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Bu sayımızın Dosya bölümünde İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim 

üyesi Doç Dr. Gonca Günay ve North Texas Dallas Üniversitesi 

öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Banu Göktan'ın birlikte yazdıkları 

"Girişimci Bilisi ve Ulusal Kültür İlişkisi: Türkiye ve Amerika'da 

Yapılmış Karşılaştırmalı Bir Çalışma" başlıklı yazıyı yayınlıyoruz, 

Günay ve Göktan, belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu 

kültürlerde, belirsizlikten kaçınma arttıkça makro-girişimciliğin 

arttığını, girişimcilerin planlanmış ve hesaplanmış riskler aldıklarını 

belirtiyorlar,

Bu sayımızın Büyüteç bölümünde Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 

Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Osman Ketenoğlu ile Prof, 

Dr. Latif Kurt'un "Küresel Isınma-İklim Değişikliği ve Türkiye'nin 

Biyolojik Çeşitliliği Üzerine Etkileri" başlıklı yazısı yer alıyor. 

"Ketenoğlu ve Kurt, önümüzdeki 50 yıl içinde başta Orta ve Güney- 

Güneydoğu Anadolu olmak üzere Türkiye'de çölleşme yaşanacağını 

ve önümüzdeki yıllarda binbeşyüze yakın bitki türünün yok olma 

riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyorlar

Bu sayımızın söyleşisini efsane sanatçı İdil Biret'le yaptık. Biret, 

Japonya, Çin, Kore gibi ulusal müziği çok farklı olan ülkelerde klasik 

müzik sevilmiş ve yayılmışken, ülkemizde hâlâ çok sesli müziğin 

bizim müziğimiz olup olmadığı konusundaki tartışmaları anlamsız 

bulduğunu söylüyor.
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Nurettin OZDEBiR
THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF AC!

editorial Banking law
should be reviewed

External markets' stagnation, reel sector decreasing in internal market and demand 
reducing together with the consumer confidence have slowed down the economy wheel 
completely. The current situation of the companies which work at lower profit margins 
with the deceleration in the economic growth rate and even spend from their equities 
in order to maintain their existence by facing the working at a loss is become difficult 
day by day.

In order to turn the economy wheels, it is required to be kept internal market alive and 
to be protected the imported products from the unfair competition. If the wheels don't 
turn and the internal market is not kept alive, maintaining the companies' existences 
will become difficult, the production losses will increase gradually and the areas 
unloaded by the local companies will be occupied by the imported products.

Economic slowdown affects the companies' balance sheets. Confusing company balance 
sheets blocks the financial channels of the banks when mostly required. A t this stage, 
maintaining the companies' existences is become more difficult. For this reason, it  is 
required that the financial channels shall be open in order that the companies maintain 
their existences.

We consider that the banking law has a place as well as the current economic conditions 
in showing coyness of the banks while opening credit to the reel sector. The costs of 
the irregularities and malpractices experienced in the banking system before 2001 
crisis were very high. In order not to be lived these irregularities and malpractices, it  is 
widely clear that the adjustments made in banking system are exceed.

The responsibility brought to the bank employers in the current adjustments does 
not cover only themselves but also their whole family and relatives. Under the 
circumstances, the bank employers make tiny distinctions while opening credits and 
when they notice a little  risk, they don't open credit or they call credits back. The 
economic contraction experienced due to the global crisis in 2009, could be overcome 
smoother if  the banks didn't call the credits back immediately by getting into panic. 
Whereas the banks started to call the credits back as soon as the crisis began and the 
cost of this situation on the reel economy was come dear.

As in each investment, there is a risk in each credit. In this regard, the banking is a risk 
assessment and management art. Forcing banking system to work in a riskless condition 
means to remove it from its fundamental function. The current banking law forces 
the banks to recoil intensely at the thought of the risks especially in the economic 
slowdown periods when there are confusions at the companies' balance sheets and 
cause to block the reel sectors' financial channels. For this reason, we think there is a 
great benefit to review the banking law.
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Nurettin OZDEBIR
ASO YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Bankacılık Yasası
gözden geçirilmelidir

Dış pazarlardaki durgunluk, iç pazarda düşen reel sektör ve tüketici güveniyle birlikte 
zayıflayan talep, ekonominin çarklarını iyice yavaşlatmıştır. Ekonomik büyüme hızındaki 
yavaşlamayla birlikte zaten çok düşük kâr marjlarıyla çalışan, hatta varlıklarını devam 
ettirebilmek için bir süre zararına çalışmayı dahi göze alarak öz kaynaklarından harcayan 
firmaların içinde bulundukları durum giderek zorlaşmaktadır.

Ekonomide çarkların dönmesi için iç piyasanın canlı tutulması, ithal malların haksız 
rekabetinden korunması gerekmektedir. Eğer çarklar dönmezse, iç piyasa canlı 
tutulmazsa firmaların hayatiyetlerini devam ettirmeleri zorlaşacak, üretim kayıpları 
giderek artacak ve yerli firmaların boşalttığı alanlar ithal ürünlerin işgaline uğrayacaktır.

Ekonomideki yavaşlama firma bilançolarını olumsuz etkilemektedir. Bozulan firma 
bilançoları, en çok ihtiyaç duyulan anda bankaların finansman kanallarını tıkamaktadır. 
Bu durumda firmaların varlıklarını devam ettirebilmeleri daha da zorlaşmaktadır. Bu 
nedenle özellikle ekonominin yavaşladığı dönemlerde, firmaların varlıklarını devam 
ettirebilmeleri için finansman kanallarının açık tutulması şarttır.

Bankaların, reel sektöre kredi açarken nazlanmalarında içinde bulunduğumuz ekonomik 
şartlar kadar Bankacılık Yasası'nın da rolü olduğunu düşünüyoruz. 2001 krizi öncesinde 
bankacılık sisteminde yaşanan usulsüzlükler ve yolsuzlukların maliyeti çok yüksek 
olmuştur. Bu usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların bir kere daha yaşanmaması için bankacılık 
sisteminde yapılan düzenlemelerde ise aşırıya kaçıldığı artık iyice ortaya çıkmıştır.

Mevcut düzenlemelerde bankacılara getirilen sorumluluk sadece bankacıyı değil, tüm 
ailesini ve yakınlarını da kapsamaktadır. Bu durumda bankacılar kredi açarken çok titiz  
davranmakta, en küçük bir risk gördüklerinde kredi açmamakta ya da kredileri geri 
çağırmaktadır. Küresel kriz nedeniyle 2009 yılında yaşanan ekonomik daralma, eğer 
bankalar paniğe kapılıp hemen kredileri geri çağırmasalardı daha yumuşak atlatılabilirdi. 
Oysa bankalar kriz başlar başlamaz kredileri geri çağırmaya başladılar ve bunun reel 
ekonomi üzerindeki maliyeti çok ağır oldu.

Her yatırımda olduğu gibi her kredide de bir risk vardır. Bu anlamda bankacılık bir 
risk değerlendirme ve risk yönetme sanatıdır. Bankacılık sistemini risksiz bir ortamda 
çalışmaya zorlamak, onu asli fonksiyonundan uzaklaştırmak demektir. Mevcut haliyle 
bankacılık yasası, özellikle firma bilançolarının bozulduğu ekonomik yavaşlama 
dönemlerinde bankaları aşırı bir biçimde riskten kaçmaya zorlamakta ve reel sektörün 
finansman kanallarının tıkanmasına yol açmaktadır. Bu nedenle Bankacılık Yasası'nın 
gözden geçirilmesinde büyük fayda görmekteyiz.

başyazı
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ASOMECLİS

"Yeni teşvik sistemiyle yıllardır özlemini 
duyduğumuz sanayileşme stratejisinin 

temelleri atılmıştır"w

Sayın Başkan, Sayın Bakanım, değerli Meclis 

üyeleri, basınımızın değerli temsilcileri; Odamı

zın Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı'na hoş 

geldiniz diyor, hepinizi şahsım ve Ankara Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyo

rum.

Sayın Bakanım, Meclis toplantımıza katıldığınız 

için size bir kez daha teşekkür ediyorum.

Değerli Meclis üyeleri, konuşmama Haziran ayı 

sonunda gerçekleştirdiğimiz "Ankara sanayisinde 

durum ve beklentiler" anketinin sonuçlarına ilişkin 

değerlendirmelerimle başlamak istiyorum.

Her şeyden önce, Haziran anketi sonuçlarının 

geçen yılın Haziran ayı sonuçlarıyla neredeyse 

birebir aynı olduğunu belirtmeliyim. Ekonomideki 

yavaşlamaya rağmen geçen yıla benzer sonuçla

rın elde edilmesi, Ankara sanayisinin geçen yılki 

görünümünü koruması, bence bir başarıdır.

Haziran ayında Ankara sanayisindeki görünüm 

Mart ayına göre iyileşmiş durumdadır. Haziran so

nunda Mart sonuna göre artış belirtenlerin oranı 

üretimde yüzde 35'ten yüzde 49'a, iç satışlarda 

yüzde 35'ten yüzde 52'ye, dış satışlarda yüz

de 32'den yüzde 42'ye, yeni siparişlerde yüzde

"Ekonomideki yavaşlamaya rağmen Haziran anketi sonuçlarının geçen yılın 

Haziran ayı sonuçlarıyla neredeyse birebir aynı olması, Ankara sanayisinin geçen 

yılki görünümünü koruması, bir başarıdır."
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"AB'ye yapılan ihracattaki düşüşe rağmen ihracatımızdaki artış, ihracat pazarlarımızdaki 

çeşitlenmenin bir sonucudur. Bu başarıda Evliya Çelebi gibi dünyayı dolaşan, ömrünü 

yollarda geçiren Sayın Bakanımız Zafer Çağlayan'ın rolü çok büyüktür. Sanayicilerimiz 

adına kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum."

38'den yüzde 48'e, istihdamda yüzde 20,5'ten 

yüzde 27'ye, ithalatta yüzde 21'den yüzde 

30'a, kredi kullanımında yüzde 36'dan yüzde 

41'e, stoklarda 24'ten yüzde 27'ye yükselirken, 

ürün fiyatlarında artış belirtenlerin oranı yüzde 

34'ten yüzde 32'ye, hammadde fiyatlarında yüz

de 62'den yüzde 56'ya, ücretlerde yüzde 37'den 

yüzde 27'ye gerilemiştir. Bu durum, Ankara sana

yisinde hem talep hem de maliyet yönlü enflas- 

yonist baskıların gerilediğini göstermektedir. Mart 

sonunda yüzde 56 olan kapasite kullanım oranı 

da Haziran sonunda yüzde 60'a yükselmiştir. Tüm 

bu sonuçlar Ankara sanayisinin birinci çeyreğe 

göre daha iyi bir ikinci çeyrek geçirdiğini göster

mektedir.

Değerli Meclis üyeleri, Nisan ayında sert bir yavaş

lama gösteren sanayi üretimi, Mayıs ayında bek

lentilerin üzerinde bir hızla yüzde 5,9 artış gös

termiştir. Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına 

göre sanayi ciro endeksi yüzde 18, sanayi sipariş 

endeksi ise yüzde 19 artmıştır. Geçen yılın yüksek 

artış hızlarıyla karşılaştırıldığında, sanayide üretim 

artış hızı düşük seyretmektedir. Ancak bu büyüme 

hızları yıllık yüzde 4'lük ekonomik büyüme hızıyla 

uyumludur.

Değerli Meclis üyeleri, Mayıs ayında geçen yılın 

aynı ayına göre ihracat yüzde 20,3 artarak 13,2 

milyar dolar, ithalat yüzde 3,1 artarak 21,8 milyar 

dolar olmuştur. Bu dönemde dış ticaret açığı 10,2 

milyar dolardan 8,6 milyar dolara gerilemiştir. Bu 

gelişmeler sonucunda, 2011 Mayıs ayında yüzde 

51,8 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2012 

Mayıs ayında yüzde 60,5'e yükselmiştir. İhracat

taki yüksek artışta yine İran'a yapılan altın ihraca

tının katkısı olmuş, Mayıs ayında da İran'a yapılan 

altın ihracatı 1,4 milyar doları bulmuştur.

İhracattaki diğer dikkat çekici bir gelişme de A v 

rupa Birliği'nin ihracatımızdaki payında görülmek

tedir. Geçen yılın Mayıs ayında yüzde 47 olan 

Avrupa Birliği'nin ihracattaki payı, bu yılın Mayıs 

ayında yüzde 36'ya gerilemiştir. Mayıs ayında 

Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat geçen yılın aynı 

ayına göre yüzde 7 azalarak 4,8 milyar dolarda 

kalmıştır.

AB'ye yapılan ihracattaki düşüşe rağmen ihracatı

mızdaki artış, ihracat pazarlarımızdaki çeşitlenme

nin bir sonucudur. Bu başarıda Evliya Çelebi gibi 

dünyayı dolaşan, ömrünü yollarda geçiren Sayın

"Türkiye, dünya imalat sanayisindeki payını yaşanan tüm siyasi ve ekonomik krizlere 

rağmen yüzde 1,1'e yükseltti. Dünya imalat sanayinin yapısındaki bu dönüşümde birçok

faktörün etkili olduğu muhakkaktır."

8



ASOMECLİS

"Dünya imalat sanayisinde manzara değişmektedir. Bu değişimden Türkiye olarak 

biz de yararlanmalı ve dünya imalat sanayisinden daha yüksek pay alabilmek için 

ekonomik politikalarımızı bu yeni duruma göre ayarlamalıyız. Yeni Teşvik Sistemi, 

bu yönde atılmış büyük bir adımdır."

Bakanımızın rolü çok büyüktür. Kendisine bir kez 

daha bütün sanayicilerimiz adına teşekkür ediyo

rum.

Değerli Meclis üyeleri, Avrupa Birliği'ndeki dur

gunluğun yanı sıra, euro-dolar paritesinin euro 

aleyhine baş aşağı gidiyor olması da AB pazarına 

ihracat yapan ihracatçılarımızı olumsuz etkilemek

tedir. Yaşanan son gelişmelere bakarsak, eurodaki 

düşüş devam etmektedir. AB borç krizinde ya

şanan son gelişmeler bir yol ayrımına gelindiğini 

göstermektedir. İspanya'nın borçlanma faizi yüz

de 7,5'e, İtalya'nın ise yüzde 6,5'e dayanmıştır. 

İşin kötüsü bu faiz oranlarına bir de büyümemele

ri eklendiği için bu borcun çevrilebilmesi o ülkeler

açısından zor görünmektedir. Üstelik bu ülkeler 

borç kâğıtlarını sadece kendi bankalarına satabil

mektedirler. Yabancılar AB borç piyasasından hızla 

çıkmaktadırlar.

IMF, Euro Bölgesi'nin 2012'de binde 3 küçüleceği

ni, 2013'te ise binde 7 büyüyeceğini tahmin et

mektedir. Bu düşük büyüme hızları borç krizinden 

çıkmanın zor olacağını göstermektedir. Piyasaları 

ayakta tutan, Euro Bölgesi'nin dağılmasına izin 

verilmeyeceği, er ya da geç Almanya'nın zor du

rumdaki ülkelere yardım edeceği beklentisidir. An

cak Lehman Brothers olayında olduğu gibi sürpriz 

bir gelişme her an olabilir.
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"Ankara Sanayi Odası olarak cari işlemler açığını azaltmak için elimizden geleni 

yapmaya çalışıyoruz. Ancak aynı çabayı kamu kurumlarından ve belediyelerden 

göremiyoruz. Hâlbuki cari işlemler açığını kapatmak için kamu kurumlan ve 

özel sektör iş birliği yapmalıdır."

Değerli Meclis üyeleri, bölgemizdeki jeopolitik 

riskler de hızla artmaktadır. Doğu Akdeniz'deki 

güç savaşı hızlı bir tırmanma içindedir. Suriye'deki 

iç savaş giderek tırmanmakta ve bölgeye yayılma 

riski taşımaktadır. Suriye'deki iç savaşın bir bölün

meyle sonuçlanması, bölgemizdeki istikrarsızlı

ğı daha da derinleştirecektir. Biz bütün bunların 

önüne geçilebilmesini ve Beşar Esad yönetiminin 

bir an önce devrilmesini umuyoruz.

Sayın Bakanım, bundan 40 yıl önce 1970'lerde 

dünya imalat sanayi üretiminin yaklaşık yüz

de 30'u Amerika Birleşik Devletleri tarafından 

yapılmaktaydı. Japonya'nın payı yüzde 8'ler, 

Almanya'nın payı yüzde 7'lerde idi. O yıllarda 

Çin'in payı yüzde 4, Türkiye'nin payı ise binde 5 

idi. 2011'de Çin yüzde 18'i geçerek birinci sıraya 

yükselirken, Amerika Birleşik Devletleri'nin payı 

yüzde 17'ye geriledi. Japonya 1990'larda payı

nı yüzde 20'lerin üzerine çıkarmışken buralarda 

tutunamayıp yüzde 10'lara düştü. Almanya, dün

ya imalat sanayi içindeki payını korurken; Türkiye, 

payını yaşanan tüm siyasi ve ekonomik krizlere 

rağmen yüzde 1,1'e yükseltti. Dünya imalat sana

yisinin yapısındaki bu dönüşümde birçok faktörün 

etkili olduğu muhakkaktır, ancak bizce 3 faktör 

öne çıkmaktadır.

Birinci faktör; 1990'lı yıllarda ekonomik durgun

luğa sürüklenen ve bu durgunluktan hâlâ çıkama

yan Japonya'nın üretim üslerini Doğu Asya ülkele

rine kaydırmasıdır.

İkinci faktör; 2000'li yıllarda Amerika Birleşik 

Devletleri'nde iç tüketimi destekleyen ekonomik 

politikalardır.

Üçüncü faktör ise; Çin'in parası yuanın değerini 

Amerikan dolarına bağlayarak düşük iş gücü ma

liyetlerinin sağladığı avantajla yabancı yatırımları 

hızla kendisine çekebilmesidir.

Bu faktörler Çin'in dünyanın üretim üssü olmasını 

kolaylaştırmıştır. Ancak bu yapıda küresel krizden 

sonra değişme eğilimleri belirmiştir. Artan ücretler 

Çin'in ucuz iş gücü avantajını hızla geriletmekte

dir. Bu durum emek yoğun sektörleri etkilemeye 

başlamıştır.

Diğer yandan Çin, doların değerindeki düşüş ne

deniyle yuanın reel olarak değerlenmesini engel- 

leyememektedir. Bu iki gelişme Çin'in rekabet gü

cünü olumsuz etkilemeye başlamıştır. Japonya'da 

yaşanan deprem ve tsunami de üretim zincirinde 

yüksek teknoloji içeren, özellikle bilgisayar parça

ları gibi önemli halkaların tek bir ülkede yoğunlaş

masının sıkıntılarını ortaya çıkarmıştır. Önümüzde

ki dönemde bu halkaların birçok ülkeye dağılması

nı bekliyoruz.

Son olarak, dolarda yaşanan değer düşüşü nede

niyle Amerika Birleşik Devletleri imalat sanayisin
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"2011 yılında ¡SÜ-500 listesine giren firmalar arasında zarar açıklayanların sayısında 

büyük bir artış olmuş, kâr oranlarında ise düşüş yaşanmıştır. Cirolar artıyor ama 

şirketlerimiz kâr edemiyor. Sanayimizin içinde bulunduğu bu düşük kâr sorununa bir 

çözüm üretmek zorundayız."

de de canlanma belirtileri görülmektedir. Başta 

Avrupalılar olmak üzere şirketler üretim üslerini 

Amerika Birleşik Devletleri'ne taşımaya başlamış

tır. Kanımızca, dünya imalat sanayisinde manza

ra değişmektedir. Bu değişimden Türkiye olarak 

biz de yararlanmalı ve dünya imalat sanayisinden 

daha yüksek pay alabilmek için ekonomik politika

larımızı bu yeni duruma göre ayarlamalıyız.

Hazırlanmasında büyük emeğiniz olan yeni teşvik 

sistemi bu yönde atılmış büyük bir adımdır. Yeni 

teşvik sistemi, bugüne kadar hazırlanmış en kap

samlı, en iyi düşünülmüş teşvik sistemidir. Bizce 

yeni teşvik sistemiyle yıllardır özlemini duyduğu

muz sanayileşme stratejisinin temelleri atılmıştır.

Sayın Bakanım, siz bizzat il il, ülke ülke dolaşa

rak yeni teşvik sistemini anlatıyorsunuz. Biz de 

Ankaralı sanayicilerin yeni teşvik sistemini daha 

iyi anlaması ve bundan istifade edebilmesi için 

31 Temmuz'da Bakanlığınızın uzmanlarıyla yeni 

teşvik sistemi hakkında bir toplantı düzenliyoruz. 

O toplantıda uzmanlarınız sanayicilerden gelecek 

soruları cevaplayacaklar.

Sayın Bakanım, biz Ankara Sanayi Odası olarak 

cari işlemler açığını azaltmak için elimizden gele

ni yapmaya çalışıyoruz. Ancak aynı çabayı kamu 

kurumlarından ve belediyelerden göremiyoruz. Bu 

konuda sık sık üyelerimizden çeşitli şikâyetler de 

almaktayız.

Başbakanımızın yayınladığı genelgelere rağmen 

kamu kurumları tercihlerini ithal mallardan yana
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"Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda kamu kurumu niteliğinde ve kamu hizmeti 

gören odalarımıza da piyasadan numune alma yetkisinin verilmesi halinde akredite 

laboratuvarlara bu numuneleri tevdi etmek ve bunların analizlerini yaptırmak suretiyle 

daha etkin olunabileceğini düşünüyoruz."

kullanıyorlar. Hâlbuki cari işlemler açığını kapat

mak için kamu kurumları ve özel sektör iş birliği 

yapmalıdır.

Eylül ayında malumunuz olduğu üzere Büyükşe- 

hir Belediyesi ile Ankara Sanayi Odası olarak bir 

protokol imzaladık. Bu protokole göre, belediye 

alımlarındaki yerli payını arttırmak için çalışmalar 

yapıyoruz ve çalışmalarımız meyvelerini yavaş 

yavaş vermeye başladı. Ankara Büyükşehir Bele

diyesi, Ankara Sanayi Odası ve OSB'lerle başlattı

ğımız bu iş birliğinin diğer belediyelere ve kamu 

kurumlarına da örnek olmasını diliyorum.

Sayın Bakanım, bizce kamu ihalelerinde amaç, 

sadece mal ve hizmeti en ucuza almak olmama

lıdır. Kamu ihaleleri ekonomik ve sosyal politika 

aracı olarak kullanılmalı, yerli katma değer üreten 

ya da teknoloji geliştirme potansiyeli yüksek olan 

sektörlerin desteklenmesi de göz önünde tutu l

malıdır. Yabancı firmaların üstlendikleri kamu ya

tırımlarında da yüksek yerli katkı oranı şartı o ff

set anlaşmalarıyla mutlaka konulmalıdır. Örneğin, 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 

Ankara'daki metro araçları ihale şartnamesine 

yüzde 51 yerli katkı oranı şartı koyması gibi. Bu 

şartnamenin diğer bakanlıklara da örnek olmasını 

diliyoruz.

Değerli Meclis üyeleri, dün açıklanan İSO-500 lis

tesine geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 27'si özel, 

7'si kamu olmak üzere 34 üyemiz girmiştir. Hu

zurlarınızda bu üyelerimizi kutluyor, başarılarının

devamını diliyorum. Ancak, İSO-500 listesinde 

dikkat çeken birkaç hususa da değinmeden ede

meyeceğim.

2011 yılında İSO-500 listesine giren firmalar 

arasında zarar açıklayanların sayısında büyük bir 

artış olmuş, kâr oranlarında ise düşüş yaşanmış

tır. Cirolar artıyor ama şirketlerimiz kâr edemiyor. 

Sanayimizin içinde bulunduğu bu düşük kâr so

rununa bir çözüm üretmek zorundayız. Bununla 

ilgili yapılacak işlerin başında piyasa denetimi ve 

gözetimi konusu geliyor. Ekonomi Bakanımız bu 

konuda çok ciddi destek oluyor. Ama bunu çok 

daha fazla yaygınlaştırmamız ve etkili hale getir

memiz lazım. Bunun için kamu kurumu niteliğinde 

ve kamu hizmeti gören odalarımıza da piyasadan 

numune alma yetkisinin verilmesi halinde akredi- 

te  laboratuvarlara bu numuneleri tevdi etmek ve 

bunların analizlerini yaptırmak suretiyle, piyasa 

denetiminde ve gözetiminde daha etkin oluna

bileceğini düşünüyoruz. Bunu çeşitli vesilelerle 

bazı bakanlarımıza arz ettim. Ama zatıâliniz de 

bir lütfedip, el atarsanız bu firmalarımızın hem kâr 

edememekten hem de haksız rekabetten koru- 

nabilmeleri açısından etkin bir çalışma olacağına 

inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, 

hayırlı Ramazanlar diliyor, Sayın Bakanıma teş

rifleri için bir kez daha teşekkür ediyor, hepinizi 

saygıyla selamlıyorum.
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"Maden bakiyeleri için genelgenin 
bir an önce çıkarılması gerekiyor"

SOZER ÖZEL
MADENCİLİK SANAYİİ MECLİS ÜYESİ

Sayın Bakanım, öncelikle yeni teşvik sistemi nedeniyle 
madenciler olarak size müteşekkiriz. Yıllardır madencili
ğin bölgesi olamayacağını, çıktığı yerde yatırım yapıla
cağını kimseye anlatamadık ama siz bizi anladınız, çok 
teşekkür ediyoruz.

Tabii önümüzün açılması çok güzel bir şey. Herkes çalı
şıyor, herkes yatırım yapmak için kolları sıvamış ancak 
önümüzde çok büyük bir engel var; bunu geçen defa 
da anlattım. "Maden atıkları" deniyor ama aslında ma
den bakiyeleri konusunu gündeme taşımak istiyorum. 
Yani bir madeni alıyorsunuz, öğütüyorsunuz, bir kısmı
nı alıyorsunuz, geriye kalanı da bir yerlere depo etmek 
mecburiyetindesiniz. Çünkü bu da çok büyük bir değer. 
Bugünün artıkları yarının girdileri oluyor.

Biliyorsunuz, Çevre Bakanlığımız maden bakiyelerinin 
depolanmasıyla ilgili bir yönetmelik çıkaracaktı. Bu, 
aşağı yukarı 3 senedir Maden Kanunu'nda var ama bir 
türlü çıkarılamıyor. Son olarak Mart ayında bilgimize su
nulacağı ve ona göre süratle çıkarılacağı söylenmişti.

Bu arada başka atıkların depolanmasıyla ilgili yönetme
likte madde olmasına rağmen, yani "Maden atıkları ha

riç" denmesine rağmen bazı sıkıntılardan dolayı bir ge
nelge çıkarıldı ve otomatikman diğer madenlerin hepsi 
bu atık yönetmeliğinin içine girdi. Hâlbuki ne kanunda 
var, ne yönetmelikte var. Bunu defalarca anlattık.

Neticede 1 senelik mücadelemiz sonucunda geçen gün 
bir genelge çıkarıldı ve krom atıkları inerttür olarak de
ğerlendirildi. Her yatırım için 1 sene mücadele etmemiz 
lazım. Sayın Bakanım, sizden rica ediyoruz, bu engeli 
lütfen süratle kaldıralım. Bunun da şartı, maden atıkla
rıyla ilgili yönetmeliğin bir an evvel çıkmasıdır. Her ma
denin değişik bir karakteri var, bunları zaten projenin 
başında analiz yapıp koyuyorsunuz. Ama genel olarak 
belediye atıkları ile aynı kategoriye konulduğu takdirde 
inanılmaz masraflar çıkıyor. Sektörden bir kardeşimiz 
krom yatırımı yaptı, dünyanın masrafını etti ancak bu 
genelgeyle muaf tutuldu. Şimdi o yapılan masrafı kim 
geri verecek? Madencilik sektörünün yaşadığı bu soru
nun bir an önce giderilmesini rica ediyoruz.

'Türkiye altın yıllarını yaşıyor'

BORA AYNAGOZ
PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER SANAYİİ MECLİS ÜYESİ

Sayın Bakanım, her ne kadar işsizlik, hukuk sistemi, ya
şam kalitesi gibi bazı sorunlarımız olsa da ülkemiz ger
çekten altın yıllarını yaşıyor. Türkiye'nin başarısından 
söz edildiğinde akla ekonomi geliyor. Ekonomi Bakanı 
olduğunuza göre burada en büyük başarı payı da sizle- 
re ait. Yani marifet iltifata tabidir, bu söylenen sözleri 
de siz fazlasıyla hak ediyorsunuz. Ben de tekrarlamak

istemiyorum çünkü herkes, haklı olarak sizin başarınızı 
konuşuyor.

Yalnız burada kamuoyunda, son zamanlarda gazete
ler ve medyada İran'dan alınan petrol bedelinin altınla 
ödenmesi, yani bunun ihracat sayılması konusu çok 
speküle ediliyor. Mutlaka daha önce sormuşlardır, bu
nun aslı nedir? Tek sorum budur.
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'İdari para cezaları çok yüksek!'

MEHMET YALÇINDERE
PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ MECLİS ÜYESİ

Sayın Bakanım, öncelikle zorunlu istihdam konusundaki 
kaygılarımı ifade etmek istiyorum. Antalya'da düzenlenen 
Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda Gümrük ve Tica
ret Bakan Yardımcımız ve İç Ticaret Genel Müdürümüz 55 
madde değişmeden önce büyük resmi anladığımız tak
dirde bu konuda kendilerine hak vereceğimizi söylediler. 
Fakat bize resmi anlatan olmadı. Bu nedenle şu anda 
endişe içindeyiz. Bu kadar yasal düzenleme ile çalışma ha
yatı tamamen değişiyor ve KOBİ'ler olarak korkuyoruz. Bu 
konuda doğru ya da yanlışın ne olduğunu şu an bilmiyo
ruz.

Zorunlu istihdama biz ASO olarak her zaman karşı olduk. 
Dolayısıyla, bu güzel mirasınızı da bugün aynı şekilde des
teklediğinize inanıyorum. Yeni Teşvik Yasası'nda organize 
sanayi bölgelerinin bir alt kategoride değerlendirilmesinin 
de sizin çabanız olduğunu biliyor ve takdir ediyoruz. Dola
yısıyla aynı mantığı geliştirmemiz gerekiyor. Yani çalışma 
hayatında korkulan adli para cezalarından şimdi döndük

idari para cezalarına. İdari para cezaları da çok yüksek 
dolayısıyla bunların da yeniden gözden geçirilmesi gere
kiyor.

2007 yılında 155 kanun, 2008 yılında 103 kanun, 2009 
yılında 116 kanun, 2010 yılında 151 kanun, 2011 yılın
da 167 kanun, 2012 yılının sadece 6 ayında 172 kanun 
çıkmış ve bu kanunun içinde torba kanunlar var, yani kaç 
kanun olduğu belli değil. Dolayısıyla biz iş adamları olarak 
geleceğe güvenle yatırım yapmamız gerekiyor ama bir ta 
kım endişelerimiz var.

Biz 1 yılda 1 kuruma1 beyan verelim, adı sanayi yıllık işlet
me cetveli olur, atık beyan formu olur, KOSGEB'in istediği 
belgeler olur, onu isteyen kurum istediği yerle paylaşsın, 
nasıl olsa iletişim bu kadar gelişmiş; bunu istiyoruz.

Son olarak Yönetim Kurulumuzun bilgisi dâhilinde, 13 
Haziran'dan bu yana bu yeni uygulamaya giren denetimli 
serbestlik uygulamasıyla hükümlülerimizin kamu yararına 
işlerde çalıştırılmasıyla ilgili sosyal bir proje başlatabilece
ğimizi ifade etmek istiyorum.

OSB'ler 6. Bölge kapsamında 
değerlendirilmeli"

HÜSEYİN KUTSİ TUNCAY
GENEL AMAÇLI MAKİNE VE YEDEK PARÇA SANAYİİ MECLİS ÜYESİ

Sayın Bakanım; bir yatırım kararını etkileyen değişken
lerin başında vergiler, gerekli teşvik ve destekler gel

mektedir. Bu çerçevede uygulanan ekonomik politikalar 

önemli. Çeşitli bölgelere sanayi yatırımlarını çekmek için 

devletin uyguladığı doğrudan ve dolaylı teşvik ve özen
dirme önlemleri, yatırım yerinin seçiminde ilk sıralarda yer 

alıyor.

Organize sanayi bölgeleri açısından baktığımızda, orga

nize sanayi bölgelerinde yapılan kamulaştırma ve a ltya

pı yatırımların boşa gitmesini önlemek, OSB'leri yatırım 
cazibe merkezleri haline getirmek, üretim ve ihracat üs

süne dönüştürmek için teşvik uygulamalarında ve kamu 
alımlarında pozitif ayrımcılık sağlanması büyük önem ta 

şımaktadır. Yeni teşvik sistemiyle OSB'lerin bulundukları 

bölgelerde, OSB dışında yapılacak yatırımlara göre u y

gulanacak teşvikler, süreler ve oranlar yönünden pozitif 
ayrımcılık getirilmesini memnuniyetle karşılıyor ve Sayın 

Bakanımıza teşekkür ediyoruz.

Her ne kadar teşvik uygulamasında organize sanayi 

bölgelerini bulundukları bölgelerin sosyoekonomik kal

kınmışlık derecesine göre bir derece daha altında gör
mek olumlu olsa da biz bunu organize sanayi bölgeleri
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açısından gene yeterli görmüyoruz. Çünkü Türkiye'deki 

organize sanayi bölgelerinin yüzde 44'ü Sanayi Bakanlı

ğının da birtakım desteklerine karşın hâlâ boş. Hal böyle 

olunca önemli ülke kaynaklarının burada heba edildiğini 

ve organize sanayi bölgelerinin yüzde 56'sı dolu iken sa

nayi yatırımları ve imar planı düzenlemelerinde bu dolu

luk oranlarının dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. 

Çünkü ne yaparsak yapalım o bölgeleri cazip hale getir

mediğimiz, yeni sanayi alanları yaratmadığımız ve gece

kondu sanayileşmesine izin verdiğimiz sürece bu bölge

lerin dolması mümkün değil. Çünkü, Sanayi Bakanlığı ya 

da Bilim Teknoloji Bakanlığı organize sanayi bölgelerinde 

her an sopayı elinde tutuyor. Hem mahalli mevzuat açı

sından organize sanayi bölgeleri bir dernek statüsünde 

değerlendiriliyor hem de uygulama açısından en ufak bir 

hatasında ciddi denetimler yapılıyor. Bunun için öncelikle

Türkiye'deki sanayi yapılanmasında gecekondu sanayi
leşmenin önünü kesmek ve organize sanayi bölgelerin

de mümkünse az gelişmiş bölge kapsamına almak, yani 
altıncı bölgeler kapsamına almanın bu bölgelerin bir an 

evvel doldurulmasına destek vereceğini düşünüyoruz.

Türk Ticaret Kanunu ve Teşvik Yasası'nda gösterdiğiniz 

çalışmalardan ve başarıdan ötürü size tekrar teşekkür 
ediyoruz. Son Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişik

lerde ticari mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde 
KOBİ'lerin büyük firmalara karşı korunması amacıyla 

getirilen 1530. maddede, KOBİ'lerin kamu kesiminden 

alacaklarına karşı da korunması yönünde bir düzenlemeye 
gidilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Çünkü fir

maların birbirine karşı borçlarını ödeme yükümlülüğü 
varken, kanunda kamunun o firmalara karşı olan borç 

yükümlülüğü halen konmuş değil.

"HES'ler neden teşvikw

kapsamında yer almıyor?"

NECATİ ÜNAL
ASO MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI

Sayın Bakanım, ben de üç konuda sizden net bilgi rica edi
yorum.

Ülke olarak doğal gazın tamamını ithal ediyoruz. Bugün 
Rusya dünyanın, hemen hemen Avrupa'nın her tarafına 
doğal gaz satarken enerjinin yüzde 14'ünü doğal gazdan 
üretmektedir. Türkiye ise doğal gazın tamamını yurt dı
şından ithal etmesine rağmen, Enerji Bakanı Taner Yıldız 
bu sabah rakamın yüzde 53'ten yüzde 45'e düştüğünü 
beyan etti. Bu düşüşü de memnuniyetle karşıladım.

Bizde bir tabir vardır, olmayan şey en pahalı şeydir. Olma
yan enerji de en pahalı enerji olduğuna göre, bizim doğal 
gazdan ürettiğimiz enerji bana göre olmayan enerjiden 
biraz ucuzdur ama diğer HES'lerden, RES'lerden çok daha 
pahalıdır.

Doğal gazdan üretilen enerjinin teşvik kapsamına alınma
ması çok doğrudur. Ancak Türkiye'nin büyük bir ölçüde 
enerjiye ihtiyacı olmasına, doğal gaz enerjisine bağlı bu
lunmamıza rağmen, niçin HES'lerden üretilen enerji sant
ralleri kapsam içerisinde değildir?

