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D�� Ticaretten Sorumlu Devlet 
Bakan� Zafer Ça�layan, 2023 
y�l�nda dünya mal ihracat�n�n 32-

34 trilyon dolara ula�aca��n� belirterek, 
“Dünya mal ihracat�ndan ald���m�z binde 
85 pay�m�z�, 2023’de yüzde 1.6’ya ç�kar-
t�rsak 500 milyar dolarl�k ihracat hede� ni 
gerçekle�tiririz” dedi.
 Türkiye’nin yeni ihracat stratejisi-
ni düzenledi�i bir bas�n toplant�s� ile 
�stanbul’da aç�klayan Ça�layan, son ya-
�anan küresel � nans krizi ile birlikte dün-
yada rekabet etme biçiminin de�i�ti�ini 
hat�rlatt�. 2008’de 16 trilyon dolar olan 
dünya ticaret hacminin 4.4 trilyon dolarl�k 
gerileme ile 11.6 trilyon dolara dü�tü�üne 
dikkat çekti. Bu dü�ü�ün yüzde 27.8’lik 
bir gerilemeye i�aret etti�ini ifade eden 
Ça�layan, “2008 y�l�nda yakalanan raka-
m� dünya ancak 2013’de yakalayabilecek. 
Yani dünyaya 5 y�l zaman kaybettirecek 
bir küresel krizden bahsediyoruz. Ku�ku-
suz bütün ekonomiler de buradan kendine 
çok ciddi dersler ç�kartacaklard�r” dedi. 

�hracat yapan 
� rma say�s� art�r�lacak

 Türkiye’nin yeni ihracat stratejisi çer-
çevesinde hede� n ihracatç� say�s�n� art�r-
mak oldu�unu aç�klayan Bakan Ça�layan, 
“Kobilerimizi ihracatç� yapmak istiyoruz. 
�hracat�m�z dü�tü ama ihracat yapan � rma 
say�s� artt�. 
 2009 Ocak’ta 20 bin 252 i�letme ih-
racat yaparken, Ocak 2010’da 21 bin 82 
i�letme ihracat yapt�. Yani ihracat yapan 
� rma say�s� 800 artt�” dedi. Ülke ekono-
mileriyle ilgili öngörüleri incelediklerini 
belirten Ça�layan, “Çin 2010’da ciddi bir 
ithalatç� konumuna dönü�ecek. Bunun-
la birlikte Hindistan,Brezilya, Rusya ve 
Çin’den ne kadar pay alabilece�iz? Bu 
konuda çal��malar�m�z� yap�yoruz” dedi. 
 Yine strateji çerçevesinde ihracata dö-
nük üretim stratejisi yapt�klar�n� dile ge-
tiren Ça�layan, ilk olarak �hracata dönük 
üretim stratejisi de�erlendirme kurulu 
yapacaklar�n� söyleyerek, “�thalat�, cari 
aç��� dikkate alarak, ara ama yerine üreti-
min Türkiye’de yap�lmas�, temin edilmesi 
hede� ni koyaca��z. �hracat için d��ar�dan 
getirdi�imiz girdilerin mümkün oldu�un-
ca Türkiye’de üretimini sa�lanacak” dedi. 
Ça�layan, yine bu kapsamda ortak sat�n 
alma organizasyonu olu�turacaklar�n� 

bildirdi. Yeni strateji kapsam�nda dahilde 
i�leme rejiminin de yeniden yap�land�r�-
laca��n� bildiren Ça�layan, “D�� Ticaret 
Müste�arl���’ndan (DTM) verilen devlet 
yard�mlar�n� da yeniden yap�land�raca��z. 
Çünkü d�� ticarette tar�m�n pay� yüzde 13 
olurken, verilen  destek yüzde 60 olmu�. 
Tar�m sektörüne yard�m� kesmeyece�iz 
ancak bu i�i Tar�m Bakanl���’na devre-
dece�iz. Böylelikle Ar-Ge ve teknolojiye 
verilen destekler artacak” aç�klamas�nda 
bulundu. 

Ülke masalar� olu�turulacak
 

 DTM dönü�üm projesi çerçevesinde 
�GEME bünyesinde 33 ülke masas� olu�-
turduklar�n� aç�klayan Ça�layan, zaman 
içerisinde ihtiyaca göre ve i� yo�unlu�una 

ba�l� olarak bu masalar�n geli�tirilmesi-
nin planland���n� bildirdi. Bu masalarda 
görevli 14 ki�ini bulundu�unu ve temsil 
etti�i ülkeyi tan�y�p, ihracatç�ya da tan�ta-
ca��n� belirten Ça�layan, “Biz de pazar-
lama stratejimizi buna göre yapaca��z” 
dedi. Dünyadaki di�er ülkelerin d�� ticaret 
temsilci say�s�n�n 20 bini buldu�una dik-
kat çeken Ça�layan, “Biz 115 ki�i ile bu 
i�i yap�yoruz. Ancak 30 ki�ilik ilave kadro 
için mecliste bir Tasar� üzerinde çal���l�-
yor” dedi. 

Türkiye’nin yeni ihracat 
stratejisini içeren maddeler

- �hracatç� envanteri ç�kart�lacak
- �hracat koçlu�u projesi gerçekle�tirilecek
- Pazar giri� komitesi kurulacak. Bu çerçe-
vede pazara giri� engelleri ve pazara
 giri� konusunda iki ayr� komite olu�turu-
lacak.
- Fuarlar konusunda etkinlik art�r�lacak
- Dahilde i�leme rejimi yeniden yap�land�-
r�lacak
- DTM taraf�ndan verilen yard�mlar yeni-
den düzenlenecek
- Ortak sat�n alma organizasyonu olu�turu-
lacak
- �hracata dönük üretim stratejisi kurulu 
kurulacak
- Girdi tedarik stratejisi yap�lacak.

 D�� Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan� Zafer Ça�layan, 2023 y�l�nda dünya mal ihracat�n�n 32-34 
trilyon dolara ula�aca��n� belirterek, “Dünya mal ihracat�ndan ald���m�z binde 85 pay�m�z�, 2023’de 
yüzde 1.6’ya ç�kart�rsak 500 milyar dolarl�k ihracat hede� ni gerçekle�tiririz” dedi.
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2009 Türk Patent Ödülleri sahiplerini buldu  

Üretimi dü�en KOB�, hibe pe�inde

TOBB’tan yap�lan yaz�l� aç�kla-
mada, ABD Temsilciler Mec-
lisi D�� �li�kiler Komitesi’nin, 

Ermeni iddialar�n�n tan�nmas�na ili�-
kin tasar�y� kabul etmesini ele�tirildi. 
Aç�klamada, “ABD Temsilciler Mec-
lisi D�� �li�kiler Komitesi’nin 1915 
olaylar�n� soyk�r�m olarak tan�mlayan 
karar tasar�s�n� kabul etmesini ese� e 
kar��l�yoruz. Trajikomik oylama sü-
recini de, tarihi olaylar�n siyasalla�t�-
r�lmas�n�n bir sonucu olarak görüyo-
ruz” denildi. Tasar�n�n gerçeklerden 
uzak, dü�üncesiz ve ba�naz bir metin 
oldu�u kaydedilen aç�lamada, “Bi-
lim insanlar�n�n susturularak tarihin 
sorumsuz ve bilgisiz siyasetçiler  
eliyle yaz�lmas�n� amaçlayan böyle-
sine temelsiz bir karar, ne Türkiye-
Ermenistan ili�kilerinin geli�mesine, 

ne de güney Kafkasya’n�n istikrar�na 
hizmet etmektedir” denildi.
 Türkiye’nin, böyle iftiralara da-
yal� bask� giri�imlerine itibar etme-
yecek bir devlet oldu�unu belirten 
aç�klamada, Türkiye’nin hakl�l���na 
dayal� bir �ekilde, gerekli tepkile-
rin verilmesi gerekti�i kaydedildi. 
Aç�klamada �u ifadelere yer verildi: 
“Tasar�ya kar�� verilen mücadeleye 
destek veren ABD i� camias�na da 
te�ekkür ediyoruz. ABD yönetimi-
nin, tasar�n�n kabulünü, hem tarihe 
ve hem de dost bir  ülkenin ve halk�-
n�n onuruna yap�lm�� bir sayg�s�zl�k 
olarak görmesini umuyoruz. ABD 
Temsilciler Meclisi’nden bu tasar�y� 
onaylamamas�n� bekliyoruz. Bu tasa-
r�n�n reddi, onlar için siyasi ve ahlaki 
bir görevdir.”

Ulusal ve uluslararas� boyutta 
gerçekle�tirilen, Türkiye’den 
akademisyenler, sanayiciler, 

bulu� sahipleri, ara�t�rmac�lar, sanat-
ç�lar ile sivil toplum kurulu�lar�, kamu 
ve özel sektör kurum/kurulu�lar� ile 
birçok ülkenin s�nai mülkiyet kurum-
lar�n�n üst düzey temsilcileri kat�ld��� 
organizasyonun aç�l�� konu�mala-
r�; Türk Patent Enstitü Ba�kan� Prof. 
Dr. Habip Asan, Avrupa Patent O� si 
(EPO) �dari Konsey Ba�kan� Benoit 
Battistelli, Sanayi ve Ticaret Bakan� 
Nihat Ergün ve Ba�bakan Recep Tay-
yip Erdo�an taraf�ndan yap�ld�.
 Türk Patent Enstitüsü Ba�kan� Prof. 
Dr. Habip Asan konu�mas�nda, bu y�l 
üçüncüsü gerçekle�tirilen Türk Patent 
Ödülleri’nin yeniliklerin ödüllendi-
rilmesi ve te�vik edilmesi aç�s�ndan 
önem ta��d���n� belirterek “Bugün 

binlerce bulu�, marka, tasar�m içeri-
sinde daha özel olanlar� ödüllendirmi� 
olaca��z” dedi. Etkinli�in, Türk Patent 
Enstitüsü’nün s�nai mülkiyet sistemi-
nin güçlendirilmesi, geli�tirilmesi nok-
tas�nda ortaya koyaca�� yeni projelerin 
uygulanmas�nda ve önümüzdeki dö-
nemde gerçekle�tirece�i faaliyetlerde 
büyük bir motivasyon kayna�� olaca-
��n� ifade etti. S�nai mülkiyetin etkin 
ve yayg�n kullan�m�n� sa�layarak Türk 
sanayi ve teknolojisini küresel rekabet-
te öne ç�karmak; dünyada s�nai mülki-
yet haklar�n�n geli�imi için Avrupa’da 
örnek ve model kurum olma vizyonuy-
la faaliyetlerini sürdüren ve ülkemizde 
s�nai mülkiyet haklar�n�n tescilinden 
sorumlu tek yetkili kurulu� olan Türk 
Patent Enstitüsü’nün, ülkemizde s�nai 
mülkiyet bilincinin artt�r�lmas�nda çok 
büyük önemi bulunan bu tür etkinlik-

leri önümüzdeki dönem de düzenle-
meye devam edece�ini söyledi. 
 Türk Patent Enstitüsü, Türk Patent 
Ödüllerinin, ülkelerin ekonomik ve 
teknolojik geli�iminin göstergelerin-
den biri olan ve her geçen gün önemi 
giderek artan s�nai mülkiyet haklar� 
konusunda toplumda fark�ndal�k ya-

rat�lmas�, sanayicilerimiz, i�verenle-
rimiz, akademisyenlerimiz ve di�er 
tüm kesimlerce inovasyona daha fazla 
önem verilmesi, Türk patentleri için 
daha çok kaynak ayr�lmas�, rekabet 
gücü yüksek Türk markalar� ve özgün 
tasar�mlar yarat�lmas� için daha çok 
çaba gösterilmesi.

“Türkiye, böyle bask� giri�imlerine itibar etmez”
 TOBB, Ermeni “soyk�r�m” tasar�s�n�n kabul edilmesine tepki göstererek, “Türkiye, böyle 

iftiralara dayal� bask� giri�imlerine itibar etmeyecek kadar büyük bir devlettir” dedi.

Üretimi dü�en KOB�, çözü-
mü hibe desteklerinde arad�. 
Ya�anan ekonomik krizden 

olumsuz etkilenen KOB�’ler geçen 
y�l çözümü hibe desteklerinde arad�. 
2009 y�l�nda sanayi, teknoloji ve ye-
nilik desteklerini kapsayan projeler 
kapsam�nda gerçekle�en harcama tu-
tar� yüzde 92, � rmalara verilen hibe 
destekleri 74.7, destek kapsam�na 
al�nan harcama tutar� ise yüzde 74.6 
artt�. 
 Türkiye Bilimsel ve Teknolo-
jik Ara�t�rma Kurumu(TÜB�TAK) 
verilerinden yap�lan hesaplamala-

ra göre, TÜB�TAK ve Teknolo-
ji ve Yenilik Destek Programlar� 
Ba�kanl���’n�n(TEYDEB) sanayi, 
teknoloji ve yenilik destek projeleri 
kapsam�nda gerçekle�tirilen harca-
ma tutar� 2009 y�l�nda bir önceki y�la 
göre yüzde 92 artarak 524 milyon 
TL’den 1 milyar 6.5 milyon TL’ye 
ula�t�. 

Proje ba�vurular�nda en büyük 
pay makine ve imalatta

 Önerilen proje ba�vurular�n�n 
teknoloji alanlar�na göre da��l�m� 

incelendi�inde en yüksek pay� 

yüzde 32 makine ve imalat� ald��� 

tespit edildi. Bunu, yüzde 19’la 

bili�im, yüzde 16’yla elektrik-

elektronik, yüzde 10’la kimya 

izledi.

 Önerilen proje ba�vurular�n�n 

yüzde 36.4’ü �stanbul’dan geldi. 

Ankara’dan gelen proje ba�vuru-

lar�n�n oran� yüzde 17, �zmir’den 

gelenlerin yüzde 7.8 ve Bursa’dan 

gelen ba�vurular�n oran� ise yüz-

de 7.7 oldu.
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Cumhurba�kan� Gül yapt��� 
konu�mada, Türkiye’nin bir 
de�i�im ya�ad���n� belirte-

rek, i� adamlar�n�n çal��ma azmi ve 
h�rs�n�n Türkiye’yi k�sa sürede ina-
n�lmaz bir noktaya getirece�ini söy-
ledi. Gül �öyle konu�tu:

“Bugün ya�anan olaylar, dün de 
aç�klad�k, anayasam�z ortada, ka-
nunlar�m�z ortada, bunlar�n çerçe-
vesi içinde her �ey neticeye ula�a-
cakt�r. Siz asla bu i�lere tak�lmay�n 
ve moralinizi bozmay�n. Bunlar�n 
hepsi geçecektir. Bu tip �eyler bir-

çok ülkede olmu�tur. Kanunlar�m�z, 
kurallar�m�z, her �ey çal��maktad�r. 
Meclisimiz çal��maktad�r. Siz i�ini-
ze ve gücünüze bak�n, sonunda su 
yolunu bulacakt�r. Sak�n ha moral 
bozup geriye dü�meyin. Türkiye’ye 
morali çal��arak, üreterek siz veri-
yorsunuz. Türkiye’de güzel �eyler 
oluyor. Bunlar� gölgelemeyelim.”
Gül, �vedik Organize Sanayi Böl-
gesinin k�sa sürede büyük bir ge-
li�im gösterdi�inin alt�n� çizerek, 
eme�i geçen i� adamlar�n� kutlad�.
Türkiye’nin en önemli sorunlar�ndan 
birinin istihdam oldu�una dikkat çe-
ken Cumhurba�kan� Gül, yüzde 13 
olan i�sizlik rakam�n�n hesapta ol-
mayan rakamlar devreye girdi�inde 
daha da büyük oldu�una i�aret etti. 
Gül, “Birinci önceli�imiz i�sizlere i� 
bulmak. ��sizlere i� bulman�n yolu 
art�k devlet kap�s�ndan geçmiyor” 
diye konu�tu.

