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Garanti Bankas›, 2002
y›l›ndan bu yana Dünya
Gazetesi ve gidilen ilin sanayi
ve ticaret odalar›n›n
iflbirli¤iyle “Anadolu
Sohbetleri”ni düzenliyor.

Bas›nda art›k “Garanti Anadolu Sohbetleri”
hatta k›saca GAS olarak tan›nan ve
tan›mlanan bu toplant›lar dizisi bugüne
kadar 45 ilde yap›ld›.

Baz› illerimizde; kimi zaman ülke
ekonomimiz için hayati önem tafl›d›¤›ndan,
kimi zaman bir kriz yaflad›¤›ndan, ya da
aksine çarp›c› bir ilerleme gösterdi¤inden
birden fazla “sohbet” yapma gereklili¤i
do¤du. ‹flte bu nedenledir ki, 45 ilde 59
toplant› düzenlendi.

‹lki 17 May›s 2002'de Gaziantep'te
düzenlenen GAS, bugüne kadar Adana,
Adapazar›, Ad›yaman, Afyonkarahisar,
Antakya, Antalya (6 kez), Ayd›n, Bafra,
Bodrum, Bolu, Bursa (2 kez), Çanakkale,
Çorum, Denizli (2 kez), Diyarbak›r (2 kez),
Düzce, Edirne, Elaz›¤, Erzurum, Eskiflehir,
Fethiye, Gaziantep (2 kez), Giresun, Isparta,
Kahramanmarafl, Kars, Kayseri (2 kez),
Kocaeli, Konya (2 kez), Kütahya, Malatya,
Manisa, Mardin, Marmaris, Mersin,
Nevflehir, Ni¤de, Rize, Ordu (2 kez), Samsun,
Sivas, Tekirda¤, Trabzon (2 kez), Urfa, Uflak
ve Van'da gerçeklefltirildi.

Dünya Gazetesi baflyazar› Osman Saffet
Arolat’›n yönetti¤i bu toplant›lar arac›l›¤›yla
19.000'e yak›n KOB‹'yle bölgesel planlar,
f›rsat analizleri ve piyasa de¤erlendirmeleri
gibi konularda görüfl al›flveriflinde bulunma
f›rsat› elde edildi.

Toplant›larda de¤iflen dünyayla birlikte
de¤iflen ekonomi ve piyasa koflullar› ele
al›n›yor, bölgesel ve uluslararas› f›rsatlar

de¤erlendiriliyor, potansiyel ifl alanlar›
irdeleniyor, bölgesel çözümler yerel sanayici
ve yöneticilerle birlikte bulunmaya çal›fl›l›yor.

GAS’a konuflmac› olan konuk uzmanlardan
baz›lar›n› flöyle s›ralayabiliriz: Prof. Dr. Asaf
Savafl Akat, Ethem Sancak, Dr. Mahfi
E¤ilmez, Prof. Dr. Ercan Tezer, Prof. Dr.
Aleaddin Asna, Prof. Dr. ‹lhan Tekeli, Vural
Öger, Prof. Dr. Artun Ünsal, Faruk Pekin,
Christopher Stopes, Ahmet Barut, Prof. Dr.
Güngör Uras, Faz›l Oral, Prof. Dr. Taner
Berksoy, Prof. Dr. Arman K›r›m, Prof. Dr.
Korel Göymen, Dr. Bahad›r Kalea¤as›, Oktay
Varl›er, Wally Olins...

Garanti Anadolu Sohbetleri'nin
düzenlendi¤i illerde, toplant›lardan önce,
Prof. Dr. Kenan Mortan'›n yönetiminde
ortak ak›l toplant›lar› da düzenleniyor. Bu
toplant›larda ilin önde gelen sektörlerine
mensup profesyoneller, ilin ve sektörlerin
sorunlar›n› bizzat ortaya koyuyor, bugün
ve gelece¤e yönelik düflüncelerini,
projeksiyonlar›n› paylafl›yorlar.

Garanti Anadolu Sohbetleri toplant›lar›n›n
programlar›, ortak ak›l toplant›lar› s›ras›nda,
bizzat ilin profesyonellerinden al›nan bu

bilgiler, görüfller ve veriler ›fl›¤›nda
haz›rlan›yor.

Sohbetlere davet edilen uzmanlar,
yapacaklar› sunumlarda bu verileri de
kullanarak il ekonomisinin gelece¤ini
irdeleyen analizler yap›yor.

2005 y›l›nda Türkiye’mizin Avrupa Birli¤i
ile tam üyelik müzakerelerine bafllamas›yla
birlikte Garanti Bankas›, Anadolu
Sohbetleri’ne bir de Avrupa Birli¤i ile
bütünleflme boyutu ekleme ihtiyac›
duymufltu. AB’ye uzanan tam üyelik
yolculu¤umuzda, GAS için gidilen her ilin
AB’ye dönük yapt›klar› ve yapmas›
gerekenleri ortaya koymak için, Nurdan
Bernard Türkmen’in editörlü¤ünde her ile
özel bir gazete haz›rlad›k.

Bu y›l da, yaflanan küresel kriz nedeniyle,
ekonominin bel kemi¤i olan KOB‹’lerimizi
GAS Gazete’nin ana eksenine oturttuk.
Bugüne kadar 36 say› ç›kar›lan Garanti
Anadolu Sohbetleri Gazetesi 5. y›l›nda da
Anadolu’yu kar›fl kar›fl gezerek
profesyonellerle buluflmaya ve toplant›lar›n
yaratt›¤› bilgi birikimini kal›c› hale getirmeye
çal›flmaya devam edecek.
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Anadolu Sohbetleri

Garanti Her Zaman
KOB‹’lerin Yanında

Amasya ve Atatürk

“Amasyal›lar!”
“Düflmanlar›n Samsun'a yapaca¤› her hangi
bir huruç (ç›kartma) harekât›na karfl›
ayaklar›m›za çar›klar›m›z› çekecek, da¤lara
çekilecek, vatan› en son kayas›na kadar
müdafaa edece¤iz. Allah milletimize
ma¤lubiyeti gösterirse, bütün evlerimizi,
mallar›m›z› atefle verecek ve vatan› bir
harabe zara çevirerek bofl bir çöl halinde
düflmana b›rakaca¤›z.”
“Amasyal›lar, buna hep beraber yemin
edelim."
Bu konuflmaya salonda bulunan
Amasyal›lar›n coflkuyla "Bütün Amasya
emirlerinizi bekliyor Paflam” diye karfl›l›k
vermeleri üzerine, Mustafa Kemal Pafla:
“Sa¤olunuz Amasyal›lar, zaferi kazanaca¤›z,
vatan› kurtaraca¤›z”dedi.
12 Haziran 1919

Garanti Anadolu Sohbetleri’nin 19 Haziran
2009 Cuma günü Saraydüzü K›fllas› Milli
Mücadele Müzesi ve Kongre
Merkezi’ndeki buluflmas›nda, Amasya’y›
turizm destinasyonu haline getirecek tarihi
ve kültürel de¤erler, AB ekseninde bölge
tar›m›n› ve ildeki do¤al tafl sektörünün
önündeki f›rsatlar tart›fl›l›yor.
Toplant›da, ayr›ca, dünya ekonomisindeki
son geliflmelerin Amasya’ya etkileri de
masaya yat›r›l›yor.

Dünya Gazetesi Baflyazar› Osman Saffet
Arolat’›n yönetimindeki toplant›da,
Garanti Bankas› Genel Müdür Yard›mc›s›
Nafiz Karadere, Amasya Valisi Mehmet
Celalettin Lekesiz ile Amasya Ticaret ve
Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Baflkan›
Muammer Gedik’in aç›l›fl konuflmalar›n›n
ard›ndan, Atlas Arazi ve ‹fl Gelifltirme
fiirketi Baflkan› Tavit Köletavito¤lu, EcoS
Dan›flmanl›k fiirketi Yöneticisi Christopher
Stopes, Silkar Madencilik Yönetim Kurulu
Baflkan› Erdo¤an Akbulak ve Bilgi
Üniversitesi ‹‹BF Ekonomi Bölümü Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Asaf Savafl Akat,
birikimlerini paylafl›yor.

60. Buluflma
Amasya’da...

Neden Garanti’den
Anadolu Sohbetleri?
Bölgesel ve uluslararas› f›rsatlar› birlikte
de¤erlendirelim, çözümleri birlikte bulal›m diye,

Garanti Bankas› olarak son derece likit, sa¤lam, dengeli
bilanço yap›m›z ve güçlü özkaynaklar›m›zla, tarihte pek
s›k rastlanmayan bir global ekonomik krizin bafllad›¤› 2008
y›l›na kuvvetli bir flekilde girmifltik. ‹yileflmenin sinyallerini
almaya bafllad›¤›m›z bugünlerde de, her koflula haz›rl›kl›
olman›n semeresini gördük ve hedeflerimize do¤ru ayn›
h›zla ilerlemeye devam ediyoruz. Yapt›klar›m›z aras›nda
özellikle biri bizim için çok önemli: Nakdi ve gayri nakdi
krediler arac›l›¤›yla ekonomiye sa¤lad›¤›m›z destek, 72
milyar 24 milyon 664 bin TL’ye yükseldi. Yani aktiflerimizin
%54’ünü gerçek iflimize, “kredi vermeye” yöneltiyoruz.
Koflullar ne olursa olsun, ekonomimizin üretici güçlerine
tam destek vermeye devam ediyoruz.

Garanti’nin istikrarl› performans›, dünden bugüne oluflmad›.
Uzun zamana yay›lan, somut verilere dayal› öngörülerle
oluflturdu¤umuz “sorumluluk” bilinciyle bugünlere geldik.
Ayn› bilinçle gelece¤e de umutla bak›yoruz. Yapt›¤›m›z
her iflte; kendimize, müflterilerimize ve topluma karfl›
sorumlulu¤umuzu ön planda tutarak çal›fl›yoruz. Garanti
Bankas› olarak geliflmifl risk yönetimi sistemimiz ve
operasyonel verimlilik anlay›fl›m›zla, öncelikle bankam›z›
zor zamanlara haz›rl›kl› tutarak, müflterilerimizi finansal
aç›dan kesintisiz desteklemeye yönelik ürün ve hizmetler
tasarl›yoruz. Öte yandan, özellikle zor zamanlara haz›rl›kl›
olmak için ihtiyaç duyacaklar› öngörü yetisini ve bilgi
birikimini gelifltirmelerini sa¤layacak etkinlikler yap›yoruz.
Yani, ilk önce kendine sonra müflterisine yararl› olan,
böylece hem müflterisine hem de kendisine kazand›ran
“dost bir banka” olarak yap›lanmam›z› sürekli gelifltiriyoruz.

Garanti’nin kazan-kazan iliflkisine dayal› “dost ve sorumlu
banka” felsefesinin en çarp›c› örneklerini, KOB‹ Bankac›l›¤›
alan›nda iflletmelere yapt›¤›m›z her faaliyette aç›kça
görüyoruz.

Ekonominin “en dinamik itici gücü” olarak gördü¤ümüz
KOB‹’lere özel hizmet sunan ayr› bir iflkolu kuran ilk özel
Türk bankas›y›z. ‹flletmelere yönelik hizmetlerimizi
tasarlarken tek bir fleyden yola ç›kt›k: Onlar›n ihtiyaçlar›...
Bugün 1.126.083 KOB‹ müflterimize, sadece KOB‹ alan›nda
uzmanlaflm›fl 1.792 kifliden oluflan kadroyla hizmet
veriyoruz. ‹flletmelerin finansman ihtiyaçlar›na ve nakit
ak›fllar›na uygun olarak 16 farkl› sektöre yönelik
haz›rlad›¤›m›z destek paketleriyle, bugüne kadar 59.102
KOB‹’ye 1,9 milyar TL kredi sa¤lad›k. 549 ticaret, sanayi,
ziraat, esnaf ve eczac› odas›yla imzalad›¤›m›z kredi
anlaflmalar› kapsam›nda 36.108 KOB‹’ye 1,3 milyar TL
finansman deste¤i sunduk. BDDK’n›n resmi KOB‹ tan›m›na
göre, toplam 16.5 milyar TL tutar›nda kredi kulland›rd›k.

Garanti’nin, Türkiye’nin resmi KOB‹ tan›m›na giren
iflletmelere kulland›rd›¤› kredilerin toplam kredilerimiz
içindeki pay› %30’a ulaflt›. KOB‹ kredileri aç›s›ndan
bankac›l›k sektöründeki piyasa pay›m›z ise %14 olarak
gerçekleflti. Kredilerin yan› s›ra, teknolojik yetkinli¤imizi
kolay ve yayg›n kullan›l›r hale getiren ürünlerimizi de
KOB‹’lerin hizmetine sunuyoruz. .

Di¤er yandan, giriflimcilerin bugünü ve gelece¤i daha net
görmesini sa¤layacak bilgilerin toplanmas›, analizi ve
paylafl›lmas›, özellikle bugünlerde iflletmeler için büyük
önem arz ediyor. KOB‹’lerimizin bilgi birikimine katk›da
bulunacak konferans, seminer, ortak ak›l toplant›s› gibi
buluflmalar› tasarl›yor, bu yönde yöntemler gelifltiriyoruz.

2009’da sekizinci y›l›n› süren Garanti Anadolu Sohbetleri,
art›k bir marka haline geldi. Bu toplant›lardan önce,
gitti¤imiz her ilde Kenan Mortan yönetiminde ortak ak›l
toplant›lar› düzenleyerek illerin nabz›n› tutuyoruz. Basel
II ile ilgili olarak 13 ildeki düzenledi¤imiz 17 bilgilendirme
toplant›s›nda 5.000’e yak›n KOB‹’yle bir araya geldik.
Ayr›ca, bugüne kadar KOB‹’lere yönelik birçok d›fl ticaret
semineri de düzenledik, düzenliyoruz.

Türkiye’nin giriflimcilik alan›n› geniflletmek amac›yla, ifl
kad›nlar›m›z›n finansman ihtiyac›n› karfl›layan ve kiflisel
geliflimini destekleyen “Kad›n Giriflimci Destek Paketi”ni
oluflturduk. Kad›n girflimcileri cesaretlendirmek amac›yla
Ekonomist dergisi ve KAG‹DER’in iflbirli¤iyle düzenledi¤imiz
“Türkiye’nin Kad›n Giriflimcisi” yar›flmas›n›n bu y›l
üçüncüsünü gerçeklefltirdik. KOB‹’lerimizin düflünsel
vizyonuna katk›da bulunmak için yapt›¤›m›z bilgilendirme
toplant›lar›na, bu y›l Kad›n Giriflimci Buluflmalar›’n› ekledik.
6 ilde gerçeklefltirdi¤imiz toplant›larda 1.000’e yak›n kad›n
giriflimciyle buluflma f›rsat›n› bulduk.

Bankam›z›n kad›n giriflimcilere yönelik çal›flmalar›, 10
Mart’ta, Birleflmifl Milletler’in (BM) New York’taki Genel
Merkezi’nde düzenlenen bir etkinli¤e de konu oldu. ‹flbirli¤i
yapt›¤›m›z KAG‹DER’le birlikte Türkiye’yi temsil ederek,
ülkemizde kad›n giriflimcili¤ini ve buna yönelik yapt›¤›m›z
faaliyetleri, BM delegelerine anlatmaktan gurur duyduk.
Ayr›ca, Haziran bafl›nda KAG‹DER taraf›ndan ‹stanbul’da
düzenlenen 1. Uluslararas› Kad›n Giriflimcilik ve Liderlik
Zirvesi’ne ana sponsor olarak destek verdik.

8 y›lda yaklafl›k 19.000’e yak›n giriflimciyle bulufltu¤umuz
Garanti Anadolu Sohbetleri’nin 60. toplant›s›n›
gerçeklefltirmek üzere, bu kez Amasya’ya konuk oluyoruz.
Toplant›da, Amasya’y› turizm destinasyonu haline getirecek
tarihi ve kültürel de¤erleri, AB ekseninde bölge tar›m›n›
ve ildeki do¤al tafl sektörünün önündeki f›rsatlar›
tart›fl›yoruz. Ayr›ca, dünya ekonomisindeki son geliflmelerin
Amasya’ya etkilerini de masaya yat›r›yoruz.

KOB‹’ler, bugünkü ortamda ihtiyaç duyduklar› deste¤i,
hakl› olarak her zamankinden daha fazla yan›nda hissetmek
istiyor. KOB‹’lerin bankas› Garanti olarak, finansal
desteklerimiz ve bilgiye ulaflmalar› konusunda seferber
etti¤imiz imkanlar›m›zla, KOB‹’lerin her zaman yan›nda
oldu¤umuzu bu vesileyle bir kere daha vurgulamak
istiyorum.

Ergun Özen
Garanti Bankas› Genel Müdürü



M. Celalettin LEKES‹Z*

Anadolu’nun Ba¤dat›, fiehzadeler
fiehri olarak bilinen, 7500 y›ll›k
geçmiflinde ev sahipli¤i yapt›¤›
uygarl›klar›n önemli bilim, sanat
ve kültür merkezi, geçmifli
gelece¤e tafl›yan say›s›z kültür
de¤erinin sakland›¤› Amasya; Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK
önderli¤inde Milli Mücadele
ateflinin yak›larak Amasya
Tamimi’nin tüm dünyaya
duyuruldu¤u kent olarak da
tarihimizin alt›n yapraklar›ndaki
yerini alm›flt›r.

Ev sahipli¤i yapt›¤› uygarl›klardan günümüze
tafl›d›¤› çok önemli kültür zenginliklerinin
bulundu¤u flehrimiz, dört bir yan›na
da¤›lm›fl bu eflsiz zenginliklerle, ülkemizin
ve dünyan›n say›l› “müze-kent”lerinden
birisi olma özelli¤ini tafl›maktad›r.
Kent, kültürel ve tarihi dokusunu koruyarak,
altyap›s›n› bu kültürel ve tarihi doku üzerine
infla etmifl, kendine özgü bir geliflme modeli
oluflturmufltur. Amasya, kendine özgü
geliflme modeli, tar›msal zenginli¤e dayanan
kentli kimli¤inin korunmas› ve yaflat›lmas›
ile kültürel altyap›n›n gelifliminde yakalad›¤›
s›ra d›fl› baflar›yla her geçen gün daha fazla
dikkat çekmekte ve ad›n› her geçen gün
daha fazla duyurmaktad›r.

Bölgemizde gelifltirilmesi gereken
faaliyetlerden birisi olan turizm; birçok
sektörü ve ifl kolunu harekete geçiren,
istihdam yaratan, bölgenin d›fl dünya ile
entegre olmas›na katk› yapacak önemli bir
araçt›r. Amasya ilinde yap›lan tüm
analizlerde de ildeki hâkim sektörlerin tar›m
ve turizm oldu¤u gerçe¤i ortaya ç›kmakta,
yerel aktörlerin de bu konuda görüfl birli¤i
içinde oldu¤u aç›kça görülmektedir.
Toplumun genifl kat›l›m› ve fikir birli¤i ile
2006 y›l›nda çal›flmalar› tamamlanan ve
2007 y›l›nda uygulamaya konulan ‹l Stratejik
Plan›’nda da Amasya’n›n vizyonu, “tar›m
kültür turizm ve sanayideki markalar› ile
rekabet eden bir il olmak (TAKTUSMAR)”
fleklinde özetlenmifltir. Sahip olunan do¤al
ve kültürel miras de¤erlerini kültür turizmine
kazand›rmak, ilimizi turizm
organizasyonlar›n›n bir var›fl noktas› haline
getirerek rekabet edebilirli¤ini art›rmak,
k›sacas›; Amasya turizminin dünya ölçe¤inde
markalaflmas›na önderlik edecek 84 turizm
ve turizm altyap›s› projesi haz›rlanarak, ‹l
Stratejik Plan›'na (2007-2011) konulmufltur.
2007-2011 y›llar› aras›nda hayata
geçirilecek; “Yeflil›rmak’›n Kabart›larak
Sandallarla Gezilebilir Hale Getirilmesi,
Yeflil›rmak’›n ‹ki Yakas›n› Ba¤layan Tarihi
Köprülerin Restorasyonu, fiehzadeler
Müzesinin Kurulmas›, Saraydüzü K›fllas›
Milli Mücadele Müzesi ve Kongre
Merkezinin ‹nflas›, XX. Yüzy›l Bafl›ndaki
Amasya Modelinin Yap›lmas›, Amasya
Kalesi’nin Tarihi Dokuya Uygun
Ifl›kland›r›lmas› ve Bütünlefltirilmesi”
projeleri, çeflitli kongre ve di¤er etkinliklerle
kültürel ve do¤al miras de¤erlerimizin hak

etti¤i biçimde ortaya ç›kar›lmas› ile
Amasya’n›n geçmiflindeki misyonuna
kavuflmas› hedeflenmektedir.
‹limizin ekonomik karakterine damgas›n›
vuran tar›m sektörünün alt kollar› ve tüm
bileflenleriyle birlikte, geliflmifl sanayinin
gerektirdi¤i daha bilgili, yüksek teknolojiye
dayanan, dünya pazarlar›n›n istedi¤i
standartlara uygun üretim yapan bir tar›m
yap›s›na do¤ru geliflmesini sa¤layacak, 52
adet proje haz›rlanarak ‹l Stratejik Plan›’na
konulmufl; hatta, ‹l Stratejik Plan›’ndaki
projelerle de yetinilmemifl, Türkiye’de ilk
defa, “Tar›m ve K›rsal Geliflim Strateji Plan›
(2007-2011)” haz›rlanarak, Amasya-
Merzifon Havaalan›’n›n aç›lmas› ile birlikte,
ilimizin yafl meyve, sebze ihracat üssü
olmas›n› sa¤layacak k›sa ve orta vadeli
hedefler belirlenmifltir. Tar›m ve K›rsal
Geliflim Strateji Plan› çerçevesinde ilin
toprak, iklim, ya¤›fl, e¤im, yükseklik verileri,
CBS ve fotogrametri biliminin sa¤lad›¤›
olanaklar ile harmanlanarak ilimizin ürün
deseni haritalar› haz›rlanm›fl ve bu ürün
desenlerine uygun yap›lacak üretimlerin
desteklenmesi “ilke karar›” al›narak,
uygulamaya konulmufltur. Tar›m ve K›rsal
Geliflim Strateji Plan› hedefleri
do¤rultusunda sulama yat›r›mlar›na öncelik
verilmifl; küçük ve orta ölçekli sulama
projelerinin yan›nda büyük ölçekli projelerde
(Afla¤› Çekerek Projesi Süreyya Bey Baraj›
‹nflaat›, Afla¤› Çekerek Projesi S0 Ana Kanal›
‹nflaat›, Ladik-Derinöz Sulamalar›, Ayd›nca
ve De¤irmendere Barajlar›) önemli aflamalar
kaydedilmifltir. Yine, K›rsal Kalk›nma
Yat›r›mlar›n›n Desteklenmesi Program› III.
Etab›’nda Ülkemiz genelinde hibe verilmesi
uygun görülen 55 adet bas›nçl› sulama
projesinden 10 tanesi ilimize ait olup, alt
yap› yat›r›m› hibe sözleflmesi imzalanan bu
projelerin toplam tutar› 3.095.135 TL’ye
ulaflm›fl, ‹l Özel ‹daremiz de, maksimum
verimin al›nmas› ve do¤al kaynaklar›n
sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde
kullan›lmas›n› sa¤layan bas›nçl› sulama
sistemleriyle entegre edilebilir flekilde
“küçük ve orta ölçekli sulama projeleri”
haz›rlam›fl; 194 adet projenin etüd ve di¤er
teknik alt yap› çal›flmalar› tamamlanm›flt›r.
Tar›msal üretimin artmas› ve çeflitlenmesi
ile tar›msal sanayi yat›r›mlar›n›n ilde h›zla
artt›¤›; 5084 Say›l› “Yat›r›mlar›n ve
‹stihdam›n Teflviki ‹le Baz› Kanunlarda
De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun”
kapsam›nda yap›lan düzenlemeler
sonucunda da tar›ma dayal› olmayan
sanayilerin geliflmesinin büyük ivme
kazand›¤› görülmektedir. Sanayide yaflanan
h›zl› geliflme nedeniyle her iki OSB’de yeni
yat›r›mlar için tahsis edilebilecek yeterli
parsel kalmam›fl, Amasya OSB’de
boyutland›r›lm›fl bloktafl sektörü
(mermercilik) ile orman iflleri mobilya sanayi;
Merzifon OSB’de ise, baflka yerde
s›n›fland›r›lmam›fl makine ve teçhizat
(elektrikli ev aletleri, tar›m ve ormanc›l›k
makineleri) ile dokuma, giyim eflyas› sanayi
gibi imalat sanayi alt kollar›, OSB’ler d›fl›nda
ise g›da ürünleri ve içecek imalat› sanayi
dominant sektörler duruma gelmifllerdir.
DPT taraf›ndan 2003 y›l›nda haz›rlanan
“‹llerde Öne Ç›kan Sanayi Sektörleri”
raporuna göre ise ilimizde g›da ürünleri ve
içecek imalat›, madencilik ve taflocakç›l›¤›
ile baflka yerde s›n›fland›r›lmam›fl makine
ve teçhizat imalat› öne ç›kan sektörler olarak
göze çarpmaktad›r.

Modern dünyaya mermeri tan›tan
medeniyetler befli¤i Anadolu’da, 2.000 y›l
önce kullan›lan mermer yataklar›ndan birisi
de Amasya s›n›rlar› içerisinde yer almakta;
ilimizde mermer kullan›m›n›n tarihi eski
dönemlere kadar uzanmaktad›r.
Her ne kadar ilimizdeki boyutland›r›lm›fl
bloktafl (mermer) sektörünün tarihi Eski
Roma’ya kadar uzansa da, sektör temsilcileri
faaliyetlerini, emek yo¤un üretim teknikleri
ile küçük iflletmelerde devam ettirdi¤inden,
arzu edilen geliflme ile büyüme rakamlar›na

hiçbir zaman ulafl›lamam›fl, 3213 Say›l›
Maden Kanunu ile 5084 Say›l› Yat›r›mlar›n
ve ‹stihdam›n Teflviki Kanunu çerçevesinde
yap›lan de¤ifliklikler sonucunda son birkaç
y›lda, sektördeki yat›r›mlar›n önü aç›lm›fl,
yeni ocaklarda ça¤dafl teknolojilerle üretime
bafllan›lm›flt›r. Bu k›sa zaman diliminde sar›-
bal rengindeki “Amasya Beji Mermeri”
(do¤altafl›), görünüm ve kalitesiyle (leke
tutmaz, su emmez, afl›n›m› az) ulusal ve
uluslararas› ölçekte ad›n› duyurmay›
baflarm›fl; 2006 y›l›nda 17 milyon, 2008
y›l›nda 15,5 milyon dolar de¤erinde Çin
Halk Cumhuriyeti, Hindistan, BAE (Dubai
Emirli¤i) baflta olma üzere 45 ülkeye ihracat›
gerçeklefltirilmifltir. ‹zmir Ticaret Odas›
verilerine göre Amasya ilindeki mermer
üretimi 2000 y›l›nda 4.995 m3 iken, bu
de¤er 2008 y›l›nda 100.000 m3’ü (Amasya
Mermer ve Madenciler Derne¤i Araflt›rmas›)
aflm›fl; Amasya Beji, Dünyan›n en sayg›n
fuarlar›n›n (Verona, ‹zmir, X›amen) ve
pazarlar›n›n talep etti¤i önemli ürünlerden
birisi durumuna yükselmifltir

“Amasya Beji”  ile ilgili orta ve uzun vadeli
politikalar›n belirlenmesi, yat›r›mlar›n teflviki
ile k›sa zaman diliminde sonuçlar›
al›nabilecek stratejik eylem plan›
kapsam›ndaki projelerin haz›rlanmas›na
altl›k oluflturacak bilimsel çal›flmalardan ilki,
2006 y›l›nda MTA Orta Anadolu I. Bölge
Müdürlü¤ü’nce yap›lm›flt›r. MTA Orta
Anadolu I. Bölge Müdürlü¤ü teknik
elemanlar›ndan oluflan bir komisyon
taraf›ndan haz›rlanarak, 2007 y›l›nda
Amasya Valili¤i taraf›ndan yay›nlanan
“Amasya ‹linin Do¤al Kaynaklar› Potansiyeli”
adl› çal›flmaya göre ilimizdeki “Amasya Beji
Mermeri”nin görünür, muhtemel, mümkün
rezervi 1,4 milyar m3’tür. Tüm say›sal veriler
birlikte de¤erlendirildi¤inde, ilimiz s›n›rlar›
içerisindeki Amasya Beji rezervinin çok
büyük bir potansiyele iflaret etti¤i, bu
rezervin iflletilebilmesi (böylesi bir rezervin
ekonomik anlamda iflletilebilir bölümünün
de büyük olmas› beklenmelidir) durumunda,
tek bafl›na, dünyan›n 15 y›ll›k ihtiyac›n›
karfl›layabilece¤i; yine bu say›sal veriler
›fl›¤›nda Amasya Beji toplam rezervinin
Türkiye do¤altafl toplam rezervinin yaklafl›k
%20’sine karfl› geldi¤i sonucuna
var›lmaktad›r.

Amasya’n›n d›fl dünya ile entegre olmas›
için karayolu, yak›n illerde hava ve deniz
yolu ulafl›m›n›n bulunmas›na karfl›n,
kendisini d›fl dünyaya yeterince entegre
edememifltir. ‹lde, yeni kurulan Amasya
Üniversitesi ile komflu illerde bulunan
toplam dört adet üniversite ve bunlara ba¤l›
meslek yüksekokullardan gerekti¤i ölçüde
yararlan›lamam›fl, sanayi- üniversite iflbirli¤i
yeterince kurulamam›flt›r. Bölge

kaynaklar›n›n de¤erlendirilmesi ve d›fla
aç›lmas›, tar›m, sanayi ve turizm
hizmetlerinin gelifltirilmesi gerekmektedir.
Ulafl›m ve iletiflim araçlar›n›n geliflti¤i,
s›n›rlar›n kalkt›¤› ve küreselleflme olgusunun
tüm dünyay›  kaplad›¤› bir ortamda bölgenin
kendisini ça¤a uydurmas›, teknolojik
yenilikleri izlemesi, yeni bulufllar ve üretimler
ile bölgeyi iç ve d›fl dünyada tan›tmas› ve
varl›¤›n› hissettirmesi gerekmektedir. ‹l yeni
at›l›mlar yaparak imalat sanayisini
gelifltirmek, tar›m ürünlerini iflleyerek ve
üzerine katma de¤er ilave ederek d›fl
dünyaya açmak zorundad›r.  Bölgede söz
konusu do¤al kaynaklar› de¤erlendirmek
ve harekete geçirmek için giriflimcilerin
yarat›lmas›na, sermaye birikiminin il
ekonomisine katk› yapacak flekilde organize
edilmesine, yat›r›mc›ya her düzeyde yard›mc›
olarak önünün aç›lmas›na ihtiyaç
bulunmaktad›r.

Bölgenin var olan potansiyelini aç›¤a
ç›karmak için ulafl›mdaki altyap›
eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir.
Ulafl›m altyap›s›n›n gelifltirilmesi, mevcut
ulusal ulafl›m koridorlar› ve uluslararas›
örgütlenmeler çerçevesinde belirlenen
ulafl›m koridorlar›n›n iyilefltirilmesi ile
sa¤lanmakta, mevcut karayolu
standartlar›n›n bölünmüfl yol standartlar›na
yükseltilmesi ile de mevcut karayolu altyap›s›
iyilefltirilerek, bölgenin d›fla aç›lmas› ve
rekabet gücünün art›r›lmas›
amaçlanmaktad›r. Ulafl›m›n birbirini
tamamlay›c› nitelikte çal›flmas› ve kombine
tafl›mac›l›¤›n yayg›nlaflt›r›lmas›, katma de¤eri
daha yüksek, zamana duyarl› ürünlerin
tafl›nmas›nda hava ulafl›m› imkânlar›; a¤›r
yük tafl›mac›l›¤›nda bugüne kadar yeterince
de¤erlendirilememifl olan demiryollar› ile
Samsun Liman›'n›n kullan›lmas› ile, tafl›ma
maliyetlerinin düflürülerek, bölgesel rekabet
edilebilirli¤in art›r›lmas› ve kombine
tafl›mac›l›¤›n gelifltirmesi amaçlanmaktad›r.
Yukar›da say›lan sulama, ulafl›m, sanayi ve
turizm altyap› projelerinin yan›nda, tüm
ilde; haberleflme, internet, elektrik
altyap›s›n›n iyilefltirilmesi projeleri tüm h›z›yla
devam etmektedir.

Özetle, Cumhuriyetimizin 100. y›l›nda
uluslararas› ölçekteki bir çok markas› ile
dünyan›n say›l› marka kentlerinden birisi
olmas›n› sa¤layacak rehber-yol haritas›n›n
öncülü¤ünde Amasya'daki kamu
kurulufllar›, özel sektör ve sivil toplum
kurulufllar› üzerine düflen görevleri planlama
çal›flmalar› s›ras›nda ortaya ç›kan sinerji ve
ortak bilinçle üzerlerine düflen sorumlu¤u
yerine getirmektedirler.

* Amasya Valisi (Sayın Lekesiz, gazetemizin yayına

girdi¤i sırada Hatay Valisi olarak atanmıfltır.)
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Amasya; Kültür Turizmi Yolunda Emin Ad›mlarla ‹lerliyor

Amasya il merkezi baflta olmak üzere; genel
anlamda geçimi tar›ma ba¤l› iken, son
y›llarda ivme kazanan turizm amaçl› aç›l›mlar
Amasya’n›n gelecekteki yönünü turizm
olarak belirlemektedir. Bunu kuvvetlendiren
aç›l›mlarda gözle görülür vaziyette at›l›mlar›n
yaflanmas›n› göstermek mümkündür.
Amasya, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
taraf›ndan 2006 y›l›nda bafllat›lan “Marka
Kent” uygulamas›nda yerini alm›flt›r. fiehir
merkezinde k›p›rdanmalar, art›k hareketlili¤e
eriflmifl hale gelen turizm yat›r›mlar› kültür
turizmini tetiklemektedir.

Bilindi¤i gibi Amasya, kuruluflu itibariyle en
eski yerleflim yeri olarak çeflitli bilimsel
kaynaklarda yerini alm›flt›r. Tarihçilerin ve
arkeologlar›n ortaya koyduklar› verilerle
7500 y›ll›k bir geçmifle sahip oldu¤u art›k
kabul edilmektedir. Anadolu bu kadar eski
bir yerleflime sahip olan kentlerin say›s› çok
azd›r. Tarih sahnesinde yerini alan birçok
medeniyete ev sahipli¤i yapm›fl olan
Amasya, tarihten ald›¤› zenginli¤i bugün
ziyaretçilerine ayn› s›cakl›kla
sunabilmektedir.

Amasya’n›n kültürel de¤erleri aras›nda yer
alan tarihi eserlerin restorasyonlar›, çevre
ve yeflil alan düzenlemeleri ile Amasya’n›n
karakteristik yap›s›n› bozmadan kimli¤ine
sahip ç›k›lmaktad›r. Günümüzde “Krallar
Kenti” olmaktan bafllayan süreçte,

“fiehzadeler fiehri” s›fat›n› tafl›ma özelli¤ine
kadar olan unsurlar birarada
sürdürülmektedir. 2500 y›ll›k Kral Kaya
Mezarlar› ve bu mezarlarla adeta koyun
koyuna olan Selçuklu ve Osmanl› eserleri
ile ahflap Yal›boyu Evleri Amasya’n›n cazibe
merkezleridir. Tarihi eser zenginlikleri
aras›nda yükselen Amasya Kalesi, flehre ayr›
bir heybet katmaktad›r. Do¤al güzellikleri
aras›nda Borabay Gölü  en önemli yeri
tutmaktad›r.

Kültürel de¤erlerimiz aras›nda folklorik
zenginli¤i taçland›ran Ferhat ‹le fiirin Efsanesi
konu olan mekânlar, binlerce y›ll›k kal›nt›s›
ile Ferhat Su Kanal› gibi ölümsüz aflklar›n
yafland›¤› bir mekâna ev sahipli¤i yapan
Amasya, görülmeye ve gezilmeye de¤er
olan bir Anadolu flehridir.

Osmanl›’ya padiflah yetifltiren ve bu nedenle
flehzadelerin ilk staj yapt›klar›, devlet
idaresini ve iktidar olman›n kudretini
ö¤rendikleri bir flehirdir Amasya.
Yerel yöneticiler olarak, Amasya’n›n kültürel
de¤erlerine olan sahiplenme ve gelecek
nesle aktar›lmas›nda üzerimize düflen
hassasiyeti göstermekteyiz. Bunda en
önemli unsur olan korumac›l›k bilinci
içerisinde hareket eden sivil toplum örgütleri
ve bu amaca yönelik kurulmufl olan
birliklerle paralel çal›flma içerisindeyiz.
Tarih zenginli¤imizi f›rsatlara dönüfltürme

projeleri ile kültür turizmine hareketlilik
kat›lmaktad›r. 1962 y›l›ndan bu tarafa
düzenlenen ve ülkemizde ilk defa Atatürk
ad›na yap›lan bir festivale sahibiz.
Atatürk’ün 12 Haziran 1919’da flehrimize
gelifl günü hat›ras› ve Milli Mücadele
ruhunun yaflat›lmas› kast› ile bafllat›lan
festival, Amasya’daki turizm hareketlili¤inin
ilk k›v›lc›m› olmufltur. 1962’den itibaren
her y›l artan coflku ile tekrarlanmaktad›r.
Festival nedeni ile kültür turizmi, yurtiçi ve
yurtd›fl›ndan gelen ziyaretçilerle 12-22
Haziran tarihleri aras›nda önemli ölçüde
ekonomik yönden kazan›mlara
dönüfltürülmüfltür.

Günümüzde turizmden gelir elde eden ifl
adamlar›m›z›n say›lar›nda önemli oranda
art›fllar gözlenmektedir. Do¤al olarak art›fllar
yeni ifl imkânlar›n› zorlamakta ve sektörel
alanda k›p›rdanmalara yol açmaktad›r.
Büyüyen bir turizm sektöründe söz sahibi
olabilmenin yollar› belediye imkânlar› ile
desteklenmektedir. Umudumuz, yak›n bir
gelecekte Amasya’n›n, kültür turizminde
ad›ndan bolca söz ettiren bir kent olmas›d›r.
Bunun için de her fley haz›rd›r. Art›k Amasya
kabu¤unu çatlatm›fl ve kendini göstermifltir.
Bütün gayretimiz kabu¤unu çatlatan tarih
ve kültür flehri Amasya’n›n “Marka Kent”
olarak turizmden düflen pay› elde etmektir.

*Amasya Belediye Baflkan›

Cafer ÖZDEM‹R*

Amasya kültür flehridir.
Amasya’n›n gelece¤ini de
kültür ve turizmde
görmekteyiz.

Türkiye Belediyeler Birli¤i (TBB) ve
‹sveç Belediyeler Birli¤i (SALAR)
aras›ndaki Belediye Ortakl›k A¤lar›
Projesinin ‹sveç-Türk yerel
yönetimleri aras› iflbirli¤i çal›flmas›
TUSENET kapsam›nda, Türk ve
‹sveç belediye temsilcileri
Amasya'da biraraya geldi.

Geçti¤imiz y›l 13-16 Haziran’da Brindisi’de
Papa 16. Benedikt’in de kat›ld›¤› törenlere
kat›lan Eski Belediye Baflkan› ‹smet
Özarslan’la Brindisi heyetleri aras›nda yap›lan
görüflmeler sonras› “kardefl flehir”
program›n›n alt yap› haz›rl›klar› bafllat›lm›fl
ve protokolün imzalanmas› için Brindisi
heyeti Amasya’ya davet edilmiflti.
Bu davet do¤rultusunda Amasya’ya gelen
Brindisi heyeti iki günlük süre içerisinde
‹talya’da çok sevilen ve Brindisi kentinin
koruyucusu olarak kabul edilen Aziz
Teodora’un do¤up büyüdü¤ü Amasya’n›n
tarihi ve turistik yerlerini gezerek, genifl
çapl› bilgiler toplad›lar.

Amasya ile Brindisi kentlerinin birbirlerine
çok benzedi¤ini vurgulayan Brindisi Belediye
Temsilcisi Saverio Testini; “Art›k buras› da
benim kentim” diyerek, “Uzun y›llar birlikte
güzel etkinlikler yapaca¤›z, Amasya’y› ve
Amasya halk›n› çok sevdik. Gördü¤ümüz
ilgi ve buradaki güzellikleri herkese
anlataca¤›z” fleklinde konufltu.

Amasya ile kardefl flehir projesinde yer alan
“Teodora D’Amasea ‹talya-Türkiye Dostluk
Derne¤i” Baflkan› Dr. Rodolf Gatti ise, iki
flehir halklar›n›n birbirleriyle yak›nlaflmas›
ve dostluk köprülerinin kurulmas›n›
amaçlayan proje kapsam›nda AB
fonlar›ndan 39 bin Euro’nun Amasya
Belediyesi’ne gelece¤ini belirtti ve sözlerini
flöyle sürdürdü; “Amasya ile Brindisi kenti
aras›nda güçlü bir ba¤ kuruldu. Bu protokol
ile ‹talya ve Türkiye halklar› ile Brindisi ve
Amasya aras›nda güçlü bir ba¤ oluflacakt›r.”

Amasya Belediyesi'nin organizasyonunda,
Gençlik Servisleri Merkezi önderli¤inde 9
ülkeden gelen 20 ö¤renci, 'Uluslararas›
Gönüllü Gençlik Kamp›' çerçevesinde
geçti¤imiz y›l Temmuz ve A¤ustos aylar›nda
Amasya'da biraraya geldi.
Amasya'da daha önce belirlenen temizlik
kampanyalar›, çevre düzenlemeleri ile çeflitli
sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunan
Türk, Alman, Çek, Frans›z, Güney Koreli,
‹spanyol, ‹talyan, Japon ve S›rp toplam 20
ö¤renci ile dostluk köprüleri kuruldu.
Belediye Eski Baflkan› ‹smet Özarslan
kendisini ziyarete gelen misafir gençlerle
yak›ndan ilgilendi ve misafir ö¤rencilerin
Amasya'n›n tarih, kültür ve sosyal hayat›n›
yak›ndan tan›yad›klar›n›, ülkelerine
gittiklerinde gönüllü büyükelçi olduklar›n›
ifade ederek; "Bu organizasyon sonucunda
dünyan›n 9 ülkesinde Türk dostu ve Amasya
hayran› aileler kazand›k. Amasya'ya gelen
yabanc› ö¤renciler hayatlar› boyunca
unutamayacaklar› dostluk ba¤lar› kurdular
ve gönüllerinde bir Amasya sevgisi olacak"
demiflti.

TUSENET Amasya’da Topland›
Toplant›da TUSENET'in ara de¤erlendirmesi
yap›ld›.

TBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör,
"Birli¤imiz dünyadaki yerel yönetim birlikleri
ve dernekleri ile iletiflim halinde olup,
belediyecilik gündemini takip etmektedir.
Bu amaçla, uluslararas› yerel yönetim
birlikleri ve dernekleri ile iflbirli¤i yaparak
projeler yürütmekteyiz. Bunlardan bir tanesi
de ‹sveç Bölgeler ve Yerel Yönetimler Birli¤i
(SALAR) ile yapt›¤›m›z iflbirli¤idir. Geçmifli
4 y›l öncesine dayanan ve ‹sveç'te bulunan
belediyeler ve Türk belediyeler; aras›nda
iflbirli¤inin gelifltirilmesini amaçlayan
TUSENET Projesi'nde ki iki y›ll›k süreç
önemlidir" dedi.

Türkiye son y›llarda AB ülkeleri baflta olmak
üzere dünya ülkeleri ile iyi iliflkiler içine
girmeye bafllad›. ‹sveç Belediyeler Birli¤i ile
TBB’nin yapt›¤› bu ortak proje, her iki ülke
aç›s›ndan çok önemli. ‹sveç'te bulunan yerel
yönetimler çok kaliteli hizmetler veriyorlar.

Amasya’n›n bu ortakl›k sayesinde Türkiye'ye
AB sürecinde destek veren ‹sveç'ten
faydaland›¤› kesin.

Belediyelerin aras›ndaki uluslararas›
iflbirli¤inin çözümün kayna¤› oldu¤unu
savunan Stockholm Belediye Baflkan› Bo
Baldholm, "TUSENET Projesi Türkiye ve
‹sveç için fayda getirecektir. Böylelikle iki
ülkeyi daha iyi anlay›p daha iyi projeler
üretebiliriz" fleklinde konufltu.