İkincisi; Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın daha önceden 
aldığı bir karar gereğince, Güneydoğu'da inşa edilecek 
barajlar için ihaleye çıkıldı. Bildiğim kadarıyla 20'ye yakın

baraj yapılacak. Bu barajların esas gayesi, teröristlerin 

yuvalarının, barınaklarının suyla doldurularak onlara geçiş 

imkânı vermemek. Hükümetin aldığı karar doğrudur. Son

ra da bunların altına elektrik santrali yapılır, enerji üretilir; 

bunlar ayrı şeyler.

Ancak üyelerimizden birinin şantiyesinde 26 tane makine

sini yaktılar Sayın Bakanım; siz bunu yakinen biliyorsunuz. 

Kendisine telefonla geçmiş olsun dileklerimi sunarken 

şunu sordum: "Sigortanız var mıydı?" "Hayır" dedi. Nede

nini sorduğumda, sigorta şirketlerinin terör tehlikesi bulu

nan bölgelerde sigorta yapmaya yanaşmadıklarını söyledi. 

Bu nedenle, Hazine Müsteşarlığının size bağlı olmadığını 

biliyorum ama sizin de bu konuda etkin olacağınızı düşe- 

nerek, sigorta şirketlerine bir yaptırım uygulanması husu

sunda sizden yardım talep ediyorum.

Üçüncü husus da; yine müteahhitlik sektörüyle ilgili. Bildi

ğiniz gibi Libya'da iş yapan birçok müteahhidimiz var. Bu 

konuda çok büyük çaba harcadığınızı da biliyorum. Ama 

hazır buraya gelmişken, sizi de böyle canlı canlı burada 

yakalamışken, en son durum nedir? Bu hususta açıklama 

yaparsanız size minnettar kalırım. Teşekkür ediyorum.
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"Türkiye, krizi fırsata çeviren 
bir ülke olmuştur"

ZAFER ÇAĞLAYAN
EKONOMİ BAKANI

Çok değerli Meclis Başkanım, Ankara Sanayi Oda

sının çok değerli Yönetim Kurulu Başkanı, eski ve 

eskimeyen değerli başkanlarımız, Ankara Sanayi 

Odası'nın birbirinden kıymetli, değerli, benim gözbe- 

beğim Meclis üyesi arkadaşlarım, basınımızın değerli 

temsilcileri ve Ankara Sanayi Odası'nın tüm çalışan

ları; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Biraz evvel arkadaşlara ne zamandır bir araya gel

mediğimizi sordum. Çünkü Sayın Başkan da "Epeydir 

sizi odamızda görmemiştik." dedi ama ben her gün 

kendimi Oda da hissediyorum. Aşağı yukarı 1 yıldır 

bir araya gelmemişiz. Demek ki, aradan geçen bu 

zaman içinde Ankara Sanayi Odası'nın çok değerli 

meclis üyeleri, değerli başkanım, değerli başkanla- 

rımız, Ekonomi Bakanlığı ve kendi içlerinden çıkan

Zafer Çaglayan'ı her zamanki gibi izlemiş ve takip 

etmişlerdir.

Öncelikle şahsımla ilgili söylediklerinize gönülden 

teşekkür ediyorum ki bu başarının en az yüzde 51'i 

Ankara Sanayi Odası'nındır. Zafer Çağlayan, Anka

ra Sanayi Odası üniversitesinden mezun olduktan 

sonra bugün ekonomide, kendisine 5 yıldır verilen 

Bakanlık görevinde sizlerin de ifade ettiği gibi bir 

başarı göstermişse, bu başarıyı ben Ankara Sana

yi Odasına, siz değerli meclis üyelerine borçluyum. 

Ben sizlere teşekkür ediyorum; övünç sizlerin, alkış 

da sizlerindir. Bu konuda Ankara Sanayi Odası iyi 

bir mekteptir, iyi bir okuldur ve her zamanki kibar

lığı, nezaketi, saygınlığı çerçevesinde çalışmalarına 

devam ediyor. Bundan dolayı benim çok değerli kar

"Bugün Türkiye siyasi istikrarı yakaladı, beraberinde ekonomik istikrara sarıldı ve dış 
ticarete açık, ihracata açık özel sektör dostu piyasalar anlayışıyla, politikalarla bugünlere 
kadar geldi. Bu başarı elbette ki siyasi ve ekonomik istikrarla sağlandı ama bu başarıyı 

Türk özel sektörü olarak sîzler gerçekleştirdiniz."
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"Önünüzdeki engellerin açılması ve hız yapabileceğiniz, en güvenli şekilde gidebileceğiniz 
otobanların sağlanması konusunda gece - gündüz çalışıyoruz. Geldiğimiz bu noktadan 
kesinlikle geri adım atmayacağımız gibi daha ileriye götürmek için çaba sarf edeceğiz."

deşim ve halefim olan Nurettin Özdebir kardeşime 
teşekkür etmek istiyorum.

Tabii ki tek başına kendi başarısı değil. Bu, Ankara 
Sanayi Odası'nın, sizler tarafından seçilmiş olan tüm 
Yönetim Kurulu'nun, Meclis Başkanlık Divanı'nın, 
tüm Meclis üyelerinin, komite üyelerinin ve Ankara 
Sanayi Odasının en üstten en alta kadar tüm çalı
şanlarının başarısıdır. Çünkü burası kolektif oyun 
oynanan bir odadır; geçmişte de böyleydi, benim 
dönemimde de böyle oldu, şimdi görüyorum ki bu 
dönemde de aynı şekilde devam ediyor. Bundan 
dolayı Ankara Sanayi Odasından yetişmiş biri olarak 
sizlerden geçerli karne almam benim için bir şereftir, 
onurdur.

Görevimi yapıyorum. Tahmin ediyorum ki, sizden 
herhangi biriniz bu göreve gelseydiniz benden daha 
iyi de yapardınız. Bunları size yağ çekmek için söy
lemiyorum. Yağ çekmeye ne benim ihtiyacım var ne 
de sizin. Burası 20 yılımı verdiğim, 13 yıl fiilen baş
kanlık yapma şerefine nail olduğum ve altı seçimde 
tek liste, hemen hemen tamamınızın oyuyla birlikte 
seçime girip, kazandığım bir oda. Bundan dolayı ASO 
Meclis toplantıları benim için önemlidir. ASO Meclis 
toplantılarına gelip konuşma yaptığım zaman, aynen 
1995 yılının Kasım ayında yapılan seçimlerde Anka
ra Sanayi Odası Başkanı olduğum günleri, saniyeleri 
ve dakikaları hatırlarım, o heyecanı ve o duyguları 
yaşarım.

Nisan 2003'te Cumhuriyet'in 100. yıldönümüne 
denk gelen 2023 yılına kadar ihracatımızı her yıl 
yüzde 10 arttırarak, 250 milyar dolara çıkarmayı 
hedeflememiz gerektiğini, Türkiye'nin bu hedefi 
yakalayacak güce ve kapasiteye sahip olduğunu 
söylemiştim. AK Parti hükümetinin yeni kurul
duğu dönemde, çok ciddi krizler yaşamış bir ülkenin 
o günkü ihracat performansını değerlendirerek 
böyle bir öngörüyü dile getirmiştim. Ciddi yanılmışım, 
Allah'ıma şükür ki yanılmışım, bundan son derece 
mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum.

Bugün artık 12 yıl sonrasının projeksiyonunu ya
pan, 2023 yılında 500 milyar dolar sadece mal, 150 
milyar dolar da hizmet ticareti ihracatı hedefi koy
muş bir ülkenin Ekonomi Bakanı, bu işin içinde payı, 
gayreti olan, çalışan biri olarak duyduğum memnu
niyeti sizlerle öncelikle paylaşmak istedim. Türkiye 
tabii ki bu geçen süre içinde aslında hiç kimsenin 
öngöremediği kadar önemli hedefler başardı. 2002 
yılı Kasım ayında seçimlerin yapılıp, yeni AK Parti 
Hükümetinin kurulduğu günleri çok iyi hatırlıyo
rum. 0 dönem birçoğunu salonda görmekten mutlu 
olduğum değerli Yönetim Kurulu Üyesi arkadaş
larımla beraber, Hükümetin kurulmasıyla getirilen 
eylem planını ve konulan hedefleri çok iyi hatırlıyo
rum. O günün koşullarında eylem planında koyulan 
hedeflerin birer hayal olduğunu, ele alınan konula
rın alt alta yazılmaktan ibaret olduğunu Yönetim 
Kurulu Üyesi arkadaşlarım ve değerli danışmalarımız 
-özellikle Naci hocamız- ile enine boyuna tartışmış
tık. Bunları günah çıkarmak adına söylemiyorum. 
Türkiye'nin; bugün dünya ekonomisinin ciddi buna
lımlarla karşı karşıya kaldığı, Avrupa'nın uzun yıllar 
iki yakasının bir araya gelmeyeceğinin çok net gö
ründüğü bir ortamda âdeta bir başarı öyküsü yazdı
ğını görmekten ve o tarihte yanılmaktan duyduğum 
memnuniyeti de ikinci kez ifade etmek istiyorum.

Evet, Türkiye olmazı başardı. Hayal bile edilmeyecek 
şeyleri birlikte başardık. Bu başarıda tabii ki siyasi 
istikrarın payı çok büyük. Çünkü biz siyasi istikrarsız
lığın ne anlama geldiğini çok net yaşayan insanla
rız. O dönemlerde hükümetin farklı farklı partilerine 
mensup bakanlarının Oda Meclisimize yapmış olduk
ları ziyaretlerde genel ekonomiyle ilgili konularda 
birbirine ne kadar zıt görüşleri olduğunu hepimiz 
müşahede ettik. Birinin yapmak istediğini, diğeri
nin engellediği günleri hep birlikte, çok net yaşadık. 
Bugün Türkiye şükürler olsun siyasi istikrarı yakaladı, 
beraberinde ekonomik istikrara sarıldı ve dış ticarete 
açık, ihracata açık özel sektör dostu piyasa anlayı

ANKARA SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI | EYLÜL / EKİM 2012 17



25 Temmuz 2012

"Türkiye'nin son yıllarda ihracatla büyüyen, ihracatı sürekli artan ve buna göre 
cari açığı azaltma noktasında önemli hedefleri olan bir ülke olduğu tüm dünyada 
kabul ediliyor. Economistin yapmış olduğu değerlendirme son derece önemlidir. 

19. yüzyılın hasta adamı olarak değerlendirilen Türkiye, ekonomide 
bir başarı öyküsü ortaya koyuyor."

şı ve politikalarla bugünlere kadar geldi. Bu başarı 
elbette ki siyasi istikrarla, ekonomik istikrarla sağ
landı ama bu başarıyı Türk özel sektörü olarak sizler 
gerçekleştirdiniz. Bu işin asıl sahibi, bu işin alkış ala
cak tarafı ve bu işi gerçekleştiren Türk özel sektörü 
sizler ve Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri 
olan Ankara Sanayi Odası ve Ankara Sanayi Odasının 
üyeleridir. Özel sektörün önü açıldığında, oyun alanı 
genişletildiğinde ve dile getirmiş olduğu hususlar en 
iyi şekilde değerlendirildiğinde, neler yapacağı, yani 
bizim geçmişte söylediğimiz, "Gölge etmeyin, başka 
ihsan istemeyiz!" söyleminin ne kadar doğru olduğu 
şükürler olsun işte bu dönemde anlaşıldı.

2001 krizinden sonra değerli gazeteci arkadaşla
rımızın bazı mülakatlarımızda bana o gün sormuş 
oldukları soruları çok net hatırlıyorum. Gelecekle ilgili 
görüşlerimi sorduklarında "Ne geleceği, ben 1 gün 
sonra, 1 saat sonra ne olacağını bilemiyorum!" dedi
ğim günleri hatırlıyorum. Ama şimdi şükürler olsun, 
2011 yılında 12 Haziran seçimlerinde yeni hüküme
tin kurulmasıyla beraber ilk defa Türkiye Cumhuri
yeti tarihinde 12 yıllık bir projeksiyonu gerçekleştir
dik ve Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümüyle 
ilgili önemli hedefler koyduk, dedik ki: "500 milyar 
dolar ihracat yapacağız, 2 trilyon dolardan fazla milli 
gelirimiz olacak, hatta hatta nüfusumuz 84 milyon 
olmasına rağmen Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisi 
içine girecek." Bu hedefleri birlikte koyduk. Türkiye, 
ilk defa bir özel sektör kuruluşunun, Türkiye İhra
catçılar Meclisinin dile getirmiş olduğu 500 milyar 
dolar ihracat hedefini Yüksek Planlama Kurulu kara
rıyla resmi hedefi olarak kabul etti ve uygulamaya 
başladı. Bu, kamu - özel sektör diyaloğunun ne ka
dar geliştiğinin önemli bir göstergesidir. Önünüzdeki 
engellerin açılması ve hız yapabileceğiniz, en güvenli 
şekilde gidebileceğiniz otobanların sağlanması ko
nusunda gece - gündüz çalışıyoruz. Geldiğimiz bu

noktadan kesinlikle geri adım atmayacağımızı, hep 
daha ileriye götürmek için çaba sarf edeceğimizi 
tekrar sizlere ifade ermek isterim.

Evet, bunları elde ettik ancak bunlar şimdi üzerine 
yatacağımız, "Tamam bu iş bitti!" diyeceğimiz he
defler değil. Tekrar ifade ediyorum Cumhuriyetin 
100. kuruluş yıldönümünde istiklalimizi, istikbalimi
zi, hürriyetimizi, Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına bir boyun 
borcumuz olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün dedi
ği gibi, Türkiye'yi gelişmiş, müreffeh bir ülke haline 
getirmede gidecek daha önemli yolumuz olduğu
nu biliyoruz. Ama gelmiş olduğumuz nokta önemli. 
Zaten yapılan konuşmalarda da bu noktanın önem
sendiğini görüyoruz. Elbette eleştirileriniz, önerileri
niz, daha iyisinin nasıl yapılacağı konusunda fikirleri
niz var. Zaten bizim aradığımız da bu, hedeflerimize 
ancak aramızdaki diyaloğu geliştirerek ulaşabiliriz.

Her ne kadar çifte standartlı kuruluşlar zaman 
zaman çeşitli amaçlarla, Türkiye'nin bilhassa faiz 
lobisinin iştahını kabartan günlerine dönmesini iste
seler de siyasi veya ekonomik amaçlı çıkanlar olsa 
da Türkiye'nin gelmiş olduğu noktada hakkını teslim 
edenlere hakikaten teşekkür etmek gerekiyor.

Türkiye'nin bilhassa son yıllarda ihracatla büyüyen, 
ihracatı sürekli artan ve buna göre cari açığı 
azaltma noktasında önemli hedefleri olan bir ülke 
olduğu tüm dünyada kabul ediliyor. Economisfin 
yapmış olduğu değerlendirme son derece önemlidir. 
19. yüzyılın hasta adamı olarak değerlendirilen 
Türkiye, ekonomide bir başarı çiziyor, başarı öyküsü 
ortaya koyuyor.

Dünyada söylenenlerden ziyade bunları ben de 
yaşıyorum. Geçen hafta çıkmış olduğumuz Japonya 
ve Singapur yolculuğunda, Singapurluların ve bilhas
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sa Japonların Türkiye'ye olan ilgi ve alakalarını, eko
nomik değerlendirmelerini gördüm ve bu ülkenin bir 
ferdi olmaktan gurur duydum. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti'nin özel sektörle birlikte ekonomide geldiği 
noktayı, gerçekleştirdiği çalışmaları, hedefleri düşü
nüldüğünde Türkiye ile iş birliği yapmayı ne kadar 
önemsediklerini bilhassa yaşadım.

Japonya'nın önde gelen dev şirketlerinin, en üst 
düzeydeki yönetim kurulu başkanları ve CEO'ları 
ile bir araya geldik. Hepsi ortak bir söylem içinde, 
Türkiye'nin başarı öyküsünü ve kendilerinin Türki
ye ile ilgili planlarını, programlarını çok daha net bir 
şekilde gerçekleştirme noktasında gayret sarf ettik
lerini ifade ettiler.

Japonya görüşmesinin ardından Singapur'a geçtim, 
aynı şeyi Singapur'da yaşadım. Türkiye'nin Ekono
mi Bakanı olarak gitmiş olduğum yerlerde geçmiş
te bize hasta diyenlerin şu anda bazılarının yoğun 
bakım çadırında olduğunu görüyorum, Allah onlara 
şifa versin diyorum.

Faiz lobisinin destekçisi olan bazı yayın organları 
garip garip raporlar yayınlıyorlar ama görüyorum ki, 
hiç kimse bunları dikkate almıyor. Standart & Poor's 
diye bildiğimiz bir derecelendirme kuruluşu; ki ben 
adını Çifte Standart and Poor's olarak değiştirdim, 
Türkiye'ye karşı farklı standart, Yunanistan'a karşı 
farklı standart uyguluyor. En fazla destek verdiği 
İrlanda'nın şu anda adından bile söz edilmiyor.

Ama hatırlayın, eskiden bırakın bunların söylenmesi
ni, bunlarla ilgili en ufak bir ibare geçse, döviz bor- 
saları, faizler, âdeta kalp grafiği gibi inanılmaz ani 
değişiklikler gösterirdi. Şimdi bakın, hiç kimse bunları 
ciddiye almadı. En son Amerika'nın yayın organında 
geçmişle ilgili artık Türkiye'nin çok geride bıraktığı 
hassasiyetler ortaya konuyor ve bilhassa da benim 
bu ifademden bahsederek, buna atıf yapılarak bu 
değerlendirme yapılıyor.

Evet, Avrupa ile ticaretimizin önemini bilen, bun
dan 10 yıl önce ihracatımızın yüzde 58'ini yapmış 
olduğumuz Avrupa'da bu oranın Mayıs ayında 
yüzde 30'un altına düştüğünü bilen ve gören biri
yim. Avrupa'daki ihracat pazarımızın azalmasının te
melinde Avrupa'nın ekonomik sıkıntılarının ve talep 
daralmasının olduğunu da çok iyi biliyorum. Bunu 
sadece ben söylemiyorum, dünyanın bütün ülkele
ri söylüyor. Daha geçenlerde yine derecelendirme 
kuruluşları, dev dünya ekonomisi olan Almanya'nın, 
Hollanda'nın ve Lüksemburg'un puanlarını düşürdü, 
görünümlerini negatife çevirdi.

Avrupa'nın birçok ülkesinde şu anda kriz sarmal 
olarak, âdeta bir domino etkisiyle diğer ülkelere 
doğru yayılıyor. Yunanistan'a verilen destek 240 
milyar doları geçmiştir, bakın hâlâ dirilmesi mümkün 
değil. Aynı şekilde Portekiz, aynı şekilde İspanya. Bu 
ülkeler çok ciddi problemlerle karşı karşıyadır. Bu 
ülkelere yatırım yapmış olan Fransa ve Almanya'da 
da şimdi ciddi sıkıntılar ve kuşkular vardır. Bırakın 
bunu, Avrupa'daki bankaların tavrı ve tutumları 
değişmiştir. Artık Avrupa'daki bankalar birbirine 
borç vermiyor, mevduat aktarmıyorlar. Bankalar 
arası işlemler neredeyse bitmiş durumda. Avrupa 
Merkez Bankası'ndan borç alanlar, ellerindeki 
toplam likiditeyi tekrar Avrupa Merkez Bankası'na 
aktarıyorlar. Bir banka şu anda 89 milyar euroluk bir 
nakdinin olduğunu ve bu nakdini Avrupa Merkez 
Bankası'nda tuttuğunu ifade etmiştir.

Bugün Türkiye'de bankacılık sistemimizde yanlış 
yapanın anında cezasının verildiği bir denetim 
işliyor. Bankacılık sistemimiz, şu anda dünyanın en 
güçlü sermaye yeterlilik rasyosuna, rakamlarına 
sahip olmuştur. İşte bu, Türkiye'nin büyümesinden, 
gelişmesinden elde edilmiştir.

Bugün dünyada Türkiye'nin itibarı artmış, marka 
değeri yükselmiştir. Türkiye'nin marka değeri yüksel

"Bugün bankacılık sistemimizde yanlış yapanın anında cezasının verildiği bir 
denetim işliyor. Bankacılık sistemimiz, şu anda dünyanın en güçlü sermaye 

yeterlilik rasyosuna, rakamlarına sahip olmuştur. İşte bu, Türkiye'nin gelişmesinden, 
Türkiye'nin büyümesinden elde edilmiştir."
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diği için Türk özel sektörünün marka değeri aynı 
oranda yükselmiş, bu da özel sektöre yansımıştır. 
270 milyon dolara satılan bir banka, ne oldu da 
2,7 milyar dolara hemen 3-4 yıl sonra satıldı? Bunu 
sizlerin çok iyi değerlendireceğini biliyorum. Türkiye, 
2011 yılında 487 milyar dolarlık bir marka değeriyle 
dünyada 19. sırada yer almıştır. Brand Finance'ın 
yaptığı değerlendirmeye göre Türkiye'nin iki yılda 
marka değerindeki artış tam 122 milyar dolardır. 
365 milyar dolardan 487 milyar dolara çıkmıştır.

Türkiye'nin bu marka değerine ulaşmasının arka
sında Türk ekonomisinin özel sektör vasıtasıyla 
büyümesi var. 1994 - 2002 yılları arasında Türkiye 
ortalama yüzde 2,5 büyümüş ve hatırlayın 3 kez de 
küçülmüş, 3 ağır darbe yemişti. 2003 - 2011 yılları 
arasında ise Türkiye'de büyüme ortalama yüzde 5,3 
olmuş. Türkiye'nin 2023 hedeflerine gideceği yol
da istikrarlı, sürdürülebilir bir şekilde büyümesi son 
derece önemli.

Ankara Sanayi Odası Cumhuriyet tarihinde fiyat 
istikrarı, enflasyonun düşürülmesi konularında 
çalışma yapan ve buna destek veren; çalışmalarını 
kamuoyuyla paylaşan tek oda olmuştur. Ankara 
Sanayi Odasının üyeleri her zaman fiyat istikrarının 
sağlanması konusunda görüş bildirmişlerdir. Bugün 
artık Türkiye, fiyat istikrarında önemli bir mesafe 
kaydetmiş ve finansal istikrarı düşünmek zorun
da olan bir yapıya dönmüştür. Türkiye, bir taraftan 
fiyat istikrarını sağlayacak ama finansal istikrarı da 
asla elden bırakmayacak. Geçmiş dönemde bizim 
anlatamadığımız konu buydu. Ama bugünün Merkez 
Bankası Yönetimi, finansal istikrara odaklandığını, 
meselenin sadece fiyat istikrarı değil, dış ticaret, cari 
açık ve istihdamı da kapsayacak şekilde olduğunu 
çok net şekilde ortaya koymuştur.

Merkez Bankası faiz politikasında bir değişiklik 
yapmadı. Tabii ki bizim onlara sipariş verecek halimiz

yok, bağımsız bir kuruluş. Bağımsızlığına sonuna 
kadar saygılıyız ama onların bağımsız olması; 
Ekonomi Bakanı, 27 yıl sanayicilik yapmış, 13 yıl bu 
şanlı, şerefli Odanın Başkanlığını yürütmüş biri olarak 
benim yorum yapma hakkımı elimden alamaz. 
Merkez Bankasının Avrupa'nın durumu nedeniyle dış 
talebin azalmasından dolayı, bilhassa iç piyasadaki 
büyümeye önemle destek vermesi ve Merkez 
Bankası Para Politikası Kurulunun faiz üst bandında 
mutlaka bir şeyler yapması gerekmektedir.

Bu kadar geniş bant aralığına gerek yok. Merkez 
Bankası'nın temkinli olması elbette ki doğaldır 
ama vereceği mesajlar önemlidir. Çünkü ekonomi 
yönetimi, beklenti yönetimidir. Benim sizlere burada 
söyleyeceğim yanlış bir ifade, Ekonomi Bakanı 
olduğum için yanlış noktalara götürebilir. Ama 
ekonomi yönetimi beklenti yönetimi olduğuna göre, 
Merkez Bankası'nın mutlak suretle, ihtiyatı elden 
bırakmadan Türkiye gerçeklerini ve Türkiye'nin 
büyüme performansını gözden geçirmesi gerekir. 
Bakın ben bunu söyledikten sonra köşe yazarlarının 
büyük bir çoğunluğu benim görüşüme iştirak ettiler. 
Sadece 2 kişi itiraz etti ki onlar zaten geçmişten beri 
hep faizin yanında olmuşlardır. Son derece doğal 
karşılıyorum ve teşekkür ediyorum çünkü onlar da 
kendileri açısından doğrusunu yapıyorlar. Ama bu 
ülkenin büyümeye, gelişmeye ihtiyacı var, bu ülkede 
çarkların dönmesi gerekiyor. Allah'a şükürler olsun, 
işsizliğimizi yüzde 9 rakamına getirdik. Bugün AB 
ortalaması yüzde 10,8. Yeter mi? Yetmez, elbette 
daha aşağı getireceğiz. Orta vadeli program 
hedefimiz yüzde 10'2 idi.

Türkiye ilk 6 ayda, etrafında yaşanan sıkıntılara 
rağmen bugün ihracatını geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 11,3 arttırmıştır. Avrupa Birliği'nin ihra
catımızdaki payı 2010'da yüzde 46 idi, Mayıs ayında 
yüzde 36'ya düştü. İlk 6 aydaki payı yüzde 40'lar

"Türkiye'nin marka değerine ulaşmasının arkasında Türk ekonomisinin özel 
sektör vasıtasıyla büyümesi var. 2003 - 2011 yılları arasında Türkiye'de büyüme 
ortalama yüzde 5,3 olmuş. Türkiye'nin 2023 hedeflerine gideceği yolda istikrarlı, 

sürdürülebilir bir şekilde büyümesi son derece önemli."

20



ASOMECLİS

"Bugün Türkiye, fiyat istikrarında önemli bir mesafe kaydetmiş ve finansal istikrarı 
düşünmek zorunda olan bir yapıya dönmüştür. Türkiye, bir taraftan fiyat istikrarını 

sağlayacak ama finansal istikrarı da asla elden bırakmayacak."

seviyesine düşmüştür. Yine Ortadoğu ve bilhassa 
Kuzey Afrika ülkeleri, mesela Suriye, bizim net 2 mil
yon dolar ihracat yaptığımız bir ülkeydi. Fas, Mısır, 
Tunus gibi ülkelerde 1'er buçuk, 2'şer milyar dolar 
ihracatımız vardı. İhracatımızın neredeyse 4'te 3'ünü 
yapmış olduğumuz pazarlarda yaşanan sıkıntıya 
rağmen Türkiye, ilk 6 ayda yaklaşık 75 milyar dolara 
yakın ihracat rakamını yakalayacak. Burada önemli 
olan Türkiye'nin pazar ülkelerde yaşanan sıkıntıla
ra rağmen ihracatını yüzde 11,3 oranında arttırmış 
olmasıdır. Kuzey Afrika'da, Ortadoğu'da yaşanan 
sıkıntılara rağmen biz diğer ülkelere ihracatımızı 
yüzde 30 arttırarak bunu gerçekleştirdik. İşte bu, 
Türk müteşebbisinin dinamizmini, Türk ihracatçısının 
gücünü, kabiliyetini gösteriyor. Allah'ıma şükürler 
olsun, ülkemle iftihar ediyorum.

Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, bir Türk 
ile karşılaşmama ihtimaliniz yok, mutlaka birini 
görürsünüz. Ben gittiğim ülkelerde işletmeleri ziyaret 
ettim, gözlerim yaşardı. Böylesine bir müteşebbis, 
böylesine bir cesaret! Japonlar Irak pazarına bizimle

birlikte gitmek istiyorlar. "Finansman, teknik, 
teknoloji, ne istiyorsanız bizden!" diyorlar. Allahımıza 
şükürler olsun, müteahhitlik sektörümüzün artık
o kadar desteğe ihtiyacı yok. Ama Japonlar Irak'a 
girmenin Türkiye'den geçtiğini çok net biliyorlar. 
15 gün evvel 200'e yakın Japon müteahhitlik 
firması, ki dünyanın en büyük firmalarının, 28 şirketi 
olan Mitsubishi'nin CEO'sunun düzenlemiş olduğu 
bir toplantıda, Irak'ta yatırım yapma konusunu 
konuştuk. Türkiye böylesine önemli bir seviyeye 
gelmiş ve önemli bir yoldan geçiyor.

Tabii Türkiye bunu nasıl yaptı? 2003'ten bugüne 
kadar yapılan toplam yatırım harcamaları 1,1 trilyon 
dolar olmuştur. 200 milyar doları kamu, 900 milyar 
doları Türk özel sektörünün yaptığı yatırımlar 
durup dururken olmadı. Bunlar Türkiye'ye güvenen, 
Türkiye'ye inanan yatırımcıların yaptığı yatırımlar ve 
bunların sonucunda Türkiye bu ihracat ve büyüme 
rakamlarını elde etti. Sadece 2011'de Türk özel 
sektörünün yapmış olduğu yatırım harcamaları 
toplamı 140 milyar dolardır. Artık Türkiye kabına
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sığmaz, son derece gelişmiş ve ekonomide elde 
etmiş olduğu başarılarını her geçen gün arttırma 
çabası içinde olan önemli bir ülke haline gelmiştir.

Ben tekrar ifade ediyorum; Avrupa ekonomisinin bir 
an önce sağlığına kavuşması bizim en büyük temen
nimizdir. Çünkü hiçbir zaman için insanların zafiyet
leri üzerine proje üreten bir ülke olmadık. İstiyoruz 
ki onlar bir an önce normale dönsünler. Ancak Avru- 
pa10 yıl kemer sıkmaya devam etse dahi, bundan 
5 yıl önceki şartlarını yakalamakta zorlanacak gibi 
görünüyor. Bundan dolayı da artık dünyanın diğer 
bölgelerine yayılmış durumdayız. Asya Pasifik bizim 
en önemli bölgemiz, Ortadoğu pazarları, Kafkas coğ

Haziran ayında parite 1,44'tü, bu sene Haziran'da 
1,25, bugün 1,20 olmuş. Paritenin bize getirdiği 
ihracat riskimiz, ihracat kaybımız ne kadar biliyor 
musunuz? Tam 2 milyar dolar. Paritedeki her yüz
de 10'luk düşüş, ihracatımızı yüzde 4,5 düşürüyor 
olmasına rağmen şimdi 12 milyar dolarda. Demek 
ki paritede değişiklik olmasaydı biz bugün belki 77 
milyar dolar ihracattan bahsedecektik. Ama buna 
rağmen gelmiş olduğumuz seviye önemli. Bu yıl- 
sonu itibarıyla ihracatta belirlediğimiz 148,5 milyar 
dolarlık hedefi aşacağız. İnadına da olsa 150 milyar 
doları Allah'ın izniyle geçeceğiz. Çünkü bugün gör
düğümüz tablo bu. Diğer ülkelere kendimizi tanıttık
ça, farkındalığımızı arttırdıkça bunun yükseleceğini 
görüyoruz. Bilhassa gerek teşvik sistemiyle gerek 
ithalatımızın azalmasına karşılık ihracatımızın artma
sıyla cari açık meselesi üzerindeki çalışmalarımızı çok 
daha fazla yoğunlaştırıyoruz. Ve gerek Başkan oldu
ğum dönemde bu kürsüden gerekse Bakan olarak 
hep şunu söyledim: Cari açık, asla hafife alınmaya
cak bir konudur ve Türkiye'nin bir baş belası idi. Şu 
anda şükürler olsun cari açık ekonomik gündemden 
düşmüştür ama bizim sürekli gündemimizde olacak

rafyası en önemli pazarlarımız olacaktır. Müteahhit
lik sektörümüz, dünyaya ilk açıldığımız kapı Libya'da 
28 milyar dolar iş yaptı. Ama daha 20 yıllık bir 
cumhuriyet olan Türkmenistan'da şu ana dek Libya 
kadar 28 milyar dolarlık iş aldık. Türk müteahhitlik 
sektörünün aldığı işler, Türk inşaat malzemesi ih
racatını geliştiriyor. İşte Türkiye böylesine gelişen, 
böylesine artan bir performansla ihracatın dış tica
rete bağlı büyümesini devam ettirme gayreti içinde.

Bunu yaparken ihracattaki en büyük rakiplerimizden 
biri de bizim için haksız rekabet yaratan bir unsur da 
euro / dolar paritesidir. Çünkü biz ihracatımızın yarı
sını dolarla, yarısını euro ile yapıyoruz. Geçen sene

tır. Bundan dolayı cari açığın azaltılması noktasında 
döviz gelirlerimizi arttırmak zorundayız. Kısa bir süre 
önce Cumhuriyet tarihinin en değişik, en yeni hizmet 
ticareti teşviklerini açıkladım. Türkiye'de bilhassa 
sağlık turizmi, eğitim, yazılım, sinema, film gibi sek
törlerde önemli mesafeye gelindiğini gördük. Geçen 
yıl Türkiye, hizmet ticaretinde dünyada yüzde 1'lik 
pay alarak dünya hizmet ihracatçısı 17. büyük ülke 
oldu. 40 milyar dolar, neyle yaptık bunu? 20 milyar 
dolarlık ithalatla. Dolayısıyla, döviz kazandırıcı hiz
metlere de çok ciddi önem vermeye başladık. Evet, 
Türkiye sağlık alanında dünyanın en önemli sağlık 
merkezlerinden biri haline gelmiştir. Amerika'da 70 
bin, 80 bin dolara yapılan bir bypass ameliyatını 
ülkemizde çok rahat bir şekilde 15 bin, 20 bin dolara 
yapma imkânı vardır. Göz ameliyatları da aynı şekil
de. Avrupalı şu anda kendi hastanesinden hizmet 
almak için, rakamın altını çizerek söylüyorum, 4 veya 
5 yıl bekliyor bir göz operasyonu için. Demişler ya, 
"Dereye su gelene kadar kurbağanın gözü patlar!" 
diye. İşte Avrupa bu hale gelmişken Türkiye sağlık 
alanında önemli noktada. Biz hizmet ticaretinde, 
sağlık turizminden dolayı yurt dışından hasta geti

"Merkez Bankasının Avrupa'daki dış talebin azalmasından dolayı, bilhassa iç 
piyasadaki büyümeye önemle destek vermesi ve Merkez Bankası Para Politikası 

Kurulunun faiz üst bandında mutlaka bir şeyler yapması gerekmektedir. 
Bu kadar geniş bant aralığına gerek yok."
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renlere çok önemli tanıtım, pazarlama, fuar gibi des
tekler veriyoruz. Öte yandan "Yurt dışından getire
ceğiniz her bir hasta için yol masrafının 1000 dolara 
kadar olan kısmını da Ekonomi Bakanlığı ödeyecek!" 
diye açıklama yaptık. Artık cari açığı sadece ithal ika
mesiyle gerçekleştiremeyiz, bu kolaycılık olur. Zaten 
yapamazsınız, eliniz kolunuz o kadar serbest değil, 
Dünya Ticaret Örgütü var. Bazı kurallara da uymak 
zorundasınız. Bunun yolu da hizmet ticaretini ve 
döviz gelirlerini arttırmak ve yeni bir teşvik sistemi 
yapmaktan geçiyor.

