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Başkentin sanayiinden sanayinin başkentine
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ASO, yapılan bu açılışlarla 
birlikte başarıyı da taltif 
ediyor: Yeni açılan organize 
sanayi bölgeleriyle, yeni açılan 
fabrikalarıyla, işletmeleriyle 
Ankara artık hizmet üretiyor, 

Recep Tayyip ERDOĞAN değer üretiyor,- emek üretiyor,
' .b a ş b a k a n  . istihdam üretiyor.

.Krizin ekonomik yapımızı 
güçlendirmek ve 
ekonomik politikalarımı?! 
gözden geçirmek 
için bir fırsat olarak 
değerlendirilmesini. ■ ! ■ 

Nurettin ÖZDEBİR ■. umuyorum.-!
ASO YÖNETİM kURÜL'U BA$KANI

I IIV  A v- Hükümetin açıkladığı yeni teşvik paketini genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? 
f i  w  IVI ^  Bu teşvik paketinin iliniz sanayii üzerindeki olası etkileri nelerdir?
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Oda ve Borsalar %12 ■ Büyükelçilikler %1 Devlet Protokolü %1
■ Siyasi Partiler %1 ■ Belediyeler %2 ■ Bakanlıklar %7

sunuş
Hükümetin açıkladığı yeni teşvik sistemi, bölgeler arası gelişmişlik fark

larını azaltmayı hedefliyor. Sektörel bazda da yenilikler içeren yeni teşvik 

sisteminin illerin sanayileri üzerindeki etkilerini, konuyu en yakından bilen 

kişilere, sanayi odalarının başkanlarına sorduk. Gelen yanıtların çoğu yeni 

teşvik sistemini olumlu yönde fakat geç atılmış bir adım olarak değerlen

dirmekle birlikte birçok eleştiri de içeriyor. İllerin gelişmişlik düzeylerine 

göre dört bölgede toplanması, yeni teşvik sistemine yönelik eleştirile

rin en çok yoğunlaştığı konu. Birçok sanayi odası başkanı, yeni teşvik 

uygulamasının illeri aleyhine haksız rekabete neden olacağını belirtiyor. 

Özellikle SSK prim ve faiz destekleri arasındaki bölgesel farkların, yeni 

kurulan fabrikaların lehine, çalışır durumda olan firmaların ise aleyhine bir 

durum yaratacağı ve işletmelerin daha yüksek teşvikler alan komşu ille

re taşınabileceği endişesini doğuruyor. Devam etmekte olan yatırımların 

teşvik kapsamına alınmaması, teşvik edilecek sektörlerin seçiminde iller 

arasında haksız rekabete yol açması, Organize Sanayi Bölgelerine yönelik 

özel teşviklerin bulunmaması ve teşviklerden yararlanabilmek için yatı

rımların 2010 yılına kadar başlamış olması zorunluluğu da dile getirilen 

eleştirilerin arasında.

Haziran ayı ASO Gündem Toplantısı'nın konuşmacısı Merkez Bankası Baş

kanı Durmuş Yılmaz'dı. Başkan, yaptığı konuşmada ekonominin içinde 

bulunduğu durum ve Banka'nın para politikası duruşu hakkında bilgiler 

vererek sanayicilerin sorularını yanıtladı. Sayın Durmuş'un "Karanlık bir 

tünele girdik. Tünelin sonunda bir ışık var ama bu tünelin çıkışı mı yoksa 

bir araba farı mı emin değilim." sözleri ekonomi dünyasında büyük tartış

malara yol açtı.

Mayıs ayı ASO Gündem Toplantısı'nda bir konuşma yapan Prof. Dr. Nüket 

Yetiş de Türkiye'deki bilim, teknoloji ve yenilik politikaları hakkında bilgi 

vererek sanayicilerin sorularını yanıtladı. Prof. Dr. Yetiş, TÜBİTAK destek

lerinin sadece devlet yardımı olarak değil, işletmelere Ar-Ge kültürünün 

kazandırılmasının bir aracı olarak da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. 

Her iki toplantının geniş özetlerini ASO Gündem bölümünde bulabilirsi

niz.

Dergimiz ASOMEDYA, bu sayısından başlayarak yeni bir formatta ve iki 

aylık olarak yayınlanacak. Dergimizin yeni formatını beğeneceğinizi umu

yoruz.

naci.canpolat@aso.org.tr

http://www.tokdemirajans.com
mailto:info@desenofset.com
mailto:aso@aso.org.tr
http://www.aso.org.tr
mailto:naci.canpolat@aso.org.tr
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Mayıs Meclis
Ekonomi Yönetiminin Krize Karşı 

Alınacak Tedbirlerde Gecikmemesi ve 
Beklenti Yaratmaması Gerekir

Nurettin Özdebir

Forum
Hükümetin Açıkladığı Yeni Teşvik Paketini Genel Olarak Nasıl j  s

Değerlendiriyorsunuz? "  '

Bu Teşvik Paketinin İliniz Sanayii Üzerindeki Olası Etkileri
Nelerdir?
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editorial
New promoting system:

Positive, but,.
Economy o f Turkey has entered a rapid shrinkage also w ith the influence o f global crisis. If  

new precautions are not taken, the possibility of this new crisis be deeper than 2001 crisis 

and ex it from  the crisis be in a slower manner shall incrementally increase. From this aspect, 

the new regional and sector promotion system disclosed by the Government shall a ffect eco

nomy positively in medium term, but it  shall not contribute too much to ex it from  the crisis.

Ranking of the provinces as per their socio-economic development in the promotion system  

has born the result of ignoring the significant income variations in the provinces. For instan

ce, many counties o f Ankara, which is placed in Region 1, are too under-developed economi

cally and the new promotion system shall restrict the economic development of these coun

ties. Further, the new promotion system shall result in an unfair competition between the 

provinces and existing and new founded firms. Therefore, review  of the classification o f our 

provinces in the new promotion system would be correct. Also ignoring the Organized Indust

rial Zones in the new promotion system is an important deficiency. Organized Industrial Zo

nes are the most important assurance o f healthy, environment friend ly industrialization. It is 

a must to promote moving the industrial enterprises operating scarcely within the towns to 

Organized Industrial Zones. According to the new promotion system, the investments should 

commence until the end o f 2010. The inadequacy of this duration may be observed i f  the 

risks and ambiguity faced by the investors in the current crisis environment are taken into 

account. It shall be well to extend the promotion period at least to the end of 2011.

The new promotion system is designed fo r  new investments. However, the crisis has big 

shocks on our industry. While the industrial enterprises shut down one by one, unemploy

ment also increases. Is it  not unfair to create new capacity while capacity utilization rates 

drop drastically and to render these advantageous compared to the existing ones? Should 

not we f ir s t  support production and preserve our production capability till the end o f 2010? 

Therefore, precautions to protect the existing enterprises and help them to get over this 

crisis. Accelerated depreciation implementation, reducing V A T  to 1 percent in Leasing fo r  a 

time shall provide an opportunity o f breath especially fo r  the sectors producing investment 

goods.



i İli
Nurettin ÖZDEBİR
ASO YÖNETİMKURULU BAŞKANI
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Yeni teşvik sistemi:/

Olumlu, ancak.
Türkiye ekonomisi, küresel krizin de etkisiyle hızlı bir daralma içine girdi. Eğer yeni tedbirler 

alınmazsa bu krizin 2001 krizinden daha derin olması ve krizden çıkışımızın da yavaş bir 

biçimde gerçekleşmesi ihtimali giderek artacaktır. Bu açıdan bakıldığında Hükümet'in açıkla

dığı yeni bölgesel ve sektörel teşvik sisteminin, orta vadede ekonomiyi olumlu etkilemekle 

birlikte içinde bulunduğumuz krizden çıkışımıza fazla  bir katkısı olmayacaktır.

Teşvik sisteminin bölgesel ve sektörel bazda oluşturulmasını olumlu yönde atılmış bir adım 

olarak değerlendirmekle birlikte halen devam eden yatırımların teşviklerden yararlanamaya

cak olması önemli bir eksikliktir. Bu kriz ortamında bile risk alan, yatırım  yapan sanayicilerin 

mutlaka desteklenmesi gerekir.

Teşvik sisteminde illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik derecelerine göre sıralanması, iller için

deki önemli gelir farklılıklarının gözardı edilmesi sonucunu doğurmuştur. Örneğin 1. Bölge'ye 

konulan Ankara'nın birçok ilçesi ekonomik olarak çok az gelişmiştir ve yeni teşvik sistemi bu 

ilçelerin ekonomik gelişmesini çok kısıtlayacaktır. Ayrıca, yeni teşvik sistemi iller arasında 

ve mevcut firmalarla yeni kurulacak firmalar arasında da bir haksız rekabete yo l açacaktır. 

Bu nedenle, yeni teşvik sisteminde illerimizin sınıflandırılmasının gözden geçirilmesi doğru 

olacaktır.

Yeni teşvik sisteminde Organize Sanayi Bölgelerinin gözardı edilmesi de önemli bir eksiklik

tir. Organize Sanayi Bölgeleri sağlıklı, çevre dostu sanayileşmenin en önemli güvencesidir. 

Şehirler içinde dağınık bir biçimde fa a liye t gösteren sanayi kuruluşlarının Organize Sanayi 

Bölgelerine taşınmasının teşvik edilmesi gerekir.

Yeni teşvik sistemine göre teşviklerden yararlanabilmek için yatırımların 2010 y ılı sonuna 

kadar başlaması gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz kriz ortamında, yatırımcıların karşı kar

şıya bulunduğu riskler ve belirsizlikler hesaba katılırsa bu sürenin yetersiz olduğu görülecek

tir. Teşvik süresinin en az 2011 y ılı sonuna kadar uzatılması yerinde olacaktır.

Yeni teşvik sistemi, yapılacak yeni yatırım lar için tasarlanmıştır. Ancak, içinde bulunduğumuz 

kriz sanayimizi derinden sarsmaktadır. Sanayi kuruluşları birbiri ardına kapanırken işsizlik de 

artmaktadır. Kapasite kullanım oranlarının çok düştüğü günümüzde yeni kapasiteler ya ra t

mak ve bunları da mevcutlara göre avantajlı kılmak haksızlık değil midir? Bizim 2010 sonu

na kadar öncelikle üretimi desteklememiz ve üretim kabiliyetimizi korumamız gerekmez mi? 

Bu nedenle mevcut işletmeleri kurtaracak ve onların bu krizi atlatmalarına yardımcı olacak 

tedbirler mutlaka alınmalıdır. Hızlandırılmış amortisman uygulaması, Leasing'de KDV'nin bir 

süre için yüzde 1'e indirilmesi özellikle yatırım  malı üreten sektörlere bir nefes alma imkanı 

sağlayacaktır.

başyazı
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ASOMECLİS

Ekonomi yönetiminin krize karşı 
alınacak tedbirlerde gecikmemesi ve 

beklenti yaratmaması gerekir

NURETTİN ÖZDEBİR
ASO YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Sayın Başkan, Ankara Sanayi Odası'nın değerli Meclis 

üyeleri, basınımızın seçkin temsilcileri; hepinizi şahsım 

ve Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu adına saygıyla 

selamlıyorum.

Değerli Meclis üyeleri, küresel krizin derinleştiği Eylül 

ayından bu yana 9 ay, sanayi üretiminin düşmeye 

başladığı Ağustos ayından bu yana ise 10 ay geçti. İçinde 

bulunduğumuz küresel kriz ortamının en olumsuz etkileri

beklentiler üzerinde olmuştu. Krizden hiç etkilenmeyecek 

olanlar bile harcamalarını durdurmuştu. Ancak, son aylarda 

üreticilerin ve tüketicilerin ekonomiye duydukları güvende 

hissedilir bir artış olmaktadır. Kasım ayında dip yapan 

tüketici güveni 5 aydır artıyor. Nisan ayında tüketici 

güvenindeki artışta bir hızlanma var. Mart ayında 74,77 

olan tüketici güven endeksi, Nisan ayında Mart ayına göre 

yüzde 8 oranında artarak 80,8 olmuştur.

Reel Kesim Güven Endeksi

ANKARA SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI TEMMUZ / AĞUSTOS 2009 7
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Reel kesim güven endeksi de artıyor. Aralık ayında dip yapan reel kesim güven endeksi de 5 aydır yükseliyor. Reel kesimin 

güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 14 artarak 96,9'a yükselmiştir. Önce beklentiler dip yapmıştı, daha 

sonra reel sektör dip yaptı. Sanayi üretiminde son aylarda yaşadığımız gelişmeler, Mart ayında sanayi üretimindeki düşüşün 

de dip yaptığını destekliyor.

Mart ayında üretim, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 9,7, imalat sanayiinde yüzde 23,5, elektrik-gaz-sıcak su- 

buhar üretimi sektöründe yüzde 3,3 azaldı. Mart ayında toplam sanayi üretimi, 2008 yılı Mart ayına göre yüzde 20,9 azalırken, 

bir önceki aya göre yüzde 13,4 arttı.

Kapasite kullanımındaki düşüş de durmuştur. İmalat sanayiinde kapasite kullanımı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre 

14,9 puan azalırken, bir önceki aya göre 2,1 puan artarak yüzde 66,8 seviyesinde gerçekleşti. Özel sektör imalat sanayiinde 

kapasite kullanımı da Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 azalarak yüzde 64,6 oldu.

İmalat sanayiinde kapasite ku Hanımındaki 
değ işim (%)

--------G eçen y in  aynı ayına göre ---------Bir önceki aya göre
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ASOMECLİS

Türkiye'nin 28 çeyrek büyümesiyle övündük ama istihdam yaratamadık. İstihdam 

yaratıcı, ithalat yerine yerli ara malı üretimini arttıracak tedbirleri maalesef alamadık. 

İnşallah bu gelişmeler bize bir ders olur, buna göre yapısal değişiklikleri de yaparız.

Ancak, imalat sanayii kapasite kullanımı bir önceki aya 

göre yüzde 3,2 artmıştır. Bu grafikte de görüleceği gibi; bir 

önceki yılla kıyasladığımızda artık dibe geldiğimizi ve yavaş 

yavaş bu azalmanın seviyesinin düştüğünü görürüz. Bir 

önceki aya göre takip edersek de Aralık'tan sonra sürekli 

bir iyileşme olduğu görülüyor. Tabii bu iyileşme yeter mi? 

Yetmez! Çünkü hala daha önceki yıllar ve aylardaki üretim 

seviyelerimize gelebilmiş değiliz.

Değerli Meclis üyeleri, dış ticaret hacmindeki düşüş de 

devam etmektedir. Mart ayında geçen yılın aynı ayına 

göre ihracat yüzde 28,4 azalarak 8,2 milyar dolar, ithalat 

yüzde 37,5 azalarak 10,5 milyar dolar, dış ticaret açığı 

yüzde 56,8 azalarak 5,4 milyar dolardan 2,3 milyar dolara 

gerilemiştir. 2008 Mart ayında yüzde 68 olan ihracatın 

ithalatı karşılama oranı yüzde 77,9'a çıkmıştır.

Şubat döneminde Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen 

yılın aynı dönemine göre 1 milyon 125 bin kişi artarak

3 milyon 802 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı 4,2 puan 

artarak yüzde 16,1 oldu. Kentsel yerlerde işsizlik oranı

4,7 puan artarak yüzde 18,1, kırsal kesimde ise 3,4 

puan artarak yüzde 11,9 oldu. Genç nüfustaki işsizlik 

oranı yüzde 21,5'ten yüzde 28,6'ya yükseldi. Neredeyse 

her üç gencimizden biri işsiz. Enflasyondaki düşüş Nisan 

ayında da devam etmiştir ancak asıl saatli bomba burada. 

Türkiye'nin 28 çeyrek büyümesiyle övündük ama istihdam 

yaratamadık. İstihdam yaratıcı, ithalat yerine yerli ara 

malı üretimini arttıracak tedbirleri maalesef alamadık. 

İnşallah bu gelişmeler bize bir ders olur, buna göre yapısal 

değişiklikleri de yaparız.

Enflasyonda Nisan ayında TÜFE'deki artış on binde 2, 

ÜFE'deki artış binde 65 olmuştur. Nisan ayında yıllık 

enflasyon TÜFE'de yüzde 6,13'e, ÜFE'de ise eksi binde 

35'e gerilemiştir.

ANKARA SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI TEMMUZ / AĞUSTOS 2009 9
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Değerli Meclis üyeleri, Ankara sanayiinin de Mart ayında 

dibi gördüğünü umuyoruz. Yapmış olduğumuz anket 

sonuçlarında; Mart ayında Aralık ayına göre üretimlerin 

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 artarak yüzde 49,3'e

yükselmiştir. Üyelerimiz, duran talebi fiyatlarını indirerek 

canlandırmaya çalışmaktadırlar. Üyelerimiz arasında ürün 

fiyatlarının azaldığını belirtenlerin oranı 4,3 puan artarak 

yüzde 28'e yükselmiştir. Fiyat indirimlerine rağmen 

stoklar artmaya devam etmiştir. Üyelerimizden stoklarının 

arttığını belirtenlerin oranı 2,7 puan artarak yüzde 26,8'e 

yükselmiştir.

Arttı ve Azaldı Diyenler Arasındaki Fark

2008 Aralık Sonu 2009 Mart Sonu

Üretim -32.8 -35.1

İç Satışlar -36.0 -43.2

Dış Satışlar -41.7 -40.4

Yeni Siparişler -51.2 -38.1

İstihdam -24.4 -22.6

İthalat -36.0 -39.6

Ürün Fiyatları -2.2 -8.7

Hammadde Fiyatları 24.6 20.2

Kredi Kullanımı 21.3 25.5

Ücretler 11.1 26.0

Stoklar -10.6 -2.3

Üretimdeki düşüş hızının yavaşlaması, beklentilerin ve ekonomiye duyulan güvenin 

artması iyi bir gelişmedir. Bu göstergeler krizde en kötü dönemin geride kaldığını 

göstermektedir. Ancak, bütün bu gelişmelere rağmen krizden çıkışımız yavaş olacaktır.

Artış ve Azalış Bekleyenler Arasındaki Fark

2008 Aralık Sonu 2009 Mart Sonu
Üretim -30.3 -7.2
İç Satışlar -30.8 -6.1
Dış Satışlar -22.4 -11.0
Yeni Siparişler -27.8 -9.0
İstihdam -30.5 -10.0
İthalat -29.9 -20.3
Ürün Fiyatları 7.6 2.7
Hammadde Fiyatları 35.4 26.3
Kredi Kullanımı 29.8 17.2
Ücretler -50.0 20.1

Stoklar -10.2 -8.9
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Tüm bu olumsuz gelişmeler sonucu Ankara sanayiinde 

istihdam kaybının devam etmesi normaldir. İstihdamın 

azaldığını belirten üyelerimizin oranı Aralık ayına göre

1,3 puan artarak yüzde 35,9'a yükselmiştir. Ankara 

sanayiinden gelen tek olumlu sinyal, yeni siparişlerin 

azaldığını belirtenlerin oranının 7,8 puan gerileyerek yüzde 

58,1'e düşmesidir. Ankara sanayiindeki kötüleşmeye 

rağmen beklentilerde ciddi bir iyileşme vardır. Anketimizde

2009 yılı için Aralık ayına göre Mart ayında üretimde artış 

bekleyenlerin oranı yüzde 23'ten yüzde 33'e, iç satışlarda 

artış bekleyenlerin oranı yüzde 24'ten yüzde 35,5'e, dış 

satışlarda artış bekleyenlerin oranı yüzde 26'dan yüzde 

29'a, yeni siparişlerde artış bekleyenlerin oranı yüzde 

26'dan yüzde 35'e, istihdamda artış bekleyenlerin oranı 

yüzde 16'dan yüzde 21'e, ücretlerde artış bekleyenlerin 

oranı yüzde 11'den yüzde 29'a yükselirken, ithalatta artış 

bekleyenlerin oranı yüzde 17'ye, ürün fiyatlarında artış 

bekleyenlerin oranı yüzde 32'den yüzde 23'e, hammadde 

fiyatlarında artış bekleyenlerin oranı yüzde 52'den 

yüzde 42'ye, kredi kullanımında artış bekleyenlerin oranı 

yüzde 49'dan yüzde 39'a gerilemiştir. Stoklarda artış 

bekleyenlerin oranında ise önemli bir değişim olmamıştır.

Şimdi bir önceki Aralık ayı analizlerimizle Mart sonu 

itibariyle yapmış olduğumuz anketi karşılaştırırsak; "arttı" 

diyenlerden "azaldı" diyenleri çıkarttığımızda üretim 

arttı diyenlerdeki artış eksi 30,3. Bu oran Mart sonunda 

eksi 7,2'ye düşmüş. Yani üretiminde artış olduğunu 

söyleyenlerde ciddi bir değişim var. İç satışlar da keza

öyle. Eksi 30,8 iken eksi 6,1'e düşmüş. Yeni siparişler de 

yüzde 22,4'ten yüzde 11'e düşmüş. Burada dikkatimizi 

çeken bir şey var; stoklar. Stoklarım arttı diyenlerden 

azaldı diyenleri çıkarttığımız zaman bu stokların bir miktar 

eridiğini görüyoruz.

Beklentilerdeki değişimi daha çarpıcı olarak görüyoruz. 

Gerçekleşene baktığımızda stoklarda bu oran ciddi olarak 

azalmış. Üretimdeki fark böyle.

Değerli Meclis üyeleri, üretimdeki düşüş hızının 

yavaşlaması, beklentilerin ve ekonomiye duyulan güvenin 

artması iyi bir gelişmedir. Bu göstergeler krizde en kötü 

dönemin geride kaldığını göstermektedir. Ancak, bütün 

bu gelişmelere rağmen krizden çıkışımız yavaş olacaktır. 

Küresel ekonomiden kaynaklanabilecek kötü sürprizlere de 

hazırlıklı olmalıyız. Ben şahsen krizin kaynağı Amerika'dan 

daha fazla kötü bir şeyin geleceğini ummuyorum. Ancak 

Kuzey Kore'nin nükleer denemesinin dünyada ne gibi bir 

etki yapacağını -biz insanoğlu her zaman başımızı belaya 

sokmaya çok meyilliyiz- başka neler hazırlayacağını 

önümüzdeki günlerde göreceğiz ama kırılganlıklar devam 

etmektedir. Ekonomi yönetiminin de krize karşı alınacak 

tedbirlerde gecikmemesi ve beklenti yaratmaması 

gerekir. Bu arada geçtiğimiz hafta Yönetim Kurulu olarak 

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Devlet 

Bakanı Ali Babacan'la beraber bulunduk. Kendilerine 

Ankara Sanayi Odası olarak önerilerimizi, tespitlerimizi 

aktardık. Olumlu bir görüşme yaptık. Bizi dinlediler

Beklentiler, Ankara sanayisinde kredi kullanımının önümüzdeki dönem azalacağı 

yönündedir. Bunu, kredi hacmindeki daralmanın ve mevduat faizlerindeki düşüşe 

rağmen kredi faizlerini düşürmeyen bankaların tutumlarının bir sonucu olarak 

değerlendiriyorum. Bu nedenle Kredi Garanti Fonu'nun iyileştirilmesi konusundaki 

çalışmaların bir an önce tamamlanması ve buraya gerekli desteğin, fonların bir an 

evvel konulması da son derece hayati öneme haizdir.
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Hepimiz kriz yorgunu olduk. Bu krizin ekonomik yapımızı güçlendirmek ve ekonomik 

politikalarımızı gözden geçirmek için bir fırsat olarak değerlendirilmesini umuyorum.

ancak tedbirlerle ilgili bize çok fazla şey söylemediler. 

Beklenti tuzağı yaratılmaması, daha önce yapılan hatanın 

tekrarlanmaması için her şey hazır olduğunda bizimle 

paylaşacaklarını söylediler. Beklenti tuzağı yaratmamak 

için Sayın Ali Babacan'ın sergilediği tutumu takdirle 

karşıladık.

Biraz önce size sunduğum beklentiler, Ankara sanayiinde 

kredi kullanımının önümüzdeki dönem azalacağını ifade 

etmektedir. Bunu, kredi hacmindeki daralmanın ve 

mevduat faizlerindeki düşüşe rağmen kredi faizlerini 

düşürmeyen bankaların tutumlarının bir sonucu olarak 

değerlendiriyorum. Bu nedenle Kredi Garanti Fonu'nun 

iyileştirilmesi konusundaki çalışmaların bir an önce 

tamamlanması ve buraya gerekli desteğin, fonların 

bir an evvel konulması da son derece hayati öneme 

haizdir. Ayrıca daha önce yapmış olduğum yüzde 100 

yatırım indirimi ve hızlandırılmış amortisman önerimizi

bir kez daha tekrarlıyorum. Bunu Sayın Ali Babacan'a da 

söyledik; o da "Enteresan, üzerinde çalışalım." dediler. Bu 

önerilerimiz benimsenir ve zaman geçmeden uygulamaya 

konulursa, reel kesimde artan güvenin de katkısıyla yatırım 

harcamalarında bir kımıldanma olacağını ümit etmekteyiz.

Değerli Meclis üyeleri, küresel kriz 2007 yılının Ağustos 

ayında başlamıştı, neredeyse 2 yıl olacak. Biz o günlerde 

Cumhurbaşkanlığı seçiminin doğurduğu ekonomik 

istikrarsızlıkla başa çıkmaya çalışıyorduk. Aslında reel 

sektörün sıkıntıları çok daha önce, 2004'ün sonlarında 

artmaya başlamıştı. Bu kriz sıktı artık. Her Meclis 

konuşmasında aynı şeyleri söylemekten, aynı sözlerle sizin 

karşınıza çıkmaktan da gerçekten ben sıkıldım. Hepimiz kriz 

yorgunu olduk. Bu krizin ekonomik yapımızı güçlendirmek 

ve ekonomik politikalarımızı gözden geçirmek için bir fırsat 

olarak değerlendirilmesi umuduyla sözlerime son veriyor, 

hepinizi saygı ile selamlıyorum.
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■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■
Biz Türkiye ekonomisine güveniyor ve

■ ■ ■■ ■■ ■■ ■ ■ ■ mm m
onumuzun açık olduğuna inanıyoruz

Sayın Başkanım, Sayın Bakanım; Ankara Sanayi Odası'nın 

değerli Meclis üyeleri, basınımızın değerli temsilcileri; 

hepinizi şahsım ve Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

adına saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, davetimizi 

kabul edip Oda Meclisimize katıldığınız için size teşekkür 

ediyor, Odamıza hoş geldiniz diyorum.

Değerli Meclis üyeleri, geçen hafta düzenlediğimiz ASO 

Gündem Toplantısı'na katılan Merkez Bankası Başkanı 

Sayın Durmuş Yılmaz yaptığı konuşmada "karanlık bir 

tünele girdiğimizi, karanlıkta bir ışık gördüğümüzü, bu 

ışığın karşıdan gelen bir araba mı, yoksa tünelin sonundaki

gün ışığı mı olduğunu bilmediğini" söylemişti. Ben de 

"Bize çok iyi moral verdiniz" demiştim. Bu hafta da Dünya 

Bankası 2009 yılına ilişkin büyüme tahminini aşağı çekerek 

morallerimizi bozdu. Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı 

bu uyarı, uluslararası kuruluşların kötümser tahminleri, 

küresel krizin ne kadar hassas bir döneminde olduğumuzu 

ortaya koymaktadır. Krizden çıkışın V mi, U mu şeklinde 

olacağını konuşurken krizden çıkışın W şeklinde olma 

ihtimalinin de var olduğunu söyleyenler var. Eğer krizden 

çıkış W şeklinde olacaksa, bunun anlamı önümüzdeki 

aylarda küresel ekonomide yeni şoklar yaşanma ihtimalinin

Kamu harcamalarının artması ve bütçe açığının yükselmesi böyle kriz ortamlarında 

normaldir ancak yabancı yatırımcılara güven vermek için bu bütçe açıklarının gelecekte 

nasıl kontrol altına alınacağını şimdiden açık ve inandırıcı bir biçimde açıklamamız gerekir.
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yüksek olduğudur. Bu durumda 2009 yılında yeni sürprizlerle karşılaşabiliriz. Belki de bu nedenlerle Dünya Bankası, dünya 

ekonomisinin 2009 yılında büyüme tahminini yüzde eksi 2,9'a revize etmiştir; bir önceki tahmini ise eksi 1,7 idi.

Dünya ekonomisinde büyüme (%)
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Dünya Bankası'na göre dünya ekonomisindeki büyüme 2010 yılında da zayıf kalacak; gelişmiş ülke ekonomileri 2009 

yılında yüzde 4,2 küçülecekler. 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzde 3, Avrupa'nın -Euro Bölgesi- yüzde 4,5, 

Japonya'nın yüzde 6,8 küçülmesi beklenmektedir. En büyük ticaret ortağımız AB Topluluğu'nda ekonomik büyüme 2010'da 

yüzde 0,5, 2011'de ise yüzde 1,9'da kalacak. AB ekonomisindeki bu düşük büyüme hızının, bizim büyüme hızımızı da olumsuz 

etkileyeceği muhakkaktır.
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IMF ve Dünya Bankası'nın Türkiye tahminleri de 2009 yılındaki yüksek oranlı küçülmenin ardından ekonomik büyümenin

2010 ve 2011 yıllarına da zayıf gireceği yönündedir.

(% )

______ 3,5_______________CM
2011

T ü rk iye 'd e  e k o n o m ik  b ü yü m e

1,5 1,5

-5,1 -5,5a
2009 2010

□  IM F □  DB

G e l i ş  m  iş  ü l k e l e r d e  e k o n o m i k  b ü y ü m e  ( % )

|q E  uE uro Bölgesi gA BD  ^Japonya

16



Dünya Bankası'na göre Türkiye ekonomisi 2009 yılında 

yüzde 5,5 küçüldükten sonra 2010 yılında yüzde 

1,5, 2011'de yüzde 3 büyüyecek. Bu durumda nüfus 

artış hızımızla karşılaştırdığımız zaman bu büyümenin 

istihdam üzerinde yeterli katkıyı sağlayamayacağını da 

söyleyebiliriz.

Değerli Meclis üyeleri, ekonomik küçülmenin en bariz

sonuçlarını cari işlemler açığında görmekteyiz. Geçen yılın 

Ocak-Nisan döneminde 17,5 milyar dolar olan cari işlemler 

açığı 2,7 milyar dolara düştü. Bu dönemde 6,4 milyar dolar 

sermaye çıkışı yaşandı. Eğer kaynağı belirsiz döviz girişleri 

olmasaydı Merkez Bankası rezervlerindeki azalma 3,2 

milyar dolardan daha fazla olacaktı.

Cari işlemler açığındaki azalma döviz ihtiyacımızı büyük ölçüde azaltmıştır. Bunun yanı sıra küresel talepteki düşüş de ihracat 

gelirlerimizi büyük ölçüde azaltmaktadır.
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DPT, serbest piyasa ekonomisine dayalı büyüme modelinin benimsenmesiyle birlikte 

zamanla etkisizleşti. Oysa küreselleşmenin getirdiği karmaşık ekonomik sorunlar 

karşısında "think-tank" gibi çalışabilecek, ekonomik politikaların koordinasyonunda rol 

oynayabilecek, projeler üretebilecek bir kuruma ihtiyacımız var.

