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Ergün, Dolmabahçe Saray� Ba�ba-
kanl�k Çal��ma O� sinde düzenle-
nen bas�n toplant�s� ile 2011-2013 

KOB� stratejisi ve Eylem Plan�’n� (KSEP) 
aç�klad�. Eylem Plan�’n�n, 5 stratejik alan 
ve 16 hedef alt�nda gruplanan 83 ey-
lemden olu�turuldu�unu belirten Ergün, 
KOB� Stratejisi ve Eylem Plan�’n�n ge-
nel amac�n�n, “Küçük i�letme ihtiyaçla-
r�na duyarl� i� ortam�nda, eri�ilebilirli�i 
ve niteli�i yüksek hizmet ve desteklerle 
KOB�’lerin üretim, yat�r�m miktar� ile 
kat�ma de�erini art�rmak ve büyümelerini 
sa�lamak” oldu�unu söyledi. 
 Ergün, geçen sene esnaf ve sanatkar-
lar strateji belgesini, bu senenin ba��nda 
Sanayi Strateji Belgesi’ni ve devam�nda 
ise otomotiv ve makine sektörlerine yö-
nelik strateji belgelerini aç�klad�klar�n�, 
bu belgelerle, reel sektörün yap�sal dö-
nü�ümü için gerekli olan yol haritalar�n� 
ortaya koymu� olduklar�n�, bugün ise 
KOB� Stratejisi ve Eylem Plan�’n�n tan�t-
t�klar�n� belirterek, “Bu Strateji Belgeleri, 
farkl� kamu kurumlar�n�n uygulayacaklar� 
politikalar�n ortak bir amaç ekseninde bu-
lu�mas�n� sa�layacakt�r” dedi. KOB�’ler, 
Türkiye’deki i�letme say�s�n�n yüzde 
99,9’unu, istihdam�n yüzde 78’sini, kat-
ma de�erin yüzde 55’ini, toplam sat��la-
r�n yüzde 66’s�n�, toplam yat�r�mlar�n ise 
yüzde 50’sini olu�turdu�u bilgisini veren 
Ergün, ihracat�n da yüzde 60’l�k bir k�s-
m�n�n KOB�’ler taraf�ndan yap�ld���n� 
dile getirdi. 

KOB�’lerin yüzde 82’si 
hizmet ve ticaret sektöründe

 Türkiye’de 3 milyondan fazla 
KOB�’nin, yüzde 96’ya yak�n bir k�sm�-
n�n, 9 ki�iden az istihdam sa�layan mik-
ro ölçekli i�letmeler oldu�unu, 10 ila 49 
aras�nda çal��an� olan küçük ölçekli i�let-
melerin oran�n�n ise sadece yüzde 3.7 ol-
du�una dikkati çeken Ergün, “Ekonomide 
böylesine önemli bir pay� olan ve yüksek 
oranda mikro ölçekte faaliyet gösteren 
KOB�’lerin, ‘küçük olmaktan’ kaynakla-
nan sorunlar�n� tek ba�lar�na çözmelerini 
beklemek elbette makul de�ildir” yoru-
munu yapt�. Bu nedenle kamunun yol 
gösterici, yönlendirici ve gerekti�inde 
destekleyici bir rol oynamas�n�n son de-
rece önemli oldu�una dikkati çeken Ba-
kan Ergün, “KOB�’lerin yüzde 82’sinin 
hizmet ve ticaret sektöründe çal��t���n� 
dü�ünürsek, bu ad�m�n önemi daha iyi an-
la��l�r” dedi. 

“Üç ayda ölen i�letmeler 
var, bebek ölümü bunlar”

 Türkiye’de i�letme ömrünün k�sa ol-
du�unu ve ortalama bir i�letmenin 4,5 
ile 5 ya� ömür sürdü�üne i�aret eden 
Bakan Ergün, “Birçok i�letme küçük 
hastal�klar�, küçük krizleri atlatam�yor. 
Bu ölümleri durdurmam�z gerek. Niye 
ölüyor? Üç ayda ölen, bir y�l�n� geçire-
meyen i�letme var. Niye ölüyor? Çünkü 
bir giri�imcilik e�itimi almad��� için. �� 
plan�, bir pazar, piyasa ara�t�rmas� yap-
mad��� için ölüyor. Bebek ölümü bun-
lar. Halbu ki onlar�n sa�l�kl� bir �ekilde 
do�malar�n� ve büyümelerini temin et-
memiz laz�m” dedi. 

“��letmelerin uzun ömürlü 
olmalar�n� sa�layaca��z”

 ��letmelerde ortakl�klar�n sona ermesini ise 
anne ölümlerine benzeten Bakan Ergün, az-
c�k paray� bulan�n orta��n gitmek, hatta ba�-
ka i� yapmak istedi�ini, ortakl���n meydana 
getirdi�i sinerjinin bir anda ihmal edildi�ini 
gördüklerini, birçok i�letmenin ölüm sebebi-
nin ortaklar�n da��lmas�ndan kaynakland���n� 
söyledi. Birçok i�letmenin dayan�kl� olmama-
s�ndan dolay� i�letmenin i� hayat�n�n son bula-
bildi�ini ifade eden Ergün,”Küçük bir � nans 
krizine giriyor, kendi sektöründe ne oldu�unu 
takip edemiyor. Oradaki bir geli�me onu bir 
anda bunal�ma sokuyor ve i�letme ölüyor. Bu 
ölümleri durdurmam�z laz�m ki i�letme öm-
rünü uzatal�m. ��letme ömrünü de daha iyi bir 
noktaya, bu çal��malarla getirmi� olaca��z” 
dedi. 
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Türkiye üretemedi�i ürünlere milyar dolarlar ödedi 

Bankalarla kredi borçlar� yeniden yap�land�r�l�yor

Türkiye yerli otomotiv üretimini 
tart���rken, �stanbul Serbest Muha-
sebeci Mali Mü�avirler Odas�’n�n 

(�SMMMO) “Türkiye Sanayi Üretimi ve 
Gerçekler” adl� raporuna göre, yüksek tek-
nolojide Türkiye büyük za� yet ve ekono-
mik kay�p ya��yor. Türkiye’de üretileme-
yen seçilmi� 18 ürün çe�idi için yurtd���na 
her y�l 7.8 milyar dolar ödeniyor. Son be� 
y�lda ithalat yoluyla d��ar�ya ödenen para-
n�n toplam� ise 30 milyar dolara yakla�t�. 
�SMMMO’nun aç�klad���, sanayi sektörü-
nün 3 bin ürün kalemi incelenerek yap�lan 
“Türkiye Sanayi Üretimi ve Gerçekler” 
adl� rapora göre “üretilemeyen 18 ürün çe-
�idi için Türkiye her y�l yurt d���na 7.8 mil-
yar dolar ödüyor. Bu ürünlerin ithalat ista-
tisti�ine göre; son be� y�lda Türkiye’nin 
üretemedi�i 18 ürün için d��ar�ya ödedi�i 

paran�n toplam� ise 30 milyar dolara yak-
la�t�. Türkiye’nin net ithalatç� durumunda 
oldu�u sektörlerin ülkede bulunmayan 
petrol gibi enerji kaynaklar�, madenler ve 
tar�m ürünleri d���nda kalan bölümünün 
büyük k�sm� yüksek teknoloji ürünlerin-
den olu�uyor. Makine ve teçhizat, t�bbi 
aletler; optik, saat, bilgi i�leme makineleri, 
televizyon, haberle�me cihazlar�, elektrikli 
makineler, di�er ula��m araçlar� bu sektör-
lerin ba��nda geliyor. Türkiye’nin net it-
halatç� durumunda bulundu�u sektörlerde 
son be� y�lda 268 milyar dolarl�k ihracat 
gerçekle�tirilirken 719 milyar dolarl�k da 
ithalat gerçekle�tirilmi� durumda. Bu sek-
törlerde ithalat-ihracat oran� ihracat lehine 
neredeyse bire üç düzeyindeyken baz� alt 
kollar ve ürünler baz�nda da Türkiye’nin 
tamamen ithalatç� oldu�u görülüyor. 

“Türkiye teknoloji üretmeli”
 

 �SMMMO Ba�kan� Yahya Ar�kan 
Türkiye’de üretilmeyen ürünlerin ba��nda 
optik cihazlar, t�bbi görüntüleme cihazlar�, 
yaz�c�, kopyalama cihazlar� gibi yüksek 
teknoloji ürünlerinin ba�� çekti�ini an�m-
satt�. Ba�ta cep telefonlar� ve dijital kame-
ralar olmak üzere pek çok tüketici elektro-

ni�i ürünün Türkiye’de “ba�tan sona yerli 
üretim olarak” hiç üretilmedi�ini ve a��r-
l�kla Do�u Asya ülkelerinden ithal edildi-
�ini vurgulayan Ar�kan teknoloji toplumu 
olamaman�n sanc�lar�n�n ekonomik den-
geleri derinden sarst���n� ifade etti. Ar�-
kan, “Her y�l milyarlarca dolar� ithalata 
ay�rmak yerine Ar-Ge önem verip beyin 
göçleri önlense Türkiye bu i�ten kazançl� 
ç�kar” de�erlendirmesini yapt�. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar� Konfe-
derasyonu (TESK) Ba�kan� Bendevi 
Palandöken, 2009 y�l�nda ya�anan 

küresel ekonomik krizin esnaf ve sanatkar-
lar üzerinde yaratt��� a��r mali yükün ha� f-
letilmesi amac�yla vergi ve sosyal güvenlik 
primi gibi kamuya olan borçlar�n yeniden 
yap�land�r�lmas�n�n ard�ndan, bankalara 
olan kredi ve kredi kart� borçlar�n�n yeni-
den yap�land�r�lmas� konusunda yapt�klar� 
çal��malar�n sonuç verdi�ini belirtti. Esnaf 
ve sanatkar�n bankalara kredi borçlar�n�n 
yeniden yap�land�r�lmas� sürecinin ba�la-
d���na dikkat çeken Palandöken, “16 banka 
ile anla�t�k ve 27 May�s itibariyle borçlu 
olan esnaf�m�z borçlar�na ili�kin bankalarla 
anla�maya ba�lam��lard�r” dedi. 
 Palandöken yapt��� aç�klamada, esnaf ve 
sanatkarlar�n kamuya olan borçlar�n�n 6111 
say�l� (torba) Kanunla yeniden yap�land�-
r�ld���n�n belirterek, bu borçlar�n dü�ük 
faizle ve 36 aya varan vade ile taksitlen-
dirilmesine imkan sa�land���n� vurgulad�. 
Palandöken, “Di�er taraftan bankalarla 
olan görü�melerimiz s�ras�nda, bankalar�n 
varl�k yönetim �irketlerine devretmi� oldu-
�u borçlar�n yap�land�r�lmas� da sa�lanarak 

konu ile ilgili geli�meler genelgelerle te�-
kilat�m�za duyurulmu�tur. Son olarak, ban-
kalarla olan görü�meler de tamamlanm�� 
ve 27 May�s 2010 tarihi itibariyle esnaf ve 
sanatkârlar�m�z�n a�a��da belirtilen banka-
lara olan kredi ve kredi kart� borçlar� yeni-
den yap�land�r�lm��t�r” diye konu�tu.

“Yap�land�rmadan esnaf 
ve sanatkar yararlanacak”

 
 Borç yap�land�rmas� ile ilgili olarak oda, 
birlik ve federasyonlara durumu genelge 
ile bildirdiklerini anlatan Palandöken ko-
nuya ili�kin �u de�erlendirmelerde bulun-
du: 
 “Öncelikle, borç yap�land�rmas� genel 
olarak donuk ticari kredi borçlar�n� kapsa-
maktad�r. Esnaf ve sanatkarlar�m�z�n ayn� 
bankaya hem kredi hem de kredi kart� bor-
cu bulunmas� halinde her iki borç da ya-
p�land�r�labilecektir. Ancak, sadece kredi 
kart� borçlar� yap�land�rma kapsam�nda bu-
lunmamaktad�r. Borç yap�land�rmas�ndan 
sadece esnaf ve sanatkârlar�m�z yararlana-
cak. Dolay�s�yla, bu protokol kapsam�nda 
yap�land�rma ba�vurusunda bulunanlardan 
esnaf ve sanatkâr siciline kay�tl� oldukla-
r�na dair belge istenecektir. Yap�land�rma 
kapsam�ndaki borçlar, 31 Ekim 2010 tari-
hi itibariyle protokole imza atan bankalara 
olan donuk ticari kredileri kapsamaktad�r. 
Bu tarihten sonra donuk hale gelen borç-
lar yap�land�rma kapsam� d���nda kalmak-
tad�r. Yap�land�r�lan borçlar için 36 aya 
varan vade ile taksitlendirme yap�labile-
cektir. Bu borçlara uygulanacak faiz oran� 
ise, 18 aya kadar olan vadeler için Merkez 

Bankas� avans faiz oran�n�n 3 puan eksi�i, 
18 aydan uzun vadeler için Merkez Banka-
s� avans faiz oran� olarak belirlenmi�tir.” 

Protokole imza atan bankalar
 

 Palandöken aç�klamas�nda Protokol im-
zalayan bankalar�n listesini �öyle aç�klad�: 
“Akbank, Alternatif Bank, Anadolu Bank, 
Denizbank, Eurobank Tefken, Finans 
Bank, HSBC Bank, �ekerbank, Tekstil 

Bankas�, Türk Ekonomi Bankas�, Ziraat 

Bankas�, Garanti Bankas�, Halk Bankas�, 

�� Bankas�, Vak�	 ar Bankas� ve Yap� ve 

Kredi Bankas�. Borç yap�land�rmas� için 

ba�vurular 27 May�s 2011 tarihi itibariyle 

ba�lam�� olup, 27 Temmuz 2011 tarihinde 

sona erecektir. Esnaf ve sanatkârlar�n bir-

den fazla bankaya donuk kredi borcunun 

bulunmas� halinde her bir bankaya ayr� 

ayr� ba�vuruda bulunulmas� gerekiyor.”

Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge’nin 
haz�rlad��� “Türkiye’nin Sosyo-
Ekonomik Durumu Raporu”na 

göre, Türkiye’de her 2 dakikada bir 
vatanda� icral�k oluyor. Türkiye’nin her 
geçen dakika 57 bin 78 dolar daha 
borçland���n�n belirtildi�i raporda, 
ekonomideki “olumsuz gidi�at”�n her 
dakika bir kredi kart� sahibinin borç 
bata��na dü�mesine, her dakikada 
iki senedin protesto edilmesine ve 
her 2 dakikada bir borçlu vatanda��n 
kredi borcunu ödeyemeyerek icral�k 
olmas�na neden oldu�u ifade edildi.
 Türkiye Kamu-Sen Ara�t�rma 
Geli�tirme Merkezi, “Türkiye’nin Sosyo-
Ekonomik Durumu Raporu”n� aç�klad�. 
Türkiye Kamu-Sen’in, Maliye Bakanl���, 
TÜ�K, OECD, Merkez Bankas�, Hazine 
Müste�arl���, DPT gibi kurulu�lar�n 
resmi verilerinden yola ç�karak 
haz�rlad��� raporda, Türkiye’nin içinde 

bulundu�u sosyal ve ekonomik durum, 
geçmi� y�llarla kar��la�t�rmal� olarak 
masaya yat�r�ld�. Raporda Türkiye’nin 
özellikle borçlanma, faiz ödemeleri, d�� 
ticaret aç��� ve cari aç�k gibi konularda 
son derece kötü durumda oldu�u ve 
bu durumun gelecek için tehlike arz 
etti�i belirtildi. 
 Buna göre, 2002 y�l�nda 221 
milyar dolar olan Türkiye’nin toplam 
borç stoku 518,6 milyar dolara ula�t�. 
Raporda Türkiye’nin borç yükünün son 
1 y�l içinde 30.7 milyar dolar artt��� 
tespit edildi. Bir y�ll�k d�� ticaret aç��� 
ise 72 milyar dolara dayand�. Cari aç�k 
48.6 milyar dolar gibi sürdürülemez 
bir seviyeye ç�kt�. Türkiye’de 
uygulanan ekonomi politikalar�n�n, 
sosyal hayat� da olumsuz etkiledi�inin 
vurguland��� raporda, Türkiye’nin her 
dakika ekonomik olarak “uçuruma 
yuvarland���” belirtildi. 

Uluslararas� düzeyde “geli�mekte olan ülke 
kategorisinde” tan�mlanan Türkiye, bütünüyle 

üretemedi�i birçok ileri teknoloji ürünü için her y�l 
milyarlarca dolar� yurtd���na ak�t�yor. 

TESK Ba�kan� Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar�n bankalara kredi borçlar�n�n yeniden 
yap�land�r�lmas� sürecinin ba�lad���na dikkat çeken Palandöken, “16 banka ile anla�t�k ve 27 May�s 

itibariyle borçlu olan esnaf�m�z borçlar�na ili�kin bankalarla anla�maya ba�lam��lard�r” dedi.

Türkiye’de her 2 dakikada
bir vatanda� icral�k oluyor

TESK BA�KANI TESK BA�KANI 
Bendevi PALANDÖKENBendevi PALANDÖKEN
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Son zamanlarda popüler olan “itibar ve itibar 
yönetimi” kavramlar� özel sektör kadar, devletlerin 
uluslararas� sayg�nl���n� da ifade ediyor. Devletlerin 

uluslararas� itibar�n� belirleyen faktör ise sayabildikleri 
markalar�d�r.

Marka olmay� ba�arm�� demokrasiniz, kültürünüz, 
tarihiniz, turizminiz olabilir. �lave olarak otomotiv, 
savunma, tekstil, g�da, spor ve sanat alanlar�nda ne 
kadar ‘marka’ sayabiliyorsunuz? Ülke olarak daima ithal 
ederek marka olu�turamazs�n�z. �htiyaçlar�n�z� kamu 
olarak yerli sanayiciden temin etmeniz gerekir ki, o 
süreçte üreticiniz Ar-Ge’yi ö�rensin, üniversite sanayi 
i�birli�ini tan�s�n, üretime bilgiyi yans�ts�n, inovasyon 
yaps�n, katma de�eri yüksek özgün ürünler yapabilsin; 
rekabete aç�ls�n ve marka olsun. Siz de itibarl� bir ülke 
olun.

Biraz Nasrettin Hoca’n�n pe�in para hikayesi gibi 
görünse de; biliyoruz ki markalar yaratm�� ülkelerin 
öyküsü ba�ka türlü de�ildir. O yüzden Doç. Dr. Say�n 
Sedat Çelikdo�an’�n gazetemizde ‘muhatab�n� arayan 
soru’ haberindeki yumu�ak sesli ç��l���na ve serzeni�ine 
kulak verilsin: 

“Ben Türkiye’nin yapabilece�i bir i�in d��ar�ya 
gitmesine ve burada i�sizli�in artmas�na, i�sizli�e çare 
olacak bir f�rsat�n elden kaçmas�na üzüldü�üm için 
heyecanlan�yorum. Kendi yapabilece�imiz i�i d��ar�ya 
veriyoruz. E�er offset de yapmamakta �srarl�ysa 
yöneticilerimiz, onlara sesleniyorum; bari buradaki 
i�sizleri de bizden ihale alan yabanc� ülkelere, �ngiltere’ye, 
Almanya’ya, Fransa’ya gönderin de onlar da i� sahibi 
olsunlar.”

 ***
12 Haziran da geçti…
Öyle gergin bir atmosferde geçti ki, kulaklarda kalanlar 

hiç de ho� seda de�ildi. 
�imdi ‘dün dünde kald�’, diyorsak, o zaman sadece 

“yeni �eyler söylemenin” de�il, ayn� zamanda ‘güzel 
�eyler’ söylemenin ve ‘yapman�n’ zaman�d�r. Balkon 
ritüeli bu i�e yeter mi, yoksa terasa da m� ç�kmak gerekir, 
bilemiyoruz. 

Gerçekten ‘helalle�me’ dönemi mi ba�lar, ‘cebelle�me’ 
dönemi mi ba�lar; bu k�sm� siyaset erbab�n�n insaf�na 
kalm��! Sesimiz c�l�z da kalsa herkese sadece “sükunet 
lütfen!” demekle yetinelim.

Ülkemizin eski yeni, dünden kalan, ya da bugün ortaya 
ç�kan ekonomik sosyal sorunlar� var. Yeni Anayasa 
yapma arzusu ve ortak fikri var. Ekonomistlerin bile 
a�z�n� aç�k b�rakan ‘cari aç�k’ var. ��sizlik var. Gelir 
da��l�m�nda e�itsizlik var. 

Yak�n geçmi�in deneyimlerine bakarsak, hiçbir sorun 
tek ba��na, diyalogsuz ve dayatma ile çözülemiyor. Her 
iki ki�iden sadece biri de�il, her iki ki�inin ikisi de art�k 
siyasilerin, taraflar�n, kesimlerin ortak bir masa etraf�nda 
bulu�mas�n� bekliyor.

S�n�rlar�m�zdaki sorunlar� da, sinirlerimizdeki sorunlar� 
da çözmeliyiz.

“Yüzde 50” her iki taraf� da temsil ediyor. Hangi 
birimizin ne tarafta oldu�u çok da önemli de�il. Çünkü 
yurtta� olarak her iki ki�iden ikisinin de etkilenece�i, 
izleyip, sorgulayaca�� bir döneme giriyoruz. 

Sürecin herkese itibar getirmesi ve kazançlar�n hepimiz 
için muteber olmas� dile�i ile…

Editörden
�tibar,
muhatab�n� 
arayan soru 
ve iki ki�iden 
biri…

“�tibar camdan bir kapt�r. 
Dü�ürdü�ünüzde k�r�l�r 

ve bir daha onar�lamaz.” Kemal ÇEKÜÇKemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com
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Otomotiv ihracat� 20 milyar 
dolara ko�uyor 

�hracatç�lar gözünü Endonezya’ya dikti

Uluda� Otomotiv Endüstrisi 
�hracatç�lar� Birli�i’nden 
(O�B) yap�lan yaz�l� aç�k-

lamada, Türkiye �hracatç�lar 
Meclisi’nin (T�M) aç�klad��� May�s 
ay� ihracat rakamlar�nda otomotiv 
endüstrisinin yine liderli�i kapt�r-
mad��� vurguland�. �hracat�n lider 
sektörü için Uluda� Otomotiv En-
düstrisi �hracatç�lar� Birli�i’nin ha-
z�rlad��� May�s ay� raporunda ise 
sektörün ba�ar�s�ndaki detaylar ele 
al�nd�. O�B’in raporuna göre, otomo-
tiv ihracat� May�s ay�nda geçen y�l�n 
ayn� dönemine göre yüzde 19 art��la 
1 milyar 677 milyon dolara yükseldi. 
T�M verilerine göre, May�s ay�nda 
Türkiye genelinde yakalanan 11.1 
milyar dolarl�k ihracat�n içinde yüz-
de 15 pay alan otomotiv endüstrisi, 
bu alanda y�llard�r sürdürdü�ü lider-
li�ini devam etti. May�s ay�nda geçen 
y�l�n ayn� dönemine göre yüzde 19 
art�� sa�layan otomotiv ihracat�yla 
ilgili O�B’in haz�rlad��� raporda, bu 
yükseli�in en önemli nedenin döviz 
kurlar�nda sa�lanan istikrar ve binek 
otomobil pazar�ndaki durgunlu�un 
devam etmesine ra�men AB ticari 

araçlar pazar�nda ya�anan canlanma 
oldu�u kaydedildi. 
 Raporda, 2010 y�l�n�n ilk 5 ay�n-
da 7 milyar 338 milyon dolar olarak 
gerçekle�en d�� sat��lar�n bu y�l�n 
ayn� döneminde yüzde 16 art��la 8 
milyar 544 milyar dolara yükselme-
sinin umut verici oldu�u kaydedildi. 
 O�B Ba�kan� Orhan Sabuncu, 
“Bugün ula�t���m�z ihracat rakam-
lar� bize gelecek için ���k tutuyor. 
2011 y�l� için hedef koydu�umuz 18 
milyar dolar� ola�anüstü geli�meler 
olmamas� halinde rahatl�kla a�aca-
��m�z� öngörüyoruz” de�erlendirme-
sinde bulundu. 

Yan sanayi ürün
grubu lideri

 
 Rapora göre, O�B ihracat�nda ürün 
gruplar� dikkate al�nd���nda ise Ma-
y�s ay�nda en fazla ihracat� otomotiv 
yan sanayi gerçekle�tirdi. Yüzde 37 
art��la 575 milyon dolara ula�an yan 
sanayiyi s�ras�yla yüzde 15 azal�� ve 
468 milyon dolarla binek otomobil-
ler, yüzde 47 art�� ve 366 milyon do-

larla e�ya ta��maya mahsus motorlu 
ta��tlar, yüzde 23 yükseli� ve 74 mil-
yon dolar ile otobüs-midibüs-minibüs 
ürün gruplar� izledi. Yine O�B ihra-
cat�nda y�l�n ilk 5 ayl�k döneminde 
ürün gruplar� dikkate al�nd���nda ise 
binek otomobiller yüzde 1 gerile-
meye ra�men ula�t��� 2 milyar 833 
milyon dolarl�k ihracat hacmiyle ilk 
s�rada yer ald�. Yan sanayinde yine 
ilk 5 ayl�k dönemde yüzde 30 art��la 
2 milyar 815 milyon dolar, e�ya ta��-
maya mahsus motorlu ta��tlarda yüz-
de 25 art�� ve bir milyar 703 milyon 
dolar ihracat kayda al�n�rken, onlar� 
yüzde 10 art�� ve 340 milyon dolar-
l�k ihracatla otobüs-midibüs-minibüs 
ürün grubu takip etti. O�B ihracat�n-
da ülkeler baz al�nd���nda ise May�s 
ay�nda en fazla ihracat Almanya’ya 
bir önceki döneme göre yüzde 38 ar-
t��la 206 milyon dolar olarak gerçek-
le�ti. Almanya’y� ise s�ras�yla 204 
milyon dolarla Fransa, 181 milyon 

dolarla �talya, 117 milyon dolarla 
Birle�ik Krall�k ve 71 milyon do-
larla �spanya izledi. 