TUSENET Nedir?
2007 y›l› bafl›nda Antalya’da düzenlenen
aç›l›fl konferans›yla tan›t›m› yap›lan TUSENET
Projesi, 22 Türk, 5 ‹sveç belediyesini, 6
de¤iflik bafll›kta, AB Hibe Fonlar›ndan
yararlanacak iflbirli¤i projeleri üretmek üzere
biraraya getiren bir ‘flemsiye proje’dir.
SALAR ve TBB’nin hayata geçirdi¤i proje
kapsam›nda iflbirli¤i yapan gruplar flu ana
kadar iki AB fonu alabilen proje üretmeyi
baflard›.

Dünya Gençli¤i
Amasya’da

Brindisi ile Kardefl fiehir Protokolü

Amasya tarihinde yerini alm›fl ve
‹talya’n›n flirin kentlerinden
Brindisi’nin koruyucusu olarak
kabul edilen meflhur Amasyal›
Aziz Teodora’un an›s›na bu kentle
bafllat›lan yak›nlaflma iki flehrin
kardefl flehir olarak ilan edilmesine
kadar ulaflt›.

 Amasya’n›n Kardefl fiehirleri
• Selanik, Yunanistan
• Nuuk, Grönland
• Le Mans, Fransa
• Galway, ‹rlanda
• Osh, K›rg›zistan
• Berlin, Almanya
• Brindisi, ‹talya
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"Amasya, zengin kaynaklar›n› d›fl dünyaya açmal›d›r"

Muammer GED‹K*

Amasya ili ekonomisinde
iflletmeler; daha çok ticaret a¤›rl›kl›
olmakla birlikte, %30 tar›m, %7
de sanayi olarak da¤›l›m teflkil
eder. Turizmde marka kent olma
yolunda olan ilimiz, bu yönde
büyük at›l›mlar yapmaya
bafllam›flt›r.

Amasya Yeflil›rmak Sanayici ve

‹fladamlar› Derne¤i’nin (YES‹AD)

organize etti¤i “‹fl Dünyas›nda

Karfl›lafl›lan Sorunlar, F›rsatlar ve

Tecrübeler” konulu konferans

yo¤un kat›l›mla gerçekleflti.

Tema ve Taha Ma¤azac›l›k fiirketler Grubu

Yönetim Kurulu Baflkan› Vahap Küçük,

“Konuflmam› yaflad›¤›m›z süreç, yaln›z

yapt›klar›m›z, aile s›k›nt›lar› ve kriz olmak

üzere dört ana bafll›k alt›nda toplayaca¤›m.

Niye baflar›l› isek kendimizi sorgulamam›z

gerekir. Biz kendi alan›m›z›n d›fl›nda yat›r›m

yapmad›k. Çok teklifler gelmesine ra¤men

farkl› yat›r›ma hay›r dedik. Bu ifl

adamlar›m›z›n, sanayicilerin düfltü¤ü

tuzakt›r. Baflka sektöre yat›r›m yapmak

k›rm›z› çizgidir. Yeni kurulan bir flirket üç

y›l para kazanamaz. Befl yafl›ndaki flirketlerin

kapatma oran› %80. Biz flirketlerimizi ç›nar

a¤ac› m› yapaca¤›z. Yoksa sö¤üt a¤ac› m›?

Tabi ki ç›nar a¤ac› olmal›d›r” dedi.

De¤iflim ve Dönüflüm
Vahap Küçük, “De¤iflimi ve dönüflümü
flirketler zaman›nda yapmal›d›r. Yani a¤ac›
zaman›nda budamal›y›z. Zaman›nda
de¤iflimi ve dönüflümü yapan flirketler
hayat›na devam ediyor. Biz, çal›flanlar›
flirkete karda ortak yap›yoruz. Nak›fl
flirketimiz Avrupa’n›n en büyük firmas› oldu.
Dünyan›n pek çok yerlerinden tasar›mc›
getirdik. Sektöre 1000 kifli yetiflmifl eleman
kazand›rd›k. E¤itime çok önem verdik.
fiirketler her ay bütçesini kontrol etmelidir.
Hesap sorulmad›¤› yerde baflar› olmaz.
Bizim bafllang›ç da küçük bir atölyemiz
vard› ama yine bütçemiz vard›. Müflteri
memnuniyeti ne olursa olsun sa¤lanmal›d›r.
‹flletmeden kazand›¤›m›z› iflletmeye yat›rd›k.

Samsun, Amasya, Sinop, Ordu,
Tokat, Trabzon, Giresun,
Gümüflhane, Sivas ve Artvinli
ifladam› ve sanayicilerin çat›s›
alt›nda topland›¤› Karadeniz
Sanayici ve ‹fladamlar› Dernekleri
Federasyonu KAS‹F krizi
de¤erlendirdi.

Amasya sanayisindeki iflletmeler, yapt›klar›
ilk yat›r›mlarda en fazla kendi kaynaklar›n›
daha sonra özel ve kamu bankas› kredilerini
kullanmaktad›rlar. ‹lin güçlü yönlerine
bakt›¤›m›zda; mermer yataklar›n›n 200 y›ll›k
kal›c› avantajlar›, denizyoluna yak›nl›¤›,
TCDD’nin flehirden geçmesi, havaalan›n›n
aç›lmas›, meyve ve sebzelerin kalite
aç›s›ndan yeterli olmas›, de¤iflime aç›k
kültürel yap› gibi unsurlar öne ç›kmaktad›r.
Merzifon Havaalan›’n›n aç›lmas› ile birlikte
bu güçlü yönler daha pekiflmifltir. Gerek
ticaret, gerekse turizm aç›s›ndan havaalan›
çok önemlidir. Amasya’da tar›msal sanayinin
geliflmesi de il aç›s›ndan çok önemlidir.
Tar›msal ürünlerin hem ihrac› hem de
tar›msal sanayileflme sonucu ilde yat›r›mlar
artabilecektir.

Amasya’n›n tüm kaynaklar›n›n verimli olarak
de¤erlendirilmesi, bölgenin kendisini ça¤a
uydurmas›, teknolojik yenilikleri izlemesi,
yeni iflbirlikleri ile Amasya’y› iç ve d›fl
dünyada tan›tmas› büyük önem
tafl›maktad›r. Amasya, yeni at›l›mlar yaparak
zengin kaynaklar›n› d›fl dünyaya açmak
zorundad›r. Bu ba¤lamda; tar›m, turizm ve
sanayi sektörlerinde yeni yat›r›mlar› ve ticari
geliflimleri teflvik edecek iflbirliklerinin

sa¤lanmas›, do¤ru yönlendirilmesi ve
desteklenmesi ile, bu kaynaklar›n
tan›t›lmas›na ihtiyaç duyulmaktad›r.
Mevcut bir potansiyelin, bu potansiyeli
de¤erlendirmek için yeterli kaynaklar›n
bulundu¤u, ancak f›rsatlar› de¤erlendirmek
ve eksiklikleri gidermek için gerekli kurum
kurulufllara önemli görevler düfltü¤ü
gözlenmektedir.

Bu noktada Ticaret ve Sanayi Odas› olarak
önemli ifller yap›lmaktad›r. AB Türkiye Oda
Forumu kapsam›nda haz›rlad›¤›m›z Amasya
Avrupa Ticaret A¤› Projesi hem odam›z için
hem de Amasya ili için çok önemli ad›mlar›
atma f›rsat› sa¤lam›flt›r. ‹talya'da Lucca
Ticaret ve Sanayi Odas›'n› ortak ald›¤›m›z
projede amaç; oda bünyesinde firmalar›n
her türlü d›fl ticaret yönlendirmelerini
sa¤layacak d›fl ticaret departman›n›n
kurulmas›n›n sa¤lanmas›d›r. Al›nan e¤itimler
sonucu bu birim kurulmufltur.

Bu proje süresince, Amasya ilinin mevcut
ekonomik  durumunun belirlenmesinin yan›
s›ra potansiyel yat›r›mlar›n da ortaya
ç›kar›lmas› ve ilin yurtiçi ve yurtd›fl›nda
tan›t›lmas› planlanmaktad›r.
Bu proje sayesinde amaçlanan, öncelikle

d›fl ticaret konusunda ildeki potansiyeli
harekete geçirme ad›mlar›n› atmakt›r. Bu
ad›m›n süreklili¤i ise; Amasya Ticaret ve
Sanayi Odas›'nda kurulacak bir d›fl ticaret
departman› ile sa¤lanacakt›r. Ayn› zamanda
ihracat rakamlar›n›n gerçe¤e yak›n olarak
kayda al›nmas› sa¤lanacakt›r. Bunun sonucu
olarak bu rakamlarla gümrük müdürlü¤ü,
tar›m sertifikasyon birimi gibi birimlerin ilde
kurulmas› yolunda da önemli bir ad›m
at›lm›fl olacakt›r.

Bunun d›fl›nda kriz döneminde daha bilinçli
yaklafl›mlar›n sergilenebilmesi ad›na
iflletmelerimize önemli hocalar›m›z
taraf›ndan seminerler verdirmekteyiz. En
son TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Sürekli E¤itim Merkezi'nin katk›lar› ile,
iflletme bölümü baflkan› Prof. Dr. Ramazan
Aktafl, üyelerimize kriz döneminde iflletme
yönetimi konulu  sunum yapm›flt›r.
Hepimiz bilmekteyiz ki, kriz döneminde
iflletmelerimiz dura¤an bir döneme girmifltir.
Dile¤imiz, herkesin en az hasarla ç›kmas›d›r.
Bu süreçte yat›r›m insana yap›lmal›d›r. ‹nsan
kaynaklar› iflletmelerin en önemli
sermayesidir.

* Amasya Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim Kurulu
Baflkan›

Krizi F›rsata Çevirmenin Yollar›

Reis: “Alternatif Pazarlar Bulmal›y›z”
Türkiye ‹fladamlar› ve Sanayiciler
Konfederasyonu'na (TUSKON) ba¤l› olan
KAS‹F Baflkan› Osman Reis, dünyan›n 1929
y›l›nda yaflanan ekonomik sars›nt›dan sonra
en büyük sars›nt›y› yaflad›¤›n› söyledi ve,
"Amerika'dan yola ç›kan kriz Avrupa'ya
çoktan ulaflt›. fiimdi herkes 'Küresel kriz
bizi ne kadar etkiler, ne yapmal›y›z' sorusuna
yan›t ar›yor. Bu sorunun cevab› tamamen
soruya sebep olan soruna bak›fl aç›m›za,
yani problemi alg›lamam›za ba¤l›. As›l
önemli olan kriz de¤il, krizi alg›lama
biçimimiz" dedi.

"Burada as›l olan pani¤e kap›lmadan so¤uk
kanl› bir flekilde önlemleri al›p, ard›ndan da
uygun strateji belirleyip hedefe
kilitlenmektir. Panik beraberinde hatay›

do¤uracakt›r. Pani¤in, endiflenin,
tedirginli¤in oldu¤u yerde ticaret geliflmez.
fiu s›ralar ifl dünyas›n›n en büyük ihtiyaç
duydu¤u teflvik, güvendir. Krize karfl› önlem
almak demek kabu¤una çekilmek demek
de¤ildir. Bunu söylerken krizin beraberinde
getirece¤i tehditleri engelleyici tedbirleri
almayal›m demiyoruz. Elbette karfl› karfl›ya
oldu¤umuz tehlikeleri anlamaya çal›flaca¤›z,
ancak f›rsatlardan da istifade etmeye
çal›flaca¤›z" diye konufltu.

Krizle birlikte ABD ve Avrupa pazar›nda
ciddi daralmalar›n meydana geldi¤ini,
ticaretin yönünün bat›dan do¤uya,
Ortado¤u'ya ve Afrika'ya do¤ru kayd›¤›n›
iddia eden ve Türkiye'nin de kendisine
alternatif pazarlar bulmak zorunda

oldu¤unu aç›klayan Reis, "Pazar
çeflitlendirmede önümüzdeki f›rsatlardan
birisi de komflular›m›zd›r. Komflular›m›zla
olan d›fl ticaretimizin toplam d›fl ticaretimiz
içindeki pay› yüzde 10'un alt›ndad›r. Bu
oran›n yükseltilmesi, komflular›m›zla olan
ticaretimizin geliflmesi için Suriye ile
bafllatm›fl oldu¤umuz Bölgeleraras› ‹flbirli¤i
Program›'n› tüm komflular›m›za yaymal›y›z.
Bütün krizlerde oldu¤u gibi bu krizden de
en çok etkilenecek olan KOB‹'lerdir. Bir
taraftan ihracatç›lar›m›z› yeni pazarlara
yönlendirirken, di¤er taraftan da
iflletmelerimizin yüzde 99'unu oluflturan
KOB‹'leri destekleyici yeni tedbirler
al›nmal›d›r" fleklinde konufltu.

www.kenthaber.com

• TÜS‹AD: AB serbest ticarette
Türkiye’ye haks›zl›k yap›yor

• AB s›n›r kontrollerini s›k›laflt›r›yor
• Gümrük vergilerini s›f›rlad›k,

Türkiye ile ticaret hacmini art›ral›m
• T‹M Baflkan› Büyükekfli:

"Gümrük Birli¤i, Türkiye’nin
aleyhine iflliyor"

• Ekonomik büyümenin motoru olarak
KOB‹’ler: AB ve Türkiye’de durum

• Kamu ‹hale Kanunu’nda Yap›lan
De¤ifliklikler ve AB'ye uyum

• AB ve korumac›l›k
• Romanya: Türkiye’nin Balkanlardaki

en büyük ticari orta¤›

• Türkiye- ‹talya Ticari iliflkileri
• Avrupa Birli¤i ve Türkiye Tar›m

Politikalar›nda son durum
• Doha Raundu’nu canland›rman›n

avantajlar› ve dezavantajlar›
• Dünya Ticaret Örgütü-Doha

Kalk›nma Raundu

Ve güncel haberler için:
http://www.euractiv.com.tr/ticaret-ve-
sanayi/article/tim-baskani-buyukeksi-
gumruk-birligi-turkiyenin-aleyhine-isliyor-
005571

http://www.euractiv.com.tr/ticaret-ve-
sanayi

Türkiye-AB ‹liflkilerinde Ticaret ve Sanayide
Önerilen Haberler

Kazanc›m›z›n %10 unu sosyal amaçl›
kullan›yoruz. Krizde ilk önce morali
bozmamak gerekir. Verimi art›r›p, ürünleri
ucuza satmal›y›z. Kriz, f›rsatt›r. 2009 y›l›
kâr y›l› olmayacakt›r. Kesinlikle kriz laf›n›

flirkette konuflmayaca¤›z. Moralimizi
yükseltece¤iz. Ekonomik ürünler yap›p daha
fazla tedarikçi olmal›y›z. ‹tibar›m›z› daha da
art›rmal›y›z” fleklinde konufltu.
 Kaynak: www.yesiad.org
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Anadolu Sohbetleri

Yerel Giriflimcilerin Rekabet Edilebilirlik Düzeyinin Art›r›lmas›
ve Amasya’n›n Rekabet Gücü

Amasya Genç Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i
Baflkan› O¤uzhan Karatafl, tüm sivil toplum
örgütleri ile birlikte ildeki rekabet ruhunu
yükseltmeye çal›flt›klar›n› belirtti.

Rektör Zafer Eren; Amasya’n›n geçmiflten
gelen bir gücü oldu¤unu, bu gücün rekabet
ortam›na tafl›nmas› gerekti¤ini belirtti.
URAK Baflkan› Ali Koç; kurul olarak ald›klar›
karar neticesinde her ay bir flehre giderek
rekabet konusunda konferans vereceklerini,
ilk flehir olarakta Amasya’dan bafllad›klar›n›
söyledi. Misyonlar›n›n h›zl› ve sürdürülebilir
ekonomik büyüme ve sektörel stratejiler
oluflturmak ve pek çok sektörde rekabete
›fl›k tutmak oldu¤unu söyleyen Ali Koç,
kümeleme metodu kullanarak ülkemizin
rekabet gücünü artt›racaklar›n› söyledi.
Dünyada marka haline gelen flehirlerin
rekabet ortam›na bakt›klar›n› ve hedeflerini
buna göre belirlediklerini belirten Koç,
Türkiye olarak hem ülke, hem de flehir
baz›nda rekabet gücünü belirmememiz
gerekti¤ini söyledi.

Validen Amasya’ya Makro Ekonomik
Bak›fl
Amasya Valisi M. Celalettin Lekesiz; tarihi
bir flehir olan Amasya’da bu tür toplant›lar›
önemsediklerini belirtti ve, “1980’li y›llar›n
öncesinde Türkiye ekonomisi rekabete
kapal›, kalitesiz mal› içeride pahal› üreten,
ithal ikameci bir yap›da idi. 80’lerin bafl›nda
rahmetli Özal, rekabete aç›k, ihracat› ciddi
bir ifl alan› gören yeni bir zihniyetle ülkemizi
tan›flt›rd› ve sa¤l›ks›z yap›y› de¤ifltirecek
dönüflümleri bafllatt›. Sonuçta 70’lerin hasta
adam› gitti ve yerine müthifl bir ekonomik
performans sa¤land›. 1980 y›l›nda kifli bafl›
60 dolar ihracat yapan Türkiye, 2007 y›l›nda
kifli bafl› 1500 dolar ihracat yapan bir ülke
haline geldi. ‹hracat yapan flirket say›s›
birkaç binden 46.000’e yükseldi.
%90’›ndan fazla sanayi ürünü olan
ihracat›m›z›n üçte ikisi, dünyan›n en
rekabetçi piyasalar› olan Avrupa ve Kuzey
Amerika pazarlar›na yap›l›r hale geldi.
Bugün güneyimizdeki ve do¤umuzdaki

co¤rafya, henüz küresel ekonomi ile entegre
olmam›fl bir yap›dad›r. Yak›n çevrede bu
co¤rafyay› en iyi bilen, en giriflimci ifl
adamlar› da biziz. Ortado¤u, Kuzey Afrika,
Balkanlar ve Avrasya ülkelerinden yap›lan
toplam sanayi ürünü ihracat›n›n % 65’i
Türkiye ç›k›fll›d›r. O yüzden özellikle bu
bölgelerde Türk giriflimcilerinin önünde yeni
f›rsatlar ortaya ç›kmaktad›r. Son 20 senede
küresel ticaret, tarihinin hiçbir döneminde
yaflanmam›fl bir h›zla büyümektedir. 1990
y›l›nda bir trilyon dolar olan küresel ticaret
hacmi, 2007 y›l› sonunda 14 trilyon dolara

yaklaflm›flt›r. Sadece Avrupa ekonomi ile
Asya aras›nda 600 milyar dolarl›k mal
transferi gerçekleflmektedir. Küresel üretim
h›zla Asyalaflmakta ve Asya ekonomilerinin
dünya ekonomisi içerisindeki pay› giderek
artmaktad›r.

“Birinci S›n›f Rekabetçiler” kitab›n›n yazar›
Lozan Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Profesör
Doktor Stephane Garelli bundan çok de¤il,
20-25 sene öncesine kadar dünyan›n bir
rekabet yaflamad›¤›n›, oysa flimdi müthifl
bir rekabet yafland›¤›n› belirtmektedir.
Gerçekten de bundan 20-25 sene önceki
dünyada rekabet etmeye ihtiyaç bile yoktu.
O tarihlerde hem dünyan›n nüfusu azd›,
hem de dünya nüfusunun neredeyse yar›s›n›
meydana getiren Amerika, Avrupa, Japonya
gibi ülkeler üretirken di¤er yar›s› ifl
yapmadan yat›yordu. Onlar›n üretme kayg›s›
yoktu. fiimdi öyle de¤il. Dünya nüfusu son
20 y›lda h›zl› bir art›fl gösterdi ve gelip 6
milyar 300 milyon rakam›na dayand›. 2050
senesine gelindi¤inde sadece Asya
K›tas›’nda 5 milyar 300 milyon insan›n
yaflayaca¤› tahmin ediliyor. Eskiden nüfusu
10 milyonu geçen bir tek New York vard›,
bugün 21 flehrin nüfusu 10 milyonun
üzerinde. fianghay’da bile 2900 gökdelen
var art›k.

Bu geliflimin en enteresan taraf›
üretmeyenin kalmam›fl olmas›d›r. Herkes,
her ülke üretiyor. Bu de¤ifliklik ister istemez
cehennemi bir rekabeti beraberinde getirdi.
Bundan sonra rekabetin dozu daha da
artacakt›r. “Altta kalan›n can› ç›ks›n” kural›
bir anlamda en ac›mas›z flekilde cereyan
edecektir. Çin ekonomisi her sene ortalama
% 10 büyüyor. Çin’in yapt›¤›, rekabetin
ötesinde, adeta bir rekabet tsunamisidir.
Hindistan’da % 9, Singapur’da % 7,
Rusya’da % 8 olan bu büyüme oran›
Avrupa’da ise ortalama % 3’tür. 2008 y›l›
içerisindeki küresel krizin beraberinde
getirdi¤i sorunlar› saymayacak olursak
Türkiye’de son 5 y›lda bu üretim yar›fl›ndan
kopmayacak flekilde bir büyüme

sergilemifltir. Görülece¤i gibi Asya ülkeleri
üretmeye bafllam›fl, ve geliflmifl ülkelerin
dünya üretimindeki pay›, 150 y›ldan beri
ilk kez % 50’nin alt›na düflmüfltür.
Dolay›s›yla Asya’da üretilen mallar›n baflta
Bat› olmak üzere dünya pazarlar›na en h›zl›
ve ucuz flekilde ulaflt›r›lmas› hayati derecede
önem kazanm›flt›r.

Geleneksel ulafl›m yollar› olan Bat› Asya
limanlar›n›n kapasitelerinin h›zla geliflen bu
ticaret hacmi karfl›s›nda yetersiz kalmas›,
yeni ulafl›m yolu aray›fllar›n› beraberinde
getirmektedir. Bu aray›fl sürecinde Avrupa
ve Karadeniz bölgesinin kara ve demiryollar›
büyük önem kazanm›fl ve tarihi ‹pek
Yolu’nun yeniden canland›r›lmas› en önemli
somut proje haline gelmifltir. ‹pek Yolu’nun
yeniden canland›r›lmas› nostalji de¤il,
küresel ekonominin bir zorunlulu¤udur.
‹pek Yolu’nun tekrar canland›r›lmas›;
Karadeniz Çevre Oto Yolu’nun
tamamlanmas› ve Kars-Tiflis-Bakü
Demiryolu’nun temelinin at›lmas› ve iki
k›tay› denizin alt›ndan birlefltirecek olan
Marmaray Geçifli ile bir hayal olmaktan
ç›km›flt›r. Bu proje, Avrasya’n›n denize ç›k›fl›
olmayan devletlerinin uluslararas› pazarlarla
bütünleflmesi aç›s›ndan da önemli bir
dönüm noktas›d›r. ‹flte, üretim merkezleri
ile pazarlar› birbirine ba¤lama konusunda
kavflak konumunda olan Türkiye’nin ve
Amasya’n›n önemli rekabet
üstünlüklerinden ve avantajlar›ndan bir
tanesi budur.

Amasya bu kavflak noktada 5084 Say›l›
Teflvik Kanunu kapsam›nda olmas›, sahip
oldu¤u havaalan›, demiryolu, deniz liman›na
olan 125 km mesafesi ve 9. Befl Y›ll›k
Kalk›nma Plan›’nda desteklenmesi özellikle
öngörülen Avrupa ile Asya’y› birbirine
ba¤layan karayolu ulafl›m koridoru ile
önemli bir yat›r›m merkezidir.
Günümüzde hem ülke hem de flehir
baz›nda, rekabet aynas›ndaki
görüntümüzün fark›na varmal› ve
potansiyelimizi sosyal ve ekonomik bir
zenginli¤e dönüfltürecek bir flekilde
planlamal›y›z. ‹limiz genelinde ölçülebilir
bir performans yükselmesinin sa¤lanmas›,
ilimizin daha h›zl› kalk›nma ihtiyac› ve bu
çerçevede öncelikleri göz önünde
bulundurularak vizyon oluflturulmas›,
stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler
belirlenmesi, performanslar› önceden
belirlenmifl olan göstergeler do¤rultusunda
bu sürecin izleme ve de¤erlendirmesinin,
ilimiz genelinde tüm kesimlerin kat›l›m›n›
sa¤layacak yöntemlerle yap›lmas› amac›yla
5 y›ll›k bir projeksiyonu kapsayan ‹l Stratejik
Plan› haz›rlanm›flt›r. Toplumun genifl kat›l›m›
ve fikir birli¤i ile ortaya ç›kan ‹l Stratejik

Plan›’nda Amasya’n›n vizyonu, “tar›m kültür
turizm ve sanayi’’deki markalar› ile rekabet
eden bir il olmak” fleklinde özetlenmifltir.
Gerek ilimizin ve gerekse ülkemizin h›zl›
kalk›nmas›, illerimizin mevcut potansiyelini
en iyi flekilde de¤erlendirmesi ile
mümkündür. Bunun için de giriflimciler son
derece önemlidir. Çekim merkezi olmas›n›
bilen il büyür. ‹llerin yeralt› kaynaklar›n›,
yerüstü zenginlikleri ile birlikte tar›msal ve
hayvansal zenginliklerini endüstriyel ürünlere
iyi e¤itim alm›fl giriflimciler dönüfltürür.

Bu kaynaklar› de¤erlendirmeyen toplumlar
illerinin ve ülkelerinin ürün, hizmet ve bilgi
üretme güçlerini büyütemezler. Giriflimci
ruh, ticari liderlik, organizasyon yetene¤i,
sezgi gibi gayri maddi vas›flar muazzam
miktarda çok mal yarat›yor ça¤›m›zda.
Milletlerin zenginli¤i böyle olufluyor.
Globalleflmenin dayatt›¤› olmazsa olmaz
standartlar› yakalamaya çal›flmayan kurum
ve kurulufllar, iller, her ülkenin birbirine
ba¤l› hale geldi¤i dünyada rekabet
üstünlü¤ü kazanamazlar. Art›k illerin de
ülkelerin de gücü, dünya standartlar›nda
mal ve hizmet üreten iflletme say›s› ve
giriflimcileri ile ölçülmektedir. Giriflimciler
ifl aramazlar ifl verirler. Hayallerini kurduklar›
ve rüyalar›n› gördükleri projeleri
gerçeklefltiren giriflimciler, ellerinde sihirli
de¤nek olan sihirbazlar gibi dokunduklar›
hammadde ve malzemeleri daha önce
kimsenin görmedi¤i ürün ve hizmete
dönüfltürürler. Güçleri sermayelerin
büyüklü¤ünden de¤il, projelerinin
büyüklü¤ünden kaynaklan›r. Bunlar kamu
kurum ve kurulufllar›ndan ifl de¤il,
projelerine destek isterler. Giriflimcilik
kültürü zengin olan toplumlarda giriflimcinin
avuçlad›¤› toprak alt›n, giriflimcilik kültürü
yoksul olan toplumlarda ise insanlar›n
avuçlad›¤› alt›n toprak olur.
Bize yaflad›¤›m›z ça¤› çok iyi anlamak ve
yaflad›¤›m›z ça¤da mutlu ve kudretli bir
Amasya ve Türkiye infla etmek için, dünün
üretim kal›plar› ve yöntemleri de¤il, ça¤›n
bilgileri, bulgular›, örnekleri ve üretim
biçimleri laz›md›r” dedi.

Kaynaklar:
www.amasya.gov.tr
www.amasyahaber.com

Amasya Üniversitesi ile
Amasya Genç Sanayici ve
‹fladamlar› Derne¤i geçti¤imiz
ocak ay›nda “Yerel
Giriflimcilerin Rekabet
Edilebilirlik Düzeyinin
Artt›r›lmas› ve Amasya’n›n
Rekabet Gücü” konulu bir
toplant› düzenledi.
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Amasyal› fiirket
AB ‹haleleri Uzman›
540 bin 129 Euro tutar›ndaki Ladik

Akda¤ K›fl Sporlar› ve Kayak

Merkezi Yolu Projesi 2007’de ihale

edilerek ayn› y›l tamamland›.

Samsun’un Ladik ilçesinde Avrupa Birli¤i
finansman deste¤i ile 2007 y›l›nda yap›lan
K›fl Sporlar› ve Kayak Merkezi Yolu Projesi
yöre için önemliydi. Çünkü yol ve telesiyejin
mekanik tesisinin yap›m›n›n ard›ndan,
yap›lan otel ve tesislerle kayak turizmi
bölgeye canl›l›k sa¤lad›.

Projenin ihalesini kazanan ve merkezi
Amasya’da olan Atak ‹nflaat, ad›n› birçok
AB projesiyle duyuran bir flirket. Atak ‹nflaat
Yönetim Kurulu Baflkan› Atilla K›rbafl,
"Amasya’da ve baflka yerlerde buna benzer
pek çok prestijli ifllerin yap›mc›s›
konumunday›z. Yal›boyu’nda ahflap karkas
yap› olarak infla etti¤imiz fiehzadeler Müzesi
ve merkez köylerimizin kanalizasyon altyap›
inflaatlar›n› da yine AB finansman destekli
olmak üzere tamamlad›k. Merzifon Yakac›k
ve Çaybafl› köyleri, Gümüflhac›köy Saray

Kooperatifi, Merkez Saz ve Sarayc›k
köylerinde de yine damla sulama ve bas›nçl›
sulama tesisi inflaatlar› yapt›k” diye konufltu.

Ladik Akda¤ K›fl Sporlar› ve Kayak Merkezi
Projesi dahilinde ilçe merkezinden Akda¤’a
kadar olan 7 kilometrelik yolun beton parke
kaplamas› ile ya¤mur suyu rögar kanallar›,
drenaj borular› ve trafik iflaretlemeleri yap›ld›.
AB Merkezi Finans ve ‹hale Birimi'nden
onayl› projenin ihale tutar›n›n 276 bin
Euro’sunu AB karfl›lad›. Kalan tutar ‹l Özel
‹daresi'nce karfl›land›.

www.ozlenenamasya.com / Münire Akran

Ramis Topal*

10 y›l, 20 y›l, 30 y›l önce

Gümüflhac›köy’den, Amasya’dan,

yaflad›¤›m›z köylerden büyük

flehirlere gitti¤imizde, amac›m›z

sadece kendimizi ailemizi

geçindirecek kadar bir ifl bulmak,

para kazanmak ve kariyer

yapmakt›.

Bugün bulundu¤umuz yerlerde art›k
Amasyal›lar›n, bu amaçlar›na ulaflt›klar›n›,
etkin yerlerde ve önemli görevlerde
bulunduklar›n›, iyi ifller yapt›klar›n› görmenin
mutlulu¤unu ve gurunu yafl›yoruz.
Amasya’dan büyük flehirlere göç etmifl
Amasyal›lar, art›k sadece bireysel
düflünmüyorlar. Yaflad›klar› yerle, do¤duklar›
kentle, köyle ve ülke sorunlar› ile yak›ndan
ilgileniyor; bir siyasi partide, bir sivil toplum
kuruluflunda görev yap›yorlar.
Biz ‹stanbul’da yaflayan Amasyal›lar da
ilimize ne kadar faydal› olabiliriz, ilimizin
geliflmesi için ne katk› sa¤layabiliriz
düflüncesi ile çeflitli sivil toplum
kurulufllar›nda ve siyasi partilerde görev
al›yoruz.

‹stanbul’da y›llard›r pek çok dernek
kurduk… Bu dernekleri kurmam›zdaki
amac›m›z, orada yaflayan köylümüzü,
ilçelimizi biraraya getirmek ve onlar
aras›ndaki sosyal faaliyetleri art›rmakt›. Bu
derneklerdeki birlikteli¤imiz ve tecrübemiz,
bizlerde do¤du¤umuz kente nas›l faydal›
olabiliriz düflüncesi olarak ortaya ç›kt›. ‹flte
bu amaçlarla AS‹AD’› ve en sonrada ADEF’i
kurduk.

AS‹AD; Amasyal› Sanayici ve ‹fl Adamlar›
Derne¤i 2004 y›l›nda resmi olarak kuruldu.
Kurulufl amac›; Amasyal› olup, Amasya ili
ve d›fl›nda yaflayan Amasyal› sanayici ve
ifladamlar›n›n maddi, manevi, bilgi, beceri,
ekonomi ve sosyal alanlardaki birlikteliklerini
sa¤lamak; Amasyal›lara ait di¤er dernek,
vak›f ve bu gibi kurulufllarla birlik sa¤layarak
geleneksel ve kültürel ba¤lar› koparmay›p,

gelifltirmek ve gelecek kuflaklara yans›tmak.
AS‹AD olarak temel felsefemiz ve idealimiz;
Amasya’m›z› her konuda, her platformda
Türkiye’nin ve ‹stanbul’un gündeminde
tutabilmek. Turizm amaçl› her türlü fuar
etkinliklerinde yer almak ve iyi bir flekilde
temsil etmek, bunun dönüflümünü
Amasya’ya sa¤lamak, Amasya’da turizm
gelirlerini üst düzeylere ç›kartabilmek.
AS‹AD elbette iyi bir örnek. ‹limizin tüm
sorunlar›n› çözmeye yetecek bir güce sahip
de¤il. Zaten hiçbir kurum bu sorunlar›
çözmek için tek bafl›na yeterli olmaz. AS‹AD
gibi sivil toplum kurulufllar›n›n say›s›n›
mutlaka art›rmal›y›z. Bunun d›fl›nda,
Amasya’dan yetiflen ve bugün baflar›ya
ulaflm›fl herkes, art›k tafl›n alt›na elini sokmal›
ve do¤du¤u bu kent için nas›l faydal› olabilir
onu düflünmelidir. Sadece düflünmekle
kalmay›p faaliyete de geçmelidir.
Anadolu’nun pek çok kenti, birlik ve
beraberlik içinde kentlerinin kalk›nmas›n›,
geliflmesini sa¤lam›fllard›r. Biz de art›k
yapt›¤›m›z her fleyde, önce Amasya’y›
düflünmeliyiz.

Bireysel yap›lan çabalar her alanda bofla
gider. Ortak mücadele etmeyi, ortak bir
fleyler yapabilmeyi ve ekip çal›flmas›
kültürünü gelifltirmeliyiz. Amasyal› olarak
bizler, ister Amasya’da yaflayal›m, ister
büyük flehirlerde, her alanda birlikte
yapt›¤›m›z çal›flmalarla;  kentimizi tan›tmaya,
kentimiz için yeni olanaklar bulmaya,
gelifltirmeye, yaflam seviyesini art›rmaya,
e¤itimini, sa¤l›¤›n›, ekonomisini gelifltirmeye,
ülke siyasetin de daha belirleyici olmaya
arzuluyuz. Birlikten, birarada olmaktan
mutlaka daha büyük güçler ç›karaca¤›z ve
bunu baflaraca¤›z.

* www.ozlenenamasya.com Yazar›
Kültür turizminde Amasya'ya yap›lacak
yat›r›mlar›n, marka kent listesinin bafl›nda
gelen tarihi kenti turizm sektöründe daha
da ileri götürece¤ini belirten AS‹D Yönetim
Kurulu Baflkan› Fahrettin Kayalar, "Harflena
Da¤›'nda bulunan Kral Kaya Mezarlar› ve
K›zlar Saray› tarihimizin bize en büyük
arma¤an›. Bu arma¤an› en güzel flekilde
yans›tabilmek için yap›lacak restorasyon
çal›flmalar›nda ilk etapta Harflena Da¤›'n›n
tümünün ›fl›kland›r›lmas› projesinin hayata
geçirilmesi ile görüntü daha muhteflem
olarak ortaya ç›kacakt›r" diye konufltu.

Amasya Valili¤i ve belediye taraf›ndan kültür
turizmi yoluculu¤unda yap›lan yat›r›mlar›n
Amasya'y› çok farkl› k›laca¤›n› ifade eden
Fahrettin Kayalar, "Kentimizin güzel olan
görünümünü daha da güzellefltirecek olan
bu yat›r›mlar yap›ld›¤›nda marka kent olma
yolunda büyük mesafe alaca¤›z. Amasya,
kültür turizmine önemli derecede hizmet
edecek merkezlerin bafl›nda geliyor. Bizim
de bu imkânlar› de¤erlendirerek, Amasya'y›
marka yapma çal›flmalar›na tüm Amasyal›lar
olarak destek vermemiz flartt›r" fleklinde
konufltu.

Kaynak:

http://amasyadernegi.com/haber.asp?haber_id=167

Amasyal›lar Her Yerde Etkin Olmak ‹stiyor

Amasya At›ksu Ar›tma Tesisi

fizibilite çal›flmalar› tamamland›,

yer tesis edildi ve tamam› AB

hibesi olarak yap›m›na bafllan›yor.

Amasya’n›n gelece¤ine yönelik köklü bir
çal›flma daha neticeleniyor. Yeflil›rmak ve
çevresinde uzun y›llard›r görülen
kanalizasyon at›klar›n›n art›k görülmemesi
için AB destekli proje tamamland›. 30
milyon Euroluk (60 trilyon lira) hibe yard›m
ile gerçeklefltirilecek At›ksu Ar›tma Tesisi
Projesinin tahsisi Maliye Bakanl›¤› Milli
Emlak Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan da

Aral›k 2008 tarihinde onayland›.
Amasya Belediyesi’nin 3 ayl›k fizibilite
çal›flmas› olumlu sonuç verdi. At›ksu
De¤erlendirme Projesi tamamen AB
destekli bir proje.
Amasya’da, Yeflil›rmak’›n kirlenmesinde
en önemli problem olarak kanalizasyon
at›klar› ön plandayd›. Projenin
gerçeklefltirilmesi ile birlikte Yeflil›rmak ve
çevresi kurtar›lm›fl olacak.
Amasya Belediyesi At›ksu De¤erlendirme
Projesi bünyesinde ayr›ca su hatlar›n›n
yenilenmesi, ya¤mur hatlar› ve
kanalizasyonun hatlar›n›n yenilenmesi gibi
önemli çal›flmalar tamamlanm›fl olacak.

At›ksu Ar›tma Tesisi Yap›m› Bafll›yor

Amasya, Bitlis ve Kütahya

Belediyelerince haz›rlanan

Türkiye'nin en modern Kat› At›k

Bertaraf Projesi çal›flmalar› devam

ediyor. Türkiye'de çöpler ilk defa

Amasya’da ayr›flt›r›lacak.

Türkiye’nin En Büyük Tesisi Amasya’da
Amasya, Bitlis ve Kütahya Belediyeleri
taraf›ndan haz›rlanan, DPT taraf›ndan uygun
görülen ve AB'nin hibesinden faydalanan
Kat› At›k Bertaraf Projesi kapsam›nda ilk
inflaat çal›flmalar›na Amasya'da
bafllanmas›n›n ard›ndan çal›flmalar tüm
h›z›yla devam ediyor. Çal›flmalar 680
dönümlük bir alanda gerçeklefltiriliyor.
Amasya'n›n yaklafl›k 20 y›ll›k ihtiyac›na
karfl›l›k verecek olan ve sadece Amasya için
17 milyon Avro’ya mal olacak projenin
%73'ünün AB hibelerinden, geri kalan
k›sm›n›n ‹ller Bankas›'ndan karfl›lanaca¤›
kaydediliyor.
Al›nan bilgilere göre bu tesis, Türkiye'nin
en büyük bertaraf tesisi olacak. Yüklenici
firmaya iki y›l süre verildi, ama yetkililer
taraf›ndan verilen bilgilere göre çal›flman›n
daha k›sa sürede bitirece¤i bildirildi.

kaynak: art

AS‹AD’dan Amasya Markas›na Destek

Amasya Sanayici ve ‹fladamlar›

Derne¤i (AS‹AD) Yönetim Kurulu

Baflkan› Fahrettin Kayalar, "Kültür

ve Turizm Bakanl›¤›'n›n Türkiye

genelinde marka kent olmaya

uygun 15 il aras›ndan Amasya'y›

birinci olarak seçmesi bizleri çok

mutlu etti" dedi.
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Anadolu Sohbetleri

Amasya Do¤altafl Sektörü

Bekir AYDIN*

Do¤altafl; do¤adan bloklar

fleklinde sökülebilen, kesilip

ifllenebilen, cilalan›p

parlayabilen, dayan›ml› ve

göze hofl gözüken renk ve

desene sahip her türlü kayaç

olarak tan›mlanabilir.

Do¤altafllar›n, fiziksel parçalanmaya ve

kimyasal bozunmaya karfl› dayan›mlar›n›n

çok düflük olmamas› gerekmektedir.

Do¤altafllar, tarihi süreç içerisinde heykel,

süs eflyas›, kullan›m eflyas›, yap›tafl› ve yüzey

kaplama tafl› gibi de¤iflik flekillerde kullan›la

gelmifltir. Do¤altaflç›l›k, tarihte sanatla

birlikte geliflmifl ve onun bir parças› haline

gelmifltir. Kay›tlara göre, tafllar üzerindeki

ilk sanatsal çal›flmalar›, Romal›lar M.Ö. 3.

ve 2 . yüzy›llarda, heykelcilikle yapm›fllard›r.

Bunun yan›nda, Selçuklu ve Osmanl›

devirlerinde, Türk mimar-usta ve sanatç›lar›

camilerde, çeflmelerde, sebillerde ve

türbelerde do¤altafllar› ayr›nt›l› ve estetik

bir flekilde iflleyip, kabartma yaz› ve

süslemelerle sanat›n en güzel örneklerini

vermifllerdir. (Ayaz, 1992 a)

Amasya Yöresindeki Do¤altafl

Yataklar›n›n Genel De¤erlendirmesi

Amasya yöresindeki do¤altafl yataklar›n›n

en önemlisi, “Amasya Beji” olarak

tan›mlanan Jura-Kretase yafll› kireçtafllar›d›r.

Bunun d›fl›ndaki di¤er önemli do¤altafllar

ise travertenler, breflik kireçtafllar› ve

mermerler fleklinde s›ralanabilir. Amasya

yöresindeki en önemli Amasya Beji do¤altafl

yataklar›; Merkez ilçenin Çivi, Akyaz›, Musa,

Eliktekke (Tekke), Ya¤mur, Kervansaray ve

Yördenik köylerinde, Göynücek ilçesinin

Kafarl›, Tencirli ve Baflp›nar köylerinde

bulunmaktad›r. Ayr›ca, Tokat ilinin Zile

ilçesinde Kervansaray, Karakaya ve Baculu

köyleri s›n›rlar› içerisinde de Amasya Beji

do¤altafl yataklar› belirlenmifltir. Amasya

Beji kireçtafllar›, ismini bej renginden alm›fl

olup; ço¤unlukla mikritik yap›l›, ince-orta-

kal›n tabakalanmal›, genellikle masif

görünümlü, bazen fosilli, yer yer eklemli,

eklemleri bazen kalsit dolguludur. Amasya

yöresinde yay›l›m gösteren Jura-Kretase

yafll› kireçtafllar›n›n yay›l›m gösterdi¤i alan

7.000 hektar›n (70.000.000 m2) üzerindedir.

‹flletilebilir kal›nl›klar› ise de¤iflken olup

100 m’ye kadar ç›kabilmektedir. Amasya

ilinin Amasya Beji do¤altafl rezervi

hesaplamalar›nda ortalama kal›nl›k 50 m

olarak al›nm›flt›r. Buna göre, yörede

3.500.000.000 m3’lük bir do¤altafl hacmi

hesaplanmaktad›r. Ancak do¤altafllar›n blok

verimlili¤i, k›r›k-çatlak ve di¤er olumsuz

etkenlere ba¤l› olarak genellikle %40-70

aral›klar›nda de¤iflmekte olup, %40’l›k blok

verimlili¤ine göre, Amasya yöresindeki

Amasya Beji do¤altafl yataklar›n›n

görünür+muhtemel+mümkün rezervi

1.400.000.000 m3 olarak ortaya

ç›kmaktad›r. Yöredeki üretim miktar›n›n

y›ll›k 1.000.000 m3’ün üzerine ç›kar›lmas›

durumunda bile, yataklar›n çok uzun y›llar

boyunca verimli bir flekilde iflletilebilece¤i

belirtilen günümüzde Amasya Beji

do¤altafllar›, bir Amasya markas› haline

gelmifl ve aranan do¤altafllar içerisinde

yerini alm›flt›r. Bu do¤altafl en çok yüzey

kaplama tafl› olarak de¤erlendirilmektedir.

Amasya ilinde, TOBB verilerine göre tespit

edilen toplam kay›tl› iflletme say›s› 203 olup,

bu iflletmeler içinde do¤altafl (mermer)

iflletmelerinin toplam say›s› 21’dir. Bu

iflletmelerin 9 adedi do¤altafl tozu (mermer

tozu) ve bloktafl (m3) üretiminde, 10 adedi

yüzey kaplama tafl› (mermer levha ve

kaplama malzemeleri, mermer fayans)

üretiminde ve 2 adedi ise yapay do¤altafl

(sentetik mermer ve mamulleri) üretiminde

faaliyet göstermekte ve toplam 650’nin

üzerinde iflçinin çal›flt›¤› tahmin

edilmektedir. Do¤altafl tozu ve bloktafl

üretiminin kentsel ekonomi içindeki oran›

%4,5, ulusal ekonomi içindeki oran› %2,22,

yüzey kaplama tafl› üretiminin kentsel

ekonomi içindeki oran› %5, ulusal ekonomi

içindeki oran› %0,96, yapay do¤altafl

üretiminin ise kentsel ekonomi içindeki

oran› %0,9, ulusal ekonomi içindeki oran›

%18,18’dir.