A y lık  d ış tica re t (m ily a r  do la r)

İh ra cat İth a la t D ış T ic a re t A ç ığ ı

Nisan ayında ihracat yüzde 33,3 azalarak 7,6 milyar dolar, ithalat ise yüzde 43,4 azalarak 10,1 milyar dolar olmuştur.
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Sanayi üretimi sadece bizde değil, tüm dünyada düşmektedir.
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Nisan ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 azalmıştır. Ancak, bir önceki ayla karşılaştırıldığında toplam 

sanayi üretiminin yüzde 1,4 arttığını da görmekteyiz. Bu, bizce sanayi üretimindeki düşüşün hız kestiğini göstermektedir.

im alat s a n a y iin d e  k a p a s ite  ku llanım  o ra n ın d a k i d eğ  iş im (% )

Ge ç e n  yıl ın aynı  a y n a  gör e Bi r öncek i  aya  göre

Sanayi üretimindeki düşüşten en fazla imalat sanayii 

etkilenmektedir. Nisan ayında imalat sanayiinde üretim 

yüzde 20,6 azalmıştır. İmalat sanayindeki kapasite 

kullanım oranı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre 12 

puan azalırken, bir önceki aya göre 3,6 puan artarak 70,4 

seviyesinde gerçekleşmiştir.

Değerli Meclis üyeleri, sanayi üretimindeki düşüşle birlikte 

sanayi istihdamında da ciddi bir düşüş olmuştur. Sanayi 

istihdamı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine 

göre yüzde 10,4, bir önceki döneme göre ise yüzde 7 

azalmıştır.

İşsizlik Oranı (%)
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Hükümetin açıkladığı yeni teşvik sisteminin yatırım malları üreten sektörleri etkilemesi 

zaman alacaktır. Bu sektörleri kurtarmak ve üretim kapasitelerini muhafaza edebilmek 

için 2009 yılında alınan yatırım mallarına yüzde 100 yatırım indirimi yapılmasını veya 

amortisman süresinin iki yıla indirilmesini öneriyoruz.
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Sanayi istihdamındaki düşüş işsizliğe de yansımıştır. Mart 

döneminde Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı 

dönemine göre 1 milyon 244 bin kişi artarak 3 milyon 776 

bin kişiye yükselmiştir. İşsizlik oranı da geçen yılın aynı 

dönemine göre 4,8 puanlık artışla yüzde 15,8 olmuştur.

işs iz lik  (% )

1 1 2  1 1 10,2 9 4 ^ 8,9

om<

İşsizlik sadece ülkemizde değil, tüm dünyada sosyal 

huzuru tehdit edecek seviyelerde yükselmektedir. Burada 

baktığımız zaman Avrupa'da İspanya'dan sonra en büyük 

işsizlik oranına sahibiz.

a
Ancak diğer gelişmiş ülkelerde de işsizlik çok ciddi oranlarda artmakla birlikte enflasyondaki düşüş de devam etmektedir.

Bir Çin atasözü; "Rüzgarın olmadığı yerde kral bile uçurtmasını uçuramaz." der. Talebin olmadığı yerde de piyasanın kralı 

bile olsanız iş yapamazsınız. Hükümet'in almış olduğu ÖTV-KDV indirimlerinin devam etmesi kararını olumlu buluyoruz. Bu 

indirimler piyasalara, özellikle otomotiv, bilgisayar, mobilya, beyaz eşya sektörlerine bir canlılık getirmiş ve reel kesimde 

güveni olumlu olarak etkilemiştir.

Tüketici Güven Endeksi

o o o  o o o  o o o o  o o o
L o c B r - ^  c o c n o  o o i f u i

Bu canlılık tüketicilere de moral vermiştir; Nisan ayında 

80,75 olan tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 83,28 

değerine yükselmiştir ancak iç talepte canlanmanın kalıcı 

olabilmesi için tüketici güveninin yanı sıra gelirinin de 

büyük önemi vardır. Biraz önce ifade ettim; işsiz sayısı 

geçen yıla göre 1 milyon 244 bin kişi arttı. Ayrıca, sanayide

ödenen brüt ücret maaşlar da yılın ilk çeyreğinde bir önceki 

yılın aynı dönemine göre yüzde 4, bir önceki döneme 

göre ise yüzde 8,5 azalmıştır. Tüketicilerin gelirlerinde 

bir artış olmadan iç talebin kalıcı bir biçimde canlanmasını 

bekleyemeyiz. Bu nedenle kamu harcamaları büyük önem 

taşımaktadır.
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Bütçe açığının GSYİH 'ya  oranı (% )

İ n g i l t e r e  A B D  İs p a n y a  R u s y a  J a p o n y a  F ra n s a  A lm a n y a

Dünyada tüm hükümetler kamu harcamalarını artırıp 

yüksek oranda bütçe açıkları vermişlerdir. Bizim de kamu 

harcamalarını artırmamız lazım. Zaten bu yılın ilk yarısında 

bütçe açığımız çok hızlı arttı. Kamu harcamalarının artması 

ve bütçe açığının yükselmesi böyle kriz ortamlarında 

normaldir ancak yabancı yatırımcılara güven vermek için 

bu bütçe açıklarının gelecekte nasıl kontrol altına alınacağı 

şimdiden açık ve inandırıcı bir biçimde açıklanmalıdır. Biz 

bu nedenle inandırıcı bir orta vadeli ekonomik programın 

acilen hazırlanması gerektiğini söylüyoruz. Bu, son aylarda 

reel kesim güvenini korumak için de geçerli.

Sayın Bakanım, Bakanlığınıza bağlı GAP ile yakından 

ilgilendiğinizi ve sürekli olarak bölgede çalıştığınızı biliyor 

ve takdirle izliyoruz. GAP için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 

önemli bir kaynak sağlanmıştı ancak bazı üyelerimizin 

aldığı duyumlara göre bu yatırımların bütçe ödeneklerinin 

tükendiği söylenmektedir. Eğer bu doğru ise bundan GAP 

yatırımları nasıl etkilenecektir? Eğer bize GAP projesindeki 

gelişmeler ve yapılan harcamalar konusunda bilgi verirseniz 

çok memnun olacağız. Çünkü GAP, gerçekten ülkemizin en 

önemli projelerinden biri ve son derece verimli bir yatırım.

Sayın Bakanım, Bakanlığınıza bağlı Devlet Planlama 

Teşkilatı, serbest piyasa ekonomisine dayalı büyüme 

modelinin benimsenmesiyle birlikte zamanla etkisizleşti. 

Oysa küreselleşmenin getirdiği karmaşık ekonomik 

sorunlar karşısında "think-tank" gibi çalışabilecek, ekonomik 

politikaların koordinasyonunda rol oynayabilecek, projeler 

üretebilecek bir kuruma ihtiyacımız var. Ayrıca, tarımsal 

politikalarımızdaki eksiklikler önemli bir kaynak israfına 

yol açmaktadır. Bu kaynak israfı, çiftçilerin gelirlerinde 

de büyük kayıplara neden olmaktadır. DPT, tarımsal 

üretimdeki -özellikle ürün seçiminde- kaynak israfını 

önleyecek çalışmalar yapmalıdır. Bizce DPT bu rolleri en 

iyi şekilde yapacak, seçkin personeliyle üstlenebilecek bir 

kurumdur.

Hükümet'in açıkladığı yeni teşvik sisteminin yatırım malları 

üreten sektörleri etkilemesi zaman alacaktır. Bu sektörleri 

kurtarmak ve üretim kapasitelerini muhafaza edebilmek 

için 2009 yılında alınan yatırım mallarına yüzde 100 

yatırım indirimi yapılmasını veya amortisman süresinin 

iki yıla indirilmesini öneriyoruz. Bu yapıldığı takdirde kriz 

nedeniyle ertelenmiş yatırım kararları öne çekilebilecek ve

Kamu alımlarırıda yerli makine ve teçhizatlara mutlaka öncelik verilmelidir. Devlet 

Malzeme Ofisi alımlarında sadece yerli malı seçilmeli, İller Bankası da yerli mallarını 

kredilendirmelidir.
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yatırım harcamalarındaki artış, ekonominin toparlanmasına 

yardımcı olacaktır. Ankara, Türkiye'nin traktör, iş makineleri, 

makine ve teçhizat üretim üssüdür. Traktörde hurda 

indirimi yapılmasının, ikinci el ve yeni traktörde KDV'nin 

yüzde 1'e indirilmesinin Ankara sanayisine çok büyük bir 

katkısı olacağı kanaatindeyim.

Kamu alımlarında yerli makine ve teçhizatlara mutlaka 

öncelik verilmelidir. Devlet Malzeme Ofisi alımlarında 

da sadece yerli malı seçilmeli, İller Bankası da yerli mal 

alımlarını kredilendirmelidir. Sayın Bakanım, Hükümet'in 

yayınlamış olduğu genelge ile yerli üretimin tercih edilmesi 

istenmişti ancak bu genelgeye uyulmuyor. Dünyanın 70 

ülkesine iş makinesi ihraç eden, inşaat makineleri ihraç 

eden sanayicilerimiz, her ne hikmetse kamuya makine 

satmakta zorlanmaktalar. Bu garip durumun nedenini 

anlayabilmiş değiliz. Bu konuyla ilgili Sayın Başbakan'ın 

Müsteşarı başkanlığında da bir toplantı yaptık; orada da 

konu enine boyuna tartışıldı. Ancak maalesef burada bir 

ciddi yaptırım uygulayamadık. Yayınlanan genelgeye 

uyulmasını sağlamak için Maliye Bakanlığı tarafından, 

Sayın Unakıtan zamanında hazırlanan düzenlemenin bir 

an evvel hayata geçirilmesi yerinde olacaktır.

Yeni Teşvik Sistemi birçok olumlu unsurları taşımaktadır 

fakat bu teşvik sisteminden beklenen faydanın sağlanması 

için ikincil mevzuatın da hızla çıkarılması gerekmektedir.

Ayrıca, henüz devam etmekte olan yatırımlar konusunda 

bir belirsizlik vardır. Bu en sıkışık kriz ortamında bile 

büyük fedakarlıklara katlanıp yüksek riskleri alarak 

yatırım yapan yatırımcıları mağdur etmemek için de halen 

devam eden yatırımlara teşviklerin getirilmesi yerinde 

olacaktır. Teşvik sistemi oluşturulurken sosyo-ekonomik 

gelişmişlik endeksi esas alınmıştır. Herkesi memnun 

edecek bir sıralama yapmanın mümkün olmadığını takdir 

ediyoruz. Ancak, özellikle 3. Bölge'de kalan bazı illerimiz 

sanayileşmede çok ciddi mesafeler almışlardır. Bu durum 1. 

Bölge'de yer alan iller için haksız rekabete neden olacaktır. 

Sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında Bakanlar Kurulu 

yetkisinin kullanılarak özellikle 3. Bölge'de yer alan bazı 

illerimizin sıralamasının gözden geçirilmesinin yerinde 

olacağı kanaatindeyim.

Değerli Meclis üyeleri; KOBİ birleşmelerini teşvik eden 

yasa çok olumlu bir gelişmedir. Ülkemizdeki sanayi 

işletmelerinin neredeyse tamamı KOBİ niteliğindedir. Bu 

küçük işletmelerde ölçek ekonomilerinden yararlanmak 

mümkün olamamaktadır. Ayrıca, hepimizin çok iyi bildiği 

gibi genel yönetim giderleri ve pazarlama harcamaları 

işletmelerimizin karlılığını olumsuz etkilemektedir. Şirket 

birleşmeleri hem işletmelerimizin ölçek ekonomilerinden 

yararlanmasına hem de genel yönetim ve pazarlama 

masraflarından tasarruf yapmasına imkan sağlayarak
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Bu en sıkışık kriz ortamında bile büyük fedakarlıklara katlanıp yüksek riskleri alarak 

yatırım yapan yatırımcıları mağdur etmemek için de halen devam eden yatırımlara 

teşviklerin getirilmesinin ve sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında Bakanlar Kurulu 

yetkisinin kullanılarak özellikle 3. Bölge'de yer alan bazı illerimizin sıralamasının göz

den geçirilmesinin yerinde olacağı kanaatindeyim.

karlılığı olumlu yönde etkileyecektir. Bu kriz dönemi 

işletmelere yeniden yapılanmak için bir fırsat sunmaktadır 

ve bu fırsatın değerlendirilmesi gerekir. Ancak, yasada 

birleşme teşviklerinin 2009 yılı ile sınırlandırılması 

kanımızca hatalı olmuştur. Yasa, Cumhurbaşkanlığı'nca 

onayladıktan sonra uygulamaya geçilebilmesi için ikincil 

mevzuatın da yazılması gerekir. Bu süreç zaman alacaktır; 

zaten 2009'un yarısını geçirdik. Bu nedenle birleşme 

teşviklerinin süresinin en azından 2010 yılı sonuna kadar 

uzatılması yerinde olacaktır.

Kredi Garanti Fonu ile ilgili yasal düzenleme Cum

hurbaşkanımız tarafından imzalandı. Bu Kredi Garanti 

Fonu'nun etkinleştirilmesinin kriz ortamında olumlu 

bir adım olacağını daha önce belirtmiştik. Ancak yasada 

fondan değil, fonlardan söz edilmektedir. Şu anda zaten 

bir Kredi Garanti Fonu var. Fon'a aktarılacağı bildirilen 1 

milyar liranın acilen bu Fon'a aktarılmasında ve bir an önce 

uygulamaya geçilmesinde büyük yarar vardır. Eğer bir 

başka fonun kurulmasını beklersek zaman kaybedeceğiz; 

bizim ise bu kriz ortamında en küçük zaman kaybına bile 

tahammülümüz yok.

Sayın Bakanım, TİM Yasası'nın Meclis'ten geçmesi bizce 

büyük bir hata olmuştur. Bu konudaki görüşlerimizi 

Oda olarak çeşitli vesilelerle dile getirmiştik. Ne yazık ki 

uyarılarımız dikkate alınmamıştır. TİM bence tamamıyla 

gereksiz bir kuruluştur. Biz odalar olarak ihracatçılara 

gerekli belgeleri zaten ücretsiz sağlıyor ve hizmet 

veriyoruz. Daha fazlasını da yapmaya hazırız. Şimdi aynı 

belgeler için ihracatçı ek bir bedel ödeyecektir. Dolayısıyla

TİM Yasası "ihracat vergisi" getirmekte, ihracatçımızın 

rekabet gücünü zedelemektedir. Ayrıca, ihracatçılık bir 

meslek de değildir. Daha önce hepinizin hatırlayacağı 

gibi "ithalatçı birlikleri" de kurulmak istenmişti. Avrupa 

Birliği ülkeleri "Bizim ürünlerimizin fiyatlarını arttıracak 

bir uygulamayı yapamazsınız." diye buna karşı çıkmışlardı. 

Aynı şeyi tersinden de düşünmemiz mümkün. Tabii Türk 

firmalarının ihracatının üzerine bir verginin gelmesine onlar 

belki memnun olabilirler ancak Türkiye'ye yatırım yapacak 

olan yabancı sermaye açısından da bu ihracat belgesi, 

rekabeti bozucu, onları caydırıcı bir etki yaratacaktır. 

Avrupa Birliği müktesebatına göre de bunun sorun 

çıkaracağı kanaatindeyim. Dünya pazarlarına mal satmak 

için ülkemize gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımları 

TİM Yasası'ndan olumsuz olarak etkilenecektir. Biz Sayın 

Cumhurbaşkanımızın Yasa'yı onaylamamasını temenni 

ediyoruz.

Bu kadar olumsuzluktan sonra iyi şeyler de söylemek 

istiyorum. MerrylI Lynch raporu önümüzdeki 10 yılda 

Türkiye'nin diğer gelişen ülkelerden daha hızlı bü

yüyeceğini tahmin ediyor. Biz de Türkiye ekonomisine 

güveniyor ve önümüzün açık olduğuna inanıyoruz. 

Konuşmamın başında Merkez Bankası Sayın Durmuş 

Yılmaz'ın tünel örneğinden söz etmiştim. Ben tüneldeki 

ışığın, bize doğru gelen arabanın farı değil, tünelin 

sonundaki güneş ışığı olduğunu umut ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son veriyor, hepinizi 

saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, Sayın Bakanım, hoş 

geldiniz; size yeni görevinizde başarılar diliyoruz.

Ben madencilik sektörünü temsilen Oda Meclisindeyim. 

Madencilerin şu anda çok acil iki sorunu var ve maalesef 

Sayın Bakanımızdan bir imkan bulamadık. Onun için 

bilhassa birinci maddeyi Bakanlar Kurulu'nda veya başka 

bir şekilde Sayın Bakanımıza aktarabilirseniz çok memnun 

olacağız.

Maden Kanunu'nun 7. maddesi, Enerji Bakanlığı dışında 

maden arama işletmeleriyle ilgili diğer ruhsatların ve 

izinlerin nasıl verileceğini düzenleyen bir madde. Bu 

madde 2004'te, yine sizin Hükümetleriniz zamanında 

çıkarılmış bir Kanun'da konmuş. Bu maddeye istinaden 

"Verilecek olan izinler, Bakanlar Kurulu'nun çıkaracağı bir 

yönetmelikle düzenlenir." diyor. Nitekim Bakanlar Kurulu 

toplanmış, bütün bu izinler -orman izinleri, ÇED, GSM, su 

kirliliği yönetmeliğine göre olan izinler- bu kapsamda 

bütün bakanların imzasıyla gayet iyi yürüyen bir sistem 

olarak başlamış. Bu arada bu Kanun çıktıktan sonra 

Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne müracaat 

etmiş ve bu maddenin iptalini istemiş. Bu senenin başında 

Ocak veya Şubat ayında Anayasa Mahkemesi bu maddeyi 

iptal etmiş, yeni bir düzenleme yapılması için de bir yıl süre 

vermiş. Şu anda aşağı yukarı 6 ayı geçmiş vaziyette. İşte 

bu arada hükümetler değişti, Bakanımız değişti. Herkes şu 

anda durmuş bekliyor; bu çok önemli bir konu.

İkinci konu, Hükümetinizin aldığı teşvik paketi kararı 

çok olumlu bir adımdır. Madenciliği de çok olumlu olarak

Hükümet'in aldığı teşvik 
paketi kararı çok olumlu 
bir adımdır

SÖZER ÖZEL
MADENCİLİK SANAYİİ MECLİS ÜYESİ

etkileyecek bir konu. Sayın Başbakanımızın açıkladığı 

çerçeveye bakıyoruz -tabii detayını daha göremedik- 

endüstriyel hammaddeleri ve metal madenler teşvik 

edilmiş. Bir parantez açılmış, demir manganez hariç. Şimdi 

bunu biz de çok yeni öğrendik; Avrupa Birliği'yle Gümrük 

Birliği Anlaşması yapılırken Çelik Birliği Anlaşması yapılmış 

ve maalesef bu anlaşma yapılırken demirin, kömürün ve 

manganezin teşvik edilmeyeceğine dair ülkemiz bir imza 

atmış. Kim yaptı, niye yaptı, bunu kimse bilmiyor ama 

şu var; Türkiye her yıl 7 milyon ton demir cevheri ithal 

ediyor Sayın Bakanım. Geçen sene bu emtia fiyatlarının 

yükseldiği devrede 1,5 milyar doların üzerinde bir para 

ödenmiş. Manganezden yalnızca geçen sene Türkiye'nin 

Çin'e yapılan ihracatından 100 milyon dolar para 

kazanılmış; bunu kısıtlıyoruz. Ancak bugünlerde bildiğimiz 

kadarıyla da Avrupa Birliği'yle tekrar gözden geçirmeler 

var. Bununla ilgili Odalar Birliği vasıtasıyla Madencilik 

Meclis Kurulumuz aracılığıyla yazılar yazdık. Bunlara bakıp 

ülkemizin bu çok önemli kaynaklarını kendi menfaatimiz 

için kullanmamız lazım, bunu engellememek lazım. Bunun 

önündeki bariyeri kaldırmamız gerekir. Biz yeniden bir 

çelik fabrikası kurarsak kısıtlama getirsinler Çelik Birliği 

Anlaşması ile ama bu mevcut fabrikalarımıza biz 7 milyon 

ton kömür ve demir ithal ettiriyorsak -ki kömürde de bu 

sorun var- burada bir yanlışlık var demektir Sayın Bakanım. 

Bunu düzeltmek lazım.

Saygılar sunarım..,
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Krizden özel sektörle 
çıkacağız

CEVDET YILMAZ
DEVLET BAKANI

%

«iiun ODASI

Sayın Divan, Ankara Sanayi Odası Meclisi'nin çok değerli 

üyeleri, sayın basın mensupları; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sonra ilk defa bir 

sanayi meclisine katılıyorum. Burada da benzer bir şey 

var; demokratik ortam. Bunu gördüğüm için çok memnun 

olduğumu belirtmek isterim. Çünkü, gerçekten demokrasi, 

hukuk herkese lazım ama en fazla da iş dünyasına lazım 

galiba. Demokrasinin olmadığı, hukukun iyi işlemediği bir 

ortamda özellikle de sanayicilerimizin önünü görebilmesi, 

belirsizlikleri yok edebilmesi mümkün değil. İyi işleyen 

bir hukuk sistemi, iyi işleyen bir demokrasi hepimiz için 

olduğu kadar iş dünyamız ve ekonomimiz için gerçekten 

son derece önemli. Fakat, bir taraftan da tabii meclislerin 

hızlı çalışması için iç tüzükte birtakım düzenlemeler

yapmak gerekiyor; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onun 

sıkıntılarını yaşıyoruz doğrusu. Az önce değerli bir Meclis 

üyemiz kanuni bir düzenlemeden bahsetti; gerçekten 

işleyişte zorluklarımız var. İçtüzüğü bütün partiler arasında 

bir uzlaşma sağlayarak derhal gözden geçirmemiz ve 

bazı hususların partiler üstü olması lazım. Ülkemizin 

geleceğine dair çok temel konularda partiler üstü veya 

bütün partilerin uzlaştığı birtakım reformların yapılması 

gerektiğine inanıyorum. Aynı şey tabii iş dünyamız için de 

geçerli. Bir taraftan da tartışma yaşayacağız, farklı görüşler 

olacak; bunlar olmadığı sürece demokrasinin bir anlamı 

yok. Hepimiz aynı şeyi düşünürsek, aynı şeyi söylersek 

bir araya gelmemizin, konuşmamızın da bir anlamı kalmaz. 

Ancak temel birtakım hususlarda da uzlaşmaya ihtiyacımız 

var. Gereksiz bazı tartışmalar yerine önemli hususlarda 

uzlaşıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor.

Ülkemizin geleceğine dair çok temel konularda partiler üstü veya bütün partilerin uz

laştığı birtakım reformların yapılması gerektiğine inanıyorum. Gereksiz bazı tartışmalar 

yerine önemli hususlarda uzlaşıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor.
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Ankara bölgesel sistemde birinci kategoride yine sektörlerden, imkanlardan 

faydalanacak ancak Ankara gibi bölgelerimizin özellikle bu büyük projelere dikkatlerini 

yoğunlaştırmalarında fayda görüyorum.

Türkiye aslında özellikle 2001 krizinden sonra birçok 

konuda önemli reformlar yaptı, önemli adımlar attı. 

Çünkü, o krizi yaşayan Türkiye, eski yapıyla, bürokratik 

yapılanmayla gidilemeyeceğini gördü ve 2001 sonrası 

siyasette, bürokraside, iş dünyasında, sivil toplumda, 

bütün alanlarda önemli bir değişim süreci başladı. 

2002'den bu tarafa yaşadıklarımız, yapılan reformlar ve 

aldığımız mesafe bu değişimin bir sonucu. Biz 2001 krizini 

aşarken o reformları yapmasaydık, bir tarafa bıraksaydık 

bugün hem kendi içinde sorunlu hem de dünyadaki krizin 

etkisiyle baş etme durumunda olan çok daha sıkıntılı 

bir ülke konumuna düşecektik. Çok şükür 2002'den 

sonra yaptığımız reformlarla bütçe disiplinleri açısından, 

mali sistem açısından, bürokrasiyi olabildiğince azaltma 

açısından, doğrudan yabancı sermayeyi ülkemize çekme 

bakımından birçok alanda atılan adımlarla bugün farklı 

bir yerde Türkiye. Borçluluk oranlarına, mali dengelere, 

bankacılık sistemine baktığımız zaman bu reformların 

sonucunu da görüyorsunuz. Bana göre Türkiye'nin 

dünyadaki krize bu haliyle girmiş olması son derece 

önemli bir kazanım, artı bir puan olmuştur. Eski borçluluk 

oranlarımızla, eski mali yapımızla, eski finans yapımızla, 

dünyadaki böyle şiddetli bir krize maruz kalsaydık bunun 

sonuçları nasıl olurdu, hepinizin takdirine bırakıyorum. Bu 

koşullardayken bu krize muhatap olmamız başlı başına 

büyük bir avantaj olmuştur Türkiye için.

İkincisi; gerçekten Hükümetimizin tek başına iktidar ve 

Meclis'te büyük bir çoğunluğa dayalı bir Hükümet olması 

yine büyük bir avantaj sağlamıştır. Bu başka bir Hükümet 

de olabilirdi; ismi önemli değil ancak bir koalisyon yapısıyla 

değil de tek başına hükümet olarak bu sürece girmemiz, 

bu anlamda hızlı hareket etme kabiliyeti olan, hızlı tepki

verme kabiliyeti olan bir yönetimle bu sürece girmemiz de 

yine Türkiye için önemli bir kazanç olmuştur. Bu çerçevede 

de krizi yakından takip ederek birtakım tepkiler verilmiş, 

tedbirler alınmış ve önemli adımlar atılmıştır. Fakat son 

dönemlerde bu adımların yoğunlaştığını da görüyoruz. İşte 

teşvik paketi, istihdam paketi, kredi garanti unsurlarını 

içeren son paketimizi ilan ettik. Bu konuda özellikle iş 

dünyamızdan genel anlamda son derece olumlu tepkiler 

alıyoruz. Tabii ki itirazlar, eleştiriler de var. Olacak 

elbette. Ne yaparsanız yapın mutlaka -kul yapısı bunlar- 

bir yerinde bir eksiklik, eleştirilecek bir husus bulmak 

mümkün. Onları da elbette dinleyeceğiz; bu uygulama 

süreci içinde eleştirileri takip edeceğiz. Fakat bir taraftan 

da şunu yapmak istemiyoruz; yine verimsizlik oluşturacak 

bir şekilde kuralları sürekli tartışmaya ve değişime açık 

tutarsak, bu durumda iş dünyasına belirsizliği azaltacak 

bir çerçeve sunamayız. Bu perspektif içinde 2010 sonuna 

kadar genel çerçeveyi koyduk ve bu genel çerçeveden 

sapmadan devam edeceğiz. Şu andaki kararımız o şekilde. 

Yeni teşvik sistemiyle ne getiriyoruz? Aslında uzun 

yıllardır iş dünyamızın talepleri vardı, onları büyük oranda 

yerine getiriyoruz. Bölgesel ve sektörel bir teşvik yapısı 

olsun isteniyordu; eski teşvik sisteminde biliyorsunuz 

teşvik alan ve almayan iller vardı. O yapıyı değiştiriyoruz; 

artık tüm Türkiye teşvik kapsamına alınıyor, bütün 

illerimiz az veya çok teşvikten faydalanır hale geldi. 

İkincisi, eski yapıda sektörel bir teşvik mekanizmamız 

yoktu; şimdi büyük projeler adı altında 12 tane değişik 

alanda -coğrafi bölgesine, nerede olduğuna, nerede 

kurulduğuna bakılmaksızın- bir teşvik getiriyoruz. Bu 

konuda özellikle Ankara'mızın bu büyük projelere dikkatini 

yöneltmesini tavsiye ediyorum. Ankara bölgesel sistemde 

birinci kategoride yine sektörlerden, imkanlardan
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faydalanacak ancak Ankara gibi bölgelerimizin özellikle bu 

büyük projelere dikkatlerini yoğunlaştırmalarında fayda 

görüyorum.

Büyük projeleri veya sektörleri neye göre belirledik? Ana 

mantığımız şu: Biz Türkiye olarak büyümek durumundayız. 

Dünya bu krizden çıkarken o trendi, o dalgayı hızlı bir 

şekilde yakalayıp dünyanın önünde, krizden çıkan ülkeler 

arasında olmamız lazım. Bu anlamda da dünyadaki 

sıralamada konumumuzu daha üst noktalara taşımalıyız. 

Genel stratejimiz bu şekilde. Bunun için de küresel 

rekabet gücü olan sektörlerin gelişmesi gerekiyor. Bu 

hem büyümemiz açısından önemli hem de dış dengemizi 

kurmamız açısından önemli. Bu tespit edilen sektörler; 

bize dünyada rekabet gücü sağlayacak, bir taraftan 

da dış ticaret dengemizi -ithalata bağlı olduğumuz 

veya ithalatın yüksek olduğu alanlar olması itibariyle 

dış ticaret dengemizi- de olumlu etkileyecek sektörler. 

Buralarda mutlaka dünyadaki ve ülkemizdeki sermayenin 

birlikte olabildiğince yüksek oranda bir yatırımla, üretim 

kapasitesiyle gelişme sağlaması gerekiyor. Dünyada krizin 

etkisiyle azalan kapasiteler, kriz sonrası oluşacak ihtiyacı 

görecek kapasiteler. Dolayısıyla hızlı uyum sağlamak 

durumundayız bu sürece. Dünyada talep arttığı zaman, 

kapasitelerimizin hemen aynı gün adapte olması mümkün 

değil fakat biz bu teşvik sistemiyle belli bir süreç içinde 

oluşturacağımız kapasiteyle yeni gelişecek talep yapısına

uyum sağlamayı öngörüyoruz. Dediğim gibi bu açıdan da 

özellikle sanayicilerimizin, iş adamlarımızın bu bölgelerde 

dikkatlerini bekliyoruz.

Aynı zamanda ne yaptık? İstihdam paketi ilan ettik. 

İstihdam paketinde de esas itibariyle dünyada yaşanan 

krizin etkilerini hafifletmeyi öngörüyoruz. Bir taraftan 

da aslında uzun vadeli olarak işgücü piyasalarımızın 

daha nitelikli hale gelmesini sağlamak istiyoruz. Bu iki 

boyutu iç içe tasarladık. Çünkü şunu görüyoruz; dünyada 

önce bir finans krizi başladı, bu finans krizi bir süre sonra 

ekonomik krize dönüştü, yani reel sektörü etkilemeye 

başladı. Bunun sonucu olarak da istihdam kanalıyla 

özellikle sosyal bir krize doğru yol alıyor; bu durum 

bütün dünyada böyle. İşsizlik oranlarını az önce değerli 

Başkanımız gösterdi; bütün dünyada olduğu gibi bizde de 

arttığını görüyoruz. Dolayısıyla, işin bu sosyal boyutuna 

bizim mutlaka yoğunlaşmamız gerekiyor. Bir taraftan 

yaşadığımız krizin etkilerini hafifletmemiz, sosyal açıdan 

maliyetlerini düşürmemiz, diğer taraftan da yine yıllardır 

iş dünyasıyla birlikte tartıştığımız işgücünün niteliklerini 

arttırma, işgücü piyasalarında esneklik sağlama, aktif 

işgücü politikalarını destekleme anlamında da mutlaka 

gelişme sağlamamız gerekiyordu. İstihdam paketini de biz 

bu şekilde formüle ettik. Kamuya sürekli yük getirecek bir 

formülasyon yapmadık, bu son derece önemli. Çünkü biz 

Hükümet olarak şuna inanıyoruz; nasıl ki bugüne kadar
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büyümede, ihracatta, istihdamda, özel sektör dinamizmine 

inanıyorsak, güveniyorsak, krizden çıkarken de aynı 

şekilde özel sektörle çıkacağız. İstihdamı da esas itibariyle 

yine özel sektörde sağlamak durumundayız. Geçici olarak 

kamunun sağlayacağı birtakım imkanlar, tedbirler olabilir 

ancak esas kalıcı, sürdürülebilir istihdam artışını mutlaka 

özel sektörde yaratmamız gerekiyor. Bu kapsamda ne 

yaptık istihdam paketinde?