�stanbul �hracatç� Birlikleri 
taraf�ndan düzenlenen Türk 
�hraç Ürünleri Fuar� aç�ld�. 

Birlik’ten yap�lan aç�klamaya 
göre Endonezya’n�n ba�kenti 
Cakarta’da bu y�l ikinci kez ka-
p�lar�n� açan fuara, Türkiye’den 
33 � rma kat�ld�. �stanbul �hra-
catç� Birlikleri Ba�kan� Zekeriya 
Mete, 240 milyon nüfusa sahip 
Endonezya pazar�n�n önemine 
i�aret ederek, ihracatç�lar�n iki-üç 

y�ldan bu yana bu ülkeyi ara�t�r-
d���n� anlatt�. Fuara a��rl�kl� ola-
rak un, çikolata, �ekerleme ve ku-
ruyemi� sektörlerinden � rmalar�n 
kat�ld���n� belirten Mete, bu sek-
törlerin yan� s�ra temizlik ürünleri 
ve f�r�n imalat� yapan � rmalar�n 
da fuarda yer ald���n� vurgulad�. 
Endonezya’da hala gümrük du-
varlar�n�n bulundu�unu an�m-
satan Mete, “Biz serbest ticaret 
anla�mas� yap�lmas� için ciddi �e-

kilde bask� yap�yoruz. Ancak bu 
konuda maalesef bir geli�me kay-
dedilemedi” dedi. Verilecek kar-
��l�kl� tavizlerle ticaret hacminin 
iki ülke ç�kar�na da artabilece�ine 
i�aret eden Mete, Endonezya’n�n 
art�k Çin’den gelen ürünleri is-
temedi�ini anlatt�. Türkiye’nin 
Endonezya’ya 250-300 milyon 
dolar ihracat�n�n bulundu�unu, 
ancak bunun yeterli olmad���n� 
dile getiren Mete, “Biz bu pazara 
Müslüman kimli�imizle birlikte 
daha rahat girebiliriz. Ancak ül-
keler aras�nda çe�itli bürokratik 
engeller mevcut” dedi. 
 Çikolata ve �ekerlemenin ham-
maddelerinin bu ülkede oldu�u-
nu, ancak Türk � rmalar�n�n yine 
de pazara girdi�inde mal satabile-
ce�ini belirten Mete, Türkiye’de 
�ekeri dünya piyasalar�ndan yük-
sek � yata ald�klar�n� ancak buna 
ra�men rekabetçi olabildiklerini 
anlatt�. 

 Otomotiv Endüstrisi y�l�n ilk 5 ay�nda yakalad��� yüzde 16’l�k 
art��la toplamda 8 milyar 544 milyon dolar d�� sat��a ula�t�. Y�l�n 
geri kalan� dikkate al�nd���nda 2011 y�l� için hedef konan 18 
milyar dolar�n a��laca�� umudu ortaya ç�kt�.
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LED teknolojisi ile tasarruf zaman�

Enerjide %75 oran�nda d��a 
ba��ml� olan ülkemizde, � r-
malar hangi sektörde olursa 

olsun enerji verimlili�ine önem ver-
meye ba�lad�. Firmalar hem üretim 
yaparken enerjiyi verimli kullanma-
ya hem de enerjiyi verimli kullanan 
ürünler üretmeye özen gösteriyorlar. 
 1975 y�l�nda kurulmu� olan ve 
halen OST�M OSB’de faaliyetlerini 
sürdürmekte olan EMGE’de üretim 
alan�na ayd�nlatma sektörünün yeni 
odak noktas� olan LED’li ayd�nlat-
ma ürünlerini de eklemi� durumda. 
EMGE markas� alt�nda pano tipi ölçü 
aletleri, alçak gerilim ak�m trafolar�, 
orta gerilim emniyet gereçleri üret-
mekte olan � rma yeni girdi�i LED 
ayd�nlatma sektöründe de oldukça 
iddial�. Savunma alan�nda Aselsan 
A.�.’nin Türkiye genelindeki 11 stra-
tejik orta��ndan biri olan EMGE’nin 
kurucusu Ahmet Mithat Ertu�, yeni 
girdikleri bu sektörün önemini �öyle 
özetliyor: 
 “Ülkemizin enerjide d��a ba��m-
l�l�k oran� %72’ler seviyesinde. Ay-
d�nlatma ise, verimsizlik nedeniyle 
u�rad���m�z kayb�n en yüksek ol-
du�u alanlardan biridir. Ülkemizde 
elektrik enerjisinin önemli bir bölü-
mü ayd�nlatma alan�nda kullan�lmak-
tad�r. Yayg�n olarak kullan�lmakta 
olan akkor 	 amanl� lambalar (am-
puller) elektrik enerjisinin %95’ini 
�s�ya çevirmekte, sadece dü�ük bir 

k�sm�n� ����a dönü�türerek ayd�n-
latma sa�lamaktad�r. Biz de EMGE 
Elektro Mekanik Gereçler Endüstrisi 
olarak gelecek nesillere kar�� sorum-
lulu�umuzun fark�nday�z ve Elektrik 
- Elektronik sanayindeki 35 y�ll�k 
deneyimimizi LED ayd�nlatma tek-
nolojisiyle bulu�turduk.”

 LED teknolojisi ile 
%62 enerji tasarrufu

 Bir KOB� olarak hem çevreyi hem 
gelecek nesilleri dü�ünüp yat�r�m yap-
man�n yüksek maliyetler getirdi�ini 
ya�ayarak tecrübe ettiklerini söyleyen 
Ertu�, bu sebeple ürünlerinin kullan�-
c� dostu olmas�na önem verdiklerini 
belirtti. Ertu�, LED’in sa�lad��� ta-
sarruf oran�n� da �öyle anlatt�: 
 “60 cm uzunlu�undaki standart 
T8 veya T10 	 orasan�n güç tüketimi 
18W/h’dir, balast kayb� da göz önüne 
al�nd���nda bu de�er 20W/h civar�n-
dad�r. 60cm uzunlu�undaki EMGE 
LED’li 	 orasan�n güç tüketimi ise 
sadece 7,5 W/h’dir, bu da kulland�-
��m�z enerjide %62,5 enerji tasarrufu 
demektir.”
 Günlük ya�ant�m�zda birçok �ey-
den radyasyon yay�l�m�na maruz kal-
d���m�z� ve bunun sa�l���m�za yan 
etkilerini y�llar içerisinde görmek-
te oldu�umuzu da söyleyen Ertu�, 
LED’li 	 oransan da kesinlikle rad-

yasyon yay�l�m� olmad���n�n 
özellikle alt�n� çizdi.  Standart 
	 orasan�n olumsuz özellik-
lerinden birinin de ortama 
yayd��� �s� oldu�unu belirten 
Ertu�, “Florasandan kaynak-
lanan ilave s�cakl��� gidermek 
için klima kullan�m� ihtiyac� 
da artmaktad�r ve bu da ekstra 
enerji kayb� anlam�na gelir. 
Oysa EMGE LED’li 	 orans-
da �s�nma normal 	 orasana 
göre çok daha azd�r” dedi.

1975 y�l�ndan beri OST�M OSB’de faaliyetlerini sürdüren 
ve Aselsan A.�.’nin Türkiye genelindeki 11 stratejik 
orta��ndan biri olan EMGE, LED teknolojisi ile enerji 

verimlili�ini artt�rmay� hede� iyor.

Ahmet Mithat ERTU�Ahmet Mithat ERTU�

Türkiye’nin sanayi yap�s� küçük 
i�letmeler üzerine kurulu… 
�statistikler i�letmelerimizin 

%99’unun küçük ve orta büyüklükte 
i�letme oldu�unu söylüyor. Dolay�s�yla 
politikalar programlar ve projeler 
üretilirken, te�vikler verilirken 
ülkemizin bu yap�s� dikkate al�narak 
hareket ediliyor. KOB�’lerin ülkemizin 
gündeminde ta��d��� öneme paralel bir 
a��rl�k ta��d���n� söyleyebiliriz.
 Ülkemizdeki KOB�’lerin %95’i 
aile �irketlerinden olu�maktad�r. Aile 
�irketleriyle ilgili yeterli çal��man�n 
yap�ld���n� söyleyemeyiz. Akademik 
çal��malar d���nda uygulamaya dönük 
çal��malar çok fazla de�il…
Sanayimiz çok eski olmad��� için 
aile �irketlerimizde birinci nesil yerini 
ikinci nesle devrediyor. �kinci nesil 
konusunda Türkiye hiç kafa yormuyor. 
Bu konu hak etti�i derecede gündem 
i�gal etmiyor. Oysa ki ülkenin sanayi 
yap�s� KOB� ise, KOB�’lerin neredeyse 
tamam� aile �irketi ise, aile �irketleri de 
yava� yava� ikinci nesle devrediliyorsa 
ülkenin en önemli meselesi olarak 
kafa yorulmas� gerekmez mi? 
Mesela Türkiye Sanayi Strateji 
Belgesi 2011-2014 (AB Üyeli�ine 
Do�ru) doküman�nda bu konudan 
bahsedilemez mi? 
 Dünyada da �irketlerin nesilden 
nesle aktar�m� problemlidir. Mesela 
kurucunun ard�ndan üçüncü nesle 
aktar�lan �irket say�s� çok azd�r. 
Gerçi Almanya gibi baz� Avrupa 
ülkeleri �irketi devredecek nesil 
de bulamamaktad�r ama bununla 
avunamay�z. Biz �irketlerimizi nesilden 
nesle sa�l�kl� olarak devretmek için 
kafa yormal�y�z. 
 Özetle gündemde üst s�ralarda 
yer almasa da hayati bir konuyla 
kar�� kar��yay�z. Özellikle kurucular�n 
yava� yava� i�ten el çektikleri bir 
dönemde bu konu daha da hayatidir. 

Gündemdeki baz� önemsiz konular�n 
çokça tart���ld���n� görünce yabanc� bir 
ülkenin atasözü akla geliyor: “Küçük 
üzüntüler konu�urlar, büyük dertler 
dilsizdir.”
 Bu kadar vurgunun ard�ndan 
“senin önerin nedir karde�im?” 
diyenlere hitaben baz� radikal öneriler 
s�ralayaca��m. Öncelikle programlar, 
kurslar, sempozyumlarla konu 
hakk�nda fark�ndal�k yarat�lmal�d�r. 
Mesela ODEM taraf�ndan Ostim’de 
ikinci nesil için uygulanan programlar 
örnek al�nabilir. Daha radikal 
önleme ihtiyaç hissedilirse baz� 
kalite belgelerinin verilmesinde 
ve revizyonunda aile �irketlerini 
kurumsal hale getiren belgeler 
istenebilir. Daha da radikal bir 
önlem olarak kurumsalla�may� 
sa�layan dökümanlara sahip olan 
aile �irketlerine pozitif ayr�mc�l�k 
sa�lanmas�n� öneriyorum. Mesela 
kamu ihalelerinde aile �irketlerinden 
aile anayasas�, emeklilik ve 
miras plan�, acil durum plan� gibi 
belgelerini dosyaya koyanlara 
art� puan verilebilir. Hem böylece 
bu �irketlerin kurumsalla�mas� da 
sa�lanabilecektir. Bu tip belgeleri 
lütfen bürokrasiyi art�ran ve i�e 
yaramayan belgeler olarak görmeyiniz. 
Ostim’de i�ini çocuklarlar�na devretme 
safhas�nda olan kurucularla yapt���m 
görü�melerde “Allah korusun bu 
ak�am vefat etseniz yar�n i�inizde 
karma�a ç�kar m�?” diye sordu�umda 
tamam�na yak�n� ç�kar dedi. O zaman 
bir acil durum plan� yapsan�z ve 
aç�lmas�n� istemiyorsan�z bile vasiyet 
mahiyetinde b�raksan�z dedi�imde 
önerim çok mant�kl� bulundu. 
Unutmay�n�z i�letmeler gelecek 
nesillerin bize emanetidir. Haks�zl�k 
yaparsak gelecek nesiller bunun 
hesab�n� sorar.

acortu@
hotm

ail.com

Abdullah ÇÖRTÜ

Aile �irketleri 
ve �kinci Nesil
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Seçim bitti. Ülkemizde dört y�l 
daha siyasi istikrar sorunu yok. 
Yeni hükümetin en önemli 

ekonomi ba�l��� cari aç�k. Cari aç�k, 
sadece 1950’den beri Türkiye’nin 
sorunu de�il, Osmanl�’n�n da soru-
nuydu. Bugüne kadar hükümetler 
cari aç��a kal�c� çözüm bulamad�-
lar. Bulamazlar ve bulamayacaklar 
da. Bunun nedeni, ülkemizde mali 
politikan�n kurgusudur. 1950’den 
günümüze mali politikam�z�n kur-
gusu, milyonlarca fakirden onlarca 
zengine kaynak transfer etmektir. 
Mali politikam�z�n kurgusu atalar 
dinine dönmü�tür. Bu atalar dinine 
dönü�en kurguyu de�i�tirecek ç�lg�n 
bir politikac� da ç�kmam��t�r.
 Cari aç�k konusunda Merkez 
Bankas�n�n ald��� kararlar iktisaden 
anlaml� de�ildir. Cari aç���n nede-
ni para politikas� de�ildir ki, para 
politikas� ile bu i�in önüne geçilsin. 
Kas�m 2010’da Seul’de yap�lan G20 
toplant�s�na kadar cari aç��� önemse-
meyen ülkemiz ekonomi akl�, �imdi 
de cari aç���n yap�sal oldu�unu, 
enerjiden kaynakland���n�, yap�sal 
tedbirlerin zaman alaca��n�, parasal 
tedbirlerin etkisini geç gösterece-
�ini söylemektedir. Bu güne kadar 
da finanse edildi�i sürece sorun 
yok diyorlard�. Ekonomi akl�m�z�n 
ald��� tedbirler, oca��n üzerindeki 

tencerenin ate�ini k�smaktan ziyade, 
kapa��n� s�k��t�rmaya benziyor. Bu 
gidi�le ancak tencere patlay�nca (kriz 
ç�k�nca) durum normale dönecek! 
 Bu güne kadar, cari aç��� ön-
lemek için, ülkemiz siyasi ekono-
mik akl�n�n buldu�u en iyi çözüm 
kriz ç�karmakt�r. Bunu son örne�i 
2009’da ya�anm��t�r. ��sizlik %16’a 
ç�km��, büyüme %-4,7 olmu�, kamu 
borçlanmas� artm��, esnaf borçlar�n� 
ödeyemez hale gelmi�tir. Bu krizlerin 
kiminde sebep anayasa kitapç��� f�r-
latmak iken kiminde ise dünya krizi 
olmu�tur.
 Seçim bitti�ine göre, cari aç��� 
önlemek için yeni kurulacak hükü-
met mali tedbirler alacak. �imdiden 
söyleyeyim etkisi olmayacakt�r. 
1950’den beri uygulanan ve hiçbir 
hükümetin de�i�tirmedi�i atalar 
dinine dönen bu mali politika ile 

cari aç�kta netice al�nmaz. Yine ve 
yeniden insanlar�m�z� i�siz b�rakarak 
zengini daha zengin yaparak cari 
aç�k önlenmeye çal���lacakt�r. Ve 
kesinlikle ba�ar�l� olunmayacakt�r. 60 
y�ldan bu yana uygulanan politikada 
gelinen noktada her ay cari aç�k re-
korlar� k�r�lmaktad�r. 
 Cari aç�k için faiz art�r�m� öneren 
yazarlar�m�za ise hayret etmekten 
ba�ka bir �ey elimizden gelmiyor. 
Faiz art�r�m� ancak zenginle�en 
ithalatç�lar�m�z�n birikimleri ile de 
zenginle�tirmekten ba�ka bir i�e ya-
ramaz. Kamunun zaten yüksek olan 
faiz giderlerini finanse etmek için 
dolayl� vergileri daha da art�rmak 
gerekecek.
 Ülkemiz mali politikas�n�n ana 
kurgusunun, yani milyonlarca fa-
kirden onlarca zengine kaynak ak-
tarman�n iki temel arac� vard�r. Biri 

enflasyon biri de cari aç�k. Millet 
önce enflasyonla soyulur. Bundan 
b�kan millet isyan edince (iktidar 
de�i�tirince), yeni gelen madalyonun 
di�er yüzüne geçer yani cari aç��a. 
Ülkemizde iyi gidiyor diye övünülen 
ne kadar feri iktisadi ve geçici de�er 
(enflasyon, faizler, bütçe dengeleri, 
büyüme) varsa nedeni cari aç�kt�r. 
Ülkemizde kötü giden ne kadar asli 
iktisadi ve kal�c� de�er (i�sizlik, gelir 
da��l�m�ndaki adaletsizlik, borçlanma 
art���) varsa nedeni cari aç�kt�r.

 Yeni hükümetin alaca�� mali 
tedbirler altm�� y�ldan bu yana uy-
gulanandan farkl� olmayacakt�r. Ana 
fikir, tüketimi k�smak için dolayl� 
vergiler art�r�lmas� olacakt�r. Halen 
vergi gelirinin %72’si dolayl� vergi 
olan bir ülkede dolayl� vergileri art�r-
man�z cari aç��a engel olmayacakt�r. 
Tam tersine fakirler daha da fakirle-
�ecektir. Dolayl� vergilerle toplanan 
gelirler de bu güne kadar oldu�u gibi 
iç ve d�� zenginlerimize faiz olarak 
ödenecektir. Dünyada özellikle de 
Avrupa da mali kriz devam etti�i 
sürece cari aç�ktan dolay� bir kriz 
ç�kmayacak. Cari aç�k, ekonomimizi 
‘alacakaranl�k ku�a��nda’ tutmaya 
devam edecek. Ta ki, maliye kurgu-
muzu de�i�tirecek ‘ç�lg�n’ bir siyaset-
çi ç�kana kadar.

�e� k ÇALI�KAN

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

Cari aç���n çaresi
ç�lg�n bir politikac�d�r.

OST�M sadece yönetim mode-
liyle de�il, mesleki e�itime 
verdi�i önemle de dikkatleri 

üzerine çekiyor. Son olarak AB ül-
kelerinden e�itmenler ve sivil toplum 
kurulu�u temsilcilerinin bulundu�u bir 
heyet OST�M OSB yönetimini ziyaret 
ederek mesleki e�itim konusunda ya-
p�lan çal��malar� inceledi. Almanya, 
Hollanda, Romanya, Bulgaristan gibi 
birçok Avrupa ülkesinden temsilcinin 
yer ald��� heyet OST�M Vakf� Genel 
Sekreteri Gülnaz Karaosmano�lu tara-
f�ndan a��rland�. 
 Karaosmano�lu, konuklara OS-
T�M’in genel bir tan�t�m�n� yapt�ktan 
sonra, mesleki e�itim alan�nda yap�lan 

çal��malar� anlatt�. Bir sanayi bölgesi 
yönetimi olarak sanayicilerin kali� ye 
eleman ihtiyaçlar�na kay�ts�z kalma-
lar�n�n söz konusu olamayaca��n�, bu 
sebeple bu alandaki ihtiyac� kar��la-
mak için baz� kurumlar olu�turdukla-
r�n� söyleyen Karaosmano�lu, OST�M 
Dan��manl�k ve E�itim Merkezi ve 
�stihdam O� si’ni bu amaçla kurduk-
lar�n� söyledi. Karaosmano�lu, istih-
dam o� si sayesinde piyasada daha çok 
hangi alanda eleman ihtiyac� oldu�unu 
gördüklerini, eleman ba�vurular�nda 
da bu niteliklere uygun eleman ol-
mad���nda e�itim programlar� düzen-
lediklerini söyledi. Kamuda var olan 
e�itim sistemini reddetmeden ve ora-

dan yeti�en i�gücünden de faydalana-
rak, bunlar�n yetmedi�i ve eksik kal-
d���n� dü�ündükleri alanlarda da kendi 
e�itim faaliyetlerini devreye sokarak, 
bölgelerinin kali� ye i�gücü ihtiyac�n� 
kar��lad�klar�n� söyleyen Karaosma-
no�lu, �imdiye kadarki çal��malar�nda 
olumlu sonuçlar ald�klar�n� belirtti. 
 Meslek edindirme e�itimlerinin yan� 
s�ra i�ba�� e�itimlere de önem verdik-
lerini belirten Karaosmano�lu, “Bunu 

yapmad���n�z zaman hâlihaz�rda çal��-
makta olan i�çilerin yeni teknolojiye 
yenilmesine engel olamazs�n�z. So-
nuçta çal��t�klar� makineler teknolojik 
aletler ve sürekli geli�mekteler. Maki-
ne sistemlerindeki geli�meleri, yeni-
likleri elemanlar�n�za ö�retmedi�iniz 
sürece o sistemlerden verim almay� 
bekleyemezsiniz. Bu sebeple i�ba�� 
e�itimleri de meslek edindirme kadar 
önemsiyoruz” dedi.

OST�M mesleki e�itimde de örnek
  AB ülkelerinden e�itmenler ve sivil toplum kurulu�u 

yetkilileri mesleki e�itim konusundaki çal��malar� 

incelemek üzere OST�M’e geldi.

�stanbul Ticaret Odas� (�TO), ÖZ�MEK 
Projesi ile Meksika’da gerçekle�tirilen 
7. Dünya Odalar Yar��mas�’nda “En 

�yi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” 
birincilik ödülünün sahibi oldu. 
 �TO'nun �stanbul �l Özel �daresi, Milli 
E�itim Müdürlü�ü ve ��KUR �stanbul ile 
birlikte yürüttü�ü ÖZ�MEK Projesi, bir 
meslek edindirme ve geli�tirme projesi 
olarak tasarland�. ÖZ�MEK Projesi’nden, 
Haziran 2007’den bugüne kadar 27 bin 832 
kursiyer yararland�, 25 bin 851 ki�i mezun 
oldu. 
 10 Haziran’da Mexico City’de gerçek-
le�tirilen törende ödül, proje sunumunu da 
bizzat kendisi gerçekle�tiren �TO Ba�kan� 
Murat Yalç�nta�’a sunuldu. �TO’dan yap�-
lan aç�klamaya göre �TO Ba�kan� Yalç�nta� 

büyük ödülü kazanmalar�n� �öyle de�erlen-
dirdi: 
 “Dünya Odalar Kongresi, dünya 
odalar�n�n en önemli organizasyonu. Tüm 
Odalar iki y�lda bir biraraya gelerek hem 
bilgi ve tecrübelerini payla��yorlar, hem de 
yeni i�birliklerine imza at�yorlar. Dünya 
Odalar Kongresi’nin belki de en heyecanl� 
ve önemli faaliyeti ise ‘odalar yar��mas�.’ 
Odalar bu yar��maya en çok inand�klar�, 
en ba�ar�l� projelerini göndererek, en iyi 
olabilmek için yar���yorlar. Biz de bu y�l 
en çok gurur duydu�umuz projelerimiz-
den biri olan ÖZ�MEK ile ‘En �yi Sosyal 
Sorumluluk Kategorisi’ne ba�vurduk ve 
birinci olduk. Türkiye’ye birincilik ödülünü 
getirebilmi� olmaktan dolay� son derece 
gururluyuz.” 

�TO, sosyal sorumlulukta
dünyan�n en iyi odas�
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OST�M Mesleki E�itim 
Merkezi’nin Yenimahalle Be-
lediyesi, OS�AD ve Bat�kent 

K�z Meslek Lisesi i�birli�i ile haz�rla-
d��� ‘Organize Sanayi Bölgesi ��letme-
lerinde Çal��anlar�n Çocuklar�na Yöne-
lik Okul Öncesi E�itimi Program�’n�n 
aç�l��� Yenimahalle Belediye Ba�kan� 
Fethi Ya�ar, ORS�AD Ba�kan� Adnan 
Keskin, �l Milli E�itim Müdür Yard�m-
c�s� Sami Ku�, OST�M Mesleki E�itim 
Merkezi Müdürü Celalettin Erbay’�n 
kat�l�m�yla gerçekle�tirildi.
 Projeyle OST�M OSB s�n�rlar�nda 
çal��anlar�n çocuklar�na Bat�kent K�z 
Teknik ve Meslek Lisesi’nin Uygula-
mal� Anaokulunda ücretsiz okul öncesi 
e�itim f�rsat� sunulacak. Böylece hem 
okul öncesi ö�retmenli�i e�itimi alan 

ö�renciler bir uygulama aln�na kavu-
�urken, mevcut imkâns�zl�klar sebe-
biyle okul öncesi e�itimden uzak kalan 
sanayi i�çilerinin çocuklar� da bu çok 
önemli e�itime ücretsiz kavu�mu� ola-
caklar.
 Toplant�da ilk olarak söz alan OST�M 
Mesleki E�itim Merkezi Müdürü Cela-
lettin Erbay, e�itimin önemini �u söz-
lerle anlatt�:  Bir dü�ünürün dedi�i gibi 
e�er ülkemizin 100 y�l sonraki refah�n� 
ve geli�mi�li�ini dü�ünüyorsak e�itime 
önem vermekten ba�ka �ans�m�z yok-
tur. Okul öncesi e�itimin de ne kadar 
önemli oldu�unu art�k çok iyi biliyoruz 
ve bu sebeple bizler de 30 May�s 2011 
günü Bat�kent K�z Teknik ve Meslek 
Lisesinin Uygulamal� Anaokulunda 
e�imimizi ba�latm�� bulunuyoruz.  