“Dur,“Dur, dinle dinle 
 Hep Hep konu�ursankonu�ursan hiçhiç birbir �ey�ey duyamazs�n”duyamazs�n”

(K�z�ldereli atasözü)(K�z�ldereli atasözü)

Sinerjitürk Savunma 2010 toplant�s� 
Antalya’da yap�ld�.  
Milli Savunma Bakan� Gönül, aç�l��ta yap-

t��� konu�mada askerin Osmanl�’dan bu yana ilk 
kez yerli mal� tüfek ve bomba atar kullanaca��n� 
aç�klad�. Savunma Sanayii Müste�ar� Murad Bayar 
ise TSK’n�n teçhizat ihtiyaçlar�yla ilgili yurt d���ndan 
haz�r al�m oran�n�n yüzde 10’un alt�nda oldu�unu 
söylüyor. Bayar, TSK’n�n teçhizat ihtiyac�n� yurt 
içinden kar��lanma oran�n�n yüzde 44’e ula�t���n�, 
yurt içinden kar��lama oran�n� bu y�l yüzde 50’ye 
ula�t�rmay� hedeflediklerini vurguluyor.
Bunlar sevindirici geli�meler…
Ayr�ca, stratejik alanlara yönelik üretimlerin 
yerlile�tirilmesi çabalar� de�i�ik sektörlerde devam 
ediyor. Savunma Sanayi Müste�arl���n�n ve bu ko-
nuda sorumluluk hisseden sivil toplum kurulu�lar�n�n 
öncülü�ünde ivme kazanan yakla��ma Türk Hava 
Yollar� da kat�ld�. THY Teknik A.�’nin organize 
etti�i sergide kullan�lan parçalar sanayicilerin görü-
�üne aç�ld�. Ostim savunma sanayi küme firmalar� 
ziyaretçiler aras�nda idi. Yap�lan sunumlardan edini-
len izlenim bu sektörden yerli sanayicilerimizin pay 
almas�n�n �imdilik biraz zor oldu�u yönünde. 
Ama niyet ve at�lan ilk ad�m önemli, diyoruz.
�hracat cephesinde de ‘renkli’ bir giri�im oldu. 
Yap�lan dizi filmlerin de ihracat kapsam�nda 
de�erlendirerek dizi filmler ve yap�mc�lar�n�n destek-
lerden faydalanacaklar� bir mekanizma için çal���l�yor. 
Devlet Bakan� Ça�layan, �hracatç�lar Meclisinde 23 
ana sektör oldu�unu belirterek dizi film sektörünün 
24’üncü sektör oldu�unu ifade ediyor.
Sinema ve film endüstrisi için kom�u ülkeler, 
�slam ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri ba�ta olmak 
üzere büyük bir pazar var. Beklentimiz bu kadraj-
daki halklar�n ABD senaryolar�ndan s�k�lm�� olmala-
r�d�r…
Bu arada, VI. Kobi zirvesi bir y�l aradan sonra 
yeniden düzenlendi. KOB� sorunlar� yeni de�erler 
ve yakla��mlar çerçevesinde ele al�nd�. KOB�’ler ve 
muhataplar� gündemdeki sorunlar� hararetle dile 
getirdiler. OST�M ise ‘ortakla�a rekabette’ kendi 
deneyimlerini sundu.  
Laf maratonu!Laf maratonu!
Ülkemizde konu�ma-tart��ma-çeki�me olimpiyatla-
r� düzenlendi de, haberimiz mi olmad�. Özellikle 
siyasi-politik arenada yüksek perdeden, yüksek 
tansiyonlu konu�ma-tart��ma-at��ma devam ediyor. 
Tabi ki demokrasi var, ifade özgürlü�ü var… Ama 
bu çeki�menin dozu art�k ashap bozucu de�il mi? 
Üstelik de mevzular halka göre gündem d��� iken. 
Bir yurtta� olarak s�k�ld�k!
(Varyans Ara�t�rma Dan��manl�k �irketinin yapt�rd��� 
ara�t�rma, halk�n gündeminin ekonomik s�k�nt�lar 
oldu�unu ortaya koyuyor. Ara�t�rmaya göre halk�n 
yüzde 65’i geçim s�k�nt�s� ve i�sizli�i en önemli so-
run olarak görürken Türkiye’de acil olarak çözülme-
si gereken sorunlar�n ba��nda i�sizlik ve ekonomik 
sorunlar geliyor.)
“Dur, dinle  Hep konu�ursan hiç bir �ey duya-
mazs�n”  diyor K�z�lderili atasözü.

Bu söze ba�ka ne eklenir!

Editörden

Yerlile�tirme, 
dizi film ihrac�, 
zirve ve laf 
maratonu!

Kemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com
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“Siz moralinizi bozmay�n”

KOB�DER: Bankalar kazan�rken kobi’ler kaybediyor

 Cumhurba�kan� Abdullah Gül, Türkiye’nin gelece�inin çok parlak 
oldu�unu belirterek moralinizi bozmay�n” diye konu�tu. Gül, �vedik 
Organize Sanayi Bölgesinde i� adamlar�yla bir araya geldi. 

Küçük ve Orta 
Büyüklükteki 
��letmeler Der-

ne�i (KOB�DER) Ba�-
kan� Nurettin Özgenç, 
son y�llarda bankala-
r�n geçmi� y�llara göre 
çok daha yüksek kar 
elde etti�ini belirterek, 
bankalar�n kazan�rken 
KOB�’lerin kaybetti�i-
ni ifade etti.
 KOB�DER Ba�kan� 
Nurettin Özgenç yapt��� 
aç�klamada, “Y�llarda 
bankalar�n aç�klad�kla-
r� kar oranlar�na bak�l-

d���nda geçmi� y�llara 
göre çok yüksek oldu-
�u görülüyor. Finans 
kurulu�lar�n�n güçlü 
olmas� ekonomi aç�-
s�ndan olumlu bir du-
rumdur lakin bankalar 
kazan�rken KOB�’lerin 
kazanamamas� ise den-
gelerin bozuldu�unu 
gösteriyor. Reel sektö-
rün hayat bulmas� için 
özel sektör ve kamu 
bankalar�n�n gerçek 
i�leri i�letmelere kredi 
sunmakt�r” dedi.

TESK Genel Ba�kan� Ben-
devi Palandöken yapt��� 
aç�klamada, toplumu te-

dirgin eden “Son Dakika’ haber-
leri ile ekonominin ve piyasalar�n 
olumsuz etkilendi�ini ifade ederek, 
Türkiye’nin art�k ba�ta üretim, ya-
t�r�m ve i�sizlik olmak üzere gerçek 
gündemine dönmesi gerekti�ini 
vurgulad�.
 Esnaf ve sanatkar�n piyasalar� alt 
üst eden “Son Dakika” haberlerine 
art�k tahammülü kalmad���n� belir-
ten Palandöken, �öyle devam etti: 

“�stikrars�zl���n ve belirsizli�in bir 
göstergesi olan son dakika haber-
lerini art�k televizyonlarda görmek 
ve duymak istemiyoruz. Siyasi is-
tikrar�n olmad��� ko�ullarda eko-
nomik istikrardan da söz edilemez. 
Bu konuda en büyük görev siyaset-
çilere dü�mektedir. Siyasilerimiz 
toplumda gerilimi artt�r�c� her türlü 
söz ve eylemden kaç�nmal�d�rlar. 
Siyasi ve toplumsal ili�kilerde ger-
ginli�i artt�r�c� de�il, ha� � etici söz 
ve çabalar�n ön plana ç�kar�lmas� 
gerekmektedir.”

“En önemli ihtiyac�m�z istikrar ve konsensüs”
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar� Konfederasyonu (TESK) Genel Ba�kan� Bendevi Palandöken, 
son ya�anan siyasi geli�melerin ülkeyi ihtiyac�m�z istikrar ve konsensüstür” dedi.
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OST�M’de, ba�ta mühendisler 
olmak üzere, yenilik, yenilen-
me, inovasyon, icat pe�inde 

olanlar için KOSGEB çok önemli 
bir ulusal kurum niteli�indedir ve 
KOSGEB’den beklentiler çok fazlad�r. 
2000’li y�llar�n ba�lar�na kadar 
OST�M KOSGEB teknik e�itim 
hizmetleri veren, KOB�’lerin ihtiyaç 
duydu�u dan��manl�k hizmetlerini 
destekleyen, ayr�ca sanayiciye labo-
ratuar hizmetleri de sunan önemli 
bir kurum niteli�inde idi. O y�llarda 
KOSGEB’in laboratuar alt yap�s� 
KOB� niteli�indeki i�letmelerin temel 
ihtiyaçlar�n� asgari düzeyde kar��la-
yacak nitelikte idi. Ancak giderek 
bu laboratuar altyap�s� i�levsiz hale 
geldi. Ne yaz�k ki, birkaç c�l�z sesin 
ve yak�nman�n d���nda i�levsiz kalan 
laboratuar� kimse dert edinmedi. 
OST�M’de laboratuara ihtiyac� olan 
yüzlerce i�letmenin, laboratuar�n çal��-
mamas� kar��s�nda sessiz kalmas� ise 
ders ç�kar�lmas� ve bir daha ya�an-
mamas� gereken bir durum olarak 
de�erlendirilmeli.
 Daha önce de bu sayfalarda 
birkaç kez dile getirildi�i gibi, bir 
ortamda laboratuar altyap�s� olmadan 
ar-ge çal��mas� yap�lmas� ve katma 
de�eri yüksek yeni ürünlerin ortaya 
ç�kar�lmas� neredeyse imkâns�z. Bunun 
örne�ini OST�M’de en son aç�lan 
donanma sergisi sonras�nda ya�ad�k. 
Donanmam�z�n yurtd���ndan temin 
etti�i ve yerlile�tirmek istedi�i yüzler-
ce ürün sergilendi. Bunlar�n birço�u 
imal edilebilecek ürünlerdi. Ancak 
bu ürünlerin yerlile�tirilmesi yolunda 
önemli ad�mlar at�lamad�. Çünkü, 
malzeme, sertlik, yüzeydeki kapla-
man�n özellikleri, yüzey pürüzlülü�ü, 
geçme yerlerinin boyutsal hassasiyeti 

gibi gömülü bilgilere eri�meden bir 
ürünü tan�mak ve yeniden üretmek 
mümkün de�ildir. Ürünün içindeki 
gömülü bilgileri elde etmek için ise 
laboratuarlara ihtiyaç vard�r.
 �imdi sevinerek yazabiliriz ki, OS-
T�M KOSGEB’in bünyesindeki labora-
tuar yeniden faaliyete geçiyor. Al�nan 
bilgiye göre, yak�n bir zamanda 
a�a��daki laboratuarlarda ilgili hizmet-
lerin verilmesine ba�lanacak:
1. Kimyasal Analiz Laboratuvar�1. Kimyasal Analiz Laboratuvar�
 Kimyasal  Analiz: Fe, Al, Cu,Zn, 
ana metallerinin kimyasal analizlerinin 
Optik Emisyon Spektrometresi  ile 
tespit edilmesi.
 Karbon-Kükürt Analizi: Fe ana 
metalinin içindeki C ve S de�erinin 
ölçümü. 
 Malzeme Kalitesi Belirleme: Kim-
yasal analiz sonuçlar�n�n uluslar aras� 
standartlara (TSE/EN/ASTM vb.) uy-
gunlu�unun de�erlendirilmesi yoluyla 
malzeme s�n�fland�r�lmas�.
2-Mekanik Test Laboratuvari:2-Mekanik Test Laboratuvari:
 Çekme Testi: Malzemelerin çekme, 
akma dayan�mlar�n�n, yüzde uzama 
ve kesit daralmas�n�n�n tespit edil-
mesi. Laboratuarda 3 ton, 60 ton 
ve 40 ton kapasiteli 3 adet çekme 

cihaz� bulunmaktad�r. 
 Basma Testi: 40 tonluk cihazda 
yay basma testi.
 E�me Testi: 40 tonluk cihazda 
kaynakl� veya dikdörtgen kesitli nu-
munelerde e�me testi.
 Çentik Darbe Testi: 300 Joule 
kapasiteli cihazla malzemenin darbe 
dayan�m�n� ölçmeye yönelik test.
3-Sertlik Test Laboratuvari:3-Sertlik Test Laboratuvari:
 Brinell Sertlik Testi: TS EN ISO 
6506-1 standart�na göre metal sertlik 
testi.
 Rockwell Sertlik Deneyi: TS EN 
ISO 6508-1 standart�na gore metal 
sertlik testi.
 Mikrosertlik Deneyi: Is�l i�lemli 
veya di�er yöntemlerle belirleneme-
yen çok ince metallerin ASTM E 
384-89 standart�na göre testleri.
 Makrosertlik Deneyi: Kaynakl� 
malzemelerde TS EN ISO 6507-1 
standart�na göre malzeme sertlik 
taramalar�.
 Shore Sertlik Deneyi: TS 9743 
standart�na göre plastik sertlik testi.
4- Metalografi Test Laboratuvari4- Metalografi Test Laboratuvari
 Mikroyapi Inceleme: Malzemelerin 
mikroskop alt�nda X500 büyütmeye 
kadar  incelenmesi.

 Mikro Temizlik Incelemesi: Me-
tallerde üretimden gelen kirliliklerin 
ASTM E 45 metoduna göre belir-
lenmesi.
 Foto�raf Çekme: Metallerin iç 
yap�lar�n�n X500 büyütmeye kadar 
foto�rafland�r�lmas�.
 Makroyapi �nceleme: Kaynakl� 
malzemelerin mikroskop alt�nda X50 
büyütmeye kadar incelenmesi.
5- Metroloji Laboratuvari5- Metroloji Laboratuvari
 Profil Projektör Ölçüm Cihazi: 
Ürünlerin 2 boyutlu ölçümleri.
6-Teknik De�erlendirme Ve Gözetim 6-Teknik De�erlendirme Ve Gözetim 
HizmetleriHizmetleri
 Gözetim Hizmeti (TEST): KOSGEB 
Laboratuar�nda yap�lamayan testlerin 
firma bünyesinde standard�n öngördü-
�ü �artlar dahilinde yap�larak rapor-
land�r�lmas�.
 Teknik De�erlendirme: Civatalar�n, 
somunlar�n kalitelerinin belirlenmesi; 
askeri, resmi ihalelerin teknik �art-
namelere göre de�erlendirilmesi için 
uygun testler (çekme, sertlik, analiz 
vb.)  yap�larak raporland�r�lmas�.
KOSGEB’in yeniden bu hizmetleri 
verecek olmas�, bir mühendis olarak 
beni heyecanland�rd�. Umar�m sana-
yicilerimiz ve teknik elemanlar�m�z da 
ayn� heyecan� duyar, laboratuar�na bu 
kez daha fazla sahip ç�kmak ve bu 
altyap�dan azami fayday� sa�lamak 
için çaba gösterir. 
Ayr�ca yine umar�m ki, mühendislik 
ve arge çabalar� bürokrasinin çarklar� 
aras�nda yok olmaz ve ülkemizin tek-
nik insanlar� daha fazla katma de�eri 
yüksek de�erli ürünler geli�tirirler.

OST�M KOSGEB’in 
yenilenen yüzü

acinar@
etik.com

.tr

Atilla ÇINAR
Makine Mühendisi
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AB Komisyonu Ekonomik 
ve Finansal ��ler Genel 
Direktörlü�ü’nce yay�mla-

nan �ubat geçici tahmin raporuna 
göre AB’de toparlanma k�r�lgan bir 
�ekilde devam ediyor. Raporda AB 
ekonomisinin, kar�� rüzgârlar sürer-
ken tedrici bir �ekilde toparland���, 
reel gayr� sa�  iç hâs�lan�n 2009’un 

üçüncü çeyre�inde, AB tarihinin en 
uzun ve en derin durgunlu�u sona 
ererken yeniden büyümeye ba�lad��� 
belirtildi. Sonbaharda tahmin edildi�i 
gibi büyümenin, geçici faktörlerin et-
kisiyle dördüncü çeyrekte rahatlad��� 
kaydedilen raporda �u saptamalar ya-
p�ld�:
 “-AB’de ve büyük ticaret partner-
lerinde uygulanan istisnai kriz önlem-
leri, k�sa vadeli dinamikleri belirleyen 
yenilikçi düzenlemelerle birlikte eko-
nomide karl�l���n artmas�nda anahtar 
rol oynad�.
 -Gelece�e bak�ld���nda, son veri-
ler kar���k bir foto�raf ortaya koyu-
yor.
 Küresel ekonomi, özellikle de 
yükselen Asya, daha önce beklenen-
den daha güçlü  görünüyor, ancak 
bunun AB’ye ne ölçüde yard�mc� ola-
ca�� bu y�l görülecek.
 Finansal piyasada ko�ullar 2009 
ba��ndan bu yana toparland�, fakat 
bilanço düzenlemeleri tamamlanmad� 

ve geni� bir belirsizlik bulunuyor. AB 
için  iyile�mi� güven göstergeleri, ile-
riye yönelik olarak ekonomik etkin-
likte bir  geni�lemeye i�aret ediyor, 
ancak mal gönderme, stok düzeyleri, 
perakende  sat��lara ili�kin veriler, 
özellikle endüstriyel üretim ve pera-
kende  sat��larda son dönemde daha 
az cesaret verici bir durumda. Eko-
nomideki oldukça  büyük durgunluk, 
en� asyonun dü�ük tutmaya devam 
etti. Ana sürükleyici güçlerin AB’de 
ve tüm dünyada hala geçici karakter-
de olmas� nedeniyle  toparlanman�n 
gücü test edilmedi ve böylece bu y�l�n 
sonuna do�ru di�er  geli�mi� ülkeler-
de oldu�u gibi AB’de de ekonomik 
politikalarda bir gev�eme  (soft patch) 
bekleniyor.” Yedi büyük AB ülkesi 
temelinde yap�lan çal��malar do�-
rultusunda AB için  ekonomik görü-
nümün, Komisyon’un geçen 2009 
sonbahar� tahminiyle geni� ölçüde  
benze�ti�i belirtilen raporda �u bek-
lentiler ortaya kondu:

T�SK 2009 y�l� ��gücü Piyasas� 
Bülteni’ni yay�nlad�. Türkiye 
�statistik Kurumu Hanehalk� 

��gücü Ara�t�rmas� sonuçlar�n� de�er-
lendiren T�SK, ekonomik ve sosyal 
yap�n�n en büyük dü�man�n�n i�sizlik 
oldu�unu vurgulayarak, Türkiye’de 
kriz ile birlikte çok önemli mevziler 
ele geçirdi�ini belirterek, i�sizli�i 
geriletmek için hükümet, i�veren ve 
i�çi kesimlerinin uzla�mas�na daya-
l� “Ulusal �stihdam Program�’n�n” 
olu�turulup uygulanmas� gerekti�ine 
dikkat çekti. T�SK’in bültenine göre 
2009 y�l�nda nüfusta 914 bin ki�ilik 
art�� olurken, i�gücü piyasas�ndaki ar-
t�� 943 bin ki�iyi buldu. ��gücü içinde 
istihdam edilenler ancak 83 bin ki�i 
artarken, i�siz say�s�ndaki art�� 860 
bin ki�iye vard�. Çal��ma ça��ndaki 
nüfus art���n�n yüzde 94’ünü olu�tu-
ran i�sizlik art��� i�gücü piyasas�na 
hakim oldu. 2009’da i�gücüne kat�-
l�m oran�ndaki yükseli�te kad�nlar�n 
a��rl��� hissedildi. ��gücüne kat�l�m 
oran� kad�n nüfusta yüzde 1.5 puan, 
genç nüfusta 0.6 puan artt�. Bir y�l 
önce i�gücü piyasas�nda bulunmayan 
85 bin ev kad�n�n�n ve yine ço�u ka-
d�n 228 bin mevsimlik i�çinin çal��-
ma iste�iyle i�gücü piyasas�na dahil 
oldu�u anla��ld�.
 2009’da i�gücüne kat�lan en bü-
yük grup olan 252 bin ki�ilik di�er 
grubunun ise kimlerden olu�tu�u, 
aç�kl�k getirilmesi gerekecek bir 
nokta olacak. ��gücüne kat�lma ora-

n�, kriz öncesini temsil eden 2007’ye 
göre toplamda 1.7 puan, kad�nlarda 
2.7 puan artt�.