Birincisi; 200 bin insanımızı hedefleyen bir eğitim programı 

ilan ettik. Günde 15 TL harçlık vererek gençlerimize, 

kadınlarımıza, istekli insanımızı bu eğitim programlarından 

faydalandıracağız. Bu eğitim programlarıyla özellikle de 

işgücü piyasasında talep edilen nitelikleri kazandırıcı 

programlara katılacak bu arkadaşlarımız. Bu şekilde iş 

dünyamızın ihtiyacını da karşılamış olacağız. Diğer taraftan, 

100 bin gencimizin staj yapması için imkan sağlıyoruz. 

Meslek okullarından veya dengi okullardan mezun 

gençlerimiz bir iş yerinde staj yapacaklarsa, yine belli bir 

günlük harçlık vererek staj yapmalarını sağlayacağız. Hem 

iş dünyasına adapte olmaları anlamında hem de gelecekte

işgücü piyasalarına hazırlanmaları anlamında önemli bir 

katkıda bulunacağımıza inanıyoruz.

Bununla beraber "toplum yararına çalışma programları" 

dediğimiz programlarla 120 bin işsizimize belli konularda 

imkan sağlayamaya çalışacağız. Ne olacak? Okullarımızın 

boyası, badanası, erozyonla mücadele, ağaçlandırma 

gibi faaliyetlerde istihdam edilecekler. Burada da kısmi 

zamanlı çalışmayı öngörüyoruz; yani saatli çalışacaklar. 

Böylece daha fazla insana ulaşmış olacağız. Ayrıca yine 

girişimcilik konusunda 10 bin tane gencimize KOSGEB 

ve İŞKUR işbirliğiyle bir program uygulanacak ve bunun 

sonucunda da 4 bin TL gibi cüzi bir miktar da olsa bu 

girişimci gençlerimize destek sağlanacak.

Kredi Garanti de şu anda en fazla ihtiyaç duyduğumuz 

hususlardan bir tanesiydi. Yine, iş dünyamızın, bütün ilgili 

kesimlerimizin bir talebiydi. İlk aşamada 1 milyar TL gibi bir 

kaynak ayrıldı bu iş için, Meclisimizden geçti. Kredi Garanti 

ile ilgili bir kurumumuz var şu anda, o desteklenecek ancak 

ileride bakarsınız birden fazla kurumumuz da oluşabilir. 

Kanunumuz onları da kullanmaya imkan verecek şekilde

Türkiye olarak büyümek durumundayız. Dünya bu krizden çıkarken o trendi, o dalgayı 
hızlı bir şekilde yakalayıp dünyam önünde, krizden çıkan ülkeler arasında olmamız 

lazım. Bunun için de küresel rekabet gücü olan sektörlerin gelişmesi gerekiyor.
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İstihdamı da esas itibariyle yine özel sektörde sağlamak durumundayız. Geçici 
olarak kamunun sağlayacağı birtakım imkanlar, tedbirler olabilir ancak esas kalıcı, 

sürdürülebilir istihdam artışını mutlaka özel sektörde yaratmamız gerekiyor.

formüle edildi, onu da belirtmiş olayım.

Dolayısıyla bu teşvik, istihdam, kredi garanti, ÖTV-KDV 

konularında da yine Ekonomi Koordinasyon Kurulu olarak 

hızlı bir şekilde değerlendirmelerimizi yaptık, kararlarımızı 

aldık. Büyük oranda belli alanlarda indirimlerle devam 

ettirdik bu süreci çünkü faydasını, piyasalarda sağladığı 

etkiyi gördük. Her ne kadar bütçede birtakım gelir 

kayıpları oluştursa da ekonomik canlanma açısından 

sağladığı faydalar dikkate alınarak bu uygulamalar belli 

değişikliklerle devam ettirildi. Bu konuyu da yine takip 

etmeye devam ediyoruz.

Son 1,5 ayda çok yoğun bir mesai harcadığımızı söylemek 

isterim. Sayın Babacan'ın başkanlığında biliyorsunuz 

Ekonomi Koordinasyon Kurulumuz var. Burada Sanayi 

Bakanımız, Dış Ticaretten Sorumlu Bakanımız, Maliye 

Bakanımız ve ben daimi üyeleri olarak bulunuyoruz. Ayrıca, 

ilgili olan her bakanımız, bakanlığımız gündeme göre 

geliyorlar ve birlikte meseleleri ele alıyoruz. Bürokrasimizle 

birlikte, iş dünyasıyla, işçi dünyasıyla, konusuna göre ilgili 

sivil toplum kuruluşlarıyla da belli mekanizmalarla istişare 

ederek hızlı bir şekilde karar alıyoruz. Son dönemde 

aldığımız kararların da olumlu etkilerini görüyoruz açıkçası. 

Bu anlamda biz de memnuniyet içerisinde çalışmaya 

devam ediyoruz.

Türkiye'de bazen çok kısa vadeli şeylere çok fazla 

odaklanabiliyoruz. Bugün yaşadığımız dünya, kriz 

ortamında olan bir dünya. 30'lu yıllarla mukayese ediliyor, 

"büyük buhran"la mukayese ediliyor; çok zor bir dönemden 

geçiyoruz gerçekten. Bu dünyanın içinde bir ülke olarak 

elbette bu şartlarda dışa açık bir ülke olarak etkileniyoruz. 

Fakat bir taraftan da şunun farkında olmamız lazım; Türkiye 

temel özellikleriyle, temel dinamikleriyle gerçekten çok

hızlı büyüyecek. Önümüzdeki 10 yıllarda çok farklı yerlere 

gidecek bir ülkeyiz, bunu da görmemiz lazım. Avrupa 

Birliği ile müzakere sürecinde olan, dinamik, genç bir nüfus 

yapısına sahip, coğrafi avantajları olan, insan gücü, girişimci 

gücü olan, giderek bütün dünyayla bağları oluşmuş, 

geçmişten tarihsel birikimiyle getirdiği bağlantıları olan bir 

ülkeyiz ve iyi idare edildiği zaman, gereksiz çekişmelerden, 

kısır çekişmelerden, katı ideolojik kavgalardan uzaklaşıldığı 

zaman çok hızlı büyümemesi için ve dünyada çok farklı 

bir yere gelmemesi için hiçbir sebep yok. Demografik 

fırsat penceresi dediğimiz bir şey var; planlamacılar bunu 

iyi bilirler. Önümüzdeki 10 yıllarda nüfus artış hızımız 

düşse bile uzunca bir zaman nüfusun kompozisyonu 

içinde genç nüfusun payı yüksek olacak. Tarihsel olarak 

da baktığımızda ülkelerin en hızlı büyüdükleri dönem bu 

dönem. Gereksiz şeyleri bir tarafa bırakırsak, önümüzdeki 

10 yılda, 20 yılda ciddi bir konsensüsle hareket edersek, 

genç insanlarımızı iyi bir şekilde eğitebilirsek, kanalize 

edebilirsek, girişimciliği destekleyebilirsek, Türkiye çok hızlı 

bir şekilde büyüyecek, bu çok açık. Dolayısıyla, bizim Merry 

Lynch'in yaptığı tahminler boşuna yapılmış tahminler 

değil. Aslında biz de bunu uzun zamandır görüyoruz; 

2023'te, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde 

ekonomisi en büyük 10 ülke arasına girme hedefi bu 

anlamda hiç hayal değil. Gerçekten yapabileceğimiz bir 

şey, buna inanmamız lazım. Elbette bunun gereğini yerine 

getirmemiz de gerekiyor.

Bir de az önce konulardan bahsetti Başkanımız. Devlet 

Planlama Teşkilatı bana bağlı bir kurum. Bir taraftan bu 

gündelik politikalar diyebileceğim politikaların içerisinde 

olacağız elbette; oralara kendi perspektifimizi yansıtacağız. 

Ancak diğer taraftan mutlaka bir ayağımız da uzun 

vadeye bakacak. Biraz da geri çekilip, biraz uzun vadeye
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bakmak durumundayız kurum olarak. Bu anlamda yapısal 

reformlara mutlaka odaklanması lazım Devlet Planlama 

Teşkilatımızın. Arkadaşlarımızla bu konuları konuşuyoruz. 

Bu yıl bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bütçe 

dengelerinde bir miktar bozulma var; bu da gayet normal. 

Krizin etkisiyle, talepteki, alışverişteki daralmanın etkisiyle 

gelirlerimiz azalıyor. Diğer taraftan genişleyici maliye 

politikaları sonucunda giderleriniz artıyor, her ikisi de tabii 

ki bütçenizde belli bir dengesizlik oluşturuyor. Önemli olan, 

Başkanımızın az önce altını çizdiği gibi, bunu orta vadede 

ne yapacağınız, orta ve uzun vadede nereye götüreceğiniz. 

Bu açıdan da Devlet Planlama Teşkilatı'nın çalışmaları bana 

göre çok önemli. Yapısal reformlara bizim odaklanmamız 

lazım. Bütçemizde, ekonomimizde verimsizlik alanları 

nerelerse oralara odaklanıp hem ekonomideki verimliliği 

hem de kamu bütçe dengelerini sağlayacak şekilde yapısal 

reformlara odaklanmamız gerekiyor. İş dünyamızdan da bu 

anlamda önerilerini, çalışmalarını, fikirlerini beklediğimizi 

ifade etmek isterim. DPT, gerçekten böyle bir kurum 

olmalı; bunu yapacak kapasitesi var, son derece vasıflı 

insan gücüne sahip. Bu kurumdan gelen bir insan olarak 

söylüyorum, çok fedakar bir çalışma grubu aynı zamanda. 

Gecenin bir saati gitseniz bile açıktır orası, girebilir, oturup 

çalışabilirsiniz hakikaten. Bu Kurum'a hep birlikte sahip 

çıkmamız lazım.

GAP'la ilgili de kısaca bir şeyler söyleyeyim. GAP sadece 

bölgesel bir program değil, aynı zamanda çok önemli 

ulusal bir proje. Bırakın ülkemizi, komşu ülkeleri de ciddi bir 

şekilde etkileyecek, daha geniş anlamda bölgesel bir proje.

Buna Hükümetimiz, GAP Eylem Planı ile yeni bir çerçeve 

oluşturdu. Bölgesel planlarda yıllarca kurumsal yapının 

eksikliğinden, finansman eksikliğinden doğru düzgün 

uygulama yapamıyorduk. Ancak bu Eylem Planı ile birlikte 

artık kurumlarımız neyi, ne zaman yapacaklarını biliyorlar. 

Eylem Planımız, takvimimiz ortada. Daha dün ben bütün 

kurumlarımızı toplayıp bir yıllık performansı değerlendirdim 

GAP'la ilgili; neler yaptık, ne tür sıkıntılarımız var, 

müdahale etmemiz gereken alanlar var mı, yok mu, bunun 

değerlendirmesini yaptık. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; 

bu kriz ortamına, bütçedeki problemlere rağmen GAP'a 

Hükümetimiz ciddi bir şekilde kaynak ayırıyor. 2008 

yılında 1 milyar TL ilave bir kaynak sağlanmıştı, 2009 

yılında sadece eylem planı kapsamındaki projelere yaklaşık

2,7 milyar TL ödenek ayrıldı. Bütün GAP'ı düşünürseniz 

-eylem planı dışında da yatırımlarımız var- 3 milyar TL gibi 

bir kaynak verildi.

Madencilikle ilgili değerli işadamımızın, temsilcimizin dile 

getirdiği hususlarla ilgili de bir iki şey söyleyeyim. Maden 

Kanunu ile ilgili hususu ilgili bakanlarımıza ileteceğim; onu 

not ettim.

Teşvik paketinde demir-çelik meselesi... Bu, Gümrük 

Birliği'nden, o tarihlerde atılan imzalardan gelen bir 

mesele. 1995 yılında atıldı bu imzalar. O tarihlerde 

belki dediğiniz gibi bazı hususlar ayrıntılı bir şekilde 

değerlendirilmedi, bilemiyorum. Fakat Türkiye, sanayi 

mallarında Avrupa Birliği'yle Gümrük Birliği yapmış bir 

ülke. Rekabet Kurumu da bu çerçevede oluştu. Devlet 

yardımları sistemimizin mutlaka Avrupa Birliği ile uyumlu

Teşvik, istihdam, kredi garanti, ÖTV-KDV konularında da yine Ekonomi Koordinasyon 
Kurulu olarak hızlı bir şekilde değerlendirmelerimizi yaptık, kararlarımızı aldık. Büyük 

oranda belli alanlarda indirimlerle devam ettirdik bu süreci çünkü faydasını, piyasalarda 
sağladığı etkiyi gördük. Her ne kadar bütçede birtakım gelir kayıpları oluştursa da 

ekonomik canlanma açısından sağladığı faydalar dikkate alınarak bu uygulamalar belli 
değişikliklerle devam ettirildi. Bu konuyu da yine takip etmeye devam ediyoruz.
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Gereksiz şeyleri bir tarafa bırakırsak, önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda ciddi bir konsensüsle 
hareket edersek, genç insanlarımızı iyi bir şekilde eğitebilirsek, kanalize edebilirsek, 
girişimciliği destekleyebilirsek, Türkiye temel özellikleriyle, temel dinamikleriyle çok 
hızlı büyüyecek, bu çok açık. 2023'te, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde 

ekonomisi en büyük 10 ülke arasına girme hedefi hiç hayal değil.

olması gerekiyor. Bu anlamda yeni bir otorite de kurmamız 

gündemde; devlet yardımları izleme otoritesi. Bu otorite 

bir anlamda Avrupa Birliği'nin devlet yardımları sistemiyle 

bizimkini uyumlaştırmak durumunda. Fakat, bazen biz 

oradaki sistemi yeterince kurumsal kapasite olmadan 

takip etmede zorlanabiliyoruz. Gerçekten Avrupa Birliği 

bölgesel gelişme, KOBİ, AR-GE gibi alanlarda çok geniş 

destek imkanları sunan bir sisteme sahip. Ancak devlet 

yardımları dediğinizde mutlaka rekabet kurallarıyla 

birlikte düşünmeniz lazım işi. Çünkü, her devlet yardımı 

bir anlamda rekabeti bozucu bir etkide bulunabilir. Bunu 

en aza indirecek şekilde sistemi tasarlamamız gerekiyor; 

bu anlamda da Avrupa Birliği ile devlet yardımlarında 

otoriteyi kurduğumuz zaman daha rahat, daha iyi bir 

iletişim oluşacak diye düşünüyorum.

Kömür, çelik konusunda cevher boyutunu inceleyeceğim. 

Onu şimdi hukuki olarak incelemeden ayaküstü bir şey 

söylemek istemiyorum doğrusu. Ancak AKÇT ürünlerinde

genel anlamda bir yardım yasağı olduğunu biliyoruz. 

Gümrük Birliği ile Türkiye'ye belli bir süre geçiş dönemi 

verilmişti; o geçiş dönemi sona ereli epey oldu ama bir 

taraftan da yeniden yapılandırma üzerinde bir çalışma 

yürütülüyor bu konuyla ilgili. Dış Ticaret Müsteşarlığımız 

bunu takip ediyor. Kömür-çelik konusunda, demir- 

çelik konusunda daha doğrusu yeniden yapılandırma 

ve bu çerçevede bazı devlet yardımlarının sağlanması 

hususunda bir müzakere de devam ediyor aynı zamanda. 

Onun sonuçlarına da hep birlikte bakmamızda fayda var 

diye düşünüyorum.

Bitirirken Hükümet olarak iş dünyasıyla her zaman diyalog 

içinde, istişare süreci içinde olmak istediğimizin altını 

özellikle çizmek istiyorum. Katılımcı bir şekilde kamusuyla, 

özel kesimiyle, sivil toplumuyla hep birlikte bu ülkeyi daha 

iyi noktalara, daha iyi yarınlara taşıyacağımıza inanıyor, bu 

vesile ile hepinize saygılarımı sunuyorum..,
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Hükümet'in açıkladığı yeni teşvik paketini genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Bu teşvik paketinin iliniz sanayii üzerindeki olası etkileri nelerdir?

* Oda isimleri alfabetik olarak sıralanmıştır.
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ASOFORUM

Teşvik yasası geç 
kalınmış olunmasına rağmen 

olumlu bir gelişme

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Ümit ÖZGÜMÜŞ

Yeni teşvik paketini 3 ana başlık altında değerlendirebiliriz. Öncelikle istihdam paketini ele alacak olursak. Bu paket zaten 

Adana Sanayi Odası olarak 2001 krizinden çıkışı sağlamak amacıyla daha önce önermiş olduğumuz bir paket. Şu anki küresel 

kriz göz önüne alındığında, bu uygulama geç kalınmış olunmasına rağmen olumlu bir gelişme. Aslında Keynezyen bir uygula

ma olarak kabul edebileceğimiz bu paket, krizden çıkış aşamasında çok yararlı olan ve bu çıkış sürecini hızlandıracak, ihracatın 

tıkanması nedeniyle yavaşlayan iç piyasayı çalıştırabilecek bir uygulamadır.

120 bin işçinin 6 ay boyunca kamuda çalıştırılacak olması, daha önce söz konusu olan harcama çeklerinin kullanılması uygu

lamasından çok daha geçerli ve onurlu bir uygulama.

5084 sayılı Teşvik Yasası, Cumhuriyet tarihinin haksız rekabete yol açan en kötü teş

vik uygulamasıydı. Şimdiki uygulama ana hatlarıyla daha önce önerdiğimiz bölgesel ve 

sektörel teşvik kavramına uyuyor. Ancak yine de önemli eksiklikler var.

Ancak burada iki kaygı söz konusu; bunlardan ilki, geçici olarak işe yerleştirilecek 120 bin işçinin bir süre sonra işten çıkarıla- 

mayıp kalıcı olacağı ve bu durumun da bütçeye yük getireceği ve dolayısıyla bütçe dengesini bozacağı. Diğer kaygı ise 120 

bin kişinin 6 ay boyunca çalıştırılmasının bütçeye getireceği yük; bu uygulama elbette bütçede yüke neden olacak ancak bu 

durumun ülkeye getireceği sosyal yararın yanında, bütçeye getireceği yük rahatlıkla göz ardı edilebilir.

Paketin ikinci ana başlığı, büyük yatırımların teşvik edilmesi konusu. Bu da çok doğru alınmış bir karar. Zaman zaman Türkiye'de 

yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcılar, aynı konularda başka ülkelerdeki yatırım teşviklerinden dolayı, yatırımlarını 

o ülkelere kaydırdılar. Bu nedenle belirli bir büyüklüğün üzerinde yatırım yapacak yatırımcılara teşvik verilmesi çok doğru 

bir uygulama. Burada sadece rakam belirlemeyip, yatırım konularına göre alt limitin belirlenmiş olması da önemli. Çünkü her 

sektöre göre yapılan yatırımın büyüklüğü farklıdır. Bir sektörde 250 milyon dolarlık yatırım büyük yatırımken, başka bir sek-
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Yeni teşvik paketi ana hatlarıyla geçmiş uygulamalara göre teşviğin mantığına daha 

uygun olmasına rağmen, özellikle yatırım konuları seçiminde çok daha ciddi, çok daha 

ayrıntılı ön fizibilite raporları çıkartılarak hazırlanmalıydı.

törde 5 milyon dolarlık yatırım önemli bir yatırımdır. Ayrı

ca burada, sadece rakam belirlenip bu rakamın üzerindeki 

yatırımların değil de yatırım konularının belirlenmiş olması 

da çok doğru.

İlk aşamada seçilmiş olan yatırım konularının önemli bir 

kısmı Türkiye'ye döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamına 

girmektedir. Yani teşvik edilmek üzere belirlenen sektörle

rin büyük bir kısmı doğru belirlenmiştir. Fakat burada, biraz 

da siyasi tercih olduğunu tahmin ettiğimiz, özellikle boru 

yatırımı gibi konuların neden teşvik kapsamına alındığına 

anlam veremedik.

Paketteki üçüncü konu olan ve daha kapsamlı değerlen

dirilmesi gereken sektörel ve bölgesel teşvik konusuna 

gelecek olursak, ilk olarak şunu söyleyebiliriz; 5084 sa

yılı Teşvik Yasası, Cumhuriyet tarihinin haksız rekabete 

yol açan en kötü teşvik uygulamasıydı. Şimdiki uygulama 

ana hatlarıyla daha önce önerdiğimiz bölgesel ve sektörel 

teşvik kavramına uyuyor. Ancak yine de önemli eksiklikler 

var. Bunlardan ilki, illerin dört bölgeye ayrılmış olmasın

dan kaynaklanan sıkıntılar. İllerin bölgelere ayrılması, teş

viklerin il bazında verilecek olması hiç doğru değil. TÜİK 

tarafından en son yayınlanan rakamlara göre konuşursak, 

2002 yılında Adana'nın kişi başı milli geliri 3300 dolar an

cak Adana'nın bazı ilçelerinde böyle bir çalışma yapılırsa 

bu gelir kişi başı 500-600 dolar civarındadır. Bu nedenle, 

o ilçelerde hem o ilçeyi hem de Türkiye'yi geliştirecek bir 

yatırım konusu belirlendiği zaman, teşvikten yararlanması 

mümkün değil. Ayrıca Türkiye dört bölgeye ayrıldığında, 

aynı bölgede ekonomik olarak birbirinden çok farklı geliş

mişlik düzeyine sahip olan iller ortaya çıkıyor ve bu durum

da hem haksız rekabete neden oluyor hem de yatırımı sa

nayi altyapısı daha gelişmiş olan illere kaydırıyor. Teşvik

teki amaç kesinlikle bu olmamalı.

Bu durumun diğer bir sakıncalı tarafı ise bölgelere ayrılan 

illerdeki yatırım konularının Ankara'da masa başında belir

lenmiş olması. Yatırım konuları ciddi bir envanter çalışması 

yapılmadan, o ilin doğal ve beşeri kaynakları, yatırım avan

tajları incelenmeden masa başında belirlenmiş. Örneğin 

Adana, Türkiye'de en fazla göç alan illerin başında geldiği 

için işsizlik oranı her zaman Türkiye ortalamasının üzerin

dedir. Yeni çıkarılan teşvik paketinde bu oranın indirilmesi 

için özel çaba gösterilmesi gerekirken aksine Adana'daki 

tesislerin başka illere taşınması teşvik edilmektedir. Bu şe

kilde işsizlik oranı yüzde 50'ye çıkar ve bu kent yaşanmaz 

hale gelir.

Daha önce de dile getirdiğimiz ve tereddütlerimizin oldu

ğu başka bir konu ise verilecek olan teşviklerin doğrudan 

maliyetleri etkileyecek unsurlar olmasıydı. Yeni teşvik pa

ketinde, SSK prim ve faiz desteği gibi yine doğrudan ma

liyeti etkileyecek unsurlara yer verilmiş. Bu destekler teş

vik verilen herhangi bir ilde çalışır durumda olan bir fabrika 

için haksız rekabete neden olmaktadır. Mevcut fabrikalar 

ile aynı konuda üretime başlayan ve teşvik kapsamında 

olan yeni tesislerin maliyetleri daha düşük olacağından bu 

durumda devlet eliyle yine haksız rekabet yaratılmış ola

cak. Sonuç olarak yeni teşvik paketi ana hatlarıyla geçmiş 

uygulamalara göre teşviğin mantığına daha uygun olma

sına rağmen, özellikle yatırım konuları seçiminde çok daha 

ciddi, çok daha ayrıntılı ön fizibilite raporları çıkartılarak 

hazırlanmalıydı.
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ASOFORUM

Yeni teşvik sistemi istihdam/

bacağında olumlu yanları olup, orta 
vadede işsizliği azaltacak etkisinin

f  >  >  ı  a  ■ a m magörüleceği kesindir
Ahmet KULA

Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın Başbakanımızın açıkladığı yeni teşvik yasası çok 

kapsamlı bir paket olup MANİSA-KONYA-KAYSERİ- 

GAZİANTEP'İN 3. BÖLGE'DE; BALIKESİR'İN 2. BÖLGE'DE ol

ması son derece düşündürücüdür. 2. Bölge'de Balıkesir'in 

yer alması SGK primi muafiyeti süresi ve kurumlar vergisi 

oranı ile daha az desteklenmiş olacaktır.

Bölgesel ve sektörel teşvik sistemi kapsamında 2. Bölge

de yer alan Balıkesir'de nispeten teknolojik yoğun sektör

ler desteklenecektir. Bu çerçevede; ağaç ve ahşap mobilya 

imalatı, gıda ürünleri ve içecek imalatı (un, hayvan yemi ve 

nişastalı ürünler hariç) hayvancılıkta entegre işleme tesis

leri yatırımları, madencilik yatırımları (AKÇT kapsamı ürün-

Bilhassa Balıkesir hayvancılığa ve tarıma dayalı sanayide Türkiye'yi doyuran iller 

arasındadır. Buna istinaden hayvancılık entegre işleme tesislerine verilen teşvikle 

Balıkesir'de hayvancılık yatırımlarının büyümesi ve entegrasyonu sağlanmış olacaktır.

ler hariç), makine ve teçhizatı imalatı, elektrikli makine ve 

cihazları imalatı, metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, 

sadece seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik ve yalı

tım malzemeleri seramik karo, çimento, beton veya inşaat 

amaçlı prefabrik yapı elemanları, oteller, patlayıcı madde 

imalatı, sağlık işleri, hastane hizmetleri, tıp ve dişçilikte 

ilgili uygulama faaliyetleri, tehlikeli atık geri kazanım ve 

bertaraf tesisleri. Yeni teşvik sistemi 31.12.2010 tarihine 

kadar yapılacak yeni yatırımlara uygulanacak olup Gümrük

Vergisi muafiyeti ve KDV istisnası kapsamında olacaktır.

Yukarıdaki sektörler Balıkesir için son derece önemli ve 

uzun vadede istihdam ve katma değeri arttıracak teş

viklerle, bilhassa Balıkesir hayvancılığa ve tarıma dayalı 

sanayide Türkiye'yi doyuran iller arasındadır. Buna istina

den hayvancılık entegre işleme tesislerine verilen teşvikle 

Balıkesir'de hayvancılık yatırımlarının büyümesi ve enteg

rasyonu sağlanmış olacaktır.
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Yeni teşvik yasası dışında bizim Sanayi Odası olarak sürekli söylediğimiz, kısa vadede 

reel sektörde krizin etkilerinin en aza indirilmesi gerekmektedir.

Gıda ürünleri ve içecek imalatına verilen teşvikler 

Balıkesir'in gıda üssü olmasına daha fazla etki yaratacak

tır. Hayvan yemi ve un tesislerinin bu teşvikten hariç tu

tulması ise son derece isabetli bir karardır.

Bunun yanında ağaç ve ahşap mobilyaya verilen teşvik 

de önemlidir. Çünkü Dursunbey orman ürünleri açısından 

önemli bir konumdadır. Bu ürünlerin OSB'deki yatırımlarla 

işlenmesi ve ahşap mobilya imalatları destekleyici unsur 

olacaktır.

Makine teçhizat ve elektrikli makine cihazlarının da teşvik 

kapsamına alınması iyi olmuştur.

Yeni teşvik sisteminin istihdam bacağında olumlu yanları 

olup, orta vadede işsizliği azaltacak etkisinin görüleceği 

kesindir. Yeni teşvikler ile ilgili gelecek hafta içinde yayım

lanması beklenen tebliğ ve uygulama yönetmelikleriyle 

daha netlik kazanacaktır.

Yeni teşvik yasası dışında bizim Sanayi Odası olarak sürekli 

söylediğimiz, kısa vadede reel sektörün krizden etkilerinin 

en aza indirilmesi gerekmektedir.

Yeni teşvik yasasının ileriki günlerde de çok tartışılacağı ve sosyo-ekonomik gelişmişlik 

sıralamasına göre bölgelerdeki illerin durumu da tartışmaya açık olacaktır.

İstihdam sağlayan, üretim yapan reel sektörün tüm yaptı

ğı KDV'ye tabi faaliyetler çerçevesinde sadece iade hakkı 

doğuran işletmelere değil, tamamına devreden KDV'nin 

vergi ve SGK borçlarından mahsup etme kolaylığı getiril

melidir. Reel sektörün devletten alacağı var iken SGK ve 

vergi gibi borçlarını yatırmaması gerekir. Mahsuplaşma 

yöntemi her ay ve her işletme için geçerli olmalıdır.

Yeni teşvik yasasının ileriki günlerde de çok tartışılacağı 

ve sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre bölgeler

deki illerin durumu da tartışmaya açık olacaktır.

BALIKESİR için yeni teşvik yasası faydalı olacak, ilimizin 

kalkınmasına ve sanayi yatırımlarının artmasına katkı sağ

layacaktır. Bir tek 2. Bölge'de yer almamız Balıkesir'e daha 

az desteklerden yararlanmamızı sağlayacaktır.
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ASOFORUM

Denizli mevcut kapasitesini komşu 
illere taşıyarak kaybetmek riskiyle

karşı karşıyadır

Müjdat KEÇECİ
Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Hükümetimizin açıkladığı yeni teşvik paketi bugüne kadar 
açıklanan teşvik paketlerine göre en kapsamlı ve içerikli 
olanıdır. Ancak paketin değerlendirme kriterleri maalesef 
sağlıklı bir tabana oturtulamadığı için önemli çarpıklıkla
ra sebebiyet vermiş durumda. Özellikle TÜİK'in kalkınma 
ajans teşkilatlanması esas alınarak yapıldığı söylendiği 
halde kalkınma ve yatırım yapılacak bölgeler adına objek
tiflik esasından çok uzak. Bu nedenle yalnız bir bölgeden 
değil, çok bölgeden çok haklı itirazlar gelmektedir. İncelen
diğinde de haklı oldukları ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle 
avantajlı bölgelerdeki özellikli bazı illerin, diğer illere göre 
korundukları ve avantajlı bölgelere yerleştirildikleri hak
kında genel bir kanaat bulunmaktadır. Bunların da politik 
tercihlerinin bu seçimlerde öne çıktığı görülmektedir.

Teşvik paketinin özellikle Denizli açısından değerlendi
rilmesinde ilimizin mağdur edildiği görülmektedir. Zira 
5084 sayılı teşvik paketi özellikle komşu illere (Afyon- 
Uşak) verilen teşvikler neticesinde, o bölgelere verilen 
sübvansiyonlarla aramızda önemli haksız rekabet doğ
muş ve üretimimizde kayıplar söz konusu olmuştur. Bu 
nedenle ilimiz müteşebbisleri havaalanımıza 10 km kadar 
uzaklıkta bulunan Afyon iline bağlı Dazkırı'da 12 ve Uşak 
ilinde de 3 fabrika tesis etmişlerdir. Böylece hem o bölge
lerde üretilerek ilimize getirilen ürünlerin yarattığı haksız 
rekabet hem de müteşebbislerimizin o bölgelere giderek 
yaptığı yatırımlar göz önüne alınınca bize ne kadar büyük 
bir darbe vurduğu kolayca anlaşılır.