Teşvik sistemi konusunda şükürler olsun ben 
hayalimi gerçekleştirdim. Ankara Sanayi Odası 
Başkanı iken hep yaptığımız tenkitler neydi? 
Türkiye'nin hangi sanayilerde, hangi alanlarda 
teşvik yapacağına dair bir stratejisi olmamasından 
yakınıyorduk. Mantalitenin değişmesini hep 
istemiştik. Hükümetlerimiz döneminde bu 4. teşvik 
sistemimiz ama bugüne kadar Cumhuriyet tarihinin 
en iddialı, en cömert, en bonkör ve yatırımcılar 
açısından en fırsatçı teşvik sistemini getirdik. Niye 
biliyor musunuz? Çünkü Ekonomi Bakanı olup 
Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü ile Yabancı 
Sermaye Genel Müdürlüğünün bana bağlandığı gün 
arkadaşlarıma şu talimatı verdim: "Özel sektörden 
gelen bütün talepleri tek tek dinleyeceksiniz ve 
bana getireceksiniz!" Ankara Sanayi Odası da içinde 
olmak üzere Odalar ve Borsalar Birliği, Müteahhitler 
Birliği gibi kuruluşlardan ve sektörel derneklerden 
tam 800 tane talep ve görüş geldi. Orada dile 
getirilen hususları alt alta yazdık, teşvikteki 
mentalitemizi GİTES çalışmasıyla yapmış olduğumuz 
tespitleri dikkate alarak belirledik ve gördük ki ilk 
defa bu teşvik sistemi Türk özel sektörünün yüzde 
90'ı tarafından beğeniyle karşılanıyor. Niye? Çünkü

herkes kendi istediğini gördü. Tabii ki ekonomik 
gücümüz, mali gücümüz, bütçe imkânlarımız 
dâhilinde. Gönül daha fazlasını yapmak isterdi. Ancak 
bu bile çok önemli bir merhaledir, Türkiye'nin kanayan 
yarası olan 6. bölgede Çin'in bugün verdiği işçilik 
ücretlerinin altında bir rakam belirledik. Bugün Çin'de 
aylık çalışma saati ücretleri 400 dolar olmuştur. Öyle 
50 dolar, 100 dolar, 150 dolar, bu hikâyeler bitti 
artık. 6. bölgeye yatırım yapan 350 dolar ödeyecek 
sadece, 350 doları devlet olarak ben karşılıyorum. 
Teşvik sistemimizde gelir vergisi stopajı, SSK işçi 
primi 10 yıl süreyle alınmayacak. SSK işveren 
payıyla ilgili de yapmış olduğu sabit yatırım tutarının 
yüzde 50'sine kadar böyle bir imkân tanıyacağımızı 
söylemiştik. Ama dün akşam Ekonomi Koordinasyon 
Kurulu'nda ilgili bakan arkadaşlarımızla yaptığımız 
görüşmede bir teklif getirdim: "6. bölge bilhassa 
olmak üzere SSK işveren payını da yapılan yatırım 
miktarının yüzde 50'si ile sınırlamayalım, bunu 
da 10 yıl boyunca aynen işçi priminde, aynen 
vergi stopajında olduğu gibi ortadan kaldıralım." 
dedim. Ümit ediyorum böyle bir çalışma içine şimdi 
giriyoruz. 6. bölgeyi âdeta Türkiye'nin istihdam 
cenneti haline getirmek mecburiyetindeyiz, oranın 
farklılıkları var. Terör örgütü, eşkıya, o bölgede 
yatırım yapılmasını istemiyor. Eşkıya o bölgenin 
açlığa, susuzluğa mahkûm edilmesini ve devletin 
orada hizmet vermemesini istiyor. Buna karşılık 
bizim de isteklerimizi yapma mükellefiyetimiz, 
mecburiyetimiz var.

Madencilik sektöründen, Sayın Başkanım bahsetti. 
Onlarla konuşurken de söylemiştim "Madeni 
organize sanayi bölgesine getir!" diyebilir miyiz? 
Madencilik benim için önemli, gelecekte Türkiye'nin 
en önemli stratejik değerleri olacak. Çin'e bakın ne

"2003'ten bugüne kadar 200 milyar doları kamu, 900 milyar doları Türk özel 
sektörü tarafından yapılan toplam yatırım harcamaları 1,1 trilyon dolar olmuştur. 

Bunlar durup dururken olmadı. Bunlar Türkiye'ye güvenen, Türkiye'ye inanan 
yatırımcıların yaptığı yatırımlar ve bunların sonucunda Türkiye bu ihracat ve büyüme 
rakamlarını elde etti. Sadece 2011’de Türk özel sektörünün yapmış olduğu yatırım 

harcamaları toplam 140 milyar dolardır."
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"Avrupa ekonomisinin bir an önce sağlığına kavuşması bizim en büyük 
temennimizdir. Çünkü hiçbir zaman için insanların zafiyetleri üzerine proje koymuş 

bir ülke olmadık. İstiyoruz ki onlar bir an önce normale dönsünler."

demek istediğimi anlarsınız. İster İstanbul'da, ister 
Maraş'ta, Tunceli'de nerede olursa olsun madencilik 
yatırımlarını da 5. bölge yatırımına koyduk. Teşvik 
sistemimizde bilhassa yüksek katma değeri, yüksek 
teknolojiyi öne alan düzenlemeler yaptık.

Geçen yıl 135 milyar dolar ihracat yaptık. 
Arkadaşlarıma "Bu rakamı bir toplayın, çıkarın 
bakalım. Bu eski usulde kilogramını kaça yapmışız?" 
dedim. Bakanlıkta ilk defa böyle bir çalışma yapıldı. 
Herhalde mühendis olmam bunda etkili oldu. 
Çalışma sonucunda 90 milyon ton ihracat yaptığımız 
belirlendi. Yazılımı, dizi filmi, madeni, otomobili, 
aklınıza ne geliyorsa, üst üste konduğunda 90 
milyon ton ediyor. İhracatın kilogramı 1 dolar 46 
cente gelmiş. Japonya'nın ihracatı 3,5 dolar. Almanya,
1 kilogram ihracatı 4 dolara yapmış. Şimdi biz 
"2023'te 500 milyar dolara çıkacağız" diyoruz. Yani 
90 milyon tonu 500 milyon tona mı çıkaracağız; var 
mı öyle bir hamallık? Yapabilir miyiz böyle bir şeyi? 
Şimdi ne yapacağız? O zaman biz de katma değeri, 
teknolojiyi ve marka değerini geliştirmek zorundayız.

Ve artık bunu gün gün izliyorum. Biliyorsunuz ben 
çok takipçi bir adamımdır, ASO'da benimle çalışanlar 
bunu bilir. Şimdi 2012 yılının ilk çeyreğine baktığı
mızda, geçen yıl 1 dolar 46 cente yaptığımız ihraca
tımızın bu yıl 1 dolar 56 cente geldiğini görüyoruz. 
Yatırım teşvik sistemiyle ve teknoloji destekleriyle 
bu rakamları yükseltmek mecburiyetindeyiz. Biz 
2023'teki hedefe ulaşmak için kilogramını en az 
3 dolar mertebesine getirmek zorundayız, çünkü 
bugünkü sistem bunu götürmez. Artık bir makas de
ğişikliğine geldik. Bu tren bizi buraya kadar getirdi 
ama şimdi yüksek hızlı tren başladı ve önümüzdeki 
12 yılda yapacağımız projeksiyon ve tüm çalışmaları
mızı artık buna göre gerçekleştirmek durumundayız. 
Bunu gerçekleştireceğimizin sinyallerini de alıyoruz.

Bakanlığımın Turquality kapsamı desteği verdiği 78 
firmanın ihracatını da çıkardım, geçen sene Türkiye

ortalaması 1 dolar 46 cent iken, Turquality ve mar
ka desteği alarak bu konuda marka bilincine sahip 
olan 78 firmanın ihracat ortalama fiyatı da 2 dolar
14 cent; yüzde 50 fazla. Yani ben yaptığım ceke
tin kilosunu 16 dolara satarken, İtalya 200 dolara 
satıyorsa bunun arkasındaki gerçek marka değeridir, 
katmış olduğu yüksek teknolojidir. Bu sıkıntımızı da 
en kısa zamanda aşacağımıza inanıyorum.

Değerli arkadaşlar, tabii sizlere söyleyecek çok şeyim 
var ama bu kısımla ilgili konuşmalarımı burada tuta
yım, sizlerin dile getirmiş olduğu birkaç hususa kısa 
bir şekilde değinerek toplantıyı bitirelim istiyorum.

Ankara Sanayi Odası enerji konusunda da en duyarlı 
kuruluş olmuştur. Çok iyi hatırlıyorum 2002 yılıydı, 
İstanbul Sanayi Odasını da ortak ettiğimiz bir çalışma 
vardı ve Türkiye'nin enerji haritasını çıkarmıştık, 
enerji stratejisini hazırlamıştık. Türkiye enerjide 
nereden nereye gidiyor, nereye gidecek? Çünkü o 
güne kadar maalesef hiçbir hükümet, hiçbir parti 
enerji stratejisiyle ilgili bir çalışma yapmamıştı. Zaten 
o tarihlerde strateji farklıydı, stratejinin anlamı da 
kavramı da farklıydı.

Bugün Türkiye, doğal gazı dünyada en hovarda 
kullanan ülke olmuştur. Sayın Bakan elektrik üreti
minde yüzde 55 olarak açıkladı ki en doğru olarak 
bunu kabul ederiz. Gelmiş olduğu seviye önemli, 
inşallah bunu daha da düşüreceğiz. Çünkü Türkiye 
önce kendi kaynaklarını kullanacak.

Yakında sizlere çok önemli yatırımları açıklayacağız. 
Dikkat ediyorsanız, neredeyse 15 - 20 günde bir 
uluslararası bir yatırımcının yatırım kararını bütün 
Türkiye'ye ve dünyaya anons ediyoruz. Çok önem
li milyar dolarlık yatırımlar gelecek. Bir Amerikan 
firması, enerji üzerine Türkiye'ye 2 milyar dolarlık 
yatırım yapmaya geliyor. Ne yapacak biliyor musu
nuz? Kömürden sint gazı elde edecek, sint gazıyla 
beraber kimya sektörünün hammaddesi olan ürün
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leri amonyak ve propana varıncaya kadar tek tek 
burada üretecekler.

Daha önce sözünü ettiğim Singapur seyahatimin 
sebeplerinden biri de Jurong Adası'ndaki özel eko
nomi bölgesini görmekti. Çünkü aynısını şimdi 
Türkiye'de kuruyoruz. Kimya ve enerji öyle sektörler 
ki, hammaddeyi alıyorsunuz birinin ürettiği çıktı, di
ğerinin girdisi oluyor.

Biz 54 milyar dolar enerji ithalatı yapan bir ülkeyiz. 
Nükleeri şimdiye kadar kullanmamamız büyük hata 
olmuştur, Türkiye bundan çok şey kaybetmiştir. 
Nükleer ile ahkâm kesenler Türkiye'ye çok şey kay
bettirmiştir, birçoğu doğal gaz lobisinin etkisinde 
kalmıştır. Elbette çevrecilere karşı saygım var ama 
onlar enerji konusunda ne kadar duyarlı acaba? 
Bugüne kadar kaç kilovatsaat enerjiyi üretim yap
mak için düşündüler? Türkiye, her yıl enerji ihtiyacı 
yüzde 6 artan bir ülkedir. Bugün 55 bin megavat 
enerji kapasitemiz var. 2023 Türkiyesi'nde ihracatta 
2 trilyon dolardan, 500 milyar dolardan bahsedi
yoruz. 125 bin megavat enerji ihtiyacımızın orta
ya çıkacağı hesaplanıyor. 130 milyar dolar yatırım 
yapacağız. Şimdi nükleerin ikincisini değil, üçüncüsü- 
nü de su, rüzgâr, güneş, jeotermal, termik gibi doğal 
kaynaklarımızla yapacağız.

İlk defa düşük kalorili kömürü teşvik sistemine sok
tuk. Teşvik sisteminde bilhassa Avrupa'nın bazı 
konularda bize atmış olduğu kazığın ortadan kaldı
rılması için KOBİ tanımımızı değiştirdik. Artık KOBİ 
olarak, 250'ye kadar işçi şartı var ama cirosu veya 
bilanço değeri 43 veya 50 milyon euro olanları da 
kabul ediyoruz. Mevcut sistemde bilanço değeri 
veya cirosu sadece 25 milyon Türk lirasıydı, yani 10 
milyon euro, şimdi 50 milyon euroya çıkardık. 5 katı
na kadar cirosu olan gelecek, Avrupa Birliği'nin koy
muş olduğu teşvik kısıtlamalarının dışında kalacak 
ve genel teşvik sisteminden faydalanacak.

Türkiye 10 milyar dolar demir - çelik hurda, 3 milyar 
dolar alüminyum, 2,5 milyar dolar bakır ithalatı 
yaptı. Niye? Enerji pahalı, en büyük girdi enerji, 
nasıl yapacaksınız bu üretimi? Ama şimdi bunun 
için de önemli bir tedbir aldık. Enerjiye biz destek 
vermiyoruz çünkü enerji destekleri fiyat ve alım 
garantisiyle Enerji Bakanlığı tarafından veriliyor. 
Biz de Türkiye'nin yıllık en az 50 milyon dolardan 
fazla ithal ettiği, Türkiye'de hiç üretilmeyen veya 
üretimi kısıtlı olan ürünler için yapılacak yatırımları, 
yüzde 40 katma değer olmak kayıt ve şartıyla ve 
asgari 30 milyon dolarlık sabit sermaye yatırımı 
olduğunda, stratejik yatırım kabul edeceğimizi 
söyledik. Üzerine bir bonus koyduk çünkü artık 
satışta bir fiyat düşüklüğü söz konusu olmuyor, bu 
uluslararası anlaşmalara da uygun değil. Ama enerji 
yatırımı yapan biri, stratejik yatırım kapsamından 
aynen faydalanacak, yüzde 50 yatırım indirimi 
alacak. Arkadaşlar, bu bir nimet! Yatırım bittikten 
sonra Nasrettin Hoca'nın hikâyesi gibi değil. Çünkü 
geçmişte maalesef bu oldu, o zaman çok karşı 
çıkmıştım ama şimdi yatırım indirim müessesini 
yeniden getirdik.

Benim sizlerin bu konudaki durumunu bilmek, 
öğrenmek için empati yapmaya ihtiyacım yok ki, 
zaten sizlerin içinden geliyorum, zaten bunları 
yaşamışım. Benim olsa olsa size empati yerine 
sempatim var. Bu çerçevede stratejik yatırımda 
kullanacağı enerji ihtiyacını stratejik yatırımın 
üzerine ekleyecek. Diyelim ki 100 milyon dolar 
yatırım yapacak, tesisiyle ilgili kısmı için üzerine 100 
milyon dolarlık da enerji yatırımı yapacak. 200 milyon 
doları üst üste koyacak, stratejik teşviki hepsi için 
alacak. En büyük destek bu olacak ve Türkiye bunları 
yaparak sistemi değiştirecek.

Demir - çelik hurdasını dünyada en fazla ithal eden 
ülkeyiz. Size daha evvel bu salonda bundan söz ettim. 
Niye, derdimiz neydi? Çünkü bir sanayi stratejisi

"Cari açık, asla hafife alınmayacak bir konudur ve Türkiye'nin bir baş belası idi. 
Şu anda cari açık ekonomik gündemden düşmüştür ama bizim gündemimizde 

sürekli olacaktır."
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yoktu. Ark ocaklarından üretim yapan bir yapıya 
soktuk, neredeyse sıfır katma değer. Ben sektörü 
kötülemek için söylemiyorum ama geçmişte sanayi 
stratejileri yapılsaydı, teşvikler belirleyici özellikte 
olsaydı çok iyi olurdu. Son 8 yılda ülkemize 115 
milyon dolar doğrudan yatırım aldık. Geçen yıl 15,9 
milyar dolardı, dünyadaki toplam sermayenin yüzde 
1'inden fazlası ülkemize geldi. Arkadaşlar, bunlar 
bizim kara kaşımıza, kara gözümüze gelmiyorlar. 
Yeni Teşvik Sistemi uygulamaya girdiği tarihten bu 
yana 5 milyar dolarlık başvuru oldu. Stratejik yatırım 
da var, bölgeseller de var. İnşallah bu teşvik sistemi 
âdeta bir patlama getirecek.

Sigorta konusunda ben burada çok konuştum. 
Ve bundan birkaç ay önce yeni teşvik sistemini 
açıklar açıklamaz İstanbul'da bankalar ve sigorta 
şirketleri birlikleriyle toplantı yaptım. Onlara "Ben 
sizlere 'Şuraya kredi verin, şuraya vermeyin! Şunu 
sigorta yapın bunu sigorta yapmayın!' deme 
yetkim olmadığını biliyorum. Ama ben Ekonomi 
Bakanıyım ve sizlerin özel sektöre yaptığınız hataları 
yüzüne çarpan biriyim." dedim. Maalesef tefecilik 
zihniyetinde olan bankalarımız yok değil, var. Hâlâ 
faize faiz işletecek kadar ahlaki depresyonda olan 
bankalarımız -isimleri bende saklı- sayısı 1 - 2 de 
olsa var. Çünkü siz sanayiciler yapılan uygulamaları, 
sorunlarınızı gelip bana anlatıyorsunuz.

Türkiye'nin yapısı değişti, bankacılık sisteminin 
tavrı değişti. Türkiye artık bankalardaki mevduatı 
kendisi alan bir ülke değil, borcumuzun toplamı milli 
gelirimizin yüzde 39,4'üne düşmüş. Sigorta şirketleri 
için de aynı şey geçerli. Kendilerine bilhassa Doğu 
ve Güneydoğu'daki gayrimenkulleri ipotek kabul 
etmediklerini, bilhassa o bölgedeki sigortalanacak 
olan emtiayı sigortalamamakla PKK'ya bir yerde

destek verdiklerini, onların emellerine hizmet 

ettiklerini, bu kadar açık bir şekilde söyledim. Çünkü 

PKK'nın istediği zaten o, iş makinesi gelmesin. Niye? 

Yatırım gelmesin.

Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti şükürler olsun her 

milimetrekaresi, her santimetrekaresi devletimi

zin tamamıyla güvenliği altında. Bugün Muş'taki, 

Hakkâri'deki güvenlik neyse İstanbul'daki, Anka

ra'daki de odur, hiçbir endişeniz olmasın. Aranızda 

pek çok sanayicinin o bölgede yatırımları var. Önü

müzdeki günlerde bankacılarla ve sigortacılarla tek

rar bir araya geleceğim ve bu konuda şikâyetlerinizi 

ileteceğim. Elbette ki onlar da ticari kazançlarını göz 

önünde bulunduracaklar ama biraz da işin manevi 

boyutunu katmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu 

nedenle size katılıyorum.

Libya konusuna gelince; şu anda seçimler yapıldı 

bir kurucu meclis olacak. 200 üyeli bir meclis 

olacak, bunlar anayasayı hazırlayacaklar ve seçime 

götürecekler. Libya'daki sıkıntıların bir an önce 

bitmesini umuyorum. Sayın Başbakan ile Libya 

Başbakanının yanına iki kez giderek heyetle 

beraber görüşmeler yaptık. Şimdi odak kuruluşuna 

iş yapanların hak edişleri ödenmeye başlamıştı. Dün 

gelen haberle beraber, yeni müjde olarak burada 

söylüyorum. Libya Başbakanı HIB kurumuna iş 

yapan firmalarımızın da hak edişlere başlayacaklarını 

ifade ettiler. Yani hak edişlerin yüzde 50'sini 

hemen ödeyecekler, geri kalanını belli bir takvime 

bağlayacaklar. Şu anda Libya, geçmişten kalan hak 

ediş ödemelerini sadece Türk firmalarına yapıyor, 

ayrıcalıklı bir durumumuz var. Bu da bizim dış 

politikamızda yapmış olduğumuz çalışmaların bir 

sonucu.

"Yatırımcılar açısından Cumhuriyet tarihinin en iddialı, en cömert, en bonkör teşvik 
sistemini getirdik. Teşvikteki mentalitemizi GİTES çalışmasıyla yapmış olduğumuz 
tespitleri dikkate alarak belirledik ve gördük ki ilk defa bu teşvik sistemi Türk özel 

sektörünün yüzde 90'ı tarafından beğeniyle karşılanıyor."
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"Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda bir teklif getirdim: "6. bölge bilhassa olmak 
üzere SSK işveren payını da yapılan yatırım miktarının yüzde 50'si ile sınırlamayalım, 

bunu da 10 yıl boyunca aynen işçi priminde, vergi stopajında olduğu gibi 
ortadan kaldıralım.” dedim. Ümit ediyorum şimdi böyle bir çalışma içine giriyoruz.

6. bölgeyi âdeta Türkiye'nin istihdam cenneti haline getirmek mecburiyetindeyiz”

Türkiye'deki bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anado
lu Bölgesi'ndeki boşlukları dikkate alarak OSB'lere 
ilave avantajlar sağladık. Ankara birinci bölgede ama 
Ankara OSB'sinde yatırım yaptığınızda ikinci bölge 
organize sanayi bölgesi desteği alıyorsunuz.

Zorunlu istihdam konusu zaten AK Parti hükümeti 
kurulduğunda ASO tarafından gündeme getirilmiş
ti. Sayın Başbakanımız da kaldırılması konusunda 
talimat vermişti. Hatırlayın, 2007'de Sayın Baş
bakanımızın da bu konudaki talimatları ile zorunlu 
istihdam ciddi manada kaldırılmıştı. Şu anda Çalışma 
Bakanımız bu konu üzerine ciddi çalışmalar yapıyor, 
sıkıntılar ortadan kaldırılacak.

Bunların yanı sıra yatırım ortamıyla -ki Yatırım Or
tamı İyileştirme Koordinasyon Kurulu Başkanıyım-

ilgili sorunların çözümü ve bunlarla ilgili proje ge

liştirme konusunda önemli çalışmalarımız var. Bunu 
artık Bakanlar Kuruluna periyodik olarak sunacağım 

ve Bakanlar Kurulu'nda bilhassa bu sunumda tüm 

bakanlar gerekli işlemlerini yapacaklar. Nasıl elma, 
krom, makine, otomobil ihraç ediyorsak, altını da 

ihraç eden bir ülkeyiz.

Bakın, burada iki önemli husus var. Türkiye'de geçen 

yıl ciddi şekilde birikmiş bir altın stoku vardı ve Türkiye 

çeşitli sebeplerle çok ciddi altın ithalatı yapmış bir 
ülkeydi. Türkiye elbette uluslararası antlaşmalardan 

doğan yükümlülüklerini yerine getiren bir ülkedir 

ancak şimdi bunu talep eden bir ülkeye, altın da, 

gümüş de, bakır da, teneke de, alüminyum da ihraç 
eder, her şeyi ihraç eder. Türkiye'nin geçmişte
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yapmış olduğu ithalatından altın stoku mevcutken, 
diğer taraftan ekonomiye değer katması açısından 
yastık altındaki altının da piyasaya çıkarılmasını 
sağlayacak tedbirleri almışken başkalarının ne 
dediği, kimin niye rahatsız olduğu bizi hiç enterese 
etmesin! Türkiye yapmazsa başkası yapacak. İran, 
Türkiye'ye mahkûm değil. Bunu Çin yapar, Hindistan 
yapar, başka ülke yapar. Size şu kadarını söyleyeyim, 
yine isimleri bende var. Bugün İran 80 milyar dolarlık 
ithalat yapıyor. Bizim İran'a geçen yıl ihracatımız 
toplam 4 milyar lira olmuştur, 76 milyar dolarlık 
ihracatı İran'a kimler yapmıştır? Size soruyorum, 
bir düşünün bakalım. Yani Türkiye'nin başı kel mi? 
Çünkü yasağı koyan, ambargoyu getiren ülkelerin 
kendi firmaları takır takır şu anda İran'a ihracat 
yapıyorlar ama şapka değiştirerek, kasket takarak, 
fötr takarak, bilmem ne takarak. Ama Türkiye saklısı 
gizlisi olmayan bir ülke.

unsur ve esaslarındaki azmiyle, mücadelesiyle bunu 
gerçekleştirmiştir. Biz artık kendimize güveniyoruz, 
şükürler olsun kendimize inanıyoruz. Bu konuda gel
miş olduğumuz seviye önemli ama yeterli bulmuyo
ruz, gideceğimiz yol var. Bu yolu da inşallah sizlerle 
hep birlikte devam ettireceğiz. Bunun işaretlerini 
tüm dünyadan alıyoruz, tüm dünyada görüyoruz ve 
istiyoruz ki dünya ekonomisi yeniden düzene girsin. 
Bugüne kadar Türkiye'ye çiftçe standart uygulamış 
olan Avrupa Birliği bir an önce düzelsin, ekonomisi 
gelişsin.

Ve yine az önce bahsetmiş olduğum cümleden do
layı bana atıf yaparak rapor yazmış olan, ki ellerine 
sağlık, iyi ki yazmışlar, onların da bu konudaki ciddi
yeti veya ciddiyetsizliği çok net ortaya çıkmıştır. Ge
çen yıl Avrupa Birliği yüzde 1,5 büyüdü, arkadaşlar. 
Hatırlayın, geçen sene biz kaç büyümüştük? Yüzde 
8,5. Eğer Türkiye Avrupa Birliği'nin 28. üyesi olmuş 
olsaydı, geçen yıl Avrupa 1,5 değil yüzde 1,8 büyü

Nükleerin barışçıl amaçlar dâhilinde kullanılması 

Türkiye'nin olmazsa olmazıdır. Türkiye bu noktada 
gerekli çalışmayı da yapıyor. Tekrar şöyle süratle 
bakıyorum, çünkü çok zamanınızı aldım. Evet, Sayın 

Başkanımın yapmış olduğu sunum ve durum tespiti 
de son derece önemliydi. Bunun aynen devam etti

ğini görmekten duyduğum memnuniyeti de bir kez 
daha ifade etmek istiyorum.

Sonuçta şunu söylemek istiyorum ki, eksiklerimizi 
biliyoruz, artılarımızı biliyoruz ve Türkiye'yi şu anda 

dünyadan ayırt eden bir özelliği de biliyoruz. Türki
ye, artık krizi fırsata çeviren bir ülke olmuştur. Ne 
demek istediğimi işte bu son 4 yılda gördük. 2008 

küresel kriziyle beraber başlayan, dünyayı kasıp 
kavuran, yüzlerce şirketi, bankaları batıran bu kri
zi, Türkiye fırsata çevirmiştir. Gerek ürün çeşitliliği 

gerek pazar çeşitliliği gerekse iş yapma biçim, model,

yecekti. İşte Türkiye böyle bir ülke. Ülkemizle iftihar 

ediyoruz, gurur duyuyoruz, sanayicimizle, müteşeb

bisimizle, tüm çalışanlarımız evvelallah çıkmış oldu

ğumuz bu yolda Allah yolumuzu açık etsin, aydınlık 

etsin.

Ben bu duygu ve düşüncelerle benim için en büyük 

üniversite olan ve hayatımın en güzel yıllarını geçir

diğim, çok şey öğrendiğim Ankara Sanayi Odasında 

bulunmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha 

ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 

sizlerin ramazanını kutluyorum. Allah her birimize, 

bu ramazanda tüm dünya insanlarına hayırlar versin, 

sağlık versin, barış versin ve huzur versin. Şimdiden 

bayramınız tebrik ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 

selamlıyorum.

Sağ olun, var olun arkadaşlar.

"Türkiye, gerek ürün çeşitliliği gerek pazar çeşitliliği gerekse iş yapma biçim, 
model, unsur ve esaslarındaki azmi ve mücadelesiyle krizi fırsata çevirmeyi 

başarmıştır. Biz artık kendimize güveniyoruz, kendimize inanıyoruz."
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"Zorunlu istihdam mevzuatı gözden 
geçirilmeli ve asgari ücret tarifeleri 

mutlaka kaldırılmalıdır"

NURETTİN ÖZDEBİR
ASO YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Sayın Başkan, değerli Meclis üyeleri, basınımızın de

ğerli temsilcileri, Odamızın Ağustos ayı olağan Mec

lis toplantısına hoş geldiniz diyor, hepinizi şahsım ve 

Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum.

Değerli Meclis üyeleri, konuşmama, son günlerde ya

şadığımız terör saldırılarını nefretle kınadığımızı ifa

de ederek başlamak istiyorum. Çatışmalarda ve hain 

tuzaklarda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, 

kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum. Gaziantep'te, 

Ramazan Bayramı'nda gerçekleştirilen saldırı sırasın

da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan

rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bu saldı

rıda üç çocuğumuzun da hayatını kaybetmesi, te

rör örgütünün çirkin yüzünü bir kere daha ortaya 

koymuştur. Bu saldırılar, devletin terörle mücadele 

azmini kıramayacak, halkımızın birlik ve beraberliğini 

bozamayacaktır.

Değerli Meclis üyeleri, açıklanan son veriler, eko

nomideki yavaşlamanın devam ettiğini gösteriyor. 

Haziran ayında sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı 

ayına göre yüzde 2,7 arttı. İmalat sanayisindeki artış 

ise yüzde 1,8'de kaldı. Mevsim ve takvim etkilerin

"Bütün sektörlerde kapasite kullanım oranları düşerken, tekstil ve hazır giyim 

sektörlerinde kapasite kullanım oranında bir artış görülmektedir. Bu durumun 

nedenlerinin araştırılması gerekir. Ancak biz, geçen sene Ağustos ayında başlayan fon 

uygulamasının bunun temel nedeni olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle haksız rekabetle 

karşılaşan diğer sektörlerin de dikkatli bir biçimde araştırılması ve haksız rekabeti 

önleyecek tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz."
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"Türkiye, bugün dünyanın en büyük 20 ekonomisi içinde yer alıyor. Bu grup 

içindeki yerimizi, 2023 yılında 10'unculuğa yükseltmek için çalışıyoruz. 

Bu hedefe ulaşabilmek için sadece büyüme hızımızı yüksek tutmak yetmeyecektir. 

Bu süreçte ekonominin yanı sıra firmalarımızı da büyütmemiz, onları küresel 

ölçekte oyuncular haline getirmemiz gerekmektedir."

den arındırıldığında sanayi üretiminin Mayıs ayına 

göre yüzde 2 azaldığını görüyoruz. Haziran ayında 

bir önceki aya göre sanayi ciro endeksi yüzde 1,6, 

sanayi sipariş endeksi yüzde 2,3 azaldı. İmalat sana

yisinde kapasite kullanım oranı da Ağustos ayında 

geçen yılın aynı ayına göre 1,8 puan azalarak yüzde 

74,3'e geriledi. Ağustos ayı kapasite kullanım oran

larının ayrıntılarına baktığımızda ilginç bir durumla 

karşılaşıyoruz. Bütün sektörlerde kapasite kullanım 

oranları düşerken, tekstil ve hazır giyim sektörlerin

de kapasite kullanım oranında bir artış görülmekte

dir. Bu durumun nedenlerinin araştırılması gerekir. 

Ancak biz, geçen sene Ağustos ayında başlayan fon 

uygulamasının bunun temel nedeni olduğuna inanı

yoruz. Bu nedenle, tekstil ve hazır giyim sektörlerin

de olduğu gibi haksız rekabetle karşılaşan diğer sek

törlerin de dikkatli bir biçimde araştırılması ve haksız 

rekabeti önleyecek tedbirlerin alınması gerektiğini 

düşünüyoruz.

Değerli Meclis üyeleri, Haziran ayında, geçen yılın 

aynı ayına göre ihracat yüzde 16,9 artarak 13 mil

yar dolar, ithalat yüzde 5,4 azalarak 20 milyar dolar 

oldu. Ancak TİM verileri, ihracatın Temmuz ayında 

yüzde 5,5 düştüğünü gösteriyor. Tüketici güveni 

Temmuz ayında küçük bir artış göstermekle birlikte 

endeks değeri hâlâ 100'ün altındadır. Düşük tüketici 

güveni ve reel kesimde azalan iyimserlik de iç ta

lepteki zayıflamanın devam ettiğini göstermektedir. 

Ekonomideki bu yavaşlamayı gören Merkez Bankası

da faiz indirim sinyalleri vermeye başlamıştır. Büyük 

bir ihtimalle bu faiz indirimi Eylül ayında gerçekle

şecektir.

Değerli Meclis üyeleri, geçtiğimiz günlerde Apple'ın 

piyasa değeri 600 milyar doları aştı. 2011 yılında 

Apple'ın toplam satışları 100 milyar dolar, kârı ise 

40 milyar doların üzerindeydi. İMKB'de işlem gören 

şirketlerin toplam değeri ise 265 milyar dolar. Hep

si Apple'ın yarısı bile etmiyor. Ülkemizin en büyük 

sanayi kuruluşu TÜPRAŞ'ın piyasa değeri 5,5 mil

yar dolar, 2011 yılındaki toplam satışları yaklaşık

15 milyar dolardı. TÜPRAŞ'ı Apple ile karşılaştırmak 

biraz haksızlık olur. Ancak bu karşılaştırmayı dikkati

nizi başka bir konuya çekmek için yapıyorum. Türki

ye, bugün dünyanın en büyük 20 ekonomisi içinde 

yer alıyor. Bu grup içindeki yerimizi, 2023 yılında 

10'unculuğa yükseltmek için çalışıyoruz. Bu hedefe 

ulaşabilmek için sadece büyüme hızımızı yüksek tut

mak yetmeyecektir. Bu süreçte ekonominin yanı sıra 

firmalarımızı da büyütmemiz, onları küresel ölçekte 

oyuncular haline getirmemiz gerekmektedir. Dünya 

sıralamasında bizden önce gelen büyük ekonomile

rin hepsinin küresel çapta büyük firmaları vardır.

FORTUNE 500 listesinde dünyanın en büyük fir

maları sıralanmaktadır. Bu listede ABD'den 132, 

Çin'den 73, Japonya'dan 68, Almanya ve Fransa'dan 

32, Güney Kore'den 13, Brezilya'dan 8, Rusya'dan 7, 

Türkiye'den de sadece 1 firma yer almaktadır. Eğer
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dünyanın en büyük onuncu ekonomisi olacaksak ne

den küresel çapta firmalarımızın olmadığı sorusuna 

cevap bulmamız gerekir.

Değerli Meclis üyeleri, firmalarımızın büyüyebilmesi 

için öncelikle kâr etmeleri ve sermaye biriktirmeleri 

gerekmektedir. Ancak ülkemizde firmalar, çok düşük 

kârlılık oranlarıyla çalışmaktadır. Bunun bir nedeni, 

firmalarımızın ölçek ekonomilerinden yararlanabile

cek büyüklüklere ulaşamamasıdır. Mevzuatımızda 

firmaların büyümelerini engelleyen birçok yüküm

lülük bulunmakta ve hatta yenileri konulmaktadır. 

Bu yükümlülüklere örnek vermeden önce dikkatinizi 

bir başka noktaya çekmek istiyorum. Avrupa borç 

krizinden en çok etkilenen Yunanistan'da firmala

rın üçte biri on kişiden az işçi çalıştırırken bu oran 

Almanya'da yüzde 4,3'tür. Portekiz'de imalat sana

yisindeki firmaların sadece yüzde 19'u 250'den faz

la işçi çalıştırırken bu oran Almanya'da yüzde 55'tir. 

İtalya ve İspanya'da imalat sanayisinde 10'dan az 

işçi çalıştıran firmaların oranı yüzde 17'dir. İtalya ve 

İspanya'da imalat sanayisindeki firmaların yüzde 

75'i, İspanya'da yüzde 70'i 250'den az işçi çalıştır

maktadır. Borç krizinden en fazla etkilenen ve reka

bet güçlerini yitirdikleri için büyüyemeyen bu ülke

lerde küçük firmaların oranının yüksekliği bir tesadüf 

değildir. Çünkü rekabet gücü ile firma büyüklüğü 

arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Eğer 250 

işçi çalıştıran bir firmanın ortalama verimliliğine 100 

dersek, 10'dan az işçi çalıştıran firmalarda ortalama 

verimlilik 60, 50 ile 249 işçi çalıştıran firmalarda 

ortalama verimlilik 70 civarlarındadır.

Görüldüğü gibi firma küçüldükçe verimlilik düşmek

te, rekabet gücü de zayıflamaktadır. Küçük firmala

rın toplam firmalar içindeki oranının bu kadar yüksek

"Günümüz rekabet koşullarında büyümek isteyen firmalar ihtiyaç duyduklarında 

zaten gerekli istihdamı yapacaklardır. Ancak bu istihdamı zorunlu kılmak ve istihdam 

edileceklere yapılacak ücret ödemelerini bir de asgari tarifelerle belirlemek, serbest 

piyasa ekonomisi mantığına ters düşmektedir."

ANKARA SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI | EYLÜL / EKİM 2012 33



29 Ağustos 2012

"Firmaların maliyetlerini yükselten ve büyümeleri önünde engel oluşturan bu zorunlu 

istihdam mevzuatı gözden geçirilmeli ve asgari ücret tarifeleri mutlaka kaldırılmalıdır. 

Aksi takdirde 2023 hedeflerine ulaşmakta çok zorlanacağımızı şimdiden söyleyebiliriz."

olmasının nedeni mevzuattır. Örneğin Fransa'da 49 

işçi çalıştıran firma sayısı, 50 işçi çalıştıran firma sa

yısından 2,5 kat fazladır. Çünkü işçi sayısı 50 oldu

ğunda firma, işçi konseyi kurmak ve işçi çıkarmala

rında bu konseyin onayını almak zorundadır. Ayrıca 

işçi sayısı 50 olduğunda işçilerle kâr paylaşımı da 

gündeme geliyor. İtalya'da bir firma 15'ten fazla işçi 

çalıştırıyorsa işçi çıkarmak neredeyse imkânsız hale 

geliyor. 15'ten fazla işçi çalıştıran firmaların özürlü 

istihdam etme zorunluluğu var. Bu nedenle İtalya 

imalat sanayisinde bir firmanın istihdam ettiği orta

lama işçi sayısı 14,4. Portekiz'de 20'den fazla işçi ça

lıştıran yerlerde işten çıkarmak neredeyse imkânsız. 

Portekiz, OECD ülkeleri içinde Türkiye'den sonra en 

katı iş gücü piyasasına sahip olan ülke.