��sizlik son 20 y�l�n
rekorunu k�rd�

 �ssizlik oran�, 2009’un �ubat dö-
nemindeki yüzde 16.1’lik rekor son-
ras�nda 2009 y�l� genelinde yüzde 14 
olarak gerçekle�ti. Böylece issizlik 
y�ll�k oran aç�s�ndan son 20 y�l�n en 
yüksek düzeyine ç�kt�. 2007 y�l�nda 
yüzde 2.1; 2008 y�l�nda ise yüzde 

9.9 oran�nda art�� gösteren issiz sa-
y�s� ise 2009’da yüzde 39.2 oran�nda 
artt�. Kriz öncesi dönemi temsil eden 
2007 y�l�nda 2 milyon 376 bin ki�i 
olan issiz say�s� 2009’da yüzde 46.1 
artarak 3 milyon 471 bin kisiye ç�kt�. 
2009’da bir önceki y�la göre i� ara-
yanlar�n say�s� 860 bin ki�ilik bir art�� 
gösterdi. Buna paralel olarak issizlik 
oran� da bir y�l önceye göre 3 puan-
l�k art�� kaydederek yüzde 14’e ç�kt�. 
�ssizlik taraf�nda erkek nüfusun daha 
belirleyici oldu�u görüldü. �ssiz say�-
s�ndaki 860 bin kisilik art�s�n  yüzde 
71.4’ü erkeklerden olu�tu.

��sizlik ba�vurular�
yükselmeye ba�lad�

 �ubat 2008’den itibaren azal�� 
trendine giren i�sizlik ödene�ine 
ayl�k ba�vuru say�s�ndaki h�zl� art�� 
e�ilimi, 2009 Eylül ay�ndan itibaren 
Kas�m 2009 hariç yeniden yükselme-
ye ba�lad�. Ocak 2010’daki i�sizlik 
ödene�i ba�vuru say�s�Ocak 2008’e, 
yani Kriz öncesine göre, yüzde 206 
oran�nda yüksek. 2007 y�l� toplam�n-
da 381 bin 662 ki�i i�sizlik ödene�ine 
ba�vurmu�ken, ekonomik kriz 2008 
ve 2009 y�llar�nda ba�vuru say�s�n�n 
h�zla t�rmanmas�na neden oldu. 2008 
y�l� toplam�nda 381 bin 662 ki�i, 
2009 y�l� toplam�nda ise 597 bin 806 
ki�i i�sizlik ödene�inden faydalan-
mak amac�yla Kuruma ba�vurdu.

“2010 sonunda ekonomik politikalar gev�er”

T�SK’ten “ulusal istihdam program�” önerisi

AB Komisyonu Ekonomik ve Finansal ��ler Genel Direktörlü�ü y�l 
sonuna do�ru do�ru di�er geli�mi� ülkelerde oldu�u gibi AB’de de 
ekonomik politikalarda bir gev�eme (soft patch) beklendi�ini bildirdi.

Türkiye ��veren Sendikalar� Konfederasyonu (T�SK) ekonomik ve sosyal 
yap�n�n en büyük kesimlerinin uzla�mas�na dayal� “Ulusal �stihdam 
Program�’n�n” olu�turulup uygulanmas� gerekti�ine dikkat çekti. 

Sürekli edinme, zihne yeni �eyler 
ekleme veya daha önce ö�renilmi� 
olup unutulan� tekrarlayarak unut-

mamak üzere ö�renme. Her uzmanl�k 
alan� için genel geçer ifadeler.

 Biz bu kavramlar� kendi alan�m�z (ile-
ti�im sektörü) içinde nas�l ete kemi�e 
büründürebiliriz? Nedir olmas� gereken?

1. Gündem çok yönlü takip edilmeli 
(siyasi görü�ümüze uyan/uymayan her 
detay okunmal�, bilinmeli, teze kar�� anti 
tezlere haz�r olunmal�.

2. Reklamc�l�kla ilgili çal���ls�n/çal���lmas�n 
reklam mecras�na mutlaka göz at�lmal�, 
öyle ki yol mutlaka reklam soka��ndan 
geçecek.

��te Serdar Erener bu y�l kimin için 
çal���yor, etkili slogan kriterleri, renklerin 
psikoloji üzerindeki etkileri vesaire…

3. Çok s�k diyalog kuruldu�undan “diya-
log kalitesizli�i” hastal���na yakalan�lma-
mal�, yenik dü�ülmemeli. 

�leti�imci olma kural� madde 1;�leti�imci olma kural� madde 1;

 O günkü psikolojinize ra�men sorun 
çözmek, gülümsemek, anl�yor olmak 
durumundas�n�zd�r. Zorundas�n�z demek 
istemiyorum, çünkü i�in eti�i budur. 
Be�enmiyorsan�z di�er meslekleri seçe-
bilirdiniz, bir mimar projesini yüzü as�k 
olarak çizebilir, önemli olan söz verdi�i 
tarihte i�i yeti�tirmesidir. Bir cerrah, 
ekibini paralayarak hastas�n� ameliyat 
edebilir, önemli olan ameliyat�n� hatas�z 
sonland�rmas�d�r. Siz gergin ve ilgisiz bir 
tarzla sorun çözemezsiniz, i�in eti�ine 
uygun de�ildir, olmas� gereken de bu-
dur.
4. Hem sözel hem de say�sal mecrada 
yeni teknikler edinmelisinizdir, raporla-
malar�n�z yenilenerek geli�erek büyüme-
lidir.
5. Yeniye dair ne varsa bu maddeye 
ve sonras�na yazabilmelisinizdir.
 Maddeler bu kadar, biraz istatistik pay-
la�al�m;
 ��letmeler mü�terisini ne �ekilde kaybe-
der?
a) %1 - Ölüm durumunda (do�al süreç, 
yap�lacak bir �ey yoktur)
b) %14 – �ikâyetlerin çözümsüz kalmas� 
(oran�n daha büyük olmas�n� beklerdim)
c) %68 – Çal��anlardan memnun olma-
ma (as�l marifetin nerede gizli oldu�u 
netle�iyor)
d) %9 – Fiyattan memnun olmama (ba-
k�n�z “b” ve “c” ��klar�na göre ne kadar 
sönük kal�yor).

Ö�renmeye devam…Ö�renmeye devam…

ÇOK OKUMALIÇOK OKUMALI
Foto�raf Hikayeleri, Ahmet KARCILI-
LAR, Do�an Kitapç�l�k
Siyasal Bilgiler Mezunu kitap kahra-
man�n�n, mezuniyetle birlikte paral� ve 
“mutlu” ya�am� ve sonras�nda kar��s�na 
ç�kan k�r�lma noktas�. Bu k�r�lma nok-
tas�n�n ard�ndan foto�raf hikayecili�ine 
ba�lamas�n�n öyküsü. Hem öykü hem 
de foto�raf tahlilleri sizi yaz�lan�n gerçe-
�ine çekiyor.

Arzu AKAY

arzu.akay@
ostim

.com
.tr

�leti�imin 
yenilik 
içindeki 
ayak izi

T�SK Ba�kan� Tu�rul Kudatgobilik
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Tüketici evden ç�kmadan harcama-
ya devam ediyor. Geçen y�l evden 
ç�kmadan 19 milyar TL harcayan 

tüketici, 2010 y�l�na da h�zl� girdi. Ocak 
ay�nda geçen y�l�n ayn� ay�na göre mek-
tup, telefon ve internet üzerinden yap�lan 
al��veri� yüzde 77 art��la 2 milyar 204 
milyon TL’ye ula�t�. ��lem say�s� ise 28.3 
artarak 11 milyon 437 bin olarak belir-
lendi. Ocak ay�nda e-ticaret ise geçen 
y�l�n ayn� ay�na göre yüzde 73 artarak 1 
milyar 137 milyona ç�kt�.
 Bankalararas� Kart Mer-kezi(BKM) 

verilerinden yap�lan hesaplamalara göre, 
tüketicinin mektup, telefon ve internet 
üzerinden yapt��� i�lem say�s� bu y�l�n 
Ocak ay�nda geçen y�l�n ayn� ay�na göre 
yüzde 28.5 artt�. Böylece geçen y�l�n 
Ocak ay�nda 8 milyon 916 olan i�lem sa-
y�s� 11 milyon 437’e ç�kt�.
 Ayn� dönemde i�lem tutar�nda ise yüzde 
77’lik bir yükseli� görüldü. Geçen y�l�n 
Ocak ay�nda 1 milyar 247 bin TL olan 
i�lem tutar� bu y�l ayn� ay�nda 2 milyar 
204 bin TL’ye ula�t�. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar� 
Konfederasyonu (TESK) Genel 
Ba�kan� Bendevi Palandöken, 

2009 y�l�nda i�sizlik oran�n�n tarihi re-
korlardan birine ula�t���na dikkat çe-
kerek, KOB�’lerin önünün aç�lmas� 
halinde i�sizli�in önlenece�ini belirtti. 
�stihdam�n yüzde 60’�na yak�n k�sm�n�n 
küçük i�letmelerce sa�land���n� vurgu-
layan Palandöken, “Sanayi kesimine 
verilen önem, esnaf�n yo�un oldu�u hiz-
met sektörüne de verilmeli.
 Vergi ile SGK prim borçlar� yeniden 
yap�land�r�lmal�” dedi.
 TESK Genel Ba�kan� Bendevi Pa-
landöken, i�sizli�in 2009 y�l�nda yüzde 
14 ile korkutucu düzeye ula�mas� üze-
rine yaz�l� aç�klama yapt�. Palandöken 

aç�klamas�nda ülke genelinde en fazla 
istihdam�n esnaf�n yo�un olarak bulun-
du�u hizmet sektörünce sa�land���n�, 
i�sizli�in önlenebilmesi için KOB�’lerin 
ve küçük i�letmelerin önünün aç�lmas� 
gerekti�ini vurgulad�.
  Palandöken, “Türkiye’deki 21 milyon 
277 bin ki�ilik istihdam�n yüzde 60’�na 
yak�n� (12 milyon 766 bin ki�i) küçük 
i�letmeler, yani ço�unlukla esnaf ve 
sanatkarlar�m�z taraf�ndan sa�lanmakta-
d�r. Türkiye genelinde i�siz say�s�, geçen 
y�l�n ayn� dönemine göre 860 bin arta-
rak, 3 milyon 471 bin ki�iye ula�m��t�r. 
��sizli�i önlemenin en etkili yolu küçük 
i�letmelerin geli�tirilmesi ve yayg�nla�-
t�r�lmas�d�r” dedi. 

�MDER, Almanya’n�n Münih �eh-
rinde 23 Nisan 2010 tarihinde 
12.15 – 13.30 saatleri 

aras�nda da gerçekle�-
tirilecek olan TÜR-
K�YE – Avrupa’n�n 
Parlayan �ncisi” 
“Türk Makine ve �� 
Makinalar� �malatç�la-
r�n�n Ba�ar�ya Yürüyü�ü’’ ko-
nulu konferansa sektör temsilcilerini 
davet etti. 
 Türkiye dünyan�n 16. Büyük eko-

nomisi olarak co�ra�  konumunun 
getirdi�i avantajlar ile h�zl� geli�en pa-

zarlar içerisinde bölgesi-
nin parlayan y�ld�z� 

oldu�unu vurgu-
layan �MDER yö-
neticileri, ekono-

mideki dinamizm, 
makina sanayindeki 

geli�meler, d�� ticaret potansi-
yeli, yat�r�m f�rsatlar�, sektörel altyap� 
ve te�vikler ile Türk Makina sanayiinin 
tan�t�m�n� yapacaklar�n� vurgulad�lar.

“TÜRK�YE – Avrupan�n Parlayan �ncisi”

Tüketici oturdu�u yerden 
2 milyar TL harcad�

Esnaf sanatkâr “yeniden 
yap�land�rma” istiyor �� Makineleri ve �malatç�lar Derne�i (�MDER) dünyan�n 

en büyük �� Makinalar� fuar� olan Bauma Münih Fuar�nda 
Türk Makina Sanayii ve Türkiye �� Makinalar� sektörünü 
tan�tmak amac�yla bir konferans düzenleyecek.

Ula�t�rma Bakan� Binali Y�ld�-
r�m, yerli üretimin ba�ar�ya ula-
�aca��ndan endi�e etmedi�ini 

kaydederek, “Kimse bizim ürünümüzü, 
yerli ürünümüzü küçük görmesin. Hiç-
bir a�a��l�k duygusuna kap�lmayal�m” 
dedi.
 Cep telefonunu ömrünün bir buçuk 
sene oldu�unu, cep telefonlar�n�n 18 
ayda bir de�i�tirildi�ini belirten Y�ld�-
r�m, �öyle devam etti:
 “65 milyon cep telefonumuz var. De-
mek ki her y�l 40 milyon cep telefonu 
de�i�ecek. 40’ta birini bile alsan pay 
olarak yüzde 2.5 yapar. O bile bir y�l-
l�k üretim kapasitesini dolduruyor. 72 
milyon millet 1 milyon yerli üretime 
gereken deste�i vermeyecek mi? Tabi ki 
verecek.”

“Kendi ürünümüze 
sahip ç�kal�m”

 Yerli üretimle istihdam olu�turuldu�u-
nu ve Türkiye’ye döviz kazand�r�ld���n� 

dile getiren Y�ld�r�m, “E�er bir ülke ken-
di mal�na kendi ürününe sahip ç�kmazsa, 
ba�kalar�n�n da sahip ç�kmas�n�, destek-
lemesini bekleyemeyiz. Önce kendimiz 
sahip ç�kaca��z. �thal telefona kar�� de-
�ilim. Ama bir �eyi unutmam�z laz�m. 
Ürünün hem yurtiçinde hem de yurtd���n-
da rekabet edecek kaliteye ve özelliklere 
sahip olmas� laz�m” diye konu�tu.

“Gönüllü pazarlamac�y�m”

 Türkiye’de katma de�er üretilmesi, 
katma de�er olu�turulmas� halinde on-
lar�n “gönüllü pazarlamac�s�” olaca��-
n� vurgulayan Y�ld�r�m, 1994 y�l�ndan 
bu yana 135 milyon cep telefonun ithal 
edildi�ini, bunun da 27-28 milyar dolar-
l�k pazar olu�turdu�unu kaydetti. Y�ld�-
r�m, her y�l yenilenen cep telefonuna 7-8 
milyar dolar harcand���n� dile getirdi. 
Türkiye’de üretilen cep telefonunda yerli 
katk�s�n�n yüzde 35 oldu�unu vurgulayan 
Y�ld�r�m, telefonun “yükte ha� f, pahada 
da ha� f” oldu�unu söyledi.  Her y�l 15-16 
milyon cep telefonu ithal ediliyor BTK 
Ba�kan� Tayfun Acarer, Türkiye’ye y�lda 

15-16 milyon cep telefonu ithal edildi�ini 
kaydederek, ithal edilen yüzde 20’sinin 
Türkiye’de üretilmesi halinde 500 milyon 
dolar�n Türkiye’de kalaca��n� söyledi. 

Yerli üretim katk�s� art�r�lacak

 General Mobile Distribütörü 
Gençcell’in Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Necati Genç, üç y�ld�r bunun üzerinde 
çal��t�klar�n� belirterek, cep telefon-
lar�n�n üretiminin yakla��k 20 milyon 
dolarl�k yat�r�m ile kurulan 7 bin 500 
metrekarelik tesislerde gerçekle�tirildi-
�ini belirtti. Üretilen cep telefonlar�n� 
S�rbistan ve H�rvatistan’a ihraç etme-
ye ba�lad�klar�n� vurgulayan Genç, 
Türkiye’de üretilen cep telefonlar�n� 
Avrupa, Rusya, Ortado�u, Güney Afri-
ka ve Türkiye’nin kom�u ülkelere ihraç 
edeceklerini aç�klad�. 
 Yerli üretim katk�s�n� 2010 y�l� so-
nunda yüzde 50’ye ç�karmay� hede� e-
diklerinin alt�n� çizen Genç, DST 500 
üretiminin yan� s�ra DST 800 ve Q100 
serilerini de üretmeye ba�layacaklar�n� 
ifade etti. 

Türk mal� cep telefonu sat��a sunuldu
General Mobile, Türkiye’de üretti�i “Türk Mal�” cep telefonu modeli DST 500’ü TL’den yap�lacak. 
General Mobile DST 500 modeli Ula�t�rma Bakan� Binali Y�ld�r�m’�n kat�ld��� toplant� ile tan�t�ld�. 
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OST�M Organize Sanayi Bölge 
Müdürlü�ü her y�l düzenledi-
�i a�aç �enliklerine bir yeni-

sini daha ekliyor. Bu y�l düzenlenecek 
12. Ostim Geleneksel A�aç �enli�i ile 
1238. Sokakta (Fatih Üniversitesi kar��-
s�) yer alan ye�il alan yeniden düzenle-
nerek bir park olarak sanayicilerimizin, 
üyelerimizin kullan�m�na sunulacak. 
Bölge Müdürlü�ü 10 Nisan 2010 tari-
hinde düzenlenecek a�aç �enli�ine tüm 
Ostimlileri davet etti. 

