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Dergide yayýnlanan yazýlarýn sorumluluklarý yazarlara
reklamlar ise firmalara aittir.

BAÞYAZI

Küresel Krizin Öðrettikleri
Varlýðýný hala bizlere hissettiren mevcut küresel kriz
bizler için önemli derslerle doludur. Bu derslerin iþ
dünyasý tarafýndan iyi okunmasý gerekir. Küresel krizi
ve yaratacaðý sonuçlarý çok iyi okumalýyýz. Bunu iyi
okuyabilirsek, krizden fýrsat yaratan iþletmeler olarak
çýkar, gelecek 5 - 10 yýlda da ekonomik istikrar açýsýndan
þimdikinden daha saðlam firmalar haline dönüþebiliriz.
Kamuoyuna yansýyan verilere ve yalýn gözlemlerimize
baktýðýmýzda 2008 yýlýnýn son üç ayýnda yaþanan ve
2009'un ilk üç ayýnda devam eden kötüleþme 2009'un
son üç ayýnda yerini iyileþmeye býrakmýþ görünmektedir.
Sanayicilerin gelecek döneme iliþkin beklentilerinde
gözle görülür bir iyileþme olduðunu hissediyoruz. Kriz
sonrasýnda iþ dünyasýnda çok hýzlý yapýsal dönüþümlerin
olacaðýný söyleyebiliriz.
Ýþletmeler krize karþý iþ stratejilerini deðiþtirecekler.
Birçok küresel gösterge krizin en kötü döneminin
geçtiðini gösteriyor; tabi ki maliyetlerdeki iyileþmeler
ve iþ taleplerindeki kýpýrdama bize bu sinyalleri veriyor.
Sonuç olarak, bu seneyi hasarsýz ya da en az hasarla
atlatmamýz þart.
2010 yýlýnýn baþýnda ayakta kalan firmalar çok
güçlü ve pazar paylarýný artýrmýþ olarak çýkacaklardýr.
Sanayici olarak yapacaðýmýz iþ þirketlerimizde akýlcý
bir yeniden yapýlanmaya gitmek ve asgari olarak
tezgâhlarýmýzýn iþler durumda olmasýný saðlamaktýr.
Devamýnda ise imalat gücümüzü rekabetçi üretim
teknikleri ve teknoloji ile donatýp, kalitemizi yükseltmenin
yollarýný aramak ve bulmak zorundayýz.
Bunu baþardýðýmýz zaman hem bugünkü küresel
mali krizin yaralarýný sarmýþ hem de muhtemel gelecek
krizleri aþmýþ olacaðýz.
Bayramlarýn, millî ve dinî duygularýn, inanýþlarýn
güçlenmesi, toplumun birlik ve beraberliðinin
saðlanmasýnda ve bunun bireylerin bilincinde yer
etmesinde büyük önemi vardýr. Dinî bayramlar,
akrabalar ve insanlar arasýnda kaynaþmanýn, dostluklarý
ve ahbaplýklarý ilerletmenin; dargýnlarý bir araya
getirmenin bir yolu olarak belli bir öneme sahip olduklarý
gibi, dinî his ve þuurun sosyal hayatta tazelenmesinin
de bir vesiledir.
Tüm iþ dünyasýnýn ve Ostim esnafýnýn bu mübarek
Kurban Bayramýný tebrik eder, hayýrlara vesile olmasýný
Yüce Rabbimden niyaz ederim.
ORSÝAD, önümüzdeki dönemde bölgemizin mesleki
sivil toplum örgütü olarak gerek ekonomik gerek sosyal
hayatýmýzýn dayanýþmayý gerektiren proje ve
aktivitelerinde daha güçlü olarak yerini alacak; sesini
duyuracaktýr.
Saygýlarýmla;
Özcan Ülgener
ORSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný
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10 KASIM

Atamýzý Saygýyla Anýyoruz

Atatürk'ün ilk hastalýk belirtisi 1937 yýlýnda ortaya
çýktý. 1938 yýlý baþlarýnda Yalova'da bulunduðu sýrada,
ciddî olarak hastalandý. Buradaki tedavi olumlu sonuç
verdi. Fakat tamamen iyileþmeden Ankara'ya yaptýðý
yorucu yolculuk, hastalýðýnýn artmasýna sebep oldu.
Bu tarihlerde Hatay sorununun gündemde olmasý
da onu yormaktaydý. Hasta olmasýna raðmen, Mersin
ve Adana'ya geziye çýktý. Kýzgýn güneþ altýnda askerî
birliklerimizi teftiþ edip tatbikat yaptýran Atatürk, çok
yorgun düþtü. Ülkü edindiði millî dava uðruna kendi
saðlýðýný hiçe saydý. Güney seyahati hastalýðýnýn
artmasýna sebep oldu. 26 Mayýs'ta Ankara'ya döndükten
sonra tedavi ve istirahat için Ýstanbul'a gitti. Doktorlar
tarafýndan, siroz hastalýðý teþhisi kondu. Deniz havasý
iyi geldiði için, Savarona Yatý'nda bir süre dinlendi. Bu
durumda bile ülke sorunlarýyla ilgilenmeye devam etti.
Ýstanbul'a gelen Romanya kralý ile görüþtü. Bakanlar
Kurulu toplantýsýna baþkanlýk etti. 4 Temmuz 1938'de
Hatay Antlaþmasý'nýn yürürlüðe girmesi Atatürk'ü çok
sevindirip moralini düzeltti.
Temmuz sonlarýna kadar Savarona'da kalan
Atatürk'ün hastalýðý aðýrlaþýnca Dolmabahçe Sarayý'na
nakledildi. Fakat hastalýðý durmadan ilerliyordu. O'nun
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hastalýðýný duyan Türk halký, saðlýðýyla ilgili haberleri
heyecanla takip ediyor, bütün kalbiyle iyileþmesini
diliyordu. Hastalýðýnýn ciddiyetini kavrayarak 5 Eylül
1938'de vasiyetini yazýp servetinin büyük bir kýsmýný
Türk Tarih ve Türk Dil kurumlarýna baðýþladý.
Ekim ayý ortalarýnda durumu düzelir gibi oldu. Fakat,
çok arzuladýðý hâlde, Ankara'ya gelip cumhuriyetin on
beþinci yýl dönümü törenlerine katýlamadý. 29 Ekim
1938'de Kahraman Türk Ordusu'na yolladýðý mesaj,
Baþbakan Celâl Bayar tarafýndan okundu. "Zaferleri ve
mazisi insanlýk tarihi ile baþlayan, her zaman zaferlerle
beraber medeniyet nurlarýný taþýyan kahraman Türk
ordusu!" sözü ile Türk Ordusu'nun önemini belirtmiþtir.
Yine ayný mesajda "Türk vatanýnýn ve Türk'lük camiasýnýn
þan ve þerefini, dahilî ve harici her türlü tehlikelere karþý
korumaktan ibaret olan vazifeni, her an ifaya hazýr ve
amade olduðuna benim ve büyük ulusumuzun tam bir
inan ve itimadýmýz vardýr" diyerek Türk Ordusu'na olan
güvenini belirtmiþtir.
Atatürk 1 Kasým 1938'de Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nin açýlýþ töreninde de bulunamadý. Hazýrladýðý
açýlýþ nutkunu Baþbakan Celâl Bayar okudu. Atatürk bu
nutkunda ülkenin imarý, saðlýk hizmetleri ve ekonomi

10 KASIM

konularýndaki faaliyetleri açýkladý. Bundan baþka eðitim

Cenaze namazý 19 Kasým günü Prof. Þerafettin

ve kültür konularýna da temas edip gençliðin millî þuurlu

Yaltkaya tarafýndan kýldýrýldý. On iki generalin omzunda

ve modern kültürlü olarak yetiþmesi için Ýstanbul

sarayýn dýþ kapýsýna çýkarýlan tabut, top arabasýna

Üniversitesi'nin geliþtirilmesi, Ankara Üniversitesi'nin

konularak, Ýstanbul halkýnýn gözyaþlarý arasýnda Gülhane

tamamlanmasý ve Van Gölü civarýnda bir üniversitenin

Parký'na götürüldü. Buradan bir torpido ile Yavuz zýrhlýsýna

kurulmasý için çalýþmalarýn yapýldýðýný belirtti. Türk Tarih

nakledildi. Büyük Ada açýklarýna kadar, donanmamýz

ve Türk Dil kurumlarýnýn çalýþmalarýndan duyduðu

ve törene katýlmak için gelmiþ olan yabancý gemilerin

memnuniyeti açýkladý. Ayrýca Türk gençliðinin kültürde

eþlik ettiði Yavuz zýrhlýsý cenazeyi Ýzmit'e getirdi. Burada

olduðu gibi spor sahasýnda da idealine ulaþtýrýlmasý için

Yavuz zýrhlýsýndan alýnan cenaze, özel bir trene kondu.

Beden Terbiyesi Kanunu'nun uygulamaya konulmasýndan

Atalarýna son saygý görevlerini yapmak üzere toplanan

duyduðu memnuniyeti belirtti.

halkýn kalbinde derin bir

Atatürk, ölümüne kadar

üzüntü býrakarak Ankara'ya

memleket meselelerinden bir

getirilmek üzere hareket

an olsun uzak kalmamýþtý.

edildi. Atatürk'ün vefatý üzerine

Atatürk'ün hastalýðý tekrar

cumhurbaþkaný seçilen Ýsmet

þiddetlendi. 8 Kasýmda

Ýnönü, Türkiye Büyük Millet

saðlýðýyla ilgili raporlar

Meclisi Baþkaný, bakanlar,

yayýmlanmaya baþlandý.

Genelkurmay Baþkaný,

Bütün memleketi tekrar derin

milletvekilleri ile ordu ve devlet

bir üzüntü kapladý. Her

ileri gelenleri tarafýndan

Türk'ün kalbi onun kurtulmasý

karþýlanan cenaze, Türkiye

dileðiyle çarpýyordu. Ancak,

Büyük Mîllet Meclisi önünde

kurtarýlmasý için gösterilen

hazýrlanan katafalka kondu.

çabalar sonuç vermedi ve

Ankara halký da onun

korkulan oldu. Dolmabahçe

cenazesi önünden saygýyla

Sarayý'nda 10 Kasým 1938

geçerek son görevini yaptý.

sabahý saat dokuzu beþ geçe,

21 Kasým 1938 Pazartesi

insan için deðiþmez kanun,

günü, sivil ve askerî yöneticiler

hükmünü uyguladý. Mustafa

ile yabancý devlet temsilcilerinin

Kemal Atatürk aramýzdan ayrýldý.

hazýr bulunduðu ve on binlerce insanýn katýldýðý büyük

Bu kara haberle, yalnýz Türk milleti deðil, bütün

bir tören yapýldý. Daha sonra Atatürk'ün tabutu katafalkta

dünya yasa büründü. Büyük, küçük bütün devletler onun

alýnarak. Etnografya Müzesinde hazýrlanan geçici kabre

cenaze töreninde bulunmak üzere temsilciler göndererek,

kondu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna karþý duyduklarý

Türk milleti daha sonra, bu büyük insana lâyýk,

derin saygýyý belirten mesajlar gönderdiler.

Ankara Rasattepe'de bir Anýtkabir yaptýrdý. 10 Kasým

16 Kasým günü Atatürk'ün tabutu, Dolmabahçe

1953'te Etnografya Müzesinden alýnan Atatürk'ün naaþý

Sarayý'nýn büyük tören salonunda katafalka konuldu.

Anýtkabir'e getirildi. Burada yurdun her ilinden getirilmiþ

Üç gün üç gece, gözü yaþlý bir insan seli ulu önderine

olan vatan topraklan ile hazýrlanan ebedî istirahatgâhýna

karþý duyduðu saygý, minnet ve baðlýlýðýný ifade etti.

yerleþtirildi.
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MAKALE

Ahilik Haftasý Ostimde Kutlandý

22'inci Ahilik Haftasý kutlamalarý Ostim'de Mesleki
Eðitim Merkezi'nde Yenimahalle Kaymakamý Kenan
Çiftçi, Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi Yaþar,
Ostim Yönetim Kurulu Baþkaný Orhan Aydýn, Ostim
Çýraklýk Eðitim ve Öðretim Vakfý Mütevelli Heyeti
Baþkaný Ýbrahim Karakoç, ORSÝAD Yönetim Kurulu
Baþkaný Özcan Ülgener ve bölgedeki sivil toplum
kuruluþ temsilcileri ile öðrencilerin katýldýðý törenle
kutlandý.
Ahilik Haftasý kutlama töreninin açýlýþ konuþmasýný
Ostim Mesleki Eðitim Merkezi Müdürü Bayram
Kocaman yaptý. Daha sonra Ahilik geleneði ve mesleki
eðitim üzerine söz alanlarýn konuþmalarýný takiben
çeþitli halk oyunu gösterileri yapýldý. Törene katýlan
protokol mensuplarý günün anýsýna Ahi Evran'ýn okul
bahçesindeki anýtý önünde birlikte hatýra fotoðrafý
çektirdiler.
AHÝLÝK NEDÝR?
Ahilik, 13. yüzyýlda Anadolu'da ortaya çýkan bir
esnaf örgütüdür. Adýnýn, kardeþim anlamýna gelen
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Arapça "ahi" ya da eli açýk, yiðit anlamýndaki Türkçe
"aký" sözcüðünden türediði ilerisürülür. Ortaçað Ýslam
Devletleri'ndeki meslek birlikleri olan fütüvvet örgütüne
büyük ölçüde benzer. Ahilerin kendilerine özgü giyim
kuþamlarý vardý. Sýrtlarýna hýrka, baþlarýna tepesine
beyaz bez baðlanmýþ külah giyerlerdi. Ahilik esnaf
ve zanaatçýlarý bir araya getiren bir meslek örgütü
olmanýn dýþýnda, siyasi etkiye de sahipti. Nitekim
ahiler Osmanlý Devleti'nin kuruluþunda önemli rol
oynadýlar. 15. yüzyýldan baþlayarak Osmanlýlarýn
merkezi yönetimi güçlendikçe, örgütün etkinliði
yalnýzca ekonomik alanda kýsýtlý kaldý.
Anadolu'da Ahilik'in kurucusu Ahi Evran'dýr. Ahi
Evran Azerbaycan'da doðdu. Çocukluðunu ve
gençliðini de orada geçirdi. 1205'ten sonra Anadolu'ya
gelerek Ahi örgütünü kurdu. Ahilik'i, birlikte ibadet
ettikleri ve tören düzenledikleri yer olan tekkelere ve
zaviyelere baðlayarak güçlendirdi. Sonunda Kýrþehir'e
yerleþti. Bu kentteki Ahi Evran Zaviyesi de Ahilik'in
merkezi durumuna geldi. Ahi Evran, bütün zanaatlarýn
"pir"i ya da kurucusu sayýlýr.

MAKALE

Ahilik, Anadolu'da Türkmenlerin yaþadýðý bütün
kent, kasaba ve köylere yayýlmýþtý. Bir zanaat dalýnda
çalýþmak isteyen herkes o zanaatýn Ahi birliðine
katýlmak zorundaydý. Her kentte zanaat dalý sayýsý
kadar Ahi zaviyesi bulunurdu. Her zanaat dalýnda
en dürüst ve en saygýn usta Ahi zaviyesinin baþkaný
olurdu. Zaviye baþkaný "Ahi" adýyla anýlýrdý. "Server"
adý verilen yiðitbaþý ise birliðin Ahi'den sonra gelen
yöneticisiydi. Yiðitbaþý esnaf birliðinin düzenini ve
güvenliðini saðlardý. Kentin ekonomik yaþamýnda en
önemli yeri olan birliðin þeyhi Ahi Baba seçilirdi. "Ahi
Baba" bütün Ahilerin baþkaný sayýlýrdý. Ahi Baba'nýn
atanmasý, çýraklýktan kalfalýða, kalfalýktan ustalýða
yükselme törenleri Ahi Evran zaviyesi þeyhlerinin
izniyle yapýlýrdý.
"Fityan" denen genç çýraklar evleninceye kadar
zaviyelerde yaþarlardý. Fityanlar, kazandýklarý parayý
zaviyeye verirlerdi. Bu para zaviyenin giderleri ve
ortak sofra için harcanýrdý. Zaviyeler ayný zamanda
genç Ahilerin eðitildiði yerdi. Burada okuma yazma
öðretilir, çeþitli konularýn yaný sýra ok atma, kýlýç ve
silah kullanma eðitimi verilirdi. Bu zaviyenin þeyhleri
ya da onlarýn "halife" denen yardýmcýlarý her yýl
zaviyeleri denetlemek amacýyla Anadolu'yu
dolaþýrlardý. Bu sýrada Ahi birlikleri arasýndaki
anlaþmazlýklarý çözer, meslekte yükselme törenlerini
yönetirlerdi.
Her esnaf birliði kendi alanýndaki zanaatçýlarý
denetlerdi. Birliðe baðlý dükkân ya da atölye sayýsý
birliðin izniyle artýrýlabilirdi. Her dükkânda tek bir
usta bulunurdu. Üretim belirli kurallara göre yapýlýrdý.
Mallarda bir fiyat uygulanýr, bozuk ya da pahalý mal
satanlar meslekten atýlýrdý. Geleneðe göre bir Ahi
kendi emeðiyle geçinmeli, cömert, alçakgönüllü ve
namuslu olmalý, mal mülk hýrsýna kapýlmamalýydý.
Bir zanaata girmek isteyenler önce çýrak olarak
iþe baþlar ve iþin inceliklerini öðrenirdi. Ahilik'e kabul
edilme töreninde önce tuzlu su içilir, þedd kuþanýlýr
(bele kuþak baðlanýr) ve þalvar giyilirdi. Tuzlu su
bilgiyi, þedd kuþanma yiðitliðe ve hizmete hazýrlýðý,
þalvar namusu simgelerdi. Ahilik'e girenler, "yol
kardeþi" denen iki kalfa ile "yol atasý" denen bir
ustadan meslek eðitimi alýrdý. Ustasýnýn yanýnda
yýllarca zanaatýn inceliklerini öðrenerek "piþen" çýrak,
gene ustasýnýn izniyle kalfalýða geçerdi. Kalfalýk

süresini doldurup ustalýk becerisini kazanýnca da
büyük bir törenle ustalýða yükselirdi. Ýlkbaharda
düzenlenen bu törenlere bütün esnafýn katýlýrdý.
Sonunda usta olmaya hak kazananlara Ahilik
törelerine göre peþtemal baðlanýrdý.
Ahiler Anadolu'da yalnýz ekonomide deðil siyasal
alanda da etkili olmuþlardýr. Rum halkýn oturduðu
kent ve kasabalardaki ticaret hayatýnýn denetim altýna
alýnmasýnda, Rumlarýn Türk kültürünü ve yaþam
biçimini benimsemesinde Ahi esnaf örgütü büyük rol
oynamýþtýr. Bizans'tan yeni alýnan kentlerde Türkler
Ahi örgütünü kurmuþlar, ticari etkinliklerin Rumlardan
Türklere geçmesini saðlamýþlardýr. Anadolu'nun Ýlhanlý
istilasýna uðradýðý karýþýklýk dönemlerinde Ahi esnaf
örgütleri kentlerde düzeni ve güvenliði de
saðlamýþlardýr.
Ahilerin Osmanlý Devleti'nin kuruluþunda da büyük
rolü olmuþtur. Osman Bey'in kayýnpederi Ahi Þeyhi
Edebalý Osmanlý Beyliði'ne büyük destek saðlamýþtýr.
Osmanlý hanedanýna baðlý birçok kiþi de Ahi örgütleri
içinde yer almýþtýr. Ayrýca Ahi þeyhleri savaþ sýrasýnda
orduya asker verirlerdi. Osmanlý ordusundaki ilk
piyade askerlerinin Ahi giysileri giymesi ve Yeniçerilerin
baþlýklarýnýn Ahilerden alýnmasý bu örgütün etkisini
göstermektedir.
Ahi olmak için olumlu ve olumsuz 7 þartý
yerine getirmek lazýmdýr:
1. Hasislik kapýsýný baðlamak ve lutuf kapýsýný
açmak.
2. Kahýr ve zulüm kapýsýný baðlamak, hilm ve
mülayemeti açmak.
3. Hýrsý baðlamak, kanaat ve rýzayý açmak.
4. Tokluk ve lezzeti baðlamak, açlýk ve riyazeti
açmak.
5. Halktan yana kapýsýný baðlamak, Haktan yana
kapýsýný açmak.
6. Herze ve hezeyaný baðlamak, marifeti açmak.
7. Yalan kapýsýný baðlamak, doðruluk kapýsýný
açmak.
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ORSÝAD Yönetim Kurulunun Bakan KAVAFý Ziyareti

