirilen eğitime tüm Odamız personeli katılmıştır.

ASO EĞİTİM ATÖLYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Tel: 0 312 417 12 00 / 1027 - 1002 

Faks: 0 312 427 49 63 

E-mail: meltem.kaya@aso.org.tr 

elif.kaya@aso.org.tr 

Eğitim Sorumlusu: Meltem KAYA
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SURURİ
Türk tiyatrosunun kilometre taşlarını yerine koyan duayenlerden 

Gülriz Sururi, tiyatronun işlevini, usta-çırak ilişkisini, konservatuar 

eğitiminin önemini ve yeni projelerini değerlendirdi. Sururi, seyirci 

tercihlerinin yıllar içinde ne yönde değiştiğini de yorumladı.
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Yıllardır tiyatro sahnesindesiniz; usta- 

çırak ilişkisine dayanan bir tiyatro eğitimi 

aldınız. Muhsin Ertuğrul, Muammer 

Karaca, Haldun Taner... Bu isimler 

birlikte çalışma olanağı bulduğunuz 

ustalar. Bu deneyimler sanat hayatınızı 

nasıl şekillendirdi? Onların tiyatroya 

kazandırdığı geleneği bugün ne kadar 

yaşatabiliyoruz?

Bugün çok uzaklarda kalm ış bile olsa... 
İstanbul Konservatuarı'nda eğitim  
gördüm . Muhsin E rtuğ ru l Hoca'nın 

neredeyse zorla önce çocuk tiyatrosuna  
başlattığı, oradan da konservatuara seçtiği 
şanslı çocuklardan biriydim. Genç yaşta 

hayatım ı kazanm ak zorunda kald ığım  için 
konservatuarı b itirem eden Ş ehir Tiyatrosu 
D ram  Bölüm ü'ndeki küçük ro llerim i de 

arkam da b ırakarak  ayrıldım .

Elbette tiyatroda usta-ç ırak  ilişkisine  
inanıyorum . Bu deneyimi yaşam ış ve 

yaşam am ış oyuncuları hem en seçerim  ve 

eski ustaların tiyatroya kazandırd ıklarına  
gelenek diye bakam ayız. Bugün onlardan  

öğrendiklerim izi, özüm seyip kendi 
yorum larım ız la  günüm üze aktarabildiğim iz  
zam an an lam  kazan ır diye düşünm ekteyim .

Muhsin E rtuğrul, hala Tü rk  tiyatrosunun en 
önem li tem silcisi. B ir kere  inançlı. Çağdaş 
tiyatroyu ülkem izde başlatan, m esleğim izin  

saygınlık kazanm asında en önem li rolü 
oynayan b ir tiyatro adam ı. Bilirsiniz tiyatro  
adam ı; oyuncu, yönetm en ve yazardan çok 

daha az yetişiyor. Tiyatro adam ı derken  
neyi an la tm ak  istediğim i biraz açayım. 

İdealist, söyleyecek sözü olan, organizatör, 
oyun ve oyuncu seçm ede usta, çalıştığı 
grubu disiplinle bir yerlerd en  alıp başka 

yerle re  taşım a yeteneğine sahip, kültürlü , 
yaptığı işte bilgili, o toriter, çevre düzeni, 
kostüm , ışık, yani tiyatronun olmazsa  

olm azlarına hakim , psikolog, güven veren, 
bir sanat politikası olan, kendini tiyatroya 
adam ış insan ve daha fa z la s ı .  Bugün 

Muhsin E rtuğ ru l yok ve ne yazık ki gençler 
onu fazla tanım ıyor, bilm iyor. Keşke onunla

ilgili b ir iki kitap konservatuarlara girse. 
G ünüm üzde tiyatro adam ı o larak  bir ö rnek  
v erm ek  istesem , aklım a gelen ilk isim  

Lem i Bilgin olurdu.
Şim di bu ismi te laffuz edişim  akla  
garip so ru la r getirebilir. Öyle ya, şu 

anda yazdığım  ve yönettiğ im  bir oyun 
Devlet Tiyatrosu'nda oynanm akta. Ne  
düşünürlerse düşünsünler, um urum da  

değil. E ğer b irlik te  çalışm a fırsatım  
olmasaydı, onun tiyatrom uza yaptığı 
h izm etleri nasıl bu kadar yakından 

öğreneb ilird im  ki? N e yazık ki medya 
dünyası m agazin değeri olm ayan konularla  

pek ilgili değil.

M u a m m e r Karaca ve benzerleri, bulvar 

tiyatrosunun, taşlam anın üstatlarıydılar. 
Daha sonra Haldun T an er Usta, kabare  

oyunlarıyla bu taş lam aları günüm üze -60 'lı 
yıllardan başlayarak- getirdi. A rt arda  
skeçlerden oluşan kabare, Zeki Alasya, 
Metin A kpınar ve A hm et Gülhan için 

biçilmiş kaftandı. Hala televizyonda o eski 
skeçlere  gü lm ekten  gözlerim  yaşarıyor.

Sonra bu değerli sanatç ılar m odalarının  
geçm esini beklem eden kabareye nokta 

koydular. Peki sonra ne oldu, o türün  
boşluğu dolduruldu mu? Hayır!

Tiyatro bir toplumun değerlerine 

sahip çıkmasının araçlarından biridir 

ve aynı zamanda değer yaratır. Son 

yıllarda sahneye konulan eserlere 

ve tiyatro oyuncularına baktığınızda 

tiyatronun işlevinde ne gibi değişiklikler 

gözlemliyorsunuz?

İlkçağdan bu yana v a r olan tiyatronun  

işlevi, o günden bugüne pek değişmedi. 
Tiyatro bizim  aynam ız. Tiyatro, var  

olduğu günden bu yana insanlığın 
öyküsünü an latır. G üldürerek, ağ la tarak  
kendim izle yüzleştirir bizi. Yeni ik lim ler, 

yeni dünyalar sunar. Siz de kendinizi 
yeniden keşfedersiniz. Ancak 60'lı y ıllarda  
izleyicisiyle, yazarıyla, oyuncusuyla büyük 

bir buluşm a yaşayan tiyatrom uz, -o  günkü

Elbette tiyatroda 
usta-çırak ilişkisine 
inanıyorum. Bu deneyimi 
yaşamış ve yaşamamış 
oyuncuları hemen 
seçerim.
Önemli olan 
malzemedir. Çok şey 
elinizdeki oyuncu 
adayına bağlı bence. Yok 
aslında birbirlerinden 
farkları. Siz iyi bir aşçı 
olabilirsiniz ama elinizde 
iyi pirinç yoksa, iyi bir 
pilav ikram edemezsiniz.
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İlkçağdan bu yana var 
olan tiyatronun işlevi, 
o günden bugüne pek 

değişmedi. Tiyatro bizim 
aynamız. Tiyatro, var 

olduğu günden bu yana 
insanlığın öyküsünü 
anlatır. Güldürerek, 

ağlatarak kendimizle 
yüzleştirir bizi.

