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Maliye Bakan� Mehmet �im�ek, 
TBMM Genel Kurulu’na 2010 
Y�l� Merkezi Yönetim Bütçesi 

Kanunu Tasar�s�’n� sunarken yapt��� ko-
nu�mada, hükümetin krizi iyi yönetti�i-
ni, kendi ya��yla kavrularak daha önceki 
hükümetler gibi Türkiye’yi Uluslararas� 
Para Fonu’na (IMF) muhtaç etmedi�ini 
vurgulad�. Türkiye’nin, hükümetleri dö-
nemindeki güçlü performans�yla dünya-
n�n en büyük 17’nci ekonomisi oldu�u-
nu, küresel krize ra�men bu konumunu 
da korudu�unu söyleyen �im�ek, �öyle 
konu�tu: “Hükümetimiz döneminde, kriz 
y�l� olan 2009 y�l� hariç, bütçe hede� erini 
sürekli olarak tutturduk. Birçok dönemde 
hede� erimizi de a�t�k. Bu ba�ar�da, hü-

kümetlerimizin kararl�, tutarl�, �effaf ve 
istikrarl� politikalar� belirleyici oldu. 2009 
y�l�nda bütçe aç���n�n Gayri Sa�  Yurtiçi 
Has�laya (GSY�H) oran�ndaki sapma 5.7 
puan. 2009 y�l�nda bir önceki y�la göre 
bütçe aç���n�n Gayri Sa�  Yurtiçi Has�laya 
oran�ndaki kötüle�me ise 4.8 puan”

Krizi iyi yönettik

 Hükümetin, küresel krizi iyi yönetti�i-
ni vurgulayan �im�ek, bu konuda �unlar� 
söyledi: “Her �eyden önce bu krizi biz yö-
nettik. Bizden önceki dönemlerde oldu�u 
gibi, IMF gibi uluslararas� kurulu�lara el 
açmad�k. 2008’de krizin derinle�mesiyle 
birlikte birçok ülke IMF’den yard�m talep 

etti ve 22 ülke IMF’nin ko�ullar�n� hemen 
kabul etti. Biz ise kendi ya��m�zla kavrul-
duk. Kendi ayaklar�m�z�n üzerinde dim-
dik durduk. ‘Kaynak, Türkiye’dir’ dedik. 
Krize kar�� kendi tedbirlerimizi aç�klad�k. 
Çok say�da önlemi hayata geçirdik”

Türkiye’nin kredi notu artt�

 Kriz yönetiminde ald�klar� tedbirler so-
nucunda ba�ar�l� olduklar�n� savunan Ba-
kan �im�ek, birçok ülkenin kredi notunun 
indirildi�ini, Türkiye’nin de içinde yer 
ald��� sadece 13 ülkenin kredi notunun 
art�r�ld���n� hat�rlatt�. �im�ek, “Dünyada 
son 60 y�l�n en büyük krizinin ya�and��� 
bir dönemde Türkiye, kredi notu 2 kade-
me artan tek ülkedir. E�er iddia edildi�i 
gibi en fazla etkilenen ülkelerden birisi ol-
sayd�k, Türkiye’nin kredi notu 2 kademe 
birden yükseltilir miydi” diye konu�tu. 

Büyüyecek 8 ülkeden biriyiz

 Bu y�l�n dördüncü çeyre�inden itiba-
ren, ekonomide toparlanman�n ba�lan-
d���na dikkat çeken Mehmet �im�ek, 
IMF’nin son raporuna göre, 2009 y�l�n�n 
son çeyre�inde G-20 ülkeleri aras�nda 
büyüyecek 8 ülkeden birisinin Türkiye 
olaca��n� kaydetti.

Maliye Bakan� Mehmet �im�ek, hükümetin küresel krizi iyi yönetti�ini savunarak, 
“Her �eyden önce bu krizi biz yönettik. Bizden önceki dönemlerde oldu�u gibi, 
IMF gibi uluslararas� kurulu�lara el açmad�k. Kendi ya��m�zla kavrulduk” dedi.

Sanayi Üretim Endeksi, bir y�l öncekine göre yüzde 6,5 art�nca ‘kriz bitti’ yorumlar� yap�ld�.

Krizler i�letmeleri
Nas�l etkiliyor?

2010 y�l�na girerken
Çaresiz de�iliz

Problemler
ve çözümler

��gücü 
planlamas�nda 
e�itimin önemi

“Kendi ya��m�zla kavrulduk”

Sanayide beklenmedik yükseli�
Ayl�k Sanayi Üretim Endeksi, 

2009 y�l� ekim ay�nda 2008 y�l� 
ekim ay�na göre yüzde 6,5, bir 

önceki aya göre ise yüzde 13,7 artt�. 
Bu durum krizden ç�k���n ba�lad��� 
�eklinde yorumland�. Sanayinin alt sek-
törleri incelendi�inde, 2009 y�l� ekim 
ay�nda, bir önceki y�l�n ayn� ay�na göre 
Madencilik ve Ta�ocakç�l��� sektörü 
endeksi yüzde 5,2 artarak 139,1’den 
146,3’e; �malat Sanayi sektörü endeksi 
yüzde 6,6 artarak 109,5’den 116,7’ye; 
Elektrik, Gaz ve Su sektörü endeksi ise 
yüzde 6,4 artarak 111,1’den 118,1’e 
yükseldi.
 Ana Sanayi Gruplar� S�n�� amas�’na 
göre, 2009 y�l� ekim ay�nda bir önceki 
y�l�n ayn� ay�na göre en yüksek art�� 
yüzde 11,0 ile Ara Mal� �malat�nda 
görüldü. Ana Sanayi Gruplar� 
S�n�� amas�’na göre di�er gruplar 
incelendi�inde, Dayan�ks�z Tüketim 
Mal� �malat�n�n yüzde 8,1, Dayan�kl� 
Tüketim Mal� �malat�n�n yüzde 7,0, 
Enerjinin yüzde 1,9 oran�nda artt���, 
Sermaye Mal� �malat�n�n ise yüzde 3,0 
oran�nda dü�tü�ü tespit edildi. 

 �malat Sanayi Alt Gruplar� 
incelendi�inde ise en yüksek art�� 
oran� T�bb� Hassas ve Optik Aletler 
ile, Saat �malat�nda gerçekle�ti. Söz 
konu�u art�� oran� yüzde 38,3 oldu. 
Bunu, yüzde 19,1’lik art�� ile A�aç ve 
A�aç Mantar� Ürünleri �malat� (mobi-
lya hariç) takip etmektedir. Bununla 
birlikte, en yüksek dü�ü� ise yüzde 
31,5 ile Büro Makineleri ve Bilgisayar 
�malat�nda kaydedildi.

Etkili sloganlar

Kalite Yönetim 
Sistemi 
Denetimleri
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Sonradan asma ve çat� kata izin yok
Bay�nd�rl�k ve �skan Bakan� Mustafa Demir kaçak yap�la�may� önlemek için 2012’den sonra asma kat ve çat� 
kat� gibi eklemelere sonradan izin verilmeyece�ini söyledi.

Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat Er-
gün, Bakanl���n�n 2010 y�l� bütçe-
sinin görü�üldü�ü Plan ve Bütçe 

Komisyonu’nda sunu� konu�mas� yap-
t�. Planl� sanayile�me hamlesinde tek-
noparklar�n yan� s�ra Organize Sanayi 
Bölgeleri (OSB) ile Küçük Sanatlar ve 

Sanayi Bölgeleri ve Siteleri’nin (KSS) 
de önemli bir yeri oldu�unu kaydeden 
Ergün, 50 adedi son 7 y�lda olmak üzere 
toplam 120 adet Organize Sanayi Bölge-
si projesinin altyap� in�aat� tamamlana-
rak, sanayicilerin hizmetine sunuldu�u-
nu bildirdi. Tamamlanan OSB projeleri 

için 2009 y�l� � yatlar�yla toplam 1 milyar 
650 milyon lira tutar�nda devlet kredisi 
kulland�r�ld���n� belirten Ergün, bu pro-
jelerin tamamlanmas�yla yakla��k 800 
bin ki�iye istihdam sa�land���n� kay-
detti. 2009 y�l�nda 13 OSB ile 7 KSS 
projesinin tamamlanmas�n�n planland�-
��na de�inen Ergün, “Ancak bu hedef 
a��larak bu y�l�n sonunda 16 OSB ve 8 
KSS’nin tamamlanmas�n� öngörmek-
teyiz. Bu projeler tamamland���nda 
yakla��k 80 bin ki�iye daha i� imkan� 
sa�lanacakt�r” dedi. 
 Bakan Ergün, 2010 y�l� yat�r�m prog-
ram� tekli� erinde ise OSB projelerine 
133 milyon 299 bin lira, KSS projele-
rine ise 51 milyon 561 bin lira ödenek 
tahsisi öngördüklerine i�aret ederek, 
“Bu ödene�in kullan�m�nda da kriteri-
miz; kaynaklar�n israf edilmeden etkin 
kullan�m�n� sa�lamak ve sonuç odakl� 
olmak, yani bitirilmesi ve h�zla üretime 
geçilebilmesi mümkün olan yat�r�mlara 
öncelik vermek olacakt�r” diye konu�tu.

Teknoloji geli�tirme 
bölgeleri artt�

 Türkiye’de 2002 y�l�nda 2 olan tek-
noloji geli�tirme bölgesi say�s�n�n 37’ye 
ula�t���na dikkat çeken Bakan Ergün, 
bunlardan 26’s�n�n bu y�l sonu itibariyle 
faaliyete geçece�ini dile getirdi. Bakan 
Ergün, k�saca ‘3D’ olarak ifade ettikleri 
de�i�im, dönü�üm ve destek kavramlar� 
temelinde kurgulanan strateji belgesi ve 
eylem plan� kapsam�nda 7 öncelik belir-
lediklerinin alt�n� çizerek, “Bunlar kredi 
ve � nansman �artlar�n�n iyile�tirilmesi, 
vergi, istihdam ve di�er yükümlülükle-
rin azalt�lmas�, e�itim ve dan��manl�k 
hizmetlerinin geli�tirilmesi, yenilikçilik 
ve giri�imcili�in geli�tirilmesi, altyap�, 
kümelenme ve ortakl�k faaliyetlerinin 
desteklenmesi, hukuki altyap�n�n güç-
lendirilmesi, örgütlenme yap�lar�n�n 
gözden geçirilmesi, Avrupa Birli�i prog-
ramlar�ndan ve kaynaklar�ndan esnaf ve 
sanatkarlar�n faydalanmas�n�n sa�lan-
mas�d�r” �eklinde konu�tu.

Müstakil Sanayici ve ��adamla-
r� Derne�i (MÜS�AD) Hatay 
�ubesi taraf�ndan �skenderun 

Belediye Kültür Saray�’nda düzenle-
nen toplant�da konu�an Bay�nd�rl�k ve 
�skan Bakan� Mustafa Demir, kaçak 
yap�la�maya yeni bir düzenleme getire-
ceklerini aç�klayarak, proje d��� olarak 
sonradan yap�lan ‘asma kat’ ve ‘çat� 
kat’ gibi eklemelere izin verilmeyece-
�ini söyledi. Bakan Demir, özel yap-sat 
müteahhitli�ini kay�t alt�na alacaklar�n�, 
1 Ocak 2012’de yürürlü�e girecek ka-
nunla, bakanl�ktan belge almayan hiç-
bir vatanda��n, özel yap� alan�nda in�aat 
ruhsat� alamayaca��n�’ bildirdi.

Serti� kas�z usta çal��amayacak

 Kaçak yap�yla ilgili yeni bir düzenle-
me yapmak istediklerini aç�klayan Bakan 
Demir “Proje d��� olarak sonradan yap�-
lan ‘asma kat’ ve ‘çat� kat’ gibi ekleme-
ler yap�lmayacak. Buna izin veren bele-
diyelere ise müeyyide uygulanacak. 30 
daireye ruhsat verildiyse, 30’u yap�lacak. 
Bunun üstüne 10 tane kaçak kondurma 
dönemi bitti” diye konu�tu. Bakan Demir, 
2012’in ba��nda yürürlü�e girecek düzen-
leme ile vergi borcu olan, yapt��� projede 
eksiklikleri bulunan müteahhitlerin yeni 
bir yap� için ruhsat alamayaca��n�, izin 
veren belediyelere müeyyide uygulana-
ca��n� aç�klad�. Demir bununla birlikte 
serti� kas� olmayan ustalar�n, in�aatlarda 
çal��t�r�lamayaca��n�n da alt�n� çizdi. 

Yeni OSB’ler 80 bin ki�iye i� imkan� sa�layacak
Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat Ergün, tamamlanan OSB projeleri için 2009 y�l� � yatlar�yla toplam 1 milyar 650 milyon lira tutar�nda 
devlet kredisi kulland�r�ld���n� belirterek, projelerin tamamlanmas�yla yakla��k 80 bin ki�iye istihdam sa�lanaca��n� kaydetti.

TÜB�TAK taraf�ndan düzenlenen Bi-
lim Olimpiyatlar�’nda çok say�da lise-
li ö�renci bilimsel performanslar�yla 

dereceye girdi. Ö�rencilerin bu ba�ar�s� 
yerel yöneticiler ve sanayiciler taraf�ndan da 
göz ard� edilmedi. Ankara Atatürk Anadolu 
Lisesi, Özel P�nar Okullar� Fen Lisesi ve Sa-
manyolu Fen Lisesi ö�rencilerine Yenima-
halle Kaymakam� Kenan Çiftçi, Yenima-
halle Belediye Ba�kan� Fethi Ya�ar, Ostim 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n ve 
OSB Müdürü Adem Ar�c� taraf�ndan çe�itli 
hediyeler verildi.
 Yenimahalle Kaymakam� Çiftçi gençle-
re bilim yapman�n nihai amac�n�n toplumun 
ve insanl���n mutlulu�u oldu�unu söyledi. 
Çiftçi, “Yapt���n�z i� ne olursa olsun, o i�i en 
iyi yapan ki�i olun” dedi. Belediye Ba�kan� 

Ya�ar, ö�rencileri tebrik ederken, dersleri 
s�n�f geçmek için de�il, ö�renmek için oku-
malar�n� tavsiye ederken, “Göreve ba�layal� 
8 ay oldu. Bu süre içinde belediyemize 8200 
ki�i i� ba�vurusu yapt�. Bu gençlerin yüzde 
65’ten fazlas� üniversite mezunu oldu�un 
görüyoruz” dedi. Ostim yönetim Kurulu 
Ba�kan� Ayd�n ise sanayiciler olarak ba�a-
r�l� gençlerin yan�nda olduklar�n�, yeni � kir 
ve bulu�lar� desteklediklerini söyledi. Ay-
d�n, “Ö�rencilere de sanayicilere de güve-
niyorum. Bat�l� ülkelerin yapt�klar�n� biz de 
yapar�z. Onlardan eksi�imiz yok fazlam�z 
var. Milli ve manevi de�erlerimize ba�l� ka-
larak bat�y� geçebiliriz. �u anda sanayicimiz 
dünyan�n her yan�na satabilecek ürünler üre-
tiyor” dedi. 

Bilim �ampiyonu liselilere motivasyon
TÜB�TAK Bilim Olimpiyatlar�’nda çe�itli dallarda derece alan ba�kentli 

ö�renciler yerel yöneticiler taraf�ndan kutland�.
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Ekonomik kriz, Türkiye’nin 
toplam ihracat�n�n yüzde 
87’sini gerçekle�tiren, ihracat 

�ampiyonu illeri vurdu. Sanayinin 
kalbi olan Kocaeli’nin ihracat� yüz-
de 51.6 azal�rken, Türkiye’nin ihra-
cat�n�n yüzde 54.6’s�n� gerçekle�ti-
ren �stanbul’un ihracat� yüzde 28.7 
oran�nda geriledi. 2009 y�l� Ocak-
Ekim döneminde Türkiye’nin ihra-
cat �ampiyonu 10 ilin ihracat� geçen 
y�l�n ayn� dönemine göre ortalama 
yüzde 29.3 oran�nda azald�.
Türkiye �statistik Kurumu (TÜ�K) 
verilerinden yap�lan hesaplamaya 
göre, 2008 y�l� Ekim ay� itibariyle 
1 milyar TL’nin üzerinde ihracat 
yapan 10 ilin ihracat�, 2009 y�l�n�n 
10 ayl�k döneminde ortalama yüz-
de 29.3 oran�nda geriledi. Söz ko-
nusu dönemde Türkiye’nin toplam 
ihracat� geçen y�l�n ayn� dönemine 
göre yüzde 29.6 oran�nda azalarak 
83 milyar 214 milyon dolara gerile-
di. �hracat �ampiyonu illerin toplam 
ihracat içindeki pay� geçen y�l�n 10 
ayl�k döneminde yüzde 90 iken, 
2009 y�l�n�n e� döneminde bu oran 
yüzde 87’ye dü�tü. Kriz nedeniy-
le sanayinin kalbi olan Kocaeli’nin 
ihracat� geçen y�la göre yüzde 51.6 
azald�. Geçen y�l 10 ayl�k dönemde 
7 milyar 669 milyon dolarl�k ihracat 
yapan Kocaeli’nin ihracat�, 2009 y�-
l�n�n ayn� döneminde 3 milyar 712.9 
milyon dolara geriledi.

Bursa’da ihracat kayb�
yüzde 26.9 oldu

 Türkiye’nin en büyük ihracatç� il-
lerinden biri olan Bursa’da ya�anan 
ihracat kayb� söz konusu dönemde 
yüzde 26.9’u buldu. Geçen y�l 10 
ayl�k dönemde 9 milyar 949.4 mil-
yon dolarl�k ihracat yapan Bursa, bu 
y�l ayn� döneminde 7 milyar 273.5 
milyon dolarl�k ihracat gerçekle�-

tirdi. Türkiye’nin 4’üncü büyük ih-
racatç� ili olan �zmir’in ihracat� 10 
ayl�k dönemde yüzde 26.6 oran�nda 
gerileyerek, 6 milyar 814 milyon 
dolar düzeyinden, 5 milyar 2 milyon 
dolara geriledi. �hracat �ampiyonu 
illerden Ankara, 10 ayda yüzde 14 
oran�nda ihracat kayb� ya�ad�.

Sakarya’n�n ihracat� 
yüzde 45.8 geriledi

 Y�l�n 10 ayl�k döneminde Gazi-
antep yüzde 10.4’lük ihracat kayb�y-
la 2 milyar 696 milyon dolardan 2 
milyar 417 milyon dolara gerilerken, 
kriz nedeniyle fabrikalar�n kapand��� 
ve intiharlar�n ya�and��� Denizli’de 
ise yüzde 34.2’lik kay�pla 1 milyar 
925 milyon dolardan 1 milyar 226 
milyon dolara indi. 2009 y�l� Ocak-
Ekim döneminde Sakarya’n�n ihra-
cat�n�n geçen y�l�n ayn� döneminde 

göre yüzde 45.8’lik bir kay�pla 1 
milyar 449.4 milyon dolara geriledi.

�stanbul’da gerileme 
yüzde 28.4 

 Türkiye’nin toplam ihracat�-
n�n yüzde 54.6’s�n� gerçekle�tiren 
�stanbul’un ihracat�, 2009’un 10 
ayl�k döneminde geçen y�l�n ayn� 
dönemine göre yüzde 28.7 azald�. 
�stanbul, geçen y�l Ocak-Ekim döne-
minde 63 milyar 814.2 milyon dolar 
ihracat yaparken, bu y�l ayn� döne-
minde 45 milyar 471 milyon dolar 
ihracat gerçekle�tirdi. Krizle birlikte 
�stanbul’un toplam içindeki pay�n-
da çok büyük bir de�i�im olmad�. 
�stanbul, geçen y�l toplam ihracat�n 
yüzde 55.5’ini gerçekle�tirirken, bu 
y�l bu oran yüzde 55.4 oldu. 

  

 

Ülkemizde yoksullu�un bir ya�am tarz� olmaktan Ülkemizde yoksullu�un bir ya�am tarz� olmaktan 
ç�kmas� için; bu ya�am tarz� üzerinden rantç� ç�kmas� için; bu ya�am tarz� üzerinden rantç� 
ve y�k�c� �ebekeler kurulmamas� için sanayiciden, ve y�k�c� �ebekeler kurulmamas� için sanayiciden, 
üreticiden, üretimden, istihdamdan, ilimden, irfan-üreticiden, üretimden, istihdamdan, ilimden, irfan-
dan, mesleki e�itimden yana kafa yorulmal�d�r.dan, mesleki e�itimden yana kafa yorulmal�d�r.

Yoksullarla Dayan��ma Haftas� kapsam�n-
da OST�M OSB’de düzenlenen seminerin 
konu�mac�s� Ostim’den ba�layarak kamu ve 

özel kesimde KÜMELENME projesinin bir nevi 
öncüsü olan ve bu kavram üzerine gönüllü mis-
yon üstlenen Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ziya Güvenç’ti. Güvenç, yoksullu�u bitirmenin, 
bölgesel kalk�nma ve ekonomik ba��ms�zl���n ancak 
kümelenme ile sa�lanaca�� görü�ünde.
 “Kümelenme nedir” sorusuna �u yan�t� veriyor: 
“Kümele�me, bölgesel kalk�nma için, refah düzeyini 
yükseltmek için, yüksek teknolojiye ula�mak için, 
k�sacas� gelecekte de var olabilmek için bir kalk�n-
ma modelidir, bir araçt�r.” 
De�erli hocam�z, ‘kümelenme’ ile ‘yoksulluk’ ara-
s�ndaki ba�lant�y� da �u dizelerle ifade ediyordu:

“Fakirlik ve yoksulluk asla kader de�ildir“Fakirlik ve yoksulluk asla kader de�ildir
Bir ya�am tarz�d�r ve bizlerin tercihidirBir ya�am tarz�d�r ve bizlerin tercihidir
Yoksul ülkelerin umudu, kümele�mededirYoksul ülkelerin umudu, kümele�mededir
Kümele�meyi beceremeyenler, yoksullukta kümele�ir.”Kümele�meyi beceremeyenler, yoksullukta kümele�ir.”

 Prof. Güvenç’e göre, ‘yoksullukta kümele�mek’ 
istemiyorsak, krizlerde firmalar�m�z�n ayakta kalma-
s�n� istiyorsak; ad� ba�ka da olsa sektörlerin ve 
yerel aktörlerin “güç birli�i”, “birlikte rekabet” gibi 
kavramlar� ö�renmesi; hayata geçirmesi gerekiyor.
Kümele�me kavram�na (art�k) hükümet, devlet, 
bakanl�klar ve ba�l� kurulu�lar sahip ç�k�yor. Ortak 
bir tan�m, ortak bir te�vik sistemi için yava� da 
olsa bir çaban�n içindeler. KÜMELE�ME sürecinde 
rol almas� gereken aktörler �unlar:

 �irketler (OSB’ler) 
 E�itim kurumlar� (Üniversiteler, YÖK)
 Finans kurumlar� (DPT, KOSGEB vb)
 ��letme servisi kurumlar�
 Odalar, birlikler
 Yerel Yönetimler, Milletvekilleri
 �lgili Bakanl�k 

 Bu aktörlerin KÜMELE�ME projelerinde daha 
etkin rol almas� temenni ediliyor, umuluyor, bek-
leniyor… Çünkü bu bir bölgesel kalk�nma çabas�; 
bu çabalar� hiçbir yerel yöneticinin, oda ve birlik 
erkinin, ilgili bakanl�klar�n, milletvekillerinin görmez-
den gelme lüksü olmamal�...

