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Çözümleme
A.Yener
Özkesen

sattıklarını ifade
e d e n
kooperayener.ozkesen@ekonomik-cozum.com.tr tiflerden
ucuz arsa
a l m a
on günlerde bazı kooperatifler tüketici yasa- hayaline düşen vatandaşlalarını bir kenara bıra- rın arsayı aldıktan sonra
karak ucuz arsa vaadiyle başına gelmedik kalmıyor.
duyurdukları ilanlarla müşterilerini çıkmaza sokuyor- Duyurdukları ilanlarla ‘üç
beş bin liraya arsa’ dediklar.
‘Bilmem kaç liraya şu leri arsayı almaya gidenler
kadar arsa, tapunuz hemen öğreniyorlar ki arsaların
cebinizde’ gibi kelime bedeli otuz kırk bin lirayoyunlarıyla hazırladıkları mış. Artık yola çıktık diyerek
ilanlarla neredeyse bir arsaları almaya koyulanlar
ayran parasına kadar arsa da var. Fakat bundan sonra

S

Kooperatiflerden arsa
alanın vay haline…
başlarına gelenler çok
ilginç. Arsayı alan kendi
bildiği tanıdığı bir kişiye
proje uygulatamıyor o arsa
üzerinde. Mutlaka kooperatifin önerdiği projeyi
uygulamak zorunda. Bu
nedenle de kooperatife ayrı
bir ücret ödeyecekler.
Daha
bitmedi…
Kooperatife üye olmak
zorunda bırakılan arsa
sahibi ayrıca bilmem kaç
liralık kooperatif aidatı da
ödeyecek.
Şimdi tüketici derneklerine
ve tüketici haklarını koruma

kuruluşlarına sormak gerekir. Bu tüketiciyi yanıltan
ilanlara niçin göz yumuluyor ve neden yasal işlem
yapılmıyor? Dişinden tırnağından üç beş kuruş artırmış vatandaşın parasına
göz dikenler bu paranın bir
kısmını duyuru ilanlarına
harcıyor; bir kısmı da tatil
yörelerinde gizli kalmış bölgelerde korunaklı villalarına harcıyor.
Ancak olağan kongrelerinde 2 kişilik murakıp heyetinin hazırladığı raporlarda
bu miktarların nereye harcandığı gözükebilir. Sonra

oylama yapılır ve yönetimde artık çoğunluğa kim
hakim ise oy çokluğu ile
harcamalar kabul edilir.
Ondan sonra gariban
vatandaşın parası buhar
olur gider. Böylece ‘yandı
gülüm keten helva’ olur.
1987 yılı yapım tarihli,
Kemal Sunal’ın meşhur
‘Kiracı’ filminde olanlar 25
yıldan bu yana halen yaşanıyor. Hala büyük umutlarla ev sahibi olmak isteyen
kiracılar ev sahibi olma
umuduyla yaşarken binbir
zorlukla karşılaşıyorlar.

Araç muayene süreleri
kısalmayacak
TÜV’ den gelen açıklama
H.Merkezi/E.Çözüm

H.Merkezi/E.Çözüm
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zun süredir gündemde
olan araç muayene
sürelerinin kısalması
haberlerine
Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı son noktayı koydu.
Buna göre araç muayene
sürelerine herhangi bir kısaltma getirilmeyecek.
“Vize almak, vizeden geçmek”
gibi sözcüklerin sıkça kullanılmaya başlandığı dönemde
araç sahiplerinin, iki yılda bir
geçtikleri prosedürlerden her
yıl geçeceklerine dair duyumların yayılması üzerine
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı’nın yetkili kıldığı muayene merkezleri
bir açıklama yapma gereği
duydu.
SÜRELERİN UZATILMASI EK
MALİYET GETİRİR
İstanbul Şoförler ve Esnaf
Odası Başkanı Cem Sert, araç
muayene sürelerinin kısa olduğuna değinerek araç muayene süreleri için yeni kıstaslar
oluşturulması gerektiğini ve
kısaltmadan çok sürelerin uzatılmasına gidilmesi gerektiğini
açıkladı. Konu hakkında
görüşlerine başvurduğumuz
yetkililer şu açıklamaları yaptılar:Türkiye Şoförler ve