deyim le- ih tila lle rle  baltalandı. Düşünün, 
Gülriz Sururi - Engin C ezzar Tiyatrosu,
1980 yılına kadar sponsor, devlet yardım ı 

gereği duym adan, seyircinin aldığı 
b ile tlerle  zorlanm adan perdesini açtı. 
Bugün hiçbir özel tiyatro yard ım  a lm adan  

kolay kolay perdesini açam az. N eden ler  
açık; ekonom ik zo rlu k la r, 12 Eylül 
darbesinin başardığı s indirm e politikası, 

sanata ve sanatçıya sırtını dönm e gibi 
neden ler ve g iderek yaygınlaşan televizyon. 
Ayrıca televizyon dizileri ve eğlence 

program larındaki çıtayı aşağıya çekm e  
yarışı... Nihayetinde bugünlere ulaştık. Yani 
Biri Bizi Gözetliyor, evlenm e, çöpçatanlık, 

evlerde yem ek yarış ları, korkunç bir 
bayağılığı sundu ve sunm akta. Kolayca 
karşılığ ını da aldı.

Vaktiyle "K im  izliyor bunları?" dediğimiz 

Köle Isaura türü  diziler, eğitimsiz 

bırakılm ış halkım ız tarafından öyle ilgi 
gördü ki işte sonunda bugünlere geldik. 
Reyting ö lçüm leri neden gecekondu 

m ahalle le rinde  yapılıyor? Neden  
edebiyatçıların, eğitim  gönüllülerinin , 
değerli sanatçıların evlerinde yapılm ıyor?  

Neden üniversite öğrencilerinin evlerine  
konm uyor bu işgüzar a le tler?

Kıldan İnce Kılıçtan Keskince, Bir An Gelir, 

Seni Seviyorum, Girmediğim Sokaklarda 

adlı kitaplar kaleme aldınız ve anılarınızı 

okurlarınızla paylaştınız. Kitap yazma 

düşüncesi nasıl şekillendi? Önümüzdeki 

dönemde bizlere sunacağınız yeni bir 

çalışmanız var mı?

Y azm ak bir yetenek. Benim ki biraz geç 
keşfedildi. Ü lkü Tam er, beni içimdeki 
yazarla buluşturdu. A nılar, oyunlar, 

yem ek kitapları, rom an, derken yine 
o y u n la r . Bildiğiniz gibi bu yıl Suat 
Derviş'in rom anından oyunlaştırıp şarkı 

sözlerini de yazdığım  "Fosforlu Cevriye"yi 
m üzikal o larak yönettim . M üzikleri Attila 
Ö zdem iroğlu besteledi. Hala Devlet 

Tiyatrosu Akün Sahnesi'nde oynanıyor. 
Ayrıca h ikayelerim i de oyunlaştırdım  ve 
iki yeni tek  perdelik oyun yazdım . Böylece

yedi tane tek  perdelik, bazıları tek kişilik 
yeni oyunum  oldu. Bazılarını yönetm eyi 
düşünüyorum . Oldukça verim li bir sezon 

oldu benim  için 2008-2009. Neden tek  
perdelik oyunlar? Tek perdelik, b irbirleriyle  
bağlantısı olm ayan oyunların tiyatro adına 

taze b ir soluk olduğunu düşünüyorum . Ben 
tek  perdelik kısa oyunların, yazarını pek 

fazla sözcük kullanm am aya davet eden 
dinam izm ini seviyorum.

Giderek her şeyden çabuk sıkılan bir 

top lum  olduk. Mesela ben iki saat içinde 
üç tek  perdelik  oyunda değişik konular 

ve değişik oyuncular seyretm ekten  keyif 
alacağım ı biliyorum.

Dünyada da bizde de tek  kişilik, tek  
perdelik  çok değerli oyunlar yazıldı.

Keşanlı A li Destanı, Kaldırım Serçesi gibi 

eserler sizinle özdeşleştiriliyor. Ancak 

ne yazık ki bu büyük yapıtlar tiyatro 

severlerle uzun zamandır buluşamıyor. 

Sizi yeniden bu eserlerle sahnede 

izleyebilecek miyiz? Bu konuda nasıl bir 

proje ortaya konulabilir?

Yirm i, yirm i beş yıl önce oynadığım  

bu m üzika lleri bugün oynamayı 
düşünm üyorum . Bugünkü görüntüm e  
ve enerjim e uygun b ir proje olursa, 

sahneye çıkmayı ben de istiyorum  am a  
ace lem  yok. Yazıp yöneterek de tiyatronun  
içinde yaşıyorum . Ayrıca eğ er TRT'ye 

başvurursanız, "Keşanlı Ali Destanı" ve 
"K ald ırım  Serçesi" m üzika llerim iz i -ü ç e r  
dörder bölüm  halinde TV için hazırlanm ış- 

neden yeniden yayın lam adıklarını 
sorabilir, hatırlatm ış olursunuz. Belki 
yayın larlar, böylelikle y ılla rd ır bu yapıtların  

yayın lanm asını bekleyen izleyicileri de 
m utlu  edebilirsiniz.

Titiz elemeler sonucunda seçtiğiniz 

gençlere oyunculuk eğitimi veriyor ve 

birikimlerinizi aktarıyorsunuz. Genç 

oyuncuların öne çıkan özellikleri neler? 

Onlarla usta-çırak ilişkisi doğrultusunda 

iletişim kurmak mı yoksa belirli 

disiplinlerle yaklaşmak mı yaratıcılığı

Bsşsf SABUMOJ

kaldırım
serçesi

m üzikli oyun
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asosöyleşi

ortaya koyuyor ve özgün oyuncular 

yetiştiriyor?

H er zam an  savunduğum  gibi, ikisi de 
gerekli. Eğitim  ve usta-ç ırak  il iş k is i.

Eğer özel b ir sanatçıyla karşılaşırsanız  
onun nereden, nasıl geldiğini düşünmeyiz. 
Onların geldiği yerin önem i yoktur, 

m an ta r gibi b itiverirler b ir gün. Size de o 
oyuncunun tiryakisi o lm ak  kalır.

Bu yıl A nkara 'daki "Fosforlu Çevriye" 
çalışm alarım  nedeniyle gençlere eğitim  

verem ed im , üzgünüm . Eğitmenin  

her kişiliğe yaklaşım ı fa rk lı olm alıdır.
H er eğitm en biraz psikologdur am a  

tiyatroda daha çok psikolog olm ak  

durum undasınız. Örneğin kim i oyuncu 
adayı y ü rek len d irilm ek le  ü retm eye başlar, 
kimisi em redilince.