 Projenin destekleyici kurumlar�ndan 
olan Yenimahalle Belediye Ba�ka-
n� Fethi Ya�ar da yapt��� konu�mada, 
göreve geldikleri günden itibaren böl-
gelerinde bulunan devlet okullar�na el-
lerinden geldi�i kadar, bütçe imkân� öl-
çüsünde katk� sa�lamaya çal��t�klar�n� 
söyledi. Ya�ar, e�itimin, sa�l���n, gü-
venli�in paral� olmas�na kar�� oldukla-
r�n�, devleti devlet yapan�n vatanda��na 
e�it e�itim, sa�l�k ve güvenlik hizmeti 

vermesi oldu�unu belirtti. E�itimin kal-
k�nmada da, refahta da altyap� oldu�u-
nun alt�n� çizen Ya�ar, gençler ne kadar 
do�ru e�itilirse, ülkenin gelece�inin 
de o kadar ayd�nl�k olaca��n� söyledi. 
Hede	 erinin Yenimahalle s�n�rlar�nda 
ya�ayan 1500 çocu�u anaokuluyla bu-
lu�turmak oldu�unu söyleyen Ya�ar, bu 
projeye destek olmalar�ndaki en önemli 
etkenin de okul öncesi e�itime verilen 
destek oldu�unu söyledi.  

Çal��ma Ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl��� �� Tefti� Kurulu 
Ba�kanl��� Ostim ve �vedik 

Organize Sanayi Bölgesi için ‘Alan 
Esasl� Denetim’ yapacak. Denetim 
projesi Ostim ve �vedik OSB yöneti-
cilerin de kat�ld��� toplant� ile tara	 ara 
tan�t�ld�.
 Ostim yönetim merkezinde düzenle-
nen toplant�da OSB’lerde uygulanacak 
‘Alan Esasl� Tefti�’ projesinin tan�t�-
m� yap�ld�. �� Tefti� Kurulu Ba�kan� 
Mehmet Tezel sunum önesi yapt��� 
konu�mada uygulanmakta olan risk 
esasl�, i�kolu ve sektör esasl� tefti�lere 
ek olarak bu y�l ilk kez  ‘alan esasl� 
tefti�’ hede	 ediklerini ve ilk uygula-
man�n Ostim ve �vedik’te hayata geçi-

rilece�ini söyledi.
 Ostim ve �vedik’te meydana gelen 
patlaman�n pe�inden olay yerinde ol-
duklar�n� ve süreci yak�ndan izledik-
lerini hat�rlatan Tezel, “Kurum olarak 
uzmalar�m�zla saha çal��mas� yapt�k. 
Yap�lan bu saha çal��mas� sonucunda 
buran�n bir pro� li aç��a ç�kar�ld�. Ç�-
kar�lan bu pro� l çerçevesinde bölgede 
nas�l bir denetim yaparsak etkin olur; 
bunu belirledik. Sonuçta biz insan� 
merkeze alan ve sosyal payda�lar� da 
olay�n içine çeken yöntem ve uygu-
lamalarla i� kazalar�n�n önlenmesini 
istiyoruz” dedi. 
 �� Tefti� Kurulu olarak s�n�rl� say�-
daki müfetti�le Türkiye çap�nda i� sa�-
l��� ve i� güvenli�i ile ilgili sorunlarla 

bo�u�tuklar�n� belirten Tezel, “Yasa 
bize �� Tefti� Kurulu yeterli say� ve ni-
telikte i� müfetti�i ile çal��ma hayat�n� 
denetler, diyor. Biz de yeterli say�ya 
ula�mak için bir hayli mesafe kaydet-
tik. Kurula, 460’�n üzerinde yeni genç 
müfetti� ald�k. Yapt���m�z hesaplama-
ya göre Türkiye’ye yetecek müfetti� 
say�m�z 3500 ki�i. Kadrosunu da al-
d�k, ancak personel al�m� zor ve üç y�l 
e�itim süreci olan bir i�. Önümüzdeki 
süreç içinde bu say�y� yakalamaya ça-
l��aca��z. Say�sal ve nitelik aç�s�ndan 
yeterli hale getirece�iz” diye konu�tu.
 Müfetti�lerin teknolojik ve bilim 
dünyas�ndaki taleplere, yenilenen 
mevzuatlara göre yeti�tirmek gerekti-
�inin bilincinde olduklar�n� kaydeden 
Tezel, �öyle devam etti:
 “Tüm bunlara ra�men her i� yerinin 
ba��na birer tane müfetti� koysan�z, 
yine de i� sa�l��� ve güvenli�i ile il-
gili ortak bilinç olu�mad���z takdirde 
bu kanayan yaram�z olan  i� kazalar�n� 
önlememiz mümkün de�il. �� kazas�n� 
tetikleyen pek çok husus var. Bunlarla 
ilgili devletin duyarl� olmas� gereken 
sahalar var, i�verenin duyarl� olmas� 
gereken sahalar var, i�çinin de duyarl� 
olmas� gereken sahalar var. ��veren-
lerin üzerine dü�en sorumluluklar iti-
bari ile i� sa�l���n�n olmazsa olmaz 
bir husus oldu�unu,  vazgeçilmez bir 
gereklilik oldu�unu bilerek i�yerinde 

izleyip, takip etmesi gerekir. Küçük 
kâr marjlar� dü�ünülerek ve insan� 
merkezden uzakla�t�ran dü�üncelerle 
olaylara yakla��ld���nda önü al�namaz 
baz� olaylar�n meydana gelmesi kaç�-
n�lmaz oluyor. �� kazalar�n�n vahim 
sonuçlar� vard�r ve ayn� zamanda y�p-
rat�c�d�r. Ortak bilinç olu�turarak Ba�-
kentin prestijli bölgeleri olan Ostim 
ve �vedik’in i� kazalar� ile an�lmas�n� 
ve y�pranmas�n� durdurmal�y�z. Gerek 
i�verenin, gerek i�çinin, gerekse o böl-
genin ad�n� kötüye ç�karan kazalardan 
kurtulmal�y�z. Kaza özellikle küçük 
ve orta boy i�letmeler için batmas� ile 
özde� bir olayd�r. Ait oldu�u bölge de 
lekeleniyor. ‘Ostim’ deyince patlama-
lar�n akla gelmesi ve soru i�aretlerinin 
olu�mas� bölgenin itibar�n� zedeliyor. 
�� sa�l��� ve güvenli�i konusunda ge-
rek OSB yönetimleri, gerekse burala-
ra ba�l� i�yerleri olarak ortak bilinci 
yakalamam�z laz�m. Yan�m�zdaki 
insanlar�n bizim insan�m�z oldu�unu 
dü�ünmeliyiz; onlar�n hayatlar�n�n 
son bulmamas�, burnunun kanamama-
s� için bu kültürü edinmeliyiz. Kamu 
kurumlar�, bölge yönetimi ve i�ve-
renler olarak ortak hareket etmeliyiz. 
Biz kurum olarak 75 senelik bilgi bi-
rikimimizi sizlere aktarmaya haz�r ol-
du�umuzu ifade ediyoruz. Allah bizi 
kazadan beladan uzak tutsun!”

OSB’de çal��anlar�n çocuklar�na e�itim deste�i

Ostim ve �vedik’e ‘alan esasl�’ tefti�

��OST�M Mesleki E�itim Merkezi OST�M Organize Sanayi 

Bölgesinde çal��anlar�n çocuklar�n�n okul öncesi e�itimden 

faydalanabilmeleri için önemli bir projeye imza atarak, 

ücretsiz e�itim projesini hayata geçirdi.

 Ostim ve �vedik için i� sa�l��� ve güvenli�i konusunda özel proje haz�rland�.  Organize Sanayi Bölgelerinde ilk kez ‘Alan 
Esasl� Tefti�’ projesinin hayata geçirilece�ini söyleyen �� Tefti� Kurulu Ba�kan� Mehmet Tezel, “Her i� yerinin ba��na 
birer tane müfetti� de koysan�z, i� sa�l��� ve güvenli�i ile ilgili ortak bilinç olu�turamad���z takdirde kanayan yara olan  
i� kazalar�n� önlememiz mümkün de�ildir” dedi.
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Bakanlar Kurulu’nun yeni yap�s� bu 
ay içinde Ba�bakan Erdo�an ta-
raf�ndan aç�klam��t�. Buna göre, 

ekonominin a��rl���n�n artaca�� yeni ka-
bine, Ba�bakan dahil 25 üyeden olu�acak. 
Milliyet’teki habere göre, yeni yap�da, 4 
ba�bakan yard�mc�l��� ve 20 tane icrac� ba-
kanl�k var. Yeni kurulacak ve revize edile-
cek bakanl�klar aras�nda ekonomiyle direkt 
ilgili olanlar �öyle:
 * Ekonomi Bakanl���: D�� ticaretten so-
rumlu bakanl���n yerini alan bu bakanl�k, 
d�� ticaret, yat�r�m te�vikleri, d�� ekonomik 
ili�kilerden sorumlu olacak.
 * G�da, Tar�m ve Hayvanc�l�k Bakanl���: 
Tar�m ve Köyi�leri Bakanl���’n�n görev-
lerinin yan� s�ra g�da üretimi ve güvenli�i, 
k�rsal kalk�nma gibi konulardan sorumlu 
olacak.
 * Gümrük ve Ticaret Bakanl���: Gümrük 
politikalar�n�n yan� s�ra, iç ticaret hizmetle-
rine ili�kin görevler yapacak.
 * Kalk�nma Bakanl���: Sektörel ve böl-
gesel geli�me plan� yapacak. Orta Vadeli 
Program� ve eylem planlar� haz�rlayacak. 
�ktisadi, sosyal ve kültürel politikalar�n be-
lirlenmesinde hükümete bu bakanl�k mü�a-
virlik yapacak. Güneydo�u Anadolu Proje-
si, Do�u Anadolu Projesi ve Konya Ovas� 

Projesi bu bakanl��a ba�l� olacak.
 * Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl���: 
Sanayi ve Ticaret Bakanl���’n�n görevleri-
ne ek olarak, bu bakanl�k bilim ve teknoloji 
politikalar�n� da takip edecek.

61.Hükümeti
bekleyen sorunlar

 Seçimde geri planda kalan ekonomi �im-
di yeniden gündemin üst s�ralar�na ç�kacak. 
Ba�ta cari aç�k olmak üzere sorunlar çözüm 
bekliyor.
 Seçimde propaganda dönemi boyunca 
geri plana at�lan ekonomideki sorunlar yeni 
hükümetin kurulmas�yla birlikte yeniden 
gündeme gelecek. Yeni hükümet devir tes-
lim gibi zaman kayb� ya�amadan ekono-
mi politikas�na e�ilebilecek. Ancak seçim 
sonras�na ertelenen birçok sorun için yeni 
ad�mlar gerekiyor. Ba�ta uluslararas� kredi 
derecelendirme kurulu�lar� olmak üzere eko-
nominin yumu�ak karn� olarak nitelendirilen 
cari aç�k, bir türlü frenlenemeyen ithalat ve 
girdi�i art�� trendiyle piyasay� endi�elendi-
ren en	 asyon en önemli sorunlar olarak öne 
ç�k�yor. 
 Küresel krizin en fazla tahribat yaratt��� 
i�sizlik de yeni hükümetin dertleri aras�nda. 

Eski Çal��ma Bakan� Ömer Dinçer bile te-
la� nin en erken 2012’de olabilece�ini hatta 
daha uzun sürebilece�ini dile getirmi�ti. Son 
aç�klanan �ubat verilerine göre i�sizlik yüzde 
11,5. 

2.9 milyon i�siz var

Kriz 1 milyon ekstra i�siz yaratt�. Ve Tür-
kiye ekonomisinin yüzde 5-6 büyümesi an-
cak 750 bin i�size i� yaratabiliyor. ��gücüne 
yeni kat�l�mlarla birlikte i�sizlik sorununun 
2015’ten önce çözülmesinin zor olmas� bek-
leniyor. 

Sert ini� tehlikesi
 

 Ekonomide a��r� �s�nma di�er bir sorun. 
Merkez Bankas� Ba�kan� Erdem Ba�ç� da 
“Gemi sa�lam ama deniz dalgal�, her an 
f�rt�na patlayabilir” uyar�s�nda bulunuyor. 
Ekonomi beklentilerin üstünde büyüyor. 
2010’da yüzde 8,9 ile Avrupa’n�n en h�zl� 
büyüyen ülkesi olan Türkiye’nin 2011’in ilk 
çeyre�inde de çift haneli büyüme rakamla-
r�na ula�mas� bekleniyor. Güçlü iç taleple 
beslenen bu büyümenin “sert ini�e” neden 
olabilece�i uyar�lar� yap�l�yor. 
 Nitekim Merkez Bankas� da ekonomideki 
�s�nmaya kar�� Kas�m 2010’dan beri çe�itli 
önlemler al�yor. Ancak henüz önlemlerin et-
kisinin tam görüldü�ünü söylemek mümkün 
de�il. Bunun için yeni hükümetin ba�ta ver-
gi düzenlemeleri olmak üzere �s�nmaya kar�� 
önlem almas� gerekiyor. �thalattaki h�zl� art�� 
da �s�nmay� artt�r�yor. �thalat geçen y�la göre 
yüzde 44-48 oran�nda art��lar gösteriyor. 
 Özellikle tüketim mal� ithalat� h�z kesmi-
yor. Bu hem içeride üreticiye hem de ihra-
catç�ya zarar veriyor. Türkiye’de sat�lan oto-
mobillerin üçte ikisi ithal haline geldi. D�� 
ticaret dengesi alarm veriyor. �thalat ilk çey-
rekte 77 milyar dolara ula�t�. Enerji faturas�-

n� azaltmak için planlanan nükleer santral ise 
kamuoyunda büyük tepki görüyor. 

Makro dengede
riskler büyüyor

 
 Makroekonomide en büyük s�k�nt� may�s-
ta ba��n� kald�ran en	 asyon. Yüzde 2,42 ar-
tarak beklentileri altüst ederek y�ll�kta yüzde 
7,17’ye ç�kt�. En	 asyondaki art�� trendi pi-
yasay� ürkütmeye yetti. En	 asyonun yüksel-
mesi faiz oranlar�nda bir de�i�ikli�i zorlaya-
bilir. Türkiye’nin krizden di�er ülkelere göre 
h�zl� toparlanmas�n� sa�layan iç talep en	 as-
yonu da tehdit ediyor. �ç talep ekonomide 
a��r� �s�nma olarak de�erlendirilerek yüksek 
büyümenin de motoru. �ç talep ithalat art���n� 
da besliyor. �thalat geçen y�la göre yüzde 44-
48 oran�nda art��lar gösteriyor. Ayr�ca hükü-
metin de vergi art��lar�yla devreye girmesi 
gerekebilir.  

Merkez, yeni
tedbir alacak m�?

 Bankac�l�k Türkiye ekonomisinin yumu-
�ak karn� olarak de�erlendirilen cari aç�k so-
rununda en büyük sorumlulardan biri olarak 
gösteriliyor. Y�l�n ilk çeyre�inde cari aç�k 22 
milyar dolara ula�t�. Merkez Bankas� bunun 
için bankalardaki kredi art���n� s�n�rland�rmak 
istiyor. Art���n yüzde 25’te kalmas�n� isteyen 
Merkez Bankas� Kas�m 2010’dan beri zorunlu 
kar��l�klar� artt�r�yor. Merkez Bankas� bu saye-
de piyasadan 50 milyar lira çekti ama henüz 
tedbirlerin kar��l��� al�namad�. Son para kurulu 
toplant�s�nda zorunlu kar��l�k oranlar�nda de-
�i�ik yapmas� beklenirken hiç bir de�i�iklik 
yapmayan Merkez Bankas� çözümü seçim 
sonuna erteledi. 

(Kaynak: Radikal Gazetesi)

Ekonomi yönetimine yeni model

Siyasilerden seçim öncesi Ostim ziyareti
 12 Haziran seçimleri öncesi siytasi parti yetkilileri KOB�’lere yönelik projelerini 

anlatmak ve s�k�nt�lar�n� dinlemek için Ostim OSB’yi ziyaret ettiler.
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Ba�bakan R.Tayyip Erdo�an’�n 
2023 Ankara vizyonu çerçeve-
sinde aç�klad��� projeler birçok 

farkl� alanda farkl� yank�lar uyand�rd�. 
Özellikle Ankara’n�n savunma sanayin-
de de bir ba�kent haline gelecek olmas�, 
sektörde etkin �ekilde çal��makta olan 
OST�M sanayicisini son derece heyecan-

land�rd�. 
 Konuyla ilgili bir aç�klama yapan OS-
T�M OSB Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 
Ayd�n, savunma sanayinde yap�lacak her 
türlü yat�r�m için Ankara’n�n çok do�ru 
bir adres oldu�unu söyledi. Bu sektördeki 
tüm ana oyuncular�n Ankara’da oldu�u-
nu söyleyen Ayd�n, Aselsan, TAI, FNSS, 

Havelsan ve Roketsan gibi ana sanayici-
lere alt tedarikçi olarak çal��an OST�M 
� rmalar�n�n da bu pastadan kendilerine 
dü�en pay� alacaklar�n� söyledi. 
 Ayd�n �öyle konu�tu: “Biz OST�M’de 
üretimimizi dünya çap�nda bir kalitede 
tutmaya çal���yoruz ve bölgemizin bu 
üretim kapasitesiyle gurur duyuyoruz. 
Savunma sanayi ana tedarikçilerinin 
Ankara’da olmas� nedeniyle onlara yan 
sanayi olarak hizmet ediyoruz. Ana sa-
nayi � rmalar� bizim � rmalar�m�za bir an-
lamda e�itmenlik de yap�yorlar. ��lerini 
nas�l yapmalar� gerekti�ini ö�retiyorlar. 
Kalite anlay��lar�n�n olu�mas�nda inan�l-
maz katk�lar� var. Bu sebeple OST�M’de 
büyük bir potansiyel olu�mu� durumda. 
Dolay�s�yla bu alanda at�lacak ad�mlar 
bizim için çok de�erli.”
 Ayd�n, savunma sanayinde uygulan-
makta olan, hükümetin de destekledi�i 
offset uygulamas�yla, yabanc� yat�r�m-
larda bile yerli üretimin desteklenmesini 
son derece önemsediklerini ve bu alanda 
at�lan ad�mlardan da memnun olduklar�n� 
sözlerine ekledi. Firmalar�n�n ihracatta 
da oldukça nemli ad�mlar att�klar�n� söy-
leyen Ayd�n, bu anlamda yerli � rmalar�n 
özgüvenlerinin de artt���na dikkat çekti.

 Firmalar�n� desteklemek için birçok ça-
l��ma yapt�klar�na da de�inen Ayd�n, �u 
anda en çok üzerinde durduklar� konunun 
kümelenme çal��malar� oldu�unu söyle-
di. Firmalar�n�n sürdürülebilir bir rekabet 
gücü yakalamas� için birlikte hareket et-
menin önemini kavrad�klar�n� söyleyen 
Ayd�n, kümelenme yap�lar�na üniversite-
leri ve kamu kurumlar�n� da dâhil ederek 
daha güçlü ve aktif olduklar�n� sözlerine 
ekledi.
 Seçim dönemlerinde her kurumda ol-
du�u gibi OST�M OSB’nin de çok sa-
y�da siyasetçiyi a��rlad���n� söyleyen 
Ayd�n siyasetçilerden beklentileri ko-
nusunda �unlar� söyledi:  “Seçim döne-
minde bölgemizin ziyaretçileri çok olur, 
fakat bizim için önemli olan KOB�’ler 
için, sanayiciler için kimin hangi planlara 
projelere sahip oldu�udur. Biz hükümet-
lere, partilere de�il projelere, çal��mala-
ra önem veririz. Bunun d���nda istikrar 
ortam� da çok önemlidir, sanayiciye gü-
ven verir. OST�M olarak �u anda iyi bir 
yükseli� gra� �i yakalam�� durumday�z, 
tezgâhlar�m�z, i�çilerimiz çal���yor.  Bu 
sebeple, bu istikrarl� gidi�in sürmesi bi-
zim için çok önemli. Bunu siyaset üstü 
olarak söylemem gerekiyor.” 

Ba�bakan R.Tayyip Erdo�an’�n 
2023 Ankara vizyonu çerçeve-
sinde aç�klad��� projeler birçok 

farkl� alanda farkl� yank�lar uyand�rd�. 
Özellikle Ankara’n�n savunma sanayin-
de de bir ba�kent haline gelecek olmas�, 

sektörde etkin �ekilde çal��makta olan 
OST�M sanayicisini son derece heye-
canland�rd�. 
 Konuyla ilgili bir aç�klama yapan 
OST�M OSB Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Orhan Ayd�n, savunma sanayinde yap�-

lacak her türlü yat�r�m için Ankara’n�n 
çok do�ru bir adres oldu�unu söyledi. 
Bu sektördeki tüm ana oyuncular�n 
Ankara’da oldu�unu söyleyen Ayd�n, 
Aselsan, TAI, FNSS, Havelsan ve Ro-
ketsan gibi ana sanayicilere alt tedarik-
çi olarak çal��an OST�M � rmalar�n�n 
da bu pastadan kendilerine dü�en pay� 
alacaklar�n� söyledi. 
 Ayd�n �öyle konu�tu: “Biz OST�M’de 
üretimimizi dünya çap�nda bir kalitede 
tutmaya çal���yoruz ve bölgemizin bu 
üretim kapasitesiyle gurur duyuyoruz. 
Savunma sanayi ana tedarikçilerinin 
Ankara’da olmas� nedeniyle onlara yan 

sanayi olarak hizmet 
ediyoruz. Ana sa-
nayi � rmalar� bizim 
� rmalar�m�za bir an-
lamda e�itmenlik de 
yap�yorlar. ��lerini 
nas�l yapmalar� ge-
rekti�ini ö�retiyorlar. 
Kalite anlay��lar�n�n 
olu�mas�nda inan�l-
maz katk�lar� var. Bu 
sebeple OST�M’de 
büyük bir potansiyel 
olu�mu� durumda. 
Dolay�s�yla bu alan-
da at�lacak ad�mlar 
bizim için çok de�er-
li.”
 Ayd�n, savunma 
sanayinde uygulan-
makta olan, hüküme-
tin de destekledi�i 
offset uygulamas�y-
la, yabanc� yat�r�m-

larda bile yerli üretimin desteklenme-
sini son derece önemsediklerini ve bu 
alanda at�lan ad�mlardan da memnun 
olduklar�n� sözlerine ekledi. Firmalar�-
n�n ihracatta da oldukça nemli ad�mlar 
att�klar�n� söyleyen Ayd�n, bu anlamda 
yerli � rmalar�n özgüvenlerinin de artt�-
��na dikkat çekti.
 Firmalar�n� desteklemek için birçok 
çal��ma yapt�klar�na da de�inen Ayd�n, 
�u anda en çok üzerinde durduklar� ko-
nunun kümelenme çal��malar� oldu�unu 
söyledi. Firmalar�n�n sürdürülebilir bir 
rekabet gücü yakalamas� için birlikte 
hareket etmenin önemini kavrad�klar�n� 
söyleyen Ayd�n, kümelenme yap�lar�na 
üniversiteleri ve kamu kurumlar�n� da 
dâhil ederek daha güçlü ve aktif olduk-
lar�n� sözlerine ekledi.
 Seçim dönemlerinde her kurumda 
oldu�u gibi OST�M OSB’nin de çok 
say�da siyasetçiyi a��rlad���n� söyleyen 
Ayd�n siyasetçilerden beklentileri ko-
nusunda �unlar� söyledi:  “Seçim döne-
minde bölgemizin ziyaretçileri çok olur, 
fakat bizim için önemli olan KOB�’ler 
için, sanayiciler için kimin hangi plan-
lara projelere sahip oldu�udur. Biz 
hükümetlere, partilere de�il projelere, 
çal��malara önem veririz. Bunun d���n-
da istikrar ortam� da çok önemlidir, sa-
nayiciye güven verir. OST�M olarak �u 
anda iyi bir yükseli� gra� �i yakalam�� 
durumday�z, tezgâhlar�m�z, i�çilerimiz 
çal���yor.  Bu sebeple, bu istikrarl� gi-
di�in sürmesi bizim için çok önemli. 
Bunu siyaset üstü olarak söylemem ge-
rekiyor.” 

OST�M Savunma Sanayi ile devle�ecek

THK Üniversitesi de sanayici oluyor!

 Ba�bakan Tayyip Erdo�an’�n Ankara için aç�klad��� projeler OST�M’i de heyecanland�rd�. OST�M OSB Ba�kan� 
Orhan Ayd�n, özellikle savunma sanayinde at�lacak ad�mlarda OST�M’e de çok i� dü�ece�ini söyledi.