1. Türkiye'de kadýn giriþimciliðine destek vermek
amacýyla "Kadýn Giriþimci Destek Paketi"
uygulamalarýnýn ve KOSGEB bünyesindeki 'Ýmalatçý
Esnaf ve Sanatkâr Destek Programý' hakkýnda
uygulamalarýn nasýl çalýþtýðýný bize anlatabilir
misiniz?
Kadýn giriþimciliði, ülkelerin ekonomik ve sosyal
kalkýnmasýna hizmet eden temel faktörlerden biridir.
Ülkemizin en üst politika dokümaný olan 9. Kalkýnma
Planý'nda kadýnlarýn; iþ bulma, giriþimcilik eðitimleri ve
aktif iþgücü programlarýna katýlýmlarýnýn saðlanmasýna
iliþkin tedbirler yer almaktadýr. Bu tedbirlerin hayata
geçirilmesi konusunda sorumlu ve ilgili kurumlar tarafýndan
projeler ve çalýþmalar yürütülmektedir. Politika oluþturma,
eðitim ve finansal destek saðlama düzeyinde kadýn
giriþimciliðinin teþvik edilmesi amacýyla yürütülen
çalýþmalar arasýnda þunlar yer almaktadýr:
2008-2012 Stratejik Planý'nda "Kadýnýn ekonomik
hayata katýlýmýnýn artýrýlmasý" konusundaki stratejiler
arasýnda "kadýn istihdamý ve giriþimciliðinin desteklenmesi
ve teþvik edilmesi" hususu yer almaktadýr. Bu kapsamda;
Bakanlýðým bünyesinde, Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü'nün koordinasyonu ile kamu kurum ve
kuruluþlarý, üniversite ve sivil toplum örgütleri
temsilcilerinden "Kadýnýn Statüsü Danýþma Kurulu"
oluþturulmuþtur. Kurul'un toplantýlarýnda kadýn istihdamýnýn
artýrýlmasý ve kadýn giriþimciliðinin desteklenmesi amacýyla
yasal ve idari konularda kararlar alýnmýþtýr. Bu kararlarýn
gerçekleþtirilmesi durumu izlenmektedir.
Yine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði bünyesinde
Kadýn Giriþimciler Kurulu kurulmuþtur. Kadýnýn Statüsü
Genel Müdürlüðü bu Kurul'un üyesidir. Kurul'un temel
iþlevi; Kadýn giriþimciliðinin teþvik edilmesi ve
desteklenmesi, kadýn giriþimciliði konusundaki engellerin
aþýlmasýdýr. Kurul, 73 ilde "Ýl kadýn Giriþimciler Kurulu"
oluþturarak örgütlenmiþtir.
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliþtirme ve
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Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB), kadýn
giriþimciliðinin eðitim ve finansal açýdan desteklenmesi
konusunda çalýþmalarý, projeleri olan önemli bir
kuruluþumuzdur. "Ýþ Merkezleri Yoluyla Kadýn
Giriþimciliðinin Desteklenmesi Projesi" kapsamýnda 4
yerde açýlan "Kadýn Ýþ Geliþtirme Merkezleri (KÝÞGEM)"nde
kendi iþlerini kurmak isteyen kadýn giriþimcilere baþlangýç
desteði verilmektedir.
KOSGEB tarafýndan Aðustos 2008'de baþlatýlan
"Ýmalatçý Esnaf ve Sanatkâr Ýþletme Destek Programý
(Cansuyu Kredisi)" ile imalatçý esnaf ve sanatkârlara "0"
faizli azami 25 bin TL tutarýnda, kadýn giriþimciler için
30 bin liraya kadar olan finansal desteðin de önemli
bir uygulama olduðunu belirtmek gerekir. Bu program
kapsamýnda 513 kadýn giriþimci için toplam 14.974.000
TL tutarýnda kredi kullandýrýlmýþtýr.
Bunun yaný sýra KOSGEB veri tabanýna kayýtlý
iþletmelere uygun koþullarda finansal destek saðlanarak;
iþletme sermayesi ile rekabet gücünün artýrýlmasý ve
mevcut yapýlarýn daha iyi þartlarda devam ettirilmesi,
üretim maliyetlerindeki finansman yüklerinin azaltýlmasý,
yeni yatýrým, üretim ve istihdam oluþturulmasýný saðlamak
hedeflenmiþtir. "Ýstihdam Endeksli Ýmalatçý Esnaf Sanatkâr
ve KOBÝ Destek Kredisi" programý kapsamýnda, imalatçý
esnaf ve sanatkâr baþýna 25.000 TL'ye kadar olan
kredinin faizi KOSGEB tarafýndan karþýlanmýþ, esnaf ve
sanatkâr kadýn giriþimcilere pozitif ayrýmcýlýk yapýlarak
iþletme baþýna 30.000 TL'ye kadar kredi kullandýrýlmýþtýr.
Bu program kapsamýnda 307 kadýn giriþimci için toplam
9.632.000 TL tutarýnda kredi onaylanmýþtýr.
Ayrýca KOSGEB, esnaf ve sanatkâr tüm KOBÝ'lere
yönelik "Yeni Kredi Destek Paketi" kapsamýnda ilk üç ay
ödemesiz, iþletme baþýna üst limiti 25 bin TL tutarýnda,
þahýs iþletmelerinde; iþletme sahibinin kadýn giriþimci
olmasý halinde ise iþletme baþýna üst limiti 30 bin TL
tutarýnda kredi saðlayacaktýr. Kredi faizinin %75'i
KOSGEB, %25'i krediyi kullanan tarafýndan ödenecektir.
Önemli meslek kuruluþlarýmýzdan biri de Türkiye
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK)'dir. TESK
tarafýndan Avrupa Birliði'nin mali desteði ile Kadýn
Giriþimciliðini Destekleme Projesi yürütülmüþtür. Proje,
25 ilde Esnaf ve Sanatkâr Odalarý Birliði vasýtasý ile
yürütülmüþtür. Türkiye'deki kadýn giriþimcilerin yaklaþýk
%20'sini temsil eden TESK, proje ile kadýn giriþimcilerin
sayýsýný arttýrmanýn yaný sýra, mevcut kadýn esnaf ve
sanatkârlara iþ geliþtirme desteði vermeyi hedeflemiþtir.
Proje kapsamýnda; Genel Giriþimcilik Eðitimleri yaný
sýra 9 farklý konuda eðitimler verilmiþ, 6300 kadýn
giriþimcilik eðitimlerinden, 3000'e yakýn kadýn da
danýþmanlýk hizmetlerinden faydalanmýþlardýr.
Kadýn giriþimciliðinin teþviki ve geliþtirilmesi
konusunda son dönemde büyük ilerlemeler kaydettik,
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gerekli tüm yasal düzenlemeleri gerçekleþtirdik. Bu
çalýþmalarýn toplumun tüm katmanlarýna yayýlmasý ve
yansýma bulmasý için de gerek eðitimler, gerekse
toplumsal yapýnýn içinde aktif olan kamu ve özel tüm
kuruluþlarla iþbirliði yapma noktasýnda da
çalýþmalarýmýza yoðun biçimde devam etmekteyiz.
2. Cinsiyet eþitliði ve kadýnýn güçlendirilmesi
kapsamýnda eþit eðitim anlayýþýnýn aile yapýsýný da
güçlendirecek olmasý bu konudaki hareketin
toplumsal bir eyleme dönüþmesi için nasýl bir
düzenleme getirilecek?
Eðitim bir insan hakkýdýr. Eðitime eriþimde cinsiyetlere
eþit haklarýn tanýnmasý ve ailenin refahý, eðitimde cinsiyet
eþitliðine iliþkin ilk adýmdýr.
Eðitim alanýnda tüm dünyada yaþanan hýzlý
geliþmelere raðmen, dünyanýn pek çok bölgesinde
kadýnlarýn eðitimi konusu hala önemli bir sorun alanýdýr.
Oysa kadýnýn eðitilmesi, kendi geliþimine ve ekonomik
iyileþmesine yapacaðý katký, dünya ile bütünleþme
sürecinde kadýnýn aktif katýlýmýný kolaylaþtýrýrken, çocuk
yetiþtirme ve aile refahý gibi temel toplumsal gereklilikler
için de önemli kazanýmlara imkân saðlayacaktýr.
Bu baðlamda kýz çocuklarýmýzýn ve kadýnlarýn
eðitimine büyük önem vermekteyiz. Yasal anlamda kýz
ve erkek çocuklarýmýzýn eðitime eþit olarak katýlmalarýnýn
önünde bir engel bulunmamaktadýr. Ülkemizde, eðitim
alanýnda kadýn erkek eþitliðini saðlamak amacýyla ilgili
tüm taraflarýn katýlýmýyla birçok faaliyeti gerçekleþtirdik.
Kýz çocuklarýnýn ilköðretime kayýt ve devamlarýný
saðlamak amacýyla MEB tarafýndan yatýlý ilköðretim
bölge okullarýnýn (YÝBO) sayýsý ve okullardaki kýz öðrenci
kontenjaný artýrýlmýþ ve "Taþýmalý Ýlköðretim Uygulamasý"
yürütülmüþtür.
Ayrýca, uluslararasý kuruluþlar, özel sektör ve sivil
toplum kuruluþlarýnýn iþbirliði ile yürütülen "Haydi Kýzlar
Okula", "Baba Beni Okula Gönder" gibi kampanyalar
ve "Temel Eðitime Destek Projesi" gibi projeler ile
ilköðretimde kýz çocuklarýnýn okullulaþma oranlarý
arttýrýlmýþ ve altyapý güçlendirilmiþtir. Türkiye'nin hedefi
ilköðretimde ve ortaöðretimde %100 okullulaþma oranýný
saðlamaktýr.
Türkiye taraf olduðu uluslararasý sözleþmeler ve
çekincesiz kabul ettiði uluslararasý belgelerde kadýn
okuryazarlýðýný yüzde 100 olarak gerçekleþtirmeyi taahhüt
etmiþtir. Bu çerçevede 2008 yýlýnda baþlayan "Ana Kýz
Okuldayýz Kampanyasý" ile kadýn okumaz-yazmazlýðýnýn
azaltýlmasý hedeflenmektedir. Bu kampanya 2013 yýlýna
kadar yürütülecektir.
Ayrýca eðitim kaynaklarýnýn kadýn ve erkeklerin
geleneksel olmayan imajlarýný yaydýðý eðitici ve
sosyalleþtirici ortam oluþturmak için, Milli Eðitim Bakanlýðý
tarafýndan, toplumsal cinsiyete önyargýlý olan eðitim
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materyallerinin cinsiyetçi öðelerden ayýklanmasý için
çalýþma baþlatýlarak, ders kitaplarýndan ayrýmcýlýk içeren
resim, ifade ve benzeri tüm öðelerin çýkarýlmasý
çalýþmalarý devam etmektedir.
Toplumsal cinsiyet eþitliðinin yaygýnlaþtýrýlmasý ve
kadýna yönelik þiddetin önlenmesinde, yasal çerçevenin
uygulamalara yansýtýlmasýnýn en önemli araçlarýndan
biri toplumda zihniyet dönüþümünün gerçekleþtirilmesidir.
Zihniyet dönüþümü ise ancak kamuoyu duyarlýlýðýnýn
ve farkýndalýðýnýn saðlanmasý ile mümkündür. Bu
kapsamda ülkemizde kadýn erkek eþitliði alanýnda
yaþanan sorunlar, nedenleri ve sonuçlarýnýn yaný sýra
çözüm yollarý konularýnda kamu kurum/kuruluþlarýnda
çalýþan yöneticiler ile bilgi ve deneyim paylaþýmýnda
bulunmak, çalýþmalarýna toplumsal cinsiyet perspektifini
yerleþtirmelerine yönelik farkýndalýk yaratmak, duyarlýk
kazandýrmak amacýyla çeþitli çalýþmalar yürütülmektedir.
"Toplumsal Cinsiyet Eþitliði Ulusal Eylem Planý"nýn
(2008-2013) tedbirleri kapsamýnda, Milli Eðitim Bakanlýðý
tarafýndan düzenlenen "Ulusal ve Uluslararasý Standartlar
Kursu"na "Kadýn-Erkek Eþitliði ve Toplumsal Cinsiyet
Eþitliði Eðitimleri" dâhil edilmiþtir, eðitimler devam
etmektedir.
Ayrýca, hâkim ve savcýlara, emniyet görevlilerine,
saðlýk personeline, din görevlilerine ve geleceðin medya
profesyonelleri olan Ýletiþim Fakültesi öðrencilerine
yönelik toplumsal cinsiyet eþitliði eðitimleri de
verilmektedir.
Bu çalýþmalarla, eðitimde cinsiyet eþitliðine yönelik
olarak kamuoyunda bir farkýndalýk ve bilinç yaratmak,
böylece toplumsal bir dalga yakalamayý hedeflemekteyiz.
3. Engellilerin topluma yük deðil, katký veren
kiþiler haline gelmesini ve özürlülerin ayrýmcýlýða
maruz kalmadan fýrsat eþitliðinden yararlanan,
haklarýný kullanabilen kiþiler olmasýný saðlamak
yönündeki çalýþmalarýnýz hakkýnda bilgi almak
isteriz.
Ülkemizde son yýllarda özürlülerin ayrýmcýlýða maruz
kalmadan hak temelli bir anlayýþla toplumsal yaþama
katýlýmlarýný saðlamak amacýyla pek çok adým atýlmýþtýr.
Atýlan bu adýmlar oldukça önemlidir. Sosyal haklar
eksenli özürlüler politikasýnýn gereði olarak; temel insan
haklarýna saygýlý, fýrsat eþitliðine dayalý, her türlü
ayrýmcýlýktan uzak, özürlülerin toplumsal yaþama tam
ve eþit katýlýmlarýný saðlamaya yönelik hükümleri
kapsayan 5378 sayýlý "Özürlüler ve Bazý Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý
Hakkýnda Kanun" 07.07.2005 tarihinde yürürlüðe
girmiþtir. Özürlüler Kanunu'nun yürürlüðe girmesi
ülkemizde özürlülük açýsýndan bir dönüm noktasýdýr. Bu
baðlamda Özürlüler kanunu gereðince çýkarýlan ikincil
mevzuat, Kanunun uygulanmasý konusunda yol gösterici
olmuþtur.
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Özürlüler Kanunu, özürlülüðün önlenmesi, özürlülerin
saðlýk, eðitim, rehabilitasyon, istihdam, bakým ve sosyal
güvenliðine iliþkin sorunlarýnýn çözümü ile her bakýmdan
geliþmelerini ve önlerindeki engelleri kaldýrmayý
saðlayacak tedbirleri alarak topluma katýlýmlarýný
saðlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonunu
amaçlamaktadýr. Kanun, alanda ihtiyaç duyulan tanýmlarý
literatüre kazandýrmýþtýr. Böylece uygulamada ortaya
çýkan yanlýþ ya da eksik yorum sorunlarý çözüme
kavuþturulmuþ, büyük ölçüde dil birliði saðlanmýþtýr.
Kanun, insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlýðý
temelinde, özürlülerin ve özürlülüðün her tür istismarýna
ve özürlüler aleyhine her türlü ayrýmcýlýða karþý
mücadeleye yönelik politikalar geliþtirme, alýnacak karar
ve verilecek hizmetlerde özürlünün, ailesinin ve gönüllü
kuruluþlarýn katýlýmcý olmasýnýn saðlanmasý ve özürlüye
sunulacak hizmetlerde aile bütünlüðünün korunmasý
ilkelerini esas almaktadýr.
Ülkemizde özürlülerin yukarýda deðinilen mevzuat
düzenlemeleri çerçevesinde yasal güvence altýna alýnmýþ
temel sosyal ve ekonomik haklarý þu þekilde özetlenebilir:
Ýstihdam: Özürlülerin istihdam edilmelerini
kolaylaþtýrmak için ülkemizde uygulanan yöntem, kota
ve teþvik sisteminin birlikte uygulanmasýdýr. Bu anlamda
Ýþ Kanunu gereðince, 50 ve daha fazla iþçi çalýþan kamu
sektörü iþyerleri en az %4, özel sektör iþyerleri en az %3
ve kamu kurum ve kuruluþlarý, dolu kadro sayýsýnýn %3'ü
oranýnda özürlü istihdam etmekle yükümlüdür. Ayrýca,
"özürlü sigortalýlarýn, prime esas kazanç alt sýnýrý
üzerinden hesaplanan sigorta primine ait iþveren
hisselerinin tamamý, kontenjan fazlasý özürlü çalýþtýran,
yükümlü olmadýklarý halde özürlü çalýþtýran iþverenlerin
bu þekilde çalýþtýrdýklarý her bir özürlü için prime esas
kazanç alt sýnýrý üzerinden hesaplanan sigorta primine
ait iþveren hisselerinin yüzde ellisinin Hazinece
karþýlanmasý" uygulamasýyla özürlülerin istihdamýnýn
teþviki saðlanmaktadýr.
Özürlüler Kanunu'nda özürlülerin hiçbir gerekçeyle
eðitim almasýnýn engellenemeyeceði, özürlü çocuklara,
gençlere ve yetiþkinlere, özel durumlarý ve farklýlýklarý
dikkate alýnarak, bütünleþtirilmiþ ortamlarda ve özürlü
olmayanlarla eþit eðitim imkâný saðlanacaðý belirtilmiþtir.
Bu hükümle, eðitim hakkýnýn Kanunda en sýký korunan
haklardan biri olma niteliðini kazandýðý görülmektedir.
Özürlüler Kanunu ile özel eðitim hizmetlerinin sunumu
tek bir çatý altýnda toplanmýþ ve sosyal güvencesi olsun
olmasýn tüm özel eðitime gereksinimi olan bireylerin
eðitim hizmetlerinden yararlanmasý saðlanmýþtýr. Buna
göre, tüm özürlü bireylerin özel eðitim giderlerinin, her
yýl Bütçe Uygulama Talimatý ile belirlenen kýsmý Milli
Eðitim Bakanlýðý tarafýndan karþýlanmaktadýr.
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Özürlüler Kanunu gereðince eðitim konusunda
getirilen önemli bir düzenleme de, yüksek öðrenim
gören özürlü bireylere iliþkindir. Bu çerçevede, yüksek
öðrenim gören özürlü öðrencilerin öðrenim hayatlarýný
kolaylaþtýrmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde
düzenlemeler yapmak üzere üniversitelerde "Özürlüler
Danýþma ve Koordinasyon Birimi" oluþturulmuþtur.
Ayrýca Özürlüler Kanunu ile Katma Deðer Vergisi
Kanunu'na eklenen düzenlemede, özürlülerin eðitimleri,
meslekleri, günlük yaþamlarý için özel olarak üretilmiþ
her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarýnýn
katma deðer vergisi istisnasýna tabi olacaðý hüküm
altýna alýnmýþtýr.
Saðlýk hakký, sosyal ve ekonomik haklar arasýnda
oldukça önemli bir yere sahiptir. Devlet kiþilerin saðlýk
hakkýndan yararlanmalarý açýsýndan gerekli tedbirleri
almakla yükümlüdür.
Sosyal güvencesi olan özürlülerin tedavi, muayene,
ilaç, tetkik ve ortez-protez ihtiyaçlarý, baðlý olduklarý
sosyal güvenlik kuruluþu tarafýndan, ortez ve protezlerin
sosyal güvenlik kuruluþlarý tarafýndan karþýlanmayan
kýsmý ise Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarýnca
karþýlanmaktadýr.
Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluþunun güvencesi
altýnda olmayan ve yeterli ödeme gücü bulunmayan
özürlüler yeþil kart uygulamasýndan faydalanmaktadýrlar.
Bu kapsamda tedavi, muayene, ilaç, tetkik ve ortezprotez ihtiyaçlarý temin edilmektedir.
Yoksulluk ve özürlülük olgularýnýn her biri yaþamsal
zorluklarý içermekte, kiþilerin toplumsal yaþama katýlýmý
önünde büyük engel oluþturmaktadýr. Bu iki olgunun
birlikte yaþanmasý durumu ise çift dezavantajlýlýk
yaratmakta olup, yoksulluðun daha da derinleþmesine
sebep olmaktadýr. Dolayýsýyla toplumsal eþitliði saðlamak
adýna herhangi bir geliri ve sosyal güvencesi olmayan
yoksul özürlülerin karþýlýksýz devlet transferleriyle
desteklenmesi sosyal devletin önemli bir yükümlülüðü
olarak görülmektedir.
Ülkemizde primli sisteminin dýþýnda kalan ve ilgili
kanunlarda belirtilen muhtaçlýk kriterlerine uyanlara
karþýlýksýz olarak verilen ayni-nakdi yardýmlar söz
konusudur.
Özürlülerin sosyal ve kültürel haklardan ücretsiz veya
indirimli yararlanmalarý, toplumsal yaþama katýlýmlarý
için maddi yetersizliklerini bir ölçüde azaltmak amacýyla
özürlü bireylere çeþitli indirimler uygulanmaktadýr.
Örneðin Karayolu Taþýma Yönetmeliði'nde deðiþikliðe
giderek, engelli bireylerin karayolu ulaþtýrma araçlarýndan
indirimli olarak yararlanabilmesi için özürlülük oraný
yüzde 60'tan yüzde 40'a düþürülmüþtür.
Birleþmiþ Milletler Özürlü Kiþilerin Haklarýna Ýliþkin
Sözleþme ve ekindeki ihtiyari protokol 13 Aralýk 2006