Otomobilciler Federasyonu
(TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın
yaptığı açıklamada söz konusu
araç muayene sürelerinin
kısalmasını doğrulayacak bir
tespit bulunmadığını; ayrıca
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı’nın ilgili
yetkilileriyle görüşüldüğünü ve
bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadığını ifade ettiklerini belirtti. Fevzi Apaydın sözlerine şöyle devam etti: “TŞOF
olarak araç muayene sürelerinin kısaltılmasına şiddetle karşıyız; çünkü sürelerin kısaltılması araç sahiplerine ek maliyet getirdiği gibi şu anda ülkemizde uygulanmakta olan
araç muayenelerine ilişkin
süre AB ülkeleri ile aynıdır.
Bunun kısaltılması söz konusu
değildir.”
KISALTMADAN ÇOK
SÜRELERİN UZATILMASI
GEREKİR
İstanbul Şoförler ve Esnaf
Odası Başkanı Cem Sert araç
muayene sürelerinin kısaltılması ile ilgili açıklamasında:
“İstanbul Şoförler ve Esnaf
Odası olarak araç muayene
sürelerinin kısaltılması durumuna karşıyız. Araç muayene
süreleri özel araçlar için 2yıl,
ticari araçlar için ise yılda bir
kez yapılmaktadır ve bu
oldukça kısa bir süredir. Araç

muayene süreleri için yeni kıstaslar
oluşturulmalıdır.
Kısaltmadan çok sürelerin
uzatılmasına gidilmelidir. Bu
süreler ticari araçlar için 2 yıl,
5 yaşını aşmış araçlar için 1 yıl
ve 5 yaşını aşmamış araçlar
için ise 2 yıl olarak belirlenmelidir” dedi.
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte araçlarda oluşan yıpranmaların azaldığına
değinen Sert sözlerini şöyle
sürdürdü: “Gelişen teknolojiye rağmen muayene sürelerinin kısaltılma planı hem
maddi hem manevi açıdan
külfet getirecektir. Ticari araçlar da dahil birçok araç zaten
0 çıkışlı ya da yüzde 80’i iki
yıllık araçlar. Bu yüzden sürelerin kısaltılması saçma bir
durum olacaktır.”
ORTA YOL BULUNMALI
İzmir Şoförler ve Otomobilciler
Esnaf Odası Başkanı Celil
Anık ise yaptığı açıklamada
araç muayene sürelerinin kısaltılması ile ilgili orta yolun
bulunması gerektiğini belirtti.
Araç muayene sürelerinin kısaltılmasının araç sahiplerini
maddi açıdan zorlayacağını;
bu yüzden araç muayene
sürelerinin araçların yaşına
göre yeniden düzenlenmesinin
uygun olacağını söyledi.
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Ü V T U R K ’ d e n
aldığımız yazılı açıklamada ise şunlara
değinildi: “Son zamanlarda sosyal medyada ve
bazı basın mecralarında
yer alan ‘Araç muayene
sürelerinin (Binek araçlar
için)
1
yıla
indirildiği/indirileceği’
doğru değildir. Bu iddia,
doğru olmadığı gibi bu
konuda bir hazırlık
olduğuna dair iddialar da
Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
(UDHB) tarafından, bir
basın açıklamasıyla yayınlanmıştır. TÜVTURK’ün tek
başına veya UDHB ile birlikte bu süreleri belirleme
yetkisi veya tasarrufu
bulunmamaktadır. Araç
muayenesine dair süreler,
ilgili mevzuat ile belirlenmektedir. 2004’den bu
yana yapılan muayene
süre değişiklikleri ise hep
uzatma yönünde olmuştur.
(Resmi otomobillerin,
M1G sınıfındaki arazi
taşıtlarının, motosikletlerin
süreleri uzatılmıştır.)”
UDHB KAYNAKLI
Araç muayenelerinde araç
sahiplerinin yakındığı form
doldurma için ayrı ücret
ödenen kişiler hakkında
ise şu açıklamalar yapıldı:
“Tadilatlar için mevzuatta