 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ünsal Ban, üniversite sanayi i�birli�i konusunda 

Ostim’le birlikte çal��acaklar�n� söyledi. Bölgedeki 
Savunma ve Havac�l�k Kümelenmesi hakk�nda bilgi 

alan Prof. Ban, “Sadece ö�renci yeti�tiren de�il, ticari 
ürün üreten bir üniversite olmak istiyoruz” dedi.
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��Ostim OSB Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n, 

Ostim’in önümüzdeki döneme ili�kin hede� erini 

ortaya koydu. Ayd�n’a göre plânlanan projelerin tek 

bir ortak amac� var: Ostim’i özgün ürünler için sanayi 

ve bilimin bulu�ma noktas� haline getirmek.

Ostim Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 
Ayd�n, Ostim için planlad�klar� 

uzun vadeli hede	 eri kamuoyu ile pay-
la�t�. Ba�kan Ayd�n yapt��� aç�klamada 
�u anda kümelenme çal��malar�na odak-
land�klar�n� belirtti. 

 Bölgesel kalk�nma modeli olarak be-
nimsedikleri kümelenme çal��malar�n� 
önemsediklerini ve geli�tirmek için yo-
�un bir �ekilde çal��t�klar�n� söyleyen 

Ayd�n, bu çal��malarda en çok önem 
verdikleri aya��n da üniversiteler oldu-
�unu söyledi. Ostim’de ODTÜ’ye ait 
olan 50 bin metrekarelik bir arsa oldu-
�unu, burada medikal alan�nda bir tek-
nopark ve ara�t�rma merkezi yapmay� 
hede	 ediklerini söyleyen Ayd�n, medi-
kal küme � rmalar�n�n ve üniversitenin 
birlikte kuraca�� bu merkezden tüm 

 Türkiye ve dünyan�n ihtiyaçlar�na yö-
nelik üretimler yapaca��n� belirtti.

 Odakland�klar� di�er bir konun yeni-
lenebilir enerji oldu�unu söyleyen Ay-
d�n, bu alanda da, birçok üniversitenin 
ortak kat�l�m�yla hayata geçirilecek olan 
bir ‘ekopark’ ve ‘enerji teknopark�’ kur-
ma plânlar� oldu�unu söyledi. Ayd�n, 
“Medikalde ve savunmada oldu�u gibi 
bölgemizde enerji alan�nda da odak nok-
tas� olmay� hede	 iyoruz” dedi. Ayd�n 
ayr�ca, ODTÜ ile birlikte kurmu� olan 
Ostim ODTÜ Teknokent’i de savunma 

odakl� bir teknokent haline getirmek is-
tediklerini söyledi.

“OF�M, Ostim’in beyni olacak”

 �u anda in�aat� bitme a�amas�nda olan 
Ostim Finans ve �� Mekezi (OF�M) bi-
nas�n�n da Ostim’e çok �ey kataca��na 
inand�klar�n� söyleyen Ayd�n, bu mer-
kezle ilgili planlar�n� da �öyle anlatt�: 

 “Ostim Finans Merkezi binam�z�n 
baz� bölümlerini ODTÜ ile birlikte ta-
sar�m, mühendislik konular�n�n a��rl�kl� 
oldu�u bir tematik teknopark �eklin-
de faaliyete geçirmek istiyoruz. Bu da 
Ostim’i bir fabrika olarak kullanabilen 

tasar�m merkezi olacak. Yani yeni bir 
üretim merkezi kurmayacak, yeni tak�m-
tezgah almayacak ama Ostim’deki bütün 
tak�mlar�, tezgahlar� kullanacak, insan 
kaynaklar�n� planlayabilecek bir beyin 
merkezi olacak. Mühendislik ve tasar�m 
� rmalar�, endüstriyel tasar�mc�lar buraya 
gelecek; bu insanlar dünyan�n neresinde, 
nas�l bir � kri olursa olsun buraya gele-
cekler ve tasarlayacaklar. Ostim’deki 
5 bin � rma, �vedik’teki di�er � rmalar 
ve Ankara’daki di�er � rmalarla bera-
ber dünyada üretilmedik ürünleri bu-
rada tasarlay�p üretece�iz. Türkiye’nin 
yeni motorunu, yeni otomobilini, enerji 
santrallerini yapabiliyor hale getirece-
�iz kendimizi. OF�M’de Ostim’e katk� 
verebilecek � rmalar� öncelikli olarak 
de�erlendirmeye çal���yoruz. Bu yat�-
r�mla KOB�’leri katma de�erli üretimle 
bulu�turabilecek bir beyin olu�turmak 
istiyoruz.”

OST�M, KOB�’leri bilimle bulu�turacak

Türk toplumu genelde tecrübeye 
pek önem vermez. Tecrübeli 
insanlardan istifade etmeyi pek 

sevmez ve onlar�n de�erlendirmelerine, 
dü�üncelerine itibar etmez. Oysa insan 
kolay kolay yeti�miyor. Bir yazar�n 
dedi�i gibi; “ Tecrübe okulunda ö�renim 
ücreti yüksektir. Ama ak�ls�zlara bir 
�eyler ö�retebilen ba�ka bir okul da 
yoktur”. Gerçekten de öyledir. Ak�ll� 
insanlar ba�kalar�n�n tecrübelerinden 
istifade ederler. Ak�ls�z insanlar ise 
kendi tecrübelerinden. Tecrübe edilerek 
ö�renilmi� bilgiler, bedeli en a��r 
ödenmi� bilgilerdir. Yazar Cariyle “ 
Tecrübeler en iyi ö�retmenlerdir. Yaln�z 
okul masraflar� çok yüksektir” diyor. 
Yine ünlü bir dü�ünür olan �bsen “ 
Tecrübe bir gözlüktür. Onlar�n sayesinde 
ikinci defa daha iyi görürüz” diyerek 
tecrübenin önemini güzelce vurguluyor.

Tecrübe Nedir?

    �nsanlar ya�amlar� boyunca üç 
tünelden geçer. Geçmi� zaman, 
�imdiki zaman ve gelecek zaman 
tüneli. Geçmi�inde yapt�klar� ve 
ya�ad�klar�, alg�lad�klar�, ba�ar�lar� 
veya ba�ar�s�zl�klar� �imdiki zaman 
noktas�nda ANI konumuna gelir. 
�imdiki zamanda yapt�klar� ise insan�n 
gelecek zaman dilimindeki durumunu, 
konumunu �ekillendirir. Biz geçmi� 
zamandan ba�layan ve �imdiki zamanda 
noktalanan birikimlerimizin tamam�na 
TECRÜBE diyoruz. DENEY�M diyoruz. 
Ya�ad���m�z her tecrübenin bir yap�s� 
vard�r. Bizde olumlu veya olumsuz etkisi 
kalm��t�r. Bu yap�, bu etki bize güç, 

ba�ar�, çal��ma, ili�ki ve sevgi noktas�nda 
rehber olur. Bu rehberi do�ru okumak 
TECRÜBELER den istifade etmek ve 
ba�kalar�na bu tecrübelerimizi aktarmak, 
payla�mak durumunday�z. �nsano�lu, 
tecrübeli insanlar�n tecrübelerinden 
istifade etmeli ve hayat yolculu�unda 
kazalarla kar��la�mamal�d�r diyoruz. Bu 
yüzden Ç�N’ de tecrübeli, aksaçl� bir 
akil adam öldü�ünde “ Bir kütüphane 
daha yand�” derlermi�. Kütüphaneler 
yanmadan onlar�n �����ndan 
yararlanmak gerekir.

Tecrübe Üzerine Özlü Sözler

Herkes mesle�inde ve hayat�nda  �
birçok karanl�k yoldan geçmek 
mecburiyetindedir. Ancak bu yollar� 
elinde bir ���k olmadan geçmeye 
çal��maktansa, ba�kalar�n�n tecrübe 
me�alelerinden istifade ederek 
yürümek daha kolay ve daha karl� 
de�imlidir? Cohn Wanamaker ( 
��adam� )

Denemedi�in bir kimse ile yol  �
arkada�� olma. Görmü� oldu�unla 
duymu� oldu�un �ey aras�nda bir 
fark gözet. Nas�r-� Hüsrev

Yeni süpürge iyi süpürür, ama  �
kö�eleri bilen de eskisidir. �rlanda 
Atasözü

�nsanlar tecrübeleri kadar bilge  �
de�ildir, tecrübe kapasiteleri kadar 
bilgedir. George Bernard Shaw

E�itimdeki temel zorluk, fikirlerden  �
tecrübe ç�karmakt�r. George 
Santayana

velisaritoprak@
gm

ail.comVeli SARITOPRAK

Tecrübe
Üzerine

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde 
düzenlenen birinci a�ama ödül töre-
nine, Savunma Sanayi Müste�arl��� 

Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Ba�kan� 
Zübeyde Ça�layan, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Acar, Türk Telekom Ar-Ge Direktö-
rü Enis Erkel, INTEL Kurumsal �li�kiler Mü-
dürü Melih Gezer, OST�M Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Orhan Ayd�n, Elginkan Vakf� Mü-
dürü �lhan Üttü ile çok say�da davetli kat�ld�.
 Savunma Sanayi Müste�arl��� Ar-Ge ve 
Teknoloji Yönetimi Daire Ba�kan� Zübeyde 
Ça�layan, törende yapa�� konu�mada, müs-
te�arl�k olarak 2005 y�l�ndan beri yar��maya 
desteklerinin devam etti�ini belirtti. Yar��-
maya kat�l�m�n artmas�ndan memnuniyet 
duyduklar�n� vurgulayan Ça�layan, müste-
�arl���n son y�llarda be-
nimsedi�i politikalar�yla 
yurt içi geli�tirme proje-
lerine öncelik verdi�ini 
ve �u anda özgün tasa-
r�mlar yapt���n� anlatt�. 
Ça�layan, bundan son-
raki a�amada da gerek 
sanayi, gerek teknoloji 
alan�nda derinle�me ve 
tabana yayma stratejik 
amaçlar�n� güdecekle-
rini vurgulayarak, giri-
�imcili�e ve yeni geli�-
melere ihtiyaç oldu�unu 
söyledi. 
 OST�M OSB Yöne-

tim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n da, ODTÜ 
ile birçok proje yürüttüklerini fakat kendile-
rini en heyecanland�ran projenin bu yar��ma 
oldu�unu söyledi. Bölgelerinde genellikle 
geleneksel üretim yapan küçük ölçekli � r-
malar bulundu�unu söyleyen Ayd�n, bura-
dan bölgelerinde katma de�eri daha yüksek 
ürünler üretilmesine yard�mc� olacak projeler 
ç�kmas�n� da umduklar�n� sözlerine ekledi. 
 ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar da, 
yar��man�n 2005 y�l�nda ba�lad���n� ve büyü-
yerek devam etti�ini belirtti. Prof. Dr. Acar, 
uygulaman�n birçok kuruma örnek oldu�unu 
ve benzer programlar�n ba�lad���n� belirterek, 
ayr�ca yar��ma süresince seçilen projelerden 
de ba�ar�l�, gurur duyulacak � rmalar ç�kt���n� 
kaydetti.  

Yeni � kirler ödüllendi
 ODTÜ ve ODTÜ Teknokent i�birli�iyle bu y�l yedincisi 

düzenlenen 'Yeni Fikirler Yeni ��ler Yar��mas�'n�n birinci 
a�amas�n� geçen gruplara ödülleri verildi.
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Ostim Vakf� Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Yavuz Motor Firmas�n�n sahibi 
sanayici Doç. Dr. Sedat Çelikdo�an, 

Türkiye’de kurulacak metro ve rayl� ta��t 
sistemlerinde Savunma Sanayinin ba�ar� ile 
uygulad��� “Offset” yöntemi ile KOB�’lerin 
devreye sokularak, yerli imalât pay�n�n artt�-
r�lmas�n� istedi.

 Önceki hükümetler döneminde Ba�ba-
kanl�k dan��manl��� ve üst düzey bürokrat 
olarak yerli sanayinin geli�mesine yönelik 
çe�itli görevler yapan Doç. Çelikdo�an, ülke 
ekonomisinin ç�karlar� ve istihdam aç�s�ndan 
Türkiye’deki metro sistemlerinin yap�m�n-
da Organize Sanayi Bölgelerinin devreye 
sokulmas� konusunda ilgili bakanl�klara ve 
yerel yöneticilere ça�r�da bulundu. 

 �stanbul, Ankara, �zmir’de tüm metrolar� 
yabanc�lar�n kurdu�unu hat�rlatan Çelikdo-
�an, “Örne�in Ankara metrosuna bizim bil-
di�imiz kadar�yla 2 milyar dolar harcanm��-
t�r. Bu metrolar� yapan � rmalar ülkelerinde 
bu ihaleyi ald�klar�n� büyük bir sevinçle 
müjdelerler, ülkelerine i� imkân� sa�lad�k-
lar�n� duyururlar. Bu onlar için bir i� kap�s� 
olmu�tur, i�sizli�e bir çare olmu�tur. Bizim 
taraf�m�za gelinde bizim man�etlerimizde ise 
ihale yapt�k, yak�nda aç�l�� yapaca��z derler 
ve bunu seçimlerde de bir oy potansiyeli ola-
rak kullan�rlar. Böyle olunca da biz bu hu-
suslarda bir �ey yapamad�k” diye konu�tu. 

Ankara Metrosu için 
ça�r� yapan olmad�

 Bu Haziran ay�nda Ankara Metrosu-
nun K�z�lay – Çayyolu, Bat�kent – Sincan, 
Tando�an – Keçiören hatlar�n�n ihale edi-
lece�ini belirten Çelikdo�an, “Bu hatla-
r�n in�aatlar� biteli 5 sene oldu. Milyarlar 
harcad�k, bizim Türk � rmalar�na ‘gelin bu 
hatlar� yapaca��m, siz yap�n, sizden alal�m’ 
diyen olmad�”  diyerek sitemde bulundu. 

Doç.Çelikdo�an �öyle dedi:

 “Burada belediyelerle beraber hükü-
metlerin de bak���n�n de�i�mesi gerekiyor. 
�u anda metro konusunda Ula�t�rma Ba-
kanl��� yetkili. Dolay�s�yla mesajlar�m�z� 
Ula�t�rma Bakanl���’na iletmeliyiz. Me-
sela Ankara metrosunda %70 offset ver-
sinler, göreceksiniz OST�M’in geli�mesi 
ikiye katlanacakt�r. Milyar dolarlar burada 
kalacakt�r. �stihdam oran� birden de�i�e-
cektir.”

Siyasiler meseleyi göremiyor

 Siyasilerin bu meseleyi bir türlü göre-
mediklerini ve gerekli tedbirleri almad�k-
lar�n� kaydeden Çelikdo�an, onlarda ‘yurt 
d���ndan alay�m, kaliteli olsun, çok çabuk 
tamamlayay�m, seçimlerde oy alay�m’ dü-
�üncesinin hakim oldu�unu ileri sürdü.

 Çelikdo�an devamla, “Ama bat�da be-
lediye ba�kanlar� ve hükümet görevlileri 
böyle yapm�yorlar. Can al�c� noktay� söy-
lüyorum. Bunlar ihtiyaçlar�n� birkaç sene 
evvel belirlerler. Mesela Ankara- Sincan- 
Bat�kent hatt�, veya Keçiören-Tando�an 
hatt� ile ilgili ihtiyaçlar�n� 5 sene evvel 
belirlemi�se gelir kendi � rmalar�n� ça��r�r. 
Mesela Münih’e gidin önceden bunlar� be-
lirledi�i zaman � rmalar�n� ça��r�r; ‘benim 
�öyle bir projem var, haz�rl���n�z� yap�n ne 
zaman haz�r olursunuz’ diye sorar. Onlar 
da hangi tarihte haz�r olabileceklerini söy-
lerler, ihale tarihi o �ekilde belirlenir” diye 
konu�tu.

OST�M metro i�ine haz�r

 Ostim’in bu alanda verilecek i�lere sa-
nayileri, organizasyonlar� ve imalat gücü 
ile, geçmi�te metro alan�nda yapt��� refe-
rans çal��malar� ile haz�r oldu�unu vur-

gulayan Çelikdo�an �unlar� söyledi:

 “OST�M’in haz�rl��� zaten var. Biz 
1998-2000 y�llar�nda bu konuyla ilgi-
li Ankaray sistemiyle metro sistemiyle 
çal��t�k ve onlar�n 80 kalem yedek par-
ças�n� yapt�k. Bunlar önemli kalemler. 
Ayr�ca o s�rada Ankara metrosunda 3’lü 
bir vagon hasarl� idi. ‘Bunlar� tamir ede-
bilir misiniz’ dediler, ettik. Vagonlar� al-
d�k, tamamen düzelttik ve hatta koyduk. 
Bunlar halâ çal��maktad�r. Ve onlara 
hem komple arac� yapabilece�imizi hem 
de parçalar� yapabilece�imizi gösterdik 
ve ihalelerine girip çok i�lerini yapt�k.”

��sizler ihaleyi alan 
ülkelere gönderilsin!

 �stihdam� çözmek için yerli üretime 
yönelik karar verilmesi gerekti�ini, yö-
netici ve siyasilerin yüzlerini Türkiye’ye 
dönmek zorunda oduklar�n� ve bat�n�n 
pe�inde gitmemeleri gerekti�i uyar�s�nda 
bulunan Çelikdo�an, “Meslek edindirme 
kurslar�yla, e�itimlerle istihdam� çöz 

ememezsiniz. Siz elinizdeki i�i d��ar� ve-

riyorsunuz. Ona i� açmad�ktan sonra is-

tedi�iniz kadar e�itim verin. Muhakkak 

e�itim faydal�d�r ama i� sahas�n� d��ar� 

kapt�r�rsan�z, bunlar e�itimli bo� gezen 

insanlar olacakt�r. Bu sebeple hükümet 

politikalar� ve belediye ba�kanlar�n�n 

� kirlerinin de�i�mesine ihtiyaç vard�r” 

dedi. 

Doç. Çelikdo�an aç�klamas�n� �öyle ta-

mamlad�:

 “Ben Türkiye’nin yapabilece�i bir 

i�in d��ar�ya gitmesine ve burada i�siz-

li�in artmas�na, i�sizli�e çare olacak bir 

f�rsat�n elden kaçmas�na üzüldü�üm için 

heyecanlan�yorum. Kendi yapabilece�i-

miz i�i d��ar�ya veriyoruz. E�er offset de 

yapmamakta �srarl�ysa yöneticilerimiz, 

onlara sesleniyorum; bari buradaki i�siz-

leri de bizden ihale alan yabanc� ülkele-

re, �ngiltere’ye, Almanya’ya, Fransa’ya 

gönderin de onlar da i� sahibi olsunlar.”

Ankaral� Sanayici Soruyor:
“Metro’yu neden biz yapm�yoruz?”

“Ben �stanbul Teknik Üniversitesi’ni 
Yüksek Makine Mühendisi olarak bitir-
dikten sonra otomotiv ve motor konu-
sunda doktora ve doçentlik çal��malar� 
yapt�m. Daha sonra ekibimizle Türk 
Motor Sanayi ve Ticaret A.�. ad�yla 
TÜMOSAN �irketini kurduk. Bu �irke-
tin ba�kanl���n� yapt�m ve bu amaçla da 
Türkiye’de yap�lamayan motor dizayn ve 
üretimini gerçekle�tirdik. Bu vesileyle bu-
gün Konya’da çal��an bir motor fabrikas� 
vard�r. Bu fabrika traktör motorlar� imal 
etmektedir. Ayr�ca bir de traktör fabrikas� 
var, bu da TÜMOSAN ismiyle üretimi-
ni sürdürmektedir. Yine Aksaray’da, �u 
anda Mercedes Kamyonlar�n�n yap�ld��� 
yerde TÜMOSAN olarak Mercedes kam-
yon motorlar�n� ürettik. 2500 tane motor 
üretip kamyonlar�na takt�k. Ancak daha 
sonra, Rahmetli Özal hükümeti zaman�n-
da bu tesis Mercedes’e verildi ama Mer-
cedes burada kamyon üretimine ba�lad�k-
tan sonra motor üretimini durdurdu. Daha 
sonra siyasi bir kararla buradan ayr�ld�k 
ve Türkiye’nin ilk ve tek rulman fabrikas� 
olan Ortado�u Rulman Sanayi k�sa ad�yla 
ORS � rmas�n� kurduk ve oran�n kurucu 
genel müdürlü�ünü yapt�m. Bu fabrika 
halen y�ll�k 100 milyon adedin üzerinde 
üretim yapmakta ve 2 binden fazla ki�i 
çal��maktad�r. Devlette 1996 – 1997 y�l-
lar� aras�nda Ba�bakan Ba�dan��manl��� 
yapt�m. Burada tüm hede	 erimiz bütün 
sektörlerde Türkiye’nin teknolojisini ve 
buna ba�l� olarak sanayisini geli�tirmekti. 
Bu çerçevede farkl� sektörlerin gelece�e 
dönük planlamalar�yla ilgili çal��ma-
lar yapt�k. Bütün amaç teknolojide bat� 
dünyas�n� yakalamakt�. Bu esnada da 
belediyelerin kullanm�� oldu�u birçok 
ithal ekipmanlar� yerli yapmak amac�yla 
belediye teknik hizmetler derne�ini kur-

duk. Büyük�ehir belediye ba�kanlar�n�n 
hemen hepsi de bize üye oldu. Ben de bu 
derne�in ba�kanl���n� yapt�m. Bu esnada 
da rayl� ta��t sistemlerinin yerli üretilmesi 
için proje çal��malar� yapt�k, konferanslar 
düzenledik. Ba�bakanl�ktaki bu görevim-
de teknoloji çal��malar�n�n içine demir-
yollar�n� da alm��t�k. Bu süre içerisinde 
ba�bakanl�kta haz�rlad���m�z 10 milyon 
dolarl�k fonu, OST�M sanayicileri bir ara-
ya gelerek metro sistemleri üretimine gir-
mesi için destek olarak ç�kard�k. Bu proje 
ile birlikte zirai ilaçlama uça�� tasar�m� 
ve üretimi projesini ba�latt�k ve k�sa bir 
süre sonunda uçak TA� tesislerinde üretil-
di ve test uçu�lar�n� ba�ar�yla tamamlad�. 
Türkiye’nin havadan ilaçlamay� yasak-
lamas� ve 28 �ubat sürecinin ba�lamas� 
dolay�s�yla projeler geli�emedi. Ba�ba-
kanl�ktaki görevim esnas�nda, D8 Platfor-
munun kurulmas� konusunda aktif görev 
ald�k. Bu çal��malardan biri de bütün 
�slam ülkelerindeki metro sistemlerinin 
mü�tereken kurulmas� çal��malar� oldu.”

Doç. Dr. Sedat Çelikdo�an kimdir?

 Ostim Vakf� Yöneticisi 
ve Sanayici Doç. Dr. 

Sedat Çelikdo�an ilgili 
bakanl�klar� ve yerel 

yöneticileri önümüzdeki 
süreçte devam edecek 

metro in�aatlar�nda yerli 
imalât pay�n� art�rmak 

için önlem almaya 
ça��rd�. Çelikdo�an, 

metro sistemleri için 
“Ostim haz�r” mesaj� 

verdi.

Doç. Dr. Sedat ÇEL�KDO�ANDoç. Dr. Sedat ÇEL�KDO�AN
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OSB-ORS�AD; sanayiciler için elele

Ostim Organize Sanayi Böl-
gesi Sanayici ��adam� Ve 
Yöneticileri Derne�i (OR-

S�AD) 12. Ola�an genel kurulunu 
dernek binas�nda gerçekle�tirdi. 
Genel Kurulun Divan Ba�kanl���-
n� Ostim Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Orhan Ayd�n yaparken, Ostim Yö-
netim Kurulu Ba�kan Yard�mc�s�  
S�tk� Öztuna ve Ostim Koordinatö-
rü Bünyamin Kandazo�lu da divan 
heyetine seçildi.

 Ostim ve �vedik bölgesindeki sa-
nayici ve i�adamlar�n�n üye olduk-
lar� ORS�AD, sanayiciler aras�nda 
ve Ankara’daki etkinli�ini art�r�yor. 
Dernek Ba�kan� Özcan Ülgener ge-
nel kurulda yapt��� konu�mada der-
ne�in 2010 y�l�nda gerçekle�tirdi�i 
seminer, toplant�, fuar ve i� gezisi, 
kurum kurulu� ziyaretleri, bas�n ve 
halkla ili�kiler çal��malar� ile Ostim 

OSB ile i�birliklerine ili�kin bilgiler 
verdi. Ülgener, geride b�rak�lan ça-
l��ma döneminde “Organize Sanayi 
Bölgesi Sanayici ��adam� ve Yöne-
ticileri Küçük Sanayi Sitesi Yap� 
Kooperatifi” kurulu�unu tamamla-
d�klar�n�, önümüzdeki çal��ma tak-
viminde kooperatif çal��malar�na 
h�z vereceklerini söyledi.

 Ba�kan Ülgener, her y�l Ramazan 
ay�nda düzenledikleri geleneksel 
iftar yeme�inin bir sembol haline 
geldi�ini de belirterek, “Her kesi-
mi bir araya getiren geleneksel iftar 
program�yla derne�imiz hem için-
de bulunulan ay�n hakk�n� ifa etme 
bilincini üstlenmi� hem de sosyal 
sorumluluk alan�ndaki ad�mlar�n 
art�r�lmas� ad�na ciddi mesajlar ver-
meyi amaçlam��t�r. Bu alanda ya-
p�lan çal��malar�n önemli bir yönü 
de devlet ricali ile yeti�tirme yurt-

lar�nda kalan kimsesiz çocuklar� ve 
huzurevlerindeki ya�l�lar� bir araya 
getirmek olmu�tur” diye konu�tu.