Kalkınma ve büyümede örnek gösterilen ilimizin, üst üste açıklanan paketlerle 

müteşebbis ruhu ve gücü adeta yok edilmektedir.

Şimdi ise bu paketle komşu illerimize ilaveten; aynı ko
nuda üretim yapan iller olarak Gaziantep, Kayseri, Manisa 
ve Konya da 3. Bölge'de gösterilirken, Denizli maalesef 2. 
Bölge'de gösterilmiştir. Bu durumda ilimiz sanayisinin ve 
müteşebbisinin yapacağı hiçbir şey kalmamıştır ve özel
likle pakette, mevcut tesislerin 3. ve 4. Bölgelere taşın
ması halinde verilecek sübvansiyonlarla Denizli neredeyse 
mevcut kapasitesini de komşu illere taşıyarak kaybetmek 
riskiyle karşı karşıyadır.

Bu durumda kalkınma ve büyümede örnek gösterilen ili

mizin, üst üste açıklanan paketlerle müteşebbis ruhu ve 

gücü adeta yok edilmektedir. Yatırımda en önemli faktör

lerden birinin ülkemizde müteşebbis ruhunu ve cesaretini 

öne çıkarmak olduğu halde bu tasarrufların bunları yok 

ettiği görülmektedir.

Denizli ve benzeri illerin ülke için yarattığı değerleri, 4. 

Bölge'deki illerin yaratması için yılların geçmesi gerekmek

tedir. Bunu sağlamak için var olanı köreltmek, yok etmek, 

işlemez hale getirmek rasyonel bir tasarruf değildir.
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Teşvik paketinde istihdamı 
destekleyici tedbirlerin alınması 

son derece önemlidir

Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Kapsamlı olarak hazırlanmış olan teşvik paketine genel 

olarak olumlu bakıyorum. Uzun zamandır beklediğimiz 

bir paketti. Ancak tek tek değerlendirme yaptığımızda da 

bazı başlıkları yetersiz bulmakla birlikte krize bire bir çare 

olarak göremiyoruz. Ayrıca finansmanı konusunda da cid

di şekilde soru işaretleri yer almaktadır. Bütçede şimdiden 

fazla bir yük oluşturacak gibi görünen program, umuyoruz 

ki verimli sonuçlar doğurur. Aksi takdirde bütçe açığının 

sıkıntısı yine biz sanayicilere yansıyacaktır.

Paket ile sadece yeni yatırımların teşvik edilmesi, sınırlı bir 

etkiye sebep olabilecektir. Söz konusu teşviklerden 1,5 

yıl içinde yatırıma başlayanlar faydalanabilecektir. 2. yılını 

tamamlamak üzere olduğumuz bir kriz ortamında mev

cut yatırımlar dururken, yeni yatırımların teşvik edilmesini 

anlamakta zorlanıyoruz. Çünkü üretimin devamı açısından 

bu yatırımların da devam edebilmesi, büyüyebilmesi, istih

damını arttırabilmesi ancak destekle olabilecektir. Sadece 

yeni yatırımlara teşvik vermek sıkıntıları çözmeyeceği gibi

Bütçede şimdiden fazla bir yük oluşturacak gibi görünen program, umuyoruz ki 

verimli sonuçlar doğurur. Aksi takdirde bütçe açığının sıkıntısı yine biz sanayicilere 

yansıyacaktır.

daha da arttıracaktır. Çok zor şartlarda üretimlerini sür

düren, personelini çıkarmamak için direnen firmalara karşı 

biraz haksızlık yapıldığı inancındayım. En azından mevcut 

üretim yapan işletmelerin verimlilik artışına göre destek

lenmesi sağlanabilir.

Büyük ölçekli yatırımlar ön plana alınarak, 1 milyon 720 

bini aşan sayısıyla ülkemizdeki tüm işletmelerin yüzde

99,8'ine, imalat sanayi istihdamının yüzde 63'üne sahip 

KOBİ'lerimiz geri plana atılmıştır. Oysaki istihdamı sağ

layacak olan KOBİ'lerimiz krizden de en çok zarar gören 

kesim olarak hala desteğe ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca 

KOBİ'lerimizin üretimlerini yapabildikleri organize sanayi 

bölgelerine ilişkin de pakette herhangi bir düzenleme yer 

almamaktadır.
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ASOFORUM

Bununla birlikte yeni teşvik paketi ile rekabet gücümüzü 

arttıracak teknolojik ve Ar-Ge içeriği yüksek yatırımların 

teşvik edilecek olmasını da oldukça önemsiyoruz.

Teşvik paketinin diğer en önemli ayağı ise tabii ki istihda

ma yönelik yapılanlardır.

Bugün ülkemizin birinci sorunu her geçen gün artan iş

siz sayımızdır. Bunun azaltılması yönünde kalıcı çözümler 

gerekmektedir. Staj olanağı, toplum yararına geçici istih

damlar elbette ki bu dönemi atlatmak için oldukça doğru 

adımlardır. Ancak sorun büyük olduğu için geçici değil, 

kalıcı çözümler de mutlaka aranmalıdır. Unutmayalım ki

2008 yılında 132 milyar dolar ihracat yapan, hali hazır

da kurulu reel sektördür. Bu reel sektörün desteklenmesi, 

mevcut istihdamın korunması anlamına gelmektedir. Bu 

açıdan teşvik paketinde istihdamı destekleyici tedbirlerin 

alınması son derece önemlidir.

Genel itibari ile teşvik paketi zamanla içinde bazı düzen

lemeler yapılması suretiyle olumlu sonuçlara sebep ola

bilecektir ancak baştan söylediğimiz finansmanı hususu 

sıkıntı yaratabilecek bir konudur. Uygulama esası önemli 

olmakla birlikte, kamu kaynaklarının israf edilmemesi en 

büyük temennimizdir.

2008 yılında 132 milyar dolar ihracat yapan, hali hazırda kurulu reel sektördür. Bu reel 

sektörün desteklenmesi, mevcut istihdamın korunması anlamına gelmektedir.

Bunun yanı sıra I. Bölge'de yer alan İzmir için yüksek tek

noloji gerektiren sektörler öne çıkarılmak istenmiştir. Bun

ların arasında yer alan motorlu kara taşıtları ve yan sanayi, 

elektronik, makine zaten ilimizde güçlü firmaları barındı

ran sektörlerdir. Bu anlamda rekabet gücümüzü arttıracak 

olan ileri teknolojileri içeren yatırımların teşviği elbette ki 

olumlu yansıyacaktır. Mobilya sektöründe de iddialı olan 

İzmir'in teşvik kapsamına alınması faydalı olabilirdi.

Sanayimiz üzerindeki olası etkileri ancak 2011'den sonra 

yapılacak yatırımlarla görebileceğiz ancak yapılan her yeni 

yatırımın, sağlayacağı katma değer, istihdam edeceği per

sonel, önce ilimize sonra ülkemize şüphesiz büyük yarar 

sağlayacaktır. Yine tekrarlamakta fayda görmekteyim ki 

finansmanı ve kaynakların israf edilmemesi büyük önem 

taşımaktadır.
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Yaşanan ekonomik krizle birlikte gündemin ön sıralarına 

taşınan, her kesimin üzerinde farklı görüşler beyan ettiği 

yeni "Yatırım Teşvik Sistemi", 4 Haziran 2009 tarihinde 

yapılan basın toplantısıyla Başbakanımız tarafından ana 

hatları itibariyle kamuoyuna açıklanmıştır.

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi'nde ülkemizin, gelişmişlik en

deksi dikkate alınarak 4 bölgeye ayrıldığı görülmektedir. 

Bu ayrımda illerin, kurulacak Kalkınma Ajansları için yapı

lan sınıflandırmaya göre ayrıldığı tespit edilmiştir. Bu iti

barla Eskişehir TR 41 Bölgesi'nde Bursa ve Bilecik illeriyle 

birlikte değerlendirilerek, ülkenin en gelişmiş yöreleri için-

Neyi, niye teşvik ettiğimizin 
farkında mıyız?

Savaş M. ÖZAYDEMİR
Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

de mütalaa edilerek 1. Bölge kapsamına alınmıştır.

Bilindiği üzere gelişmişlik endeksine göre iller arasında 

sıralama yapılırken, çeşitli alanlara ait 50 ila 70 arasında 

sosyo-ekonomik değişken etkili olmaktadır. Ekonomik öl

çütte bunlardan sadece bir tanesidir. Eskişehir'de özellikle 

eğitim ve sağlık sektörünün gelişmiş olması, yaşam ka

litesinin ve beşeri sermayenin yüksek olması gelişmişlik 

endeksinde Eskişehir'i yukarılara taşımaktadır. Ancak teş

vik sistemi, ekonomik bir olay olmasının yanı sıra sosyo

ekonomik gelişmişliği arttırmaya yardımcı olmayı, illerin 

rekabetçilik özelliklerini de geliştirmeyi amaçlar. Netice

Yatırım teşvikleri ülkemizde 1960'lı yıllardan bu tarafa çeşitli biçimler ve yöntemlerle 
uygulanmakta olup, doğru biçimlerde ve bölgelerde uygulandığı zamanlar ciddi 

katkılar sağlayan bir mekanizmadır. Ancak teşvik sisteminde kamu otoritesinin neyi, 
niye ve neden desteklediğini iyi bilmesi, ayrıca firmalar, iller ve bölgeler arasında 

haksız rekabet ortamı yaratmaması gerekmektedir.

itibariyle böyle önemli bir desteği iller arasında dağıtırken, 

ekonomi dışındaki faktörlerle değerlendirerek bir sıralama 

yapıldığında haksızlıklar ortaya çıkmaktadır, ki Eskişehir'in 

1. Bölge'ye dahil edilmesini Eskişehir Sanayi Odası (ESO) 

olarak bizler bu kapsamda değerlendirmekteyiz.

Bu şekliyle uygulanması durumunda teşvik sistemi,

Eskişehir'e yerli veya yabancı yeni yatırımları çekme konu

sunda büyük bir sıkıntı yaratacaktır. Yeni sistemle birlikte 

teşvik kapsamında Eskişehir'de desteklenen ne kadar sek

tör varsa, aynı sektörlerin komşu illerimizde de ortalama 

iki katı oranında destekleniyor olması da çok manidar olup, 

açık bir şekilde iller ve firmalar arasında rekabeti bozucu
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bir uygulama olarak görülmektedir.

Getirilmesi planlanan yeni sistemle verilen teşviklere ve 

rekabet içinde bulunduğumuz diğer illere verilen teşvik

lere baktığımızda; özellikle il dışından gelecek sermayenin 

yapacağı sanayi yatırımları açısından Eskişehir'in önemli 

bir kayba uğrayacağı açıktır. Bu kapsamda Eskişehir'le 

sürekli aynı statüde olduğu belirtilen illerden, bölgesel 

ayrımda Denizli 2. Bölge'de, Konya, Gaziantep ve Kayseri 

ile yine kentimize sınırı olan 1,5 saatlik uzaklıktaki kom

şumuz Kütahya ve Afyon illeri ise 3. Bölge olarak değer

lendirilmiştir.

Burada rakamlarla örnekler vermek gerekirse; "Yatırıma 

Katkı Oranı" normal yatırımlarda Eskişehir'de yüzde 20 

iken aynı statüde değerlendirildiğimiz iller ile komşumuz 

olan illerde yüzde 40; büyük yatırımlarda Eskişehir'de yüz

de 30 iken yine diğer söz konusu illerde yüzde 50 olarak 

belirlenmiştir.

Eskişehir'de indirimli Kurumlar Vergisi oranı teşvik edilen 

yatırımlarda yüzde 10 olurken, aynı statüde değerlendiril

diğimiz iller ile komşumuz olan illerde bu oranın yüzde 4 

olarak uygulanacağı görülmektedir.

Diğer taraftan sigorta primi işveren payı desteği, 

Eskişehir'de yapılacak yatırımlarda 2 yıl süreyle uygulana

cak iken, aynı statüde değerlendirildiğimiz iller ile komşu

muz olan illerde 5 yıl süreyle uygulanacaktır.

Eskişehir ve Denizli kredili yatırımlarda faiz desteği (faiz 

indirimi) ve yatırım yeri tahsisi gibi teşvik unsurlarından 

yararlanamazken, aynı statüde değerlendirildiğimiz iller 

ile komşumuz olan illerde belli oranlarda bu teşviklerden 

yararlanacaktır.

Açıkçası ESO olarak gerek ihracat gerek yatırım sayısı açı

sından bir anlamda ekonomik değer olarak Eskişehir'den 

ileride olduğu iddia edilen illere daha fazla teşvik verilir

ken, Eskişehir'in bundan mahrum edilmesini anlamakta 

zorlanmaktayız. Diğer taraftan sektör seçimlerinde de iller 

arasında haksızlıklar yapıldığı görülmektedir. Bu noktada, 

Oda olarak uzun yıllardan beri üzerinde çalıştığımız "Ha

vacılık ve Savunma Sanayii", "Beyaz Eşya ve Yan Sanayii"
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ile ilimizde gelişmesi gereken "Turizm ve Termal Turizm" 

sektörlerinin Eskişehir bölgesi için teşvik kapsamına alın

maması bizi son derece üzmüştür. Şöyle ki; ESO olarak 

üzerinde çalıştığımız, ilimizdeki havacılık sanayii konusun

da üretim yapan yan sanayi firma sayısının arttırılması ve 

kümelenmenin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında bu 

sektörün bölge bazında teşvik edilen alanlara dahil edil

mesini beklerken, bu destekler Türkiye genelinde sadece 

Ankara ilindeki yatırımlara verilmiştir.

Türkiye'nin en önemli sanayi merkezlerinden biri olan 

Eskişehir'in sanayileşme tarihi içinde havacılık sanayiinin 

ayrı bir yeri bulunmaktadır. İlimizde kurulu bulunan 1. 

Hava İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığı aynı zaman

da ülkemizde havacılık sanayiinin başlangıç merkezi olma 

özelliğine de sahiptir.

Bunun yanında İnönü ilçemizdeki THK Planör Kampı, bu

güne kadar yüzlerce pilot ve uçak teknisyeni yetiştiren 

Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksek Okulu, 

yine havacılık sanayiine teknik eleman yetiştiren meslek 

liselerinin havacılık bölümleri ve ülkemizin en önemli hava

cılık sanayii kuruluşundan biri olan TUSAŞ Motor Sanayii, 

yabancı sermaye ile eşit paylarla ortaklık kuran ilk özel 

sektör havacılık sanayii yatırımı olan Alp Havacılık gibi ku

rum ve kuruluşlar Eskişehir için havacılık alanında dünya

da eşine zor rastlanır bir potansiyel oluşturmaktadır.

Aynı durum beyaz eşya sektörü için de geçerlidir. Eski

şehir OSB'de kurulu bulunan Arçelik Buzdolabı İşletmesi, 

Doruk Ev Gereçleri, ESCO ve ICF gibi markalaşmış firmalar 

ile bunlara yan sanayi olarak çalışan yaklaşık 100'e yakın 

firma makine, metal ve plastik sektörleri alanında hizmet 

vermektedirler. Son yıllarda büyük bir artış göstererek 1,7 

milyar dolara ulaşan Eskişehir sanayisinin ihracat rakamın

da özellikle bu iki sektörün çok önemli ve ciddi oranda payı 

bulunmaktadır.

Diğer taraftan ilimizde turizm sektörünün geliştirilmesi ve 

özellikle termal turizme yönelik girişimler yapılırken, otel 

(konaklama tesisleri) yatırımlarının yine teşvik dışı bıra

kılmasını (hemen hemen tüm bölgelerde desteklenirken) 

yine önemli bir kayıp olarak değerlendirmekteyiz. Sana
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yinin yanında Eskişehir, turizm ve termal su kaynakları 

açısından da çok zengin bir bölge konumundadır. Şehrimiz 

merkezinden bir akarsu geçen ve yine kent merkezinde 

termal su kaynağı bulunan nadir yerleşimlerden birisi

dir. Bu açıdan dünya ölçeğinde seçkin bir yeri olduğunu 

söylemek mümkündür. Bölgede çok eski çağlardan beri 

termal su kaynaklarının değerlendirildiği ve sağlık amaç

lı kullanıldığı bilinmektedir. İlimizin her yöresinde tarihi 

hamamlar ve kaplıcalar bulunması, konaklama ve sağlık 

turizmi yatırımları açısından ciddi bir potansiyel olduğunu 

göstermektedir.

Yatırım teşvikleri ülkemizde 1960'lı yıllardan bu tarafa 

çeşitli biçimler ve yöntemlerle uygulanmakta olup, doğru 

biçimlerde ve bölgelerde uygulandığı zamanlar ciddi kat

kılar sağlayan bir mekanizmadır. Ancak teşvik sisteminde 

kamu otoritesinin neyi, niye ve neden desteklediğini iyi 

bilmesi, ayrıca firmalar, iller ve bölgeler arasında haksız 

rekabet ortamı yaratmaması gerekmektedir.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan rakamlara göre ülkemiz 

ekonomik büyüklük bakımından dünyanın 17. büyük eko

nomisi olmakla birlikte, ileri teknoloji ürünlerinin ihracatı 

sıralamasında 55 ülke içinde 52. sırada bulunmaktadır. 

Dünya pazarına yaptığımız ileri teknoloji ürünleri ihraca

tından aldığımız pay ise sadece onbinde 2'dir. Açıklanan 

verilere göre 2001-2006 döneminde Türkiye'nin değer 

olarak ihracatı artarken, ileri teknoloji ürünleri ihracatının 

yılda ortalama yüzde 20 oranında gerilemekte olduğu da 

önemli bir gerçek olarak tespit edilmiştir.

Bu veriler ortada dururken, ülkemizin onbindeler düzeyin

deki ileri teknoloji ürünleri imalatını teşvik edip ihracatını 

daha da arttırmamız gerekirken, Eskişehir sanayii ihracatı 

içinde ileri teknoloji ürünü olarak sınıflandırılan havacılık 

sanayi ürünlerinin yüze 10'luk bir paya sahip olmasına 

karşın, sektörel teşviklerden yararlanamıyor olmasını an

lamakta gerçekten zorlanıyoruz.

Artık Türkiye olarak, ucuza üretip, pahalıya satın alan ülke konumundan muhakkak 
kurtulmamız gerekmektedir. Halen ihracatımızla tonlarca ürün ya da binlerce tekstil 

ürünü satıp, kazandıklarımızla sadece birkaç cep telefonu, bir bilgisayar ya da gelişmiş 
bir mikro işlemci alabiliyorsak bir yerlerde hata yapıyoruz demektir.

Bu örnekte de görüldüğü üzere Eskişehir'in ve benzeri il

lerimizin rekabetçi yönünü daha da arttırmamız ve bunları 

teşviklerle daha da öne çıkarmamız gerekirken bizlerin 

önüne engeller çıkarılması, Eskişehir'de yatırım yapanların 

ve yapacak olanların çok az teşvik alacak olması izahı zor 

bir durumdur. Eskişehir'i global rekabette öne çıkarmanın, 

Türkiye'ye de büyük fayda sağlayacağı asla unutulmama

lıdır.

Artık Türkiye olarak, ucuza üretip, pahalıya satın alan ülke 

konumundan muhakkak kurtulmamız gerekmektedir. Ha

len ihracatımızla tonlarca ürün ya da binlerce tekstil ürünü 

satıp, kazandıklarımızla sadece birkaç cep telefonu, bir bil

gisayar ya da gelişmiş bir mikro işlemci alabiliyorsak bir 

yerlerde hata yapıyoruz; doğru sektörleri, doğru yerlerde 

teşvik etmiyoruz ve ülke olarak innovasyona yeterince 

önem vermiyoruz demektir.

Bu kısır döngüden kurtuluşun tek çaresi ise sanayiden 

ticarete, turizmden diğer hizmet sektörlerine kadar her 

alanda geleceğe odaklı, doğru konumlandırılmış, ileri tek

nolojileri öne çıkaran ve iller arasında rekabeti bozmayan 

bir yatırım teşvik sisteminin hayata geçirilmesidir.

Sonuç olarak, yeni yatırım teşvik sisteminde iller arasın

da rekabeti bozucu nitelikte uygulamalar olduğu görül

mektedir. Bu şekliyle teşvik sistemi Eskişehir'in ekonomik 

gelişmesine ve zenginleşmesine katkı sağlamayacak ve 

rekabet gücünü olumsuz bir şekilde etkileyecek nitelikte

dir. Bu yeni teşvik sisteminin yasal düzenlemeleri henüz 

yapılmamıştır. Bu düzenlemelerin yapılacağı süreçte mağ

duriyetimizin giderilmesi konusunda ESO olarak çabaları

mız sürecektir. Kamu otoritesinden isteğimiz sektörel ve 

bölgesel teşvik konusundaki kriterleri, Odaların görüşleri 

ve istekleri çerçevesinde yeniden şekillendirmesidir.
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İçinde bulunduğumuz koşullarda 
mevcut yatırımlar ve istihdam risk

altındadır

C. Tanıl KÜÇÜK
İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Hükümetimizin açıkladığı yeni teşvik ve istihdam paketini 

olumlu bir gelişme olarak değerlendirmekteyiz. Özellikle, 

teşviklerin bölgesel ve sektörel olması ve yatırım indiri

minin "indirimli kurumlar vergisi" şeklinde yeniden uygu

lamaya konmasını göz önüne aldığımızda, paketin, genel 

çerçeve itibariyle, Odamızın önerileri ile örtüştüğünü söy

leyebiliriz. Bunun yanında, eksik olarak değerlendirdiğimiz 

taraflar da bulunmaktadır. Örneğin, ülkemizin çok ihtiyaç 

duyduğu, büyük ölçekli yatırımların 12 sektörle kısıtlan

ması yerine, bölge farkı gözetilmeksizin, tüm sektörlerde

desteklenmesi gerekirdi. Üretimin vazgeçilmez girdisi olan 

enerji ile ilgili bir destek unsurunun bulunmaması kana

atimizce önemli bir eksikliktir. Organize Sanayi Bölgele

rine yönelik özel bir teşvik unsurunun yer almaması bir 

diğer eksikliktir. Teşviklerden faydalanabilmek için 2010 

yılı sonuna kadar yatırıma başlanması zorunlu kılınmıştır. 

İçinde bulunduğumuz kriz koşullarının, yatırım kararı ve 

finansmanını ne kadar zorlaştırdığı düşünüldüğünde, süre 

limitinin önemli bir kısıtlama olduğu ortadadır. Ayrıca, uy

gulamaya yönelik prosedürlerin, yatırımcıların tek bir ku-

Getirilen teşviklerin çoğu orta ve uzun vadede sonuç verecek ve ekonomiye geri dö

nüşleri zaman alacak türden önlemlerdir. Ekonomide filizlenmek üzere olan iyiye gidiş 

ivmesini hızlandırabilmek için doğrudan krizle mücadeleye yönelik önlemlere de ağırlık 

verilmesi gerekmektedir.

rumla muhatap olacağı şekilde belirlenmesi ve tüm uygu

lamanın bu kurum tarafından yürütülmesi gerekirdi. Diğer 

taraftan, yıllık enflasyonun yüzde 8, mevduat faizlerinin 

yüzde 10-11, borçlanma faizlerinin ise yüzde 20-22 dü

zeylerinde olduğu ülkemiz ekonomik ortamında, yüzde

5'lik faiz indirimi yetersizdir. Kaldı ki faiz indirimi uygula

ması en son 2006 yılında yayımlanan teşvik sistemi içinde 

de yer almasına rağmen kaynak yetersizliği gerekçesi ile 

uygulamaya geçememiştir. Eksikleri bir tarafa bırakacak 

olursak -ki eksiklere dikkat çekmekteki amacımız, yol boyu
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bu eksiklerin giderilmesine, uygulamanın daha iyi sonuç 

vermesine katkıda bulunabilmektir- böyle bir paketin açıl

ması önemlidir, olumludur. Teşvikler ve istihdama yönelik 

getirilen yeniliklerin, bugüne kadar açıklananlar arasında 

en kapsamlısı olduğu tartışmasızdır. Paketin moral etkisi 

ayrıca çok önemlidir. Yarattığı psikolojik etki, ekonomiyi 

olumlu etkileyecektir. Ancak, kabul edileceği üzere, geti

rilen teşviklerin çoğu orta ve uzun vadede sonuç vere

cek ve ekonomiye geri dönüşleri zaman alacak türden 

önlemlerdir. Ekonomide filizlenmek üzere olan iyiye gidiş 

ivmesini hızlandırabilmek için doğrudan krizle mücadele

ye yönelik önlemlere de ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

Yatırımların devam etmesi çok önemlidir ama içinde bu

lunduğumuz koşullarda mevcut yatırımlar ve istihdam

risk altındadır. Mevcut işletmeleri desteklemeye yönelik 

ilave önlemlerin de acilen devreye girmesi gerekmektedir. 

Öncelikle, paketin Türkiye genelinde yaratacağı olumlu 

etki, dolaylı olarak İstanbul' u da olumlu etkileyecektir. 

Ancak, şunu ifade etmeliyiz ki yeni teşvik paketinde İstan

bul, 1. Bölge içinde yer almaktadır. Dolayısıyla, İstanbul'da 

yeni yatırım yapmayı planlayan sanayici, getirilen teşvik

lerden en az derecede yararlanabilecektir. Bu çerçevede 

bizler, İstanbul Sanayi Odası olarak, sanayimizin büyük 

bölümünü oluşturan ve krizin olumsuz etkilerini şiddetle 

hisseden, İstanbullu sanayicilerimizin mağduriyetini telafi 

edecek, ilave uygulamaların yer almamasını önemli bir ek

siklik olarak değerlendirmekteyiz.
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Hükümetin desteklerinin rüzgarını 
arkamıza alarak elimizden gelen 

çabayı göstermek zorundayız

Nureddin OKANDAN
Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı

Hükümet'in açıklamış olduğu yeni teşvik paketinin doğru 
bir karar olduğunu ve Türkiye'nin gelişmişlik endeksine 
göre dört bölgeye ayrılarak farklı oranlarda desteklen
mesini genel olarak olumlu bulduğumuzu ifade edebiliriz. 
Ancak sektörler konusuna baktığımızda eksikliklerin oldu
ğunu gözlemliyoruz. Bunların da önümüzdeki günlerde 
açıklanacak tebliğ ve yönetmeliklerle açığa kavuşturula
cağını zannediyorum. Çünkü bizim illerimiz ve sektörleri
miz arasında çok yoğun rekabetle mücadele edenlerimiz 
vardır.

Dünyada oluşan ekonomik krizden çıkış noktasında yeni 
teşvik paketi ile birlikte yeni istihdam paketinin açıklan
mış olması, ülkemiz ekonomik hayatının canlanmasına se

bep olacaktır. Bu paketler ülkemiz ekonomisinin önümüz
deki günlerde takip edeceği sanayi stratejisinde önemli 
rol oynayacaktır. Hem yurtiçindeki yatırımcılarımız hem de 
yurtdışından bölgemize çekeceğimiz yatırımcılar için yeni 
bir başlangıç olacaktır.

Biz her yıl en az 800.000 kişiye istihdam sağlamak zo
rundayız. Bunun için de yılda en az yüzde 6-7 büyüme 
rakamlarını yakalamamız gerekir. Aksi takdirde ülkemizin 
en önemli sorunu olan işsizlik konusunda arzu etmediği
miz sorunlarla karşılaşabiliriz. Ülkemizin dünyanın ilk 10 
ekonomisi sıralamasında yer alması için biz özel sektör 
olarak Hükümet'in desteklerinin rüzgarını arkamıza alarak 
elimizden gelen çabayı göstermek zorundayız.

Kayseri Sanayi Odası olarak yeni dönemde neler yapabileceğimiz ve girişimcilerimizi hangi 
sektörlere göre yönlendirebileceğimizin çabası içerisinde olacağız. Bu dönemde yatırımcıla

rımızı fizibilitesi doğru yapılmış yatırımlara kanalize etmeye çalışacağız.

Kayseri daha önceki dönemde etrafı komple 5084 sayılı 
teşvikle desteklenmiş iller tarafından çevrili idi. Yeni dö
nemde 3. Bölge'de yer almamız ve Kayseri Sanayi Oda
sı olarak teşvik ve istihdamla ilgili olarak Hükümet'e ve 
ekonomi yönetimine sunduğumuz raporlara göre, talep
lerimizin çoğunluğunun değerlendirilmeye alınmış olması 
bizi mutlu etmiştir.

Biz Kayseri olarak ticari hayattaki birikimlerimizi ve başa
rılarımızı sanayiye aktarabilmiş dürüst, çalışkan ve dina
mik bir yapıya sahip girişimcilerin bulunduğu bir şehiriz. 
Dolayısıyla ailemize, şehrimize, bölgemize ve ülkemize 
karşı sorumluluklarımızı biliyoruz. Kayseri'de sanayileş
menin temellerinin çok eskiden atılmış olmasına rağmen 
1983'ten sonra bu süreç hızlanmış ve "Organize Sana

yi Bölgeleri"nin kurulması gerçekleşmiştir. Her şeyden 
önemlisi üretim kültürü oluşmuştur. Kayseri Sanayi Odası 
olarak yeni dönemde neler yapabileceğimiz ve girişimcile
rimizi hangi sektörlere göre yönlendirebileceğimizin çabası 
içerisinde olacağız. Bu dönemde yatırımcılarımızı fizibilite
si doğru yapılmış yatırımlara kanalize etmeye çalışacağız. 
Kayseri'ye dışarıdan gelecek yatırımcılara da kucak açacak 
ve Belediyelerimiz, kamu kurumlarımız ve sivil toplum 
kuruluşlarımızla ortak hareket etme kültürümüzle onlara 
ev sahipliği yapacağız. Bölgemizde yatırım yapacakların 
pişman olmayacaklarını, yetişmiş eleman gücümüzden 
faydalanacaklarını ve rekabet şanslarının yükseleceğini 
belirtmek isterim. Kayseri Türkiye'nin üretim üssüdür ve 
olmaya devam edecektir.
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Yeni teşvik sistemi sektörels
MM • « >  « >  M |  MMgelişmeyi öngörmesi nedeniyle 

fırsat yaratıcıdır

Yeni Teşvik Sistemi genel olarak Bölgemiz açısından 
memnuniyet ile karşılanmıştır. Sistem bölgesel farklılıkları 
gözetmesi, sektörel gelişmeyi öngörmesi ve rekabetçiliğe 
imkan tanıması açısından fırsat yaratıcı olarak değerlen
dirilmiştir. Birinci bölgede yer alan ilimizde otomotiv ve 
otomotiv yan sanayi, elektronik, ilaç ve yüksek teknolojiyi 
içeren makine yatırımları gibi önemli yatırımların sektörel 
olarak teşvik edilmesi, 2004 yılında belirlenen Kent Viz
yonu "Yaşanan ve Yaşatan Sanayi Kenti Kocaeli" ve 2007 
yılında belirlenen Sanayi Vizyonu "Hareketlilik Yenileşim 
Körfezi" ile de örtüşmektedir. Özellikle bölgemizde yoğun 
olarak faaliyet gösteren, çevreci ve yüksek katma değer 
yaratan otomotiv ve otomotiv yan sanayinin desteklen
mesi bu sektörün daha da gelişmesini sağlayacaktır. Ko
caeli bu sektördeki açılımlar ile gelecekte savunma sanayii

Ayhan ZEYTİNOĞLU
Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

açısından gerek insan kaynakları gerekse fiziki ortam ve 
teknoloji açısından uygun bir ortam olarak yeşerecektir. 