Değerli Meclis üyeleri, bu örneklere bakıp "Bizden be

terleri de varmış!" diyebilirsiniz ama bizdeki mevzu

at da ağır yükler getirmektedir. Örneğin; sermayesi 

belirli bir sınırı aşan anonim şirketlerde avukat çalış

tırma yükümlülüğü, Çevre Kanunu'nca izin ve lisans 

alan şirketlerde Çevre Danışmanlık firmalarından 

çevre yönetimi hizmeti alma ya da çevre mühendi

si çalıştırma zorunluluğu, kuvvetli akım tesislerinde 

elektrik mühendisi çalıştırma yükümlülüğü, kullanı

lan motor gücü belli sınırları aşan gıda ve yem işlet

melerinde gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya 

mühendisi, kimyager çalıştırma yükümlülüğü gibi. Bu 

tür yükümlülükleri; iş dünyasına yabancı, hayatında 

bir gün bile bir kişi çalıştırmamış ve iş dünyasına "vu

run abalıya" tavrıyla yaklaşan bürokratik ve popülist 

zihniyet getirmektedir.

Oysa devletin görevi, bu tür yükümlülüklerle iş dün

yasını cendereye almak değil, denetlemek olmalıdır. 

Günümüz rekabet koşullarında büyümek isteyen fir

malar ihtiyaç duyduklarında zaten gerekli istihdamı 

yapacaklardır. Ancak bu istihdamı zorunlu kılmak ve 

istihdam edileceklere yapılacak ücret ödemelerini 

bir de asgari tarifelerle belirlemek, serbest piyasa
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"Borç krizi ve yüksek işsizlik, önünde sonunda AB ülkelerini yapısal reformlara 

zorlayacaktır. Bu yüzden ekonomi yönetiminin yeniden yapısal reformlara 

odaklanması gerekmektedir."

ekonomisi mantığına ters düşmektedir. Ayrıca bu 

yükümlülükler firmalarımızı dolambaçlı yollara yönel

terek büyüme kararı almalarını zorlaştırmaktadır. Fir

maların maliyetlerini yükselten ve büyümeleri önün

de engel oluşturan bu zorunlu istihdam mevzuatı 

gözden geçirilmeli ve asgari ücret tarifeleri mutlaka 

kaldırılmalıdır. Aksi takdirde 2023 hedeflerine ulaş

makta çok zorlanacağımızı şimdiden söyleyebiliriz. 

Çünkü yapılan çalışmalar, ortalama firma büyüklüğü 

ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki oldu

ğunu göstermektedir. Ortalama firma büyüklüğü 

arttıkça ortalama büyüme hızı da yükselmektedir. 

Çünkü ortalama firma büyüklüğündeki artış, ölçek 

ekonomileri sayesinde maliyetleri düşürmekte ve 

inovasyon kapasitesini yükseltmektedir. Ülkemizde 

firmaların büyümesini engelleyen diğer bir faktör 

de finansmana erişimdeki güçlük ve finansman ma

liyetlerinin yüksekliğidir. Firmalarımızın finansmana 

erişimini kolaylaştıracak, finansman maliyetlerini dü

şürecek finansman modelleri geliştirmeliyiz.

Değerli Meclis üyeleri, borç krizi ve yüksek işsizlik, 

önünde sonunda AB ülkelerini yapısal reformlara 

zorlayacaktır. Yapısal reformların yoğunlaşacağı 

alanların başında iş gücü piyasası gelmektedir. Bu 

reform girişimleri İtalya'da başlamıştır ve kısa sürede 

diğer ülkelere de yayılacaktır. Çünkü Almanya, yardım 

karşılığında yapısal reformların gerçekleştirilmesini 

talep etmektedir. AB yapısal reformlara yönelirken 

eğer biz, firmalarımızın büyümesini sağlayacak, onlar 

üzerindeki yükleri azaltacak yapısal reformlarda

gecikirsek bir süre sonra rekabet etmekte çok zor

lanacağız. Bu yüzden ekonomi yönetiminin yeniden 

yapısal reformlara odaklanması gerekmektedir,

Değerli Meclis üyeleri, ASO Anadolu Teknik Lisesi'ni 

kurduk. İlk sene 72 öğrenci alacağız. Okula 240 kişi 

başvurdu ancak okuldaki başvuruları gören birçok 

kişi de başvurmadan geri döndü. Okula kayıt süre

cini son derece titiz ve şeffaf bir biçimde yürütüyo

ruz. Seviye belirleme sınavından 400 ya da yukarısı 

puan alanlar okula girme şansına sahip. Başvuranları, 

en yüksek puandan başlamak üzere yetenek testine 

çağırıyor ve verdiğimiz eğitim alanlarında yetenek

lerini belirliyoruz. Dün itibarıyla yetenek testi şartını 

90 öğrenci sağladı. Kesin kayıtlar yapıldığında okula 

alınan öğrencilerin SBS puanlarını ve yetenek testi 

sonuçlarını web sayfasından duyuracağız.

Kurduğumuz okul birçok OSB'nin ilgisini çekti. Onlar 

da bizim modelimizi kendi bölgelerinde uygulamak 

istiyorlar. Bu ve mesleki eğitimle ilgili diğer konuları 

6-7 Ekim'de OSBÜK olarak düzenlediğimiz "Eğitim 

Zirvesi"nde ele alacağız.

Değerli Meclis üyeleri Türkiye, dünyanın en büyük 

müteahhitlik şirketleri arasında Çin'in ardından en 

çok şirketle yer alan 2'inci ülkedir. 16'sı Ankaralı olan 

bu 33 şirketi kutluyor, başarılarının devamını diliyo

rum.

Sözlerime burada son verirken, hepinizi saygıyla 

selamlıyorum.
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DOSYA

Girişimciler tüm dünya ekonomilerinde önemli bir rol 

üstlenirler (Kropp vd. , 2006) ve girişimci faaliyetler 

teknolojik inovasyon (Schumpeter, 1934) ile eko

nomik büyümenin (Hayton ve ark., 2002) kaynağı 

olarak görülür. Bu nedenle, araştırmacılar yeni giri

şimler ile ilgili konulara gittikçe daha çok ilgi gös

termektedir (Ireland ve ark., 2005). Yeni girişimlerin 

oluşması, ekonomik, sosyal ve politik ortam ile bu 

girişimleri başlatmaya eğilimli bireylerin varlığı gibi 

pek çok faktöre bağlıdır (Blau, 1987; Del Junco ve 

Bras-dos-Santos, 2009; Mueller ve Thomas, 2000). 

Mevcut pek çok çalışmaya rağmen girişimcilik araş

tırmalarının halen gelişiminin erken aşamalarında ol

duğu düşünülmektedir (Corner ve Pavlovich, 2007).

Mevcut araştırmalar girişimciliği çalışmak için daha 

bütüncül bir yaklaşım izlememiz gerektiğini gös

termektedir. Pek çok çalışmada birey düzeyinde bir 

analiz gerçekleştirilmesine rağmen girişimcinin orta

ya çıkmasında bağlamın önemi göz ardı edilmektedir 

(Corner ve Pavlovich, 2007). Kişilik özellikleri ve biliş 

en çok çalışılan bireysel girişimci özellikleri arasında 

yer almaktadır (Hayton ve ark., 2002; Keh ve ark., 

2002). Kişilik özelliklerine ilişkin çalışmalar girişimci 

davranışı ve algılamayı açıklamakta yetersiz kalmış

tır. Örneğin, güncel bir çalışmada, Mitchell ve diğerle

ri (2000), bir kişilik özelliği olarak değerlendirilen risk 

alma davranışının, çevresel faktörlerden önemli öl

çüde etkilendiğini ortaya koymuşlardır. Girişimcilerin 

değer ve inanç sistemleri, onların girişimci olmala

rını sağlayacak biçimde, toplumun genelinden farklı 

olsa da (Del Junco ve Bras-dos-Santos, 2009; 139),

kültürün bu kişilerin girişimci olup olmamalarında 

önemli bir etkisi vardır.

Girişimcilik ve Kültür

Girişimcilik, gömülülük (embeddedness) bakış açı

sından değerlendirildiğinde (Aldrich ve Cliff, 2003), 

insanların birer atom parçası gibi bağımsız karar 

vericiler olmadığı ve bir işletme kurma kararının da 

boşlukta süzülürken verilmediği açıktır. İnsanlar sos

yal ilişkiler ağının bir parçasıdır ve çevredeki diğerle

rinden etkilenirler (Aldrich ve Cliff, 2003). Bu bakış 

açısına göre sosyal ortam, bir başka deyişle ulusal 

kültür girişimcilik sürecini etkileyen faktörler arasın

da yer almalıdır. Girişimcilerin belli kültürel değerleri 

paylaştıklarına dair bulguya rastlanırken (McGrath 

ve ark., 1992), girişimcilerin sahip oldukları bazı 

değerlerin kültüre-özel oldukları da görülmektedir 

(Thomas ve Mueller, 2000).

Bir toplumun ulusal kültürü, bir başka deyişle de

ğerler sistemi, bireylerin başka toplumların üyesi 

bireylerden daha farklı davranışlar sergilemelerine 

sebep olabilir (Mueller ve Thomas, 2000; Stewart 

vd., 2003). Bu nedenle, değerler tarafından yönlen

dirilen bir faaliyet olduğu bilinen girişimcilik (Morris 

ve Schindehutte, 2005), Hayton ve diğerleri (2002) 

tarafından yapılan yazın taramasında görüldüğü gibi 

ulusal kültür ile ilişkilidir.

Değerler, bireylerin toplumdan alarak benimsedik

leri ideal prensiplerdir ve yargıları ile davranışlarını 

yönlendirirler (Basso ve Legrain, 2008; 217). Mev

cut araştırmalar, bazı kültürlerin, girişimci özellikler

"Bir toplumun ulusal kültürü, bir başka deyişle değerler sistemi, bireylerin başka 
toplumların üyesi bireylerden daha farklı davranışlar sergilemelerine sebep olabilir Bu 
nedenle, değerler tarafından yönlendirilen bir faaliyet olduğu bilinen girişimcilik ulusal 

kültür ile ilişkilidir."
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"Girişimciler, işletmeleri için belirledikleri hedefler açısından farklılaşmaktadır. Kâr 
ve büyüme odaklı girişimciler makro-girişimciler, aile geliri sağlamak için kurulmuş 
küçük işletmelerin sahipleri de mikro-girişimciler olarak adlandırılmaktadır. İki grup 
girişimcinin işletme kurma hedefleri farklı olduğundan bilişsel süreçleri de farklıdır. 

Makro-girişimciler büyüme odaklıyken, mikro-girişimciler istikrar odaklıdır."

taşıyan bireyleri, diğer kültürlere göre daha faz

la desteklediğine işaret etmektedir (Del Junco ve 
Bras-dos-Santos, 2009; Mueller ve Thomas, 2001). 

Ancak genelde çevresel faktörlerin, özellikle de kül
türün girişimcinin bilişsel süreci üzerindeki etkisine 

dair bilgimiz halen sınırlıdır (Hayton vd., 2002; Keh 

vd., 2002; Mitchell vd., 2000; Shane vd., 1991).

Girişimci Bilişi

Biliş, duyusal girdilerin dönüştürüldüğü, azaltıldığı, 

detaylandırıldığı, saklandığı, çağrıldığı ve kullanıldığı 

süreçler olarak tanımlanmaktadır (Neisser, 1967). 
Girişimcilerin, çevrelerinden aldıkları bilgiyi işleme 

şekilleri girişimci olmayanlardan farklıdır. Girişimcilik 
süreci, fırsatların tanınması ve bu fırsatlardan ya

rarlanmak üzere kurumlar ortaya çıkarılması ile ilgili 
tüm faaliyetleri kapsamaktadır (Bygrave ve Hofer, 

1991). Araştırmalar, girişimcilerin başkalarının göre
mediği fırsatları görebildiğini ve başkalarının düşü

nemediği ihtimalleri düşünebildiklerini göstermek
tedir (Keh vd., 2002; Muzychenko, 2008; Shane ve 

Venkataraman, 2000). Fırsat, karar vericilerin kişisel 
olarak arzulanır ve erişilebilir gördükleri gelecekteki 

durumlardır (Keh vd., 2002; Krueger, 1993). Girişim

ciler, fırsatları tanıma ve getiri elde etme potansiye
lini görme yetenekleri bakımından girişimci olmayan 

kişilerden ayrılmaktadır (Jackson ve Dutton, 1988).

Girişimciler sadece fırsatları tanımazlar; bu fırsatları 
gördüklerinde harekete geçerler (Keh vd., 2002). Gi

rişimcilik ve yeni işletme kurma arasındaki bağlantı 
araştırmalar tarafından güçlü bir şekilde desteklen

mektedir (Aldrich ve Cliff 2003; Del Junco ve Bras- 
dos-Santos, 2009; Lumpkin ve Dess, 1996). Girişim

cilik tanımlarının pek çoğu girişim oluşturmayı veya 

işletme kurmayı içermektedir (Mueller ve Thomas, 

2000). Bu nedenle girişimciler, yeni işletme kurma 

arzuları ve motivasyonları açısından girişimci olma

yanlardan ayrılmaktadır.

Girişimciler, işletmeleri için belirledikleri hedefler 

açısından farklılaşmaktadır. Stewart ve diğerleri 

(2003), girişimciler arasında ayrıma giderek, kâr ve 

büyüme odaklı girişimcileri makro-girişimciler, aile 

geliri sağlamak için kurulmuş küçük işletmelerin sa

hipleri de mikro-girişimciler olarak adlandırmaktadır. 

İki grup girişimcinin işletme kurma hedefleri farklı 

olduğundan bilişsel süreçleri de farklıdır (Carland ve 

Carland, 1997; Stewart vd., 2003). Makro-girişim- 

ciler büyüme odaklıyken, mikro-girişimciler istikrar 

odaklıdır.

Ulusal kültürün girişimcilerin fırsatları tanımasını ve 

bu fırsatları değerlendirmesini sağlayan bilişsel süre

ci nasıl şekillendirdiği bilinmemektedir. Bu araştırma, 

ulusal kültürün, fırsatların tanınması, işletme kurma 

ihtimali ve girişim yapma isteği gibi girişimci bilişine 

ilişkin konulara etkisini inceleyerek daha önce ya

pılan çalışmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Böylece girişimci bilişinin ne ölçüde kültür tarafından 

şekillendirildiği sorusuna ışık tutmaktadır.

Araştırma ve Sonuçları: Girişimcilik Sürecinde 

Ulusal Kültürün Rolü

Araştırma için, Türkiye'de bulunan bir üniversitenin 

işletme bölümünden 119 ve güneybatı Amerika'da 

bulunan bir işletme okulundan 113 öğrenciden bir 

soru formu aracılığıyla veri toplanmıştır. Sadece iş-
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letme bölümü öğrencilerinden veri toplanması kül- 

türlerarası karşılaştırma yapmayı kolaylaştırmıştır 

(Mueller ve Thomas, 2001). Ayrıca İngilizce eğitim 

veren bir okuldan veri toplanarak Türkçeye çeviriden 

kaynaklanacak sorunlar giderilmeye çalışılmıştır (Ta

ras ve ark., 2009). Veri Türkiye ve Amerika'da top

lanmıştır çünkü bu iki ülkenin Hofstede'nin (1980) 

kültürel boyutları açısından farklılaştığı bilinmek

tedir. Bu kültürel boyutlar aşağıda ayrıntılı olarak 

açıklanmaktadır. Özetle, Amerika'nın ulusal kültürü 

Türkiye ile kıyaslandığında, daha bireyci ve daha 

maskülen değerlere sahiptir. Ayrıca, güç mesafesi 

ve belirsizlikten kaçınma daha düşüktür (Hofstede 

ve Hofstede, 2005). Araştırma verileri toplandık

tan sonra yapılan analizler, iki ülkedeki öğrencilerin 

bu dört boyutta, beklenen yönde, anlamlı düzeyde 

farklılık gösterdiğini teyit etmektedir.

Girişimcilik çalışmalarının çoğunluğu Hofstede'nin 

(1980) kültürel boyutlarına dayanmaktadır (Muzy- 

chenko, 2008). Bu çalışmaların çoğunda, yüksek 

bireycilik, düşük belirsizlikten kaçınma, düşük güç 

mesafesi ve yüksek maskülenlik ile tanımlanan kül

türlerin girişimciliği kolaylaştırdığı önerilmektedir 

(Hayton vd., 2002). Ancak bulgular tutarlı değildir 

(Jackson ve Dutton, 1988; Krueger, 1993). Bu ça

lışmada, ulusal kültürün girişimcinin bilişi ile ilişkisi, 

fırsatların tanınması, işletme kurma ihtimali ve gi

rişimcinin işletme için hedefi ile bağlantılandırılarak 

incelenmektedir.

B ire y c ilik  - Toplum culuk. Bireyci kültürler; ken

dine karşı sorumlu olmak, bireysel başarı, kurum-

lardan ve gruplardan duygusal bağımsızlık gibi de

ğerler içermektedir (Cullen, 2002; Hofstede, 1980). 

Bireycilik, insanlar arasındaki bağların zayıf olduğu 

ve herkesin kendi başının çaresine bakması gerektiği 

toplumlara mahsustur (Cable ve Judge 1994; Hofs

tede, 2001; 225). Toplumcu kültürlerde ise, kuruma 

ait olmak vurgulanmakta ve bireyin kimliği gruba 
üyelik ile tanımlanmaktadır. Toplumculuk, kişilerin 
doğuştan itibaren, güçlü, birbirine bağlı gruplara 
entegre olduğu toplumlara mahsustur. Bu gruplar, 
bireyleri gruba bağlılıkları karşılığında hayatları bo
yunca korurlar (Hofstede ve Hofstede, 2005).

Grup tarafından sağlanan koruma ve destek, girişim
ci için bir tür güvenlik ağı oluşturmakta ve yeni bir 
işletme kurmanın riskini ve belirsizliğini azaltmak
tadır. Araştırmalar, arkadaşlık bağlarının (Shane vd., 
1991; Todorovic ve Ma, 2008) ve grup tarafından 
sağlanan kaynağın (Tiessen, 1997) yeni işletme 
kurma kararını destekleyen faktörler arasında ol
duğunu göstermektedir. Sadık bir grubun parçası

"Bireycilik, insanlar arasındaki bağların zayıf olduğu ve herkesin kendi başının 
çaresine bakması gerektiği toplumlara mahsustur. Toplumcu kültürlerde ise, kuruma 

ait olmak vurgulanmakta ve bireyin kimliği gruba üyelik ile tanımlanmaktadır. 
Toplumculuk, kişilerin doğuştan itibaren, güçlü, birbirine bağlı gruplara entegre 
olduğu toplumlara mahsustur. Bu gruplar, bireyleri gruba bağlılıkları karşılığında

hayatları boyunca korurlar."
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"Toplumcu kültürlerde, girişimcilerin ekonomik başarı, kâr ve büyümeden daha çok 
aile için gelir elde etme ve kendi ile birlikte aile üyelerini geçindirmeye odaklanma 

ihtimalleri daha yüksektir."

olmak birey için değerli bir kaynak yaratmaktadır 
(Tiessen, 1997). Bu kaynaklar, finansal olabileceği 
gibi entelektüel veya duygusal destek şeklinde de 
olabilmektedir (Muzychenko, 2008). Sosyal şebe
keler girişimci firmaların meşruluk oluşturmasına 
da yardım etmektedir (Zhang ve Dodgson, 2007). 
Sosyal şebeke tarafından sağlanan kaynaklar ve 
destek, girişimciyi yeni bir işletme kurmaya teşvik 
etmektedir.

Bir toplumu etkileme arzusu, arkadaşlar ve aile ta
rafından duyulan saygı gibi toplumcu değerler yeni 
girişim kurmayı desteklemektedir (Shane vd., 1991). 
Ortak faydaya katkı sağlama isteği toplumcu kül
türlerde bireyleri yeni girişimler kurmaya özendir
mektedir. Örneğin, Shane ve diğerlerine (1991) ait 
bulgular, komüniterliğin İtalyan girişimcilerin yeni 
işletme kurmaları için önde gelen güdüleyicilerden 
biri olduğunu ortaya koymaktadır. Komüniterlik ba
kış açısıyla bireyler, girişimci faaliyetler aracılığıyla 
toplumun ihtiyaçlarını karşılayarak saygınlık kazan
maktadır (Peterson 1988). Özetle, toplum tarafın
dan sağlanan destek, kaynaklar ve güvenlik ağı ile 
topluma hizmet etme motivasyonu gibi sebeplerle 
toplumcu kültürlerde işletme kurma ihtimalinin daha 
yüksek olması beklenmektedir. Araştırma sonuçları,

bu beklentiyi desteklemekte, toplumcu değerler 
arttıkça yeni işletme kurma ihtimalinin arttığına 
işaret etmektedir.

Toplumcu kültürlerde girişimcinin işletmesi için he
defi, bireyci kültürlerden farklı olabilir. Toplumcu 
kültürlerde bireylerin aileye gelir sağlama hedefli 
küçük işletmeler kurma eğiliminin daha yüksek ola
cağı beklenebilir. Bu kültürlerde aile üyeleri arasında 
güçlü bağlar vardır ve birbirlerini hayatları boyunca 
koruyup kollarlar. Kişisel başarı ve ödüller bireylerin 
önceliği değildir (Hofstede, 1980). Ekonomik bağım
sızlık ve başarma güdüsünün önde gelen değerler 
arasında olması beklenmez (Stewart vd., 2003). Bu 
nedenle toplumcu kültürlerde, girişimcilerin ekono
mik başarı, kâr ve büyümeden daha çok aile için gelir 
elde etme ve kendi ile birlikte aile üyelerini geçindir
meye odaklanma ihtimalleri daha yüksektir.

Yurt dışından girişim sermayesi almayı reddetmek 
de işletmenin alanı ve büyüklüğünü kısıtlayan bir 
faktör olabilir. Zhang ve Dodgson'a (2007) ait vaka 
çalışmasında, Kore gibi toplumcu bir ülkede, yük
sek düzeyde toplumculuktan kaynaklanan yüksek 
düzeyde vatanseverliğin aşırı milliyetçilik şeklinde 
ortaya çıkması ile yükümlülük halini alması tartışıl-
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maktadır. Bu çalışmada, güçlü milliyetçi duygular 
yabancılara ve yabancı yatırımcılara karşı düşmanca 
bir tutum oluşturulmasına sebep olarak şirketler için 
büyüme fırsatlarını ortadan kaldırmaktadır. Bu bağ
lamda toplumcu değerler ile mikro-girişimcilik ara
sında güçlü bir ilişki olması beklenebilir. Araştırma 
sonuçları bu beklentiyi desteklemekte, toplumcu 
değerler arttıkça mikro-girişimcilik artmaktadır.

M askülen - Feminen. Maskülenlik, toplumdaki 
genel katılığı ve rekabetçiliği ifade etmektedir. Fe
minen ülkelerde kişiler daha az agresif, daha iddiasız 
ve daha hassas olmaktadır. Ayrıca yaşam kalitele
rine önem vermektedir (Hofstede, 1991; Hofstede 
ve Hofstede, 2005). Maskülen toplumlarda bireyler 
baskın ve rekabetçi olmaya teşvik edilmektedir. 
Terfi, maddi başarı ve gelir önem taşımaktadır. Ça
lışmak, aile gibi diğer görevlerden önde gelmektedir 
(Cullen ve Parboteeah 2008; Steensma vd., 2000).

Daha önce yapılan araştırmalara göre, kâr etme po
tansiyeli, toplumda daha iyi bir yer edinmek, başarılı 
olmak ve başarı için takdir edilmek gibi maskülen de
ğerler, girişimciler için önemli güdüleyicilerdir (Shane 
vd., 1991; Zimmerer ve Scarborough, 2008). Girişim
ciler Amerikan milyonerlerin üçte ikisini oluşturmak
tadır ve bu kişilerin milyoner olma ihtimali başkaları 
için çalışanlara göre dört kat fazladır (Stanley ve 
Danko, 1996). Girişimciler toplumlarının en çok say
gı duyulan ve en çok güvenilen üyeleri arasında yer 
almaktadır. Toplumlarında hayati bir rol oynarlar ve 
ulusal ekonomiye önemli etkilerinin farkındadırlar 
(Zimmerer ve Scarborough, 2008). Maskülen top
lumlarda değer verilen başarı, maddi getiri ve gelire 
girişimcilik aracılığı ile erişilebilir. Bu nedenle, mas
külen değerler ve işletme kurma ihtimali arasında 
bir ilişki beklenebilir. Araştırma sonuçları bu bek
lentiyi doğrulamakta, maskülen değerler arttıkça 
işletme kurma ihtimali artmaktadır.

Buna ek olarak, maskülen kültürlerde yaşayan birey
ler gelecekte büyük bir şirket olma hedefi ile işlet
me kurabilirler. Başarı odaklılık, baskınlık ve maddi 
getiriye verilen önem, bireylerin, örgüt ölçeği, gelir 
potansiyeli ve gelişme fırsatları açısından daha yük
sek hedefler belirlemesine sebep olabilir. Bu neden
le, maskülen değerler ve makro-girişimcilik arasında 
bir ilişki beklenebilir. Araştırma sonuçları, maskülen 
değerler arttıkça makro-girişimciliğin arttığına 
işaret etmektedir.

Güç M esafesi. Güç mesafesi kişiler arasındaki eşit
liğe ilişkin beklentileri ilgilendirmektedir. Yüksek güç 
mesafesi olan kültürlerde, insanlar arasındaki eşit
sizlik hayatın bir parçasıdır. Bu kültürlerde, güçlü in
sanların daha fazla ayrıcalığa sahip olmaları ve güç
lerini göstermeleri kabul edilebilirdir. Güçlü insanlara 
bağımlılık erken yaşlarda, okul yıllarında aileye ba
ğımlı olarak başlar. Araştırmalar, bireylerin, toplumda 
daha üst bir statüye ulaşmak, etki ve prestijlerini 
arttırmak amacıyla işletme kurmaya istekli olduk
larını göstermektedir (Shane vd., 1991). Bu bakış 
açısıyla, yeni işletme kurmak statü değiştirmek ve 
toplumda daha üst bir pozisyona ilerlemek için araç 
olabilir (Todorovic and Ma, 2008).

Daha çok güç elde etmeye çalışan bir birey için, yeni 
işletme kurmak arzulanır olabilir çünkü bu şekilde 
toplumda daha iyi bir yer edinebilir. Başarılı bir işlet
me kendisine güç, etki, uzmanlık ve maddi getiri gibi 
statü sağlayıcı araçlar kazandıracaktır. Daha önce 
belirtildiği gibi fırsat, birey için gelecekte arzu edi
lebilir bir durumu ifade etmektedir (Krueger, 1993). 
Bu nedenle, yüksek güç mesafesi olan kültürlerde 
bireyler, yeni işletme kurmayı statülerini iyileştire
rek ve daha çok güç elde etmek için bir fırsat olarak 
görebilir. Yüksek güç mesafesini ifade eden değerler 
ve fırsatların tanınması arasında bir ilişki beklenebilir. 
Araştırma bulgularına göre, güç mesafesi arttık
ça, fırsatlar daha çok tanınmaktadır.

"Maskülenlik, toplumdaki genel katılığı ve rekabetçiliği ifade etmektedir. Feminen 
ülkelerde kişiler daha az agresif, daha iddiasız ve daha hassas olmaktadır. Maskülen 
toplumlarda bireyler baskın ve rekabetçi olmaya teşvik edilmektedir. Terfi, maddi 

başarı ve gelir önem taşımaktadır. Çalışmak, aile gibi diğer görevlerden önde
gelmektedir."
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Yüksek güç mesafeli kültürlerde, çocukların ebe
veynlerine, öğretmenlerine ve büyüklerine itaatkar 
olmaları beklenir. Bu beklenti yaşam boyu devam 
eder ve örgütler de bu otoriter rollerin pek çoğunu 
içerirler. Otoriteye itaat, bireylerin özerkliklerini sınır
lar ve bu durumda işletme kurma ihtimalleri düşer. 
Del Junco ve Bras-Dos-Santos'a (2009) göre, insan
ların işletme kurma sebeplerinin başında bağımsız 
olma ihtiyacı gelir. Bazı araştırmacılar, bireyler ve 
takımların daha fazla özerkliğe sahip olduklarında 
ve işin sahibi gibi hissettiklerinde daha girişimci ol
duklarına işaret etmektedir (Amabile vd., 1996). İş 
çevrelerini kısıtlayıcı ve denetleyici gördüklerinde gi
rişimci faaliyetler azalmaktadır (Kurtzberg ve Ama
bile, 2000-2001). Yüksek güç mesafesi olan kül
türlerde, büyükler ve daha fazla güce sahip kişiler, 
bireylerin kararları üzerinde kısıtlayıcı ve denetleyici 
bir etki oluşturmaktadır.

Güç mesafesi ve yeni işletme kurma ihtimali arasın
da olumsuz bir ilişki beklenmesinin diğer sebebi ise, 
toplumun daha az güce sahip olan bireyleri gücün

eşitsiz dağılımını bekler ve kabul ederler. Toplumun 
eşitsizlik düzeyi bu ilkeyi takip edenler tarafından 
belirlenir (Hofstede, 2005). Girişimcilik tarihini göz
den geçiren çalışmalarında Hunter ve Wilson (2007), 
tarihte başarılı iş adamlarının toplumun üst katman
larının üyeleri olduğunu ortaya koymaktadır. Özellik
le yüksek güç mesafesi olan kültürlerde yeni işletme 
kurmak, bireylerin toplumdaki yerlerini değiştirerek 
güç dengesizliğini değiştireceğinden, bireyler giri
şimde bulunmaya teşvik edilmeyeceklerdir. Bu ne
denle yeni işletme kurma ihtimalinin düşük olması 
beklenebilir. Ancak araştırma bulgularına göre güç 
mesafesi ve yeni işletme kurma ihtimali arasın
daki negatif ilişki istatistiksel olarak anlamlı bu
lunmamıştır.

B e lirs iz lik te n  Kaçınma. Belirsizlikten kaçınma
nın yüksek olduğu kültürlerde, istikrar ve güvenli
ğe odaklanılırken, düşük olduğu kültürlerde insanlar 
muğlak ve yapılandırılmamış durumlara daha fazla 
tolerans gösterirler. Belirsizlikten kaçınmanın yük
sek olduğu toplumun üyeleri belirsiz durumlarda 
kendilerini tehdit altında hissederler. Bu toplumlar- 
da değişim tehlikeli olarak görülür; insanlar yaşam
larında tahmin edilebilirliği ve düzeni tercih ederler 
(Hofstede ve Hofstede 2005; Steensma, Marino, 
Weaver ve Dickson, 2000).

Mitchell ve diğerleri (2002), çalışmalarında fırsatla
rın tanınması ve belirsizlikten kaçınma arasında po
zitif bir ilişkinin varlığını önermektedir. Belirsizlikten 
kaçınma eğiliminin girişimci davranışını etkilemesi 
beklenmektedir (Steensma vd., 2000). Girişimciler 
için bir fikrin fırsat olup olmadığına karar vermek 
karmaşık veya belirsiz durumlar altında yargıya var
mayı gerektirir. Girişimciler bir fikri ancak daha az 
riskli algıladıklarında olumlu şekilde değerlendirirler 
(Keh vd., 2002). Bu nedenle, belirsizlikten kaçınma
nın yüksek olduğu toplumlarda, bireylerin durumları 
riskli olarak değerlendirme ihtimali daha yüksek, fır
satları tanıma eğilimi daha düşük olabilir. Araştırma

"Maskülen kültürlerde yaşayan bireyler gelecekte büyük bir şirket olma hedefi ile 
işletme kurabilirler. Başarı odaklılık, baskınlık ve maddi getiriye verilen önem, bireylerin, 

örgüt ölçeği, gelir potansiyeli ve gelişme fırsatları açısından daha yüksek hedefler 
belirlemesine sebep olabilir. Araştırma sonuçları, maskülen değerler arttıkça makro- 

girişimciliğin arttığına işaret etmektedir."
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"Yüksek güç mesafeli kültürlerde, çocukların ebeveynlerine, öğretmenlerine ve 
büyüklerine itaatkar olmaları beklenir. Bu beklenti yaşam boyu devam eder ve 
örgütler de bu otoriter rollerin pek çoğunu içerirler. Otoriteye itaat, bireylerin 

özerkliklerini sınırlar ve bu durumda işletme kurma ihtimalleri düşer."

sonuçları bu beklentiyi destekleyecek, anlamlı 
bir sonuç vermemiştir.

Daha önce de belirtildiği gibi, mikro-girişimciler ve 
makro-girişimcilerin işletme kurarken hedefleri bir
birinden farklıdır. Makro-girişimciler daha büyüme 
odaklıyken mikro-girişimciler istikrar odaklıdır (Car
land ve Carland, 1997; Stewart vd., 2003). Kâr ve 
büyüme hedefleri sebebiyle makro-girişimciler farklı 
alanlarda arayışa gireceklerdir. Girişimcinin büyüme 
odağı, risk konusundaki tolerasının yüksek olmasını 
gerektirecektir (Stewart vd., 2003).

Daha önce yapılan çalışmalar girişimci davranış ve be
lirsizliğe tolerans arasındaki ilişkiyi desteklemektedir 
(Acedo ve Florin, 2006). Bunun yanında, belirsizliğe 
tahammülleri düşük olan kültürlerden gelen bireyler 
işletmenin büyümesinin getireceği belirsizlikten de

rahatsız olacaktır. Bu nedenle, makro-girişimcilerin, 
belirsizlikten kaçınmanın düşük olduğu kültürlerde 
ortaya çıkma ihtimali artmaktadır. Araştırma veri
lerine göre, beklenenin aksine belirsizlikten ka
çınma arttıkça, makro-girişimcilik artmaktadır. 
Bu durumu açıklayan nedenlerden bir tanesi 
girişimcilerin planlanmış ve hesaplanmış riskler 
almaları olabilir. Onlar risk- alıcılar olmaktan çok, 
riski ortadan kaldırıcılardır (Zimmerer ve Scaro- 
rough, 2007). Bu nedenle, belirsizlikten kaçınan 
kültürlerde, girişimciler durumu enine boyuna 
düşünüp, riskleri ortadan kaldırmaya çalışmak
tadır. Bu şekilde kendilerini daha etkin hisset
mekte, bazı bireyler için büyük şirketler kurmak 
imkânsız görünürken, bu bireyler için gerçekçi ve 
erişilebilir bir hedef haline gelmektedir.
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BÜYÜTEÇ

Sanayi Devrimi ile birlikte fosil yakıtların kullanımın
daki artış başta olmak üzere diğer antropojen kay
naklı sera gazlarının salınımı sonucu iklim tiplerinde 
değişiklik, deniz seviyesinde yükselme, buzulların 
erimesi gibi küresel ölçekli çevre sorunları ortaya 
çıkmış ve dünyada yaşamı tehdit eder boyutlara 
ulaşmıştır.

İnsan etkisinden kaynaklanan ve "yapay iklim  
değişimi" olarak da nitelenen bu sürecin, tüm can
lılar ve cansız çevre için potansiyel tehlikelerle dolu 
olduğuna ve bu değişimin artık geriye çevrilemeye
ceğine inanılmaktadır (Hertsgaard 2001 ve Kadıoğ- 
lu 2001).

Küresel ısınma: Atmosferin dünya yüzeyine yakın 
kısımlarında ortalama dünya sıcaklığının doğal olarak 
ya da insan etkisiyle artması olarak tanımlanır.

Sera etkisi: Güneşten gelen kısa dalga boylu ışın

ların, yeryüzüne çarptıktan sonra uzun dalga boylu 

ışınları şeklinde atmosferdeki sera gazları tarafından 

yeryüzüne geri yansıtılmasıdır.

- Sera etkisi büyük oranda atmosferik sudan kay

naklanır.

- Toplam sera etkisinin yüzde 85'ini su buharı, yüzde 

12'sini atmosferdeki küçük su molekülleri oluşturur.

- Su kaynaklı sera etkisi dışında antropojenik kay

naklı gazlar da sera etkisine neden olmaktadır.

- Antropojen kaynaklı CO2, CFC'ler, metan, azot 

oksitler ve ozon son yıllarda atmosferde önemli 

ölçüde artmıştır.

Antropojen Sera 

Gazları

Katkı Oranı 

(yüzde)
Emisyon Kaynakları

CO2 50
Kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil yakılarının yakılması 
tropik ormanların yok edilmesi

CFC'lar 22

Sprey kutularındaki aerosoller
Buzdolaplarındaki soğutucu maddeler, özellikle elektronik 
sanayisinde kullanılan temizleme maddeleri 
Air condition sistemleri 
Sert ve yumuşak köpük üretimi

CH4 14

Pirinç tarlaları
Biyomasın yakılması
Çöp toplama alanları
Doğal gaz boru hatlarındaki kaçaklar
Kömür madenleri

Ozon (*) 7
Termik santrallerdeki yangınlar 
Tropikal ormanların yok olması

N2O 4 Tarımda suni gübre kullanılması

(*) Troposferde artan NOx emisyonları nedeniyle oluşan
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"Dünya sıcaklığındaki artışı en belirgin olarak gösteren, yaklaşık 140 yıldır 
dünyanın birçok yerinde tutulan atmosfer sıcaklık ölçüm kayıtlarıdır. Bu kayıtlar 
incelendiğinde 1860-2007 yılları arasında küresel sıcaklığın yaklaşık 0.5-0.8 °C 

artmış olduğu görülmektedir."