Ad�n: “ORS�AD çözüm

orta��m�z”

 Divan Ba�kan� Ayd�n da, si-
vil toplum kurulu�lar�n�n önemini 
vurgularken, ORS�AD’�n OSB ile 
kolkola ve özellikle patlamalardan 
sonra dost kurulu� tavr� ile kendini 
kan�tlad���n� söyledi. Ayd�n, “Os-
tim OSB olarak gerek bölgemiz 
için, gerekse ülkemiz için birçok 
projemiz var. Bu projelerimiz bizi 
kamuoyunda güçlü k�l�yor. Ostimli 
sanayicilerimizin ve buradaki sivil 
toplum örgütlerinin gücü ile bu tür 
i�lere soyunuyoruz. Projeleri bir-
likte takip edece�iz, birlikte omuz 
verece�iz. OSB olarak ORS�AD’a 
her türlü katk�y� ve deste�i vermeye 
haz�r�z” diye konu�tu. 

 Kurula konuk olarak kat�lan Os-
tim OSB Müdürü Adem Ar�c� da 
söz alarak derne�in Organize Sana-
yi Bölgesi’nin ya�anan güncel olay-
larda adeta gözü kula�� ve sesi oldu-
�unu belirterek, ORS�AD’�n Ostim 
için ta��d��� önemi vurgulad�.

“ORS�AD 2011’de

daha etkin olacak”

 Dernek yönetimi yeni çal��ma 
dönemi raporunu da sundu. Raporda 
“sanayi ve ticaret hayat�m�zda; bir-
lik ve beraberlik içerisinde yapabi-
lece�imizin en iyisini yapabilmek, 
yard�mla�ma ve dayan��ma içinde 
çal��an�m�za, bölgemize ve milleti-
mize fayda üretmek azim ve gayre-
tindeyiz” denildi.

 ORS�AD yeni çal��ma dönemin-
de özetle hizmet binas�n�n düzen-
lenmesi, üye potansiyelinin geni�-
letilmesi, sivil toplum örgütleri ile 
i�birlikleri, e�itim ve seminer ça-
l��malar�, üyeler aras� kayna�may� 
sa�layacak etkiniler, ihale bilgilen-
dirme çal��mas�, bas�n yay�n, mes-
leki sorunlar�n takibi ve derne�in 
veb sayfas�n�n etkinle�tirilmesi gibi 
faaliyetlerde bulunacak.
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Çankaya Üniversitesi, Ostim OSB 
ile i�birli�i kapsam�nda bölge 
KOB�’lerine ücretsiz projeler ha-

z�rl�yor. Bu kapsamda gerçekle�tirilen 2011 
y�l� son s�n�f bitirme projeleri Ostim’de 
yap�lan toplant�larla tan�t�ld�. Toplant�lara 
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ziya Burhanettin Güvenç, Ostim OSB Yö-
netim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n, ö�re-
tim üyeleri ve � rma temsilcileri kat�ld�.  
 Toplant�da söz alan Çankaya Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Z.Burhanettin Gü-
venç, üniversitede okuyan tüm ö�rencile-
rin sahaya inmesini istediklerini belirterek, 
“Biz son s�n�fta bulunan ve mezun olmak 
isteyen 700 ö�rencimizin 700’ünü de sa-
haya inmeden mezun etmek istemiyoruz. 
Buna hukukçular da dâhil” diye konu�tu. 
Güvenç, Ankara’da yüzlerce KOB�’nin bu 
çal��malara ihtiyac� oldu�unu, OST�M’de 
� lizlenen çal��man�n di�er bölgelere de 
yay�lmas�n� temenni etti�ini belirterek, 
“Umuyorum ba�ka üniversiteler de saha-
ya inerek, ülkemizin kalk�nmas�na katk�da 
bulunacaklard�r” dedi.  

Projeler mezuniyet ko�ulu

 Mühendislik Fakültesi Dekan� Prof. Dr. 
Levent Kandiller de, 2007 y�l�ndan beri 
OST�M’li KOB�’lere proje ürettiklerini 
belirtirken, projelerin ö�renciler için me-
zuniyet ko�ulu oldu�unu söyledi.  
 Çankaya Üniversiteli ö�renciler böl-
gedeki Hidromek, Özkanlar, Göçmaksan, 
Pimaks, Mikromak, Elfa, Genpower, Tek-

nikon, Birlik Makina, Karba ve Hidroan 
� rmalar� için haz�rlad�klar� projelerle, � r-
malar�n   sorunlar�na pratik çözümler geti-
riyor. 
 Prof. Kandiller,“Biz bu � rmalar� ö�-
rendikçe onlara ortak reçete yaz�yoruz ve 
bunun deste�ini devletten ve AB’den ala-
rak gerçekle�tirmeye çal���yoruz. Projeleri 
tasnif edersek öncelikle üretim planlama, 
birim maliyetleri bulma, yerle�im plan�n-
daki eksikleri giderme, yeni fabrika ya da 
atölye kurmadaki makinelerin yerle�imi, 
kaç ki�i olacak, insan gücü ne olacak, bun-
lar�n hesaplanmas� gibi konular� içeriyor” 
dedi. 

Kandiller: S�rçal� 
kö�kümüzden ç�kt�k

 Ostim’de yap�lan ö�renci projeleri su-
numunda görü�lerini ald���m�z Çankaya 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi De-
kan� Kandiller, 2007’de OST�M yönetimi 
ile protokol yapt�klar�n�, o günden beri 
OST�M’in içinde olduklar�n� ve dört y�ld�r 
i� ve �n�aat Makineleri Kümelenmesin-
deki � rmalara bu tip projeler yapt�klar�n� 
söyledi. Sanayicilere yönelik çal��malar� 
için “S�rçal� kö�kümüzden ç�kt�k” tabirini 
kulland�. 

KOB�’lere reçete yaz�yorlar

 Bu projeler k�sa vadede i�letmelerin 
verimliliklerini art�r�c� projeler. Onlar� iyi-
le�tirici ve daha fazla kâr yapar hale ge-
tirici, küçük yaraya merhem sürücü faali-

yetler. Bu faaliyetler 9 ay sürüyor. Mezun 
olmak üzere olan mühendis adaylar�ndan 
4’er ki�ilik tak�mlar kuruyoruz. Ba�lar�na 
iki ö�retim üyesi veriyoruz. Bir asistan 
deste�i ile 7 ki�ilik bu tak�m � rma yetkili-
leri ile birlikte 9 ay boyunca bir projeyi ele 
al�yorlar. 

“Rafta kalacak 
proje istemiyoruz”

 Mezun olmak için ko�ul olan projenin 
i�letmede uygulanmas� gerekiyor. Biz raf-
ta kalan projeler istemiyoruz; bizzat uygu-
lamaya al�nan projeler istiyoruz. 2007 y�-
l�nda 11 proje yapm��t�k, 2008 y�l�nda 22 
proje yapt�k, ertesi sene 33’ü bitirdik, bu 
y�l k�smet olursa 44’e tamaml�yoruz. Bu 
projelerle fakültemizdeki bütün bölümler 
i�letmelere katk� ve destekte bulunuyorlar. 
Bunun için herhangi bir bedel istemiyoruz. 
��letmelerimizden sadece ö�rencilerimize 
sahip ç�kmalar�n� bekliyoruz. Onlar da sa-
�olsunlar, ö�rencilerimizi kendi karde�leri 
gibi kollad�lar, sahip ç�kt�lar, yemeklerini 
verdiler. Veri verdiler, o� s sa�lad�lar, hep-
sine te�ekkür ediyoruz. �lk ba�ta da OS-
T�M Yönetim Kurulu Ba�kan�m�z Say�n 
Orhan Ayd�n’a te�ekkürlerimizi sunmak 
istiyoruz. Bunlar hep onun ileri görü�lülü-
�ü ve organizasyon yetene�i alt�nda oldu. 

“Proje faaliyetinden üç 
kesim de kazan�yor”

 Biz bu faaliyetlere devam etmek istiyo-
ruz. Bunda üç kesim kazan�yor; i�letmeler 
bir derdini paras�z çözüyorlar, ö�renciler 
mezun olmadan önce deneyim kazan�yor-
lar, bizim ö�retim ve e�itim kadromuz da 
bu sektörü ve i�letmeleri ö�reniyor. Sektör 
için, kümeler için daha büyük boyutlu pro-
jeler haz�rl�yorlar,  örnek olarak milyon 
dolar ve milyon euro birimleri ile ölçtü-
�ümüz ve ald���m�z destekleri verebiliriz. 
Biz bu � rmalar� ö�rendikçe onlara ortak 
reçete yaz�yoruz ve bunun deste�ini dev-
letten ve AB’den alarak gerçekle�tirmeye 
çal��t�k.  Projeleri tasnif edersek öncelikle 
üretim planlama, birim maliyetleri bulma, 
yerle�im plan�ndaki eksikleri giderme, 
yeni fabrika ya da atölye kurmadaki ma-
kinelerin yerle�imi, kaç ki�i olacak, insan 
gücü ne olacak, bunlar�n hesaplanmas�. 
Yeni ürün tasarlama geli�tirme projeleri 
olarak sayabiliriz. ��letmelerin yaz�l�mla-
r�n� gerçekle�tiriyoruz. �leride kurulacak 

ya da kurulmakta olan bölümlerimizle 
yeni ürün ve süreç tasarlamada etkinli�i-
miz daha da artacakt�r. 

“Sanayicilerle art�k 
karde� olduk”

 Sanayici ba�ta bizi bir seyyar sat�c� 
gibi kar��lad�. Merhaba deyip girdik, çay�-
n� içtik. Sanayicinin a�z� dan��manlardan 
üniversitelerden çok yanm��. Ama biz i� 
ç�kard�kça y�llar içinde bize bak��� de�i�ti. 
Art�k her türlü sosyal ortamlar�na bizi ça-
��r�yorlar. Yeni yat�r�m yapacaklar� zaman 
görü� al�yorlar.  �lk ba�larda yabanc� idik, 
�imdi onlar�n birer karde�leri olduk. Tav�r-
lar� i� yapt�kça de�i�ti. 

“S�rçal� kö�kümüzden ç�kt�k”

 Tipik bir üniversite sanayi i�birli�i 
de�il. Üniversite sanayi i�birli�i asl�nda 
çokça kullan�lan ama hiçbir zaman gerçek-
le�meyen bir tabirdir. Bizim yakla��m�m�z 
farkl� oldu. Biz üniversite taraf� olarak 
sanayinin içinde ya�amay� planlad�k ve 
aylarca kendimize güvenirli�i artt�r�c� bir-
tak�m faaliyetlerde bulunduk. Biz sanayi-
cinin derdini anlamaya çal��t�k, sanayiciyi 
üniversiteye çekmeye çal��t�k, sanayiciyi 
bilimsel dü�ünce, bilimsel planlama ve 
projelerle onlara neler katabilece�imizi 
katma de�erlerinin ne olaca��n�, temel 
olarak yeti�mi� insan gücüne olan inanc� 
tesis etmekle çok u�ra�t�k. �nand�rd�kça da 
ba�ar�lar kendili�inden gelmeye ba�lad�. 
Ama bu biraz tek yönlü oldu, üniversite 
olarak biz s�rçal� kö�kümüzden ayr�ld�k. 
��in zorunu seçtik, elimizi ya�a, aya��m�z� 
çamura soktuk. Bir Ankaral�, bir OST�M’li 
gibi tezgahlar�n aras�nda dola�t�k, bu saye-
de de güven kazand�k. 

“Di�er üniversiteler
de sahaya indi”

 Biz bir öncülük yapt�k. Di�er arkada�lar 
da benzer uygulamalar� devreye soktular. 
De�i�ik üniversiteler de�i�ik organize sa-
nayi bölgeleri ile veya de�i�ik sektörlerle 
ilgili bu tür çal��malar� ba�latt�. Biz tabi bu 
çal��malarda öncü olman�n tad�n� ç�kard�k. 
Herkesin deste�ine ihtiyac�m�z var. Anka-
ra sanayiini geli�tirmek ve 7 milyar insana 
ürün satan bir Ankara sanayisi olu�turmak 
istiyoruz. 

 Çankaya Üniversitesi 
ö�rencilere KOBi’lerin 

sorunlar�na çözüm üreten 
projeler haz�rlat�yor. 
Rektör Prof. Dr. Ziya 
Burhanettin Güvenç 

son s�n�f ö�rencilerinin 
hangi bölüm olursa olsun 

tümünün sahaya inece�ini 
belirterek, “Son s�n�fta 

bulunan 700 ö�rencimizi 
sahaya inmeden mezun 

etmek istemiyoruz. Buna 
hukukçular dahil” dedi. 

Sahaya inmeyene diploma yok

Çankaya Üniversitesi RektöröüÇankaya Üniversitesi Rektöröü
Prof. Dr. Ziya Burhanettin GÜVENÇProf. Dr. Ziya Burhanettin GÜVENÇ

Prof. Dr. Levent KAND�LLERProf. Dr. Levent KAND�LLER
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Ankara’n�n sa�l�k alan�ndaki tüm 
kurumlar�n� bir araya getirerek, 
sa�l�k sektörünün sorunlar�na 

çözüm yollar� arayan ve sektörün yer-
lile�mesi için çal��malar yapacak olan 
“Inovankara - Sa�l�kta Yenilikçilik Hare-
keti Platformu”nun ilk toplant�s�, sektörün 
neredeyse tüm payda�lar�n�n kat�l�m�yla 
OST�M OSB yönetim binas�nda gerçek-
le�tirildi. Toplant�da Türk K�z�lay� Genel 
Müdürü Ömer Ta�l�,  OST�M OSB Yöne-
tim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n,  Anka-
ra Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü 
Ayhan Özer, Hacettepe Teknokent Genel 
Müdürü �lyas Y�lmazy�ld�z, ODTÜ – OS-
T�M Teknokent Müdürü Necip Özbey, 
Özel Hastaneler Platformu Yönetim Kuru-
lu Ba�kan� Mehmet Altu�, Sa�l�k Bakan-
l��� Ankara �l Sa�l�k Müdürlü�ü Müdür 
Yard�mc�s� Dr. Halil Kara, Sa�l�k Bakan-
l��� �laç ve Eczac�l�k Genel Müdürlü�ü 
Genel Müdür Yard�mc�s� Dr. Ercan �im-
�ek, SE�S Ba�kan� Metin Demir ve Ankara 
Sanayi Odas� Kurumsal Geli�im Mü�aviri 
Tanju Çetin haz�r bulundu. 
 Kurucu sekretarya toplant�s�na ba�-
kanl�k eden Türk K�z�lay� Genel Müdürü 
Ömer Ta�l� Platformun yapaca�� çal��ma-
lar için büyük heyecan duyduklar�n� ve bu 
heyecan�n asla kaybedilmemesi gerekti�i-
ni belirterek, K�z�lay olarak Ar-Ge grup-
lar�yla, üniversitelerle, i�birlikleri yapmak 
için çal��t�klar�n� fakat k�sa vadeli küçük 
çözümlerin ötesine geçemediklerini söyle-
di. Bu sebeple bu platformdan çok umutlu 
olduklar�n� söyleyen Ta�l� �öyle konu�-
tu: “Bizim ülkemizde ba�armakta zorluk 
çekti�imiz bir �ey var, bilgiyi üretiyoruz, 
ürünü üretiyoruz, kulland���m�z makine 

ve teçhizat�n bütün bilgilerini üretiyoruz 
ama bir türlü o bilgiyle üreteni yan yana 
getirip de kendi markam�z�, kendi ürünü-
müzü üretemiyoruz. Biz OST�M’de 200 
bin Euro’ya ald���m�z bir ürünü 10 bin 
Euro’ya ürettirdik. Hatta o üründen çok 
daha kaliteli oldu. Bu platformun uygu-
lama ruhunu kaybetmemek için proje 
OST�M’den d��ar� ç�kmamal�, e�er bu 
platformu OST�M’den uzakla�t�r�rsak 
yine teorisyenler, bilim adamlar� kendi 
kendimize kal�r�z,  yine üreticiyi bulama-
y�z. Bu platform çekiç seslerinin, makine 
seslerinin uza��nda olmamal�.”

“AB de böyle bir 
toplant� ile kuruldu”

 Türkiye’de hükümetin sa�l�k alanl�na 
çok büyük bir kaynak ay�rd���n� ve çok 
uluslu �irketlerin de bu pastadan en büyük 
pay� almak için sava� verdiklerini söyle-
yen Ta�l�, bu sebeple sektörde çok büyük 
bir sömürü sistemi oldu�unu belirtti. Bu-
nun çözümünün de yerli üretim veya bir-
likte hareketten geçti�ini söyleyen Ta�l�, 
sözlerini �öyle noktalad�: “Avrupa Birli�i 
denen o büyük yap� da böyle bir toplant� 
sonras�nda ortaya ç�km��t�r. Bunu unutma-
dan ve heyecan�m�z�, iste�imizi kaybet-
meden bu platforma dört elle sar�lmal�y�z. 
OST�M’in öncülü�ünde, üniversitelerin 
�����nda, resmi kurumlar�n da deste�iyle 
çözümler üretmek için hep birlikte çal��-
maya devam etmeliyiz.”
 Toplant�n�n kapan�� konu�mas�n� ya-
pan OST�M OSB Yönetim Kurulu Ba�-
kan� Orhan Ayd�n da, birlikte olman�n 

gücüyle neler yap�labilece�ini çok iyi bi-
len bir kurum olduklar�n� ve bu sebeple 
Inovankara sa�l�kta yenilikçilik hareketini 
büyük bir istekle sürdürdüklerini söyledi. 
Di�er alanlardaki kümelenme çal��mala-
r�ndan hiç öngöremedikleri büyüklükte i�-
ler ç�kard�klar�n�, hatta savunma kümelen-
mesiyle yapt�klar� çal��malar�n hükümetin 
projelerine esin kayna�� oldu�unu söyle-
yen Ayd�n, “Kendimize güvenip, bir arada 
hareket edebildi�imiz takdirde yapamaya-
ca��m�z hiçbir �ey yok” dedi.  Konunun 
sadece yerli üretimi desteklemek �eklin-

de alg�lanmamas� gerekti�ini de özellikle 
vurgulayan Ayd�n sözlerini �öyle bitirdi: 
“Bizim Sa�l�k Bakanl���m�zla, üniversi-
telerimizle, üreticiyle, teknoparklarla bir 
araya gelerek yapamayaca��m�z i� yok. Bu 
platforma sadece ‘yerli üretelim’ dü�ünce-
si ile de�il, oyaland���m�z, yok edildi�i-
miz, sömürüldü�ümüz birçok alanda sava� 
vermek olarak bakmal�y�z. Bunu bir araya 
gelerek ortak ak�lla çözece�iz. Gelecekte 
de heyecan�m�z� kaybetmeden projeleri-
mizin hayata geçmesini arzu ediyoruz.”

Sa�l�k platformu ad�mlar�n� h�zland�rd�
 OST�M OSB’nin öncülü�ünde hayata geçen 
Inovankara – Sa�l�kta Yenilikçilik Hareketi 

Platformu kurulu� çal��tay�n�n ard�ndan 
çal��malar�n� h�zla sürdürüyor. Sektörün her 

alan�ndan temsilcilerin kat�l�m�yla yap�lan ilk 
toplant�da, yerli üretim vurgusu ön plandayd�.

OST�M Organize Sanayi Bölge 
Müdürlü�ü’nün 2010 y�l� ola�an 
mali genel kurul toplant�s� 3 Ha-

ziran Cuma günü OST�M OSB yönetim 
binas� e�itim salonunda gerçekle�tirildi. 
Sayg� duru�u ve �stiklal Mar��’n�n okun-
mas�yla ba�layan toplant�da öncelikle yö-
netim ve denetim kurulu faaliyet raporlar� 
okundu. Bilanço, envanter ve di�er hesap-
lar�n incelenip onaylanmas�n�n ard�ndan, 
yönetim ve denetim kurulu üyeleri ibra 
edildi. Toplant� 2011 y�l�na ait çal��ma ra-
porunun sunulmas�, çal��ma program� ve 
bütçenin görü�ülüp karara ba�lanmas� ve 
OSB yönetim aidatlar�n�n belirlenmesinin 
ard�ndan dilek ve temennilerin payla��l-
mas�yla son buldu. 
 Toplant�da söz alan OST�M OSB Yö-
netim Kurlu Ba�kan� Orhan Ayd�n, i�le-

rini hiçbir ç�kar ve kazanç gözetmeden 
gönül ba��yla yapt�klar�n�, içinde hizmet 
a�k� olmayan hiç kimsenin de bu görevi 
yapamayaca��na inand�klar�n� söyledi. 
Genel kurulda OSB’nin altyap�, tan�t�m, 
dan��manl�k ve sektörel projelerine ili�kin 
de�erlendirmeler yap�l�rken, 2011 y�l� he-
de	 eri de müzakere edildi. 

Ostim OSB yar�na haz�r

Türk K�z�lay� Genel MüdürüTürk K�z�lay� Genel Müdürü
Ömer TA�LIÖmer TA�LI
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A-�� SA�LI�I VE GÜVENL���N�N TANIMI:

   ��yerlerinde i�in yürütülmesi s�ras�nda, çe�itli 
sebeplerden kaynaklanan ve çal��anlar�n sa�l���na 
zarar verebilecek �art ve durumlardan korunabilmek 
amac�yla yap�lan sistemli ve bilimsel çal��malara; ya 
da k�saca; çal��anlar�n sa�l�kl� ve güvenlikli çal��mala-
r�n� sa�lamak üzere al�nmas� gerekli tedbirler dizisine 
“i� sa�l��� ve güvenli�i” çal��malar� diyebilmekteyiz.

   “�� Sa�l��� ve Güvenli�i”nin temel amac�; Çevre, 
Enerji, tezgâh ve i�çi (Ergonomi kurallar�n�n) uyu-
munun en uygun biçimde olmas�n� sa�lamak ve bu 
konuda çal��malar yapmakt�r. 

     Bir ba�ka ifade ile; �nsan�n en temel hakk� olan 
ya�ama hakk�n� tehdit eden ve ço�u kez kar��m�-
za i� kazalar� ve meslek hastal�klar� olarak ç�kan 
tehditlerden;
 a-�nsanlar� korumak,
 b-Zararl� fiziki unsurlar� ortadan kald�rmak veya en 
alt düzeye indirmek,
 c-Yasal tüm zorunluluklar� yerine getirmek,
 K�sacas�; Daha güvenilir bir çal��ma ortam� sa�la-
makt�r.

 Çal��ma ya�am� içinde; çe�itli meslek hastal�klar�, ka-
zalar, i�sizlik ve bunlara benzer pek çok riskler vard�r. 

Bunlar aras�nda i� kazalar� ve meslek hastal�klar� ayr� 
bir önem arz etmektedir. 

Teknik geli�melerin h�z�, makinele�me, sanayile�me 
ve kimyasal maddelerin kullan�m� bir tak�m rahat-
s�zl�klar� ve kazalar� da beraberinde getirmi� ve ma-
denlerde, sanayinin çe�itli kollar�nda, yap� i�lerinde 
ve hemen hemen çal���lan her yerde meydana gelen 
kazalar�n yaratt��� tehlikelerin insanl��� ne ölçüde 

tehdit etti�i art�k herkes taraf�ndan anla��lmaya 
ba�lanm��t�r.

  Günümüzde; üretimin en önemli faktörü olan in-
san; teknolojik geli�melere paralel olarak, i�yerlerinde 
çe�itli problemlerle kar��la�maktad�r. Bu problemler 
önce insan sa�l���na, sonra i�letmeye ait her türlü 
materyale yönelik tehditler olu�turmaktad�r. 

Sanayinin geli�memi� oldu�u ça�larda; �� sa�l��� ve 
güvenli�i bir problem olarak maalesef görüleme-
mi�tir. 

Faaliyet alanlar�n�n artmas�, i�lemlerin karma��kla�-
mas�, bunlar�n neticesinde risk ve tehlikelerin ço�al-
mas� sonucu; baz� kurallar�n konulmas�n�, kanunlar�n 
ç�kar�lmas�n� gerektirmi�tir.

Bu nedenle; dünyan�n birçok ülkesinde ve ülkemiz-
de son y�llarda gerekli ve cayd�r�c� yasa ve yönetme-
liklere ç�kart�larak yürürlü�e konulmu�tur.

 B-�� SA�LI�I VE GÜVENL���N�N ÖNEM�:

“�� sa�l��� ve güvenli�i” kavram�nda, 

a-Çal��anlar�n can güvenli�i, 
b-��yerinin, 
c-Makine araç ve gerecin, 
d-Çevre ve ekolojik dengenin, 
d-Üretilen mal�n sa�l��� ve güvenli�i yer almaktad�r. 

Bu kapsamdan, i� dünyas�nda çal��an çok say�da 
insan, büyük miktarlar tutan malzeme, makine, araç 
ve gereçler, çevre, ekoloji, i� dünyas� ile ilgisi olma-
yan milyonlarca insan�n dahi hayat� ve mutlulu�u 
anla��ld���na göre i� güvenli�inin önemi kendili�in-
den ortaya ç�kmaktad�r. 

Bu nedenle denilebilir ki; bir i� yerinde; hatta bir 
ülkede 

“�� sa�l��� ve güvenli�i” varsa; orada; sa�l�k ve 
mutluluk vard�r. 

“�� sa�l��� ve güvenli�i” yoksa can kayb�, sakatl�k 
(maluliyet), hastal�k,  para ve zaman israf� vard�r.