Bin fidan binlerce nefes
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Milli E�itim Bakanl���’na ba�l� 
olarak hizmet veren Ç�rakl�k 
E�itim Merkezi’nde e�itim 

gören ö�rencilere iyi e�itim verebilme-
nin yan� s�ra sosyal, ruhsal ve bedensel 
geli�imlerine sa�l�kl� yön verebilmek de 
amaçlan�yor. 
 Ç�rak E�itim ve Ö�retim Vakf�, dar 
gelirli aile çocuklar�n� çok daha iyi �art-
larda e�iterek, ülke ekonomisine katk�-
da bulunacak iyi birer sanatkar olarak 
yeti�melerini sa�lad�klar�n söyleyen 
Karakoç, Türkiye’de ilk defa ç�rak okul-
lar�n�n OST�M’de hayata geçti�ini anla-
t�yor. Karakoç, “Ostim Ç�rakl�k E�itim 
Merkezi’ni kurduk. Daha sonra Bakan-
l�kça yap�lan yasal düzenleme sonucun-
da Ostim Mesleki E�itim Merkezi ad�y-
la hizmet vermeye ba�lad�. Kurum 138 
farkl� meslek dal�nda aday ç�rak, ç�rak, 
kalfa ve usta yeti�tiriyor. Merkez, Anka-
ra d���ndan gelen yakla��k 200 ö�renciye 
yat�l� okuyabilme olana�� sa�l�yor. Os-
tim Mesleki E�itim Merkezi, verdi�i ör-
gün e�itimler d���nda yeti�kin çal��anlara 
yönelik k�sa dönem kurslarla KOB�’leri 
nitelikli üretim sürecine yönlendiriyor” 
diyor. Mesleki e�itim konusunda ciddi 
bir bilgi birikimine sahip olduklar�n� ve 
ilerleme kaydettiklerini vurgulayan Ka-

rakoç, ç�rakl�k e�itimi için ö�rencilerin 
3 y�l okula geldi�ini, 3 y�l sonra kalfal�k 
e�itimi ald���n� bildiriyor. 
Karakoç, “Türkiye genelinde 184 bin ç�-
ra��m�z var. Hiçbirinin i� bulma sorunu 
yok. Kalfal�k diplomas�n� ald�ktan sonra 
ö�rencilerimiz i� arayan de�il, aranan 
elemand�r. Bu çocuklar�m�z askerlik-
ten döndükten sonra ustal�k imtihan�na 
girer, ustal�k belgelerini, 2 y�l sonra da 
e�itici ustal�k belgelerini al�rlar. Vakf�-
m�z, okula gelen çocuklara giysi, yiye-
cek ve sa�l�k aç�s�ndan her y�l 150-160 
bin TL’nin üstünde yard�m yap�yor. 
Ayn� zamanda �a�maz Sanayisi Ç�-
rakl�k Okullar�’na, dört ak�am ç�rakl�k 
okuluna, Ahi Evren ve Erkunt Ç�rakl�k 
Okulu’na da yard�m ediyoruz. Bat�kent 
Meslek Lisesi ve Yenimahalle Mes-
lek Lisesi ile de yak�n ili�ki içerisinde-
yiz. Ankara’daki ve Türkiye’deki di�er 
meslek ve ç�rakl�k okullar�na yard�mc� 
oluyoruz. Bunlar� sanayinin geli�mesi, 
sanayicinin kali� ye eleman bulmas� için 
yap�yoruz” diye konu�uyor.  
 Türkiye’nin sanayile�menin önemi-
nin fark�na vard���n� belirten Karakoç, 
bu süreçte kali� ye elaman ihtiyac�n�n 
giderilmesinde meslek liseleri ve ç�rak 
okullar�n�n önemini vurguluyor. Meslek 

liselerinin e�itimini yetersiz bulan Kara-
koç, �u öneride bulunuyor: “Meslek lise-
lerinde okuyacak ö�rencileri bizim gibi 
vak�� ara verin. Bize pilot bölge okulu 
verin. Biz buralar� bir donatal�m, ö�ret-
menini, ö�rencisini kendimiz seçelim, 
pratik bilgilerle donatarak ö�rencileri 
biz mezun edelim. Biz 1985-86-87 y�lla-
r�nda OST�M’de Alman Ç�rak Okulu aç-
t�k, ö�renciler mezun olduktan kap���lan 

insan oldular. ��verenler de gelsin ta��n 
alt�na elini bugünden koysun. Bu meslek 
lisesinde okuyan gençleri yeti�tirirken 
ayn� zamanda i�adamlar�na eleman su-
naca��z. Bu çocuk okurken sanayiciyle 
tan���p, kayna�s�n. Kom�ular birbirleri-
nin kali� ye elemanlar�n� çal�yorlar. Do-
lay�s�yla bizim ne yap�p edip bu meslek 
liseleri ve ç�rakl�k e�itimini ele almam�z 
laz�m.”   

Hükümetin, Meclis’e sundu�u, 
“Devlet Yard�mlar�n�n �zlenme-
si ve Denetlenmesi Hakk�ndaki” 

tasar�yla, devlet yard�mlar�n�n Türkiye ile 
Avrupa Topluluklar� aras�ndaki anla�ma-
lara uygun olarak düzenlenmesini ve il-
gili mercilere bildirimini sa�lamak üzere 
ilke ve prensiplerin belirlenerek, yard�m-
lar�n izlenmesi ve denetlenmesine ili�kin 
usul ve esaslar� yeniden düzenleniyor.
 Tasar�yla, Rekabet Fasl�n�n müzakere 
aç�l�� kriterleri aras�nda; “Devlet yard�m-
lar�yla ilgili genel ilkelerin belirlenmesi 
ve uygulaman�n denetlenmesine yönelik 
yasan�n ç�kar�larak uygulamaya konul-
mas�, Türkiye ile AB aras�ndaki ikili an-
la�malardan kaynaklanan yükümlülük-
lerin uygulanmas�n� sa�layacak yetkiyle 
donan�ml�, i�levsel anlamda ba��ms�z bir 
devlet yard�mlar� biriminin kurulmas�, bu 
birimin devlet yard�mlar�na onay verecek 
ve uygun olmayan yard�mlar� da geri ala-
cak yetkiyle donat�lmas�” hususu öngö-
rülüyor.
 Tasar�yla ayr�ca, Türkiye’deki devlet 
yard�mlar�n�n AB kurallar� ile uyum-
la�t�r�lmas�n�n yan� s�ra uygulama so-
nuçlar�n�n izlenmesi ve raporlanmas� 
öngörülmektedir. Bu çerçevede devlet 
yard�mlar� uygulamalar�n� yürütmekle 
görevli kurum ve kurulu�lar�n veri haz�r-
lama, i�leme ve saklama sistemlerini bu 
faaliyetleri yürütmeye uygun bir �ekilde 
ve önceden belirlenecek bir standartta 
yeniden yap�land�rmalar� öngörülüyor. 
Böylelikle, farkl� kurum ve kurulu�larca 

uygulanmakta olan yard�m niteli�indeki 
tedbirlerin ölçülebilirli�i temin edilebile-
cek ve kamuya maliyetinin tespit edilmesi 
yolu ile kamu kaynaklar�n�n tahsisindeki 
etkinlik art�r�labilecek, �effa� �k ve hesap 
verilebilirlik sa�lanacak ve mükerrer uy-
gulamalar önlenebilecektir.   
 Tasar�yla, devlet yard�mlar�n�n Tür-
kiye ile Avrupa Topluluklar� aras�ndaki 
antla�malara uygun olarak düzenlenmesi-
ni ve ilgili mercilere bildirimini sa�lamak 
üzere ilke ve prensiplerin belirlenerek 
yard�mlar�n izlenmesi ve denetlenmesine 
ili�kin usul ve esaslar� tespit ediliyor. 

“Bugünün ç�ra��, yar�n�n sanayicisi”

Devlet yard�mlar� �effafla��yor

Ç�rak E�itim ve Ö�retim Vakf� Mütevelli Heyet Ba�kan� �brahim Karakoç, Vakf�n OST�M’in 
kali� ye eleman ihtiyac�n� kar��lad���n� söyledi.
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Ostim Organize Sanayi Bölge Mü-
dürlü�ü 2005 y�l�ndan bu yana 
ISO 9001 Kalite Belgesine sa-

hipken, ç�kt��� kalite yolculu�unda 2010 
y�l�n�n ilk aylar�nda Entegre Yönetim 
Belgesini almay� ba�ard�. Türk Standart-
lar� Enstitüsü (TSE) tetkik heyeti taraf�n-
dan yap�lan denetim sonucunda OST�M 
OSB olumlu rapor alarak, kalite-çevre-
i� sa�l��� ve güvenli�i unsurlar�n� ayn� 
sistemde bar�nd�ran Entegre Yönetim 
Sistemini uygulayan ilk OSB’ler aras�na 
girdi.
 Ostim OSB Müdürü Adem Ar�c�, 
“Türkiye’de Entegre Yönetim Sistemine 
geçen ilk Osb’ler aras�nda yerimizi al�-
yoruz.  Bu çal��ma uyumlu bir ekip çal��-
mas�n�n ba�ar�s�d�r” dedi. Bölge Müdürü 
Ar�c�, Kalite Yönetim Sistem Temsilcisi 
Burcu Özbay ve Çevre �� Sa�l��� ve Gü-
venli�i Yönetim Temsilcisi Arzu Kaya-
b�nar entegre yönetim belgesine ili�kin 
�unlar� söylediler:
 Adem Ar�c� (OST�M OSB Müdürü):

 Bildi�iniz üzere dün (23 �ubat 2010) 
TSE den uzman arkada�lar, devam eden 
�SO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin 
gözden geçirilmesini ve ayn� zamanda 
geçen sene ba�latt���m�z  fakat henüz 
belge almad���m�z TS EN �SO 14001 ve 
TS 18001 içine alan Entegre Yönetim 
Sisteminin denetimini tamamlad�lar. De-
netim sonras� heyet ad�na tüm yönetim ve 
personele te�ekkür ederek çal��malar�n 
olumlu oldu�unu, geli�tirmemiz gereken 
birkaç husus bulundu�unu aç�klayarak 
Ostim OSB’ye 14001 ve 180001 belgele-
rin verilmesi yönünde rapor yazacaklar�n� 
söylediler. Yani hak etti�imiz belgemizi 
al�yoruz ve bu konuda Türkiye’de Enteg-
re Yönetim Sistemine geçen ilk Osb’ler 

aras�nda yerimizi al�yoruz.  Bu çal��ma 
uyumlu bir ekip çal��mas�n�n ba�ar�s�d�r. 
Bu çal��maya katk� veren tüm arkada�la-
ra çok ama çok te�ekkür ediyorum.”
 Burcu Özbay (Kalite Yönetim Tem-

silcisi):
“Ostim Organize Sanayi Bölge Müdür-
lü�ü olarak 2005 y�l�ndan bu yana ISO 
9001 Kalite Belgesine sahipken, ç�kt�-
��m�z kalite yolculu�unda  2010 y�l�n�n 
ilk aylar�nda “Entegre Yönetim Belge-
si” ni almay� ba�ard�k. Bu kapsamda 
2009 y�l� içerisinde yürütülmeye ba�la-
nan çal��malar çerçevesinde ISO 9001 
Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 
Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 18001 
�� Sa�l��� ve Güvenli�i sistemlerini tek 
çat� alt�nda toplad�k. Enetgre Yönetim 
Sistemi; ortak prosedürlerin ayr� ayr� 
dökümante edilmesi gere�inin ortadan 
kalkmas�, her bir sistemin tek seferde 
denetlenmesiyle hem maliyetin azalma-
s� hem de dokümantasyon kalabal���n�n 
ortadan kald�r�lmas� gibi  avantajlar� 
sa�lamaktad�r.”
 Arzu Kayab�nar (Çevre - �� Sa�l��� 

ve Güvenli�i Yönetim Temsilcisi):
 “TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi; kurulu�lar�n, çevreye verdikle-

ri etkileri sürekli olarak azaltabilmele-
rine veya kontrol alt�nda tutabilmeleri-
ni sa�layan bir yönetim sistemidir. TS 
18001 �� Sa�l��� ve Güvenli�i (�SG) 
Yönetim Sistemi(OHSAS); i� sa�l��� 
ve güvenli�i faaliyetlerinin kurulu�la-

r�n genel stratejileri ile uyumlu olarak 
sistematik bir �ekilde ele al�n�p sürek-
li iyile�tirme yakla��m� çerçevesin-
de çözümlenmesi için bir araçt�r. Bu 
sistemler ile, çal��anlar, çevre boyut 
etki ve �SG risklerinin belirlendi�i ve 
önlemlerle asgari seviyeye indirildi-
�i, yasalara uyan, hede� erin yönetim 
programlar� ile hayata geçirildi�i, uy-
gun çevre ve �SG e�itimlerinin uygun 
ki�ilere verildi�i, acil durumlara haz�r, 
performans�n� izleyen, izleme sonuçla-
r�n� iyile�tirme faaliyetlerini ba�latmak 
için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, 
yapt�klar�n� gözden geçiren ve dokü-
mante eden bir kurulu�ta çevre ve �SG 
faaliyetlerine gereken önemi veren bir 
sistemin parças� olacaklard�r.”

Resmi istatistikî verileri de “ne i� 
olsa yapar�m” devrinin yava� ya-
va� kapanmaya ba�lad���n� orta-

ya koydu. Türkiye �statistik Kurumu’nun 
(TÜ�K) aç�klad��� verilere göre, meslek 
lisesi, yüksek okul ve üniversite mezun-
lar� aras�nda i�sizli�in, düz lise ve ilkö�-
retim mezunlar�ndan daha dü�ük oldu�u 
saptand�. 2009 y�l�nda düz lise mezunla-
r� aras�nda i�sizlik oran� yüzde 18 iken, 
meslek lisesi, yüksek okul ve üniversite 
mezunlar� aras�nda i�sizlik yüzde 13.5 
olarak belirlendi. ��gücü piyasalar�nda 

“nitelikle i�gücü” alg�s�n�n yükselmeye 
ba�lamas�n�n ard�ndan okuryazar olma-
yanlar, okuryazar olup belgesi bulunma-
yanlar, ilkö�retim mezunu olanlar aras�n-
da da i�sizlik oran�n�nda art�� gözlendi. 
 ANKA’n�n Türkiye �statistik Kurumu 
(TÜ�K) 2009 Y�l� Hanehalk� ��gücü veri-
lerinden yapt��� belirlemeye göre düz lise 
mezunlar� aras�nda i�sizli�in daha yayg�n 
oldu�u belirlendi. TÜ�K’in Hanehalk� 
��gücü Ara�t�rmas�’na yeni dahil etti�i 
FOET 1999 s�n�� amas� baz�ndaki veriler 
çarp�c� gerçe�i ortaya koydu. TÜ�K’in 

uzun bir süredir i�gücü piyasalar�n� e�i-
tim durumuna göre irdeledi�i veriler in-
celendi�inde, lise ve dengi meslek okul 
mezunlar� aras�nda 2009 y�l�nda yüzde 
16.9 gibi yüksek bir oranda gerçekle�en 
i�sizli�in, FOET 1999 s�n�� amas� veri-
lerine göre düz liselerden kaynakland�-
�� görüldü. Buna göre 2009 y�l�nda düz 
liselerde i�sizlik oran� yüzde 18 iken, 
meslek lisesi, yüksek okul ve üniversite 
mezunlar�nda bu oran yüzde 13.5  olarak 
belirlendi. Düz liselerde istihdam yüzde 
42.6 iken, meslek lisesi, yüksekokul ve 
üniversite mezunlar�nda yüzde 62.6 ola-
rak gerçekle�ti.  

Kriz yüksekö�retimlileri de vurdu

 Yüksekö�retim mezunlar� aras�nda i�-
sizlik oran� y�llar itibariyle azal�� göster-
di. 2004 y�l�nda i�gücü piyasas�nda bu-
lunan yüksekö�retim mezunlar� aras�nda 
i�sizlik oran� yüzde 12.2 iken, bu oran 
2005’te yüzde 10, 2006’da yüzde 9.6, 
2007’de 9.5’e geriledi. Kriz nedeniyle 
i�ten ç�karmalar�n artt��� 2008’de i�sizlik 
oran� yüzde 10.3’e, 2009’de ise 12.1’e 
yükseldi. 

Güvenlik hizmetlerinde
i�sizlik yüzde 1.6

 Kriz döneminde olmas�na kar��n, i�-
gücü piyasas�na taleplerine duyarl� bir 
alanda e�itim yapanlar�n istihdam �ans� 
artt�. �stihdam oran�n�n ortalama yüzde 
62.6, i�sizlik oran�n�n yüzde 13.5 oldu�u 
meslek lisesi ve yüksekö�retim mezunla-
r�na i�gücü piyasas�ndaki durumuna yö-
nelik veriler incelendi�inde, i�sizlik ora-
n�n�n en dü�ük oldu�u e�itim alanlar�n�n 
ba��nda yüzde 1.6 ile güvenlik hizmetleri 
geldi. Güvenlik hizmetleri alan�nda e�i-
tim görenlerin istihdam oran� 2009’da 
yüzde 64.6 oldu. 

Sa�l�kta da i�sizlik dü�ük

 ��sizlik oran�n�n en dü�ük oldu�u e�i-
tim alanlar�ndan bir di�eri ise sa�l�kç�lar 
oldu. 2009 y�l�nda sa�l�k alan�nda e�itim 
al�p, i�gücü piyasas�na giren 373 bin ki-
�iden 15 bini i�siz iken, 359 bininin istih-
dam etti�i görüldü.
 Sa�l�k mensuplar� aras�nda i�sizlik 
oran� yüzde 4 olarak belirlenirken, istih-
dam oran� yüzde 77.5 olarak gerçekle�ti. 
2009 y�l�nda hukuk mezunlar� aras�nda 
i�sizlik oran� yüzde 4.3 oldu. �stihdam 
oran� ise yüzde 74 oran�nda gerçekle�ti. 