RÖPORTAJ

tarihinde Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu'nda kabul
edilmiþ ve 30 Mart 2007 tarihinden itibaren imzaya
açýlmýþtýr. Ülkemiz tarafýndan ayný tarihte imzalanmýþtýr.
3 Aralýk 2008 tarihinde de TBMM tarafýndan oy birliði
ile onaylanmýþtýr. Bu da özürlü haklarýnda devrim
niteliðindeki çok önemli bir geliþmedir.
Halen, Ulusal Özürlüler Veritabaný, Engelsiz Türkiye
Projesi, Örnek Engelsiz Kent Projesi, Mesleki Eðitim
Projeleri, Ulusal Yenidoðan Ýþitme Taramasý Projesi, Özel
Eðitime Gereksinim Duyan Öðrencilerin Okullara
Eriþiminin Saðlanmasý Ýçin Ücretsiz Taþýnmasý Projesi,
Örnek Engelsiz Öðrenci Yurdu Projesi, Devlet Tiyatrolarý
Genel Müdürlüðü ile iþbirliði, Özürlüler Yüksek Kurulu
çalýþmalarýmýz devam etmektedir.
Sosyal devlet, tüm toplumsal kesimlerin özellikle de
dezavantajlýlýk yaþayan toplumsal kesimlerin sosyal ve
ekonomik haklardan tam ve eþit ölçüde yararlanmasý
açýsýndan gerekli tüm tedbirleri almak yükümlülüðündedir.
Özürlüler, toplumun diðer kesimlerine göre toplumsal
engellenmiþliði ve yaþam zorluklarý daha fazla olan bir
toplumsal kesimi oluþturmaktadýr.
Ülkemizde son yýllarda özürlülerin ayrýmcýlýða maruz
kalmadan, fýrsat eþitliði temelinde toplumsal yaþama tam
olarak katýlýmýný hedefleyen yasal ve uygulamaya yönelik
önemli adýmlar atýlmýþtýr. Bundan sonraki süreçte yapýlacak
çalýþmalarýn, uygulamada yaþanan aksaklýklarýn ortadan
kaldýrýlmasýný giderir biçimde var olan haklarýn
sürdürülebilirliðinin ve etkin korumasýnýn saðlanmasýna
ve bu haklarýn kapsamýnýn mümkün olduðunca
geliþtirilmesi temel hedefimizdir.
4. Çalýþan kadýnlarýn hayatlarýný kolaylaþtýrmaya
yönelik yeni düzenlemeler öngörüyor musunuz?
Özellikle kreþ konusunda tartýþmalar yaþanmýþtý,
bir düzenleme olacak mý?
Kadýnlarýn mali kaynaklara, sosyal korumaya ve sosyal
güvenliðe eriþimine dair ayrýmcýlýktan uzak politikalar
uygulamak zorunludur.
Ýstihdamda eþit eriþim ve eþit muamele, çocuk
büyütenlerin iþ yerindeki haklarý ve istihdamýn, sosyal
korumanýn ve sosyal diyaloðun saðlanmasý için gereklidir.
Çocuk sahibi kadýnýn iþ ve aile yaþamýnýn uzlaþtýrýlmasý
þarttýr. Bu baðlamda çalýþmalarýmýz tüm hýzýyla sürmektedir.
Çalýþan kadýnlarýn hayatlarýný kolaylaþtýrmaya yönelik
olarak doðum izinlerine ve çocuðu olan erkeklere de
ücretsiz izin verilmesini öngören Ebeveyn Ýzninin
oluþturulmasýna iliþkin olarak hazýrlanan, 657 sayýlý Devlet
Memurlarý Kanunu ve Ýþ Kanunu'nda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý Taslaðý, Türkiye Büyük
Millet Meclisi'ne gönderdik.
Kanun Tasarýsý, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Avrupa
Birliði Uyum Komisyonu'nda görüþülerek kabul edilmiþtir.
Kanun Tasarýsý, ilgili komisyonlarda görüþüldükten sonra
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Meclis Genel Kurulu gündemine alýnacak ve görüþülerek
kanunlaþtýrýlacaktýr.
Kanun tasarýsýnda ücretsiz doðum izin süreleri; doðum
yapan kadýn memura veya devlet memuru olan eþine
verilen doðum sonrasý mazeret izin sürelerinin bitimi
tarihinden itibaren bir yýllýk süre içerisinde on iki aya
kadar aylýksýz izin hakký saðlanmaktadýr. Bu haktan en
fazla iki yaþýnda bir çocuðun evlat edinilmesi halinde
çocuðun ana ve babasýnýn rýzasýnýn kesinleþtiði tarih veya
vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren kadýn
memur veya devlet memuru olan eþi de yararlanmaktadýr.
Bu süre eþlerin talebi halinde toplam aylýksýz izin süresini,
geçmeyecek þekilde birbirini izleyen iki dönem halinde
kullanýlabilir. Münferit olarak evlat edinme halinde çocuðun
ana ve babasýnýn rýzasýnýn kesinleþtiði tarih veya vesayet
dairelerinin izin verme tarihinden itibaren erkek ya da
kadýn memur da ayný izin hakkýndan yararlanmaktadýr.
Bu süre birbirini takip eden iki dönem halinde kullanýlabilir.
Kadýn çalýþan veya eþinin istekleri halinde bu izin on iki
aya kadar uzatýlabilir.
Ýsteði halinde kadýn iþçiye verilen on altý haftalýk
sürenin tamamlanmasýndan veya çoðul gebelik halinde
on sekiz haftanýn tamamlanmasýndan sonra veya en
fazla iki yaþýnda bir çocuðun evlat edinilmesi halinde
çocuðun ana ve babasýnýn rýzasýnýn kesinleþtiði tarih
veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren,
çocuðun bakýmý için kadýn iþçiye veya iþçi olan eþine
istekleri halinde, her biri için ayrý ayrý altý aya kadar
ücretsiz izin verilmektedir. Bu süre eþlerin talebi birbirini
izleyen iki dönem halinde kullanýlabilir. Eþlerin birlikte
izin talebi halinde öncelik kadýn iþçiye ait olup, eþler
izin sürelerini birbirine devredemez. Münferit olarak
evlat edinme amacýyla en fazla iki yaþýnda bir çocuðun
evlat edinilmesi halinde çocuðun ana ve babasýnýn
rýzasýnýn kesinleþtiði tarih veya vesayet dairelerinin izin
verme tarihinden itibaren erkek ya da kadýn iþçi de ayný
izin haklarýndan yararlanmaktadýr.
Süt izni ise, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Hakkýndaki
Kanuna göre 1 yaþýndan küçük çocuklarý olan kadýn
memurlar günde 1,5 saat süt izni kullanma hakkýna
sahiplerdir. Tasarý ile çocuðun doðum tarihinden itibaren
ilk altý ayda günde üç saat, ikinci altý ayda günde bir
buçuk saat süt izni verilmesi öngörülmektedir.
4857 sayýlý Ýþ Kanununa göre 1 yaþýndan küçük
çocuklarý olan kadýn iþçiye günde 1,5 saat süt izni
kullanma hakkýna sahiplerdir. Tasarý ile mevcut süt izin
süresi çocuðun doðum tarihinden itibaren ilk altý ayda
günde üç saat, ikinci altý ayda günde bir buçuk saat süt
izni getirilmektedir. Bu yasa ile çalýþan kadýnlarýn hayatý
büyük ölçüde kolaylaþacaktýr.
Röportaj: Murat Osman VANLI

TÜBÝTAK PROJELERI, HIBELER, DESTEKLER
VE ÇIKAR/ÇIKMAZ YOLLAR
Bora Güngören
bora@portakalteknoloji.com
Geçtiðimiz günlerde eposta gelen kutuma "kriz
varsa çare de var" diye bir eposta düþtü. Bir baktým
ki, ismi lazým deðil bir danýþmanlýk firmasý çeþitli
TÜBÝTAK destekleri, vb konularda "gelin size destek
alalým" diye mesaj yollamýþ. Elbette bu mesajý salt
bana yollamýþ deðil, tahminen Ýnternet üzerinden
harmanlanmýþ, bir kaç yüz bin ile bir kaç milyon
arasý deðiþen eposta adresine yollamýþtýr. Bu toplu
eposta gönderilerinin hikayesi daha farklý, uzunca
da ama kýsaca, bin kiþiden birisi okusa, on bin
kiþiden birisi yanýtlasa, gene kardýr diye yapýlýyor.
Benim ilgimi çeken nokta, TÜBÝTAK'ýn,
KOSGEB'in veya AB'nin vediði bazý desteklerin sanki
felaketlerdeki Kýzýlay yardýmlarý gibi tariflenmesi.
Bu tarifleme, iþin danýþmanlýðýný yaptýðýný iddia
eden kiþiler için "müþteri çekelim de nasýl çekersek
çekelim" anlayýþýna hizmet edebilir. Ama esas olarak
durum çok çok farklý.
ÖNCELIKLE BU DESTEKLER, HIBELER NEDIR
NE DEÐILDIR?
Bizde bir laf vardýr, "bayram deðil seyran deðil,
eniþtem beni neden öptü?" diye. Hiç bir kuruluþ da
bir baþkasýna boþ yere destek vermez. Bir amacý
vardýr. TÜBÝTAK ve KOSGEB için hükümetin /
devletin, Avrupa Birliði için de Avrupa
Komisyonu'nun bir "gündem"i var ki çeþitli destekler
tasarlanmýþ. Bu gündemi anlamadan, bu destekler
neden var diye düþünmeden destek almaya kalkýnca
genelde sonu hüsranla biten öyküler oluyor.
Öncelikle dönem dönem çýkartýlan, kampanya
usulü yapýlan "kredi saðlama", "teminat verme" türü
destekleri bura ayýrmak gerekli. Benim aklýmdaki
destekler, hibeler uzun süreli sürekli programlar
içinde olanlar. Yani 5 yýl önce de var olan ve 5 yýl
sonra da var olacak olan desteklerden
bahsediyorum.

Ýþte, uzun süreli olarak iþletilen bu destekler,
belli sosyal ve ekonomik politikalarý gerçekleþtirmek
için kullanýlan araçlardýr. Avrupalýlar buna
"enstrüman" da diyorlar. Bu araçlarýn arkasýnda
amaç nedir peki? Öncelikle istihdam saðlanmasý.
Ama her tür istihdam deðil. Örneðin bir inþaatýn
yapýlmasý geçici bir istihdam saðlanmasýný saðlar
ama inþaat bitince oradaki iþçiler gene iþsiz kalýr.
Hedeflenen istihdam "kalýcý" ve "niteliði artmýþ" bir
istihdam. Yani iþçinin yeni iþi bulduktan sonra uzun
süre, mümkünse asla iþsiz kalmayacaðý, hatta daha
nitelikli hale gelerek, daha çok ücret alacaðý bir
geleceðin kurulmasý isteniyor. Bu da çoðu kez
iþletme sermayesi sýkýntýsý nedeni ile geçici bir süre
nakde ihtiyacý olan bir iþverenin, özellikle bizdeki
KOBÝlerin pek de öncelik verdiði bir konu deðil.
KOBÝ haklý, var olan iþi ayakta tutmaya çalýþýrken,
bir de "bu iþi nasýl yaparým da iþçilerin niteliðini ve
ücretini artýrýr halde ilerletirim" diye düþünmek zor.
Ama üst kuruluþlar da haklý. Devletler ve kamu
kurumlarý 10 yýl, 50 yýl, 100 yýl için plan yapmakla
yükümlü çünkü.
Bu nedenle kýsa süreli iþletme sermayesi çeken
kiþilerin genelde bu destekler ile bir yere varmasý
mümkün deðildir. Zaten desteklerin alýnmasýna
dönük prosedüre bir kez girildiði zaman kurallara
baktýðýnýzda, "bu benim iþime yaramaz" diyerek
geri dönmeniz de mümkün.
Öte yandan, eðer gerçekten iþinizi uzun süreli,
kalýcý ve saðlam bir temele oturtmak istiyorsanýz
o zaman elinizi bir miktar uzun süreli yatýrýma
dönük bir biçimde taþýn altýna sokmanýz gerekir.
Bu sizin açýnýzdan emek, zaman, para harcatacaktýr.
Ama destekler yolu ile buradaki harcamalarýnýzý
hatýrý sayýlýr oranda geri almanýz mümkündür.
ÖNCELÝKLE TÜBÝTAK NE YAPIYOR?
TÜBÝTAK'ýn görevine bakacak olursak, bir çok
baþka þeyin yaný sýra "akademik ve endüstriyel
amaçlý araþtýrma geliþtirme çalýþmalarýný ve
yenilikleri desteklemek" için var. Bu nedenle özel
sektörde gerçekleþtirilen araþtýrma, geliþtirme ve
yenilikçilik (inovasyon) çalýþmalarýna destek vermesi
kaçýnýlmaz.
Ancak TÜBÝTAK her türde çalýþmaya destek
vermiyor. Belli nitelikleri olan çalýþmalara destek
veriyor. Bu niteliklerden bir kaçýnýný burada
sýralamakta yarar var. TÜBÝTAK öncelikle "somut
bir amacý olan" endüstriyel projelere destek verir.
Bu nedenle sizin aklýnýzda somut bir ürün üretmek,
var olan bir ürünü hatýrý sayýlýr biçimde geliþtirmek,
bunu da araþtýrma yoluyla yapmak olmalý ki destek
alýn. Bakýn araþtýrma diyorum. Çünkü bu da ikinci

ön koþul. Diyelim ki mal üretiyorsunuz ve
Almanya'dan gelen bir imalat makineniz var. Bunun
yeni modelini almanýz sizin ürünlerin niteliðini
artýracaktýr ama bunu araþtýrma yoluyla yapýyor
deðilsiniz. TÜBÝTAK böyle bir þeyi kesinlikle
desteklemez. Ama diyelim ki var olan Alman malý
makinenize yine Alman malý bir modül eklemek
yerine o modülü burada üretmek istiyorsunuz.
Daha sonra da bu modülü diðer mal üreticilerine
satacaksýnýz. Ýþte bu bir araþtýrma çalýþmasýdýr.
Ayrýca ithal edilen bir þeyin ithal edilmesini
engellediðiniz için "ithal ikamesi" yaparak ekonomiye
ek katký saðlamaktadýr TÜBÝTAK bu türde bir projeyi
destekleyecektir.
TÜBÝTAK'ýn desteklediði projelerde beklediði
üçüncü koþul ise iþin sistemli biçimde yürütülmesi.
Açýkçasý her geçen yýl bu konuda çýta yükseliyor.
Her ne kadar 1501 (büyük) ve 1507 (KOBÝ) olarak
iki program oluþturulmasý, böylece KOBÝ projelerinin
büyük sanayi kuruluþ projeleri ile rekabet etmekten
kurtarýlmasý söz konusu olsa da, bir 1507 projesinin
de hatýrý sayýlýr bir sistematiði var. Herhangi bir
TÜBÝTAK projesinde, projenin planlanmasý, personel
ve araç-gereç ihtiyaçlarýnýn saptanmasý, kayda
geçmesi, maliyetlendirilmesi ve bütün faaliyetlerin
takvime konmasý gerekli. Bunun dýþýnda destek
alabilmeniz için bu projenin neden önemli
olduðunu, hem Türkiye hem de dünyadan örnekler
vererek, sayýsal sonuçlardan örneðin sektör
istatistiklerden yararlanarak açýklamanýz gerekli.
Ayrýca projede takip edeceðiniz teknolojiyi
anlatmanýz, bunu neden seçtiðinizi akademik ve
teknik yayýnlardan tarama yaparak
gerekçelendirmeniz gerekiyor. Proje süresince de
benzeri biçimde belli detayda dönem raporlarý
vermeniz, ayrýca sizin için atanacak bir üniversite
öðretim üyesinin hakem incelemesinden geçmeniz
gerekiyor.
Üstelik 1507 programýna baþvurunuzu, projeniz
baþlamadan en az 3 ay önceden tamamlamanýz
gerekli. Bu da proje baþlamadan 5-6 ay önceden
proje hazýrlama çalýþmalarýna baþlamak demek.
Projenin ödemelerini almak için de bir Yeminli Mali
Müþavir'den seri biçimde rapor alarak proje
harcamalarýnýzýn
doðru
þekilde
muhasebeleþtirildiðini kanýtlamanýz gerekli. YMM
raporunun gecikmesi sizin ödemenizi almanýzý da
geciktireceði için muhasebenizin nitelikli hale
gelmesi gerekiyor.
Bunlarý düþünmeksizin, özellikle bu konularda
çalýþtýrýlacak nitelikli personel planý yapýlmaksýzýn
TÜBÝTAK projesi yapmaya kalkýþmak, çoklukla
çýkmaz yola girmek oluyor.

TÜBÝTAK, bu kurallarý koyarak, sizin kendi
kendinizi daha nitelikli personel ile, daha sistematik
bir çalýþma yöntemi ile çalýþmak zorunda kalmanýzý
saðlýyor. Bu bilinçli zorlama, zaman içinde sizin
sadece TÜBÝTAK projelerinize deðil, tüm iþlerinize
yansýdýðý için uzun dönemde çok daha kalýcý bir
iþletmeniz oluyor.
Yani TÜBÝTAK için sadece ne yaptýðýnýz deðil
nasýl yaptýðýnýz da deðerlendirme konusu.
PEKÝ KOBÝLER ÝÇÝN NE YAPILMALI?
KOBÝlerin bu programlardan doðru biçimde
yararlanmasý ve uzun dönemli faydalar elde etmesi
için öncelikle doðru bilgilendirilmeleri gerekli.
Doðru bilgilendirmenin arkasýndan proje fikirlerinin
doðru etüt edilmesi, hatta tek baþýna deðil ortaklaþa
projelere girilmesinin tartýþýlmasý gerekiyor.
Ülkemizdeki iþ yapýþ geleneði, komþuluk iliþkilerimiz,
kültürümüz aslýnda bu tür paylaþýmlara çok uygun.
Bu tür çalýþmalar için, KOBÝlerin zaten belli bir
karþýlýklý güven dahilinde bir araya geldiði sektör
dernekleri, OSB idareleri gibi yapýlar ideal ortamlar
sunuyor. Bütün mesele bu ortamlarýn aktif hale
getirilmesi, çeþitli araçlarla donatýlmasý. TÜBÝTAK'ýn
ve KOSGEB'in bu kuruluþlara maddi olmasa da
bilgi vermek, alt yapý saðlamak anlamýnda önemli
destekleri olduðunu bizzat gözlemlediðimi de
eklemek istiyorum.
Avrupa Birliði, bu özel konuda belki bir adým
daha önde. Eðer birden çok AB ülkesine (ki bu
tanýma Türkiye de üyelik adayý olduðu için dahil)
yayýlan bir sektörden bahsediyorsak, AB'nin çok
uluslu projelere olan farklý destekleri de var. Bu
desteklerin bazýlarý için muhatabýmýz, bilgi veren
kuruluþumuz da yine TÜBÝTAK oluyor. TÜBÝTAK'ýn
çok uluslu projelere dönük olan 1509 programý
kapsamýnda bu tür çalýþmalar da - elbette yine
kurallar dahilinde - destekleniyor.
Dolayýsý ile, eðer nitelikli istihdam yaratmaktan
düzenli sistemli çalýþmaktan, yaptýklarýnýzý kayda
geçirmekten, düzgün muhasebeleþtirmekten yana
bir çekinceniz yoksa, elinizi de taþýn altýna sokmak
istiyorsanýz, o zaman TÜBÝTAK desteklerini, dikkatlice
inceleyip dersinizi çalýþmanýzda büyük yarar var.