O halde; “önce i� sa�l��� ve güvenli�i.” deyimi do�ru 
bir yakla��m olacakt�r.

C-�� SA�LI�I VE GÜVENL���N�N 
AMAÇLARI:

�� Güvenli�inin tan�m� ve öneminden anla��laca�� 
gibi amaçlar�n�n da a�a��dakiler oldu�u söylenebilir.
1-Çal��anlar� meslek hastal��� ve i� kazalar�ndan 
korumak,
2-�� yerinde bulunan makine ve donan�mlar�n 
kazaya sebebiyet vermeyecek �ekilde seçilmesini ve 
yerle�imini sa�lamak 
3-��yerinin güvenli�ini sa�lamak,
4-Üretimin güvenli�ini korumak,
5-�nsan-Makine ve Çevre uyumunu (Ergonomi) 
sa�lamak
6-Ekolojik çevreye zarar vermemek.

�eklinde k�sa ve özlü bir �ekilde belirtmek müm-
kündür.

D-�� SA�LI�I VE GÜVENL��� �LE �LG�L� 
MEVZUATIN ÖZET�;
1-T.C. Anayasas�n�n, 48,49,50.55.56. maddeleri,-
2–4857 say�l� �� Kanunu ve bu kanuna dayal� olarak 
ç�kar�lan yönetmelik ve tebli�ler,
3–3308 Say�l� Mesleki E�itim Kanunu ve bu kanuna 
dayal� olarak ç�kar�lan yönetmelikler ile 4702 say�l� 
Kanun ile de�i�iklik yap�lan ilgili maddeleri,
4-Umumi H�fz�ss�hha Kanununun ilgili maddeleri,
5–5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k 
Sigortas� Kanununun ilgili maddeleri,
6–5763 say�l� Kanununun ilgili maddeleri,
7-Hafta tatili Kanununun ilgili maddeleri,
8-Borçlar Kanununun ilgili maddeleri
9-Belediyeler Kanununun ilgili maddeleri

Mehmet GEVHER
Kimya Mühendisi - A S�n�f� �� Güvenli�i Uzman�
Ostim OSB �� Sa�l��� ve Güvenli�i Koordinatörü
(mehmet.gevher@ostim.com.tr)

��çi sa�l��� ve güvenli�inin 
tan�m�, önemi, amaçlar� ve 
mevzuatlar�                            

1990 y�l�nda UNIDO’nun (Birle�mi� 
Milletler S�nai Kalk�nma Te�kilat�) 
teknik deste�iyle �stanbul Ticaret 

Odas� bünyesinde kurulmu� olan Türk 
Yan Sanayi Borsas�, teknik talep e�le�-
tirme konusunda ülkemizin ilk ve tek 
örne�i olarak önemli çal��malara imza 
at�yor. 2 bini a�k�n yan sanayici üyesine 

ulusal ve uluslar aras� düzeyde 20 y�l� a�-
k�n süredir hizmet veren kurum, son dö-
nemlerde verdi�i bu hizmetin duyurumu 
için tüm Türkiye’de tan�t�m faaliyetleri 
düzenliyor. 

 Kurum yetkilileri geçti�imiz günlerde 
tan�t�m faaliyetleri kapsam�nda OST�M’i 
de ziyaret etti.  �TO Yan Sanayi Borsas� 
Servisi’nden Berna Yurtseven’in gerçek-
le�tirdi�i sunumda genel olarak Borsa’n�n 
faaliyetleri, üyelik ko�ullar�, üyelikle elde 
edilecek avantajlar, çal���lan ana sanayi 
� rmalar� ve talep e�le�tirme hakk�nda bil-
gilendirme yap�ld�. Yurtseven, yan sana-
yi � rmalar�n�n ücretsiz olarak sistemleri-
ne kaydolabileceklerini ve tek yapmalar� 
gerekenin kendi üretim bantlar� hakk�nda 
eksiksiz bilgi vermeleri oldu�unu söy-
ledi. Yurtseven, kay�t s�ras�nda yap�lan 
do�ru ve eksiksiz bilgilendirmenin do�ru 
e�le�tirmeler yap�labilmesi aç�s�ndan son 
derece önemli oldu�unun alt�n� çizerken, 
y�lda bir düzenlenen ‘��birli�i Günleri’ ile 

de ana ve yan sanayi � rmalar�na yüz yüze 
görü�me imkan� sunduklar�n� kaydetti. 

 Yurtseven �öyle devam etti: “Bizler 
ana sanayiden toplad���m�z talepleri ve-
ritaban�m�zdaki yan sanayici � rmalara 
yönlendiriyoruz. Burada sizlerin kendi 
üretim band�n�z�, kapasitenizi, ürün yel-
pazenizi bizlere do�ru biçimde tan�mla-
m�� olman�z son derece önemli. Ayr�ca 

yan sanayici � rmalar�m�z için yurt içi 

– yurt d��� fuar organizasyonlar�, semi-

nerler, e�itimler ve inceleme gezileri de 

düzenliyoruz.”

 �TO heyeti sunumun ard�ndan � rma 

ziyaretleri de gerçekle�tirerek, birebir gö-

rü�melerle sistemin avantajlar�n� anlatma 

imkan� buldular. 

“Yan Sanayi Borsas�” OST�M sanayicilerine tan�t�ld�
 �stanbul Ticaret 

Odas� bünyesinde 
faaliyet gösteren 
Türk Yan Sanayi 

Borsas� yetkilileri, 
çal��ma sistemlerini 

ve üyelik avantajlar�n� 
OST�M sanayicisiyle 

payla�t�lar.

 

May�s ay� Merkez Bankas� 
�ktisadi Yönelim Anketi veri-
lerine göre, �ktisadi Yönelim 

Anketine kat�lan her 100 sanayiciden 
21’i gelecek 3 ayl�k dönemde yeni 
istihdam art��� ya�anabilece�ini söyledi. 
Bir önceki ay ise her 100 sanayiciden 
26’s� yeni istihdam ya�anabilece�ini 
belirtmi�ti. Sanayicilerin böylece yeni 
istihdama bak��lar� bir ayda 4.1 puan 
gerilemi� oldu. 100 sanayicinin 72’si ise 
gelecek üç ayl�k dönemde istihdam�n�n 
ayn� kalaca��n�, 6’s� ise istihdam�nda 
azal�� ya�anabilece�inin sinyalini verdi. 

Sanayiciler talep 
yetersizli�inden �ikâyetçi

 Uzun süredir talep yetersizli�inden 
�ikayet eden sanayicilerin üretimini 
k�s�tlayan en büyük faktörünün ba��nda 
yine talep yetersizli�i geldi. Bu y�l�n 
ikinci döneminde sanayicilerin yüzde 
39’u talep yetersizli�inden, yüzde 4.4’ü 

i�gücü yetersizli�inden, yüzde 7.5’i 
hammadde-ekipman yetersizli�inden, 
yüzde 4.4’ü mali imkans�zl�klardan ve 
yüzde 6.6’s� di�er nedenlerden dolay� 
üretimlerinin k�s�tland���n� belirtti. Söz 
konusu dönmede sanayicilerin yüzde 
38.1’i ise üretimini k�s�tlayan bir faktö-
rün bulunmad���n� söyledi. 

Sanayicilerin sipari� 
miktar� beklentisi de�i�medi

 Sanayiciler gelecek üç aydaki 
sipari� miktar� beklentisinde ise bir 
de�i�iklik olmad�. Nisan ay�nda her 
100 sanayiciden yar�s� sipari� miktar� 
beklentisinin artaca��n� söylemi�ti. Bu 
rakam May�s ay�nda da ayn� düzeyde 
kald�. May�s ay�nda her 100 sana-
yiciden 41’i sipari� miktar�n�n ayn� 
kalaca��n�, 9’u ise azalaca��n� belirtti. 

Sanayiciler yeni istihdamda
geri ad�m att�

Sanayiciler istihdamda geri ad�m att�. Her 100 sanayiciden 
26’s� Nisan ay�nda gelecek 3 ayl�k dönemde yeni istihdam 

art��� beklerken May�s ay�nda rakam 21’e geriledi.
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Sanayi ve Ticaret Bakan� Ni-
hat Ergün, “Yat�r�m Te�vik 
Uygulamalar�nda Bölgeler” 

grupland�rmas� çerçevesinde 400 bin 
ki�iye istihdam sa�layacak olan yat�-
r�mlar�n toplam de�erinin 30 milyar 
TL’ye ula�aca��n� kaydetti. 

 Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat 
Ergün Yat�r�mc�lara OSB’de bedel-
siz arsa tahsisi ile ilgili yaz�l� bir 
aç�klama yapt�. Ergün, Bakanlar 
Kurulu’nun belirleyece�i �ehirler-
de, yat�r�mc�lara OSB’lerde bedel-
siz arsa tahsisinin önünün aç�ld���n� 
belirterek, “Bakanlar Kurulu’nun 17 
May�s tarihli toplant�s�nda bedelsiz 
arsa tahsisinin ne �ekilde uygulana-
ca��n� da belirledik. Buna göre, Or-
ganize Sanayi Bölgelerinde yat�r�m-
c�lar�m�z için, 1’inci Bölgedeki il ve 
ilçelerden sosyo-ekonomik geli�mi�-
lik endeks de�eri 1 ve alt�nda olan il 
ve ilçelere yüzde 50 indirimli, 2’nci 
Bölgedeki illerin merkez ilçelerinde 
yüzde 50, ilçelerinde yüzde 60 indi-
rimli, 3’üncü Bölgedeki illerin mer-

kez ilçelerinde yüzde 70, ilçelerinde 
yüzde 90 indirimli, 4’üncü Bölgedeki 
il ve ilçelerde ise bedelsiz arsa tahsis 
edece�iz. Ayr�ca, te�vik program�n-
da yer ald��� �ekliyle, 12 sektörde 
yap�lacak büyük yat�r�mlar için tüm 
bölgelerde yer alan OSB’lerde yat�-
r�mc�lar�m�za bedelsiz arsa tahsisi 
yapabilece�iz” dedi. 

11 bin 500 parsel kullan�lacak 

 Konuyla ilgili Bakanlar Kuru-
lu Karar�n�n, bugün resmi gazetede 
yay�mlanarak uygulamaya ba�lad�-
��n� belirten Ergün, böylece mevcut 
OSB’lerde bulunan tahsisi yap�lma-
m�� yakla��k 11 bin 500 parselin, ya-
t�r�m ve istihdam� art�rmak amac�yla 
kullan�labilece�ini kaydetti. Uygula-
ma sonucunda 10 bin civar�nda yat�-
r�m�n gerçekle�mesinin beklendi�ini 
vurgulayan Ergün, “Bir yat�r�m�n 
ortalama 3 milyon TL de�erinde ol-
du�unu ve 40 ki�ilik istihdam olu�-

turdu�unu dü�ünürsek, uygulama 
sonucunda 400 bin ki�iye istihdam 
sa�layacak olan yat�r�mlar�n toplam 
de�eri 30 milyar TL’ye ula�acakt�r” 
dedi. Bunun da milli gelire 100 mil-
yar TL civar�nda bir ilave anlam�na 
gelece�ini belirten Ergün, �öyle de-
vam etti: 

 “OSB’lerin doluluk oran�n�n art-
mas�, planl� sanayile�me kültürünü 
art�racak, kaliteye dayal� rekabet an-
lay���n� güçlendirecek, çevre sorun-

lar�n� da en aza indirecektir. Torba 
Kanun’la gelen bir di�er önemli dü-
zenleme �slah OSB’lerle ilgilidir. Bu 
çal��ma, �ehir çevrelerinde yer alan 
sanayi alanlar�n�n organize edilmesi, 
çevre ve çal��ma �artlar�n�n iyile�-
mesi aç�s�ndan önemli bir f�rsatt�r. 
Valiliklerin koordinasyonunda çe-
�itli kurumlar�n mevzuatlar� çerçe-
vesinde gerekli tedbirleri alan bu 
sanayi alanlar�, OSB statüsüne kavu-
�acakt�r.”

 Türkiye’nin 2011 y�l�n�n ilk 
dört ay�nda gerçekle�tirdi�i ham-
madde ithalat� geçen y�l�n ayn� dö-
nemine göre yüzde 42.5 artarak 55 
milyar 123 milyon dolara ula�t�. 
Bu y�l�n ilk dört ay�nda 43 milyar 
337.3 milyon dolar olan toplam ih-
racat, hammadde ithalat�n�n yüzde 
78.6’s�n� kar��layabildi.

 Türkiye �statistik Kurumu’nun 
(TÜ�K) verilerinden yap�lan be-
lirlemeye göre, bu y�l�n ilk çeyre-
�inde yat�r�m mallar� 
ithalat� yüzde 52.6 
artarak 11 milyar 
497.7 milyon dolar, 
tüketim mal� ithalat� 
da yüzde 42 art��la 
9 milyar 988.5 mil-
yon dolar düzeyinde 
gerçekle�irken, ham-
madde (ara mal�) 
ithalat� yüzde 42.5 

art��la 55 milyar 123.1 milyon do-

lara ula�t�. Di�er ürünlerle birlikte 

toplam ithalat yüzde 44.1 art��la 

77 milyar 7.2 milyon dolar oldu. 

Türkiye’nin Ocak-Nisan döne-

minde gerçekle�tirdi�i 43 milyar 

337.3 milyon dolarl�k ihracat ayn� 

dönemdeki hammadde ithalat�n�n 

ancak yüzde 78.6’s�n�, toplam it-

halat�n ise yüzde 56.3’ünü kar��la-

yabildi. 

�hracat, hammadde ithalat�n�n 
yüzde 78.6’s�n� kar��lad� 

“OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisi”
 Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat Ergün, “Yat�r�m Te�vik Uygulamalar�nda Bölgeler” grupland�rmas� çerçevesinde 

400 bin ki�iye istihdam sa�layacak olan yat�r�mlar�n toplam de�erinin 30 milyar TL’ye ula�aca��n� kaydetti.

Bu y�l 3. Düzenlenen Ba�kent 
Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesi bitirme projeleri sergi-

si, her y�l oldu�u gibi bu y�l da büyük 
ilgi gördü. Genellikle piyasada çal��an 
� rmalar�n gerçek problemlerine çö-
zümler üreten bir ürün tasarlanmas� ve 
üretilmesine yönelik çal��malar yapan 
yeni mezunlar, bu konuda ö�retim ele-
manlar�ndan ve � rma yetkililerinden 
de dan��manl�k ald�lar. Proje çal��ma-
lar� son y�llarda özellikle önemi vur-

gulanan Üniversite – Sanayi i�birli�i 
çal��malar�na önemli bir destek olarak 
görülüyor. 

 Serginin aç�l��� ve mezun ö�renci-
lerden dereceye girenlerin ödüllerinin 
verilmesi için düzenlenen organizas-
yonda konu�an Mühendislik Fakültesi 
Dekan� Prof. Dr. Berna Dengiz, ye-
ti�tirdikleri ö�rencilerin ortaya koy-
duklar� i�lerden gurur duyduklar�n� 
söyledi. Dengiz, Üniversitede ald�kla-
r� e�itim ile teknolojiyi transfer eden 
de�il, teknoloji üreten mühendisler ol-
malar�n� umut ettiklerini belirtti.  Al-
d�klar� teorik bilgileri hayata geçirmek 
ve sanayiyle ortak bir çal��ma yapmak 
anlam�nda bu çal��malara çok önem 
verdiklerini belirten Dengiz, “Sadece 
kendisi de�il, bölgesindeki sanayicile-
ri de buraya ta��yarak, sizlerin proje-
lerini görmelerini sa�layan, üniversite 

– sanayi i�birli�ine gerçekten inanan, 
bizlerin bilgilerinden yararlanmak is-
teyen OST�M OSB Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Orhan Ayd�n’a da te�ekkürle-
rimi sunuyorum” dedi.

 Mühendislik Fakültesinin tüm bö-
lümlerinde dereceye giren ö�rencile-
re ödüllerinin verilmesinin ard�ndan 
aç�l��� yap�lan bitirme projeleri sergisi 
oldukça yo�un ilgi gördü. Kendi pro-
jelerini, stantlar�n� ziyaret eden kat�-
l�mc�lara tan�tan ö�renciler de gördük-
leri ilgiden son derece memnun kald�. 
Özellikle Beyin cerrahisinde kullan�-
labilecek “Cerrahi Robot Y�lan” ve 
“Göz hareketlerinin yaz�ya çevrilme-
si için iki kanall� Elektro-Okülogram 
izleme sistemi” projeleri kat�l�mc�lar 
taraf�ndan büyük be�eni toplad�.

Mühendislik mezunlar� 	 kirlerini projelendirdi
 Ba�kent Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi 
2010 – 2011 mezunlar�, 

alanlar�nda uzman 	 rmalarla 
haz�rlad�klar� bitirme 

projeleriyle göz doldurdular.

Mühendislik Fakültesi Dekan�Mühendislik Fakültesi Dekan�
Prof. Dr. Berna DENG�ZProf. Dr. Berna DENG�Z
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Aç�l��a Sanayi Ve Ticaret Bakan� 
Nihat Ergün, Türkiye Milli Koo-
perati� er Birli�i Ba�kan� Muam-

mer Niksarl� ile ilgili Bakanl�klar�n Müs-
te�arlar�, Almanya Büyükelçisi ve DGRV 
E� Ba�kan� kat�ld�lar. Konferans� Ostim 
Kooperati�  Yönetim Kurulu Ba�kan� Or-
han Ayd�n da izledi.
 Konferansta “Türkiye Kooperatifçilik 
Strateji Belgesinin Son Durumu”, “Stra-
teji Belgesi Ve Eylem Plan�” �le “Birle�-
mi� Milletler 2012 Kooperatif Y�l� Amaç 
Planlama ve Hede� er” konular�nda su-
num ve konu�malar gerçekle�tirildi.
 Bakan Ergün, Rixos Otel’de ger-
çekle�tirilen ‘Uluslararas� Kooperatif-
çilik Konferans�’nda konu�tu. Ergün, 
Almanya’n�n Ankara Büyükelçisi Ec-
kart Cuntz’un da kat�ld��� konferansta, 
Almanya’ya ‘AB’ siteminde bulundu. �ki 
ülke aras�nda uzun y�llard�r her alanda 
‘güçlü’ i�birli�i bulundu�una i�aret eden 
Ergün, iki toplumun da birbirine yak�n 
ili�kiler içerinde bulundu�unu belirtti. 
“Her ne kadar kooperatifçilik konusunda 
gösterdi�imiz stratejik çal��ma anlay���n� 
son y�llarda AB konusunda gösteremiyo-
ruz” diyen Ergün, �unlar� kaydetti:
 “Çünkü AB konusunda Almanya’n�n 
da baz� farkl� yakla��mlar� söz konusu 
oldu. ‘Kooperati� erimiz AB kooperati� e-
rine tam üye olsunlar ama Türkiye AB’ye 
tam üye olmas�n. ��te, ba�ka bir ortakl�k 
modeli geli�tirelim gibi dü�ünceler, i�bir-
li�ini zay�� atan dü�ünceler oldu. Dolay�-
s�yla bu dü�üncelerinde revize edilmesi, 
Türkiye ile Almanya aras�ndaki güçlü 
stratejik i�birli�inin Türkiye-AB ili�kile-
rinde de sürdürülmesinden yanay�z.”
 ‘Çözüm için tezimiz, kooperatifçilik 

stratejimiz’ slogan�yla gerçekle�tirilen 
konferansta, kooperatifçili�in önemini 
ve faydalar�n� bir kere daha hat�rlanaca-
��n� ifade eden Ergün, “Türkiye’nin ko-
operatifçilik stratejisini bu y�l içinde ta-
mamlayaca��n� dü�ünürsek, uluslararas� 
kooperati� er y�l�na bir strateji belgesiyle 
girmek, gerçekten de güzel ve anlaml� bir 
ba�lang�ç olacakt�r” diye konu�tu. 
 Bakan Ergün, kooperatifçili�in, esas 
olarak, küçük olanlar�n bir araya gel-
mesine ve zay�f�n korunmas� anlay���na 
dayand���na i�aret ederek, “Bu yap�lar� 
nedeniyle kooperati� er, mevcut güç den-
gelerinin güçlüler lehine daha fazla kay-
mas�na da engel te�kil ederler” �eklinde 
konu�tu. Geli�mi� ülkelerdeki kooperatif 
sektörünün yaratt��� ekonomik büyüklü-
�ün birçok ülkenin gayrisa�  milli has�la 
rakam�n� geride b�rakt���n� vurgulayan 
Bakan Ergün, “Çünkü kooperati� er, at�l 
kaynaklar�n harekete geçmesinde, � -
nansman imkanlar�n�n geni�lemesinde, 
sermaye birikiminin sa�lanmas�nda, gi-
ri�imcilik ve ortak i� yapma kültürünün 
geli�mesinde önemli rol oynarlar” dedi. 

Kooperatifçilik strateji belgesi

 Türkiye’de kooperatifçili�in geli�ti-
rilmesi amac�yla, 2008 y�l�n�n Haziran 
ay�nda ‘Türkiye Kooperatifçilik Strateji 
Belgesi’nin haz�rlanmas�yla ilgili çal��-
malara ba�lad�klar�n� anlatan Ergün, bu-
radaki amaçlar�n�n, ‘ülke kooperatifçili-
�ini tüm yönleriyle de�erlendirmek ve 
al�nmas� gereken önlemleri tespit etmek’ 
oldu�unu söyledi. Strateji Belgesi’nin 
amac�na ula�mas� için, sektörü tüm yön-
leriyle ele alan ve ilgili birçok payda��n 

kat�l�m�n� sa�layan bir yakla��m benim-
sediklerini vurgulayan Ergün, �öyle de-
vam etti:
 “Bu belge; � nans kurulu�lar�, mes-
lek ve sivil toplum örgütleri, sendikalar 
ve üniversiteler dahil olmak üzere elliye 
yak�n kurum ve kurulu�un kat�l�m sa�la-
d��� geni� bir platformda haz�rlanm��t�r. 
Belgenin uygulamas�yla birlikte, koope-
rati� erimizin ekonomik i�letmeler olarak 
dünyada söz sahibi olan ve ülke ekono-
misine büyük katk�lar sa�layan aktörler 
olmalar�n� bekliyoruz. Belgede ortaya 
koydu�umuz eylemler hayata geçtikçe, 
tüketiciler, dezavantajl� gruplar, tar�m 
üreticileri, esnaf ve sanatkarlar, küçük 
ve orta büyüklükteki i�letmeler ba�ta 
olmak üzere geni� toplum kesimleri için 
refah art�� sa�lanacakt�r. Strateji Belgesi, 
sektörde �u an nerede oldu�umuzu, nere-
de olmak istedi�imizi ve hede� erimize 
hangi araçlar� kullanarak ula�aca��m�z� 
içermekte, yani bir anlamda bu belge ko-
operatifçilikteki yol haritam�z� olu�tur-
maktad�r.”

“7 farkl� hedef, 44 eylem”

 Strateji Belgesi taslak metinde, 7 farkl� 
hedef için 44 eylem belirlediklerini bildi-
ren Ergün, bu 7 stratejik hede�  ve bu he-

de� ere ula�mak için uygulamay� dü�ün-
dükleri baz� tedbirleri �u �ekilde aktard�:
“Birinci hede� miz kamu te�kilatlanma-
s�n� ve hizmet sunum biçimini yeniden 
yap�land�rmakt�r. Bu kapsamda, gözetim, 
denetim ve uygulama hizmetlerini daha 
etkin hale getirmek için, e-kooperatif veri 
taban� olu�turmay� planl�yoruz. �kinci he-
de� miz e�itim, bilgilendirme ve Ar-Ge 
faaliyetlerini geli�tirmektir. Bu kapsam-
da, Kooperatif Giri�imcili�i E�itim Proje-
si ad�nda bir program haz�rlayacak ve uy-
gulamaya koyaca��z. Üçüncü hede� miz, 
örgütlenme kapasitesini ve kooperati� er 
aras� i�birli�i imkanlar�n� art�rmakt�r. Bu 
kapsamda, mevcut üst örgütlenme siste-
mini ba�ar�l� ülke örneklerini dikkate ala-
rak revize edece�iz. Dördüncü hede� miz 
sermaye yap�s� ile kredi ve � nansmana 
eri�im imkanlar�n� güçlendirmektir. Bu 
kapsamda, kooperati� erin, kullanacakla-
r� kredilere teminat sa�layabilmesi için, 
Kredi Garanti Fonu olu�turmaya yönelik 
çal��malar yap�lacakt�r. Be�inci hede-
� miz, iç ve d�� denetim sistemlerini tü-
müyle revize etmektir. Alt�nc� hede� miz 
ise, kurumsal ve profesyonel yönetim ka-
pasitesini art�rmakt�r. Yedinci ve son he-
de� miz, mevzuat altyap�s�n� uluslar aras� 
esaslara ve ihtiyaçlara göre yenide

Amerika’n�n Pensilvanya eyaletinde 
bulunan Drexel Üniversitesi’nin 
Biyomedikal Mühendisli�i Ku-

rucu Dekan� Prof. Dr. Banu Onaral, 
Türkiye’deki çal��malar�n� da h�z kesme-
den sürdürüyor. 
 Ankara’da yapt��� çal��malar�n� OS-
T�M ile i�birli�i halinde yürüten Onaral, 
Ankara’n�n yenilikçi gençleri ile bulu�-
ma noktas� olarak da yine OST�M’in 
ev sahipli�ini seçti. Organize Sanayi 
Bölgesi toplant� salonunda, Ankara’n�n 
farkl� üniversitelerinden gelen gençlerle 

bulu�an Onaral, hem gençlerin hede� e-
rini dinledi, hem de kendi tecrübelerine 
dayanarak tavsiyelerde bulundu. Toplan-
t�ya At�l�m, Ankara, Hacettepe, K�r�kka-
le, Ba�kent ve Gazi Üniversitelerinden 
gençler ile OST�M’de i� yapan genç � r-
ma temsilcileri ve baz� ö�retim görevli-
leri kat�ld�. 
 Ülkenin siyasi ve ekonomik durumun-
dan, gelecekte y�ld�z� parlayacak i� alan-
lar�na, ticari giri�imcilikten, akademik 
kariyere kadar birçok farkl� konuda görü� 
al��veri�inde bulunulan toplant�y� son de-
rece önemsedi�ini belirten Banu Onaral, 
kendisi gibi bilim insanlar�na dü�en gö-
revlerden birinin de gençlere destek olmak 
oldu�unu söyledi. Ülkemizde di�er dünya 
ülkelerine göre bu kadar genç bir nüfus 
yap�s� olmas�n�n asl�nda çok büyük bir 
avantaj oldu�unu söyleyen Onaral, genç-
lerin tek ihtiyac�n�n da önlerinin aç�lmas� 
ve f�rsat yarat�lmas� oldu�unu belirtti. 