tanımlanmış EK-1 belgelerini
doldurmak
amacıyla istasyonlarımız
çevresinde
otomobil
sahiplerinin iyi niyetini, bilgisayar veya daktiloya
erişme fırsatlarının olmamasını istismar eden kişiler ortaya çıkmış olup bu
neredeyse bir meslek
haline gelmiştir.
Kurumumuzla hiç bir ilgisi
olmayan bu kişiler belli bir
ücret ( hatta fahiş ücretler)
karşılığında EK-1 belgelerini doldurmaktadır.
EK-1 belgesinin içeriğindeki bilgiler 2011’de bizim
de girişimlerimizi takiben;
UDH Bakanlığı ve EGM
ortak çalışması ile büyük
oranda elektronik ortama
taşınmış olup yazınıza EK1 doldurum faaliyeti büyük
oranda ortadan kalmıştır.
Yakın zamanda geri kalan
tüm unsurlar da elektronik
ortama taşınacak, böylelikle bu faaliyet ortadan
tamamen kalkacaktır.”
TUVTURK tüm bu konularla ilgili sadece uygulayıcı olduğunun altını çizerek kararların Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı ile, Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı
mevzuatından ve 2918
sayısı Trafik Kanunundan
kaynaklandığını belirtti.

Treyler pazarı genişledi ithalata bağımlılık azaldı
H.Merkezi/E.Çözüm
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0 yıllık bir kuruluş olan
“EMEK”¸ treyler sektöründe ki
12 yıllık tecrübesi sonrasında,
“EMK TREYLER” olarak kendi markasıyla üretimine başladığı damper
pazarında, kısa sürede yalnızca yurtiçinde değil, yurtdışı pazarda da yer
edinmeyi başardı. Bir dünya markası
olmayı hedefleyen “EMK Treyler” 81.
Enternasyonal İzmir Fuarı’nda gövde
gösterisi yaptı.
Türkiye’de ilk kez bir damper markasına kampanya ile birlikte ürünlerine gösterilen yoğun ilgi fuarda da
devam etti. Emek Group/ EMK
Damper, fuarın Lozan Kapısı girişindeki 2000 m² alanda, Alman
Otomotiv devi MAN Şirketi’nin Bursa
ve İzmir bayisi olan MAPAR
Otomotiv ile birlikte ürünlerini sergiledive fuar süresince her gün farklı
bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
EMK DAMPLER DEV FABRİKADA
ÜRETİLİTOR
İstanbul Silivri’deki 40 bin m2 kapalı, 2500 m2 açık stok alanına sahip
olan fabrikada üretilen EMK dam-

perler, Yine Silivri E5 Karayolu üzerinde yer alan 3500 m2’lik showroom’da sergileniyor. Türkiye’nin
köklü şirketlerinden biri olan; otomotiv, treyler, telekomünikasyon ve
enerji gibi farklı sektörlerde yatırımı
olan Emek Group bünyesinde yer
alan EMK Treyler markası, aynı
zamanda dünyanın önemli damper
ve treyler markalarına da üretim
yapıyor.
İTHALATA BAĞIMLILIĞI AZALTMAYI
HEDEFLİYORUZ
Küçük yaşta aile şirketinde çalışmaya başlayan ve bugüne dek başarı
hikayeleriyle dikkat çeken Emek
Group Yönetim Kurulu Başkanı
Osman Uslu, EMK damperle ilgili
olarak; “Bugüne kadar fabrikaya
büyük oranda öz sermaye yatırımı
yaptık. Kazandığımızı sürekli olarak
yatırıma kaydırdık.
Şu an 286 kişiyi istihdam ediyoruz.
Bu rakamın 3 yıl içinde 1000 kişiye
ulaşmasını hedefliyoruz” diyerek,
sektörde ithalata bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Doç. Dr. C. Coşkun