DÝYANET

Bayramlar Huzur ve Sevinç Günleridir...

Bayramlarýn önemi
Bilindiði gibi bayram, sevinç ve neþe günü demektir.
Ötedenberi her milletin birçok millî günleri, tarihî
hâtýralarýný canlandýran bayramlarý bulunmaktadýr. Ayný
þekilde bir dine mensup kimselerin de dinî günleri ve
dinî bayramlarý vardýr. Bayramlar, inananlar üzerinde
çok müspet tesirler meydana getirir, dinî þuur ve
duygularýný kuvvetlendirir. Ýnsanlara yeni bir heyecan
ve çalýþma zevki kazandýrýr.
Bayramlarýn, millî ve dinî duygularýn, inanýþlarýn
pekiþmesi, taze ve canlý tutulmasý fonksiyonu yanýnda,
toplumun birlik ve beraberliðini saðlamada ve bunun
bireylerin bilincinde yer etmesinde de büyük önemi
vardýr. Gerçekten dinî bayramlar, insanlar arasýnda
kaynaþmanýn, dostluklarý ve ahbaplýklarý ilerletmenin
bir yolu olarak belli bir öneme sahip olduklarý gibi, dinî
his ve þuurun sosyal hayatta tazelenmesinin de bir
vesilesidir. Bayramlar, sosyal dayanýþma ve barýþ
þuurunun fertlere kuvvetle hâkim olduðu günlerdir.
Dargýnlarýn kucaklaþmasý, aralarýnda kin, nefret bulunan
akraba, aile ve þahýslarýn, düþmanlýk ve husûmet
duygularýnýn sevgiye dönüþmesi, küçüklerin büyüklere
saygý, büyüklerin küçüklere sevgi göstermesi, hastalarýn
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ziyaret edilmesi, verilecek küçük hediyelerle çocuklarýn
gönüllerinin alýnmasý, hýsým ve akrabanýn bir kere daha
yeniden kaynaþmasý, genellikle bayram günlerinde
mümkün olmaktadýr. Ýslâm dininde iki büyük bayram
vardýr. Ramazan ve Kurban Bayramý. Sevgili
Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiklerinde, Medinelilerin
eðlendikleri iki günleri vardý. Hz. Peygamber: "Bu günler
nedir?" diye sorduðunda Medineliler:
- Biz câhiliyyet döneminden beri bu günlerde eðleniriz
dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz:
- Allah size, o iki gün yerine daha hayýrlý iki bayram
vermiþtir. Bunlar Ramazan ve Kurban Bayramlarýdýr"
(Ebû Dâvûd, Salât, 245; Nesâi, Salâtü'l-Îdeyn, 1; Tecridi Sarih Tercemesi, c. 3, s.157) buyurmuþtur.
Ramazan ve Kurban Bayramlarý hicretin ikinci yýlýndan
itibaren kutlanmaya baþlanmýþtýr. O günden beri kutlana
gelen bu iki bayram, Müslüman milletlerin ayný zamanda
millî bayramlarý yerine geçmiþtir. Her iki bayram da
bayram namazý ile baþlar. Hz. Peygamber bu hususu,
okuduðu bir bayram hutbesinde þöyle ifade
buyurmuþlardýr:
"Bu günümüzde yapacaðýmýz ilk iþ namaz
kýlmamýzdýr Her kim böyle yaparsa, þüphesiz bizim
sünnetimize uygun iþ yapmýþ olur." (Buhâri, Îdeyn, 3)

DÝYANET

Bayramlar Huzur ve Sevinç Günleridir...
Bayram namazý, biri Ramazan Bayramýnda, diðeri
Kurban Bayramýnda olmak üzere yýlda iki defa kýlýnan
iki rek'atlik bir namazdýr. Bayram namazý Hanefî
mezhebinde, Cuma namazýnýn vücûb þartlarýný taþýyan
kimselere vaciptir. Þafii ve Mâlikiler'e göre müekked
sünnet, Hanbeliler'e göre ise farz-ý kifayedir.
(Abdurrahman el-Cezerî, el-Fýkh ale'l Mezâehibi'l-Erbea',
c.1, s. 344, 345) Bayram namazýna, mükellef olmayan
küçük çocuklarýmýzý da getirmeli ve onlara da bu manevî
havayý teneffüs ettirmeliyiz. Hz. Peygamber'in bayram
günleri ve bu günlerin mahiyeti hakkýnda þöyle bir
hadisleri vardýr: "Arefe, Kurban ve Teþrik günleri biz
Müslümanlarýn bayramýdýr. Bu günler yeme, içme
günleridir." (Ebû Dâvud,
Savm, 49; Tirmîzi, Savm, 59)
Hadiste de olduðu gibi açýkça
belirtilmektedir ki, bayram
günleri yeme, içme ve ikram
günleridir. Bunun için oruç
tutmak senenin her gününde
caiz olduðu halde, Ramazan
bayramýnýn birinci günü ile,
Kurban Bayramýnýn birinci
gününden itibaren dört günü
tahrîmen mekruhtur. (ElCezerî, a.g.e., c.1, s. 559)
Bayram günlerinin yeme,
içme ve sevinç günleri olmasý
yanýnda, her birinin ayrý bir
anlamý da bulunmaktadýr.
Ramazan bayramý, bir ay
boyunca Allah için tutulan
orucun arkasýndan verilen
bir "genel iftar ziyafeti"
hükmündedir ve bu
anlamýndan dolayý ona "fýtýr
bayramý (iftar bayramý)"
d e n i l m i þ t i r. R a m a z a n
bayramýnýn ilk günü bu
yönüyle bir aylýk Ramazan orucunun iftarý olmaktadýr.
Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ýn sembolik
ziyafetine katýlmamak anlamýna gelir ki, bu doðru
deðildir. Allah için kurbanlarýn kesildiði kurban bayramý
günleri de ziyâfet günleridir.
Bayram günleri mutlak ve hâlis ibâdet günü olmadýðý
gibi, katýksýz eðlenme günü de deðildir. Bu iki hususu
bir arada toplayan günlerdir. Bayramlarý, ibadet ve
taatten tecrit edip, sadece oyun, eðlence, zevk ve safâ
günü olarak anlamak yanlýþ olduðu gibi, meþru
oyunlardan ve mubah eðlencelerden soyutlayarak sýrf
bir ibadet ve taat günü olarak anlamak da hatalýdýr.

Çünkü insanýn manevî varlýðý yanýnda, maddî varlýðýnýn
da ihtiyaçlarý vardýr. Ýbadet ve taatlarla ruh, kalp vb.
manevî varlýðýmýz tatmin edildiði gibi, çeþitli ikram ve
ziyafetlerle, belli ölçüler içinde yapýlan meþru oyun ve
eðlencelerle de maddî varlýðýmýz tatmin edilmiþ olur.
Meþrû sýnýrlar içinde yapýlan oyun ve eðlenceler,
bayramlarýn özünde mevcuttur. Nitekim Hz. Peygamber
bir bayram günü Habeþliler tarafýndan oynanan kalkan
ve mýzrak oyununu Hz. Aiþe ile birlikte seyretmiþ; yine
Hz. Aiþe'nin hâne-i saâdette muðanniye kýzlara bazý
ezgiler söyletmesine ses çýkarmamýþtýr. (Bkz. Buhâri,
Îdeyn, 3; Müslim, Îdeyn, 16.) Ancak þunu unutmamalýyýz
ki, her þeyin ifradý olduðu, oyun ve eðlencenin ifradý da
iyi deðildir. Bu sebeple oyun
ve eðlence konusunda ölçülü
hareket etmek, meþrûiyet ve
cevaz sýnýrlarýna dikkatle
riâyet etmek gerekir. Ýslâm
dini her konuda itidali (orta
yolu) emir ve tavsiye eder.
Mü'min olmak, fert ve aileleri
mutluluða götüren meþru
yollarý týkayarak, dünyayý
zindan haline getirmek
deðildir. Anne ve babaya
yakýþan, bayramlarý aile ve
çevresindekilerle neþe ve zevk
içerisinde eda etmeyi
gerçekleþtirmeye özenle
çalýþmaktýr. Ýnanmýþ, Allah'a
gönül vermiþ insanlar bencil
olmaz. Sadece kendisinin ve
yakýnlarýnýn saðlýk ve
mutluluðunu deðil, bütün
Müslüman kardeþlerininkini
de düþünür. Bu konuda çaba
sarfeder ve huþu içinde dua
e d e r. M e r h a m e t , i n s a n
kalbinin merhemidir. Ama,
sevgi ve saygý duygusundan uzak kimseler, katý yürekli
olmanýn yolunu tutmuþlar demektir. Bu duruma düþenler
derhal bundan kurtuluþ çarelerini aramaya
koyulmalýdýrlar. Hz. Peygamber'e bir sahabî gelerek
kalbinin katýlaþtýðýný hissettiðinden þikayet etti.
Peygamberimiz ona: "Kalbinin yumuþamasýný istiyorsan,
yoksullarý doyur ve yetim baþýný okþa." (Ahmed b. Hanbel,
Müsned, II, 263, 387) buyurdu. Ýnancýmýzýn kemal
derecesini bulmasý için bayramlarda yapacaðýmýz en
önemli iþlerden biri de yetim, kimsesiz ve yoksullarla
ilgilenmek, onlara maddî-mânevî destek olarak,
kendilerine yalnýzlýklarýný hissettirmemektir. Yetim ve

Kurban Bayramýnýz
Mübarek Olsun...

23 / ORSÝAD / Sayý-3 / 2009

DÝYANET

Bayramlar Huzur ve Sevinç Günleridir...
kimsesizlere hep acýnýr, ama hiç unutmayalým ki onlar,
bizler için bu toplumda Allah rýzasýný kazanmamýza
vesile olacak birer can simididir. Hz. Peygamber Kadýn
sahabiyeler arasýnda kocasý öldükten sonra sadece
yetim kalan çocuklarýný büyütmek ve yetiþtirmek için
evlenmeyen güzel ve iffetli bir hanýma iþaretle: "Ben ve
bu fedâkâr haným, kýyamet günü cennette þu iki
parmaðým gibi yan yana beraber olacaðýz." (Ebû Dâvud,
Edeb, 130)
Bayram günleri barýþ ve sevinç günleridir. Dargýnlýk
dinen yasaktýr. Elbette bir arada yaþayan aile ve toplum
fertleri arasýnda anlaþmazlýklar, sürtüþme ve tartýþmalar
olabilir. Bu gayet normaldir. Ama bunlarý dargýnlýk
safhasýna vardýrmamak gerekir. Bilhassa akrabalar,
sýla-i rahim denilen ziyaret baðý ile aradaki baðlarýný
kuvvetlendirmelidirler. Hz. Peygamber, mü'minlerin üç
günden fazla dargýn durmalarýnýn uygun olmadýðýný
belirterek þöyle buyurmuþlardýr:
"Bir Müslümanýn diðer Müslümana üç günden fazla
dargýn durmasý helâl olmaz." (Buhâri, Edeb, 57, 58;
Müslim, Birr, 23, 24; Ebû Dâvud, Edeb, 47.)
Akraba ve komþulara iyilik etmek ve onlarla iyi
geçinmek Kur'an-ý Kerim'in tavsiyesidir. Bu konuda þöyle
buyurulur:
"Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir þeyi ortak koþmayýn.
Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakýn
komþuya, uzak komþuya, yanýnýzdaki arkadaþa, yolcuya,
eliniz altýndakilere iyilik edin. Þüphesiz Allah, kibirlenen
ve övünen kimseleri sevmez." (Nisâ, 36)
Ýntikam almak dinimize göre haramdýr. Ýnsaný bu
noktaya getirecek kin, nefret, haset vs. gibi duygular
yasaklanmýþtýr. Müslümanýn, imana, sevgi ve saygýya
yataklýk etmesi gereken ve ancak bu þekilde iyi ve
doðruya giden yolu aydýnlatabilecek olan kalbi, bu kötü
ve çirkin duygularla doldurulursa manevî fonksiyonunu
icra edemez. Sahibine ýþýk tutamaz. Bunun içindir ki,
intikam alma imkâný varken baðýþ yolunu tutmak
büyüklüðün ta kendisidir ve Allah katýnda çok makbul
bir harekettir. Nitekim Kur'an-ý Kerim bu hususa þu ayetle
iþaret etmektedir:
"Bir kötülüðün karþýlýðý, onun gibi bir kötülüktür (ona
denk bir cezadýr). Ama kim affeder ve arayý düzeltirse,
onun mükâfatý Allah'a aittir. Þüphesiz O, zalimleri
sevmez." (Þûrâ, 40) Daima af yolunu tutmak, mü'minin
baþta gelen özellikleri arasýnda sayýlýr. Bu konuda yine
Kur'an-ý Kerim'de þöyle buyurulur "Sen af yolunu tut,
iyiliði emret, câhillerden yüz çevir." (Â'râf, 199)
Bu âyet nazil olduðunda Hz. Peygamber, âyetin
açýklamasýný Cebrâil'e sormuþ, o da þöyle cevap vermiþtir
"Allah, sana zulmedeni ve haksýzlýk edeni affetmeni,
sana vermeyene vermeni, sana gelmeyene gitmeni"
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emretmektedir. (Taberî, Tefsir, c. 13, s. 330; Ýbn-i Kesîr,
Tefsir, c. 3, s. 535)
Bayram günleri, sevinç günleridir. Bu günlerde sevinçli
ve güler yüzlü olmak tavsiye edilmiþtir. Bayram günleri
toplum þuuru bütünleþir. Toplum fertleri birbirleriyle sevgi
ile kaynaþýr. Hayatýn bitmek tükenmek bilmeyen sýkýntýlarý
içinde bunalan, bitkin ve yorgun hâle gelen insanlarý
bayramlar dinçleþtirir. Ve çalýþma azimlerini artýrýr.
Bu günlerde akraba ve komþularýmýzla olan
iliþkilerimiz kuvvetlenir, birlik ve kardeþliðimiz güçlenir.
Bayram sabahý camilerimizi dolduran Müslümanlarýn
hep birlikte ve içtenlikle Yüce Allah'a yönelmeleri, O'ndan
af ve baðýþ dilemeleri ayrý bir önem taþýr. Çünkü böyle
bir amaçla bir araya gelen, ayný iman ve heyecaný
taþýyan topluluklarý Yüce Allah'ýn rahmeti kuþatýr ve
onlarý affeder.
Bayram günlerinde annemizin-babamýzýn ellerini
öpüp hayýr dualarýný almalýyýz. Dinimizde Allah'a
ibadetten sonra anne ve babaya saygý ve iyilik
emredilmiþ, onlara karþý "öf" bile demek yasaklanmýþtýr.
(Ýsrâ, 23) Akraba ve komþularla tebrikleþerek, karþýlýklý
sevgi ve saygý duygularý aktarýlmalý, karþýlaþtýðýmýz
herkesle selâmlaþarak tebrikleþmeliyiz. Tanýdýklarýmýzý
ziyaret ederek hatýrlarýný sormalý ve gönüllerini almalýyýz.
Hastanelerde ve evlerde yatan hastalarý ziyaret etmeli,
þifa dileklerimizi sunmalýyýz. Yetimlerin ve kimsesiz
çocuklarýn baþýný okþamalý, onlara anne ve baba gibi
davranmalýyýz. Çevremizdeki yoksullara ve bakýma
muhtaç çocuklara yardým ellerimizi uzatmalý, onlarýn
da bayram sevinci yaþamalarýný saðlamalýyýz. Bizden
hayýr dua bekleyen ölülerimizin mezarlarýna giderek
onlara dua etmeli, ruhlarý için hayýr ve hasenatta
bulunmalýyýz. Tanýdýklarýmýzdan dargýn olanlarý
barýþtýrmaya çalýþmalý ve aralarýný bulmalýyýz. Çocuklara
hediyeler daðýtmalý ve onlarý sevindirmeliyiz. Her zaman
olduðu gibi bayram günlerinde de, Ýslâm'ýn emrettiði
þekilde, çevremizdeki insanlara iyi davranmalý, incitici
ve zarar verici davranýþlardan sakýnmalýyýz. Bütün bunlar,
toplumu oluþturan fertleri birbirleriyle kaynaþtýrarak millî
birliðin saðlanmasýnda ve toplumu rahatsýz eden ayrýlýk
ve düþmanlýklarýn yok olmasýnda etkili olan hususlardýr.
Bu duygularla hepinizin bayramýný tebrik ediyor,
daha nice bayramlara saðlýkla, huzurla eriþmenizi
Cenab-ý Hak'tan niyaz ediyorum. Mübarek bayramýn,
ülkemize, Ýslâm âlemine ve bütün insanlýða iyilik ve
hayýrlar getirmesini diliyorum.
Þükrü Özbuðday

KÜMELENME

Medikal Küme,
Çalýþmalarýna Hýz Verdi

OSTÝM Medikal Sanayi Kümelenmesi'nin
'Geniþletilmiþ Ýstiþare Toplantýsý' gerçekleþtirildi.
Medikal Kümelenmenin Geniþletilmiþ Ýstiþare Toplantýsý
OSTÝM Teknokent Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi.
Toplantýya OSTÝM Yönetim Kurulu Baþkaný Orhan Aydýn,
Fatih Üniversitesi, Baþkent Üniversitesi, TSK Sýhhi Ýkmal
Bakým Merkezi Komutanlýðý, Tüm Týbbi Cihaz Üretici ve
Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF), Saðlýk
Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneði (SADER),
Saðlýk Emekçileri Ýþverenleri Sendikasý (SEÝS) temsilcileri,
kümeye üye firma temsilcileri ve davetliler katýldý.
Baþkan Aydýn konuþmasýnda, kümelenmenin sihirli
bir yapýsý olduðunun altýný çizerek, "Bu kümenin düzenli
bir þekilde devam ettirilmesi gerekiyor. Kümeye ne alýrým
diye deðil, ne veririm diye geleceksiniz. Göreceksiniz ki
istediðinizden de fazlasýný alacaksýnýz" dedi. Gerek yerel
gerekse uluslar arasý ticarette kümelenmenin büyük
önem arzettiðini dile getiren Baþkan Aydýn, "Ortaklaþa
iþbirliði içerisinde rekabeti öðrenmemiz gerekiyor. Bu
kümelenme yolculuðunda baþarýlarýnýzýn artarak devam
etmesini diliyorum" þeklinde konuþtu.
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Üniversiteler büyük önem veriyor
Baþkan Aydýn'ýn konuþmasýnýn ardýndan Baþkent
Üniversitesi öðretim üyelerinden Doç Dr. Mustafa
Kocakulak, Baþkent Üniversitesi Biyomedikal Bölümü'nde
verilen lisans eðitimine iliþkin katýlýmcýlara bilgi verdi.
Kocakulak, "Biyomedikal bölümümüz lisans eðitimi
düzeyinde Türkiye'de bir ilktir. Bu alandaki çalýþmalarýmýz
hýzla devam etmektedir" dedi. Daha sonra Fatih
Üniversitesi Týp Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr.
Þenol Dane kürsüye çýktý. Dane, Fatih Üniversitesi'nin
Ankara'da daha çok saðlýk alanýnda faaliyet gösterdiðini
belirterek, "Üniversite olarak bu kümelenmenin içinde
yer almaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz" diye konuþtu.
Medikal Kümelenme Kurucu Baþkaný Kayhan Kayan'ýn
'Kümelenmenin Önemi'ne iliþkin sunumunun ardýndan
Küme Koordinatörü Oðuz Ünal katýlýmcýlara medikal
kümelenmenin iþleyiþi, yapýlanmasý ve hedefleri hakkýnda
ayrýntýlý bilgiler verdi. Toplantýnýn sonunda karþýlýklý
görüþ alýþveriþinde bulunuldu ve tüm katýlýmcýlar hatýra
fotoðrafý çektirdiler.
Haber: Kemal ÇEKÜÇ