��sizlik düz lise mezunlar�n� vurdu

OSB “Entegre Yönetim” belgesini ald�
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KOSGEB yeni model haz�rl�yor

VI. KOB� Z�RVES� yap�ld�

KOSGEB Ba�kan� Mustafa Kaplan yeni bir destek modeli haz�rlad�klar�n� söyledi. Kaplan KOB� 
Zirvesi’nde yapt��� konu�mada, “Sizin ihtiyaçlar�n�za sizin bölgenize, sizin sektörünüze sizin 
ölçe�inize göre dizayn edilecek bir destekleme modeli geli�tirmeye çal���yoruz” dedi.

KOB� sorunlar�n�n tart���ld��� ve KOB�’ler için yol haritalar�n�n çizildi�i KOB� Zirveleri’nin VI.s� �stanbul’da yap�ld�.

KOSGEB Ba�kan� Kaplan, yeni 
bir destek modelinin birkaç ay 
içinde tamamlanaca��n� söyledi. 

KOB� Zirvesindeki konu�mas�nda, i�let-
melerin kendi hedef ve projelerini ortaya 
koymak sureti ile destek ba�vurusu yapa-
caklar�n� belirten Kaplan, “ Ben de art�k 
‘bende bu var sana uyarsa’ diye konfek-
siyon usulü standart bir öneri ile de�il, 
terzi usulü, size nas�l yard�mc� olabiliriz; 
ihtiyaçlar�n�za, bölgenize, sizin sektörü-
nüze sizin ölçe�inize göre dizayn edile-
cek bir destekleme modeli geli�tirmeye 
çal���yoruz” diye konu�tu.
 Kriz döneminde ekonomide dökülen-
ler oldu�unu, ancak bütün ülkelere bak�l-
d���nda ülkemizin art�lar�n�n oldu�unu 
belirten Kaplan, KOB�’ler için önemli 

olan�n makro yakla��mlar yerine ayakta 
kalmak, gemiyi yüzdürebilmek oldu�unu 
söyledi.  Kaplon �unlar� söyledi:
 “Kriz � nansman ve pazarda daralma 
sorunlar�na yol açt�. Yeni pazarlar ve � -
nansman konusundaki t�kan�kl�klara kar-
�� çözüm önerileri de ortaya ç�kt�. Alt�nc� 
KOB� zirvesini ben genel olarak ba�ar�l� 
buldu�umu vurgulamak istiyorum. So-
nuçlar� itibari ile bu zirvenin ç�kt�lar�n� 
dikkatle izleyece�iz, bize de dersler ge-
lecektir, dikkate alaca��z.”
 

Ya farkl� olacaks�n�z,
ya güçlü olacaks�n�z.

 KOB�’lerin rekabet edebilmelerinin 
iki temel anahtar� oldu�unu söyleyen 

Kaplan, “Bunu özetlemek gerekirse, ya 
farkl� olacaks�n�z, ya güçlü olacaks�n�z. 
Farkl� olmak inovasyon, ar-ge, yenilik 
gibi kavramlardan geçiyor. Günümüzde 
bilmeliyiz ki, herkesin üretti�ini üretenin 
i�i çok zor. Hepimiz yenilik yapmak zo-
runday�z. Farkl� �eyler yapmak zorunda-
y�z” dedi.
 Ekonominin kurallar�n�n de�i�ti�ini, 
küresel krizin oyunu yeni ekonominin 
kurallar�na göre oynanmas� sonucu ç�k-
t���n� ifade eden Kaplan konu�mas�na 
�öyle devam etti:
 “Bilgiye dayal�, inovasyona, farkl� ol-
maya, güçlü olmaya dayal� ekonomi öyle 
kavramlar dikte ediyor ki; e�er yola o 
kavramlarla devam etmiyorsan�z, siz as-
l�da kendi krizinizi zaten ya��yorsunuz. 
�nsan hayat�na benzetti�imizde bu kü-
resel krizi �öyle görüyorum; k�yamet ne 
zaman kopacak, k�yamet koptu mu veya 
k�yamet günü ne zaman gibi sorular�n 
yan�nda asl�nda insan�n k�yameti kendi 
ölümüdür. Buradan bakt���m�zda da i�-
letmemizi ne kadar rekabetçi k�labiliyo-
ruz. Bu rekabetçi k�labilme, sürdürülebi-
lir bir rekabet gücüne sahip olmak, kendi 
etki alan�m�zda dünyada nelere oluyor, 
� nans piyasalar�nda neler oluyor gibi il-
gimizi da��tan sorulardan s�yr�l�p kendi 
i�letmemizde, kendi etki alan�m�zda ben 
neler yap�labilece�ine odaklan�lmas� ge-
rekiyor. Eski ekonomide en� asyonist or-
tamda biz kendi olu�turdu�umuz maliye-
te kafam�za göre kâr marj� koyarak sat�� 
� yat�m�z� çok rahat belirleyebiliyorduk. 
Ama art�k oyunun kural� de�i�ti. Ben 
sat�� � yat�m� kendi kafama göre koya-
m�yorum. Yani maliyet art� kar e�ittir sa-
t�� � yat� diyemiyorum. Kendi alan�mda 
oynayaca��m tek alan maliyetler kald�. 
Kâr�m� kendim belirleyemiyorum, sat�� 
� yat�m� kendim belirleyemiyorum. O za-

man rakiplerime göre bir konumlanmaya 
gitmem gerekiyor.  Yani siz neredesi-
niz, ne yap�yorsunutz, kendinizi analiz 
edebiliyor musunuz, i�letmenizi analiz 
edebiliyor musunuz? F�rsatlar�, tehditleri 
güçlü ve zay�f yönleri analiz ediyor mu-
sunuz?”   

2010 y�l�nda projelere
destek vermek istiyoruz.

 Kaplan, KOSGEB olarak 2010 y�l�nda 
rekabet gücünü art�r�c� hamlelere projelere 
destek vermek istediklerini, i�letmelerin 
günlük dertlerine, günlük s�k�nt�lar�na çö-
züm olmaktan ç�k�p, onlar�n kendi gelecek-
lerine projeksiyonla bakt�klar�nda destek 
olmak istediklerini belirtti.
 “��letmeler yar�n nerede olduklar�n� bi-
lecek. Yani ormanda ya�ay�p ormanda ne 
oldu�unu bilmeme durumu yerine; a�ac�n 
tepesine ormanda nereye yürüyor, ülkedeki 
�artlar, bulundu�u co�rafya ve dünya bu 
sektörde nereye gidiyor, yar�nlarda nerede 
olmak istiyor; bunun plan ve projelerini 
yapacak. Bizim daha önce ba�latt���m�z 
stratejik yol haritas� bunu arzu ederek olu�-
turulmu� bir yap� idi.  Maalesef kurgular�n-
da ya�anan sorun nedeniyle destek almay� 
bir amaç haline getiren yakla��mlar nede-
niyle istenen elde edilemedi. �imdi destek 
almay� amaç de�il araç haline getirecek bir 
yakla��m� sergilemenin zaman� geldi. ��-
letmeler kendi hedef ve projelerini ortaya 
koyacaklar, ben de art�k ‘bende bu var sana 
uyarsa” de�il, size nas�l yard�mc� olabiliriz 
diyerek, terzi usulü sizin ihtiyaçlar�n�za, 
bölgenize, sizin sektörünüze sizin ölçe�i-
nize göre dizayn edilecek bir destekleme 
modeli geli�tirmeye çal���yoruz.” 

KOB� sorunlar�n�n tart���ld��� ve 
KOB�’ler için yol haritalar�n�n 
çizildi�i KOB� Zirveleri’nin VI.s� 

�stanbul’da yap�ld�. 11-12 Mart 2010 tarih-
leri aras�nda gerçekle�en zirve TOSYÖV, 
TOBB ve KOSGEB i�birli�i ile düzen-
lendi. “De�i�en Piyasalarda Kobi’lere 
Yol Haritas�“ ana temas� ile yap�lan zirve 
aç�l���nda konu�an TOSYÖV Ba�kan� 

Hilmi Develi, KOB� Zirvesi’nin küresel 
krizin ya�and��� bir dönemde yap�lmas�n� 
önemsediklerini belirterek, “Umuyoruz ki 
buradan ç�kacak sonuçlar hükümetimize, 
akademisyenlerimize ve i�letmelerimize 
yol gösterme i�levini tekrar etmi� olacak. 
KOB� Zirveleri Türkiye’de kamu, i� dün-
yas� ve sivil toplum örgütlerinin bir araya 
gelmesi ve bir sinerji yaratmas� konusunda 
güzel bir örnektir” diye konu�tu.

Develi �unlar� söyledi:
   “Gönüllülük esas�na dayanan ve 21 y�ll�k 
geçmi�i olan TOSYÖV ekonomi alan�n-
da en çok toplant� yap�p, öneri olu�turan 
bir örgüt. 2009 y�l�nda de�i�ik bölgelerde 
70 toplant� yapm���z. Mensuplar�m�z ül-
kemizin dört bir yan�ndaki kad�n ve genç 
giri�imcilere neler yapmalar� gerekti�i ko-
nusunda katk�da bulunmaya çal���yorlar. 

Türkiye, gündemi çok h�zl� de�i�en bir 
ülkedir. Demokrasi, insan haklar�, özgür-
lük; bunlar bizim için olmazsa olmazlar�-
m�z.  Bunlar�n temel ko�ulu ise ekonomik 
ba��ms�zl�k, onun ko�ulu da insanlar�n i� 
ve a�a sahip olmas�d�r. �� ve a� konu-
sunda üzerimize dü�enleri yapamazsak, 
toplumsal uzla��y� sa�lama konusunda 
da zorlan�r�z.  Halen %14’lere ula�an bir 
i�sizlik var. Her 4 gençten birisi i�siz. O 
nedenle istihdam odakl� politikalar�n ya-
�ama geçirilmesi gerekiyor.” 

Ostim DENEY�M� 
KOB� Z�RVES�’NDE

 

 “Sürdürülebilir Kalk�nma: KOB�’ler 
�çin Çözüm Önerileri” konulu oturuma 
Ostim Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 
Ayd�n da panelist olarak kat�ld�. Ayd�n, 
bölgedeki çal��malar� “Ortakla�a Reka-

bette Ostim Deneyimleri” sunumu ile 
anlatt�. Panel sonras� Eski Maliye Bakan� 
ve TOSYÖV Ba�kan Yard�mc�s� Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin taraf�ndan te�ekkür 
belgesi takdim edildi.

TOSYÖV Ba�kan�
Hilmi DEVEL�
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KOB� zirvesinde konu-
�an Ünal, “Ülkelere 
rekabet gücü kazan-

d�ran esas faktör, ucuz i�gücü 
veya uygun döviz kurlar� de�il; 
verimlilik düzeyinin yüksek 
olmas�, yeni ve kaliteli ürünler 
üretmektir.  Kalk�nmas�n� ve 
büyümesini her alanda sa�lad�-
�� verimlilik art��lar�na dayal� 
olarak sürdürmeyi ba�aran ül-
keler günümüzde geli�mi� ül-
keler olarak tan�mlanmaktad�r” 
diye konu�tu.
 MPM’nin en temel slogan� 
olan “Verimlilik Kalk�nman�n 
Anahtar�d�r”  ifadesinin bu ger-
çe�i çok k�sa ve özlü bir �ekil-

de ortaya koydu�unu söyleyen 
Ünal, “Dü�ük verimlilik, � yat 
art��lar�na, ödemeler dengesin-
deki aç���n artmas�na, kalk�nma 
h�z�n�n yava�lamas�na ve i�sizli-
�e neden olur. Bu k�s�r döngüyü 
ortadan kald�rmak için, ülkeler 
her alanda verimlilik art���n� sa�-
lamay� temel politika olarak be-
lirlemelidir” dedi.
 MPM Genel Sekreteri Ünal, 
günümüzde verimlili�in üretim-
den, üretim sürecinden, üretim 
teknik ve yöntemlerinden, insan 
faktöründen, kaliteden, i�in ve 
i�yeri ortam�n�n insana uyumun-
dan, çevresel duyarl�klardan, 
yeni yönetim anlay��lar�ndan, 

teknolojiden, esneklikten, h�z-
dan, yenilikten, giri�imcilik güç 
ve yetene�inden, ba��ms�z dü�ü-
nülemeyece�ini vurgulad�. 
 Milli Prodüktivite Merkezinin 
bir verimlilik harekete �eklinde 
sürdürmekte oldu�u çal��mala-
r�n� ülke sath�nda gider daha da 
yayg�nla�t�rmay� hede� edi�ini 
belirten Ünal, Merkezin ara�t�r-
ma, verimlilik ölçme ve izleme, 
dan��manl�k, e�itim, yay�n tan�-
t�m ve halkla ili�kiler ve bilinç-
lendirme, uluslar aras� projeler 
ve çal��malar ile iller düzeyinde 
verimlili�i art�rma projeleri yü-
rüttü�ünü söyledi. 

“KOB�’ler sorunlar�n tek sorumlusu de�il”

“Verimlilik kalk�nman�n  tek anahtar�d�r”
Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Ünal, kurulu�un yap�s� ve 
çal��malar� hakk�nda bilgiler içeren sunumunda kurumun çal��malar� ile verimlilik üzerine görü�lerini anlatt�.

�stanbul Kültür Üniversitesi �ktisa-
di Ticari Bilimler Fakültesi Dekan� 
Prof. Dr. Durmu� Dündar Sürdürüle-

bilir Kalk�nma, Kobiler �çin Çözüm Öne-
rileri konulu zirvede KOB�’lerin ya�ad�-
�� sorunlar� tek sorumlusunun Kobi’ler 
olmad���n� söyledi.
 Durmu�, ‘tek sorumlu kobi sahipleri 
mi’ diye sordu�u sunumda, “Bir ülkenin 
rekabet gücünü belirleyen ana unsur-
lar vard�r. Bunlar altyap�, altyap�, döviz 
Kurlar�, hukuk sistemi,iç ekonomik  is-
tikrar, siyasi istikrar, vergi oranlar�, dö-
viz kuru, faiz oran� �eklindeki sermaye-
nin maliyeti, sosyal güvenlik katk�lar� ve 
i�gücü maliyeti ile yenilikçilik yetene�i 
ve verimlilik düzeyi gibi etkenler vard�r” 
dedi. 
 Durmu� KOB�’lerin ülke ekonomileri 
için avantaj ve dezavantajlar�n� da �öyle 
s�ral�yor:
 KOB�’ler bulunduklar� ekonomiye di-

namizm sa�larlar
 Ekonomik kriz ve olumsuzluklardan 

daha az etkilenirler
 Az yat�r�mla daha çok üretim ve ürün 

çe�itlili�i sa�larlar
 �stihdam�n art�r�lmas�na ve i�sizli�in 

azalt�lmas�na katk�da bulunurlar
 Bölgeler aras� kalk�nmada denge unsu-

ru niteli�indedirler

 Üretim ve sanayile�meyi bütün ülkeye 
yaymada bir araç konumundad�rlar
 Orta s�n�f� olu�turarak ekonomide den-

ge unsurudurlar
 Küçük birikimlerin do�rudan yat�r�m-

lara yönelmesinde önemli i�levler yerine 
getirirler
 Büyük ölçekli i�letmelerinin destekle-

yici ve tamamlay�c�s�d�rlar

KOB�’lerin ülke ekonomisi 
için dezavantajlar�:

 Genellikle geli�mekte olan ve geli�mi� 
ülkelerde ekonomide kay�t d���l���n art-
mas�nda önemli rolleri vard�r
 Mali tablolar�ndaki düzensizlik ve be-

lirsizlik nedeniyle mali denetimler esna-
s�nda zorluklar ya�amaktad�rlar
 Maliyet dü�ürme çal��malar� s�ras�nda 

kaliteden ödün vermek ve dü�ük kaliteli 
ürün üretmek konusunda büyük � rmalar 
kadar hassas davranmamaktad�rlar
 E�itim seviyesi dü�ük ki�ilerle çal��-

malar� ya da çal��abilmeleri, ülke istih-
dam�n�n genel e�itim seviyesi üzerinde 
olumsuz etkiler yaratmaktad�r
 Risk yönetimi konusunda bilgi sahibi 

olmamalar� ya da dü�ük seviyede bilgi 
sahibi olmalar�, ülke ekonomisinin is-

tikrar�n� etkilemekte, k�r�lganl���n� art�r-
maktad�r
Prof. Durmu� Kobi’lerin belli ba�l� so-
runlar�n�; “Pazarlama ve pazar pay�n� ar-
t�ramama, Kali� ye Eleman, Planlayama-
ma, Finansman faaliyetleri ve � nansman 
s�k�nt�lar�, Bürokrasi, Kalite ve Standart, 
Bilimsel olmayan çal��ma yöntemleri, 
Teknolojik yetersizlikler, E�itimsizlik ve 
bilgisizlik, Üniversite – sanayi i�birli�in-
deki eksiklikler” diye s�ralad�.