Küresel Isınmayı gösteren Kaynaklar

Jeolojik kayıtlar, buzulların hacminde azalma, de

nizlerin yükselmesi, göllerdeki su sıcaklığının artışı, 

matematiksel modeller olmasına rağmen sadece 

meteorolojik verilere bakmak da bir şeylerin ters git

tiğini göstermektedir.

güncel Ölçümler

Dünya sıcaklığındaki artışı en belirgin olarak göste

ren, yaklaşık 140 yıldır dünyanın birçok yerinde tu 

tulan atmosfer sıcaklık ölçüm kayıtlarıdır. Bu kayıtlar 

incelendiğinde 1860-2007 yılları arasında küresel 

sıcaklığın yaklaşık 0.5-0.8 °C artmış olduğu görül

mektedir.

Sayısal olarak küçük gibi görünen bu sıcaklık deği

şimlerinin; iklim kuşakları, doğal yaşam alanları ve 

insanların toplumsal yaşamları üzerinde gerçekte 

büyük etkisi vardır.

Atmosferdeki gaz, partikül, kimyasallar ve bunla
rın değişimleri ölçülerek güncel atmosferik veriler 
toplanabilir. Aynı şekilde okyanus sularının sıcaklık, 
kompozisyon ve kimyasal bileşimini ölçmek suretiy
le denizel çevrelerdeki potansiyel değişimler tespit 
edilebilir. Bütün bu değerler küresel iklim değişiklik
lerinin yorumlanmasına kaynak teşkil eder.

Küresel Isınmanın Potansiyel Etkileri 

1. İklim tiplerinde değişiklik

A. Sanayi Devrimi'nden sonra atmosferde CO2'nin iki 
katına çıkışı muhtemel iklimsel değişikliklerinin ola
cağına işaret etmektedir.

İlk göze çarpan değişim, sıcaklıktaki artışlar olacaktır. 
Küresel ısınma şiddetli fırtınaların sıklık ve şiddetini 
değiştirecektir.

Bu, ısınan okyanus sularının üzerlerindeki hava küt

lelerini ısıtmaları şeklinde gerçekleşecektir.
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B. İkincisi buna bağlı olarak yağış rejimleri, toprak 

nemi ve tarımsal üretimi ilgilendiren diğer iklimsel 

faktörlerde değişim meydana gelecektir.

2. Deniz seviyesinde yükselme

Çeşitli modellerle önümüzdeki 50 yılda deniz se

viyesinin 20 cm ile 40 cm (bazı modellerde 2 m) 

yükselebileceği tahmin edilmektedir. Bu iki şekilde 

gerçekleşir:

a . Isınan okyanus sularının termal genişlemesi 

b. Buzul erimesi

Küresel ısınma dünyada her bölgede aynı derecede 

olmayacaktır. Sıcaklık artışı, yüksek enlemlerde 

özellikle kutuplarda daha şiddetli hissedilecektir. 

Kutuplarda sıcaklık artışının dünya ortalamasının

2 katı olacağı tahmin edilmektedir. Örneğin 

dünya ortalama sıcaklığı 3,5 °C arttığında kutup 

bölgelerinde bu artışın 7 °C olacağı beklenmektedir. 

Bu durum kutuplarda ve yüksek dağlardaki buzların 

erimesine neden olacaktır. Bu ise deniz seviyesinde 

yükselmelere yol açacaktır.

Türkiye'nin Biyolojik Çeşitliliği Üzerine 

Etkileri

İklim değişikliğinin dünyada küresel bir yok oluşa 

neden olacağı öngörülmektedir. Bu konuda bazı 

uzmanların görüşünü şu şekilde özetlemek müm

kündür.

"Dünyada yaşayan bitki ve hayvan türlerinin nere

deyse W ü yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır." 

(Profesör Chris Thomas, 2004, Nature).

"Küresel yok oluşun, 65 milyon yıl önce dinozorların 

dünyadan silinmesinden sonra yaşanacak en kötü

'türsel tükenme' olacağı belirtilmektedir." (Profesör 

Chris Thomas, 2004, Nature).

DMİ-İTÜ araştırmasına göre, 70 yıllık Türkiye İklim 

Öngörü Modeli'nde;

• Akdeniz'in kıyı kesimleri, iç kesimler ve aşağı 

Fırat havzasında yağış şimdikinden yüzde 29,6 

daha az olacaktır.

• Bunun aksine, Karadeniz kıyısı boyunca yağışta 

yüzde 22'ye ulaşan oranlarda bir artış kestiril

mektedir.

• Model, ülkenin farklı bölgelerinde 2.8-5.5 °C'lik 

sıcaklık artışı olabileceğini tahmin etmektedir.

• Sıcaklıktaki bu artış, buharlaşmayı tetikleyerek 

Akdeniz kıyı bölgelerinde yüzde 17,8, Karade

niz kıyı şeridinde yüzde 18,4 ve tüm  ülkede 

yüzde 22,2 daha fazla buharlaşma gerçekleşe

cektir.

Böylece,

• Kuzeydoğu bölgesi hariç tüm Türkiye için ku
raklıkta bir artış öngörülmektedir.

• Gelecekteki bitki örtüsü ile şimdiki durumu 
karşılaştırdığımızda, kuzeydeki kıyı alanlarında 
yaprağını döken geniş yapraklı ormanlardan 
her dem yeşil iğne yapraklı ormanlara dönüş 
olacağı tahmin edilmektedir.

• Karışık orman örtüsü, gelecekte ülkemizin Doğu 
Anadolu'nun iç kısımlarına ve ülkenin kuzeybatı 

kısmına yayılabilecektir.

• Yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri olan 
su kaynakları da küresel ısınmadan olumsuz 
etkilenmiştir. Türkiye'nin de içinde bulunduğu 
kuşakta su, yaşamı sınırlayan ve gelecekte 

uğruna savaşların yaşanabileceği stratejik bir 

meta haline gelmektedir.

"Küresel ısınma dünyada her bölgede aynı derecede olmayacaktır. Sıcaklık artışı, 
yüksek enlemlerde özellikle kutuplarda daha şiddetli hissedilecektir. Kutuplarda 

sıcaklık artışının dünya ortalamasının 2 katı olacağı tahmin edilmektedir."
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"Kuraklığın doğal ekosistemler üzerindeki olumsuz etkilerinin sosyal ve ekonomik 
yansımaları olacaktır. Ulusal büyümede yavaşlama, finansal kaynak bulmada 

zorluk, kredi riskinin artması, yeni ve ek su kaynaklarının pahalılaşması, üretimdeki 
düşüşe bağlı işsizliğin artması ve vergi gelirinde kayıplar ortaya çıkacaktır. Bu 

durumda kıtlık, yoksulluk, yaşam kalitesinin düşmesi, iç göç ve sosyal huzursuzluk 
meydana gelecektir."

Küresel yıllık yağış ortalaması metrekareye 1000 

mm, Türkiye'de yıllık ortalama yağış ise yaklaşık 

metrekareye 643 mm'dir. Ancak bu yağışın alansal 

dağılımı homojen değildir.

Gerek sıcaklık artışı sonucu evapotranspirasyonun 

(terleme ve buharlaşma) artması ve gerekse yağış

lardaki azalma ve yağış rejimindeki değişiklikler iç ve 

güney kesimlerde kuraklık riskini arttırmaktadır.

Kuraklığın doğal ekosistemler üzerindeki olumsuz 

etkilerinin sosyal ve ekonomik yansımaları olacak

tır. Ulusal büyümede yavaşlama, finansal kaynak 

bulmada zorluk, kredi riskinin artması, yeni ve ek su 

kaynaklarının pahalılaşması, üretimdeki düşüşe bağlı 

işsizliğin artması ve vergi gelirinde kayıplar ortaya 

çıkacaktır. Bu durumda kıtlık, yoksulluk, yaşam kali

tesinin düşmesi, iç göç ve sosyal huzursuzluk mey

dana gelecektir.

Beklenen bir başka etki, karla kaplı alanların azalacak 

olmasıdır; Kaçkar, Süphan, Nemrut gibi yüksek dağ 

zirvelerindeki daimi kar örtüsü tamamen ortadan 

kalkacaktır.

Mevcut su kaynaklarının gereksinim duyulan su mik

tarını karşılayamaması nedeniyle ortaya çıkan "su 

baskısı" (Water stress) ulusal ve bölgesel düzeyde 

artacaktır.

Bunun en önemli göstergelerinden biri Seyfe Gölü, 

Akşehir Gölü gibi sulak alanların yok olmaya yüz 

tu tm uş olmasıdır. İkincisi Konya Kapalı havzasında 

yer altı su seviyesinin 2. ürün ve yanlış sulama (yağ

murlama ve vahşi sulama) nedeniyle çekilmesidir.

Her yıl yaklaşık 13 milyon hektar orman alanı orman

sızlaşma sonucu yok olmaktadır ancak son yıllarda

yapılan ağaçlandırmalar ve ormanların doğal yollar
la alanlarını genişletmesi sonucu net orman kaybı

7 milyon hektara kadar düşmüştür (Kaynak: FAO 

Forest Resources Assessment 2000 ). Ormansızlaş

ma küresel ısınmaya yol açan sera gazı emisyonu

nun yaklaşık yüzde 20'sinden sorumlu tu tu lm akta

dır (Kaynak: www.fao.org/forestry/site/28679/en, 

World Bank 2004'e atfen).

Tarım alanlarının korunması pek çok ülkede, ulusal 

güvenlik kaygılarından biri haline gelmiştir. Tarım 

alanlarının kötü kullanımı, su yönetim eksikleri

ne bağlı su baskınları, tuzlanma, çoraklaşma, aşırı 

pestisit ve gübre kullanımına bağlı kirlenme bun
ların başında gelmektedir. Suyun tarımdaki vazge

çilmez önemi nedeniyle, temiz su sıkıntısı pek çok 

bölgede, tarımsal üretimin karşısındaki en büyük 

kaynak kısıtlaması haline gelmiştir. Nitekim ülkemi

zin bazı önemli hububat üretim merkezlerinde, ürün 

kayıplarının yüzde 40-50 oranına ulaştığı gözlen
mektedir (Tagem, 2001).

Türkiye'de yağış rejiminde meydana gelen azalışların 
ve yağış rejimindeki sapmaların, tarımsal üretimde 

olumsuz etkisi kışlık ekimde daha fazla olmaktadır. 

Yağış rejiminin bahar aylarına doğru kayma göster

mesi, yazlık ekimlerde bir avantaj gibi görülebilirse 

de üretim açısından önemli riskleri de beraberinde 

taşıdığı düşünülmektedir

Tarımsal üretimde meydana gelen değişmeler top

raktaki kullanılabilir suyun miktarı ile doğrudan iliş

kilidir. Konya, Karaman, Yozgat illerinde yetersiz ya

ğışlar nedeniyle ekim yapılan alanlarda yüzde 80-90 

oranında kuraklığa bağlı zararın meydana geleceği, 

daha birçok ilin de yüzde 27-62 oranında kuraklık
tan etkileneceği belirtilmiştir (Tagem 2001).
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BÜYÜTEÇ

İklim değişiklikleri, çiftçilerin ürettikleri ürünleri 

değiştirmeye zorlayacak, ekim ve dikim tarihlerin

de ve ürün türlerinde önemli değişiklikler olabile
cektir. İklimde meydana gelen değişme, sulanan ve 
sulanmayan alanlarda özellikle buğday, mısır, soya 

fasulyesi gibi daha birçok ürünün üretiminde verim 
düşüklüğü ortaya çıkabilecektir.

Küresel ısınmayla birlikte dünyadaki biyomların (life 
zone) kuzeye kayacak olması (150-500 km) ülke
mizin dünyanın en riskli bölgelerinden biri olduğu 
anlamına gelmektedir.

Türkiye'nin güneyinde bir çöl kuşağı yer almaktadır. 
Önümüzdeki 50 yıl içerisinde bu kuşağın kuzeye 
ilerlemesiyle başta Orta ve Güney-Güneydoğu Ana

dolu olmak üzere çölleşme büyük bir öngörü olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafi konum, iklim, 

topografya ve toprak şartları, ülkemizin çölleşme ve 
kuraklığa karşı hassasiyetini arttırmaktadır.

Bu hassasiyetin en önemli göstergesi 50 yıl önce 

Konya Karapınar'da yaşanan çölleşmedir. Konya- 
Karapınar'da çölleşme nedeniyle büyük bir göç 

meydana gelmiştir.

Nitekim Türkiye'de küresel ısınmanın yanı sıra şehir

leşme, yanlış arazi kullanımı ve doğal ekosistemler 

üzerindeki baskılar son 20 yıl içinde 13 bitki türünün 
yok olmasına (EX) neden olmuştur.

Küresel ısınma ve ekosistemler üzerindeki diğer 

baskıların devam etmesi durumunda ise önümüz
deki onlu yıllarda bin 500'e yakın bitki türünün yok 
olacağını söylemek kehanet olmayacaktır.

Hayvan türlerinin de aynı tehlike ile karşı karşıya 
bulunduğu, Anadolu parsı, çizgili sırtlan ve Akdeniz 
fokunun yok olma tehlikesi bulunan türlerden bazı

ları olduğunu biliyoruz.

Çağdaş sosyoekonomik yapının dinamiklerine, bu 

yapı içindeki hiyerarşilere ilişkin bir problem var

dır ve bu yapı işlediği sürece küresel ekolojik kriz 

hızını arttıracak ve insanlık bir tü r olarak kendi varlı

ğını tehd it edecektir.

Küresel iklim değişikliğine karşı en etkili çözümün 

tüketim  alışkanlıklarının değişmesi ve bilinçlenme 

olduğu açıktır. Bu durumu aşağıdaki özlü sözlerle 

ifade etmek yerinde olacaktır.

Hindistan'ın bağımsızlığının ardından "İng iliz  ya 

şam s tanda rd ın ı ya ka laya b ile cek  m isin iz?" so

rusuna Gandhi şöyle cevap verir:

"... Britanya bugünkü zenginliğine ulaşabilmek 

için dünya kaynaklarının yarısını tüketti; H indis

tan büyüklüğünde bir ülke için kaç dünya gereke

cektir...?" Mahatma Gandhi

"Tarım alanlarının korunması pek çok ülkede, ulusal güvenlik kaygılarından biri haline 
gelmiştir. Tarım alanlarının kötü kullanımı, su yönetim eksiklerine bağlı su baskınları, 

tuzlanma, çoraklaşma, aşırı pestisit ve gübre kullanımına bağlı kirlenme bunların 
başında gelmektedir."
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0 Madencilik Sanayii

0 Taşocakçılığı Sanayii

0 Muhtelif Gıda Sanayii

0 Un ve Unlu Mamülleri Sanayii

0 İplik Dokuma ve Örme Sanayii

0 Konfeksiyon ve Deri Sanayii

0 Orman Ürünleri Sanayii

0 Kağıt Ürünleri ve Baskı İşleri Sanayii

0 Petrol ve Kimya Sanayii

0 Kauçuk ve Kauçuk Ürünleri Sanayii

0 Plastik ve Plastik Ürünleri Sanayii

0 Cam ve Cam Ürünleri Sanayii

0 Yapı Elemanları İmalat Sanayii

0 Hadde ve Boru Sanayii

0 Döküm Sanayii

0 Demir ve Metal İşleri Sanayii

0 Alüminyum Doğrama İmalat Sanayii

0 Fabrikasyon Metal Ürünleri Sanayii

0 Madeni Eşya Sanayii

0 Elektronik Sanayii

0 Elektrik Sanayii

0 Ev ve Ofis Aletleri ile Dayanıklı 
Tüketim Malları Sanayii

0 Isıtma ve İklimlendirme Cihazları 
Sanayii

0 Genel Amaçlı Makina ve Yedek Parça 
Sanayii

0 Motorlu Kara Taşıtları, Tarım Aletleri 
ve Yedek Parça Sanayii

0 Sanayi ve İnşaat Makinaları İmalat 
Sanayii

0 Asansör Sanayii

0 Mobilya Sanayii

0 Diğer İmalatlar ve Bilgisayar Yazılımları Sanayii

0 İnşaat ve Tesisat Müteahhitleri

0 Altyapı Müteahhitleri



ANKARA SANAYİ ODASI
Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı

Ankara Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak toplantısı 13-14 Ekim 2012  tarihleri arasında Şanlıurfa 

H ilton Inn Garden Otel'de gerçekleştirildi.

Toplantıya, ASO Başkanı N urettin  Özdebir, Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, Şanlıurfa Belediye Başkanı 

Ahm et Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Eyyüp Sabri Ertekin ve ASO Meclis ve 

Komite Üyeleri katıldı.
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13 Ekim tarihinde gerçekleştirilen toplantının ilk bö lüm ünde ASO Başkanı 
Nurettin Özdebir ile Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç birer açılış konuşması yaptı.

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir 
konuşmasına Meslek Komiteleri toplantılarının 
Türkiye'yi daha yakından tanımak ve üyelerin kaynaş
masını sağlamak amacıyla farklı illerde ve farklı bir 
konseptte düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek başladı. Toplantının Şanlıurfa'da düzen
lenmesi nedeniyle ilin dünya tarihindeki önemine 
değinen Özdebir, Peygamberler diyarı olan bölgenin 
köklü geçmişinin yanında sanayi ürünleri ve tarımsal 
zenginliği ile de öne çıktığını ifade etti.

Özdebir, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kimg'in 
dünyadaki işlenmemiş gıda fiyatlarının çok fazla arttı
ğını, bunu fonlayacak hiçbir ülkenin bulunmadığını ve 
önümüzdeki dönemde ziraat, gıda, gıda arz güvenliği 
konularının dünyanın en önemli sorunları arasında yer 
alacağını açıkladığını söyledi. Bu konuların 2008 yılın
da ASO'nun gündeminde getirildiğini belirten Özdebir, 
daha sonra çıkan ekonomik krizin dünyaya kendini 
yenilemesi için bir fırsat sunduğunu ifade etti. Dün
yada artan nüfusla birlikte insanların gelirlerinin de 
arttığını dile getiren Özdebir, bu duruma bağlı olarak 
tüketim alışkanlıklarının da değiştiğini kaydetti. En
donezya, Malezya gibi dünyanın nüfus deposu olarak 
değerlendirilebilecek bölgelerde yaşanan tüketim 
alışkanlığı değişiminin dünya gıda fiyatlarını da büyük 
oranda etkilediğini anlatan Özdebir, bu durumun aynı 
zamanda emtia fiyatlarına da yansıdığını, spekülatif 
değişimlere ve oyunlara fırsat verdiğini söyledi.

Suriye ile sınırı olması nedeniyle Şanlıurfa'nın sıkıntılı 
bir dönemden geçtiğini ifade eden Özdebir, komşudaki 
sıkıntıların Şanlıurfa, Gaziantep gibi illerin ekonomi
lerine de doğrudan yansıdığını kaydetti. Suriye'deki 
insanlık dramının bir önce son bulmasını umut ettiğ i
ni dile getiren Özdebir, ülkeyi bazı siyasetçilerin ifade 
ettiği gibi Pandora'nın kutusuna benzeterek "Bir kere 
açıldıktan sonra içinden nelerin çıkacağı, ne serlerin 
Ortadoğu'ya yayılacağı belli değil. Onun için bütün dün
yanın sorumluluk sahibi bir tutum içerisinde hareket

etmesi, bu ülkelerdeki rejimlerin yerine oturması için 
gerekli tedbirlerin alınması lazım." dedi.

Dünyadaki ekonomik krizin devam ettiğine ve 
Türkiye'de de etkilerinin yaşandığına işaret eden 
Özdebir, basına çok yansımasa da işletmelerin kâr 
edemediği konusunun sıklıkla gündeme getirildiğini 
söyledi. Krizin etkilerinin giderilmesi amacıyla Ekono
mi Yönetimi ve Para Politikası Kurulu tarafından alı
nan önlemlerin yerinde olduğunu ifade eden Özdebir, 
Türkiye'nin bu dönemde hak ettiğinden daha az büyü
düğüne dikkat çekerek bunu ekonomi yönetimi tara
fından Çek Yasası'nda yapılan değişikliğe bağladı. Hapis 
cezasının kaldırılmasıyla güvenilir bir araç olmaktan çı
kan çekin piyasada da güveni sarstığını belirten Özde
bir, bu değişiklikle iki yanlıştan bir doğru elde edilmeye 
çalışıldığına dikkati çekti. Çekin piyasada önemli bir va
deli ödeme aracına dönüştüğü bir durumda yapılan de
ğişiklikle bunun da istismara açık hale geldiğini anlatan 
Özdebir, sonuç olarak Para Politikası Kurulu ile birlikte 
işverenler arası kredi musluklarının da kapandığını kay
detti. Özdebir, kâr oranı zaten düşük olan işletmelerin 
faaliyetlerini devam ettirmekte sıkıntı yaşadıklarını dile 
getirerek, "Bu da ekonomi yönetiminin beklentisinin 
ve hesapladığının üstünde piyasaların yavaşlamasına, 
iş hayatının, ekonominin soğumasına sebep oldu." diye 
konuştu.

Bu konuda ASO olarak Merkez Bankasını ve ekonomi 
bürokratlarını defalarca uyardıklarını belirten Özdebir, 
özel sektörün önyargı ile dinlendiğinden, daima ağ
layan, isteyen bir özel sektör algısı bulunduğundan 
şikâyet ederek "Özellikle yaşanan bu 2001 krizinden 
sonraki dönüşüm sürecinde gerçekleri söylediğimizi an
latmakta biraz zorlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Merkez Bankasının da hesapladıklarının üzerinde bir 
yavaşlama olduğunu itiraf ettiğini belirten Özdebir, 
ekonomiyi yeniden canlandırmak için bir karar aldık
larını açıkladı. İşin içinde bulunan insanların sözlerine 
gerekli önemin verilmemesi nedeniyle Türkiye'nin po
tansiyelinin altında bir büyüme sergilediğini dile geti
ren Özdebir, bu durumun pek çok işletmeyi, özellikle 
müteahhitlik sektörünü sıkıntıya düşürdüğünü ifade 
etti.

Son günlerde iş hayatını düzenleyen birtakım değişik
likler yapıldığını belirten Özdebir, bunların işletmelere 
yük getireceğini ifade ederek "Bunlardan bir tanesi de 
şu anda Meclis'te görüşülmekte olan toplu iş ilişkileri, 
yani toplu sözleşme kanunu dediğimiz kanun. Burada 
da çok ciddi değişiklikler yapılıyor." ifadelerini kullandı. 

Bu değişiklerden iş dünyasını haberdar kılmak amacıyla 
bu toplantıların yapıldığına işaret eden Özdebir, gön
lünün işçinin de işverenin de memnun olacağı düzen
lemelerden yana olduğunu kaydederek konuşmasını 
tamamladı.



Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç de yaptığı konuş

mada toplantının Şanlıurfa'da yapılmasının isabetli 

bir tercih olduğunu düşündüğünü ifade ederek, bun

dan dolayı herkese teşekkürlerini sundu.

Güvenç öncelikle terör olaylarına rağmen yılmadan 

çalışan Kürt-Türk halkı ile sanayici, özel sektör, sivil 

toplum örgütleri ve iş dünyasını kutladı.

Türkiye'nin önde gelen büyük firmalarının 

Şanlıurfa'da 500 milyon TL'lik yatırım taleplerinin 

olduğunun altını çizen Güvenç, "Bölücü örgüt bu yılı 

devrimci halk savaşı yılı olarak ilan etti. Hepiniz tele

vizyonlardan vaktiniz ölçüsünde izliyorsunuz, hedefi 

Şemdinli'de, Diyarbakır'da, Şırnak Beytüşşebap'ta, 

Urfa'da halk savaşı çıkarmak. Ama çok şükür, hal

kımız Şemdinli'de de, Diyarbakır'da da, Urfa'da da, 

Beytüşşebap'ta veya Türkiye'nin bir başka yerinde 

kamuoyuna yansımayan, sizlerin bilmediğiniz birçok 

provokasyonu boşa çıkarttı, birlikte yaşama arzu

sunu ortaya koydu. 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl öncesinin 

söylemlerine, ideolojilerine geçit vermedi. Ama bu

gün hakikaten içeride ve dışarıda çok ciddi sorunlu 

bir yılı yaşıyoruz, durmuyoruz, yatırımdan, çalışmak

tan, birlikten, beraberlikten taviz vermeden yolumu

za devam ediyoruz. Bu nedenle bu yıl, kazanç yılı 

olmuştur." diye konuştu.

Güvenç, Cumhuriyet kurulduğunda Osmanlı 

İmparatorluğu'nun en kurak bölgesinde yer alan 

Şanlıurfa'nın gelişim çizgisinden Türkiye'nin deği

şiminin izlenebileceğini ifade ederek "30 yıl önceki 

kentlerimizin haline bakın, kent miydi acaba? Top- 

luiğne üretemeyen, İstanbul'un dışında şehri olma

yan bir toplumduk." ifadelerini kullandı. Son döneme 

kadar Anadolu kentlerinin ihmal edildiğini belirten 

Güvenç, Türkiye'nin potansiyelinin fark edilmediği

ne, değerlendirilmediğine vurgu yaptı. Türkiye'de 

misafirperverlik, hoşgörü, birlik, bütünlük duygula

rının kültürün çok önemli parçaları olduğuna dikkat 

çeken Güvenç, bu samimiyetin hiçbir kültürde bulun

madığını ifade etti.

Şanlıurfa Valisi 

Celalettin GÜVENÇ

2023 hedeflerine ulaşmak için mevcut büyüme 

hızlarını arttırmak gerektiğini ifade eden Güvenç, 

"2023 'te  ilk 10 ülkeye girebilmek için mevcut 

büyüme hızlarımızı arttırmamız lazım. Çünkü dünya 

da takdir edersiniz ki boş durmuyor, bizden çok daha 

çalışıyorlar, bizim gibi handikapları da yok. Tarihin ve 

kaderin, coğrafyanın bize yüklediği ağır sorumluluk

lar var." diye konuştu.

Bu kadar ağır sorumluluğun altında başarıyla yürü

meleri nedeniyle Türk özel sektörünü kutlayan ve 

onlara teşekkür eden Güvenç, "Son dönemin mimarı 

Türk özel sektörüdür. Türkiye uzun uğraşlardan son

ra doğru modeli bulmuştur. Kalkınma, sivil toplumla, 

özel sektör eliyle olacaktır, olmalıdır, doğru yol bu- 

dur. Devlet piyasada aktör değil, hakem olmalıdır, 

yardımcı olmalıdır. Hükümetin belirlediği bu politi

kaya il olarak sonuna kadar destek veriyoruz, arka

sında duruyoruz." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'nın potansiyelinin 3-4 ile çarpılarak değer

lendirilmesi gerektiğini dile getiren Güvenç, ilin çok 

yakın dönemde Türkiye'nin cazibe merkezlerinden 

biri olacağına inancını belirterek "Yatırım yapacak her 

kişinin başımızın üstünde yeri var!" ifadesiyle konuş

masını tamamladı.
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Daha sonra Şanlıurfa Sanayi ve T icaret Odası Başkanı Eyyüp Sabri Ertekin 
ile Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahm et Eşref Fakıbaba birer konuşm a yaparak 
Şanlıurfa’daki yatırım imkânları ve ilin turizm potansiyeli hakkında bilgi verdiler.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sabri 
Ertekin yaptığı konuşmada, toplantının Urfa'da 
yapılmasının kendilerini onurlandırdığını belirterek, bu 
kararın verilmesine vesile olanlara teşekkür etti. 

Peygamberler şehri Şanlıurfa'nın huzurun başkenti 
olduğuna dikkat çeken Ertekin, 18,500 kilometrelik 
yüzölçümüyle Türkiye'nin en geniş araziye sahip 
illerinden olduğunun da altını çizdi. İlde bulunan 
960 bin hektar sulanabilir alanın GAP Eylem Planı 
tamamlandığında 560 bin hektarının devlet ve 200 
bin hektarının özel kuyular vasıtasıyla sulanacağını 
belirten Ertekin, Urfa'nın ekonomik olarak sulanabilir 
alanların yüzde 20'sine sahip olduğunu vurguladı. 
Dünyada bilinen ilk buğday tarımının da Şanlıurfa'da 
yapıldığını söyleyen Ertekin, bölgenin tarımsal 
zenginliğine dikkati çekti.

Ertekin,12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de bulunan 
eserlerin, Mısır Piramitleri'nin yaşını neredeyse ikiye 
katladığını belirterek "Oradaki eserlerin her biri 5-6 
tonluk taşlar. O taşı öyle oraya getirmek, kaldırmak, 
ondan sonra onun üzerindeki eserleri yapmak için de 
belli bir medeniyete sahip olmak gerekiyor." ifadesini 
kullandı. Şanlıurfa'nın Nuh Tufanı'ndan sonra kurulan 
ilk 7 şehirden biri olduğuna dikkati çeken Ertekin, 
dünyada üç semavi dinin atası Hz. İbrahim'in de 
burada doğduğunu ifade etti. Ertekin, Hıristiyanlar 
tarafından da kutsal bir şehir olarak kabul edilen 
Urfa'da çok sayıda peygamberin yaşadığını aktardı.

Bu kadar uzun bir geçmişe sahip olan bir ilin zengin 
bir kültüre de sahip olduğunu belirten Ertekin,

Şanlıurfa'da 900'ün üzerinde yemek çeşidi olduğuna 
dikkat çekti. İl sınırları içinde bulunan Atatürk Barajı 

ve Karaali kaplıcalarının geniş su kaynaklarına 

sahip olduğunu anlatan Ertekin, suyun seralarda 
ve kaplıcalarda kullanıldığını ifade etti. Ertekin, 
Şanlıurfa'da büyük bir turizm potansiyeli olduğuna 

dikkat çekerek, yatırımcılardan ile otel yapmalarını 
istedi. Tarımsal alanda, güneş enerjisi ve OSB'leriyle 

Şanlıurfa'nın taşıdığı potansiyeli anlatan Ertekin, 
Valilik ve Belediye tarafından yatırımcılara her türlü 

desteğin sağlanacağı sözünü verdi.

Şanlıurfa Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı 629 firma 

bulunduğunu hatırlatan Ertekin, ilde gıda ve tekstil 
sanayisinin yoğun olduğunu ve bunu daha da arttır

mayı hedeflediklerini kaydetti. OSB'de 16 TL'den yer 
tahsis edildiğine dikkat çeken Ertekin, ödemelerde de 

oldukça esnek olunduğunu vurgulayarak "Doğal gaz, 
elektrik, su, yol, hepsi yapılmış. Yani bu fiya t maliyet 

fiyatı değil. Ama biz promosyon olarak bu fiyattan 
veriyoruz. Herhalde bu fiyattan da organize yoktur." 

ifadelerini kullandı. Şanlıurfa'nın yeni teşvik sistemin
de 6. bölgede bulunduğunu anımsatan Ertekin, ilde 

yatırım yapılması halinde yatırımdan çok destek alın

dığına vurgu yaptı.

Şanlıurfa'nın ulaşım bakımından büyük ilerleme 

kaydettiğine değinen Ertekin, otoban, havaalanı ve 
OSB'ye kadar ulaştırılması hedeflenen demiryolunun 

il açısından taşıdığı önemi anlattı.

Ertekin, Şanlıurfa'nın, İstanbul ile Tahran ve Ankara 

ile Bağdat'a eşit uzaklıkta bulunduğunu ifade ederek 

hammaddeyi taşımaktansa ilde işlemenin çok daha 
kârlı olacağına dikkati çekti. İlin genç bir nüfusa sahip 
olduğunu belirten Ertekin, yaş ortalamasının 19 

olduğunu ifade etti. Bu genç nüfusa en iyi eğitimi 

sağlamak amacıyla Harran Üniversitesi başta olmak 
üzere ilde bulunan diğer okullarda özenle çalışıldığını 
ifade eden Ertekin, Şanlıurfa'da eğitime büyük önem 

verildiğinin altını çizdi.

Nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla başlatılan UMEM 
Projesi ile de Şanlıurfa'da önemli yol kat edildiğini 

kaydeden Ertekin, ilin bu kadar potansiyelle her yıl 
yüzde 20 büyüdüğünü ifade ederek yatırımcılara 

"Bu fırsatlar diyarında sizleri de aramızda görmek 

istiyoruz. Her zaman biz elimizden geldiği kadar, 
gücümüzün yettiğince yanınızdayız!" diye seslendi.
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Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 

konuşmasına toplantı katılımcılarını ilinde görmekten 
duyduğu heyecanı ve mutluluğu ifade ederek başladı.
9 yıldır Şanlıurfa Belediye Başkanı olarak görev yaptı
ğını belirten Fakıbaba, göreve başladığından bu yana 

şehrin nasıl temizleneceği ve turizme kazandırılacağı 
konusu üzerinde çalıştıklarını anlattı. Türkiye'den ve 

dünyadan turizm yatırımcılarının Şanlıurfa'ya nasıl 

çekilebileceği üzerinde durduklarını dile getiren Fa- 
kıbaba "Turizmle yattık, turizmle kalktık!" ifadesini 
kullandı.

Şu an Şanlıurfa'nın geldiği durumdan duyduğu mem

nuniyeti dile getiren Fakıbaba, "Şehri gezdiğinizde 

inanıyorum ki Güneydoğu'daki bir ilin böyle temiz, dü
zenli olmasından Türk vatandaşı ve iş adamları olarak 
çok mutluluk duyacaksınız." dedi.

Şanlıurfa'da turizm açısından çok önemli fırsatlar oldu

ğunun altını çizen Fakıbaba, özellikle Göbeklitepe'nin 

arkeoloji ile ilgilenen bilim insanlarının fazlasıyla ilgi
sini çektiğine işaret etti. Fakıbaba, Urfa'nın 5-10 yıl 

içinde tıpkı Roma ve Prag gibi turist kuyruklarına 
ev sahipliği yapacağına inandığını belirtti. Balıklıgöl, 

Peygamberler şehri, Göbeklitepe gibi çok önemli tari

hi ve doğal değerlere sahip olan Şanlıurfa'nın 12 bin 
yıllık geçmişine vurgu yapan Fakıbaba, medeniyet

ler tarihinin ilde başladığına dikkati çekti. Yıllar önce 
Almanya'da katıldığı bir fuarda kendisinin "dünyanın 

en eski heykelini yapan adamın hemşehrisi" olarak 
takdim edilmesinden duyduğu gururu ifade eden

Fakıbaba, bunun Türkiye için çok önemli bir onur ol
duğunu belirtti.

Bol güneşi, suyu ve toprağıyla Şanlıurfa'nın aynı za
manda organik tarımın ana vatanı olduğuna dikkat 
çeken Fakıbaba, bölgenin bir dünya kenti olduğuna 
işaret etti. Şanlıurfa'da yatırım yapmanın önemli bir 
fırsat olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Ahmet 
Eşref Fakıbaba, tüm sanayicileri ili gözlemlemeye ve 
yatırımlarını buraya yönlendirmeye davet etti. Yatırım 
yapıldığı takdirde hem Şanlıurfa'nın hem Türkiye'nin 
hem de iş adamlarının kârlı çıkacağını ifade eden Fa- 

kıbaba, son olarak bölgede güvenlik sorunu olmadı
ğının, Türkiye'nin en rahat ve huzurlu şehirlerinden 
biri olduğunun altını çizerek konuşmasını tamamladı.
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Açılış konuşmalarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel M üdürü Kasım Özer ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel M üdür Yardımcısı 
İsmail Gerim “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” hakkında sunum yaptılar.

ANKARA SANAYİ ODASJ 
Meslek Komiteleri Ortak Toplantı'ı

13 Ekil 2012

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Genel Müdürü Kasım Özer ile Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Genel Müdür Yardımcısı İsmail Gerim "İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu" hakkında sunum yaptılar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Genel Müdürü Kasım Özer sunumuna 

sanayinin ve ticaretin cesaret ve sabır işi olduğuna 

dikkat çekerek başladı. En değerli hizmetin 

hayata karşı olduğunu belirten Özer, İş Sağlığı 

ve Güvenliği Yasası'nı hayata hizmet modeli 

olarak değerlendirdiklerini ifade ederek "Sağlık ve 

güvenliğin olmadığı bir yerde çalışma hayatı da 

yoktur, üretim de yoktur, kâr da yoktur, sermaye de 

yoktur." dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na geçmeden önce 

konunun dünyada ve Türkiye'de gelişimini anlatan 

Özer, ilk İş Sağlığı Güvenliği Kanunu'nun 1974

yılında İngiltere'de çıkarıldığını ifade etti. Avrupa 

Birliği'nin kurulmasıyla konunun üzerinde durulmaya 

başlandığını anlatan Özer, 1989 yılında çıkarılan 

çerçeve direktifle üye ülkelerin mevzuatlarının 

birleştirildiğini belirtti. 1985 yılında bir Kuzey 

Afrika ülkesi olan Burkino Faso'da çıkarılan İş Sağlığı 

Güvenliği Kanunu'nun önemine dikkat çeken Özer, 

"Türkiye'de neden olmasın!" diyerek yola çıktıklarını 

kaydetti.