Amasya yöresindeki ocak iflletmeleri ihtiyaca

cevap veremedi¤i için, di¤er illerden bloktafl

olarak getirilmekte ve 10 civar›nda iflleme

atölyesi veya fabrikas›nda ifllenmektedir.

Amasya Beji; yurtiçinde tüketildi¤i gibi,

yurtd›fl›nda da Çin, Amerika, Almanya,

Rusya, ‹srail, Suudi Arabistan ve Uzakdo¤u

ülkelerine ihraç edilmektedir. Amasya

yöresinde do¤altafl sektörünün bafll›ca

sorunu altyap› yetersizli¤idir. Özellikle yol,

elektrik ve su olanaklar›n›n yetersiz olmas›,

iflletme verimlili¤ini düflürmektedir. Bu

hizmetlerin, genellikle iflletmelerin kendileri

taraf›ndan sa¤lanmas›, iflletme maliyetlerini

art›rmakta ve rekabet gücünü

zay›flatmaktad›r. Ayr›ca, d›fl ticaret için,

Amasya ilinde bir gümrü¤ün olmamas› da

aç›l›m› s›n›rland›rmaktad›r. Amasya

yöresindeki do¤altafl yataklar›ndan, daha

fazla ekonomik gelir sa¤lanmas› mümkün

olabilir. Bunun için, ruhsat sahalar›ndaki

ocak say›lar› art›r›lmal›, üretim verimlilikleri

gelifltirilmeli ve bloklar›n mümkün olan en

yüksek oranda Amasya’da ifllenmesine

a¤›rl›k verilerek uç ürünler elde edildikten

sonra pazarlanmalar› sa¤lanmal›d›r.

Önemli Baz› Do¤altafl (Mermer)

Yataklar›:

1. Eliktekke Köyü (Merkez) Kireçtafl›

Yata¤›

Zuhur, Amasya ilinin güneyinde, Eliktekke

Köyü civar›nda bulunmakta olup, Çorum

H35-b1 paftas›nda yer almaktad›r. Yöredeki

en yafll› kayaç birimi Permiyen yafll› kayaçlar

olup, bunlar karbonatlar ve yer yer k›r›nt›l›

kayaçlardan oluflmaktad›r. Üzerlerinde

Triyas-Alt Jura yafll› flist, mermer ve

metabazanitlerden oluflan metamorfik

kayaçlard›r. Bunlar›n üzerinde yer alan Alt-

Orta Jura yafll› birim, volkanitler ve

sedimanter kayaçlardan oluflmufl birimler

ile temsil edilmektedir. Bu birimlerin

üzerinde de s›rayla, Üst Jura-Alt Kretase

yafll› neritik kireçtafllar› ve pelajik kireçtafllar›,

Üst Senoniyen yafll› volkanitler,

volkanosedimanter kayaçlar, Eosen-Alt,

Orta Eosen yafll› ayr›lmam›fl volkanitlerden

ve k›r›nt›l›lar ile karbonatl› kayaçlardan

oluflan birim, Üst Miyosen-Pliyosen yafll›

evaporitler ve evaporitli sedimanter kayaçlar

yer almaktad›r. En üstte ise Kuvarterner

yafll› alüvyon yamaç molozu, birikinti konisi,

traverten gibi kayaçlar bulunmaktad›r.

2. Afla¤›ovac›k Köyü (Gümüflhac›köy)

Breflik Kireçtafl› Yata¤›

Afla¤›ovac›k Köyü breflik kireçtafl› sahas›,

Gümüflhac›köy ilçesinin güneybat›s›nda,

Çorum G34-a4 paftas›nda yer almaktad›r.

Bölgede yüzeyleyen en yafll› birimler,

Paleozoyik yafll› metamorfitlerdir. Bunlar

flist ve mermerler ile temsil edilmektedir.

Üstlere do¤ru Jura-Kretase yafll› kireçtafllar›

ve daha genç olarak granitoyidler ile

volkanikler bulunmaktad›r. Bölgedeki en

genç birimler, Kuvaterner yafll› travertenler

ve alüvyonlard›r. Breflik kireçtafl›, Kretase

kireçtafllar› ile Eosen volkanitleri konta¤›nda

oluflmufl durumdad›r. Bunlar›n taban›nda

 serpantin ve serizit flistler bulunmaktad›r.

Bunlar, k›rm›z› beyaz ve yeflilimsi renkli

olup, yaklafl›k 5-12 m kal›nl›¤›ndad›r.

Yaklafl›k olarak KB-GD do¤rultulu ve 30°GB

e¤imli olan breflik kireçtafllar›, orta boy

taneli olup, bünyesinde heterojen olarak

da¤›lm›fl kuvars taneleri ve opak mineraller

içermektedir. Eski devirlerde k›smen iflletilip,

sonra terkedilen bu zuhurun kal›nl›¤› az

olup, s›k k›r›kl›d›r.

3. Tafll›tepe Mevkii (Musa Köyü-

Merkez) Traverten Yata¤›

Tafll›tepe traverten sahas›, Amasya ilinin

güneyindeki Musa köyünün do¤usunda

bulunmakta olup, Çorum H35-b1

paftas›nda yer almaktad›r. Bölgede

yüzeyleyen en yafll› birimler, Paleozoyik yafll›

metamorfitlerdir. Bunlar flist ve mermerler

ile temsil edilmektedir. Üstlere do¤ru Jura-

Kretase yafll› kireçtafllar› ve daha genç olarak

granitoyidler ile volkanikler bulunmaktad›r.

Bölgedeki en genç birimler, Kuvaterner

yafll› travertenler ve alüvyonlard›r. Yöredeki

travertenler, Jura-Kretase yafll› kireçtafllar›

ile kloritli, serizitli flistler aras›ndaki bir k›r›k

zonu boyunca gelen karbonatl› sulardan

oluflmufltur. Bu travertenlerin alt kesimleri

oolitik yap›l›d›r. Bunlar içerisindeki k›r›k ve

çatlaklar ço¤unlukla ikincil kalsit ile

dolgulanm›flt›r. Albatr (bantl›) yap›

oluflturacak derecede kal›n olarak geliflen

albatr travertenler, yörede küçük bloklar

fleklinde bulunmaktad›r. Bunlar ço¤unlukla

toprak örtülü olup, 0,020-0,025 m3

hacimlidirler. Sahadaki travertenlerin

iflletilebilme nitelikleri olmamakla birlikte,

mümkün rezervinin 3.000.000 m3 oldu¤u

belirtilmektedir. Albatr travertenler ise süs

eflyas› yap›m› için uygundur.

4. Bak›rçay (Merzifon) Mermer Yata¤›

Bak›rçay mermer sahas›, Merzifon ilçesinin

7 km kuzeyinde bulunmakta olup, Çorum

G34-b2 paftas›nda yer almaktad›r. Bölgede

yüzeyleyen en yafll› birimler, Paleozoyik yafll›

metamorfitlerdir. Bunlar flist ve mermerler

ile temsil edilmektedir. Üstlere do¤ru Jura-

Kretase yafll› kireçtafllar› ve Üst Kretase

yerleflme yafll› ofiyolitler ile daha genç olarak

granitoyidler ve volkanikler bulunmaktad›r.

Bölgedeki en genç birimler, Kuvaterner

yafll› alüvyonlard›r.

Yöredeki granitoyid yükselimleri,

mermerlerin parçalanmas›na ve

kirlenmesine neden olmufltur. Birinci

mermer sektörünün mümkün rezervi

630.000 m3, ikinci mermer sektörünün

mümkün rezervi ise 30.000.000 m3 olmak

üzere toplam mümkün rezerv

30.630.000 m3 olarak tahmin edilmektedir.

Ancak mermerlerin çok k›r›kl›-çatlakl›

olmalar›, blok verme özelliklerini olumsuz

yönde etkilemektedir.

*YES‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
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“Sorunlara uzun vadeli ve kal›c› çözümler üretmek
do¤ru olacakt›r”

Erdo¤an AKBULAK*

Bilindi¤i gibi Amasya’daki
mermer sanayinin geliflimi
Türkiye mermer sanayisinin
geliflimine paralellik
göstermektedir. Bundan 20
sene önce yaklafl›k 30 milyon
dolar civar›nda olan Türkiye
do¤al tafl ihracat›, 2008 sonu
itibariyle 1402 milyon dolar›
geçmifltir.

Amasya’da 1989 y›l›nda bafllayan ilk ocak
çal›flmalar› ve ifllenmifl mermer üretimi y›llar
içinde geliflerek bugünkü seviyesine
gelmifltir. Bugünkü durumda Amasya’da
13 ocak yaklafl›k 350 kifliye istihdam
sa¤lamakta; 13 fabrikada da yaklafl›k 550
kifli çal›flmaktad›r.

Ayr›ca, ocaklarda yap›lan blok üretim miktar›
110.000 m3 civar›nda olup yaklafl›k
40.000 m3 ü a¤›rl›kl› olarak Çin ve
Hindistan’a ihraç edilmektedir.

Amasya ilinin bir avantaj› Amasya bej
mermerinin popüler bir hale gelmifl
olmas›d›r. Bu nedenle baflta Çinliler olmak
üzere bu bölge müflteriler aç›s›ndan bir
cazibe merkezi olmaktad›r. Dünyada en
çok aran›lan ve sat›lan mermerler bilindi¤i
gibi bej mermerlerdir. O nedenle bloktan
bafllayarak ifllenmifl mermere dönüflen bu
süreçte baz› f›rsatlar yarat›labilir.

Amasya, kültür turizminin önemli bir
merkezi olmaya adayd›r. ‹lin tarihi ve kültür
zenginli¤i bunu göstermektedir. Bu konuda
yap›lacak çal›flmalar iç ve d›fl turizmi
art›rmaya yönelik olaca¤›ndan otelleflmeyi
ve mimari esteti¤i olan nitelikli yap›lar›n
ço¤almas›n› sa¤layacakt›r. Bu estetik
yap›larda mutlaka do¤al tafl kullan›lacakt›r.
Çünkü do¤al tafl, mimarlar›n özellikle tercih
etti¤i estetik, sa¤lam, hijyenik ve fonksiyonel
bir yap› malzemesidir. Bu çal›flmalar,
nihayetinde ilde ekonomik faaliyetlerin
artmas›na neden olacak ve mermercili¤in
birçok boyutuyla geliflmesine katk›
sa¤layacakt›r.

Amasya’da 2-3 firman›n haricindeki firmalar
daha çok KOB‹ hatta küçük iflletme
niteli¤indedir. Bunlar›n ço¤u Türkiye’nin
her yerinde oldu¤u gibi modern iflletmecilik

Amasya, do¤al kaynaklar›n›
de¤erlendirmek istiyor.
Amasya Valisi Celaleddin
Lekesiz, baflta Çin olmak
üzere birçok ülkeye ihracat›
yap›lan Amasya Beji isimli
do¤al tafl› örnek vererek,
sanayide geliflmeyi
yakalaman›n gerekli
oldu¤unu belirtti.

Son y›llarda Amasya’da
geliflen mermecilik sektörü
ilgisizlikten flikayetçi.

Mermer sektöründe son y›llarda yörede
ç›kan ve dünya literatürüne “Amasya Beji”
olarak  tescil ettirilen mermere tüm
dünyadan yo¤un talep oldu¤unu belirten
Amasya Mermer Sanayicileri, "Çok kaliteli
ve dünyada tutulan Amasya bejinin
ç›kar›ld›¤› tek yöre olmam›za ra¤men,
bat›daki mermerciler ile rekabet edemiyoruz.
Devlet sesimize kulak vermiyor. Böyle
giderse baflta Amerika olmak üzere birçok
pazar›m›z› kaybedece¤iz" diye konufltular.

Mermer sektörü temsilcileri; "Bat›da Afyon,
Bilecik gibi illerimizde ç›kart›lan mermerin
kamyonla ‹stanbul’a nakliyesi bizden çok
daha uygun. Dolay›s›yla bu iller yurtd›fl›na
mermeri bizden daha uygun fiyata
sat›yorlar. Biz gümrükleme vergileri de dahil
ve nakliye fark› ile daha pahal›ya satmak
zorunday›z. Bu da bizim pazar pay›m›z›n
azalmas›na ve bat› ile rekabet edememize
neden oluyor" dediler.

Amasya Pak-‹fl Mermercilik Ltd.fiti
Yön.Krl.Bflk. Cevat Matarac› "Ülkemizde
madencilik çok önem verilmesi gereken bir
sektördür. Cumhuriyetimizin kurulufl
y›llar›nda önemle üzerinde durulan bu
sektör bugün çok geri kalm›fl görünüm
sergilemekte olsa da, son y›llarda özellikle
mermercilik sektöründe dünya
standartalar›n› yakalam›fl bulunmaktay›z.
Ama yine de baz› sorunlar ve bürakratik
engeller süratli hareket imkân›m›z›
engelliyor. Çevrenin korunmas› yanl›fl bir
alg›lama ile yat›r›mlar›n engellenmesi
fleklinde tezahür etmeye bafllad›¤›ndan
bunlar› aflmak zorlaflm›flt›r. Ama dedi¤im
gibi mermer sektöründe dünya standartlar›
yakalanm›fl ve çevrecilik bizim sektörde de
en önemli konuma gelmifltir. Bugün %90
mermer oca¤› çevreye zarar vermeden
modern teknikler ile çal›flt›r›lmaktad›r.
Amac›m›z; mermerlerimizin, yerli ortaklarla
iflletilmesi, son ürünün yurtiçinde elde
edilmesi, ihracat kalemi olarak yurtd›fl›na
sat›fl›d›r. Böylece yeni teknoloji ülkeye
gelecek, istihdam ve ekonomiye katma
de¤er kazand›racakt›r" dedi.

http://www.amasyahaber.com/haberdetay.php?id=1
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Amasya Beji

Amasya Valisi Celaleddin Lekesiz,
Amasya'n›n zengin tarihi ve kültürel birikimi
ile turizm sektöründe son y›llarda baflar›y›
yakalamas›na karfl›n, sanayi sektöründe
henüz bir geliflme yaflamad›¤›n› söyledi.
Amasya'n›n mermer ve mobilya sanayi gibi
alanlarda göstermeye bafllad›¤› geliflmeyi
h›zland›rmas› gerekti¤ini belirten Vali
Lekesiz, "Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n Teflvikine

Yönelik Kanun ile sanayideki geliflmesi
ivmelenen Amasya, yeralt› kaynaklar›
potansiyeli ile de önemli bir yere sahiptir.
Örne¤in; Amasya Beji olarak bilinen do¤al
tafl türü, kalitesiyle dünya pazar›nda aranan
bir marka olma yolunda emin ad›mlarla
ilerlemektedir. Baflta Çin olmak üzere birçok
ülkeye ihracat› yap›lan Amasya Beji, 17
milyon ABD dolar›n› aflan ihracat de¤erine
ulaflarak, kentin toplam ihracat› içinde yüzde
14’lere yaklaflan bir oran› yakalam›flt›r" dedi.

Mevcut durumda do¤al tafl›n ifllenerek
katma de¤eri yüksek ürünlere
dönüfltürülmesi ve dünya pazarlar›nda
tan›t›m›n›n yap›larak d›fl pazara aç›lmas›
konusunda ciddi eksikliklerin bulundu¤unu
ve ço¤u kez ifllenmeden blok halinde
piyasaya sunuldu¤unu ifade eden Vali
Lekesiz, "Ulafl›m ve iletiflim araçlar›n›n
geliflti¤i, s›n›rlar›n kalkt›¤›, küreselleflme
olgusunun tüm dünyay› kaplad›¤› bir
ortamda Amasya'n›n ça¤a ayak uydurmas›,
teknolojik yenilikleri izlemesi, yeni bulufllar
ve üretimler ile iç ve d›fl pazarlarda varl›¤›n›
hissettirmesi, sahip olunan do¤al
kaynaklar›n ifllenerek katma de¤eri yüksek
ürünlere dönüfltürülerek, dünya
pazarlar›nda daha etkin tan›t›m›n›n
yap›lmas› gerekmektedir. Söz konusu do¤al
kaynaklar› hak etti¤i kalitede
de¤erlendirmek, mevcut potansiyeli
harekete geçirmek için giriflimcili¤in
desteklenmesine, sermaye birikiminin il
ekonomisine katk› yapacak flekilde organize
edilmesine, yat›r›mc›ya her düzeyde yard›mc›
olunarak önünün aç›lmas›na ihtiyaç
duyulmaktad›r" diye konufltu.

Amasya Mermerde ‹ddial›

anlay›fl›ndan ziyade geleneksel metotlarla
çal›flmaktad›rlar. Bunun sonucu olarak da
hizmet ve kalite anlay›fl› insanlar›m›z›n yaflam
biçimi ile s›n›rl› kalmaktad›r. Esas›nda büyük
flirketlerimiz de dahil olmak üzere, önemli
bir zihniyet de¤iflikli¤i bafllatmak ve bunu
uzun süreli bir program dahilinde yapmak;
do¤al tafl sektörümüzü uzun vadede
dünyan›n en önde gelen prestijli oyuncusu
haline getirecektir. Her zaman gündemde
olan flikâyetlerimizden bir tanesi; yetiflmifl
eleman bulamama konusudur. Denkleme
tersten bakarak insan yetifltirmeyi öncelikli
konulardan birisi haline getirmek gerekir.
Bu konuda TÜMMER (Türkiye Do¤al tafl ve
Makine Üreticileri Birli¤i) bir insiyatif
bafllatarak Mimar Sinan Üniversitesi Meslek
Yüksek Okulu’nda sektör temsilcilerimizle
dersler vermekte ve orada okuyan
ö¤rencilere fabrikalarda ve flantiyelerde
uygulamaya yönelik staj imkân›
sunmaktad›r. Böylece, ö¤renciler hem teoriyi
hem de prati¤i yetkin kifli ve kurumlardan
ö¤renmektedir. Bu da ülkemizin do¤al tafl
sektörünün gelece¤i ad›na çok önemli bir
geliflmedir. Bu örnek do¤al tafl›n geliflmifl
oldu¤u tüm illerde dernekler kanal›yla
uygulanabilir. Burada alt› çizilmesi gereken
konulardan bir tanesi, ö¤rencilere iyi
‹ngilizce ö¤retilmesidir. Türkiye
müteahhitlerinin yurtd›fl›ndaki baflar›s›
düflünüldü¤ünde bu ö¤rencilere
mezuniyetten sonra çok fazla ifl imkân›
ç›kacakt›r. Do¤altafl›n uygulanmas›
s›ras›ndaki kalite problemleri de yetiflmifl
insan gücü sayesinde en aza indirilecektir.

Yetifltirilmifl insan gücüne daha sonraki
dönemlerde patronlar›n f›rsat tan›y›p
yönetimde sorumluluk almalar›n›
sa¤lamalar› ve flirketin sa¤l›kl› büyümeleri
için sa¤lam organizasyonlar ve modern
iflletmecilik anlay›fl›na geçifl sürecini
yönetmeleri gerekir.

Bunlar›n haricinde yap›lacak fleylerden bir
tanesi de ürünleri çeflitlendirme ve mermerin
kullan›m alan›n› art›rma çal›flmalar›d›r.
Burada inovasyon ve tasar›m devreye

girmektedir. Örne¤in; mobilya firmalar›yla
birlikte, ahflap ve tafl›n beraber kullan›ld›¤›
ürünler gelifltirilebilir, ayd›nlatma elemanlar›
tasarlanabilir. Bu flekilde üretim s›ras›nda
sanatkârlar›n ve tasar›m s›ras›nda da
tasar›mc›lar›n ortaya ç›kmas›na katk›
sa¤lan›r.

Ortaya ç›kan bu ürünlerin pazarlanmas› ve
da¤›t›m kanallar›na nas›l ulafl›laca¤› da bu
süreçte ele al›nmal› ve incelenmelidir. Aksi
takdirde ürünler do¤madan ölmüfl
olmaktad›r.

Özetlemek gerekirse; gelen iflaretlere
bakarak global krizin daha kötüye
gitmeyece¤i varsay›m›ndan hareketle
sorunlara uzun vadeli ve kal›c› çözümler
üretmek daha do¤ru olacakt›r. Bunlar›n
bafl›nda;

- E¤itime önem vererek eleman yetifltirme
sürecini bafllatmak,

- Kaliteli ürün ve hizmet anlay›fl›n› firma
baz›nda gelifltirmek,

- Verimlili¤i art›rma çal›flmalar›n›
sürekli k›lmak,

- Ülke ve ürün çeflitlemesini ve do¤al tafl
kullan›m alanlar›n› art›rmak,

- Inovasyona ve tasar›ma a¤›rl›k vererek,
sanatkar ve tasar›mc›lar› desteklemek,

- Dünya çap›nda ifl yapabilecek uygulama
firmalar› ç›karmak veya destek olmak,

- De¤iflime yönelerek modern
organizasyonlar kurmak,

- Dünya da tan›nan bir marka yaratmak.

Bu öneriler dizisi patrondan bafllayarak
tabana kadar tüm çal›flanlar› kapsayan bir
sürecin ele al›nmas› demektir. Bunun
meyvelerinin al›nmaya bafllanmas› 3-5 sene
sürebilir. Bu önerilerin baz›lar› firmalara,
baz›lar› derneklere baz›lar› da sektöre
yöneliktir. Ama uygulamaya bafllayanlar›n
önümüzdeki dönemde fark yarataca¤›na
inanmaktay›m.

* Silkar Madencilik Yönetim Kurulu Baflkan›
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Anadolu Sohbetleri

Mesleki E¤itimde AB Programlar›

Avrupa Birli¤i ‹stihdam ve Sosyal
Dayan›flma Program› (Progress)
kapsam›nda aç›k bulunan hibe ça¤r›lar›
flunlard›r:

AB’de ‹flgücü Hareketlili¤i için Yenilikçi
Projeler Hibe Ça¤r›s›
Teklif ça¤r›s›n›n hedefleri: Hareketlili¤in
yer ald›¤› genel çerçevenin gelifltirilmesi ve
engellerin kald›r›lmas› yoluyla, ifller aras› ve
co¤rafi iflgücü hareketlili¤inin gelifltirilmesi;
baflar›l› hareketlilik uygulamalar›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas›; yenilikçi araçlar›n ve
uygulamalar›n gelifltirilmesi.
Tüzel kifliler, kâr amac› gütmeyen kurulufllar
(devlet ortakl›¤› flart› var), belli flartlarda
tüzel kiflili¤i olmayan sosyal ortaklar
baflvurabilir.
Toplam Bütçe: 800.000 €
AB Efl-Finansman Oran›: % 80
Teklif ça¤r›s› ve baflvuru belgeleri ve
proje hibe rehberi için:
http://projeler.meb.gov.tr/pkm1/images/s
tories/hibe/avrupa_birligi_is_gucu/hibe.pdf
Ulusal Temas Kiflisi: Ahmet KILINÇ, AB
Uzman Yard›mc›s›, AB Koordinasyon Dairesi
Baflkanl›¤›, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bk.
akilinc@csgb.gov.tr

Endüstriyel Yeniden Yap›lanma, ‹fl
Yerinde Esenlik ve Mali Kat›l›m Projesi
Teklif Ça¤r›s›n›n Hedefleri: Endüstriyel
yeniden yap›lanmada uzmanl›¤›n
artt›r›lmas›, de¤iflimin karfl›s›nda iflte esenlik
ve güvenli¤in daha iyi anlafl›lmas›, iflçilerin
mali kat›l›m›n›n teflviki.
Sosyal Ortaklar, Kamu Kurumlar›, Araflt›rma

Kurulufllar›, Üniversiteler, Uluslararas›
Kurulufllar, kâr amac› gütmeyen Sivil Toplum
Kurulufllar› baflvurabilir.
Toplam Bütçe: 3.098.000 €
AB Efl-finansman Oran›: % 80
Son Baflvuru Tarihi: 20 Temmuz 2009’dan
sonra bafllayacak projeler için: 18 May›s
2009, 3 Kas›m 2009’dan sonra bafllayacak
Projeler için: 1Eylül 2009
Teklif ça¤r›s› ve baflvuru belgeleri ve
proje hibe rehberi için:
http://projeler.meb.gov.tr/pkm1/images/s
tories/hibe/endustriyel_yeniden_yapilanm
a/hibe.pdf
Ulusal Temas Kiflisi: M. Celil ÇELEB‹, AB
Uzman Yard›mc›s›, AB Koordinasyon Dairesi
Baflkanl›¤›, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›
mcelebi@csgb.gov.tr

Çevre, Enerji Verimlili¤i ve ‹flyeri Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i Hibe Ça¤r›s›
Çevre, Enerji Verimlili¤i ve ‹flyeri Sa¤l›¤›
Güvenli¤i Hibe Program›, aday ve potansiyel
aday ülkelerde sivil toplum kurulufllar›n›n
ortaklafla gelifltirecekleri projelere destek
sa¤layarak söz konusu alanlarda AB
müktesebat›na uyumu desteklenmeyi
hedeflemektedir.
Son Baflvuru: 7 Temmuz 2009
Toplam Ça¤r› Bütçesi : 2.500.000 €
Uygulanacak Projelerin Bütçeleri:
100.000 Euro-300.00 €
Hibe Program›na afla¤›daki koflullar›
sa¤layan kurulufllar baflvuru
yapabilecektir:

- Tüzel Kiflili¤e sahip kurulufllar
- Meslek kurulufllar›, ifl çevrelerini temsil
eden kurulufllar, iflveren ve iflçi sendikalar›
ya da Sivil Toplum Kurulufllar›. (Dernekler
ve vak›flar)
Hibe Program› aday ve potansiyel aday
ülkeler ile AB üyesi ülkeler aras›nda iflbirli¤ini
gelifltirmeyi hedefledi¤i için programa
baflvuru yapacak kurulufllar ortak kurulufllar
ile birlikte baflvuru yapmak zorundad›r. Bu
çerçevede, Türkiye'den baflvuru yapacak
kurulufllar AB üyesi ülkelerden en az bir
kurulufl ve Arnavutluk, Bosna-Hersek,
H›rvatistan, Karada¤, Kosova, Makedonya
ve S›rbistan gibi ülkelerden en az üç farkl›
ülkeden üç ortak kurulufl ile birlikte baflvuru
yapmak zorundad›r.
Mesleki E¤itim Kurumlar› ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i, çevre ve enerji verimlili¤i bilincinin
art›r›lmas› konular›nda e¤itimler ve
seminerler verebilir.

Kabul Edilebilecek Proje Baflvurular›na
Uygun Faaliyetler:
- Alan araflt›rmas›, incelemesi, analizi,
belgeleme, izleme,
- Personelin, e¤iticilerin, hedef gruplar›n
v.b e¤itimi,
- Bat› Balkanlara ve Türkiye’ye çal›flma
ziyaretleri;
- Halk›n ve kamu otoritelerinin
fark›ndal›¤›n› art›rmak için içerikle ilgili
seminerler, çal›fltaylar, konferanslar yapma,
- Kitapç›klar ve broflürler basma,
- Yeni hizmetlerin gelifltirilmesi veya
oluflturulmas›,

- Projenin yürütülece¤i bölge ve Avrupa
Birli¤i ile ilgili iliflkilerin ve ba¤lant›lar›n
kurulmas›,
Hibe Program› için baflvuru
dokümanlar›n› için:
www.projeler.meb.gov.tr

Yolsuzlukla, Organize Suçlar ve
Kaçakc›l›kla Mücadele Hibe Program›
Kat›l›m Öncesi ve Üye Ülkeler Program›
kapsam›nda; Yolsuzlukla, Organize Suçlar
ve Kaçakç›l›kla Mücadele Hibe Program›;
aday ve potansiyel aday ülkelerde sivil
toplum kurulufllar›n›n ortaklafla
gelifltirecekleri projelere destek sa¤layarak,
söz konusu alanlarda AB müktesebat›na
uyumu desteklenmeyi hedeflemektedir.
Son Baflvuru: 3 Temmuz 2009
Toplam Ça¤r› Bütçesi: 1.700.000 €
Uygulanacak Projelerin Bütçeleri:
50.000 €-200.00 €
Ayr›nt›l› bilgi için http:
http://projeler.meb.gov.tr

Kay›tl› istihdam› destekleyecek etkin
yöntemlerin bulunmas›na yönelik yenilikçi
faaliyetleri desteklemeyi amaçlayan hibe
program› için baflvurular sürüyor. Amaç;
kay›tl› istihdam› destekleyecek etkin
yöntemlerin bulunmas›na yönelik yenilikçi
faaliyetleri desteklemek.
Bu hibe program› ile;
• Bölgesel/yerel bazda kay›tl› istihdam› teflvik
etmek için etkili yollar bulmaya ve
uygulamaya yönelik yenilikçi faaliyetlerle
kay›tl› istihdam›n artt›r›lmas›n›, kay›t d›fl›
istihdam›n azalt›lmas›n› teflvik edecek,
• Kay›tl›, yar› kay›tl› ve kay›t d›fl› ifl yerleri,
sektörler ve iflçilere yönelik faaliyetlerle kay›t
alt›na alma sürecini kolaylaflt›racak,
do¤rudan ve dolayl› faaliyetlerin

desteklenmesi hedeflenmektedir.
Proje Bütçesi
Genel Bütçe: 11.850.000 EURO
Her bir proje için;
• En az miktar: 100.000 EURO
• En yüksek miktar: 400.000 EURO
• Bu miktarlar›n en az %80’i en fazla
%90’n› AB’den sa¤lanacakt›r.
• Baflvuru sahipleri, en fazla 3 proje teklifi
sunabilir, 2 proje için hibe alabilir.

Proje ve baflvuru sürecine iliflkin bilgi
için:
http://www.euractiv.com.tr/fileadmin/Do
cuments/0__Ba_vuru_Rehberi.doc
ve de
http://ab-ilan.com/

• Her ne kadar proje kapsam›nda KOB‹'lere
öncelik verilecek olsa da Eko-‹novasyon
ça¤r›s› tüm tüzel kiflilere aç›kt›r. Projenin
kaç ortak taraf›ndan oluflturulmas› veya
kaç ülkeyi içerece¤ine dair bir k›s›tlama
getirilmemifltir. Tek ortakl› projeler bile
desteklenebilecektir.
• Bu ça¤r› ile farkl› sektörlerde çevresel
etkileri azalt›c› veya ortadan kald›r›c› projeler
ile kaynaklar›n en uygun kullan›m›na katk›
sa¤layacak eko inovasyon projeleri
desteklenecektir. 4 öncelikli alan
belirlenmifltir. Bunlar;
o Materyal Geri Dönüflümü
o ‹nflaat Sektörü
o G›da Sektörü
o Çevreye Duyarl› ‹flletmeler ve Ak›ll› Sat›n
Alma.
Bu ça¤r›ya ayr›lan toplam bütçe 30 milyon
Euro'dur. Projelere AB finansman› en fazla
%50 oran›nda gerçekleflecektir.

Kay›tl› ‹stihdam›n Desteklenmesi Proje Ça¤r›s›

Mesleki E¤itim Bilgi Merkezi,
meslek alanlar›na ilgiyi art›rmak
ve yaflam boyu ö¤renime destek
vermek için kurulmufl bilgi ihtiyac›
olan herkese hizmet verme amaçl›
birimdir.

Mesleki E¤itim Bilgi Merkezi, teknolojiyi
sürekli takip ederek bilgi kalitesini art›rma
bak›fl aç›s›yla bilgi ihtiyac› içindeki kiflilere
ulaflmay› hedeflemektedir. Meslekî E¤itim
Bilgi Merkezi, sundu¤u bilgi kaynaklar› ve
hizmetleri ile ö¤renme, ö¤retme ve
araflt›rma süreçlerinde Türk Meslekî E¤itim
sisteminin ayr›lmaz bir parças› olacakt›r.

Neden Mesleki E¤itim Bilgi Merkezi?
• Mesleki E¤itim ile ilgili farkl› dillerde olmak
üzere ETF, CEDEFOP, ILO, UNESCO gibi
uluslararas› kurulufllar›n hem elektronik
hem de bas›l› yay›nlar›n›n da bulundu¤u
Mesleki E¤itim Bilgi Merkezi
Kütüphanesinden yararlanabilmek için,
• Elektronik ortamda bilgi paylafl›m› için,
• Bilgisayar ortam›nda meslekleri tan›mak
ve çeflitli yönlendirici yaz›l›mlar› kullanmak
için,

• Mesleki E¤itim konusunda, Avrupa’da
ve önde gelen uluslararas› ortamlarda
tart›fl›lan kavramlar ve konular hakk›nda
bilgi broflürleri bulmak için,
• Türkiye’de mesleki e¤itim ve sertifika
programlar› ve ö¤renci say›lar›n›n oldu¤u
veri taban›na ulaflabilmek için,
• Sosyal ortaklar ve mesleki e¤itim - ifl
piyasas› diyalogu hakk›nda bilgi edinmek
için,
• Meslekleri tan›mak için,

MEGEP’in Görevleri
• Meslek e¤itimi alacak kiflinin yetenek ve
becerileri dahilinde ilgi alanlar›na
yönlendirilmesi
• Meslek e¤itimi almak isteyen kiflilerin
detayl› bilgi alabilece¤i, sürekli bilgi kayna¤›
olarak baflvurabilece¤i bir hizmet verme
• Ailenin veya meslek e¤itimini alacak
kiflinin yönlendirilmesi ve desteklenmesi
yard›mc› olma
• Sanayinin ihtiyaç ve taleplerine göre
meslek e¤itiminin yönlendirilmesinde aktif
rol alma
• Meslek e¤itiminde okul iflyeri ars›nda
arac› kurum olarak faaliyet gösterme
• Kiflinin mesle¤e adaptasyonu ile ilgili
olarak aktiviteler ve faaliyetler yürütme.

Trabzon Milli E¤itim Müdürlü¤ü
Tel: 0 (462) 230 04 40/13
Faks: 0 (462) 229 98 24
e-posta:projeler61@meb.gov.tr

Trabzon Mesleki E¤itim Bilgi Merkezi MEGEP

Piyasa ‹htiyaçlar›na Cevap Veren Projeler için
Eko-‹novasyon Ça¤›r›s›

Giriflimcilik Yenilik Program›
kapsam›nda AB Komisyon’unca
20 Nisan 2009 tarihinde ça¤r›ya
ç›k›lan ve 10 Eylül 2009 son
baflvuru tarihli Eko Inovasyon Proje
Ça¤r›s›;

• Söz konusu proje ça¤r›s› 2008 y›l›nda da
yay›mlanm›flt›r. Bu kapsamda, geçen y›lki
ça¤r›da kabul alan projelere iliflkin bilgiler:
http://ec.europa.eu/environment/etap/ec
oinnovation/projects_en.htm
• Proje baflvurular›, may›s ay›ndan itibaren
flu elektronik ortamda yap›l›yor:
http://ec.europa.eu/environment/etap/ec
oinnovation/application_en.htm
• Projeye iliflkin s›kça sorulan sorular:

http://ec.europa.eu/environment/etap/ec
oinnovation/faq_en.htm
• Proje hakk›nda genel bilgi;
http://ec.europa.eu/environment/etap/ec
oinnovation/call_en.htm
‹letiflim için:
Derya KEKEÇ, Tel: 0 312 219 65 00-3009
derya.kekec@sanayi.gov.tr
Elif KUTAY, Tel: 0 312 219 65 00-3036
elif.kutay@sanayi.gov.tr
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AB‹GEM - AB ‹fl Gelifltirme
Merkezleri

Türkiye'deki KOB‹'lerin rekabet
seviyelerinin ve uluslararas›
piyasalarda aktivitelerinin
artt›r›lmas› konusunda Avrupa
Birli¤i Komisyonu ve TOBB,
Türkiye'de 3 ‹fl Gelifltirme Merkezi
kurulmas› projelerini finanse
etmeye devam etmektedir.

Proje kapsam›nda ‹fl Gelifltirme Merkezleri;
Gaziantep, ‹zmir ve Kocaeli, Afyonkarahisar,
Eskiflehir, Malatya, Kayseri, Konya, Erzurum,
Denizli ve Çorum’da kurulmufltur.
Amasya’n›n bat› komflusu Çorum,
Amasya’y› da içeren genifl bir bölgeden

sorumludur.
Bölgelerde projenin Türk orta¤› TOBB
projeye destek vermektedir.
AB ‹fl Gelifltirme Merkezleri Projesi; KOB‹'lere
yönetim dan›flmanl›¤›, bilgilendirme ve
e¤itim hizmetleri sunmak üzere tasarlanm›fl
ve 2002 Mart ay›nda resmen bafllam›flt›r.

AB‹GEM bünyesindeki sanal fuar için:
http://www.abigem.org/TR/SanalFuar/Sek
torListele.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6
AA849816B2EF784134085545CAA1

AB‹GEM hakk›nda bilgi için:
http://www.abigem.org/TR/Ana/Default.a
spx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816
B2EF4376734BED947CDE

AB‹GEM Çorum:
Fuar Alan›, Karakeçili Mah. Gazi Cad.
No:104 19200 ÇORUM
Tel: 0 364 223 08 46
Fax: 0 364 223 08 60
ayildirim@abigem.org

Amasya Ticaret ve Sanayi Odas›
Baflkan› (TSO) Muammer Gedik,
KOB‹'lere devlet desteklerinin
önemli derecede artt›¤›n› ifade
ederek, giriflimcilerin verilen
destekleri iyi araflt›rmalar›
gerekti¤ini belirtti.

Ekonomide çok önemli yer tutan KOB‹'lerin
geliflmesinin hem ülke ekonomisi hem de
bir üst sanayi alan›na fayda sa¤lamas›
aç›s›ndan çok önemli oldu¤unu belirten
Amasya TSO Baflkan› Muammer Gedik,
"Bu sebeple KOB‹'lere devlet destekleri
önemli oranda artt›" dedi.

TÜB‹TAK-TEYBED destekleri, EUREKA-
EUROISTAR sanayi a¤› Ar-Ge deste¤i, AB
çerçeve programlar›, patent baflvuru destek
program›, ‹BAP ulusal teknoloji platformlar›
geçifl destekleri, TTGV teflvikleri, KOSGEB
dan›flmanl›k, teknoloji gelifltirme ve e¤itim
deste¤i, DPT ve di¤er kamu kurulufllar›

taraf›ndan verilen destekler fleklinde
KOB‹'lere destek verenleri s›ralayan
Muammer Gedik, "Çeflitli fon ve hibeler
sayesinde KOB‹'lerin, büyük-küçük ölçekli
iflletmelerin, kad›n-erkek meslek hayat›n›
yeni at›lm›fl yada y›llard›r iflletme sahibi olan
tüm giriflimcilerin hedeflerini yerine getirerek
kendilerine yeni bir yol açmalar›
mümkündür" diye konufltu.

Geliflmek, ilerlemek, yön de¤ifltirerek yeni
ufuklar açabilmek için ticari kurulufl ve
kiflilerin önündeki engelleri bir nebze
kald›rmak ad›na bu desteklerin araflt›r›lmas›
gerekti¤ini savunan Gedik, "Bir çok banka,
ulusal ve uluslararas› fon yard›mlar›n›n, sivil
toplum kurulufllar›n›n desteklerinin
önemlili¤i ve fazlal›¤› yads›namayacak
boyuttad›r. Ne ticari iflletmelerimiz, ne de
giriflimci ruha sahip vatandafllar›m›z yanl›z
b›rak›lmam›fllard›r. Tam tersine ulusal ve
uluslararas› boyutta dört koldan
kuflat›lm›fllard›r" fleklinde konufltu.

Kaynak: www.kenthaber.com

A¤ Nas›l Çal›fl›r?
ABM'ler yerel, bölgesel ve ulusal kurulufllarla
ortakl›k içinde çal›fl›r. Ticaret odalar› ve
bankalar› da içeren bu kurulufllar,
bölgelerindeki iflletmelerle iliflkilerinin
niteli¤ine göre seçilir. Ba¤›ms›z denetçiler
arac›l›¤›yla, sunulan hizmet kalitesinin her
zaman yüksek olmas›n› sa¤layan Avrupa
Komisyonu ile ayr›cal›kl› bir ortakl›k içinde
olurlar.

A¤ Etkisi
Bir iflletme bir ABM ile irtibat kurdu¤unda,
a¤›n tümüne eriflim kazan›r. Böylece bir
iflletme tek bir telefonla 42 ülkeye ulaflabilir.
ABM a¤›, Topluluk ticaret destek a¤lar›
aras›nda iflbirli¤ini güçlendirmeyi hedefleyen
b2europe inisiyatifinin bir parças›d›r. Bu
inisiyatif kapsam›nda, ABM 'ler bir KOB‹'yi
gerekti¤i takdirde daha uzmanlaflm›fl baska
bir a¤a göndererek, bir flirketin ihtiyaç
duydu¤u uzmanl›¤a h›zl› biçimde ulaflmas›n›
sa¤larlar. Bu yak›n iflbirli¤i ABM 'ler

KOB‹’ler için Avrupa Bilgi Merkezleri

Avrupa pazar›na giriflin anahtar› olan
ABM’lerden biri de Amasya’y› da içine alan
bölgeden sorumlu olan Samsun ABM’dir.

Samsun ABM- STSO-Samsun Ticaret ve
Sanayi Odas›
Okan GÜMÜfi
Tel: +90 362 432 36 26
Faks:  +90 362 431 10 38
Web:
http://eic.samsuntso.org.tr/yeni/default.asp
e-posta: eic@samsuntso.org.tr
http://eic.samsuntso.org.tr/

taraf›ndan sa¤lanan hizmetin kalitesini daha
da artt›rmaktad›r.

Detayl› bilgi:
http://www.abm.gov.tr/default.asp?page
=abm&lang=tr

Gedik: “KOB‹’ler tüm destekleri de¤erlendirmeli”

Bir Baflar› Hikayesi

AB’den Bölgesel Kalk›nma Projesi
Bölgesel Kalk›nma Programlar›,
ekonomik ve sosyal dengesizlikleri
azalt›yor.

Bölgesel Kalk›nma Programlar›, AB deste¤i
ile DPT taraf›ndan Türkiye çap›nda 12
öncelikli bölgede yürütülüyor. Programlar,
Türkiye’nin farkl› kesimleri aras›ndaki
ekonomik ve sosyal dengesizlikleri azaltmay›
amaçl›yor. Samsun, Kastamonu, Erzurum
(SKE) NUTS II Bölgeleri, Bölgesel Kalk›nma
Program› da bunlardan biri.
Program; Amasya, Çorum, Samsun, Tokat,
Çank›r›, Sinop, Erzurum, Erzincan ve Bayburt
illerini kaps›yor.

SKE NUTS II Bölgelerine yönelik program›n
amac›, ekonomik kalk›nman›n teflvik
edilmesi ve devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas›. Yerel
kalk›nma giriflimleri, KOB‹’ler ve küçük
ölçekli altyap› ifllerinin öncelik alanlar›n›
oluflturdu¤u rogram kapsam›nda, her
öncelik alan› için bir hibe program›
uygulan›yor.

“Bölgesel farkl›l›klar›n azalt›lmas› Birli¤e
kat›l›m sürecinde Türkiye’ye faydal› olacak”
Bölgeleraras› farkl›l›klar AB üyesi ülkelerde
de görülüyor. Farkl›l›k, Türkiye’de çok daha
yüksek seviyelerde. Hibe programlar›n›n
seçilmifl olan 12 öncelikli bölgeye
yo¤unlaflmas› bu duruma ba¤l› ve AB bu
yöndeki deste¤i devam ettiriyor.

Yerel Kalk›nma Giriflimleri Hibe Program›
ile bölgede insan kaynaklar› kapasitesinin
ve dezavantajl› gruplara yönelik hizmet
kalitesinin art›r›lmas› amaçlan›yor. Bu
çerçevede bölgenin ihtiyaçlar›n› ele alan ve
kamu kurulufllar›, STK’lar, üniversiteler
aras›nda iflbirli¤ini teflvik eden projeler
destekleniyor. KOB‹ Hibe Program›’n›n
amac› ise, baflta küçük ve mikro iflletmeler
olmak üzere tar›m, imalat ve hizmet
sektörlerinde faaliyet gösteren iflletmelerin
daha modern, giriflimci ve yenilikçi bir hale
getirilerek rekabet güçlerinin art›r›lmas›. Bu

ba¤lamda, iflletmelere yönetim ve teknoloji
alanlar›nda dan›flmanl›k hizmetleri ve
finansal destek veriliyor.
SKE NUTS II Bölgeleri Bölgesel Kalk›nma
Program› kapsam›nda, bölge halk› ve yerel
iflletmelerin ihtiyaç duydu¤u kamu
hizmetlerinin inflas›n› kolaylaflt›rmaya ve
bölgedeki yaflam standartlar›n› yükseltmeye
yönelik bir hibe program› da uygulan›yor.
Küçük Ölçekli Altyap› Hibe Program› ile;
bölgede ekonomik kalk›nman›n
h›zland›r›lmas›, kamu sa¤l›k ve güvenli¤inin
korunmas›n›n yan› s›ra çevre kalitesinin
art›r›lmas› hedefleniyor. Bu çerçevede,
özellikle ulafl›m, çevre ve ifl altyap›s›na iliflkin
sorunlar› ele alan projeler finanse ediliyor.
Öncelik tan›nan di¤er projeler aras›nda ise,
bölge halk›na ve yerel iflletmelere verilen
hizmet kalitesinin art›r›lmas›na ve bölgeye
yeni yat›r›mlar›n çekilmesine katk›da
bulunanlar yer al›yor.