* * *
 Orta Anadolu �hracatç�lar Birli�i Makine Tan�t�m 
Grubu’nun Türk makine sektörü için ba�latt��� ve 
ünlü i�adamlar�m�z�n da rol ald� reklam kampan-
yas� “TIKIR TIKIR” ba�lad�. Kampanya nedeniyle 
düzenlenen bas�n toplant�s�nda Tan�t�m Grubu 
Ba�kan� Adnan Dalgak�ran, “Türk makineleri t�k�r 
t�k�r çal���yor. Ancak sadece makinelerin t�k�r t�k�r 
çal��mas� yetmez. Ülkede sistemin de t�k�r t�k�r ça-
l��mas� gerekir; takur tukur de�il” diyerek gönder-
me yap�yordu… 

 Umal�m ki 2010 y�l� sistemin, kurum ve ki�ilerin 
“t�k�r t�k�r” çal��t��� bir y�l olsun. 

Editörden

Takur tukur 
de�il, 
t�k�r t�k�r!

Kemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com

.tr

�hracat �ampiyonu iller tepetaklak

IMF’den devletlere karbon aç�l�m� 

Ekonomik kriz, Türkiye’nin toplam ihracat�n�n yüzde 87’sini gerçekle�tiren, ihracat 
�ampiyonu illeri de vurdu. 2008 y�l� Ocak-Ekim döneminde ihracat� 1 milyar dolar�n 
üzerinde olan 10 ilin ihracat�, 2009’un ayn� döneminde ortalama yüzde 29,3 azald�.

Uluslararas� Para Fonu 
uzmanlar� taraf�ndan 
Kopenhag’da ba�layan ik-

lim zirvesi öncesinde haz�rlanan 
“�klim Politikalar� ve Toparlan-
ma” ba�l�kl� raporda, sürdürü-
lebilir bir toparlanma ile etkin 
iklim politikalar�n�n hedeflerini 
bir araya getirmenin hem zorluk 
hem de f�rsatlar sundu�u vurgu-
land�. Raporda, “Sürdürülebilir 
bir toparlanma ile etkin iklim 

politikas� olu�turman�n her iki-
sine de katk� yapacak potansiyel 
‘kazan-kazan’ harcama önlemleri 
var” denildi. 
 Raporda �u görü�lere yer ve-
rildi: “Daha dirençli bir iklim 
ortam�, makroekonomik istikrar� 
te�vik edip yoksullu�u azaltabi-
lir; ve temelde karbonu azaltma-
ya yönelik bir fiyatlama, birçok 
ülkedeki güçlü mali pozisyon ge-
reksinimine katk�da bulunabilir 

(fakat di�er finansal piyasalarla 
birlikte dikkatli düzenleme ve 
denetleme gerektirecektir. “�klim 
de�i�ikli�ine etkin bir kar��l�k 
geli�tirirken krizden nas�l ç�k�la-
ca��” konusuna de�inilen rapor-
da, �öyle denildi: “Daha kuvvetli 
bir emisyon fiyatlamas�, krizin 
zarar verdi�i mali pozisyonlar�n 
onar�m�nda temel ve verimli bir 
katk� yapabilir”
 
Ye�il te�vik istihdam… 

 Bu gibi � yatlamalar� ba�armak, 
üreticilerin özellikle de bedelsiz 
emisyon izinleriyle ödüllendiril-
mesi gibi a��r� tazminlerine yö-
nelik siyasi bask�lara dayanmay� 
gerektirir. Karbon � yatlamas� 
önemliyken ‘ye�il’ te�vik önlem-
leri de sürdürülebilir toplam talep 
ve k�sa vadeli istihdam art���nda 
olumlu role sahiptir.

IMF uzmanlar� çevre sorunlar� yoluna girmi� bir küresel ekonominin makroekonomik istikrar� te�vik edip 
yoksullu�u azaltabilece�ini savunarak, devletlere, ‘karbonu fiyatland�r, bütçeni kapat’ mesaj� verdiler.
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‘Ba�ka bir dünya’ ütopya de�il

TMMOB ad�na Makine Mühen-
disleri Odas� (MMO) taraf�n-
dan 1963’ten beri düzenlenen 

TMMOB Sanayi Kongrelerinin on 
yedincisi, “Dünya Ekonomik Krizi ve 
Türkiye Sanayinin Yeniden Yap�lan-
mas�” ba�l��� alt�nda,11-12 Aral�k 2009 
tarihlerinde Ankara’da Milli Kütüphane 
Konferans Salonu’nda gerçekle�tirildi.
MMO taraf�ndan kongreye sunulan 
“Türkiye Sanayinde Öncelikli Sektör-
ler ve Bölgesel Kalk�nma Yakla��m�” 
ve “ Türkiye’de Kalk�nma ve �stihdam 

Odakl� Sanayile�me için Planlama Öne-
rileri” adl� alan ara�t�rmalar� hükümetin 
uygulad��� politikalar�n ciddi birer al-
ternati�  olma niteli�inde.
 Çok say�da oturumun yap�ld��� kon-
re boyunca, “Küresel Krizde Yeni güç 
Dengeleri”nden “Kriz sonras� Ortamda 
Uluslararas� ��bölümü”ne kadar bir çok 
ba�l�k masaya yat�r�ld��� ve derinleme-
sine tart���ld��� Kongreye Hayri Koza-
no�lu, ��aya Ü�ür, Bilsay Kuruç, Aziz 
Konukman ve �zzettin Önder gibi çok 
say�da de�erli bilim insan� kat�ld�. Aç�-

l�� konu�malar�n�n MMO Ba�kan� Emin 
Koramaz ve TMMOB Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Mehmet So�anc� taraf�ndan 
yap�ld��� kongreye kat�l�m yo�undu.

Koramaz: 
Önemli olan kamu yarar�

 MMO Ba�kan� Emin Kora-
maz, iki y�lda bir düzenlenen Sanayi 
Kongresi’nin çal��ma dönemlerinin 
merkezi bir etkinli�i oldu�una i�aret 
ederek bu kapsamda 19 ilde 12 merkezi 
etkinlik gerçekle�tirdiklerini ifade etti. 
Tüm bu etkinliklerdeki temel amac�n 
bütün bölgeleri ve sektörleriyle birlikte 
ülkemizin sanayile�mesi, kalk�nmas�, 
demokratikle�mesi; insanlar�n mutlu, 
bilimsel teknik gerekler ve standartlara 
uygun, ça�da� bir ya�am sürmesi ol-
du�unun alt�n� çizen Koramaz, “Kamu 
yarar� ve refah�na yönelik son derece 

ivedi bir gereksinim olan, ulusal sana-
yi stratejisi ve kalk�nma politikalar�d�r” 
dedi.
 Koramaz, ekonomik krizin 300 y�l-
l�k bir modelin i� as� anlam�na geldi�ini, 
kapitalizmin ve neoliberal politikalar�n 
daha kökten bir �ekilde sorgulanma-
ya ba�lad���n� belirtti, “Bu ko�ullarda 
‘ba�ka bir dünya’ olu�turma dü�üncesi, 
ütopya olmaktan ç�k�p, kitlelerin zihni-
ne yerle�meye ba�lad�” diye konu�tu.
24 Ocak Kararlar�  ve 1980 askeri dar-
besinin ard�ndan sorunlar�n h�zla art-
t���na dikkat çeken Koramaz, Türkiye 
sanayisinin e�itsiz ko�ullarda rekabete 
aç�larak öz kaynaklardan çok ithal kay-
naklar�n girdi olarak kullan�ld���, fason 
üretim ve ta�eronla�man�n egemen k�-
l�nd���, kaynak tahsisinin sadece iç ve 
d�� piyasalara ve borçlanmaya havale 
edildi�i bir sanayi modeline geçildi�i-
ni ifade etti.
 Bu politikada sanayi stratejisi un-
surlar�n�n bulunmad���na de�inen Ko-
ramaz, aç�klamas�nda �unlar� kaydetti: 
“Belirli bir refah seviyesinin tutturul-
mas�, sektörel önceliklerin ba�ar�yla 
gerçekle�tirilmesi, bölgesel dengesiz-
liklerin giderilmesi, i�sizlik sorununun 
çözülmesi gibi temel parametreler, bu 
sanayi politikas� ve topluma yutturul-
maya çal���lan yald�zl� ‘strateji’ yak-
la��mlar�n�n tamamen d���nda b�rak�l-
m��t�r. Nitekim bugün sanayi sektörü, 
hizmet ve tar�mdan sonra gelmekte ve 
y�llard�r sanayi istihdam� yüzde 20’yi 
ancak bulmaktad�r.”

Konukman:
Kalk�nma stratejisi yok

Kongrede, Rahmi A�k�n Türeli ile bir-
likte, “Kriz Sonras� Ortamda Ulusla-
raras� �� Bölümü ve Türkiye Sanayi” 
ba�l�kl� bir sunu� yapan Prof. Dr. Aziz 

Konukman, “Türkiye’nin kalk�nmas�n� 
sanayile�me perspekti�  ve bu çerçeve-
de uygulanacak teknoloji politikalar� 
temelinde ele alan bir kalk�nma strateji-
si bulunmamaktad�r.
 Bu tür bir strateji yoklu�unda, d�� 
dünyayla bütünle�me büyük ölçüde 
piyasa mekanizmas�na b�rak�lm��t�r. 
Kamunun ülkenin sanayile�mesinin 
h�zland�r�lmas� ve teknolojik dönü�ü-
münün sa�lanmas�ndaki rolü çok s�n�rl� 

gözükmektedir” tespitinde bulundu.
 Konukman, yap�lmas� gerekenleri 
ise �öyle s�ralad�: “Bu çerçevede, kap-
saml� bir kalk�nma stratejisinin olu�-
turulmas�, ülke kaynaklar�n�n bu amaç 
do�rultusunda kullan�lmas� ve izlene-
cek politikalar�n bir kalk�nma strateji-
sinin alt bile�enleri olarak  görülmesi 
büyük önem ta��maktad�r. Bu da etkin 
bir planlama anlay��� çerçevesinde, 
Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat 
yap�s�n�n ithal ara girdilere olan yüksek 
oranl� ba��ml�l���n� azaltacak ve böyle-
ce d�� kaynaklara ba��ml� olan büyüme 
yap�s�n�n k�r�larak, yurtiçi kaynaklar�n 
art�r�lmas� ve geli�tirilmesine dayal� bir 
büyüme yap�s�na geçilmesini sa�laya-
cak politikalar�n uygulanmas� ile müm-
kün olacakt�r.”

‘Sanayi istihdam 
yaratmal�’ denildi

 Yavuz Bayülken ve Cahit Kütüko�-
lu taraf�ndan haz�rlanan “Türkiye Sana-
yinde Öncelikli Sektörler ve Bölgesel 
Kalk�nma Yakla��m�” ve “Türkiye’de 
Kalk�nma ve �stihdam Odakl� Sana-
yile�me için Planlama Önerileri” adl� 
alan ara�t�rmalar�nda sunulan baz� çö-
züm önerileri ise �öyle:
 Ekonomi içinde sanayi sektörünün 
yüksek katma de�er yaratan ve istihdam 
odakl� bir yap�lanmaya yönlendirilmesi 
temelinde d�� ticaret, maliye, para ve 
istihdam politikalar�n�n yeniden düzen-
lenmesi benimsenip gerekli tedbirler 
al�nmal�d�r. Sürdürülebilir bir büyüme 
sa�layacak biçimde d�� borçlar�n azal-
t�ld���  ve d�� aç���n minimize edildi�i 
rasyonel bir d�� ticaret politikas� uy-
gulanmal�d�r. �hracat�n art�r�lmas�nda 
üretim esas al�narak ithalat�  azaltacak 
biçimde yeni yat�r�mlar yap�lmal�d�r.
 Mali politikalar çerçevesinde, kay�t 
d��� ekonomik faaliyetleri reel ekono-
miye kayd�racak, üretken yat�r�mlara 
öncelik verecek kapsaml� bir vergi re-
formu uygulanmal�d�r. Enerji, hammad-
de vs gibi temel girdilerde vergilerin 
azalt�lmas�, yat�r�m ve ara mallar gru-
bunda üretimi art�racak vergi indirimi 
ve te�viklerin harekete geçirilmesi sa�-
lanmal�, vergi yükünün tüm toplumsal 
kesimler üzerinde adil da��t�m�n� müm-
kün k�lacak düzenlemeler yap�lmal�d�r.

Türk Mühendis ve Mimar Odalar� Birli�i (TMMOB) Sanayi Kongresi’nde konu�an Koramaz, “Kamu yarar� ve 
refah�na yönelik son derece ivedi bir gereksinim olan, ulusal sanayi stratejisi ve kalk�nma politikalar�d�r” dedi.
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Türkiye Ekonomi Politikalar� 
Ara�t�rma Vakf� (TEPAV) �s-
tikrar Enstitüsü taraf�ndan ha-

z�rlanan Mali �zleme Raporu-2009 Y�l� 
Temmuz-A�ustos-Eylül Aylar� Bütçe 
Sonuçlar� aç�kland�. Rapor’da bütçe 
sonuçlar�n�n yan� s�ra “Orta Vadeli 
Program ve Mali Plan�n Sat�r Aralar�” 
ile “2010 Mali Y�l� Bütçesi ve Makro 
Çerçeve Üzerine Baz� De�erlendirme-
ler” ba�l�kl� bölümlere de yer verildi.

Hedef tutmaz…

 2010 y�l� merkezi yönetim bütçe-
sinin 2009 y�l� bütçesinin bir anlamda 
gölgesi alt�nda haz�rland���na dikkat 

çekilen Rapor’da “2009 y�l�nda prog-
ramlanan�n çok üzerinde bir bütçe 
aç��� ve hede� enenden farkl� olarak 
program tan�ml� faiz d��� aç�k verile-
cek olmas�, 2010 y�l� bütçe hede� eri-
nin tekrar mali disipline vurgu yapan 
bir çerçeve içinde haz�rlanmas�na yol 
açm��t�r” denildi.
 Raporda 2010 merkezi yönetim 
bütçe tasar�s�n�n, 286,9 milyar YTL 
bütçe ödene�i, 236,8 milyar YTL büt-
çe gelir tahmini ve 50,1 milyar YTL 
bütçe aç��� hede�  ile parlamentoya su-
nuldu�u hat�rlat�larak �u ifadelere yer 
verildi: “Bütçe dengesi, risk de�erlen-
dirmesi ba�l��� alt�nda 2010 y�l� makro 
hede� eri ile TEPAV modeli çerçeve-

sinde özellikle harcama tavanlar�n�n 
a��lmayaca�� varsay�m�na dayanan 
iyimser senaryo kabulünde hesapland�-
��nda, 2010 y�l� bütçe aç��� 63,4 milyar 
TL düzeyinde ç�kmaktad�r. Harcama 
riskini dikkate alan orta senaryoda bütçe 
aç��� yakla��k 70 milyar TL düzeyinde 
öngörülmektedir”,
 2010 y�l�nda merkezi yönetim ödenek-
leri bir önceki y�l gerçekle�me tahminine 
göre % 7,6, faiz d��� ödenekler % 9, bütçe 
gelirleri % 16,1, genel bütçe vergi gelirle-
ri ise % 18,2 oran�nda artt�r�lm��t�r. 2010 
y�l�nda büyüme ve en� asyon oranlar�n-
daki art�� sonucu nominal büyüme oran� 
% 9’dur. Harcama ve gelirler hede� erin-
deki art�� oranlar�na bu çerçevede bakt�-
��m�zda; harcamalar için öngörülen art�� 
oranlar� nominal art�� oran� ile uyumlu 
görülürken, gelirler ise hede� enen en� as-

yon ve büyüme oran�n�n oldukça üzerinde 
ç�kmaktad�r.” 

S�k� maliye politikas� geliyor

 Parlamentoya sunulan 2010 mali y�l� 
merkezi yönetim bütçe ödenek büyüklü-
�ü bir önceki y�l gerçekle�me tahminine 
göre % 7,6 oran�nda art�r�larak 286,9 
milyar TL olarak belirlendi�i hat�rlat�-
lan çal��maya �öyle devam edildi: “2009 
y�l�nda gerçekle�me tahminine göre faiz 
d��� harcamalardaki art�� % 20,1 oran�nda 
iken 2010 y�l�nda bu oran�n % 9’lar düze-
yine çekilmesi, harcama yönlü s�k� mali-
ye politikas� uygulanaca��n� bize göster-

mektedir. 2009 y�l�nda bütçede harcama 
kalemleri öne ç�kmak üzere belirgin bir 
harcama geni�lemesi gerçekle�irken, 
2010 y�l�nda harcamalardaki art�� özellikle 
yat�r�m ve mal hizmet al�m� olmak üzere 
s�n�rland�r�lmaktad�r. Bu durumun ne dü-
zeyde sürdürülebilece�i 2010 y�l�nda bütçe 
aç�s�ndan önemli bir konudur“ TEPAV’�n 
iyimser senaryosunda bütçe giderleri 287.4 
milyar TL olarak öngörüldü.

Bütçe kaygan zeminde…

 TEPAV Raporu’nun sonuç de�er-
lendirmesinde, 2010 mali y�l� bütçe-
sinin, gelirler çok h�zl� oranda artar-
ken, faiz d��� giderlerin oldukça makul 
oranlarda tutuldu�u bir yap� ta��d���na 
dikkat çekilerek �öyle denildi: “Vergi 
gelirlerindeki hede� erin, hem ekono-
mik yap�daki geli�meler hem de vergi 
esnekli�inde kendisini gösterdi�i gibi 
çok iddial� öngörülmesi nedenleriyle 
reel olarak beklentilerin alt�nda kal-
ma riski bulunmaktad�r. Yine faiz d��� 
harcamalar�n hede� enen düzeyde tu-
tulmas�n�n çok riskli görüldü�ü bir or-
tamda, bütçenin 2010 y�l�nda oldukça 
kaygan bir zeminde yol alaca��n� dü-
�ünmekteyiz” 

TEPAV: “Bütçe hedefi bu y�l da tutmaz”
TEPAV, Hükümetin bütçe aç��� hede� ni geçen y�l oldu�u gibi bu y�l da tutturamayaca��n� aç�klad�. TEPAV geçen 
y�l da bütçe aç���n� hede� enen rakam�n çok üzerinde ç�kaca��n� öngörmü� ve bu öngörüsü do�ru ç�km��t�.

�irketimizin yak���kl� olup olmad���n� 
foto�raf�n� çekerek, sa�l�kl� olup 
olmad���n� röntgenini ve tomog-

rafisini çekerek, geli�im özelliklerini ve 
gelebilece�i noktay� da gen haritas�n� 
ç�kararak buluruz.
 Bilanço gelir tablosu gibi görü-
nü�ü yans�tan, mali analiz teknikleri 
gibi sa�l�k durumunu gösteren, sektör 
analizi ve �irket de�erleme gibi ana 
s�n�rlar� ve gelinebilecek noktalar� tespit 
eden çal��malarla �irketimizin durumunu 
ö�renebiliriz.
 Özellikle kriz dönemleri i�letmeler 
aç�s�ndan çevre �artlar�n�n çok da iyi 
olmad���, sa�l�k durumunun bozulmaya 
e�ilimli oldu�u dönemlerdir. Toplumsal 
zaaflar�m�zdan biri hasta olmadan dok-
tora gitmemek olunca, hastal�k bazen 
düzelmek için f�rsat oluyor. �irketleri-
miz için de kriz dönemleri doktor ve 
tedavi ihtiyac� hissettirmesi aç�s�ndan 
f�rsat olarak de�erlendirilebilir.
 �irketler kriz döneminde ve kriz 
sonras� nekahet döneminde ortak 
semptomlar gösterirler. ��letme sahipleri 
bu semptomlar� (göstergeleri) bilirse 
sa�l�kl� karar verebilirler. Yoksa yap�lan 
sadece semptomatik tedavidir (sempto-
matik tedavi hastal���n temel etkenini 
de�il, hastan�n �ikayetlerini gidermeye 
yönelik tedavidir).
 Türkiye 2001 y�l�nda ciddi bir kriz 
ya�am��t�. 2001 y�l� sonras� analiz 
edildi�inde, kriz sonras� dönemler 

için genelleme yap�larak, ipuçlar� elde 
edilebilecektir. 2001 y�l� sonras� sadece 
kriz sonras� olmas� aç�s�ndan de�il, 
tek parti iktidar�n�n getirdi�i istikrar-
l� yap�n�n piyasalara hakim olmas� 
aç�s�ndan da önemlidir. Bu dü�ünceyle 
Merkez Bankas�’n�n yedi bini a�k�n 
�irketin mali bilgilerini konsolide eden 
çal��mas�ndan klinik bulgular elde ettim. 
��letmelerin sa�l�k durumunun takip 
edilece�i dört nokta, ayn� zamanda 
i�letmemizin dört ana sa�l�k göster-
gesidir. Bu dört nokta ekseninde kriz 
sonras� baz� dikkat çeken baz� de�i�ik-
likler a�a��daki gibidir.
1. ��letme sermayesi ve likidite:1. ��letme sermayesi ve likidite: Kriz 
dönemlerinde i�letme sermayesi azal�-
yor. Kriz döneminden sonra eskisin-
den daha çok art�yor. Ancak stoklar 
kesinlikle eski seviyesine ç�km�yor. 
Kriz dönemlerinden sonra alacaklarda 
bir miktar art�� olmas� da i�letmelerin 

ortak e�ilimi olarak dikkat çekiyor. 
Kriz döneminde k�sa vadeli borçlara 
yüklendi�i için ��letme sermeyesi eriyen 
�irketlerin, kriz sonras�nda k�sa vadeli 
borçlar�nda ciddi bir azalma görülüyor. 
�irketler kriz sonras�nda banka kredile-
rini azalt�p, piyasaya borçlan�yorlar.
2. Finansal yap�:2. Finansal yap�: Kriz dönemleri öz 
kaynaklar�n eridi�i dönemlerdir. 2001 
y�l�nda toplam varl�klar�n�n %70’ini 
borçla kar��layan i�letmelerimiz için bu 
oran sonraki y�llarda %50’nin alt�na 
dü�mü�tür. �irketler kriz dönemlerinde 
daha fazla banka kredisi kullanm��lard�r. 
2001 y�l�ndan sonra Türkiye’deki i�let-
melerin banka kredisi kullan�m oranlar� 
dikkat çekici bir �ekilde dü�mü�tür. 
Faizlerin dü�mesine, bankalar�n elinde 
fon olmas�na ra�men �irketlerimizin 
oransal olarak daha az banka kredisi 
kullanmalar� incelenmeye de�er bir 
durum. Di�er deyi�le �artlar uygun 

olmas�na ra�men banka kaynaklar� da 
kullan�larak finansal kald�raç olu�turmak 
konusunda �irketlerimiz kriz sonras� 
çekimser kalm��lar.

3. Varl�klar�n paraya dönü�me h�z�:3. Varl�klar�n paraya dönü�me h�z�: 
Bir i�letme için stoklar�n ve alacaklar�n 
devir h�z� son derece önemlidir. 2001 
y�l�ndan bugüne kadar sat�� ve i�letme 
sermayesi kalemlerinin e�ilimine bakt�-
��m�zda stok ve alacaklar�n sat��lardan 
daha fazla artt��� görülmektedir. Mesela 
2001 y�l�nda ortalama 30 gün vadeyle 
mal satan i�letmelerin sat�� vadeleri 
her geçen y�l artarak 2008 y�l�nda 71 
güne ç�km��t�r. Yani güven ortam�nda 
�irketler daha fazla i�letme sermayesi 
tutmu�lar, ama i�letme sermayesindeki 
art�� sat��larda beklenen art��� getirme-
mi�tir. 

4. Karl�l�k:4. Karl�l�k: �irketlerin sat��lar� kriz 
dönemlerinde dü�memektedir. Sat��lar 
krize kar�� duyarl� olmamakla birlikte 
kar rakamlar� an�nda dü�ü� göster-
mektedir. Krizden sonra ikinci y�lda 
�irketler toparlanarak önceki sat�� ve 
kar rakamlar�n� üzerine ç�km��lard�r. 
Kriz dönemleri i�letmelerimize finans-
man gideri ve kur fark� giderlerinden 
dolay� ciddi zarar vermektedir. 