İş sağlığı ve güvenliği konusunun Türkiye'de 

Osmanlı döneminden bu yana düzenlemelere konu 

olduğunu anlatan Özer, özellikle madencilik alanında 

düzenlemelere rastlandığını ifade etti. 1890'lı 

yıllarda hazırlanan Dilaver Paşa Nizamnamesi, 

1921'de düzenlenen Ereğli Havza-i Fahmiyesi, 

Maden Kanunu ve İş Kanunu Özer'in üzerinde 

durduğu konular oldu. 2003 yılında İş Kanunu'nun 

yeniden düzenlenerek 9 maddeden oluşan İş Sağlığı
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ve Güvenliği bölümünün açıldığını belirten Özer, 

daha sonra bununla yetinilmeyerek ILO ve AB'nin 

düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kanunu'nu çıkardıklarını kaydetti.

İş yerlerinde iş sağlığı güvenliğinin iki temel konusu 

olduğunu anlatan Özer, bunlardan birinin iş kazası, 

diğerinin de meslek hastalığı olduğunu ifade etti. 

Meslek hastalığının nedenleri ortadan kaldırıldığında 

önlenebileceğine dikkat çeken Özer, iş kazalarında ise 

yüzde 2 oranında önlenemezlik payı bulunduğunu 

belirtti.

İş kazalarının yüzde 57'sinin 50'den az çalışanın 

olduğu iş yerlerinde meydana geldiğini aktaran 

Özer, mevcut mevzuatın 50'den fazla işçi çalıştıran 

yerlerdeki düzenlemelerle ilgili olduğunu söyleyerek 

"50'nin altındakilerde bazı düzenlemeler eksik, 

dolayısıyla orada da ihtiyaç var. Biz öyle bir kanun 

yapalım ki bütün çalışanları ve bütün iş yerlerini 

kapsam altına, şemsiye içine alsın." diye konuştu.

Tuzla'da ve diğer iş yerlerinde yaşanan kazalardan 

büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Özer, yeni 

mevzuata neden gerek duyulduğunu ayrıntılı olarak 

anlattı ve bununla nasıl bir düzenleme olacağı 

konusunda açıklamalarda bulundu. Yeni mevzuatın 

kazaları önleyici bir bakış açısıyla hazırlandığını ifade 

eden Kasım Özer, çok küçük ihmaller nedeniyle çok 

sayıda kaza yaşandığını ve iş yerlerinde gerekli 

önlemler alındığı takdirde kazaların önleneceğini 

belirtti.

Yeni mevzuatta çalışanların da iş güvenliğine katı

lımının beklendiğini dile getiren Özer, bu durumun 

her iki taraf açısından da işleri kolaylaştıracağını an

lattı. Yeni Kanun çıkarılırken en çok itiraz edilen ko

nunun zorunlu istihdamlar olduğunu belirten Özer, 

istihdam edilmesi gereken iş güvenliği uzmanının 

kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesinde, 

mevzuat ve uygulama açısından iş yerlerine yol 

göstereceğini anlattı. 01.01.2013 tarihinde yürürlü

ğe girecek Kanun ile 15 bin iş güvenliği uzmanının 

istihdam edileceğini dile getiren Özer, mevzuattaki 

temel ilkenin riskleri kaynağında yok etmek, azalt

mak ya da zararını en aza indirmek olduğunu ifade 

etti. Yeni Kanun'da işletme belgesi ile ağır ve tehli

keli işler kavramının da kaldırıldığını söyleyen Özer, 

iş yeri kapatmanın da artık uygulanmayacağını, bu

nun yerine idari para cezalarının verileceğini bildir

di. Türkiye'de 40 bin civarında meslek hastalığının 

olduğu tahmin edildiği halde 439'unun kaydedildi

ğini aktaran Özer, iş kazasını veya meslek hastalığını 

bildirmeyen kuruluşlarla ilgili de yaptırım uygulana

cağını kaydetti. Kasım Özer, 2013 yılında yürürlüğe 

girecek Kanun ile her iş yerinde risk değerlendirmesi 

yapılmasını sağlamayı hedeflediklerini dile getirerek, 

risk değerlendirmesinin; tehlikelerinin belirlenmesi, 

ortaya çıkacak risklerin tanımlanması ve alınması 

gereken önlemleri kapsadığına işaret etti.

Yeni Kanun'un bütün çalışanları kapsaması ve 50'nin 

altında işçi istihdam eden iş yerlerine bazı yüküm

lülükler getirmesi nedeniyle farklı geçiş sürelerinin 

söz konusu olduğunu anlatan Özer, 01.01.2013 

tarihinde yürürlüğe girecek olan Kanun ile iş yerle

rine Çalışma Bakanlığı uzman ve memurlarının gele

rek ortam ölçümü de yapabileceğini kaydetti. Özer, 

iş sağlığı güvenliğinin; ülkenin ekonomik gelişmişlik
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
[ş Sağlığı veGüvenliği Genel Müdür Yardımcısı 
İsmail GERİM

düzeyiyle, sosyal yapısıyla, sağlık sistemiyle, sana

yileşme ve eğitim düzeyiyle doğrudan ilgisi olan ve 

herkesin ortak sorumluluğu bulunan bir konu oldu

ğuna dikkat çekerek sanayicileri önlemlerini alma 

konusunda uyardı.

Özer'den sonra kürsüye gelen İş Sağlığı ve Güvenliği 

Genel Müdür Yardımcısı İsmail Gerim de gelişmiş 

ülkelerde 1970'li yıllarda başlayan sürecin Türkiye'de 

daha yeni yaşandığına dikkat çekti. 1990'lı yıllardan 

bu yana işçi sayısının arttığını belirten Özer, 100 bin 

işçide 4,552 olan ölüm oranının 627'ye düştüğünü 

söyledi. İş sağlığı güvenliğinin sosyal taraflarla 

bir arada çalışılması gereken bir konu olduğunu 

vurgulayan Gerim, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık 

Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak 

üzere işveren sendikaları, memur sendikaları ve 

sivil toplum kuruluşlarının iş birliği yapılan birimler 

arasında yer aldığını açıkladı. AB direktifleri ve 

ILO sözleşmeleri ile uyumlu olarak düzenlenen 

mevzuatın ikincil hazırlık sürecinin tamamlanmakta 

olduğunu bildiren Gerim, yönetmelikler konusundaki 

ayrıntılı bilgiye Çalışma Bakanlığının web sayfasından 

da ulaşılabileceğini aktardı.

Yakın zamanda görüşe gönderilen 5 yönetmelik 

arasında yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk

Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin yeni olduğuna 

dikkat çeken Gerim, bunun Kanun'un temelinde yer 

aldığının altını çizdi.

Tozla mücadele, iş hijyeni, ölçüm, test-analiz labora- 

tuvarlarının yeterliliği konularının ciddiyetle ele alın

madığı ile ilgili şikâyetler olduğunu belirten Gerim, 

artık bunların da takibinin yapılacağını açıkladı.

İş kazalarının biraz da kültür nedeniyle yaşandığını 

ifade eden Gerim, bir kazanın nasıl başladığı konu

sunda bir film gösterdikten sonra "KOSGEB veya di

ğer kanallarla neler yapılabileceği konusunda devlet 

olarak biz sadece mevzuatı koyalım, bunu sizlere 

uygulatalım istemiyoruz. Bu kültürü birlikte oluştur

mamız gerekiyor." dedi.

2006-2007 yıllarında en önemli iş kazalarının inşaat 

sektöründe yaşandığına dikkat çeken Gerim, konuy

la ilgili çok sayıda kampanya düzenlediklerini, broşür 

ve afiş hazırladıklarını anlattı. 2007-2008 dönemin

de de madencilik sektörünün ele alındığını belirten 

Gerim, İş Sağlığı Güvenliği Kanunu'nun çok sayıda 

kurumla iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar so

nucunda ortaya çıktığını söyledi.

Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Haftası'nın projenin önemli 

bir ayağı olarak rol oynadığını dile getiren Gerim, 

İstanbul'da yapılan Dünya Kongresi aracılığıyla da 

KOBİ'lerin bilgilendirildiğini kaydetti.

2013 yılının başında yürürlüğe girecek olan İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kanunu'nun tüm tarafların şikâyetleri 

dinlenerek ve görüşlerine başvurularak hazırlandığı

na dikkati çeken Gerim, ulusal ve uluslararası iş bir

liklerinin önemine işaret etti.

Konuşmaların ardından katılımcılardan gelen sorular 

yanıtlandı.
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Toplantıdan sonra ASO Başkanı Nurettin Özdebir ile ASO üyesi sanayiciler Şanlıurfa 1. Organize Sanayi Bölgesini 

ziyaret ederek bölgede bulunan Ufuk Boru ile Zümrüt Tekstil firmalarını ziyaret ettiler. Firma gezilerine Şanlıurfa Vali 

Yardımcısı Aylin Kırcı Duman ile Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Eyyüp Sabri Ertekin de eşlik etti.

Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda düzenlenen gala yemeğinde, tavla turnuvasında dereceye giren Şeref Birdal, 
Turan Emek, Turan Eroğlu ve Hasan Altun'a ödülleri ASO Başkanı Nurettin Özdebir tarafından verildi.

Meslek Komiteleri toplantısı, Balıklıgöl, Göbeklitepe Harabeleri ve Atatürk Barajı'nı kapsayan kültür ve turizm gezisi ile 
devam etti.
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14 Ekim tarih inde ise ASO Başkanı N urettin  Özdebir, Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç ve ASO üyesi 

sanayiciler ile b irlikte Akçakale Sınır Kapısı ve Akçakale Mülteci Kampını ziyaret ederek kamp ye tkile 

rinden bilgi aldılar. Ziyarete, Akçakale Kaymakamı Eyüp Fırat, Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim 

Ayhan ve Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Eyyüp Sabri Ertekin de eşlik e tti.
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'DAN
ASO Gündem Toplantılarının 18'incisine 
Başbakan Yardımcısı Atalay katıldı
Ankara Sanayi Odasının düzenlediği 'Gündem Toplantılarının on sekizincisi 10 Temmuz tarihinde 
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın katılımıyla Ankara Sanayi Odasında yapıldı. Toplantıda 
Kırıkkale'nin yatırım potansiyeli masaya yatırıldı.

10 Temmuz 2012

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, AK Parti Kırıkka

le milletvekilleri Oğuz Kaan Köksal, Ramazan Can, 

Kırıkkale Valisi Hakan Yusuf Güner, Kırıkkale Bele

diye Başkanı Veli Korkmaz ve Kırıkkale Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı Cemalettin Akdoğan, Ankara 

Sanayi Odası Gündem Toplantısı'na katılarak, yatı

rımcı ve iş adamlarını Kırıkkale'ye çekmek için sunum 

yaptı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan ASO Baş

kanı Nurettin Özdebir, yürürlüğe giren teşvik pa

ketinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı 

teşvik uygulaması olduğuna dikkat çekti. Özde

bir, Türkiye'de birkaç ilin istisnai avantajlara sahip 

olduğunu belirterek Ankara'nın birinci bölgede 

bulunmasına rağmen Kırıkkale'nin dördüncü bölgede 

yer almasına vurgu yaptı.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ise Kırıkkale'nin 

Ankara'ya 45 dakikalık bir mesafede bulunduğunu, 

Ankara-Sivas hızlı tren hattı çalışmalarının tamam

lanmasıyla ulaşımın daha kısa süreye indirileceğini 

belirterek, Cumhuriyet'in ilk yıllarında "en güvenli 

bölge" olduğu için silah sanayisinin de Kırıkkale'ye 

kurulduğunu söyledi.

Kırıkkale için güç birliği oluşturduklarını ve ilin sorun

larını görüşmek için bir araya geldiklerini ifade eden 

Atalay, Ankara'daki toplantının ardından İstanbul'da 

da yatırımcılara Kırıkkale'nin avantajlarını anlata

caklarını belirtti. Yayınlanan teşvik kararnamesiyle 

Kırıkkale'nin daha da cazip hale geldiğini, 2. Organi

ze Sanayi Bölgesi'ndeki boş alanların yatırımcılarını 

beklediğini dile getiren Beşir Atalay, "Bana özel bir 

kamu arazisi verin!" diyen yatırımcılara arazi ver

meye hazır olduklarını, yatırım arazilerinin listesinin 

çıkarıldığını ve altyapı çalışmalarının sürdüğünü kay

detti. Kırıkkale'deki tek adımda yatırım bürosunun 

çok iyi çalıştığına dikkat çeken Atalay, yatırımların 

gerçekleşmesi için her türlü desteği vermeye hazır 

olduğunu belirtti.
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Kırıkkale'deki Makine Kimya Enstitüsünün savunma 

sanayisinde önemli bir gelişme olduğunu, silah ve 

savunmaya ilişkin yatırımlar için Kırıkkale'nin önem 

taşıdığını anlatan Atalay, Kırıkkale Üniversitesinde 

savunma sanayi ile ilgili mühendislik bölümünün 

açıldığını ve bu alanda nitelikli personel sağlamanın 

da mümkün olacağını vurguladı.

Kırıkkale'nin genç emeklisinin fazla olduğunu ve 

seçim sürecinde bu konuda zorlandıklarını belirten 

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, emeklilere yönelik 

İntibak Yasası'nın biraz da Kırıkkale için çıkarıldığını 

ifade ederek "Nüfusun yaklaşık yüzde 40'ı emekli 

ama bunlar kalifiye eleman, MKE'de çalışmış. İsten

diği anda istenilen kalitede eleman bulunacak bir 

şehirdir Kırıkkale." dedi.

Kırıkkale konusunda yatırımcılardan destek bek

lediklerini işaret eden Atalay, "Ankara'da değil de 

Kırıkkale'de yatırım yapmanız yüzde 40-50 arasında 

avantaj sağlayan bir durumdur. Bizler Ankara'nın bir 

anlamda banliyösü olarak bu avantajı kullanmak isti

yoruz. Ankara 1. bölgede, Kırıkkale Organize Sanayi 

Bölgesi'nde yatırım yaptığınızda 5. bölgede." diye 

konuştu.

Toplantıda ASO üyesi sanayicilerin de sorularını 

yanıtlayan Beşir Atalay, bir iş adamının demiryolu 

ulaşımının daha ucuz olup olmayacağını sorması 

üzerine, Türkiye'de demiryolu ulaşımını yeniden 

kullanılabilir hale getirmek için çalıştıklarını 

belirterek "Demiryolu ulaşımında da maliyetlerin

çok düşük olmadığını biliyorum. Demiryolları halen 

devlet desteği görüyor, böyle bir açmazın içinde. 

Hükümet olarak rasyonaliteyi çok önemsiyoruz, 

gerçeğin dışında bir şey söylemiyoruz. Demiryolları 

her anlamda destekleniyor ancak mevcut koşullarda 

fiyatlar düşük değil, biliyorum. Sektörün aktif ve 

ekonomik hale gelmesi için ciddi çalışmalar yapılıyor. 

Yeni bir yasa tasarısı Meclis'e gitmedi ama Bakanlar 

Kurulu'na sunuldu." dedi.

Kırıkkale-Ankara arasındaki yolun da yetersiz oldu

ğunun söylenmesi üzerine, Ankara-Kırıkkale arasına 

otoban projesi olduğunu ifade eden Atalay, hızlı 

tren hattının da süratli bir şekilde yapılmaya devam 

ettiğ in i söyleyerek, "Sayın Başbakanımızın, Ulaştır

ma Bakanımıza 'Artık duble yollar yetmiyor, yolları

3 şeritli olarak düşünün' talimatını verdiğini biliyo

rum." dedi.
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Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, bir iş adamının 

yurt dışında güvenlikle ilgili sorunlar yaşadıklarını, 

ürettikleri ürünleri güvenli şekilde yurt dışındaki 

pazara taşıyamadıklarını söylemesi üzerine güven

liğin yatırımcı için en önemli husus olduğunu vurgu

layarak "Biz, hükümet olarak yatırımcımıza, iş ada

mımıza sahip çıkma konusunda en ileri pozisyonda 

olduk. Yurt dışı programlarımızda iş adamlarımızın iş

leriyle ilgileniyoruz. Yurt içinde ilgilenmem ama yurt 

dışında mutlaka ilgilenirim. İş adamlarımızın sorunla

rını yurt dışında ilgili makamlara iletirim. Bölgemizde 

2 yıldır istikrarsızlık oldu, Libya'da bir şeyler yaşandı, 

çok sayıda iş adamımız, çalışanımız vardı, yaklaşık 25 

bin kişi. Belki dünyada örneği görülmemiş bir operas

yonla onları oradan çıkardık. Suriye'den geçişlerde

sorun var, Irak kendi başına sorunlu bir alan, henüz 

güvenliğini sağlayamamış bir ülke. Biz, iş adamımı

zın hakkını koruma, yatırımını yürütmesi konularında 

çok hassasız. Onlar bizim yüz akımız." diye konuştu.

Kırıkkale Bilim Sanayi İl Müdürü ve Tek Adım

da Yatırım Ofisi Koordinatörü Vural Örsdemir ise 

Kırıkkale'deki yatırım fırsatları hakkında katılımcıları 

bilgilendirdi. Teşvik sisteminde dördüncü bölgede 

yer alan Kırıkkale'de iş gücü maliyetinin azaltıldığına 

işaret eden Örsdemir, savunma, havacılık, demiryolu 

gibi öncelikli yatırım konularında ve OSB'lerde beşin

ci bölge teşviklerinden yararlanılabileceğine dikkat 

çekti. Kurulan OSB'lerde 75 parsel arazinin yatı

rımcıları beklediğini belirten Örsdemir, Kırıkkale'deki 

yüksek enerji ve lojistik potansiyellerinin çok değerli 

yatırım fırsatları sunduğunu kaydetti.

Kırıkkale'de tarım ile ilgili yatırım fırsatlarının sorul

ması üzerine Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Baş

kanı Cemalettin Akdoğan ise bu bölgede 3 ayrı baraj 

projesinin bulunduğuna dikkati çekerek, Kırıkkale'de 

arpa, buğday ve ayçiçeği ekimi yapıldığını ve hazine 

arazileri arasında meyve bahçeleri ve hayvancılık ya

tırımlarına uygun yer tahsisinde bulunabileceklerini 

dile getirdi.
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Ankara 2. Sanayi Fuarı için Geri 
Sayım Başladı

18 Eylül 2012

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 20-24 Kasım tarihleri 
arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek 
olan "Ankara 2. Sanayi Fuarı"nı 18 Eylül tarihinde 
düzenlenen basın toplantısıyla tanıttı. Basın 
toplantısına Ankara Genç İşadamları Derneği Başkanı 
Abdullah Değer ile Forum Fuarcılık Başkanı Bilgin 
Aygün de katıldı.

Ankara Sanayi Odası'nda düzenlenen basın toplantı
sında fuarla ilgili açıklamalarda bulunan ASO Başkanı 
Nurettin Özdebir, fuarların bir şehrin tanıtımında ve 
gelişmesinde büyük katkısı olduğuna dikkati çeke
rek sözlerine başladı. Hedeflerinin sadece yerel bir 
fuar yapmak olmadığını belirten Özdebir, Türkiye'nin 
başkenti olan Ankara'ya yakışır uluslararası bir fuar 
gerçekleştirmek istediklerini bildirdi. Ankara'nın ula
şılabilirliğini arttırmak için bir çalışma başlattıklarını 
hatırlatan Özdebir, bu kapsamda şehre yapılan direkt 
uçuşların çoğaltılması konusunda adımlar atıldığını 
ifade etti.

Yurt dışında doğrudan ulaşım imkânı bulunmayan 
kentlerin köy olarak algılandığını belirten Özdebir, 
hızlı tren çalışmalarıyla birlikte Ankara'nın tren hat
larının düğüm noktası ilan edildiğini hatırlatarak "Bu 
çalışmalar önümüzdeki sene daha da gelişecek, Çin'e 
kadar uzayacak. Bu da başkentin ulaşılabilirliğini ve 
ekonomik değerini arttıracak." dedi.

ANSAF'ın 2010 yılında 2 yılda bir tekrarlanmak üzere 
başlatıldığını kaydeden Özdebir, Ankaralılardan fuara

sahip çıkmalarını istedi. Fuar alanıyla ilgili yaptıkları 
çalışmaları anlatan Özdebir, Ankara Esenboğa Hava
limanı yanında bulunan fuar alanının büyüklüğünün 
önce 1 milyon 800 bin metrekare olarak belirlendi
ğini, Bakanlar Kurulu Kararı ile 3 milyon metreka
reye çıkarıldığını söyledi. ASO Başkanı Özdebir, fuar 
alanının yanına film platolarının da yapılacağını bildi
rerek, Ankara'nın kültürel hayatının gelişmesinde bu 
platoların büyük katkısı olacağını kaydetti. Ekonomi 
Bakanlığı koordinatörlüğünde fuara 23 ülkeden alım 
heyetlerinin geleceğini belirten Özdebir, söz konusu 
ülkelerden gelen sanayicilerin 3 gün boyunca konak
lama masraflarının karşılanacağını dile getirdi.

Hızlı tren çalışmalarıyla Ankara'nın, demiryollarının 
da başkenti konumuna geldiğini kaydeden Özdebir, 
"Demiryolu ulaşımının merkezi olan Ankara, neden 
Eskişehir'le birlikte demiryolu sanayisinin de merke
zi olmasın ve bu alanda bir demiryolu fuarı olmasın!" 
ifadesini kullandı.

Fuarda; "Makine-Metal İşleme", "Endüstriyel Otomas
yon", "Hidrolik Pnömatik", "Enerji, Elektrik ve Elekt
ronik", "Depolama, İstif Etme ve Lojistik", "İnşaat ve 
Yapı Malzemeleri", "Çevre Teknolojileri", "İş makineleri 
ve Yedek parça", "Telekomünikasyon", "Isıtma, Soğut
ma ve Havalandırma", "Güvenlik Teknolojileri Ana ve 
Yan Sanayi", "Araç Üstü Ekipmanları, Teknolojileri ve 
Yan Sanayi" sektöründen ürün grupları sergilenecek.
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ASO 1. OSB Lojistik Merkezi'nden 
İlk İhracat Treni Uğurlandı

5 Eylül 2012

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 
kurulan Lojistik Merkezi'nden gerçekleştirilen ilk 
ihracat trenini uğurlama töreni, 5 Eylül tarihinde 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve ASO Başkanı 
Nurettin Özdebir'in katılımıyla gerçekleşti.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir 
törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. 
yılı olan 2023 yılı için belirlenen 500 milyar dolarlık 
ihracat hedefinin sadece üretimi kapsamadığını aynı 
zamanda bu ürünlerin taşınmasını da gerektirdiğini 
belirtti.

ASO olarak demiryolu taşımacılığını cazip hale getir
meyi ve yaygınlaştırmayı kendilerine hedef olarak 
koyduklarını belirten Özdebir, Bakan Zafer Çağlayan 
döneminde başlatılan projenin ekonomik krizler ne
deniyle biraz gecikmeli de olsa gerçekleştirildiğini 
ifade etti. Bu çalışmayı daha önce de yapmak iste
diklerini ancak rekabet şartlarından dolayı projenin 
ertelenmek zorunda kaldığını belirten Özdebir, son
raki hedeflerinin kâr amacı gütmeden ve OSB'nin 
kendi organizasyonuyla Mersin'e ve İzmir-Aliağa'ya 
düzenli tren seferleri yapmak olduğunu dile getir
di. Özdebir, Ankara 1. OSB'nin Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede en 
çevreci ve en temiz OSB seçildiğini hatırlatarak, bu 
durumun Ankara OSB'nin, üretirken dünyayı ko
ruduğunun bir kanıtı olduğunu vurguladı. Bakan 
Çağlayan'ın, "Mersin'in Zafer'i" olduğunu dile getiren 
Özdebir, bu duruma atfen bundan sonra Mersin'e

gidecek ASO trenlerine "Zafer Treni" adını verecek
lerini belirterek konuşmasını tamamladı.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da ASO 1. Organize 
Sanayi Bölgesi Lojistik Merkezi'nden Mersin'e doğ
ru yola çıkan ilk ihracat trenini uğurlama töreninde 
yaptığı konuşmada, ASO 1. OSB'nin başkentin ilk, 
Türkiye'nin de örnek sanayi bölgelerinden biri oldu
ğunu kaydetti.

Çağlayan, Türkiye'nin ihracatla büyüdüğü bir ortam
da gerçekleştirilen bu ihracatın önemli olduğunu 
dile getirerek, "Bu sadece Mersin'e 37 konteynerin 
gitmesi projesi değil, Ankara'nın denize bağlantı pro
jesidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ihracatla büyümeyi öğrendiğini belirten 
Ekonomi Bakanı Çağlayan, son iki çeyrekte yaşanan 
büyümenin, ihracatın katkısıyla gerçekleştiğini ifade 
etti. 2012 yılının ilk çeyreğinde Avrupa'daki bazı 
ülke ekonomilerinin daraldığı bir ortamda Türkiye'nin 
yüzde 3,2 gibi önemli bir büyüme oranı yakaladığına 
dikkati çeken Çağlayan, bu büyümenin dinamosunun 
5,5 puanlık katkı ile ihracat olduğunu vurguladı. 
Bu bağlamda 2023 hedefinin doğruluğunun da 
kanıtlandığını ifade eden Çağlayan, bu hedefe 
ulaşmada Türkiye'ye kimsenin engel olamayacağını 
söyledi.

Türkiye'nin 9-10 yıl önce sadece 36 milyar dolarlık 
ihracat yaptığını hatırlatan Çağlayan, 2011 yılında 
ihracatın 135 milyar dolara ulaştığını, bu yılın ilk 8
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ayında da 100 milyar dolara yaklaştığını belirtti. 
Türkiye'nin Orta Vadeli Program'da 2012 için belir
lenen 148,5 milyar dolarlık ihracat hedefini yakala
yacağından kuşku duymadığı kaydeden Çağlayan, 
enflasyon ve istihdam konusunda yaşanan geliş
melerin Türkiye'nin ne kadar doğru yolda olduğunu 
gösterdiğini ifade etti. "Hükümet'in OVP hedefinde 
'eksen kayması' olduğu" yönünde basında yer alan 
bazı haberleri de eleştiren Çağlayan, "4-5 yıl önce 
de Avrupa'daki ekonomik krizi gördüğümüzde, yö
nümüzü dünyanın diğer ekonomilerine çevirdiğimiz 
tarihte yine bizi, 'Türkiye eksenini kaydırdı' diye suç
lamışlardı. Türkiye, OVP hedeflerini çok ufak tefek 
nüanslarla gerçekleştirecek durumdadır." diye ko
nuştu.

Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı üç aylık is
tihdam endeksi verilerini de değerlendiren Çağlayan, 
sanayide istihdamın bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 4,2 arttığını anımsattı. Mayıs ayında iş
sizliğin yüzde 8,2 ile Cumhuriyet tarihinin en düşük 
Mayıs ayı oranı olduğunu anlatan Çağlayan, Türkiye 
bu gelişmeleri yaşarken Avrupa'da işsizlik oranları
nın ç ift hanelere ulaştığına dikkati çekti. Türkiye'nin 
500 milyar dolarlık mal, 150 milyar dolarlık hizmet 
ihracatı ve dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi ara
sına girme hedefleri yolunda gelecek 10 yılda ya
tırımların artacağını belirten Çağlayan, söz konusu 
dönemde sadece enerji alanında 130 milyar dolarlık 
yatırım yapılacağını dile getirdi.

Hükümetin lojistik hizmetler konusundaki çalışma
larına da konuşmasında yer veren Çağlayan, biri 
Mersin'de diğeri İzmir-Çandarlı'da olmak üzere top
lam 10 milyon TEU'luk konteyner limanları oluş
turduklarını anlattı. Türkiye'nin karayolu taşımacılı
ğında Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra

ikinci konumda bulunduğunu söyleyen Çağlayan, 
karayolu taşımacılığının tek başına sanayici ve ih
racatçının lojistik konusundaki sıkıntılarını giderme
diğine dikkati çekti. Lojistik konusunda çok önemli 
çalışmalar yaptıklarını, yaklaşık bir ay önce Ulaştır
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım 
ile demiryolu taşıma maliyetlerinin düşürülmesi ko
nusunda görüştüğünü anlatan Çağlayan, Yıldırım'a 
ihracatın arttığı bir ortamda demiryolu taşımacılığın
da maliyetlerin düşürülmesini tek lif ettiğ in i belirtti. 
Bakan Yıldırım'ın da bu öneriyi kabul ettiğini aktaran 
Çağlayan, "İnşallah önümüzdeki günlerde demiryolu 
taşımacılığında bir fiya t indirimi gerçekleşecek. Ha
yırlı, uğurlu olsun!" ifadesini kullandı.

Bakan Çağlayan, demiryolu işletmeciliğinin de özel
leştirileceğini hatırlatarak, özelleştirmenin ardından 
oluşacak rekabet koşullarında fiyatların düşeceğini, 
bunun da sanayiciye yansıyacağını ve lojistik yatı
rımlarının misliyle geri döneceğini aktardı.

İhracat kilogram fiyatları ile ilgili görüşlerini de pay
laşan Çağlayan, "Türkiye ihracat rekoru kırarken, ih
racat kilogram fiyatlarımız maalesef düşüktür." dedi. 
Çağlayan, Almanya'nın 4, Japonya ve Güney Kore 
gibi ülkelerin ihracatını 3-3,5 dolar kilogram fiyatı 
üzerinden yaptığını kaydederek, bu konuda sıranın 
Türkiye'ye geldiğini belirtti.

TCDD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yar
dımcısı Veysi Kurt da bir yandan yerli demiryolu ağı 
oluştururken diğer yandan da OSB'leri demiryolla
rına bağlamak suretiyle lojistik merkezler kurarak 
Türkiye'nin lojistik kabiliyetini arttırmaya çalıştıkla
rını kaydetti.

Konuşmaların ardından 37 konteynerlik ihracat tre 
nini uğurlayan Çağlayan, trenin makinist koltuğuna 
oturarak basın mensuplarına poz verdi.
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"Enerji Verimliliği Proje Tanıtım 
Toplantısı" yapıldı

27 Eylül 2012

OSBÜK ve ABD Büyükelçiliği iş birliği ile düzenlenen 

"Enerji Verimliliği Proje Tanıtım Toplantısı" 27 Eylül 

tarihinde Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sana

yi Bölgesi Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı. 

Toplantıya, ASO ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst 

Kuruluşu Başkanı Nurettin Özdebir, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ABD Enerji Bakanlığı, 

Politika ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşar 

Yardımcısı Andrea Lockwood, ABD Ankara Büyükel

çisi Francis Ricciardone ile sanayiciler ve iş adamları 

katıldı.

Toplantıda konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 

gelişmiş ülkelerin katma değer üretmek için kullan

dıkları petrol miktarının düştüğünü ancak Türkiye'nin 

artmaya devam ettiğ in i söyledi. Sanayicilere sesle

nen Özdebir, "Kullanılan enerjide maksimum verimi 

elde etmemiz ve tasarruf imkânlarını sonuna kadar 

değerlendirmemiz gerekiyor. Türk sanayisinin yüzde 

40'lara kadar enerji tasarrufu sağlaması mümkün" 

diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da top

lantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir

nükleer güç santralinden elde edilecek enerji ve o 

yatırıma denk gelecek para kadar tasarruf edebile

ceğini belirterek, bu tasarrufun yaklaşık 23 milyar 

dolarak denk geldiğine dikkati çekti. Bu konuda 

sanayicilerin, ulaştırma, konut ve diğer sektörlerin 

yapacakları çok şey olduğunu vurgulayan Yıldız, "Bu 

işi kim finanse edecek peki? Bu işi enerji verimsiz

liğinin kendisi finanse edecek. Kamunun kaybettiği 

ama şahısların kazanmadığı para finanse edecek. 

Kamu bu parayı kaybediyor ama şahısların cebine 

de girmiyor. Şimdi biz özel sektörün, sanayicimizin

72



SO'DAN

cebine girecek parayı hem de kamunun kazanacağı 

bir modeli öngörüyoruz." diye konuştu.

ABD ile iş birliği yapılarak İzmir'de yürütülen projenin 

bütün organize sanayi bölgelerinde uygulanabilece

ğini ve sonuç alınacağını anlatan Yıldız, bu iş birli

ğinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek ABD'li 

yetkililere teşekkür etti.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde 

ettiğ i enerji oranının yüzde 25'ler civarında olduğu

nu söyleyen Yıldız, bu oranın AB ve dünya ortala

ması üzerinde olmasına rağmen yeterli olmadığını 

belirterek, "Biz bunu büyüme hızımızı da devam e tti

rerek, yüzde 30'lara çıkarmayı öngörüyoruz. Kaynak

larımızı arttırıyoruz ama giderlerimizi de azaltmamız 

lazım. Türkiye enerji verimliliği ve enerji tasarrufu 

konusunda ne yazık ki istediğimiz seviyede değil. 

İşte gerçekleştirdiğimiz projelerle bu seviyeyi yaka

layacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Enerji Bakanlığı, Politika ve Uluslararası İşlerden 

Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Andrea Lockwood ise 

toplantıda "ABD ile Türkiye arasında İş Sektöründe 

Potansiyel İş Birliği Alanları" konulu bir sunum yaptı. 

Türk hükümetinin enerji verimliliği konusunda çok 

önemli bir vizyona sahip olduğunu dile getiren Lock

wood, İzmir'deki "Enerji Verimliği Projesi"nin geçtiği

miz günlerde tamamlandığını ve çok çarpıcı sonuçlar 

elde edildiğini ifade etti. Bu projede 20 şirketin yer

aldığını bildiren Lockwood, "Zannediyoruz ki 6,1 mil

yar dolar, 11 milyar Türk lirası tasarruf gerçekleş

tirildi. 67 milyon kilowatt saatten bahsediyoruz ve 

sadece 20 şirket. Türkiye'deki 52 bin şirketin yüzde 

10'unun bunu uygulayacağını düşünürsek enerji 

kullanımında muazzam bir düşüş göreceğiz. İzmir'de

20 şirket yaklaşık yüzde 24 oranında enerji tasarruf 

e tti ve bazıları yüzde 40'a kadar yükseldi. İzmir'de 

ortalama iç geri dönüş oranı yüzde 56 idi. Bunlar 20 

şirket için çok büyük rakamlar." dedi. Şirket sayısının 

Türkiye genelinde arttırıldığı takdirde ortaya çıkacak 

sonuçların kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden 

Lockwood, "Eğer buna benzer önlemler alınırsa 17 

milyar kilovat saat enerji tasarruf edilecek. Bu da yıl

da 1,6 milyar veya yaklaşık 3 milyar Türk lirası tasar

ruf anlamına geliyor. Sadece Türkiye'deki şirketlerin 

yüzde 10'u bunu yapsa... Hükümetlerin bu konuda 

yaptıkları plan ve programlar şirketler açısından çok 

önemli. Bazen bunlar çok kolay kazanç olabiliyor ve 

yüzde 10'unun çok daha üstünde de enerji tasarru

fu  sağlanabilir. Eğer bu şekilde tasarruf sağlanırsa 

doğalgaz ithalatı yüzde 6 oranında azaltılabilir yani 

yılda 6 yeni doğalgaz santralini kurmaya gerek kal

maz. 32 bin metreküp karbondioksit emisyonu azal

tılabilir, bunlar bence çok büyük kazançlar. Umarım 

İzmir'de kazanılan başarılar tüm Türkiye'ye ve dün

yaya yayılır." diye konuştu.
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ASO Teknik Koleji eğitime başladı
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, ASO Teknik Koleji'nin eğitim ve öğretim 
yılına hazır olduğunu düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

1 Ağustos 2012

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, 
1 Ağustos tarihinde ASO'da bir basın toplantısı dü
zenleyerek Özel Ankara Sanayi Odası Anadolu Tek
nik Lisesi'nin (ASO Teknik Koleji) kurulduğunu ve ön 
kayıt başvurularının başladığını bildirdi. Başvuruların
30 Ağustos'a kadar süreceğini, ön kayıtlardan sonra 
öğrencilerin beceri testinden geçirileceğini anlatan 
Özdebir, başvuruların değerlendirilmesinin ardından 
kesin kayıtların 3-7 Eylül 2012 tarihleri arasında ya
pılacağını ifade etti.