KOB�’lerin görünen 
en enömli sorunlar�

 Kredi bulamamak
 Kredi maliyetlerinin yüksekli�i
 Orta ve uzun vadeli yat�r�m kredisi bul-

makta güçlükler
 Özkaynak yaratamamak
 ��letme sermayesi ihtiyac�
 Finansal te�viklerin yetersizli�i
 Piyasadan tahsilatta kar��la��lan güç-

lükler
 D�� kaynakl� dalgalanmalar
 Etkin bir sermaye piyasas�n�n olmama-

s�
 Mevcut sermaye piyasas�nda etkin bir 

�ekilde yer al(a)mama

Finansman sorunlar�n�n nedeleri

 Makro ekonomik etkenler
 Küresel ekonomik sistemdeki dalgalan-

malar�n olumsuz etkileri
 Yeterli karl�l�k oranlar�na sahip olma-

malar�
 Ta��d�klar� � nansman riskleri
 Teminat yetersizli�i
 Yüksek faiz oranlar� ve uygun olmayan 

ödeme ko�ullar�

��letmeleri ve bireyleri ilgilenldiren 
risklerimiz mevcut mu

 Kamu borç stokunun yüksekli�i
 Cari i�lemler aç���

 Yüksek i�sizlik düzeyi
 Kay�t d��� ekonominin büyüklü�ü
 Reel faiz oranlar�n�n yüksekli�i
 Çarp�k vergi sistemiyle a��r vergi yükü
 Do�rudan yabanc� sermaye giri�lerinde 

istenilen seviyenin yakalanamamas�
 Kamu kaynaklar�n�n etkin da��l�m�n�n 

önündeki sorunlar
 Yolsuzluk ve politik yozla�malar�n 

yayg�nl���

Politikan�n desteklenmesinde 
olmazsa olmaz ko�ullar

 �� Ortam�n�n �yile�tirilmesi (Kaynakla-
r�n Etkin Kullan�lmas�)
 S�nai De�i�imin Desteklenmesi (Bilgi 

Toplumuna Geçi� ve Küreselle�me)
 Rekabetin Güçlendirilmesi
 Piyasa Güçleri ile Uyumlu Makro Eko-

nomik Yap�n�n Kurulmas� ve Devam Et-
tirilmesi

Sonuç olarak

 Sürdürülebilir Kalk�nman�n “Neferleri” 
Kabul Edilen Kobilere Merkezi Bütçe-
den Ayr�lan %3 Destek En K�sa Sürede 
Art�r�lmal�d�r.
 Kobilerin Kredi Ko�ullar� �yile�tirilme-

li ve Kefalet ile �potek Gösterme S�k�nt�-
lar� Ha� � etilmelidir.
 Pazarlama ve Bir Sonuç Olarak da �h-

racat Konusunda Her Türlü Destek Ve-
rilmelidir.
 Kobilerin At�l�m Yapabilmesini Sa�-

layacak Her Türlü Ortakl�k ve ��birli�i 
Desteklenmelidir.
 �halelere Kat�l�mlar� ile �lgili Sorunlar�-

na Çözüm Üretilmelidir.
Kobilerin �nsan Kayna��n�n Temini ve 
��gücünün Kalitesi ile Verimlili�ini Art�-
ran E�itim ve Benzeri Programlara Des-
tekler Sa�lanmal�d�r..

Kerim ÜNAL
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ORS�AD Yönetim Kurulu Ba�-
kan� Özcan Ülgener, üyelerinin 
d�� ticaret hacminin geli�me-

sine ve i�adamlar�yla ba�lant� kurma-
lar�na, ayn� sektörde faaliyet gösteren 
� rmalar�n birbirleriyle � kir al��veri-
�i yapmalar�na yard�mc� olduklar�n� 
söylüyor. KOB�’lere ithalat ve ihracat 
konular�nda e�itim vermek için bil-
gilendirme seminerleri düzenledikle-
rini belirten Ülgener, kamu kurum ve 
kurulu�lar�yla ATO, ASO, OSB’lerle 
KOSGEB, Ostim Ç�rakl�k E�itim ve 
Ö�retim Vakf�, bankalar, sivil toplum 
örgütleri, çevre kurulu� ve kurumla-
r�yla ileti�im halinde olduklar�n� ifade 
ediyor.  
 Ülgener, sanayi üretiminin Aral�k’ta 
bir önceki y�la göre yüzde 25.2 art�� 
göstermesi ve en büyük art��� imalat sa-
nayisinin göstermesi, ekonomik krizin 
ha� � emesi ve uluslararas� kurulu�lar�n 
rapor ve tahminlerine göre de Türkiye 
ekonomisinin dünyada en h�zl� ve istik-
rarl� büyüyen ekonomiler aras�nda yer 
alaca�� aç�klamalar�n� oldukça sevindi-
rici buluyor. Dünya çap�nda etkili olan 
krizden ç�k��ta devlet müdahalesi ge-
rekti�ini vurgulayan Ülgener, özellikle 

istihdam ve yat�r�mlar�n özendirilmesi, 
ihracat�n gereklili�i üzerinde durulma-
s�, � rmalar�n � nansman s�k�nt�lar�n�n 
giderilmesinin sa�lanmas� gerekti�ini 
dile getiriyor. Ülgener, “Bu amaçla hü-
kümetin 2009 y�l�nda aç�klam�� oldu�u 
ekonomik önlemlerle piyasalarda var 
olan dalgalanmalar�n azalaca��, yeni 
yat�r�mlar konusunda sa�lanan te�vik-
lerle de yat�r�mlar�n artaca�� ve istih-
damda meydana gelen daralma h�z�n�n 
2010 y�l� ba��ndan itibaren yava�laya-
ca��n� ümit etmekteyiz. Hükümetin 
aç�klad��� kriz paketinde yer alan te�-
viklerle iç piyasan�n canlanmas� ve na-
kit ak���n�n h�zlanmas� yönünde olumlu 
beklentilerimiz var” diye konu�uyor. 
 ��letmeler aras�nda i� ve güçbirli�ini 
art�rmak amac�yla yenilikçi projeleri 
olan Ostim OSB’nin sektörel küme-
lenme projelerinin bölgede ihtiyaç du-
yulan bir çal��ma oldu�unu kaydeden 
Ülgener, bölgesel kalk�nma modelleri 
kapsam�ndaki �� ve �n�aat Makinalar� 
Kümesi, Yenilenebilir Enerji Küme-
lenme Projesi, Savunma Sanayi Küme-
lenme Projesi’nin i�letmelere çok ciddi 
katk�lar sa�layaca��na inan�yor.  

Kongre kapsam�nda 23–24 �ubat 
tarihlerinde çal��taylarla �nsan 
Kaynaklar� konusunda çe�itli 

yöntemler ve uygulama örnekleri akta-
r�ld�. 25 �ubat’ta Kongre kapsam�nda 
konu�mac�lar bilgi ve deneyimlerini 
payla�t�lar. 
 Dernek Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Fahir Altan, aç�l�� konu�mas�nda i�yer-
lerinde kurum kültürlerinin ve insanlar�n 
ayn� yap�da olmad��� görü�ünden hare-
ketle “rengarenk” temas�n�n belirlen-
di�ini kaydetti ve “Hem kurumlar�m�z 
hem çal��anlar�m�z çe�it çe�it, rengarenk. 
Kurumlar�m�z� da bu renklili�e göre yö-
netmek ve buna uygun yönetim anla-
y��lar�n� geli�tirmek zorunday�z” dedi. 
Kongredeki oturumlar da renklerle ör-

tü�türüldü. “Ya�am�n ve bahar�n rengi” olan 
ye�il oturumda, insan kaynaklar� bölümleri-
nin kurumlara nas�l hayat verdi�i ele al�nd�. 
“Verimlilik ve direncin rengi” turuncu otu-
rumda motivasyon ve ödüllendirme, “top-
lumsal ya�am� ve birlikteli�i” simgeleyen 
sar� oturumda kurum kültürü, “ba�l�l��� ve 
huzuru” yans�tan mavi oturumda da güven 
ve ba�l�l�k konular� tart���ld�.

 Kongre, Ali Poyrazo�lu’nun, tüm 
renkleri temsil eden “beyaz” oturumda 
tek ki�ilik sunumuyla son buldu. Oturum 
konu�mac�lar� aras�nda ILO Türkiye tem-
silcisi Gülay Aslantepe, Sabanc� Holding 
Kurumsal Yönetim Platformlar� Direktörü 
R�za Murat Y�lmaz, �zgören&Ak�n Yöne-
tim Kurulu Ba�kan� Ahmet �erif �zgören 
gibi isimler yer ald�.

Türkiye Kalite Derne�i (KalDer) Ankara �ubesi, 23–24–25 �ubat tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
�nsan Kaynaklar� Kongresi’ni düzenledi. Kongre’ye OST�M OSB �stihdam O� si de özel stand� ile kat�ld�.

�nsan kaynaklar�nda RENGARENK bulu�ma

ORS�AD, sanayicinin yan�nda
Dünya’da ekonomik krizi ile 

ilgili do�ru te�his konul-
maya ba�lad�. Dar�s� ülke-

mizdeki krizin ba��na. Dünya’da 
ekonomik krizin nedeni Çin’in 
dü�ük kur içeren para politikas� 
ile normal ticari kurallar�n d���nda 
davranarak dünyay� sömürmesidir. 
Günümüzde ülkelerin ekonomik 
olarak birbirini istismar� gümrük 
vergileri ve kotalarla olamamakta-
d�r. Dünya ticaret örgütüne üye 
olan ülkeler gümrük ve kotalarla 
di�er ülkelerin ekonomilerini istis-
mar etmemektedirler. Günümüzde 
bu i� özellikle dü�ük kur politikas� 
ile olmaktad�r. 2,4 trilyon dolar 
rezerv fazlal��� olan Çin, paras�n�n 
de�erlenmesine izin vermeyerek 
i�çisine ve KOB�’lerine i� bul-
makta, kendi ülkesindeki i�sizli�ini 
de ihraç etmektedir. Çin’in bu 
durumundan en çok ABD ve AB 
bölgesi zarar görmektedir. Bu iki 
bölge uzun süre Çin’in bu haks�z 
rekabetini görmezlikten geldiler. 
Ancak bu ekonomilerinde sürdü-
rülemez durumdur. Ba�ta ABD 
olmak üzere AB ülkeleri ve Çin’e 
kar�� cari aç�k veren ülkelerin ta-
mam�nda refah kayb� olacakt�r. Bu 
durum iç politikaya da yans�yacak 
ve hükümetler bu olay kar��s�nda 
tedbir almak isteyeceklerdir.

 Nitekim ABD kur konusunda 
Çin’e bask�lar�n� art�rm��t�r. Bu 
bask�lar daha da �iddetlenecektir. 
AB ülkeleri �imdilik bu bask�ya 
destek vermemektedir. Dünyada 
sorun çözme kabiliyetini tamamen 
kaybetmi� bu ülkeler daha h�zl� 
refah kayb�na u�raman�n �a�k�nl��� 
içindeler.

 Çin’in bu bask�lar kar��s�nda 
kendini savunmaktad�r. Dünyadaki 
krizin izledi�i para politikas�ndan 
de�il, ba�ta ABD olmak üzere 
di�er ülkelerin maliye politikala-
r�ndan kaynakland���n�, konunun 
ticari de�il siyasi oldu�unu söyle-
mektedir. 

 Böylece Çin, para politikas�n-
da izledi�i siyasi çizginin üzerini 
kapatarak kendisine kar�� tav�r 
alan ülkeleri siyaset yapmak-
la suçlamaktad�r. Çin topu taca 
atmaktad�r. Ekonomik kriz konu-

sunda taraflar henüz tam olarak 
mutabakat sa�lam�� de�iller. Bu 
nedenle dünya ekonomik olarak 
her an daha büyük krizlerle kar�� 
kar��ya kalabilir. 

 Dünya’n�n Çin’e kar�� alaca�� 
ekonomik tedbir, tahvil faizlerini 
dü�ük tutmaktan ba�ka bir �ey 
görünmemektedir. Bu �ekilde 
ticarette haks�z rekabet yapan Çin 
cari fazlas�n�n dünyay� faiz ola-
rak sömürmesine engel olmakt�r. 
Hatta faizleri reel olarak negatifte 
tutarak Çin cari fazlas�n� anapara 
olarak da eritmektir. Dolay�s� ile 
global anlamda faizlerin yüksele-
ce�ini beklemek yak�n zamanda 
mümkün gözükmemektedir. Veri 
�artlarda Çin’in mal ve hizmet 
ticaretinde etkin olaca��n� dü�ün-
dü�ümüzde global bir enflasyon 
beklemek de anlaml� gözükme-
mektedir.

 Kendisine kar�� uygulanan bu 
politikalara Çin, cari fazlas�n� borsa, 
madenler ve emtia piyasas�na 
yönlendirerek bu alanlarda rant 
yaratmaya çal��maktad�r. Tahvillerde-
ki kayb�n� bu �ekilde dengelemeye 
çal��maktad�r. Yap�lan bu i�lemin 
sonu da hüsranla bitecektir. Yarat�-
lan rant�n nakde dönülmesi an�nda 
al�c� olmayaca��ndan piyasalarda �id-
detli çökmeler olacakt�r. Çin’e kar�� 
uygulanan para politikalar�n�n i�e 
yaramad���, yani i�sizli�i çözmedi�i 
anla��ld���nda gerçekle yüzle�ilecektir.

Bu kapsamda veri �artlarda dün-
yada faiz ve enflasyonda yükselme 
olmas� mant�kl� de�ildir. 2010 
boyunca ve 2011’in ilk yar�s�nda 
dünyada para ve mal bollu�u 
devam edecektir. Para politikas�n�n 
Çin’e kar�� i�e yaramad��� anla��la-
na kadar ise Emtia fiyatlar�nda ve 
borsalarda mehter yürüyü�ü bekle-
nebilir. Garip guraba (çal��anlar ve 
KOB�’ler) için daha da fakirle�me, 
zenginler için ise daha da zengin-
le�me atmosferi hakim dünya da 
ve ülkemizde.

�e� k ÇALI�KAN

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

Para
Sava��

ORS�AD Ba�kan�
Özcan ÜLGENER



ORGAN�ZE SANAY� GAZETES�MART 2010MAR14

Halkbank Genel Müdürü Hü-

seyin Ayd�n, bankac�l�k 

sektörünün 2009’da toplam 

kredi vermeye devam ettik” dedi. 

Halkbank KOB�’lerin kurumsal 
sosyal sorumluluk, çevre, i� sa�l��� 
ve güvenli�i konular�nda ulusal ve 
uluslararas� mevzuat ve uygulama-
lara uygun hale getirilmesi amac�yla 
ba�latt��� “KOB� Dönü�üm” projesi 
kapsam�ndaki e�itim konferanslar�-
n�n alt�nc�s�n� Ankara’da düzenlendi. 
Konferansta konu�an Halkbank Ge-
nel Müdürü Hüseyin Ayd�n, “Krizin 
Türkiye’ye olan etkisinin nispeten 
dü�ük olmas�n�n nedenlerinden biri 
aras�nda Halk Bankas�’n�n izledi�i 
pozitif � nans politikas� oldu�unu 
söylemek yanl�� olmayacakt�r” dedi.
 Halkbank’�n toplam kredilerinin 
yüzde 38’lik pay�n� KOB� kredile-
rinin olu�turmakta oldu�unu ifade 
eden Ayd�n, “Bankam�z, 2010 y�-
l�nda kredilerde yüzde 20’nin üze-
rinde büyüme öngörmektedir. Ay-
r�ca Halkbank olarak, 2009 y�l�nda 
hiçbir krediyi geri ça��rmad�k. Her 
mü�terinin aya��na giderek yap�lan-
d�rma deste�i veya kredi verdik. Net 

kar�m�z� bir önceki y�la göre yüzde 
60.2 art�rarak 1 milyar 631 milyon 
TL’ye ç�kard�k. 2010 y�l�nda da bu 
ba�ar�m�z� devam ettirece�iz” dedi. 
Ayd�n, Halkbank’�n, 2009’da mü�te-
ri portföyüne yakla��k 1 milyon 150 
bin yeni mü�teri eklemi� oldu�unu 
belirtti.
 Halkbank’�n KOB�’lere yöne-

lik � nansal deste�ini çe�itlendirme 
aray���n� daima sürdürdü�ünü ifade 
eden Ayd�n, “Uzun vadeli ve uygun 
ko�ullu kaynak temini için Frans�z 
Kalk�nma Ajans�, Dünya Bankas� ve 
Avrupa Yat�r�m Bankas� gibi  ulusla-
raras� � nans kurulu�lar� ile ciddi an-
lamda i�birli�i yapmaktad�r” dedi. 

Sanayiciden ‘prim borçlar� yeniden yap�land�r�ls�n’ talebi

Ar-Ge te�viklerinden KOB�’lerin 
daha fazla faydalanabilmesi-
ni sa�layacak düzenlemeler 

yap�lmas�n�n talep edildi�i bildirilde, 
ihracat sigorta ��leme Rejimi kapsa-
m�na al�nmas�, kamu al�mlar�nda yerli 
üretime yüzde 15 � yat avantaj� getiren 
ancak uygulanmayan karar�n yeniden 
yap�land�r�lmas� gibi taleplere de yer 
verildi.
 TOBB, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birli�i Sanayi Odalar� Konsey Top-
lant�s� Ortak Bildirisi’nde yay�nlad�. 
Türk sanayinin ve Sanayi Odalar�n�n 
sorunlar� detayl� biçimde görü�üldü�ü 
Konsey Toplant�s� Ortak Bildirisi’ne 
göre i�letmelerin vergi ve sosyal gü-
venlik prim borçlar� yeniden yap�-
land�r�lmal�. Ar-Ge te�viklerinden 
KOB�’lerin daha fazla faydalanabil-

mesini sa�layacak düzenlemeler ya-
p�lmal�. KOB� birle�melerine yönelik 
te�viklerin süresi uzat�lmal�. Sa�l�kl� 
bir kentle�me ve çevre dostu bir sa-
nayile�me için �ehirler içinde faaliyet 
gösteren sanayi tesislerinin OSB’lere 
ta��nmas� te�vik edilmeli. 

Kamu al�mlar�nda yerli
üretime avantaj verilmeli

 Kamu al�mlar�nda yerli üretime yüzde 
15 � yat avantaj� uygulanmas� karar� al�n-
mas�na ra�men, � iliyatta bugüne kadar uy-
gulama olmad�. Baz� kamu kurumlar� sat�n 
alma �artnamelerine “ithal mal” �eklinde 
ibareler bile dü�tü. Sözkonusu mevzuat�n 
daha aç�k olarak yenilenmesine ihtiyaç du-
yuluyor.