 Krizlere dayanabilen �irketlerimiz 
krizi atlatt�ktan sonra önceki dönemlere 
göre daha da büyük bir güçle ve sa�-
l�kl� bir �ekilde gelece�e ko�maktad�r. 
Sa�l�kl� günler dilerim.

Krizler ��letmeleri 
Nas�l Etkiliyor?

acortu@
hotm

ail.com

Abdullah ÇÖRTÜ



ORGAN�ZE SANAY� GAZETES�ARALIK 2009ARAL6

�stanbul Ticaret Odas� (�TO) 
Ba�kan� Murat Yaç�nta�, yapt�-
�� aç�klamada Türkiye’nin kal-

k�nmas�n�n yolunun ileri teknoloji 
ülkesi olmas�na ba�l� oldu�unu ifa-
de ederek, bunu sa�layacak birinci 
sektörün de makina ve teçhizat sek-
törü oldu�unu vurgulad�.
 Büyüme modeli ve ekonomi po-
litikalar�n�n bu hedefe yönelik ha-
z�rlanmas� gerekti�ine i�aret eden 
Yalç�nta�, “�leri teknoloji üreten 
ülke konumuna yükselmek, Tür-
kiye için vazgeçilmez bir hedef 
olmal�d�r. Tamamen ba�kalar�n�n 
üretim ve ürün teknolojisini alarak 
Türkiye’de üretim yapmaya çal��-
t���n�zda, 7-8 bin dolar ki�i ba�� 
gelirde tak�l�p kal�yorsunuz. Oysa 
ileri teknolojisi olan ülkelerin ki�i 
ba�� gelirleri 10 bin dolar�n çok 
üzerinde. 1960’lardan beri sanayi-
le�en ülke konumundan ç�kamayan 

Türkiye de bu e�i�i a�mak zorunda” 
dedi.
 �leri teknoloji üreten ülkelerin 
en çok Ar-Ge ara�t�rmas� yapt��� 
sektörlerin de, makine ve teçhizat 
oldu�una dikkat çeken Ba�kan Yal-
ç�nta�, “Üretim teknolojisine sahip 
olmay� ortaya koyan en önemli sek-
tör makine. Ba�kas�ndan makine 
ithal ederek üretim yap�yorsan�z, 
maalesef sanayile�mi� ve geli�mi� 
ülke olamazs�n�z. Onun için maki-
ne ve teçhizat, elektronik sektörü ve 
di�er sektörlerde Ar-Ge ara�t�rma-
lar�n� desteklemeyiz. Devlet deste-
�i büyük, çok büyük önem ta��yor” 
dedi.

Bu tablo böyle devam etmez

 Yalç�nta�, Türkiye’de sanayi 
üretiminin ancak yüzde 27’sinin 
orta yüksek ve yüksek teknoloji-

li sektörlerde gerçekle�ti�ini dile 
getirerek, “Son 20 y�l içinde, kü-
resel ölçekte yüksek teknolojili 
sektörlerin katma de�eri y�lda or-
talama yüzde 10 artt�. Orta yüksek 
teknolojili sektörlerin katma de-
�eri ise ortalama yüzde 5 büyüdü. 
Türkiye ise bu dönemde dü�ük ve 
orta dü�ük teknolojili sektörlerde 
yo�unla�t�. Bu alanda katma de�er 
de sadece yüzde 2’ler seviyesinde 
büyüme gösterdi. Bu tablonun böy-
le devam etmeyece�i aç�k. Bizim 
zorlu küresel rekabet ortam�nda tek 
bir ç�k�� yolumuz var. O da belirli 
sektörlerde “teknoloji ve mükem-
meliyet merkezi’ haline gelmek. 
Ba�ta makine, elektrik-elektronik, 
bilgi-ileti�im araçlar� gibi sektörler 
olmak üzere, kendi üretim ve ürün 
teknolojisine sahip olmam�z gerek-
lidir” diye konu�tu. 
 Türkiye’nin önümüzdeki 10 
y�l içinde ileri teknoloji üreten bir 
ülke olmas� gerekti�inin alt�n� çi-
zen Yalç�nta�, “Sanayile�mi� ülke 
olmadan geli�mi� ülke olmak müm-
kün de�ildir. Türkiye kendi üretim 
ve ürün teknolojisine sahip olarak 
orta yüksek ve yüksek teknolojili 
sanayilerde yat�r�m, üretim ve ihra-
cat ile daha h�zl� ekonomik büyüme 
oranlar�na ula�abilir” dedi.

Bu ay ne yazsam acaba”y� beynime sorup 
cevap alamad���m bir anda, internete sor-
maya karar verdim, bir de bakt�m ki as�l 

sorumu unutup reklam sloganlar� ve anti reklam 
görsellerine tak�lm���m. �çlerinden baz�lar�n� 
payla�maya de�er buldum, özellikle mü�terisiyle 
birebir konu�an sloganlar�, i�te onlar;

 Perkins-Perkins- En dizeli senin kadar sevilmedi.
 Volkswagen Jetta-Volkswagen Jetta- Baz� otomobiller sizi ileri 
götürür, baz�lar� yukar� da ta��r.
 Atasay Kuyumculuk-Atasay Kuyumculuk- “Alt�n”c� hissinizin sizi 
götürdü�ü yer.
 Devlet Tiyatrolar�-Devlet Tiyatrolar�- Bu yaz da sen neredeysen, 
tiyatron orada.
 Ostim’in de yeni bir slogan� var; “Gelece�e Ostim’in de yeni bir slogan� var; “Gelece�e 
ta��nd�k”ta��nd�k” (Sn. Kemal ÇEKÜÇ’ün da�arc���ndan, 
yeni binam�za ta��nmam�zla birlikte).

 �nternet seyahatimde yolumu kesen bir di�er 
konu da anti reklam örnekleri oldu.
 Bilirsiniz reklamc�l�k al��veri�in ruh kalitesini be-
lirler. Reklam görselleri i�tah açar, sizi borçland�r-
mak ister, bütün bunlar�n içinde tereddütsüz, bize 
zarar veren ürünler vard�r (sigara, alkollü içecek 
vesaire). 
 Baz� duyarl� reklam atölyeleri, kahramanca 
davran�p bu zararl� ürünlerin anti reklam çal��-
malar�n� yapm��lar.  Sat�� hacmi yüksek ürünle-
rin, sonsuza kadar o ajansa reklam vermemesini 
göze alarak, Marlboro, Mc Donalds… gibi 
ürünlere yönelik anti reklamlar haz�rlam��lar. �ç-
lerinden birkaç� ürün tan�t�m reklamlar�ndan çok 
daha ba�ar�l� olmu�. �a��r�p kal�yorsunuz, foto�-
rafa ilk bak��ta neye i�aret edildi�ini anlayam�-
yor, birden bulmaca çözer duruma geliyorsunuz 
ve bir süre sonra “aaaa çok ba�ar�l� ama”ya 
geliyorsunuz. Ayn� sayfada “eski reklamlar” 
ba�l��� alt�nda kendimizi uzay ça��nda hissettiren 
tasar�mlar da var. Özellikle “piyale” ve “murat 
124” reklamlar� insana “yok art�k” dedirtiyor.
Merak edenler için adres;http://ilef.ankara.edu.tr/reklam.http://ilef.ankara.edu.tr/reklam.

TE�EKKÜRTE�EKKÜR
 Tesadüfen tan��t���m�z bir organizasyonda 
ö�rencilerin geli�imi için öncü olup, Ostim’le 
i�birli�i yapan ve Ankara’daki ilkö�retim ö�renci-
lerinin “yüksek performansl� ye�il bina” kavram�n� 
ö�renmesini sa�layan Sevda KOÇ han�mefendiye, 
heyecan� ve mütevazi tavr� için te�ekkürlerimi 
sunuyorum.

ÇOK OKUMALIÇOK OKUMALI
Araf’�n Ricalleri, Hakan Y�lmaz CEB� / Cafer 
�SKENDERO�LU, Pegasus Yay�nlar�
Araf, s�rt-tepe demektir. Kuran tefsirlerinde k�ya-
met sonras� cennet ya da cehenneme gitmesi 
henüz hükme ba�lanmam�� insanlar�n bekletildi�i 
yüksekçe yer olarak bilinir. Yazarlar bilinen tef-
sirlerin d���nda ayete ba�l� kalarak farkl� bir yöne 
i�aret ediyorlar. 
2010; en az�ndan rakamlar göze ho� geliyor, 
kutlu olsun…

Arzu AKAY

arzu.akay@
ostim

.com
.tr

Etkili 
sloganlar

Makina sektörü desteklenmeli

T�SK, özel istihdam bürolar�n� savundu

TOBB Ba�kan�: En büyük sorun i�sizlik

�stanbul Ticaret Odas� (�TO) Ba�kan� Murat Yalç�nta�, ki�i ba�� gelirde 7-8 bin dolarda tak�lmamak 
için makine sektöründe üretim ve ürün teknolojisine sahip olunmas� gerekti�ini belirterek, bu-
nun için de makine ve teçhizat sektörünün devlet taraf�ndan desteklenmesi gerekti�ini kaydetti.

Türkiye ��veren Sendikalar� Konfederasyonu (T�SK) Yönetim Kurulu Ba�kan� Tu�rul Kutadgobilik, özel istihdam bürolar�n�n 
gereklili�ini savunarak, AB’nin geçici istihdam sisteminin Türkiye’de yayg�nla�mas�n�n zorunlu oldu�unu iddia etti.

TOBB Ba�kan� R�fat Hisarc�kl�o�lu Türkiye’nin en büyük sorununun i�sizlik oldu�unu belirtti.

Türkiye ��veren Sendikalar� 
Konfederasyonu (T�SK) Yö-
netim Kurulu Ba�kan� Tu�rul 

Kutadgobilik yapt��� yaz�l� aç�kla-
mada, küresel krizin olumsuz etki-
lerinin süratle ortadan kald�r�lmas� 
ve yeniden istihdam yaratma süre-
cine girilmesi bak�m�ndan geçici is-
tihdam sisteminin önemli oldu�unu 
öne sürerek, kad�n ve genç i�sizli-
�ine yönelik olarak al�nacak ted-
birlerin ba��nda da geçici istihdam 
sisteminin geldi�ini vurgulad�. 
Özel �stihdam Bürolar�yla ilgili 
düzenlemenin Cumhurba�kan�n�n 

uyar�lar� ve ilgili AB Direkti�  dik-
kate al�narak ivedilikle yasala�t�r�l-
mas�n� isteyen T�SK Genel Ba�kan� 
Kutadgobilik, Türkiye’de bu sis-
temin uygulanmas�n�n AB norm-
lar�n�n bir gere�i ve Türkiye’nin 
ça�da� bir i�gücü piyasas�na sahip 
olmas� için zorunlu oldu�unu ileri 
sürdü.

Geçici istihdam ilk ad�m

Hükümetin özel istihdam bürolar�y-
la ilgili giri�imini isabetli bulan Ku-
tadgobilik, “Özel istihdam bürolar� 

arac�l���yla geçici istihdam sistemi, 
bugün AB’ye üye bütün ülkelerde 
çok yayg�n biçimde uygulanmakta 
olan, kökle�mi� bir sistemdir. Bil-
hassa kriz dönemlerinde AB üyesi 
ülkelerde bu sistemin i�letilerek 
istihdam art��� sa�land��� görül-
mektedir” dedi. Geçici istihdam�n, 
bireylerin sürekli istihdam�na giden 
yolda ilk ad�m� olu�turdu�unu ileri 
süren T�SK Ba�kan� Kudatgobilik, 
özellikle kad�nlar�n, gençlerin ve ilk 
kez i� arayanlar�n i�sizli�i ile müca-
delede bu düzenlemenin büyük rol 
sahibi oldu�unu savundu.

 TOBB Ba�kan� M. Rifat Hisarc�kl�-
o�lu, Kocaeli Sanayi Odas� öncülü�ün-
de Pricewaterhouse Coopers Türkiye 
ve CNN Türk i�birli�i ile bu y�l ikincisi 
düzenlenen, Kocaeli bölgesindeki ba�a-
r�l� sanayi kurulu�lar�n� de�erlendirmek 
amac�yla, ba�lat�lan ‘’Sanayi Kurulu�-
lar� Sektörel Performans De�erlendirme 
Organizasyonu’’ ödül törenine kat�ld�.
 Burada konu�an Hisarc�kl�o�lu, 
konu�mas�n�n ba��nda Türkiye’nin en 
büyük sorununun i�sizlik oldu�una 

dikkat çekerek, “Bu kriz de ölçü olarak 
i�sizlik ne kadar artm��, GSMH ne ka-
dar, bunlar önemli olmu�tur. Ekonomi 
ilk 8 ayda yüzde 8,4 küçülmü�, i�sizlik 
yüzde 13 olmu�. Türkiye’nin en büyük 
sorunu i�sizlik. Ülkede 6 milyon 300 
bin i�siz var ve her y�l da 700 bin genç 
de arkadan geliyor. Burada genç ve 
kad�n giri�imcilere büyük rol dü�üyor. 
Genç giri�imcilerimizi güçlendirmek 
te�vik etmek laz�m’’ diye konu�tu. 
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Devlet Bakan� Zafer Ça�layan 
Ostim’de sanayicilerle bulu�tu. 
Ankara Sanayi Odas�’n�n (ASO) 

düzenledi�i toplant�da krizde ba� göste-
ren sorunlar ve çözüm önerileri tart���ld�. 
 Ça�layan, d�� kaynakl� ekonomik kri-
zin ciddiye al�nmas� gerekti�ini ABD ve 
çe�itli Avrupa ülkelerinde ya�anan ban-

ka i� aslar� ve ülke i� aslar� ile anlat�rken, 
“Say�n Ba�bakan�m�z�n söyledi�i do�ru. 
Türkiye krizi en iyi yöneten ve ilk aya�a 
kalkacak ülkelerden biridir. Yabanc� uz-
manlar da bunu söylüyor” dedi. 
 Toplat�da ASO Ba�kan� Nurettin 
Özdebir, �vedik OSB Ba�kan� Hasan 
Gültekin, Ostim OSB Yönetim Kurulu 

Ba�kan� Orhan Ayd�n, Ostim OSB Ba�-
kan Yard�mc�s� S�tk� Öztuna, �ÇAS�-
FED Ba�kan� Mehmet Akyürek, OS�AD 
Ba�kan� Adnan Keskin, ORS�AD Ba�-
kan� Özcan Ülgener sanayicilerin ortak 
�ikâyetlerini dile getiren konu�malar ya-
p�tlar. 
 Sanayiciler genel olarak üretim mali-
yetlerinin yüksekli�inden, istihdamdaki 
daralmadan, durgunluktan, � nansman 
sorunlar� ile bankac�l�k sektörünün yak-
la��m�ndan, vergi dairelerinin KOB�’lere 
yönelik tutumundan ve kamu destekleri-
nin yetersizli�inden yak�nd�lar.
 Ça�layan, ekonomik krizin ciddiye 
al�nmas� gerekti�ini, Türkiye’nin krizin 
ma�duru oldu�unu söyledi. Ça�layan, 
krizi en iyi yöneten ve en çabuk atlata-
cak ülkelerden birisinin Türkiye oldu�u-
nu vurgularken, “Türkiye küresel kriz-
den etkilenen 50 ülke içinde en çabuk 
toparlanacak ve y�ld�z� parlayacak ülke 
olarak gösteriliyor” dedi.
 Devlet Bakan� Ça�layan kamunun 
yerli imalat kullanmad���na ili�kin ele�-
tiriler üzerine de, “Benim yerli sanayi-
cimden mal almayan�n akl�na �a�ar�m” 
diye konu�tu. Ça�layan �unlar� söyledi: 
 “Sanayiciler olarak birlikte i� organi-
zasyonlar� yapmal�y�z. Bunu OST�M en 
iyi yapabilecek bölgelerimizden biridir. 
Türkiye birçok alanda yüzde yüz kendi 
ürününü üretiyor. �stanbul’da bir � rma 
800 kilo daha ha� f otobüs imal etmi�. 
Daha ekonomik daha pratik, daha mali-
yeti dü�ük ve çevreye daha az zarar ve-
riyor. Tan�t�m etkinli�inde dedi�im gibi, 
benim yerli sanayicimden mal almaya-
n�n akl�na �a�ar�m. Yine söylüyorum. 
Bunu söylerken milliyetçilik duygular� 
ile söylemiyorum. Tabi ki sap�na kadar 
milliyetçi biriyim. Ülkemin birli�ine, 
beraberli�ine, bölünmez bütünlü�üne 
dibine kadar sahibim. Burada daha kali-
telisi üretilirken, d��ar�dan ithalat yap�p 
Türkiye’ye getirmenin ne anlama geldi-
�ini ben söylemeyeyim; onlar anlarlar.”
 Ba�bakanl���n kamu kurular�na kamu 
al�mlar�nda “yüzde 15 daha pahal� olsa 
dahi Türkiye’den al�nacakt�r” diye iki kez 

genelge gönderildi�ini hat�rlatan Ça�la-
yan, “�thal mala sevdal� birileri halen çe-
�itli gerekçelerle d��ar�dan mal al�yorlar. 
Arkada�lar, bu vatan bu ülke hepimizin. 
Allah bize böyle bir co�rafya vermi�. Be-
nim ülkemde üretilen ve sat�lan her ma-
kine iki üç i�çinin daha istihdam edilmesi 
demektir. Devlete verilen verginin bir 
kuru� daha artmas� demektir. Ben sana-
yicime de ihracatç�ma da güveniyorum. 
Aram�zda i� makinesi yapanlar var. Daha 
fazla yerli üretim, daha fazla istihdam, 
daha fazla ihracat, daha fazla gelir.”

OST�M Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Orhan Ayd�n:
Yerli üretimin kar��s�nda
‘serbest pazar’ tuza�� var

 
 Ba�kan Ayd�n, ekonomideki hareket-
lili�i elektrik tüketim göstergeleri üzerin-
den takip edebildiklerini, buna göre bir 
gerileme oldu�unu gördüklerini anlatt�. 
Sürekli yerli mal� vurgusu yap�lmas�na 
kar��n “serbest piyasa ekonomisi var. �s-
teyen istedi�i yerden istedi�i ürünü alabi-
lir” dendi�ini, oysa bunu tuzak oldu�unu 
belirten Ayd�n, “Piyasa ekonomisi var. 
�steyen istedi�i yerden al�r, istedi�i yere 
satar diye bir tuzak var. Ben bunun böyle 
olmad���na inan�yorum. Kendi ülke ve 
bölge ihtiyaçlar�m�z� kendi sanayimizle 
çözmenin yolunu yöntemini bulmal�y�z” 
diye konu�tu.Ayd�n özetle �unlar� söyle-
di:
 “Bu krizle birlikte dü�tük, yaraland�k. 
Di�er krizlerde dü�üyor kalk�yorduk, 
sanki �imdi dü�tü�ümüz yerden kalka-
m�yor gibiyiz. Fakat a�layacak halimiz 
yok, yeni aray��lar, yeni ç�k��lar yap-
mam�z laz�m. Bakanl���n�z�n d�� ticaret 
performans�n� biliyoruz. Biz de ba�ka 
pazarlara aç�lmak istiyoruz. Mesleki e�i-
tim gündemde, mesleki e�itim olmadan 
bir yere gelemeyiz. Onun düzeltilmesi 
çabalar�n� destekliyoruz. Fark�nda olma-
d���m�z ya da hayata geçiremedi�iz bir 
konu var. Yerli üretim diyoruz, pe�inden 
hemen ‘dünyada serbest ticaret var. Pi-
yasa ekonomisi var. �steyen istedi�i yer-
den al�r, istedi�i yere satar diye bir tuzak 
var. Ben bunun böyle olmad���na ina-
n�yorum. Ben kendi ülke ve bölge ihti-
yaçlar�m�z� kendi sanayimizle çözmenin 
yolunu yöntemini bulmal�y�z. Biz üni-
versite sanayi i�birli�i, kümelenme gibi 
konulara kafa yoruyoruz. Gördü�ümüz 
manzara �u, biz bunu yapabilir miyiz 
evet yapar�z. Türkiye’de rüzgâr tribünü 
üretilebilir üretilir, metro araçlar� yedek 
parçalar� yap�labilir mi, evet. Peki ne 
oluyor da üretemiyoruz. Parçalar� bütün 
haline neden getiremiyoruz. Bo�luklar� 
neden dolduram�yoruz deyince devletin 
duru�u önem kazan�yor. Devletin ‘bunu 
bir �ekilde kendi sanayicimle yapabili-
rim’ anlay��� önem kazan�yor. O zaman 
üniversitede okuyan ö�renci, çal��an 
hoca, TÜB�TAK, destekler, krediler, 
fonlar hepsi bir anda anlaml� hale geli-
yor. Bu bütünlü�ü sa�layamazsak bun-
lar�n hepsi oluyor, ama bir ürün ortaya 
ç�km�yor. Sistem entegrasyonu devletin 
deste�i, sanayicinin üretim gücü ile üni-
versitenin ar-ge ve yenilik gücü bulu�-
turmak durumunday�z.”

Ça�layan’dan yerli üretim vurgusu
Devlet Bakan� Zafer Ça�layan Ostim’de sanayicilerin sorunlar�n� dinledi. Küresel krizin ciddiye al�nmas� gerekti�ini, Türkiye’nin krizi 
en iyi yöneten ülkelerden biri oldu�unu söyleyen Ça�layan, halen ithal ürün sevdas� ta��yanlara da yerli ürün kullanmalar� ça�r�s� yapt�.

Devlet Bakan� Zafer Ça�layan Ç�rak E�itim ve Ö�retim Vakf�’ndaki toplant�dan sonra Ostim 
Organize Sanayi Bölge Müdürlü�ü binas�n� da ziyaret ederek bölge yöneticileriyle görü�tü.
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Türkiye Teknoloji Geli�tirme 
Vakf� Genel Sekreteri Mete 
Çakmakç� ve beraberindeki 

TTGV yöneticileri Ostim’i ziyaret 
etti. TTGV heyeti, Ostim OSB’nin 
kümelenme projeleri, teknoloji ge-
li�tirmeye yönelik at�l�mlar� ile yeni-
lenebilir enerji ve çevreci temalarla 
yap�lan yeni yönetim binas� hakk�n-
da bilgi ald�lar.
 TTGV’nin destek politikalar� üze-
rine bilgi veren Çakmakç�, “Destek-
leri yürürlükte olan mevzuata göre 
veriyoruz. Ostim’de pek çok � rma 
teknoloji desteklerimizden yararla-
n�yor. Bunu geni�letmek için neler 
yapabiliriz; durumu de�erlendiriyo-
ruz” dedi.
 OSB çal��malar� hakk�nda bilgi 
veren OST�M OSB yöneticileri de 
sanayicilerin TTGV ve benzer ku-
rulu�lar�n desteklerine ula�makta 
güçlük çekti�ini, mevzuatlara ili�kin 
olarak üst devlet düzeyinde bir strate-
ji de�i�ikli�ine gidilmesi gerekti�ini 
vurgulad�lar. Yönetim Kurulu Ba�-

kan� Orhan Ayd�n,  “1960 ve 1970’li 
y�llarda Kore ve baz� uzak do�u ül-
kelerinde ba�layan teknolojik at�l�m-
lar asl�nda ülkemizde de yap�ld�, ku-
rum ve kurulu�lar olu�turuldu. Ayn� 
tarihlerde faaliyete geçen Samsung, 
Hyundai gibi Koreli � rmalar dünya 
markas� olurken, Türkiye’de kurulan 
TEMSAN, TÜMOSAN, TESTA� ve 
benzeri kurulu�lar�n bu ölçekte geli�-
mediklerini görüyoruz. Yerli sanayi 
ve teknolojinin üretime yönelik des-
tekleyici politikalara ihtiyaç var” diye 
konu�tu. TTGV heyeti daha sonra 
Ostim’de baz� � rmalar� ziyaret eti.
 Türkiye Teknoloji Geli�tirme 
Vakf� Genel Sekreteri Mete Çak-
makç� ve beraberindeki TTGV yö-
neticileri Ostim’i ziyaret etti. TTGV 
heyeti, Ostim OSB’nin kümelenme 
projeleri, teknoloji geli�tirmeye yö-
nelik at�l�mlar� ile yenilenebilir enerji 
ve çevreci temalarla yap�lan yeni yö-
netim binas� hakk�nda bilgi ald�lar.
 TTGV’nin destek politikalar� üze-
rine bilgi veren Çakmakç�, “Destek-
leri yürürlükte olan mevzuata göre 
veriyoruz. Ostim’de pek çok � rma 
teknoloji desteklerimizden yararla-
n�yor. Bunu geni�letmek için neler 
yapabiliriz; durumu de�erlendiriyo-
ruz” dedi.
OSB çal��malar� hakk�nda bilgi ve-
ren OST�M OSB yöneticileri de 
sanayicilerin TTGV ve benzer ku-
rulu�lar�n desteklerine ula�makta 
güçlük çekti�ini, mevzuatlara ili�kin 
olarak üst devlet düzeyinde bir stra-
teji de�i�ikli�ine gidilmesi gerekti-
�ini vurgulad�lar. Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Orhan Ayd�n,  “1960 ve 
1970’li y�llarda Kore ve baz� uzak 
do�u ülkelerinde ba�layan teknolojik 
at�l�mlar asl�nda ülkemizde de yap�l-
d�, kurum ve kurulu�lar olu�turuldu. 
Ayn� tarihlerde faaliyete geçen Sam-
sung, Hyundai gibi Koreli � rmalar 
dünya markas� olurken, Türkiye’de 
kurulan TEMSAN, TÜMOSAN, 
TESTA� ve benzeri kurulu�lar�n bu 
ölçekte geli�mediklerini görüyoruz. 
Yerli sanayi ve teknolojinin üretime 
yönelik destekleyici politikalara ihti-
yaç var” diye konu�tu. TTGV heyeti 
daha sonra Ostim’de baz� � rmalar� 
ziyaret eti.