Özdebir toplantıda, ASO Teknik Koleji'nin kuruluşu 
ve okulda öğrenim görecek öğrencilere ilişkin açık
lamalarda bulundu. Türkiye'nin 2023'te  500 milyar 
dolarlık ihracat hedefi koyduğunu hatırlatan Özde- 
bir, bu hedeflere ulaşabilmek için yapılması gereken 
çalışmalar bulunduğunu anlattı. "Orta gelir tuzağı" 
tartışmalarına da değinen Özdebir, kişi başına geli
rin 10 bin doların üzerine çıkarılması çerçevesinde 
insan kaynaklarının iyi planlanması gerektiğini ifade 
ederek bu çerçevede ASO olarak bir süredir mesleki 
eğitim, sanayi eğitimi konusunda çalışmalar yaptık
larını hatırlattı.

"Torba yasa" olarak adlandırılan Bazı Kanun ve Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma

sına Dair Kanun kapsamında Özel Eğitim Kurumları 

Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle OSB'lerde açı

lacak teknik ve meslek lisesi öğrencileri için dev

let desteği yolunun açıldığını belirten Özdebir, 
OSB'lerde özel okul statüsünde açılacak mesleki 

ve teknik eğitim okullarında öğrenim görecek her 
bir öğrenci için resmi okullarda öğrenim gören bir 

öğrencinin okul türüne göre devlete maliyetinin 1,5 

katını geçmemek üzere eğitim ve öğretim desteği 

sağlanabileceğini anlattı.

Okulun açılışı çerçevesinde bir vakıf kurma çalışma
larının da sürdürüldüğünü ifade eden Özdebir, glo
balleşen dünyada sadece malların değil, insanların 

da dolaşımından söz edildiğini ve ASO'nun küresel 
nitelikte elemanlar yetiştirmek üzere adım attığını 

kaydetti. Kendi öğrenciliği döneminde meslek lise

lerinin gözde olduğunu, daha sonra bu durumun 
değiştiğini ve yeterli insan yetiştirmekte zaafa dü
şüldüğünü anlatan Özdebir, elektrik mühendisinin 

evdeki elektrik arızasına bile müdahale edemedi

ğini, eğitimin yalnızca teorik bilgiden oluşmadığını, 

öğrencilere uygulamalar ile beceri kazandırılmasının 
önem taşıdığını vurguladı.
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Özdebir, Almanya'daki mesleki eğitim konusunda 
ciddi çalışmalar yürütüldüğünü, Türkiye'de dersler
deki başarısı düşük öğrencilerin meslek okullarına 
yönlendirildiğini, Almanya'da ise öğrencilerin beceri
lerine göre bu yönlendirilmelerin yapıldığını anlattı. 
Bunların sonucu olarak Türkiye'nin orta gelir tuza
ğına düştüğünü ve bundan sonra ihracatını arttır
makta sıkıntı yaşayabileceğini ifade eden Özdebir, 
daha yüksek katma değerli, daha teknolojik ürünler 
üretilmesi gerektiğini ve bunu üretebilecek insanları 
yetiştirmek için ASO'nun her türlü altyapıyı tamam
layarak bu okulu açtığını vurguladı.

İşsizlik rakamlarına da değinen Özdebir, eğitimli 
gençler arasında yüzde 20 civarında işsizlik görül
düğünü, bu sorunun temelindeki nedenin ise genç
lere yeterli eğitimin verilmemesi olduğunu söyledi. 
Özdebir, sanayiyi ilgilendiren alanlarda, devlet okul
larının dışında bu eğitimleri veren ENKA Vakfı'nın 
okulunun yer aldığını, kendi okullarının da bu alanda 
eğitim veren ikinci okul olacağını belirtti.

Okulda öğrencilere iyi bir yabancı dil eğitimi verecek
lerini ifade eden Özdebir, araştırmacı, bilgiye ihtiyaç 
duyan kişilikte insan yetiştirmek istediklerini belir
terek öğrencilerine Ankara'nın en iyi işletmelerinde 
staj imkânı sağlayacaklarını anlattı. Her öğrenciye 
istediği bir proje konusunda çalışma imkânı verilece
ğini söyleyen Özdebir, mesleki eğitimin teorik olarak 
yapılmasının mümkün olmadığını vurguladı ve mes
leki eğitimde sanayi ile okulun iç içe olması gerekti
ğini kaydetti.

Okulda konusunda uzman kişilerin ders vereceğini, 
mesleki eğitimin güçlendirileceğini, öğrencilerin kişi
sel gelişimine de önem vereceklerini anlatan Özde- 
bir, öğrencilerin okulda ücretsiz, yüzde 100 burslu 
okuyacağını bildirdi. Teknik kolej olan bu okulda 
öğrencilerin çeşitli bilgisayar programlarını kullana
rak tasarım yapacaklarını, bu faaliyetlerde kullan
mak üzere öğrencilere laptop hediye edileceğini ifa
de eden ASO Başkanı Özdebir, ailelerin ve gençlerin 
haberdar olmaları için büyük önem taşıyan tanıtım 
çalışmaları amacıyla her türlü imkândan yararlanıla
cağını, outdoor TV'lerde, bilboardlarda, çeşitli basın 
yayın organlarında duyuru yapacaklarını belirtti.

Sincan'da bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 
yapılan okul binası tamamlanana kadar kiraladıkları 
bir binada eğitim yapılacağını, okul binasının gele

cek yıl tamamlanacağını ve öğrencilerin bu okulda 
eğitimlerine devam edeceğini anlatan Özdebir, öğ
renim maliyeti konusunda devletin vereceği des
tek çalışmalarının sürdüğünü, öğrenci başına yıllık 
3500-4000 lira arasında destek alınacağını düşün
düğünü dile getirdi.

Bir öğrencinin toplam maliyetinin 8 bin lira civarında 
olacağını belirten Özdebir, yetiştirdikleri öğrencilerin 
AB uyum prosedürleri gereğince Mesleki Yeterlilik 
Kurumu tarafından sertifikalandırılacağını dolayısıy
la iş bulma konusunda bir sıkıntı yaşamayacaklarını 
söyledi.

Okulda bulunan tüm  alanlarda kız öğrencilerin de 
eğitim göreceğini dile getiren Özdebir, "Bu alanların 
hepsinde kız öğrenciler de çalışabilir, çok da başarılı 
olabilir. Avrupa'da, ABD'de, Japonya'da görüyoruz, 
çok da başarılılar. Hanımlar çok daha titiz  ve başarılı 
oluyor. Kız öğrencilerin de okulumuzda öğrenim gör
mesini istiyoruz." diye konuştu.

ASO Tenik Koleji'nde Endüstriyel Otomasyon Tekno
lojileri, Makine Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Tekno
lojisi olmak üzere 3 ana alanda, 4 yıl süreyle eğitim 
yapılacağı bildirildi. SBS'den 400 ve üzeri puan alan 
öğrencilerin tercih edebildiği okul, 24 kişilik sınıflar
dan oluşuyor ve toplam kontenjan 72 kişiyle sınır
lı tutuluyor. Öğrencilerin tamamının burslu olarak 
eğitim göreceği okulda öğrenim görenlere ASO 
1. Organize Sanayi Bölgesi'nde METES aracılığıyla 
Uluslararası Mesleki Sertifika Desteği (EUROPASS) 
sağlanacak. Mezun olanlar başta mühendislik fakül
teleri olmak üzere üniversitelerin bütün bölümlerini 
tercih edebilecek. Okulda tüm öğrencilere ücretsiz 
öğrenci servisi hizmeti sunuluyor.

ANKARA SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI | EYLÜL /  EKİM 2 0 1 2 75



Ankara Sanayi Odası tarafından ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan "ASO Teknik Koleji" 
yeni eğitim-öğretim yılına 17 Eylül tarihinde düzenlenen törenle başladı.

ASO Teknik Koleji Açılış törenine ASO Başkanı 
Nurettin Özdebir, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Müsteşarı Ersan Aslan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ramazan Yıldırım, 
Sincan Kaymakamı Ufuk Seçilmiş, iş adamları, 
öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Açılış töreninde konuşan ASO Başkanı Nurettin Öz
debir, Türkiye'de "Bu çocuk adam olmaz, bari meslek 
sahibi olsun!" mantığıyla gençlerin bu okullara gönde
rildiğinden dert yanarak "Yurt dışında ise durum çok 
farklı. Matematik ve fen derslerinde başarılı olanlar 
bilinçli olarak teknik eğitimi seçiyorlar. Bu noktada 
köklü bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var." dedi.

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin ülkeleri yarışa sok
tuğunu ifade eden Özdebir, Türkiye'nin bu yarışta 
2023 hedeflerini yakalayabilmesi için ASO Teknik 
Koleji'nin önemli bir adım olduğunu belirtti.

ASO Teknik Koleji'nin açılış sürecinde birçok ülkeyi 
gezdiklerini ve bu ülkelerin eğitim sistemlerini tara
dıklarını anlatan Özdebir, Avrupa ülkelerinde ulaşıl
ması gereken hedefin "mesleki bilgi" olarak algılandı
ğını söyleyerek, Türkiye'de ise öğrencilere bilgi veril
diğinden ancak eğitim verilemediğinden şikâyet etti. 
Bir ülkenin kalkınmasında en önemli unsurun insan 
kaynağı olduğunun altını çizen Özdebir, insan kayna
ğının kalitesi oranında bir ülkenin başarıya ulaşabile
ceğini kaydederek "O zaman orta gelir tuzağından, 
cari açıktan kurtuluruz. Bunun için mesleki eğitim 
gerçekten çok önemli." dedi.

Özdebir, okulun 401 taban ve 465 tavan SBS pu
anı ile öğrencileri aldığını, daha sonra bu öğrencile
rin yetenek testinden geçirildiğini, burada da başa
rılı olanların okula yerleştirildiğini ifade etti. Seçkin 
öğrencilere sahip olmanın kendilerini hem sevindirdi
ğinin hem de kendilerine büyük bir sorumluluk yükle
diğinin altını çizen Özdebir, bu sorumluluğun altından 
ancak ailelerle birlikte kalkacaklarını, özellikle annele
re bu noktada büyük görev düştüğünü dile getirdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün de 
törende yaptığı konuşmada, gerçek bir ülke ekonomi
sinin ancak sanayiye dayandığı sürece var olabilece
ğini söyleyerek, üretime, teknolojiye dayanmayan bir 
ekonominin, gerçek bir ekonomi olamayacağını vur
guladı. Türkiye'nin ihracatının yüzde 95'inin sanayi 
ürünlerinden oluştuğunu anlatan Ergün, Türkiye'nin 
üreten ve bu üretimini sürekli geliştiren bir ülke oldu
ğunu vurgulayarak, buna karşın ileri teknolojilerdeki 
sektörlerin payının da arttırılması gerektiğine dikka
ti çekti. Bu artışın henüz sağlanmadığını ifade eden 
Ergün, bu noktada mesleki eğitimin çok önemli bir rol 
üstleneceğine vurgu yaparak "Eğer, bu rol ihmal edi
lirse o zaman ileri teknolojilere geçişimiz çok zor olur, 
geçemeyiz. Üniversite-sanayi iş birliğinin de bunda 
çok önemli bir rolü olacak. İşte şimdi bu mekanizma
ların hepsini birden harekete geçirmeye çalışıyoruz." 
diye konuştu.

Türkiye'de bugüne kadar mesleki eğitim konusunun 
ihmal edildiğini belirten Bakan Ergün şunları söyledi: 
"Yanlış işler oldu, yanlış kararlar verildi. İmam Hatip 
takıntısı yüzünden 1997 yılında alınan bazı kararlar
la eğitim tahrip edildi. Hâlbuki her şeyi yerli yerine
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koymak mümkündü. Öyle bir takıntıya ihtiyaç yoktu. 
Hepsine ihtiyaç var, nitelikli mesleki eğitim her alan
da lazım. Dini alanda da lazım. İnsan camiye g ittiğ i za
man, ibadeti güzel yaptıran, vaazı güzel veren, Kur- 
an'ı güzel okuyan biri olsa, her anlattıklarıyla içimizi 
rahatlatan, bizi heyecanlandıran, inancımızı kuvvet
lendiren görevliler olsa yanlış mı olur, ona ihtiyacımız 
yok mu? Var. Nerede yetişecek bunlar? Merdiven alt
larında mı? Yok, okullarda yetişecek. Mesleki eğitim
de de aynı şekilde. Ben bir teknik lise mezunuyum. 
1980 yılında İzmit Teknik Lisesi'nden mezun oldum. 
Yine teknik liselere giriş sınavla yapılıyordu çünkü çok 
yüksek bir talep vardı ve meslek liselerine girmek için 
iyi puanlar almak gerekiyordu. Önü de açıktı. İsteyen 
mühendislik fakültelerine veya başka fakültelere 
de gidebiliyordu. Ben teknik lise, makine bölümünü 
bitirdim ama üniversiteye ekonomi tahsiline gittim. 
Ekonomi okumak istedim. O zamanlar biraz siyasete 
de heves ettik. Siyasete heves edince ekonomi işleri, 
siyaset işleri daha ağır bastı ama teknik lisede de çok 
şey öğrendik."

Gittiği teknik lisedeki birçok arkadaşının, üniversi
te  okuma imkânına sahip olduğunu ancak sonra bu 
imkânın ortadan kaldırıldığını, çocukların ayağına taş 
bağlandığını söyleyen Ergün, meslek liselerinden 
mezun olan öğrencilerin, normal liselerden mezun 
olanlara göre üniversite sınavlarında dezavantajlı 
duruma düşürüldüğünü hatırlattı. Yeni düzenleme
lerle bu haksızlıkların ve adaletsizliklerin ortadan 
kaldırıldığına dikkati çeken Ergün, yeniden mesleki 
eğitime büyük bir yönelişin başlamasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

2010 yılında yapılan referandum sayesinde pek çok 
yeni düzenlemenin gerçekleştirilebildiğini vurgula
yan Ergün, "O referandum, birçok meseleyi, düğü
mü çözmemizi sağladı. Onun etkilerini önümüzdeki 
yıllarda milletimiz çok daha fazla hissedecektir. Mes
leki eğitimin önü de o referandumla açılmıştır. Önü
müzdeki süreçte eğitim sistemimizle ilgili çok önemli 
takviyeler, yenilikler de gelecek. Çünkü bizim en 
önemli sermayemiz insanımız." diye konuştu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün, alınan teo
rik eğitimin yanı sıra kişisel becerilerin arttırılmasının 
da önemine dikkat çekerek, sistemin bilgi ile bece
riyi buluşturması gerektiğini vurguladı. ASO Teknik 
Koleji'nin Türkiye için iyi bir örnek olduğunu ve bu 
örneklerin önümüzdeki günlerde daha da artacağını 
inandığını ifade eden Ergün, bu okulların Milli Eğitim 
Bakanlığı bütçesinden öğrenci başına destek alacak
larını bildirdi.

Bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin çok önem

li çalışmalar yapacaklarından kuşku duymadığını 

ifade eden Ergün: "Merak edecekler, biz merak edi

yorduk mesela... Bizim de merak ettiğim iz şey, 'Aca

ba bir cisme ilk hareketi biz versek, ondan sonra o 

cisim kendi enerjisini üretme ve kendi hareketlerini 

sonsuza kadar devam ettirme şansına sahip olabilir 

mi? Veya biz bir cisme ilk enerjiyi versek, o ondan 

sonra kendi enerjisini diğer mekanizmalar yoluyla 

üretmek ve sonsuz bir enerji elde etmesi mümkün 

mü?' Aylarca çalıştık arkadaşlarla, lisede daha ama on

dan sonra baktık ki öyle bir şey olmuyor. Yani vardan 

yok edilemeyen, yoktan var edilemeyen işler var. Bir 

de yer çekimi var, sürtünme var. Bunları önleyemedi

ğin müddetçe bu neticeleri almak mümkün değil ama 

iyileştirmeler yapmak mümkün. En aykırı fikirlerin bile 

düşünülmesi icap eder. Mesela, biz üç arkadaş, kafa 

kafaya verdik model uçak yapmaya yöneldik, bayağı 

çizimler, modeller yaptık. Sonunda model uçak ya

pacağız, belki ondan sonra da başka uçak imalatına 

yöneleceğiz, Lise 3'teyiz o zaman. Model uçağı ya

pamadık ama biz üç kişiydik. İkisi pilot oldu, biri sivil 

havacılıkta diğeri silahlı kuvvetlerde. Yani bu tür ça

lışmaların her birinin öğrencilerimize çok iyi katkılar 

sağlayacağından eminiz." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından veli ve öğrencilere ilk 

ders verildi. Her şeyin sevmeyle başladığı anlatılan 

derste, öğrencilere hayal kurmaları ancak hayalperest 

olmamaları öğütlendi.

Daha sonra ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Bakan Ni

hat Ergün ile ASO Teknik Koleji öğrencilerine verilmek 

üzere hazırlanan bilgisayarları, öğrencilere teslim etti.
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ASO ve TSE arasında iş birliği protokolü 
imzalandı
Ankara Sanayi Odası ile Türk Standartları Enstitüsü arasında "Kalibrasyon ve Kalibrasyon 
Eğitimleri İş Birliği Protokolü" 11 Temmuz tarihinde OSTİM'de düzenlenen törenle imzalandı.

11 Temmuz 2012

Protokol öncesinde konuşan ASO Başkanı Nurettin 

Özdebir, global yarışta en önemli enstrümanlardan 

birinin o ülkenin standartları olduğunu belirterek, 

TSE ile imzaladıkları protokol çerçevesinde ASO 

üyelerine kalibrasyon işlemlerinde yüzde 30, eğitim 

faaliyetlerinde de yüzde 20 destek olunacağını, bu 

firmaların TSE ile marka sözleşmesi olması halinde 

de yüzde 40 kalibrasyonda, yüzde 30 da eğitim 

faaliyetlerinde indirim yapılacağını bildirdi.

Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Hulusi Şentürk 

ise Türkiye sanayisinin ihracat ile küresel pazarlarda 

mücadele etmeye dayalı bir sanayiye dönüştüğünü 

ifade ederek, bunun için farklı politikaların entegre 

bir biçimde yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Şentürk, hedeflere ulaşabilmek için Ar-Ge faaliyetleri, 

patent ve lisans hakları kadar standartlara hâkim 

olabilmenin de önemli olduğunu ifade etti. 

Şentürk, küresel ticaretin kurallarının "standartlar" 

olduğunu belirterek, kuralı koyanın mücadeleyi 

kazanacağını dolayısıyla standartlarla uymanın

yanında Türkiye'nin bu standartları belirleyen ülke 

konumuna gelmesi gerektiğini vurguladı ve "Kuralı 

kim koyarsa mücadeleyi o kazanır. Türkiye bugüne 

kadar standartlara uyabilmenin mücadelesini vermiş 

bir ülke. Oysa küresel pazarlarda başarılı olabilmek 

için bir adım öteye gitmek mecburiyetindeyiz. 

Standartlara uymak yetmez, aynı zamanda 

standartları belirleyen ülke konumuna gelmemiz 

gerekiyor. Bunu başaramadığımız takdirde, 

sanayicimizin ve iş dünyasının tüm  gayretleri
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elbette olumlu sonuçlar verecektir ama bu sonuçlar 

verilen emekle paralel olmayacaktır." diye konuştu.

Standartları belirleme gücüne sahip olan ülkelerin, 

kendi sanayicisinin teknolojisine uygun standart

ları belirleme gayretinde olduğuna dikkati çeken 

Şentürk, "Siz kendi ülkenizdeki sanayicinin üretim 

biçimini ve teknolojisini standarda dönüştürdüğü

nüz anda, diğer ülkedeki sanayicileri bir anda geride 

bırakıp, bir adım öne geçiyorsunuz." dedi.

TSE Başkanı Hulusi Şentürk, sanayicinin tam deste

ğine ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, Türkiye'deki 

sanayicilerin ve iş adamlarının yurt dışında standart

ların belirlendiği komitelere ilgili kişileri göndermesi 

gerektiğinin altını çizdi. Sanayicilere "Ne kadar ucuza 

üretirseniz üretin, standartları bir başkası belirliyorsa 

her an kaybetmeye mahkûmsunuz!" diye seslenen 

Şentürk, sanayicilerin komitelerde yer almasını ve 

TSE'ye bilgi vermesini istediklerini kaydetti.

TSE olarak Türkiye'nin küresel pazarlara açılma 

mücadelesinde yeniden bir yapılandırma ve politi

ka belirleme sürecine girdiklerini belirten Şentürk, 

ihracatçıların küresel pazarlara rahat girebilmesi ve 

gümrük duvarlarını aşabilmeleri için ülkelerle ithalat 

standartları anlaşmaları yaptıklarını, Sudan, Pakis

tan, Afganistan ve İran'ın anlaşma için TSE'yi bek

lediğini bildirdi.

Şentürk, çeşitli ülkelerde ofis açtıklarını, sene sonuna 

kadar bu rakamın 30'u aşmasını istediklerini söyledi.

TSE'nin son 5 yıldır laboratuvar yatırımlarını askı

ya almış bir pozisyonda bulunduğunu dile getiren 

Şentürk, "Bu sene 80 milyon liralık laboratuvar 

anlaşmamızı imzaladık. 200 milyon liralık laboratu- 

var yatırım fizibilitesi devam ediyor. 2-3 yıl içerisin

de bu yatırımları yaptığımızda mevcut laboratuvar 

altyapımızı en az yüzde 150 arttırmış ve sanayici

mizin test ve laboratuvar ihtiyacını çok büyük bir 

oranda Türkiye'de gerçekleştirmiş olacağız. Bunun 

için de gayretlerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Hulusi Şentürk, sektörel bazlı özel belgelendirme 

için iş dünyasının meslek kuruluşlarından hassasiyet 

beklediklerinin altını çizerek, Avrupa'da meslek kuru

luşlarının kendileri için özel belgelendirme yaptığını, 

Türkiye'nin meslek kuruluşlarının da kendileri arasın

da özel belgelendirmenin yolunu açması gerektiğini 

ifade etti.

Sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamak ve hak

sız rekabeti önlemek için sanayicinin TSE ile iş birliği 

yaparak özel belgelendirmeye geçmesi gerektiğini 

vurgulayan Şentürk, "Biz birbirimizin müşterisi değil, 

ortağıyız. Varlığımız birbirimizin varlığına bağlı. Ben 

'Türk sanayicisini koruyalım' demiyorum. Ben 'Türk 

sanayicisini haksız rekabete karşı koruyalım!' diyo

rum." şeklinde konuştu.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ile 

TSE Başkanı Hulusi Şentürk arasında imzalanan pro

tokol ile ASO üyesi firmaların doğru, güvenilir kalib- 

rasyon hizmetleri ile kalibrasyon eğitimlerinden hızlı 

ve hesaplı bir şekilde faydalanması hedefleniyor.
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ASO'dan üyelerine 'Yeni Teşvik Sistemi' 
Semineri

31 Temmuz 2012

Ankara Sanayi Odası ile Ekonomi Bakanlığı bürok

ratları tarafından düzenlenen "Yeni Teşvik Yasası 

Bilgilendirme Semineri" 31 Temmuz 2012 tarihinde 

gerçekleştirildi.

Ankara Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya 

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ekonomi Bakanlığı 

Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü Teşvik Daire 

Başkanı Nihat Aklaş, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uy

gulama Genel Müdürlüğü Teşvik Dairesi Uzmanları 

Begüm Tüzün, Erdal Bal ve çok sayıda ASO üyesi 

sanayiciler katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan ASO Baş

kanı Nurettin Özdebir, Yeni Teşvik Sistemi ile ülkede 

rekabet gücünün arttırılması, üretim potansiyelinin 

yükseltilmesi, kalıcı istihdam alanlarının oluşturul

ması ve bölgesel gelişmişlik farklarının en aza indi

rilmesinin amaçlandığını belirtti. Özdebir, seminerin 

Yeni Teşvik Sistemi paketi hususlarında sanayicilere 

bilgi vermek ve görüş alışverişinde bulunmak ama

cıyla bu toplantının düzenlendiğini ifade etti.

Seminerde yapılan sunumlarda Ekonomi Bakanlığı

nın kurulmasıyla başlayan Yeni Teşvik Sistemi'nin, 

TOBB, TİM, özel sektör temsilcisi diğer kuruluşlar, 

sektörel dernekler ve yatırımcılardan görüşlerinin 

alınarak değerlendirilmesiyle hazırlandığı ifade edildi. 

Stratejik yatırımların desteklenmesi, bölgesel teşvik 

uygulamalarının etkinliğinin arttırılması ile ekonomik 

ve sosyal olarak en az gelişmiş illerin yatırım merke

zine dönüştürülmesi hedefiyle yatırımcılara pek çok 

cazip imkân sunulduğu anlatıldı.

Genel teşvik, bölgesel teşvik, büyük ölçekli yatırım

ların teşviki, stratejik yatırımların teşviki, bölge için
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gelir vergisi stopaj desteği ve sigorta primi desteği 

gibi uygulamaları içeren Yeni Teşvik Sistemi'nin, ya

tırımcıya büyük kolaylık sağladığı dile getirildi.

Genel teşvik uygulamasının I. ve II. bölgelerde 1 mil

yon TL, diğer bölgelerde 500 bin TL asgari yatırım 

gerektirdiği kaydedildi. Teşvik edilmeyecek yatırım 

konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında 

yer almadığı halde belirlenen asgari yatırım koşu

lunu sağlayan yatırımcılara, KDV istisnası ve güm

rük vergisi muafiyeti sağlanacağı bildirildi. Yatırımın 

6. bölgede yapılması durumunda gelir vergisi stopajı 

desteği verileceği açıklandı.

Seminerde illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek 

büyüklükleri dikkate alınarak belirlenen bölgesel 

teşvik uygulamasıyla iller arasındaki gelişmişlik far

kını azaltmak ve illerin üretim ve ihracat potansiyel

lerini arttırmanın hedeflendiği vurgulandı.

Asgari sabit yatırımın 50 milyon TL'nin üzerinde 

olmasını gerektiren stratejik yatırım teşviki ile cari 

açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri 

yüksek yatırımların desteklenmesinin hedeflendiği 

belirtildi. Stratejik yatırımlar için yatırıma katkı oranı 

tüm  bölgelerde yüzde 50 iken 6. bölge için genişle

yen sektörel kapsam, iş gücü maliyetlerinin azaltıl

masına yönelik destekler ve finansman imkânlarının 

genişletilmesi yaklaşımlarının benimsendiği aktarıldı.

Türkiye'nin gelişmişlik düzeyine göre 6 bölgeye ayrıl

dığı Yeni Teşvik Sistemi'nde belirlenen öncelikli alan

larda yapılacak yatırımların, 5. bölge desteklerinden 

yararlandırıldığının altı çizildi. Madencilik yatırımları, 

demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılı

ğına yönelik yatırımlar, test merkezleri, rüzgâr tüneli 

ve benzeri nitelikteki yatırımlar, asgari 50.000 m2 

kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları, Kültür 

ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak 

turizm konaklama yatırımları, özel sektör tarafından 

gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları, 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından des

teklenen AR-GE projeleri neticesinde elde edilen 

ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar ve yatırım 

tutarı 20 milyon TL üzerinde olan; biyoteknolojik 

ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yöne

lik yatırımlar, savunma, havacılık ve uzay alanındaki 

yatırımların bu kapsamda değerlendirildiği anlatıldı.

Yeni Teşvik Sistemi'nde, Bölgesel Teşvik Uygu

lamalarının yatırım havzalarının oluşturulması ve 

kümelenmenin desteklenmesi hedefleri çerçeve

sinde; OSB'lerde yapılacak yatırımların, sektörel iş 

birliğine dayalı yatırımların, vergi indirimi ve sigorta 

primi işveren hissesi destekleri açısından bir alt böl

gede uygulanan desteklerden yararlandırıldığı bilgisi 

verildi.

ANKARA SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI | EYLÜL /  EKİM 2 0 1 2 81



Ankara Sanayi Odası Geleneksel 
İftar Yemeği gerçekleştirildi

25 Temmuz 2012

Ankara Sanayi Odası, geleneksel ifta r yemeği 25 

Temmuz tarihinde Rixos Otel'de düzenlendi. İftar 

yemeğine; Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Gümrük 

ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Milli Eğitim Bakanı 

Ömer Dinçer, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğ- 

lu, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Gümrük ve Ticaret 

Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Başbakanlık Müsteşarı 

Efkan Ala, milletvekilleri, bürokratlar, belediye baş

kanlar!, sivil toplum örgütü yöneticileri, ASO Meclis 

ve Komite üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

İftar yemeğinde konuşan ASO Başkanı Özdebir, Ra

mazan ayının birlik ve beraberliğin sağlanmasında 

önemli bir yerinin olduğunu belirterek, "İçinde bu

lunduğumuz Ramazan ayının coşkusunu hep birlik

te  yaşamak ayrıca mutluluk verici!" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı da yaptı

ğı konuşmada, Ramazan ayının, bereket, rahmet, 

mağfiret ayı olarak nitelendirildiğini ve Türk milleti

nin yardımlaşmaya, dayanışmaya son derece önem

veren bir millet olduğunu vurgulayarak sözlerine 

başladı. Dünyada yaşayan 7,5 milyar insandan 1-1,5 

milyarının günlük bir doların altında para ile geçin

mek zorunda olduğunu belirten Yazıcı, bir o kadar 

insanın da temiz su kaynaklarına erişmekten yok

sun olduğunu belirterek "Türkiye'de günlük 1 dolar

la idare etmek zorunda olan insan kalmamış. Dünya 

standartlarını dikkate aldığımızda, Türkiye'nin bu
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alandaki sıkıntısını önemli ölçüde aştığını görü

yoruz. Bunu nasıl aşıyoruz? Hep birlikte aşıyoruz. 

Birlikte projeler üreterek, paylaşarak, kaynaşarak, 

imkânlarımızı doğru projelere yönlendirerek yapı

yoruz. Böylelikle hem ekonomik kalkınmayı sağlı

yor hem de sosyal yapımızdaki sorunları çözüyoruz. 

Böyle bir yönetim anlayışımız var." diye konuştu.

Yapılan düzenlemelerin, hedef kitlesinde yer alan in

sanlarla paylaşılarak, onların fikirlerinin de işin içine 

katılarak gerçekleştirildiğini belirten Yazıcı, "Bunun 

en yakın örneği de Türk Ticaret Kanunu'dur. Başta 

TOBB, Ankara Sanayi Odası ve Ticaret Odası olmak 

üzere ülkenin değişik yerlerindeki odalar borsalar ve 

elbette ki TMMOB'nin de katkılarıyla Ticaret Kanu- 

nu'ndaki eleştirileri derledik, toparladık, paylaştık, 

mecliste bütün partilerin de desteğiyle 50 madde

lik bir düzenlemeyi, ekonomik hayatın gerçeklerini 

gözetmek suretiyle gerçekleştirdik." dedi.

Suriye ile alakalı özellikle gümrük kapılarında uygu

lamaya konulan gümrük işlemlerinin kesinlikle bir 

ambargo olmadığını vurgulayan Bakan Yazıcı, bu 

durumun bazıları tarafından 'ambargo olarak yorum

landığını ancak bunun kesinlikle doğru olmadığını 

ifade ederek "Ticaret halk arasında, halklar arasın

da olur, Suriye halkı ile Türkiye halkı arasında, Su

riye tüccarıyla Türkiye tüccarı arasında... Bu halklar 

arasında, tüccarlar arasında kesinlikle bir sorun söz 

konusu değil." diye konuştu.

Gümrüklü sahalarda ticari aktivitenin güvenli bir 

şekilde gerçekleştirilmesinin önemini vurgulayan

Yazıcı, "Güvenlik her şeyin başıdır. Oysa ayın 17'sin- 

den itibaren başta Cilvegözü, Karkamış ve Öncüpınar 

olmak üzere Suriye'de Özgür Suriye Ordusu olarak 

nitelenen kesimin bu kapıları hâkimiyeti sağlamak 

suretiyle ele geçirmesi sonucu gümrük işlemlerinin 

yapılması imkânsız hale geldi. Sadece Özgür Suriye 

Ordusu değil, onun yanında Suriye topraklarında 

bulunan birtakım menfaatçi kesimler de o boşluktan 

yararlanmak suretiyle terörist faaliyetlere, yağma

cılığa başladılar. Gümrükte işlemlerin sürdürülmesi

ne hizmet edecek üniteleri de tahrip etmişler. Bu 

sebeple bu 3 kapıdaki gümrük hizmetleri bugün de 

basında paylaştığımız gibi yeniden düzenlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu 3 kapıdan 

Suriye'ye girişleri önlenmiştir. Suriye'den Türkiye'ye 

giriş yapacak. Elbette ki hem Türk hem Suriyeli va

tandaşlar hem de üçüncü ülke vatandaşlarının giriş

leriyle ilgili gümrük hizmetleri sürdürülüyor. Suriyeli 

tüccarların Suriye'den Türkiye'ye mal getirmesi ya 

da Türkiye'ye gelip Türkiye'den satın aldıkları ürü

nü Suriye'ye götürmeleri konusunda da gümrük 

hizmetleri devam ediyor. Yani gümrük hizmetleri 

sınırlı olarak, geçici bir süreyle askıya alındı. Ayrıca 

Yayla'da ve Akçakale kapılarımızda gümrük faaliyeti 

sürdürülüyor. Yani bütün kapılar kapanmış, ambar

go konulmuş gibi bir husus yok. Güvenliği dikkate 

alarak böyle bir düzenlemeye gittik." ifadelerini kul

landı.
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ASO 1. OSB iftar yemeği düzenledi
8 Ağustos 2012

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi 

geleneksel ifta r yemeği 8 Ağustos tarihinde ger

çekleşti.

ASO 1. OSB Müdürlüğü'nde gerçekleşen ifta r yeme

ğine ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Sincan Kayma

kamı Ufuk Seçilmiş, Ankara Vali Yardımcısı Mahmut 

Yıldırım ve çok sayıda sanayici katıldı.

İftar yemeğinde bir konuşma yapan ASO ve 1. OSB 

Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığının düzenlediği yarışmada ASO 

1. Organize Sanayi Bölgesi'nin en çevreci sanayi böl

gesi seçildiğini hatırlatarak bu başarının tüm sanayi

cilerin katkılarıyla gerçekleştiğini ifade etti. Çevreye 

daha duyarlı çalışmalar yaparak bu unvanı önümüz

deki yıllarda da korumaya çalışacaklarını söyleyen 

Özdebir, sanayicilerin en büyük sorununun nitelikli 

iş gücü yetersizliği olduğuna dikkati çekerek, bu 

sorunu OSB'lerde kurulacak meslek liseleriyle çöz

meyi amaçladıklarını belirtti. ASO'nun Hacettepe 

Üniversitesi ile birlikte meslek yüksekokulu açacağı

nı müjdeleyen Özdebir, "Milli Eğitim Bakanı ile görü

şerek, tekel binalarının tahsisini bakanlıktan eğitim 

amaçlı devraldık. Bu okullarda sanayimize hemen 

adapte olabilecek mühendis arkadaşları yetiştirmeyi 

planlıyoruz." dedi.
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ASO'DAN

ASO öğrencileri Anıtkabir'i ziyaret etti
24 Eylül 2012

Ankara Sanayi Odası Teknik Koleji ve Okul Sanayi Eği

tim Programı öğrencileri 24 Eylül tarihinde Anıtkabir'i 

ziyaret etti.

2012-2013 Öğretim yılının başlaması nedeniyle 

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ile bera

ber Anıtkabir'i ziyaret eden öğrenciler, Anıtkabir müze

sini de gezme fırsatı buldular.

Saygı duruşunun ardından Özdebir, Anıtkabir Şeref 

Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; 2012-2013 döneminde eğitim ve öğre

time başlayan ASO Teknik Koleji ile OSEP programında 

yer alan öğrenci ve öğretmenlerle birlikte huzurun- 

dayız. Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli teknik eleman 

yetiştirmek için bu yıl ASO Teknik Koleji'nde eğitime 

başladık. ASO Teknik Koleji ve OSEP programında yer 

alan öğrencilerimizle birlikte, ilkelerin ışığında gösterdi

ğin hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. 

Rahat uyu."

Gine-Bissau Dışişleri Bakanı ImbaliW M

ASO'yu ziyaret etti
6 Eylül 2012

Gine-Bissau Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı 

Faustino Fudut Imbali, 6 Eylül tarihinde ASO 

Başkanı Nurettin Özdebir'i ziyaret etti. Ziyarete 

Gine-Bissau Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Namık 

Tanık da eşlik etti.

Ziyarette Türkiye'nin ve ASO'nun potansiyeli 

ile ortak iş imkânları değerlendirildi. Bakan Im

bali ayrıca, Gine-Bissau'daki yatırım imkânlarını 

anlatarak, Ankaralı sanayicileri ülkesinde yatırım 

yapmaya davet etti.
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Kadın Girişimcilere Üçlü DestekM M

3 Eylül 2012

ASO, Garanti Bankası ve Boğaziçi Üniversitesi 

Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından 

düzenlenen "Kadın Girişimci Yönetici Okulu" eğitim 

programının ilki başladı. ASO'nun ev sahipliğinde 

düzenlenen eğitim programının açılışına ASO 

Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi 

Daştan, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker, Garanti 

Bankası KOBİ Bankacılığı Pazarlama Koordinatörü 

Esra Kıvrak, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. 