Kocaeli, Türkiye'nin yüzölçümü olarak en küçük altıncı ili ol
masına rağmen, ülke imalat sanayiinin yüzde 13'ünü kar
şılamaktadır. Kent özellikle kimya ve otomotiv konusunda 
çok gelişmiştir; ülke kimya sanayiinin yüzde 27'si ve araç 
üretiminin yüzde 34,5'ini karşılar duruma gelmiştir. Ayrıca 
bölgede bulunan Kocaeli Serbest Bölgesi'nde gemi inşa 
sanayii ve 3 teknoparkta ise bilgi teknolojilerinde büyük 
gelişmeler yaşanmaktadır.

Kocaeli'ndeki bu büyük sanayi potansiyeli, sanayinin disip
line olması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bugün Kocaeli'nde 
7'si aktif 12 adet Organize Sanayi Bölgesi, 2 Serbest Böl
ge ve 3 adet Teknopark bulunmaktadır.

Yeni Teşvik Sisteminde, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önleyen, kentleşmeyi 
yönlendiren ve elimizdeki kaynakları en etkin biçimde kullanmayı sağlayan gelişmiş 
bölgelerdeki Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili yeterince özendirme mevcut değildir.

Yeni Teşvik Sistemi'nde, çarpık sanayileşme ve çevre so
runlarını önleyen, kentleşmeyi yönlendiren ve elimizdeki 
kaynakları en etkin biçimde kullanmayı sağlayan gelişmiş 
bölgelerdeki Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili yeterince 
özendirme mevcut değildir. Bölgemizde faaliyet gösteren 
sanayi kuruluşları; deprem, üretim alanlarının genişlemeye 
el vermemesi ve belediyeler tarafından hazırlanan Nazım 
İmar Planlarında üretim alanlarının ticari alan olarak belir
lenmesi gibi sebepler ile taşınmak istemektedirler. Yuka
rıda da bahsettiğim gibi Kocaeli'nde bugün 7'si aktif 12 
Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Yerlerini değiştir
mek isteyen sanayi kuruluşları da kalıcı olmaları ve altyapı

olanakları nedeni ile bu bölgelere taşınmak istemektedir
ler. İlimizdeki Organize Sanayi Bölgelerinin de bu taşınma
yı özendirecek biçimde desteklenmesi gerekmektedir.

Ayrıca son iki yılda yatırım yaparak ekonomiye ve istihda
ma katkı yapmış firmaların, Yeni Teşvik Sistemi'ne göre 
teşvik edilen sektörler kapsamında faydalanmalarının 
sağlanması ve uzun süredir faaliyet göstererek ekono
miye katkı yapan, teşvik kapsamında yer almayan ildeki 
diğer sektörlerin de modernizasyon, teknolojik uyum ve 
rekabet edebilmelerine yönelik çalışmalar da destek bul
malıdır.
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Yeni teşvik sistemi bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesine ilişkin

önemli bir adım

Tahir BUYUKHELVACIGİL
Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Öncelikle şunu belirtmekte yarar var ki; açıklanan teşvik 

paketi ile ilgili olarak yapılan çalışmanın niteliği bir teş

vik paketinden daha çok bir kalkınma programı ve buna 

bağlı olarak yatırım ve büyüme stratejisi olarak bakmak 

gerekiyor. Nitekim bölgesel, il temelli ve faaliyet odaklı 

bu çalışmanın bir bütün olarak ele alınması teşvik kavra

mının bir araç olarak değerlendirilmesini ortaya koyuyor. 

Bu bağlamda açıklanan paketi, uzun süredir tartışılan ve 

çözüm aranan bölgeler arası dengesizliğin giderilmesine 

ilişkin önemli bir adım olarak değerlendirmek lazım. Durum

bu açıdan değerlendirildiğinde uygulamanın iki boyutu ol

duğunu görmek gerekiyor. Bir tanesi az önce söz etmiş 

olduğum bakış açısı diğeri ise kriz süreci içerisinde yer 

alan bir çözüm önerisi olarak yatırım ve nakit daralmanın 

ortadan kalkmasının sağlanması. Özel sektörün bu sürece 

cevap vereceğini, kısa ve orta vadede yatırım sürecinin 

olumlu bir eğilime gireceğini umuyorum. Nitekim paketin 

içeriği incelendiğinde vergi indiriminden yatırım kolaylı

ğına değin birçok enstrümanın kullanılması bu umudun 

artmasına ve olumlu tepkinin doğmasına neden olacaktır.

Yapılan bu çalışma ile Türkiye'nin yatırım anlayışı, bölgesel dengenin sağlanması ve 

rekabetçilik sürecinin yönetilmesi adına etkin ve doğru bir adım olarak ele alınmalıdır.

Ayrıca uygulanan kolaylıklarla geri kalmış bölgelere canlı

lık getirmesi ve istihdamdaki sıkıntılı sürece önemli katkı

lar sağlaması dikkat çekicidir.

Bütün bunlar, kalkınma önceliklerinin doğru olarak belir

lenmesi ile bölgeler ve iller arasındaki rekabet sürecinin 

doğru tanımlanmasına da neden olacaktır. Böylece yatı

rım ve gelişme, illerin kendi yetkinliklerine uygun olarak

tanımlanırken, rekabetçi olabilmenin çok önemli gereği 

olan temel yeteneklerin belirlenmesi ile süreç daha doğru 

biçimde yönetilebilecektir. Yatırım kaynaklarının özel ve 

kamu bağlamında yönetilmesinde önemli bir gösterge 

olan bu anlayış, sadece bölgesel bir haritalama çalışmasın

dan daha öte uluslararası pazarda etkin bir rekabet anla

yışına doğru, anlamlı ve hızlı biçimde cevap verebilmenin 

gereği olarak ele alınmalıdır.
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Belirtmek gerekir ki; yapılan bu çalışma ile Türkiye'nin ya

tırım anlayışı, bölgesel dengenin sağlanması ve rekabet- 

çilik sürecinin yönetilmesi adına etkin ve doğru bir adım 

olarak ele alınmalıdır.

Konya'nın sahip olduğu avantajların bu paket kapsamın

da daha belirgin olduğunu görmek yanlış olmayacaktır. 

Gıda, tarım ve tarıma dayalı sanayi gibi bilinen ve bek

lenen alanların yanı sıra; bir süredir kümelenme kapsa

mında çalıştığımız otomotiv yan sanayi ve makine ima

lat sanayiinin teşvik kapsamına girmesi, ayrıca bölgesel 

bağlamda sahip olduğumuz çeşitliliğin eğitim, sağlık gibi 

yeni alanlarla desteklenmesi önemli bir avantaj dizini ola

rak değerlendirilmelidir. Eğitim konusunda özellikle vakıf 

üniversitelerinin bu kapsamda yeni yatırımlar ile bölgeye 

gelmesi Konya'nın bir üniversiteler şehri olma özelliğini 

hızlandıracakken, bölgenin var olan turizm potansiyeli bu 

alanda sağlanan teşvik politikası ile yükselen bir trende 

girebilecektir.

Büyüyen bir bölgenin birçok rekabet aracı ile yoluna 

hızlı bir biçimde devam etmesi, kendine özgü farklılık ve 

çeşitlilik ile özel bir konuma sahip olması, bu paket ile 

önemli ölçüde örtüşmektedir. Önümüzdeki yıllarda yeni 

yatırımlar ile lojistik konusunda sağlanacak avantajlar 

ile bu çeşitliliğin bölgesel rekabet gücünü arttırması 

sayesinde uluslararası alanda da çok daha önemli bir hale 

gelmesi mümkün olacaktır.

Konya'nın sahip olduğu geleneksel ve büyüyen sektörle

rin yanı sıra yeni sektörler ile bölgenin desteklenmesi bu 

bağlamda önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Konya'da 80 değişik sektörde üretim yapılmaktadır. Kon

ya Sanayi Odası'nın son bir yıl içinde Konya'daki sanayi 

sektörleri üzerinde yapmış olduğu araştırmada, ilde 12 

sektörün ön plana çıktığı görülmüştür.

Bu sektörler şunlardır; makine ve teçhizat imalat sanayi, 

otomotiv yan sanayi, ana metal sanayi, gıda ürünleri ve 

içecek imalat sanayi, mobilya imalat sanayi, deri ve deri 

ürünleri imalat sanayi, plastik ve kauçuk ürünleri imalatı, 

tekstil ve tekstil ürünleri imalat sanayi, ağaç ürünleri ima

lat sanayi, kağıt ve kağıt ürünleri imalat sanayi, metalik 

olmayan diğer mineral ürünler imalat sanayi ve fabrikas

yon metal ürünler imalat sanayi.

Bu bağlamda nitekim yatırıma değer bir şehir olduğu daha 

önce uluslararası alanda onaylanmış olan şehrimizin, bu 

paket ile bu onayı ulusal ve uluslararası alanda bir kere 

daha gündeme taşıması doğal bir gelişme olarak yaşana

caktır. Ayrıca ana metal, döküm ve ahşap mobilya sektör

leri bölgesel anlamda önemli bir birikime, deneyime sahip 

ve diğer sektörlerin gelişiminde rol oynayan alanlar olarak 

dikkat çekmektedir.
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Ankara Sanayi Odası 46. Yıl Ödül Töreni ve

Ankara Sanayi Odası'nın 46. kuruluş yıldönümünde "46. 

Yıl Ödül Töreni" ve "ASO I. OSB'de Yer Alan 26 Firmanın 

Açılış Töreni" ASO I. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan 

Serdar Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının yeni fabrika 

binasında gerçekleştirildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçek

leşen törende, hayatta olan Odamız Kurucu meclis üye

lerine "Onur Ödülü", üyelerimize, Orta Anadolu İhracatçı 

Birlikleri'nin 2008 yılı verileri baz alınarak "İhracat Ödülleri" 

ve "KOBİ İhracat Ödülleri", Sosyal Güvenlik Kurumu verileri 

baz alınarak 2008 yılında istihdamını yüzde 50 ve üzerin

de artıran üyelerimize "İstihdam Artışı Ödülleri" ve Patent 

Enstitüsü 2008 yılı verileri baz alınarak "İnovasyon Ödül

leri" verildi. Ödüller Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve 

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir tarafından 

firma yetkililerine verildi.
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ASO 1. OSB 26 Fabrika Açılısı

Ödül töreninin ardından, ASO I. OSB 4. kısımda yer alan 

26 fabrikanın açılışı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve 

katılan Bakanlarımız ile firma sahipleri tarafından toplu 

olarak gerçekleştirildi. Törene; Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan'ın yanı sıra; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım

cıları Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Ali Babacan, Devlet Bakanı 

Hayati Yazıcı, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Sanayi ve Tica

ret Bakanı Nihat Ergün, Ankara Valisi Kemal Önal, Ankara 

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Almanya Fe

deral Cumhuriyeti Büyükelçisi Dr. Eckart Cuntz, Sanayi ve 

Ticaret eski Bakanı Ali Coşkun, Savunma Sanayi Müsteşar 

Yardımcısı Eyüp Şenol Ömeroğlu, Eximbank Genel Müdürü 

Ahmet Kılıçoğlu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Böl

geleri ve Siteleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, Sincan 

Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve çok sayıda ASO üyesi 

sanayici ve işadamları katıldı.



Başbakan 
Recep Tayyip ERDOĞAN

Törende konuşma yapan Başbakan Tayyip Erdoğan, bü

tün dünyanın küresel krizin izlerini taşıdığı bir dönemde 

Türkiye'de yatırımların hız kesmeden devam ettiğini gör

menin memnuniyetlerini daha da arttırdığını söyledi. Açılı

şını yaptıkları fabrikaların ülkeye ve millete hayırlı olmasını 

dileyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu yatırımları gerçekleştiren bütün işadamlarımızı yürek

ten kutluyorum. Ülkem, milletim adına şükranlarımı sunu

yorum. ASO, yapılan bu açılışlarla birlikte başarıyı da taltif 

ediyor. Zira marifet, iltifata tabidir. İşadamlarımıza hak 

ettikleri ödüllerini veriyor. Ankara, özellikle son dönemde 

memur, ticaret, tarım kenti kimliğinden sıyrılıp, bir sanayi 

kenti kimliğine de bürünmeye başladı. Yeni açılan organize 

sanayi bölgeleriyle, yeni açılan fabrikalarıyla, işletmeleriyle 

Ankara artık hizmet üretiyor, değer üretiyor, emek üreti

yor, istihdam üretiyor.

Ankara'yı takım elbisenin, kravatın, devlet dairelerinin 

oluşturduğu gri rengin hakimiyetinden kurtardıkları, her 

boyutuyla gerçek büyük bir şehre, örnek bir başkente dö

nüştürdükleri için sanayicilerimize, işadamlarımıza ayrıca 

teşekkür ediyorum."

Ülkenin, ihtiyacının böyle bir motivasyon, heyecan ve
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dinamizm olduğunu kaydeden Erdoğan, açılışı yapılan iş

letmelerin her birinin Ankara ve ülke ekonomisine önemli 

katkılar sağlayacağını, istihdam konusunda da başkent 

için ciddi imkan oluşturacağını kaydetti. "Bu açılışlar, yatı

rımımızın, girişimcimizin öz güveninin ne kadar yüksek ol

duğunun, geleceğe karamsarlıkla değil, umut ile heyecan 

ile baktığının en büyük ispatıdır." diyen Erdoğan konuş

masında açıklanan teşvik paketine de değindi. Bu paketin 

"Türkiye Cumhuriyeti'nin en kapsamlı teşvik paketi" oldu

ğunu vurgulayan Başbakan Erdoğan, bu paketin dışında 

istihdam ve KOBİ kredi paketini de açıkladıklarını hatırlattı. 

Kurumlar Vergisi'ni indirerek, SSK primi işveren hissesini 

karşılayarak, faiz desteği sağlayarak, yatırım yeri tahsis 

ederek, KDV istisnası ve Gümrük Vergisi muafiyeti geti

rerek, sektör ve bölge bazında yatırımları teşvik ettiklerini 

dile getiren Erdoğan şöyle konuştu;

"Her bölgeyi, her sektörü, her şehri, her yatırımcıyı yüzde 

yüz tatmin etmek, memnun etmek elbette mümkün de

ğil. Ancak son derece kapsamlı ve adil bir teşvik sistemini 

uygulamaya başladık. Evet, Ankara 1. Bölge'de ama bu, 

Ankara'nın teşviklerden uzak kalacağı anlamına gelmiyor. 

1. Bölge'de yer alan Ankara'da ağırlıklı olarak motorlu kara
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taşıtları ile yan sanayi, elektronik, ilaç, makine imalat, tıbbi, 

hassas ve optik alet yatırımları gibi ileri teknoloji gerek

tiren yatırımları destekleyeceğiz. 2010 yılı sonuna kadar 

Ankara'da yatırım yapan girişimcilerimize yatırım yeri tah

sisi yapıyor, Kurumlar Vergisi'ni 10 oranına indiriyor, SSK 

işveren hissesi desteğini 2 yıl süreyle Hazine olarak biz 

karşılıyoruz. Gerek büyük proje yatırımlarıyla gerek böl

gesel sektör teşvikleriyle Ankara'da yeni yatırımlar da bu 

teşviklerden yararlanacaktır.

Ben inanıyorum ki bu yeni açıkladığımız paketler Gazi- 

antep'e, Adıyaman'a, Yozgat'a, Samsun'a, Kocaeli'ne fayda 

sağlayacağı kadar Ankara'ya da fayda sağlayacaktır. An

karalı sanayicilerimizin, girişimcilerimizin bu fırsatı en iyi 

şekilde değerlendireceklerine inanıyorum."

Süreç içinde eksiklikler, noksanlar tespit edildiğinde bun

ları telafi yoluna gidileceğini kaydeden Erdoğan, teşvik 

paketinin hazırlanma sürecinde olduğu gibi uygulanması 

aşamasında da ilgili kesimlerin katkılarını ve önerilerini dik

kate alacaklarını ve tam bir müzakere içinde olacaklarını 

söyledi.

"Biz hesabını, kitabını titizlikle yapan, ekonomi ile ilgili 

konularda toplumun her kesimi ile işbirliği içinde hareket 

eden bir iktidarız." diyen Erdoğan, açıklanan paketin mali

yetinin de hesaplandığını, kamuya oluşturacağı yüklerle il

gili gerçekçi tahminlerin yapıldığını ve paketlerin kamunun 

üzerine kaldıramayacağı yükler yüklemeyeceğini vurgula-
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yarak bundan sonra da ekonomiyi sağlam temeller üzerin

de yükseltmeye devam edeceklerini dile getirdi.

En büyük gücü milletten, en büyük desteği de girişim

cilerden aldıklarını söyleyen Başbakan Erdoğan, küresel 

krize de değindi. Küresel ölçekte yaşanan krizin, gelişmiş 

ekonomilerin kendilerini üretim ve tüketim alışkanlıkları 

noktasında da esaslı bir muhasebeye çekmeleri gerektiği

ni açıkça ortaya koyduğunu dile getiren Erdoğan sözlerini 

şöyle sürdürdü;

"Sınırsız bir kar hırsının, sınırsız bir harcama lüksünün, ne 

pahasına olursa olsun kazanma arzusunun insani olmadığı 

gibi, sürdürülebilir de olmadığı bu krizle bir kez daha ortaya 

çıktı. Ancak ortaya çıkan sonuçlar bakımından bizim de çok 

düşünmemiz gerektiği aşikardır. Bugün burada çalıştırdığı 

işçi sayısını bir yılda iki-üç kat arttıran firmalarımız var. Kri

ze rağmen, işçi çıkarmak bir yana, daha fazla insanımıza iş 

sağlamayı başarmış firmalarımız var.

Öte yandan krizi bahane ederek, krizle hiçbir alakası olma

dığı halde, işçileri sokağa terk eden firmalar olduğunu, krizi 

bahane ederek kredi musluklarını kısan, faizlerini indirme

yen bankalar olduğunu da ne yazık ki görüyoruz. Yapılan

lar yasal olabilir, yapılanlar kitaba uygun da olabilir ancak 

ortada ahlaki bir sorunun, etik bir sorunun var olduğu da 

gizlenemez bir gerçektir. Krizi bir fırsat bilerek, bunu gayri 

insani yöntemlerle kişisel ranta dönüştürmeye çalışanlar, 

kriz sonrasında bu yöntemlerinin bedelini mutlaka ödeye



cektir. Kara günde dostluğunu ihsar etmeyenler, iyi günde 

de o eski dostlarını yanlarında bulamayacaklardır."

Küresel krizin etkilerini, gelişmiş ülkeler kadar hissetme

diklerini ifade eden Erdoğan, Hükümet olarak alınan ted

birlerle sanayiciyi, üreticiyi ve ihracatçıyı desteklediklerini, 

özellikle istihdam konusunda, kısa çalışma ödeneği, prim 

desteği gibi formüllerle firmaların yanında olduklarını kay

detti.

"Bu kriz mutlaka geride kalacak." diyen Erdoğan, Türkiye'nin 

de bu krizin etkilerini sileceğini, büyümenin yeniden hız 

kazanacağını ve ekonominin normalleşeceğini vurguladı. 

Konuşmasını "Krizde asıl fırsatı, yatırımları sürdürmek, is

tihdamı muhafaza etmek oluşturacaktır. Yatırım ve üretim 

noktasında kriz sürecince sabır gösterenlerin, kriz sonrası 

dönemde bir adım önde olacaklarına doğrusu ben yürek

ten inanıyorum." diyerek noktalayan Erdoğan, 23 fabrika

nın toplu açılışını Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları 

Bülent Arınç, Cemil Çiçek ve Ali Babacan, Devlet Bakanı 

Hayati Yazıcı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ve 

İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile birlikte yaptı.

Açılışı yapılan fabrikaların hayırlı olmasını dileyen Başba

kan Tayyip Erdoğan 46 sanayiciye ödüllerini verdi.
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ASO Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurettin ÖZDEBİR

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan'ın katıldığı ASO 46. Yıl Ödül Töreni ve ASO 1. Or

ganize Sanayi Bölgesi'nde yer alan 26 fabrikanın açılış tö

reninde yaptığı konuşmada açılan 26 fabrikada 5 bin 500 

kişinin istihdam edildiğini, yıllık cirolarının 550 milyon do

lar, ihracat tutarının ise yıllık 150 milyon dolar olduğunu 

belirtti. 26 fabrikanın toplam yatırım tutarının 250 milyon 

dolar olduğunu ifade eden Özdebir, yakın zamanda 9 yeni 

fabrikanın daha açılacağını söyledi.

Özdebir, teşvik yasasına da değinerek devam etmekte 

olan birçok yatırımın bulunduğu ve kriz ortamında bile 

büyük fedakarlıklara katlanıp yüksek riskler alarak yatı

rım yapan girişimcileri mağdur etmemek için, devam eden 

yatırımlara teşviklerin getirilmesinin yerinde olacağını 

kaydetti. Teşvik sistemi oluşturulurken, sosyo-ekonomik 

gelişmişlik endeksinin temel alındığını hatırlatan Özdebir, 

özellikle 3. Bölge'de yer alan bazı illerin sanayileşmede 

çok ciddi mesafe aldığını, bu durumun 1. Bölge'de kalan 

iller için haksız rekabete neden olacağını belirtti. Özdebir, 

"Herkesi memnun edecek bir sıralama yapmanın mümkün 

olmadığını takdir ediyoruz ama özellikle 3. Bölge'de yer 

alan bazı illerimiz sanayileşmede çok ciddi mesafeler al-
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mışlardır. Bu durum, 1. Bölge'de yer alan iller için haksız 

rekabete neden olacaktır. Sosyo-ekonomik gelişmişlik 

sıralamasında Bakanlar Kurulu'nun yetkisini kullanarak 

özellikle 3. Bölge'de yer alan bazı illerin sıralamasının göz

den geçirilmesini takdirlerinize sunuyoruz." dedi.

Sanayi üretiminde, geçen yılın Ağustos ayında başlayan 

düşüşün hız kesmekle birlikte devam ettiğini kaydeden 

Özdebir, üretimdeki düşüşün her sektörde aynı olmadı

ğını, yatırım malı imalatındaki düşüşün tüm diğer sektör

lerden çok daha fazla olduğunu söyledi. Açıklanan teşvik 

sisteminin yatırım malları üreten sektörleri etkilemesinin 

zaman alacağını belirten Özdebir, bu sektörleri kurtarmak 

ve üretim kapasitelerini korumak için 2009 yılında alınan 

yatırım mallarına yüzde 100 indirimi veya hızlandırılmış 

amortisman getirilmesi önerilerini tekrarladı. Bu yapıldığı 

takdirde kriz nedeniyle ertelenmiş yatırım kararlarının öne 

çekileceğini ve yatırım harcamalarındaki artışın, talepteki 

ve istihdamdaki kaybı frenleyerek ekonominin toparlan

masına yardımcı olacağını kaydeden Özdebir, sermaye 

malı üretiminin büyük önem taşıdığı Ankara sanayisine de 

çok olumlu bir katkı sağlayacağını dile getirdi.

Açıklanan teşvik sisteminin birçok olumlu unsuru taşıdı

ğını belirten Özdebir, "Ancak, bu teşvik sisteminden bek

lenen faydanın sağlanması için ikincil mevzuatın da hızla 

çıkarılması gerekli." dedi.



Nurettin Özdebir, Ankara'nın Türkiye'nin traktör, iş 

makineleri, makine ve teçhizat üretim üssü olduğu

nu söyleyerek traktörde hurda indirimi ya da benzer 

bir uygulamanın da Ankara sanayisine çok büyük bir 

katkısı olacağını ifade ederek "Kamu alımlarında, yerli 

makine ve teçhizatlara mutlaka öncelik verilmelidir. 

DMO alımlarında da sadece yerli malları seçilmeli, İl

ler Bankası da yerli malı alımlarını kredilendirmelidir.'' 

dedi.

ÖTV, KDV indirimleri nedeni ile hane halkı tüketimi

ne canlılık geldiğini vurgulayan Özdebir, ASO olarak 

Hükümet'e teşekkür ettiklerini kaydetti. Hanehalkı 

tüketim harcamalarının GSYİH'nın yüzde 70'ini oluş

turduğunu ve buradaki bir canlanmanın ekonomi 

üzerindeki etkilerinin çok olumlu olacağını belirten 

Özdebir, ancak yatırım harcamalarının ekonomideki 

öneminin inkar edilemeyeceğini söyledi.

Özdebir, sanayi üretiminin sadece tüketim malların

dan ibaret olmadığını ifade ederek, yatırım mallarının 

da üretildiğini ve Ankara sanayisinde ağırlığı savunma, 

sanayi makineleri, inşaat makineleri, traktör, kamyon, 

otobüs ve bunların yan sanayilerinin oluşturduğunu, 

söz konusu sektörlerde küçülmenin devam ettiğini ve 

acil tedbirlere ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
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ONUR ÖDÜLLERİ
(HAYATTA OLAN KURUCU MECLİS ÜYELERİMİZ)

1- Mümin ERKUNT
2- Necati TEREYAĞOĞLU
3- Ahmet BOZKURT
4- Haluk TÜRKMEN
5- Orhan KOLOĞLU
6- Hasan ULAŞ

İHRACAT ÖDÜLLERİ
(KAYNAK: ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ)

1- Man Türkiye A.Ş.
2- Noksel Çelik Boru San. A.Ş.
3- Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.Ş .
4- Mitaş Enerji ve Madeni İnş. İşl.T.A.Ş.
5- Tusaş - Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş.
6- Ortadoğu Rulman San. ve Tic. A.Ş
7- Aselsan Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş.
8- Gama Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş
9- Dorçe Prefabrik Yapı ve İnş. San. Tic. A.Ş.
10- Erkunt Sanayi A.Ş.

İSTİHDAM ARTIŞI ÖDÜLLERİ
(2008 YILINDA ANKARA'DAKİ İSTİHDAMINI ARTIRAN 
ÜYELERİMİZ)
(KAYNAK: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU)

1- Limak İnş. San. ve Tic. A.Ş.
2- İlci İnşaat San ve Tic A.Ş.
3- Kolin İnşaat Turizm San.Tic. A.Ş.
4- İçkale İnş. Ltd. Şti.
5- Be-Ha-Şe İnş. Tic. San. Ltd. Şti
6- Nurol Mak. San. A.Ş.
7- Güriş İnş. ve Müh. A.Ş.
8- IC İçtaş İnşaat San ve Tic A.Ş.
9- Koçoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş.
10- Mim Mühendislik İnş. Çelik End. San. ve Tic. A.Ş.
11- Gama End. Tesis. İml. ve Mont. A.Ş.
12- Mapa İnşaat ve Ticaret A.Ş.
13- Arçelik A .Ş.
14- Park Teknik Elektrik Mad. Tur. San. Tic. A.Ş.
15- Bülbüloğlu Vinç San. A.Ş.
16-NMT Metal Mühendislik İnş.San ve Tic. Ltd. Şti.
17- Anıl Kağıtçılık Ambalaj İnşaat Turizm Sanayi 

ve Ticaret Ltd. Şti.
18. Tüprag Metal Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş.

KOBİ - İHRACAT ÖDÜLLERİ

11- N-T Grup Transmiksermak İml. San.
İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.

12- Ekstra Metal Dök. İzabe Mak. San. İth.
İhr. Tic. Ltd. Şti.

13-Yigit Akü Elek. End. Mak. Hayv. Taş. Gıd. Tar. Amb. 
Turz. İnş. TA. Ltd. Şti

14- Erişim Makina İnş. Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti.
15- Nurdil Teknik Soğutma San. ve Tic. A.Ş.
16- Internationale Plastik Modern Yapıel 

San. ve Tic. A.Ş.
17- Çelik İş İnş. Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.
18-Nüve Sanayii Malzemeleri İmalat 

ve Ticaret A.Ş.
19-Sedat Tahir Tüketim Mad. Paz. San. 

ve Tic. Ltd. Şti.
20- Medici Mozaik Üretimi Thalat İhr. San. 

ve Tic. Ltd. Şti.

İNOVASYON ÖDÜLLERİ
(KRİTER: 2008 YILINDA TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNDEN 
PATENT TESCİLİ ALAN ODAMIZ ÜYESİ FİRMALAR 
(KAYNAK: TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ)

1- Arçelik A.Ş.
2- Elektromed Elektronik Sanayi ve Sağlık 

Hizmetleri A.Ş.
3- Kes Klima San. Ve Tic. Ltd. Şti.
4- Oskar Makina İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.



ASO 1. OSB Genişleme Sahası'nda 
AÇILIŞI YAPILAN FABRİKALAR

1- Aksan Kardan San . ve Dış Tic. Ltd. Şti.

2- Alfer Mühendislik Taah. ve Tic. Ltd. Şti.

3- Almin Alüminyum Profil San. ve Tic. Ltd. Şti.

4- Arel Arçağ Elektrik Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

5- Bülbüloğlu Vinç San. Tic. A.Ş.

6- Cosmos Makina San. ve. Tic. Ltd. Şti.

7- Çesan Çevre Sağlığı San. Ltd. Şti

8- Diktaş Soğutma ve Metal İmalat San. Tic. A.Ş.

9- Eren Elektrik San. Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti.

10-Ermaksan Makina Dişli Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti.

11-Form Metal Ltd.Şti

12- Gelen Makina -Medaş Metalurji Döküm Mak. San. Tic. A.Ş.

13- Heraeus Electro-Nite Termoteknik San. ve Tic. A.Ş.

14-Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.

15- İba Kimya San. ve Tic. A.Ş.

16- İba Valresa Boya ve Vernik San. A.Ş.

17- Karba Otomotiv Araç Üstü Ekipman San. Tic. Ltd. Şti.

18- Katkı Gıda San Ltd.Şti

19-Mefa Endüstri Metalurji Mak. Elektronik ve Kimya San. Tic. Ltd.Şti.

20- Numaş Nurettin Usta Mobilya İmalat San. A.Ş.

21-Serdar Plastik San.Tic. Ltd. Şti

22-Tega Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.

23-Uğur Makina Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti

24- Ulusoy Elektrik İmalat Taah. ve Tic. A.Ş.

25- Ünal Paslanmaz Çelik Ürünleri İmalat Ve Paz. Ltd. Şti.

26- Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Tur. İnş. San. Tic. A.Ş.
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ASO Yönetim Kurulu'ndan 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a Ziyaret

22 Mayıs 2009

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve Yönetim 

Kurulu üyeleri 22 Mayıs tarihinde Devlet Bakanı ve Başba

kan Yardımcısı Ali Babacan'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Ekonomik Koordinasyondan sorumlu Devlet Bakanı ve Baş

bakan Yardımcısı Ali Babacan'a iç talebi canlandıracak dört 

önerilik bir paket sunan ASO Başkanı Özdebir, 2009 yılın

da yapılacak yatırımlar için yatırım indirimi getirilmesi veya 

hızlandırılmış amortisman istedi. Kriz nedeniyle yatırımların 

hayata geçirilmesi ve iç talebin canlandırılması için harekete 

geçtiklerini söyleyen Özdebir, "İç talebin canlı tutulmasını is

tiyoruz, tüketim harcamalarına yönelik olarak ÖTV indirimiyle 

bir takım teşvikler yapıldı. Şimdi sırada yatırım indirimi veya 

hızlandırılmış amortisman var." dedi.

Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ı Ziyaret Etti

Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu ile ASO I. ve II. Orga

nize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Devlet Bakanı Zafer 

Çağlayan'ı makamında ziyaret etti. ASO Başkanı Nurettin Öz

debir başkanlığındaki heyet 19 Mayıs tarihinde gerçekleşen 

ziyarette, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ı yeni görevi nede

niyle kutlayarak başarılar diledi.

19 Mayıs 2009
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ASO Yönetim Kurulu Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ömer Dinçer'i Ziyaret Etti

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve Yönetim Kurulu üyeleri 27 Mayıs tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Ömer Dinçer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

27 Mayıs 2009

ASO Başkanı Özdebir "Türk Ticaret Yasası Tasarısı£T

Sempozyumu"na Katıldı

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Kolejli İşa

damları Derneği tarafından düzenlenen "Türk Ticaret Yasa 

Tasarısı" konulu sempozyuma katıldı. 6 Mayıs tarihinde 

TOBB ETÜ'de düzenlenen sempozyuma Özdebir'in yanı sıra 

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Ankara Sanayi Odası Başkan 

Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı 

Özdemir Özok ve çok sayıda sanayici katıldı.

ASO Başkanı Özdebir sempozyumda yaptığı konuşmasında, 

tasarının iş hayatını düzenleyen bir Kanun olacağını belirte

rek, Kanun'un yeniden yapılandırılmasının çok önemli oldu

ğunu kaydetti. Kanun ile şirketlerin daha şeffaf, izlenebilir 

ve denetlenebilir olmasının sağlanacağını söyleyen Özdebir,

şirketlerdeki şekil şartlarının da azalacağını kaydetti.

6 Mayıs 2009
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Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz
W  M

ASO Gündem Toplantılarının Beşincisine Katıldı

Ankara Sanayi Odası tarafından 17 Haziran tarihinde düzenlenen 

Gündem Toplantısı'na katılan Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz;

"Tünelin içine girdik. Tünel karanlıktı. Öbür tarafa doğru bir ışık göründü.

Işık, öbür tarafa çıkışı mı gösteriyor yoksa üzerimize gelen araba mıdır?" dedi.

17 Haziran 2009

ASO Başkanı Nurettin Özdebir toplantının açılışında yaptığı 

konuşmada, Merkez Bankası'nı ekonomik kriz döneminde 

uyguladığı cesur politikalardan dolayı kutladı. Banka'nın faiz 

indirimleri ve diğer yöntemlerle piyasaya likidite sağlayarak 

krizin Türkiye'de daha da derinleşmesini engellediğini belir

ten Özdebir, "Merkez Bankalarının yapabileceklerinin de bir 

sınırı vardır. Bizde de faiz indirimlerinin sonuna yaklaşıldığı 

kanaatindeyiz." diyerek sorumluluğun paylaşılması gerekti

ğini ifade etti.

Krizle mücadelede Türkiye dahil tüm dünyada hükümetlerin 

ekonomik canlandırma paketleri aracılığıyla kamu harcamala

rını arttırdığını ve bunun da bütçe açıklarını etkilediğini akta

ran Nurettin Özdebir, mevcut şartlarda bütçe açıklarını doğal 

karşılamak gerektiğini söyledi. Buna karşın kriz sona erdikten 

sonra bütçe açıklarının nasıl kapatılacağını ortaya koymanın

da büyük önem taşıdığını dile getiren Özdebir, güven veri

ci orta vadeli bir programın hazırlanması gerektiğinin altını 

çizdi.

Nurettin Özdebir, ÖTV ve KDV indirimlerinin tüketim mal

larına talebi artırdığını da sözlerine ekleyerek yatırım malı 

üretenlerin de desteğe ihtiyacı olduğunu, bu nedenle "hız

landırılmış amortisman uygulaması" önerisini dikkate almak 

gerektiğini belirtti.

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ise toplantıda yap

tığı konuşmada, ekonomik kriz sürecinde gelinen noktayı 

değerlendirirken bir takım ekonomik verilerde iyileşme oldu

ğunu ancak bu iyileşmenin artıya geçiş değil, kötüleşmenin 

hızının azalması olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. 

Hala düşüşün devam ettiğine dikkat çeken Durmuş Yılmaz,

64



ASO'DAN

son dönemde yaşanan iyileşmenin sürdürülebilir olup olmadı

ğını zamanın göstereceğini söyledi ve "O nedenle benim siz- 

lere tavsiyem, ihtiyatlı olmanız. Biz de para politikası otoritesi 

olarak aldığımız kararlarla bu ihtiyatlılığı ön plana çıkarmaya 

devam ediyoruz. Küresel ekonomiye ilişkin beklentilerde kıs

mi de olsa bir toparlanma yaşanıyor. Bu dönemde açıklanan 

veriler, ekonomilerde canlanmanın beklentilerden daha erken 

başlayabileceği yönündeki algıları artırdı. Bununla birlikte fi- 

nansal kuruluşların ve hane halkının maruz kaldığı zararın bü

yüklüğü dikkate alındığında küresel talebin yakın dönemde 

kalıcı bir şekilde canlanma ihtimali düşük görülmektedir." dedi.

2008 yılının son çeyreğinden itibaren küresel krizin dünya 

ekonomileri üzerindeki etkisinin "hızlı ve yıkıcı bir şekilde orta

ya çıktığını" belirten Yılmaz, dünya ekonomilerindeki büyüme 

oranlarının sert bir şekilde gerilediğini, sanayi üretiminin 2. 

Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş biçimde daraldığını, 

işsizlik oranlarının hızla yükseldiğini, hane halkı ve reel kesim 

güven endekslerinin tarihi dip noktalara ulaştığını dile getir

di.

"Tünelin içine girdik. Tünel karanlıktı. Öbür tarafa doğru bir ışık 

göründü. Işık, öbür tarafa çıkışı mı gösteriyor yoksa üzerimi

ze gelen araba mıdır?' diyen Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, 

ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in esprili bir üslupla "Moralimizi 

düzelttiniz." demesi üzerine batıda krizin ortaya çıkmasına 

yol açan bankacılık sektöründeki sıkıntıların, Türkiye'de 2001

yılında aşıldığını hatırlattı. Yılmaz, Türkiye'nin krizde erken 

toparlanma ihtimalinin daha yüksek olduğunun altını çizerek 

moral bozmaya gerek olmadığını söyledi.

Enflasyon politikasıyla ilgili bilgiler de veren Yılmaz, Haziran 

ayında enflasyonda yükseliş beklediklerini ifade etti. Durmuş 

Yılmaz, otomobil, beyaz eşya ve sigara gibi kalemlerde haya

ta geçirilen yeni düzenlemenin enflasyona katkısının Haziran 

ayında yüzde 0,56, Temmuz'da da yüzde 0,54 olmasını bek

lediklerini belirtti.

Son çeyrekten itibaren büyümenin pozitif rakamlara ge

çeceğini öngördüklerini kaydeden Yılmaz, son zamanlarda 

küresel risk algılamalarında gözlenen toparlanma eğiliminin, 

Türkiye'nin risk primine, yurtiçi piyasa faizlerine ve döviz 

kurlarındaki oynaklığa olumlu yönde yansıdığını ifade etti. 

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü;

"Sanayi üretiminin 2008 Nisan ayından bu yana gözlenen 

düşüş eğiliminin ardından 2009 yılının ikinci çeyreğinde is

tikrar kazandığını görüyoruz. Özel sektör kapasite kullanım 

oranlarının mevsimsellikten arındırıldığında uzun bir süreden 

sonra ilk kez Nisan ayında artış sergilemesi ve Mayıs ayında 

da eğilimin devam etmesi bu öngörüyü desteklemektedir. 

Merkez Bankası'nın iktisadi yönelim anketi gelecek 3 ay için

de beklenen siparişlerde bir toparlanma yaşandığına işaret 

etmektedir."
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Yöneticilerin ekonomiyle ilgili öngörülerde bulunabilmesi üze

rine de değerlendirmeler yapan Durmuş Yılmaz, tüm dünyada 

Purchasing Management İndeks (Satın Alma Yöneticileri En

deksi) uygulandığını kaydetti. Yılmaz, yöneticilere girdileriyle 

ilgili ne tür talepleri olacağının sorulduğunu, iyimserler ve 

kötümserler arasındaki fark çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan 

endekste, 50 puanın baz alındığını; 50 puanın altının "kötü", 

üstünün ise "iyi" seyir olarak kabul edildiğini belirtti. Yılmaz 

Türkiye'deki duruma ilişkin olarak da şunları söyledi;

"Bugün bu endeksi esas aldığımızda Nisan ve Mayıs ayları

nı karşılaştırdığımızda dünyada 50 puanın üzerinde olan 4 

tane ülke var. Bunlardan bir tanesi Çin; imalat sanayiinde Çin, 

Nisan ayında 53,5'ten 53,1'e gerilemiş. Hindistan 53,3'ten 

55,7'ye, Singapur 49,2'den 51,2'ye çıkmış. İngiltere de hiz

metler sektöründe 51,7'ye yükselmiş. Türkiye ise 43,7'den 

51'e yükseldi. Dolayısıyla Türkiye hem 50'nin üzerinde hem 

de 1 aylık genişleme çok daha belirgin."

Vergi indirimlerinin etkisiyle Mart ayından itibaren stok erit

me sürecinin hızlandığını ifade eden Yılmaz, iç talepte ortaya 

çıkan canlanmanın bir bölümünün tüketim talebinin öne çekil

mesinden kaynaklandığını aktardı ve ortaya çıkan ekonomik 

aktivite seviyesinin önümüzdeki dönemde bu kadar yüksek 

olmayabileceğini kaydetti.

Kredi kartları ve KOBİ'lerin ödenmeyen kredilerinde bir artışın 

söz konusu olduğunu da aktaran Yılmaz, bunun bankacılık

sistemini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Yaptıkları incele

meye göre, şu anda takibi gereken alacakların ortalamasının 

4,5 seviyesinde olduğunu, bunun 15 puan daha artması 

halinde bile bankacılık sermaye yeterlilik oranının yasal sevi

yeyi koruyabileceğini kaydeden Yılmaz, bankacılık sisteminin 

oldukça güçlü durumda bulunduğunu ancak yine de ihtiyatı 

elden bırakmamak gerektiğini belirtti.

Durmuş Yılmaz, finansal piyasalardaki durumu değerlen

dirirken ise faiz indirimlerine rağmen finansal koşullardaki 

ek sıkılığın kısmen devam ettiğini, kredi faizleri ile Merkez 

Bankası politika faizleri arasındaki farkın yüksek seviyesini 

koruduğunu ancak nominal kredi faizlerinin 2009 Ocak ayın

dan itibaren düşüş eğilimine girdiğini anlattı. Yılmaz, "Merkez 

Bankası'nın sağladığı likidite imkanlarının, piyasadaki likidite 

sıkışıklığını hafifletmekle beraber bankaların vade açısından 

daha önce kullandıkları fon kaynaklarının yerini tutamayacağı 

unutulmamalıdır." dedi.

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, işler tekrar iyiye 

döndüğünde, orta vadede hangi tedbirler alınarak mali disip

linin sürdürüleceğinin taahhüdünün son derece önemli oldu

ğunu belirterek Hükümet'ten bu yönde talepleri olduğunu 

söyledi.

Başkan Yılmaz, para politikasının aşağı yönlü esnekliğinin 

uzunca bir süre korumasının gerekebileceğinin düşünüldüğü

nü de belirterek iktisadi faaliyete dair toparlanma işaretleri-
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nin belirginleşmesi halinde, faiz indirimlerinde bir yavaşlama 

veya indirimlere ara verilmesinin gündeme alınabileceğini 

bildirdi. Yılmaz, "Şu anda ekonominin gereği olarak faizleri 

indiriyoruz ancak şunu bilin, gün geldiğinde faizler artacak. 

Bizi nasıl faizler düşerken seviyorsanız, çıkarken de sevmeye 

devam edin." dedi.

Bankaların likidite yönetimlerini ve aktarım mekanizmasının 

sağlıklı çalışmasını desteklemek amacıyla, 19 Haziran 2009 

tarihinden itibaren temel fonlama aracı olan bir hafta vadeli 

repo işlemlerine ilave olarak 3 aya kadar vadeli repo işlem

lerinin de aktif olarak kullanılacağını belirten Yılmaz, ihtiyaç 

ortaya çıkarsa alabilecekleri tedbirler olduğunu, bunu daha 

önce de açıkladığını söyledi.

2009 yılındaki küresel büyümedeki belirgin yavaşlama ve 

deflasyon riskini hafifletmek üzere uygulanan dengeleyici 

maliye politikalarının, tüm dünyada bütçe açıklarının hızla 

artmasına neden olduğunu tekrarlayan Yılmaz, bu dönemi 

kamu borç stoklarında sınırlı bir artış ile atlatan ülkelerin, 

krizin ardından potansiyel büyüme oranlarına daha çabuk 

dönebileceğini dile getirdi. Uzun vadeli faizlerin tek haneli 

seviyelere daha erken dönebilmesinin güçlü ve inandırıcı bir 

orta vadeli mali disiplin perspektifinin verilmesiyle mümkün 

olacağına dikkat çeken Durmuş Yılmaz, orta vadeli bütçe ve 

borçlanma hedefleri ile uyumlu bir maliye politikası izlenme

sinin önemini koruduğunu vurguladı.

Bunun yanı sıra Yılmaz, Türkiye'de kredi kullanan firma sa

yısının bir hayli yüksek olduğunu ve son dönemde hem arz 

tarafından hem talep tarafından sorun olduğunu ancak bu 

sorunun giderek azaldığını aktardı. Şu anda risk algılamasının 

yüksek olduğunu ifade eden Yılmaz, şirketlerin bilançolarının 

iyileşmesi ve bankaların finansman kaynaklarının iyileşmesi 

ile kredi piyasasının açılacağını sözlerine ekledi.

ASO üyelerinden gelen "Bankalar bizlere haksızlık mı yapıyor?" 

sorusu üzerine ise Durmuş Yılmaz bankacı, sanayici, işadamı 

ayrımı yapmanın son derece yanlış olduğunu kaydederek 

"Biz hepimiz aynı gemideyiz dolayısıyla biri olmadan, diğeri 

de olmaz. O nedenle BDDK gibi, Merkez Bankası gibi ekonomi 

yönetiminde görev alan kurumların görevi, bu farklı kesimleri 

ekonomi için optimum fayda neyse orada buluşturmaktır." 

dedi. Yılmaz, bankaların şu andaki öncelikli görevinin banka 

hissedarlarına maksimum faydayı sağlamak değil, mevduat 

sahibini korumak olması gerektiğini söyledi.

Yılmaz konuşmasının sonunda IMF ile anlaşmaya yönelik ola

rak da değerlendirmelerde bulundu ve IMF ile görüşmelerde 

Merkez Bankası'nın da taraf olduğunu hatırlatarak, görüşme

lerin devam ettiğini dile getirdi.
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ASO Gündem Toplantılarının Dördüncüsü 
TÜBİTAK İle Gerçekleştirildi

Ankara Sanayi Odası "ASO Gündem Toplantılarımın dördüncüsü, 6 Mayıs tarihinde 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Nüket 

Yetiş'in katılımıyla yapıldı. Ankara Sanayi Odası Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda 

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, TÜBİTAK Destekleri ve AR-GE konusun

da değerlendirmelerde bulundu. TÜBİTAK Başkanı Nüket Yetiş ise ASO üyesi sanayici

lerin sorularını yanıtladı.

6 Mayıs 2009

Nurettin Özdebir, gelişmenin ve zenginleşmenin öğelerinden 

bir tanesinin de bilim ve teknolojiye hakim olmak olduğunu 

belirterek, teknolojiye hakim olunan oranda özgün ve katma 

değeri yüksek ürünler geliştirileceğini ve üretileceğini ifade 

etti. Kriz dönemlerinin bu konuda önemli bir fırsat olduğuna 

değinen Özdebir, Ar-Ge ve innovasyon çalışmalarına ağırlık 

verilmesi, teknolojiye ve insana yatırım yapılması gerektiğini 

kaydetti.

Nurettin Özdebir'in açılış konuşmasının ardından söz alan TÜ

BİTAK Başkanı Nüket Yetiş, dünyada hakim olan kriz nedeni

ile kötümserliğin yaygınlaştığını ancak bardağın dolu tarafını 

görüp boş tarafın nasıl doldurulabileceğini düşünmek gerek

tiğini söyledi.

Türkiye'deki bilim, teknoloji ve yenilik politikasının bir takım 

temel dokümanlara dayandığını kaydeden Yetiş, bunlardan 

ilkinin teknoloji öngörü programı olduğunu ve bu programın 

Türkiye'nin ilk çalışması olduğunu belirtti. Program kapsamın

da "Bilim ve teknoloji konusunda neler yapılmalı, öncelikler ne 

olmalı?" sorularına cevap arandığını ifade eden Nüket Yetiş, 

sadece vizyon koymanın yeterli olmadığını, ortaya konan
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vizyona ulaşmak için orta vadede uygulanacak bir planın da 

gerektiğini söyledi.

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu olarak çok somut ve iddialı 

hedefler koyduklarını ifade eden Yetiş sözlerini şu şekilde 

sürdürdü;

"Dedik ki, biz öyle bir Türkiye araştırma alanı oluşturalım 

ki burada yapılan faaliyetler sonunda ülkemizdeki yaşam 

kalitesi yükselsin, ülkemizdeki sorunlar çözülsün. Erişkin 

olmakla olmamak, gelişmiş olmakla olmamak sorun çözme 

kabiliyetiyledir diyorlar. Nasıl çocuk bir şeye muhtaç oldu

ğu zaman anne-baba-büyük yardımı beklerse; gelişmemiş 

ülkeler de kendi sorunlarını çözmek için başkalarından yar

dım bekler ve genellikle bunlar da yurtdışı kaynaklar olur. 

Ancak gelişmiş ülkeler, kendi sorunlarını tespit etme ve 

bunları çözme kabiliyetine sahip olan ülkelerdir."

Yetiş, konuşmasının devamında hedeflerini anlatarak ön

celikli hedeflerinin milli gelirden ayrılan kaynağın arttırıl

ması olduğunu kaydetti. Türkiye'nin Ar-Ge harcamalarının 

2,7 kat arttığına dikkat çeken Yetiş, karar vericilerin bu 

kaynağı arttırmaması durumunda Ar-Ge çalışmalarının ya

vaşlayacağını belirtti.

Patent başvuruları konusuna da değinen Yetiş, kişisel veya 

kurumsal bazda patent almak istenildiğinde Türk Patent 

Enstitüsü'ne başvuru yapılması halinde onay belgesi ile

TÜBİTAK'ın, Patent Ofisi'nde tüm masrafları karşıladığını 

kaydetti. Ancak buna rağmen TÜBİTAK'ın patent destek

lerine ilişkin çok kişinin bilgi sahibi olmadığını, Kurum'un 

bu hizmetlerin tanıtımında eksik kaldığını dile getiren Ye

tiş, uluslararası patentlerde de TÜBİTAK desteklerinden 

yararlanılabileceğini ifade etti.

Konuşmasında özel sektörün bazı alanlarda kamu sek

törünün önüne geçtiğini söyleyen Yetiş, özel sektörün 

önemini anlattı. Firmaların, üniversitelerin, kamu araştırma 

enstitülerinin laboratuar ve araştırma merkezlerinde ya

pılan çalışmaların projeleştirildiğini ve hayata geçirildiğini 

ifade eden Yetiş, bu şekilde firmaların mevcut pazarlarını 

koruduklarını ve yeni pazarlar yarattıklarını söyledi. Yetiş, 

"Peki bu pazarlar büyüyor da ne oluyor derseniz; rekabet 

gücü, istihdam artıyor, ödemeler dengesi düzeliyor, refah 

artıyor, yaşam kalitesi artıyor." dedi.

Ulusal ve uluslararası projelere gereken önemin verilmesi 

gerektiğine vurgu yapan Yetiş, konuşmasında bu projeler

den örnekler de verdikten sonra özgün kaynakların yeterli 

olmadığını söyledi. Üniversitelerin ilk ve önemli bir kaynak 

olduğunu belirten Yetiş, Türkiye'nin sahip olduğu araştır

ma kapasitelerinin, araştırma olanaklarının sanayicilerin 

hizmetine sunulması gerektiğini kaydetti. Sadece üniver

siteler tarafından yürütülen araştırmalara değil, aynı za

manda sanayiciler tarafından ortaya konan araştırmalara
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da destek verdiklerini, bu konuda kendilerinden talep edi

len tüm bilgi desteğini de sağladıklarını dile getiren Nüket 

Yetiş, hizmet sunmaya hazır olduklarını, sanayicilerin ta

leplerini değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.

Özel sektörün işlevinin göz ardı edilmemesi ve Ar-Ge ça

lışmalarının ve personel sayısının arttırılması gerektiğini 

ifade eden Yetiş, alınması gereken daha çok yol olduğunu, 

Türkiye'nin dünya sıralamasında üst sıralara taşınması için 

özel sektörün ve kamunun ortak hareket etmesine ihtiyaç 

olduğunu belirtti ve "Refah artışı istiyorsak insana, araş

tırmaya ve bilgiye para yatırmak zorundayız." dedi.

TÜBİTAK desteklerini sadece devlet yardımı olarak değil, 

işletmelere Ar-Ge kültürünün kazandırılmasının bir aracı 

olarak da görülmesi gerektiğini kaydeden Yetiş, kendile

rine getirilen projelerini reddetmek zorunda kaldıkları du

rumları açıkladı; proje çıktısının ekonomik yarara dönüşe

bilir niteliği olmadığı zaman bu projeleri geri çevirmek zo

runda kaldıklarını aktaran Yetiş, bu projelerin eksiklerinin 

tamamlanması için gerekli bilgileri işletmelere ilettiklerini 

bu sayede de yeniden başvuru yapma yolunu açtıklarını 

belirtti.

Kendilerine gelen projeleri değerlendiren hakemler oldu

ğunu ve bu hakemlerin seçilmesinde geçerli olan kriterler 

olduğunu ifade eden Yetiş, hakemlerin ARBİS sisteminde 

yer alması, konunun uzmanı olması, Teknoloji Grubu Yü

rütme Komitesi üyeleri tarafından da onaylanması gerek

tiğini söyledi. "Projeler arası karşılaştırma yapabilmesi ve 

firmanın önceki projelerinde hakemlik görevi yapmış olma

sı tercih sebebidir." diyen Yetiş, hakemlere ilişkin itirazlarda 

bulunan sanayicileri dinlediklerini ve değerlendirdiklerini 

kaydetti. Sanayicilerden hakemlerin yetersiz oldukları yö

nünde eleştiriler aldıklarını belirten Yetiş şöyle devam etti; 

"Hakemleri tabii uzmanlıklarına göre seçiyoruz; size iki-üç 

tane hakem yolluyoruz ve hakem havuzunu da genişlet

mek istiyoruz sürekli. Zaman zaman size iki profesyonel 

ama bir tane akademik kariyerine yeni başlamış hocamızı 

yollayabiliriz çünkü bu hakem havuzumuzu genişletmemi

ze yardımcı olacaktır."

Hakem havuzuna kayıt yaptırmaları için sanayicilere de 

çağrıda bulunan Yetiş, TÜBİTAK'ın uzmanlık alanlarına 

göre değerlendirme yapacağını aktardı.

Avrupa Birliği'nden ortak arayan firmalara destek prog

ramları olduğunu hatırlatan Nüket Yetiş, Oslo Ulusal Koor

dinasyon Ofisi aracılığı ile ve Brüksel'deki TOBB, TÜBİTAK, 

KOSGEB ortak ofisi Turbo Ofisi ile destek vererek ortak 

bulmak isteyen sanayicilere destek sağladıklarını kaydetti. 

Projelerin yazılması ve danışmanlık hizmetleri verdiklerini 

de sözlerine ekleyen Yetiş, bu desteklerin daha bilinir hale 

getirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.
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ASO ve TOSYÖV'den ''Krizden Çıkışta Üretimi ver w

İstihdamı Teşvik Politikaları'' Konulu Panel
13 Mayıs 2009

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek 

Mensupları ve Yöneticiler Vakfı tarafından "Krizden Çıkışta 

Üretimi ve İstihdamı Teşvik Politikaları"' konulu panel 13 Ma

yıs tarihinde Ankara Sanayi Odası'nda yapıldı. Panele Ankara 

Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, TOSYÖV Başkanı Hil

mi Develi, Halk Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Devlet 

Eski Bakanı Ayfer Yılmaz, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çe

lebi, KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, ASO Yönetim Kurulu 

Üyesi Yılmaz Kayaaslan, sanayici-işadamı Umut Oran ve bir

çok sanayici katıldı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir panelin açılışında yaptığı ko

nuşmada, küresel krizin en önemli etkilerinin istihdamda gö

rüldüğünü, işsiz sayısında sürekli artış yaşandığını söyledi.

ASO olarak 2009 yılında yapılan yatırımlarda yüzde 100 

yatırım indirimi uygulamasını önerdiklerini belirten Özdebir, 

bunun, hem istihdam hem de iç talep üzerinde olumlu etki 

yaratabileceğini ifade etti.

Son birkaç aydır tüketici güveninin artış gösterdiğini ancak 

ekonomik politikalardaki belirsizliğin tüketici güvenindeki 

yükselmeyi sınırlandırdığını belirten Özdebir, bu açıdan bakıl

dığında IMF ile görüşmelerin bir biçimde sonuçlandırılmasının 

yerinde olacağını kaydetti.

Kıdem tazminatı haklarını güvenceye alan Kıdem Tazmina

tı Fonu'nun acilen oluşturulması gerektiğini de vurgulayan 

Özdebir, kriz sürecinde alınması gereken diğer önlemleri ise 

şöyle sıraladı:

"Başta belediyeler, hastaneler ve üniversiteler olmak üzere 

tüm kamu kuruluşları özel sektöre olan borçlarını hemen öde

melidir. Kamu altyapı yatırımlarındaki KDV oranı yüzde 8'e 

indirilmeli ve ödeneklerin açılması da öne çekilmelidir. Kredi 

Garanti Fonu'na desteğin hayata geçirilmesi hem şirketler 

kesimini hem de bankaları büyük ölçüde rahatlatacaktır. İç 

pazarımızı canlı tutabilirsek krizden daha az etkilenebiliriz."
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Genel Amaçlı Makina ve Motorlu Kara Taşıtları, Tarım Aletlerijr w m

ve Yedek Parça Komitesi Müşterek Toplantısı Yapıldı

22 Mayıs 2009

Ankara Sanayi Odası, "Genel Amaçlı Makina ve Yedek Parça 

Sanayii Komitesi ile Motorlu Kara Taşıtları, Tarım Aletleri ve 

Yedek Parça Sanayii Meslek Komitesi"nin sorunları ve çözüm 

önerilerini görüşmek üzere 22 Mayıs tarihinde Çırak Eğitim 

ve Öğretim Vakfı'nda müşterek bir toplantı düzenledi. Top

lantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir, İthalat Genel Müdürü 

Ahmet Yakıcı, Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürü 

Yavuz Mollasalihoğlu, TSE Ürün Belgelendirme Merkezi Baş

kan Yardımcısı Ali Bengi, KOSGEB Başkan Yardımcısı Hasan 

Tanrıöven, OSTİM Başkanı Orhan Aydın, OSİAD Başkanı Ni

hat Güçlü, ASO Genel Amaçlı Makina ve Yedek Parça Sanayii 

Meslek Komitesi Başkanı Taner Özgen, Meclis Üyesi Hüseyin 

Kutsi Tuncay, ASO Motorlu Kara Taşıtları, Tarım Aletleri ve 

Yedek Parça Sanayii Meclis Üyesi ve Komite Başkanı Kadir 

Kapusuzoğlu, Meclis Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru ile ilgili

komite üyeleri ve çok sayıda sanayici katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan ASO Başkanı Öz- 

debir, ASO'nun 31 meslek grubundan biri olan Genel Amaçlı 

Makine ve Yedek Parça Sanayii'nin içinde bulunduğı şartları 

ve sorunları paylaşmak adına bu toplantının düzenlendiğini, 

toplantının diğer bir amacının da birbirine yakın komiteleri 

mümkün olduğunca bir araya getirerek sektör sorunlarını bir 

arada değerlendirmek olduğunu söyledi.

ASO Genel Amaçlı Makine ve Yedek Parça Sanayii Meslek Ko

mitesi Başkanı Taner Özgen de konuşmasında bu ve benzeri 

toplantıları yapmak istemelerindeki asıl nedenin, yaşanılan 

sorunları direk olarak sanayiciler ve bürokratları bir araya 

getirerek hem sıkıntıları paylaşmak hem de sorunları birlik

te çözmek olduğunu söyledi. Yaşanılan tüm sıkıntıların aşağı 

yukarı aynı olduğunu dile getiren Özgen, piyasada giderek
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artan talep darlığı ve tahsilatların hat safhaya ulaştığını 

söyleyerek özellikle AR-GE konusunda sıkıntılar yaşadıklarını 

belirtti. Ürettikleri ürünlerin katma değerinin düşük olmasın

dan dolayı özellikle kriz zamanlarında katma değeri yüksek 

işler için AR-GE'ye bütçe ayıramadıklarını ifade eden Özgen, 

bu nedenle kriz dönemlerinde katma değeri yüksek ürünlere 

yönelemediklerini kaydetti.

ASO Genel Amaçlı Makine ve Yedek Parça Sanayii Meclis Üye

si Hüseyin Kutsi Tuncay da Türkiye'deki politikaların ithalatla 

kalkınmayı hedeflediğini, özellikle inşaat makinalarının yürü

yüş takımları konusunda hiçbir kalite standardının olmadığını 

ve ithal edilen malın sorgusuz sualsiz Türkiye'ye girmesinin 

çok kolay olduğunu söyleyerek, rekabet edebilmeleri için 

yurtdışından gelen malzemelerle kendi ürettikleri malzeme

ler arasında eşit standartlar uygulanması gerektiğini vurgu

ladı. Tüm bu sorunlar nedeniyle firma olarak şu an üretimi 

bırakma noktasına geldiklerini ve ticarete yöneldiklerini ifa

de eden Tuncay, kendi gruplarında 270 civarında firmanın 

bulunduğunu, özellikle Ostim'deki mikro ve küçük ölçekli 

işletmelerin büyük kısmının daha çok babadan kalma işleri 

devam ettirdiği için AR-GE faaliyeti yapamayacak işletmeler 

olduğunu ve katma değeri yüksek ürünler üretilemediği için

bu rekabet ortamında para kazanılamadığını söyleyerek bu 

firmaların mutlaka inovasyona yöneltilmesi gerektiğini vur

guladı.

ASO Motorlu Kara Taşıtları, Tarım Aletleri ve Yedek Parça Sa

nayii Meclis Üyesi ve Komite Başkan Yardımcısı Özgür Savaş 

Özüdoğru da konuşmasında, leasing konusuna değinerek 

özellikle motorlu kara taşıtlarındaki leasing uygulamalarının 

geçen yıl alınan kararla yüzde 1'den yüzde 18 ve 8'lik limit

lerle değerlendirilmesinin pazarda çok ciddi bir düşüşe neden 

olduğunu ve yaşanılan global kriz de eklendiğinde sektörü 

derinden etkilediğini söyledi. Özüdoğru, bunun yanı sıra bir 

de yurtdışındaki metal piyasasında özellikle yassı mamul, 

sıcak-soğuk hadde ve yuvarlak malzemelerin KDV oranının 

yüzde 2'lerden yüzde 13'lere çıkartılmasının da çok ciddi bir 

etkileşmeye sebep olduğunu ifade etti.