Tiyatro sanatçıları sanat okulları açarak 

gençlere eğitim veriyorlar ve bu okullarda 

yetişen oyuncular bugün ustalarla 

aynı sahneyi paylaşma şansına sahip 

oluyorlar. Siz böyle bir oluşum içinde 

olmayı düşünür müsünüz? Konservatuar 

eğitimi ile kıyaslandığında bu okulları nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

Konservatuarlarım ızda da eski ustalar 

ders veriyor, tiyatro sanatçılarının açtığı 
özel eğitim  m erkezle rinde  d e .  Önem li 
olan m alzem ed ir. Çok şey elinizdeki 
oyuncu adayına bağlı bence. Yok aslında

birb irlerinden fa rk la rı. Siz iyi bir aşçı 
olabilirsiniz am a elinizde iyi pirinç yoksa, iyi 
bir pilav ik ram  edem ezsiniz.

Tüm dünyada tiyatro seyircisi sayısında 

düşüş yaşanıyor ve bu düşüş sinemanın 

teknoloji ile birleşerek yükselmesine 

bağlanıyor. Bunda tiyatronun geleneksel 

oluşunun da etkisi olduğu ileri sürülüyor. 

Sizce tiyatronun kendisini yenilemesi nasıl 

mümkün olabilir?

Aslında T ü rk  tiyatrosunda son birkaç  
yıld ır seyirci sayısında gözle gö rü lü r b ir 
artış  var. Ayrıca sinem am ızda olduğu gibi 

tiyatrom uzda da b ir g elişm e olduğunu 
düşünüyorum . Sanırım  tek  eksiğim iz 
yürekli yazarlar. 60'lı y ılların  yarattığı 

yürekli yazarlara  ihtiyacımız v a r am a lütfen 
"yenileşm ek", "farklı şey ler yapm ak" adına 
saçm alam ayalım , bu yeter.

Son olarak önümüzdeki dönem için 

projelerinizden bahsedebilir misiniz? Sizi 

yeniden televizyon ekranında görebilecek 

miyiz?

Yeni oyunlarım ın doğru oyuncularla  

buluşup, doğru sahnelerde oynanması, 
seyirciyle buluşm asını istiyorum. 
Televizyondan tek lif a lm ıyorum , daha 

doğrusu uygun tek lif a lm ıyorum . A lırsam  

düşünürüm .

Teşekkür ederim .

Tek perdelik, 
birbirleriyle bağlantısı 
olmayan oyunların 
tiyatro adına taze 
bir soluk olduğunu 
düşünüyorum. Ben tek 
perdelik kısa oyunların, 
yazarını pek fazla 
sözcük kullanmamaya 
davet eden dinamizmini 
seviyorum.
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ASO NİSAN 2009 
FAALİYETLERİ

• Demokrat Parti Çankaya Belediye Baş
kan Adayı Hüseyin ULUSOY Odamızı ziya
ret etti. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurettin ÖZDEBİR, Yönetim Kurulu Baş
kan Yardımcıları Önder BÜLBÜLOĞLU ve 
Celal KOLOĞLU, Yönetim Kurulu Sayman 
Üye Seyit ARDIÇ, Yönetim Kurulu üyele
rinden Mehmet DOĞANLAR, Şenol ÇAĞLA
YAN, Hasan ALTUN, Yılmaz KAYAASLAN, 
Fahrettin KÜRKLÜ, Bülent BAYRAM, Şera- 
fettin CECELİ ve Genel Sekreter Yardımcı
sı A. Ziya SÜLÜNBE'nin katıldığı ziyarette 
ULUSOY, seçilmeleri halinde gerçekleşti
recekleri projeleri anlattı. Yönetim Kurulu 
Başkanımız Nurettin ÖZDEBİR Odamızın 
ve sanayicilerim izin Belediye Başkanından 
beklentilerini dile getirdi.

• Krizde İşletme Yönetimi ve KAİZEN 
Eğitimi düzenlendi. Kriz döneminde küçü
lerek yeniden yapılanmayı amaç edinen; 
maliyet düşürme, verimliliği artırma, or
ganizasyonu yalınlaştırma gibi teknikleri 
içeren "KAİZEN yönetim biçiminin anla
tılması yoluyla", gerek kriz gerekse kri
ze karşı alınabilecek önlemlerin tartışıl
dığı "Krizde İşletme Yönetimi ve KAİZEN 
Eğitimi", Odamız "Zafer Çağlayan Meclis 
Salonu"nda gerçekleştirildi ve eğitime 80
kişi katıldı.

• KOSGEB tarafından düzenlenen ''2009 
Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Pro
jesi'' kapanış toplantısına Yönetim Kuru
lu Başkanımız Nurettin ÖZDEBİR iştirak 
etti.

• TÜBİTAK Başkanı Nüket YETİŞ, Yöne
tim Kurulu Başkanımız Nurettin ÖZDEBİR 
tarafından makamında ziyaret edildi.

• Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşar Yar
dımcısı Şevket ILGAÇ, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Nurettin ÖZDEBİR tarafından 
makamında ziyaret edildi.

• Ankara Valiliği Özel Güvenlik Komis
yonu Toplantısı'na Odamız Genel Sekreter 
Yardımcısı A. Ziya SÜLÜNBE iştirak etti. 
Toplantıda 57 Kurum ve Kuruluşa özel gü
venlik izni verildi.

• TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde 
gerçekleştirilen Asansör Fuarı'nın açılışı
na, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nu
rettin ÖZDEBİR, Yönetim Kurulu üyelerin
den Mehmet DOĞANLAR ve Hasan ALTUN 
iştirak etti.

• İstanbul Lütfü Kırdar Kongre ve Ser
gi Sarayında gerçekleştirilen "Dünya Türk 
Girişimciler Kurultayı"na Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Nurettin ÖZDEBİR ve Yö
netim Kurulu Üyelerinden Mehmet DO
ĞANLAR iştirak etti.

• Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Baş
kanlığında yapılan Nisan ayı Koruma Ku
rulu Toplantısına Odamız Genel Sekreter 
Yardımcısı A. Ziya SÜLÜNBE iştirak etti.

• Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ul
rich ZACHAU, Yönetim Kurulu Başkanımız 
Nurettin ÖZDEBİR tarafından makamında 
ziyaret edildi. Dünya Bankası Ülke Sek
tör Koordinatörü Carlos E. PINERUA ve 
Dış İlişkiler Koordinatörü Tunya Celasin 
AYDINALP'ın da katıldığı toplantıda Başka
nımız tarafından Odamızın Türkiye Halon 
Bankası, ASO KOSGEB Çevre Laboratuarı, 
Ankara, Gaz iyileştirme merkezi; I. OSB 
ve Ankaralı sanayicilerin hammadde ve 
mamul taşımacılığı için Lojistik Köy ku
rulması çalışmaları hakkında bilgi verildi. 
Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Sa
nayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi ve 
Ankara Üniversitesi arasında imzalanmış 
olan protokolle hayata geçirilen "ASO I. 
Organize Sanayi Bölgesi Otomasyon Tek
nolojileri Eğitim ve Uygulama Merkezi", 
Odamızca, MAN Türkiye A.Ş. ve Dikmen 
Endüstri Meslek Lisesi ile işbirliği halin
de yürütülmekte olan İkili Mesleki Eğitim 
programı hakkında detaylı bilgi verildi. 
Zachau, benzer projeler içerisinde en ba
şarılı olanların Odamızca yürütüldüğünü, 
yaygınlaştırılmaları hususunun çok önemli 
olacağını ve bu hususta gerçekleşen her 
türlü girişimi destekleyeceklerini belirtti. 
Başkanımıza; yürütülen çalışmalar husu
sunda takdirlerini ifade ederek, konuyu 
Dünya Bankası uzmanlarıyla yerinde in
celemekten ve finansman, bilgi paylaşımı 
gibi konularda her türlü desteği sağlamak
tan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve 
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 
işbirliğinde yürütülen "AB -  Türkiye Oda 
Forumu Projesi" kapsamında yürütülmek
te olan Türk Oda Çalışanları için Türkiye - 
AB Eğitim Programına iştirak edildi. TOBB, 
EUROCHAMBRES, Ankara Üniversitesi 
Araştırma ve Uygulama Merkezi ile birlikte 
yürütülen program, oda ve borsaların hiz
met kapasitesini geliştirmeye yöneliktir. 
Program kapsamındaki altı modül, 2009 
yılı içerisinde Mayıs, Haziran, Temmuz, 
Eylül ve Ekim aylarında da devam ede
cektir.

• İhracat Genel Müdürü Ziya ALTUNYAL- 
DIZ, Odamız Meclis Başkanı Tarık ARTUK- 
MAÇ ve Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin 
ÖZDEBİR tarafından makamında ziyaret 
edildi.

• Macarisan Ekonomik İlişkiler Ofisi Baş
kanı Jozsef KOVACS Odamıza bir ziyaret 
gerçekleştirdi. Genel Sekreter V. Ahmet 
M. YAŞAR'ın başkanlığında gerçekleştiri
len toplantıda, 1. Organize Sanayi Bölgesi 
hakkında bilgiler verildi. 28 Nisan 2009 ta

rihinde yapılması planlanan Macar Heyeti 
organizasyonu ile ilgili görüşmeler yapıla
rak, çalışmalara başlanması kararı alındı.

• 20 -  23 Nisan 2009 tarihleri arasında, 
Yönetim Kurulu Başkanımız Nurettin ÖZ
DEBİR başkanlığında Odamız üyelerinden 
oluşan bir heyet Tahran Sanayi, Ticaret ve 
Madenler Odası'nın daveti üzerine İran'a 
bir iş gezisi gerçekleştirdi. Ziyaret sırasın
da; Tahran Sanayi, Ticaret ve Madenler 
Odası yetkilileri ile ve resmi kurumlarla 
görüşmeler yapıldı ve firmalar arasında 
ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Program 
sırasında ayrıca Türk Büyükelçiliği de zi
yaret edildi.

• Odamız ISO 9001 Belgesi kapsamında 
TSE Yetkilileri tarafından Gözetim Tetkiki 
gerçekleştirildi.

RESMİ GAZETE ÖZETLERİ 
(24.02.2009-17.03.2009)

18.03.2009

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği 
(No: 2009/25)

19.03.2009

- Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtları
nın Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ 
(No: 56)

- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygula
nacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Teb
liğ

- Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Be
dellerinin Hesabında Kullanılacak 2009 Yılı 
Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında 
Tebliğ

22.03.2009

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
ne İlişkin Tebliğ (No: 2009/8)

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kre
di Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair 
Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi 
Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişik
lik Yapılmasına Dair Karar

24.03.2009

- 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)

- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmele
ri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde 
Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle 
Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esaslarının 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ

25.03.2009

- Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşı
ma Giriş) (Seri No: 11)

- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 
(Seri No: 33)

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemle
ri) (Seri No: 69)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İliş
kin 2004/20 Sayılı Tebliğde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Tebliğ
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29.03.2009

- Bazı Mallara Uygulanacak Katma De
ğer Vergisi Oranlarının Tespiti ile Mal ve 
Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer 
Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar
da Değişiklik Yapılması Hakkındaki Karar

- 492 Sayılı Harçlar Kanununun (4) Sa
yılı Tarifesinin "I-Tapu İşlemleri" Başlıklı 
Bölümünün 20 Numaralı Fıkrasında Yer 
Alan Nispi Harçların Yeniden Belirlenme
sine İlişkin Karar

02.04.2009

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hak
kında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 
Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (No: 2009-32/36)

09.04.2009

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kont
rolü Altında İşleme) Seri No: 2

- Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uy
gulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

11.04.2009

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Tebliğ (Mahrece İade) 
(Seri No: 3)

14.04.2009

- Bazı Mallara Uygulanacak Katma De
ğer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 
Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Karar

- 2009/14882 4760 Sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Liste
nin (A) Cetvelinde Yer Alan Malların Vergi 
Oranları ve Asgari Maktu Vergi Tutarları
nın Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkın
da 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğ i
ne İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2009/3)

15.04.2009

- Finansal Kiralama, Faktoring ve Fi
nansman Şirketlerince Alacakları İçin Ay
rılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ

16.04.2009

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İliş
kin 2006/10 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Ya
pılması Hakkında Tebliğ

18.04.2009

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
ne İlişkin Tebliğ (No: 2009/9)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
ne İlişkin Tebliğ (No: 2009/10)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
ne İlişkin Tebliğ (No: 2009/11)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
ne İlişkin Tebliğ (No: 2009/12)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
ne İlişkin Tebliğ (No: 2009/13)

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurulunun 16/4/2009 Tarihli ve 3149 Sa
yılı Kararı

21.04.2009

- Patent Haklarının Korunması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygula
ma Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişik
lik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korun
ması Hakkındaki Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Uygulama Şeklini Gösterir 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik

- Endüstriyel Tasarım ların Korunması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik
te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.04.2009

- Kamu İhale Kurulunun 2/4/2009 Ta
rihli ve 2009/DK.D-45 Sayılı Kararı

- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 
üncü Maddesinin (e) Bendine Göre Yapıla
cak Alım larda Uygulanacak Usul ve Esas
lara İlişkin Yönetmelik

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş 
Tercihler Sistemi) (Seri No: 2)

26.04.2009

- Milli Emlak Genel Tebliği 
(Sıra No: 323)

- Milli Emlak Genel Tebliği 
(Sıra No: 324)

27.04.2009

- Motorlu Araçlarda İklimlendirme Sis
temlerinden Çıkan Emisyonlarla İlgili Tip 
Onayı Yönetmeliği (2006/40/AT)

29.04.2009

- Ozon Tabakasını İncelten Mad
delerin İhracına İlişkin Tebliğ 
(İhracat: 2009/4)

02.05.2009

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 
Tebliğ (No: 2009/1)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 
Tebliğ (No: 2009/2)