Baflar›l› AB projeleri di¤er KOB‹’lere
örnek oluyor
AB taraf›ndan KOB‹ Hibe Program›
kapsam›nda desteklenen projeler; üretimi
yapan iflletmenin üretim maliyetlerinin
düflürülmesi, ürün kalitesinin ve çeflitlili¤inin
art›r›lmas›n› amaçl›yor. Proje bütçesinden
gerekli yat›r›mlar yap›labiliyor. Eski üretim
sistem ve yöntemleri daha teknik ve modern
olanlar› ile de¤ifltiriliyor ve bu yolla
iflletmelerin rekabet güçlerinin art›r›lmas›
KOB‹ Hibe Program›’n›n hedefleri aras›nda
yer al›yor.

“Proje ile firmalar›n düflünce tarz›
de¤ifliyor”
Projeyi A’dan Z’ye haz›rlayan, iflletmelerinin
pazarlama faaliyetlerini gelifltiren, ifl
kalitesinin %300 oranlar›nda art›ran,
hammadde kayb›n›n yar› yar›ya azaltan ifl
yerleri projeenin getirilerinden çok memnun.
Proje süresince iflletmede çal›flanlar›n
say›s›nda %50’lere var›lan art›fllar
kaydediliyor. Üretim kapasitesi ve ifl
kalitesindeki art›fl, kazanc› da art›r›yor.
Projenin kendilerine sa¤lad›¤› en büyük
getirinin, proje ile birlikte uluslararas› ihale
ve uluslararas› ticaret ile tan›flmak oldu¤unu
belirtiyorlar. Firmalar›n düflünce tarz›
de¤ifliyor. Eskiden bilgisayar kullanmay›
bilmeyenler art›k herfleyi bilgisayarda
yap›yor.

Projeler bölge aç›s›ndan da son derece
önemli. Önceden de yap›lan ayn› iflleri
genellikle Türkiye’nin bat› bölgelerinden
firmalar yönetiyordu. Eskiden bölge halk›,
bu tip projelerin uygulanmas›n› imkâns›z
görüyordu. Yüzlerce KOB‹ sahibi projeleri
yapanlara gelerek proje haz›rlama
konusunda yard›m istiyorlar. Sürekli taslak
projeler gelifltiriyorlar ve yeni aç›lacak
programlar› dört gözle bekliyorlar. Baflar›l›
projeler sayesinde bölge insan›n›n özgüveni
art›yor.

Program›n
Öncelik
Alanlar›

AB Deste¤i
(Milyon €)

Türkiye
Katk›s›
(Milyon €)

Toplam
(Milyon €)

Yerel
Kalk›nma
Giriflimleri
KOB‹’ler
Küçük
Ölçekli
Altyap›
Teknik Yard›m
Toplam

7.4 2.46 9.86

11.1 3.7 14.8

18.5 6.17 24.67

3.0 - 3.0
40.0 12.33 52.33
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AYB’den Türk KOB‹’lerine 1.2 Milyar Euro Kredi

Avrupa Yat›r›m Bankas› (AYB)

Baflkan Yard›mc›s› Matthias

Kollatz-Ahnen, geçti¤imiz nisan

ay›nda Türk KOB‹’lerine 1.2 milyar

Euro kredi sa¤layacaklar›n›, bu

kapsamda Türkiye’de 25 banka

ile iflbirli¤i içinde olduklar›n›

aç›klad›.

AYB kalk›nma kolayl›¤› sa¤layan bir kamu
kuruluflu olarak 1965 y›l›ndan bu yana
Türkiye’deki projelere finansman sa¤l›yor.
Banka, Türkiye’deki 40 y›l› aflan faaliyetleri
boyunca ülke ekonomisinin farkl›
sektörlerine yaklafl›k 10 milyar Euro
tutar›nda yat›r›m yapm›fl durumda.

AYB’nin 2004-2008 y›llar› aras›nda
Türkiye’ye sa¤lad›¤› toplam kredi 8.3 milyar
Euro oldu. AYB fonlar›ndan yararlananlar
aras›nda özel ve kamu sektörleri, merkezi
ve yerel yönetimler, yerel bankalar, sanayi
ve yabanc› yat›r›mc›lar yer al›yor. 2004-
2008 y›llar› aras›nda sa¤lanan kredinin
yüzde 39.6’s› ulafl›ma; 31.9’u KOB‹’lere;
yüzde 7.5’i sanayi sektörüne; yüzde 6.7’si
enerjiye; yüzde 4.8’i telekomünikasyona;
yüzde 4’ü altyap›ya; yüzde 0.6’s› ise sa¤l›k

ve e¤itime ayr›ld›. Türkiye bugün hacim
aç›s›ndan AYB’nin en fazla faaliyet
gösterdi¤i yedinci ülke konumunda.

Türkiye’nin AB’ye kat›l›m sürecinin her iki
taraf için de çok önemli f›rsatlar sundu¤unu
kaydeden AYB Baflkan Yard›mc›s› Matthias
Kollatz-Ahnen, bu süreçte AYB’nin rolünün
de önem kazand›¤›n› vurguluyor. Kollatz-
Ahnen, “AYB, ülkenin ekonomik
kalk›nmas›n› ve toplumsal birli¤ini
güçlendirmek için çok çeflitli sektörlerde
somut ve uygulanabilir projeleri finanse
ederek, AB’nin stratejisine de güçlü bir
destek sa¤l›yor” yorumunda bulunuyor.

Türkiye’nin AB aday ülkesi olmas› nedeniyle,
bankan›n finansman faaliyetlerinin AB’nin
do¤rudan destekledi¤i olanaklarla s›n›rl›
olmad›¤›n› kaydeden Kollatz-Ahnen,
AYB’nin bu yeni dönemde, kredi hacmini
ve kapsad›¤› sektör say›s›n› önemli ölçüde
art›rarak; ülkenin AB’ye giden yolda
ilerlemesine destek olmak için çeflitli yat›r›m
araçlar› kullanaca¤›n› söylüyor. Kollatz-
Ahnen, bankan›n bu süreçte Türkiye yönelik
kredi oranlar›n› art›raca¤›n› ve çok fazla
sektöre yönelece¤ini de ifade ediyor.

AYB faaliyetlerinin odakland›¤› alanlar
flöyle s›ralan›yor:
- Tafl›mac›l›k, enerji ve çevreye yönelik

altyap› yat›r›mlar›,
- Do¤rudan yabanc› yat›r›m, Ar-Ge ve
yenilikçik uygulamalar›na yönelik kurumsal
yat›r›mlar,
- Ülke genelindeki KOB‹’ler.

KOB‹’ler, yenilenebilir enerjiler ve belediye
projelerinin bu seneki öncelikli projeleri
aras›nda yer ald›¤› ifade eden Kollatz-
Ahnen, amaçlar›n› flöyle dile getiriyor: “‹ki
amac›m›z var. Bunlar, bankac›l›k sektörünü
güçlendirmek ve KOB‹’lerin krediye ulafl›m›n›
sa¤layarak krizden en az düzeyde
etkilenmelerini sa¤lamak. Bankalara
verdi¤imiz faiz oranlar› çok düflük. Uzun
vadede Türk ekonomisinin gelece¤i büyük
ölçüde nitelikli ifl gücüne ba¤l›. Bunun için
teknik a¤lar ve iyi altyap›lar çok önemli.”

Yeni projelerde ana hedef KOB‹’ler
Matthias Kollatz-Ahnen’in Türkiye’ye
yönelik projeler hakk›nda verdi¤i bilgiler
ise flöyle: “Geçti¤imiz y›l ‹stanbul
tafl›mac›l›¤›na yönelik 700 milyon Euro’luk
bir proje imzaland›. Bu projelerin
uygulanmaya konmas› zaman al›yor. Her
sene metro projesi gibi büyük projelere
imza atm›yoruz. KOB‹’lerin desteklenmesi
yaflad›¤›m›z krizde çok önemli.  KOB‹
finansman›nda uygulama süresi sadece bir

sene. 2008’de hidrolektrik santrali projesi
imzalad›k. Önümüzdeki haftalarda enerjiye
yönelik büyük bir proje daha imza ataca¤›z.
Bu, güneydo¤uda gerçekleflecek bir rüzgar
çiftli¤i projesi. Proje önümüzdeki dört hafta
içinde imzalanm›fl olacak. Bu arada Sofya’y›
‹stanbul’a ba¤layacak olan demiryolu hatt›
Transeuropean Network Project’i de finanse
ediyoruz. Fakat bu y›l öncelikli odak
noktam›z KOB‹’ler olacak. Krizin en büyük
etkisi KOB‹ finansman›nda yafland›.
Dolay›s›yla KOB‹’ler için finansman› daha
kolay, daha esnek ve daha fleffaf bir hale
getirmeyi amaçl›yoruz. Ba sene KOB‹’lere
1.2 milyar Euro’nun üzerinde kredi
sa¤layaca¤›z. Bu kapsamda Türkiye’de 25
banka ile iflbirli¤i içindeyiz. E¤er krize karfl›
birfley yapmak içi yat›r›m yapman›z gerekli,
yat›r›m için de tüketim gerekli. Bunun için
banka sisteminin istikrar› ve KOB‹’lerin
güçlenmesi çok büyük önem tafl›yor. Bizim
amac›m›z en ucuz finansman› sa¤lamak.
Türkiye’nin AB kat›l›m süreci yeni bir dönemi
bafllat›yor ve bu dönemi desteklemek
istiyoruz. “

Haberin tamam› için:
http://www.euractiv.com.tr/ab-
fonlari/article/avrupa-yatirim-bankasi-turk-
kobilere-12-milyar-euro-kredi-saglayacak-
005589

Ülkemizdeki iflletmelerin %99'unun küçük
ve orta boy iflletme olmas›na karfl›n
KOB‹'lerin banka kredilerinden sadece
%5 civar›nda bir pay almakta oldu¤unu
bilen KOB‹ Giriflim Sermayesi Yat›r›m
Ortakl›¤› A.fi., vizyon sahibi giriflimcilerin,
Türkiye ekonomisine katk› sa¤layacak
rekabet avantaj›na sahip ürün veya hizmet
projelerini, sermaye ve yönetim deste¤i
ile gerçeklefltirmelerini sa¤lamakt›r.

Bu misyon çerçevesinde KOB‹ Giriflim
Sermayesi Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi.:
• Finansman temini,
• Yeni pazarlar›n tespit edilmesi,
• Strateji oluflturulmas›
konular›nda kolektif kaynaklar›n› devreye
sokarak ve yol gösterici rol oynayarak
giriflti¤i ortakl›klar›n büyümesine katk›
sa¤lamay› amaçlamaktad›r.

Adres: Ceyhun At›f Kansu Cad. 56. Sok.
No:18 KAT: 2 Balgat/ Ankara
Tel: 0312 285 50 00
Fax: 0312 286 21 00
info@kobias.com.tr
http://www.kobias.com.tr/

Garanti, KOB‹'lerin finansmana erifliminin
desteklenmesi amac›yla kurulan,
dan›flmanl›¤›n› Avrupa Yat›r›m Fonu'nun
(EIF) yapt›¤› fonlar›n fonu ‹stanbul Risk
Sermayesi Giriflimi'ne (Istanbul Venture
Capital Initiative - iVCi) ortak oldu. Garanti,
5 milyon Euro ile ortak oldu¤u ‹stanbul Risk
Sermayesi Giriflimi'ne kat›lan ilk ve tek özel
Türk bankas›.
‹stanbul Risk Sermayesi Giriflimi, Türkiye’de
risk sermayesi sektörünün geliflimine katk›da
bulunmak amac›yla kurulan bir fon olma
özelli¤i tafl›yor.

Garanti Bankas› Genel Müdürü Ergun Özen,
“Son birkaç y›lda gördü¤ümüz h›zl› büyüme
ortam›nda bile, risk sermayesi, Türkiye’de
hâlâ göreli olarak daha az kullan›lan bir
varl›k tipi olmaya devam ediyor. Garanti
Bankas› olarak, KOB‹’lerin her anlamda
desteklenmesi konusunda uzun zamand›r
öncülü¤ümüzü sürdürüyoruz. ‹stanbul Risk
Sermayesi Giriflimi’ne kat›l›m›m›z sayesinde,
sadece Türkiye’nin önde gelen kurumsal
yat›r›mc›lar›ndan biri olmakla kalmayacak,
ayn› zamanda ülkemiz için son derece
faydal› ifller yapan bir oluflumun ana

ortaklar›ndan biri olaca¤›z. KOB‹’lere katk›
sa¤layacak bu giriflimi desteklemekten gurur
duyuyoruz” dedi.

Avrupa Yat›r›m Fonu Baflkan› Richard Pelly
ise, “Garanti Bankas›, bölgede örnek
gösterilen bir finans kurumu. Garanti’nin
‹stanbul Risk Sermayesi Giriflimi’ne kat›l›m›,
program›n kalitesine önemli katk›lar
yapacak. Daha da önemlisi Türk
iflletmelerine de¤er katacak. Garanti’yi uzun
zamand›r tan›yoruz. ‹stanbul Risk Sermayesi
Girflimi’ndeki ortakl›¤›m›z, flimdiye kadar
birlikte yapt›klar›m›z ve yapacaklar›m›z›n
bir kan›t› olacak. Bu ortakl›¤›n, gelecekteki
baflar›l› ortak giriflimlerin ilk ad›m› olaca¤›na
inan›yorum” dedi.

‹stanbul Risk Sermayesi Giriflimi’nin ilk
kapan›fl› Lüksemburg’da 13 Kas›m 2007’de
150 milyon Euro bedelle gerçekleflti. Son
kapan›fl›n ise 31 Mart 2009’da 160 milyon
Euro fon bedeliyle gerçekleflti.

Avrupa Yat›r›m Fonu
1994’te kurulan Avrupa Yat›r›m Fonu
EIF’nin ana kurulufl amac›, Avrupa’daki

KOB‹’lere, finansal kaynaklara eriflimini
sa¤layarak destek sunmak. EIF, özellikle bu
pazar segmentine yönelik öz sermaye (risk
sermayesi ve giriflim sermayesi) ve
borçlanma (teminatlar) enstrümanlar›
tasarlar ve gelifltirir. EIF, bu kapsamda
inovasyon, bölgesel kalk›nma, giriflimcilik,
büyüme ve istihdam› desteklemeyi içeren
AB amaçlar›na katk›da bulunur.
Bilgi için: www.eif.org

‹stanbul Risk Sermayesi Giriflimi
Kas›m 2007’de kurulan ‹stanbul Risk
Sermayesi Giriflimi, Türkiye’de oluflturulan
ilk fonlar›n fonu ve efl yat›r›m program›.
Program›n kurucu ortaklar›, KOSGEB,
Türkiye Kalk›nma Bankas›, Türkiye Teknoloji
Gelifltirme Vakf› ve Avrupa Yat›r›m Fonu.
iVCi’nin dan›flmanl›¤›n› Avrupa Yat›r›m Fonu
yürütüyor.
‹stanbul Risk Sermayesi Giriflimi, Avrupa
Birli¤i’nin KOB‹’lere yönelik uzman finansal
kuruluflu ve Avrupa Yat›r›m Bankas›
Grubu’nun risk sermayesi birimi olan Avrupa
Yat›r›m Fonu’nun deneyimleriyle faaliyet
gösteriyor.
Bilgi için: www.ivci.com.tr

AB destekli ''Perakende Sektöründe Avrupa
Seviyesinde Bilgi ‹letiflim Teknolojisine Dayal›
Araçlarla De¤er Yaratmak'' isimli proje Tez-
Koop-‹fl Sendikas›'n›n liderli¤inde Türkiye,
Yunanistan ve ‹talya'dan yedi  kurum ve
kurulufl taraf›ndan ortaklafla
gerçeklefltiriliyor. 267 bin Euro bütçeli proje
iki y›l sürecek.

Tez-Koop-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Gürsel
Do¤ru, AB destekli ''Perakende Sektöründe

Avrupa Seviyesinde Bilgi ‹letiflim
Teknolojisine Dayal› Araçlarla De¤er
Yaratmak'' Projesi'nin, Avrupa iflgücü
piyasas›nda çal›flanlar›n hareketlili¤ine ve
istihdam›na öncülük edece¤ini ve mesleki
standartlaflmayla AB'nin serbest hareket
amac›na katk› sa¤layaca¤›n› söyledi.

Türkiye'de son y›llarda perakendecilik
sektöründe önemli yat›r›mlar yap›ld›¤›n›n
alt›n› çizen Do¤ru, bu anlamda çok uluslu
flirketler aç›s›ndan Türkiye'nin önemli bir
cazibe merkezi haline geldi¤ini ifade etti.
Do¤ru, çokuluslu flirketlerin bu alanda
nitelikli iflgücü bulma konusunda sorunlar
yaflad›klar›na dikkati çekerek, Türkiye'de
perakende sektörünün ifl hacminin

büyüklü¤üne karfl›, iflgücünün niteliksel
olarak yetersizlikleri bulundu¤unu ve
mesleki becerilere sahip nitelikli insan
kaynaklar›na acil ihtiyaç duyuldu¤unu
anlatt›. Türkiye'de çeflitli meslek dallar›nda
nitelikli eleman yetifltirmek için mesleki
e¤itimler verildi¤ini belirten Do¤ru, buna
karfl›n perakende sektörü için nitelikli
eleman yetifltirilmesini öngören herhangi
bir program›n bulunmad›¤›n› bildirdi. Do¤ru,
''Proje, Avrupa ifl gücü piyasas›nda
çal›flanlar›n hareketlili¤ine ve istihdam›na
öncülük edecek, mesleki standartlaflmayla
AB'nin serbest hareket amac›na katk›
sa¤layacakt›r'' diye konufltu.

Türk-‹fl AB ‹flleri Sorumlusu P›nar Alkan da

Konfederasyonun, çal›flanlar›n hak ve
özgürlükleri bak›m›ndan AB standartlar›nda
bir Türkiye istedi¤ini belirterek, bugüne
kadar yap›lan bir çok düzenlemeye ra¤men,
gerek Anayasa, gerek çal›flma mevzuat›nda
hala temel sendikal hak ve özgürlükleri
s›n›rlayan çok say›da düzenleme
bulundu¤unu söyledi.  Alkan, Türkiye'nin
AB üyelik müzakerelerinde 19. bafll›k olan
sosyal politika ve istihdam›n müzakeresi
sürecinde sendikalar›n görüfllerinin yak›ndan
takip edilmesi gerekti¤ini de söyledi.

http://www.euractiv.com.tr/ab-
fonlari/article/perakende-sektronude-deger-
yaratma-projesi-abnin-serbest-hareket-
amacina-katki-saglayacak-005327

KOB‹ Giriflim Sermayesi
Yat›r›m Ortakl›¤›

Garanti, ‹stanbul Risk
Sermayesi Giriflimi'ne
Kat›ld›

AB ile Perakende
Sektöründe De¤er
Yaratma Projesi
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KOB‹’ler ‹çin Pazara Ulaflman›n En K›sa Yolu

Önde gelen bir Frans›z teknoloji

aktar›m› uzman› KOB‹’lerle

ortakl›¤›n piyasaya yenilikçi

ürünlerin kazand›r›lmas›nda etkin

bir yol oldu¤unu söylüyor.

Frans›z Ulusal Bilgisayar Programc›l›¤› ve
Kontrol Araflt›rma Enstitüsü’nde (INRIA)
görevli Dr. Bruno Sportisse, KOB‹’lerle
çal›flman›n zor yanlar› olabilece¤ini ancak,
bu iflbirli¤inin önemli bir etki yaratabilece¤ini
söyledi.

INRIA’da teknoloji aktar›m› ve yenilikçilik
bölümü baflkan› Sportisse, “Hedefimiz
yapt›¤›m›z fleyin en üst seviyede etkili
olmas›d›r. KOB‹’lerin piyasaya en h›zl› girifl
yolu oldu¤unu ve birçok KOB‹ ile çal›flman›n
ekonomi üzerindeki etkimizi art›raca¤›na

inan›yoruz” diye konufltu. Sportisse,
INRIA’n›n küçük firmalarla ortakl›klarla ifle
bafllad›¤›n› ancak çal›flmak için do¤ru
flirketleri seçmenin zor olmayaca¤›n› belirtti.
“Büyük flirketleri saptamak kolayd›r. Bu
flirketler bizim sektörde, diyelim, yaklafl›k
yüzde 10’luk bir potansiyel stratejik ortakl›k
pay›na sahipler. Ancak KOB‹’lerle böyle bir
ortakl›kta tahmin belirtmek çok daha
zordur. Fransa’da binlerce yenilikçi flirket
oldu¤unu tahmin ediyoruz.”

Sporttisse, araflt›rma gruplar›n›n ilgili rekabet
kümeleriyle iliflkilendirilmesinin, fikir ve
teknoloji de¤ifl tokuflunda bilim adamlar›
ve KOBi’ler a¤› oluflturulmas›na yard›mc›
olabilece¤ini sözlerine ekledi.
Sporttisse;“KOB‹’leri saptamak bir fley,
onlarla çal›flabilecek ve onlar›n araflt›rma
giriflimlerini ya da teknolojilerini
gelifltirebilecek do¤ru araflt›rma gruplar›n›

bulmak baflka bir fley” dedi.
Küçük ve büyük flirketlerle çal›flan araflt›rma
enstitüleri aras›nda büyük farkl›l›klar
oldu¤una de¤inen Sportisse, INRIA’n›n
KOB‹’lerle daha yak›n ba¤lar kurabilmek
ad›na bir tak›m giriflimlerde bulundu¤unu
kaydetti. Sporttisse; “Fransa’da küçük
firmalar için yeni bir vergi teflviki sunuluyor.
BU flekilde bu firmalar›n AR-GE’ye yat›r›m
yapmalar› özendiriliyor. Herfley Frans›z
araflt›rma dünyas›n›n gelifliminin bir parças›”
dedi.

Bu y›l›n bafllar›nda KOB‹ kulübünü faaliyete
geçiren INRIA, 25 y›lda 95 yeni ifl kurulmas›n›
sa¤lad› ve bunlar›n 70’i son 10 y›l içerisinde
gerçekleflti. Sportisse sözlerini flöyle
sürdürdü: “Bu halkay› di¤er KOB‹’leri de
içine alacak flekilde geniflletmek
istediklerini” kaydederken “Avrupa Birli¤i
(AB) pazarlanabilen ürünler sektöründe

araflt›rma yat›r›mlar› yapmaya haz›rlan›rken

araflt›rma ve gelifltirme projelerine dayal›

telif haklar›n oluflturulmas› için birkaç

programa destek vermeye bafllad›. Giriflim

ayn› zamanda Avrupa Yenilikçilik ve

Teknoloji Enstitüsü’yle ilgili çal›flmalar›n da

bir parças›” dedi.

Yarat›c›l›k ve Yenilik konusunda

önerdi¤imiz yaz›lar:

• 2009 Avrupa Yarat›c›l›k ve Yenilik Y›l›

• AB ve Türkiye'nin gelece¤inde

inovasyonun önemi

• ‹fl Dünyas›: "Yenilik sürdürülebilirli¤in

katalizörü"

• Jan Figel: "AB ‘yenilikçilik kapasitesini’

artt›rmal›"

http://www.euractiv.com.tr/yaraticilik-ve-

yenilik

Büyüme gücüne ve iste¤ine sahip,
yenilikçi, uluslararas› alanda
rekabetçi KOB‹’ler, bugün küresel
ekonominin en önemli büyüme
motorlar› olarak de¤erlendiriliyor.

Ekonomik kriz s›ras›nda, büyük flirketler

ölçek küçültme programlar› yürütürken,

KOB‹’ler istihdam yaratabilen az say›da

firma aras›nda yer almaya devam ediyor.

KOB‹’ler AB’de oldu¤u gibi Türk

ekonomisinin de temel tafllar›n› oluflturuyor.

AB rekabetçilik yolunun KOB‹’lerden

geçti¤ini biliyor. Bunun için giriflimcili¤in

teflvik edilmesi ve uygun ifl ortamlar›n›n

sa¤lanmas› çok önemli. KOB‹’ler,

Türkiye’deki ekonomik büyümeye yak›t

sa¤lamaktan, esneklik yaratmaya; Türkiye

ile Avrupa Birli¤i aras›nda köprü kurma

hedefinden, istihdam›n desteklenmesine

kadar birçok alanda çok önemli bir rol

üstleniyor.

Türkiye ve AB’de KOB‹’lerin konumu
AB genelindeki 23 milyon KOB‹ tüm

flirketlerin yüzde 99’unu temsil ediyor ve

yaklafl›k 75 milyon kifliye istihdam sa¤l›yor

ki, bu da toplam istihdam›n yüzde 67’sini

oluflturuyor. Bunun yüzde 29’unu mikro

iflletmeler, yüzde 21’ni küçük iflletmeler,

yüzde 17’sini ise orta boy iflletmeler

gerçeklefltiriyor. Yeni ifl imkân› yaratmada

KOB‹’lerin pay› yüzde 80 civar›nda. Özellikle

ekonomik kriz döneminde istihdam kayb›n›n

en az oldu¤u alan yine KOB‹’ler.

Güçlü bir giriflimcilik kültürünün mevcut

oldu¤u Türkiye’de firmalar›n yüzde 99’unu

KOB‹’ler oluflturuyor. Say›lar› 253 bine

ulaflan KOB‹’ler toplam istihdam›n yüzde

75’ini, toplam üretimin ise yüzde 65’ini

oluflturuyor. Türkiye’deki ticaret ortam›

Dünya Bankas›’n›n 2009 ‹fl Yapabilme

Rahatl›¤› Endeksi’nde 178 ülke içerisinde

59. s›rada yer al›yor. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda,

Türkiye’deki ifl ortam› ‹talya, Çek

Cumhuriyeti, Yunanistan gibi ülkelerin

önünde yer al›yor.

KOB‹’lerin karfl›laflt›klar› zorluklar
KOB‹’ler, kendi ulusal bölgelerinde birçok

yeni zorlukla karfl›lafl›yor. Uluslararas›

üretimin yay›lmas› ve iç içe geçmifl çok

tarafl› ve bölgesel ticari anlaflmalar›n artan

say›s› küresel ekonomik co¤rafyay›

de¤ifltiriyor. Piyasa kurallar› h›zl› bir biçimde

de¤iflirken, flirketler de rekabet güçlerini

koruyabilmek için bu de¤iflime uyum

sa¤lamak zorunda kal›yorlar.

Öncelikle büyük flirketlere hizmet verme

e¤iliminde olan ticari bankalar, yüksek sabit

maliyet, KOB‹’lere ve pazara iliflkin bilgi

eksikli¤i, yetersiz teminatlar, kredi riskinin

klasik mali analiz yöntemleriyle

de¤erlendirilmesine iliflkin zorluklar

nedeniyle KOB‹’lere finansman sa¤lama

konusunda çekince yaflayabiliyorlar.

AB genelindeki KOB‹’lerin karfl›laflt›klar›

zorluklar›n bafl›nda altyap› eksikli¤i, mali

kaynaklara ve yeniliklere k›s›tl› eriflim, vas›fl›

iflgücü eksi¤i, pazar araflt›rmaya iliflkin

maliyetler, pazarl›k gücü, mevzuat engelleri

(fikri mülkiyet haklar›na, iflgücüne,

vergilendirmeye, vs. iliflkin ulusal mevzuat

ve AB mevzuat›) geliyor. KOB‹’leri

büyümenin ve bölgesel geliflmenin itici gücü

olarak gören Avrupa Birli¤i, bu amaçla

belirli programlar gelifltirmifl durumda.

Türkiye’de KOB‹’lerin da¤›l›m› büyük bir

co¤rafi dengesizlik gösteriyor. KOB‹’lerin

yüzde 65 gibi büyük bir oran› Marmara

bölgesi ve ‹zmir’de yer al›rken, sadece yüzde

20’si Do¤u bölgelerinde faaliyet gösteriyor.

G›da iflleme, tekstil ve perakendecilik gibi

sektörlerde Türk KOB‹’lerinin verimlili¤i

benzer gelir düzeyindeki ülkelerden daha

düflük görünürken, Türk KOB‹’lerin bir di¤er

sorunu da ihracat ve yat›r›m konusunda

yeterince etkin olamamalar›.

Türkiye Cumhuriyeti 8. Kalk›nma Plan›

kapsam›nda Türk KOB‹’lerinin büyümesinin

yönelik bir strateji oluflturuldu. Giriflimcili¤in

desteklenmesi; personel e¤itimi; ekonomik

ve h›zl› ifl kurma süreçlerinin gelifltirilmesi;

daha elveriflli yasalar›n ve vergilendirme

kanunlar›n›n ç›kar›lmas›; KOB‹’lerin

teknolojik ve yenili¤e yönelik kapasitelerinin

art›r›lmas›; KOB‹’lerin yapanc› pazarlarda

daha fazla temsil edilmesi gibi konular bu

stratejinin öncelikleri aras›nda yer al›yor.

Fakat ifl ortam›ndaki birçok iyilefltirmeye ve

bu iyilefltirmelerin ekonomik büyümeye

olan katk›s›na ra¤men, yeni ifl kurmaya

iliflkin resmi oranlar, özellikle flehir d›fl›

alanlarda ve civar›nda çok düflük seviyelerde

kalmaya devam ediyor. Bunun en büyük

nedenlerinden biri de KOB‹’lerin kredi

erifliminde yaflad›klar› zorluklar. KOB‹’lerin

kredi eriflimi 2000’li y›llar›n bafllar›ndan bu

yana ciddi bir flekilde artm›fl olsa da, bu

eriflim daha çok ülkenin kalk›nm›fl bölgeleri

ile s›n›rl› kal›yor. Baz› bireysel bankalar›n

flube a¤›n› geniflletmesine ve birtak›m

ba¤›flç› destek programlar›n›n uygulamaya

koyulmas›na ra¤men, genel olarak krediler

k›sa veya orta vadeli oluyor. Türkiye'de

faaliyet gösteren 253 bin KOB‹'nin ancak

onda birinin bankalar›n kredi sistemime

girdi¤i ifade ediliyor. Di¤er yandan

Türkiye'de ço¤u KOB‹ ihtiyaç duydu¤u

rekabete sahip de¤il. KOB‹'lerin geliflmesi

için sanayi envanteri olmak üzere birçok

haz›rl›¤a da ihtiyaç duyuluyor.  Çünkü hala

kaç tane firman›n hangi sektörde hangi

kapasite ile çal›flt›¤› bilinmiyor. Böyle bir

durumla gerçekçi bir sanayi stratejisinin

oluflturulmas› da zor.

Tüm olumsuzluklara ra¤men, geçti¤imiz

10 y›l boyunca Türk KOB‹’leri önemli f›rsatlar

dönemi oldu. Türk finans sektörünün KOB‹

kredi portföyünü büyütmüfl olmas›;

uluslararas› firmalar›n Türkiye’nin sanayi

alanlar›na girmifl olmalar› ve Türk

flirketlerinin Avrupa pazarlar›na girmeleri

ile uluslararas› standartlar›n yay›lmas›n›

teflvik etmifl olmalar› bu f›rsatlardan baz›lar›.

Türkiye’deki KOB‹’lerin, mikro finans

hizmetlerinden küme oluflumuna kadar

farkl› yenilikçi stratejiler ve çözümlere

yönelmesi de bu alanda yaflanan bir di¤er

önemli geliflme.

TÜRKONFED Baflkan› Beysel,
projeyle KOB‹'leri krizden en az
hasarla kurtarmay› planlad›klar›n›
belirtti.

Türk Giriflim ve ‹fl Dünyas› Konfederasyonu
(TÜRKONFED) Baflkan› Celal Beysel,
TÜRKONFED ve Özye¤in Üniversitesi
iflbirli¤iyle 3 Haziran’da Ankara’da
düzenlenen YEN‹KOB‹ Projesinin tan›t›m›
amac›yla yap›lan toplant›da, ''Altyap›
dönüflümünün en önemli k›sm› olan
KOB‹'lerin güçlendirilmesi projelerini henüz
tamamlayamadan, Türkiye krize girdi''
dedi.

Proje Özye¤in Üniversitesi ile iflbirli¤i içinde
TÜRKONFED’in gerçeklefltirdi¤i 5 y›ll›k
YEN‹KOB‹ projesi kapsam›nda her y›l farkl›
bir konu ele al›nacak ve y›l boyunca
TÜRKONFED üyelerinin kat›l›m›yla e¤itim
odakl› interaktif çal›flmalar yürütülecek.
Proje KOB‹'lerin artan rekabet ortam›nda
baflar›l› olabilmeleri için kurumsal
yap›lar›n›n güçlendirilmesi ve
kapasitelerinin art›r›lmas›n› amaçl›yor. ‹lk
y›l›n temas› ''KOB‹'lerde finansmana eriflim
sorunlar› ve çözüm önerileri''. Beysel, bu
tan›t›m toplant›lar›nda KOB‹'leri
dinleyeceklerini ve hep birlikte çözüm
önerileri gelifltireceklerini kaydetti.
Kaynak: http://www.turkonfed.org/

Ekonomik Büyümenin Motoru KOB‹’lerin AB ve Türkiye’deki Durumu

YEN‹KOB‹
Projesi Tan›t›l›yor

Türkiye, Gümrük Birli¤i Anlaflmas›’n›
imzalamas›n›n ard›ndan, KOB‹’ler için Strateji
ve Eylem Plan›’n› kabul etti. Türkiye’nin
Avrupa Giriflim A¤›’na (European Enterprise
Network) dahil olmas› da, giriflimciler ve
flirketler aç›s›nda oldukça etkili ve somut
çözümler üretilmesinde etkili oldu. A¤
sayesinde flirketler, bölgesel hizmetlerden
daha kolay faydalanabiliyorlar.

Yaz›n›n devam›n› okumak için:
http://www.euractiv.com.tr/ticaret-ve-
sanayi/link-dossier/ekonomik-buyumenin-
motoru-olarak-kobiler-ab-ve-turkiyede-
durum-000076



Amasya ve KOB‹’ler14

Anadolu Sohbetleri

KOB‹ Destekleri

TÜB‹TAK Destekleri
TÜB‹TAK destekleri KOB‹'ler için büyük
f›rsatlar sunmaktad›r.
Bir özel sektör kuruluflu, TÜB‹TAK’tan Ar-
Ge projeleri için finansal destek alabilir;
enstitülerimizle iflbirli¤i içinde tüm test,
analiz, sistem kurma ve gelifltirme
çal›flmalar›n› yürütebilir; dan›flmanl›k ve
e¤itim hizmetleri alabilir; uluslararas›
iflbirlikleri gelifltirebilir; bilim ve teknoloji
dünyas›yla ilgili veri tabanlar›ndan
yararlanabilir.

Sanayi ve AR-GE Proje Destekleri
Ülkemiz sanayi kurulufllar›n›n Ar-Ge’ye daha
fazla kaynak ay›rmas›n› özendirmek, sanayi
kurulufllar›n›n kendi aras›nda ve
üniversitelerle daha yak›n iflbirlikleri ve
ortakl›klar sa¤lamas›n› teflvik etmek amac›yla
TÜB‹TAK Yenilik ve Destek Programl›¤›
Baflkanl›¤› (TEYDEB) taraf›ndan afla¤›daki
destek programlar› yürütülmektedir.
• 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme
Program›
• 1503 - Proje Pazarlar› Destekleme
Program›
• 1507 - KOB‹ Ar-Ge Bafllang›ç Destek
Program›
• 1508 - Teknoloji ve Yenilik Odakl›
Giriflimleri Destekleme Program›
(TEKNOG‹R‹fi‹M)
• 1509 - Uluslararas› Sanayi Ar-Ge Projeleri
Destekleme Program›(YEN‹)
Ayr›ca,
• 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma
Projelerini Destekleme Program›
• 1006 - Bilimsel Toplant› Destekleme
Program›
• 1007 - Kamu Kurumlar› Araflt›rma ve
Gelifltirme Projeleri Destekleme Program›
Araflt›rma Destek Programlar› Baflkanl›¤›
(ARDEB) taraf›ndan yürütülen ve
üniversiteler ve kamu kurumlar›n›n yan›nda
sanayi kurulufllar›n› da araflt›rma projesi
yapmaya yönelten programlard›r.
http://kasif.org.tr/kobidestek_oku.asp?id
=19

KOSGEB Destekleri
KOSGEB KOB‹'ler için 40 ayr› destek
sunmaktad›r:
• Banka Kredi Faiz Destekleri
• Biliflim
• Bölgesel Kalk›nma
• Dan›flmanl›k ve E¤itim
• Giriflimcili¤i Gelifltirme
• Kalite Gelifltirme
• Pazar Araflt›rma ve ‹hracaat› Gelifltirme
• Teknoloji Gelifltirme ve Yenilik
• Uluslararas› ‹flbirli¤i Gelifltirme
http://kasif.org.tr/kobidestek_oku.asp?id=17

San-Tez Program›
Sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayal›
ihtiyaçlar›n›n, üniversite-sanayi iflbirli¤i ile
üniversite bilimselli¤i kapsam›nda çözüme
kavuflturulmas›, ‹novasyon ve Ar-Ge'nin
önemini kavram›fl kendi teknolojisini üreten
ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi
yüksek bir Türkiye vizyonuna önemli bir
katk› sa¤lamakt›r.
SAN-TEZ Projelerinin 2009 y›l› son baflvuru
dönemleri birinci dönem için 15 Mart 2009,
ikinci dönem için son baflvuru tarihi 15
A¤ustos 2009 olarak belirlenmifltir.
http://kasif.org.tr/kobidestek_oku.asp?id=25

Türk Eximbank Kredileri
Türk Eximbank, ihracatç›lar›, ihracata yönelik
üretim yapan imalatç›lar› ve yurtd›fl›nda
faaliyet gösteren giriflimcileri k›sa, orta-
uzun vadeli nakdi ve gayr›nakdi kredi
programlar› ile desteklemektedir. Ayr›ca,
vadeli sat›fl ifllemlerini teflvik etmek ve bu
yolla ihracat hacmini art›rmak, yeni ve hedef
pazarlara girilmesini kolaylaflt›rmak amac›yla
vadeli ihracat alacaklar›n› iskonto
etmektedir.
Krediler:
• K›sa Vadeli ‹hracat Kredileri
• Özellikli Krediler
• Döviz Kazand›r›c› Hizm. Kap. Krd.
• ‹slam Kalk›nma Bnk. Kaynakl› Kr
http://kasif.org.tr/kobidestek_oku.asp?id=27

Garanti Bankas›'n›n KOB‹'lere yönelik
destekleri:
www.kobigaranti.com

‹KB Kaynakl› ‹hracat Finansman›
Program› Kredisi

‹slam Kalk›nma Bankas› (‹KB) ile Türk
Eximbank aras›nda 1988 y›l›nda imzalanm›fl
olan anlaflma uyar›nca, ‹KB bünyesindeki
finansman programlar›ndan ‹hracat
Finansman› Program›'na Türk Eximbank
arac›l›k etmektedir. Sözkonusu program,
al›c› kredisi niteli¤inde olup, ‹KB taraf›ndan
yap›lan son düzenlemelerle ‹slam Konferans‹
Teflkilat› (‹KT) üyesi ülkelere gerçeklefltirilecek
ihracatlar›n yan› s›ra ‹slam ülkesi olmayan
di¤er ülkelere yap›lacak ihracatlar›n da
program kapsam›nda finansman› mümkün
hale getirilmifltir. An›lan finansman
program›n›n ihracatç›lar›m›z›n kredili sat›fl
olanaklar› ile mevcut ve yeni pazarlarda
rekabet imkanlar›n› artt›rabilece¤i
düflünülmektedir.

5084 Say›l› Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n
Teflviki Kanunu
5084 Say›l› Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n Teflviki
Kanunun amac›: Baz› illerde vergi ve sigorta
primi teflvikleri uygulamak, enerji deste¤i
sa¤lamak ve yat›r›mlara bedelsiz arsa ve
arazi temin etmek suretiyle yat›r›mlar› ve
istihdam imkânlar›n› art›rmakt›r.
http://kasif.org.tr/kobidestek_oku.asp?id=21

‹hracatta Sa¤lanan DTP Destekleri
http://kasif.org.tr/kobidestek_oku.asp?id=18

Endüstri Bölgelerinin Avantajları
http://kasif.org.tr/kobidestek_oku.asp?id=24

Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri
(TEKNOKENT) Avantajlar›
http://kasif.org.tr/kobidestek_oku.asp?id=23

Organize Sanayi Bölgelerinin
Avantajlar›
http://kasif.org.tr/kobidestek_oku.asp?id=22

Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf›
(TTGV) Destekleri
http://kasif.org.tr/kobidestek_oku.asp?id
=20

KOB‹’lere AB Hibe
Programlar›
AB ile ilgili önemli kaynaklar
http://www.avrupa.info.tr/Sivil_Toplum_
Diyalogu,Onemli_B.html

AB 7.Çerçeve Program›nda yer alan Ça¤r›lar
http://www.fp7.org.tr/AB_4/tabid/67/Def
ault.aspx

AB Bilgi Kaynaklar›
http://www.abm-istanbul.org/tr/

AB Genel Sekreterli¤i
http://www.euturkey.org.tr/

AB Genel Sekreterli¤i’nden Projeler
http://www.abm-
istanbul.org/tr/content.asp?PID={682B54
FD-B00E-4A5C-A577-
A99107B59BA4}&PT=AB%20‹hale%20v
e%20Projeleri

AB Genel Sekreterli¤i’nden ‹haleler
http://www.abm-
istanbul.org/tr/content.asp?PID={988FC8
D0-4B41-4881-BD24-
DDC736F3DD10}&PT=‹haleler

AB hakk›nda bilgiler
http://www.iso.org.tr/tr/Web/StatikSayfal
ar/abm_avrupa_birligi.aspx#1

AB’den duyuru, proje ve ihaleler
http://www.iso.org.tr/tr/Web/Duyuru/Duy
uruDetay.aspx?DuyuruID=485&DuyuruTi
piID=2

AB ülkelerinden mal ve hizmet talepleri
http://www.abm-
istanbul.org/tr/content.asp?PID={B2A510EA-
7653-47EF-9ECC-
0AF03E48CC6D}&PT=Çeflitlli%20Ülkelerd
en%20‹flbirli¤i%20ve%20Mal%20Talepleri

AB ülkelerinden ticari iflbirli¤i  talepleri
http://www.abm-
istanbul.org/tr/content.asp?PID={08E6AC
82-821E-466F-9251-460FC707919F}

AB ve üye ülkeler hakk›nda bilgiler
http://www.euturkey.org.tr/index.php?p
=2929&l=1

Bafllang›ç
düzeyindeki

e¤itimler

Yaflam boyu
e¤itim ve kariyer

geliflimi

Sanayi-
Üniversite
Ortakl›¤›

Uluslararas›
Boyut

Özel Etkinlikler

Araflt›rma
Altyap›lar›

KOB‹ yarar›na
araflt›rmalar

Bilgi Bölgeleri

Araflt›rma
Potansiyeli

Toplumda Bilim

Araflt›rma
Politikalar›n›n

Geliflimi

Uluslararas›
‹flbirli¤i

K‹fi‹Y‹
DESTEKLEME

ÖZEL
PROGRAMI
(PEOPLE)

KAPAS‹TELER
ÖZEL

PROGRAMI
(CAPACITIES)

Sa¤l›k

G›da, Tar›m,
Bal›kç›l›k ve

Biyoteknoloji

Bilgi ve ‹letiflim
Teknolojileri

Nanobilimler,
nanoteknolojiler,
malzemeler ve

yeni üretim
teknolojileri

Enerji

Çevre
(iklim de¤iflikli¤i

dahil)

Ulaflt›rma
(havac›l›k dahil)

Sosyo-ekonomik
ve befleri bilimler

Güvenlik

Uzay

F‹K‹RLER ÖZEL
PROGRAMI

(IDEAS)

Avrupa
Araflt›rma
Konseyi

Ortak Araflt›rma Merkezleri
(Joint Research Centres)

‹fiB‹RL‹⁄‹
ÖZEL

PROGRAMI
(COOPERATION)

AB 7. Çerçeve Program› (7. ÇP)

ABGS - T.C. Baflbakanl›k Avrupa Birli¤i
Genel Sekreterli¤i www.abgs.gov.tr
AB‹GEM - AB-Türkiye ifl Gelifltirme
Merkezleri www.abigem.org
Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilcili¤i
www.deltur.cec.eu.int
Avrupa Komisyonu iflletmeler Genel
Müdürlü¤ü
http://europa.eu.int/comm/enterprise/
DPT - T.C. Baflbakanl›k Devlet Planlama
Teflkilat›; Müsteflarl›¤› www.dpt.gov.tr
DTM- T.C. Baflbakanl›k D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤› www.dtm.gov.tr
HM- T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤›
www.hazine.gov.tr
IKV - ‹ktisadi Kalk›nma Vakf› www.ikv.org.tr
IfiKUR - T.C. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤› Türkiye ‹fl Kurumu Genel
Müdürlü¤ü www.iskur.gov.tr
‹fiR‹SK - ‹fl Risk Sermayesi Yat›r›m Ortakl›¤›
A.fi. www.isrisk.com.tr
Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i Örgütü
www.bsec.gov.tr
KGF - Kredi Garanti Fonu ‹flletme ve
Araflt›rma A.fi. www.kgf.com.tr
KOB‹ Afi - KOB‹ Giriflim Sermayesi Yat›r›m
Ortakl›¤› A.fi www.kobias.com.tr
KOB‹NET www.kobinet.org.tr
KOSGEB - Küçük ve Orta ölçekli Sanayi
Gelifltirme ve Destekleme ‹daresi Baflkanl›¤›
www.kosgeb.gov.tr
MEKSA - Mesleki E¤itim ve Küçük Sanayii
Destekleme Vakf› www.meksa.tr.net
MPM - Milli Prodüktivite Merkezi
www.mpm.org.tr
T.C. Baflbakanl›k GAP Bölge Kalk›nma
‹daresi Baflkanl›¤› www.gap.gov.tr

TESK - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar
Konfederasyonu www.tesk.org.tr

TESKOMB - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifler Birlikleri
Merkez Birli¤i
www.turkiyemillikoop.org.tr/teskombsab
.htm

TKB - Türkiye Kalk›nma Bankas› A.fi.
www.tkb.com.tr

TOSYÖV - Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli
‹letmeler, Serbest Meslek Mensuplar› ve
Yöneticiler Vakf› www.tosyov.com.tr

TPE - Türk Patent Enstitüsü
www.turkpatent.gov.tr

TSE - Türk Standartlar› Enstitüsü
www.tse.org.tr

TSKB - Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas› A.fi.
www.tskb.com.tr

TTGV - Türkiye Teknoloji Geliflirme Vakf›
www.ttgv.org.tr

TÜB‹TAK- Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araflt›rma Kurumu www.tubitak.gov.tr

TÜRK EXIMBANK - Türkiye ‹hracat Kredi
Bankas› A.fl. www.eximbank.gov.tr

Türk Oda ve Borsalar (TOBB Web
sayfas›ndan)
http://www.tobb.org.tr/odaborsa/adres.php

TÜRKAK - Türk Akreditasyon Kurumu
www.turkak.org.tr

T‹KA - T.C. Baflbakanl›k Türk ‹flbirli¤i ve
Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›¤› www.tika.gov.tr

ULUSAL AJANS www.ua.gov.tr

VAKIFR‹SK - Vak›f Risk Sermayesi Yat›r›m
Ortakl›¤› A.fi. www.vakifrisk.com.tr

‹GEME - T.C. Baflbakanl›k D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤› ‹hracat› Gelifltirme Etüd Merkezi
www.igeme.org.tr

KOB‹’lere Yararl› Linkler
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KAS‹F, KOSGEB’in KOB‹’lere
Geniflletilmesinden Memnun

Karadeniz Sanayici ve ‹fladamlar›

Dernekleri Federasyonu (KAS‹F)

Baflkan› Osman Reis, imalat sanayi

sektörünün yan› s›ra “hizmet ve

ticaret” sektörlerinde faaliyet

gösteren iflletmelerin de KOSGEB

desteklerinden yararlanmas›n›

öngören kanun tasar›s›n›n TBMM

Genel Kurulu'nda kabul edilmesini

büyük bir memnuniyetle

karfl›lad›klar›n› söyledi.