Küçüközmen

coskun.kucukozmen@ieu.edu.tr

KÜRESEL REKABET RAPORU 2012
(YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİK-101)
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ünya Ekonomik Forumu geçtiğimiz hafta 20112012 Küresel Rekabet Raporunu yayınladı.
Rapora katkıda bulunan ülke ve kurumların yer
aldığı listenin Türkiye kısmında TÜSİAD Sabancı
University Competitiveness Forum yer alıyor. Raporun
giriş kısmında küresel ekonominin hala büyük sıkıntılara maruz kaldığı vurgulanıyor. Ayrıca krizden çıkış
emarelerinin küresel bazda düzensiz bir şekilde gözlemlendiğine atıfta bulunuluyor. Gelişmekte olan ülkelerin aşırı ısınma riskine rağmen nispeten daha sağlıklı
ve güçlü büyüme trendi içinde olduğu ifade edilirken,
gelişmiş ülkelerin krizden çıkış sürecinin çok yavaş kaldığı, işsizlik sorununun kalıcı hale geldiği ve finansal
kırılganlıklarının sürdüğü vurgulanarak bu grubun net
bir ilerleme görüntüsü vermediği ifade ediliyor.
Verimliliği ve rekabetçiliği belirleyen birçok faktör olduğunu ve bu süreci etkileyen faktörlerin iktisatçıların hafızalarını uzun süre meşgul ettiğine işaret eden rapor,
kapsamlı araştırmalar sonucu belirlediği faktörleri 12
başlık altında toplamış. Bu başlıkları da Temel
Gereklilikler, Verimlilik Artırıcılar ve Yenilik ve
Karmaşıklık (Çeşitlilik) Faktörleri olmak üzere üç gruba
ayırmış. Bu üç grubu sırasıyla faktör, etkinlik ve yenilik
çekişli ekonomik yapıyla eşleştirerek 12 alt başlığı üç
ekonomik yapı altında sınıflamış: A. (Faktör Çekişli
Ekonomiler) 1. Kurumlar, 2. Altyapı, 3.
Makroekonomik ortam, 4. Sağlık ve temel eğitim, B.
(Etkinlik Çekişli Ekonomiler) 5. Yüksek öğrenim ve iş
başında eğitim, 6. Mal piyasası etkinliği, 7. İş piyasası
etkinliği, 8. Finansal piyasa gelişimi, 9. Teknolojik altyapı, 10. Piyasa büyüklüğü, C. (Yenilik Çekişli
Ekonomiler) 11. İş dünyasının gelişmişlik düzeyi ve 12.
Yenilik. Bahsedilen üç ana grup (faktör, etkinlik ve yenilikçilik) dikkate alınarak çalışmaya konu olan ülkeler iki
geçiş aşaması da eklenerek beş gruba ayrılmış. Grup1’de faktör çekişli 37 ülke yer alıyor. Grup-2’de ise bir
sonraki aşamaya yani etkinlik çekişli gruba geçiş aşamasında olan 24 ülke yer alıyor. Grup-3’te etkinlik
çekişli 28 ülke yer alıyor. Grup-4’te ise yenilikçilik çekişli
gruba geçiş aşamasında olan 24 ülke yer alıyor ve
ülkemiz bu grupta yer alıyor. Grup-5 ise yenilikçilik
çekişli 35 ülke yer alıyor (bu ülkeler aynı zamanda
gelişmiş ülke kategorisinde yer alan ülkeler). Gelelim
ülke sıralamalarına. Sıralama 142 ülkeyi kapsıyor.
İsviçre ilk sırada yer alırken ardından Singapur, İsveç,
Finlandiya, ABD, Almanya, Hollanda, Danimarka,
Japonya ve İngiltere geliyor. Türkiye bir önceki sıralamaya nazaran iki basamak atlayarak 59’uncu sırada
yer alıyor. İyi bir sırada olduğumuzu söylemek zor, zira