Toplantıya katılan sanayiciler, AR-GE desteklerinin bir çatı 

altında toplanması, TÜBİTAK ve TTGV'nin yaptığı organizas

yon ve üniversitelerarası yapılan işbirliklerinde ve verdikleri 

hibe desteklerinde araştırma ve geliştirme projeleri içinde yer 

almak istediklerini, KOSGEB, TSE, DMO ve gümrüklerde yaşa

dıkları sıkıntıları dile getirerek destek olunmasını istediler.
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ASO Muhtelif Gıda Komitesi ile Un ve Unlu 
Mamüller Komitesi Müşterek Toplantısı

Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, 23 Haziran tarihinde 

düzenlenen Gıda Komitesi ile Un ve Unlu Mamüller Komitesi müşterek toplantısına katıldı. 

Nurettin Özdebir'in başkanlık yaptığı toplantıya ASO Meclis Başkan Yardımcısı ve ASO Muhtelif 

Gıda Sanayii Meclis Üyesi Mete Çağlayan, ASO Muhtelif Gıda Sanayii Meclis Üyesi Hakkı Yıldırım, 

Komite Başkanı Nedim Durukan, Un ve Unlu Mamüller Sanayii Meclis Üyesi Feridun Haboğlu ve 

Recep Köksal, Komite Başkanı İsak Dadaş ve Komite Üyesi Mehmet Ekici ile gıda sektöründe 

faaliyet gösteren çok sayıda sanayici katıldı.

23 Haziran 2009

4 S -

Toplantıda gıda ve unlu mamüller sektöründe yaşanan so

runlar tartışmaya açıldı ve bu alanda faaliyet gösteren sa

nayiciler beklentilerini dile getirdiler. Ayrıca Gıda Güvenliği 

Yasası'na da değinilerek sektörde üretim yapanların önerileri

nin dikkate alınması gerektiği ifade edildi.

Toplantıya başkanlık yapan Nurettin Özdebir, konuşmasında 

Gıda, Un ve Unlu Mamuller Komitesi'ne teşekkür ederek Ko

mite üyelerinin çalışmalarını takdirle karşıladığını belirtti.

çinde bulunulan dünya şartları nedeni ile piyasaların daral

dığını ve tüm sektörlerin bu daralmadan etkilendiğini kay

deden Özdebir, yatırım malı üreten sektörlerde küçülmenin 

devam ettiğini belirtti.

Özdebir, 5179 sayılı Gıda Güvenliği Yasası üzerine de de

ğerlendirmelerde bulunarak en temel ihtiyaç maddelerinden

olan gıda maddelerinin usulüne uygun olarak üretilmesinin, 

her şeyden önce insana saygının gereği olduğunu belirtti. 

Özdebir, "Gerçekten gezmiş olduğum gıdayla ilgili işletme

lerde çok büyük farklar görüyorum. Kıvanç duyulacak, övünç 

duyulacak işletmeler görüyorum ve bunlar beni mutlu ediyor, 

bunun için de sizleri tebrik ediyorum. Bugün değişime ayak 

uyduramazsak dünyaya açılmamız, Avrupa ülkelerine mal 

satabilmemiz de mümkün olmayacaktı. Bunu bir an evvel 

başarmış olmanızdan dolayı da inşallah Allah yolunuzu açık 

eder." dedi.

Market Yasası konusuna da değinen Özdebir, bu konuda çe

şitli menfaat odakları olduğunu ve kayıtdışılığın bu odakları 

desteklediğini ifade etti. Bu menfaat odaklarının büyük ser

mayenin temsilcileri olduğuna ve seslerini daha güçlü duyu-
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rabildiklerine dikkat çeken Özdebir, Market Yasası konusunda 

gelişme sağlanması gerektiğini kaydetti. Toplantıya katılan 

üyeler de haksız rekabete dikkat çekerken Market Yasası ile 

hem kayıtdışılığın hem de haksız rekabetin önünün alınmasını 

beklediklerini ifade ettiler.

Toplantıda Nurettin Özdebir katılımcıların sorularına da ya

nıt verdi; kendisine iletilen konularda değerlendirmeler ya

pılacağını ve sonuçları yine üyelerle paylaşacağını söyleyen 

Özdebir, üyelerin dile getirdikleri beklentilerin gerçekleşmesi 

için gerekli adımların atılacağını ve ilgili kurum ve kuruluşlarla 

iletişime geçileceğini dile getirdi.

Bazı üyelerin sektörde pazar sıkıntısı yaşandığını ve yeni pa

zarlara açılmak gerektiğini söylemeleri üzerine Özdebir, gıda

da Çin'e açılmak ve yeni pazar araştırmalarına ağırlık vermek 

gerektiğini belirtti. Ayrıca merdiven altı olarak tabir edilen 

üretim üzerine de konuşan Nurettin Özdebir, aynı yatırımı 

yapmadan, aynı maliyeti karşılamadan üretim yapan bazı iş

letmelerin kalitesiz ürünleri düşük fiyatlarla sattıklarını aktar

dı. Bu durumun haksız rekabete neden olduğunu vurgulayan 

Özdebir, bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması gerekti

ğini ifade etti. Merdiven altı üretimden şikayet edenlerin sa

yısının oldukça çok olduğunu kaydeden Özdebir, bu konudaki 

çözümün devletten beklendiğini sözlerine ekledi.

Katılımcı üyelerin üretim izin belgeleri konusunda yaşadıkları 

sorunları dile getirmeleri üzerine ise Özdebir, konunun çözü

mü için ilgili taraflarla görüşülüp önerilerin paylaşılabileceğini 

belirtti.

Toplantı sonunda katılımcılar, bu tür toplantılara ihtiyaç oldu

ğunu ve daha sık gerçekleştirilmesi gerektiğini söylerken Nu

rettin Özdebir, ASO olarak üzerlerine düşeni yerine getirecek

lerini dile getirdi. Toplantıya ev sahipliği yapan Yeni GİMAT 

İşyerleri İşletmesi A.Ş. Başkan Yardımcısı Recai Kesimal da 

kısa bir hoşgeldiniz konuşması yaparak, böyle bir toplantıya 

ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Ankara Sanayi Odası I. OSB Futbol Turnuvası Düzenledi

6 Haziran 2009

Ankara Sanayi Odası I. OSB'nin düzenlediği futbol turnuvası 

6 Haziran tarihinde, I. Organize Sanayi Bölgesi'nde Devlet 

Bakanı Zafer Çağlayan'ın da yer aldığı Şöhretler Karması ile 

Büyük Başkent Ampute Futbol Takımı arasında düzenlenen 

maçla başladı.

Açılış maçından önce konuşan ASO Yönetim Kurulu Başka

nı Nurettin Özdebir, Futbol Turnuvası'na I. Organize Sanayi 

Bölgesi'nde yer alan 73 firmanın katıldığını ifade ederek, tur

nuvanın 10 gün süreceğini kaydetti. Özdebir, bu organizas

yonla engellilerin sorunlarına da dikkat çekmek istediklerini 

dile getirdi.

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ise bu duyarlılık için ASO'yu 

kutladı. Büyük Başkent Ampute Futbol Takımı'nın, kendisinin 

de yer aldığı Şöhretler Karması'nı yeneceğine emin olduğunu 

dile getiren Çağlayan, sanayicilerin morale ihtiyaç duyduğu

nu, bu yüzden fazla fark atmamaları gerektiğini söyledi.
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Karşılaşma öncesinde gazetecilerin teşvik paketiyle ilgili 

sorularını yanıtlayan Zafer Çağlayan, sanayicilerin teşvik pa

ketine yönelik değerlendirmelerini aktarması için sözü önce 

Nurettin Özdebir'e verdi. Özdebir, teşvik paketinin bugüne 

kadar Cumhuriyet tarihinde yapılmış en kapsamlı çalışma ol

duğunu ifade ederek, sanayicinin bundan sonra hangi ilde, 

hangi sektörde yatırım yapmasının avantajlı olacağını bildiği

ni söyledi. Teşvik paketinde Türkiye'nin dört bölgeye ayrılmış 

olmasını son derece yerinde bulduğunu dile getiren Özdebir, 

buna rağmen teşvik sisteminde ikinci grupta olması gerekir

ken, üçüncü grupta yer alan bazı iller bulunduğuna işaret etti. 

Düzenlemenin doğru yönde atılmış bir adım olduğunun altı

nı çizen Özdebir, "Bakanlar Kurulu'nun nasıl olsa yetkisi var, 

illerin gelişmişlik düzeyine göre, tecrübelere göre bir takım 

düzenlemeler yapılır." dedi.

Özdebir, özellikle tekstil ve konfeksiyon alanında üreticilerin 

daha rekabetçi üretim yapabilmek için Mısır gibi başka ülke

lere gittiklerine dikkat çekerek, yeni teşvik sistemiyle bu üre

ticilerin fabrikalarını üçüncü ve dördüncü bölgelere çekebilme 

imkanı sağlandığını kaydetti.

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan da yeni teşvik sisteminin "dev

rim" niteliğinde olduğunu belirterek bunu 27 yıllık sanayicilik 

tecrübesiyle söylediğini kaydetti. Sanayicilik yaptığı dönem

de de hep sektörel ve bölgesel teşvik istediklerini anlatan 

Çağlayan, geçmiş yıllardaki teşviklerin de faydaları bulundu

ğunu ancak kriterler çok net ortaya konulamadığı için istenen 

sonuçların elde edilemediğini ifade etti.

Çağlayan yeni teşvik sisteminin yeni bir anlayışı da ifade et

tiğini dile getirerek, tüm taleplere cevap veremeyebileceğini 

ancak Türkiye için "çığır açacak" önemde olduğunu söyledi.

ş dünyasından olumlu tepkiler aldıklarını aktaran Zafer Çağ

layan, "Bir takım eksiklikler var mıdır? Olabilir eksiklik. Olacak 

diye teşvik yapmamamız gibi bir şey söz konusu olamazdı." 

dedi.

Açıklamaların ardından başlayan ve Hakem Selçuk Dereli'nin 

yönettiği maçta, Zafer Çağlayan'ın yanı sıra ASO Yönetim Ku

rulu Başkanı Nurettin Özdebir, ASO Başkan Yardımcısı Önder 

Bülbüloğlu, İş-Kur Genel Müdürü Namık Ata, eski hakem Me

tin Tokat ile bazı bürokrat ve yöneticilerin yer aldığı Şöhretler 

Karması, Büyük Başkent Ampute Futbol Takımı'nı 5-2 yendi.

Maçın ardından Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, oyunculara 

madalya ve plaket verdi.
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OSEP İlk Mezunlarını Verdi
2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, ASO ve ASO I. Organize Sanayi Bölgesi'nin ortak girişimi ile 

hayata geçirilen OSEP (Okul Sanayi Eğitim Programı) ilk mezunlarını verdi. Ankara Sanayi Odası 

I. Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, 

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 

Recep Işık, MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü Hüseyin Acır'ın yanı sıra OSEP kapsamında 

görev alan öğretmenler ve öğrenci aileleri de katıldı.
3 Temmuz 2009

Törende konuşma yapan Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, 

mesleki eğitimin Türkiye'nin öncelikli sorunu olduğunu kay

detti. 6-7 yıl önce gelişmiş ülkelerde mesleki eğitimin eğitim

deki payının yüzde 75, Türkiye'de ise bu oranının yüzde 25 

olduğunu hatırlatan Çağlayan, Hükümet programında yüzde 

50 düz lise, yüzde 50 mesleki eğitimin hedeflendiğini dile 

getirdi ve bugün mesleki eğitimin eğitimdeki payının yüzde 

43 oranına yükseldiğine dikkat çekti. Zafer Çağlayan, bu ora

nın Türkiye'nin mesleki eğitime gönül verdiğinin, ailelerin ço

cuklarını mesleki eğitime yönlendirdiğinin ve Türkiye'de çok 

önemli bir gelişim yaşandığının göstergesi olduğunu söyledi.

Bakan Çağlayan, 27 yıl boyunca sanayicilik yaptığını ve bu 

dönemde maddi sıkıntıya düştüğünü, teminat sorunu ya

şadığını ancak yaşadığı en büyük sıkıntının nitelikli eleman 

sorunu olduğunu belirterek diğer her problemi aştığını an

cak aşamadığı problemin nitelikli eleman bulmak olduğunu 

söyledi.

Türkiye'nin her yıl çalışma hayatına atılan 700 bin gencine 

iş bulmak mecburiyetinde olduğunu dile getiren Çağlayan, 

OSEP ile ekilen tohumların meyvesini verdiğini ve bu progra

mın yüzde 100 iş garantisine sahip olduğunu kaydetti. Çağ

layan, ailelere çocuklarını mesleki eğitime yönlendirdikleri için 

de teşekkür etti.

Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Öz- 

debir de konuşmasında işsizliğin Türkiye'nin en temel ekono

mik ve sosyal sorunlarının başında geldiğini, özellikle gençler 

arasındaki işsizlik oranın çok yüksek olduğunu ve sanayide 

nitelikli eleman sıkıntısı yaşandığını dile getirdi. İşgücü piya

sasında arz ve talebin henüz tarafları memnun edecek bir 

dengeye ulaşamadığını kaydeden Özdebir, bu durumun eği

tim sisteminden kaynaklandığını söyledi.

Konuşmasında Avrupa'daki mesleki eğitim oranlarına ilişkin 

detaylar da veren Özdebir, Almanya'da mesleki eğitimin
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eğitimdeki oranının yüzde 79,6, Macaristan'da yüzde 75, 

Polonya'da yüzde 74,6, Hollanda'da yüzde 70,1, İtalya'da 

yüzde 67,4, Fransa'da yüzde 54,1, Türkiye'de ise yüzde 34,3 

olduğunu ifade etti.

OSEP hakkında da bilgi veren Özdebir, programın Milli Eğitim 

Bakanlığı, ASO ve ASO I. Organize Sanayi Bölgesi'nin ortak

laşa yürüttüğü bir program olduğunu belirterek, program 

kapsamında toplam 172 öğrencinin eğitim aldığını kaydetti. 

OSEP programında öğrencilere işverenler tarafından asgari 

ücretin yüzde 30'undan az olmamak kaydıyla ücret, yemek, 

iş elbisesi, servis, eğitim materyalleri sağlandığını hatırlatan 

Özdebir, bu öğrencilerin sosyal güvenliklerinin de Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından sağlandığını belirtti.

Nurettin Özdebir, mezuniyet sonrasında öğrencilere MEB 

onaylı "Kalfalık Belgesi" verildiğini ve fark derslerinin alınması 

halinde, öğrencilerin Endüstri Meslek Lisesi diploması alabildi

ğini de belirterek sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu eğitim sisteminin sonucunda, insanların yeteneklerine 

en uygun alanlarda ve teknolojinin istediği verimlilik ve kali

tede mesleki eğitim almış, sosyal yönden de geliştirilmiş bir 

birey olarak istihdam edilmeleri öngörülmektedir. OSEPte 

okullarda teorik eğitim, eğitim atölyelerinde uygulamalı ola

rak mesleğin işlem basamaklarının öğretilmesi, işletmelerde 

işbaşı eğitiminin yanında Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredat 

programı haricinde yabancı dil eğitimi, bilgisayar eğitimi, bilgi

sayarlı tasarım dersleri de verilmektedir."

Hükümetin, işsizlikle mücadelede "Aktif İşgücü Programla

rının Güçlendirilmesi" doğrultusunda açıklamış olduğu ted

birleri gönülden desteklediklerini kaydeden Özdebir, OSEP 

kapsamında ilk mezunlarını verdiklerini ve 38 öğrencinin 

programdan mezun olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve An

kara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir 

birlikte öğrencilere belgelerini vererek, OSEP'e büyük emek 

veren Eğitim Komitesi üyeleriyle birlikte resim çektirdiler.
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ASO'da Almanya İşbirliği Günü Toplantısı

Ankara Sanayi Odası'nda 12 Haziran tarihinde, ASO ve Alman
ya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği işbirliğiyle "Almanya İşbir
liği Günü" toplantısı düzenlendi,

Toplantıda bir konuşma yapan ASO Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurettin Özdebir, Almanya'nın dünyanın en büyük ekonomileri 
içinde yer aldığını ve Türkiye'nin bu dost ülke ile ticaretinin her 
geçen gün arttığını anlatarak 13 milyar dolarla Almanya'nın 
Rusya'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük ticari partneri oldu
ğunu dile getirdi.

Ülkeler arası ilişkilerde siyasetçilerin zemini hazırladıklarını, bu 
zemini pekiştirmek, sağlamlaştırmak ve bağları güçlendirmenin 
iş insanlarına düştüğünü ifade eden Özdebir "Bizim de oldukça 
başarılı ilişkilerimiz var. Her ne kadar siyasetçiler zaman zaman 
politika değişiklikleri yapsalar da Avrupa Birliği'ne giriş sürecin
de Sayın Sarkozy ile birlikte Sayın Merkel'in bakış açıları farklı 
olsa da inanıyoruz ki Almanya, katılım anlaşması zamanında bir
birimize verdiğimiz sözlerin gereğini yerine getirecek, arkasında 
duracaktır." dedi.

Katılım anlaşmasıyla malların serbest dolaşımının sağlandığını

12 Haziran 2009

ancak iş insanlarının serbest dolaşımında hala sıkıntılar oldu
ğunu dile getiren Özdebir, son açılımlarla bu sorunun da hal
ledileceğine ve karşılıklı iş yapabilme imkanlarının artacağına 
inandıklarını kaydetti.

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Dr. Eckart Cuntz da 
Ankara'nın Alman firmaları için gittikçe daha cazip hale geldi
ğini dile getirerek ekonomik krize rağmen Ankara'da Alman 
şirketlerinin açılışlarına katıldıklarını ifade etti. Cuntz, Türkiye ile 
Almanya arasındaki ilişkilerin geleneksel olarak çok geliştiğini, 
3700 kadar Alman firmasının Türkiye'de faaliyet gösterdiğini, 
Almanya'da da Türkler ve Türk asıllı Almanlar tarafından yöne
tilen çok fazla şirket bulunduğunu anlattı.

Büyükelçi, düzenlenen bu toplantı ile iki ülke arasındaki tica
rette yaşanan sorunlara çözüm bulunabileceğine inandıklarını 
ve kendilerinin yardımcı olabilecekleri konularda işadamlarına 
destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Dış Ticaret Müsteşar Vekili Abdullah Köten de Türkiye ile Al
manya arasındaki ilişkilerin özel bir önem ve karaktere sahip 
olduğunu hatırlatarak Almanya'nın Türkiye'nin ihracatında ilk 
sırada, ithalatında ise ikinci sırada bulunduğuna dikkat çekti. İki 
ülke arasındaki ticaret hacminin 2002 yılından beri istikrarlı bir 
şekilde arttığını dile getiren Köten, "Bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da Türkiye, Alman firmaları için potansiyel teşkil 
etmeye devam edecektir. Türkiye ekonomik krizden en az etki
lenen bölge olan çevre ülkelerle olan bağlantıları, lojistik yapısı 
ve altyapı imkanlarıyla sınırsız olanaklar sunmaktadır." dedi.

Türkiye'nin yurtdışı müteahhitlik hizmetleri hakkında da bilgi 
veren Köten, Türk ve Alman firmalarının tecrübe ve güçlerini 
birleştirerek 3. ülkelerde önemli başarılara imza atabileceklerini 
ifade etti.
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ASO Başkanı Özdebir, "Profesyonel Kariyer 
Platformu Sempozyumu"na Katıldı

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Çankaya Üni

versitesi tarafından 11 Mayıs tarihinde düzenlenen Profes

yonel Kariyer Platformu Sempozyumu'na konuşmacı olarak 

katıldı. Sempozyumda konuşan Özdebir bu toplantıların öne

mine dikkat çekerek, eğitimin çok değerli olduğunu söyledi.

Mısır, İran, Türkiye ve Almanya'nın nüfuslarının yaklaşık ola

rak aynı olduğunu ancak GSMH'nın farklı olduğunu belirten 

Özdebir, bunun nedeninin eğitimdeki kalite olduğunu vurgu

ladı
11 Mayıs 2009

Özdebir, ATOKEM Toplantısına Katıldı

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Tica

ret Odası tarafından düzenlenen "ATOKEM Kariyer ve Eğitim 

Merkezi'' toplantısına konuşmacı olarak katıldı. 13 Mayıs ta

rihinde Ankara Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleşen 

açılış toplantısında konuşan Özdebir, Türkiye'de eğitim öğ

retimin sadece diploma odaklı olması nedeniyle çeşitli sek

törlerde nitelikli eleman bulmakta zorlandıklarını ifade etti. 

Bununla birlikte ülkenin en önemli sorunlarından birisinin 

işsizlik olduğuna dikkat çeken Özdebir, arz ve talep nitelik 

olarak çakışmadığı için her iki taraf için ihtiyaç olarak kaldığını 

kaydetti.
13 Mayıs 2009
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Dünya Bankası Heyetinden ASO I. OSB'ye Ziyaret
11 Haziran 2009

Ankara Sanayi Odası, Dünya Bankası Avrupa ve Ortadoğu 

Bölgesi İnsani Kalkınma Bölüm Direktörü Gordon Betcher- 

man başkanlığındaki Dünya Bankası Eğitim ve İşgücü heyeti

ni, 11 Haziran tarihinde ASO I. Organize Sanayi Bölgesi'nde 

ağırladı.

Ankara Sanayi Odası Okul Sanayi İşbirliği Projesi (OSEP) hak

kında bilgiler almak ve projeye destek vermek amacıyla ge

len heyete proje hakkında detaylı bilgiler verildi. Sanayicinin 

ihtiyaç duyduğu ara elemanı bulmakta sıkıntı çektiğini dile 

getiren Özdebir, ülkemizdeki mesleki eğitimin yetersiz oldu

ğunu ve bu eksikliği telafi edebilmek için OSEP'i hayata geçir

diklerini dile getirdi ve "Öncelikle ülkemizdeki mesleki eğitimi 

inceleyip eksiklerimizi tespit ettik. Ardından da Milli Eğitim 

Bakanlığı yetkilileri ile ortak projeye imza atarak OSEP'i ha

yata geçirdik." dedi.
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ASO Başkanı Özdebirw

KOMATEK Fuarı'nın Açılısına Katıldı

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, 5 Mayıs 

tarihinde KOMATEK 2009 11. Uluslararası İş ve İnşaat, 

Makina Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı'nın açılışına katıl

dı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına 

Özdebir'in yanı sıra Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Ziya Burhaneddin Güvenç, Ostim Başkanı Orhan Aydın, 

Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Adnan Kes

kin ve çok sayıda sanayici katıldı.

Fuarın, küresel ekonomik krizin etkilerinin artık yavaş ya

5 Mayıs 2009

vaş kalkmaya ve umutların yeşermeye başladığı bir dö

nemde açıldığını ifade eden Özdebir, kriz sonrası her şeyin 

çok farklı olacağını, rekabetin kurallarının yeniden yazıla

cağını söyledi. Özdebir, ağırlaşacak bu şartlar karşısında 

dünyayla rekabet edebilmek için birlikteliklerin güçlendiril

mesi, kümelenme çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini 

kaydetti.

Nurettin Özdebir, ASO olarak kümelenme çalışmalarına 

destek verdiklerini ve teşvik ettiklerini vurguladı.

ASO Başkanı Özdebir, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Arası 

Proje Yarışması Ödül Törenine Katıldı

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve ASO Yö
netim Kurulu Üyesi Şerafettin Ceceli, Milli Eğitim Bakanlığı 
Erkek Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 8 Mayıs 
tarihinde düzenlenen "Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve 
Kurumları Arası Proje Yarışması" ödül törenine katıldı. Milli 
Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda düzenlenen ödül töre
ninde, Ankara Sanayi Odası özel ödülü olarak Eskişehir 
Odunpazarı Turgut Reis Anadolu Teknik Lisesi-Anadolu 
Meslek Lisesi-Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi öğren
cilerinin projelerine birer diz üstü bilgisayar hediye edildi.

8 Mayıs 2009
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TÜSİAV'dan Nurettin Özdebir'e Üstün Hizmet ve 
Başarı Ödülü

2 Haziran 2009

Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı'nın (TÜSİAV) 14 yıldır da

ğıttığı "üstün hizmet ve başarı ödülleri" 2 Haziran tarihinde 

Bilkent Otel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene 

çok sayıda üst düzey bürokrat ve sanayici katıldı. ASO Yö

netim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir de "üstün hizmet ve 

başarı" ödülü aldı.

Törende konuşan TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, ödül ka

zananları kutladı ve bu ödüllerin, takdirin yanı sıra "borç se

nedi" niteliği de taşıdığını, bu nedenle de layık görülenlere 

sorumluluk yüklediğini söyledi. Sarıtoprak, ilk olarak kriz sü

recinde gösterdikleri çaba ve başarıdan dolayı Ankara Sanayi 

Odası'na ve Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir'e ödü

lünü sundu. ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir

de borç senedinin ağırlığını taşıdıklarını kaydederek "Böyle 

bir dönemde bizlere moral olacak böyle bir ödül verildiği için 

teşekkür ederiz." dedi ve küresel krizin etkilerinin Türkiye'de 

de görüldüğünü ancak iyi göstergelerin de ortaya çıkmaya 

başladığını, krizin ucunun görünmeye başladığına inandıkla

rını söyledi.

Törende Nurettin Özdebir'in yanı sıra Ankara Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bülbüloğlu Vinç Sana

yii Yönetim Kurulu Başkanı Önder Bülbüloğlu, ASO Yönetim 

Kurulu Üyesi ve Doğanlar Tekstil Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Mehmet Doğanlar, Ankara Beton Sanayi ve Tica

ret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Namık Tanık da üstün hiz

met ve başarı ödülü aldılar.
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ASO Başkanı Özdebir'den Yenimahalle Belediye Başkanı'na Ziyaret

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve ASO Yöne

tim Kurulu Üyesi Mehmet Doğanlar, 25 Mayıs tarihinde Yeni

mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a nezaket ziyaretinde 

bulundular. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler 

sonucu Yenimahalle Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı 

tebriklerini dile getiren Özdebir, Yenimahalle Belediyesi ile 

her zaman işbirliği içinde olacaklarını belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı'na Ziyaret

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Keçiören Be

lediye Başkanı Mustafa Ak'ı 16 Haziran'da makamında ziya

ret etti. Keçiören'in yeni belediye başkanı olmasından dolayı 

tebrik eden Özdebir, belediye başkanlığının özveri gerektiren 

bir iş olduğunu kaydetti. Özdebir'e ziyaretinden dolayı teşek

kür eden Ak, yapmayı planladıkları projeleri anlattı.

ASO'dan 3. Karma Resim Sergisi
Ankara Sanayi Odası tarafından düzenlenen Karma Resim Sergilerinin üçüncüsü 4 Haziran tarihinde açıldı. Ankara Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir tarafından açılan sergide, ressam Erdal Ardıç, Gülsen Kalfaoğlu Akner ve Sezgin Akman'ın 
41 tablosu yer aldı. Yoğun ilgi gören sergi iki hafta boyunca açık kaldı.

4 Haziran 2009

ASO Başkanı Özdebir'den
16 Haziran 2009

25 Mayıs 2009
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ASO Başkanı Özdebir, Mesleki Eğitim Kursu 

Sertifika Törenine Katıldı

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ma
deni Dökümcüler Odası ile MEB Erkunt Eğitim Merkezi ara
sında düzenlenen Dökümcülük Mesleki Eğitim Kursu'nun 
sertifika törenine katıldı. 12 Mayıs tarihinde gerçekleşen 
törene Özdebir'in yanı sıra, Ankara Sanayi Odası Meclis 
üyeleri Niyazi Akdaş, Emin Uğur Yavuz, Berat Darçın, An
kara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet 
Yiğiner, Sincan Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman 
Barın, Sincan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Binici,

MEB Erkunt Eğitim Merkezi Müdürü Aydın Türkoğlu, Yeni- 
kent Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Özata ile 
KOSGEB Sincan İGEM Merkez Müdürlüğü uzmanları katıldı. 
Törenin açılışında bir konuşma yapan ASO Başkanı Özdebir, 
bugün burada eğitim adına çok önemli bir gün yaşandığını 
söyleyerek, ülkemiz sanayi ürünlerinin yurtdışında kendini 
temsil edebilmesinin kaliteli ürünlerle sağlanacağını, bu
nun için de üretimde çalışan işçilerin eğitimli ve kalifiye 
olması gerektiğini belirtti.

12 Mayıs 2009

Savunma Sanayi Müsteşarlığı Heyeti 

Ostim'de Sanayicilerle Bir Araya Geldi

Ankara Sanayi Odası 7 Mayıs tarihinde bir program gerçek
leştirerek Savunma Sanayi Müsteşarlığı heyeti ile Savunma 
Sanayi ile ortak projeler yürütebilecek üyeleri bir araya ge
tirdi.
Ziyaret kapsamında Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Nurettin Özdebir başkanlığında, Ostim Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'ın da 
katılımlarıyla, Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı İsma
il Tohumcu, Sanayileşme Daire Başkanı Nuran İnci, Sanayi

Koordinasyon Şube Müdürü Demir Çiğdemoğlu, Kalite Şube 
Müdürü Alper Köse, Danışman Nebahat Karasu Atabey, Uz
manlardan Ahmet Sefa Satır ve Abdülkadir Basa'dan oluşan 
heyet, Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen bilgilendirme 
toplantısı ardından, Ostim'de yerleşik Akdağ Isıl İşlem, Emge, 
Dizayn Makine, Oscar Mil-Tek, Öznur Makine, Aral Ticaret, Tel- 
mek Telekomünikasyon ve Uygur Makine firmalarını ziyaret 
ederek görüşmelerde bulundu.

7 Mayıs 2009
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Tiran Valisi Ruzdhi Keçi ASO I. OSB'yi 

Ziyaret Etti

Arnavutluk Cumhuriyeti Tiran Valisi Ruzdhi Keçi ve eşi Pran- 

vera Keçi beraberindeki Arnavutluk Valilik Genel Sekreteri,

Acil Durumlar Şefi, Eşgüdüm, Şehircilik ve Altyapı Bölümü 

Şefi ve Sincan Kaymakamı'ndan oluşan heyet 14 Mayıs tari

hinde, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin 

Özdebir'i ve I. Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Ziyare-

tin ardından Hidromek ve Nurus fabrikaları gezildi.

Ziyaret sırasında, heyete Ankara Sanayi Odası'nı ve I. Orga

nize Sanayi Bölgesi'ni tanıtan bir sunum yapıldı. Daha sonra 

Tiran Valisi Ruzdhi Keçi ve ASO Başkanı Nurettin Özdebir 

arasında iki ülke arasında geliştirilebilecek işbirliği konuları ve 

I. Organize Sanayi Bölgesi hakkında görüşme gerçekleştirildi.

14 Mayıs 2009

Musul Valisi'nden ASO'ya Ziyaret

Musul Valisi Atheel Nojaifi ve beraberindeki heyet 26 Mayıs 

tarihinde, I. OSB'yi ziyaret ederek Bölge'de faaliyet gösteren 

firmaları gezdiler. Ziyarette yapılan sunumun ardından Musul 

Valisi yaptıkları bu ziyaretin memnuniyet verici ve oldukça

faydalı olduğunu belirterek, ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nu

rettin Özdebir'i Musul'a davet etti. Ziyaret, Hidromek, Çesan 

ve Ulusoy Elektrik firmalarına yapılan gezilerle son buldu.