KOSGEB Kanunu’ndaki de¤iflikli¤inin TBMM
Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin
ard›ndan 24 Nisan’da KAS‹F Baflkan› Osman
Reis, yap›lan de¤iflikli¤inin zor durumda
olan KOB‹’lerin imdad›na h›z›r gibi yetiflti¤ini
ifade ederek: “Bu de¤ifliklikle birlikte
KOSGEB'in hedef kitlesinin tüm KOB‹'leri
kapsayacak flekilde geniflletilerek, imalat
sanayinde faaliyet göstermeyip, ticaret ve
hizmet sektöründe faaliyette bulunan
bakkal›ndan manav›na, otel iflletmecisinden
turizmcisine kadar tüm esnaf ve tüccarlar›n
da KOSGEB desteklerinden yararlanmas›na
imkân sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca yap›lan yasal
düzenleme ile çeflitli nedenlerden dolay›
KOSGEB’e borcu olan iflletmelere de kolayl›k
getirilmifltir. Bütün bunlar, Sanayi ve Ticaret
Bakan› Say›n Zafer Ça¤layan’›n da ifade
etti¤i gibi KOB‹ tarihinde yaflanan birer
“devrim”dir. Bu vesileyle, üretim, ihracat,
istihdam konusunda Türk ekonomisinin

dinami¤ini oluflturan KOB‹'lerin en büyük
destekçisi olan KOSGEB kanunundaki
de¤iflikli¤in tüm esnaf, sanatkar, tüccar ve
sanayicilerimize hay›rl› olmas›n› diliyorum”
dedi.

“F›rsatlar› tam de¤erlendirmiyoruz”
KOSGEB, ‹fiKUR, TÜB‹TAK ve benzeri yerli
kurumlar taraf›ndan sa¤lanan fonlar›n yan›
s›ra ABD, Dünya Bankas›, Avrupa Birli¤i ve
Birleflmifl Milletler gibi uluslararas› fonlardan
yeterince faydalanamad›klar›n› hat›rlatan
Reis, "KOB‹’lerimiz nas›l muhasebe eleman›
ve pazarlama eleman› istihdam ediyorlarsa,
yerli ve yabanc› fonlar› takip edecek eleman
da istihdam etmelidir. Bu takipleri yapacak
insan kayna¤›m›z malesef çok yetersiz.
Problemin çözümüne katk› sa¤lamak için
KAS‹F olarak Samsun ve Trabzon'da iki ayr›
proje uzman› yetifltirme kursu açaca¤›z"
fleklinde konufltu.

Samsun Esnaf ve Sanatkârlar Odalar› Birli¤i
Baflkan› Metin Genççak›r, Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤› taraf›ndan KOB‹’lere verilen
cansuyu kredisinin KOB‹’lere hayat verdi¤ini
fakat bu cansuyu kredilerinin ufak
iflletmelere ve hizmet sektörüne de verilmesi
gerekti¤ini, cansuyu kredisinden
yararlanamayan 70 ifl kolunun oldu¤unu
vurgulad›.

TSO Baflkan› Salih Zeki Murzio¤lu da
"Ekonominin bel kemi¤i olan KOB‹'lerin
devaml›l›¤› için destekler flart. Cansuyu
kredisi bu noktada oldukça faydal› oldu.
Bunlar›n devaml›l›¤› sa¤lanmal›.
KOSGEB'ten camiam›z ad›na beklentimiz
hizmet yaps›n› geniflleterek sadece sanayiciyi
de¤il, hizmet sektöründe faaliyet gösteren
kurulufllar› da desteklemesidir" fleklinde
konufltu.

Garanti Bankas›’n›n Dünya

Gazetesi iflbirli¤iyle 9 Mart 2009

tarihinde düzenledi¤i “Amasya

Ortak Ak›l Toplant›s›”nda

Amasya’da turizm, tar›m ve ticaret

sektörleri masaya yat›r›ld›.

Dünya Gazetesi yazar› Prof. Dr. Kenan
Mortan taraf›ndan yönetilen toplant›da,
Türkiye’nin krize 2007 y›l›nda girdi¤i; flimdi
ard›l oluflumlar›n yaflad›¤› belirtildi. Krizin
morali, moralsizli¤in krizi besledi¤i ve bunun
karfl›l›kl› iflleyen bir süreç oldu¤u için k›s›r
döngüyü k›rman›n zorlu¤u da tart›fl›ld›.
Bu yüzden kat›l›mc›lar, örne¤in, tar›ma
dayal› bir ekonomik yap›lanmas› olan
Amasya`n›n iflinin zor oldu¤u inanc›nda
olduklar›n› belirttiler.

Giriflken Amasyal› kanaat önderleri
Amasya’da yat›r›m f›rsatlar› konusunda,
yerel inisiyatifin gelifltirilmesi konusunda
bir odaklanma içindeler.

Tarım
• Tar›m ürünlerinin d›fl pazara tafl›nmas›
için bir tar›msal sanayi oluflturma gayretimiz
var.
• Vilayetin kiraz a¤›rl›kl› meyve fidan›
da¤›t›m›n›n ilk ürünleri 2009`da ortaya
ç›kacak. Olay›n d›fl pazar hedefli olmas›
aç›s›ndan, hem pilot, hem de öncü bir
özelli¤i var. Kirazda halen ihracat yap›l›yor.
Ancak, kalibresi 26`n›n alt›nda kald›¤› için,
ihracat flans› s›n›rl› kal›yor. Nitekim, 25 bin
tonluk kiraz üretimimizin ancak %10`u
ihracata konu olabiliyor. Yine de tar›m›n
yap›land›r›lmas›nda, geleneksel zihniyetin
yaratt›¤› engelleme hat›r› say›l›r boyutlarda.
• Boyal› köyü, kiraz için pilot köy olarak
belirlendi ve iyi sonuç al›nd›. Bu durumda
temel darbo¤az›m›z, kamunun
yönlendiricili¤i, daha do¤rusu
dan›flmanl›¤›nda yaflan›yor.
• Depolama yeri ve gümrükleme eksi¤i,
önümüzdeki dönemde tar›msal ürün
ihracat›n›n önemli iki fiziki engelini
oluflturuyor.
• AB Tar›m Fonu’nun Türkiye`de
uygulanaca¤› 13 noktadan birinin Amasya
olmas›n› önemsiyoruz.
• 1952`de kurulan Amasya fieker, 2003`den
bu yana, %72 sermaye pay›yla fleker
kooperatifinin elinde faaliyet gösteriyor.
Aktif ortak say›m›z 97 bin. Tüm
ortaklar›m›z›n topraklar›nda, analiz

yap›yoruz. Kârl›y›z ve kâr da¤›t›m› da
yap›yoruz. Ancak kârl›l›¤›m›z› büyütme
flans›m›z, flekere kota koyan yasa nedeniyle
mümkün de¤il. Bizim kotam›z, 67 bin ton,
buna karfl›l›k iflleme kapasitemiz 100 bin
ton. Türkiye`de ise 600 bin ton fleker aç›¤›
var ve bunun %99`u ülkeye kaçak giriyor.
Bu nedenle fleker kotas›n›n kalkmas›
gerekti¤ine inan›yoruz. Yan› s›ra, %10`a
kadar ç›kar›lan ve kanserojen oldu¤u
kan›tlanan sentetik tatland›r›c›lar›n pay›
düflürülmelidir.
• Amasya’da bir kuruluflumuz 18 y›ld›r
düzenli un ihracat› yap›yor. Bu alanda ikinci
bir örnek olmamakla birlikte, Amasya’n›n
do¤ru bir yap›lanmada her türlü konuda
ihracat yapabilece¤ini anlat›yor.
• 2009 Kalite Ödülü’nü Amasyal› Bakraç
Süt Kuruluflu`nun almas›n›, Amasya
aç›s›ndan bir geliflme olarak görmeliyiz.

Mermercilik
• Valili¤in mermer rezervini belirlemesi,
yeni bir potansiyelin yarat›lmas›n› sa¤lad›.
Bu mermer rezerv tespitine göre, Türkiye
rezervinin %22`si Amasya`da yer al›yor.
Bunun parasal karfl›l›¤›, yaklafl›k 500 milyar
dolar. Bu büyüklük karfl›s›nda, organize
hareket edebilmek için Amasya Mermerciler
Derne¤i`ni kurduk. Halen 22 üyemiz var.
Mermercilikte baflta Fimar olmak üzere, 18
mermer oca¤›n›n varl›¤›, Amasya`da acil bir
mermer organize sanayi bölgesinin
kurulmas›n› gerektiriyor.

Sanayi
• Türkiye`nin ankastre üretiminin %60`›,
Amasya-Merzifon`da gerçeklefltiriliyor.
Üretimin % 55`i ihraç ediliyor. Bu özelli¤iyle
Türkiye`nin Ankona`s› yak›nda Merzifon
olacak.
• Mim Mermer’de 35 ortak 1-2 y›ld›r üretim
yap›yor. Ortakl›k kültürünün olmad›¤›
söylenen Amasya için biz bunu bir örnek
olay olarak kabul ediyoruz.
• Kalk›nma Ajans›’na lojistik konusunda
“dosya” haz›rlamal›y›z. Bunu yaparken
Samsun ile birlikte hareket etmemiz anlaml›
olacak.

Kültür
• Amasya, kültür turizminin önemli bir
merkezi olmaya adayd›r. ‹ldeki bafl
döndürücü kültürel zenginlik önemli bir
altyap› oluflturuyor.

Öncelikli sorunlar
• Sicil Aff› Yasas› hayata geçmekle birlikte,
bankac›l›k sektörü bu alanda ayak sürüyor.

Acil beklentimiz, bankac›l›¤›n bu yasadaki
yükümlülüklerini acilen yerine getirmesidir.
Sadece bu olay bile 2009`da yaflanan krizi
çok öteleyebilir.
• Süreyya Pafla Baraj›`n›n tamamlanmas›,
bir öncelikli sorun olmamakla beraber, 200
bin dönüm alan› sulamas›yla çok anlam
tafl›yor. Öncelikli fon istememekle beraber,
bunun bir fayda-maliyet hesaplamas›
oldu¤unu da hat›rlatmak istiyoruz.
• Amasya milli gelirinin Türkiye içi pay›
%0,1... Bunu büyütmenin yolu, kurumsal
do¤rularla hareket etmekten geçiyor.
• “‹lin Yolculu¤u Nereye Olmal›d›r?”
sorusu, Stratejik Plan`a ba¤land›. Bu planda
tüm Amasya`n›n akl› ortaya ç›kt›.
• Tar›m›n Amasya milli geliri içinde,
Türkiye`nin iki kat› önemde olmas›
nedeniyle, ülkede ilk kez bir ürün deseni
haritas›, bu ilde yap›ld›. Ama kuru so¤andaki
%16`l›k Türkiye pay›m›za ra¤men, King
Kanunu ac›mas›zca çal›fl›yor. Harita
yetmiyor, zihniyetin de de¤iflmesi gerekiyor.

Amasya için alternatif  finansman
araçlar›
• Hibe özelli¤iyle KOSGEB önemli bir
misyon tafl›yor. Bu nedenle hibe tahsis
alan›na ticareti ekleyen yasal de¤ifliklik
ivedilikle yap›lmal›. Ayr›ca KOSGEB’in her
hibe dosyas›na farkl› bakan sübjektif
yaklafl›m› noktalanmal›.

Amasya’da iflgücü
• Nitelikli ara eleman s›k›nt›s› var. Zira,
nitelikli ara eleman projenin de do¤ru
yönetilmesinde güvence durumunda.
• Ankastre üretiminde, ç›rakl›k e¤itimi
kapsam›nda çocuklar› yönlendirmeye
bafllad›k.
• Nitelik e¤itimini AB kaynaklar›yla
buluflturmam›z mümkün ve bunun gayreti
içinde olaca¤›z.

Kad›n giriflimcili¤inin durumu
• Kad›nlar pozitif ayr›mc›l›¤a konu olmadan
TSO seçimlerine girdiler ve kazand›lar.
Amasya TSO tarihinde ilk kez 2 kad›n
meclise üye olarak girdi.
• Kad›nlar pozitif ayr›mc›l›k beklemeden
giriflim dünyas›ndaki olanaklar› bilmek ve
ö¤renmek istiyor. Bu konuda mikro bilgi
ak›fl›n›n s›n›rl›l›¤›n› dikkate alan TOBB
yönetimi, konu bafll›klar›n› ilgili bakanl›¤a
sundu.
• Turizm, tar›m, tar›msal sanayi ve
profesyonel yöneticilik alanlar›nda çok
yüksek olmamakla beraber, anlaml› bir
kad›n giriflimcili¤i temeli var.

Amasya Ortak Ak›l Toplant›s›: Amasya, Krizden Ç›k›fl› Yerel ‹nisiyatifte Görüyor
AB: “Türkiye 2009'da
Yüzde 3,7 Küçülüp,
2010'da Yüzde 2,2
Büyüyecek”
AB Komisyonu, Türkiye
ekonomisinin bu y›l yüzde 3,7
küçülece¤ini, 2010'da ise yüzde
2,2 büyüyece¤ini tahmin etti.

AB Komisyonu'nun 2009 Bahar Ekonomik
Tahminler Raporu'nda, otomotiv ve beyaz
eflya gibi sektörlerde Avrupa'n›n üretim
merkezi haline gelen Türkiye'nin, d›fl
talebin gerilemesiyle son aylarda sanayi
üretimininde ciddi daralmalarla karfl›laflt›¤›
belirtilerek, bankalar›n kredi musluklar›n›
k›smas›yla iç tüketimin ve yat›r›mlar›n da
olumsuz etkilendi¤i anlat›ld›.
2009 y›l›nda Türk ekonomisinin ihracatta
daralma, iç talepte h›zl› düflüfl ve d›fl
finasman bulmakta zorluklar gibi efl
zamanl› floklarla karfl›laflma olas›l›¤›na
dikkat çekilen raporda, son aç›klanan
verilerin ço¤unlukla 2009 y›l›nda yüzde
3,7 küçülmeye iflaret etti¤i kaydedildi.
Türkiye ekonomisindeki daralman›n, daha
önceki örneklerden farkl› olarak bankac›l›k
ve finans kesiminden kaynaklanmayaca¤›
vurgulanan raporda, 2001 krizinin
ard›ndan yeniden yap›land›r›lan bankac›l›k
sektörünün sermaye yeterlilik oran›n›n
yüksekli¤ine ve döviz hareketleriyle zehirli
varl›klardan kaynaklanan riskin s›n›rl›
kald›¤›na dikkat çekildi.
Son yerel seçimlerdeki harcamalar›n ve
hükümetin aç›klad›¤› teflvik paketlerinin,
düflen iç talebi belli oranda dengeledi¤i
anlat›lan raporda, Türkiye'nin sa¤lam
bankac›l›k sektörü ve stok miktarlar›n›n,
yeniden ayarlanmas›na ba¤l› olarak
2010'da yüzde 2,2 büyüyece¤i tahmin
edildi.

Konuyla ilgili önerilen yaz›lar:
• IMF: "Türkiye bu y›l yüzde 5.1 küçülür"
• Dünya Bankas›: Türkiye ekonomisi bu
y›l yüzde 2 daralacak, 2010’da yüzde 1,5
büyüyecek
• Rus Kommersant Gazetesi: "Türkiye
enerjide süpergüç oluyor"
• Türkiye krizi hissediyor: Sanayi
üretiminde rekor düflüfl
• Financial Times: "Türkiye'de faiz indirimi
piyasalar› flafl›rtt›"
http://www.euractiv.com.tr/finansal-
hizmetler/article/ab-raporuna-gore-
turkiyede-buyume--2010-yilinda-
gerceklesecek-005617
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Anadolu Sohbetleri

Avrupa’n›n kap›s›ndaki Akdeniz:
Dünya ekonomisinin büyümesi için vazgeçilmez bir kaynak
Son dönemde küresel krize yönelik
düzenlenen uluslararas›
toplant›larda uzmanlar›n hem fikir
oldu¤u konulardan birisi Akdeniz
bölgesinin, dünya ekonomisinin
sürdürülebilir büyümesi, yeni bir
kalk›nma ve uluslararas› iliflkiler
modeli için kaynak
oluflturabilece¤i yönünde.

Akdeniz Dünyas› Ekonomik Tahminler
Enstitüsü (IPEMed) ad›na Akdeniz’in küresel
ekonominin büyümesi için bir kaynak,
Akdeniz Birli¤i’nin ise tarihi bir f›rsat
oldu¤unu savunan bildiriye imza atanlar
aras›nda ‹talyan Senatosu Baflkan Yard›mc›s›
Emma Bonino, Kemal Dervifl, Fransa D›fliflleri
Eski Bakan› Hubert Vendrine, Fransa Eski
Baflbakanlar›ndan Alain Juppe, Cezayir
Merkez Bankas› Eski Baflkan› Abdurrahman
Haci Nacer gibi isimler yer al›yor.
Gazze’de yaflanan savafl nedeniyle dünya
kamuoyunun bölgeye yönelik karamsar bir
bak›fl aç›s›na sahip oldu¤unu ve Akdeniz’in
dünya geneli için sorun üreten bir bölge

olarak görüldü¤üne dikkat çekilen bildiride,
bu görüflün yanl›fl oldu¤u, Akdeniz dünya
ekonomisinin gelece¤i için bir flans
olabilece¤i ifade ediliyor.

Bildiride yer alan görüfller özetle flöyle:
“Ac› veren çat›flmalar›n ötesinde, Akdeniz
havzas› geçmiflte dünya ticareti için stratejik
bir kesiflme noktas› oldu. Avrupa’n›n kap›s›
olan Akdeniz, her zaman muazzam bir
büyüme potansiyeline sahip oldu. Avrupa’y›
önce Akdeniz’e, daha sonra ise Afrika’ya
ba¤layacak bölgesel geliflmeler sürecinde
yolu gösteren Do¤u Asya oldu: Uluslararas›
iliflkilerin yeni bir model çerçevesinde
geliflimini sa¤lad›. Do¤u ve bat› aras›ndaki
hakimiyet modelini sonland›rd›. Do¤u Asya
ülkeleri verimli bir ekonomiye dayanan
ortak bir alan yaratmay› baflard›lar. Daha
fazla katma de¤er üretmeye bafllad›lar.
Yeni uluslararas› iliflkiler modelinin üç
bilefleninden mümkün oldu¤unca fazla
yararlanmay› baflard›lar: Co¤rafi yak›nl›k,
birbirini tamamlay›c›l›k ve dayan›flma.

Yaflad›¤›m›z kriz ise bugüne kadar ciddi bir
flekilde düzenlenmeyen dünya ekonomisi
ve küreselleflmenin de¤iflim geçirmesine;
yeni sosyal ve siyasi iliflkiler oluflturulmas›na

yol açt›. Bu de¤iflim üç eksende
gerçeklefliyor:
- Sanal olmayan, reel ekonomide de¤er
üretimine ba¤l› bir ekonomi.
- Sürdürülebilir faaliyetler ve yeni tüketim
modellerini destekleyen hammadde üretimi,
- Yak›nl›¤›n yaratt›¤› dayan›flma ile
yenilenmifl bir co¤rafya.
Akdeniz Birli¤i’nin de, Avrupa ülkeleri ile
do¤u ve güney k›y›lar› ülkeleri aras›ndaki
iliflkilerin yeniden tan›mland›¤› bu yeni
oluflum içinde de¤erlendirilmesi gerekiyor.
Kuzey k›y›s›nda eksik olan dinamik bir nüfus;
yeni piyasalar ve enerji, güney k›y›s›nda
mevcut. Bunun tersine güney k›y›s›nda eksik
olan teknoloji, organizasyon, yat›r›m için
uygun altyap› ve verimlilik de kuzey k›y›s›nda
mevcut.

Bu yeni ekonomik iliflkilerin ötesinde, farkl›
medeniyetlerin bir arada yaflad›¤›, yar›n›n
enerjisini yaratabilen Akdeniz alan› yeni bir
kalk›nma modeli için de uygun bir
laboratuar olabilir.

Bu süreçte önümüze çok fazla engelin
ç›kt›¤›n›n fark›nday›z. Öncelikle AB’nin
Ortado¤u’daki bar›fl için Arap giriflimini
desteklemesi gerekiyor. AB’in ayn› zamanda

‹srail-Filistin aras›ndaki savafl›n sona ermesi
için bir çözüm yolu arayan yeni ABD
hükümetine de destek vermesi gerekli.
Devam eden de¤iflimler, Akdeniz’de su,
enerji, günefl enerjisi, teknoloji, e¤itim,
sa¤l›k gibi farkl› alanlarda çok say›da
projenin uygulanmaya bafllamas›n› sa¤l›yor.
Bunlar›n gerçekleflmesi ve yat›r›mlar›n
bölgeye gelmesi için entegre bir finans
alan›n›n da oluflturulmas› gerekiyor.
‹ki tarafa da ça¤r› yap›yoruz:

- AB devlet ve hükümet baflkanlar›na, tarihi
bir f›rsata sahip olduklar›n› söylüyoruz:
Parlamentolar›n›n, komisyonlar›n›n,
bütçelerinin ve yönetimlerinin yenilenmesi
ile birlikte, ortak bir Akdeniz plan›
oluflturmalar› gerekiyor.
- Güney ve do¤u k›y›s› ülkeleri devlet
baflkanlar›na ise, Akdeniz Birli¤i’nin aktörleri
olmalar› gerekti¤i ça¤r›s›n› yap›yoruz.
Ça¤r›m›z ayn› zamanda Akdeniz’in iki
k›y›s›ndaki flirket sahiplerine, yat›r›mc›lar›na
da  yöneliyor: Onlar›, kalk›nma projelerini
bu yeni alana çekmeye davet ediyoruz.
Bu bölgenin büyümesi, gelece¤i ve uluslar
aras› konumu buna ba¤l›. Dünyan›n da bu
bölgenin geliflimine ihtiyac› var.”

Kaynak: Euractiv.com.tr

Prof. Dr. Asaf Savafl AKAT*

Türkiye ekonomisinde bir dönemin
bitti¤i ve al›fl›lmad›k yeni bir
döneme girildi¤i yavafl yavafl
kavran›yor. ‹yi bir gösterge bu
krizin geçmifl krizlere hiç
benzemedi¤ini söyleyenlerin
say›s›ndaki art›flt›r.

Yeni Dönemi Anlamak
Do¤all›kla, eski adetlerden, korkulardan,
fobilerden, önyarg›lardan bir günde
kurtulmak mümkün olmuyor; geçmiflin
haf›zalarda derin izler b›rakm›fl güçlü
tortular› uzun süre yerlerini koruyabiliyor.

Küresel krizle yola ç›kal›m. Türkiye’de 1929
krizi ve Büyük Buhran toplumun belle¤inde
travmatik bir deneyim fleklinde yer almaz.
Tersine, resmi söylemde o y›llar›n devletçilik
sayesinde ekonomik baflar›lar› vurgulan›r.
Savafl sonras› dönemde ise ekonomik
dalgalanmalar›n temel belirleyicisi iç koflullar
olmufltur. Bunda ekonomik büyümenin
1990’lara kadar d›fla kapal› bir yap› içinde
sürdürülmesinin etkisi büyüktür. Do¤al
olarak d›fl konjonktürden ziyade petrol-
hammadde fiyatlar› yada d›fl finasman
olanaklar› ilgi çekmifltir. Bu kez durumun
çok farkl› oldu¤u ortadad›r. Bir: dünyada
savafl sonras› dönemin en büyük  mali krizi
ve en a¤›r resesyonu yaflanm›flt›r. ‹ki: AB ile
Gümrük Birli¤i, konvertibilite, yabanc›
sermaye ak›mlar›, vs. Türkiye’yi tarihinde
hiç olmad›¤› ölçüde küresel ekonominin
parças› haline getirmifltir.

Türkiye’nin krizi ile devam edelim. Temel
göstergelerle ilgili flablon herkesin kafas›nda
azçok ayn›d›r, son elli y›lda yaflanan
olaylardan süzülmüfltür. Kriz döneminde
talep ve üretim geriler; enflasyon, faiz, kur
ve ihracat yükselir; d›fl aç›k, bütçe aç›¤› ve
ithalat düfler. Maalesef bu kez
göstergelerden sadece ithalat ve d›fl aç›k
flablonla uyumlu davran›yor. Di¤erleri ise
aksi yönde hareket ediyor. ‹hracat, enflasyon
ve faizler h›zla geriliyor; bütçe aç›¤› büyüyor;
kur ise dalgalan›yor.

Önce bugün yaflanan ekonomik küçülmenin
geçmifltekilerden farklar›n› sat›r bafllar›
fleklinde k›saca hat›rlatal›m. Bir: Türkiye’nin
uygulad›¤› popülist maliye ve para
politikalar›ndan kaynaklanm›yor. ‹ki:
bankac›l›k kesiminde büyük sorunlar ortaya
ç›kmad›. Üç: yüksek kronik enflasyonun
beli kriz öncesinde k›r›lm›flt›. Dört: küresel
resesyon ihracat›n çekti¤i çabuk bir

toparlanmaya izin vermiyor.
Neden yeni bir dönemden söz etti¤imizin
ipuçlar› bu geliflmelerde yat›yor. Sevelim
sevmeyelim, be¤enelim be¤enmiyelim, son
on y›lda Türkiye ekonomisinde çok fley
de¤iflti. Liste uzundur: bütçe disiplini,
ba¤›ms›z Merkez Bankas›, dalgal› kur, özerk
düzenleyici kurullar, özellefltirme, do¤rudan
yabanc› sermaye giriflleri, vsb Bunlar içinde
2000’den bu yana fevkalade s›k› maliye
politikalar› uygulanmas›n› özellikle önemlidir.
Bu sayede kamu borcunu ciddi flekilde
azaltmak mümkün olmufl, böylece ekonomi
2009 resesyonuna geçmifle k›yasla çok daha
güçlü temeller üzerinde yani daha istikrarl›
bir yap› ile girmifltir. ‹flte, Türkiye ekonomisi
aç›s›ndan “bir ilk” olan budur.

Açal›m. Bütçe disiplini sayesinde makro
istikrar›n tesisinde katedilen yol, geçmifl
krizlere k›yasla bu kez iktisat politikas›na
çok daha genifl bir manevra alan› tan›d›.
Art›k 1994’de, 1999’da, 2001’de oldu¤u
gibi, ekonomi h›zla küçülürken para ve
maliye politikalar›n›n da s›k›lmas›, adeta
yang›na benzin dökme zorunlulu¤u
kalmad›. Tam tersine, iç ve d›fl talepteki ani
çöküfl durumunda istikrarl› ekonomilerin
baflvurdu¤u önlemleri flimdi Türkiye’de
uygulama olana¤›na kavufltu. Daha aç›k
söyleyelim: iç talebi canland›rmak için para
ve maliye politikalar› gevfletildi. Bu husus
çok önemlidir: ekonomik daralman›n
iflsizlikte yol açt›¤› büyük art›flla mücadele
etmek için makro politikalar›n devreye
sokulmas› son on y›lda Türkiye toplumunun
yapt›¤› fedakarl›klar›n ve ödedi¤i bedelin
(özellikle yüksek faiz d›fl› fazlalar›n ve
faizlerin) karfl›l›¤›nda elde edilen hayati bir
kazan›md›r.

Düflük enflasyon-düflük faiz-dalgal› kur
üçlüsü bence yeni dönemin geçmiflle en
büyük fark›d›r. Özellikle uzun y›llar boyunca
düflük riskle yüksek getirilere al›fl(t›r›l)m›fl
tasarruf sahipleri aç›s›ndan do¤ru anlafl›lmas›
hayati önemdedir. Biliyorum, hepimiz o
güzel günleri ar›yoruz. Yüzde 15’lerde,
20’lerde seyreden TL reel faizleri, hep

yükselen borsa endeksi, patlayan
gayrimenkul fiyatlar› sayesinde vatandafl›n
yat›r›mlar›nda zarar etmesi ihtimali çok
düflüktü. Neye yat›rsan, çok vahim hatalar
d›fl›nda, bir flekilde sonunda makul hatta
yüksek getiri elde ediyordun. O dönemde
sadece di¤er koflullara bakmadan kör
de¤ne¤ini beller gibi  tüm tasarruflar›n›
dövizde tutanlar zarar etti. Geri kalan herkes
kazançl› ç›kt›.

TL yat›r›mc›s›n›n güzel günleri krizle beraber
bitmifle benziyor. Yeni dönemde yat›r›mc›
bilmedi¤i bir alemle karfl› karfl›yad›r.
Öncelikle, TL’de nominal ve reel getiriler
h›zla düfltü. Bundan sonra da düflmeye
devam edece¤ini kabullenmekten baflka
çare yoktur. Son befl y›l›n flafl enstrüman›
gayrimenkul sektörü ne kadar sürece¤ini
kimsenin bilmedi¤i bir daralma sürecine
girdi. Borsa ve dövizde yüksek volatilitenin
getirdi¤i riskler ise geçmifl deneyimlerden
iyi biliniyor.

Yat›r›mc›n›n bu yeni duruma nas›l tepki
verece¤ini gerçekten merak ediyorum. Esas
sorular› soral›m. Tasarrufçu riski düflük
getirisi düflük TL yat›r›mlar› ile devam edecek
mi? Etmeli mi? Yoksa yüksek getiri peflinde
koflarken riskli enstrümanlarla sonu belirsiz
maceralara at›lacak m›? At›lmal› m›?

Bu sorulara cevap vermenin ne kadar zor
oldu¤unu san›r›m takdir ediyorsunuz. Sizlere
tavsiyede bulanmak yerine kendi yaklafl›m›n›
aç›klamay› tercih ediyorum. San›r›m benim
TL’ci oldu¤um, portföyümde riski azaltacak
çeflitlili¤e yöneldi¤imi ve s›k pozisyon
de¤ifltirmeyi sevmedi¤im biliniyor. Nedeni
önceli¤i anaparay› korumaya vermemdir.
Yani “düflük risk-düflük getiri” ilkesi ile
hareket ederim. Riskin hesaplanmas›n›n
giderek iyice zorlaflt›¤› dönemlerde ben
daha da “garantici” olurum.

Özetleyelim. Yeni dönem bafllad›; de¤iflen
koflullara uyum sa¤lamak için ek çaba
göstermek gerekiyor. Kolay gelsin.

* Bilgi Üniversitesi ‹‹BF Ö¤retim Üyesi
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AB: “Türkiye Cari Aç›k Vermekten Kurtulabilir”

AB Komisyonu, Türkiye
ekonomisinde y›llard›r ciddi endifle
kayna¤› olan cari aç›¤›n, bu y›l cari
fazlaya dönüflmesinin bile ihtimal
dahilinde oldu¤unu bildirdi.

AB liderleri, Nisan ay› bafl›nda Londra’da
gerçekleflen G-20 zirvesinin ard›ndan,
küresel finans piyasalar›nda daha s›k›
düzenlemeye gidilmesi konusunda
anlaflmaya vard›lar.

At›lan ve at›lacak ad›mlar için:
http://www.euractiv.com.tr/finansal-
hizmetler/link-dossier/finansal-regulasyon-
ab-gundemi-000077

Finansal Regülasyon:
AB Gündemi

Ali ‹hsan GELBER‹*

Türkiye’de dahil dünya
ekonomilerinde daralman›n
yavafllad›¤›na dair sinyaller
artmaya bafllad›. Özellikle öncü
göstergeler diyebilece¤imiz,
yat›r›mc› ve tüketici beklenti
anketleri iyileflmeye devam ediyor.

Bu konuda, en kapsaml› anket olan OECD
bileflik öncü göstergeler endeksi geliflmifl
ve geliflmekte olan ülkelerde son üç ayd›r
art›yor.  May›s ay› için aç›klanan son
rakamlarda art›fl oran›n›n h›zland›¤›n›
görüyoruz. Bu endeks ve di¤er baz›
göstergelere göre Türkiye ekonomisi di¤er
geliflmekte olan ülkelerden çok daha h›zl›
darald›, ancak toparlanmas› da di¤er
ülkelerden daha h›zl› oluyor. Dolay›s›yla,
dünya ve Türkiye ekonomisi resasyondan
ç›k›fl sürecine girdi ve 2009 y›l›n›n sonunda
resasyondan ç›k›fl mümkün gözüküyor.

Daralan ekonomiler, h›zla düflen talep,
ticaret hacmi ve üretimde düflüfl, h›zla artan
iflsizlik oranlar›ndan sonra ilerisi için umut
vaad eden beklentilerdeki bu iyileflme hangi
politikalar uygulanarak sa¤land› iyi analiz
edilmesi gerekir. Bu analiz, önümüzdeki
y›llarda ekonomik dengelerin nas›l oluflaca¤›
konusunda ipuçlar› verecektir.

Öncelikle, geliflmifl ülkeler sistematik
bankac›l›k krizi ile mücadele etmek için
faizleri h›zla düflürdüler. Faizlerin düflmesi,
banka bilançolar›n› biraz rahatlamas›na
ra¤men yetmedi. Geliflmifl ülke merkez
bankalar› yo¤un biçimde para basarak
piyasadaki likidite miktar›n› art›rd›lar.
Bankalara sermaye ve likidite deste¤ini
sonuna kadar kulland›lar. Daralan
ekonomileri canland›rmak için geliflmifl ülke
hükümetleri kamu harcamalar›n› cömertce
art›rd›lar.

Hükümetler düflen faizler ve merkez
bankalar›n›n bast›¤› para sayesinde
harcamalar›n› borçlanarak finanse etmekte
bugüne kadar bir zorlukla karfl›laflmad›lar.
Kas›m 2008 tarihinde yap›lan G-20
toplant›s›na kadar geliflmekte olan ülkeler,
geliflmifl ülkeleri takip etmediler. Ancak bu
tarihten sonra geliflmekte olan ülkeler de
benzer politikalar uygulamaya bafllad›lar,
hem faizleri h›zla düflürdüler, hem de bütçe
aç›klar›n› art›rd›lar.

Sonuçta, yat›r›mc› ve tüketici güvenindeki
h›zl› bozulma durduruldu ve bir süre sonra
pozitif rakamlara geçme ihtimali yükseldi.
Ancak bunu sa¤lamak için uygulanan
politikalar, negatif reel faiz, çok yüksek
bütçe aç›klar› ve para bas›lmas› suretiyle
piyasada anormal ölçüde artan likidite ile
sonuçland›. Negatif reel faiz, bol likidite ve
yüksek bütçe aç›¤› dengesi, ancak düflük
talep ve düflük enflasyon ile birlikte

oldu¤unda sürdürülebilir. Ekonomilerin
canlanmaya bafllamas› ile bu denge
sürdürülemez hale gelecek ve ekonomide
yeni dengeler oluflmaya bafllayacakt›r.

Yeni oluflacak dengeyi tahmin etmek uzun
vadeli yat›r›m kararlar› aç›s›ndan çok
önemlidir. Bugünkü dengelerin devam
edece¤i varsay›m› ile al›nacak uzun vadeli
yat›r›m kararlar›nda hayal k›r›kl›¤›na u¤rama
ihtimali yüksektir. fiimdi biraz, yeni
dengelerin ne olabilece¤ini tart›flal›m.

Dünya Merkez Bankalar› piyasaya sürmüfl
olduklar› paray› uzun süre piyasada
tutamazlar. Bu fazla paray› piyasadan geri
çekmek zorundalar. Aksi takdirde bu fazla
likidite enflasyonist bask› oluflturacakt›r.
Merkez Bankalar› çok k›sa zamanda
piyasaya yüksek miktarda para sürebilirler.
Ancak bu paray› geri çekmek çok uzun
süre alacakt›r. Merkez Bankalar›n›n fazla
likiditeyi piyasadan çekmek için
kullanabilece¤i çeflitli yöntemler olsa da en
etkili yöntem faizlerin art›r›lmas›d›r.

Dolay›s›yla, ekonomilerin canlanmaya
bafllamas› ile birlikte, enflasyonist olabilecek
fazla likiditeyi geri çekmek için Merkez
Bankalar› faizi art›rmaya bafllayacakt›r.
Merkez Bankalar›n›n faiz art›rmakta
direnmesi veya geciktirmesi halinde
enflasyonda h›zl› bir yükselifl yaflanabilir.
Di¤er taraftan, ülkelerin bütçe aç›klar›n›n
devaml› artmas› ve bütçe aç›klar›n›
borçlanma ile finanse etmesi de uzun
vadede sürdürülebilir durum de¤ildir.
Hükümetler, ekonomideki canlanma ile
birlikte bütçe aç›klar›n› azaltmak için önlem
almaya bafllayacaklard›r. Hükümetler Bütçe
aç›klar›n› 2010 y›l›nda azaltacaklar›n› zaten
taahhüt etmektedir.

Piyasadaki fazla likiditeyi çekme iste¤i,
faizlerin artmas›, bütçe aç›klar›n›n
azalt›lmaya bafllamas› ise canlanmaya
bafllayan ekonomileri yeniden yavafllatacak
ve zararlar› azalmaya bafllayan finansal
sistem üstünde yeniden bask› yapmaya
bafllayacakt›r.

Burada sorulmas› gereken soru, ülke merkez
bankalar› ve hükümetlerin ekonomilerin
canlanmas› ile birlikte almalar› gereken ve
kamuoyundan çok da destek bulmayacak
kararlar› zaman›nda alabilecekler mi? E¤er
zaman›nda bu kararlar› alamazlarsa
enflasyon canavar› yeniden hortlayabilir.
Bu kararlar zaman›nda al›n›rsa ekonomilerde

bafllayan hareketlenme yeniden
yavafllayabilir.

Geliflmifl ülke hükümetleri, ekonomide
resasyonun sona ermesi ile birlikte, finansal
sektörde denetimin s›k›laflt›r›laca¤›n›, vergi
cennetlerinin kald›r›lmas› yönünde tedbirler
alacaklar›n› söylüyorlar. Bu tür önlemler,
finansal sektörün kriz öncesinde oldu¤u
kadar yüksek kald›raç kullanamamalar› ve
dünyadaki sermaye hareketlerinde bir
azalma sonucunu do¤uracakt›r ki bu da
dünya ekonomisinin tekrar h›zl› büyüme
sürecine girmesi önündeki önemli bir
engeldir. E¤er, krizden sonra yeni krizler
olmas›n diye bu tür önlemler al›nacaksa,
bu önlemlerin maliyeti daha az büyüme
olacakt›r.

Sonuç olarak, bu krizin dibinin görülmüfl
olmas›na, ekonomide canlanma iflaretleri
olmas›na ra¤men, ekonomilerin h›zl›
büyüme sürecine girmesi çok kolay
olmayacakt›r. Belki de geçti¤imiz sekiz y›lda
ulafl›lan büyüme oranlar›na tekrar ulaflmak
mümkün olmayacakt›r. Bugüne kadar
söylenenler uygulan›rsa, bundan sonraki
büyüme oranlar› daha düflük seviyede ama
daha istikrarl› olacakt›r.

Türkiye aç›s›ndan durum yukar›da
yaz›lanlardan çok farkl› de¤il. Bu
geliflmelerin hepsi dünya ile birlikte
Türkiye’de de olacakt›r. Türkiye, kriz
öncesinde ve kriz sürecinde bankac›l›k
problemi yaflamam›fl olmas›na ra¤men,
maalesef dünya ile ayn› olumsuzluklar›
yaflamaktad›r. Mali sistemin güçlü olmas›
Türkiye’yi global olumsuz geliflmelerden
kurtaramad›, fakat büyüme sürecine
geçildi¤inde bunun faydalar›n› görererek,
bize benzer ülkelerden bir miktar daha fazla
büyüyebiliriz.
* Garanti Bankas› Ekonomik Araflt›rmalar Birim Müdürü

Krizden sonra ne olacak?

AB Komisyonu'nun may›s ay›nda yay›nlad›¤›
2009 Bahar Ekonomik Tahminler
Raporu'nda, ekonomik küçülmenin
Türkiye'ye faydal› yönünün cari aç›ktaki
iyileflme olaca¤› belirtilerek flu görüfllere yer
verildi: "Türkiye'de 2002 y›l›nda gayri safi
yurt içi has›lan›n yüzde 1'inden az olan cari
aç›¤›n 2008 y›l›nda yüzde 5,7'ye kadar
ç›kmas›n›n en önemli faktörlerinden birisi
emtia ve petrol fiyatlar›ndaki yükseliflti. ‹ç
talep ve ithalattaki düflüflle birlikte petrol
fiyatlar›ndaki gerilemeden kaynaklanan d›fl
ticaretteki olumlu fiyat floklar›, cari aç›¤›n
ve d›fl ticaret aç›¤›n›n daralmas›n›
beraberinde getirecektir. 2009 y›l›nda cari
aç›¤›n gayri safi yurt içi has›lan›n yüzde
1,8'ine inece¤ini tahmin ediyoruz. E¤er
daralma yönündeki riskler gerçekleflirse
Türkiye 2009'da hiç cari aç›k vermeyebilir."

Raporda, 2010'da tekrar büyümeye
bafllayacak Türkiye ekonomisinin, yüzde
2,8 cari aç›k verece¤i öngörüldü.