Çinlilerin Teknokent merak� 
Çin Halk� Siyasi Dan��ma Konferans� Ba�kan Yard�mc�s� Li Wuwei ve beraberindeki heyet ODTÜ Ostim Teknokent’te incelemelerde bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti Çin Halk� 
Siyasi Dan��ma Konferans� Ba�-
kan Yard�mc�s� Li Wuwei ba�kan-

l���ndaki kalabal�k Çin heyeti incelemeler-
de bulunmak ve bilgi almak üzere ODTÜ 
Ostim Teknokent’i ziyaret etti. Ostim 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n 
Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nde ve 
Teknokent’te yap�lan çal��malar hakk�nda 
heyettekilere bilgi verdi. Ba�kan Ayd�n, 
Ostim’de yürütülen kümelenme faaliyet-
lerine de�indi�i konu�mas�nda, Çin Halk 
Cumhuriyeti ile yürütülen ticari ili�kilerin 
güçlendirilmesi gerekti�ine vurgu yapt�.

Dikkatli gözlerle incelediler

 Ostim’le ilgili tan�t�m � lmini izleyen 
heyet daha sonra Teknokent’teki baz� 
� rmalar� gezdiler. Mikron � rmas�n�n ça-
l��malar� ile ilgili bilgileri Ba�kan Orhan 
Ayd�n verdi. Heyet daha sonra Ostim Ya-
t�r�m ve Orta Ana � rmalar�n�n da çal��-
malar�n� yerinde inceledi. Teknokent’teki 
faaliyetler hakk�nda ayr�nt�l� notlar tutan 
heyet üyeleri, � rma temsilcileri ile görü�-
melerin ard�ndan toplu foto�raf çektire-
rek Ostim’den ayr�ld�lar.       

Ostim, üniversitelerle olan çal��-
malar�n� ve ba��n� sürdürmeye 
devam ediyor. Dumlup�nar Üni-

versitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Önce, 
Ostim’de yap�lan çal��malar hakk�nda 
bilgi almak ve Ostim Organize Sanayi 
Bölgesi Müdürlü�ü’nün yeni hizmet bi-
nas�n� görmek üzere Ostim’e geldi. Ostim 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n’� 
makam�nda ziyaret eden rektör Önce, 

Ba�kan Ayd�n’dan yeni hizmet binas�n�n 
özelliklerini dinledi ve üniversite sanayi 
i�birli�i noktas�nda Dumlup�nar Üniver-
sitesi olarak sanayicilerin yan�nda olduk-
lar�n� belirtti.
 Yeni hizmet binas�ndaki alternatif 
enerji kaynaklar�n�n kullan�m�ndan ve 
ileriye yönelik yap�lmas� planlanan pro-
jelerden büyük memnuniyet duydu�unu 
dile getiren Önce, Ba�kan Ayd�n’� çal��-
malar�ndan ötürü tebrik etti.    

Rektörden Ostim ziyareti TTGV yöneticileri sanayicilerle bulu�tu
Dumlup�nar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Önce, Ostim Yönetim 

Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n’� ziyaret etti.
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Ostim Esnaf� gelecekle ilgili 
planlar�nda iyimserlik ile 
karamsarl�k aras�nda gidip 

gelmekte. Bu durum hepimizde 
bir stres yaratmakta sonuçta da 
hepimiz fikir ve eylem olarak bir 
kas�lmayla, krampla ve k�s�r dön-
gü ile kar�� kar��ya kalmaktay�z. 
Oysa gerçek olan, bulundu�umuz 
hal geçicidir. Hele ülkemiz için 
dü�ündü�ümüzde b�rak�n karam-
sarl��� y�ld�z�m�z�n çok parlad���n� 
dü�ünüyor ve heyecanlan�yorum. 
Ümit var olu�umun nedenlerini 
sizinle payla�mak istiyorum. 
 Üretimin ve refah�n temeli ta-
leptir. Ülkemizde bast�r�lm�� bir ta-
lep bulunmaktad�r. Yani ülkemizde 
daha milyonlarca insan�n eve, ara-
baya, beyaz ve kahverengi e�yaya 
ihtiyac� bulunmaktad�r. Ülkemizde 
daha birçok insan�n sa�l�k, e�itim 
gibi hizmetlere ihtiyac� bulunmak-
tad�r. Bunlar üretim kalk�nma ve 
refah demektir. Ülkemizdeki tüm 
�ehirlerin metroya ihtiyac� var. 
Demem o ki, bu talep hali haz�r-
da var ve uzun y�llar da devam 
edecek. Bu ise ülkemizde üretim 
ve kalk�nma demektir.
 Ba�ka bir aç�dan bakt���m�zda 

ülkemizdeki mali veriler Avrupa 
ülkelerine göre tam potansiyeline 
ula�mam��t�r. Avrupa’daki ülkelere 
bakt���m�zda ülkemizin borçluluk 
oran� ciddiye bile al�namaz. Hele 
halk�m�z�n borçlanma oran� adeta 
devede kulak. Yani bu alanda da 
gerçek potansiyelimizin çok uza��n-
day�z. 
 Ostim’e, ülke d���ndan özellikle 
uçakla 3 saatlik uçu� mesafe-
sinden gelen misafirler, hayran 
olmaktalar. Herkesin söyledi�i 
sizin ustal�k, mühendislik, yeti�mi� 
eleman gücünüz çok iyi diyorlar. 
Kendi ülkelerinde bunun olmad���n� 
ve yeti�mesi içinde y�llar gerek-
ti�ini anlat�yorlar. Civar�m�zdaki 

hiçbir ülkede bizim kadar imalat 
sanayi yok. Bizimle k�yaslanan 
ülkelerin (Brezilya, Rusya, Meksi-
ka, �ran ) gibi ülkelerin en temel 
özelli�i petrol ve do�algaz gibi 
stratejik ürün sahip olmalar�d�r. 
Bizim ihracat�m�z�n içinde sanayi 
mamulleri % 14 iken Brezilya’da 
% 5, Rusya’da yok adeta. Sanayi 
mamulü satmak demek kendine 
güven demektir. Civar�m�zdaki 
ülkelerin hiçbiri hiçbir ekonomik 
alanda bizimle yar��amaz. Bilgi 
teknoloji ve Pazar konular�nda 
k�yaslanamayacak kadar öndeyiz. 
 Bankac�l���m�z 2001’de ödenen 
bedel ve yap�lan düzenlemeler ile 
dünyan�n dikkatini çekmektedir. 

 Çin sayesinde dünyada üretim 
bolla�m�� ve ucuzlam��t�r. Keza Çi-
nin yüksek oranda tasarruf etmesi 
ile dünyada kullan�labilir kaynak 
artm�� ve artmaya da devam 
edecektir. Bu dünyada enflasyon 
ve faizin dü�ük seyredece�i anla-
m�na gelir. Ortam�n düzelmesi ile 
sermaye nerede kar ederse oraya 
gidecek ve ülkemiz bunlar�n en 
ba��nda gelmektedir.
 Karamsarl��a kap�lmam�z gere-
ken nokta, elimizdeki bu kadar 
büyük potansiyeli niye yeterince 
de�erlendiremedi�imizdir. Elimizde-
ki art�lardan ba�lar ise kendimize 
güvenimiz gelecek, kendimize gü-
vendikten sonra birbirimize güve-
nimiz artacak, bu a�madan sonra 
ülkemize ve gelece�imize güve-
nimiz artarak k�s�r döngüden ve 
ümitsizlikten ç�kaca��z. Bu noktada 
hükümete büyük görev dü�mekte-
dir. Çünkü ba�ar�n�n ya da ba�ar�-
s�zl���n oda�� hükümettir. Hükümet 
kendine güvenirse, ba�kalar�na 
güvenir, bu a�amadan sonra da 
ülkesine ve gelece�e güven a��lar. 

 2010 y�l�n�n herkese iyilikler ge-
tirmesini diliyorum.

Savunma Sanayi �malatç�lar Derne�i 
(SASAD)’nin ‘Say�sal Ortamda Sa-
va�’ ba�l�kl� sempozyumu Savunma 

Sanayi Müste�arl��� Konferans Salonu’nda 
gerçekle�tirildi. Sempozyuma Savunma 
Sanayi Müste�ar� Murad Bayar, Ostim 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n, 
askeri yetkililer, savunma sanayi alan�nda 
faaliyet gösteren � rma temsilcileri ve çok 

say�da davetli kat�ld�. Sayg� duru�u ve �s-
tiklal Mar��’n�n okunmas�n�n ard�ndan 
sempozyumun aç�l�� konu�mas�n� Savun-
ma Sanayi Müste�ar� Murad Bayar yapt�. 
Konu�mas�nda, her ülkenin kendi tekno-
lojisini üreterek ça�� yakalayabilece�ine 
vurgu yapan Bayar, “Say�sal ortamda sa-
va� konusunda durumun ciddiyetinin ileri 
boyutlara ula�mas� ve askeri a� yap�lar�n 

gün geçtikçe önemini art�rmas� sonucunda 
askeri, sivil, sanayi ve akademik çevrelerce 
bu konunun tart���lmas� ihtiyac� do�du. Sa-
vunma ve güvenlik alanlar�nda önemli yer 
tutmaya ba�layan bili�im teknolojileri, s�-
cak çat��maya girme ihtiyac�n� yava� yava� 
ortadan kald�rmaya ba�lad�. Bu noktada 
Türkiye olarak gereken çal��malar� yapma-
l�y�z” dedi.
 Müste�ar Bayar’�n konu�mas�ndan son-
ra sempozyumda a� yap�lar, say�sal ortam-
da sava�, siber terörizm, NATO ve dünya-
daki benzeri çal��malar, internet güvenli�i 
gibi konularda kat�l�mc�lara ayr�nt�l� bil-
giler verildi. Sempozyumun düzenlendi�i 
konferans salonunda Ostim Savunma Sa-
nayi Kümelenmesi, SASAD gibi savunma 
sanayi alan�nda faaliyet gösteren olu�umlar 
standlar kurarak çal��malar�n� sergilediler.
 Geli�en teknolojiler sayesinde bilgi 
toplanmas�, üretilmesi, depolanmas�, i�-
lenmesi, kararlara destek verilmesi, karar 
ve bilgilerin iletilmesi faaliyetleri insanl�k 
tarihinde daha önce görülmemi� bir h�zda, 
miktarda, yo�unlukta ve etkide yap�l�r hale 
geldi. Teknolojiler ve uygulamalar kamu, 

ticari, sivil toplum, özel,  sosyal, neredeyse 
tüm alanlarda a� yap�lar�n gücünü ortaya 
ç�kart�yor. Ça��m�z, bilgi, a� yap�lar ve 
�ebekelerin ça�� olarak nitelendiriliyor ve 
bulundu�umuz nokta henüz bir ba�lang�ç 
olarak de�erlendiriliyor.
 2007’de Estonya bilgi sistemlerine, 2008 
y�l�nda Gürcistan bilgi sistemlerine Rus 
bilgisayar korsanlar� taraf�ndan gerçekle�-
tirilen e�güdümlü sald�r�lar�n ard�ndan, çe-
�itli ülkeler ve NATO say�sal ortamda sa-
va�� öncelikleri aras�na ald�. Bu konudaki 
bilimsel etkinlikler artt� ve say�sal ortamda 
sava� ile ilgili önemli geli�meler ya�and�. 
Estonya’da NATO Say�sal Ortam Savun-
mas� Mükemmeliyet Merkezi aç�ld�. Ülke-
mizde de büyük ço�unlu�u sivil alanlara 
yönelik olan çe�itli ad�mlar at�ld�. Askeri 
a� yap�lar�n gün geçtikçe daha fazla önem 
kazanmas� ile konunun askeri boyutunun 
da tüm payda�lar�n (askeri, sivil, sanayi, 
akademik, v.b.) kat�l�m�yla tart���lmas� ge-
reksinimine olan ihtiyaç da artt�. SASAD 
taraf�ndan düzenlenen sempozyum da bu 
amaçla gerçekle�tirildi.

Ostim Organize Sanayi Bölge 
Müdürlü�ü, Ostim’li � rmalara 
ortak sat�nalma konusunda bil-

gi vermek üzere Ortak Sat�nalma Or-
ganizasyonu (OSO) yetkililerini davet 
etti. Ostim OSB E�itim ve Toplant� 
Salonu’nda gerçekle�tirilen bilgilen-
dirme toplant�s�nda OSO yetkilileri 
organizasyonun i�leyi�i ve � rma sa-
hiplerine ne gibi avantajlar sa�lad��� 
hakk�nda bilgi verdiler. Çok say�da 
� rma temsilcisinin kat�ld��� toplant�da 
OSO’nun haz�rlad��� sistemle üretim 
maliyetlerini a�a��ya çekecek olan 
yap�, en ince ayr�nt�lar�yla anlat�ld�.

Üreticiye sa�lanan avantajlar

 OSO, � rmalara çevresel geli�meler-
den güncel olarak bilgi sahibi olarak 
stratejik pozisyon alabilme, imalat gir-
di maliyetlerini minimize etme, yük-
sek teknolojiyi i� süreçlerine entegre 
ederek maliyetleri en aza indirirken 
üretkenli�i ve verimlili�i artt�rma gibi 
avantajlar sa�l�yor. Temel amac�; ma-
kine sektöründe faaliyet gösteren � r-
malar�n, hammadde al�mlar�n� elektro-
nik ortamda “e-ihale” usulüyle tek bir 
elden gerçekle�tirerek, girdi maliyet-

lerini dü�ürmek olan OSO, günümüz 
teknolojilerinin çok h�zl� geli�mesine 
paralel olarak sürekli kendisini yeni-

leyen ve üye-
lerinin men-
faati için 
geli�tirilen 
stratejilerin 
belirlenme-
si ve uy-
gu l anmas � 
noktas�nda 
da hizmet 
veriyor.

Sanal ortamda sava� masaya yat�r�ld�

���M, ortak sat�nalmay� konu�tu

Savunma Sanayi �malatç�lar Derne�i (SASAD), ‘Say�sal Ortamda Sava�’ konulu bir sempozyum gerçekle�tirdi. 
Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlü�ü sempozyuma Savunma Sanayi Kümelenmesi stand�yla kat�ld�. 

Seni gerçekle müjdeledik, 
Öyleyse ümit kesenlerden olma (Hicr 55)

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

�e� k ÇALI�KAN

2010 Y�l�na Girerken 
Çaresiz De�iliz

Ortak Sat�nalma Organizasyonu (OSO) yetkilileri Ostim’de faaliyet gösteren � rmalara organizasyon ve avantajlar� hakk�nda bilgi verdi.
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YENER-SAN’da üç ku�ak birarada

YENER-SAN, sac i�leme konusunda 
Ostim’de faaliyet gösteren � rma-
lardan bir tanesi. Firma 1990 y�l�n-

da �ah�s � rmas� olarak Yener-San Demir 
Do�rama ve Çelik Konstrüksiyon Necdet 
YENER ad� alt�nda kurulmu�. 1998 y�l�na 
kadar konusunda resmi kurum ve kurulu�-
lara, özel sektörde bir çok � rma ve �ah�slara 
hizmet vermi�. 1998 y�l�nda günümüzde-
ki i�leyi� yap�s�na kavu�an � rma mü�teri 
memnuniyeti ve beklentilerini esas alarak, 
güven esas�na dayal� kaliteli ürün ve hizmet-
ler sunuyor.
 Faaliyetleri ve ilerleyen dönemde gerçek-
le�tirmeyi hede� edikleri projeleri hakk�nda 
görü�lerini ald���m�z YENER-SAN’�n ikin-
ci ku�ak yöneticisi Nedret Yener, 1998 y�l� 
itibariyle GSM sektörüne yöneldiklerini ve 
imalatlar�na bu yönde devam ettiklerini be-
lirtti. Turkcell, Vodafone, Avea gibi GSM 
operatörlerine ait Baz istasyonlar�n�n (Bina 
üstü ve kule) montaj elemanlar�n�n üreti-
mine devam ettiklerini kaydeden Yener,  

“Makine park�m�z� geli�tirerek Otomotiv Yan 
Sanayinde kullan�lan kaynakl� metal parçalar 
ve sac malzemelerin üretimini de gerçekle�-
tirmektedir. CNC lazer kesim, CNC abkant, 
kesim ve büküm makinalar�m�zla sac i�leme 
merkezi konumundaki i�yerimizde fason 
kesim, büküm i�leri de  yap�lmaktad�r. Yeni 
ürünümüz olan Asansör Kabin ve Kat Kap�s� 
imalatlar�m�z� gerçekle�tirerek, asansör sektö-
rüne de YENER-SAN Kalitesi ile giri� yapm�� 
bulunmaktay�z” dedi.
 Yener �unlar� söyledi: “Mü�teri odakl�l�k il-
kesini benimsemi� �irketimiz, Türkiye ve glo-
bal pazarlarda aranan bir isim olmay� kendine 
ideal edinmi�tir. Tüm �irket çal��anlar�m�z�n 
kat�l�m� ile mü�teri memnuniyeti ve beklenti-
leri esas al�narak kar�� tara� ara güven esas�na 
dayal� kaliteli hizmet ve yap�lar sunmaktad�r. 
Mü�terilerimizin memnuniyeti ön planda ol-
makla beraber sürekli iyile�tirilen özelliklere 
uygun ürün ve hizmetlerimiz; Belirli kalitede 
ve emniyette, Fiyat istikrar� sa�lanarak, Za-
manlama istikrar� sa�lanarak, Mevcut pro-
sedürlere uyumlu, Çevre ve insan yararlar� 
dikkate al�narak kar��lamay� taahhüt ederiz. 
Bu  yüzden rekabete olanak sa�lanarak sü-
rekli e�itilen personelimizin toplam kat�l�m� 
ve tüm yönetimin tam deste�i esast�r”
 Kriz sürecinde istihdamda daralmaya 
gitmediklerini ve mevcut personel yap�-
lar�n� koruduklar�n� vurgulayan Yener, 
2010 y�l�ndan tüm sanayicilerin olumlu 
beklentileri oldu�unu ve 2009’a nazaran 
yeni y�l�n daha verimli geçmesini temenni 
ettiklerini söyledi.    

1990 y�l�nda demir do�rama ve çelik konstrüksiyon alan�nda faaliyet göstermeye ba�layan 
YENER-SAN, 1998’den bu yana i� alan�n� geni�leterek, istikrarl� büyümesini sürdürüyor.

Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nin 
yeni idare merkezi büyük küçük 
herkesten ilgi görmeye devam edi-

yor. Ostim ve Bat�kent çevresinde bulunan 
okullardan gelen ö�renciler bina hakk�nda 
haz�rlanan sunumlar� dinliyor ard�ndan an-
lat�lanlar� yerinde gözlemliyorlar. Ostim’in 
yeni binas�n�n özelliklerini büyük hayran-

l�kla dinleyen ö�renciler, ö�retmenleri ve 
Ostim OSB yetkililerince gezdiriliyorlar. 

 Okullar�n Ostim OSB binas�na yönelik 
yo�un ilgisi de devam ediyor. Okullar ran-
devu alarak ö�rencilerine binay� gezdirme 
ve yenilenebilir enerji kaynaklar�n�n uygu-
lanabilirli�i hakk�nda görsel bir deneyim 
ya�atm�� oluyorlar.

Bu�ra Kaynak Makinalar�’n�n 
sponsorlu�unda düzenlenen 
Weldiction-TR kaynak terminolo-

jisi semineri 31 Ekim 2009 tarihinde, Os-
tim Teknokent’te gerçekle�tirildi.
Prof. Dr. Adem KURT, Yrd. Doç. Dr. 
Behçet GÜLENÇ ve Yrd. Doç. Dr. Ha-
kan ATE�’in konu�mac� olarak kat�ld��� 
seminerde Gazi Üniversitesi’nin projesi 
ile birlikte kaynak teknolojisi üzerine su-
numlar kat�l�mc�larla payla��ld�. Kat�l�m-
c�lara serti� ka verildi.

 Transfer of Welding Multimedia Soft-
ware (WELDICTION-TR) Multimedya 
sözlük format�nda, iyi bilinen kaynak 
terimlerini içermektedir. Özel terimlerin 
tan�mlanmas�ndaki zorluklar� gidermeyi 
ve  bu pazar�n uluslararas�la�mas�n� da 
hede� eyen WELDICTION-TR, Avrupa 
Kaynak Federasyonu taraf�ndan geli�tiri-
len e�itim malzemesinin ilgili ulusal ihti-
yaç ve dilde kullan�lmas�n� amaçlar.
 Proje de Terminolojiyi ve ayr�ca ha-
z�rlanan sözlü�ü içeren CD, bir sözlük, 
projenin tan�t�m�, çal��malar� ve termino-
lojiyi içeren bir web sayfas� kaynakla ilgili 
sunumlar �eklindeki e�itim malzemeleri 
projenin ana ürünlerindendir. 
Proje ve proje ürünleri yard�m�yla ba�ta 
Türkçe, Almanca, �ngilizce, �talyanca ve 
Romence olmak üzere Avrupa lisanlar�n-
da terminolojiye hâkim olmak mümkün 
olacakt�r. 
 Sahipli�ini Gazi Üniversitesi’nin yap-
t���, ortaklar� ise Bu�ra Kaynak Makina-
lar�, Kaynak Teknolojisi Derne�i, Avrupa 
Kaynak Federasyonu, Avrupa �� Aka-
demisi, �talyan Kaynak Enstitüsü, Cluj-
Napoca Teknik Üniversitesi olan proje 
be� de�i�ik Avrupa ülkesinden sayg�n ve 
yetkin ortaklarla sürdürülmektedir.

Ö�renciler “ye�il bina” ya hayran kald�larKaynak terminolojisi semineri
OST�M’de gerçekle�tirildi Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nin yeni binas�n�n minik ziyaretçileri, binan�n 

özelliklerine hayran kald�lar. Ö�renciler, binay� büyük bir dikkatle incelediler.