26 Mayıs 2009
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Tayland Heyetinden ASO'ya İşbirliği Ziyareti

Çin Uluslararası Ekonomik İşbirliği Birliği (CIECA) Başkanı 

Chung-Yu Wang başkanlığındaki Tayland heyeti Ankara Sa

nayi Odası üyeleri ile işbirliği yapmak amacıyla 8 Mayıs tari

hinde ASO'yu ziyaret ettiler.

Heyet, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardım

cısı Önder Bülbüloğlu tarafından karşılandı. Sincan Organize 

Sanayi Bölgesi'nde yapılan yüz yüze görüşmeler öncesinde 

bir sunum yapılarak heyete Ankara Sanayi Odası ve Bölge ta

nıtıldı. Daha sonra heyet Organize Sanayi Bölgesi'ni gezerek 

bazı firmaları ziyaret etti ve bilgi aldı.

Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürü ASO'da 

Sanayicilerle Bir Araya Geldi
19 Haziran 2009

Ankara Sanayi Odası 19 Haziran tarihinde Sosyal Güvenlik 

Ankara İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla ve Ankara Sana

yi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Altun başkanlığında bir 

toplantı düzenledi. Toplantıya katılan Ankara Sosyal Güvenlik 

l Müdürü Ali Pekten bir konuşma yaparak 500'ün üzerinde 

istihdam yaratan firmalara yönelik yapılacak uygulamaları 

anlattı ve firma temsilcilerinin sorunlarını dinledi. Toplantının 

sonunda Ali Pekten, Ankara Sanayi Odası'nı temsilen Hasan 

Altun'a plaket takdim etti.

ASO Fikri ve Sinai Haklar Projesi Toplantısı
15 Mayıs 2009

Ankara Sanayi Odası tarafından firmaların bilincinin artırılma

sı kapsamında Avrupa Birliği'ne sunulan "ASO Fikri ve Sinai 

Haklar" projesinde üyelere verilen eğitimin birincisi 15 Mayıs 

tarihinde Ankara Sanayi Odası toplantı salonunda yapıldı. An

kara Patent Müdürü Kaan Dericioğlu tarafından verilen eği

timde sanayiciler "Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım ve Alan 

Kodları" konularında bilgilendirildi.

8 Mayıs 2009
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EĞİTİM
Mayıs 2009 Eğitimleri

Odamız Eğitim  Atölyesi tarafından Mayıs ayında gerçekleştirilm iş olan 

eğitim lerle ilgili bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Krizden Çıkış Yollarından Biri: Düşünce Gücü Eğitimi 

(5 M ayıs 2009 )

Kriz ortamının getirdiği karamsarlığın giderek daha çok insanı 

etkilediği günümüzde, "Krizden Çıkış Yollarından Biri: Düşünce 

Gücü Eğitimi"nde, iş dünyasında pozitif düşüncenin kullanıla

bilmesi ve başarılı sonuçlar alma, düşünce gücünün maddeye

etkisi, düşüncelerimizin karanlık ve aydınlık yönleri ve farklı 

bir bakış açısı ile hareket ederek pozitif sonuç yaratabilmenin 

özü ele almıştır. Odamız "Zafer Çağlayan Meclis Salonu"nda 5 

Mayıs 2009 Salı günü 10:00-12:30 saatleri arasında gerçek

leştirilmiş olan "Krizden Çıkış Yollarından Biri: Düşünce Gücü 

Eğitimi"ne 60 kişi katılmıştır,

Pratik Liderlik Eğitimi (12  M ayıs 2009)

Odamız günümüz rekabet ortamında üyelerimiz için "Pratik 

Liderlik Eğitimi" düzenlemiştir. Günümüzde gerçek rekabet 

avantajı yaratmak için kurumlar yüksek performanslı takım

lara ilham verecek yüksek potansiyelli liderler yetiştirmelidir. 

Fonksiyonel yetkinlik veya kişisel karizma tek başına bu rolde 

başarı getirmemektedir. Bu doğrultuda, Yönetsel Becerileri 

Geliştirme Programı'nın ana amacı; kısa ve odaklanmış başlık

lar altında pratik liderlik ve yöneticilik özellikleri ve becerileri 

konusunda katılımcılara bilgi vermek, bunları uygulama ko

nusunda cesaret ve ilham vermek olmuştur. 12 Mayıs 2009 

Salı günü 14:00-17:00 saatleri arasında Odamız "Zafer Çağ

layan Meclis Salonu"nda gerçekleştirilmiş olan "Pratik Liderlik 

Eğitimi"ne 40 kişi katılmıştır.

Mali Tablolar Analizi Eğitim i (21 M ayıs 2009 )

İşletmelerimizin sahipleri veya üst düzey yöneticileri, finansal 

kararlar alırken temel mali tablolar hakkında daha fazla bilgi

ye ihtiyaç duyabilmektedirler. Bu tablolarda yer alan sayıları 

okuyabilme, anlayabilme, karşılaştırabilme ve yorumlayabilme 

yeteneklerinin geliştirilmesi, daha sağlıklı finansal kararlar ala

bilmenin yolunu açmaktadır. Bu doğrultuda, 21 Mayıs 2009 

Perşembe günü 10:00-17:30 saatleri arasında Odamız "Zafer 

Çağlayan Meclis Salonu"nda gerçekleştirilen "Mali Tablolar 

Analizi Eğitimi"ne 86 kişi katılmıştır.
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i EĞİTİM 

Haziran 2009 Eğitimleri

Odamız Eğitim Atölyesi tarafından Haziran ayında gerçekleştirilmiş olan 

eğitimlerle ilgili bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Yöneticiler İçin Finansal Yönetim Eğitimi 

(22 Haziran 2009)

Üyemiz işletmelerin sahipleri ve üst düzey yöneticilerini fi

nansal yönetimin temel kavramları ve uygulamaları konusun

da bilgilendirmek amacıyla 22 Haziran 2009 Pazartesi günü 

10:00-17:30 saatleri arasında "Yöneticiler İçin Finansal Yönetim 

Eğitimi" düzenlenmiştir. Eğitim, Gazi Üniversitesi Öğretim Üye

si Yrd. Doç. Dr. Hasan Bal tarafından verilmiştir. Odamız "Zafer 

Çağlayan Meclis Salonu"nda gerçekleştirilmiş olan eğitimimize 

51 kişi katılmıştır.

Eğitimde, Finansal Yönetim Politikaları, Paranın Zaman Değeri, 

Menkul Kıymet Değerlemesi, Sermaye Maliyeti, Sermaye Büt- 

çelemesi Yöntemleri ile Yatırım Kararları ve Risk Yönetiminde 

Kullanılan Vadeli İşlemler konuları işlenmiştir.

Son Çare: İş  Akdini Sona Erdirme-lş Akdini 

Sona Erdirme Sürecinin İyi Yönetilmesi Eğitimi 

(25 Haziran 2009)

Bazen kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkan İş Akdinin Sona 

Erdirilmesi sürecini iyi yöneterek her iki taraf için de olumlu 

sonuçlar elde edebilmek mümkündür. Bu doğrultuda yapılması 

gerekenlerin değerlendirilmesi, iş akdine son vermenin hukuki 

ve psikolojik sonuçlarının irdelenmesinin amaçlandığı "Son Çare:

İş Akdini Sona Erdirme-İş Akdini Sona Erdirme Sürecinin İyi Yö

netilmesi Eğitimi"nde son çare olarak başvurulması gereken iş 

akdini sona erdirme sürecinin gerek işletme gerek çalışan gerek

se geride kalan çalışanlar açısından olabilecek en olumlu şekilde 

yönetilmesi ele alınmıştır. 25 Haziran 2009 tarihinde gerçekleş

tirilen eğitim, Kurumsal Kimlik ve İnsan Kaynakları Danışmanı 

Zeki Eser tarafından verilmiştir ve 94 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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ASO BÜLTEN
RESMİ  GAZETE ÖZETLER İ  ( 0 3 . 0 6 . 2 0 0 9 - 3 0 . 0 6 . 2 0 0 9 )

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 Faaliyet
lere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Hakkın
da Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 148)

03.06.2009

- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 
2009/32)

04.06.2009

- Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi 
Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/43)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/6)

05.06.2009

- 2009/15017 2008-2009 Pazarlama Yılında Nişasta Kökenli Şeker
ler İçin Şeker Kurulu Tarafından Ayrılan Kotanın, Sakaroz Kökenli 
Şekerler İçin Ayrılan Kotayla İlgilendirilmeksizin % 25 Oranında 
Artırılması Hakkında Karar

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/5)

- Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Ta
rife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 
2009/22)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/5)

- Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Ta

rife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 
2009/22)

06.06.2009

- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak 
Esaslara İlişkin Tebliğ (No: 2009/33)

- Kibrit İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulamasına İlişkin 
Karar

07.06.2009

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/26)

09.06.2009

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/27)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/28)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/29)

11.06.2009

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Karayolu Taşıma Yönetmeliği

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 72)

- İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan 
Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların İkinci Bölümünün Dağıtımı ve Yö
netimine İlişkin Tebliğ (No: 2009/5)

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/5/2009 Tarihli ve 2108/30 
Sayılı Kararı

14.06.2009

- “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthala
tına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği”nde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/36)

16.06.2009

- 2009/15082 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Ka
rarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
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- Sınır Ticaretinin Uygulanmasına ilişkin Tebliğ (İhracat: 2009/7)

16.06.2009

- 2009/15081 Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ile 
Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar

17.06.2009

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/7)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/8)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/9)

18.06.2009

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/30)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/31)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/32)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/33)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 
(No: 2009/14)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 
(No: 2009/15)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 
(No: 2009/16)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 
(No: 2009/17)

20.06.2009

- Makina Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ 
(No: SGM/2009-10)

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ 
(No: 2009/1)

D U Y U RU L A R
BASRA DTM TEMSİLCİLİĞİ

Basra Başkonsolosluğu DTM Temsilciliği'nden alınan bir yazıda, 
Türkiye-Irak ticari ve ekonomik ilişkilerin karşılıklı yarar temelinde 
geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, Sayın Murat Karapınar'ın, 
Dış Ticaret Müsteşarlığı Temsilcisi olarak, Basra Başkonsolosluğumuza

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/10)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 
(No: 2009/19)

- Alkollü İçki Reklamlarında Uyulacak İlkeler Hakkında Tebliğde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/6/2009 Tarih
li ve 3236 Sayılı Kararı

25.06.2009

- Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik
te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 391)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 
(No: 2009/18)

- Müşterilerden Varlık Transferlerine İlişkin Türkiye Finansal Rapor
lama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 18) Hakkında Tebliğ (Sıra 
No: 153)

26.06.2009

- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik

27.06.2009

- Türk Gıda Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliğinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/46)

- Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği 
(2007/46/AT)

- Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği

30.06.2009

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul) (Seri No: 2)

görevli olarak atanmış olduğu bildirilmektedir.

Yazıda ayrıca, Temsilciliğin 22.05.2009 tarihi itibariyle faaliyete baş
ladığı belirtilerek, özellikle Türk işadamlarının işlerini kolaylaştırmak
ve yeni iş imkanları yaratmak amacıyla işbirliği halinde çalışmalarını
sürdüreceği ifade edilmektedir. (01/03-2838)
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ÜLKE B İLGİLERİ

DANİMARKA İKLİM VE ENERJİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, New York'ta düzenle
nen “Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu 
17. Oturumu”nda, Danimarka heyet başkanı İklim ve Enerji Bakanı 
Connie Hedegaard'ın, iklim değişikliğine ilişkin müzakerelerin duru
munu konu alan bir basın toplantısı gerçekleştirdiği bildirilmektedir. 
Konuya ilişkin BM basın bülteni Odamız Araştırma ve Yönlendirme 
Müdürlüğü'nden (Tel: 417 12 00 / 1212) temin edilebilmektedir. 

Danimarkalı Bakanın basın toplantısında değindiği önemli hususlar 
aşağıda özetlenmiştir:

- “Yeni ABD yönetiminin, iklim değişikliğiyle mücadelede önümüz
deki dönemde üstlenebileceği taahhütler hususunda verdiği me
sajlar önemli bir “momentum” yaratmıştır. Bu gelişmeler, anlaşma 
sağlanması yolunda önemli bir fırsat penceresi açmıştır. Bunun 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Anlaşmanın ertelenmesi, iklim 
değişikliğinin olumsuz etkilerini hisseden ülkelerin daha fazla zarar 
görmelerine yol açacaktır.

- COP15'e uzanan dönem hayati niteliktedir. Anlaşmanın ana un
surları artık masaya yatırılmalıdır. Siyasi liderlerin müzakerecilere 
gerekli mesajları vermelerinin zamanı gelmiştir. Temmuz ayındaki 
G-8 Zirvesi ile 22 Eylül tarihinde BM Genel Kurul çalışmaları mar
jında yapılacak olan yüksek düzeyli toplantı bu bakımdan uygun 
bir vesile teşkil etmektedir. Eylül ayında 192 lider, genel nitelikte 
konuşmalar yapmak yerine, Kopenhag'da müzakereleri yürütecek 
olan heyetlere güçlü mesajlar vermelidir.

- Yeni anlaşmada gelişmiş ülkeler iklim değişikliğiyle mücadele, ge
lişmekte olan ülkelerin uyum çalışmaları için finansman taahhü
dünde bulunmalıdır. Ancak bu şekilde gelişmekte olan ülkelerin 
de kalkınma programlarına uyum stratejilerini entegre etmelerini 
sağlayabiliriz.

- Beş yıl kadar önce gelişmekte olan ülkeler bakımından “gelişmiş 
ülkelerin ilgilenmesi gereken” bir konu olan iklim değişikliğiyle mü
cadele artık kalkınma planlarının bir parçası haline getirilmektedir. 
Gelişmekte olan ülkeler de bu konuda ilerleme sağlanmasının ken
di yararlarına olduğunun bilincindedirler. Bu nedenle bu ülkelerin 
ilgili forumlarda temsil edilmeleri büyük önem taşımaktadır.

- İklim değişikliği sadece gelişmiş ülkelerin mücadele etmesi gere
ken bir sorun olmaktan çıkmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin katkısı 
olmadan bu sorunla layıkıyla mücadele etmek mümkün değildir. 
Gelişmiş ülkeler iklim değişikliğiyle mücadele, hedefler ve finans
man konusunda gerekli taahhütlerde bulunmaya ve bunları yerine 
getirmeye hazırladılar. Anlaşmaya bu kadar yaklaşıldığı bir dönem
de, hiçbir ülke, bu konuda harekete geçmemiş olmanın getireceği 
siyasi yükün altında kalmak istemeyecektir. (01/03-2909)

AVUSTRALYA’NIN YENİ KARBON SALIM HEDEFLERİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avustralya'nın karbon salımı- 
nın azaltılmasına yönelik belirlediği hedefler doğrultusunda, hane hal
kının da katılımını içeren karbon piyasası ve salım ticaretini mümkün 
kılacak bir “Salım Ticareti Programını”nın (ETS-Emission Trading Sche
me) 2010 yılında oluşturulmasının tasarlanmış olduğu ancak ETS'nin 
küresel mali kriz ortamında küçülmekte olan Avustralya ekonomisini 
olumsuz etkileyeceği yönündeki kaygılar nedeni ile ETS'nin, 1 Haziran 
2011 tarihinde yürürlüğe geçirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir. 

Ayrıca, Salım Ticareti Programı ile 2011 yılında 1 ton karbon salımı için 
10 Avustralya Doları tutarında sabit bedel belirlendiği, ağır kirletici
ler olmalarına karşın ihracatın lokomotifi konumundaki demir-çelik, 
çimento, alüminyum gibi sektörlere %5'lik ilave bir salım kotası ko
laylığı sağlanacağı, 2020 itibariyle salım azaltım hedefinin %25 olacağı 
kaydedilmektedir.

Yazıda ayrıca, Avustralya Başbakanı Kevin Rudd'ın, Avustralya'nın 
yeni karbon salım hedefleri hakkında, Hazine Bakanı Swan, İklim De
ğişikliği ve Su Bakanı Wong ile birlikte ortak bir basın açıklaması ger
çekleştirildiği belirtilmektedir.

Söz konusu basın açıklaması Odamız Araştırma ve Yönlendirme 
Müdürlüğü'nden (Tel: 417 12 00 / 1212) temin edilebilmektedir. Bah
se konu basın açıklamasında özetle; Avustralya'nın 2020 yılına kadar 
sera gazı salımlarını 2000 yılındaki seviyenin %25 altına düşürmeyi 
öngördüğü, bu yeni taahhüdün Aralık 2009 tarihinde Kopenhag'da 
gerçekleştirilecek müzakerelerde iddialı sonuçlar elde edilebilmeye 
yönelik olduğu, diğer ülkelerin Kopenhag'da böyle bir anlaşmaya 
varmaları durumunda Avustralya'nın sözü edilen %25'lik taahhüdünü 
(yenilebilir enerji teknolojileri, enerji verimliliği ve karbon salımların 
tutulması ve depolanması alanlarında yapacağı yatırımlarla) yerine 
getireceği, 2020 yılına kadar %5'lik karbon salımını azaltma taahhü
dünün hala koşulsuz olarak geçerli olduğu ifade edilmekte karbon 
salımı azaltım hedefleri ve koşullarına ilişkin bir tabloya yer verilmek
tedir. (01/03-2906)

2009 TAYVAN ULUSLARARASI ÇAY KÜLTÜR FUARI

Dışişleri Bakanlığı'ndan, dünya çay üretiminde 6. sırada bulunan ül
kemizin, 18-21 Aralık 2009 tarihlerinde Taipei'de düzenlenecek “2009 
Tayvan Uluslararası Çay Kültürü Fuarı”na davet edildiğini bildirilmek
tedir.

Taipei'deki Çin Çay Kültürü Akademisi Başkanlığı'nın fuara ve katı
lıma ilişkin broşürü ile bilgi notu Odamız Araştırma ve Yönlendir
me Müdürlüğü'nden (Tel: 417 12 00 / 1212) temin edilebilmektedir. 
(01/03-2979)

ULUSLARARASI MOHER ZİRVESİ

Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan alınan bir yazıda, Güney Afrika

94



Cumhuriyeti'nde 3-9 Kasım 2009 tarihleri arasında “Uluslararası Mo- 
her Zirvesi” (International Moher Summit) organizasyonunun düzenle
neceği belirtilmekte olup, konuya ilişkin davetiye ve kayıt formu ile 
detay bilgi Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü'nden (Tel: 
417 12 00 / 1212) temin edilebilmektedir. (01/03-3035)

STOCKHOLM SÖZLEŞMESİ

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
(UNEP) tarafından hazırlanan, Kalıcı Organik Kirleticilere ilişkin Stock
holm Sözleşmesi'nin 17.05.2004 tarihinde yürürlüğe girdiği, söz ko
nusu sözleşmenin 152 ülke tarafından imzalandığı, Türkiye dahil 163 
ülke tarafından onaylandığı belirtilmektedir.

Kalıcı Organik Kirleticilerin kullanılmasına, üretimine, ithalat ve ih
racatına yasaklama ve sınırlama getiren Stockholm Sözleşmesi'nde 
ilk etapta 12 kalıcı organik kirletici belirlenmiş olup, 9 Mayıs 2009 
tarihinde, UNEP tarafından dördüncüsü Cenevre'de gerçekleştirilen 
Stockholm Sözleşmesi Taraflar Toplantısı'nda listedeki 12 maddeye 
9 madde daha eklenerek Kalıcı Organik Kirleticilerin sayısı 21'e çık
mıştır. Söz konusu kimyasalları üreten, kullanan, ithalat ve ihracatını 
yapan üyelerimiz için adı geçen Müsteşarlıktan alınan yazının örneği 
Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü'nden (Tel: 417 12 00 / 
1212) temin edilebilmektedir. (01/03-3071)

IRAK’a İLAÇ ve MEDİKAL ALET İHRAÇ EDENLERİN KAYIT 

İŞLEMLERİ

Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Irak'a 
ilaç ve medikal aletler ihraç eden şirketlerin ürünlerinin Irak Sağlık Ba
kanlığı Ecza Tescil Dairesine kayıt işlemlerini hızlandırmalarının talep 
edildiği bildirilmektedir. (01/03-3107)

ÜRDÜN’ÜN RÜZGARDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİLMESİNE İLİŞKİN 

PROJESİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Ürdün Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı'nın Ürdün'ün güneyinde yer alan Şuvbak bölgesinde, rüz
gardan elektrik enerjisi üretilmesi projesine ilişkin bilgi notu yayınlan
mıştır. Konuyla ilgili firmalarımızın ön yeterlilik talebi için hazırlaması 
gereken dokümanlar da bilgi notunda yer alan adresten temin edi
lebilecektir. Söz konusu bilgi notu Odamız Araştırma ve Yönlendir
me Müdürlüğü'nden (Tel: 417 12 00 / 1212) temin edilebilmektedir. 
(01/03-2842)

ÇHC VİZESİNDE SINIRLAMALAR

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Pekin Büyükelçiliğimizce, 
Çin Halk Cumhuriyeti makamlarının 2008 Olimpiyatları öncesinde ve 
sırasında özellikle Hong Kong'da verilecek vizelere getirdiği sınırlama
ları, bu kez Tiananmen olaylarının yirminci ve ÇHC'nin kuruluşunun 
60. yıldönümleri öncesinde tekrar uygulamaya konulmasına dair Çin 
basınında haber ve makalelerin yer aldığının bildirildiği ifade edilmek

tedir.

Bu bağlamda, ÇHC'ne gidecek işadamları ve tüccarların vize muafi
yetinden faydalanarak, Hong Kong'a gittikten sonra, oradaki ÇHC 
temsilciliğinden vize almaları yoluna gitmemeleri, bunun yerine se
yahatlerinden önce ülkemizdeki temsilciliklerinden gerekli vizeyi te
min etmelerinin, bilahare vize sorunlarıyla karışmamaları bakımından 
uygun olacağının düşünüldüğü bildirilmektedir. (01/03-2840) 

TÜRKMENİSTAN/HEK II.TOPLANTISI - GÜNDEME GELEN ÖNEMLİ 

KONULAR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız'ın beraberinde bir heyetle, Eko
nomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk -Türkmen Komisyonu 
İkinci Toplantısı vesilesiyle 21 - 22 Mayıs 2009 tarihlerinde Aşkabat'a 
gerçekleştirildiği ziyaret çerçevesinde, iki ülke arasında işbirliğini ge
liştirme yönünde taraflarca gündeme getirilen hususlar aşağıda yer 
almaktadır.

- İkili ticaret hacminin ve Türk işadamlarının Türkmenistan'a ilgisini 
arttıracak iki ülke arasında tercihli ticaret anlaşması ya da serbest 
ticaret anlaşması imzalanması,

- Türkmenistan'da Türk bankalarının faaliyet gösterebileceği veya 
Türkmen bankaları ile ortaklıklar kurulabileceği, bu amaçla örneğin 
Ziraat Bankası ile Türkmen Dayhan Bank'ın %50-%50 ortaklığı ile ku
rulmuş olan Türkmen-Türk Ticaret Bankası'nın sermayesinin artırıla
bileceği ve faaliyetlerinin güçlendirilebileceği, bu sayede Türk firma
larına ve KOBİ'lere destek vermesi,

- Türk bankalarının teminat mektuplarının Türkmenistan'da kabul 
görmesi,

- Başta enerji olmak üzere madencilik, su, tarım, turizm, sana
yi ve hizmet sektörlerinde kamu ve özel sektör kuruluşlarımızın 
Türkmenistan'da faaliyete bulunmaları ve yatırım imkanlarının araş
tırılması,

- Türkmenistan'da ayrı bir tüzel kişilik olarak faaliyet gösteren Türk 
şirketlerinin Türkmenistan'da doğalgaz boru hattı, demiryolu, inşaat 
malzemeleri, üretim tesisleri, kimya tesisleri gibi büyük çaplı projeler
de katılmalarının teşviki,

- İkili işbirliğinin önem taşıdığı inşaat ve tekstil gibi değer alanlarda 
ilişkilerin geliştirilmesi,

- KOBİ'ler arası etkinliklerin arttırılması amacıyla karşılıklı olarak dü
zenlenecek uluslararası fuarlara katılım sağlanması,

- Türkmenistan'da küçük sanayi bölgeleri/serbest ticaret bölgeleri ku
rulmasında Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanılması,

- Türk işadamlarının ve TIR şoförlerinin Türkmenistan vizesi almakta 
yaşadığı sıkıntıların giderilmesi.
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Türkiye-Türkmenistan HEK II. Dönem Toplantısı çerçevesinde olabi
lecek gelişmelerin Dışişleri Bakanlığı'na iletilmek üzere Türkiye Oda
lar ve Borsalar Birliği'ne (Tel: 413 80 00) bildirilmesi gerekmektedir. 
(01/03-2944)

TACİKİSTAN/VİZEDE YENİ UYGULAMA

Duşanbe Büyükelçiliğimizden alınan bilgilere göre, Tacikistan'a seya
hat edecek yabancıların vize müracaatlarında yeni bir düzenlemeye 
gidildiği, yeni uygulamaya ilişkin ayrıntılı bilgiye www.mid.tjj adresli 
internet sayfasından ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin getirdiği yenilikler aşağıda yer almaktadır.

- Vize kategorileri seyahatin amacına göre çeşitlendirilmiştir. Mevcut 
kategorilere ilave olarak, “Yatırım”, “Akademik Eğitim”, “Eğitim”, “Taşıt 
Sürücüleri İçin”, “Serbest Ekonomik Bölgeler İçin”, “Daimi Oturum İçin”, 
“Uçak Mürettebatı İçin”, “Basın Temsilcileri İçin”, “Tacikistan Cumhu
riyeti Vatandaşın Eşi”, “Misyoner”, “Beşeri” vizeleri ita edilmeye baş
lanmıştır.

- Vize müracaatlarına daha kısa sürede cevap verilecektir. Türkiye'nin 
de içinde bulunduğu kolaylaştırılmış listede yer alan devletlerin va
tandaşları vizelerini 3-5 çalışma günü içerisinde alabileceklerdir. Diğer 
müracaatların incelenme süresi 20 takvim gününü kapsayacaktır. 
Vize süresinin uzatılmasına ilişkin müracaatların incelenmesi 10 ça
lışma günüdür.

- Tacikistan Cumhuriyeti'nin yurtdışındaki temsilciliklerince giriş ama
cına göre 3 yıla kadar uzun süreli müteaddit girişli vize verilebilecek
tir.

- Turistik vize başvuru prosedürü basitleştirilmiştir. Turistlerin sadece 
vize talep formunu doldurması ve formu seyahati düzenleyecek tu
rizm şirketi vasıtasıyla Tacikistan temsilciliklerine iletmesi yeterlidir. 
Turist kafilesi ile birlikte gelmeyecek yabancılar vize talep formu ile 
vize alabilecekleridir.

- “Akademik Öğrenim” vizesi, Tacikistan Cumhuriyeti eğitim-öğretim 
kurumlarında eğitim gören, master veya doktora yapan yabancı 
vatandaşlara ve onların aile bireylerine verilecektir. Tacikistan'daki 
eğitim-öğrenim kurumunda eğitim gören bir yabancının 3 gün süre ile 
kabülü mümkün olmayan sebeplerden dolayı derslere devam etme
mesi halinde vizesi iptal edilebilecek ve Tacikistan Cumhuriyeti'nden 
sınır dışı edilebilecektir. Tacikistan Cumhuriyeti'ne dil öğrenmek ve 
süreli kurslara katılmak üzere gelenlere verilen “Öğrenim” vizesi için 
de aynı uygulama geçerli olacaktır.

- Yabancıları davet eden veya ülkeye gelişine aracılık eden gerçek 
veya tüzel kişilerin, davet edilen yabancının Tacikistan'dan çıkış ya
pamaması halinde ortaya çıkacak mali yükümlülükleri karşılaması 
gerekecektir. (01/03-2943)

BULGARİSTAN’DAKİ YATIRIM FAALİYETLERİ

Bulgaristan Büyükelçiliği tarafından, Bulgaristan Hükümeti'nin Balkan

Dağı'nın altından geçen bir tünel inşasını gerçekleştirmek istediği ve 
söz konusu tünel ile buna bitişik olarak yapılacak yolun altyapısının 
yapımının ve sonrasında işletme imtiyazının ilgili bir tarafa verileceği 
bildirilmektedir. Bu bağlamda, tünel inşasında teknik ehliyete sahip 
(know-how) şirket ya da konsorsiyumların, yolun yapımının ve işleti
minin ihalesinde teklif vermeye davet edilmektedir.

Bulgaristan'daki yatırım faaliyetleri ile ilgili yazı ve ekleri Odamız Araş
tırma ve Yönlendirme Müdürlüğü'nden (Tel: 417 12 00 / 1212) temin 
edilebilmektedir. (01/03-3135)

BULGARİSTAN YABANCILAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Bulgaristan Parlementosu'nun AB mevzuatına uyumu amacıyla, 
Parlemonto'nun 30 Nisan 2009 tarihli oturumunda kabul edilen “Ya
bancılar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu”a istina
den, Sofya Büyükelçiliği tarafından aktarılan söz konusu yasa ile ilgili 
bilgiler ve yasanın bölümünün çevirisi Odamız Araştırma ve Yönlen
dirme Müdürlüğü'nden (Tel: 417 12 00 / 1212) temin edilebilmektedir, 
(01/03-3134)

KENYA EKONOMİSİ İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

Nairobi Büyükelçiliğimizin Ticaret Müşavirliği tarafından hazırla
nan, 2008 yılı sonu itibariyle Kenya ekonomisinin genel bir değer
lendirilmesini içeren bilgi notu Odamız Araştırma ve Yönlendirme 
Müdürlüğü'nden (Tel: 417 12 00 / 1212) temin edilebilmektedir, 
(01/03-3133)

SURİYE’YE BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜN İHRACATI

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Suriye'ye bitki, bitkisel 
ürün ve yararlı organizma ithalinin, Suriye Tarım ve Tarımsal Reform 
Bakanlığı'nın onayına tabi olduğu ve Suriye'ye bu tür maddelerle giriş 
yapan şahısların gümrük görevlilerine beyanda bulunmaları gerektiği 
belirtilmektedir. Söz konusu yazının bir örneği Odamız Araştırma ve 
Yönlendirme Müdürlüğü'nden (Tel: 417 12 00 / 1212) temin edilebil
mektedir. (01/03-3188)

MALEZYA/FUAR

Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan alınan bir yazıda, Malezya Dış Ticareti 
Geliştirme Kurumu'nun (MATRADE), 10-12 Kasım 2009 tarihlerinde Ku
ala Lumpur'da düzenlenecek olan “INTRADE” Malaysia 2009 Fuarı'na 
ilişkin davet yazısı gönderilmektedir. Söz konusu yazının bir örneği 
Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü'nden (Tel: 417 12 00 / 
1212) temin edilebilmektedir. (01/03-3187)

TANZANYA İLE EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZ

Dışişleri Bakanlığı tarafından, tarım ve hayvancılık konularında faali
yet gösteren Grel Farming Limited adlı Tanzanya firmasını ortak ya
tırım yapmak amacıyla Türk yatırımcılar aradığı bildirilmektedir. Söz 
konusu şirketin konu ile ilgili hazırladığı dosya, Odamız Araştırma ve 
Yönlendirme Müdürlüğü'nden (Tel: 417 12 00 / 1212) temin edilebil
mektedir. (01/03-3148)
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