Enflasyon, Merkez Bankas› hedefinin
alt›nda kal›r
AB Komisyonu'nun ekonomik tahminler
raporunda, Türkiye'de enflasyonun bu y›l
yüzde 7,3 ve 2010'da yüzde 6,3'e inece¤i
tahmin edildi.

"Enflasyon 2009 y›l›nda (Merkez
Bankas›'n›n belirledi¤i) hedefin alt›na
gerileyecek. Enflasyonu düflmeye zorlayan
toplam talepteki daralma ve emtia
fiyatlar›ndaki düflüfl, (enflasyonu yükselmeye
zorlayan) dövizdeki hareketten bask›n
ç›kacakt›r. Bu nedenle 2009 y›l›nda
enflasyonun Merkez Bankas›'n›n yüzde 7,5
hedefinin biraz alt›na inmesini bekliyoruz"
denilen raporda, enflasyondaki düflüflün

2010 y›l›nda da sürece¤i ifade edildi.
Raporda, artan iflsizlik ve iflçilik ücretlerinin
sabit kalmas›n›n ifl gücü birim maliyetini
düflürece¤i ve yap›sal reformlar›
kolaylaflt›raca¤› kaydedildi.
AB'ye göre geçen y›l yüzde 9,4 düzeyine
bulunan iflsizlik oran›, bu y›l sonunda yüzde
13,1'e ulaflt›ktan sonra düflüfle geçerek
2010'da yüzde 12,9'a inecek.
Ekonomik daralma nedeniyle bu y›l bütçe
gelirlerinde hedefin alt›nda kalmas›
beklenen Türkiye'nin, gayri safi yurtiçi
has›las›n›n yüzde 4,6's› kadar bütçe aç›¤›
verece¤i belirtilen raporda, 2010 y›l›nda
bütçe aç›¤›n›n yüzde 4,1'e gerilemesinin
beklendi¤i ifade edildi.

AB'ye göre bu durumda Türkiye'nin geçen
y›l yüzde 39,4 olan kamu kesimi toplam
borcunun gayri safi yurtiçi has›laya oran›,
bu y›l yüzde 42,7 ve 2010'da yüzde 43,4'e
ulaflacak.
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Anadolu Sohbetleri

Yeni Teflvik Paketi

Türkiye’yi 4 bölgeye ay›ran 3 ayakl›
teflvik plan›na göre bölgesel,
sektörel ve büyük yat›r›mlardan
oluflan teflvik sisteminde, bat›dan
do¤uya tüm iller ve otomotivden
kimyaya tüm sektörler sistemde
yer al›yor.

Yüzde 20 olarak uygulanan kurumlar vergisi
büyük proje yat›r›mlar›nda ve bölgesel-
sektörel destek kapsam›nda yüzde farkl›
oranlarda uygulanacak. Yeni sistemde,
bölgesel geliflmifllik farkl›l›klar›n› azaltmak,
sektörel kümelenmeyi desteklemek, rekabet
gücünü art›racak teknoloji ve Ar-Ge içeri¤i
yüksek büyük ölçekli yat›r›mlara destek
olmak amaçlan›yor. Desteklenecek yat›r›m
konular›nda ekonomik ölçek kriterleri
özellikle öne ç›kar›lacak.
Ayr›ca yeni teflvik paketinde 6 ayl›¤›na 500
bin yeni iflçi al›nacak ve bunun maliyeti 2.5
milyar liray› bulacak.
Hazine Müsteflarl›¤›, Maliye Bakanl›¤› ve
Sanayi Bakanl›¤›’n›n beraber haz›rlad›¤›
yeni teflvik sisteminin ortaya koydu¤u
düzenle, Türkiye 4 bölgeye ayr›ld›.
Buna göre Amasya 3. Bölgede yer al›yor.

Amasya 3. Bölgede
Bölgesel ve sektörel teflvik sistemi bölgesel
ve sektörel bazda desteklenecek yat›r›m

konular› 2002 / 4720 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› ile belirlenen ‹statistiki Bölge Birimleri
S›n›fland›rmas› (‹BBS) - Düzey 2 esas al›narak
belirlendi. ‹BBS Düzey 2 seviyesindeki 26
alt bölge, Sosyo-Ekonomik Geliflmifllik
Endeksi (SEGE) kullan›lmak suretiyle
grupland›r›larak teflvikler aç›s›ndan 4 bölge
oluflturuldu.

Amasya’n›n da içinde bulundu¤u 3. bölgede
'emek yo¤un sektörler' özendirilecek.
Özellikle tar›m ve tar›ma dayal› imalat sanayi,
konfeksiyon, deri, plastik, kauçuk, metal
eflya sektörlerinin yan› s›ra turizm, sa¤l›k
ve e¤itim yat›r›mlar›da teflvik edilecek.

Amasya, Samsun, Tokat, Çorum’un
bulundu¤u 3.Bölge: A¤aç ve mantar
ürünleri imalat›, ahflap mobilya imalat›, ak›ll›
çok fonksiyonlu teknik tekstil, demir d›fl›
ana metal sanayi, bavul, el çantas› vb. ile
saraçl›k ve koflum tak›m› imalat› ve ayakkab›
imalat›, deri giyim eflyas› imalat›, e¤itim
hizmetleri (yetiflkinlerin e¤itilmesi ve di¤er
e¤itim faaliyetleri hariç), g›da ürünleri ve
içecek imalat› (ö¤ütülmüfl tah›l ürünleri,
niflasta, niflastal› ürünler ve haz›r hayvan
yemleri imalat› hariç), hayvanc›l›kla entegre
iflleme tesisleri yat›r›mlar›, giyim eflyas›
imalat›, ilaç /eczac›l›kta ve t›pta kullan›lan
kimyasal ve bitkisel kaynakl› ürünlerin
imalat›, ka¤›t ve ka¤›t ürünleri imalat›,

madencilik yat›r›mlar› (AKÇT kapsam›
ürünler hariç), B.Y.S. makine ve teçhizat
imalat›, B.Y.S. elektrikli makine ve cihazlar›
imalat›, metalik olmayan mineral ürünlerin
imalat›; sadece çimento,beton veya suni
tafltan inflaat amaçl› prefabrik yap›
elemanlar›, oteller (konaklama tesisleri),
sa¤l›k iflleri; hastane hizmetleri, t›p ve
diflçilikle ilgili uygulama faaliyetleri, so¤uk
hava deposu hizmetleri, serac›l›k, tah›l
ambarlama hizmetleri, tehlikeli at›k geri
kazan›m ve bertaraf tesisleri, t›bbi aletler
hassas ve optik aletler imalat› (saat hariç)

3’üncü bölgede yap›lacak büyük projelerde
yat›r›ma katk› oran› yüzde 50, kurumlar
vergisi indirimi yüzde 4, SSK primi iflveren
hissesi deste¤i 5 y›l olacak.

Kredi Garanti Deste¤i’nden KOB‹'ler
yararlanacak
Hazine deste¤iyle Kredi Garanti Kurumu’nca
kredinin yüzde 65’ine kefalet sa¤lanacak,
kredi riskinin yüzde 35’i ise bankalar
taraf›ndan üstlenilecek. Kredi garanti
kurumlar›na toplam ilk etapta 1 milyar TL
kaynak aktar›lacak. Bu kaynak en az 10
milyar Türk Liral›k krediye kefalet
sa¤lanmas›na imkan verecek. Kredi Garanti
Deste¤inden y›ll›k cirosu 25 milyon TL’nin
alt›nda ve en fazla 250 çal›flan› olan
iflletmeler yararlanacak. Bu iflletmelerde 30

Haziran 2008 tarihinden önceki iki y›l içinde
takibe düflmüfl borcu olmayan ve kamuya
vadesi geçmifl borcu bulunmayan iflletmeler
olmas› flart› aranacak. Kredi Garanti Fonu
desteklerinden yeni sa¤lanacak krediler
kadar ilave sa¤lanacak krediler ve mevcut
kredilerin yenilenen bölümlerinde
yararlan›lacak. Türk Liras› ya da döviz
cinsinden kredilere asgari 1 y›l azami 4 y›l
vadeye sahip kredilere destek verilecek.
Kanunun yasalaflmas›ndan sonra ç›kacak
Bakanlar Kurulu Karar›’n›n yay›mlanmas›n›
takiben iki y›l içinde kullan›lacak krediler
bu destekten yararlanacak.

Faiz deste¤inde üst limit AR-GE’de 300
Bin TL
Faiz Deste¤i’nde üst limitler Ar-Ge ve çevre
yat›r›mlar›nda 300 bin TL; di¤er yat›r›mlarda
500 bin TL olacak. Uygulama dönemi azami
5 y›l olacak faiz deste¤inde ekonominin
seyrine göre Hazineden sorumlu Bakan›n
faizlerde art›r›m/azaltma yetkisi bulunacak.
Kredinin, sabit yat›r›m tutar›n›n azami yüzde
70 oran›ndaki k›sm›na faiz deste¤i
uygulanacak.

Ayr›nt›l› listeler ve haberin detayları:
www.hazine.gov.tr internet sitesinde
'Mevzuat/Yat›r›m Teflvik Mevzuat›'
bölümünden görülebiliyor.

2020 ve sonras›nda Türkiye'yi dünyan›n
ilk 10 ülkesi aras›na sokacak bir yol haritas›.
Türkiye'nin gündemindeki elektrikli konular
nedeniyle, sinirlerin bir miktar gergin
oldu¤u bir dönemden geçildi¤inden, ifl
dünyas›, yeni teflvik sistemi çal›flmas› ile
ilgili görüfllerini tam olarak dile getirmek
istemiyor. Ancak, sohbetlerde vurgulanan
konu, aç›klanan paketin küresel krizin Türk
ekonomisine, reel sektöre etkilerini bertaraf
edecek bir özellikle tafl›mamas›. Ancak,
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an'›n
aç›klad›¤› yeni teflvik sisteminin k›sa vadede
reel sektörün ve KOB‹’lerin sorunlar›na
derman olamamas›, bu yeni yol haritas›n›n
Türk ekonomisi için bir gereklilik oldu¤u
gerçe¤ini gölgelememeli.
(...)

Hedef 2023 Türkiyesi
Yeni teflvik sistemi, her aç›dan,
Cumhuriyet'in 100. y›l›n›n kutlanaca¤› bir
döneme yönelik yol haritas› olma özelli¤i
tafl›yor. Türkiye, art›k hangi sektörlere

a¤›rl›k vererek kalk›nmas›n› sürdürece¤ini
netlefltirmekte. Ayr›ca, "il düzeyinde teflvik"
gibi da¤›n›k ve kaynaklar›n etkin
kullan›m›ndan uzak bir model yerine,
kümelenmeye a¤›rl›k veren ve bölgelere
hangi sektörlerinin geliflimine katk›
sa¤layacaklar›na yönelik misyon yükleyen
bir modelin istenen sonucu verece¤ine
inan›yorum.
Bununla birlikte, Denizli gibi, tekstilin
öteden beri kalbi olmufl bir ilin
yat›r›mc›lar›na, bundan sonra 3. ve 4. bölge
olarak, Do¤u ve Güney Do¤u Anadolu'ya
yat›r›mlar›n› kayd›rmalar› gerekti¤ini ifade
etmek, Ege tekstilcilerini ve ihracatç›lar›n›
üzmüfl gözüküyor. Somut olarak flunu
soruyorlar: "Biz yat›r›mlar› bu teflviklerle
3. ve 4. bölgeye kayd›rd›¤›m›zda, Ege'de
iflsizlik sorunu nas›l çözülecek ve yat›r›mlar›n
kayd›r›ld›¤› bölgelerde iflgücünü kalifiye
hale getirene kadar, daha verimli hale
getirene kadar, en az iki y›l verimlilik
kayb›m›z nas›l telafi edilecek?" K›sacas›,
ifl adamlar› mevcut yat›r›mlar›n

iyilefltirilmesi, gelifltirilmesi ve korunmas›
yönünde de bir aç›l›m bekliyorlar.

Enerji maliyetleri atlanm›fl
Türk ifladamlar› neden Türkiye'deki
yat›r›mlar›n› Ürdün, M›s›r gibi Nitelikli Sanayi
Bölgeleri'nin (Q‹Z) oldu¤u bölgelere
kayd›rd›lar; çünkü, bu bölgelerde enerji
teflviki dahil, pek çok teflvik söz konusu.
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an'›n
aç›klad›¤› pakette gördü¤üm en önemli
eksiklik, enerji maliyetleriyle ilgili bir
düzenleme olmamas›. Oysa, dünya
ekonomisi toparland›ktan sonra, anl›yoruz
ki, enerji fiyatlar› yine pahal› olacak. Bu
nedenle, enerji maliyetleri aç›s›ndan da bir
modelle iyi olurdu. Ama, kendi iç
dinamikleri ve özel sektör yat›r›mlar› ile,
Türkiye için yeni bir büyüme modeli
boyutunda, itibarl› bir paket oluflturulmufl.
Umar›m, Hazine'ye a¤›r bir yük getirmez.

* Referans Gazetesi Yazar›

Yeni Teflvikler 2023 Türkiyesi ‹çin

Kerem ALK‹N*

Baflbakan Erdo¤an'›n aç›klad›¤›
yeni teflvik sistemi, küresel kriz
odakl› bir çal›flma de¤il.
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Marka kent olmak için
ne yap›lmal›d›r?
Hasan Ali CESUR*

Tarih ve kültürün baflkenti
Amasya’n›n; turizm, sanayi, tar›m
ve e¤itim baflta olmak üzere yeralt›
ve yerüstü zenginliklerinden
yeterince istifade edememenin
yan› s›ra, bu zenginliklerini
yeterince Türkiye ve dünya
gündemine ve hizmetine de
tafl›yamad›¤› hepimizin
malumudur.

Bir çok alanda var olan tarihi ve kültürel
de¤erleri gün yüzüne ç›kar›p iflletemeyen
Amasya’m›z, ne yaz›k ki gerekli istihdam
alanlar›n› da  hizmete açamad›¤›ndan dolay›
sürekli göç vermek zorunda kalm›flt›r.
Hemflehrilerimiz bilgi, birikim ve
kazan›mlar›n› memleketimizin istifadesine
sunmak yerine, aile, efl, dost ve
akrabalar›ndan uzakta hayatlar›n›
sürdürmek zorunda b›rak›lm›flt›r. Oysa ki,
var olan de¤erleriyle göç almas› gereken
Amasya en az kendi nüfusunun 5 kat› kadar
göç vermifltir.

Bir an önce yerel ve genel idariciler, ifl
adamlar› ve sivil toplum kurulufllar› el ele
vermeli, bütün bu tarihi ve kültürel
donan›mlar›na ra¤men milli gelirden hak
etti¤i pay› alamayan ilimizin, bölgenin hatta
Türkiye ile dünyan›n y›ld›z› yapacak projeleri
konular›nda uzmanlara haz›rlat›p hayata
geçirmelidir. Tabii ki burada biz bunlar›
söylerken sadece yazan veya konuflan de¤il,
araflt›ran, projelendiren ve uygulayan olmak
isteriz. Çünkü, bu zamana kadar
memleketimizin geri kal›fl›ndaki en büyük
etkenlerden birisi de toplant›larda
konuflulanlar›n orada b›rak›l›p hayata
geçirilmemesine ba¤l›yoruz.

Burada ilimizin geri kal›fl›n›n nedenlerini
s›ralarken çözümlerini de sunmaya
çal›flaca¤›z.

Geri kalm›fll›¤›n nedenleri;
1- Tarihi ve kültürel varl›klar›n iyi
anlat›lamamas›.
2- Zaman›nda sanayi bölgelerinin
kurulmamas› ve ifllevsellik kazanamamas›.
3- Organik tar›ma gereken önemin
verilmemesi.
4- ‹hraç edilecek ürünlerin yeteri kadar
üretilmemesi ve ihracata uygun hale
getirilememesi.
5- Yeralt› kaynaklar›ndan yeteri kadar
istifade edilmemesi.
6- ‹fl adamlar›na ve yat›r›mc›lara yönelik
bölgeye yat›r›m yap›labilecek projelerinin
olmamas›.
7- Amasya’daki geliflmelerin yeteri kadar
ulusal medyada yer bulmamas›.

Geliflmemizi engelleyen baz› konular› ana
bafll›klar halinde sunarken, bunlar› nas›l
gelifltirip halk›m›z›n istifadesine sunar›z

flimdi de bu maddeleri s›ralayal›m.
‹flte Amasya ilimizi dünyada marka kent
yapacak projelerden baz›lar›;
1- Tarihi ve kültürel varl›klar› dünyaya
sunacak film, klip ve belgesellerin çekilmesi
için ünlü ses ve sinema sanatç›lar›n›n
Amasya’ya davet edilmesi.
2- Sanayi bölgelerinin hangi yat›r›ma elveriflli
oldu¤unu anlatacak gazete, internet siteleri,
katolog ve broflür gibi iletiflim araçlar›n›n
ifl adamlar›na ulaflt›r›lmas›.
3- Baflta Amasya olmak üzere
büyükflehirlerde çiftçilerimizin ürettikleri
meyve ve sebzeleri pazarlayacak meyve ve
sebze borsalar› ve hallerinin kurulmas›.
4- ‹hraç edilmeye elveriflli elma ile kiraz
baflta olmak üzere, mobilya, mermer gibi
ürünleri tan›tacak fuar ve festivallerin
düzenlemesi.
5- Bölgemizde bulanan kapl›ca sular›n›n
uluslararas› normlarda düzenlenerek sa¤l›k
kompleksi haline getirilmesi ve tan›t›m›n›n
yap›lmas›.
6- Teflvik kapsam›n›n ifl adamlar›na getirisi
ile bölgenin konumunu ve avantajlar›n›
anlatacak  uzmanlar›n yat›r›mc›lar› ziyaret
ederek bölgeye yat›r›m yapmalar›n› tavsiye
ve teflvik etmeleri.
7- Ulusal bas›nda ve televizyonlarda görev
yapan hemflehrilerimizi biraraya getirecek
bir  toplant› düzenleyerek kentin tan›t›lmas›
için destek istenilmesi.

Bütün bunlar› s›ralad›ktan sonra yerel ve
genel yöneticilerimiz bir an önce kentin
son envanterini ç›kartarak, yap›labilecek
yeni yat›r›mlar› bu do¤rultuda
de¤erlendirmeli ve yat›r›mc›lar›n dikkatine
sunmal›d›rlar. Bu projelerin hayata geçmesi
hiçte zor de¤il. Valilik ve Belediye Baflkanlar›
baflta olmak üzere, flehrin ileri gelenlerinden
medya temsilcileri, arkeolog, e¤itimci,
mimar, mühendis, hukukçu, çevre bilimcisi,
siyasetçi, sanatç›, sporcu, sivil toplum, ifl
adam›, meslek odalar› ve  bürokratlardan
oluflturulacak   ba¤›ms›z “gönüllü kent
dan›flma meclisi” üyeleriyle bizim
projelerimiz olmak üzere ilave olacak yeni
projelerin hayata geçirilmesi ile marka kent
Amasya için  büyük ad›mlar at›lmal›d›r. En
büyük eksi¤imiz olan tan›t›m sorunun
afl›lmas› için ö¤renci, sanatç›, sporcu gibi
ünlü insanlar Fahri Turizm Elçileri ilan
edilmeli, böylece ülkemizin ve dünyan›n
her yerinde tarihin baflkenti Amasya’m›z›n
ismi zikredilmelidir.

Marka Turizm Projesi’nde Amasya Bafl›
Çekiyor
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n geçti¤imiz
y›l, 14 ilin turizm gelirlerini art›rmak için
bafllatt›¤› Turizm’de Marka Kentler projesi
dahilinde Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay
, Konya, Kütahya, Manisa, Nevflehir, Kars,
Mardin, Sivas, fianl›urfa, ve Trabzon ile
birlikte Amasya da bulunuyor. fiehir
turizminin canland›r›lmas› için Paris, Londra,
Montreal ve Prag’›n örnek al›nd›¤› projede
Amasya markalaflma hareketi ve projeleriyle
bafl› çekiyor.

* www.ozlenenamasya.com Yazar›

Dünya genelinde yaflanan ekonomik kriz
her sektörü oldu¤u gibi turizm sektörünü
de yak›ndan ilgilendiriyor. Yap›lan
araflt›rmalar, sektörde faaliyet gösteren
kurumlar›n çal›flmalar› ve turizm örgütlerinin
2009'a iliflkin öngörüleri do¤rultusunda,
2009 y›l›n›n turizm trendlerinde önemli
de¤ifliklikler bekleniyor. Bu de¤iflikliklerin
bafl›nda ise iç turizme yönelik ilginin artacak
olmas› geliyor.
Uzmanlara göre ekonomik krizin turizm
e¤ilimlerine ilk yans›mas› tatilcilerin iç pazara
yönelmesi fleklinde olacak. Geçti¤imiz
günlerde Avustralya'n›n bafllatt›¤› ülke içi
turizmi canland›rmay› hedefleyen
''Ayr›lmayana Hayat Yok''' kampanyas›n›n
bir benzeri AB ülkeleri için de düflünülüyor.
Bunun gerçekleflmesi halinde 2009'da
dünyay› ''iç turizm'' modas›n›n saraca¤›
tahmin ediliyor.
Yaz›n›n devam› için:
http://www.euractiv.com.tr/turizm/link-
dossier/turkiyede-ic-turizmin-canlanmasina-
yonelik-oneriler-ve-ab-uygulamalarindan-
ornekler-000073

Avrupa Komisyonu Avrupa Turizminin
Sürdürülebilirli¤i ve Rekabet Edebilirli¤i ‹için
Bilgi A¤lar› Projesi ile, bilgiyi üretme ve
yayma girifliminde bulunacak aktörlerin
seferber edilmesi hususunda söz konusu
mercilerin (E¤itim kurumlar›, üniversiteler,
araflt›rma enstitüleri, kamu ve özel sektör
araflt›rma ve izleme kurulufllar›) dikkatini
mevcut veya ileride ortaya ç›kabilecek,
Avrupa turizminin sürdürülebilirli¤ini tehdit
edebilecek güçlüklere çekmek istemektedir.
Bu ba¤lamda yeni teknolojilerden de
faydalanmak suretiyle iyi ve kötü
uygulamalardan elde edilen derslerin ele
al›n›p incelenebilece¤i yeni platformlar
oluflturulmal› ya da mevcut platformun
güçlendirilmesi desteklenmelidir.

Son Baflvuru: 30.06.2009
Sözleflme Türü: Hibe
Toplam Ça¤r› Bütçesi: 1.000.000 Euro

Geçti¤imiz günlerde Hatay’a
atanan Amasya Valisi M.
Celalettin Lekesiz’e Tarihi Miras›n
Korunmas› dal›nda Y›l›n Valisi
Ödülü verildi.
Özel Kalem Dergisi taraf›ndan bu y›l ilk
defa düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri
Bahçeflehir Üniversitesi Befliktafl
kampüsünde yap›lan törenle 23 proje
sahibine verildi. Üniversite Profesörleri ile
Tarihi Kentler Birli¤i Kurucu Baflkan›, 2010
Avrupa Kültür Baflkent Projesi Baflkan›,
Mimarlar Odas› Baflkan›, Yerel Gündem

21 Program› Ulusal Koordinatörü gibi
flahsiyetlerden oluflan jüri heyetinin
projeleri de¤erlendirmeleri sonucunda
Amasya Valili¤i’nin Amasya fiehzadeler
Müzesi projesi ile Vali M. Celalettin
Lekesiz, tarihi miras›n korunmas›
kategorisinde "Y›l›n Valisi" ödülüne lay›k
görüldü.

Vali Lekesiz, ödülün sadece kendisine
de¤il tüm çal›flma arkadafllar›na ve
Amasyal›lara verildi¤ini belirtti.
Vali Lekesiz’in proje hakk›nda aç›klad›¤›
amaç ve bilgilere www.amasya.gov.tr
linkinden eriflilebilir.

Y›l›n Valisi Lekesiz

Türkiye'de ‹ç Turizmin Canlanmas›na Yönelik
Öneriler ve AB Uygulamalar›ndan Örnekler

Avrupa Turizminin Sürdürülebilirli¤i
ve Rekabet Edebilirli¤i ‹çin Bilgi A¤lar›

Turizm Konusunda Önerilen Haberler:
- Turizmde altyap›, planlama ve yat›r›m
sorunlar›; çözüm önerileri ve Avrupa
ülkelerinde durum
- Turizmde yeni trendler: Türkiye ve
AB'nin bak›fl›
- Türkiye-Rusya Polonya-Ukrayna turizm
iliflkisi ve AB perspektifi
- ‹skandinavlar›n turizm tercihinde Türkiye
ilk s›ralarda
- Ekonomik kriz, Avrupal› turistleri "son
dakikac›" yapt›
- Sunday Times: "Türkiye turizm
patlamas› yafl›yor, Yunanistan zorda"
- OTI Holding 2009 hedefleriyle Türk
turizmine ümit veriyor
- Viktor Bostinaru: "Karadeniz Birli¤i
Avrupa için yaflamsal öneme sahip"

Ve daha baflka güncel haberler için:
http://www.euractiv.com.tr/turizm

Detayl› bilgi için:
http://www.trabzonab.net/index.php?op
tion=com_content&task=view&id=228&I
temid=50
Hibe rehberi için:
http://www.projeler.meb.gov.tr
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Anadolu Sohbetleri

Amasya’da Gerekli Tar›m Önlemleri

Tar›m Strateji Plan› çerçevesinde

Amasya tar›m›n› gelifltirmek, tar›m

kesiminin yaflam standartlar›n›

yükseltmek, planlanabilir bir tar›m

sektörünü oluflturmak amac›yla

Amasya Valili¤i deste¤i ile Gazi

Osman Pafla Üniversitesi (GOPÜ)

Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Yaflar

Akça’n›n haz›rlad›¤› planlama 9

ana stratejik amaca dayan›yor.

Avrupa Birli¤i’nde tar›m alan›ndaki son

geliflmeler ve tart›flmalar; Türkiye’nin Tar›m

alan›nda AB’deki Yeri; AB Uyum Sürecinde

Türkiye’nin Tar›m Politikas› ve Eksikleri;

Türkiye’nin korkusu: “‹thalatç› konumuna

düflme tehlikesi”; Stratejik Belgeler; Çözüm

Önerileri ve Yap›lmas› Gerekenlerden

haberdar olmak için afla¤›daki linkten bu

yaz›y› okuman›z› öneririz:

http://www.euractiv.com.tr/ticaret-ve-

sanayi/link-dossier/avrupa-birligi-ve-turkiye-

tarim-politikalarinda-son-durum

Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›¤›,

tar›msal alanda faaliyet gösteren

firma ve kurulufllar ile tar›m

sektörüne uygulanan desteklerin,

sektördeki ulusal ve uluslararas›

fuarlar›n da yer alaca¤› ''Tar›m

Sektörü Rehberi'' haz›rl›yor.

‹ki ana bölümden oluflacak rehberin birinci
bölümünde Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›¤›'n›n
destek ve projeleri, bu desteklerden
yararlanma koflullar› hakk›nda bilgi verilecek.
‹kinci bölümde ise, tar›m sektöründe faaliyet

gösteren firmalar›n iletiflim bilgileri yer
alacak.

Ayr›ca rehberde yurtiçi ve yurtd›fl›nda
düzenlenen ulusal ve uluslararas› tar›m
fuarlar›n›n takvimlerine de yer verilecek.
AB ülkelerinde de benzerleri bulunan rehber
bas›l› olarak yay›mlanacak, ayr›ca CD ve
internet ortam›nda da kullan›c›lara
sunulacak.

Detayl› bilgi için:
http://www.euractiv.com.tr/ticaret-ve-
sanayi/article/tarm-sektoru-icin-rehber-
hazirlaniyor-005279

Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i

(ABGS) taraf›ndan, ''AB ve Türkiye

aras›nda Sivil Toplum Diyalo¤unun

Gelifltirilmesi-II'' projesi

kapsam›nda, tar›m ve bal›kç›l›k ile

kültür-sanat konular›nda toplam

4.2 milyon Euro hibe ça¤r›s›na

ç›k›ld›.

''Tar›m ve bal›kç›l›k'' alan›nda faaliyet
gösteren sivil toplum kurulufllar›,
üniversiteler, belediyeler, mesleki örgütler,
ziraat ve ticaret odalar›, borsalar, üretici
birlikleri, ihracatç› birlikleri ve ‹l Özel ‹dareleri
proje haz›rlayarak, üye ülkelerden en az bir
yabanc› ortakla birlikte hibe baflvurusunda
bulunabilecek. Ayn› flekilde ''kültür-sanat''
konusunda da bu alanda faaliyet gösteren
sivil toplum kurulufllar›, üniversiteler ve

belediyeler yabanc› bir ortakla birlikte hibe
baflvurusu yapabilecek. Proje; Türk tarihi
ve kültürü de dahil, Türkiye'nin AB içerisinde
daha iyi bilinmesini ve anlafl›lmas›n›, böylece
gelecekte genifllemeye iliflkin f›rsatlar›n daha
fazla fark›nda olunmas›n› hedefliyor. Ayr›ca
di¤er bir hedef aras›nda, AB'nin temel ald›¤›
de¤erler, iflleyifli ve politikalar› da dahil
olmak üzere Birli¤in, Türkiye içerisinde
bilinmesini ve anlafl›lmas› yer al›yor.

Kültür-sanat alan›ndaki minimum hibe
miktar› 10 bin Euro, maksimum hibe miktar›
150 bin Euro olurken, tar›m ve bal›kç›l›ktaki
ayn› oranlar 50 bin Euro ile 175 bin Euro
aras› olarak belirlendi. Tar›m ve bal›kç›l›k
alan›ndaki hibe proje için, organik tar›m,
çiftlik ve arazi yönetimi, k›rsal geliflim
teflebbüsleri, üretici örgütleri için pazarlama
kanallar›, besin zincirinde izlenebilirlik, üretici
örgütlerinin çal›flmas› ve rolü gibi konular
örnek olarak gösterilebiliyor.

Haz›rlanan ‹l Tar›m Strateji Plan›; kaynaklar›n
etkin kullan›m› ilkesi çerçevesinde
ekonomik, sosyal, çevresel ve uluslararas›
geliflmeler boyutunu bütün olarak ele alan
örgütlü, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir
bir tar›m sektörünün oluflturulmas›n›
amaçl›yor, sektörün kalk›nma, hedef ve
stratejileri do¤rultusunda gelifltirilmesini
sa¤lamay› hedefliyor.

Ana stratejik amaçlar flöyle:
- Tar›m teflkilatlar›nda görevli teknik
personelin ve hedef kitlenin teknolojik
konularda kendilerini yenilemelerine ve
gelifltirmelerine olanak sa¤lamak; girdi
seçimi ve yönetiminde rekabet üstünlü¤ü
oluflturmak,
- Verimlilik, kalite ve pazarlama konular›nda
bilgi, beceri ve deneyimlerini art›rmak; çevre
bilinci, giriflimcilik ve profesyonellik ruhunu
gelifltirmek; marka bilincini oluflturmak
amac›yla yaflam boyu e¤itimler sa¤lamak,
- Çiftçilerin sa¤l›kl› ve yaflam kalitesi yüksek
bir hayat sürmelerine olanak sa¤lamak,
- K›rsal altyap› ve sosyoekonomik yönden
ilçeler aras› geliflmifllik farkl›l›klar›n azalt›lmas›
ve k›rsalda yaflam koflullar›n› ilgilendiren
altyap› göstergelerinin iyilefltirilmesi amac›yla
yürütülen çal›flmalara h›z vermek,
- Rekabet gücü yüksek, verimli, kaliteli,
sertifikal› ve planl› bir bitkisel üretim
modeline geçilmesi,

- Verimli, kaliteli, rekabet gücü yüksek,
sertifikal› ve planl› bir hayvansal üretim
modeline geçilmesi,
- ‹yi tar›m uygulamalar› ve organik tar›m›n
gelifltirilmesi amac›yla gerekli altyap›
oluflturulmas›. Su ve toprak kaynaklar›nda
kirlilik faktörleri ve kirlili¤e neden olan
kaynaklar›n belirlenip, kirlili¤i önleyecek
tedbirler al›nmas› ve Yeflil›rmak Su Kirlili¤i
Yönetim Birli¤ini oluflturulmas›,
- Toprak verimlili¤i ve arazi kullan›m
etkinli¤inin art›r›lmas›, tar›m arazilerinin
amaç d›fl› kullan›m›n›n önlenmesi, erozyonla
mücadele edilerek topraklar›n korunmas›
ve modern sulama yöntemlerine geçilerek
su kaynaklar› daha etkin ve verimli
kullan›lmas›.
- Tar›msal mamullerde en az AB
normlar›nda sa¤l›kl› üretim ve g›da güvenli¤i
sa¤lanmas›.

Hayvanc›l›k:
Tar›m ‹l Müdürülü¤ü, Proje ve ‹statistik
fiubesi, hayvanc›l›k desteklemeleri ile ilgi
tebli¤ler hakk›nda bilgilendirme yap›yor.

Destek almak için gereken ifllemler:
Destekleme baflvurusunda bulunacak
dam›zl›k s›¤›r yetifltiricili¤i yapacak tüzel
kifliliklerin, asgari 5 bafl kültür veya melez
hayvan›n olmas›, çiftçi örgütlerine (dam›zl›k
yetifltiricileri birli¤i, süt üreticileri birli¤i vb.)

üye olmas›, suni tohumlamadan o y›l içinde
en az bir buza¤›s›n›n olmas› ve Türkvet
tescil sistemine ve e-›slah program›na kay›tl›
olmas› flartlar› ile ferdi veya birlik olarak
müracaat edilebiliyor.
Ayr›ca hayvanc›l›¤›n en büyük problemi
iflletmelerin küçük olmas›ndan dolay› verimli
olmamamas›. Dam›zl›k Koyun ve Keçi
Yetifltiricileri Birli¤inin kurulmas› gerekiyor.

Amasya ilinin tar›msal sorunlar›nin
tesbitinden sonra, tesbitler üzerinden
çözümlerin tart›fl›ld›¤› Tar›m Platformu
toplant›lar› yap›l›yor. Bu toplant›lar Amasya
için son derece verimli geçiyor. Amasya
tar›m›n›n gelece¤ine güven duymak
gerekiyor.

Kaynaklar: Tar›m ‹l Müdürülü¤ü

http://www.amasyatarim.gov.tr

Tar›m Sektörü ‹çin Rehber Haz›rlan›yor

AB ve Türkiye Tar›m Politikalar›nda Son Durum

Organik Tar›m Deste¤i
Dekar Bafl›na 18 TL'ye Çekildi

Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’n›n, “Organik
Tar›m ve ‹yi Tar›m Uygulamalar›
Destekleme Ödemesi Yap›lmas›na Dair
Tebli¤” ile geçti¤imiz flubat ay›nda,
organik tar›m ve iyi tar›m uygulamalar›yla
ilgili çiftçilere yap›lacak destekleme
ödemesi, “2009 Y›l› Bütçesinden Yap›lacak
Desteklemelerin Birim Fiyatlar›ndan Yüzde
10 Kesinti Yap›lmas› Hakk›nda Bakanlar
Kurulu Karar›”na dayan›larak dekar bafl›na
20 TL’den 18 TL’ye düflürüldü.
Buna göre, organik tar›m deste¤i (OTD)
ödemesi, Organik Tar›m Yönetmeli¤ine
göre y›l› içerisinde organik tar›m yapan
ve ÇKS’de 2008 üretim sezonu ile OTB‹S
icmalinde kay›tl› olan, OTD uygulamalar›
ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre
baflvuru yapan çiftçilere yap›lacak. ‹yi tar›m

uygulamalar› deste¤i (‹TUD) ödemesi, ‹TU
Yönetmeli¤ine göre bireysel veya grup
halinde iyi tar›m uygulamalar› faaliyetinde
bulunan ve ÇKS’de 2008 üretim
sezonunda kay›tl› olan, bu Tebli¤de ‹TUD
uygulamalar› ile ilgili belirtilen usul ve
esaslara göre baflvuru yapan çiftçilere
yap›lacak.

STK’lara 4.2 milyon Euro Hibe
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‹fladamlar› Hayvanc›l›¤› Masaya Yat›rd›

Besicilikte çözüm yollar›n›n;
ortakl›k kültürünü gelifltirmek,
hayvan hareketlerini kay›t alt›na
almak, güvenli ticaret ve
üniversiteyle iflbirli¤ini gelifltirmek
oldu¤u belirtildi.

Yeflil›rmak Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i
(YES‹AD), Suluova Sanayici ve ‹fladamlar›
Derne¤i (SUS‹AD), Merzifon Sanayici ve
‹fladamlar› Derne¤i (MES‹AD), 3 ayda bir
biraraya gelerek Amasya’da hayvanc›l›¤›n
nas›l gelifltirilece¤i konulu ortak ak›l
toplant›lar› düzenliyor.
“Amasya’da Besi Hayvanc›l›¤› Gelifltirme
Potansiyeli” konulu ortak ak›l toplant›s›nda,
Amasya ve ilçelerindeki besi hayvanc›l›¤›n›
bekleyen tehditler ve çözüm önerileri
tart›fl›ld›.

Besicilerin sorunlar›na çözümler
Kat›l›mc›lar, besicilerin sorunlar›n›n çözüm
yollar› konusunda; bilinçli besi yapma,
ortakl›k kültürünün gelifltirilmesi, hayvan
hareketlerini kay›t alt›na alma, güvenli

ticaret, üniversitelerle iflbirli¤i, iflletme
ölçeklerinin büyütülmesi gibi konularda
birleflti. Besicilikle alakal› ilk düzenlenen
toplant›da kat›l›mc›lar; besicili¤in geliflmesini
engelleyen tehditler, Amasya'da
hayvanc›l›¤›n geliflme f›rsatlar›, hayvanc›l›¤›
gelifltirmek için çözüm ve önerileri bir liste
haline getirerek, kat›l›mc›lara da¤›tt›lar ve
bunlar›n üzerinden ortak ak›l yürütüldü.

Amasya Valisi M. Celalettin Lekesiz;
Amasya'y› dünya ile entegre etmek için
çal›flt›klar›n› ifade ederek, her zaman
çal›flmadan yana oldu¤unu, ak›l ile çal›flmak
gerekti¤ini belirtti. Lekesiz, "Ortakl›k kültürü
meselenin can noktas›d›r, 5 ya da 15 tane
büyük bafl hayvan ile besicilik yapmak
çoktan geçti. Dünya standartlar›nda mal
ve hizmet üretmezsek rekabet
üstünlü¤ümüzü kaybederiz. Yapt›¤›m›z iflte
iddial› olmal›y›z, profesyonel yapmal›y›z"
dedi. Vali, Suluova'da yap›m› süren Organize
Besi Bölgesinde kurulacak iflletmelerin en
az 500 bafl olmas› gerekti¤ini de sözlerine
ekledi.

AK Parti Amasya Milletmekili Avni Erdemir;
"Besicilerin dertlerinin derman› kendi
içlerinde, bugün burada sistemli çözüm
yollar› bulundu, al›flkanl›klar›m›zdan
vazgeçerek fikir içerisinde çal›flmal›y›z" dedi.
Art›k gelenek göreneklerle tar›m ve
hayvanc›¤›n yap›lamayaca¤›na dikkat çeken
Dünya Gazetesi yazar› Dr. Rüfltü Bozkurt
ise, ortakl›k kültürü olmadan insan ve
sermayenin bofla gidece¤ini ifade etti.
Bozkurt, "Besilerimizin büyük bir k›sm›n›n
bulundu¤u Suluova'da; fieker Fabrikas› ve
Pan- etin bulunmas›, iklim durumu, lojistik
avantaj hepsi mevcut, bunlar›n
de¤erlendirilmesi laz›m. Besicilerimiz ve
çal›flan personelleri e¤itilmeli, pazarlama
çok iyi yap›lmal›, ortakl›k faliyetleri
gelifltirilerek küçük ölçekli besicilik d›fl›nda
büyük ölçekli iflletmeler kurulmal›" dedi.

"‹yi bir projeyi destekleyecek paray›
bulmak kolay "
Tokat Gazi Osman Pafla Üniversitesi ö¤retim
üyesi Prof. Dr. Yaflar Akça para alman›n

art›k çok kolay oldu¤unu ve iyi proje yapan
herkesin kolay bir flekilde projesini
destekleyecek paray› bulabilece¤ini dile
getirdi. Akça; "Elimizin alt›ndaki kaynaklar›
etkin bir flekilde kullanmal›y›z, planl› bir
flekilde ifl yapmak gerekir, hayvan hareketleri
kay›t alt›na al›nmal›, Amasya ve ilçelerinde
hayvanc›l›kla alakal› bütün f›rsatlar mevcut.
bunlar de¤erlendirilmeli, burada en büyük
görev besici esnaf›m›za düflüyor.
Besicilerimiz biraraya gelerek büyük
iflletmeler kurmal›, insanlar bir birine
güvenmeli" dedi.

Toplant›da Çözümlere Geçildi
Karadeniz Sanayici ve ‹fladamlar› Dernekleri
Federasyonu (KAS‹F), yine YES‹AD, SUS‹AD
ve Dünya Gazetesi ile birlikte ikinci ortak
ak›l toplant›s›nda da, “Amasya Hayvanc›l›k
Sektörü”nü ele ald›. Sanayici ve ifladamlar›,
ildeki akademisyenler, bürokratlar, konunun
uzmanlar› ve sivil toplum örgütü temsilcileri
ve çiftçilerle birlikte hayvanc›l›k sektörü
masaya yat›r›ld›.
Toplant›da hayvanc›l›¤› gelifltirmek için
öncelikli olarak iflletme sahiplerinin ve
çal›flanlar›n›n e¤itilmesi, bilinçlendirilmesi,
pazarlama örgütlerinin gelifltirilmesi,
iflletmelere uygun maliyetli, kullan›m› kolay
kredilerin verilmesi ve ortakl›klar›n
gelifltirilmesi gibi tedbirler al›nmas› gerekti¤i
kararlaflt›r›ld›.

KAS‹F Genel Sekreteri Yaflar B›y›kl›,
havyac›l›kta Amasya'n›n ülkenin önemli
merkezlerinden biri oldu¤una dikkat çekti.
B›y›kl›, bölgedeki hayvanc›l›¤›n gelifltirilmesi
için Suluova Organize Besi Hayvanc›l›k
Bölgesi'nin k›sa sürede tamamlanmas›
gerekti¤ini vurgulad›.

Dünya Gazetesi Yazar› Dr. Rüfltü Bozkurt'un
yönetti¤i toplant›da düflüncelerini bildiren
Suluova Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan›
Ethem Kodoman, hayvanc›l›k için gerekli
ihtiyaçlar›n uygun yönetim flartlar› alt›nda
karfl›lanabilece¤ini bildirdi.

Kodoman, Ziraat Bankas›'n›n verdi¤i kredi
faizinin kendilerine yüzde 17'ye mal

oldu¤unu, bunun da hayvanc›l›¤›n
geliflmesine engel oldu¤unu anlatt›.

SUS‹AD Baflkan› Ahmet Korkmaz ise,
bölgenin Türkiye flartlar›na göre önemli
avantajlar› oldu¤unu ancak bunlar›n tar›m
ve hayvanc›l›k sektöründe yanl›fl
uyguland›¤›na de¤indi.

Bölgedeki hayvanc›l›k potansiyelinin çok iyi
analiz edilmesi gerekti¤ini belirten Amasya
Valisi Celalettin Lekesiz, "Gelece¤i
flekillendirme konusunda kendimize
inanmam›z gerekiyor. E¤er kendimize
inanc›m›z› yitirirsek önümüze gelen f›rsatlar›
de¤erlendiremeyiz. Fersu örne¤ini zihni
at›lganl›¤›m›z› ve zihni giriflimcili¤imizi
engelleyen bir hat›ra olarak hep canl›
tutarsak, burada insanlar›n yeni at›l›m
yapmas› güçleflir. Potansiyelimizi
de¤erlendirmemiz mümkün olmaz."
fleklinde konufltu.

Amasya Tar›mda Avantajl›
Toplant›da ildeki hayvanc›l›¤›n geliflmesi
için hayvanc›l›kta deneyimli aktörlerin, insan
kayna¤›n›n olmas›, uygun topra¤›n varl›¤›,
fleker fabrikalar›n›n varl›¤›, iklimin
uygunlu¤u, lojistik avantaj, yem ve un
fabrikalar›nın varl›¤›n›n f›rsat oldu¤unu
kanaatine var›ld›.
E¤itimli, bilinçli çiftçinin ve insan kayna¤›n›n
azl›¤›, küçük iflletmelerin çoklu¤u ve
küçüklerin kaynak sorunu, ortak çal›flma
kültürünün zay›fl›¤›, kredilere ulaflma
zorlu¤u ve kredi faizleri oranlar›n›n
yüksekli¤i ve pazarlama faaliyetlerinin
yetersizli¤i gibi faktörler ise sektörün
önündeki tehlikeler olarak görüldü.

Yüzde 75’i AB fonlar›ndan karfl›lanacak

projeye önümüzdeki aylarda bafllanacak.