Malezya (21), Şili (31), Estonya (33), Kuveyt (34), Tunus
(40) Litvanya (44), Panama (51), Sri Lanka (52),
Azerbaycan (55) listede üzerimizde yer alan ülkeler.
Son üç sırada ise Brundi, Haiti ve Çad yer alıyor.
Durumumuz o kadar kötü mü? Bunu anlamak için
benzer kategorilerde yer aldığımız BRIC (Brezilya,
Rusya, Hindistan, Çin) ve MIST (Meksika, Endonezya,
Güney Kore, Türkiye) kategorisinde yer alan ülkelerin
hangi grupta olduğuna bakalım. Hindistan faktör
çekişli ülkeler grubunda yer alıyor. Çin ve Endonezya
etkinlik çekişli grupta yer alırken. Brezilya, Meksika,
Rusya ve Türkiye yenilikçilik çekişli gruba geçiş aşamasında olan grupta yer alıyor. Yenilikçilik çekişli grupta
yer alan tek ülke Güney Kore. Durumumuz fena
görünmüyor ancak bu grupta yer alan ülkelerin her
birinin farklı alanlardaki büyüklüklerini göz ardı etmememiz gerekiyor. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan 544 sayfalık rapor ciddi bir çalışma
ürünü. Rapordaki tespitler dikkate alındığında bilgi,
beceri ve yenilikçilik konusunda maalesef yeterli seviyede olmadığımız, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereken
birçok alanın bulunduğu görülmekte. Özellikle makroekonomik istikrar ve bunun sürdürülebilir olması, temel
eğitimin halen rasyonel bir çerçeveye oturtulamamış
olması, teknolojik altyapıdaki eksiklikler ve uyum sıkıntıları dikkati çeken faktörler. Giderek daha çok hastalanan ve sağlıksız bireylerden oluşan toplum olma yolundaki olumsuz gidişatımız istatistiklerle sabit. Bu olumsuz
gidişatın önüne geçecek seviyede bir sağlık ve sosyal
güvence sistemine ulaşamadığımız aşikâr. Diğer taraftan ülkemizde son zamanlarda ardı ardına yaşanan
üzücü olayların hem çalışma şevkini hem de moralleri
aşağı çektiği giderek belirgin hale geliyor.
Değerli okurlar, bu raporun üniversitelerimizde ders
olarak okutulmasında büyük fayda var. Bu nedenle
başlık altında parantez içinde ders adını ve kodunu
belirtme ihtiyacı hissettim. Farklı disiplinlerin alanına
giren bir rapor olma özelliğiyle sosyal bilimler, fen
bilimleri, mühendislik, hatta tıp alanında bile Yenilikçi
Girişimcilik-101 dersi ana ders ya da ek ders olarak
verilebilir. Ders kitabı olarak kullanılacak rapor olarak
internet sitesinde mevcut! Gençlerimiz bu gerçekleri
üniversite sıralarında kavrayamazsa gerçek hayatta
olumsuz sürprizlere hazırlıklı olmaları gerekiyor.
Öğrencilerimizin yenilikçilik ve girişimcilik kavramlarıyla
bırakın üniversitede, orta öğretim yıllarında bile tanışmış olmaları çok önemli. Bu vesileyle 7 Eylül’de açılışı
yapılan İzmir Genç Girişimciler Akademisi üyeleri ile
kurucu ve yöneticisi Uğurcan Emiroğlu’na başarılar
dilerim.
Afyon’da meydana gelen üzücü olay neticesinde
hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet,
başta yakınları ve sevenleri olmak üzere tüm ulusumuza başsağlığı diliyorum.