03.05.2009

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlem
leri) (No: 70)

- Türkiye Finansal Raporlama Standart
larının İlk Uygulamasına İlişkin Tür
kiye Finansal Raporlama Standardı 
(TFRS 1) Hakkında Tebliğ (No: 146)

ÜLKE BİLGİLERİ

SELANİK ULUSLARARASI SERGİ 
SALONU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden 
alınan bir yazıda, Selanik'te Nikos Trian- 
dafillidis adlı Yunanlı bir işadamının Türk 
ürünlerini sergileyeceği bir sergi salonu 
açmak üzere girişimlerde bulunması se
bebiyle bahsi geçen şahıs hakkında bilgi 
alınmak istediği belirtilmektedir. Konuya

ilişkin, Selanik Başkonsolosluğu'nun görüş 
ve değerlendirmelerine göre, adı geçen 
şahsın böyle kapsamlı bir girişime refe
rans teşkil edecek mevcut bir şirket yapı
lanması, geçmiş tecrübesi veya sermaye 
birikimine sahip olduğu yönünde yeterli 
kanaat bulunmadığı belirtilmektedir. Ko
nuyla ilgili ayrıntılı bilgi notu Odamız Dış 
İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürlüğü'nden 
(Tel: 417 12 00 / 1212) temin edilebilir. 
(01/29-1847)

MAKEDONYA

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, 
Türk vatandaşlarının, 60 günden fazla 
kalmak şartıyla Makedonya'ya yapacak
ları seyahatlerde vizeden muaf oldukları 
belirtilmiş olup, Makedonya makamlarının 
havalimanında kendilerine bazı sorular 
sorulmak suretiyle ülkeye girişlerine izin 
verilip verilmeyeceği hususunda değer
lendirme yapabildikleri bildirilmektedir. 
Bu bağlamda, söz konusu sorunlarla kar
şılaşılmaması için ibraz edilmesi gereken 
bilgi ve belgeler hakkında kamuoyuna
21.10.2009 tarihinde duyuruda bulunul
duğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, 60 güne kadar olan vize 
muafiyetinin, turizm amaçlı seyahatleri 
kapsamakta olup, çalışma ya da öğrenim 
amacıyla Makedonya'ya seyahat etmek is
teyen Türk vatandaşlarının, Makedonya'ya 
seyahatlerinden önce, söz konusu ülkenin 
Ankara'daki Büyükelçiliği ya da İstanbul 
Başkonsolosluğu ile irtibata geçerek, ge
rekli ikamet / çalışma izni başvurusunda 
bulunmaları gerektiği bildirilmektedir. 
(01/29-1846)

TÜRKMENİSTAN DEVLET BALIK 
ENDÜSTRİSİ KOMİTESİ TARAFINDAN 
DÜZENLENECEK ETKİNLİKLER

Türkmenistan Büyükelçiliği'nden alınan bir 
notaya atfen, Türkmenistan Cumhurbaş
kanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un 
talimatıyla, Türkmenistan Devlet Balık 
Endüstrisi Komitesi tarafından 8-10 Ekim 
2009 tarihlerinde "Türkmenistan Balık En- 
düstrisi-2009" adı altında bir uluslarara
sı sergi ile "Hazar Denizi'nin Biyolojik Su 
Kaynaklarını Koruma ve İdareli Kullanma" 
temalı bir konferans düzenleneceği bildi
rilmektedir.

Aynı yazı ekinde belirtildiği üzere, irtibat 
bilgileri de verilen organizasyon komitesi
nin davet yazısının bir örneği Odamız Dış 
İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürlüğü'nden 
(Tel: 417 12 00 / 1212) temin edilebil
mekte olup, söz konusu etkinliklere son 
başvuru tarihinin 1 Ağustos 2009 olduğu 
ifade edilmektedir. (01/03-1679)

BAE'YE YÖNELİK BEYAZ ET İHRACATI 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alı
nan yazıda, Birleşik Arap Emirlikleri tara
fından, Türk menşeli yumurta ve beyaz et 
ürünleri ihracatına uygulanmakta olan kuş 
gribi gerekçeli yasağın, BAE Çevre ve Su 
Bakanlığınca 10.04.2009 tarihi itibariyle 
kaldırıldığı bildirilmektedir. (01/03-1275)
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ESTONYA VE SLOVENYA'YA SEYAHAT 
EDECEKLERE DUYURU

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya 
atfen,

1. İstanbul'daki Macaristan Başkonso
losluğu bünyesinde, 7 Nisan 2009 ta
rihinde, Estonya ve Slovenya için de 
vize verecek ortak bir vize merkezinin 
açıldığı ve söz konusu vize merkezinin 
anılan tarihten itibaren faaliyete baş
ladığı belirtilmektedir.

2. Ayrıca, konuya ilişkin duyurunun Dı
şişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde 
de yapıldığı ifade edilmektedir. Buna 
göre:

o Estonya'ya seyahat etmek üzere 
Schengen vizesi almak isteyen vatan
daşlarımızın, Ankara'daki Estonya Bü
yükelçiliğine ek olarak, İstanbul'daki 
ortak vize merkezine de başvurabile
ceklerdir.

o Aynı şekilde, Slovenya'ya seyahat 
etmek üzere Schengen vizesi almak 
isteyen vatandaşlarım ız, Ankara'daki 
Slovenya Büyükelçiliği'ne ek olarak, 
söz konusu merkeze başvuruda bulu
nabileceklerdir. 

o İstanbul'daki Macaristan Başkonsolos
luğu bünyesinde faaliyet gösterecek 
ortak vize merkezinin iletişim bilgileri 
aşağıda sunulmaktadır. 

o Adres: Metrocity, A blok Büyükde- 
re Cad. No: 171 (6. Kat) 1.Levent / 
İstanbul 34330 Tel: 0212 344 12 
65/66/67 ; Faks: 0212 3441269 

KRASNODAR BÖLGE VALİLİĞİ'NİN 
ÜLKEMİZ İLE İŞBİRLİĞİ ÖNERİLERİ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden 
alınan yazıda, Novorssisk Başkonsolos
luğumuzun Krasnador Bölge Vali Birin
ci Yardımcısı Canbulat Hatuov ile yaptığı 
görüşmeyi müteakip, Valilik Dış Ekonomik

ASO MAYIS 2009 FAALİYETLERİ

• TSE tarafından Odamızda ISO 9001 

Kalite Yönetim Sistemi gözetim denetimi 
gerçekleştirilerek, başarı ile sonuçlandı.

• Promexico in Frankfurt temsilcisi ve 
aynı zamanda Türkiye sorumlusu Cesar 

Fragozo LOPEZ, Meksika'daki yatırım im
kanlarını tanıtmak ve olabilecek işbirlikle
rini görüşmek üzere Odamızı ziyaret etti 
ve konuyla ilgili olarak bir sunum gerçek

İlişkiler Departmanı tarafından ülkemiz ile 
işbirliği yapılması arzu edilen alanlar ko
nusunda hazırlanan notun çevirisi Odamı
za gönderilmiştir.