Yeflil›rmak Havzas› Kalk›nma Birli¤i (YHKB)

Baflkan› Amasya Valisi M. Celalettin Lekesiz,

bölgenin havza aç›s›ndan çok önemli bir

potansiyele sahip oldu¤unu, Yeflil›rmak’›n

kirlilik etkenlerinden ar›nd›r›lmas›n›n büyük

önem arz etti¤ini belirtti.

Vali Lekesiz, Karadeniz Öncelikli Kirlilik

Kaynaklar›n› Düzeltmek ‹çin Yat›r›m

Kolayl›¤›'n›n (DABLAS), Avrupa Komisyonu

öncülü¤ünde Tuna Nehri ve Karadeniz

havzalar›nda su kaynaklar›n›n ve

ekosistemlerinin korunmas› ve sürdürülebilir

kullan›m› amac›yla 2001 y›l›nda kurulmufl

bir uluslararas› görev gücü oldu¤unu

an›msatarak, bu kuruluflun 2001 y›l›ndan

bu yana ilgili bölgede yürüttü¤ü çal›flmalar

hakk›nda kat›l›mc›lara bilgi verdi.

Su ve at›k su konusundaki altyap› projelerini
gerçeklefltiren kuruluflun birçok konuda
aktif rol oynad›¤›n› belirten Lekesiz, söz
konusu kuruluflun su ile ilgili altyap›
inflaatlar›n›n uygulanmalar› amac›yla gerekli
finansman temini için ilgili finans
enstrümanlar›n› biraraya getirerek,
yat›r›mlar›n gerçekleflmesi yolunda Avrupa
Komisyonu'ndan fon almas›n› sa¤lad›¤›n›
söyledi. AB-‹PA kapsam›nda proje
maliyetinin %75’i fonlardan, kalan %25'lik
k›sm› ise yerel ve merkezi yönetimlerden
karfl›lanacak.

YHKB kapsam›nda Yeflil›rmak'›n do¤du¤u
yer olan Sivas Köse Da¤›'n›n kuzeyinden
denize döküldü¤ü yer olan Samsun'un
Çarflamba ilçesine kadarki 519 kilometrelik
havzada bir Entegre Su Kaynaklar› Yönetim
Plan›'n›n ç›kar›laca¤›n› ifade eden Lekesiz,
"Yeflil›rmak Havzas› Entegre Su Kaynaklar›
Yönetim Plan› Türkiye'de ilk olacak bir

pland›r. Plan, Yeflil›rmak Havzas› Geliflim

Projesi (YHGP) Bölgesel Geliflme Ana Plan›'n›

destekleyici mahiyettedir. Yeflil›rmak

boyunca havzada yeralt› ve yerüstü su

kaynaklar›n›n sürdürülebilirli¤ini sa¤layacak,

35 y›ll›k perspektifi ele alan bir plan olacakt›r.

Plan ile Yeflil›rmak Havzas›'nda yeralt› ve

yerüstü mevcut su kaynaklar› kalite ve

miktar olarak modellenecektir. Planda

gelecekte suyun kullan›m› ile ilgili senaryolar

haz›rlanacakt›r. Plan kapsam›nda; tar›msal,

endüstriyel, sosyal amaçl› olmak üzere k›rsal

kalk›nma amaçl› sulama ve drenaj ihtiyac›,

hidroelektrik santral ihtiyac›, yerleflim

yerlerinin içme ve kullanma su ihtiyac›,

endüstriyel su kullan›m ihtiyac›, rekreasyonel

ve sosyal kullan›mlar için su ihtiyaçlar› göz

önüne al›nacakt›r. Erozyon ve taflk›n

kontrolü de bu plan›n içinde yer alacakt›r''

dedi.

Kaynak: www.amasya.gov.tr

AB DABLAS Yeflil›rmak Havzas›n› Kurtar›yor

Tuna Nehri ve Karadeniz’de su ve
suyla ba¤lant›l› ekosistemlerin
korunmas› amac›yla 2001 y›l›
Kas›m ay›nda kurulan DABLAS’›n,
Yeflil›rmak Havzas›nda ve Amasya
ilinde yürüttü¤ü projenin master
plan› tamamland›.
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Anadolu Sohbetleri

Yeflil›rmak Havzas› Kalk›nma Birli¤i ve Çal›flmalar›

Yelgin MESC‹*

Anadolu Sohbetleri Gazetesi’nin de¤erli

okuyucular›;

Sizlere sürdürülebilir kalk›nma amac›yla

Amasya Valili¤i’nin giriflimleriyle 1996 y›l›nda

çal›flmalar›na bafllanan, Türkiye’ye model

yap›lanma olan, Türkiye’nin kalk›nm›fll›k

çizgisinin alt›nda kalan Yeflil›rmak

Havzas›’n›n topyekün planl› bir kalk›nma

çizgisine ulaflt›r›lmas› hedeflenerek

haz›rlanm›fl, ilk yerel-bölgesel kalk›nma

modeli ve ülkemizde havza baz›nda kurulan

ilk Hizmet Birli¤i; Yeflil›rmak Havzas›

Kalk›nma Birli¤i’nin (YHKB) bölge için yapt›¤›

çal›flmalar› k›saca anlatmak istiyorum.

Sürdürülebilir kalk›nma; “Gelecek neslin

yaflam haklar›na dokunmadan bugünün

kalk›nmas›n›n sa¤lanmas›”d›r. Havza

yönetimi ise; “Bir su toplama havzas›nda,

ekolojinin temel esaslar› dikkate al›narak,

toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik

kalk›nmas›n› sa¤layacak flekilde do¤al

kaynaklar›n sürdürülebilir kullan›m›n›n

planlanmas›, gelifltirilmesi ve yönetilmesi’’

olarak tan›mlanmaktad›r. Bu tan›m, havza

yönetimine ayn› zamanda, havza

toplumunun kalk›nd›r›lmas› ile efl bir anlam

yüklemektedir.

Su, temelde san›lan›n aksine sonu olmayan

bir kaynak de¤ildir ve insan yaflam›n›n da

vazgeçilmez unsurlar›ndand›r. Bu nedenle

su kaynaklar› üzerinde yap›lacak her

müdahalenin sürdürülebilir olmas›, koruma-

kullanma ilkeleri do¤rultusunda ak›lc›

politikalar içermesi çok net bir gerekliliktir.

Kat›l›m süreci içinde oldu¤umuz Avrupa

Birli¤i (AB), Aral›k 2000 tarihinde yay›nlanan

Su Çerçeve Direktifi ile su kaynaklar› yönetim

ve de¤erlendirmelerinde havza bazl›

yönetim planlar›n› benimsedi¤ini ilan

etmifltir.

Türkiye yüzölçümünün yaklafl›k %5’i

büyüklü¤ünde olan ve 519 km uzunlu¤a

sahip bulunan Yeflil›rmak Havzas›, ülke

genelinde yüzölçümü aç›s›ndan 25 akarsu

havzas› aras›nda 3’üncü s›rada

bulunmaktad›r. Tar›m›n önemli bir geçim

kayna¤› oldu¤u bu havzada, Yeflil›rmak

Nehri’nin ak› rejimi düzensizli¤inden dolay›

meydana gelen taflk›nlar, erozyon, evsel ve

endüstriyel at›klar önemli sorunlar

oluflturmakta ve ›slah›na gereksinim

duyulmaktad›r.

Bölgelerin sahip oldu¤u geliflme dinamikleri

çerçevesinde ekonomik ve sosyal

kalk›nmas›n› sa¤layabilmesi, yerel kalk›nma

için ayr›lan kaynaklar›n etkin flekilde

kullan›labilmesi bölgelerdeki kurumsal

kapasiteyle yak›n bir iliflki içindedir.

Birli¤in Kuruluflu ve Yapt›¤› Çal›flmalar

90’l› y›llar›n ikinci yar›s›nda sürdürülebilir

kalk›nma ilkeleri çerçevesinde bölgesel

kalk›nman›n sa¤lanmas›, kültür ve tabiat

varl›klar›n›n korunup gelecek nesillere

aktar›labilmesi için; çeflitli kurulufllar›n bir

merkezden koordine edilerek, sorunlar›n

çözümlenebilmesi amac›yla bölgede ortak

proje yürütülmesi zorunlu hale gelmifl ve

“Yeflil›rmak Havza Geliflim Projesi (YHGP)”

ortaya ç›km›flt›r. Projenin tek bir merkezden

koordine edilmesi amac›yla, havzada yer

alan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat ‹l

Özel ‹dareleri’nin kat›l›m› ile 1997 y›l›nda

Yeflil›rmak Havzas› Kalk›nma Birli¤i (YHKB)

kurulmufltur. Birlik; 5355 say›l› M‹B

Kanunu’nun ilgili maddelerine göre teflekkül

etmifl, tüzel kiflili¤i haiz bir kamu

kurulufludur. Birlik meclisinde Amasya,

Çorum, Samsun ve Tokat il Valileri ve her

ilin ‹l Genel Meclisi üyelerinden ikifler temsilci

yer almaktad›r. Birlik merkezi Amasya olup,

Baflkan› Amasya Valisi Say›n Mehmet

Celalettin Lekesiz’dir. Birlik, kuruldu¤u

günden bu yana bölgemizin kalk›nmas›

yönünde, tüzü¤ündeki hükümler

do¤rultusunda önemli çal›flmalara imza

atm›flt›r.

Bunlardan en önemlisi 2006-2023 dönemini

kapsayan; “Türkiye'nin Karadeniz'e aç›lan

kap›s› olmufl, yaflam kalitesini yükseltmifl,

çevreye duyarl›, rekabetçi, h›zla geliflen

bölge” vizyonuna sahip olan “Yeflil›rmak

Havza Geliflim Projesi Bölgesel Geliflme Ana

Plan›”’n›n bölgemize kazand›r›lm›fl

olmas›d›r. Bu plan, ortak çal›flma kültürünü

bölgemizde oluflturan baflta YHKB, yeni

kurulan Orta Karadeniz Kalk›nma Ajans› ve

tüm bölgemiz kurum ve kurulufllar› için

Bölgesel Kalk›nman›n yol haritas›d›r.

Kalk›nma Birli¤i, sa¤l›kl› veriye ulafl›labilmesi

amac›yla 1999 y›l›nda Co¤rafi Bilgi Sistemi

(CBS) altyap›s›n› kurmufl, kuruluflundan bu

yana güncellemeleri yaparak gerek veri

gerekse donan›m olarak, Türkiye’nin en

genifl kapsaml› CBS’ni oluflturmufl ve

www.yesilirmak.org.tr sitesinde kullan›ma

sunmufltur. Birli¤imiz, bölgesel niteli¤i ve

yerel bir yönetim birli¤i olmas› nedeniyle

AB taraf›ndan son derece cazip bulunmufl,

DPT taraf›ndan özellikle yönetim aç›s›ndan

di¤er DÜZEY 2 bölgelerine model olarak

gösterilmifl ve Kalk›nma Ajanslar› Yasas›’n›n

haz›rlan›fl sürecinde uygulamalar›ndan

yararlan›lm›flt›r.

TR 83 Düzey 2 olarak isimlendirilen

bölgemizin kalk›nmas› aç›s›ndan son

dönemde gerçeklefltirilen en önemli

çal›flmalardan biri de; AB-Türkiye ortak

finansman›yla yürütülmüfl olan Samsun,

Kastamonu ve Erzurum (SKE) Düzey 2

Bölgeleri Kalk›nma Program›’d›r.YHKB, bu

program›n haz›rl›k ve uygulanmas›nda çok

temel bir rol oynam›flt›r. 2002 y›l›ndan

itibaren DPT ve AB ilgili birimleri ile ortaklafla

gerçeklefltirilen çal›flmalarla; MF‹B ile

sözleflmesi yap›lan Yerel Kalk›nma

Giriflimleri, KOB‹ ve Küçük Ölçekli Altyap›

bileflenlerinden toplam 194 projenin

uygulanmas› birli¤imiz koordinasyonunda

gerçekleflmifltir.

Program için tahsis edilen toplam 48,3

milyon € bütçenin % 47,83’ü (23,1 €)

bölgemize tahsis edilmifltir. Uygulanan

projelerin efl finansmanla birlikte toplam

tutar› 34,7 milyon € olup, 31 Kas›m 2007

tarihi itibariyle 181 proje tamamlanm›flt›r.

Baflar›l› bir flekilde uygulanan projeler ile

bölgede 772 kifliye istihdam sa¤lanm›fl,

12.535 kifliye e¤itim verilmifl, KOB‹’lerin

piyasaya 34 yeni ürün sunmalar› ve üretim

kapasitelerinde % 218 üretim art›fl›

gerçekleflmifl, 42 köye kanalizasyon hizmeti

götürülmüfl, t›bbi at›k bertaraf tesisi, sulama,

sa¤l›k oca¤›, anaokulu gibi tesisler hizmete

aç›lm›fl ve AB projelerini yürütecek kapasite

oluflmufltur. Birli¤imizce bölgesel kalk›nmaya

yönelik ulusal ve uluslararas› toplant›,

kongre ve seminer kat›l›mlar›

gerçeklefltirilmektedir. Yeflil›rmak Havzas›

Turizm Destinasyonu’nun oluflturulmas›na

yönelik uluslararas› fuarlara kat›l›m

sa¤lanmakta, Yeflil›rmak Havzas› tan›t›m

konsepti kapsam›nda Amasya, Çorum,

Samsun ve Tokat il Müzelerini kapsayan

Yeflil›rmak Havzas› Sanal Müzeleri

oluflturulmaktad›r.

YHKB, 2007 y›l›ndan bu yana Avrupa

Kalk›nma Ajanslar› Birli¤i EURADA üyesi

olup, Avrupa Kalk›nma Ajanslar› ile iletiflim

içindedir. Yine Birli¤imizin deste¤iyle Avrupa

Komisyonu Karadeniz ve Tuna Nehri

Kirlili¤ini Önleme Görev Gücü DABLAS

taraf›ndan AB Su Çerçeve Direktifi’ne uygun

olarak YHGP Bölgesel Geliflme Ana Plan›’n›

destekleyici mahiyette, önümüzdeki 35 y›ll›k

perspektifi ele alacak Yeflil›rmak Havzas›

Entegre Su Yönetimi Plan› haz›rlanmaktad›r.

2008 Nisan ay›nda bafllayan çal›flman›n

2009 y›l› Kas›m ay›nda bitirilmesi

planlanmaktad›r. Plan›n bitirilmesini

müteakip genellikle her biri 10 milyon €’dan

afla¤› olmamak üzere, plan kapsam›ndaki

projeler yol haritas› ve önceliklere uygun

haz›rlanarak, baflta AB IPA (AB Kat›l›m

Öncesi Mali Yard›m Tüzü¤ü) fonlar› olmak

üzere projelere kaynak temin edilecektir.

Plan çerçevesinde havzada yap›lmas›

önerilecek olan yat›r›mlar›n toplam tutar›n›n

su ve ar›tma tesisleri için yaklafl›k olarak

150 milyon €, tüm projeler için en az›ndan

toplam 450–550 milyon € olmas›

beklenmektedir. Tüm bu yat›r›mlar›n hayata

geçmesi sonucunda; Yeflil›rmak’›n kirlili¤i

ortadan kalkacak, iyi tar›m uygulamalar›

gerçekleflecek, toprak erozyonunun önüne

geçilecek, sürdürülebilir kalk›nma

sa¤lanacak ve bölgemiz, insanlar›n yaflamay›

arzu etti¤i bir cazibe merkezi olacakt›r.

Yerel sahiplenmenin de bir göstergesi olan

Birli¤imiz, IPA kapsam›nda ilgili kurumlar

taraf›ndan teklif ça¤r›s›na ç›k›lan Bölgesel

Rekabetedebilirlik ve ‹nsan Kaynaklar›

Operasyonel Programlar›na projeler

haz›rlamaktad›r. IPA’n›n befl bilefleninden

biri olan S›n›r Ötesi ‹flbirli¤i kapsam›nda

may›s ay› içerisinde teklif ça¤r›s›na ç›k›lan

Karadeniz Havzas› S›n›r Ötesi ‹flbirli¤i

Program›nda YHKB Program Uygulama

Birimi (PUB) TR 83 Düzey 2 Bölgesi için

Ulusal Bilgi Noktas› (NIP) olarak görev

alm›flt›r.

YHKB bünyesinde Amasya Merkez ofiste

yer alan PUB bölge için haz›rlanan planlar

do¤rultusunda ulusal ve uluslararas› fon

kaynaklar›na YHKB ad›na projeler

haz›rlamakta, YHKB PUB ve Valilikler

bünyesinde kurulu bulunan ‹l Proje Ofisleri,

oluflan kurumsal kapasite ile bölge illerindeki

tüm kurum ve kurulufllara, STK’lara,

KOB‹’lere ve flah›slara, ulusal ve uluslararas›

fon kaynaklar› taraf›ndan ç›k›lan teklif

ça¤r›lar› kapsam›nda proje haz›rlama

konular›nda teknik destek ve e¤itimler

vermektedir.

Bölgemizde ortak çal›flma kültürünü

yerlefltiren ve kapasite oluflturan Birli¤imiz,

YHGP Bölgesel Geliflme Ana Plan› ve

Yeflil›rmak Havzas› Entegre Su Yönetimi

Plan› çerçevesinde di¤er kurum ve

kurulufllarla koordinasyon içerisinde

çal›flmalar›n› yürütecek, gelecek dönemlerde

uygulay›c› birim olarak bölgesel kalk›nma

amac›yla daha da aktif olarak çal›flmalarda

yer alacakt›r.

*Yeflil›rmak Havzas› Kalk›nma Birli¤i Birlik Müdürü
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2009 Sonras›nda Türkiye-AB ‹liflkilerinde 3 Senaryo

Rapor, 2009'un dönüm noktas›
oldu¤unu, bir eylem plan›
üzerinde çal›fl›lmas› gerekti¤i
beliritiyor. ‹liflkiler art›k 3 senaryo
üzerinde inceleniyor.

Bir düflünce kurulu olan Uluslararas› Stratejik
Araflt›rmalar Kurumu (USAK), geçti¤imiz
günlerde "2009 Sonras› Dönemde Türkiye-
AB ‹liflkileri: Senaryo Analizleri" bafll›kl› bir
rapor yay›mlad›.
USAK Baflkan› Sedat Laçiner'in de aralar›nda
bulundu¤u 8 kiflilik araflt›rmac› grubu
taraf›ndan haz›rlanan raporda, 2006-2009
dönemi AB iliflkileri analiz edilerek, hukuki,
siyasi, stratejik ve ekonomik çözüm önerileri
gelifltiriliyor. En önemlisi de 2009 sonras›
dönem için "senaryo analizleri" yap›l›yor.

USAK, raporuyla ço¤unlukla konjonktürel
geliflmeler ve iç siyasi çalkant›lar sonucu
durma noktas›na gelen Türkiye-AB
iliflkilerinin yeniden canland›r›lmas›na katk›da
bulunmak amaçlan›yor.

Ana temas›, Türkiye-AB iliflkilerinin 2009
sonras› dönemde sa¤l›kl› ve istikrarl› bir
biçimde yürütülebilmesi için Türkiye'nin
k›sa ve orta vadede yapmas› gerekenlerin
tespiti olan raporda, "Türkiye-AB iliflkileri,
bir ülkenin bir birli¤e üyeli¤inden çok daha
fazla sembolik, ekonomik ve stratejik
sonuçlar do¤urabilecek bir süreçtir.
Dolay›s›yla, bu süreç AB'nin 21. yüzy›lda
kendisini konumland›rma flekli ve tasavvur

etti¤i gelecekle yak›ndan ilgili oldu¤u"
vurgulanmak isteniyor.

Raporda, 2005 y›l›ndan bu yana yavafllama
seyrini görece art›ran Türkiye-AB iliflkilerinin,
K›br›s sorunu kaynakl› geliflmeler, Türkiye
ve Fransa'da yap›lan 2007 y›l› genel
seçimleri, Türkiye'de tart›flmal› geçen
Cumhurbaflkanl›¤› seçimleri ve son olarak
2008 y›l› Mart-Kas›m dönemi boyunca
gündemde kalan AK Partin’in kapat›lma
davas› nedeniyle önemli bir duraklama
evresi geçirdi¤i belirtiliyor.

Türkiye-AB iliflkileri analiz edilirken,
sergilenen ufkun darl›¤› ve kullan›lan teorik
perspektiflerin yetersizli¤i sonucu, iliflkilerin
neredeyse ç›kmaza girdi¤inin vurguland›¤›
raporda, her iki taraf için de genel, hukuki,
siyasi, stratejik ve ekonomik çözüm önerileri
sunuluyor.

Raporda; 2009 y›l›n›n, Türkiye-AB
iliflkilerinde son dönemde gözlemlenen
durgunlu¤un afl›lmas› aç›s›ndan önemli bir
dönüm noktas›n› oluflturdu¤u belirtilerek
flöyle deniliyor:
"Bu sürecin tamamen Türkiye'nin K›br›s
sorunu konusundaki yükümlülüklerini yerine
getirmemifl olmas›na kilitlenmesini önlemek
ve AB'nin en az›ndan mali kriz ve kendi
gelece¤i hakk›ndaki belirsizliklerle
yüzleflmesini sa¤lamak Türkiye'nin üzerine
düflmektedir. K›sa vadede, 2009 y›l›
sonunda ortaya ç›kacak süreci en iyi flekilde
yönetmenin yollar› aranarak bir 'eylem plan›'
üzerinde çal›fl›lmas› gerekmektedir."

AB'nin Türkiye için inand›r›c›l›k vasf›n›
yitirdi¤i de belirtilen raporda, AB'nin bu
inand›r›c›l›¤› olumsuz yönde etkileyecek
aç›klamalardan ve tutumlardan kaç›nmas›
gerekti¤i bildirildi. Hukuki anlamda, Türkiye-
AB sürecinin siyasi tart›flmalar›n gölgesinden
kurtar›l›p taraflar›n hukuki kazan›mlar›
temelinde yeni bir çerçeveye oturtulmas›
ve taraflar aras›nda eflitlik prensibinin ön
plana ç›kt›¤› bir ortakl›k rejiminin hayata
geçirilmesi gerekti¤i belirtildi.

Siyasi boyut olarak raporda, 2006 sonras›
meydana gelen iç siyasi geliflmeler ve bu
ba¤lamda ortaya ç›kan toplumsal
kutuplaflmaya de¤inilerek, "Hedefe giden
yolda toplumun de¤iflik katmanlar›n›n
entegre edilmesi ve üyeli¤e olan deste¤in
art›r›lmas› için çaba sarf edilmesi
gerekmektedir. Türkiye'nin milli bir meselesi
haline dönüflen tam üyelik hedefine
toplumsal enerjinin kanalize edilmesi
gerekmektedir" denildi.

Ergenekon davas›na da de¤inilen raporda,
yarg›lama sürecinin adil, fleffaf ve
flüphelilerin subjektif kifliliklerine
bak›lmaks›z›n ba¤›ms›z bir flekilde
yürütülmesi gerekti¤i vurguland›.
Uluslararas› iliflkiler anlam›nda ise raporda,
Türkiye'nin bölgesinde oynad›¤› arabulucu
ve uzlaflmac› potansiyelinin AB taraf›na
anlat›lmas› konusunda daha aktif bir tutum
izlenmesi gerekti¤i ifade edildi.
Ekonomik boyutta ise, "Türkiye'deki ifl
çevreleri perspektifinden bak›ld›¤›nda
ekonomik kriz, AB üyeli¤inin önemini

art›rm›fl gözükmektedir. Önümüzdeki
süreçte ifl dünyas›n›n rüzgar›n› arkas›na
almak hükümetin önceliklerinden birisi
olmal›d›r" denildi. Raporun bu bölümünde
ayr›ca, Türk firmalar›n›n AB müktesebat›na
uyumlar›n›n önemi vurguland› ve uzun
vadede Türkiye'nin Avrupal› ifl adamlar› için
büyük f›rsatlar ülkesi oldu¤u kaydedildi.

3 Senaryo
USAK'›n raporunda, AB'nin Türkiye'ye
yönelik 2009 sonras› tutumu, "yeni
bafllang›çlar", "kopufl" ve "halin devam›"
olmak üzere üç farkl› bafll›k alt›nda
senaryolaflt›r›lm›fl ve bu senaryolar›n AB ve
Türkiye aç›s›ndan muhtemel etkileri üzerine
analiz yap›lm›fl.

"Yeni bafllang›çlar" senaryosu alt›nda,
AB'nin Türkiye ile iliflkilerde yeni bir aç›l›m
yapaca¤› ve bu sayede iliflkilerin ivme
kazanarak, tam üyelikle sonuçlanacak yolun
aç›laca¤› vurgulan›yor.

"Kopufl" senaryosuna göre ise, AB'nin
K›br›s meselesi nedeniyle 2009 sonunda
iliflkileri tamamen durdurmak yolunu tercih
etmesi ya da AB içindeki Türkiye karfl›t›
ülkelerin ve gruplar›n bask›s› sonucu,
iliflkilerin kopma noktas›na gelmesi ihtimali
de¤erlendiriliyor.

"Halin devam›" senaryosuna göre ise AB,
K›br›s ile ilgili verece¤i karar› Türkiye'ye
zaman tan›yarak bir müddet daha erteliyor.
Raporda ayr›ca, bu üç senaryonun sembolik,
ekonomik ve stratejik sonuçlar›
de¤erlendiriliyor.

Nitelikli iflgücünü çekmek isteyen
Avrupa Birli¤i, “mavi kart”
uygulamas›n› resmen kabul etti.
Türkiye’deki üniversite mezunlar›
ve meslek sahipleri için yeni
f›rsatlar do¤uyor.

- Kimler baflvurabilir?
 Nitelikli iflgücü tan›m› içerisine girenler,
üniversite mezunlar› ve meslek sahipleri.

- Mavi kart ne avantaj getirecek?
Mavi kart sahiplerine, AB’de özel nitelikli
oturma müsaadesi ve çal›flma izni verilecek.
AB mavi kart sahipleri, iflgücü piyasas›na
girme, aile birleflimi ve Avrupa çap›nda
serbest dolafl›m ve çal›flma konular›nda
kolayl›klara sahip olacak.

- Mavi kartla baflka AB ülkesine gidebilir
miyim?
Mavi Kart sahibi, bir AB üyesi ülkede 18 ay
yasal olarak kalmas›n›n ard›ndan, bir baflka
ülkeye serbestçe geçebilecek ve burada
çal›flabilecek. Mavi Kart sahibi göçmenler,
bulunduklar› ülkede çal›flma koflullar›, ücret,
örgütlenme özgürlü¤ü, e¤itim, mülk sat›n

alma gibi konularda, ülke vatandafllar› ile
ayn› haklara sahip olacaklar.

- Mavi kart süresiz mi olacak?
Uygulama ile AB üyesi ülkeler, göçmenlerin
kabul edilmesi ve haklar› konusunda ortak
standartlar belirleyecek. AB Mavi Kart›’n›n
süresi 1 ile 4 y›l aras›nda de¤iflecek, ancak
süre bitiminde yenilenebilecek.

-  Uygulama ne zaman bafllayacak?
AB üyesi ülkelerin, Mavi Kart uygulamas›n›
yaflama geçirmek için gerekli tüm
düzenlemeleri iki sene içerisinde
tamamlamalar› gerekiyor.

Mavi kart hakk›nda ayr›nt›lar için:
http://www.dw-
world.de/dw/article/0,,4280720,00.html
Kaynak: www.ab-ilan.com

Avrupa Demokrasi ve ‹nsan Haklar›
Arac› Türkiye Program›

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu,
hedefi insan haklar› ve demokratik
reformlar›n desteklenmesinde sivil toplumun
rolünün güçlendirilmesi olan Avrupa
Demokrasi ve ‹nsan Haklar› Arac› (D‹HAA)
kapsam›nda her y›l tekrarlad›¤› hibe
program›n›n yenisi yay›nl›yor.
D‹HAA, AB’nin insan haklar› ve
demokrasinin korunmas› amac›yla dünya
çap›nda yürüttü¤ü bir sivil toplum hibe
programd›r. Türkiye, 2002 y›l›ndan bu yana
bu programdan faydalanmaktad›r. Bu
çerçevede bugüne kadar ifade
özgürlü¤ünden adalete eriflimin
iyilefltirilmesi, iflkence ve cezas›zl›kla
mücadeleden kültürel çeflitlili¤e sayg› ve
bu çeflitlili¤in korunmas› gibi birçok alanda
100’den fazla küçük ve büyük ölçekli proje
desteklenmifltir.

D‹HAA Türkiye Program› hakk›nda
detayl› bilgi için:
http://www.avrupa.info.tr/EUCSD,D.hag.
html

2009 y›l› için Türkiye’ye yönelik destek
miktar› 1.2 Milyon Euro’dur.
‹ki aflamal› olan bu teklif ça¤r›s› için ilk
aflamada 1 Haziran 2009 tarihine kadar

‹NSAN
HAKLARI

EVRENSEL
BEYANNAMES‹

Finansal Hizmetler
Türkiye ve Avrupa Birli¤i iliflkileri
çerçevesindeki finansal hizmetler hakk›nda
tavsiye edebilece¤imiz baz› yaz›lar ve
güncel haberler:

• AB ve korumac›l›k Avrupa'da Finans
E¤itimi
• UCITS III Direktifleri Çerçevesinde
Türkiye'de yat›r›m yapman›n yollar›
• Tek ödeme bölgesi (SEPA)
• Finansal Hizmetler Eylem Plan›
• Finansal Hizmetler

Ulaflmak için:
http://www.euractiv.com.tr/finansal-
hizmetler

AB Mavi Kartla Göçmen Alacak Yeni Teklif Ça¤r›s›

dört safyal›k Kavramsal Not, de¤erlendirme
için sunulmal›d›r.

Teklif ça¤r›s›na iliflkin bilgi ve baflvuru
formlar› için:
http://www.avrupa.info.tr/AB_Mali_Dest
egi/AB_Program_Bilgileri,Programprojem
erge.html?Mode=7&Pid=49&Aid=3243

D‹HAA 2009 Y›l› Teklif Ça¤r›s›n›
hakk›ndaki bilgilendirme toplant›lar›n›n
yap›laca¤› iller ve tarihler için:
http://www.avrupa.info.tr/News_Archiev
e/April2009,April172009.html

‹lgili ba¤lant›lar:
http://www.avrupa.info.tr/EUCSD,D.hag.
html?LanguageID=1

- 2009 Avrupa Yarat›c›l›k ve Yenilik Y›l›
- AB ve Türkiye'nin gelece¤inde
inovasyonun önemi

Ve güncel haberler için:
http://www.euractiv.com.tr/yaraticilik-ve-
yenilik

Türkiye-AB ‹liflkilerinde
Yarat›c›l›k ve Yenilik
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Anadolu Sohbetleri

Son AB Fonlar›, Proje Destekleri ve ‹fl Alanlar›

Dünya Bankas›
Genç Profesyoneller Program›
Dünya Bankas›; ekonomi, sosyal bilimler,
sa¤l›k, e¤itim, kalk›nma gibi alanlarda e¤itim
görmüfl gençler için “Genç Profesyoneller
Program›”n› bafllat›yor. Baflvurular ve ayr›nt›l›
bilgi için:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTER
NAL/EXTHRJOBS/0,,contentMDK:205196
30~menuPK:1477630~pagePK:6426240
8~piPK:64262191~theSitePK:1058433,0
0.html

Dünya Bankas› Sivil Toplum
Fon Program› 2009
Sivil Toplum Fon Program›, birinci hedefi
toplumsal kat›l›m› olan faaliyetlere öncelik
vermektedir. Proje önerileri flu konuyla ilgili
olabilir: “Kad›n›n güçlendirilmesi ve kad›na
yönelik politika ve faaliyetlerinin artt›r›lmas›n›
hedefleyen öneriler”.
http://www.euractiv.com.tr/ab-fonlari/link-
dossier/dunya-bankasi-sivil-toplum-fon-
programi-2009-bilgi-notu-000059

AB ‹nternet Ödülü

19-20 Kas›m 2009 tarihlerinde ‹sveç'in
Malmö kentinde düzenlenecek olan 5. e-
Devlet Konferans› etkinlikleri çerçevesinde
Avrupa e-Devlet Ödülleri verilecektir.

Yar›flma 4 kategoride düzenlenmifltir:
- Tek Pazar› Destekleyen e-Devlet
Uygulamalar›
- Vatandafllara ve ‹flletmelere Yönelik e-
Devlet Uygulamalar›
- ‹dari Etkinli¤i ve Etkilili¤i Art›ran e-Devlet
Uygulamalar›
Kamuoyu Ödülü, kamuoyu taraf›ndan
verilecek oylarla belirlenir.

Avrupa Çevre Ajans›nda Çal›flmak

Türkiye’nin de üyesi oldu¤u Avrupa Çevre
Ajans›, iki alanda uzman alacak. Bofl
pozisyonlara Türkiye’den de baflvuruda
bulunmak mümkün.
Bilgi ve baflvuru için:
http://www.ab-
ilan.com/index.php?option=com_content
&view=article&id=938:avrupa-cevre-ajansi-
lani&catid=25:ab-uzmanlar&Itemid=27

AB’de Yeni ‹fl ‹mkânlar›
Avrupa Komisyonu’nu ba¤l› Ortak Araflt›rma
Merkezi’nde (JRC) yeni bir program için
ulusal uzmanlar aran›yor. Geniflleme ve
Entegrasyon Eylemi bafll›kl› programdaki 8

pozisyon için Türkiye’den de baflvurmak
mümkün. JRC ayr›ca staj, araflt›rma, burs
gibi imkânlar› da sunuyor.
Ayr›nt›lar için:
http://ab-ilan.com sitesinde JRC’yi aray›n›z.

ABTUR Proje Tak›m Arkadafllar› Ar›yor

A¤›rl›kl› olarak AB hibe programlar› üzerinde
çal›flan ABTUR PROJE flirketi, 8 farkl› branflta
istihdam edilmek üzere tak›m arkadafllar›
ar›yor. AB hibe projelerinde deneyimli
uzman ekip arkadaslar›n›n CV ve
referanslar›n› abtur@abtur.com.tr adresine
mail göndermeleri gerekmektedir.
Detayl› bilgi için: http://www.ab-ilan.com/

AB Çerçeve Programlar› ve En Güncel
Proje Ça¤r›lar›
http://www.euractiv.com.tr/ab-fonlari/link-
dossier/avrupa-birligi-cerceve-programlari-
ve-en-guncel-proje-cagrilari-000053

AB'den Sa¤l›kl› Gençlik Yar›flmas›
AB, Türk gençleri sa¤l›k konulu yar›flmaya
davet ediyor. Obezite, içki, sigara ya da
yoksulluk çözümleri konular›nda grafik

proje, poster, foto¤raf ya da videonuzu
gönderin, sürpriz elektronik hediyeler
kazan›n. Bilgi için:
http://ec.europa.eu/health-
eu/youth/competition/index_en.htm
Kaynak: http://ab-
ilan.com/index.php?view=article&catid=4
9:tuerkiyeden-etkinlik-duyurular-
&id=955:abden-qsalikli-genclkq-
yarimasi&tmpl=component&print=1&lay
out=default&page=%20=EF=BB=BF

“Ulusal Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Platformlar›n›n Desteklenmesi”
AB Giriflimcilik ve Yenilik Program› (EIP)
kapsam›nda ç›k›lan ve 17 Temmuz 2009
son baflvuru tarihli “Ulusal Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Platformlar›n›n (CSR)
Desteklenmesi” ça¤r›s› büyüme ve istihdam
stratejisi ve sürdürülebilir kalk›nman›n
desteklenmesi kapsam›nda özellikle KOB‹'ler
olmak üzere Avrupa ‹flletmeleri aras›nda
kurumsal sosyal sorumluluk anlay›fl›n›n
artt›r›lmas›n› hedeflemektedir.
Toplam Bütçe: 2,425,000 €
Proje bafl›na verilecek azami AB katk›s›:
400,000 €
Detayl› bilgiler için:
http://ec.europa.eu/enterprise/csr/index_
en.htm
http://www.kssd.org/
http://www.euractiv.com.tr/ab-fonlari/link-
dossier/ulusal-kurumsal-sosyal-sorumluluk-
platformlarinin-desteklenmesi-cagrisi-
hakkinda-bilgi-notu-000080

Uluslararas› Sosyal Politika Analizi Yüksek
Lisans Program› (IMPALLA);
CEPS/INSTEAD (Lüksemburg) ile Leuven
Üniversitesi (Belçika) aras›nda ve Tilburg
Universitesi (Hollanda), Nancy II
Üniversitesi (Fransa) ve Lüksemburg
Üniversitesi (Lüksemburg) ile iflbirli¤i
içinde organize edilmifl, üniversiteler aras›
bir iflbirli¤i program›d›r. Program, Leuven
Üniversitesi bünyesinde, IMPALLA
ö¤rencilerinin devaml› ö¤renciler gibi
kay›t olabilece¤i, ileri bir yüksek lisans
derecesi sa¤lamaktad›r.

Afla¤›daki nitelikleri sa¤layan
baflvurular programa baflvurabilirler:
- Dört y›ll›k üniversite mezunu, yeterli
istatistik ve araflt›rma yöntemleri bilgisine
sahip olan üstün ö¤renciler,
- Sosyal politikaya ilgi duyan ve teorik
bazl› ampirik (görgül) araflt›rma
konusunda uzmanlaflmak isteyenler.
- Bireysel olarak veya grup içinde, ilham
verici ve uluslararas› bir ortamda çal›flmak
isteyenler.

Program kapsam›nda bir mali destek
sa¤lanmas› söz konusudur.

Daha fazla bilgi için:
http://soc.kuleuven.be/ceso/impalla/
impalla.secretariat@ceps.lu
‹lgili dosyalar için:
http://www.avrupa.info.tr/News_Archi
eve/April2009,29april2009_1.html

Bir y›ll›k bir Sertifika Program› ve iki y›ll›k

AB Çal›flmalar› Yüksek Lisans Program›

bulunan Online Avrupa Akademisi ile genç

profesyoneller, kariyerlerini sürdürürken

çal›flmaya devam edebilecekler.

Online Avrupa Akademisi, uzaktan e¤itim

ve hafta sonlar›nda Berlin, Roma, Brüksel,

‹stanbul ve Budapeflte’de yap›lacak yüzyüze

e¤itim seanslar› ile kat›l›mc›lara AB

bütünleflme süreciyle ilgili bilgilerini

derinlefltirmek ve tamamlamak imkân›

sa¤l›yor.

Sunulan her iki program da teorik ve pratik

bilgiyi birlefltiriyor. ‹lk y›lda kat›l›mc›lar

Avrupa bütünleflme sürecindeki son

geliflmeler ile ilgili bilgilendirilirken, ilk y›l›

baflar›yla tamamlayan kat›l›mc›lar Online

AB Çal›flmalar› Sertifikas›’n› (30 ECTS)

almaya hak kazanacaklar. Temel konulardan

birinde (Siyaset Bilimi, Ekonomi ve AB

Hukuku) uzmanlaflmak isteyen kat›l›mc›lar

ise, disiplinleraras› bir yaklafl›m sunan 2.

y›ldaki yüksek lisans program›na

baflvurabilecekler. Yüksek lisans tezini

sunup, savunmas›n› tamamlayan mezunlar,

Online AB Çal›flmalar› yüksek lisans

derecesine (60 ECTS) sahip olacaklar.

Baflvuru ücretinin bir k›sm›n› karfl›layacak

burs imkân› s›n›rl› say›da yetkin kat›l›mc›ya

sunulmaktad›r.

Daha fazla bilgi için:
www.eu-online-academy.org

veya

Aline Palige: aline.palige@cife.eu

Türkçe'nin, Avrupa

Parlamentosu'nda 23 resmi

dilinden sonra gelen "öncelikli"

diller aras›na girmesiyle birlikte

Avrupa'da bir ilki gerçeklefltiren

Brüksel'deki çevirmenlik yüksek

okulu Institut Libre Marie Haps,

lise mezunlar›na, Frans›zca-

‹ngilizce-Türkçe dil

kombinasyonunda çevirmenlik

e¤itimi veriyor.

2009-2010 IMPALLA
Program› Baflvurular›
için ‹kinci Ça¤r›

‹nternet Üzerinden AB Master›

Genç profesyoneller için bir

lisansüstü program olan Online

Avrupa Akademisi (EOA),

Uluslararas› Avrupa E¤itim

Merkezi’nin (CIFE) ve Köln

Üniversitesi Siyasi Bilimler Jean

Monnet Kürsüsü'nün iflbirli¤iyle

düzenleniyor. Baflvurular için son

tarih 5 Eylül 2009.

Brüksel’de Çevirmenlik Yüksek Lisans Program›
2008-2009 ders y›l›nda ise, Türkçe iki senelik
konferans çevirmenli¤i master program›na
kabul edildi. Ö¤renci say›s›n›n yetersizli¤i
nedeniyle, master program›na girifl s›nav›yla,
Türkiye'de üniversite bitirmifl, Frans›zca ve
‹ngilizce'yi üst düzeyde bilen, Brüksel'de
konferans çeviri master› yapmak isteyen
gençler al›nacakt›r. Önümüzdeki akademik
y›l için, 22 Haziran ve 25 A¤ustos'ta olmak
üzere iki girifl s›nav› düzenlenmifltir. Ayr›nt›l›
bilgi www.mariehaps.be adresinden
al›nabilir. Ayr›ca ö¤renciler, yüksekokuldan
burs imkânlar›n› da de¤erlendirebilirler.
‹rtibat: Türkçe Bölüm Baflkan› Eser Baysal,
eserbaysal@hotmail.com

Gençler ‹çin Berlin’de Burslu Program

Avrupal› gençler aras›nda iflbirli¤ini art›rmay›

amaçlayan "JiVE Partnership Building

Activity" program› için Türkiye'den

baflvurular sürüyor. Berlin, Almanya'da

2-5 Ekim 2009  tarihlerinde düzenlenecek

olan seminere ilgili ayr›nt›lar için:

http://www.ab-ilan.com/

Çek Cumhuriyeti'nden Doktora ve Dil

Burslar›

http://www.euractiv.com.tr/ab-fonlari/link-

dossier/cek-cumhuriyetinden-doktora-ve-

dil-burslarina-iliskin-bilgi-notu-000062
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AB-Türkiye Ortakl›¤› 10 Bin Kad›n
Giriflimci Yetifltirdi

AB ve Türkiye’nin birlikte
gerçeklefltirdi¤i 4,5 milyon
Euro’luk proje sonucunda, 10 bin
Türk kad›n› giriflimcilik e¤itimi ald›.

‹ki y›lda gerçeklefltirilen projede 6291 Türk
kad›n› giriflimcilik konusunda e¤itildi, 2755
kad›n giriflimciye de dan›flmanl›k hizmeti
verildi. Mart 2009 itibar›yla, 11 bin kursiyer
ise sertifika almaya hak kazand›. Kad›n
Giriflimcili¤ini Destekleme Projesi, AB mali
deste¤iyle, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar›
Konfederasyonu (TESK) ve Esnaf ve Sanatkar
Odalar› Birlikleri (ESOB) taraf›ndan 25 ilde
yürütüldü. Bu iller aras›nda Amasya da
bulunuyor.
TESK Genel Baflkan› Bendevi Palandöken,
9 Nisan 2009’da yap›lan proje kapan›fl

töreninde, “Rakamlardan daha önemli olan,
kad›nlar›m›z›n öncelikle burada özgüven
kazanm›fl olmalar›d›r” dedi.
Türkiye nüfusunun yar›s› kad›n olmakla
beraber, bu nüfusun sadece dörtte biri
iflgücüne katk›da bulunuyor. Bu rakam AB
genelinde yüzde 55. 2006 y›l› rakamlar›na
göre, Avrupal› kad›nlar›n yüzde 20-25’i
kendi iflinde çal›fl›rken, Türkiye’de bu oran
yüzde 14’e düflüyor.

Amasya KGD Merkezi: Kirazl›dere
Mahallesi, Kemal Il›cak Caddesi No. 6
Amasya
Tel: 0358 218 43 44
Faks: 0358 212 26 11
E-posta: samsun@kadindestek.com
Proje Asistan›: fiükran Bozkurt
Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar› Birli¤i
www.tesk.org.tr/amasya
Daha fazla bilgi için WES Projesi websitesi:
http://www.kadindestek.org/

Amasya Sivil Toplumu Destekleme
Derne¤i'nin (ASTODD) haz›rlad›¤›
“Amasya'da Baflar›ya Aday Kentli
Kad›nlara Yeni Bafllang›çlar” isimli
proje kapsam›nda geçti¤imiz y›l
e¤itimlerini tamamlayan 40 kad›na
sertifikalar› verildi.