Demiryolu ta��mac�l��� geli�tirilmeli
 

 Akaryak�t üzerindeki a��r vergi yükün-
den dolay�, bugün yurtiçinde yap�lan Ta��-
mac�l���n maliyeti çok yükseldi. Demiryolu 
ta��mac�l��� geli�tirilmelidir. Enerji � yatlar� 
üzerindeki yüksek vergilemeden de vazge-
çilmeli, TRT pay� gibi ilgisiz eklentiler ta-
mamen kald�r�lmal�.

Mesleki e�itim cazip hale getirilmeli

 Mesleki e�itimin cazip hale getiril-
mesi, sanayi için gerekli yeti�mi� insan 
gücünün temini aç�s�ndan olmazsa olmaz 
bir ko�ul. Demokrasilerde Milleti temsil 
eden Meclis, burada ya�anan sorunu çöz-
meli. TBMM, toplumun önemli bir kesi-
mini do�rudan ilgilendiren bu meselede 
yasal düzenleme yapmal� ve ya�anan kar-
ga�aya son vermeli.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birli�i(TOBB) Ba�kan� Rifat Hi-
sarc�kl�o�lu, vize uygulamas� za-

man zaman neredeyse insanl�k onurunu 
rencide eden noktalara vard���na dikkat 
çekerek, bunun ki�isel ma�duriyetlere 
neden oldu�unu, Türkiye ile AB aras�n-
daki sivil toplum diyalogunun güçlen-
dirilmesi hede� nin zora sokuldu�unu 
kaydetti. 
 Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birli�i(TOBB) ile �ktisadi Kalk�nma 
Vakf� taraf�ndan yürütülen 
“Vize �ikayet Hatt� Proje-
si” kapsam�nda haz�rla-
nan rapor, TOBB Birlik 
Merkezi’nde düzenle-
nen bas�n toplant�s� ile 
duyuruldu.
 Burada konu�ma 
yapa TOBB Ba�kan� 
Rifat Hisarc�kl�o�lu, 
AB üyesi ülkelere gi-
ri�te Türk vatanda�lar�na 
uygulanan “vize alma mec-
buriyeti” uygulamas�n�n 1980 
y�l�nda ba�lam�� oldu�unu belirten Hi-
sarc�kl�o�lu, “Bu tarihten itibaren vize 
alma sürecinde vatanda�lar�m�z�n kar-
��la�t��� sorunlar� biliyoruz. Biliyoruz, 
çünkü ya kendimiz, ya çok yak�n�m�z, 
ya da i�yerimizdeki çal��anlar�m�z bu 
sorunlar� ya�ad�. Ya�amaya da devam 
ediyor” �eklinde konu�tu.
 Ya�anan sorunun giderek daha da 

yayg�nla�t���n� kaydeden Hisarc�kl�o�-
lu, “Önce, sorunun daha ziyade sosyal 
boyutu öne ç�kt�. Sonra, Türkiye ile AB 
üyesi ülkeler aras�ndaki ticari, ekono-
mik, e�itim ve siyasi ili�kiler yo�unla�-
t�kça, sorunun etki alan� da geni�ledi. 
Sorun art�k, ekonomik, ticari ya�am�, 
e�itim ili�kilerini, sivil toplum diyalogu-
nu do�rudan olumsuz etkiler hale geldi. 
Bu arada, vize uygulamas�, Ortakl�k
 Anla�malar�m�zdan kaynaklanan 

haklarla çeli�ti�i için de yarg�n�n 
konusu haline gelmeye ba�-

lad�” ifadelerini kulland�. 
��adamlar�n�n, çal��an-

lar�n, bilim insanlar�-
n�n, ara�t�rmac�lar�n, 
ö�rencilerin, medya 
mensuplar�n�n ve sa-
natç�lar�n vize uygu-
lamas�ndan ma�dur 
durumda oldu�unu 

vurgulayan Hisarc�k-
l�o�lu, �� adamlar�n�n 

mallar�n�n serbestçe AB 
üyesi ülkelerin piyasalar�na 

girerken, kendileri veya çal��anlar�n, i� 
amac�yla seyahat etmekte zorland���n�n 
alt�n� çizdi. Hisarc�kl�o�lu, “Vize ala-
m�yor, bazen de vizeyi zaman�nda ala-
mad��� için i� görü�mesini kaç�r�yor. Bu 
noktada, Türk giri�imcileri ve onlar�n 
profesyonel çal��anlar� için, adeta bir ta-
rife d��� engel söz konusudur” �eklinde 
konu�tu. 

“Krizi bahane etmedik, kredi vermeye devam ettik”

“Vize uygulamas� rencide edici”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�i (TOBB) Sanayi Odalar� Konsey Toplant�s� Ortak Bildirisi’nde 
i�letmelerin vergi ve sosyal güvenlik prim borçlar�n�n yeniden yap�land�r�lmas� istendi.

Halkbank Gen. Md.
Hüseyin AYDIN
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�çinde bulundu�umuz ekonomik ko�ullar imalat sektöründe faali-
yet gösteren firmalar�n bugüne 

kadar süregelen davran��lar�n� göz-
den geçirmeyi zorunlu k�lmaktad�r. 
Özelikle kurumsalla�mam�� küçük 
i�letmelerin kaynaklar�n� yerinde 
kullan�m israftan kaç�nmalar� gere-
kiyor.
 �malatç� KOB�’LER ara eleman 
istihdam� için neden mühendis 
tercih eder?
 Birincisi i�letme sahibi ara 
eleman ile mühendis fonksiyonla-
r�n� tam kavrayamam��t�r. Teknik 
büroda teknik ressam, konstrüktör, 
kalite bölümünde teknisyen, üretim 
bölümünde ustaba��/tekniker/teknik 
ö�retmen gibi ara pozisyonlar için 
mühendis istihdam ediyorlar.
 �kincisi Anadolu’nun dört bir  
yan�nda olanaklar� s�n�rl�, geli�imini 
tamamlayamam�� üniversitelerin is-
tihdam fazlas�na yol açacak kadar 
niteliksiz mühendis mezun etmesi 
ve bu mühendislerin dü�ük ücrete 
raz� olmas�
 Üçüncüsü sistemli, geli�mi� 
i�yerlerinde do�ru pozisyonda i� 

bulamayan çok say�da mühendi-
sin tecrübe kazanmak için küçük 
i�letmeleri belirli bir süre (askerlik 
gibi) tercih etmeleri
 Dördüncüsü baz� küçük i�letme 
sahiplerinin vitrin ve diploma a�k� 
ile ara eleman pozisyonlar�na mü-
hendis almalar�. Hal böyle olunca 
ara eleman altyap�s� ve e�itim 
formasyonuna sahip olmayan 
mühendis do�al olarak bocal�yor. 
Sonuç: küçük i�letme sahibi ile 
mühendis ayr� dünyalar�n insanlar�. 
�li�ki kopuyor. 
Zaman zaman KOB� sahipleri 
mühendisin elinde sihirli de�nek 
oldu�una inan�yor ve fazla bek-
lentiye giriyor. Mühendisin perfor-
mans� konusunda ya�ad��� hayal 

k�r�kl���n� üniversitelerin sanayinin 
ihtiyac� olan nitelikli mühendisi 
yeti�tiremedi�ine ba�l�yor.
 KOB�’ler ara eleman ihtiyac�n� 
kar��lad�ktan sonra mühendis de 
istihdam etmeliler. Hangi alanda? 
Tabi ki tasar�m gerektiren ürün 
geli�tirme, mühendislik hizmetleri, 
üretimin planlanmas�, kalite mü-
hendisli�i, üretim mühendisli�i gibi 
alanlarda. ��letme sahibi do�ru 
yerde mühendisi istihdam etti�inde 
mühendisin performans�na bak�p 
üniversitelerin iyi mühendis yeti�-
tirip yeti�tirmedi�ini sorgulayabilir. 
Bu arada sorgulama yaparken 
ilgili üniversiteye haks�zl�k etme-
meli. Yeni mezun mühendis daha 
bir sene dahi geçmeden makine 

elemanlar� dersinde gördü�ü di�li 
hesab�n� yapam�yorsa mezun oldu-
�u üniversite ne yaps�n?
 Küçük imalat i�letmelerinin 
do�ru pozisyonda donan�ml�, iyi 
e�itim alm��, not tutabilme, oku-
ma ve ara�t�rma al��kanl��� edin-
mi� nitelikli mühendisleri istihdam 
etmeleri genel olarak zor görünü-
yor, ama imkans�z de�il.
 Küçük i�letme sahipleri ara 
eleman istihdam� için dü�ük ücretli 
mühendisi i�e al�p “bana diploma 
getirin”  anlay���n� terk etmeli. 
K�s�tl� olan maddi olanaklar�n� israf 
etmemeli.
 Do�ru yere, do�ru ve orant�l� 
e�itim seviyesinde, do�ru huy ve 
davran�� kal�plar�na sahip eleman� 
i�e al�n.
 ��yerinizde �oför, sekreter, mu-
hasebe, sat��, teknik büro ve üre-
tim elemanlar�n� okumaya, ara�t�r-
maya ve i�lerini daha iyi yapmaya 
te�vik edin. Bireysel sorumluluk 
alabilecekleri görevler verin.

��gücü planlamas�nda 
e�itimin önemi

Sorunun kayna�� dü�ük katma de�erli üretim

�kinci nedenin, sanayide bilgi gücü de-
�il insan gücü gerektiren katma de-
�eri dü�ük üretim yap�s� oldu�unu 

belirten Özdemir, “Yat�r�mc�lar�m�z bu den-
geleri de�i�tirmedikçe en ufak bir rüzgârdan 
hastalanmam�z kaç�n�lmazd�r” dedi.
Yüksek gerilim ekipmanlar� imal eden � rma-
n�n 3 ku�ak öncesine dayand���n� ve 1968’de 
kuruldu�unu belirten Özdemir,  birçok � rma-
da oldu�u gibi Ak�n Makine’nin de kuruldu-
�u y�llardaki ülke ve sanayinin zor �artlar�nda 
yo�ruldu�unu ve olgunla�arak günümüze ula�-
t���n� belirtti. Sektördeki rekabet ko�ular� ile iç 
pazar hakk�nda de�erlendirme yapan Özdemir, 
Sa�l�kl� bir rekabet ortam� için zaman ihtiyaç 
duyduklar�n�, ürün ya da hizmetin ucuzlu�unun 
ya da pahal�l���n�n ard�n� sa�l�kl� bir �ekilde sor-
gulayabilen tüketiciler artt�kça, ko�ullar�n den-
gelenece�ini söyleyen Özdemir, “Ben bir ürü-
nün malzeme ve i�çilik kalitesinden,  ya da sat�� 
sonras� hizmetinden çalmadan ucuz üretileme-
yece�ini çok iyi biliyorum. OSB sanayicisin-
den de beklentimiz her zaman bölgenin kaliteli 
üretim yapan bir yer olarak an�lmas� için üzer-
lerine dü�eni yapmalar�d�r. Ankara – Ostim bir 
marka gibi kullan�labilmelidir” diye konu�tu.

Finansal ahlak zay�� ad�

Özdemir’in sektörde ya�anan s�k�n-
t�lara yönelik görü�leri ise �öyle:
 “Hem üretim hem ticaret alanlar�nda çal��t���-
m�zdan sorunlar� daha geni� perspektifte gördü-
�ümüzü dü�ünüyorum. Öncelikli sorun ülkede 
� nansal ahlak�n çok zay�� am�� olmas�d�r. Fir-
malar�n yüksek ço�unlu�u hergün � nansal so-
runlarla u�ra�maktan i�lerine odaklanamamak-
tad�rlar. Bu konuda kanuni bo�luklar�n da etkisi 
mevcut. �kinci sorun ise sanayicimizin büyük 

ço�unlu�unun kolay üretilen ürünleri üretip 
ayakta kalmaya çal��malar�d�r. Teknolojik, 
elektronik vb gibi tüketim malzemelerine zaman 
ve zahmet harcamayan sanayicili�in kalk�nma-
s� kesinlikle mümkün de�ildir ve hiçbir zaman 
tam olarak krizi atlatamazlar. Özellikle elektrik 
elektronik sektörü hammadde maliyeti en dü-
�ük sat�� de�eri en yüksek sektördür, sanayici-
mizin bu konuya daha fazla e�ilmesini temenni 
ediyorum. Önümüzdeki ça� bilgiyi ve tekno-
lojiyi satabilen ülkelerin refah ça�� olacakt�r.”

Vas�� � eleman sorunu
ya�amayan sektör yok

 Ak�n Makine olarak 22 eleman istihdam 
ettiklerin belirten Özdemir, vas�� � eleman 
sorunu ya�amayan sektörün olmad���n�, bu 
konuda tamamen e�itim kurumlar�n�n so-
rumlu oldu�unu belirterek,  “E�itimini hiçbir 
dersten kalma korkusu olmadan bitiren bir 
ö�renci kolay elde etmeyi ö�reniyor. Gerçek 
hayata at�ld���nda kar��la�t�klar� ile ba� etme-
si mümkün olmuyor ve ba�ar�s�z istihdamlarla 

sanayici ayakta kalmaya çal���yor. Zor �artlara 
uyum, rekabet, çal��an�n kazand���, çal��ma-
yan�n kaybetti�i alt yap�larda e�itilip haz�r-
lanan gençlerin tüm dünyaya kar�� ülkemizi 
ayakta tutaca��na inan�yorum” diye konu�tu. 

Ostim belirli bir 
sektörde uzmanla�mal�

 “Her sanayi bölgesinde oldu�u gibi OSB 
de büyük gayretle çal��an biryerlere gelebil-
mi� ve gelmeye gayret eden bir çok yat�r�m-
c�y� bar�nd�rmaktad�r. �stihdam gücü ve kat-
ma de�eri tart���lmazd�r. �ahsi hayalim OSB 
nin uzun vadede belli bir sektörde, alanda ün 
yapm�� bir sanayi bölgesi olmas�d�r. Böyle-
ce tüm dünyada OSB nin imaj�, kredibilite-
si, yapt�r�m gücü gibi de�erleri artacakt�r.”

�kinci ku�ak yönetici ola-
rak yeni portföy olu�turdum

 �kinci ku�ak yönetici olarak � rmada görev 
ba�lamas� ile birilkte birçok yeni mü�terinin 

portföylerine kat�ld��n� belirten Özdemir, yeni 
portföyün yepyeni bir i� hayat� deneyimi ol-
du�unu belirterek, “Önceki yönetim anlay��� 
geleneksel, tutucu ve dar bir portföyle çal���-
yordu. Yeni portföyün bir k�sm� sa�l�kl� ticari 
ili�kiler , bir k�sm� zaman kayb�, bir k�sm� � -
nansal zorluklar do�urdu, fakat uzun y�llara 
yay�lm�� olan bu geni�leme totalde kesinlikle 
faydal� oldu. Kalite çal��malar� detayland�r�ld� 
ve hayata geçirildi. �hracat hamleleri için ge-
rekli alt yap� çal��malar� ve � zibilite çal��malar� 
ba�lat�ld� ve devam etmekte. Alternatif sektör-
lerde faaliyet göstermek ad�na ara�t�rmalar ya-
p�ld�, bir k�sm� hayata geçirildi” diye konu�tu. 

Altyap�n�z tam olmazsa
sorun ç�kabilir.

 
 “Kontrolsüz bir �ekilde ve altyap�s�z ola-
rak yönetimde yer al�rsan�z � rmay� yava�-
lataca��n�z ve zarara u�rataca��n�z muhak-
kakt�r diyorum. Ö�rencilik y�llar�nda motive 
edilmi� ve e�itim görmü� bir � rma çal��an� 
olarak göreve ba�lad���mdan, birçok prob-
lemi kolay a�t�m. Önemli engellerden birisi 
mekteplinin alayl�ya kendini kabullendirebil-
mesidir, ilk y�llarda ya�anan eksi yön buydu 
diyebilirim. Bu konu her üniversite mezunu-
nun kesinlikle kar��la�aca�� bir sorundur ama 
do�ru yoldan gidenler k�sa zamanda atlat�r-
lar. D��er bir konu ise bir yöneticinin baz� 
�eyleri tam olarak ö�renmesi için o hatay� 
yapmas� ve ya�amas� gerekmektedir, yöneti-
cinin yetkisi ne kadar büyük ise bu hatalar� 
ö�renmenin bedeli de o kadar büyük olmak-
tad�r, 2.ku�a��n yeni üyelerine bu hususta 
dikkatli olmalar�n� ve 1.ku�a��m�z�n sözle-
rini ciddiyetle dinlemelerini öneriyorum.”

Ostim � rmalar�ndan Ak�n Makine � rmas�n�n yeni ku�ak yöneticisi Cenk Özdemir, ekonomide ya�anan 
s�k�nt�n�n öncelikle üretti�inden daha fazla tüketen bir ülke olmaktan kaynakland���n� söyledi.