KOBÝ YATIRIM

Yatýrým, Kredi, Hibe ve Yatýrým Teþvikleri

KOBÝLERE DESTEK FIRSATI
11Kasým 2009 tarihinde Çýrak Eðitim ve Öðretim
Vakýf baþkaný Ýbrahim KARAKOÇ yönetiminde vakfýn
konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme
toplantýsýnda, katýlýmcý olarak bulunan devlet planlanama
teþkilatýndan Ramazan GÜVEN ve kobi danýþmalýk
genel müdürlüðünden Mustafa DÖNMEZER, destek
mekanizmasý konusunda bilgi verdiler. Bu yapýlanma
içinde kalkýnma ajanslarý ve kuruluþ faaliyetleri üzerinde
bir deðerlendirme yaparak, açýlmýþ olan Çukurova ve
Ýzmir ajanslarýnýn iþleyiþi hakkýnda detaylý bilgi aktardýlar.
Bu baðlamda, ajanslar ve yatýrým destekleri konusunda
yapmýþ olduklarý sunumu sizlerle paylaþalým.
KALKINMA AJANSLARI ve KURULUÞ
FAALÝYETLERÝ
Ajanslarýn kuruluþ amacý
Bölgelerimizin potansiyellerini harekete geçirmek ve
tüm bölgelerin ulusal ekonomiye katkýsýný en yüksek
düzeye çýkarmak, Geri kalmýþ bölgelerimizin kendi
içinde ve diðer bölgelerle geliþmiþlik farklarýný azaltarak
ülke ortalamasýna yaklaþtýrmak, Geliþmiþ bölgelerimizin
küresel ölçekte rekabet gücünü artýrmaktýr.
Ajanslarýn özellikleri
Kanunda belirtilmeyen hususlarda özel hukuk
hükümlerine tabidirler
Dinamik ve esnek yapýya sahiptirler (Bütçe kullanýmý
ve istihdam açýsýndan)
Kamu, özel sektör ve STKlarý bir araya getiren yapýya
sahiptirler.
Ekonomik ve sosyal geliþmeye odaklýdýrlar.
Katýlýmcý ve diyaloða açýk örgütlenmeye sahiptirler.
Uygulamacý deðil, destekleyici, katalizör ve
koordinatör bir yapýya sahiptirler.
Bakanlar Kurulu Kararlarý ile Düzey-2lerde
(NUTS 2) tedricen kurulacaklar (26 Plan-Kalkýnma
Bölgesi)
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Ajanslarýn temel görevleri
Bölgesel geliþmeyle iliþkili stratejilerin hazýrlanmasý
Kamu, özel kesim ve STKlar arasýndaki iþbirliðinin
ve koordinasyonun geliþtirilmesi.
Giriþimciliðin desteklenmesi ve geliþtirilmesi
Ýþ ve yatýrým imkânlarýnýn araþtýrýlmasý, tanýtýmý ve
kaynaklarýn bölgeye çekilmesi.
Yerel yönetimlerin planlama çalýþmalarýna teknik
destek, kuruluþlarýn kapasitelerinin geliþtirilmesi
Yatýrýmcýlarýn izin ve ruhsat iþlemlerinin tek elden
takibi.
Kýrsal kalkýnma ve yerel kalkýnma faaliyetlerine destek
AB fonlarý ve uluslararasý fonlarýn kullanýlmasýnda
aracýlýk ve koordinasyondur.
YATIRIM, KREDÝ, HÝBE VE YATIRIM TEÞVÝKLERÝ
Ýçindekiler
Yatýrýmýn Tanýmý, Yatýrým Türleri, Yatýrým Harcamalarý,
Yatýrýmýn Finansmaný, Özkaynaklar, Krediler, Hibe
Destekleri, Yatýrým Teþvikleri
Yatýrýmýn Tanýmý
Sermaye stoðunda, zaman içindeki deðiþmeler, belli
bir dönemde üretilen ve ithal edilen mallarýn, o dönemde
t ü k e t i l m e y e n v e i h r a ç e d i l m e y e n k ý s m ý d ý r.
Sabit sermaye yatýrýmý: Bir ekonomide üretim
faktörlerinin mal ve hizmet üretimini çoðaltmak; özellikle,
gelecek dönemlerde tüketim ve ihracat imkanlarýný
artýrmak amacýyla, belli bir dönem içinde sabit varlýklarýn
arttýrýlmasý, korunmasý ve düzenlenmesi için
kullanýlmasýdýr.
Yatýrým türleri
Etüd-Proje Yatýrýmlarý, Komple Yeni Yatýrýmlar, Ýdame
ve Yenileme Yatýrýmlarý, Tevsii Yatýrýmlarý, Tamamlama
ve Darboðaz Giderme Yatýrýmlarý, Modernizasyon /
Ýyileþtirme Yatýrýmlarý, Araþtýrma ve Geliþtirme Yatýrýmlarý
Yatýrým harcamalarý
Arsa temini, arazi hazýrlama ve geliþtirme, inþaat
iþleri  bina dýþý, inþaat iþleri  bina, ana tesis, yardýmcý
tesis ve ekipmanlar, genel giderler, mühendislik giderleri,
inþaat için gerekli geçici tesisler, diðer doðrudan giderler,
üretim öncesi giderler, fiziki beklenmeyen giderler,
yatýrým dönemi faiz ödemeleri, iþletme sermayesi.
Yatýrým finansmaný
Özkaynaklar, krediler, hibe destekleri, teþvikler
sermaye, daðýtýlmamýþ karlar, müþterilerden alýnacak
katýlým paylarý, batýk maliyetler.
Yatýrým finansmaný kredileri
1) Ýþletme Kredileri. 2)Yatýrým Kredileri
Krediler, yurtiçi/yurtdýþý kaynaklý olabilir, kýsa veya
orta vadeli olabilir, ayni veya nakdi olabilir
iþletme kredileri, nakdi Ýþletme kredileri, ayni iþletme
kredileri, Yatýrým kredileri, nakdi yatýrým kredileri, ayni
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yatýrým kredileri, kiralama-finansal veya faaliyet
kiralamasý, müþterilerden alýnacak avanslar
Kredilerden yararlanma þartlarý þunlardýr
1) Fizibilite Projesi Olmak 2) Krediyi Geri Ödeyecek
Nakit Akýþý Olmak 3) Çekinin-Senedinin Arkasý
Yazýlmamýþ Olmak 4) Teminat verilecek arsasý-binasý
ve/veya Hazine Bonosu-Devlet Tahvili Olmak 5) Teminat
Mektubu Olmak (KGF Garantisi) Yüzde 15-50 Oranýnda
Özkaynak Katkýsý Olmaktýr.
Hibe Destekleri, KOSGEB Destekleri, DPT-TÜBÝTAK
Destekleri, Uluslararasý Kuruluþlarýn Destekleri (IMF, WB,
JICA, GTZ), Bazý Ülkelerin Destekleri, Kalkýnma Ajanslarý
Hibe Destekleri, Kalkýnma Ajanslarý Hibe Mekanizmasý26
Düzey II Bölgeleri
Kalkýnma ajanslarý hibe mekanizmasý
1-TR1: Ýstanbul. TR10:
Ýstanbul, 2-TR2: Batý Marmara
TR21:Edirne, Kýrklareli,Tekirdað,
TR22: Balýkesir, Çanakkale,
3-TR3: Ege, TR31: Ýzmir, TR32:
Aydýn, Denizli, Muðla, TR33:
Afyon, Kütahya, Manisa,
Uþak, 4-TR4: Doðu Marmara,
TR41: Bilecik, Bursa, Eskiþehir,
TR42: Bolu, Düzce, Kocaeli,
Sakarya, Yalova, 5-TR5: Batý
Anadolu, TR51: Ankara,
TR52: Karaman, Konya, 6TR6: Akdeniz, TR61: Antalya,
Burdur, ýsparta , TR62: Adana,
M e r s i n , T R 6 3 : H a t a y,
Kahramanmaraþ, Osmaniye,
7-TR7: Orta Anadolu, TR71:
Aksaray, Kýrýkkale, Kýrþehir,
Niðde, Nevþehir, TR72:
Kayseri, Sivas, Yozgat, 8-TR8:
Batý Karadeniz, TR81: Bartýn,
Karabük, Zonguldak, TR82:
Çankýrý, Kastamonu, Sinop, TR83: Amasya, Çorum,
Samsun, Tokat, 9-TR9: Doðu Karadeniz, TR90: Artvin,
Giresun, Gümüþhane, Ordu, Rize, Trabzon, 10-TRA:
Kuzeydoðu Anadolu, TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum,
TRA2: Aðrý, Ardahan, ýðdýr, Kars, 11-TRB: Ortadoðu
Anadolu, TRB1: Bingöl, Elazýð, Malatya, Tunceli, TRB2:
Bitlis, Hakkari, Muþ, Van, 12-TRC: Güneydoðu Anadolu,
TRC1: Adýyaman, Gaziantep, Kilis, TRC2: Diyarbakýr,
Þanlýurfa, TRC3: Batman, Mardin, Þýrnak,Siirt
Proje baþvuru rehberlerinin hazýrlanmasý
Kimler baþvurabilir? Hangi faaliyet alanlarýnda ne
tür projeler destek alabilir? Ne kadar bütçe talep
edilebilir? Projelerin; yarýþma ortamýnda, þeffaf ve
belirlenmiþ objektif kriterlere göre seçimi esastýr
Seçilen proje sözleþmelerin imzalanmasý

Proje uygulama þartlarýnýn belirlendiði temel
doküman; baþarýlý projelerin finanse edilmesi, proje
uygulamalarýnýn baþlatýlmasý, desteklenen projelerin
izlenmesi, projelerin sözleþmeye uygun yürütülüp
yürütülmediðinin kontrolü, ihtiyaçlarýn tespiti ve teknik
destek saðlanmasý.
DESTEK MEKANÝZMASI
Finansal Destekler
Teknik Destekler
Finansal destekler: Doðrudan finansal destekler,
faiz desteði, sýfýr faizli krediler. doðrudan finansal
destekler: Hibeler (%50, 400.000 TL), acil faaliyet
desteði, önceden belirlenmiþ projelere destek
Teknik destekler: Yerel yönetimlerin, kamu
kuruluþlarýnýn ve sivil toplum kuruluþlarýnýn, planlama
ve programlama, yerel
kapasite geliþimi faaliyetleri
ile ilgili olarak eðitim desteði;
plan ve programlarýn
hazýrlanmasýna katký
verilmesi; geçici uzman
temini; danýþmanlýk hizmetleri
saðlanmasý alanlarýnda;
doðrudan veya dolaylý destek
olunacaktýr.
Yatýrým teþvikleri
2009/15199 sayýlý
bakanlar kurulu kararý
Kalkýnma planlarý ve yýllýk
programlarda öngörülen
hedefler ile uluslararasý
anlaþmalara uygun olarak,
tasarruflarý katma deðeri
yüksek
yatýrýmlara
yönlendirmek, üretimi ve
istihdamý artýrmak, yatýrým
eðiliminin devamlýlýðýný ve
sürdürülebilir kalkýnmayý
saðlamak, uluslararasý rekabet gücünü artýracak teknoloji
ve araþtýrma-geliþtirme içeriði yüksek büyük ölçekli
yatýrýmlarý özendirmek, doðrudan yabancý yatýrýmlarý
artýrmak, bölgesel geliþmiþlik farklýlýklarýný gidermek,
çevre korumaya yönelik yatýrýmlar ile araþtýrma ve
geliþtirme faaliyetlerini desteklemektir.
Yatýrým Teþvik Bölgeleri:
I.Bölge: Ýstanbul, Tekirdað, Edirne, Kýrýklareli, Ýzmir,
Bursa, Eskiþehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu,
Yalova, Ankara.
II.Bölge: Balýkesir, Çanakkale, (Bozcaada, Gökçeada
hariç), Aydýn, Denizli, Muðla, Antalya, Isparta, Burdur,
Adana, Mersin.
III.Bölge: Konya, Karaman, Hatay, Kahramanmaraþ,
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Osmaniye, Kýrýkkale, Aksaray, Niðde, Nevþehir, Kýrþehir,
Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uþak, Kayseri, Sivas,
Yozgat, Zonguldak, Karabük, Bartýn, Samsun, Tokat,
Çorum, Amasya, Gaziantep, Adýyaman, Kilis.
IV.Bölge: Kastamonu, Çankýrý, Sinop, Trabzon,
Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüþhane, Erzurum,
Erzincan, Bayburt, Aðrý, Kars, Ardahan, Iðdýr, Van, Muþ,
Bitlis, Hakkari, Malatya, Elazýð, Bingöl, Tunceli, Þanlýurfa,
Diyarbakýr, Mardin, Batman, Þýrnak, Siirt, Çanakkale
Ýli Bozcaada, Gökçeada Ýlçeleri.
Tüm bölgelerde teþvik unsurlarý; KDV muafiyeti,
gümrük vergisi muafiyeti, yatýrým yeri tahsisi
a) I. ve II. bölgelerde; 1) Vergi indirimi, 2) Sigorta
primi iþveren hissesi desteði, 3) Yatýrým yeri tahsisi,
b) III. ve IV. bölgelerde; 1) Vergi indirimi, 2) Sigorta
primi iþveren hissesi desteði, 3) Yatýrým yeri tahsisi,
4) Faiz desteði, büyük ölçekli yatýrýmlara; a) Gümrük
vergisi muafiyeti, b) KDV istisnasý, c) Vergi indirimi, ç)
Sigorta primi iþveren hissesi desteði, d) Yatýrým yeri
tahsisi,
Sabit yatýrým tutarlarý ve asgarî kapasiteler
(1) Yatýrýmýn, destek unsurlarýndan yararlanabilmesi
için asgarî sabit yatýrým tutarýnýn; I. ve II. bölgelerde bir
milyon Türk Lirasý, III. ve IV. bölgelerde ise beþyüz bin
Türk Lirasý tutarýnda olmasý gerekir.
(2) Finansal kiralama þirketleri aracýlýðýyla yapýlacak
yatýrýmlarda finansal kiralamaya konu makine ve
teçhizata ait toplam tutarýn her bir finansal kiralama
þirketi için asgari ikiyüzbin Türk Lirasý olmasý gerekir.
(3) Bu kararýn 12. maddesi kapsamýnda sadece
taþýnma desteklerinden yararlanacak tesisler için asgarî
sabit yatýrým tutarý aranmaz.
Yatýrým yeri tahsisi
29/6/2001 tarihli ve 4706 sayýlý kanunun ek 3 üncü
maddesi hükmü çerçevesinde müsteþarlýkça teþvik belgesi
düzenlenmiþ büyük ölçekli yatýrýmlar ile bölgesel
desteklerden yararlanacak yatýrýmlar için Maliye
Bakanlýðýnca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
yatýrým yeri tahsis edilebilir.
3 Eylül 2009 tarihli ve 27338 sayýlý Resmi Gazetede
yayýmlanan yeni teþvik yasasý gereðince kamu
taþýnmazlarýnýn yatýrýmlara tahsisine iliþkin usul ve esaslar
belirlenmiþtir.
SONUÇ VE ÖNERÝLER
Yatýrým kararý verirken önce satýn sonra üretin.
Mutlaka fizibilite projesi yapýn, yaptýrýn. Sadece ülkeyi
deðil tüm dünyayý bir pazar olarak görün. Yeni ürün,
yeni teknoloji ve yeni pazarlara fuarlarda ulaþýn.
Araþtýrma-Geliþtirme yapýn. Ýhracat yapýn. Yatýrýmlarýnýzý
saðlýklý kaynaklardan finanse edin. Mutlaka hibe ve
teþvik desteklerinden yararlanýn. Rekabet gücünüzü
sürekli geliþtirin.
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Devlet Bakaný KAVAF
ORSÝADýn Ýftar Yemeðine Katýldý

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve Ýþadamý
Derneði'nin (ORSÝAD) iftar yemeði Ýller Bankasý Sosyal
Tesislerinde verildi. Ýftara Ankara'da bulunan huzurevi,
yurt, rehabilitasyon merkezi gibi kurumlardan hizmet
alan çok sayýda yurttaþ katýldý. Ýftara konuk olarak
katýlan Aileden Sorumlu Devlet Bakaný Sayýn Selma
Aliye KAVAF da bir konuþma yaptý.
ORSÝADýn çok deðerli Baþkaný, deðerli Yönetim
Kurulu Üyeleri, çok deðerli büyüklerim, misafirler, sevgili
çocuklar,
Ben de hepinizi saygýyla sevgiyle selamlýyorum;
Huzur içinde bir ramazan geçirmenizi diliyorum.
Sizler de hoþ geldiniz.
ORSÝADýn düzenlediði iftar yemeðinde birlikte
olmaktan mutluluk duyduðumu ifade etmek istiyorum.
ORSÝADýn Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyelerine de
Ramazanýn manevi havasýna uygun, böylesine anlamlý
bir iftar programý düzenledikleri için ayrýca teþekkür
ediyorum.
Geleneklerimiz, göreneklerimiz yazýlý olmayan
kanunlardýr; yasalarýmýzdýr. Çocuklarýmýz bunlarý ancak
görerek ve yaþayarak öðrenirler. Yurtlarda ve yuvalardaki
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çocuklarýmýza, ramazan geleneklerimizi yaþayarak
öðrenmeleri noktasýnda böyle bir imkaný
hazýrladýklarýndan dolayý da teþekkür ediyorum.
Bir rahmet ve bereket ayý olan ramazan, birbirimizle
yardýmlaþarak ve dayanarak yaþamak konusunda bizlere
son derece güzel fýrsatlar sunuyor.
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bizim kültürümüzde de var olan bir þey birlikte üretmek,
birlikte yönetmek, birlikte çalýþmak, birlikte yaþamak
Tek bir dal ne kadar kolay kýrýlýrsa, bir araya getirilmiþ
bir dal demetinin kýrýlmasý da o kadar zordur. Bununla
ilgili pek çok hikaye dinlemiþizdir hayatýmýz boyunca.
Selçuklular, Osmanlýlar döneminde her esnafýn
günümüzdeki üretim kooperatiflerine benzeyen ve lonca
adý verilen belirli bir toplanma yeri ve örgütlenme evi
var idi. Müslüman ve gayrimüslim esnafýn ileri gelenleri,
ustalar bir yere toplanýrlar, esnafýn iþleri ile ilgili
müzakerelerde bulunurlar, ufak tefek davalarý kadýya
gitmeden kendi aralarýnda hallederlerdi. Bu loncalar,
özellikle kalite kontrolü ve standarda büyük önem
verirlerdi. Esnaf ve tüccarýn arasýnda geçerli olan kurallarý
müzakere ederler ve esnafa ait orta sandýðýnýn
muhasebesini yaparlardý. Bu sandýktan, zor durumda
olan esnafa borç para ve kredi verilirdi. Merkezdeki
esnaf teþkilatýnýn bir benzeri taþrada da mevcuttu.
Taþradaki esnafýn kendilerinin veya kadýnýn tayin etiði
vekile önceleri Ahi Baba 1878 den sonra ise mütevelli
denildi. Mütevellinin yanýnda, esnafýn seçtiði ve beþ
kiþiden oluþan Lonca Heyeti vardý. Mütevelli Heyeti ismi,
iþte o günlerden yadigardýr. Biz vakýf kültürü ile yoðrulmuþ
bir milletiz.