 Bu�ra Kaynak Makinalar�’n�n sponsorlu�unda düzenlenen Weldiction-TR kaynak 
terminolojisi semineri 31 Ekim 2009 tarihinde, Ostim Teknokent’te gerçekle�tirildi.
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Maliye Bakan� Mehmet �im�ek, vergi 
a� ar�n�n vergide uyuma zarar verdi-
�ini ifade ederek, ‘’Belki de af yap�-

lamayaca��n� anayasada çok aç�k bir �ekilde 
ifade etmek, belki de anayasan�n de�i�tirilmez 
maddeleri aras�na sokmak laz�m’’ dedi.
 Maliye Bakan� �im�ek, �kibinli Y�llar-
da Türkiye Stratejik, Sosyal ve Ekonomik 
Ara�t�rmalar Vakf� (VAKIF 2000) taraf�ndan 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesin-
de düzenlenen ‘’Vergi �daresi, Vergide Ada-
let ve Reform’’ panelinde konu�tu.
 �im�ek vergi uyumu art�rmak için vergi 
kaç�rman�n sonuçlar�n�n a��rla�t�r�lmas� ge-
rekti�ini belirterek, ‘’Kay�t d���l�kta perfor-
mans� bizden iyi ülkelerle kar��la�t�rd���m�z 
zaman Türkiye’de vergi kaç�rman�n sonuçlar� 
a��r de�ildir’’ dedi.
 Vergi kaçakç�l���yla ilgili hapis cezas�n�n 
paraya dönü�türülmemesi için 1 y�ldan 1,5 
y�la ç�kard�klar�n� belirten �im�ek, ‘’Ancak 
�u anda erteleme mümkün. Belki onu da s�-
n�rlayacak, onu da ortadan kald�racak bir dü-
zenleme yapmak laz�m’’ dedi.
 Vergi kaçakç�l���n� bir mali suç olarak 
görmeyen bir perspektife sahip oldu�unu 
kaydeden �im�ek, �öyle devam etti: ‘’Çünkü 
vergi kamu düzeni aç�s�ndan çok önemli bir 
husustur. Yeterince vergi toplayamad���n�z 
zaman sonuçlar� ortada...Büyük bütçe aç�k-
lar�, borçlanma, ülkenin zay�� amas�, ciddi s�-
k�nt�lara girmesi söz konusu. Onun için vergi 
kaçakç�l��� kamu düzenine kar�� bir suçtur, 
mali bir suç de�ildir. Bu benim perspekti� m, 
bu perspekti� e bakt���n�z zaman tabii ki vergi 
kaç�rman�n, kaçakç�l���n�n belli bir çerçevede 
ciddi bir �ekilde a��rla�t�r�lmas� laz�m.’’
 Bu konuda çal��malar� bulundu�unu ifade 
eden �im�ek, ilk ad�m� att�klar�n�, ancak baz� 
di�er ad�mlar�n da at�lmas� gerekebilece�ini 

söyledi. �im�ek, vergi kaç�rman�n ve kaçakç�-
l���n�n sonuçlar�n�n a��r olaca��n�, dolay�s�y-
la o riski alanlar�n sonuçlar�na katlanaca��n� 
kaydetti.
 Vergi a� ar� konusuna da de�inen �im�ek, 
Türkiye’de her dönemde vergi aff� yap�ld�-
��n� ifade ederek, bu a� ar�n vergide uyumu 
ciddi �ekilde bozan husus oldu�unu söyledi. 
�im�ek, ‘’Her ne kadar �imdi a� ar için nite-
likli ço�unluk gerekiyorsa da asl�nda belki de 
af yap�lamayaca��n� anayasada çok aç�k bir 
�ekilde ifade etmek, belki de anayasan�n de-
�i�tirilmez maddeleri aras�na sokmak laz�m’’ 
dedi.
 Maliye Bakan� Mehmet �im�ek, 
‘’Türkiye’de vergi yükü, vergi oranlar� iddia 
edildi�i gibi çok da yüksek de�il. Baz� mal 
ve hizmetlerde göreceli olarak yükseklik söz 
konusu’’ dedi.
 �im�ek, ‘’Vergi �daresi, Vergide Adalet 
ve Reform’’ konulu panelde yapt��� konu�-
mada, vergi reformuna ili�kin çal��malar�n 
kriz öncesinde ba�lat�lan bir sürecin sonucu 
oldu�unu belirtti.
 Hükümetin uzun bir süredir birçok alanda 
gerekli düzenlemeleri yapt���n� ve bunlar�n 
ba��nda da vergi reformunun geldi�ini ifade 
eden �im�ek, vergi yükünün daha makul sevi-
yelere çekilmesi, vergi sisteminin basitle�tiril-
mesi konusunda çok önemli ad�mlar at�ld���n� 
kaydetti.
 Yeni Gelir Vergisi Yasa Tasar�s� ve di�er 
düzenlemelerin bu sürecin devam� oldu�unu 
ifade eden �im�ek, ‘’(Kriz ya�and�, bu krizin 
sonras�nda birtak�m düzenlemeler yapal�m, 
bugünü kurtaral�m, yeni bir tak�m vergiler ve 
düzenlemeler yapal�m) �eklinde bir yakla��m 
söz konusu de�il’’ dedi.
 Vergi adaleti konusunda zamana, mekana 
ve sorulan ki�iye ba�l� olarak çok de�i�ik � -

kirlerin ortaya konulabilece�ini belirten �im-
�ek, ancak güçlü ve sa�lam bir demokrasi, 
istikrarl� bir ekonomi için adaletli bir vergi sis-
temine ihtiyaç bulundu�unu söyledi. �im�ek, 
‘’Türkiye’nin sistemi mükemmel mi? De�il. 
Düzeltilmesi, iyile�tirilmesi gereken alanlar� 
var m�? Kesinlikle var’’ diye konu�tu.
 Hükümetleri döneminde asgari geçim 
indirimi ve di�er düzenlemeler ile gelir da��-
l�m�n� daha adaletli bir yap�ya kavu�turmak 
için çok önemli ad�mlar att�klar�n� belirten 
�im�ek, vergide adaleti sa�lamaya yönelik 
düzenlemeleri de yapt�klar�n� söyledi.
 �stihdam üzerindeki yükün ciddi bir �e-
kilde azalt�ld���n� ifade eden �im�ek, bu 
aç�dan OECD ülkeleri aras�nda 2007 y�l�nda 
yüzde 42,7’lik bir oranla 2. s�rada yer alan 
Türkiye’nin 2009 y�l�nda 7 basamak gerileye-
rek 9. s�raya geldi�ini söyledi. �im�ek, ‘’Ge-
linen nokta yeterli mi, imkanlar çerçevesinde 
düzenlemeler yap�labilir mi, yap�lmal� m�? 
Tabiki sorunun cevab� aç�k. Ama bunun büt-
çe imkanlar�yla s�n�rl� oldu�unu da görmekte 
fayda var’’ dedi.
Vergi politikalar� ve sisteminin büyüme ve  
istihdam� destekleyici, makro ekonomik 
politikalarla uyumlu, ekonomideki k�r�l-
ganl�klar� azalt�c�, etkin, basit ve mükel-
lef aç�s�ndan kolay nitelikte olmas� 
gerekti�ini vurgulayarak, bu 
çerçevede birtak�m reformlar 
uygulamaya koyduklar�n� 
an�msatt�.
 �im�ek, ekonomik krizin 
derinle�ti�i dönemde çok cid-
di birtak�m tedbirler ald�klar�-
n�, bunlar�n ekonomiye olumlu 
yans�mas� oldu�unu ifade ede-
rek, ‘’Ancak özellikle otomotiv 
gibi dayan�kl� tüketim mallar�n-

da yap�lan geçici indirimlerin kal�c� bir ta-
lep yaratmad��� ortadad�r. Dolay�s�yla vergi 
indirimlerinden kazançl� m�s�n�z? sorusu her 
zaman tart���labilir. Ama yapt���m�z çal��ma-
lar gerek 90’l� y�llarda gerek 2000’li y�llar�n 
ba��nda veya son dönemde bu türden geçici 
tedbirlerin, vergi indirimlerinin kal�c� talep 
yaratmad���n� söylemekte yarar görüyorum’’ 
�eklinde konu�tu.
 Bu dönemde sadece geçici birtak�m vergi 
düzenlemeleri yapmad�klar�n�, baz� kal�c� ön-
lemlerde ald�klar�n� belirten �im�ek, bunlar� 
KOB�’lerin birle�melerini te�vik eden,  tüke-
tici kredilerine uygulanan kaynak kullan�m�n� 
destekleme fonu kesintisi oran�n� dü�üren dü-
zenlemeler olarak s�ralad�.
 Yeni te�vik sistemi kapsam�nda Kurumlar 
Vergisinin bölgesine göre yüzde 2’ye kadar 
dü�ürüldü�ünü hat�rlatan �im�ek, Türkiye’nin 
Kurumlar Vergisi oran�nda OECD ülkeleri 
aras�nda en dü�ük 5. ülke oldu�unu söyledi. 
�im�ek, yine bu dönemde hisse senetleri 
kazançlar�nda yerli yat�r�mc�lara uygulanan 
yüzde 10 oran�ndaki gelir vergisi 

stopaj�n� s�f�ra indirdik-
lerini, böylece yerli-
yabanc� yat�r�mc� 
aras�ndaki vergileme 
fark�n�n da ortadan 

kald�r�ld���n� 
kaydetti.

ASO’dan ‘durum iç aç�c� de�il’ uyar�s�

Vergi kaç�ranlar a��r bedeller ödeyecek

 Ankara Sanayi Odas� Ba�kan� Nurettin 
Özdebir, Türkiye için üçüncü çeyrek büyü-
me rakamlar�n� de�erlendirdi�i yaz�l� aç�k-
lamas�nda, yüzde 3,3’lük daralmay� de�er-
lendirirken geçen y�l�n ayn� döneminde de 
ekonominin zay�f oldu�unu ve büyümenin 
yüzde 1’de kald���n� hat�rlatt�. Ekonomik 
daralman�n h�z kesmesinde artan kamu yat�-
r�mlar�n�n ve ÖTV-KDV indirimleriyle öne 
çekilen tüketim harcamalar�n�n etkisinin de 
hesaba kat�lmas� gerekti�ini belirten Özde-
bir, “Ancak, iç talepteki zay�� �k hala devam 
etmektedir. Ayr�ca yat�r�m harcamalar�nda-
ki dü�ü� de h�z kesmekle  birlikte hala çok 
yüksek oranlardad�r. Y�l�n son çeyre�inde 
ÖTV-KDV indirimlerinin sona erdi�i ve 
kamu harcamalar�n�n k�s�laca�� dikkate al�-
n�rsa ekonomideki düzelmenin çok yava� 
olaca��n� söylemek kötümserlik say�lmama-
l�d�r. Ayr�ca, Kas�m ay� kapasite kullan�m 
oran� da Ekim ay�nda beklenmedik ölçüde 
bir art�� gösteren sanayi üretiminin sürdürü-
lebilir oldu�u konusundaki endi�elerimizi 

art�rm��t�r. Ekonomideki daralman�n h�z 
kesmesi elbette ki sevindiricidir ancak, du-
rum o kadar da iç aç�c� de�il” dedi.

Ekonomide belirsizlikler sürüyor

 Küresel ekonomideki belirsizliklere de 
dikkat çeken Özdebir, “Dubai’deki geli�-
meler, Yunanistan’�n borçlar�n� çevirmede 
ya�ad��� güçlükler ve �spanya’n�n notunun 
dü�ürülmesi küresel ekonomide her an bir 
sürpriz ya�ama ihtimalinin azalmad���n� 
gösteriyor” dedi. Nurettin Özdebir, küresel 
ekonomideki belirsizliklerin devam etti�i 
bir ortamda iç pazar�n öneminin kat kat 
artt���n� belirtirken, “E�er ekonomideki 
toparlanmay� h�zland�rmak istiyorsak, eko-
nomide güven art�r�c� ve belirsizli�i azalt�c� 
tedbirlerin al�nmas� gerekmektedir. Bu ted-
birler al�nmazsa tüketim harcamalar�n� ve 
hala yüzde 20’ler oran�nda küçülen yat�r�m 
harcamalar�n� sürdürülebilir bir biçimde  
canland�rmak mümkün olmayacakt�r” 
diye konu�tu.

Ankara Sanayi Odas� (ASO) Ba�kan� Nurettin Özdebir, ekonomide daralman�n 
h�z kesmesine kar��n içinde bulunulan durumun “çok iç aç�c� olmad���n�” bildirdi.

Maliye Bakan� Mehmet �im�ek, vergi kay�p ve kaça��yla mücadele için vergi cezalar�n� art�racaklar�n� bildirdi.

büyüme ve  
ekonomik 

deki k�r�l-
ve mükel-
mas� 
u 

-
v 
n-

yüzde 10 oran�ndaki gelir vergisi
stopaj�n� s�f�ra indirdik-
lerini, böylece yerli-
yabanc� yat�r�mc�
aras�ndaki vergileme
fark�n�n da ortadan

kald�r�ld���n�
kaydetti.
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Bölgesel geli�mi�lik farklar�n� azalt-
mak amac�yla hayata geçirilen 
yeni te�vik sistemi, Do�u ve Gü-

neydo�u Anadolu bölgesindeki illerin 
ço�unlukta bulundu�u 4’üncü bölgeye 
beklenen “yat�r�m aç�l�m�n�” sa�layama-
d�. Hazine Müste�arl���’n�n, 14 Temmuz 
2009 tarihli yeni te�vik sistemine göre 
verdi�i yat�r�m te�vik belgeleri tutar� 
A�ustos ve Eylül aylar�n� kapsayan iki 
ayl�k dönemde 2 milyar 672.8 milyon 
TL’ye ula��rken, bunun yaln�zca yüzde 
12.6’s�n� olu�turan 333.7 milyon TL’lik 
bölümü 4’üncü bölgeye gitti. Aralar�nda 
Manisa, Kütahya, U�ak gibi kentlerin de 
bulundu�u 3’üncü bölge ise te�vik belge-
lerinin yüzde 40.3’ünü toplad�.
 Hazine Müste�arl��� verilerine göre, 14 
Temmuz tarihli yeni te�vik sisteminden 
en çok 3’üncü bölge yararland�. A�ustos 
ve Eylül aylar�n� kapsayan 2 ayl�k dö-
nemde yeni te�vik sistemi çerçevesinde 
te�vike ba�lanan 2 milyar 672.8 milyon 
TL’lik yat�r�m tutar�n�n yüzde 40.3’ü ara-
lar�nda Manisa, Afyon, Kütahya, U�ak 
gibi illerin de bulundu�u 3’üncü bölgeye 
gitti. Bölgesel geli�mi�lik farklar�n� azalt-
mak amac�yla hayata geçirilen yeni te�vik 
sisteminden, ekonomik aç�l�m bekleyen 
Do�u ve Güneydo�u Anadolu bölgesin-
deki illerin ço�unlukta bulundu�u 4’üncü 
bölge ise yeterince yararlanamad�. Söz 
konusu iki ayl�k dönemde yeni te�vik sis-
temi çerçevesinde verilen yat�r�m te�vik 
belgelerinin sadece yüzde 12.6’s� Do�u 
ve Güneydo�u Anadolu Bölgesi’ndeki 
illerin a��rl�kta oldu�u 4’üncü bölgeye gi-
derken, 2’inci bölge yat�r�m te�vik belge-
lerinin yüzde 15.4’ünü toplad�. Aralar�nda 

�stanbul,  �zmir, Ankara, Bursa gibi illerin 
de bulundu�u 1’inci bölgede ise yat�r�m 
te�vik tutar�n�n yüzde 31.3’ünü olu�turan 
835.7 milyon TL’lik yat�r�m te�vike ba�-
land�.

10 bin ki�ilik istihdam yolda

 Hazine Müste�arl��� verilerine göre, 
A�ustos ve Eylül aylar�nda yeni te�vik 
sisteminde yararlanarak te�vike ba�lanan 
yat�r�m tutar� 2 milyar 672 milyon 816 bin 
TL’ye ula�t�. Te�vik belgesine ba�lanan 
307 yat�r�m kapsam�nda 10 bin 26 ki�ilik 
istihdam sa�lanmas� öngörüldü. Te�vik 
belgesi kapsam�nda ithal edilecek maki-
ne teçhizat tutar� 760 milyon dolar oldu. 
Yeni sistemle Eylül ay�nda te�vik belgesi-
ne ba�lanan 1 milyar 869 milyon TL sabit 
yat�r�m tutar�ndaki 222 yat�r�m kapsam�n-
da 7 bin 605 ki�ilik istihdam sa�lanaca�� 
öngörüldü. Yeni te�vik sistemine göre ve-
rilen te�vik belgesi kapsam�nda ithal edi-
lecek makine ve teçhizat tutar� ise toplam 
523 milyon 926 bin dolar olacak. 

Yeni te�vik imalat
sanayine yarad�

 
 Yeni te�vik sistemi kapsam�nda en çok 
te�vike ba�lanan yat�r�m imalat sana-
yinden oldu. A�ustos-Eylül döneminde 
te�vike ba�lanan 2 milyar 672.8 milyon 
TL’lik yat�r�m�n yüzde 52.5’ini olu�turan 
1 milyar 403 milyon TL’lik bölümünü 
imalat sanayi yat�r�mlar� olu�turdu. 185 
te�vik belgesiyle 5 bin 758 istihdam ön-
gören imalat sanayinin, verilen te�vik 
belgesi kapsam�nda ithal edece�i makine 

ve teçhizat tutar� ise 503.8 milyon dolar. 
Yeni te�vik sisteminden en çok yararla-
nan sektörler aras�nda, iki ayl�k dönem-
de te�vike ba�lanan yat�r�m tutar� 611.9 
milyon TL’yi bulan elektrik, gaz, su sek-
törüyle, 303.7 milyon TL’yi bulan oteller 
ve lokantalar yer ald�. �ki ayl�k dönemde 
bal�kç�l�k sektöründe 1 milyon 595 bin 
TL’lik yat�r�m te�vike ba�lan�rken,
  di�er toplumsal, sosyal ve ki�isel hiz-
met faaliyetleri çerçevesinde 1 milyon 
784 bin TL’lik, kamu yönetimi ve savun-
ma, zorunlu sosyal güvenlik çerçevesinde 
85 milyon 726 bin TL’lik, madencilik 
ve ta�ocakç�l��� çerçevesinde 44 milyon 
350 bin TL’lik, sa�l�k i�leri ve sosyal hiz-

metler çerçevesinde 112 milyon 388 bin 
TL’lik, tar�m ve ormanc�l�k çerçevesinde 
80 milyon 136 bin TL’lik yat�r�m te�vike 
ba�land�.
 A�ustos ve Eylül aylar�nda yeni te�vik 
sisteminden yararlanan 2 milyar 672.8 
milyon TL’lik yat�r�m�n yüzde 61’ini 
olu�turan 1 milyar 639.2 milyon TL’lik 
bölümünü komple yeni yat�r�mlar olu�-
turdu. Söz konusu dönemde yat�r�m te�-
vik belgesine ba�lanan yat�r�mlar�n yüz-
de 25’ini olu�turan 656.3 milyon TL’lik 
k�sm� tevsi yat�r�mlara giderken, yüzde 
6.1’lik bölümünü olu�turan 163 milyon 
TL’si ise tevsi, modernizasyon ve ürün 
çe�itlendirme yat�r�mlar�na gitti.

Küçük ve Orta Ölçekli ��letme-
leri Geli�tirme ve Destekleme 
�daresi Ba�kanl��� (KOSGEB) 

ile Ostim Sanayici ve ��adamlar� Der-

ne�i (OS�AD) aras�nda imzalanan 
protokolle, Ostim`deki ��letmeler 
Avrupa ��letme A��`na dahil oldu. 44 
ülkenin birbiriyle online oldu�u a�a 

kat�lan i�letmeler, teknoloji transferi 
ve ticari i�birli�i yapabilecek. 
 KOSGEB Ostim Merkez Müdürü 
Mehmet Tezyeti�, a�a kat�lan i�letme-
lerin AB üyeleriyle ayn� network`ten 
yararlanaca��n�, KOB�`lerin AB ile 
ilgili her türlü sorununa cevap verile-
ce�ini aç�klad�. 44 ülkenin birbiriyle 
online ba�lant� içinde olacaklar�n� dile 
getiren Tezyeti�, networke 600 kuru-
mun ba�l� oldu�unu kaydetti. Sistem-
de ticari i�birli�i ve teknoloji transferi 

konusunda iki büyük veri taban� bu-
lundu�unu belirten Tezyeti�, � rmala-
r�n teknik, ticari, al��veri� konular�nda 
i�birli�i yapabilece�ini, ayn� zamanda 
en yüksek teknolojinin kullan�lmas�n� 
sa�layacaklar�n� bildirdi. OS�AD Ba�-
kan� Adnan Keskin de, KOSGEB`le 
imzalad�klar� protokolün, Ostim`deki 
i�letmelerin Avrupa pazar�na aç�lma-
s�n�, daha çok ticari i�birli�i yapmas�-
n� ve teknolojisini geli�tirmesini sa�-
layaca��n� belirtti. 

Yat�r�mc� te�vik olmad�

OS�AD üyeleri de Avrupa ��letme A��’nda

Bölgesel geli�mi�lik farklar�n� azaltmak amac�yla hayata geçirilen yeni te�vik sistemi, Do�u ve Güneydo�u 
Anadolu bölgesindeki illerin ço�unlukta bulundu�u 4’üncü bölgeye beklenen “yat�r�m aç�l�m�n�” sa�layamad�. 

KOSGEB ile OS�AD aras�nda imzalanan protokolle, Ostim`deki ��letmeler Avrupa ��letme A��`na dahil oldu. 
44 ülkenin birbiriyle online oldu�u a�a kat�lan i�letmeler, teknoloji transferi ve ticari i�birli�i yapabilecek.
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Makine Tan�t�m Grubu (MTG) 
Ba�kan� Adnan Dalgak�ran, 
katmade�eri yüksek bir sek-

tör için Türkiye’deki ara eleman prob-
leminin çözülmesi gerekti�ini söyledi. 
Dalgak�ran, “Japonya’da ortaö�retimin 
yüzde 70’i meslek lisesi, Türkiye’de 
ise yüzde 30 ve kalitesi daha a�a��da. 
Meslek liselerinin güçlendirilmesi ve 
Türkiye’nin ara eleman probleminin çö-
zülmesini istiyoruz.” dedi. 
 MTG, Türk makinesinin iç pazarda 
kullan�m�n� art�rmak amac�yla bü�lüt-
t��� tan�t�m ata��na Koç, Sabanc�, Boy-
ner Sanko, Eczac�ba�� ve Demirören 
Gruplar�’ndan da destek geldi. �� dün-
yas�n�n önde gelen isimleri yeni tan�t�m 
� lminde kamera kar��s�na geçerek Türk 
makinesine referans olduklar�n� aç�k-
lad�. MTG Ba�kan� Adnan Dalgak�ran, 
katmade�eri yüksek bir makine sektörü 
için çal��t�klar�n� belirterek, sektörün ara 
eleman probleminin çözülmesini istedi. 
Dalgak�ran, makine sektörünün yeni 
ba�layan tan�t�m ata��n�n kamuoyuna 
duyurulmas� amac�yla düzenlenen ba-
s�n toplant�s�nda yapt��� konu�mada, 
Türkiye’de ciddi bir ara eleman prob-
lemi oldu�unu söyledi. Dalgak�ran, 
“Meslek liselerinin güçlendirilmesi ve 
Türkiye’nin ara eleman probleminin çö-
zülmesini istiyoruz. E�er katmade�ere 
gideceksek vas�� � insanlar�n ço�almas�-
n� arzu ediyoruz.” diye konu�tu. 
 Türk Makine Sektörü’nün dünya-
ya yön vermesine ra�men Türkiye’de 
henüz tam ve do�ru olarak alg�lanma-

d���n� ve bu gerekçe ile de bir tan�t�m 
kampanyas� ba�latt�klar�n� ifade eden 
Dalgak�ran,”Dünyan�n 200 ülkesinde 
kendi markas� ile kullan�lan Türk maki-
nesini, kendi vatan�nda da tercih edile-
bilir k�l�nmas�n� önceledik. Bu sebeple 
2009 sonuna kadar sürecek kampanya-
n�n ilk a�amas�nda yerli yat�r�mc�lar�n 
Türk makinelerini de tercih etmelerini 
sa�lamak için etkili bir ileti�im kampan-
yas� yürütmeye devam ediyoruz. 2010 
y�l�ndaki hede� miz ise yurtd���ndaki 
mecralarda kendimizi anlatmaya ba�la-
mak.” ifadelerini kulland�. 
 Türk Makine Sektörü’nün, imala-
t�n�n yüzde 80’ini ihraç etti�ini belir-
ten Adnan Dalgak�ran, toplam makine 
imalat de�eri bak�m�ndan Türkiye’nin 
Avrupa’da 6’nc� s�radayken Avrupa ül-
kelerindeki toplam imalat�n yüzde 5’ini 
gerçekle�tirdi�ini kaydetti. Dalgak�ran, 
“Önümüzdeki 5 y�l içerisinde makine 
imalat�ndaki y�ll�k art���m�z�n ortalama 
yüzde 12-15 düzeyinde olmas� beklen-
mektedir.” dedi. Küresel ekonomik kriz-
den kesinlikle güçlü ç�kacaklar�na inan-
d�klar�n� kaydetti. 
 Toplant�da konu�malar�n ard�ndan 
Türkiye’nin önde gelen patronlar�n�n 
rol ald��� reklam � lmi seyredildi. Film-
de Mustafa Koç, Güler Sabanc�, Bülent 
Eczac�ba��, Erdo�an Demirören, Abdül-
kadir Konuko�lu, �dil Yi�itba�� ve Cem 
Boyner MTG’nin yeni kampanyas� için 
kamera kar��s�na geçerek �u ortak mesa-
j� verdi: Türk makineleri TIKIR TIKIR 
çal���yor. 