E¤itimlerini baflar›yla tamamlayan baflar›ya
aday 40 kad›n için düzenlenen sertifika
törenine davet edilen ve Fransa'da yapt›klar›
baflar›l› ifller ile tan›nan Pedagoji Gelifltirme
Merkezi Müdürü Anne Vicher, Agora
Kalk›nma Ajans›'nda koordinatör olarak

çal›flan Katalin Finta, A¤ora Kalk›nma
Ajans›'nda e¤itmen olarak çal›flan Jarmila
Le Tohic, Lanester Belediye Baflkan› Therese
Thaiery baflar›ya aday Amasyal› kad›nlara
hayatlar›nda baflar›y› nas›l yaflad›klar›n› ve
hayat hikayelerini anlatt›.
ASTODD Baflkan› Yelgin Mesci, ODTÜ Kad›n
Çal›flmalar› Ana Bilim Dal› Baflkan› Prof. Dr.
Y›ld›z Ecevit, Frans›z Agora Kalk›nma Ajans›
Projeler Genel Koordinatörü Francis
Laveaux'un kat›ld›¤› sertifika töreninde,
e¤itimlerini tamamlayan kad›nlar baflar›l›
Frans›z kad›nlara merak ettikleri sorular›
sordular.

http://www.haberler.com

Amasya Genç ‹fl Adamlar›
Derne¤i, AB ve Türkiye aras›ndaki
Sivil Toplum Diyalogunun
Gelifltirilmesi - Diyalog ‹çin Genç
Giriflimler Hibe Baflvuru
program›na 2007 y›l›nda; “Türk
Genç Giriflimcileri Avrupa Kültür
Elçili¤i” konulu projesiyle
baflvurmufltu.
Geçti¤imiz y›l temmuz ay›nda Merkezi
F›nans ‹hale Birimi’nde (MF‹B) projenin
kabul anlaflmas› imzaland›.
Proje öncelikli olarak Amasya ve Yeflil›rmak
Havzas›nda bulunan Çorum, Tokat, Samsun
illerinin kapsayan bir proje olarak dikkat
çekmektedir. Amaç; Amasya ilinin yurtiçinde
ve yurtd›fl›nda tan›t›m›n› sa¤lamak, gerek
yat›r›m gerekse istihdam yönünde genç
vizyonu Amasya'ya çekmektir.
Amasya Genç ‹fl Adamlar› Derne¤i Yönetim
Kurulu Baflkan› O¤uzhan Karatafl, “Amasya
marka kent yolunda ilerlerken projemiz
uluslararas› boyutta bu konuya destek
verecektir. Projemizde ilk ad›m Genç ‹fl
Adamlar›n›n ‹ngilizce e¤itimindeki
eksikliklerini tamamlamakt›r. Projemize
ba¤l› olarak Litvanya ve Bulgaristan'dan
ortaklar›m›z ilimiz ve Yeflil›rmak Havzas›na
gelerek bölgenin tarihsel ve kültürel
de¤erlerini tan›yacak ve ikili iflbirli¤ine imkân
sa¤layacaklard›r. Ayn› flekilde Amasya Genç
‹fl Adamlar› Derne¤i ortaklar› da yurtd›fl›nda
benzer faaliyetlere kat›lacaklard›r” dedi.

http://www.amasyahaber.com/haberdeta
y.php?id=1263

KÖYDES'ten sonra nüfusu 10
binin alt›nda olan belediyelere
hizmet götürmek için uygulamaya
konulan BELDES kapsam›nda
Amasya'ya 2 Milyon 328 bin TL
ödenek geldi.

AB'den Karadeniz Hibe Program›
AB’nin “Komfluluk Politikas›” çerçevesinde
Karadeniz'e k›y›s› bulanan ülkelere yönelik
bafllatt›¤› hibe program› 2007-2013
dönemini kap›yor. "Karadeniz Havzas› S›n›r
Ötesi ‹flbirli¤i Program›" Türkiye, Ermenistan,
Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan,
Yunanistan, Moldova, Romanya, Rusya ve
Ukrayna'ya yönelik olarak sürdürülüyor.
Proje baflvurular›nda, ulusal
koordinasyonunu T‹KA’n›n yapt›¤›
programa, Türkiye'den aralar›nda
Amasya’n›n da bulundu¤u 25 il kat›labiliyor.
Türkiye'den kurum ve kurulufllar 9 komflu
ülkeden proje orta¤› bularak, Karadeniz'in
kalk›nmas› için gelifltirece¤i projelere 700
bin Euro’ya kadar hibe alabilecek. 25 ilden
yerel ve bölgesel idareciler, kalk›nma
ajanslar›, üretici birlikleri, araflt›rma
kurumlar›, kültürel ve sosyal alandaki
kurulufllar ile sivil toplum örgütlerinin
kat›l›m›na aç›k olan programa baflvurular
temmuz sonuna kadar yap›labilecek.
Programdan Türkiye’ye ayr›lan toplam bütçe
1.3 milyon €.
Baflvuru ve programa iliflkin ayr›nt›l› bilgi
için: http://www.blacksea-cbc.net

Proje Yöneticisi Aran›yor
Uluslararas› Karadeniz Çal›flmalar› Merkezi,
AB destekli projelerde görev alacak proje
yöneticisi ar›yor. Detayl› bilgiler için:
http://www.ab-ilan.com/

Dünyan›n kültürleraras› diyalog
için ilk buluflmas› ve etkinli¤i olan
BM Medeniyetler ‹ttifak›’n›n
aç›l›fl›nda, Akdeniz Gazeteci
Ödülü’nün 2009 versiyonu
resmen duyuruldu.

Anna Lindh Vakf› ve Uluslararas› Gazeteciler
Federasyonu taraf›ndan 2006’da bafllat›lan
Gazeteci Ödülü, 2009 versiyonunda, bu
ödül COPEAM Görsel-‹flitsel A¤›, Euro-Med
Medya Görev Gücü ve BM Medeniyetler
‹ttifak› ile iflbirli¤i içerisinde geniflletilmekte
olup; art›k Akdeniz Birli¤i’nin 43 üyesine
de aç›kt›r.
Baflvurular 15 Temmuz 2009’a kadar aç›kt›r.
Detayl› bilgi için: Anna Lindh Vakf›
Ingy Sedky
Tel: 0020 34820342
Email: ingy.sedky@bibalex.org
Web: www.euromedalex.org/journalist-
award

Dünya bas›n özgürlü¤ü gününde
Komisyon, Lorenzo Natali Ödülü
veriyor. Ödül, S›n›r Tan›mayan
Gazeteciler ve Dünya Gazeteler
Birli¤i iflbirli¤i ile, insan haklar›,
demokrasi ve kalk›nmaya
ba¤l›l›klar›n› göstermifl
gazetecilere veriliyor.

Komisyonun bu ödülü vermesinin amac›;
ortaya koyduklar› kaliteli ifllerle kalk›nma,
insan haklar› ve demokrasi davas›na
katk›da bulunan gazetecilere destek
olmakt›r. 60.000 €’luk ödül TV, radyo,
yaz›l› ve elektronik bas›nda görev yapan
gazetecilere aç›kt›r. ‹lgilenen gazetecilerin
30 Haziran 2009 tarihine kadar baflvuruda
bulunmalar› gerekmektedir.
www.nataliprize2009.eu
John Clancy, sözcü +32 2 29 53773
Marie-Pierre Jouglain, bas›n görevlisi +32
2 29 84449

Baflar›ya Aday Kad›nlar Sertifikalar›n› Ald›

AG‹AD'dan AB Projesi

Hayat Standard›n› Yükselten
KÖYDES ve BELDES Projeleri

Akdeniz Gazeteci
Ödülü Baflvurular›
Bafllad›

fiirketler, AB Fonlar› ve
AB Proje Destekleri

Gazetecilere 2009
Lorenzo Natali Ödülü

Valili¤imizin koordinesinde hizmet
götürülmüfl, bu amaçla Amasya'da 24 ilçe
ve belde belediyesine 2 milyon 328 bin 193
YTL ödenek tahsis edilmifltir" diye konufltu.
31 Aral›k 2008 tarihi itibari ile Amasya’da
58 adet BELDES projesinden 48’i
tamamlanm›fl olup, 127.299 m2 kilitli parke
tafl döfleme ifli yap›lm›flt›r. Sadece 10 adet
proje mevsim flartlar›ndan dolay› 2009 y›l›na
devretmifltir. Beldes Projesi kapsam›ndaki
58 adet projede % 83 oran›nda ilerleme
sa¤lanm›flt›r. Belde belediyelerinin
kapanmas› ile ilgili yasal düzenlemenin
uygulan›p uygulanamayaca¤› konusu, baz›
belediyelerde tereddütlere yol açt›¤›ndan
arzu edilen hedeflere tam olarak
ulafl›lamam›flt›r.

Kaynak: www.amasya.gov.trKöylerin Altyap›s›n› Destekleme Projesi'nden
(KÖYDES) sonra nüfusu 10 binin alt›n olan
beldelere hizmet götürecek olan Beldelerin
Altyap›s›n› Destekleme (BELDES) Projesi'nin
hayata geçti¤ini ifade eden Vali Celaleddin
Lekesiz, " KÖYDES Projesi ile bu güne kadar
bütün köylerimiz, baflta yol, su olmak üzere
birçok altyap› hizmetine kavufltu. Köy
kapsam›nda olmad›klar› için KÖYDES
imkânlar›ndan faydalanamayan
beldelerimize de BELDES kapsam›nda



Garanti Bankas› ve Ekonomist
dergisinin iflbirli¤inde, Türkiye
Kad›n Giriflimciler Derne¤i’nin
(KAG‹DER) katk›lar›yla bu y›l 3.
kez düzenlenen “Türkiye’nin
Kad›n Giriflimcisi Yar›flmas›”
sonuçland›.

Eski Kad›n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan›
Nimet Çubukçu’nun kat›l›m›yla düzenlenen
törende; Hiref Tasar›m D›fl Tic. Ltd. fiti.’nin
kurucusu Ebru Çerezci birincilik, Steamlab
Sterilizasyon G›da San. Ltd. fiti. kurucusu
fiebnem Karasu ikincilik, Demkay Dayan›kl›
Tüketim Mallar› Mobilya G›da Teks. Nakliye

ve Medikal San. Tic. Ltd. fiti. kurucusu Aytül
Kaya üçüncülük ödülünü kazand›. Özel
Kapadokya Müzesi’nin kurucusu Berin
Y›ld›z’a ise sosyal giriflimcilik ödülü verildi.

Ödül törenine kat›lan Eski Kad›n ve Aileden
Sorumlu Devlet Bakan› Nimet Çubukçu,
“Kad›n giriflimcili¤in desteklenmesi ve teflvik
edilmesi, kad›nlar›n istihdam alan›ndaki
statülerini artt›rman›n yan›nda, sosyal
statülerini, geleneksel rol modellerini ve
hayata bak›fl aç›lar›n› da de¤ifltirecektir.
Kad›nlar›n ‘giriflimci ruhunu’ ortaya
ç›kartarak, ülkemizde kad›n giriflimci
say›s›n›n artmas›na katk›da bulunmak
amac›yla düzenlenen  Türkiye’nin Kad›n
Giriflimci Yar›flmas›’n›n kad›nlar›n

giriflimcili¤e teflviki aç›s›ndan çok önemli
oldu¤una inan›yorum” dedi.

Törende konuflan Garanti Bankas› Genel
Müdürü Ergun Özen, “Kad›nlar›n
nüfusumuzun %49’unu oluflturmas›na
karfl›n, iflgücü içindeki oranlar› sadece %25.
Bu durumda refah pastas›ndan yeterince
pay alamad›klar› da aflikâr. Bugünün, ama
daha da önemlisi gelece¤in dünyas›nda söz
sahibi olabilmek için, giriflimcili¤in
artmas›n›n, özellikle kad›n giriflimcilerin her
alanda var olmas›n›n ve dünya pazarlar›nda
rekabet edebilir duruma gelmesinin önemi
yads›namaz. Kad›n giriflimcileri teflvik etmek
için düzenledi¤imiz yar›flmaya baflvuru
say›s›n›n her geçen y›l artmas›, kad›nlar›m›z›n
üretimde daha fazla yer almas› ve yapt›klar›
ifllerle herkese örnek olmak istemesi, do¤ru
yolda oldu¤umuzu gösteriyor. Garanti
Bankas› olarak, kad›n giriflimciler için tüm
f›rsatlar›m›z› seferber etmeye devam
edece¤iz. Çünkü, demokrasiyi
güçlendirmek, sürdürülebilir kalk›nmaya
ulaflmak, sa¤l›kl› bir toplum yap›s›
oluflturmak için kad›nlar›n her bak›mdan
daha güçlü olmas› gerekti¤ine inan›yoruz.”
dedi.

Capital, Ekonomist ve PCnet dergilerinin
Yay›n Direktörü M. Rauf Atefl ise;
“Türkiye’de 1960-70 y›llar› aras›nda, y›lda
sadece 6 bin flirket kuruluyordu. Bunlar
aras›nda kad›nlar›n kurdu¤u flirket say›s›

yok denecek düzeydeyken, flimdi bu say›
bazen bir ayda yakalan›yor. Türkiye,
giriflimcili¤i son 20 y›lda ö¤rendi. 1980
sonras› kurulan 800 binin üstündeki flirket
de bunun göstergesi. Kad›nlar esasen bu
dönemde giriflimcilerin aras›na kat›l›p,
üretken duruma geçti. Bu nedenle,
günümüzde 1 milyon 300 bin giriflimci
içinde 83 bini bulan kad›n giriflimci say›s›n›
küçümsememek gerekiyor. Önümüzdeki
20 y›lda, Kad›n Giriflimci Yar›flmas›’n›n da
katk›s›yla, bu say› geçmiflten çok daha h›zl›
artacakt›r.” dedi.

Rekor düzeyde kat›l›mla, 2.119 baflvurunun
yap›ld›¤› yar›flman›n jürisi, kad›n giriflimcileri,
“yarat›c› ve üretici fikrin sermayeyle
birlefltirilmesi”, “güçlü ve sürdürülebilir
finansal yap›ya sahip olunmas›” ve “d›fl
pazarlara yönelik çal›flmalar yap›lmas› ve
büyüme stratejileri haz›rlanmas›” kriterlerine
göre de¤erlendirdi.

Törende ayr›ca, Türkiye’de bir banka
taraf›ndan kad›n giriflimcilere yönelik
haz›rlanan ilk site olan ve tüm kad›n
giriflimcilere rehber niteli¤i tafl›yan
www.garantikadingirisimci.com adresli
sitenin aç›ld›¤› belirtildi.
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IMF Baflkan› Strauss-Kahn: "Bu kriz, bir güven krizi"

IMF Baflkan› Strauss-Kahn ile yap›lan ve Le
Figaro gazetesinde yay›nlan flöylefli
afla¤›dad›r.

G20’nin siyasi baflar›s›, yat›r›mc›larda,
tüketicilerde ve flirketlerde yeniden
güven oluflmas›n› sa¤layabilir mi?
G20’nin tek bafl›na güven oluflturdu¤unu
söylemek abart›l› olur. Fakat krizin bir güven
krizi oldu¤u do¤ru. G20 toplant›s›n›n
baflar›s›, devlet ve hükümet baflkanlar›n›n
kararl›l›¤› ile al›nan kararlar güvenin yeniden
oluflmas›nda önemli bir unsur teflkil ediyor.

Sonuçta gemide bir kaptan oldu¤unu
söyleyebilir miyiz?
Bunu söylemek zor, çünkü bir isim vermekte
zorlan›yorum. Fakat birlikte çal›flma
al›flkanl›¤› kazanan bir ekip oldu¤unu
söyleyebiliriz.

Ulusal destek planlar›nda daha fazla
çaba gösterilmemesi sizi hayal
k›r›kl›¤›na u¤ratmad› m›?
Hay›r. Bugün sorun destek planlar›n›
art›rmak de¤il. 2009 için al›nan sonuç,
IMF’nin flubat ay›nda yapt›¤› talebi karfl›l›yor.
Bu talep desteklerin GSMH’nin yüzde 2’sine
ulaflmas›yd›. Bu hedeften uzak de¤iliz.
2010’da neler olacak görece¤iz, fakat
devletler gerekirse daha fazla çaba
göstermeye haz›r olduklar›n› ortaya
koydular. Bu konudaki polemikler biraz
abart›l›. Amerikal›lar Avrupal›lar›n daha
fazla çaba göstermelerini istediler, fakat iki
taraf aras›nda çok büyük bir fark yok.

G20’de karara ba¤lanan 1.1 trilyonluk
destek paketinden ne beklenmeli?
Her ne kadar bu paket elmalarla armutlar›
ayn› kefeye koysa da, önemli bir mebla¤.
Bu miktar›n 500 milyar› IMF’ye, 100 milyar›
Dünya Bankas› dahil olmak üzere kalk›nma
bankalar›na gidecek. 250 milyar dolar,
dünya ticaretinin desteklenmesi için
kullan›lacak. Dünya ticaretine verilen destek
çok önemli, çünkü kredi krizinden ve bat›
bankalar›ndaki sermaye ç›k›fl›ndan en fazla
etkilenen konulardan birisi dünya ticaretinin
finansman› oldu.

Bu para kolayl›kla kullan›labilecek mi?
IMF kaynaklar› 2009 y›l›nda ne boyutta
olacak?
Birkaç hafta veya birkaç ay sürecektir en
fazla. IMF y›l sonundan önce 500 milyar
dolarl›k kayna¤a ulaflm›fl olacak. fiimdiden
Japonya ve Avrupa’dan 100’er milyar dolar
alm›fl durumday›z. Ayn› miktar› ABD’den
bekliyoruz. Çin ve Rusya da bu konu ile
ilgilediklerini aç›klad›lar. Kat›l›mc› olacaklar›n›
ifade eden baflka ülkeler de oldu. Y›l sonuna
kadar 500 milyar dolara yaklaflm›fl olaca¤›z.

IMF, kontrol mekanizmas› ve mevcut
krize neden olan ticari dengesizlikleri
engelleme rolünü yerine getirebilecek
mi?
Bu iki konuyu ayr› tutmak gerekli.
Dengesizlikler kendi bafl›na bir sorun ve
bunun çözüme ulaflt›r›lmas› gerekiyor. Fakat
uluslararas› ticarette dengesizliklerin
olmad›¤› bir durumda da, bankalar›n afl›r›
borçlanma veya yetersiz düzenleme gibi

sorunlar yaflamas› mümkün.
Çin’in IMF’de sahip olaca¤› a¤›rl›k,
Yen’in normalden düflük olan de¤erini
elefltirmenizi engelleyecek mi?
Tam tersine. Ülkeler masan›n etraf›nda
olduklar›nda, yol göstermemiz daha da
kolay olacak. IMF, dürüst olmak zorunda.

Kontrol ve düzenleme aç›s›ndan, neden
Dünya Finans Organizasyonu modeli
imkâns›z olarak de¤erlendiriliyor?
IMF’ye bu rol çok kez verilmek istendi.
Dünya genelinde bu derece büyük bir
düzenleyiciye ihtiyaç oldu¤undan çok emin
de¤ilim. Sonuçta bu bizim misyonumuz
de¤il. Bu daha çok Finansal ‹stikrar
Forumu’nu ve flimdi de Finansal istikrar
Komitesi’ni ilgilendiriyor. Önemli olan
kurallar›n tüm ülkeleri kapsamas› ve bu
kurallara uyulmas›. IMF bu noktada devreye
girip ulusal finans sektörlerinin do¤ru iflleyip
ifllemedi¤ini kontrol edecektir. Bu bir kontrol
ifli, düzenleme ifli de¤il. Bu kapsamda kriz
döneminde stres testleri uygulayaca¤›z. Bu
gönüllü bir süreç, ve bugüne kadar büyük
ülkelerden sadece ABD ve Çin bu
uygulamay› kabul etmemiflti. Kriz sonras›nda
ise kabul ettiler.

Dünya ekonomisinin yoluna girdi¤ine
dair iflaretler neler olacak?
Kriz, ABD’nin emlak sektöründe bafllad›.
Ekonominin yeniden yola girmesi de ilk
olarak ABD’de izlenecek. Dolay›s›yla ABD
konut fiyatlar›n› izlemek gerekiyor.
Fiyatlardaki düflüflün sona ermesi önemli
bir iflaret olacak. fiu an için bundan oldukça

uzak bir durumday›z. Bir di¤er iflaret ise
flirketlerin hisse senetleri olacak. Kredi
piyasalar›n›n yeniden harekete geçmesi çok
önemli. Uluslararas› ticaretin yeniden
h›zlanmas› da krizin sona erdi¤ine dair
önemli bir test niteli¤i tafl›yor.

Finansal aç›dan y›k›lm›fl bir dünyada
IMF, önemli kârlar etmeye haz›rlanan
bir refah adas› gibi görünüyor. Yeni
insanlar ifle alacak m›s›n›z?
Bizim misyonumuz kâr etmek de¤il, fakat
finansal istikrar› sa¤lamak ve devletlerin d›fl
borçlar›na yönelik sorunlar›n› çözmeye
yard›m etmek. Çal›flanlar›m›z› tabi ki
güçlendirece¤iz. Yaklafl›k 100 kadar yeni
uzman› ifle almay› planl›yoruz.

Kaynak: Le Figaro

Di¤er ilgili haberler için:
IMF Baflkan› Strauss-Kahn: Dünya
ekonomisinin büyümesi s›f›r›n alt›nda
kalabilir
IMF’den yeni kriz stratejisi
IMF Baflkan› Kahn: “Ekonomik verilerde
kötüleflme devam edecek”
AB liderleri krize çözüm için umudu
IMF’ye ba¤lad›
'Türkiye'nin yeni IMF plan›na ihtiyac› yok'
IMF: Küresel mali kriz derinlefliyor
IMF Baflkan›: Dalgaya küresel çözüm
bulal›m
IMF uyard›: Krizden herkes etkilenir

http://www.euractiv.com.tr/finansal-
hizmetler/interview/imf-baskani-bu-kriz-
bir-guven-krizi-005339

“Türkiye’nin Kad›n Giriflimcisi Yar›flmas›”n›n Ödülleri Sahiplerini Buldu



Türkiye’de, “Rus Rublesi” ile ifllem
yapmaya bafllayan ilk Türk bankas›
olan Garanti, Rus Rublesi ile
gerçeklefltirilen ihracat ve ithalat
ifllemlerine arac›l›k ediyor.

Yeni hizmet kapsam›nda firmalar,
Rusya’dan Rubleyle yapt›klar› ihracat›n
bedelini Garanti Bankas› arac›l›¤›yla tahsil
edebiliyor, Garanti Bankas›'nda Ruble döviz
hesab› açt›rabiliyor veya Ruble
bozdurabiliyor. Garanti Bankas›, Rusya’ya
gerçeklefltirilecek ticari ifllemlerde de
dan›flmanl›k hizmeti sunuyor.
Garanti Bankas› Genel Müdürü Ergun Özen,
“Moskova’daki ifltirakimiz GarantiBank
Moscow, 1995 y›l›ndan bu yana, Rusya’daki
yat›r›mc›lar›n ihtiyaçlar›na yönelik etkin
hizmetler sunuyor. fiimdi de Türkiye’de,
Rus Rublesi üzerinden ifl yapan firmalar›n
hayat›n› kolaylaflt›ran bir yap› kurduk. Tüm
teknolojik altyap›m›z› ve bilgi birikimimizi
bu yönde seferber ettik. TPKK’da bankalara,
konvertibl olmayan dövizlerle de ifllem
yapma imkan› getirilmesinden sonra, Rus
Rublesiyle yap›lacak her türlü bankac›l›k

iflleminin Garanti üzerinden
gerçeklefltirilmesi için haz›rl›klar›m›z›
tamamlad›k. Garanti bu konuda da
öncülü¤ünü sürdürüyor” dedi.
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Garanti Bankas› ve LOGO Yaz›l›m,
iflletmelerin e-dönüflümü
sürecinde önemli bir katk›
sa¤layacak stratejik bir iflbirli¤ine
girerek, Türkiye’de bir ilk olan
GoGaranti uygulamas›n› hizmete
sundu.

GoGaranti, LOGO çözümleri “Tiger2” ve
“GO” programlar›nda ifllem yaparken, efl
zamanl› ve otomatik olarak bankac›l›k
ifllemlerinin de gerçeklefltirilmesine olanak
tan›yor. Bu uygulama, “Tiger2” ve “GO”
ile Garanti’nin bankac›l›k uygulamalar›
aras›nda entegre bir flekilde çal›flarak zaman
tasarrufu sa¤l›yor, iflletmelerin verimlili¤ini
art›r›yor.

Yeni uygulamayla, Tiger2 ve GO ürünleri
içerisinde art›k “GoGaranti” penceresi de
görüntülenebiliyor. Tiger2 ve GO
kullan›c›lar›, GoGaranti penceresine
hesaplar›n› tan›mlad›ktan sonra, pencere

üzerinde bulunan “Hesaplar”,
“Çek/Senetler” ve “Ödemeler”
seçeneklerinde, muhasebe hesaplar›n›,
ödemelerini, çek ve senetlerini an›nda
izleyebiliyor, bu hesaplarda ifllem yapabiliyor.
“Hat›rlat” seçene¤iyle, ekranda ç›kan özel
bir mesaj arac›l›¤›yla, hesaplar›nda
gerçekleflen ifllemlerden an›nda haberdar
olabiliyor. GoGaranti penceresi, kullan›c›lar
için Garanti ‹nternet fiubesi’ne de do¤rudan
eriflim sa¤l›yor.

GoGaranti’nin Getirdi¤i Yenilikler:
• LOGO Tiger2 ve GO kullan›c›lar›,
“GoGaranti” penceresiyle, Garanti
Bankas›’ndaki hesaplar›yla ilgili ifllemlere
ürün içerisinden, güvenli online eriflim
sa¤layabiliyor.
• LOGO’dan Garanti’ye, Garanti’den
LOGO ürünlerine eflzamanl› veri ak›fl›
sa¤lanarak, ifllem otomasyonu
gerçeklefltiriliyor.
• Kullan›c›lar›n, muhasebeleflecek
ifllemlere iliflkin verileri sadece bir kez
girmeleri yeterli oluyor. Bu sayede
operasyonel ifl yükü azalarak zaman
tasarrufu sa¤lan›yor.
• Muhasebe paketi kullan›c›lar›,
GoGaranti penceresi sayesinde, ayn› ekran
üzerinden bankac›l›k ifllemlerini
gerçeklefltirebiliyor.

Garanti Bankas› ve LOGO Yaz›l›m’dan Bir ‹lk:
GoGaranti

‹flbirli¤i kapsam›nda, Western
Union para gönderme-alma
ifllemleri, ayn› anda dünyada ilk
kez, Garanti ‹nternet fiubesi
üzerinden yap›labilecek.

Garanti Bankas› ile Western Union,
uluslararas› para gönderme ve alma
ifllemlerinin www.garanti.com.tr’deki
Garanti ‹nternet fiubesi üzerinden
gerçekleflmesine olanak sa¤layan bir iflbirli¤i
anlaflmas›na imza att›.

Bu kapsamda, Garanti Bankas› müflterileri,
Western Union arac›l›¤›yla yurtd›fl›ndan
kendilerine gelen havaleleri, Western
Union® acenta hizmet noktalar›na

gitmeksizin, Garanti ‹nternet fiubesi
arac›l›¤›yla, do¤rudan banka hesaplar›na
aktarabilecek.

Ayr›ca yine Garanti ‹nternet fiubesi
arac›l›¤›yla kendi banka hesaplar›ndan
Western Union’›n yurtd›fl›ndaki 334.000’in
üzerindeki acenta hizmet noktas›na para
gönderebilecek.

Garanti ‹nternet fiubesi’nin Western Union
acental›¤›n› üstlendi¤i iflbirli¤i kapsam›nda,
s›kça yap›lan para gönderim ifllemleri,
“kay›tl› gönderim” olarak tan›mlanabilecek.
Ayr›ca Western Union’›n kifliden flirkete h›zl›
ve rahat bir flekilde para gönderme imkan›
sa¤layan servisi Quick Pay ifllemleri de
kolayl›kla yap›labilecek.

Garanti Bankas› ve Western Union
dünyada bir ilke imza att›

Sundu¤u yenilikçi ürünlerle
sektörde öncü olan Garanti KOB‹
Bankac›l›¤›, ödeme sistemleri
konusunda Türkiye’de lider
Garanti Ödeme Sistemleri’yle
ortaklafla tasarlad›¤› “POS’tan
Kredi” ürününü KOB‹’lerin
hizmetine sundu.

Türkiye’de ve dünyada bir ilk olan uygulama
kapsam›nda, en az 1 y›ld›r Garanti Bankas›
POS müflterisi olan KOB‹’lerin finansman
ihtiyac›n›n en h›zl› flekilde karfl›lanmas›
amaçlan›yor. KOB‹’ler, uygulama

kapsam›nda, flubeye gitmeye gerek
kalmadan POS cihazlar› üzerinden h›zl› ve
kolay kredi baflvurusu yapabiliyor, 5 dakika
gibi k›sa bir sürede sonuca ulafl›p, an›nda
kredi kullanabiliyor.

Türkiye’nin en yayg›n üye iflyeri a¤›na sahip
olan Garanti Bankas›’nda, POS cihaz›
kullanan 200.000’i aflk›n KOB‹, 9.000 TL’ye
varan acil kredi ihtiyaçlar› için 12 ay vadeyle
ticari destek kredisi alabiliyor. Kredi için
baflvuran KOB‹’lerin, POS cirosu blokeye
al›nm›yor ve herhangi bir ek teminat
istenmiyor. Uygun kriterlere sahip olan
POS’lara merkezi yükleme yap›lmas›n›n
yeterli oldu¤u uygulamada, POS cihazlar›n›n
yenilenmesine de gerek kalm›yor.

Garanti’den Türkiye’de ve dünyada
bir ilk... KOB‹’lere özel “POS’tan Kredi”

Garanti Bankas›, çifçilerin sektörel
ihtiyaçlar›nda kullanmalar› ve
yapt›klar› harcamalar› hasat
zamanlar›nda ödeyebilmelerine
olanak tan›yan ticari kredi kart›
Ekin Kart’›, çiftçilerin hizmetine
sunmaya devam ediyor.

Tar›m sektörü ve çiftçilerin ihtiyaçlar›
düflünülerek gelifltirilen Ekin Kart ile çiftçiler,
hasat zaman›na uygun hesap kesim tarihi
belirleyebiliyor, nakit ak›fl› ve ihtiyaçlar›na
göre 3 veya 6 ayl›k dönemlerde ekstre
alabiliyor, anlaflmal› olan iflyerlerinde vade
farks›z al›flverifl, taksit ve indirim olana¤›ndan
faydalan›rken ayn› zamanda bonus da
kazanabiliyor.

‹flyerlerine 30 günden 180 güne kadar
vadeli ifllem yapma olana¤› sunan Ekin Kart,
çiftçilere de 6 aya kadar finansman sa¤lam›fl
oluyor. Çiftçilere piyasadaki en düflük faiz
oran› üzerinden kredi imkan› sunan Ekin
Kart, ayl›k gönderilen bilgilendirme
mektuplar›yla, ödenmesi gereken ve ileri
vadeli tüm ifllemler bildirilerek, harcamalar›n›
kolayca takip etmesini sa¤l›yor. Ekin Kart,
özellikle düzenli gelirleri olmamas›ndan
dolay› gerekli yat›r›m› yapmakta zorlanan
çifçilere gerekli deste¤i vermek amac›yla
hizmete sunuldu. Çiftçilerin, veresiye, vade,
çek, senet gibi yöntemlerle sat›fl yapan
iflyerleriyle daha sistemli bir yap›da
çal›flabilmelerini sa¤l›yor.

Garanti Bankas› çiftçilerin ihtiyaçlar›na
uygun yap›land›r›lm›fl traktör, oto,
biçerdöver kredileri, sera yap›m ve
modernizasyon kredileri, üretim finansman›,
tarla, ekipman al›m›na yönelik yat›r›m
kredileri, süt hayvanc›l›¤› ve büyükbafl
hayvan yetifltiricilerine yönelik destek
kredileri, temlikli z›rai krediler, TMO makbuz
senedi karfl›l›¤› krediler ile birlikte, bitkisel
ürün sigortas› ve hayvan hayat sigortas›
gibi birçok kredi ve sigorta ürünü sunuyor.

Garanti Bankas›’ndan tar›m sektörüne özel
esnek geri ödemeli kredi kart›: EK‹N KART

600 milyon Avro’luk
sendikasyon kredisinin
tümü yenilendi

Rus Rublesi ifllemlerine arac›l›k eden ilk banka

Garanti Bankas›, ihracat›n finansman›nda
kullan›lmak üzere, uluslararas› piyasalardan
toplam 600 milyon Avro karfl›l›¤› 1 y›l
vadeli sendikasyon kredisi alarak, küresel
krizin derinleflmeye bafllad›¤› Eylül
2008’den bu yana yenilenme oran› %100
olan ilk sendikasyon ifllemine imza att›.

Krediye 600 milyon Avro’nun üzerinde
bir talep gelmesine ra¤men, Garanti
gelene¤ini bozmayarak tutar art›r›m›na
gitmedi. 15 ülkeden 31 bankan›n kat›ld›¤›
sendikasyon kredisi, yaklafl›k 110 milyon
ABD Dolar› ve 517.5 milyon Avro tutar›nda
iki dilimden olufltu. Libor&Euribor +250
bps maliyetle gerçekleflen ifllemin
koordinasyonunu, son üç
sendikasyonunda oldu¤u gibi Garanti
Bankas› üstlendi.

Amasya, 12 Dev Adam Basketbol Okullar›’n›n
en önemli merkezlerinden biri...

Amasya, Garanti Bankas›’n›n
sponsorlu¤unda Türkiye Basketbol
Federasyonu’nun basketbolu sevdirmek ve
gençler aras›nda yayg›nl›¤›n› art›rmak
amac›yla bafllatt›¤› 12 Dev Adam Basketbol
Okullar›’n›n (12 DABO) en önemli
merkezlerinden biri.

2002’den bu yana aral›ks›z olarak
organizasyonda yer alan 12 DABO Amasya
Grubu’nda, her ay ortalama 50 ö¤renci
basketbol e¤itimi görüyor. Amasyal›

gençlerin basketbol sevgisi ve ald›klar›
nitelikli e¤itim, Amasya tak›m›n›n y›l
boyunca düzenlenen turnuvalarda da
baflar›l› sonuçlar almas›n› sa¤l›yor. Bu y›l,
12 DABO Türkiye Ligi kapsam›nda
düzenlenen Kuzey Grubu yar› final
maçlar›nda, Amasya 12 il aras›nda birincili¤i
elde etti ve Antalya’da düzenlenen Türkiye
Ligi finallerine kat›ld›.

Garanti Bankas›’n›n sponsorlu¤unda 2002
y›l›ndan bu yana gerçeklefltirilen 12 DABO,
Türkiye ve KKTC’de 50’nin üzerinde
merkezde çal›flmalar›n› sürdürüyor.
Basketbol okullar›nda bugüne kadar
27.000’den fazla gencimize basketbol
e¤itimi verildi. Garanti, basketbola verdi¤i
destek kapsam›nda, A Milli Erkek Tak›m›m›z
12 Dev Adam ve A Milli Bayan Tak›m›m›z
Potan›n Perileri’nin ana sponsorlu¤unu
yürütüyor.



Editör’den28

Anadolu Sohbetleri

Amasya Bana Umut Veriyor...

GARANT‹ ANADOLU SOHBETLER‹ GAZETES‹
Türkiye Garanti Bankas› A. fi. ad›na sahibi Ergun Özen

Yay›n Kurulu: Nurdan Bernard Türkmen, Nafiz Karadere, Sibel Asna, Elif Güvenen Yay›n Koordinatörü: Derya Açar Ergüç
Yay›n Ekibi: Selda Çaml›bel, Didem Boy, Mert Ökter, Büflra Cinisli, Fatih Özkoyuncu, fiahika Özcan Ortaç, Tayfun Hapç›o¤lu

Teflekkürler: Amasya Valisi M. Celalettin Lekesiz, Amasya Belediye Baflkan› Cafer Özdemir, Amasya Sanayi ve Ticaret Odas› Baflkan› Muammer Gedik, YES‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Bekir Ayd›n, YHKB Birlik Müdürü Yelgin Mesci, Prof. Dr. Kenan Mortan, Prof. Dr. Asaf Savafl Akat, Osman Saffet Arolat, Ali ‹hsan Gelberi, Bülent Özcan,

Erdo¤an Akbulak, Kerem Alkin, Hasan Ali Cesur, Ramis Topal. Grafik Uygulama ve Bask›: Renk Matbaa

Garanti Anadolu Sohbetleri Gazetesi elektronik arflivi:
Ad›yaman, Afyonkarahisar, Antalya 2005, 2006, 2007, 2008, 2009:

Ayd›n, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbak›r, Düzce, Eskiflehir, Fethiye, Gaziantep, Giresun, Isparta, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevflehir, Ni¤de, Ordu,
Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirda¤, Trabzon, Uflak, Urfa, Van.

http://www.garanti.com.tr/bankacilik/kobi/kobilere_ozel/anadolu_sohbetleri.html

Zaten yine bu nedenle, her y›l Garanti
Anadolu Sohbetleri’nin yap›ld›¤› illere özel
olarak haz›rlad›¤›m›z ve KOBI’lerimize
yönelik gazetemizde, krize de yer veriyoruz.
Seminerimize kat›lan Profesör Asaf
Savafl’tan Garanti Bankas› Ekonomik
Araflt›rmalar Birim Müdürü Ali ‹hsan
Gelberi’nin gündeme ›fl›k tutan köfle
yaz›lar›na, Avrupa Birli¤i’nin krizden ç›k›fl
yollar›ndan birinin Akdeniz ile iflbirli¤inden
geçti¤ine dair bir analize yer vererek makro
düzeyde bu krizi anlamaya ve biraz
önümüzü göremeye çal›fl›yoruz.

Ya Amasya? Amasya’n›n sorunlar› neler?
Amasya bu krizden en az zararla nas›l
ç›kacak? ‹çeri¤i haz›rlarken bizi devaml› bu
düflünceler yönlendirdi. Hemen flunu
belirtmeliyiz ki, gazetemizi haz›rlamak için
çal›flt›¤›m›z bunca il aras›nda bizleri Amasya
kadar heyecanland›ran, gelece¤ine umutla
bakt›¤›m›z, içimizi ›s›tan çok fazla il maalesef
olmuyor. Bafll›ca nedeni Amasya’n›n, Valisi
baflta olmak üzere, tüm resmi yetkilileri,
karar vericileri, ifladamlar›... Sorunlar› zaten
biliyorlar, çözüm üretebiliyorlar, dinamik
bir yap› içindeler.

Osmanl› zaman›nda çok önemsenen
Amasya’da, ‹mparatorlu¤un yükselifl
döneminde tahta geçen bütün padiflahlar›n
burada “Sancak beyli¤i” yani valilik yapm›fl
olmalar›ndan m›d›r acaba, bugün de
valisinin bu denli parlak olmas› diye
akl›mdan geçirmeden edemedim. Sonradan
devletin bafl›na geçen flehzadelerin ilk e¤itim
ald›klar› ve mutlaka valilik görevinde
bulunduklar› için “fiehzadeler fiehri” diye
an›lm›fl Amasya. Cumhuriyet tarihindeki
di¤er Amasya Valilerini bilmedi¤imden bu
düflüncem, Amasya’n›n yak›nda
Cumhuriyetimizin de çok önemsenen bir
ili olmas›n› dilememle alakal› herhalde...

Amasya Valisi Say›n M. Celalettin Lekesiz
bofluna y›l›n valisi seçilmemifl. Böylesine
özveriyle çal›flan mülki amir az bulunur.
Gazetemize yazd›¤› makaleyi mutlaka

okuman›z› dileriz. Say›n Valinin 3.
sayfam›zda bizlere sundu¤u tablodan
etkilenmemek mümkün de¤il. Siz
Amasyal›lar, bunlar›n pek ço¤unu bilseniz
de, Lekesiz’in anlat›m› içimize su serpiyor.
Her ne kadar krizin psikolojik olmad›¤›
anlafl›lm›fl olsa da, Amasya’n›n gelece¤ine
güven tazelemek, kriz dönemlerinde yine
de faydal› bir hissiyat.

Amasya, bir ilden, bir diyardan, bir yerleflim
alan›ndan insan ne bekleyebilirse hepsine
sahip bir yurt parças›. Son derece zengin
bir tarih var Amasya’da. Tar›m ve daha
baflka birçok ifl alan› var Amasya’y›
s›çratacak: Teknoloji yo¤un sanayiler,
organik tar›m, g›da sanayi, marka yap›lmas›
gereken Amasya Beji baflta olmak üzere
mermercilik... Bunlardan baz›lar›.

Hükümetimizin son olarak aç›klad›¤›
yat›r›mlarda devlet yard›mlar›n› ve istihdam
desteklerini kapsayan tedbirlerin Amasya’ya
da büyük olanaklar sa¤layaca¤›n› öngörmek
mümkün.

Tedbirler, KOB‹’lerin finansman olana¤›na
daha kolay eriflimini sa¤lamaya, üretim,
istihdam ve ihracatta devaml›l›¤› temin
etmeye ve kefalet sisteminin etkin bir flekilde
çal›flt›r›lmas›na yönelik düzenlemeler içeriyor.

KOB‹’lerin faydalanabilece¤i pek çok baflka
tedbir, destek ve fon bulunuyor. KOB‹
sayfalar›m›zda hem bunlar› hem de AB
finansmanl› programlar› bulacaks›n›z.

Valilik, Belediye, Ticaret Odas›, Tar›m ve
Milli E¤itim ‹l Müdürülü¤ü gibi Amasyal›
kurum ve kurulufllar AB fonlar›ndan daha
önce faydalanm›fl. AB sayfalar›nda
bulaca¤›n›z ve flu anda aç›k olan devaml›
ya da dönemsel yeni fonlara ve özellikle
Karadeniz’e yönelik özel programlara hiç
gecikmeden baflvurabilecek, proje
haz›rlayabilecek kapasite de Amasya. Belki
biraz daha fikir ve güç birli¤i gerekiyor.
Amasya’n›n sorunlar› ve çözüm önerilerini

15. sayfam›zda yer alan Profesör Kenan
Mortan’›n burada düzenledi¤i Garanti Ortak
Ak›l Toplant›s› sonuç belgesinden de
okuyabilirsiniz. Profesör Mortan’›n
Amasya’n›n ticari önderleriyle yapt›¤›
toplant›da; en uzun süreli olarak tar›m,
ticaret ve turizm sektörleri masaya yat›r›ld›.
Bize göre Amasya’n›n en çabuk ve en etkin
kalk›nma yolu hiç flüphesiz turizm.
Amasya, turizmde istenilen seviyeye “birlikte
hareket edilerek gelinebilece¤i” kanaatinde.
Kamu ve özel sektörde bu kadar de¤erli
yönetici kadrolara sahip; yönetimi, co¤rafi
konumu aç›s›ndan çok da zor olmayan bu
ilde, ivedilikle üzerinde çal›fl›lmas› gereken
sorun bu. Bireysel de¤il, ço¤ulcu olmak, il
ç›kar›n› her fleyden önde tutarak davranmak
gereken bir dönem yafl›yoruz.
Konjonktür zor da olsa, Amasya marka
olmak için birçok de¤ere sahip. fiimdilik
bunlardan yeterince yararlanam›yor.
Turizmde büyük bir tan›t›m ve atak yapmak
zorunda.

19 May›s 1919 tarihinde Samsun'da
bafllayan Kurtulufl Savafl›m›z›n ilk ad›m›, 12
Haziran 1919 tarihinde Mustafa Kemal'in
Amasya'ya gelmesiyle devam etmiflti.
Kurtulufl mücadelesinin planlar› haz›rlanm›fl,
22 Haziran 1919 tarihinde yay›nlanan
"Amasya Genelgesi" ile "Milletin ‹stiklâlini
Yine Milletin Azim ve Karar› Kurtaracakt›r"
denilerek Milli Mücadele burada fiiliyata
geçirilmiflti.

Milli mücadeledeki eflsiz yeriyle Amasya,
böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin
kuruluflunda da ilk önemli ad›m›n at›ld›¤›
yer olmufltu. Bu küresel krizde Amasya,
bugünkü durumunu aflma becerisini
kolayl›kla gösterebilecek kozlara sahip.

Amasya’n›n krizi f›rsata dönüfltürme
slogan›yla uygulamaya geçirilen bu
önlemlerden yararlanarak, Anadolu
kaplanlar› aras›nda yerini almas› iflten bile
de¤il. Amasya heyecan veriyor bana...

bernardnurdan@hotmail.com

Nurdan BERNARD-TÜRKMEN

5 yafl›nda olan Garanti
Anadolu Sohbetleri
Gazetesi’nin Amasya say›s›n›
haz›rlarken, herkes gibi
bizlerin de akl› fikri ayn›
kayg›larla doluydu... “Küresel
kriz acaba seneye bu aylarda
sona ermifl olacak m›?
Ard›nda nas›l bir
tablo b›rakacak?”
gibi kayg›lar, sorular...