Ramazan ayý, her zaman milletimizin derin köklerinde
yatan, dayanýþma ve yardýmlaþma ruhunun yoðun
yaþandýðý ay olmuþtur. Sevgi, barýþ ve kardeþlik
duygularýnýn da yoðun yaþandýðý günlerdir.
Günümüz dünyasýnda, þirketlerin baþarýsý giderek
yalnýzca ticari kriterlerle deðil, topluma ne kadar, ne
oranda katký saðladýklarýyla, ne kadar sosyal sorumluluk
üslendikleriyle ölçülmektedir. Tüm dünyada sivil toplum
kuruluþlarýnýn giderek daha aktif olduklarý bir dönem
yaþýyoruz. Sivil toplum kuruluþlarý, hem ulusal, hem uluslar
arasý düzeyde çok etkin durumdadýr. Bu nedenle, iyi
örgütlenen ve doðru planlama yapanlar bu yarýþta her
zaman önde olacaklardýr.
Özellikle sanayi kuruluþlarýnýn bir araya gelmesi,
güçlerini birleþtirmesi, uluslararasý sahnede bu kuruluþlarýn
iletiþim pazar ve rekabet gücünü önemli ölçüde artýran
bir unsurdur ve birlikte hareket edebilme kültürünü
yerleþtirmek için bu son derece önemli bir örnektir. Zaten

36 / ORSÝAD / Sayý-3 / 2009

ÝFTAR YEMEÐÝ

Türkiye böyle bir ülke olmaya layýktýr. Ayný zamanda
büyük bir medeniyete ve tarih tecrübesine de sahip bir
ülkedir.
Deðerli misafirler, deðerli çocuklar;
Bu akþamý hazýrlayan ve emeði geçen, bizleri bir
araya getiren herkese teþekkür ediyor, hepinize iyi geceler
diliyorum.
ORSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný ÜLGENER de yaptýðý
konuþmada Ramazan günlerinin gönüllere ayrý bir ufuk
açtýðýný, toplumun birbirinden kopmuþ parçalarýný bir
araya getirip, bütünleþtirdiðini, herkese deðiþik bir his
ve fikir ziyafeti verdiðini söyledi. ÜLGENER, "Dünya
sevgisi; insanlarda bireyselliðin, þiddetin, kin ve nefretin,
ülkelerin iþgalinin, ülkelerin acýmasýzlýðýnýn, insanoðlunun
acýmasýzlýðýnýn, sosyal dengenin bozulmasýnýn, maddi

Osmanlý devletinin, sancak denilen üç yüz idare
biriminden her birinden, yaklaþýk bine yakýn vakýf var
idi ve bu vakýflarýn genel bütçesi, devlet bütçesinin 3/1
ine eþitti. Bu topraklarda birlikte hareket etme kültürü,
dayanýþma ruh, iþte o günlerden beri hep var idi; var
olmaya devam edecek. Bizim ihtiyacýmýz olan ise,
toplumsal hafýzamýzý tazeleyerek, bunlarý yeniden
hatýrlamak, deðiþtirip dönüþtürüp modernize ederek,
günümüz þartlarýnda yaþatmaktýr. Türkiye, toplumsal
birikimi yüksek, sosyal ve kültürel formasyonu itibari ile
sayýsýz erdemi bünyesinde barýndýran, insan varlýðý ile
sadece bu topraklar adýna deðil, tüm insanlýk adýna
potansiyel taþýyan bir ülkedir. Büyük ülke hedefleri,
yüksek gelecek güçleri ve özlemleri büyük olan ülkedir.

deðerlerin hep öne çýkmasýnýn ve hazzýn en üst sýraya
oturmasýnýn, kaynaðý olmuþtur. Bu durum ahlaki ve
manevi deðerlerimizi yýkýma uðratmýþtýr. Koþuþturma
içinde yitirdiðimiz deðerleri, özümüze dönüþü, kendimizi
fark etmeyi, tekrar tekrar düþünme fýrsatý veren bu güzel
ayda, dost, düþman herkese milli karakterimizin
gereklerini bir kez daha duyuralým. Mübarek Ramazan
ayýnýn þahsýmýz, ailemiz, milletimiz, ülkemiz ve bütün
insanlýk için iyilik, huzur ve barýþ getirmesini, bizleri
manevi yönden yüceltmesini Cenabý-ý Allah'tan niyaz
ediyorum" diye sözlerini tamamladý.
ORSÝAD'ýn geleneksel iftar programý; fasýl müziði
eþliðinde konuþmalarýn ardýndan sema gösterisi ile
devam etti.
Haber: Murat Osman VANLI
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Limited Þirket Ortaklarýnýn Kamu
Borçlarýna Karþý Sorumluluðu
Sevgili dostlar. Bu yazýmýzda sizleri, yine ticari
hayatýn içinde önemli olduðunu düþündüðümüz
bir konuda aydýnlatmak istiyoruz. Ülkemizde çoðu
ticari iþletme günün gereklerine göre limited þirket
olarak kurulmaktadýr. Bu sebeple birçoðumuz bu
þirketlere deðiþik hisse oranlarýnda ortaðýz. Bu
yazýyý okuyacak bir çok kiþinin de ayný zamanda
bu þirketlerin yetkilisi olduðunu tahmin ediyorum.
Peki bu ortaklýðýn yükümlülüklerinden haberdar
mýyýz?
Limited þirketler sermaye þirketleri olmasý dolayýsý
ile þirketin ticari hayattaki borçlarýna karþý
sorumluluðu istisnalar dýþýnda vaat ettikleri sermaye
miktarý ile sýnýrlýdýr. Þirketin amme alacaklarýna
tabi borçlarý dýþýnda ki borçlarý için sermaye
ödenmiþse, sadece þirket malvarlýðý ile sorumlu
olacaktýr. Þirkete karþý yapýlan icra takibinde þirket
malvarlýðý ile sorumlu olacak, þirket ortaðýnýn þahsi
mal varlýðýna karþý takip olmayacaktýr. Bu durumun
Ticaret Kanunu ve diðer düzenlemelerle istisnalarý
mevcuttur. Bu istisnalarý bu yazýmýzý devlete karþý
sorumluluða ayýrdýðýmýz için daha sonraki
yazýlarýmýzda aktaracaðýz.
Limited þirketin amme (kamu) alacaklarýna karþý
sorumluklarý ise yukarda belirtilen durumdan farklýlýk
gösterir. Amme alacaklarýna karþý sorumluluk 6318
Sayýlý kanun 35. maddesinde düzenlenmiþtir. Bu
maddede þirket ortaðýnýn þirketin devlete karþý
borçlarýndan sorumlu olmasýnýn ön koþulu, borcun
þirketten tahsilinin mümkün olmamasý ya da bunun
anlaþýlýyor olmasýdýr. Özetle devlet tarafýndan borçlu
þirkete bu borçla ilgili icra takibi yapýlmasý, takip
sonuçsuz kalmasý, þirketin mal varlýðýnýn olmadýðýnýn
tespit edilmiþ olmasý gerekmektedir. Burada her
ne kadar borcun þirketçe ödenmesinin anlaþýlmasý
tabiri kullanýlmýþ olsa da sadece öngörü deðil
somut bir tespit gerekmektedir. Limited þirket ortaðý
bu durumda hisse oranýna göre mesul olacaktýr.
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Þirket ortaklýðýndan çýkmýþ olmak da bu borçtan
sizi kurtarmayacaktýr. Kanunda 2008 yýlýnýn Haziran
ayýnda yapýlan deðiþiklik sonrasý þirket hissesini
devir alan ve devir edenin müteselsil sorumlu
olacaðý düzenlenmektedir. Bu sebeple þirket
ortaðýnýn döneminde doðmuþ olan borçtan
ortaklýktan sonrada sorumluluðu devam edecektir.
Burada eski þirket ortaðýnýn sorumluluðu yine payý
oranýnda olacaktýr. Bu durum kanunun deðiþtiði
tarihten önceki borçlarý kapsamayacaktýr.
Amme alacaklarýna karþý sorumluluðun
baþlangýcý da merak edilen hususlardan biri olarak
karþýmýza çýkmakta. Bir örnek soru ile bu konuya
cevap verebiliriz. Örneðin bir þirkette Amme
alacaðýnýn doðduðu tarihte þirket ortaðý olan birisi
bu borcun ödeme tarihi gelmeden ortaklýðýný
devrederse burada mesuliyet kime ait olacaktýr?
2008 yýlýnda kanunda yapýlan deðiþiklikle borcun
doðduðu ve ödenmesi gerektiði dönemde ortak
olanlarýn birlikte mesuliyeti olacaðý belirtilmektedir.
Limited þirket ticari hayatta getirdiði kolaylýklar
nedeniyle tercih sebebidir. Ancak Yukarda
açýkladýðýmýz hususlar bu kolaylýklarýn yanýnda
ciddi mesuliyetlerde getirdiðini ortaya koymaktadýr.
Bu sebeple gerek ortaklýk hissenizi devrederken
gerekse kurulu bir þirkete ortak olurken þirketin
Amme Alacaklarý Kanununa tabi borçlarýna dikkat
etmeniz gerekmekte. Aksi halde bu konuda ciddi
sýkýntýlarla karþý karþýya kalabilirsiniz.
Verdiðimiz bilgilerin sizlere faydalý olmasýný
umut ediyor ve daha önceki yazýlarýmýzda
aktardýðýmýz bir hususu tekrar etmek istiyoruz.
"Söz uçar yazý kalýr" Ata sözünün hakkýnýzý arama
konusunda size büyük kolaylýklar saðlayacaðýný
unutmayýnýz. Selam ve saygýlarýmýzla.
Avukat
Uður ÇAÐLAR
avgurcaglar@hotmail.com

KOSGEB

KOSGEBde Yeni Dönem

3624 sayýlý kanun ile; "Ülkenin ekonomik ve sosyal
ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda küçük ve orta ölçekli
sanayi iþletmelerinin payýný ve etkinliðini artýrmak,
rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide
entegrasyonu ekonomik geliþmelere uygun biçimde
gerçekleþtirmek" amacýyla 12 Nisan 1990 tarihinde
kurulan KOSGEB, 55 adet uygulama merkezi, yaygýn
sinerji odaklarý ile KOBÝ'lere hizmet ve destekler
saðlamaktadýr.
Günümüzde kalkýnma ve büyümenin özel sektör
eliyle saðlanabileceði genel kabul gören bir gerçektir.
Özel sektörün büyük bölümü de küçük ve orta ölçekli
iþletmelerden, yani KOBÝ'lerden oluþmaktadýr. KOBÝ'ler
3 milyonu aþan sayýlarýyla ülkemizdeki tüm iþletmelerin
%99.9'unu, toplam istihdamýn %81'ini oluþturmaktadýr.
Dolayýsýyla KOBÝ'lerin, ekonominin, istihdamýn, sanayinin
adeta iskeleti olduðunu rahatlýkla söyleyebiliriz. Bu
iþletmelerin durumundaki en küçük deðiþiklikler bile
makro ekonomik göstergelere anýnda yansýmakta, onun
için de pek çok ülke böylesine hayati iþlevleri olan
KOBÝ'lerin geliþmesine yönelik çeþitli program, plan ve
destekler uygulamaktadýr.
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Bizler KOSGEB olarak ekonomimiz içerisinde
böylesine hayati yerleri olan KOBÝ'lerimizin önündeki
engelleri kaldýrmak, yollarýný açmak, sorunlarýna çözüm
üretmek üzere çalýþýyoruz.
Kaynaklarýný daha etkin ve verimli kullanarak iyi
yönetilen, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarý doðru
öngören, kaliteli ürünleri zamanýnda ve en uygun
maliyetle insana ve çevreye duyarlý olarak üreten,
teknolojiyi özümseyen ve geliþtiren, yenilikçi-yaratýcý
düþünceleri rekabetçi ürün ve hizmetlere dönüþtüren,
uluslararasý pazarlarda rekabet edebilen KOBÝ'lerin
oluþturulmasý için gerekli adýmlarý bir bir atýyoruz. Bu
doðrultuda iþletmelerimize, Biliþim Desteði, Bölgesel
Kalkýnma Desteði, Danýþmanlýk ve Eðitim Desteði,
Giriþimciliði Geliþtirme Desteði, Kalite Geliþtirme Desteði,
Pazar Araþtýrma ve Ýhracatý Geliþtirme Desteði, Teknoloji
Geliþtirme ve Yenilik Desteði, Uluslararasý Ýþbirliði
Geliþtirme Desteði ile Finansman Desteði baþlýklarý
altýnda çeþitli destekler saðlýyoruz.
Bu desteklerin yaný sýra özellikle 2008 yýlýnda
olaðanüstü ekonomik koþullarýn tezahürü olarak ortaya
çýkan finansmana eriþim sorununa çözüm anlamýnda

KOSGEB

KOBÝ'lerimiz ile esnaf ve sanatkârlarýmýzýn uygun
koþullarda kredi temin edebilmeleri amacýyla Sýfýr Faizli
Cansuyu Kredileri baþlatýlmýþtýr. Bu kapsamda; 1000
+ 1000 KOBÝ Makine Teçhizat Kredisi Faiz Desteði,
Ýmalatçý Esnaf ve Sanatkâr Kredisi Faiz Desteði, Ýhracat
Kredisi Faiz Desteði, Ýstihdam Endeksli Ýþletme Kredisi
Faiz Desteði programlarýmýzla 2008 yýlýnda 25 bin esnaf
ve sanatkâr ile KOBÝ için 1,6 milyar TL kredi hacmi
oluþturulmuþtur.
2009 yýlýnda ise ilk kredi faiz desteði uygulamasý
olarak 1 milyar dolar kredi hacimli "Ýhracat Kredisi
Destek Programý" hayata geçirilmiþtir.
2009 yýlýnda ayrýca ülkemizde sanayi sektörü dýþýndaki
sektörlerin ekonomik katma deðer üretme ve istihdam
yaratma potansiyelinin artmasý, sanayi dýþýndaki
sektörlerden gelen talepler ve kriz ortamýnda KOBÝ'lerin
daha kapsamlý olarak desteklenmesi ihtiyacý dikkate
alýnarak KOSGEB Kanunu'nda da deðiþiklik yapýlmýþtýr.
Bu deðiþiklik ile KOSGEB'in hedef kitlesi sanayi
kesiminden hizmet ve ticaret sektörlerini de kapsayacak
þekilde geniþlemiþ, KOSGEB ülkemizin KOBÝ'lerden
sorumlu ulusal kuruluþu niteliðine kavuþmuþtur.
Hizmet ve ticaret sektörlerinin de desteklerimizden
yararlanabilmesi için gerekli mevzuat düzenlemeleri
çalýþmalarý baþlatýlmýþ olup bu kapsamda yeni kredi
destek paketi uygulanmasý kararý alýnmýþtýr. Bu paket
içinde;
-100.000 KOBÝ Destek Kredisi Programý,
-GAP Bölgesine Yönelik Makine-Teçhizat Kredi Faiz
Desteði Programý,
-Acil Destek Kredisi Programý ve
-Cazibe Merkezlerini Destekleme Programý
kapsamýnda Diyarbakýr Ýli Destek Kredisi Programý,
hayata geçirilmiþtir.
100.000 KOBÝ Destek Kredisi ile, 100 bin KOBÝ'ye
2.5 Milyar TL kredi kullandýrýlmasý hedeflenmektedir.
Ýlk 3 ayý ödemesiz, toplam 15 ay vadeli olacak bu
programýmýzda iþletme baþýna 25.000 TL'ye kadar,
kadýn giriþimcilerimize ise 30.000 TL'ye kadar kredi
kullandýrýlacaktýr. Kredi faizinin % 75'i KOSGEB, %25'i
ise KOBÝ'lerimiz tarafýndan ödenecektir.
GAP Bölgesine Yönelik Makine-Teçhizat Kredi Faiz
Desteðimiz ise, Adýyaman, Batman, Diyarbakýr,
Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Þanlýurfa ve Þýrnak'ta
faaliyet gösteren KOBÝ'ler tarafýndan kullanýlabilecektir.
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Söz konusu KOBÝ'lere 300.000 TL makine teçhizat kredi
desteði saðlanacak, kredi ilk 6 ay ödemesiz toplam 36
ay vadeli olacaktýr. Yine kredi faizinin % 75'i KOSGEB,
%25'i ise KOBÝ'lerimiz tarafýndan ödenecektir.
Acil Destek Kredisi kapsamýnda da sel felaketi
nedeniyle iþ yerleri zarar görmüþ, faaliyetleri aksamýþ
KOBÝ'lerimize 100.000 TL'ye kadar kredi kullandýrýlacaktýr.
Ýlk 6 ay ödemesiz toplam 24 ay vadeli olan kredi faizinin
t a m a m ý KO S G E B t a r a f ý n d a n ö d e n e c e k t i r.
Cazibe Merkezlerini Destekleme Programý
kapsamýnda Diyarbakýr Ýli Destek Kredisi Programý'nda
ise Diyarbakýr ili merkezi ve mücavir alan dâhilinde
faaliyet gösteren KOBÝ'lere 30.000 TL'ye kadar kredi
saðlayacaðýz. Ýlk 6 ayý ödemesiz olmak üzere toplam
vadesi 18 ay olan kredinin faizinin tamamý
Baþkanlýðýmýzca karþýlanacaktýr.
KOBÝ'lerimizin bu yeni kredi programlarýmýzdan
yararlanabilmeleri için öncelikle KOSGEB Veri Tabaný'na
kayýt yaptýrmalarý gerekmektedir. Baþvuru için yapýlmasý
gerekenler ve baþvuru yapýlacak bankalar ile ilgili ayrýntýlý
bilgi www.kosgeb.gov.tr adresinde yer almaktadýr.
Ayrýca, KOSGEB Destek modellerinin çeþitlendirilmesi
ve yeni modellerin uygulanmasý çalýþmalarý kapsamýnda
2010 yýlý içerisinde KOSGEB'in yaygýn olarak kullanýlan
desteklerinin yaný sýra AR-GE destekleri, proje bazlý
destekler, Ýþbirliði-Güçbirliði ve Giriþimcilik konularýnda
yeni destek modellerinin KOBÝ'lerin faydasýna sunulmasý
planlanmaktadýr.
KOSGEB olarak önümüzdeki dönemde de
kaynaklarýmýzý etkin ve verimli kullanarak
giriþimcilerimizin, KOBÝ'lerimizin ve esnafsanatkârlarýmýzýn yanýnda olmakta, onlara gerekli bütün
destekleri saðlamakta kararlýyýz.
Ýnanýyorum ki bu yeni dönemde KOBÝ'lerimiz,
uygulamaya koyduðumuz ve hayata geçireceðimiz yeni
destek modelleriyle büyüme ve kalkýnmanýn öncüsü
olmaya devam edeceklerdir.

Mustafa KAPLAN
KOSGEB Baþkaný

Canlý Alabalýk & Et Izgara
Garagýz Canlý Alabalýk & Et Izgara
Ývedik mah.1368 Cad.No:123 (araç
muayene istasyonu karþýsý)
Yenimahalle / Ankara adresinde
21.06.2009 tarihinde hizmete
açýlan 7000 m2 alan üzerine
kurulmuþ þehrin gürültüsünden
uzak, doðayla iç içe; þelaleli ön
bahçesi, arka havuzbaþý kýr
bahçesi, kapalý salonlarý,80 araçlýk
otoparký, alkolsüz olmasý, zengin
menüsü ve deneyimli personeliyle
Ankara' da tercih edilen bir mekan
olma yolunda hýzla ilerlemektedir.
TESÝSÝMÝZ
Vazgeçilmez yaz akþamý yemeðini
yeþillikler içinde ve havuz baþýnda
keyifli bir þekilde sürdürürken
çocuklarýnýzýn huzur içinde oynayacaðý çocuk oyun parký bulunan 500 kiþi kapasiteli þelaleli ön bahçemiz
ile;
Grup yemekleri, toplantý niþan düðün vb. gibi özel gün organizasyonlarýnýzda siz deðerli misafirlerimize
hizmet verebilmek için 800 kiþi kapasiteli arka havuz baþý kýr bahçemiz ile;
Açýk mutfaðý, ferah ortamý ve 300 kiþi kapasiteli alakart salonumuz ile;
Üst kat sigara içilebilir balkonlu 300 kiþi kapasiteli ziyafet salonu ile;
Siz deðerli misafirlerimizin hizmetindeyiz.
Saygýlarýmýzla,
Garagýz Canlý Alabalýk ve Et Izgara

ALO PAKET

395 65 47

Restaurantýmýz Alkolsüzdür

Kablosuz Ýnternet (Wireless)
Hizmetimiz Mevcut.