Çevre Ve Tüketici Haklar�n� Ko-
ruma Derne�i (ÇETKODER) 
Genel Ba�kan� Mustafa Gökta�, 

2010 y�l�nda yap�lacak resmi tatillerin 
çoklu�unu ele�tirdi. Gökta�, yapt��� 
yaz�l� aç�klamada �u sat�rlara yer ver-
di: “Ülke olarak çok badireli ve zor 
günlerden geçiyoruz. Ekonomi berbat 
durumda. Piyasa allak bullak. �� haya-
t� durmu�. ��siz say�s�nda patlama var. 
Açl�k ve yokluk diz boyu de�il. G�rt-
la�a kadar dayand�. Hal böyle iken i� 
bulan, i�inde olanda gereksiz tatiller 
ile çal��ma hayat�na sekte vuruyor. 
‘2010’da kamu çal��anlar� bütün y�l�n 
248 gününü çal��arak, 117 gününü ise 
tatil yaparak geçirecek. Resmi tatiller-
de 1,5 gün, Ramazan Bayram�nda 3,5 
gün, Kurban Bayram�nda 4,5 gün tatil 
belirlendi. Kamu çal��an�, 30 günlük 
y�ll�k yasal izin kullan�ld��� var say�l-
d���nda dinlenme süresi 147 güne ç�ka-
cak. Bu arada yasal rapor hakk� ve idari 
izni de buna eklerseniz tatilin süresine 
ve vaziyetine bak�n”

 “Bu kadar yorgun muyuz?”
 

 Türkiye’nin çok lüks bir ülke olma-
d���n� aksine çok daha fazla çal���lma-
s� gerekti�ini belirten Mustafa Gökta�, 
“De�erli insanlar�m�z biz bu kadar lüks 
bir memleket miyiz? Çok mu yorgunuz? 
Çok mu çal��t�k ve memleketi çok çok 
ileri seviyelere ta��d�k da, i� tatile mi 
kald�? Ülkenin k�t kanaat kaynaklar� ile 
zar zor ekonomiyi ayakta tutarken, birde 
böyle önü arkas� uzat�lm�� tatiller ile biz 
nereye varaca��z? Bizden ba�ka hangi 
ülkede bu kadar çok tatil var? Kald� ki 
oralarda olsun. Bizi ilgilendirmez. Bizi 
biz ilgilendiriyoruz. Bizim içinde bulun-
du�umuz durum ilgilendiriyor. Bizim 
her zamandan fazla çal��maya, mücade-
le etmeye, ülkeyi kalk�nd�rmaya, devleti 
ekonomide güçlü hale getirmeye, buna 
paralel kalk�nm�� ve refah seviyesi üst 
s�ralarda olan bir millet olmaya ihtiya-
c�m�z var. Bunun içinde çal��mal�y�z. 
Hep birlikte. Üretmeliyiz. Tüketmeme-
liyiz. Her zaman söylüyorum, bu tatil 
i�i abart�l�d�r. Mutlaka çeki düzen ve-
rilmelidir”

ÇETKODER uzun tatile tepkili
�� ve �n�aat Makineleri Kümesi (���M)’nin ayl�k ola�an kahvalt�s� 
Ostim Efendi Kona��’nda gerçekle�tirildi.  Oni� �n�aat Makineleri 

sponsorlu�unda gerçekle�en kahvalt�ya kat�l�m yo�undu.

Yerli makina reklam� ‘t�k�r t�k�r’ ba�lad�
MTG, Türk makinesinin iç pazarda kullan�m�n� art�rmak amac�yla ba�latt��� tan�t�m ata��na Koç, Sabanc�, Boyner Sanko, Eczac�ba�� ve Demirören Gruplar�’ndan da destek geldi.
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Yenimahalle Kaymakaml��� 
ve OS�AD’�n i�birli�i ile 
düzenlenen toplant�da “Gü-

venli Kom�uluk” projesi anlat�ld�. 
Yenimahalle Kaymakam� Kenan 
Çiftçi, televizyonun ileti�imi öl-
dürdü�ünü belirterek “Televizyo-
nunuzu kapat�n, kom�unuzla ile-
ti�im kurun. Kom�ular�n birbirini 
tan�rsa asayi� olaylar� yüzde 41 
oran�nda azal�yor” dedi. Yenima-
halle Kaymakaml���’n�n “Güvenli 
Kom�uluk” projesinde dikkat ve-
rici veriler sunuldu. Yenimahalle 
Kaymakam� Kenan Çiftçi, kom-
�ular�n birbirini tan�d��� yerlerde 
asayi� olaylar�n�n yüzde 41 azald�-
��na i�aret ederek “Kom�ular ara-
s�ndaki ileti�imi televizyon öldürü-
yor. Televizyonlar�n�z� kapat�n ve 
kom�ular�n�zla diyalogo geli�tirin. 
Kendinizi daha güvende hissede-
ceksiniz” dedi. 
 Ostim Sanayici ve ��adam-
lar� Derne�i ve Yenimahalle 
Kaymakaml���’n�n i�birli�i ile 
düzenlenen toplant�da “Güven-
li Kom�uluk Projesi”nin tan�t�m� 
gerçekle�tirildi. OS�AD Ba�kan� 
Adnan Keskin, kom�ular�n birbi-
rini tan�mad���, yabanc�la�man�n 
artt��� bir dönemde ya�ad�klar�n� 
ve bu durumun birçok s�k�nt�ya 
yol açt���n� söyledi. Anadolu’da 
kom�uluk ili�kisinin çok önemli 
bir geleneksel ili�ki oldu�una vur-
gu yapan Keskin, “Ancak bu ili�ki 
büyük kentlerde çok sorunlu. Oysa 
atalar�m�z ‘ev alma kom�u al’, 

‘kom�u kom�unun külüne muhtaç-
t�r’ diyerek kom�ulu�un önemine 
vurgu yapm��lard�r. �ehirlerde de 
kom�uluk ili�kisini canland�rmal�-
y�z” dedi. 

Kom�unu tan� suç azals�n

Yenimahalle Kaymakam� Ke-
nan Çiftçi “Güvenli Kom�uluk 
Projesi”nin uygulanmas�nda 
Yenimahalle’nin pilot bölge seçil-
di�ini an�msatt�. Çiftçi, son y�llar-
da bo�anma, h�rs�zl�k, intihar gibi 
olaylar�n artt���n�, televizyonun 
insanlar aras�ndaki ileti�imi öl-
dürdü�ünü söyledi. “Evinizde te-
levizyonunuzu kapat�n, önce aile 
bireylerinizle sonra kom�ular�n�zla 
ileti�im kurun” ça�r�s�nda bulunan 
Kaymakam Çiftçi, “Kom�ularla 
neden irtibatl� olmal�y�z?” diye 
sordu ve �u cevab� verdi: 
“Kom�u, kom�uyu tan�rsa kimin 
gidip geldi�ini bilirse, asayi� ve 
emniyet olay� olmaz. H�rs�zl�klar, 
san�ld���n�n aksine genellikle gün-
düz oluyor. Evden yabanc� birinin 
ç�kt���n� gören kom�u, ‘herhalde 
misa� ri geldi’ �eklinde dü�ünüyor. 
O ki�i kom�usunu tan�sa böyle dü-
�ünmeyecek ve h�rs�zlar da bu ka-
dar cesaretli davranmayacak. Eli-
mizdeki verilere göre, kom�uluk 
ili�kisinin oldu�u yerlerde asayi� 
olaylar� yüzde 41 azal�yor. Kom�u-
luk, intiharlar� da engelliyor. Çün-
kü intiharlar bireylerin kendilerini 
çok yaln�z hissettikleri zaman daha 

çok görülüyor. “
 Çiftçi, kom�uluk ili�kisinin 
ayn� zamanda sosyal sermaye ol-
du�una i�aret ederek “Kom�unu-
zun yapt��� i�i, nerede çal��t���n� 
bilirseniz günü geldi�inde herhan-
gi bir i�inizi çok daha kolay ve 
rahat bir �ekilde halledebilirsiniz. 
Bu ili�ki, ticari bak�mdan da çok 
faydalar getirebilir” diye konu�tu. 
 Çiftçi’nin konu�mas�ndan son-
ra Emniyet Amiri Ahmet Cemil 
Bezci, h�rs�zl�k olaylar�n�n basit 
önlemler ve yöntemlerle nas�l ön-
lenebilece�ini anlatt�. Toplant� bi-
timinde Çiftçi ve Bezci’ye plaket 
verildi. 

Yenimahalle Belediyesi, ya�anan ekono-
mik kriz ve vatanda��n al�m gücündeki 
azalmay� dikkate alarak emlak vergisinde 

yapaca�� art�� oran�n� yüzde 10’la s�n�rl� tuttu ve 
bu art���n 4 y�l süreyle geçerli olaca��n� aç�klad�. 
Yeni y�l�n ilk gününden itibaren geçerli olacak 
olan zaml� emlak vergisi Yenimahalle’deki bütün 
semtler için geçerli olacak.

Hizmet olarak geri dönecek

 Konuyla ilgili bir de�erlendirme yapan Yeni-
mahalle Belediye Ba�kan� Fethi Ya�ar, Türkiye’nin 
büyük bir dar bo�azda oldu�unu ve vatanda�lardan 
al�nan vergilerin de yine onlara hizmet olarak geri 
dönece�ini belirterek, “Kaynaklar� do�ru ve yerin-
de kullanarak toplan�lan bu vergiler vatanda��m�za 
hizmet olarak geri dönecektir. Emlak vergisine ya-
p�lan art�� ülkemizdeki ekonomik kriz ve vatanda-
��m�z�n ödeme gücüne bak�larak yap�ld�” dedi.

Kom�unu tan�, güvenli�ini art�r

Elektronik postalar�ma göz atarken bir bilim 
adam� dostumdan gelen yaz� oldukça dik-
katimi çekti. Yaz� problemlere odaklanmak 

ile çözümlere odaklanmak aras�ndaki fark ba�l�-
��n� ta��yordu. Bilim adam� dostum yaz�s�nda iki 
vaka ve dört çözüme yer vermi�, daha sonra 
bu vakalardan ç�kar�lacak dersleri de maddele�-
tirmi�. Yararl� olaca�� dü�üncesi ile bu yaz�y� 
Ostim Gazetesi okurlar� ile payla�mak istedim.

Problemlere odaklanmak ile çözümlere odaklan-Problemlere odaklanmak ile çözümlere odaklan-
mak aras�ndaki farkmak aras�ndaki fark

 Vaka 1: Vaka 1: NASA uzaya astronot gönderdi�in-
de tükenmez kalemlerin yer çekimi olmayan 
ortamda çal��mad���n� fark etti (yerçekimi olma-
d��� için mürekkep ka��d�n üzerine akm�yordu).

 Çözüm 1: Çözüm 1: Bu problemin çözümü NASA’ya 
ilave 12 milyon dolara mal oldu. Öyle bir tü-
kenmez kalem ürettiler ki bu kalem yerçekimsiz 
ortamda, yukar� yönde, suyun alt�nda ve s�f�r�n 
alt�nda 300 C ‘ye kadar olan s�cakl�klarda yaz� 
yazmaya olanak sa�l�yordu.

 Çözüm 2:  Çözüm 2: Peki Ruslar ne yapt�. ?Kur�un 
kalem kulland�lar.

 Vaka 2: Vaka 2: Japon yönetim sistemindeki en ha-
t�rda kal�r çal��malardan bir tanesi Japonya’daki 
en büyük kozmetik firmalar�ndan birinde 
ya�anan bo� sabun kutusu problemidir. Mü�te-
rilerden birisi firmaya, ald��� sabun kutusunun 
bo� oldu�u konusunda �ikâyette bulunmu�tur. 
Yetkililer hemen, üretilip paketlenen sabun 
kutular�n� sevkiyat birimine gönderen hatt� izole 
ettiler. Bu s�rada bir �ekilde bir sabun kutusu-
nun hattan içi bo� �ekilde geçti�i tespit edildi. 
Yönetim, mühendislerine problemi çözmesi için 
talimat verdi..

  Çözüm 1:Çözüm 1: Mühendisler iki ki�i taraf�ndan 
kullan�lan yüksek çözünürlükte bir X-���n� cihaz� 
tasarlamak için ciddi u�ra� verdiler. Bu sayede 
hattan geçen bütün sabun kutular� izlenebilecek 
ve bo� olmad�klar�ndan emin olunacakt�. 

 Çözüm 2: Çözüm 2: Küçük bir �irketteki s�radan bir 
isçi ayn� problemle kar��la�t���nda, X-���n� vb 
karma��k �eylerle u�ra�mad�, onun yerine farkl� 
bir yol buldu. Güçlü endüstriyel bir elektrikli 
vantilatör alarak hatta do�ru yöneltti. Vantilatö-
rü açt��� anda dolu olan kutular hattan geçer-
ken bo� olanlar hatt�n d���na do�ru savruldu.

 Buradan ç�kar�lacak dersler:

- Her zaman basit çözümler aray�n

- Problemleri çözmek için mümkün olan en 
basit çözümü tasarlay�n

- Her zaman çözüme odaklan�n.

 Büyük �irketlere, ba�ar�l� i�adamlar�na ve 
yöneticilere bak�yorum, an�lar�n� okuyor, röpor-
tajlar�n� inceliyorum. Kendim ba�ar�l� patronlarla 
röportaj yap�yorum. Görüyorum ki ba�ar�l� 
insanlar�n�n hepsinin ortak noktas� sol kulakla-
r�n� sa� elleriyle göstermiyorlar. Hiçbir sorunun 
karma��kla�mas�na izin vermeden k�sa yoldan 
çözüme kavu�turuyorlar. 

Ba�ar�l� insanlara göre çözüm önemli, basit 
çözüm çok daha önemli.

Veli SARITOPRAK

velisaritoprak@
gm

ail.com

Problemler 
ve çözümler

Keseye göre emlak vergisi zamm�
Yenimahalle Belediyesi, vatanda��n ekonomik gücünü hesaba katarak 

emlak vergisine dört y�l geçerli olmak üzere yüzde 10 dolay�nda zam yapt�. 
Yap�lan emlak vergisi art��� 1 Ocak 2010’dan itibaren geçerli olacak.

Yenimahalle Kaymakam� Kenan Çiftçi kom�ular�n birbirini tan�d��� 
bölgelerde asayi� olaylar�n�n yüzde 41 oran�nda azald���n�n alt�n� çizdi.

Art�� sonras�nda Yenimahalle’de baz� semtlerin yeni ve eski emlak vergisi oranlar� �öyle gerçekle�ti:
Çayyolu Ba�lar Kutlugün Mevkii, 2009 y�l� arsa metrekare birim de�eri 85.58 TL iken 2010’da 100 TL,
Gazi Mahallesi Dilmen sokak, 2009 y�l� arsa metrekare birim de�eri 228.20 TL iken, 2010’da 250 TL,

Demetevler Mahallesi 25. sokak 2009 y�l� arsa metrekare birim de�eri 91.28 TL iken 100 TL,
Bar��tepe Mahallesi Karabal caddesi, 2009 y�l� arsa metrekare birim de�eri 102.69 TL iken 110 TL,
Bat�kent Ergazi Mahallesi 256. sokak, 2009 y�l� arsa metrekare birim de�eri 74.17 TL iken 100 TL,

Kar��yaka Mahallesi 2. cadde, 2009 y�l� arsa metrekare birim de�eri 136.92 TL iken 150 TL.



ORGAN�ZE SANAY� GAZETES�ARALIK 2009ARAL16

Sanayi ve Ticaret Bakanl���, Türk 
Patent Enstitüsü ve �ktisadi Ara�t�r-
malar Vakf� taraf�ndan yenilikçili�i, 

üretkenli�i ve yarat�c�l��� te�vik etmek, 
s�nai mülkiyet bilincini art�rmak, ulusal 
inovasyon sistemini güçlendirmek ve ilgi-
li kesimler aras�nda i�birli�ini geli�tirmek 
amac�yla �stanbul’da “�novasyon ve S�nai 
Mülkiyet Haklar�” konulu bir uluslararas� 
konferans düzenledi.
 Etkinli�in aç�l�� konu�malar�, �ktisa-
di Ara�t�rmalar Vakf� Ba�kan� Prof. Dr. 
Ahmet �ncekara, Türk Patent Enstitüsü 
Ba�kan� Prof. Dr. Habip Asan, EPO Aka-
demi ve Fikri Mülkiyet Ara�t�rma Bölüm 
Yöneticisi Christoph Bruhn, WIPO Orta 
Avrupa, Akdeniz ve Balt�k Ülkeleri ile 
�li�kiler Bölüm Ba�kan� Dr. Biserka Strel 
taraf�ndan yap�ld�. Konu�mac�lar aç�l�� 
konu�malar�nda, inovasyonun ekonomik 
rekabet gücüne yapm�� oldu�u katk�ya, 
s�nai mülkiyetin Ar-Ge ve inovasyon süre-
cindeki kritik önemine, patent dokümanla-
r�n�n içerdi�i teknik bilginin önemine vur-
gu yapt�lar. 
 Daha sonra yap�lan oturumlarda 
Ostim’in yenilikçilik alan�nda kümelenme 
temelli uygulamalar�, üniversite-sanayi i�-
birlikleri tan�t�ld�. OST�M Yönetim Kuru-
lu Ba�kan� Orhan Ayd�n, yapt��� sunumda 
bölge olarak katma de�eri yüksek üretimi 
amaçlad�klar�n�, bunun için teknoloji mer-
kezleri ve üniversitelerle çal��t�klar�n�, çe-
�itli arayüzler olu�turduklar�n� vurgulad�. 
Ayd�n, “�novasyon konusunda ilk pilot ça-
l��ma bölgemizde Hezarfen ad�yla yap�l-

d�. Biz � kirleri hayata geçirmeye çal��an 
bir bölgeyiz. Üniversitelerin sanayicilere 
yönelik yakla��m� onlar�n sosyal sorum-
luluk anlay��lar� ile do�ru orant�l� oluyor. 
Savunma, medikal, i� ve in�aat makine-
leri ile yenilenebilir enerji kümelenmesi 
kapsam�nda Ankara’daki üniversitelerle 
i�birli�i yap�yoruz. Temiz enerji ve çevre 
teknolojileri konusundaki teorik dü�ünce-
lerimizi yeni yönetim binam�zda hayata 
geçirdik. Kurmak istedi�imiz EKOPARK 
ile temiz enerjide uygulama ve bulu�lar�n, 
� kirlerin tan�t�ld��� ve hayata geçirildi�i 
bir sanayi bölgesi olmay� hede� iyoruz” 
diye konu�tu. 
 Sempozyum sunumlar�nda çe�itli alan-
larda üretilen teorik bilgi ve yeniliklerin 
uygulamaya dönü�türülerek katma de�erli 
ürün ve hizmetler olarak toplumun istifa-
desine sunulmas�, yeniliklerin ticarile�tiril-
mesi, s�nai mülkiyet haklar�n�n geli�iminin 
süreklili�i için önem ta��d��� vurguland�. 
 Toplant� ile tüm sektörler aç�s�ndan, 
sahip oldu�u stratejik konum nedeniyle, 
Türkiye ekonomisi ve endüstrinin yarat�c� 
ve yenilikçi yap�s�n�n geli�imine s�nai mül-
kiyet haklar� yolu ile maksimum seviyede 
katk�da bulunmay� hede� eyen Türk Patent 
Enstitüsü, s�nai mülkiyet sistemi içerisinde 
yer alan tüm kesimleri bir araya getirerek 
bilgi, birikim ve deneyimlerin payla��lma-
s� için zemin haz�rlad�.