Krasnodar Valiliği tarafından ticaret, yatı
rım, endüstri, turizm, enerji, eğitim/bilim, 
tarım ve inşaat gibi alanlarda ikili işbirliği 
imkanlarının değerlendirilmesi önerilmek
te, ayrıca ülkemiz ile ürünler ve hizmetleri 
kapsamında işbirliği yapabilecek Krasno
dar Bölgesi firmalarının listesi ve Notun çe
virisi Odamız Dış İlişkiler ve İş Geliştirme 
Müdürlüğü'nden (Tel: 417 12 00 / 1212) 
temin edilebilmektedir. (01/03-2099) 

MISIR ARAP CUMHURİYETİ - 
KONSOLOSLUK TASDİKİ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alı
nan yazıda, bazı firmaların, özellikle Arap 
ülkelerine yapılan ihracatlarda, EUR1 ve 
EUR.MED Dolaşım Belgelerinin, ithalatçı 
ülke konsolosluklarınca da tasdik edilme
sinin talep edildiği hakkındaki yazıların 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine intikal 
ettiği bildirilmektedir. Bu husustaki tüm 
yazıların TOBB tarafından ilgili makamlara 
iletilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Gümrük Müsteşarlığı'ndan 
alınan bir yazıda, 22-23 Mart 2009 tarih
lerinde Kahire'de gerçekleştirilen Türkiye- 
Mısır Serbest Ticaret Antlaşması Ortak 
Komite toplantısında Türk tarafının, EUR1 
ve EUR.MED Dolaşım Belgelerinin Mısır'ın 
Türkiye'deki Büyükelçiliği ya da Konso
losluklarınca tasdik edilmesi şartından 
muaf tutulduğuna ilişkin Mısır Maliye 
Bakanlığı'nın 29 Nisan 2007 tarihli kararı
na rağmen, ihracatçılarımızın konuya iliş
kin şikayetlerinin sürdüğünün belirttiği ve 
konuya açıklık getirilmesinin talep edildiği 
bildirilmektedir.

Mısır Arap Cumhuriyeti tarafından, Kararın 
ve Gümrük İdarelerine verilen talimatın 
açık olduğu, EUR.1 ve EUR.MED Dolaşım

leştirdi. LOPEZ'e Odamız, üyelerimiz ve I. 
Organize Sanayi Bölgeleri hakkında bilgi
ler verildi.

• Başbakanlık Kamu Etik Kurulu ta
rafından düzenlenen "Kamu Personeli 
Etik Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirme 
Toplantısı"na iştirak edildi. Toplam 10 
günlük teorik ve uygulamalı eğitimin ar
dından Odamızın Etik eğitim Stratejisi 
planlandı.

• İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 
toplantısına iştirak edildi. Vali Yardımcısı

Belgelerinde konsolosluk veya büyükelçi
lik tasdikinin talep edilmediği ancak Türk 
İhracatçılarca ısrar edilmesi halinde tasdik 
işlemini reddetme imkanının bulunmadığı
nın ifade edildiği bildirilmektedir.

Bu itibarla, Mısır'a yapılan ihracatlarda 
düzenlenen EUR1 ve EUR.MED Dolaşım 
Belgelerinde, Büyükelçilik ya da Konsolos
luk tasdikinin aranmadığı ve söz konusu 
belgelerin sadece konsolosluk onayı bu
lunmaması sebebiyle Mısır Gümrük İdare
lerince reddedilmesi halinde, konunun il
gili makamlara intikal ettirilmesi amacıyla 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bildi
rilmesi talep edilmektedir. (01/03-2101) 

NEPAL

Yeni Delhi Büyükelçiliğim izin Nepal'i ziya
ret ederek, Nepal Hükümeti yetkililerinin 
yanı sıra, Nepal Sanayi ve Ticaret Odaları 
Federasyonu (FNCCI) Başkanı ile de gö
rüşmeler gerçekleştirdiği ifade edilmekte
dir.

Nepal makamları ile yapılan görüşmeler 
sırasında Nepal tarafının, madencilik, hid
roelektrik enerji, tarım ve ormancılık, gıda 
işleme makineleri ve turizm altyapı yatı
rımlarında ülkemizin bilgi ve desteklerinin 
beklendiğini ve katma değerinin % 30'u 
Nepal'de üretilen malların Hindistan'a sıfır 
gümrük vergisiyle ihraç edilebildiğini be
lirtilmektedir. (01/03-2101)

FUARLAR

• Bluexpo 2009

• 21 Ekim-1 Kasım 2009

• Kuzey Afrika ve Körfez Ülkeleri

• Detaylı bilgi: ADG Fuarcılık

• Tel: 0212 266 35 35

• Web: www.bluexpo.com

Mehmet BÜYÜKTAŞ'ın başkanlığında yapı
lan toplantıda Ankara ili yürütme kurulu 
çalışmaları, denetim kurulu çalışmaları ve 
Milli Eğitim Müdürlüğü çalışmaları hak
kında kurul üyelerine bilgi verildi. Açılan 
işgücü yetiştirme kursları değerlendirildi. 
2009 yılı Mesleki Eğitim planına eklenme
si istenilen mesleki görüşlerden Odamızın 
teklifi olan Autocad destekli mobilya çizimi 
mesleki geliştirme kursu temsilcim iz tara
fından Komisyona sunularak, kabul edildi.

• Ankara Valiliği Mahalli Çevre Kurulu
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Toplantısına, Odamız Genel Sekreter Yar
dımcısı A. Ziya SÜLÜNBE iştirak etti.

• Altındağ Belediye Başkanı Veysel TİR
YAKİ, Yönetim Kurulu Başkanımız Nurettin 
ÖZDEBİR tarafından makamında ziyaret 
edildi. Toplantıda kamu ve özel kurum ve 
kuruluşlara emisyon izni ve baz istasyon
larına kuruluş izinleri verildi.

• "Krizden Çıkış Yollarından Biri: Dü
şünce Gücü Eğitimi" düzenlendi. Kriz or
tamının getirdiği karamsarlığın giderek 
daha çok insanı etkilediği günümüzde, 
"Krizden Çıkış Yollarından Biri: Düşünce 
Gücü Eğitimi"nde, iş dünyasında pozitif 
düşüncenin kullanılabilmesi ve başarılı 
sonuçlar alma, düşünce gücünün mad
deye etkisi, düşüncelerimizin karanlık ve 
aydınlık yönleri ve farklı bir bakış açısı ile 
hareket ederek pozitif sonuç yaratabilme
nin özü ele aldı. Odamız "Zafer Çağlayan 
Meclis Salonu"nda gerçekleştirilen eğitime 
60 kişi katıldı.