Açýk Hava
Havuz Baþý
Kýr Düðün
Bahçemiz

Üst Kat
Ziyafet ve
Düðün Salonumuz

Görülebilir Mutfaðýmýz
ve Alakart
Salonumuz
MENÜ
köy kahvaltýsý alabalýk pide çeþitleri -

-ýzgara çeþitleri
- deniz balýk çeþitleri
-tatlý çeþitleri

TOPLU YEMEK, TOPLANTI,
DÜÐÜN, SÜNNET, NÝÞAN
ORGANÝZASYONLARI

Anadolu Bulvarý 1368 Cad. No: 123
(Araç Muayene Ýstasyonu Karþýsý)
Ývedik - Yenimahalle / ANKARA
Tel: 0312 395 65 47
Faks: 0312 395 60 47
www.garagiz.com
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Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat ERGÜN: 100 Bin
iþletmeye saðlanacak 2.5 milyar liralýk krediye
iliþkin baþvurularýn 4 Kasým 2009 Çarþamba günü
baþlayacaðýný açýkladý. Bakan ERGÜN, krediden
faydalanmak isteyen iþletmelerin, anlaþma yapýlan
17 bankaya direk baþvuruda bulunabileceðini
bildirdi.
Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn, esnaf-sanatkarlar
ile tüm KOBÝlere yönelik hazýrlanan 100 bin iþletmeye
2.5 milyar TLlik Yeni Kredi Destek Programýna
baþvurular, 04 Kasým 2009 Çarþamba gününden
itibaren baþlayacak. KOSGEB Veri Tabanýna kayýtlý
iþletmeler, kredi programý için anlaþma yapýlan 17
bankaya baþvurabilecek.
Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergünün konuya
iliþkin açýklamasý þöyle:
2.5 Milyar TLlik Yeni Kredi Destek Programý
çerçevesinde baþvuran ve gerekli þartlarý taþýyan esnaf
ve sanatkarlar ile tüm KOBÝlere, ilk 3 ayý ödemesiz geri
kalaný aylýk eþit taksitler halinde toplam 15 ay vadeli
25.000 TL üst limitli kredi kullandýrýlacak. Þahýs
iþletmelerinde iþletme sahibinin kadýn giriþimci olmasý
halinde kredi üst limiti 30.000 TL olacak.
2.5 Milyar TLlik Yeni Kredi Desteði Programýna
baþvurular 04 Kasým 2009 tarihinde baþlayacaktýr. Kredi
kullanýmý, KOSGEBin bütçe imkanlarý çerçevesinde ve
iþletmelerin baþvuru sýrasýna göre deðerlendirilecektir.
KOSGEB Veri Tabanýna kayýtlý iþletmele, direkt olarak
bu kredi programý için anlaþma yapýlan 17 bankaya
baþvurabileceklerdir.
Bu bankalar, Akbank, Alternatifbank, Anadolu Bank,
Denizbank, Finansbank, Fortis, Garanti Bankasý, HSBC,
ING Bank, Türkiye Halk Bankasý, Türkiye Ýþ Bankasý,
Türkiye Vakýflar Bankasý, Türk Ekonomi Bankasý, Yapý
ve Kredi Bankasý, Ziraat Bankasý, Asya Katýlým Bankasý,
Türkiye Finans Katýlým Bankasýdýr.
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Yeni teknoloji kullanýmý, yeni iþ yerine taþýnma, iþlerini
büyütme, yeni yatýrým, hammadde alýmý, üretim ve
pazarlama, eðitim ve danýþmanlýk, yurtdýþý pazarlara
açýlým ve geliþtirme, ihracatýn finansmaný ve münferit
projelerin finansmaný amacý ile baþlatýlan Yeni Kredi
Destek Programýndan yararlanmak isteyen KOBÝlerin,
KOSGEB Veri Tabanýna kayýtlý olmalarý ve mutlaka
krediyi hangi amaçla kullanacaklarýný beyan etmeleri
gerekiyor.
Ýþletme baþýna kredi üst limiti 25.000 TL olup, kredi
faiz veya kar payý tutarýnýn yüzde 25i krediyi kullanan
iþletmeler tarafýndan aylýk eþit taksitler halinde, kalan
yüzde 75i ise KOSGEB tarafýndan karþýlanacaktýr.
25.000 TL üst limitten kredi kullanýlmasý durumunda,
15 ay vadeli kredinin KOSGEB tarafýndan ödenecek
peþin faiz tutarý 1.836 TL, iþletme tarafýndan ödenecek
faiz tutarý ise toplam 612 TL olacaktýr. Ýþletme sahibinin
kadýn giriþimci olmasý halinde faiz tutarý 30.000 TL
ü z e r i n d e n a y n ý þ a r t l a r l a h e s a p l a n a c a k t ý r.
Ancak þunu da özellikle belirtmek istiyorum. Kredi
üst limiti 25.000 TL olup, iþletmelerimiz ihtiyaçlarý
ölçüsünde kredi kullanabileceklerdir.
Baþvurular, KOSGEB ve bankalarca belirlenecek
kriterlere göre deðerlendirilecektir. Kredi Destek Programý
çerçevesinde bankalar, iþletmelerden kullandýracaðý
kredi için hizmet bedeli olarak 500 TLden fazla, ayrýca
ipotek alýnmasý halinde ekspertiz masrafý olarak da 750
TLden fazla masraf talep edemeyeceklerdir.
Bankalar, iþletmeden her ne ad altýnda olursa olsun
baþkaca bir bedel talep edemeyecektir. Teminat sýkýntýsý
yaþayan iþletmelerimiz Kredi Garanti Fonu (KGF) veya
TESKOMB'a baðlý Kredi Kefalet Kooperatiflerinden
yararlanabileceklerdir. Ayrýca vergi ve SGK borcu olan
iþletmelerimiz, borçlarý kredi desteðinden mahsup
edilmek suretiyle krediyi kullanabilecekler.
Yeni Kredi Destek Programlarýndan yararlanmak
isteyen KOBÝ'lerin, mutlaka KOSGEB Veri Tabanýna kayýt
olmalarý gerekiyor.
KOSGEB Veri Tabanýna 9 Ekim 2009 tarihine kadar
toplam 89.500 iþletme kaydedilmiþken, 12 Ekim 2009
tarihinden bugüne kadar 35.000e yakýn iþletme kayýt
olmuþtur. Ýþletmelerimizin kredi tahsisinde baþvuru
sýrasýnýn esas alýnacaðýný göz önünde bulundurarak,
bir an önce KOSGEB Veri Tabanýna kayýt yaptýrýp,
bankalara baþvurmalarý gerekiyor.
Baþvurularla ilgili detaylý bilgilere, KOSGEBin resmi
internet sayfasý www.kosgeb.gov.tr adresinden
ulaþýlabilecektir.
Ýnanýyorum ki reel ekonominin can damarý olan
KOBÝlerimiz, uygulamaya koyduðumuz bu yeni destek
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modeliyle, büyüme ve kalkýnmanýn öncüsü olmaya
devam edeceklerdir.
Ýçinden geçtiðimiz bu süreçte KOBÝlerimize rahat
nefes aldýracak bu kredi paketinin esnafsanatkarlarýmýza, tüm iþletmelerimize ve ülkemize hayýrlý
olmasýný diliyorum.
E R G Ü N O S B l e r i n i m a j ý d e ð i þ m e l i . 
Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, Türkiye'de
artýk organize sanayi bölgelerinin (OSB) imajýnýn
deðiþmesi gerektiðini belirterek, Bu bölgeleri, Ar-Ge
ve ihracat üssü haline getirmek Bakanlýk olarak en
önemli hedeflerimiz arasýnda dedi.
Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, Ankara Sanayi
Odasý (ASO) tarafýndan düzenlenen 6. Organize Sanayi
Bölgeleri Baþkanlarý toplantýsýnda yaptýðý konuþmada,
sanayicilerin Ýkinci Dünya Savaþý'ndan Kýbrýs Harekatý'na,
petrol þoklarýndan 2001 krizine kadar bugüne dek
yaþanan her türlü iç ve dýþ þoka raðmen moralini ve
inancýný hep yüksek tutmayý baþardýðýný, üretim odaklý
bir stratejiyle varýný yoðunu þirketine yatýrarak ayakta
kalmayý ve büyümeyi baþardýðýný anlattý.
Ankara sanayisi hakkýnda bilgi veren Ergün, özellikle
son 10 yýlda büyük bir deðiþim ve geliþim gösteren
baþkentin, kurulan yepyeni organize sanayi ve teknoloji
geliþtirme bölgeleriyle, Avrasya'nýn teknolojik açýdan
geliþmiþ bir üretim merkezi olma yolunda emin adýmlarla
ilerlediðini söyledi.
Ergün, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama
Yönetmeliðinde deðiþikliðe gittiklerini belirterek, yapýlan
deðiþiklikle OSB'lerin birlikte hareket etmelerinin önündeki
engellerin kaldýrýldýðýný anlattý. Ergün, bu birlikteliðin
tamamen gönüllülük esasýna dayalý olarak
gerçekleþeceðini de kaydetti. Bu yeni düzenlemenin en
önemli kazanýmýnýn girdi maliyetlerinin aþaðý çekilmesi
olacaðýna dikkati çeken Ergün, burada en önemli görevin
havzada yer alan OSB yönetimlerine düþtüðünü söyledi.
Devlet Bakaný Zafer ÇAÐLAYAN, Irak'ta
yapýlacak yatýrýmlarýn petrolle finansmaný önerisi
için,"Petrol Bakanlýðý biraz daha üzerinde çalýþalým
demiþ. Umut ediyorum sonunda imza altýna
alacaðýmýz konulardan biri olacak" dedi.
Devlet Bakaný Zafer Çaðlayan, Irak'ta yapýlacak
yatýrýmlarýn petrolle finansmaný önerisi için,"Petrol
Bakanlýðý biraz daha üzerinde çalýþalým demiþ. Umut
ediyorum sonunda imza altýna alacaðýmýz konulardan
biri olacak" dedi.
Çaðlayan, Türkiye'nin petrol ürünleri ihracatýndan
kaynaklanan alacaklarýnýn tahsili için de bir önceki
gezide Irak Ticaret Bakanlýðýna bir öneri götürdüklerini
ifade ederek, karþýlýklý alacaklarýn ortaya konulmasý ve

tevsik edilmesini istediklerini kaydetti. Çaðlayan, alacak
sorunlarý çözülmediði takdirde Türk firmalarýnýn icrai
iþleme baþvurabileceklerini, bu noktaya varmadan
konunun halledilmesini arzu ettiklerini kaydetti.
Çaðlayan, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile 80
iþadamýyla birlikte gerçekleþtirdikleri Irak gezisi hakkýnda
dönüþ yolunda uçakta gazetecilere deðerlendirmelerde
bulundu. Çaðlayan, bir soru üzerine petrol karþýlýðý
yatýrým önerisine açýklýk getirdi. Bakan Çaðlayan,
Ýstanbul'daki stratejik iþbirliði toplantýsýnda ilgili bakanlarýn
bir araya geldiðini ve Irak Ticaret Bakanlýðý ile kendi
bakanlýðý arasýnda bu konunun ele alýndýðýný anlattý.
Çaðlayan, Irak'ýn bugün milyonlarca konuta, altyapýnýn
yenilenmesine, okula, hastaneye ihtiyacý olduðunu
kaydederek, özetle þunlarý söyledi: "Bunlar için en büyük
problem kaynak. Ülkenin riskinin yüksek olmasý, devam
eden içerdeki sýkýntýlar buraya bankacýlýk ve finans
sisteminin gelmesini engelliyor. Biz yaptýðýmýz toplantýda
dedik ki; gelin size off-set yapalým, barter yapalým adýna
ne derseniz deyin. Siz petrol verin bize, biz sizden ham
petrolü alýp o petrolün parasý olan karþýlýðýný bir yerde
tutalým. O tuttuðumuz paradan, sizin Irak'ta yaptýracaðýnýz
projelere, öncelikleriniz ne ise...hastane, okul tespit edin
bunlarý. O kaynaklardan siz ihalenizi yapýn, ödemeleri
biz bu þekilde kendi müteahhitlerimize ödeyelim. Bunun
da beraber denetimini yapalým. Biz bunu imza altýna
aldýk. Ancak daha sonra Sayýn Baþbakan ile Irak'ta
toplantýya geldiðimizde þöyle bir durum geliþti; Petrol
Bakanlýðý biraz daha üzerinde çalýþalým demiþ. Bu, umut
ediyorum ki sonunda bizim imza altýna alacaðýmýz
olaylardan biri olacaktýr."
Çaðlayan zamana yönelik soru üzerine, koþullarýn
seçimlerden sonra netlik kazanacaðýný düþündüðünü
kaydetti. Bakan Çaðlayan ,bu konuda baþka bir soruyu
yanýtlarken, iþ hayatýnda da finansmanýn zor olduðu
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koþullarda bir nevi takasýn gündeme geldiðini
kaydederek, "Bu öyle veya böyle bana göre gerçekleþecek
bir proje" dedi.
Çin'li, Mýsýr'lý yetkililerin Irak'ta Türkiye ile iþbirliði
yapmak istediðini, Libya ve Cezayir'in Afrika'da ortak
yatýrým teklif ettiðini anlatan Çaðlayan, "Tabii Türk
firmalarýnýn dünya ikincisi olmasý, elde ettiði tecrübe,
böyle bir þeyi getiriyor. Onun için burada Irak'ýn bana
göre baþka bir çýkar yolu, baþka bir kaynaðý gözükmüyor
þu an için" dedi.
Uluslararasý anlaþmalarýn bu konuda engel oluþturup
oluþturmadýðý yönündeki soruya da olmadýðý yönünde
cevap verdi.
Çaðlayan, Irak'a temaslarýný sürdüreceklerini ifade
ederek, yýlbaþýndan sonra Kerkük'e gitmeyi planladýklarýný
söyledi.
Bakan YILDIZ "Petrol, Lpg ve Doðal Gaz
Piyasalarý Konferansý"na Katýldý.
Burada konuþan Bakan Yýldýz, enerji sektörünün
serbestleþtirilmesi yönünde son 8 yýlda çok önemli
adýmlarýn atýldýðýný söyledi. Tüketicileri piyasadan
korumak yerine tüketicilerin piyasada güçlendirilmesi
ve piyasanýn olabildiðince serbestleþtirilmesi gerektiðini
vurgulayan Yýldýz, bu arada kamunun regülasyon
görevini yerine getirmek için yorumda bulunabileceðini
söyledi.
Yýldýz, doðal gaz piyasasýnda özellikle AK Parti
iktidarýyla büyük bir deðiþim yaþandýðýný ve 2002 yýlýnda
sadece 5 þehirde bulunan doðal gazýn þu anda 65 þehre
ulaþtýrýldýðýný kaydetti.
Doðal gaz ve elektrikte zam yapýlacak söylemlerinin
çýkýþ noktasýnýn basýn olduðunu ifade eden Yýldýz, ''(Zam
yok) dediðimizde bunun basýnda yer alma yüzdesiyle,
diyelim (yüzde 70 zam var) dememizin basýnda yer
alma yüzdesinin çok farklý olduðunu gördük. Bu konuyu
haber yapma uðruna kurban etmemek lazým. Bu konuda
bütün sektörün, basýn kuruluþlarýnýn, kamunun ve
vatandaþlarýn hassas olmasý lazým'' diye konuþtu.
Doðal gazýn ýsýnmada olabildiði kadar kullanýlmasý,
fakat elektrik üretiminde kullanýlmasýnda 4 - 5. sýralarda
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olmasýndan yana olduðunu kaydeden Enerji Bakaný,
þu anda elektrik üretiminde, yüzde 50 olan doðal gaz
payýnýn 2020'lere kadar yüzde 25'lere inmesini arzu
ettiklerini bildirdi.
PETROL PÝYASASI YASA TASARISI
Petrol Piyasasý Yasa Tasarýsý konusunda da görüþlerini
aktaran Yýldýz, konuyla ilgili çalýþmalarýn devam ettiðini
ve bu tasarýsýnýn Türkiye'deki arama ve iþletme
faaliyetlerini artýrýcý etkisi olmasý gerektiðini söyledi.
Türkiye'nin enerjide sürekli transit geçit ülkeyi
olamayacaðýný, Türkiye'nin büyüklüðünün bunu
kaldýramayacaðýný ifade eden Yýldýz, þöyle konuþtu:
''Mutlaka tedarikle alakalý gerek yurt içindeki
yapacaðýmýz arama faaliyetlerinin, gerekse yurt dýþýnda
yapacaðýmýz arama faaliyetlerinin artýrýlmasý lazým. Biz
bu amaçla TPAO'ya 2008 yýlýnda 417 milyon dolarlýk
fonun 2009 yýlýnda 461 milyon dolara, önümüzdeki
2010 yýlý için de 686 milyon dolara çýkacaðýný
söylemeliyim. Türkiye'de varsa petrolün, varsa doðal
gazýn mutlaka çýkartýlmasýndan yana olduðumuzu
söylüyoruz. Buna da büyük önem veriyoruz.''
Akaryakýt kaçakçýlýðý konusunda da daha hassas
olunmasý gerektiðini söyleyen Taner Yýldýz, kaçakçýlýðýn
bir gerekçesinin olmadýðýný kaydetti.

CUMHURÝYET

Cumhuriyetin 86. Yýlý Kutlamasý

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Kasým 1922'de aldýðý
tarihi kararýnda, saltanata son vermiþtir. Bu tarihi kararýn
da açýk bir belirtisi olarak, 1921 Anayasasý ile yeni
siyasal rejime geçilmiþtir. Ancak, Cumhuriyet resmen
ilan edilmemiþtir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Nisan 1923'te
seçimlerin yenilenmesine karar vermiþ ve yeni kurulan
Meclis, Lozan'da elde edilen antlaþmayý onaylamýþtýr.
Lozan Barýþ Antlaþmasý'nýn kabulü ve 6 Ekim 1923'te
Türk Ordusunun Ýstanbul'a girmesi ile Türk vatanýnýn
bütünlüðü gerçekleþmiþ ve böylece bir devir kapanmýþ
ve yeni bir devir açýlmýþtýr. Siyasal rejimin 23 Nisan
1920'den itibaren kaydettiði geliþmelere uygun devlet
þeklini bulmak da bir zorunluluk haline gelmiþtir.
Cumhuriyet'in kabulü 25 Ekim 1923 günü geliþen
bir kabine bunalýmý, Büyük Millet Meclisi'nde çalýþma
güçlüðünü ortaya çýkardý. 28 Ekim 1923 günü akþamýna
kadar kabine kurulamamasý üzerine, Gazi Mustafa
Kemal Paþa, Çankaya köþkünde yemek sýrasýnda
arkadaþlarýna; "Yarýn Cumhuriyet ilan edeceðiz" diyerek
görüþünü açýklamýþtýr. 29 Ekim günü Halk Fýrkasý Meclis
Grubunda, Bakanlar Kurulunun oluþturulmasý konusunda

tartýþýldý. Sorun çözülemeyince, Gazi Mustafa Kemal
Paþa'dan düþüncelerini açýklamasý istendi. Mustafa
Kemal Paþa, bunalýmdan çýkýþ yolunu Anayasanýn
deðiþtirilmesi zorunluluðu ile açýkladý. Cumhuriyetin
ilanýný hedefleyen tasarýyý da grubun bilgisine sundu.
Grupta cereyan eden uzun müzakereler sonunda,
Cumhuriyetin ilaný kabul edildi. Parti grubundan sonra,
Meclis toplanarak hazýrlanan kanun tasarýsýný aynen
kabul etti. Yaþasýn Cumhuriyet sesleri arasýnda gece
saat 20.30'da Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin ilaný
1921 tarihli Anayasanýn bazý maddelerinin
deðiþtirilmesine dair 364 nolu Kanunun kabulü ile
olmuþtur. Bu kanunla, anayasanýn 1, 2 , 4, 10, 11 ve
12'nci maddeleri önemli ölçüde deðiþtirilmiþtir. Bu önemli
deðiþiklikler, 29 Ekim günü yapýlmýþ ve ayný gün,
Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapýlarak, Gazi Mustafa Kemal
Paþa oybirliðiyle yeni Türk Devletinin ilk Cumhurbaþkaný
seçilmiþtir.
ataturk.net
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Grip ve A(H1N1) Virüsü Hakkýnda