ISO 9000 kalite yönetim sistemi-nin ülkemizde ilk kez uyguland��� 
1990’l� y�llar�n ba�lar� ile günümü-

zü kar��la�t�rd���m�zda kalite yönetim 
sistemlerinin anla��lmas�, uygulanmas�, 
firmalar�m�z taraf�ndan benimsenip 
içselle�tirilmesi yolunda bir hayli yol 
al�nm�� oldu�u söylenebilir. Çünkü 
bundan 15 y�l kadar önce parmakla 
say�labilecek kadar az say�daki firma-
n�n sahip oldu�u ISO 9000 Kalite 
Yönetim Sistemi belgesine sahip 
firma say�s� içinde bulundu�umuz 
y�llarda on binlerle ifade edilmek-
te. Denetim, iç denetim, yönetimin 
gözden geçirilmesi, sürekli iyile�me, 
istatistiksel proses kontrolu, düzeltici 
önleyici faaliyet, kay�t gibi kavramlar 
bir çok firmam�z için art�k yabanc� 
olmayan, gündelik i�leyi�in temel 
terimleri durumuna geldi.
 Ancak süreç içerisinde ISO 
9000’nin yetersiz kald��� alan ve 
sektörler için daha sorgulay�c� ve ila-
ve unsurlar gerektiren kalite yönetim 
sistemleri de geli�tirilip uygulamaya 
kondu. Örne�in otomotiv alan�nda 
ISO 16949, medikal alan�nda ISO 
13485, havac�l�kta AS 9100, savun-
ma alan�nda AQAP vb. standartlar 
devreye girdi. ISO 9000 her sektör-
de uygulanabilen genel ve esnek bir 
standart iken, sektöre özel standartlar 
çok do�al olarak kalite yönetim 
sistemlerinde ilave özel �artlar arar 
oldular.
 Ayr�ca birçok büyük firma bu 
standartlarla da yetinmeyip yan sana-
yilerine kendi özel teknik ko�ullar�n� 
da listeler halinde iletmeye ba�lad�lar.
2000’li y�llarla birlikte kalite yönetim 

sistemleri alan�nda durum bu �ekle 
geldi.
 Öte yandan, hepimizin bildi�i gibi 
KOB� niteli�indeki birçok i�letme 
birden fazla sektöre hizmet vermek 
durumundad�r. Bir yandan bir savun-
ma sanayi firmas�na parça yaparken, 
ayn� zamanda bir otomotiv sanayi 
firmas�na da parça yapmak isteyen 
ve yapan birçok firmam�z vard�r. De-
�i�ik sektörlerin ihtiyaçlar�n� kar��la-
mak durumunda olan bu firmalar�m�z 
do�al olarak sürekli farkl� standartlara 
göre de�i�ik denetçiler taraf�ndan 
denetlenmek durumundad�r. Sürekli 
farkl� denetçiler taraf�ndan denetlenen 
durumunda olmak zor olsa da, bu 
duruma al��an firmalar için iyidir de. 
Çünkü sürekli denetleniyor olmak, 
sistemi sürekli canl� ve iyile�meye 
aç�k tutmak anlam�na gelmektedir. 
 Kendisini geli�tirmek, daha iyi 
olmak isteyen hiçbir yan sanayi fir-
mas� denetlenmekten �ikayet etmez. 
Ancak farkl� alanlardan denetçiler 
taraf�ndan denetlenen firmalar�m�z�n 
s�k�nt� ya�ad��� ba�ka bir durum var:
 Örne�in, otomotiv alan�ndan 
gelen bir denetçi ile savunma sanayi 

alan�ndan gelen bir denetçi ayn� 
amaca yönelik olarak farkl� yöntem-
ler ya da farkl� dokümanlar (prose-
dürler, formlar vb.) talep edebilmek-
tedirler. Denetçiler ço�u zaman iyi 
bildiklerini dü�ündükleri konularda, 
kendi bildiklerinin d���ndaki uygula-
may� kabullenmekte zorlanmalar� ise 
ço�u zaman firmalar�m�z�n kafas�n� 
kar��t�rabilmekte veya onlar� zor du-
rumda b�rakabilmektedir. Bir denetçi, 
ba�ka sektörden bir denetçinin uygun 
gördü�ü uygulamay� ‘uygunsuz’ bulup 
kendi �ablonunun uygulanmas�n� iste-
yebilirken, genç firmalar�m�z denetçiye 
itiraz etmenin sonuçlar�n�n kendileri 
için kötü olaca��n� dü�ünüp, genellik-
le denetçi önünde ba��n� öne e�mek 
zorunda kalmaktad�r. Oysa hepimiz, 
özellikle de üretimin içinde ya�ayan-
lar biliyoruz ki, bir hedefe ula�man�n 
birden fazla yolu vard�r ve en iyi 
oldu�u san�lan yol bile de�i�meye, 
iyile�meye muhtaçt�r. 
 Bu sorunun a��lmas� için ne 
yap�lmas� gerekiyor? Birçok alanda 
oldu�u gibi bu alanda da görev ilgili 
taraflara dü�üyor. Bir i�letmedeki 
kalite yönetim sistemi ile ilgili taraflar 

kimlerdir ve bu taraflara dü�en gö-
revler nelerdir:
- Ba�ta kalite yönetim sistemi ile 
ilgili olanlar olmak üzere i�letmenin 
her yönetici ve çal��an�na görev 
dü�mekte. ��letme çal��anlar� kurulan 
sistemi de�i�meyecek, esnemeyecek 
bir kal�p olarak görmemeli, sürekli 
iyile�me pe�inde olmal�.
- Kalite yönetim sistemlerini denet-
leyen ve belgeleyen ki�i ve kurulu�-
lara önemli görevler dü�mektedir. 
Belgelendirme yapan taraflar de-
netledikleri sistemlere yaln�zca kendi 
sektörel alanlar�n�n öngördü�ü bak�� 
aç�s�yla de�il, daha geni� bir aç�yla 
bakabilmelidir. Bu ki�iler kendilerini 
i�letmenin yerine koyabilmeli (empati 
yapmal�) ve bir sonuca farkl� yollar-
dan var�labilece�ini dü�ünmelidirler. 
Dolay�s�yla denetçiler de deneyimlerin 
sürekli art�rmal�, kat�l�ktan uzakla�arak 
sürekli iyile�meli.
- ��letme, kalite yönetim sisteminin 
kurulmas� sürecinde e�er dan��man 
deste�i al�yorsa, dan��manlara da 
önemli görevler dü�mektedir. Dan��-
man kurulu�un kalite yönetim siste-
mini tasarlarken sistemin araçlar�n�n 
olabildi�ince esnek, yenilenmeye 
aç�k, kolay revizyon görebilecek ol-
mas�na dikkat etmeli. Bir dan��man, 
karma��k, gerekti�inden fazla form 
kullan�lan, s�k� kurallara ba�lanm�� 
sistemleri esnetmenin zor oldu�unu 
iyi bilmelidir. 
Herkes üzerine dü�eni yapmak 
için çal��t���nda, denetim günleri de 
gelmesi istenmeyen kâbus olmaktan 
ç�kacakt�r. 

Kalite Yönetim Sistemi Denetimleri

acinar@
etik.com

.tr

Atilla ÇINAR
Makine Mühendisi

“Dünya bizim laboratuar�m�zd�r”

-Gelece�in en önemli ekonomik faktörleri patent, marka, s�nai ve � kri mülkiyet 
haklar� ile entelektüel sermayedir.
-Bir bulu� kendi ba��na ilinç olabilir. Ancak bu haliyle pazara etkisi yoktur. Pazara 
entegre edilerek, ticarile�erek de�er kazanabilir. 
-�novasyonla elde edilen kazan�mlar� patentle korumal�y�z. S�nai ve � kri haklar�n 
güçlü oldu�u ülkelerde inovasyon da güçlüdür.
-Ar-Ge paray� bilgiye dönü�türürken, yenilik bilgiyi paraya dön�ütürmektedir. 
-Üniversite sanayi i�birli�inde en büyük sorun arayüzlerin olmamas�d�r. �ki taraf� 
da bilen bir arayüz olmal�d�r.
-�novasyon yeni � kirlerin ke�fedilmesi, bu � kirlerin ticari de�ere dönü�mesi 
sürecidir.
-�novasyonda paradigma; ‘laboratuar�m�z bizim dünyam�zd�r” yerine, “dünya 
bizim laboratuar�m�zd�r’ olmal�.

Sanayi ve Ticaret Bakanl��� �stanbul’da  �novasyon ve S�nai Mülkiyet Haklar� Konulu uluslararas� bir konferans düzenledi.
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Yerle�im planlar�, kat�l�mc�lar, 
stand dekorasyonlar�, metrekare-
ler, i� gezileri, ortak kat�l�mlar…. 

derken bir y�l daha sona erdi. 
 Yeni y�l ve yeni fuarlar ile s�f�rdan ba�-
lad�k yine. Tecrübemizi bildiklerimizi bir 
kenara b�rak�p; ulusal ve uluslararas� fu-
arlar�, ziyaretçisiyle kat�l�mc�s�yla kabul 
görmü� fuarlar� ve iyi organize edilmi� 
organizasyonlar� yine ve yeniden gözden 
geçirmemiz gerekiyor. Her defas�nda b�k-
madan ayn� kriteleri inceliyoruz. Özelikle 
bu y�l daha da dikkatliyiz, 2009 kriz sene-
siydi di�er y�llardan daha çok zorland�k 
ve birçok soru i�areti b�rakarak tamamla-
d�k bu y�l�. Soru i�aretlerimiz yersiz de-
�ildi ve bu yüzdendir ki birçok fuar art�k 
TOBB fuar takvimi aras�nda kendisine 
ayr�lan tarihlerde yerini alamad�. Fuar ka-
p�lar�m�z�n kapanmamas� dile�iyle… 
 Bölge Müdürlü�ümüz y�llard�r fuarlar-
da � rmalar� ile hep yan yana hatta kol kola 
durdu. Bazen ayn� salonda bazen ayn� 
adada bazen de küçük bir stand içerisinde.  
Amac�m�z � rmalar� fuarda en iyi �ekilde 
temsil edebilmek, birlikten do�an gücü-
müzü, “en iyi organize olmu� organize 
sanayi” imaj�m�z�, bölgemizin bilinirli�i-
ni, tecrübesini ve organizasyon kabiliye-
tini göz önüne sermekti.  Firmalar�m�z�n 
ihtiyaçlar� ile bizim talebimiz ayn� yönde 
olunca sonuca ula�mak daha da kolayla�-
t�. 100 m2 alanlar�m�z �imdi 5000 m2 ye 
ula�t�. Tecrübelerimizi payla�t���m�z � r-
malar�m�z� standlar�nda ziyaret ederken, 
organizasyonlar�m�za yeni eklenen � rma-

lar�m�zla fuarlarda hem i�imizi yapt�k hem 
de “neler yapmal�y�z”� tart��t�k. Bu döngü 
ile birçok � rma ile tecrübelerimizi harman-
lad�k ve sizlerle de payla�al�m istedik.

FUARLARA Neden 
kat�l�yoruz? Neler yapmal�y�z

 
 Firmam�z� ne kadar iyi tan�d���n�zla ba�-
l�yor fuar kat�l�m�m�z. Üretimlerimiz, kapa-
sitemiz, personelimiz, makina parkurumuz, 
avantajlar�m�z ve ayr�cal�klar�m�z� bilmeli-
yiz. Taleplerimiz ve � rmam�z�n kriterleri ile 
do�ru orant�l� fuarlar� belirlemeliyiz.
• Hede� miz olmal�; prestij amaçl� m� ka-
t�l�m planl�yoruz ticari amaçl� m�? Kat�l�m 
�eklimizi stand�m�za yans�tmal�y�z. Ürünlü 
kat�l�mlar�m�zda geni� alanlarda makinala-
r�m�za yer verirken, tan�t�m standlar�m�zda 

bas�l� materyallerimiz, görsellerimiz doyu-
rucu olmal�.
• Fuar öncesinde gerekli haz�rl�k dönemine 
sahip olmal�y�z.
• Firmam�z için en do�ru fuarlar� belirleme-
li ve seçimimizi bütçemiz ile do�ru orant�da 
planlamal�y�z. 
• Ulusal ve uluslar aras� organizasyonlar�n, 
kaç y�ldan bu yana düzenlendi�i, kat�l�mc� 
say�s�, ziyaretçi pro� li, fuar kapan�� raporla-
r�n� incelemeliyiz. 
• Stand alanlar�m�z�n taleplerimizi kar-
��layabilecek büyüklükte olmas�na özen 
göstermeliyiz, ürün tan�t�m�m�zdan demo 
alan�m�za, kar��lama bankomuzdan, dokü-
manlar�m�za a��rlama alanlar�m�za kadar 
her �eyi önceden planlamal�y�z. 
• Bütçemizi planlarken; stand dekorasyo-
nu, ekstra malzeme giderleri, elektrik, hava 
– su, internet - telefon, forklift ve vinç, stand 

alan� içerinde kullan�lacak elektroniklerin ve 
cihazlar�m�z fuar süresince sigortalanmas�, 
personelimizin konaklamas� ve ula��m�, mi-
sa� rleriniz konaklamas� ve a��rlanmas� için 
giderlerimizi tek tek hesaplamal�y�z.
• Stand içerisindeki personelimiz � rma-
m�z� en iyi �ekilde temsil etmeli gerekirse 
fuara yönelik e�itimler verilmeli.
• Satnd alan� içerisinde makinalar�m�z�n 
çal���r halde olmas�na özen göstermeliyiz 
ve mümkünse demo alanlar� olu�turma-
l�y�z. Makinalerimizi aktif hale getirecek 
kadar elektrik – hava veya suyun fuar 
öncesinde organizatöre bildirildi�inden 
emin olmal�y�z.
• Çal��malar�m�z� sa�l�kl� bir �ekilde yü-
rüttü�ümüzden emin olmal� ve kat�ld���-
m�z fuarla ilgili ziyaretciyi çekebilmek 
için fuar davetiyelerimizi fuar öncesinde 
ziyaretçilerimize ula�t�rmal�y�z.
• Fuar sonras� tüm mü�terilerimize ve 
stand�m�z� ziyaret eden ziyaretçilerimize 
te�ekkür etmeyi unutmamal�y�z. Bu neza-
ket bizi ayr�cal�kl� k�lacakt�r.
• Uzun ve me�akkatli gözüken bu sürecin 
asl�nda � rmam�z� tan�tabilece�imiz en ke-
yi� i ve en iyi platform oldu�unu unutma-
yal�m. 
• Mü�terilerinizle s�k� s�k� pazarl�k etti�i-
niz, imzadan tükenen tükenmezlerimizin 
oldu�u bol sipari�li fuarlar olsun….

TOBB 2010 y�l� fuar takvimini aç�k-
lam�� ve Bölge Müdürlü�ümüzün 
2010 y�l� fuar kat�l�m takvimini � r-

malar�m�zdan gelen talepler do�rultusunda 
haz�rlam��t�r. 
 Takvimimizde yer alan fuarlara iki tip 
kat�l�m planlanmaktad�r. Biri, OST�M 
OSB’nin stand�n�n bulundu�u tüm � rma-
lar�m�z�n, bölgemizin ve projelerimizin 
tan�t�mlar�n�n yap�ld��� standlard�r. Di�er 
kat�l�m�m�z ise, Ostim’ de yer alan üye-
lerimizle, kurumumuzun planlad��� alan 
seçimleri ve stand projeleri ile, � yat avan-
tajlar�ndan ödeme kolayl�klar�na, stand 
dekorasyonundan hostesine kadar her türlü 
hizmetin sa�land���, uygun � yatta ki stand 
alanlar�n�n OST�Mli � rmalar�m�za tahsis 
edilmesidir. Listede de belirtildi�i gibi y�l 

içinde 8 fuara � rmalar�m�zla ortak kat�-
l�m planlanmaktad�r ve toplam m2 1650 
m2’dir. Ortak kat�l�m sat�� süreci her fuar 
için ayr� planlanm�� ve duyurular� fuar 
tarihlerine göre organize edilmi�tir. Kat�l-
mak isteyen � rmalar�m�z�n fuar birimimiz 
ile ileti�im kurmas�, varsa ekstra taleplerini 
bildirmesi rica olunur.
 Bunlara ek olarak; i� gezisi organizas-
yonlar� planlamakta ve otobüs gezileri ile 
� rmalar�m�z�n fuarlar� ziyaret etmesini 
sa�lamaktay�z.Organizasyonlar�m�zla ilgi-
li detayl� bilgiler organizasyon öncesinde 
üyelerimize ula�t�r�lacakt�r. 
 Metrekarelerin binleri a�t��� alanlarda, 
OST�M çat�s� alt�nda birle�ti�imiz güzel 
bir sene olmas� dile�iyle.
�yi seneler.

2010’da yeni fuarlara haz�r m�y�z?

Derya ERDO�AN
Ostim OSB 

Fuar OrganizasyonYöneticisi

Fuar Ad�: EF Endüstri 2010 
3. Makine ve Otomasyon Fuar�
Fuar Tarihi: 21 – 24 Ocak 2010
Fuar Yeri: �stanbul Fuar Merkezi - �STANBUL

Fuar Ad�: Subconist 2010  
8.Uluslararas� Yan Sanayi Ürünleri
Fuar Tarihi: 21 – 24 Ocak 2010
Fuar Yeri: �stanbul Fuar Merkezi - �STANBUL

Fuar Ad�: Anfa� Hotel Equipment 
21.Uluslararas� Konaklama, A��rlama,
�kram Sektörü Ekipmanlar� ve Dekorasyonu
Fuar Tarihi: 20 – 23 Ocak 2010
Fuar Yeri: Antalya Fuar Merkezi - ANTALYA

OCAK 2010 GENEL FUAR TAKV�M�

NO FUAR ADI TAR�H YER
OST�M OSB FUAR 

KATILIM T�P�

OST�M

M2

ORTAK 

KATILIM 

�Ç�N AYRILAN 

ALAN

1
WIN –World Of Industry

Makine Salonu
�UBAT

�STANBUL

TÜYAP
ORTAK KATILIM 50 100

2 Hannover MESSE ALMANYA N�SAN
ALMANYA - 

HANNOVER
OST�M OSB 25 -

3 KONMAK – Konya Makine Fuar� MAYIS

KONYA – 

KTO Fuar 

Alan�

ORTAK KATILIM 50 150

4

ANKOMAK – �� MAK�NALARI 

VE �N�AAT TEKNOLOJ�LER�-

FUARI

HAZ�RAN
�STANBUL

TÜYAP
ORTAK KATILIM 50 200

5
AIREX – S�V�L HAVACILIK 

FUARI
HAZ�RAN

�STANBUL 

HAVAALANI
ORTAK KATILIM 24

REKLAM 

BEDELL� KA-

TILIM

6 MÜS�AD EK�M
�STANBUL 

CNR
OST�M OSB. 50 -

7
TATEF

Tak�m Tezgahlar� Fuar�
EK�M

�STANBUL

CNR

ORTAK KATILIM 70 1000

8
A	AÇ ��LEME MAK�NASI FUA-

RI - �STANBUL
KASIM

BURSA – Tü-

yap Fuar Alan�
ORTAK KATILIM 50 50

9

ANK�ROS – ULUSLAR ARASI 

DEM�R ÇEL�K VE DÖKÜM 

TEKNOLOJ�LER� FUARI

KASIM
�STANBUL

CNR
ORTAK KATILIM 50 150

10 METAL ��LEME - BURSA KASIM
BURSA FUAR 

ALANI
ORTAK KATILIM 50 250

11

PlastEURASIA

18. Uluslar aras� Plastik Endüstrisi 

Fuar�

ARALIK
�STANBUL

TÜYAP
ORTAK KATILIM 50 100
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Meslek lisesi kimin meselesi

YÖK, 1997 y�l�nda üniversiteye giri� 
s�nav� mevzuat�nda de�i�ikli�e gi-
derek meslek liseleri kapsam�nda 

imam hatip liseleri ve de�i�ik adlar alt�nda 
yap�lanan endüstri meslek liselerinin önü-
ne katsay� engeli koymu�tur. Türkiye’deki 
katsay� engelinin yaratt��� psikolojik or-
tam ö�renci velileri ve ö�renciler üzerin-
de olumsuz etki yapm�� herkesin olmazsa 
olmaz Üniversite hayali kurmas� endüstri 
meslek liselerinin tercih edilmemesi artan 
genel liselere yönelim, not ortalamas� çok 
dü�ük olan ba�ar�s�z ö�rencileri son çare 
meslek liselerine yöneltmi�tir. 1997’den bu 
yana geçen süreçte endüstri meslek lisele-
rine gidenlerin say�s� h�zla azalm��t�r. Orta 
ö�retimde, ilkö�retimden mezun olanlar 
baz al�nd���nda meslek liselerine yöne-
lim oran� yakla��k yüzde 30, genel liselere 
yüzde 70 civar�ndad�r. Girmek için zorlu 
u�ra�lar verdi�imiz ve özellikle mesle-
ki e�itim programlar�nda bire bir al�nt�lar 
yapt���m�z Avrupa Birli�i üye ülkelerinin 
e�itim sistemlerine bak�ld���nda bu oranla-
r�n meslek lisesi yönünde a��rl�k kazand��� 
görülmektedir. Ülkemizde ya�anan sürecin 
sistemi felç etti�i ve tersine çevirdi�i görül-
mektedir. 
 Milli E�itim Bakanl���na ba�l� orta dere-

celi okullar içerisinde meslek liseleri olduk-
ça pahal� donan�mlar� ve yüksek ö�renci 
maliyetleri ile ön s�ralarda yer almaktad�r. 
Ülkemizde Mesleki Teknik E�itimin Ya-
p�lanmas�na bak�ld���nda Endüstri Meslek 
Liseleri yap�s�n�n içerisinde farkl� müfredat 
programlar� uygulayan okullar oldu�u gö-
rülür. Bunlar Meslek Lisesi, Anadolu Mes-
lek Lisesi, Teknik Lise ve Anadolu Teknik 
Lisesidir.
 Meslek liselerinde meslek elemanlar�-
n�n sahip oldu�u yeterlikleri kazand�rma-
ya yönelik e�itim ve ö�retim verilir. Bu 
programlarda mesle�in yeterliklerine sahip 
meslek elemanlar� yeti�tirmek amaçlan-
maktad�r ve müfredat belirli bir alana yö-
nelik yo�un meslek derslerini içermektedir. 
Meslek lisesinde meslek derslerinin yan� 
s�ra ö�renciler haftada 3 gün sanayi staj� 
için i�letmelere gitmektedir. Genel amaç 
bu okullarda sanayinin üretim sektörünün 
ihtiyac� olan nitelikli elemanlar�n yeti�tiril-
mesidir. Meslek lisesinin üniversiteye giri� 
sürecinde di�er liselerle yar��abilmesi için 
Üniversite giri� s�nav konular�n� kapsayan 
müfredat de�i�ikli�ine ihtiyaç vard�r. Mev-
cut müfredat programlar� ile bu s�nav� ka-
zanmalar� mümkün de�ildir. Ama yinede 
istisnalar için kap� aç�k b�rak�lmal� bu okul-

lara giden ö�renciye ya�am boyu, alan� ile 
ilgili yüksek ö�retim hakk� tan�nmal�d�r. 
 Anadolu Teknik liseleri, ö�rencilerin s�-
navla al�nd��� okullard�r. Teknik liseler ise 
meslek liselerinde 11. s�n�fta not ortalamas� 
yüksek ba�ar�l� ö�rencilerin al�nd��� okullar-
d�r. Teknik ve Anadolu Teknik Liselerinde 
dallarda meslek dersleri haftal�k 13-14 saate 
çekilmi�tir, di�er normal ve Anadolu lisele-
ri ile birebir ortak fen kolu müfredat prog-
ram� uygulanmaktad�r. Ö�rencilerin yapt��� 
sanayi staj� dala geçtikten sonra toplam 300 
saattir. Bu okullar fen müfredat� yan�nda 
ald�klar� mesleki derslerle mühendisliklerin 
alt yap�s�n� olu�turmal�d�r.
 Ülkemizde popilist ve ideolojik yakla-
��mlar nedeniyle akl�n yolunda birle�ilebi-
lecek her noktada farkl� sesler ç�kmakta ve 
farkl� uygulamalar nedeniyle maalesef so-
runlara çözüm üretilememektedir. Yetkili 
yetkisiz herkes kendi kadraj�ndan görüntü 
almakta her kareyi de kendince yorumla-
maktad�r. 