 Toplant�da görü�tü�ü gençlerden çok 
etkilendi�inin alt�n� çizen Onaral; “Kendi-
sini, ülkesini ve dünyay� daha iyi tan�yan, 
son derece bilinçli bir gençlik geldi�ine 
inan�yorum. Tek yapmam�z gereken ha-
yallerini gerçekle�tirmeleri için elimizden 

geleni yapmak. Böyle bir gençlik gücüne 
sahip bir ülkenin kendi teknolojilerini üre-
temiyor olmas� çok üzücü. Kendi teknolo-
jilerini, bilimini üretemeyen ülkelerin ba-
��ml�l�ktan ba�ka �ans� yoktur. Bunun için 
çal��maya devam etmeliyiz.”

2012, “Kooperatifler Y�l�” ilan edildi

Prof. Onaral: Gençlerimiz avantaj�m�z

 Tar�m ve Köy ��leri Bakanl��� Sanayi Ve Ticaret 

Bakanl��� Bay�nd�rl�k ve �skan Bakanl��� Türkiye Milli 

Kooperati� er Birli�i ile Alman Kooperati� eri Birli�i 

(DGRV) Türkiye Temsilcili�inin ��birli�i ile düzenlenen 

“Uluslar Aras� Kooperatifçilik Konferans�” Ankara’da 

yap�ld�. Konferansta ‘Çözüm için tezimiz, kooperatifçilik 

stratejimiz’ slogan� kullan�ld�. 

 Drexel Üniversitesi’nin 
Biyomedikal Mühendisli�i 

Kurucu Dekan� Prof. Dr. 
Banu Onaral, OST�M’de 

Ankara’n�n yenilikçi 
gençleriyle bulu�tu.
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Teknolojideki ola�anüstü 
geli�melerin bir sonucu olarak 
toplumlar�n refah düzeyi 

artarken, refah düzeyindeki art�� da 
do�al olarak tüketimi körüklemekte. 
Özellikle kütle tüketim malzemelerinin 
üretilmesiyle ilgili problemlerini 
zaten çözmü� olan dünya i�letmeleri 
ise artan tüketimi kar��lamak için 
durmadan üretmekte. Otomobilden 
beyaz e�yaya, oyuncaktan elektronik 
ekipmana ve hatta uçaktan silaha 
tüm ürünlerin üretim miktarlar� 
sürekli art�yor. Örne�in motorlu 
araç üretimindeki art��lara bak�lacak 
olursa, 1999’da 56,2 milyon olan 
dünya toplam motorlu araç üretimi 
10 y�l sonra 70 milyon rakam�n� 
a�m��. Küresel kapitalizmin 2008-
2009 y�llar�nda ya�ad��� ve dönem 
dönem de ya�ayaca�� krizlere ra�men 
öngörüler bu art�� yöneliminin sürüp 
gidece�ini göstermekte.
Üretim böylesine artarken dünyan�n 
birçok ülkesinin yan�nda bizim ülkemiz 
de hakl� olarak  bu büyüyen üretim 
pastas�ndan daha fazla pay almaya 
çal��makta. Öte yandan, üretim 
pastas�ndan pay almay� eskiye göre 
daha kolayla�t�ran geli�meler var. 
Bu geli�melerin ba�l�calar� say�lacak 
olursa:
- Dünyan�n büyük �irketleri 
komponent üretimi ile u�ra�mak 
yerine, yaln�zca tasar�m, montaj ve 
test faaliyetlerinde yer almay� tercih 
ediyor. Komponent üretimini ise 
maliyetler aç�s�ndan avantaj sa�lamas� 
ko�uluyla dünyan�n her kö�esine 

yay�yor.
- Do�ru programland���nda h�zl� 
ve kaliteli üretebilmenin temel 
araçlar�ndan olan CNC tezgahlar�n 
yayg�nla�mas� üretimin art�k 
dünyan�n her yerinde yap�labilmesini  
kolayla�t�r�yor.
- �leti�im teknolojileri teknik resimleri 
���k h�z�yla yerine ula�t�r�rken, ula��m 
ve iletimdeki geli�meler de ürünlerin 
montaj hatlar�na daha h�zl� ve daha 
dü�ük maliyetlerle ula�abilmesini 
sa�l�yor.
- Bunlar�n bir sonucu olarak da, 
sürekli tüketilen tüketim mallar� 
neredeyse art�k dünyan�n her yerinde 
üretilebiliyor.
 �artlar�n bu hali ald��� günümüz 
dünyas�n�n herhangi bir yerinde teknik 
resimleri do�ru okuyabilen, CNC 
üretim araçlar�n� do�ru programlayan 
ve prosesin di�er parametrelerini 
(tak�m, ölçüm ekipman�, kesme s�v�s� 
vb.) do�ru seçebilenlerin büyüyen 
üretim pastas�ndan ald�klar� paylar da 
büyüyor.
Pek ço�umuzun bildi�i bu durum 

tespitinden sonra, içinde ya�ad���m�z 
ülkeye dönüp durumumuzun nas�l 
oldu�una bakacak olursak:
Son y�llardaki nakit para bollu�unun 
da bir sonucu olarak CNC tezgah 
say�m�z çok artt�. Bu alanda 
yap�lan bir istatistik olup olmad���n� 
bilmiyoruz. Ancak en az�ndan 
OST�M OSB ve �VED�K OSB ile ilgili 
gözlemlerimiz CNC tezgah say�s�n�n 
durmadan artmakta oldu�unu 
aç�kça göstermekte. Birçok i�letme 
sahibinden �u sözler s�kl�kla i�itilmekte: 
Makina almak kolay, yeter ki i� 
olsun! Yaz�n�n ba��nda aç�klanmaya 
çal���ld��� gibi i� de var. Bu durumda 
herkes makina almaya çal���yor. Bu 
alanda adeta bir yar���n oldu�unu, 
bir çok küçük i�letme sahibinin 
kom�usuna, rakip olarak gördüklerine, 
daha önce ortak olup ayr�ld�klar�na 
bakarak CNC tezgah almakta 
olduklar�n� görüyoruz. 
Ancak bu tezgahlar� al�p atolyeye 
indirmekle i� bitmiyor. Bu tezgahlar 
ancak do�ru programlanabilirse, 
do�ru tak�mlarla i�lem yap�l�rsa, 

uygun so�utma ve kesme s�v�lar� 
kullan�labilirse verimli çal��t�r�labilir. 
Bunlar� da yaln�zca bu konuda 
e�itilmi�, e�itiminin üzerine deneyim 
de katm�� ve yetkinle�mi� teknik 
elemanlar yapabilir. ��te burada büyük 
bir sorun ya��yoruz ve daha önce 
‘tezgah almak kolay, yeter ki i� olsun’ 
diyen i�letme sahiplerinden �unu 
duymaya ba�l�yoruz: ‘Tezgah var, i� 
de var, ama i�i yapacak eleman yok!’  
Evet ba�l�ktaki iddia yanl�� de�ildir: 
Art�k nitelikli insan�m�zdan daha fazla 
CNC tezgah�m�z var. Ama biz ço�u 
zaman binlerce dolar ödeyerek sat�n 
ald���m�z bu de�erli makinalar� gerekli 
e�itimleri alamam��, yeterli deneyimi 
olmayan operatörlere teslim etmek 
zorunda kal�yoruz. Bu da k�sa vadede 
tezgahlar�n verimlili�ini dolay�s�yla 
da i�letmelerimizin rekabet gücünü 
dü�ürürken, uzun vadede makinalar�n 
h�zl� y�pranmas�na ve i�letme sabit 
sermayesinin zay�flamas�na neden 
oluyor. 
 Bu durumda e�itim sistemimizin 
gözden geçirilmesi ve gerekli 
de�i�ikliklerin h�zla yap�lmas� 
ülkemizin rekabet gücünün art�r�lmas� 
için kaç�n�lmaz gözüküyor. Aksi 
takdirde hiçbir altyap�s� olmayan 
alanlara lüks konut dikmeye benzeyen 
ve hiç de rasyonel olmayan bu 
durum sürerken, bizler küresel alanda 
rakiplerimiz olan baz� ülkelerden 
CNC tezgahlar alarak onlara kaynak 
aktarmaya devam edece�iz.

acinar@
etik.com

.trAtilla ÇINAR
Makina Mühendisi

Nitelikli insan�m�zdan
daha çok makinam�z var

Kalite, bir � rman�n üretti�i 
ürün veya hizmette, rekabeti 
olumlu etkileyen bir faktör. 

Kalite standartlar�n�n olu�turulmas�, 
bu standartlara uygun-
lu�un de�erlendirilmesi 
ku�kusuz ki, bir üreti-
min en önemli hatta en 
stratejik a�amalar�ndan 
birini olu�turuyor. 
 Peki kalite nas�l elde 
edilecektir ve bu kalite-
yi kim, nas�l sunacak-
t�r? Çünkü, 
 Türkiye’nin en önem-
li sorunlar�ndan biri akredite olmu� 
laboratuarlar konusudur. ��te Palme 
Kalite, OST�M’de, Ankara’da sana-
yici ve i�adamlar�n�n akredite olmu� 
bir laboratuara olan ihtiyac�n� gideri-
yor. 
 Palme Kalite, tahribats�z muaye-
ne alan�nda hizmet vermek amac�yla 
1989 y�l�nda kuruldu. Kurulu�undan 
bugüne, sürekli ekipman ve kadro 

aç�s�ndan kendini geli�tiren PALME, 
kazand��� yeterliliklerle gerek NDT 
alan�nda olsun gerek mü�avirlik kap-
sam�nda olsun, çal��malar�n� sürdü-

rüyor.
 Çal���lan y�llar zar-
f�nda özellikle uluslara-
ras� endüstriyel proje-
lerde eksikli�i ciddi bir 
�ekilde hissedilen “Tek-
nik Kapasite Aç�s�ndan 
Yeterli ve Proje De�erle-
rine Ba�l� Yerli Bir En-
tegre Kalite Firmas�”n�n 
bulunmamas� � rmay� bu 

eksikli�in giderilmesi yönünde ça-
l��maya yöneltti. 
 Tecrübe ve bilgi birikimini pro-
fesyonel bir teknik tak�m kimli�iyle 
uluslararas� düzeyde tescillendirmek 
için, TS EN ISO/IEC 17020 Ba��m-
s�z Muayene Kurumu, TS EN ISO/
IEC 17024 Personel Belgelendirme 
kurumu ve TS EN ISO/IEC 17025 
Akredite Deney Laboratuarlar� de-

netimlerini Türkak (Türkiye Akredi-
tasyon Kurumu) nezdinde belgeleri 
bulunuyor.
 �u anda yurt içi ve yurt d���nda 
yap�m� devam etmekte olan Kom-
bine Enerji Santralleri, Hidroelekt-
rik santralleri, Petrokimya tesisleri, 
Boru Hatlar�, Depolama Tanklar� 
ve Çelik konstrüksiyon projelerinde 
sundu�u, kalite sa�lama ve kalite 
kontrol, üçüncü parti gözetim, kay-
nak personeli belgelendirme ve me-
kanik laboratuar hizmetlerinin yan� 
s�ra Bas�nçl� Kaplar konusundaki 
dan��manl�k sunu�u mevcut faaliyet-

lerine birer örnek olu�turuyor.
 Mevcut hizmet konsepti ile 
Türkiye’de bir ilk olan PALME KA-
L�TE, bundan böyle kurulacak olan 
hizmet kurulu�lar�na “model” olma-
y� amaç ve görev edinmi� durumda. 
 PALME Kalite, TÜRKAK tara-
f�ndan gerçekle�tirilen denetimler 
sonucunda; EN 17020 kapsam�ndaki 
“Tip A” Ba��ms�z Muayene Kurulu-
�u”, EN 17024 Uygunluk De�erlen-
dirmesi - Personel Belgelendirmesi, 
EN 17025 – Laboratuar akreditasyo-
nu belgeleri almaya hak kazand�.

Palme Kalite’ye TÜRKAK onay�
  Palme Kalite, TÜRKAK taraf�ndan gerçekle�tirilen 

denetimler sonucunda akredite oldu ve Ostim’de, 

Ankara’da sanayici ve i�adamlar�n�n üretimde ihtiyaç 

duydu�u pek çok kalite testini yapmaya ba�lad�. 
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Ürününüzü nereye sat�yorsunuz? 
�ç pazara m� yoksa d�� pazara 
m�? Belki her ikisine birden. Peki 

cironuzun yar�dan fazlas� nereden geliyor? 
Yurt içinden mi d���ndan m�? Yani ihracat 
yap�yor musunuz? Yapm�yorsan�z bile 
“d�� pazardan bana ne?” diyebilir misiniz? 
Çünkü rakipleriniz sadece yerli firmalar 
olmasa gerek. Çok istisnaî ko�ullarda bile 
bugün öyle olsa da yar�n olamaz. Art�k iç 
pazar – d�� pazar diye bir ayr�m yapman�n 
imkân� yok. Sadece “pazar” var. Siz 
ba�ka ülkelerin pazarlar�na yönelmeseniz 
bile yabanc� firmalar sizin iç pazar�n�za 
yöneliyorlar. O halde gözünüz d��ar�da 
olsun.

Her geçen gün uluslararas� rekabetin 
k�z���yor oldu�unu siz benden daha 
iyi hissediyor olmal�s�n�z. Ço�unuz 
görece küçük firmalar�n sahipleri ya da 
yöneticilerisiniz. Baz� i�lerin boyunuzu 
a�t���n� dü�ünebilirsiniz. Ama bu 
do�ru de�il. Sadece büyük firmalar�n 
giri�ebilece�i dü�ünülen baz� i�leri 
küçükler de yapabilir. Önce firman�za bir 
bak�n. Ürününüz ne? En iyi yapt���n�z i� 
ne? Mevcut ürününüzle daha ne kadar 
devam edebilirsiniz? Üstünüzdeki rekabet 
bask�s� gün geçtikçe art�yor mu? Bu 
bask�y� yaratanlar kim? Rakipleriniz kim? 
Rakiplerinizin size k�yasla üstünlüklerinin 
kayna�� ne?

�imdilik sadece iç piyasaya ürün 
satan bir firma olsan�z bile uluslararas� 
rekabet bask�s�n� az ya da çok hissediyor 
olmal�s�n�z. E�er �imdiye kadar d��a 
aç�lmay� dü�ünmediyseniz, ya �imdi? 
Seçeneklerinizi biliyor olmal�s�n�z: �hracat 
ilk akla geleni örne�in. Fakat bu noktada 
durup yeniden bir hususa yo�unla�al�m: 
Ürününüz ne? Mevcut ürününüzle 

daha ne kadar devam edebilirsiniz? 
��te bu soru çok kritik! Daha ne kadar? 
Finansal verilerinize bir kez daha bak�n 
lûtfen: Büyüme h�z�n�z yeterli mi? 
Büyüyor musunuz yoksa yerinizde mi 
say�yorsunuz? Sahip oldu�unuz becerileri 
ya da yetkinlikleri geli�tiriyor musunuz? 
Evet mi hay�r m�? Büyüyorsan�z, kayna�� 
ne? Ürün geli�tirme çaban�z var m�? 
Küçücük bir firma olsan�z dahi bu soru 
afakî görünmesin size. Her�ey yöneticinin 
kafas�n�n içinde ba�lam�yor mu? Hani 
o televizyon reklam�ndaki gibi. Ne diyor 
reklamdaki i�adam�? “Y�llar önce i�e 
ba�lad���mda ne bu ofis, ne bu insanlar 
vard�. Sadece bir masa ve bir sandalye!” 
O tek masay� ve sandalyeyi koca bir i� 
modeline çeviren o i�adam�n�n vizyonu 
de�il mi? Büyük dü�ünün! De�eri yaratan 
insan: �nsan fikri, insan eli. Ama özellikle 
fikir: Yeni fikir. Nam-� di�er inovasyon 
kavram�n�n üzerinde hâlâ çok konu�uluyor 
ve muhtemelen sürekli de konu�ulacak. 
Siz inovasyon yap�yor musunuz? 

Okuduysan�z hat�rlars�n�z: OST�M 
Gazetesi’nde geçen ayki yaz�mda size 
yurt d���nda firma avlamay� önermi�tim. 
��te yukar�da sizi bunaltan sorular yine 
o yaz�daki anafikre dayan�yor. Tabii bu 
konu özellikle küçük firmalar söz konusu 

oldu�unda devleti de çok yak�ndan 
ilgilendiriyor. Bu alanda devletin öncülü�ü 
olmasa bile deste�i gerekiyor. Devlet 
deste�iyle “yurt d���nda firma avlamal�”. 
Ama niçin? Her�eyin ötesinde inovasyon 
için! Tasar�m için! Marka de�eri için. De�er 
zincirinde terfi etmek için. Daha sayay�m 
m�? 

Fakat maaselef, bugün bile Türk 
firmalar�n�n d�� yat�r�mlar� baz�lar�nca 
‘sermaye kaç���’ olarak de�erlendiriliyor. 
Asl�nda sermaye kaçm�yor! Sermaye ç�k�� 
yolu ar�yor. Rekabet gücünü art�racak bir 
ç�k�� yolu ar�yor. Daha önce de yazd�m; 
‘sermaye kaç���’ merkezli bir bak�� aç�s�n�n 
gerçekçi olmad���n�n izah� için, bu konuya 
Türkiye’ye giren yabanc� sermayeli 
do�rudan yat�r�mlar konusuyla birlikte 
bak�lmal�. Bu iki olgu ayn� gerçekli�in 
farkl� yüzleri biçiminde ele al�nmal�. Hep 
vurgulad���m gibi burada genellikle 
‘atlan�lan’ husus do�rudan d�� yat�r�m 
davran���n�n sermaye transferinden öte bir 
sermaye birikim modeli oldu�u gerçe�idir. 
Ba�ka bir ifadeyle, d�� yat�r�m yapan 
firmalar s�n�r ötesi yat�r�mlara sermaye 
birikimlerini büyütmek gayesiyle giri�irler. 
Bu, do�al olarak bir rekabet stratejisidir ve 
gerisinde sadece ‘pazara eri�im’ olabilece�i 
gibi ba�l� ba��na ‘yat�r�mlar�n finansman� 

/ sermayeye eri�im’ ve/veya ‘sermaye 
benzeri aktiflere eri�im’ de bulunabilir. 
Örne�in do�rudan d�� yat�r�mlar�n, Türk 
i� dünyas�n�n gündemindeki ‘inovasyon’ 
ve ‘markala�ma’ gibi uluslararas� rekabet 
gücüyle ili�kilendirilen di�er hususlarda 
mesafe al�nabilmesi bak�m�ndan da bir 
stratejik araç oldu�u hat�rda tutulmal�d�r. 
Ne mutlu ki sanayile�mi� ülkelerde 
do�rudan yat�r�m yapmak vas�tas�yla, 
ara�t�rma-geli�tirme, inovasyon ve 
markala�ma imkânlar�na eri�imin daha 
kolay mümkün olabildi�i, fakl� sektörlerde 
faal az say�daki Türk firmas� taraf�ndan 
kavran�lm��t�r. Bu firmalar Türkiye’nin en 
rekabetçi firmalar�d�r. Bu tür giri�imlerin 
özellikle ‘yurt d���nda firma sat�n alma 
stratejilerine’ dayand�r�lmas�n�n yararl� 
olaca��n� anlamak zor de�il. Ayr�ca, yurt 
d���nda firma sat�n alarak d�� pazarlara 
aç�lmak yurt içinde yabanc� sermayeli bir 
firma taraf�ndan ‘sat�n al�nma riski’nin 
bertaraf� bak�m�ndan da fayda sa�layabilir. 

Peki ya devlet deste�i meselesi? 
Söylenecek çok söz var ve peyderpey 
söyleyece�iz! Türk Eximbank’tan 
ba�layal�m m�? Türk Eximbank 
Türkiye’nin resmi destekli ihracat kredi 
kurumu. Türk firmalar�n�n yurt d���ndaki 
do�rudan yat�r�mlar� da bu bankan�n 
faaliyet alan�na giriyor. Türk Eximbank’�n 
Türk firmalar�n�n d�� yat�r�mlar�n� 
desteklemesinin zaman� çoktan gelmi� 
hatta geçmektedir. Örne�in, özellikle “d�� 
yat�r�m sigortas� program�n�n” art�k bir an 
önce uygulamaya sokulmas� gereklidir. 

Yaz� yine uzad� san�r�m. O hâlde �imdilik 
burada keselim. 

Özetle: Gözünüz d��ar�da olsun! 

em
in.akcaoglu@

ieu.edu.tr

Prof. Dr.
Emin AKCAO�LU

Gözünüz d��ar�da olsun. 
Korkmay�n e�iniz bu 
defa k�zmaz.

OST�M’de gerçekle�en çal��ma-
n�n ilk toplant�s�nda kat�l�mc�-
lara Güney Afrika Cumhuriyeti 

ve genel olarak Afrika ülke pazarlar�n�n 
potansiyeli, riskleri ve f�rsatlar� hakk�nda 
�GEME uzmanlar� taraf�ndan bilgi veril-
di. 

 �GEME Ba�kanl��� ve Ostim OSB �� 
Geli�tirme ve E�le�tirme birimi taraf�n-
dan Ostim OSB’de düzenlenen ücretsiz 
seminerin ilkine �GEME Genel Sekreter 
Vekili Dr. Meral Gündüz de kat�ld�. Se-
minerlerin aç�l�� konu�mas�n� yapan Dr. 
Gündüz, Devlet Bakan� Zafer Ça�layan 

taraf�ndan ba�lat�lan ülke masalar� uygu-
lamalar�n�n d�� ticaret yapan � rmalara her 
aç�ndan faydal� olaca��n� dü�ündü�ünü 
belirterek, �GEME hizmetlerinden web 
sitesin üzerinden nas�l yararlan�labilece-
�ine dair bilgiler verdi. Web sitesindeki 
“Ülke Masalar�” bölümündeki 34 ülke 
masas�ndan 80 ülkenin bilgisine ula��la-
bildi�ini vurgulayan Gündüz, “Burada 

interaktif bir sistem var. Ülke Masalar� 
uygulamas� ticaret D�� Ticaret Müste�ar-
l���n�n, Türkiye �hracatç�lar Meclisinin, 
�GEME çal��anlar� ve uzmanlar�n�n, ti-
caret mü�avirlerinin ürettikleri bilgiler ve 
katk�lar ile olu�turulmu�, sürekli güncel-
lenen canl� ve dinamik bir sürecin sonu-
cudur” dedi. 

 Programda Türkiye �hracatç�lar Mecli-

si Koordinatörü ve Mesta� Metal Endüstri 
San. Ve Tic. A.� Yönetim Kurulu Ba�kan 
Vekili Rahmi �ncetan, “�� Dünyas� Gö-
züyle Güney Afrika Pazar� – �� F�rsatla-
r�” ba�l��� ile ilgili bölge hakk�nda pratik 
gözlemlerini anlatt�. Seminerde �GEME 
Uzman� Alpaslan Emek ise genel olarak 
Afrika ülkelerine ili�kin sunum yaparken, 
Uzman Musa Gülkaya da Güney Afrika 
Cumhuriyetinin pazar bilgilerine ili�kin 
sunum yapt�. 

 Ostim OSB �� Geli�tirme Ve E�le�-
tirme Birim Koordinatörü Dr. Dolunay 
Erdo�u� seminerler dizisinin tüm alterna-
tif dünya pazarlar�n� kapsayacak �ekilde 
programland���n� belirtti. Erdo�u�, “Böl-
gemizde faaliyet gösteren uluslararas� 
ticarette alternatif pazar alanlar� arayan 
sanayicilerimizi ayd�nlatmak istiyoruz. 
Ülke pazarlar�n�n tan�t�laca�� ücretsiz 
seminerlerimiz �GEME ve bölge birim-
lerimizin çal��malar� ile periyodik olarak 
devam edecek” dedi. 

 Seminere d�� ticaret yapan � rma yö-
neticileri ve yetkilileri ile � rmalar�n d�� 
ticaret yöneticileri, elemanlar�, sat��-
pazarlama sorumlular� ve d�� ticaret ile 
ilgilenen herkes kat�labiliyor. 