-Grip nedir?
Grip sýklýkla Influenza virüsü tarafýndan oluþturulan,
çoðunlukla solunum yoluyla insan vücuduna giren,
sistemik hastalýk belirtileri ile seyreden, aðýr bir solunum
yolu enfeksiyonudur. Ülkemizin de bulunduðu Kuzey
Yarým Küre'de Ekim-Mart aylarýnda rastlanan grip
mevsimsel grip olarak adlandýrýlýr.
-Domuz gribi nedir?
Nisan 2009'dan itibaren Meksika'dan baþlayan ve
pandemi (kýtalararasý salgýn)'ye yol açan Influenza A
(H1N1) virüsünün neden olduðu grip, domuz gribi
olarak adlandýrýlmýþtýr.
Bu virüse "domuz gribi" denmesinin sebebi, domuzlar
arasýnda görülen Influenza grip virüsüne benzemesidir.
Aslýnda bu yeni virüs; insan, domuz ve kuþ grip virüslerinin
genetik deðiþim sonucu oluþan bir karýþýmýdýr. Dünya
saðlýk örgütü, insanda rastlanan hastalýða domuz gribi
yerine Pandemik Influenza A(H1N1) 2009 denmesini
doðru bulmaktadýr.
- Pandemik Influenza A(H1N1) 2009 virüsü
bulaþýcý mýdýr?
Pandemik Influenza A(H1N1) 2009virüsü bulaþýcýdýr
ve insandan insana çok kolayca geçmektedir. Pandeminin
geliþmesinin en önemli nedeni; toplumun, özellikle genç
yaþ grubunun(< 49 yaþ) bu yeni virüsle daha önce
karþýlaþmamýþ olmasý ve baðýþýklýðý bulunmamasýdýr.
Toplumun çoðunluðun bu enfeksiyona duyarlý olmasý
nedeniyle yayýlýmý da hýzlý olmaktadýr.
- Pandemik Influenza A(H1N1) 2009 belirtileri
nelerdir?
Domuz gribi, insanlarda görülen mevsimsel gribe
benzer þekilde genellikle hafif belirtilerle seyretmekle
birlikte, yine mevsimsel gribe benzer þekilde gebe ve
altta yatan ciddi hastalýðý olanlarda daha aðýr
seyredebilmektedir. Görülme sýklýðýna göre belirtileri
sýralayacak olursak;
Ateþ, (>38 ºC), Öksürük, Boðaz aðrýsý, Baþ aðrýsý,
Burun akýntýsý, Yaygýn kas aðrýsý, Üþüme ve titreme,
Halsizlik, yorgunluk, Solunum güçlüðü, Bulantý, kusma
ve ishal (özellikle çocuklarda)
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-Aðýr hastalýk için risk gruplarý kimlerdir?
Gebeler, 2 yaþýndan küçükler, Kronik kalp-akciðer
hastalýðý olanlar, Kronik böbrek, karaciðer, kan, sinirkas hastalýðý olanlar, Þeker hastalýðý gibi metabolik
hastalýðý olanlar, AIDS, kanser, steroid kullanýmý gibi
immün yetmezliði olanlar, Obez (vücut kitle indeksi
>35) olanlar, 65 yaþýndan büyük olanlar, 18 yaþýndan
küçük sürekli aspirin kullanmasý gerekenler.
- Pandemik Influenza A(H1N1) 2009 nasýl
bulaþmaktadýr?
Domuz gribi, mevsimsel grip ve solunum yoluyla
bulaþan viral enfeksiyonlarla ayný þekilde yayýlmaktadýr.
Grip virüsleri insandan insana öksürük ve hapþýrma
yoluyla, direkt veya havada asýlý kalan damlacýklarýn
solunmasýyla ve virüslü damlacýklarýn yapýþtýklarý
çevredeki yüzeyler aracýlýðý ile bulaþmaktadýr.
Kiþi virüsün bulaþtýðý bir yüzeye dokunduktan sonra
ellerini aðzýna, gözlerine veya burnuna sürerse virüs
bulaþabilir. Bu yüzeylerde virüsün ne kadar süreyle canlý
kalabileceðini etkileyen ýsý, nem oraný, kirlilik, yüzey
niteliði gibi pek çok faktör söz konusudur.
Hasta kiþinin temasýnýn olabileceði ev, okul ve
iþyerindeki masa, sandalye, telefon, klavye, asansörelektrik düðmesi, lavabo, musluk gibi bu yüzeylere
dokunulmamalý, herhangi bir sebeple dokunulduysa
eller yýkanmalýdýr. Mümkün olduðu kadar uzak durulmasý
gereken toplu taþým araçlarý, alýþveriþ merkezleri gibi
sosyal ortamlarda direkt solumum yolu ile bulaþma
önlemleri yanýnda, temas etmemeye ve el hijyenine
dikkat edilmelidir.
-Ev ve eþyalarýn temizliðinde nelere dikkat etmek
gerekir?
Grip virüsünün yayýlmasýný önlemek için yüzeylerin
günlük temizlikte kullanýlan deterjanlarla temizlenmesi
yeterlidir. Bunlarýn dýþýnda klor, hidrojen peroksit, iyotlu
antiseptikler ve alkol gibi kimyasal maddeler de etkilidir.
Hastalara ait çarþaf, çamaþýr, havlu ve tabak, bardak
gibi kaplarýn ayrý olarak yýkanmasýna gerek yoktur. Ancak
bu eþyalar mümkün olduðunca elle temas edilmeden
eldiven giyerek taþýnmalý, yýkanmalý ve yýkanmadan
baþkasý tarafýndan kullanýlmamalýdýr. Hastanýn çarþaflarý,
çamaþýrlarý deðiþtirildikten sonra eller mutlaka sabunlu
su ile yýkanmalýdýr. Hastaya ait kap kacak ya bulaþýk
makinesinde ya da elde deterjan kullanýlarak yýkanmalýdýr.
-Domuz gribinden kendimi nasýl koruyabilirim?
Yeni A(H1N1) pandemisine karþý en önemli koruyucu
aþýdýr. "Canlý attenüe" ve "inaktif" olmak üzere iki tip aþý
geliþtirilmiþ ve tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de
kullanýma sunulmuþtur. Sürenin kýsalýðý ve teknolojik
olarak üretilen antijen miktarýnýn yetersizliði nedeni ile
''Adjuvan'' adý verilen maddelerle aþýlarýn etkinliði
güçlendirilerek, daha fazla sayýda insanýn hýzla aþýlanmasý
hedeflenmektedir.
Aþýlar Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ)'nün lisans verdiði
firmalar tarafýndan üretilmektedir. Yeni aþýlarýn üretim
prosedürü mevsimsel aþý üretimi ile benzerdir. Ülkemizde
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kullanýlacak aþýlar üç ayrý firmadan temin edilmiþ olup
inaktive adjuvanlý aþýlardýr. Adjuvan olarak da "squalen"
adlý bir madde kullanýlmaktadýr. Adjuvanýn yan etkisi
ile ilgili son zamanlarda görsel ve yazýlý basýnda
tartýþmalar yer almaktadýr. Squalen grip aþýlarýnda 1997
den beri kullanýlmakta olup, bugüne kadar 40 milyon
kiþiye uygulanmýþ ve ciddi yan etkiler görülmemiþtir.
Çalýþmalar pandemik grip aþýsýnýn yan etkilerinin
mevsimsel grip aþýsý ile benzer olduðunu göstermektedir.
Pandemik grip aþýsý; hastalýðýn daha aðýr seyretme
riski olanlar ve iþgücü kaybý nedeni ile hizmetinde
aksamalara neden olacak gruplara yapýlacaktýr.
Aþý, mevsimsel grip aþýsý ile birlikte ya da daha sonra
uygulanabilir.
-Aþý kimlere yapýlmaz?
Yumurta alerjisi olanlara, Daha önceki grip aþýsýnda
ciddi reaksiyon (anaflaksi) geliþmiþ olanlara, Guillian
Barre sendromu geçirme öyküsü olanlara,
-Kiþisel koruma önlemlerini özetlersek;
Aþaðýdaki genel saðlýk ve hijyen önlemlerini alarak
sadece pandemik gripten deðil; solunum yoluyla bulaþan
tüm hastalýklardan kendinizi koruyabilirsiniz.
Düzenli uyku uyuyun, Temiz havada yürüyüþler yapýn,
Bol sývý alýn, Bol meyve ve sebze içeren dengeli diyet ile
beslenin, Yorgunluk ve stresten uzak durun, Kalabalýk
ve havasýz yerlerde uzun süre kalmayýn, Bulunduðunuz
mekaný sýk sýk havalandýrýn, Tokalaþma, sarýlma,
öpüþmeden sakýnýnýz. Gereðinde (grip iseniz veya grip
hastasýyla temasýnýz varsa) basit cerrahi maske kullanýn,
Kirli ellerinizle gözlerinize, burnunuza ve aðzýnýza
dokunmayýn. Ellerinizi sýk sýk 15-20 saniye süreyle su
ve sabunla yýkayýn, Elinizi yýkayamadýðýnýz ortamlarda
alkol içeren el antiseptikleri kullanýn, Bulaþma olasýlýðý
olan yüzeylere temastan kaçýnýn, Özellikle þüpheli yüzey
temasýnýz olduðunda el hijyenini asla ihmal etmeyin,
Hasta ve hasta olma olasýlýðý olan kiþilerle ayný ortamda
bulunmayýn, bulunmak gerekiyorsa maske takýn.
-Hastalanýrsam ne yapmalýyým?
Domuz gribi þüpheli bir kiþi ile temastan sonraki 7
gün içinde kendinizde yukarýda sýraladýðýmýz hastalýk
belirtileri olduðunu hissederseniz hemen bir doktora
baþvurmalýsýnýz. Domuz gribine yakalanmýþ iseniz,
belirtilerin baþlamasýndan 7 gün sonrasýna ya da
belirtilerinizin tamamen geçmesinden bir gün sonrasýna
kadar evde istirahat edin. Hastalýðý bulaþtýrmamanýz için
çevrenizdeki kiþilerden uzak durun. 2 metreden yakýn
temaslarda basit cerrahi maske kullanýn. Bulunduðunuz
mekaný sýk sýk havalandýrýn. Öksürük ve aksýrýk esnasýnda
aðýz ve burnunuzu tek kullanýmlýk mendil ile kapatýn ve
kullanýlan mendili çöpe atýn. Kiþisel eþyalarýnýzý (havlu,
diþ fýrçasý, çatal, kaþýk, nevresim, çarþaf vb.) baþka kiþilerle
paylaþmayýn. Elle dokunduðunuz eþyalar ve yüzeyleri
1/10 oranýnda sulandýrýlmýþ çamaþýr suyu ile silin. Ýstirahat
yanýnda bol sývý, meyve ve sebze alýp beslenmenize dikkat
edin. Acil müdahale gerektiren bir durum oluþtuðunda
doktora baþvurunuz.

-Eriþkinlerde acil müdahale gerektiren belirtiler
nelerdir?
Nefes darlýðý, Göðüs aðrýsý, Bilinç bulanýklýðý, Sýk ve
uzun süreli kusma, 3 günden fazla süren ateþ, Genel
durumunda kötüleþme
-Çocuklardaki acil müdahale gerektiren belirtiler
nelerdir?
Hýzlý veya zor nefes alma, Vücutta solgunluk ya da
morarma, Beslenememe, Uyarýlara cevapta azalma ve
uykuya meyil, Huzursuzluk, Ateþle beraber döküntü
görülmesi
-Domuz gribini tedavi eden ilaçlar var mýdýr?
Domuz gribinin tedavisi veya bu hastalýktan korunmak
için doktor kontrolünde kullanýlabilecek antiviral ilaçlar
mevcuttur. Bu ilaçlar doktor tarafýndan önerilmedikçe,
reçetesiz olarak kesinlikle kullanýlmamalýdýr. Bilinen
antibiyotiklerin yararý yoktur.
- Hastalýða yakalanan kiþiler ne kadar süreyle
bulaþtýrýcýdýr?
Hastalar, belirtilerin baþlamasýndan bir gün öncesi
ve 7 gün sonrasýna kadar bulaþtýrýcýdýrlar. Özellikle
çocuklar virüsü 10 gün kadar bulaþtýrabilirler.
-Domuz gribinden neden endiþe edilmektedir?
Yapýsý deðiþmiþ atak hýzý ve bulaþtýrýcýlýðý yüksek,
yeni bir virüsle karþý karþýyayýz. Toplumda özellikle
hareketli genç yaþ grubunda baðýþýklýk olmadýðýndan
virüs hýzla yayýlmaktadýr. Mevsimsel grip altta yatan
hastalýðý olanlarda ve 65 yaþ üzerinde aðýr seyrederken,
domuz gribi ilave olarak daha çok 45 yaþ altýndaki
bireyleri hasta etmekte ve doðal olarak bu genç grupta
ölümler daha fazla görülmektedir. Endiþelerin önemli
bir nedeni de genetik deðiþikliklere çok yatkýn olan bu
virüsün yeni bir mutasyonla daha aðýr hastalýk yapýcý
özellik kazanma olasýlýðýnýn bulunmasýdýr.
-Hiç mi olumlu bir þey yok?
Þanslýyýz! Çünkü; Pandemik suþ ülkemize uzak
Meksika'da ve bilimsel çalýþmalarýn hýzla yapýlabildiði
ABD'de çýktý. Kuzey Amerika'dan iyi bilgi akýþý oldu
virüsle ilgili bilgiler hýzla paylaþýldý. Taný testleri ve aþý
hýzla geliþtirildi. Majör risk grubu olabilecek kiþilerde
(>60 yaþ) bir miktar baðýþýklýk var. Pandemik virüs, kuþ
gribi (H5N1) kadar patojen deðil, genellikle semptomlar
hafif seyrediyor. Oseltamivir'e (þimdilik) duyarlý. Virüsün
Avrupa ve Türkiye'ye, sonbahar ve kýþ aylarý yerine yaz
aylarýnda gelmesi enfeksiyonun yayýlma hýzýný azalttý.
Aþý üretimi için zaman kazanýlmýþ oldu. Ülkemizde kiþisel
hijyen ve el hijyeni, viral solunum yolu enfeksiyonlarý
bulaþma ve korunma yollarý konusunda önemli ölçüde
farkýndalýk yaratýlmýþ oldu. AYRICA güzel Türkçemize
adjuvan, squalen, pandemi gibi kelimeler kazandýrýlmýþ
oldu.
Uzm. Dr. Gülay KILIÇ
Medicana Ankara Hastanesi
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OSTÝM

Ostim Geleceðe Taþýndý

OSTÝM Organize Sanayi Bölgesi, yenilenebilir enerji
ve çevre duyarlýlýðý alanlarýndaki yaklaþým ve faaliyetlerini
"Yüksek Performanslý Yeþil Bina" projesiyle somutlaþtýrdý.
1978 yýlýndan bu yana ayný binada hizmet veren
OSTÝM, Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü hizmet
birimleri ve diðer bazý kuruluþlarý ile birlikte yeni yönetim
binasýna taþýndý.
Sektörde "Yeþil Bina" olarak tanýmlanan Ostim
Yönetim Merkezi ýsýnma, yalýtým ve yenilenebilir
kaynaklara yönelik yapý ve inþat teknolojisi ile tasarlandý.
Binada Ostim Yatýrým A.Þ, Ostim Sanayi Sitesi
Kooperatifi yönetimleri ile OSTÝM OSB'ye ait elektrik,
çevre, imar, basýn ve halkla iliþkiler, iletiþim teknolojileri,
müþteri iliþkileri, fuar ve organizasyon, doðalgaz, ruhsat,
kümelenme ve güvenlik birimleri yer alýyor. Binada
toplantý salonlarý ile eðitim amaçlý etkinlikler için seminer
salonu da bulunuyor.
Üniversite ile Ýþbirliði Yapýldý.
"Ostim Yüksek Performanslý Yeþil Bina Projesi", Baþkent
Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof.Dr. Birol Kýlkýþ' ýn deðerli
tasarým ve ar-ge katkýlarý ile Ostim OSB Bölge Müdürlüðü
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bünyesinde oluþturulan proje grubumuzun deneyim ve
yoðun çabalarý ýþýðýnda yükseldi.
Binanýn tüm mekanik tesisatý ve diðer sistemleri geri
dönüþüm, enerjinin nitelik ve niceliðinin ayný anda en
akýllý kullanýmý, enerji tasarrufu, net-sýfýr enerjiye ve netsýfýr karbon salýmlarýna yöneliþ ve düþük ekserjili bina
kavramlarý üzerine kuruludur. Örneðin aydýnlatma;
otopark üzerine güneþ panellerinden elde edilen enerjinin
elektriðe dönüþtürülmesiyle saðlanacak.
Türkiye'de ilk
2009 Þubat ayýndan itibaren Bayýndýrlýk ve Ýskân
Bakanlýðý, yabancý heyetler ve üniversitelerin ziyaret
ettiði bina, Türkiye'nin ilk hizmete giren yüksek
performanslý yeþil binasý olup fonksiyonlarý arasýnda
ileri düzey sürekli eðitim merkezi, bina ve malzeme
sertifikasyonuna yönelik ARGE altyapýsý, bina performans
metriklerinin geliþtirilmesi ve benzeri konularda
laboratuar ve bir mükemmeliyet merkezi iþlevlerini de
üstlenecektir. Daha þimdiden bina bilgileri ve tanýtýmý
ulusal ve uluslararasý dergilerde yer almaya baþlamýþtýr
(COSSP, ASHRAE ve TTMD Dergileri).
Haber: Ostim Gazetesi

FUAR

2009 Yýlý Fuar Takvimi
Organizatör ÝZFAÞ ÝZMÝR FUARCILIK
HÝZMETLERÝ KÜLTÜR VE SANAT
Tarih 10-13 Aralýk 2009
Ülke Turkey Þehir Ýzmir Fuar Alaný
Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný
Sektörler TURÝZM FUARI
www.izmirfair.com.tr

Organizatör TÜYAP TÜM FUARCILIK
YAPIM A.Þ.
Tarih 19-22 Kasým 2009
Ülke Turkey Þehir Konya Fuar Alaný Tüyap
Fuar ve Kongre Merkezi
Sektörler DÖKÜM ve TEKNOLOJÝ
tuyap@tuyap.com.tr

Organizatör Messe München
Tarih 19-25 Nisan 2010
Ülke Almanya Þehir Münih
Fuar Alaný Bauma
Sektörler ÝNÞAAT MAKÝNALERÝ
ÝNÞAAT MALZEMELERÝ
www.bauma.de

Organizatör Hannover Messe
Tarih 19-23 Nisan 2010
Ülke Almanya Þehir Hannover
Fuar Alaný Hannover
Sektörler MAKÝNA ve TEKNÝK
www.hannovermesse.de

Organizatör CNR EXPO
Tarih 2-5 Aralýk 2009
Ülke Turkey Þehir Ýstanbul
Fuar Alaný CNR ÝSTANBUL
Sektörler AMBALAJ PAKETLEME ve GIDA
www.cnrexpo.com

Organizatör TÜYAP TÜM FUARCILIK
YAPIM A.Þ.
Tarih 15-19 Kasým 2009
Ülke Turkey Þehir Ýstanbul
Fuar Alaný TÜYAP FUAR VE KONGRE
MERKEZÝ
Sektörler ÇEÞÝTLÝ TÝCARÝ FAALÝYETLER
tuyap@tuyap.com.tr

Organizatör EMO Yayýncýlýk ve Fuarcýlýk
Tanýtým Hiz. San.Tic
Tarih 1-4 Ekim 2009
Ülke Turkey Þehir Eskiþehir Fuar Alaný
Organize Sanayi Bölgesi Eskiþehir
Sektörler METAL VE METAL ÝÞLEME
www.emofuar.com

Organizatör Messe Düsseldorf
Tarih 23-27 Þubat 2010
Ülke Almanya Þehir Düsseldorf
Sektörler MAKÝNA ve TEKNÝK
www.messe-dusseldorf.de

Organizatör TÜYAP FUARLARI A.Þ.
Tarih 19-22 Kasým 2009
Ülke Turkey Þehir Ýstanbul
Fuar Alaný TÜYAP ÝSTANBUL
Sektörler ENDÜSTRÝ
www.tuyap.com.tr
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Organizatör PYRAMIDS GRUP FUAR
Tarih 13/12/2009 00:00:00 /
17/12/2009 00:00:00
Ülke Irak Þehir Erbil
Fuar Alaný ERBÝL Uluslararasý
Sektörler HÝZMETLER
www.pyramidsfair.com

GÜNDEM

ORSÝAD Baþkaný Özcan ÜLGENER ve Yönetim
Kurulu Üyeleri 14/10/2009 tarihinde
Bakan Selma Aliye KAVAFý makamýnda ziyaret etti.

ORSÝAD Baþkaný Özcan ÜLGENER ve Yönetim
Kurulu Üyeleri 22/10/2009 tarihinde
Ostim Baþkaný Sayýn Orhan AYDINa yeni binalarýnýn
hayýrlý olmasý temennisinde bulundu

ORSÝAD Baþkaný Özcan ÜLGENER ve Yönetim
Kurulu Üyeleri 14/08/2009 tarihinde
Ýlçe Emniyet Müdürü Savaþ DEMÝRELi ziyareti.

Ostim Muhtarý Bahadýr KOÇ
ORSÝAD Baþkaný Özcan ÜLGENER ve Yönetim
Kurulu Üyelerini 29/09/2009 tarihinde ziyaret etti.
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GÜNDEM

Kuveyt Türk Katýlým Bankasý Bölge Müdürü
Mustafa UZUN ORSÝAD Baþkaný Özcan ÜLGENER
ve Yönetim Kurulu Üyelerini
13/10/2009 tarihinde ziyaret etti.

Batýkent Karakolu Amiri Tufan FIRTINA
ORSÝAD Baþkaný Özcan ÜLGENER ve yönetim
kurulu üyelerini 09/29/2009 tarihinde ziyaret etti.

ORSÝAD Yönetim Kurulu Üyeleri
25/08/2009 tarihinde iftar yemeðinde buluþtu

ORSÝAD Baþkaný Özcan ÜLGENER ve Yönetim
Kurulu Üyeleri 23/10/2009 tarihinde
Erbil fuarý katýlým toplantýsý yaptý.
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