  Sonuç olarak;
 

 1-Temel e�itim sürecinde ö�renciler bi-
limsel yöntemler geli�tirilerek çok ciddi bir 
�ekilde takip edilmeli son s�n�fta ö�rencile-
rin alan seçimlerinin do�ru yap�lmas� sa�-
lanmal�d�r. Bu durum ülkemizde özellikle 
alan�nda çal��mayan ama her i�i yapmaya 
çal��an mutsuz ve i�siz ço�unluk ile ekono-
mik süreç maliyetleri dikkate al�nd���nda 
büyük önem arz etmektedir.
 2-Yönlendirmeler ülke genelinde yap�la-
cak reel çal��malar sonucu istatistiksel veri-
lere dayan�larak bir plan dahilinde yap�lma-
l� plans�z ve programs�z lise ve üniversite 
yönlendirmesi ile i�siz lise ve üniversite 
mezunu y���nlara yenileri eklenmemelidir. 
Bu konuda popilist ve ideolojik yakla��mlar 
kesinlikle reddedilmelidir. 
 3-Üniversiteler Ö�retim eleman�na 
kadro için de�il ihtiyaçlar do�rultusun-
da aç�lmal� ve kontenjanlar reel ihtiyaçlar 

do�rultusunda belirlenmelidir. Her ilçeye 
MYO açmak ve bunlara farkl� alanlarda 
okullar ekleyerek bu alanlara meslek lisesi 
ö�rencilerini s�navs�z yönlendirmek sorunu 
çözmeyecektir. Ayr�ca bu günde meslek 
yüksek okullar�nda verilen e�itimin kalitesi 
tart��mal�d�r. 
 4-Milli E�itim Bakanl���, Yüksekö�re-
tim Kurulu, i�çi, i�veren, meslek kurulu�la-
r� ve di�er ilgili kurumlar i�birli�i yaparak 
planlamada, uygulamada ve denetlemede 
kesinlikle taraf olmal�d�r. 4 y�l süresince 
ülkenin en pahal� e�itimini alan ö�rencileri-
miz hala nitelik kazanam�yor ise bu süreçte 
payda�lar taraf�ndan acilen sorgulanmal� ve 
gere�i yap�lmal�d�r.
 5-Sistemden �ikâyetçi olmak i�in kolay 
taraf�d�r.  Kendi okulunu açmak, mesleki 
kurslar vermek, onlarca proje uygulamas�, 
kendi eleman�n� yeti�tirmek için verilecek 
her u�ra� ülke ekonomisine dolay�s� ile 
her bireye yük getirecektir. Türkiye’de 
bir yandan i�sizlik sorunu büyürken di�er 
yandan sanayi ve üretim sektörünün ihti-
yaç duydu�u ancak bulmakta zorland��� 
nitelikli i�gücünün nas�l temin edilece�i 
çözülmesi zor bir denklem haline getiril-
memelidir.
 6-Mesleki e�itim yap�land�r�lmas�na 
i�levsellik kazand�r�lmal� farkl� okul türle-
rine yönlendirilmi� kültürel alt yap�s� olu�-
mu� ba�ar�l� ve donan�ml� gençlerimizin 
meslek sahibi olmak için meslek liselerine 
gelmeleri çe�itli te�viklerle özendirilmeli-
dir. Bu sayede sanayide ya�anan nitelikli 
eleman sorunu çözülebilecektir. 
 Nitelikli bir teknik eleman mesleki bil-
gi ve yeteneklerini temel fen bilimleri ile 
tamamlayan iyi bir analiz ve sentez yete-
ne�ine sahip olan elemand�r. Zaman bizim 
için lükstür. Ar�zal� üretim yap�p kar�n� 
tamire harcayan bir i�letme için i� as kaç�-
n�lmaz ise son sözü size b�rak�yorum…

Katsay�da makas iyi-
ce daralt�ld� ve alan 
içinde 0,15, alan d��� 

tercihte ise 0,13 olarak belir-
lendi. S�navda puan türüne 
göre ilk 1000’e giren adaylar 
farl� katsay� uygulamas� ile 
kar��la�mayacak. YÖK Genel 
Kurulu, Dan��tay’�n e�it katsa-
y�lar� durdurmas�n�n ard�ndan 
dün 7 saatlik toplant�yla 2010 
üniversiteye giri�te uygulana-
cak yeni s�nav sistemini karara 
ba�lad�. ÖSYM Ba�kan� Ünal 
Yar�ma�an’�n “AOBP’n�n s�-
nav ba�ar�s�n� alt�na dü�ürülme-
si ö�rencilerin okula olan ilgisi-
ni azalt�r” uyar�s� YÖK kar�nda 
etkili oldu. YÖK, bu çerçevede 
AOBP’yi 500’den 200’e çek-
mekten vazgeçti. Böylece 500 
puan� korunmu� oldu. 
 Kurul üyeleri, “Katsay� fark� 
az. Ö�renci 8 soru ile bu fark� 
kapatabilir. Fark daha fazla 
olmal� sadece 10 puanl�k bir 

avantaj var” dedikleri ö�renildi. 
YÖK, yeni katsay� sisteminde 
�unlar� belirledi:
* Alan�nda tercih yapan bir ö�-
renci 0.15, alan� d���nda tercih 
yapan bir ö�renci 0.13 katsay� 
ile kar��la�acak.
* Meslek liseleri de 4 y�ll�k ter-
cihlerinde 0.13 katsay� ile kar-
��la�acak. 
* En yüksek puan 500 olacak.
* A��rl�kl� orta ö�retim puan-
lar� da yeni sistemde 500-100 
aras�nda hesaplanacak.
* �ki y�ll�k tercih için 500 üze-
rinden 140 puan gerekecek.
* Dört y�ll�k tercih için ikinci 
a�ama LYS’ye girebilmek için 
180 puan zorunlu olacak. 
* �lk 1000 e giren ö�renciler ise 
kendi alan� d���nda tercih yapsa 
da 0.13 katsay�yla de�il 0.15 
katsay� ile kar��la�acak. 

ÖSYS’de katsay� fark� azald�
YÖK, Dan��tay’�n e�it katsay�n�n yürütmesini durdurma karar�n�n ard�ndan farkl� katsay� uygulamas�na sembolik bir uygulamayla geri döndü.

Ç�rak E�itim ve Ö�retim 
Vakf� Ba�kan� �brahim Karakoç:

“Mesleki e�itim konusunda ç�kar�lan yasalarda 
iyile�tirme yapabilmek amac�yla bir düzenleme 
yap�ld�. Mesleki e�itimdeki bu düzenlemeden 
büyük memnuniyet duyuldu. Hak kayb�ndan 
insanlar�n zarar gördü�ünün fark�na var�l�nca, 
mesleki ve teknik e�itimin iyile�tirilmesine 
yönelik olmas� gereken buydu. Mesleki ve 
teknik e�itime çok ihtiyac�m�z var. Geli�mi� 
ülkelerde mesleki e�itime büyük önem verili-
yor. Mesleki ve teknik e�itimi geli�tirmezseniz 
ülke kalk�nmaz. �yile�tirmeye kimse kar�� de�il. 
Mesleki ve teknik e�itimin olmad��� yerde ara 
elemandan söz edilemez. 
 Mesleki e�itimin geli�memesi milli 
ekonomiye büyük zarar verir. Bu konunun üz-
erine gidilmesi gerekiyor. Ülke bizim. Bu ülk-
eye yararl� kararlar alan herkese sayg� duyar�z. 
Etkilerini hala hissetti�imiz global kriz dünyada 
ba� gösterdi ve ülkemize geldi. Geli�mi� ül-
keler krizi kolay atlat�r. Geli�mekte olan ülkeler 

daha zor atlat�r. Bunu atlatabilmek için üret-
mek laz�m. Herkesin geli�mi�li�e ihtiyac� var. 
Türkiye’de 3 buçuk 4 milyon kay�tl� i�siz var. 
Bu geli�mi�lik mi? 24 saatte 25 saat çal��mam�z 
laz�m. Sadece bu �ekilde geli�mi�li�i yakalay-
abiliriz. Mesleki teknik e�itime kar�� ç�kanlar 
bu ülkenin kalk�nmas�n� istemiyordur. Bir in-
san i�yeri açm��sa orada eleman çal��t�racakt�r. 
Göstergeleri görmezden gelemeyiz. ��sizlik 
kanser gibidir, her yeri sarar. ��sizli�i görüp, 
çarelerini birlikte aramal�y�z. 

(Bülent UÇAR)
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Küçük i�yerleri ve büyük kazalar
Kazalar�n önlenmesi san�ld��� kadar zor ve maliyetli de�ildir. Gerçekte çok karma��k ve teknolojik neden-
lerle olmu� gibi görünen tüm kazalar�n meydana gelmesinde kaza zinciri diyebilece�imiz bir s�ra vard�r.

Finans sektörünü kara para ayakta tuttu

Dünyay� etkisi alt�na alan küresel 
mali krizin, çok say�da bankan�n 
uyu�turucu tüccarlar�n�n piyasaya 

sürdü�ü kara paray� aklayarak ayakta ka-
labildi�ini aç�klayan BM Uyu�turucu ve 
Suç ile Mücadele Dairesi (UNODC) Ba�-
kan� Antonio Maria Costa, � nans sektörü-
nün kara paray� benimsemeye ba�lama-
s�n�n çok tehlikeli bir geli�me oldu�unu 
savundu. Costa, küresel mali kriz s�ras�n-
da piyasada dola�an tek yat�r�m ana para-
s�n�n uyu�turucu ticaretinden elde edilen 
para oldu�unu ve geçti�imiz y�l onlarca 
bankan�n kara para aklayarak kendilerini 
batmaktan, kurtard���n� söyledi. 

Banka ad� vermedi
 

 Uyu�turucu ticaretinden elde edilen y�l-
l�k 325 bin ABD dolar� tutar�ndaki gelirin 
birçok banka taraf�ndan akland���n� savu-
nan Antonio Maria Costa, bu durumun 
uyu�turucu ve suç ticaretinin kriz dönem-
lerinde ekonomi üzerindeki etkisinin ne 
kadar büyük oldu�unu ortaya koydu�unu 
belirtti. Kendisine sunulan çok say�da de-
lilin, suç örgütlerine ait paran�n bankalar�n 
kurtar�lmas�nda kullan�ld���n� kan�tlad���-
n� dile getiren Costa, söz konusu bankala-
r�n ve bu bankalar�n bulundu�u ülkelerin 
ad�n� vermekten kaç�nd�. 

Çok tehlikeli bir geli�me
 

 Uyu�turucu ticaretinden elde edilen pa-
ran�n �imdi aklanm�� olarak � nansal siste-
min bir parças� haline geldi�ini kaydeden 
Antonio Maria Costa, bankalar�n ve � nans 
sektörünün uyu�turucu ve suçtan elde edilen 
paray� daha kolay benimsedi�ini ve bunun 
da çok tehlikeli bir geli�me oldu�unu aç�k-
lad�. BM Uyu�turucu ve Suç ile Mücadele 
Dairesi (UNODC), yasad��� uyu�turucu ve 
suç ticaretinden y�ll�k yüz milyonlarca do-
lar gelir elde edildi�ini ve son belirlemelere 
göre �talya, �sviçre, �ngiltere ve ABD’de 
bulunan baz� bankalar�n bu paralar� aklad�-
��n� savunuyor.

Birle�mi� Milletler, çok say�da bankan�n küresel 
mali krizde kara para aklayarak ayakta kald���n aç�klad�.

Türkiye’deki 1.170.248 i�-
yerinin %99’dan fazlas� 
1-100 aras� i�çi çal��t�ran 

Küçük ve Orta Ölçekli dedi�imiz 
ve KOB� olarak isimlendirdi�imiz 
i�yerlerinden olu�maktad�r. Genel 
kanaat olarak küçük i�yerlerinde 
basit i�lerin yap�ld��� ve bu i�yer-
lerinde ciddi kazalar�n olmayaca�� 
�eklindedir. Bu yüzden hem kamu 
denetimi hem de hem de kamuoyu 
ilgisi daha çok büyük i�letmelere 
odaklanmaktad�r. Halbuki tekno-
loji kullan�m�n�n son derece yay-
g�nla�t��� günümüzde küçük i�yer-
lerinde de çok çe�itli ekipman ve 
tehlikeli madde kullan�lmaktad�r. 
Ve gerçekte bu i�yerlerinde olan 
kazalar�n s�kl�k ve a��rl�k oranla-
r�na bakt���m�zda asl�nda büyük 
i�yerlerine göre bir kaç kat daha 
fazla kaza oldu�u görülecektir.
(SGK 2008 istatistikleri)
 Geçti�imiz günlerde OST�M-
�VED�K Organize Sanayi i�yerle-
rinin bulundu�u bölge bir kazan 
patlamas� haberi ile çalkaland�. 
10-15 ki�inin çal��makta oldu�u 

küçük bir i�yerinde imal edilen 
kazan ekipman�n�n test edilmesi 
esnas�nda meydana gelen patla-
mada 2 ki�i hayat�n� kaybetmi� 
ve i�yeri önemli ölçüde hasara 
u�ram��t�. Asl�nda benzer olaylar 
oldukça s�k ya�anmas�na ra�men 
çok duyulmad��� için yayg�n bir 
�ekilde bilinmemektedir. Bu olay 
gibi ama farkl� nedenlerle meyda-
na gelen ve pek çok olay küçük 
sanayi sitelerinin ara sokaklar�nda 
zaman içinde unutulmayan yaralar 
açmaktad�r.
 Genellikle;  kald�r�lan bir mal-
zemenin dü�mesi, ask�daki malze-
menin takozlanmamas� sebebiyle 
dü�mesi, kompresör, kazan vb. ba-
s�nçl� sistemlerin patlamas�, �s�n-
ma amaçl� soba yakarken dökülen 
tinerin parlamas�, tüp patlamas�, 
yanl��l�kla kimyasal madde yutma, 
karbon monoksit zehirlenmesi, 
araç kazalar�, el aletlerinin kulla-
n�m�ndan do�an kazalar, hareketli 
makine parçalar�n�n sebep oldu�u 
kazalar gibi örneklerle ço�altabi-
lece�imiz olaylar sonras�nda bir 

y�l içinde binlerce kaza meydana 
gelmekte ve yüzlerce ki�i hayat�n� 
kaybetmekte veya yaralanmakta-
d�r.
 Kazalar�n önlenmesi san�l-
d��� kadar zor ve maliyetli de-
�ildir. Gerçekte çok karma��k ve 
teknolojik nedenlerle olmu� gibi 
görünen tüm kazalar�n meydana 
gelmesinde kaza zinciri diyebi-
lece�imiz bir s�ra vard�r. Ve bu 
kaza zinciri içinde mutlaka bizim 
kazay� kolayca önleyebilece�imiz 
basit ve ucuz bir nokta bulunmak-
tad�r. Bunun için bütün yapmam�z 
gereken önce çevreye bu gözle 
bakmak ve belki yapaca��m�z i�e 
ba�lamadan önce sadece bir iki 
dakikam�z� ay�rmakt�r. Kriko ile 
kald�rd��� arac�n alt�nda çal���r-
ken krikonun bo�almas� ile arac�n 
alt�nda kalarak hayat�n� kaybeden 
ki�i, sadece bir an güvenlik için 
baksa, ve arac�n alt�na takoz ko-
yarak çal��maya ba�lasa bu kaza 
ya�anmayacak ve ki�i hala hayat-
ta olacakt�.
 Tüm hayat�m�z boyunca za-

man zaman risk almam�z gereke-
bilir. Zaten gerçek hayatta s�f�r 
risk yoktur. Ancak risk al�rken 
kar��l���nda bu riske de�er bir 
beklenti olmal�d�r. Kim sadece 
i�ini bir dakika önce bitirmek için 
hayat�n� riske atar. Asl�nda hiç 
kimse. E�er bedelin bu olaca�� 
görülürse bu riske girilmez. 
Türkiye’de 2007 y�l�nda meyda-
na gelen  ve 1000’den fazla ki�i-
nin ölümü ile sonuçlanan 80.602 
i� kazas�n�n en az75.000’ basit ve 
kolay yöntemlerle önlenebilirdi. 
Bütün mesele olaya bu �ekilde 
bakabilmektir. Bütün büyük ka-
zalar�n küçük sebepleri vard�r. 

Yeter ki i�imi-
zi yaparken 
1 saniyemizi 
g ü v e n l i � i -
miz için ay�-
ral�m.

Sadettin 
BAYSAL
�SG (A) Uzman�
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Dünya ekonomisinde;2007 
May�s’�nda sözü edilmeye 
ba�lanan küresel kriz yerel 

piyasalarda etkisini gösterdi�inde, 
tarih 2008 Eylül ay�n� gösteriyor-
du. Kamu kurulu�lar�, özel sektör 
ve önemli sivil toplum örgütleri, 
krizle ilgili bir tak�m önlemlerden 
söz ederken mevcut durumdaki 
olumsuz geli�meler ivme kazand� ve 
birçok olas� çözüm, al�nacak ön-
lemler aras�na giremeden geçersiz 
kald�. Bugün gelinen nokta itibariyle, 
kamu kurulu�lar� ve özel sektör, 
mevcut ekonomik düzende çal��ma-
lar�n� sürdürürken; krizin etkisini ilk 
hissettirmeye ba�lad��� günden bu 
yana ‘i�sizlik ve i�gücü planlama’, 
ülkemiz gibi ekonomisi emek-yo�un 
sektörlere dayal� olan bir ülkede 
iyi yönetilmesi gereken en önemli 
konu ba�l��� olma özelli�ini koruyor. 
ILO-Türkiye’nin internet sayfas�ndaki 
bildirimler, henüz iyimserlik hisse-
demedi�imiz durumu �öyle ifade 
ediyor: ‘Türkiye, çok say�da çal��a-
n�n i�ten at�lmas�na yol açabilecek, 
sektörel de�i�im, özelle�tirme, kamu 
sektöründe reform ve ekonomik 
kriz sonras� düzenleme olarak ifade 
edilebilecek bir yeniden yap�lanma 
süreci içindedir. Bu geli�me, dü�ük 
ve giderek azalmakta olan i�gücü 
piyasas�na kat�l�m, ba�ta gençlerde 
olmak üzere yüksek düzeyde i�sizlik, 
i� kayb�, kay�t d��� sektörün büyüklü-
�ü, yüksek düzeyde eksik istihdam, 
nitelikli be�eri sermayenin eksikli�i, 
isabetsiz beceri e�le�tirmesi ve sosyal 

diyalog eksikli�i gibi i�gücü piyasa-
s�nda hali haz�rda var olan sorunla-
ra yenilerini eklemektedir.’

 Yap�lan istatistiki çal��malar, 
krizde ya�anan i�ten ç�karmalar�n 
a��rl�kl� olarak sanayii ve in�aat 
sektörlerinde düz i�çi ve mavi yakal� 
çal��anlarda oldu�unu göstermektedir. 
Bu konuda i�verenlerin önlemi, hak 
edilmi� y�ll�k izin kulland�r�lmas�ndan 
sonra, �� Kanunu’nda da yeri olan 
K�sa Çal��ma ödene�i uygulamas�-
n� gerçekle�tirmek oldu. Al�nan bir 
di�er önlem ise, emeklili�e hak 
kazanm�� çal��anlar�n bu yola sevk 
edilmesi idi. Bu süreçte, i�e al�mlar 
yava�lat�ld� ya da tamamen durdu. 
Bu önlemlerin temel sebebi, üretim 
talebindeki keskin dü�ü� ve piya-
salardaki nakit ak���n�n yava�lam�� 
olmas�yd�. 

 Bugün yurt içinde ve d���n-
da piyasalar, halen kriz öncesine 
dönmemi� olsa da, üretim taleple-
rinde hafif ve olumlu hareketlilikler 
gözlenmektedir. Ancak kriz s�ras�nda 

i�gücü yönetimi için i�verenler tara-
f�ndan al�nan önlemlere ba�l� olarak, 
deneyimli elemanlar�n gönderilmi� 
olmas�, bunlar�n yerine eleman 
yeti�tirilmemi� olmas�, görev birle�tir-
melerden dolay� i� yükü artm�� bir 
personel ile kar�� kar��ya kal�nm�� 
olunmas� i� ortamlar�nda verimi 
dü�ürmektedir.

 Bu a�amada bugün, hizmet içi 
ve d�� kaynakl� e�itimlerin önemi 
bir kez daha kendini göstermektedir. 
Etkili ve do�ru bir i�gücü plan-
lamas� ile birlikte özellikle emek-
yo�un çal��ma ortamlar�nda olumlu 
sonuçlar� gözlenmektedir. Personelin 
mesleki yeterliliklerinin artt�r�lma-
s� için özellikle makine ve tezgah 
kullananlar�n çapraz e�itimlere tabii 
tutulmalar�, bireysel yetkinliklerinin 
geli�tirilmesi, moral motivasyon 
deste�inin artmas�, birlikte i� yapma 
yeteneklerinin ve aidiyet duygular�n�n 
artmas�, mesai saatleri d���nda talep 
eden personelin kendi mesle�i ha-
ricinde farkl� i� kollar� için ö�renme 

imkanlar�n�n desteklenmesi, hem ça-
l��an, hem makine hem de üretim 
verimlili�inin artmas�n� sa�layacak en 
önemli etkenlerdir. 

 Çal��anlar�n, yapt�klar� i�lerin ha-
ricinde bir ba�ka görevi de gerek-
ti�inde yerine getirebilmeleri, terfi 
ettiklerinde i�lerini ba�ar�yla yapabil-
meleri, ekip yönetmek ve yönetime 
yak�n çal��malar� durumunda be�eri 
ili�kilerinde de,teknik becerileri kadar 
iyi olabilmeleri için çapraz e�itimler 
uygulanmaktad�r. Kurum içinden 
veya d���ndan e�itmenler taraf�n-
dan verilen bu e�itimler sayesinde, 
i�lerin daha az veya say�l� çal��an 
taraf�ndan yerine getirilmesi gerekti�i 
durumlarda, dalgal� üretim talepleri 
gerçekle�tirildi�inde, i�veren çal��an-
lar�n�n farkl� alanlarda çal��malar�n� 
sa�layarak öngörülmeyen i�çilik 
maliyetlerinden kurtulur; ayn� zaman-
da nitelikli ve e�itimli çal��an�n�n i� 
güvencesini de korumu� olur.

 Sonuç olarak; e�itimlerin et-
kin ve do�ru �ekilde planlanmas�, 
bütçelenmesi ve gerçekle�tirilerek 
de�erlendirilmesinin yap�lmas�, önem-
li bir uzmanl�k alan�d�r. Do�ru bir 
planlama, firma üretim ve yöne-
tim hedefleri do�rultusunda mev-
cut i�gücünden azami verimlili�in 
sa�lanmas�na yard�mc� olarak, orta 
vadede ise do�ru i�gücü planlamas�-
na yard�mc� olarak i�çilik giderlerin-
de daha maliyet-etkin bir yönetimi 
destekleyecektir.

��gücü planlamas�nda 
e�itimin önemi

Gülin ARKUN

Ostim’de faaliyet gösteren ve çal��-
malar�yla bizim de bu say�m�zda 
konuk etti�imiz � rmalardan bi-

risi Murat Rulman. Geni� ürün yelpazesi 
ve kaliteli üretim sistemleriyle 20 y�ld�r 
faaliyetlerini aral�ks�z sürdüren bir � rma. 

Çal��ma alanlar�nda sanayi rulmanlar�, 
rulman yataklar�, rulman montaj-demontaj 
ürünleri, rulman gresi, minyatür seri, V 
kay���, zaman kay���, s�zd�rmazl�k ele-
manlar�, güç aktar�m ürünleri, keçe, oring, 
salmastra, sekman gibi ürünler bulunan 

i�letme, mü�teri memnuniyeti odakl� bir 
çal��ma sistemi uyguluyor. 

�stihdamda daralma olmad�
 

 Genç ve dinamik bir personel yap�s�na 
sahip olan � rman�n genç yöneticisi Murat 
Tuncel, çal��malar� ve 2010 y�l�na yönelik 
projeleri hakk�nda gazetemize bilgi verdi. 
Tuncel, rulman piyasas�n�n önemli mar-
kalar�ndan biri olan SKF Rulmanlar�n�n 
Ankara distribütörü olduklar�n� belirterek, 
mü�teri memnuniyeti odakl� bir hizmet 
anlay���na sahip olduklar�n� söyledi. 2009 
y�l�n�n pek çok i�letmede oldu�u gibi Mu-
rat Rulman’da da baz� s�k�nt�lara sebep ol-
du�unu kaydeden Tuncel, “Yüzde 10 ile 
12 aras�nda bir küçülmeyle yola devam 
ediyoruz. Ancak bu süreçte istihdamda 
daralmaya gitmedik. Burada büyük bir 
aile gibi çal���yoruz. Önce kalite sonra 
hizmet felsefesiyle hareket etti�imiz için, 
kaliteden ödün vermemek ad�na b�rak�n 
istihdamda daralmay�, yeni bir birim ola-
rak D�� Ticaret Departman�m�z� da kurduk 
ve bir nevi istihdam art���na gittik” dedi.
 Tuncel, 2010 y�l� için baz� önemli pro-
jeleri oldu�unu ve bunlar� ön plana ç�kar-
mak istediklerini de vurgulayarak, Avru-
pa ve Asya’daki malzeme tedarikçilerine 
ilk elden ula��p maliyet konusunda da bü-
yük avantajlar sa�layabileceklerine dikkat 
çekti.      

 

Murat Rulman sa�lam ad�mlar at�yor
“Yok asl�nda birbirimizden fark�m�z, ama biz Murat Rulman’�z” slogan�yla hareket eden Murat Rulman,
20 y�ld�r sürdürdü�ü ticari hayat�nda 2010 y�l� için yeni projelerle faaliyetlerine devam ediyor.