Işıl Keskin ve çok sayıda ASO üyesi katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan ASO Başkanı Nurettin 

Özdebir, Türkiye'de kadınların son zamanlarda ken

dilerine uygulanan şiddet ile gündeme gelmesinden 

duyduğu üzüntüyü ifade ederek Türk kültürünün, 

anaerkil bir yapıda olduğunu ve İslam dininin de ka

dınlara özel bir önem a tfe ttiğ in i dile getirdi. Buna 

karşın günümüzde erkeklerin kadınları çok fazla işle

rine karıştırmadıklarına dikkati çeken Özdebir, "Eğer 

biz dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde yer alacak

sak nüfusumuzun yarısını temsil eden kadınlarımızın 

da gerekli azim ve gayret içerisinde olması lazım." 

dedi.

Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranının 

gelişmiş ülkelere göre daha düşük olduğunu vurgu

layan Özdebir, her başarılı erkeğin arkasında mutlaka 

başarılı bir kadın olduğuna dikkati çekti ve eğitimin 

başarılı geçmesi dileğiyle konuşmasını tamamladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ankara Kadın Giri

şimciler Kurulu Başkanı Sevgi Daştan da Türkiye'de 

kadın girişimciliğinin yükselişinden duyduğu mem

nuniyeti dile getirerek, eğitim programının iş sahi

bi kadınların girişimci ruhlarını geliştirmeyi, işlerini 

büyütmeyi, uluslararası arenada rekabetçi güçlerini 

arttırmayı hedeflediğini kaydetti ve emeği geçen 

kuruluşlara teşekkür etti.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakül

tesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker de kadının eko

nomik, siyasi ve toplumsal açıdan güçlendirilmesi 

gerektiğine dikkati çekti.

Garanti Bankası KOBİ Bankacılığı Pazarlama 

Koordinatörü Esra Kıvrak ise girişimci kadınların 

kendilerini geliştirmek için her türlü faaliyete 

katılmalarının önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından Boğaziçi Üniversitesi Öğre

tim  Üyesi Dr. Işıl Keskin, eğitim konuları hakkında 

bilgi verdi.
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Verilen eğitimlerin ardından "Kadın Girişimci Yönetici Okulu" eğitim programı kapsamında 
15 farklı konuda eğitim gören 92 kadın girişimciye sertifikaları 17 Ekim tarihinde ASO'da 
düzenlenen törenle verildi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir törende yaptığı ko

nuşmada, ataerkil toplumda yaşandığı için kadını 

geri plana atma kültürünün benimsendiğini belirte

rek, "Kadınlarımıza gerçekten ihtiyacımız var. Kadının 

elinin değdiği yer değişiyor. Başka bir güzellik, başka 

bir düzen geliyor." dedi.

Türkiye'nin 2023 hedefi ve diğer hedeflerine ulaşa

bilmesi için iş gücüne katılımının artması gerektiğine

işaret eden Özdebir, bunun için de girişimci sayısının 

yükselmesi gerektiğini vurguladı. "Alınan eğitimin 

ardından bu bilgileri diğer kadınlara da aktarmalısı

nız" diyen Özdebir, "Aksi takdirde biz bu işi başara

mayız!" diye konuştu.

Gündelik hayatta erkeklerin kadınlara nezaketli dav

randığını fakat iş hayatında aynı şeyin söz konusu 

olmadığını ifade eden Özdebir, "Kadınlar iş hayatın

da kararlı olmalı, işe asılmalılar. Hayatın her alanında 

bizimle olun ki biz de başarılı olabilelim." açıklama

sında bulundu.

Konuşmaların ardından TOBB Ankara Kadın Girişim

ciler Kurulu Başkanı Sevgi Daştan ile ASO Başkanı 

Nurettin Özdebir, kadın girişimcilere sertifikalarını 

verdi.
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biret

M üzik yeteneği neredeyse bebeklik 
döneminde fark edilen ve küçük yaşta 
özel bir eğitim alması için devlet 
bursuyla Fransa'ya gönderilen İdil 
Biret, orada yeteneğiyle tüm  müzik 
otoritelerini şaşkına çevirerek kendine 
hayran bırakmayı başardı ve Nadia 
Boulanger'in öğrencisi olmayı tercih etti. 
Yaptığı seçimden hiçbir zaman pişman 
olmayan Biret, Boulanger'in kendisine 
kattığı en önemli şeyin ‘ kendini asla 
aldatm am ak, hep doğruyu aram ak ve 
yalanın her türünden kaçınmak" gibi 
karakteristik özellikler olduğuna inanıyor. 
Klasik müzik alanında Türkiye'nin adının 
dünyada bilinmesini sağlayan İdil Biret 
ile klasik müziği, Brahms ve Beethoven 
edisyonlarını, konserlerini ve projelerini 
konuştuk. Şu sıralar Paul Hindemith 
kayıtları üzerinde çalışan Biret, 2013 
yılında da Bach'ın anıtsal 24 prelüd ve 24 
fügden oluşan 'W e ll Tempered Clavier" 
adlı eserini kaydetmeyi planlıyor.

7 7



Çocuk yaşta eğitim için size özel bir Kanun çıkarıla
rak gönderildiğiniz Fransa'da Nadia Boulanger'nin 
öğrencisi oldunuz. O yıllarda pek çok ünlü isim sizinle 
çalışmak için yarışıyordu. Geriye dönüp baktığınızda 
Boulanger'nin size kattığı en önemli şeyin ne olduğu
nu söyleyebilirsiniz?

Kendini asla  aldatm am ak, hep doğruyu aram ak ve 
yalanın her türünden kaçmak.

Türkiye'de klasik müzik biraz seçkinci bir platformda 
duruyor. Belirli bir eğitim düzeyine ve aristokrat bir 
kültüre sahip insanlar tarafından tercih ediliyor san
ki. Gerçekten klasik müzikten hoşlanmak belirli bir 
eğitimden geçmeyi gerektirir mi ya da eğitimli herkes 
klasik müzikten mutlaka hoşlanır mı?

Klasik  m üzikten korkm am ak gerekir. Bu m üziği se v 
mek, istek ve m üzik eğitimi m eselesidir. Genel eğitim 
düzeyi az olan insan lara da klasik m üziği sevdirm ek 
m üm kündür. Örneğin, eskiden Rusya'da Sovyetler 
Birliği dönem inde konser salonlarını değişik eğitim 
seviyesinde insanlar doldurur, heyecanla bu m üziği 
dinlerlerdi. Ben böyle salonlarda çok konser verdim. 
Her şeyden önce m üzik eğitimi gerekir ilkokullardan 
itibaren. Bu tür eğitim  kulağın çok sesli m üziğe a lış 
m asını sağlar. Bu çerçevede radyo ve televizyona da 
klasik m üziğin yayılm asınd a büyük görev düşer. A m a
tör m üzisyenliği de teşvik gerekir.

Bugünkü koşullarda profesyonel olarak piyano çal
mak istemediğinizi, ikinci meslek olarak seçeceğinizi 
ifade etmiştiniz. Türkiye'de klasik müziğin pek rağbet 
görmemesinin yanında böyle düşünmenizin nede
ni nedir? Piyanistliği ikinci meslek olarak yapmanız 
durumunda ilk tercihiniz ne olurdu?

Tıp eğitimi alıp doktor olmak, araştırm a yapm ak ister
dim (belki biyoloji). Japonya, Çin, Kore gibi ulusal m ü
ziği çok farklı olan ülkelerde klasik m üzik sevilm iş ve 
yayılm ışken (sadece Çin'de m ilyonlarca piyano çalan 
insan var) Türkiye'de klasik m üziğe "Bizim  m üziğim iz 
değil" diye direniş olm ası çok düşündürücüdür. Bunun 
cevabını kendim izde aram alıyız. Atatürk 1927 yılında 
Çankaya'da büyük Alm an piyanisti W ilhem Kem pff ile 
yaptığı görüşm ede 'Türkiye'de yapılan batıya dönük 
reformların sağlam  bir şekilde yerine yerleşm esi için 
m üzik reformunun de gerekli olduğunu' söylem iştir.

23 yıllık bir çalışmanın sonucunda 2011 yılında 19 
CD'den oluşan Beethoven Edisyonu'nu yayınladınız. 
Bir söyleşide 'Kayıt öyle bir şey ki insan hiçbir zaman 
tam olarak memnun kalmıyor. Sonra başka bir şey 
görüyorsunuz. Plak aslında bir anın fotoğrafı. Keşke 
eserleri altı ayda bir ya da senede bir kaydedebilsek." 
demiştiniz. Beethoven kayıtları sizi memnun etti mi,

I 'Klasik müzikten korkmamak 
gerekir. Bu müziği sevmek, istek 

ve müzik eğitimi meselesidir. 
Genel eğitim düzeyi az olan 
insanlara da klasik müziği 
sevdirmek mümkündür."

yeterince ilgi gördü mü? Mümkün olsa yeniden kay
detme gereksinimi hissettirdi mi?

Beethoven senfonilerinin L iszt tarafından yapılan 
piyano uyarlam aların ı EMI için kaydetm iştim . Bu 
kayıtlar Liszt'in  100. ölüm yıldönüm ünde, 1986 yılında 
6 LP  bir kutu içinde Avrupa'da yayın landı ve büyük ilgi 
gördü; basında çok övücü yazılar çıktı.

Sonra yaptığım  sonat ve konçerto kayıtları da 2008 
yılından itibaren tek CD'ler olarak yayın lanm aya b a ş
ladı. Bunların hepsini senfonilerle birlikte 19 CD kutu 
içinde 2011 yılında yayınladık. Bunlar da çok ilgi gör
dü ve güzel yazılar yazıldı. Her geçen gün insana yeni 
şeyler getirir. Eski kayıtlar kalıcıdır. İm kân olsa tekrar, 
yeni düşüncelerle kaydetm ek isterim . Fakat yap ıla 
cak pek çok başka kayıt o lduğundan buna im kân yok. 
Konserlerim de çald ığım da yapılan kayıtlarda bu yeni 
gelişm eleri görm ek m üm kün oluyor. Bunların b a zıla 
rını web sitem e koyarak dinleyicilerim le paylaşm ayı 
düşünüyorum .

Ağustos ayında Ayvalık'ta ustalık sınıfı çalışması yap
tınız. Ustalık sınıfı çalışmasını kimlerle, nasıl yürütü
yorsunuz?

Kurslara katılan genç piyanistler her yıl belirli bir veya 
iki bestecinin eserlerinden oluşan bir program getiri-
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"Japonya, Çin, Kore 
gibi ulusal müziği çok 
farklı olan ülkelerde 

klasik müzik sevilmiş ve 
yayılmışken, Türkiye de 

klasik müziğe 'Bizim 
müziğimiz değil' diye 

direniş olması çok 
düşündürücüdür."

I

yorlar. Bir hafta süren kurslarda bu parçaları ça lış ıyo 
ruz. Kurslar halka açık bir konserle sona eriyor. Gelen 
bütün piyanistler birlikte ça lıştığ ım ız  parçalardan o lu
şan program la bu konsere katılıyor. Filiz Ali'yi bu yü k
sek düzeyde akadem iyi kurduğu ve başarı ile yönettiği 

için kutlam ak gerekir.
"Notada yazılı olanlar 
bazı ses sürtüşmeleri 

ile başka sesleri yaratır. 
Burada ise karar 

uyarlayan kişinindir. 
Ya notaya yüzde yüz 
sadık kalacak ya da 
konser ve plaklarda 

duyduğumuz seslerin 
uyarlaması yapılacaktır. 

Ben elimden geldiği 
kadar notayı takibe 

çalışırım. Ancak 
bazen çok net olarak 

duyduğum sesleri 
de ilave etmekten 

çekinmem."

S

Brahms Edisyonu Eylül ayın
da yeniden yayınlanacak. 
Uyarlamaları yaparken bi
rinci senfonideki problemler 
üzerinde kafa yormuştunuz. 
Notada olmayan bazı sesle
ri transkripsiyonlara koyup 
koymama üzerinde düşü
nüyordunuz. Bunları nasıl 
aştınız? Uyarlamalarda el
bette sanatçıların İdil Biret 
yorumu ortaya çıkıyor. No
talar önemli yol göstericiler 
olsa da yorumlayan farklılığı 
uyarlamaları da farklılaştırı
yor. Siz uyarlama yaparken 
bestecinin yorumuna sadık 
kalma konusunda ne kadar 
bir esneklik payı bırakıyor
sunuz? Bir başka ifadeyle as
lında farklı yorumlayacağınız 
bir beste olması durumunda 
uyarlama yaptığınız kişinin 
yorumunu mu esas alıyorsu
nuz?

İlk olarak 1997 yılında ya y ın 
lanan Brahm s Edisyonunda 
bu bestecinin bütün solo pi
yano eserleri ve iki konçerto
su 12 CD kutu içinde dünya

p iyasasına  sürülm üştü. Bu defa, 13. CD ilave edilerek 
benim yaptığım  4. senfoni uyarlam asının konser kay
dı da bu yeni kutuda yer alacak. O rkestra eserlerinin 
piyano uyarlam ası çok h a ssa s bir konudur. Notada 
yazılı o lanlar bazı se s sürtüşm eleri ile başka sesleri 
yaratır. Burada ise karar uyarlayan kişinindir. Ya  no
taya yüzde yüz sadık kalacak ya da konser ve plaklar
da duyduğum uz seslerin uyarlam ası yapılacaktır. Ben 
elimden geldiği kadar notayı takibe çalışırım . Ancak 
bazen çok net olarak duyduğum  sesleri de ilave et
m ekten çekinm em .

Kasım ayında Çin'in Shangai kentinde bir konser vere
ceksiniz ve piyano yarışmasında jüri üyeliği yapacak
sınız. Bir söyleşide 'Klasik müziği kabul ettirmek için 
efor sarf etmek durumundasınız. Çin'de, Japonya'da 
biraz farklı. Orada biraz daha bir özenme var." diyor
sunuz. Bunu biraz açabilir misiniz? Oralarda klasik 
müziğin tarihi daha mı yeni?

Pekin şehrinde 28 Ekim'de bir resital verip bir de 
konservatuvarda ustalık  s ın ıfı ça lışm ası yapacağım . 
Shanghay'da 2 Kasım 'da piyano yarışm asın ın  
açılışı m ünasebetiyle düzenlenen konserde 
Shanghay Senfoni O rkestrası ile Rachm aninof'un bir 
konçertosunu çalacağım . 3-11 Kasım  arası yarışm a 
jürisinde yer alıp 12 Kasım 'da bir de resital verdikten 
sonra İstanbul'a döneceğim. Çin'de şu anda klasik 
m üziğe büyük bir ilgi var. Orada m ilyonlarca insanın 
piyano çaldığı söyleniyor. Ü lkem izde ise hâlâ klasik, 
çok sesli m üziğin 'b izim ' m üziğim iz olup olmadığı 
hakkında an lam sız tartışm alar yapılıyor. 200 yıla yakın 
ülkem izde icra edilen, birçok kişi tarafından dinlenip 
sevilen bu m üziğin m ünakaşa konusu olm ası üzücü. 
Çin, Japonya gibi kendine has geleneksel m üziği olan 
ülkelerde ise böyle bir sorun m evcut değil. Kaldı ki bu 
ülkeler çok sesli m üziğe bizden daha yabancıdırlar. 
M üziklerinin geleneksel kökleri k lasik batı m üziğinden
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çok farklı o lm asına rağmen ve bizden epey sonra 
bu m üzikle tan ışm alarına  rağm en hiçbir kom pleks 
duym adan ve lü zu m suz tartışm alara girm eden çok 
sesli m üziği içten benim sem işlerdir,

2013 yılında Alman besteci Paul Hindemith'in 
50. ölüm yıldönümü nedeni ile Ankara'da ve 
Amerika'da Yale Üniversitesi'nde çalışmalar yürü
teceksiniz. Biraz bu çalışmalardan söz eder misi
niz?

Eşim  Şefik Büyükyüksel Yale üniversitesi m ezu
nu. Oraya 2010 yılında bir resital için gittiğim izde 
Rektör Yard ım cısı ile bir bu luşm am ızda 1940
1953 yılları arasında Yale Üniversitesi'nde m üzik 
teorisi dersi veren büyük Alm an bestecisi Paul 
Hindemith'in daha önce 1935-1937 yılları arasında 
Türkiye'ye gelip, önemli çalışm alar yaptığın ı an lat
tı. Bu ilişki orada büyük ilgi gördü ve aynı yıl Ma
y ıs  ayında benim de so list olarak katıldığım  Yale 
Senfoni O rkestrası'nın (YSO) Türkiye turnesinde 
Hindemith'in bir eseri program a alındı. Sonra bu 
yıl Şubat ayında Yale Üniversitesi'ne giderek 2600 
kişilik W oolsey Hall'da YSO  ile bir konser verdim ve 
Hindemith'in bir piyano konçertosu ile Liszt'in 1. pi
yano konçertosunu çaldım.

Hemen sonra da Hindemith'in iki konçertosunun 
kaydını yaptık. Aralık ayında gittiğim de ise YSO  ile 
Hindemith'in diğer üç konçertosunu kaydedeceğiz 
ve kayıtlar Hindem ith 50. ölüm yılı olan 2013'te iki 
CD üzerinde dünya p iyasasına  çıkarılacak.

Klasik müzikle ilgilenen yetenekli gençlere ve aileleri
ne neler önerirsiniz? Ailelerin çocuklarını zorlamaları 
doğru mu sizce?

Hiçbir zam an sanatta zorlam a doğru değildir. Uzak 
Doğu ülkelerinin etkisi ile klasik m üziğe olan ilgi çok 
fazla icracı yarattı. Bu dönemde m aalesef Avrupa ve 
Am erika ise giderek daha kolay tür popüler m üziğe 
yöneldi. Bu da konser im kânlarını eskiye nazaran bü
yük çapta azalttı. İcracıların çoğaldığı, konser sa y ıs ı
nın da azald ığı bir ortam da bugün icracı olarak kariyer 
yapm ak ve yaşam ını k lasik m üzik ile kazanm ak son 
derece güçleşm iştir. Çocuklarını bu güç yola iten ebe
veynler çok dikkatli olmalıdır. Um duğuna erişemeyen, 
tatm in o lam am ış bedbaht sanatçılar yaratm aktansa 
yaptığı bir başka iş ile geçimini sağlayan ve am atör 
olarak enstrüm an çalan veya iyi bir klasik m üzik din le
yicisi olan kim seler olm ası çok daha hayırlıdır.

Şimdilerde uzun ya da kısa vadede tamamlamayı dü
şündüğünüz en önemli proje nedir?

Hindem ith kayıtlarından sonra 2013 yılında Bach'ın 
anıtsal 24 prelüd ve 24 fügden oluşan "Well Tempered 
Clavier" adlı eserini kaydetmeyi planlıyorum.
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ASO BÜLTEN
RESMİ GAZETE ÖZETLERİ  (16 AĞUSTOS -

17 Ağustos 2012 Tarihli ve 28387 Sayılı Resmî 
Gazete

• Motorlu Araçların İzinsiz Kullanıma Karşı Koruma Cihazla
rı ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (74/61/AT)'nde Değişik
lik Yapılmasına Dair Yönetmelik

• S & Q Mart Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 
Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair 
Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2009/15)'de Değişiklik Yapılma
sına Dair Tebliğ (SGM: 2012/16)

• İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Teb
liğ (No: 2012/4)

• Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) 
(Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 
(Seri No: 2)

• Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 24)

18 Ağustos 2012 Tarihli ve 28388 Sayılı Resmî 
Gazete

• Motorlu Araçların ve Römorklarının Lastiklerinin Yerleş
tirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/458/2011)

• İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ 
No: 2007/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

• İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 
(Tebliğ No: 2008/2)'de Değişiklik Yapılması Hakkında 
Tebliğ

• İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 
(No: 2012/4)

• İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 
Tebliğ (No: 2012/5)

• Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 95)

• Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 120)

22 Ağustos 2012 Tarihli ve 28389 Sayılı Resmî 
Gazete

• Alçak Frekans Kabloları ve Telleri-PVC Yalıtımlı ve PVC 
Kılıflı-Bölüm 2: İç Tesisatlar İçin İkili, Üçlü, Dörtlü ve Beş

lilerden Oluşan Kablolar ile İlgili Tebliğ (TS IEC 60189-2) 
(No: MSG-MS-2012/20)

• Ev ve Büro Tipi Elektrikli ve Elektronik Cihazların Hazır 
Bekleme ve Kapalı Moddaki Elektrik Enerjisi Tüketimleri 
ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ 
(SGM-2011/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

23 Ağustos 2012 Tarihli ve 28390 Sayılı Resmî 
Gazete

• Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele ile İlgili 2012/19 Sayılı 
Başbakanlık Genelgesi

• Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ 
(No: 2012/2)

25 Ağustos 2012 Tarihli ve 28392 Sayılı Resmî 
Gazete

• Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı Derin 
Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketle
mesine Dair Yönetmeliğin (94/2/AT) Yürürlükten Kaldı
rılmasına Dair Yönetmelik

28 Ağustos 2012 Tarihli ve 28395 Sayılı Resmî 
Gazete

• Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca De
netlenmesi Hakkında Yönetmelik

• Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Be
lirlenmesi Hakkında Yönetmelik

• Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel 
Kurullara İlişkin Yönetmelik

29 Ağustos 2012 Tarihli ve 28396 Sayılı Resmî 
Gazete

• Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurulların
da Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

• Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak 
Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ

• Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dı
şında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında 
Tebliğ
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I Eylül 2012 Tarihli ve 28398 Sayılı Resmî Gazete

• Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik

• Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavir
liği) (Seri No: 2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 3)

• Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)

• İşveren Uygulama Tebliği

• 2012/3589 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

4 Eylül 2012 Tarihli ve 28401 Sayılı Resmî Gazete

• Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)

6 Eylül 2012 Tarihli ve 28403 Sayılı Resmî Gazete

• 2012/3571 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan 
Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Karar

• 2012/3592 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

• Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına 
Alınmasına Dair Tebliğ

8 Eylül 2012 Tarihli ve 28405 Sayılı Resmî Gazete

• 2012/3574 Bazı Alanların Endüstri Bölgesi Olarak İlan 
Edilmesine İlişkin Karar

• Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 418)

10 Eylül 2012 Tarihli ve 28407 Sayılı Resmî Gazete

• 2012/3587 2012 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi 
Hakkında Karar

I I  Eylül 2012 Tarihli ve 28408 Sayılı Resmî Gazete

• Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

• Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Yönetmelik

12 Eylül 2012 Tarihli ve 28409 Sayılı Resmî Gazete

• 2012/3594 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma De
ğer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Karar

15 Eylül 2012 Tarihli ve 28412 Sayılı Resmî Gazete

• Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği

18 Eylül 2012 Tarihli ve 28415 Sayılı Resmî Gazete

• Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeli
ğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22 Eylül 2012 Tarihli ve 28419 Sayılı Resmî Gazete

• 2012/3735 Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Ver
gisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçları Oranlarının Belir
lenmesi Hakkında Karar

25 Eylül 2012 Tarihli ve 28422 Sayılı Resmî Gazete

• Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68)

26 Eylül 2012 Tarihli ve 28423 Sayılı Resmî Gazete

• Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında 
Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ

27 Eylül 2012 Tarihli ve 28424 Sayılı Resmî Gazete

• Otomotiv Yakıtları - LPG - Özellikler ve Deney Yöntem
leri ile İlgili Tebliğ (TS EN 589:2008+A1:2012 (EN)) 
(No: MSG - MS - 2012/34)

• İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 
(No: 2012/5)

28 Eylül 2012 Tarihli ve 28425 Sayılı Resmî Gazete

• Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Ye
niden Kazandırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Yönetmelik

29 Eylül 2012 Tarihli ve 28426 Sayılı Resmî Gazete

• Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönet
melikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2 Ekim 2012 Tarihli ve 28429 Sayılı Resmî Gazete

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve 
Denetimi Yönetmeliği

• İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ 
(No: 2012/15)

4 Ekim 2012 Tarihli ve 28431 Sayılı Resmî Gazete

• Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik
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• Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği 
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/30)

• Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)

4 Ekim 2012 Tarihli ve 28431 Sayılı Resmî Gazete - 
Mükerrer

• 2012/3685 Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştiril
mesine İlişkin Sözleşmeye Beyanda Bulunmak Suretiyle 
Katılmamız Hakkında Karar

• 2012/3686 Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
EFTA Ülkeleri ve EFTA Ülkelerinin Kendileri Arasında 
Taşınması Amacıyla Oluşturulan "Ortak Transit Rejimine 
İlişkin Sözleşme"ye Beyanda Bulunmak Suretiyle Katıl
mamız Hakkında Karar

5 Ekim 2012 Tarihli ve 28432 Sayılı Resmî Gazete

• Vidalar ve Somunlar İçin Montaj Takımları- Yıldız Ağızlı 
ve Kombine Anahtarlar İçin Özellikler ile İlgili Tebliğ (TS 
3794) (No: MSG-MS-2012/22)

6 Ekim 2012 Tarihli ve 28433 Sayılı Resmî Gazete

• Açık Kalıpta Çelik Dövmeler - Genel Mühendislik Uygula
maları ile İlgili Tebliğ (TS EN 10250-1 ve TS EN 10250
3) (No: MSG - MS - 2012/23)

• Çelik Dövmeler - Kapalı Kalıpta - Genel Teknik Teslim 
Şartları ile İlgili Tebliğ (TS EN 10254)
(No: MSG - MS - 2012/24)

• Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Destek
lenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)'de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/5)

7 Ekim 2012 Tarihli ve 28434 Sayılı Resmî Gazete

• 2012/3738 Savunma Sanayii Müsteşarlığı Tarafından, 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü Maddesinin 
(b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar
da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

• 2012/3775 Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından 4734 
Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü Maddesinin (f) Ben
di Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar

9 Ekim 2012 Tarihli ve 28436 Sayılı Resmî Gazete

• 2012/3792 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na 
Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uy
gulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar

9 Ekim 2012 Tarihli ve 28436 Sayılı Resmî Gazete -
Mükerrer

• 2012/3793 Orta Vadeli Program (2013-2015)'ın Kabul 
Edilmesi Hakkında Karar

• 2013-2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 
2012/1 Sayılı Kalkınma Bakanlığı Genelgesi

• Orta Vadeli Mali Plan (2013-2015)'ın Kabulüne Dair 
4/10/2012 Tarihli ve 2012/20 Sayılı Yüksek Planlama 
Kurulu Kararı

13 Ekim 2012 Tarihli ve 28440 Sayılı Resmî Gazete

• 2012/3802 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Ka
rarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

14 Ekim 2012 Tarihli ve 28441 Sayılı Resmî Gazete

• Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yö
netmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17 Ekim 2012 Tarihli ve 28444 Sayılı Resmî Gazete

• Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında 
Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hak
kında Tebliğ (No: MHG/2012-09)

18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmî Gazete

• 2012/3839 2013 Yılı Programı ile 2013 Yılı Programının 
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

• Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuru
luş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 
SGM 2009/14)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(SGM: 2012/17)

• Gaz Kaynak Donanımı-300 Bar'a Kadar (30 MPa) Basınç 
Regülatörleri ve Debimetreli Basınç Regülatörleri-Kay- 
nak, Kesme ve Benzeri İşlerde Kullanılan Gaz Tüpleri İçin 
Tebliğ (TS EN ISO 2503) (No: MSG-MS-2012/25)

• Yangından Korunma-Yangın Söndürücü Maddeler-Tozlar 
İçin Özellikler (Sınıf D Tozlar Hariç) ile İlgili Tebliğ (TS EN 
615) (No: MSG-MS-2012/26)

• Alçak Frekans Kabloları ve Telleri-PVC Yalıtımlı ve PVC 
Kılıflı-Bölüm: 3 PVC Yalıtımlı, Tekli, İkili ve Üçlülerden 
Oluşan Som veya Bükülü İletken Tellere Sahip Donanım 
Telleri ile İlgili Tebliğ (TS IEC 60189-3)
(No: MSG-MS-2012/27)

• İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 
(No: 2012/20)

94



• İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 
(No: 2012/21)

19 Ekim 2012 Tarihli ve 28446 Sayılı Resmî Gazete

• Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemi
ne İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

20 Ekim 2012 Tarihli ve 28447 Sayılı Resmî Gazete

• 2012/3826 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolom
biya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı 
Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 
Karar

• 2012/3800 Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
Olarak Tespit Edilmesine ve Bazı Teknoloji Geliştirme 
Bölgelerinin Sınırlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
rar

21 Ekim 2012 Tarihli ve 28448 Sayılı Resmî Gazete

• 2012/3821 1971 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin 
Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası 
Sözleşmeyi Değiştiren 1992 Protokolünün Tazminat Li
mitleri Değişiklikleri'ne Dair Karara Katılmamız Hakkında 
Karar

23 Ekim 2012 Tarihli ve 28450 Sayılı Resmî Gazete 
- Mükerrer

• 18/10/2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Mükerrer Resmî 
Gazete'de Yayımlanan 4/10/2012 Tarihli ve 2012/3839 
Sayılı 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyo
nu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2013 
Yılı Programı

24 Ekim 2012 Tarihli ve 28451 Sayılı Resmî Gazete

• Seyyar Yangın Söndürücüler-Bölüm 10: Seyyar Yangın 
Söndürücünün EN 3-7'ye Uygunluğunu Değerlendirmek 
İçin Hükümler ile İlgili Tebliğ (TS EN 3-10)
(No: MSG-MS-2012/28)

• Alçak Frekans Kabloları-Poliolefin Yalıtkanlı ve Nem Ge
çirmez Poliolefin Kılıflı ile İlgili Tebliğ (TS EN 60708)
(No: MSG-MS-2012/29)

• Havşa Başlı, Altı Köşe Yuvalı Cıvatalar ile İlgili Tebliğ 
(TS En ISO 10642) (No: MSG-MS-2012/30)

• İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ 
No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

• Aşı, Serum, Sulandırma Sıvısı ve Biyolojik Madde Gibi 
Veteriner Sağlık Ürünlerinden Numune Alma Esasları 
Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No: 2000/44)'in Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/70)

• Veteriner Biyolojik Ürünlerin İthalatında Uyulacak Esas
lar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/37)'in Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/69)

30 Ekim 2012 Tarihli ve 28452 Sayılı Resmî Gazete

• 2012/3758 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

• Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)

31 Ekim 2012 Tarihli ve 28453 Sayılı Resmî Gazete

• Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında 
CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. 
Ltd. Şti.nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilme
sine Dair Tebliğ (No: MHG/2012-10)

• Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulma
sında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ

1 Kasım 2012 Tarihli ve 28454 Sayılı Resmî Gazete

• Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve 
Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet 
ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetme
likte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2 Kasım 2012 Tarihli ve 28455 Sayılı Resmî Gazete

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Programında 
Yer Alan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin Kredi 
Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4 Kasım 2012 Tarihli ve 28457 Sayılı Resmî Gazete

• 2012/3850 Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üze
rinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin 
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

• 2012/3834 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Ta
nımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik
te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6 Kasım 2012 Tarihli ve 28459 Sayılı Resmî Gazete

• Yay Tipi Düz Pimler-Yarıklı, Hafif Hizmet Tipi ile İlgili Teb
liğ (TS EN ISO 13337) (No: MSG-MS-2012/31)

• Yay Tipi Düz Pimler-Yarıklı, Ağır Hizmet Tipi ile İlgili Teb
liğ (TS EN ISO 8752) (No: MSG-MS-2012/32)

7 Kasım 2012 Tarihli ve 28460 Sayılı Resmî Gazete

• 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
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DUYURULAR
ASO SAVUNMA SANAYİ ENVANTER ÇALIŞMASI

2012-2013 yıllarında Odamızın öncelikli hedeflerinden olan 
savunma sanayi sektörüne yönelik olarak Odamız üyelerinden 
savunma sanayi sektörüne iş yapan ya da potansiyeli olan fir
malarımızın tespiti için bir envanter çalışması öngörülmüştür.

Envanter çalışması, yabancı firmalara üretim yapabilecek fir
maların tespiti amacıyla yapılmaktadır. Bu çalışma ile sektöre 
yönelik yapılacak çalışmaların altyapısı oluşturulacaktır. Bu 
çerçevede, Odamızın web sayfasında (www.aso.org.tr) bulu
nan Türkçe ve İngilizce olarak yer alan bilgi formlarının doldu
rularak, Odamıza (Faks: 0312 417 52 05 E-posta: dim@aso. 
org.tr) gönderilmesi büyük önem taşımaktadır.

ALSAMAR MERMER FABRİKASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan bir yazıda, Batı 
Trakya'daki ilk ve tek soydaş sanayici ve aynı zamanda, Batı 
Trakya Türk Azınlığı'nın sorunlarının dünya kamuoyuna duyu
rulmasında önemli bir rol oynayan merhum Dr. Sadık Ahmet'in 
eşi Işık Sadık Ahmet'in kardeşi olan Ali Müminoğlu'nun, 
Yunanistan'ın İskeçe şehrinde 1993 yılında ALSAMAR Mer
mer Fabrikasını kurduğu bildirilmektedir. Adı geçen fabrikanın, 
piyasanın canlı olduğu dönemlerde Batı Trakya'daki cami ve 
okulların mermer ihtiyacını ücretsiz olarak karşıladığı ve soy
daşlarımızın takdirini kazandığı ifade edilmektedir.

ALSAMAR Mermer Fabrikası, 24 dönüm üzerine kurulmuş, 20 
işçi istihdam etmekte olan ve 250.000 m mermer üretme 
kapasitesi bulunan bir fabrika olup, Yunanistan'ın içinde bu
lunduğu ekonomik kriz koşullarında alacaklarını tahsil ede
memekten ötürü sıkıntı yaşadığı belirtilmektedir. Fabrikanın 
stoklarında değişik kalite ve ebatlarda toplam 60.000 m2 
mermer bulunduğu ve stoklardaki mermerlerin piyasa değe
rinin altında satılmasının öngörüldüğü belirtilmektedir. Stok
lardaki mermerlerin yanı sıra, fabrikanın da satılması veya bir 
kısım hisselerinin devredilmesi hususunun gündemde olduğu 
ve konu ile ilgili detaylı bilgilerin Sn. Ali Müminoğlu'ndan (Cep 
Tel: +30 694 439 70 23 E-posta: info@alsamar.gr İnternet 
adresi: www.alsamar.gr) alınabileceği bildirilmektedir. .

YUNANİSTAN'DA EURODİNAMİC FİRMASI'NIN 
DOLANDIRICILIĞI HK.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan bir yazıda; Kuzey 
Yunanistan Bölgesi içinde bulunan Selanik'te yerleşik "Euro- 
dinamic Co. Agricultural-General Trading" isimli Yunan firması 
ile Ankara'da yerleşik Türk firması arasında oluşan anlaşmaz
lık sonucu ortaya çıkan mahkemelik durumunu anlatan, Türk 
firmasının avukatının Selanik Başkonsolosluğu Ticaret Ataşe
liğimize ilettiği uyarı dilekçe çerçevesinde, adı geçen Yunan 
firmasının, Türk firması ile imzaladıkları satın alma sözleşmesi

ne istinaden, Türk firmasından ön ödemeyi aldığı, fakat bunun 

karşılığında Türkiye'ye mal satışını gerçekleştirmediği; bütün 

hukuki yöntemleri izlenmesine rağmen halen ön ödemenin 

geri alınamadığı belirtilmektedir. Ayrıca dilekçede, aynı şekilde 

dolandırılan başka Türk firmalarının da olduğu iletilmektedir.

FUARLAR

Foodex Japan 2013 Fuarı Milli Katılım

05 Mart - 08 Mart 2013, Chiba, Japonya 

Konu : Gıda ve İçecek 

İletişim: Ege İhracatçı Birlikleri 

Tel : (+232) 488 60 00 

Faks : (+232) 488 61 00 

E-posta: eib@egebirlik.org.tr

Sial China 2013 Fuarı

7 Mayıs - 9 Mayıs 2013, Şanghay, Çin 

Konu : Gıda Ürünleri 

İletişim: İstanbul Ticaret Odası 

Tel : (+212) 455 61 13 

Faks : (+212)520 15 26 

E-posta: idil.aslantaş@ito.org.tr

Vietnam - 1. Türk Ürünleri Fuarı

9 Mayıs - 12 Mayıs 2013, Ho Chi Minh City, Vietnam

Konu : Tüm Sektörler

İletişim: İstanbul Ticaret Odası

Tel : (+212) 455 61 05/07

Faks : (+212)520 15 26

E-posta: aylin.odabas@ito.org.tr / cagri.oluc@ito.org.trva
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