• Sincan Belediye Başkanı Mustafa 
TUNA, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurettin ÖZDEBİR tarafından makamında 
ziyaret edildi.

• Dünya Göz Hastanesi Yeni Hizmet bi
nası açılış törenine, Yönetim Kurulu Baş
kanımız Nurettin ÖZDEBİR iştirak etti.

• Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nu
rettin ÖZDEBİR, Rixos Garn Ankara Oteli 
açılışına iştirak etti.

• Danıştay'ın 141. kuruluş yıldönümü 
münasebetiyle verilen resepsiyona, Yöne
tim Kurulu Başkanımız Nurettin ÖZDEBİR 
iştirak etti.

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 
ev sahipliğinde; Portekiz Cumhurbaşkanın 
Türkiye yapmış olduğu ziyaret nedeniyle 
verilen öğle yemeğine, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Nurettin ÖZDEBİR iştirak etti.

• Odamız günümüz rekabet ortamında 
üyelerimiz için "Pratik Liderlik Eğitimi" dü
zenledi. 12 Mayıs 2009 Salı günü 14:00
17:00 saatleri arasında Odamız "Zafer 
Çağlayan Meclis Salonu"nda gerçekleş
tirilen "Pratik Liderlik Eğitimi"ne 40 kişi 
katıldı.

• Odamız firmaları ile Avusturya firma
larını biraraya getirebilmek ve iki ülke 
arasında gerçekleştirilebilecek çeşitli iş
birliklerini ve etkinlikleri görüşmek üzere, 
Avusturya Büyükelçiliği Ticaret Müsteşa
rı Richard BANDERA makamında ziyaret 
edildi. BANDERA'ya Odamız, üyelerimiz 
ve I. Organize Sanayi Bölgeleri hakkında 
bilgiler verildi.

• Singapur İş Federasyonu Küresel 
İş Koordinatörlüğü Direktörü Cody LEE 
ve Singapur Uluslararası Girişim Merke
zi Operasyonlar Grup Yöneticisi Tan Lay 
BOON, Odamızı ziyaret etti ve Haziran 
ayında Ülkemize gelecek olan bir Singa
pur Heyeti hakkında bilgi vererek, üyeleri
mizle bir organizasyon yapılması yönünde 
görüşmelerde bulunuldu.

• Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin Rixos

Grand Ankara Otelinde düzenlenen ödül 
törenine, Yönetim Kurulu Başkanımız Nu
rettin ÖZDEBİR iştirak etti.

• Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nu
rettin ÖZDEBİR, TSE'nin 48. Genel Kurul 
yemeğine iştirak etti.

• Hollanda'daki yatırım ve işbirliği im
kanlarını görüşmek, Odamız üyelerine 
muhtelif işbirliklerini iletebilmek amacıyla, 
Hollanda Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret 
Müsteşarı Willem Van ROSSEM ve Eko
nomi ve Ticaret Müşaviri Kubilay ÖNER 
Odamızı ziyaret etti. Ziyaret sırasında 
Odamız ve üyelerimiz hakkında bilgiler 
iletildi ve üyelerimizi bilgilendirmek üzere 
Hollanda'nın işbirliği imkanları konusunda 
bir toplantı organize edilmesi konusunda 
görüş birliğine varıldı.

• Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nu
rettin ÖZDEBİR, TSE'nin 48. Genel Kurul 
Toplantısına iştirak etti.

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve 
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 
işbirliğinde yürütülen "AB-Türkiye Oda Fo
rumu Projesi" kapsamında yürütülmekte 
olan Türk Oda Çalışanları için Türkiye-AB 
Eğitim Programının 2. Modülüne iştirak 
edildi. Söz konusu eğitimde AB Rekabet 
Politikası, AB Ortak Ticaret Politikası, 
Türkiye-AB Ticari İlişkileri, AB Gümrük 
Politikası ve AB Vergi Politikası konuları 
işlendi.

• Devlet Malzeme Ofisi yeni Genel Mü
dürü Gazi KAPAN, Yönetim Kurulu Başka
nımız Nurettin ÖZDEBİR tarafından maka
mında ziyaret edildi.

• Odamızda "Mali Tablolar Analizi Eğiti
mi" düzenlendi.

RESMİ GAZETE ÖZETLERİ 
(04.05.2009-03.06.2009)

05.05.2009

- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun

- Onaylanmış Kuruluşlara Dair 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik

- Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara 
Dağıtımına İlişkin Türkiye Finansal 
Raporlama Standardı Yorumu 
(TFRS Yorum 17) Hakkında Tebliğ 
(Sıra No: 147)

- Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran 
Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 
(TFRS 5) Hakkında Tebliğde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 148)

08.05.2009

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük 
İşlemleri) (Seri No: 71)

13.05.2009

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına 
İlişkin Tebliğ (No: 2009/7)

- Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme 
ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe 
Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra 
No: 150)

- Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne 
İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon 
Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (No: 2009/34)

- Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin 
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 
(TFRS 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 149)

- Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye 
Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) 
Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Tebliğ (Sıra No: 152)

16.05.2009

- 2008/14451 Sınır Ticaretinin 
Düzenlenmesine İlişkin Karar

- Şeker Depolama Kesintisi ve Prim 
Ödemeleri Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hammadde ve Şeker Fiyatları 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 05.2009

- Elektronik Haberleşme Cihazlarına 
Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine 
İlişkin Yönetmelik

17.05.2009

- Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans 
Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.05.2009

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulunun 14/5/2009 Tarihli ve 3183 
Sayılı Kararı

- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 
3/4/2009 Tarihli ve 2009/DK/214 Sayılı 
Kararı

21.05.2009

- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 
Hizmetlerine Destekleme Ödemesi 
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/45)

- Kaydileştirilen Sermaye Piyasası 
Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: 
IV, No: 43)

26.05.2009

- Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör 
Mağdurlarının İstihdamı Hakkındaki Usul 
ve Esaslara İlişkin Tebliğin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Tebliğ

- Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel 
Tebliği (Sıra No: 8)

- Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve 
Bunların Bağlı Kuruluşlarına Genel Bütçe 
Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden 
Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintiler 
Hakkındaki Bazı Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe 
Konulması Hakkında Karar

95



EiKII asobülten I

- Kullanım Hakkı Ücretlerine İlişkin 
Asgari Değerlerin Belirlenmesi Hakkındaki 
Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında 
Karar

27.05.2009

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Antrepo 
Rejimi)(Seri No: 17)

28.05.2009

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.05.2009

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme- 
Geçici İhracat) (Seri No: 1)

- Sermaye Piyasasında Faaliyette 
Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil 
Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(Seri: VIII, No: 59)

- Sermaye Piyasası Mevzuatı 
Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme 
Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin 
Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 60)

31.05.2009

- Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının 
Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(No: 57)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 
Tebliğ (No: 2009/3)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 
Tebliğ (No: 2009/4)

- Milli Prodüktivite Merkezi Organlar 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik

03.06.2009

- Sivil Hava Ulaşımına Açık 
Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi 
İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte 
(SYH-33A) Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik

- Kanuni veya İş Merkezi Kanada'da Olup 
Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Yapan 
Dar Mükellef Kurumların Türkiye'de Elde 
Ettikleri Hava Taşımacılık Kazançlarının 
Vergilendirilme Esasları Hakkında Karar

DUYURULAR

TCMB KAYNAKLI KREDİ 
PROGRAMLARINDA FİRMA 
LİMİTLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

Türk Eximbank tarfından, Tükiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 
"Banka Kabullerine ilişkin Reeskont 
İşlemleri Esas ve Şartları" Genelgesi ile 
bir üst limit dahilinde Türk Eximbank 
tarafından uygulanmakta olan Sevk 
Öncesi Reeskont Kredisi (SÖRK) programı

ile ilgili, Türk Eximbank tarafından TCMB 
nezdindeki girişim ler neticesinde yapılan 
yeni düzenleme ile SÖRK programı 
kapsamında daha önce 10 milyon Doları 
seviyesinde belirlenmiş olan firma limiti,
30.04.2009 tarihinden geçerli olmak 
üzere 20 milyon ABD Doları seviyesine 
yükseltildiği belirtilmektedir.

ÜLKE BİLGİLERİ

BRUNEİ/ VİZE

31.03.2009 tarihli ve 2009/14912 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Brunei Sultanlığı 
vatandaşlarına, ülkemize yapacakları 
turizm amaçlı seyahatlerinde ülkemizde 
toplam kalış süresi 180 gün içerisinde 90 
günü geçmemek kaydı ile vize muafiyeti 
getirildiği belirtilmektedir. (01/03-2585)

KATAR

Katar'a gidecek Türk işadamları ile turizm 
maksadıyla bu ülkeyi ziyaret edecek 
vatandaşlarım ıza Doha Uluslararası 
Havalimanında vize ita edilmesi 
uygulamasına ilişkin olarak, ilave bazı 
kolaylıklar getirildi.

Buna göre aşağıdaki koşulları karşılayan 
Türk vatandaşları, 100 Katar Riyali 
harç karşılığında iki hafta ikamet 
süreli giriş vizelerini Doha Uluslararası 
Havalimanından temin edebileceklerdir.

- 100 ABD Doları karşılığı nakit para veya 
aynı miktarlı geçerli kredi kartına sahip 
olunması,

- Gidiş- Dönüş uçak bileti bulunması,

- Doha'daki otellerden birinde rezervasyon 
yaptırması veya yanında konaklayacağı, 
Katar'da ikamet eden bir akrabanın 
olduğunun belgelenmesi

Ayrıca alınan giriş vizelerinin en fazla 
bir ay süre için uzatılabileceği de Katar 
tarafınca bildirilmektedir. (01/03-2531)

İTALYA'DA OTURMA İZNİ

İtalya'da oturma izni başvurusunda 
bulunmuş olup, başvurularına yanıt 
bekleyen veya İtalya'da ikamet eden ve 
söz konusu oturma izinlerini yenilemek 
isteyen AB üyesi olmayan ülkelerin 
vatandaşlarınca, İtalyan Postane 
İdaresi tarafından ita edilmiş ve oturma 
izni başvurusu yapıldığını belgeleyen 
makbuzlar (ricevuta) ile İtalya dışına gidiş 
ve tekrar İtalya'ya dönüşlerinde; aynı 
İtalyan sınır kapısının kullanılmasına artık 
gerek olmayacağı, seyahatlerin başka 
bir Schengen ülkesinden transit geçişi 
kapsamayacağı, İtalya'da giriş çıkışlarda 
yabancı uyruklu vatandaşların, pasaport 
veya pasaport yerine geçen seyahat 
belgesiyle birlikte ülkede hangi amaçla 
(çalışma, işyeri sahibi olma veya aile 
birleşimi) kaldığını gösteren vizenin aslını 
ve yükümlü oldukları, yaptıkları ikamet 
tezkeresi başvurusunun sonuçlanması 
için beklerken ülkesine dönen yabancı 
öğrencilerin, yeniden giriş vizesi

alabilecekleri, söz konusu vizenin ancak 

ikamet tezkerelerini düzenleyen İtalyan 

polis makamlarının onayının akabinde 

ilgili Konsolosluk tarafından ita edileceği, 

yeniden giriş vizesi başvurusu sırasında 

İtalyan Postane İdaresi tarafından verilen 

ve oturma izni başvurusu yapıldığını 

belgeleyen makbuzun da ibraz edilmesinin 

gerekli olduğu bildirilmektedir. (01/29

2473)

MALTA'YA İLİŞKİN SEYAHAT 

DUYURUSU

İtalya Büyükelçiliği'nden alınan bir 

Nota'ya göre, Malta'nın İstanbul'da bir 

Başkonsolosluğu'nun açılması nedeniyle 

Malta'ya seyahat edecek vatandaşlarımıza, 

artık İtalyan Temsilcilikleri yerine Malta 

İstanbul Başkonsolosluğu'nun vize ita 

edeceği bildirilmektedir. (01/29-2420) 

İletişim Bilgileri: Adres: Aydede Cad. 

No: 16/11, 80090 Taksim-İstanbul / Tel: 

(0212) 311 12 12 / Faks: (0212) 311 12 

00 / E-posta: maltaconsulate.istanbul@ 

gov.mt

FİNLANDİYA BAŞBAKANI SN. MATTİ 

VANHANEN'İN ÇİN ZİYARETİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Finlandiya 

Başbakanı Matti VANHANEN'in, Çin Halk 

Cumhuriyeti (ÇHC) Başbakanı Wen 

JİABAO'nun davetine icabetle, 18-22 

Nisan 2009 tarihlerinde Çin'e resmi bir 

ziyarette bulunduğu, Matti VANHANEN'in 

ziyareti sırasında, ÇHC Devlet Başkanı 

Hu JİNTAO ve Başbakanı Wen JİABAO ile 

küresel ekonomik durum, G20 Zirvesi'nin 

sonuçları, iklim değişikliği, enerji ve çevre 

teknolojisi konularının ağırlıklı olarak 

ele alındığı görüşmeler gerçekleştirildiği 

bildirilmektedir.

Finlandiya Başbakanı Matti VANHANEN'in, 

ziyareti sırasında Boao Ekonomik Forumu 

ve Tsinghua Üniversitesinde yaptığı 

konuşmaların metinleri Odamız Araştırma 

ve Yönlendirme Müdürlüğü'nden (Tel: 417 

12 00 / 1212) temin edilebilmektedir. 

Söz konusu konuşmalarda, ekonomik 

büyümede "yeşil teknolojiler" ile iklim 

değişikliği, enerji, çevre ve Finlandiya- 

Çin arasında çevre teknolojileri alanında 

geliştirilmekte olan işbirliği konularını ele 

almıştır. (01/03-2583)
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