Yeni pazar arayan KOB�’ye pusula!
 Ostim OSB �le 

�hracat� Geli�tirme 
Etüt Merkezi (�GEME) 

taraf�ndan organize 
edilen toplant�lar 
dizisinde küresel 

ekonomik krizden 
etkilenip, alternatif 

hedef pazarlara 
ihtiyaç duyan Ankaral� 

KOB�’lere ülke 
tan�t�mlar� yap�l�yor. 
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OST�M Dan��manl�k ve E�itim 
Merkezi (ODEM) taraf�ndan 
planlanan ve haz�rlanan yeni 

dönem hizmetler çerçevesinde OST�M 
� rmalar� yarar�na yepyeni bir uygulama 
daha hayata geçiriliyor. Firma Analiz 
Hizmeti, geçti�imiz süreçte ilk uygu-
lamalar� tamamlanan çal��malar�n tüm 
� rmalara yayg�nla�t�r�l�p yerlerinde zi-

yaret edilerek uygulanmas�n� kaps�yor. 

 Firmalar gerçekle�tirilecek analiz 
ile hem kendi bulunduklar� yeri ken-
di de�erlendirmeleri ve puanlamalar� 
do�rultusunda farkl� bir bak�� aç�s�ndan 
görme imkân� bulacak, hem de � rmala-
r�na ait say�sal veriler ve nicel bilgiler 
�����nda mevcut durumlar� hakk�nda bil-
gi sahibi olacaklar. Gerçekle�tirilecek 

analiz sonucunda � rmalara özel olarak 
haz�rlanacak raporun yan� s�ra bir � rma 
geli�im yol haritas� da i�letmelerin ileri 
dönük faaliyetlerine ���k tutmak amac� 
ile ç�kart�lm�� olacak. Daha da önemlisi 
i�letmelerimizde yap�lacak bu analiz ile 
i�letmede ihtiyaç duyulabilecek iyile�-
tirmelerin hangi alandan ya da aksayan 
yönden kaynakland��� belirlenebilecek. 
Böylece � rmalar ileri dönük planla-
ma ve faaliyetlerinde atmalar� gereken 
ad�mlar� net olarak görebilme imkan�na 
sahip olabilecekler.

 Haz�rlanacak � rma raporu ayn� za-

manda � rmalar�m�z�n “k�sa” ve “orta” 
vadede, karl�l�k, verimlilik, kapasite 
geli�tirme ve sürdürülebilirlik eksen-
lerinde ve temel i�letme alanlar� olan 
stratejik yönetim, sat�� ve pazarlama, 
� nans, üretim ve teknoloji/inovasyon 
alanlar�nda gerçekle�tirecekleri faali-
yetlerde dikkate al�nmas� önerilen alt 
alan ve uygulamalar� da kaps�yor. 

Organize Sanayi Bölgeleri 
Üst Kurulu�u (OSBÜK) 
9. Ola�an genel kurulu 

yap�ld�. Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birli�i’nin ‘ikiz kule’ tesis-
lerinde gerçekle�en ve divan ba�-
kanl���n� Ostim Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Orhan Ayd�n’�n yapt��� 
genel kurulda tek liste ile seçi-
me gidildi ve yönetime Ankara 
Sanayi Odas� Ba�kan� Nurettin 
Özdebir’in olu�turdu�u liste se-
çildi. 

 OSBÜK’ün 2010 y�l� faaliyet-
leri, denetim raporlar� ile bilanço 
gelir-gider tablolar�n�n görü�üle-
rek ibra edildi�i toplant�da eski 
ba�kan Mahmut Y�lmaz, ba�-
kanl��a yeniden aday olmad���-
n� belitti. Y�lmaz, görev yapt��� 
süre içinde kendisine destek olan 
OSB yöneticileri ile Sanayi Ba-
kanl��� bürokratlar�na te�ekkür 
ederek veda etti. 

 Süresi biten yönetim ve de-
netim kurulu seçimine tek liste 

aday oldu. Ankara Sanayi Oda-
s� Ba�kan� Nurettin Özdebir’in 
ba�kan aday� oldu�u ve ço�un-
lu�u bir önceki yönetim kurul 
üyelerinden olu�an liste oy bir-
li�i ile göreve getirildi. Seçim 
sonras� konu�an Özdebir, dele-
gelere te�ekkür ederken, gelecek 
dönemlerde daha dengeli ve tüm 
bölgeleri kapsayacak bir yöne-
tim olu�umu için çal��acaklar�n� 
belirtti. Özdebir, “Ya�anan de-
neyimlerle daha iyi, daha verimli 
ve kurulu�umuzun i�levini art�r�-
c� i�ler yapmak istiyoruz” dedi.  

OSBÜK Yönetim Kurulu 
�u �ekilde belirlendi:

 Asil Üyeler: Nurettin Özdebir, 
�lhan Parseker, Cahit Nakibo�lu, 
�smail Kad�o�lu, Tahir Büyükhel-
vac�gil, Ahmet Hasyüncü, Bekir 
Sütç, Mustafa Ya�l�, Hakk� Atta-
ro�lu.

 Denetim Kurulu: Salih Zeki 
Murzio�lu, Hasan Hüseyin Erkoç.

ODEM’den ücretsiz firma analizi

OSBÜK’de Özdebir dönemi ba�lad�

Milli E�itim Bakanl��� ve Anka-
ra Sanayi Odas� öncülü�ünde 
OST�M Organize Sanayi 

Bölge Müdürlü�ü taraf�ndan OST�M’de 
uygulanmakta olan OSEP (Okul Sanayi 
E�itim Program�) kapsam�nda 2011-
2012 e�itim y�l� ön kay�tlar� 1 Temmuz 
2011 tarihi itibari ile ba�l�yor. 
 OSEP projesi kapsam�nda e�itim 
hayatlar�na Mesleki E�itim alarak 
devam eden ö�rencilere di�er okullarda 
bulunmayan çok çe�itli imkânlar sunulu-
yor. Bunlardan en önemlisi ise istihdam 
garantisi. OSEP kapsam�nda mesleki 
e�itim almak üzere kabul edilen ö�-
renciler e�itimlerinin ba��ndan itibaren 
mesleki e�itim ald�klar� alanda faaliyet 
gösteren bir � rma ile e�le�tiriliyor ve 
e�itimini ba�ar� ile tamamlayan ö�ren-
ciler bu � rmalarda istihdam ediliyor. 
 Ö�renciler e�itimleri süresince 

asgari ücretin %30 oran�nda maa� alarak 
genç ya�tan itibaren para kazanma ve 
ihtiyaçlar�n� kar��lama bilinci ile yeti�me 
imkân�na sahip oluyorlar. Ayn� zamanda 
e�itimleri süresince meslek riskleri ve 
meslek hastal�klar�na kar�� sigortalar� da 
okullar� taraf�ndan yapt�r�l�yor. Böylece 
ö�renciler sosyal güvence alt�nda mesle-
ki faaliyetlerini sürdürebiliyorlar.
OSEP Projesinden ba�ar� ile mezun olan 
ö�renciler okullar�n� bitirdikten sonra 
kalfal�k belgesi almaya hak kazanacak-
lar. Ayr�ca isteyen ö�renciler e�itim 
süreçlerinde aç�k meslek lisesi arac�l��� 
ile fark derslerini tamamlayarak meslek 
lisesi diplomas� da alabilecekler.

�stihdam Garantili Mesleki 
E�itim F�rsat�n� Kaç�rmay�n!!!

�leti�im;
ODEM 385 01 66

Çin’e verilen d�� ticaret 
aç��� yüzde 46 artt�

Türkiye’nin 2011 y�l�n�n ilk 4 ay�nda 
33.7 milyar dolara ula�an d�� ticaret 
aç���n�n yüzde 18.2’sini Çin’e veri-

len d�� ticaret aç��� olu�tur-
du. Ocak-Nisan döneminde 
Türkiye’nin Çin’e verdi�i 
d�� ticaret aç��� geçen y�l�n 
ayn� dönemine göre yüzde 
45.7 art��la 6.1 milyar dolar� 
a�t�. Çin’i yüzde 16 payla 
Rusya izledi. Türkiye’nin 
en çok petrol ithal etti�i ül-
keler aras�nda yer alan Rusya’ya verilen d�� 
ticaret aç��� y�l�n ilk 4 ay�nda geçen y�l�n 
ayn� dönemine oranla yüzde 6.6 azal��la 5.4 
milyar dolar düzeyinde gerçekle�ti. 
 Türkiye 2011 y�l� Ocak-Nisan döne-

minde toplam 43 milyar 337 milyon do-
larl�k ihracata kar��l�k, 77 milyar 7 milyon 
dolarl�k ithalat gerçekle�tirerek 33 milyar 

670 milyon dolarl�k d�� ti-
caret aç��� verdi. Bunun 15 
milyar 549 milyon dolarl�k 
bölümünü Çin, Rusya ve 
ABD’ye verilen d�� ticaret 
aç��� olu�turdu. 3 ülkeye 
verilen aç���n d�� ticaret 
aç��� içindeki pay� yüzde 
46.2 oldu. Bu gruba Al-

manya ile �ran’�n eklenmesiyle, d�� ticaret 
aç��� 20 milyar 739 milyon dolara, 5 ülke-
nin toplam d�� ticaret aç��� içindeki pay� ise 
yüzde 62 düzeyine ula�t�.
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Türkiye’de nüfus yap�s�n�n genç ve 
dinamik bir tablo arzetmesi giri-
�imcilik konusunda ciddi bir f�rsat 

olarak de�erlendirilmelidir. Türk toplu-
munun bu özelli�i gerek yurt içinde ve 
gerekse yurt d���nda en çok gündeme 
getirilen avantajlar�ndan biridir. Özellikle 
Avrupa ülkeleri ile mukayese edildi�inde 
Türkiye’nin bu özelli�i önemli bir avan-
taj olarak dikkat çekmektedir.  Ancak bu 
nüfus yap�s�ndan verimli bir �ekilde ya-
rarlan�lamad��� taktirde ülkemiz için tam 
tersine bir tehdit olu�turabilece�i de göz 
önünde tutulmal�d�r. 

 Avrupa ülkelerinde ise tam tersi bir 
tablo dikkat çekmektedir. Örne�in a�a��-
daki gazete haberinde Alman Hükümeti 
2004 y�l�na girerken yeni y�l dolay�s�yla 
gazetelere ilan vererek vatanda�lar�ndan 
daha çok çocuk yapmalar�n� istemekte-
dir:

 “Almanya’da nüfus ya�lan�yor. Nü-
fus art�� h�z� s�f�r, hatta nüfus azal�yor. 
Kad�nlar�n üretkenlik ça�lar�nda çocuk 
do�urma oran� %1,3.   �stikrarl� bir nü-
fus için bu do�urganl���n %2,1’e ç�kma-
s� gerekmekte. 1960 do�umlu kad�nlar�n 
%26’s� hiç do�um yapmam��.  Akade-
misyenlerde ise bu oran %42. Türk ve 
di�er yabanc� kad�nlar da Almanlara 
uyum sa�lam��.  Do�um oranlar� %1,4. 
Altm�� ya� üstü nüfus oran� 2050’de 
%24’den %37’ye ç�kacak. Toplum h�zla 
ya�lan�yor. Bugünkü ya�am beklentisiyle 
ülke nüfusu 2010’da 500 bin azalacak. 
2050’de ise 82.5 milyondan 70 milyona 
dü�ecek. Yap�lan analizlere göre 2035 
y�l�nda Almanya dünyan�n en ya�l� ül-
kesi olacak. Yani nüfus piramidi tersine 
dönüyor. Hükümet, çocuksuz i�çilerden 
ayda 2,5 Euro “çocuksuzluk paras�” 
kesmeyi ve bunu çocuklulara aktarma-
y� planl�yor. Bilim adamlar�n�n bir di�er 
önerisi ise 2050 y�l�na kadar d�� ülkeler-
den 188 milyon genç göçmen almak. 
Nüfus durgunlu�u, sadece Almanya’n�n 
sorunu de�il. Avrupa Birli�i’nde do�um 
h�z� ortalamas� %1.5; Almanya’dan 
biraz daha iyi. Bir rapora göre 100 y�l 
içinde AB’nin nüfusu 376 milyondan 
290 milyona dü�ecek. Dünya nüfusu ise 
6.3 milyardan 9 milyara do�ru yelken 
açacak. Bu art�� içinde AB yar� yar�ya 
azal�rken, dünya biraz Afrikala�acak, 
çünkü art���n yar�s� onlardan. Bin nü-
fus ba��na canl� do�umda Almanya 8,7 
bebekle 185. s�rada yer al�rken, Türkiye 
19.8 bebekle 108. s�rada. AB bebeklere, 
çocuklara ve gençlere en iyi olanaklar� 
sunarken, biz çocuklar�m�z� yeti�tirmekte 
ciddi bir s�k�nt� içindeyiz. Nüfusumuzun 
ortalama okul ya�� dört y�l� geçemiyor. 
Genç nüfusumuz üzerinde AB’nin de 
gözü var. Hatta belki AB’ye üyeli�imiz-
de ba�rolü bile oynayabilir. Ancak e�i-
tilmemi�, üstelik i�gücü sahibi yap�lama-
m�� nüfus neye yarar?” (Hürriyet Bilim, 
10.01.2004)

 Genç nüfus iyi e�itilip de�erlendi-
rilebilirse büyük bir güçtür. Aksi takdir-
de toplumun büyük bir sorunu olmaya 
adayd�r.

 Ayr�ca nüfus art��� daha ziyade fakir 
kesimlerde sürdü�ü için bu insanlar�m�-
za gerekli e�itim imkanlar�n�n sa�lan-
mas� da büyük bir sorun olarak ortaya 
ç�kmaktad�r. E�itime devlet katk�s�n�n 
giderek azald��� günümüzde, bu sorun 

daha da önemli hale gelmektedir. Zira, 
yukar�da da belirtildi�i gibi, gerekli e�i-
tim imkanlar� sa�lanamayan genç nüfus 
bir avantaj olmaktan ç�kmakta, tersine 
büyük bir toplumsal soruna dönü�me 
e�ilimi göstermektedir. Gerekli mesleki 
ve etik niteliklere kavu�turulmu� genç bir 
nüfus, özellikle ekonomik de�erlerin ya-
rat�lmas�nda “al�n terinin yerini ak�l teri-
nin” ald��� bilgi toplumunda, çok büyük 
bir avantaj sa�lamaktad�r. Bu konuda 
y�llar önce Milliyet Gazetesi’nde yay�nla-
nan bir söyle�ide de�erli sanatç�m�z �dil 
Biret taraf�ndan dile getirilen a�a��daki 
sözler konunun önemini çarp�c� bir �ekil-
de gözler önüne sermekte. Türkiye’nin 
yeti�tirdi�i dünya çap�nda bir sanatç� 
olan, ayn� zamanda Devlet Sanatç�s� 
olma onuruna eri�mi� �dil Biret’le yap�-
lan bu söyle�ide gazeteci kendisine so-
rar:

 “Siz daha yedi ya��ndayken devlet 
hesab�na yurt d���na müzik e�itimine 
gönderildiniz,  hatta ya��n�z çok küçük 
oldu�u için anne ve baban�z da yine 
devlet taraf�ndan sizinle birlikte yurt d�-
��na gönderildi ve bunun için özel bir 
yasa olan ‘Harika Çocuklar� Destekleme 
Yasas�’ ç�kar�ld�. Siz de harika bir ço-
cuk oldu�unuzu kan�tlayarak dünyan�n 
önde gelen sanatç�lar�ndan biri oldunuz 
ve Türkiye’nin yüzünü a�artt�n�z. Fakat 
Türkiye’de Sizden ba�ka harika çocuk 
yok muydu? Bu imkan� bulman�z�n sizin 
için büyük bir �ans oldu�unu kabul eder 
misiniz?

 �dil Biret bu soruya kulaklar�m�za 
küpe olmas� gereken �u muhte�em ce-
vab� verir:

“Her çocuk harikad�r, yeter ki ondaki 
cevheri, ondaki potansiyeli kuvveden 
fiile ç�karacak imkanlar sa�lans�n.”

 �ste genç nüfus yap�m�z� ve potan-
siyelimizi de�erlendirmede �dil Biret’in 
bu cevab� hepimize rehber olmal�d�r. Bu 
aç�dan genç Cumhuriyetimizin 1930’lu 
y�llardan itibaren uygulamaya ba�lad�-
�� “leyli meccani” (paras�z yat�l�) e�itim 
sistemi maalesef son yirmi otuz y�ld�r 
ihmal edilmi�tir. Halbuki bu sistemde 
Ardahan’�n Posof ilçesinin bir köyün-
den ç�kan çal��kan ve azimli bir çocuk 
ortaokul, lise ve üniversitede devlet ta-
raf�nda okutulmakta hatta yine devlet 
taraf�ndan Avrupa veya ABD’de yüksek 
lisans ve doktora e�itimleri yapt�r�labil-
mekteydi. Bu sistemde böylesi nitelikli 
çocuklar�m�z köy ko�ullar�ndaki ya�am-
lar�nda çok önemli meslekler edinmi�ler, 
Cumhuriyetimizin önemli mevkilerinde 
bürokrat, bilim insan�, i� adam�, sanat-
ç�, milletvekili, bakan, ba�bakan hatta 
Cumhurba�kan� mertebelerine kadar 
yükselmi�lerdir. Ülkemize çok önem-
li hizmetlerde bulunmu�lard�r. Umar�z 

önümüzdeki dönemlerde bu sistem et-
kinli�i daha da artt�r�larak sürdürülebilir.

 Ayr�ca bu nüfus art��� genelde bir iç 
göç olay� ile bütünle�ti�i için ülkemiz 
önemli kültürel ahlaki ve kimlik sorunla-
r�yla kar�� kars�ya kalmaktad�r. Bu sorun, 
göçü bizzat ya�ayan   nüfus   yan�nda,   
ikinci   ve   hatla   üçüncü   nesillerde   
de   varl���n� sürdürmektedir. Türkler 
sadece Avrupa genelinde de�il, daha 
dinamik bir nitelik ta��yan Akdeniz top-
lumlar� içinde de en h�rsl�, en dinamik, 
en y�rt�c� insanlardan olu�uyor. Daha 
çok i� yapma ve kazanma h�rs�na sahip 
bir milletiz. Orta Asya bozk�rlar�ndan 
Anadolu’ya gelen atalar�m�zdan sonra 
bugün de insanlar�m�z daha da bat�ya 
gitmenin yollar�n� ar�yor. Anadolu’nun 
fakir bir köyünden kalk�p Almanya veya 
Fransa’ya, Belçika ve Hollanda’ya veya 
�skandinav ülkelerine giden bir vatanda-
��m�z�n çocuklar�, hatta bizzat kendisi, bu 
göçün arkas�ndan Amerika’ya gitmenin 
yollar�n� aramaktad�r. 

 Bu tehlikelere kar��l�k genç nüfus ya-
p�m�za ili�kin olumlu unsurlar da dikkat 
çekmektedir. H�rs ve dinamizm yan�nda 
Türkiye henüz alkolik bir ülke olmad�-
�� gibi, uyu�turucu sorunu da büyük 
boyutlarda de�ildir. Geli�mi� ülkelerle 
mukayese edildi�inde bu nitelikler de 
büyük bir avantaj olarak kabul edilmeli-
dir. Fakat bu tehlikelerin de önümüzdeki 
y�llarda, özellikle büyük �ehirlerimizden 
ve k�y� kentlerimizden ba�layarak, ül-
kemizde de yay�lma tehlikesi vard�r. Ve 
maalesef bu tehlikenin sinyalleri görül-
meye ba�lanm��t�r. 

 Biz, çok �eyler umdu�umuz ve ge-
rekenler yap�ld���nda bu umutlar�m�z�n 
gerçekle�ece�inden emin oldu�umuz 
genç nüfus yap�m�z� Türk toplumunun 
alt�ntopu olarak görüyor ve makalemizi 
alt�ntop hikayemizle noktalamak istiyo-
ruz. Hikaye �öyle: 

 Rivayet edilir ki II. Mahmut zaman�n-
da �stanbul’da her girdi�i i�te ba�ar�s�z 
olmu�, bir türlü diki� tutturamam�� biri 
varm��. Ad� Mehmet olan bu ki�iye bu 
özelli�inden dolay� “Nasipsiz Mehmet 
Efendi” derlermi�. Nasipsiz Mehmet 
Efendi bir dükkan açsa, bir h�rs�z girer 
dükkanda ne var ne yoksa soyup so�a-
na çevirirmi�. Ya da bir süre sonra iflas 
edermi�. Bir i�e girse bir aksilik olur i�i 
b�rakmak zorunda kal�rm��. Bir ev alsa 
evi yanar ortada kal�rm��. Nasipsiz Meh-
met Efendi’nin ba��na gelen bu aksilikler 
II. Mahmut’un kula��na kadar gitmi�. 
II. Mahmut Sadrazam�na emir vermi�: 
“Ça��r�n huzuruma �u Nasipsiz Mehmet 
Efendi’yi. Ben bir cihan padi�ah� olarak 
O’nu nasiplendireyim. Bir cihan padi�a-
h� olarak bu Nasipsiz’i ben nasiplendire-
mezsem onu ba�ka kim nasiplendirebilir 

ki?” Nasipsiz Mehmet Efendi huzura 
ça��r�lm��, Padi�ah, Mehmet Efendiye 
sormu�: “Senin için her girdi�i i�te ba�a-
r�s�z olur, el att��� her i�te bir aksilik olur 
derler, do�ru mu?” Nasipsiz Mehmet 
Efendi yüce Padi�ah�n huzurunda elle-
rini ovalayarak hüzünlü bir sesle cevap 
verir: “Do�rudur padi�ah�m, aksilikler 
yakam� bir türlü b�rakm�yor. Zaten bu-
nun için bana Nasipsiz Mehmet Efendi 
derler. Ne yapal�m, yüce Allah’�n tak-
diri böyleymi�.” II. Mahmut, Mehmet 
Efendi’ye sevecen bir ses tonuyla “Gel 
pe�imden, gel!” der. Nasipsiz Mehmet 
Efendiyi hafif meyilli, sulak, bak�nca 
topra��n�n çok verimli oldu�u hemen 
belli olan geni�çe bir araziye götürür. 
Önce Mehmet Efendinin eline bir alt�n-
top verir. Alt�ntop Mehmet Efendi’nin iki 
üç ku�a��n� gönenç içinde ya�atacak ka-
dar de�erlidir. Sonra Mehmet Efendi’ye 
daha da yakla�arak elini omuzuna atar 
ve yüksek sesle, “Ben ki Cihan Padi�ah�-
y�m, nasipsizleri nasiplendiririm. Bak bu 
alt�ntop senin. Bu alt�ntopu al ve a�a�� 
do�ru f�rlat. Hereye kadar gönderebi-
lirsen oraya kadar olan tüm araziyi de 
sana ba���layaca��m. Haydi bakal�m 
kolay gelsin!” der.

 Tabii ki Mehmet Efendi padi�ah�n 
bu ba����ndan çok mutlu olur. Bunu 
Allah’�n bunca nasipsizliklerden sonra 
kendisine sundu�u bir hediye olarak 
kabul eder. Allah’�n bu lütfunu en iyi 
�ekilde de�erlendirmek için alt�ntopu 
da mümkün oldu�unca uza�a f�rlat�p 
bu bereketli arazinin geni� bir k�sm�na 
sahip olmak ister. Topu eline al�r, döne 
döne var gücüyle f�rlat�r.  Top havala-
n�r, Mehmet Efendi’nin ba��na dü�er ve 
Mehmet Efendi ölür. Sonuçta, Mehmet 
Efendi’nin mezar ta��na yine “Nasipsiz 
Mehmet Efendi” yaz�l�r.

 Türk toplumu olarak alt�ntopumuzu 
Mehmet Efendi gibi dikkatsizce de�il 
çok dikkatli bir �ekilde de�erlendirmek 
zorunday�z. Onlar� çok iyi e�itmek, ça-
��m�z�n meslekleri ile en üst seviyede 
donatmak; bilgili, ahlakl�, cesur ve öz-
güven sahibi ki�iler olarak global reka-
bet ortam�n�n ba�ar�l� giri�imcileri, ba-
�ar�l� teknokratlar� ve yöneticileri olarak 
yeti�tirmeliyiz. Ça�da�la�ma yolunda, 
Atatürkümüzün Türk toplumuna i�aret 
etti�i muas�r medeniyet seviyesine ula�-
ma, hatta onu a�ma hedefimizdeki en 
önemli avantaj�m�z alt�ntopumuzu en iyi 
�ekilde de�erlendirmekten geçmektedir. 
Ama ona çok ama çok önem ve de�er 
verelim. Yoksa alt�ntopumuz ba��m�za 
dü�ebilir.

 Gelecek ayki yaz�m�zda ülkemizdeki 
genç nüfus yap�s�n�n sundu�u bu muh-
te�em giri�imcilik potansiyelinin nas�l de-
�erlendirilebilece�i konusunda görü�leri-
mizi sunmaya çal��aca��z. Kanaatimizce, 
bilgi toplumunun global rekabet orta-
m�nda teknisyenlik mesle�iyle birlikte 
ekonomik arenan�n dominant (bask�n, 
ba�rol oyunculuk) mesle�i olarak ortaya 
ç�kan giri�imcilik mesle�i için nas�l bir 
“giri�imcilik e�itimi” konusundaki gö-
rü�lerimizi tart��maya açmak istiyoruz.
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