  Yusuf TEK�N
 (Makina Yük. Müh.)
  CEMATEK



ORGAN�ZE SANAY� GAZETES�MART 2010MAR16

Uçak parçalar�, yurtiçinde 
imalatlar�n�n yap�labilmesi 
için, bu konuda kabiliyeti 

olan veya kabiliyet kazanabilecek 
olan � rmalara yönelik sergi Atatürk 
Havaliman�ndaki hangarda düzen-
lendi. 
 Küme Yürütme Kurulu Üyele-
rinin ve havac�l�k sektörüne parça 
ve sistem üretimi yapan küme üyesi 
� rmalar�n kat�ld��� sergide Ostim 
Savunma Yan Sanayi Kümelenme-
si hakk�nda bilgi veren ve THY’den 
isteklerin dile getirildi�i bir de su-
num yap�ld�.
 Serginin aç�l�� konu�mas�n� ya-
pan THY Teknik A.�. Genel Mü-
dürü Doç. Dr. �smail Demir, sergi-
nin amac� ve THY Teknik A.�.’nin 
çal��malar� hakk�nda bilgi verdi. 
Serginin ö�leden sonraki bölümün-
de Savunma Sanayii Müste�arl��� 
Sanayile�me Dairesi Ba�kan� Nu-
ran �nci’nin offset uygulamalar� 
hakk�nda bilgi veren sunumu ile 
ba�lad�. Küme Koordinatörü Bar�� 

Cihan Ba�er taraf�ndan da küme-
lenme kapsam�nda yürütülen faali-
yetler ve küme üyesi � rmalar�n ye-
tenekleri ile ilgili bir sunum yap�ld�. 
Ba�er, yapt��� konu�mada THY’nin 
uçak al�mlar�nda “offset” �art� koy-
mamas� halinde havac�l�k sanayinin 
geli�mesinin çok zor oldu�unu be-
lirterek, bu tür sergilerle bir sonuç 
al�namayaca��n� belirtti. Savunma 
Sanayii Müste�arl���n�n bu konuda 
örnek al�nmas� gerekti�ini vurgula-
d�. Ba�er, konu�mas�n�; “Ostim’in 
savunma ve havac�l�k sektöründe 
çal��an � rmalar�, offset’in uygu-
lamas�n�n THY yetkililerinin en 
önemli gündem maddesi olmas�n� 
ümit ediyor” sözleriyle bitirdi.  
 Sergiye küme üyesi 15 � rman�n 
yetkililerinden olu�an bir ekiple 
kat�l�m sa�land�. Ekibe Ostim Yö-
netim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n 
ve Küme Yürütme Kurulu Ba�kan� 
Mithat Ertu� da e�lik etti. 
 Sergiye Emge, Gökser Makine, 
Mege Teknik, Özben Metal, Dora 

Makine, Digitest Elektronik, Elsis, 
Telmek, Ekon Kontrol Sistemleri, 
Ada Savunma, Moment Mühendis-
lik, Yavuz Motor ve Temsan � rma-
s� yetkilileri kat�ld�. 
 “Hedef 2023” slogan�yla 27 
Eylül- 2 Ekim 2009 tarihlerinde 
�stanbul Haliç Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen “10. Ula�-
t�rma �uras�” sonunda havac�l�k 
sektörüne ili�kin al�nan kararlar 
aras�nda “Hava arac� ve/veya par-
ças�n�n serti� kasyonunun Türkiye 
taraf�ndan sa�lanabilir hale getiril-
mesi” ve “Yerli imalat olarak en az 
2 tip uluslararas� bilinirli�i olan tek/
çift motor pervaneli ve çift motorlu 
ha� f jet uça�� üretiminin gerçekle�-
tirmesi” konular� hede� er aras�nda 
belirtilmi�ti.

 THY Teknik A.�’nin amaçlar�

• Firmalar�m�za yönelik potansi-
yelleri de�erlendirerek, kendilerini 
geli�tirmelerine yönelik f�rsatlar 
olu�turmak. 
• Havac�l�k alan�ndaki geli�mele-
ri takip ederek, � rmalar�m�z�n bu 
alanda entegrasyonunu sa�lamak.
• Firmalar�m�z�n, gerek ulusal ge-
rek uluslararas� arenada i� yaparken 
ihtiyaç duyabilece�i bilgi, tecrübe 
ve ili�kileri payla�mak. 
• Firmalar�m�z�n ilgili pazarlar� 
inceleyerek, Türkiye ekonomisinin 
geli�imine katk� sa�layacak potan-
siyeli de�erlendirmelerini sa�la-
mak.
• Firmalar�m�z�n bilgi ihtiyac�n� 
h�zl�, s�k�nt�s�z ve dolays�z yoldan, 
konunun uzmanlar�yla de�erlendi-
rerek gidermek.

E�le�tirme birimi bölgede faa-
liyet gösteren � rmalar�n hali 
haz�rda var olan ve potansiyel 

mü�terileri ziyaret ederek i� ve i�bir-
likleri geli�tirmek, her sektörde yap�-
lacak olan ana sanayi ziyaretleri ile 
özellikle ana sanayilerin sat�n alma 
mekanizmalar�na Ostim’in üretim 
kapasitesinin daha iyi tan�t�lmas�n� 
sa�lamak, ana sanayilerin kobilerden 
beklentilerini � rmalar�m�za ta��mak, 
için çe�itli faaliyetler yap�yor.
 Birimin temel görevi Ostim’e 
ula�an taleplerin h�zl� bir �ekilde � r-
malara ula�t�r�lmas� ve sonuçlar�n�n 
izlenerek bu süreçte ya�anabilecek 
sorunlar�n tespiti ve çözüm önerile-
rinin getirilmesi oldu�nu söyleyen 
bölge yönetimi, yerlile�tirme faali-
yetlerini takip ve � rmalar�n bu faali-

yetlerden haberdar edilmeleri ve ka-
t�l�mlar�n� organize etmek, sektörlere 
özel Ana Sanayi Günleri organize 
etmek, ticari ate�elikler ile ba�lant�-
ya geçerek ili�kileri güçlendirmek, 
Ostim’e ihale, heyet ziyareti, telefon, 
birebir görü�me vb. yollarla ula�an 
mü�teri talepleri-
ni kar��layarak 
takibini yapmak 
oldu�unu söyle-
diler.
 Bölge Müdür-
lü�ü, özellikle 
ana sanayilerin 
sat�nalma me-
kanizmalar�na 
Ostim’in üretim 
kapas i t e s in in 
daha iyi tan�t�l-

mas�n� sa�lamak, ba�ta Savunma Sa-
nayi, �� ve �n�aat Makinalar�, Enerji 
ve Medikal sektörleri olmak üzere 
� rmalar�n faaliyet gösterdi�i ba�l�ca 
sektörlerde ana sanayi al�mlar�nda 
yerli üretimin pay�n�n artt�r�lmas�n� 
sa�lamak oldu�unu vurgulad�lar. 

THY de yerliye aç�l�yor

OSB’den KOB�’lere ‘i� geli�tirme’ deste�i

THY Teknik A.�.’nin parça imalat� konusunda ülkemizde alt yap�n�n 
kurulmas� ve sivil havac�l���n geli�mesine katk�da bulunmak ve tedarik 
zincirinde de iyile�tirme amaçlayan sergisine Ostim de kat�ld�.  

Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlü�ü olarak bölgede faaliyet gösteren � rmalar�n 
desteklenmesi için E�le�tirme ve �� Geli�tirme Merkezi ad� alt�nda bir birim kurdu.   

Bana göre Türkiye’nin kronikle�en en 
önemli yap�sal sorunu i�sizliktir. ��sizlik, 
tüm Cumhuriyet Hükümetlerinin ba��n� 

a�r�tm��, Türkiye’nin sosyal refah�n� hep olum-
suz etkilemi�tir. 2010 y�l�n�n Mart ay� itibar� ile 
de i�sizlik ülke meselelerine duyarl� , ülkesini 
ve devletini seven herkesin uykusunu kaç�ran 
ve tedirgin eden bir gündem konusudur. Ve 
hatta Türkiye gündeminin birinci maddesidir. 
Yaz�y� kaleme ald���m s�rada ajanslar devletin 
resmi istatistik kurumu olan TÜ�K’ in i�siz-
lik rakamlar�n� geçti. 2009 da i�sizlik oran� 
yüzde 14 olmu� ve 3,5 milyon ki�i i� ar�yor 
ve bulam�yor. Ve daha vahimi genç nüfusun 
i�sizlik oran� 2009 da yüzde 23,3 e yükselmi�. 
Türkiye’de 4 gençten 1’i i�siz durumda.

PANZEH�R VEYA �LAÇ: G�R���MC�PANZEH�R VEYA �LAÇ: G�R���MC�

Türk ekonomisini hasta, te�hisi i�sizlik farz ve 
kabul edersek ilaç veya panzehir süratle giri-
�imci yeti�tirmektir. Giri�imcilik i�sizlik sorununa 
önemli bir çözüm olana�� sundu�u gibi ekono-
mik büyümenin de dinamosudur. Üniversiteler, 
finans kurulu�lar�, özel e�itim kurumlar�, TOBB, 
i� dünyas�n�n önde gelen sivil toplum kurulu�-
lar� ve devlet durumdan vazife ç�kart�p yo�un 
bir giri�imcilik e�itimine giri�meli ve giri�imci 
yeti�tirmelidir.

G�R���MC�L�K NED�R?G�R���MC�L�K NED�R?

�� fikri üretebilmektir. Kaynaklar� bir araya 
getirip, risk alarak üründe, yönetimde, teknolo-
jide pazarlamada sürekli yeniye do�ru de�i�me 
çabas� sürdürebilmektir.

G�R���MC� K�MD�R?G�R���MC� K�MD�R?

Giri�imci i� kurma sürecine girerken; yetene�ini 
bilgi ve becerisini, maddi varl�klar�n�, çevresini 
ve ili�kilerini, unvan�n�, hayattan beklentilerini, 
cesaretini, zaman�n�, liderlik veya yöneticilik 
özelliklerini ortaya koyan ki�idir. Giri�imci risk 
ve sorumluluk alabilen ki�idir. Giri�imci risk ve 
sorumluluk alabilen ki�idir. Zor �artlarda a��r 
çal��malara haz�r olan, kendini geli�tirme arzusu 
ta��yan ki�idir.

SON SÖZSON SÖZ

Türkiye nüfusunun %70’i 30 ya� ve 30 ya� 
alt� gençlerden olu�uyor. Bu nüfus giri�imci-
lik için potansiyel bir birikimdir. Türkiye bu 
genç nüfusun a��rl���n� dezavantajdan avantaja 
çevirmeli, bu gençlere risk almay�, kendi i�lerini 
kurmay� ve kendi kendilerinin patronu olmay� 
ö�retmelidir. Ne kadar çok giri�imci yeti�tirebi-
lirsek o kadar çok i�sizli�i geriletebiliriz. ��sizli�i 
geriletemez, yeni i� imkanlar� yaratamazsak 
Allah korusun sosyal patlamalara davetiye 
ç�kar�r�z.

Tekrar alt�n� çizerek belirtiyorum ki çözüm; 
ekonomik kaynaklar�n dü�ük üretkenlik alanla-
r�ndan yüksek alanlara aktaracak ba� aktörler 
(Giri�imciler ) yeti�tirmektir. Resmi, özel, gönül-
lü ne kadar kurulu� varsa hepsini göreve davet 
ediyorum.

Veli SARITOPRAK

velisaritoprak@
gm

ail.com

��sizlik ve 
giri�imcilik
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Uluslar aras� ticarette her ülke 
kendinde k�t olan kayna�� di�er 
ülkeden temin etmektedir. Geli�-

mi� ülkelerle daha az geli�mi� ülkeler 
aras�ndaki ekonomik ili�ki incelendi�in-
de, az geli�mi� ülkelerin ihtiyaçlar� olan 
katma de�eri yüksek olan varl�klar� 
geli�mi� ülkelerden ald�klar� bir vak�ad�r. 
Bu al�� sonras�nda az geli�mi� ülkelerin 
yöneticileri ülkelerini geli�mi� bir ülke 
haline getirdiklerini dü�ünmekte, ya�ayan 
insanlar da geli�mi� bir ülkede ya�ama 
hissine sahip olmaktad�r. Genel hatlar�yla 
az geli�mi� ve geli�mi� ülkeler aras�nda-
ki kar��l�kl� kaynak al��veri�i �u �ekilde 
i�lemektedir:

 Geli�mi� ülkelerden transfer edilenlerin 
ba��nda teknoloji gelmektedir. Teknoloji 
üretmek teknik altyap�, rasyonel dü�ünme, 
e�itim ve sistematik bir süreklilik gerek-
tirmektedir. Bunlar da zaten azgeli�mi� 
ülkelerin en büyük s�k�nt�s�d�r. Bu s�k�nt�y� 
gidermek için az geli�mi� ülkeler sürekli 
teknoloji sat�n almak arzusu ve ihtiya-
c�ndad�r. Geli�mi� ülkeler genellikle son 
teknolojiyi kendileri kullan�rken, daha eski 
olan teknolojiyi yüksek bedelle okuturlar. 
Son teknoloji transfer edilse bile, yüksek 
bedeller ödenerek al�nan yeni teknolo-
jinin ürüne dönü�mesinde ve ihtiyaçlar� 
gidermesinde kurumsalla�ma sa�lanamaz. 
Sonuç olarak görece az geli�mi� ülkeler, 
teknolojinin pe�inde sürekli nefes nefese 
bir ko�turma halindedir.

 Geli�mi� ülkelerden transfer edilen 
di�er birikim sermayedir. Sermayenin 
ak��� da genellikle geli�mi� ülkelerden 
azgeli�mi� ülkelere do�ru seyretmektedir. 
Do�al kaynak zengini ülkeleri saymazsak 
azgeli�mi� ülkeler geli�mi� ülkelerin kendi 
ülkelerine yat�r�m yapmas�n� beklerler. 
Özellikle reel sektöre yabanc� yat�r�mc�y� 
çekme konusunda benim �imdiye kadar 
ziyaret etti�im ülkelerde gördü�üm kada-
r�yla, görece az geli�mi� ülkeler yabanc� 
yat�r�mlar� cezbetmek için özel çabalar 

sarf ederken, geli�mi� ülkeler için böyle 
bir öncelik bulunmamaktad�r.

 Sistem ve model transferi de geli�mi� 
ülkelerden azgeli�mi� ülkelere do�ru sey-
reder. Y�llar�n getirdi�i birikimi düzenli ve 
sistematik bir biçimde bir araya getirmek 
geli�mi�lik gerektirmektedir. Görece az 
geli�mi� ülkeler bunu beceremedikleri için 
geli�mi� ülkelerin geli�tirdikleri sistemleri 
kullan�rlar.

 Do�al kaynaklarda tersine bir ak�� söz 
konusudur.  ��in tabiat� gere�i az geli�mi� 
ülkelerden geli�mi� ülkelere do�ru bir 
do�al kaynak transferi gerçekle�mektedir. 
Bu do�al kayna�� kullanan ve i�leyen 
geli�mi� ülkeler, olu�turduklar� sistemi az 
geli�mi� ülkelere satarlar. Tabii koyduklar� 
katma de�eri kendi ülkelerinde b�raka-
rak… 

 ��in garibi insan kayna��n�n ak��� 
da az geli�mi� ülkeden geli�mi� ülkeye 
do�rudur. �ster niteliksiz i�çi olsun, isterse 
nitelikli beyin göçü olsun ak��, görece az 
geli�mi� ülkeden geli�mi� ülkeye do�ru bir 
seyir izler. 

 ��in özeti az geli�mi� ülkeler para 
ödeyerek teknoloji ve sistem ithal ederler. 
Bu süreç sermaye birikimini olumsuz etki-
ledi�i için bizim sermaye birikimimiz zay�f 

diyerek bu sefer sermaye transfer ederler. 
Bu zinciri k�racak ve ülkenin makus tali-
hini de�i�tirecek do�al kaynak ve insan 
kayna��n� da geli�mi� ülkelere satarlar 
ya da transfer ederler. Ülkede bu k�s�r 
döngüyü de�i�tirecek zihniyet yap�s� varsa 
o ülkeler geli�mi� ülke olmaya adayd�r. 
Bu süreçten memnun olan hatta bunun 
felsefesini yapan zihniyetlerin ya�ad��� 
ülkeler, az geli�mi� ülke olarak kalacakt�r.

 Mail adresime yorum gönderen de�er-
li okuyuculara çok te�ekkür ediyorum. Bu 
emeklerin daha geni� kapsamda de�er-
lendirilebilmesi ad�na yorumlardan en az 
birini kö�emde payla�arak okuyucu ilgisini, 
tecrübesini ve bilgisini bu platforma ta��-
may� planl�yorum.

 Geçen hafta “Ak�l Tasarlar, Beden 
Yapar” ba�l�kl� yaz�mda insan�n beden ve 
beyin olarak yarat�ld���n� varsayarak, sana-
yi alan�nda beynin fonksiyonunun tasar�m 
ve teknolojiye, bedenin fonksiyonunun 
da üretime kar��l�k geldi�ini, esas olan�n 
beyni kullanmak oldu�unu anlatan kö�e 
yaz�mla ilgili Sn. Adem DAVARCI’n�n 
yorumu a�a��da okuyucularla payla��lm��t�r. 

 “Yaz�n� okudum. Ak�l tasarlar ama 
özgür ise. Alt� ya��ndan yirmi iki ya��-
na kadar taklitçi bir e�itim sisteminden 

geçen beyinlerin aras�ndan yarat�c� 
tasar�mc�lar ve dünyaya meydan oku-
yacak cesarette KOB� sahipleri ç�kmaz 
ya da çok az say�da ç�kar. Ben 1977 
y�l�nda, s�n�f arkada��m 42 genç ile 
birlikte, o zamanlar Türkiye’nin en 
iyi meslek lisesi olan Ç�narl� Endüstri 
Meslek Lisesi Elektronik bölümünde, 
gece gündüz yeni bir cihaz yapmak 
için kafa patlat�rd�m. Hocalar�m�z�n tek 
yapt��� ise bizi engellemek ve yarat�c� 
dü�ünce yerine ezber ve taklit yete-
ne�imizi geli�tirmeye çal��makt�. Bizler 
ise sürekli yeni bir �eylerin pe�inde 
ko�maya çal���rd�k ve bu h�rs�m�z o 
kadar güçlüydü ki, paras�zl�k yüzünden 
rezistans, transistör gibi ihtiyac�m�z olan 
parçalar� çalmay� bile göze al�rd�k. Bu 
genç beyinlerin baz�lar� TV tamircisi 
oldu, baz�lar� da benim gibi i�letme, 
hukuk, iktisat gibi bölümleri bitirip mes-
lek de�i�tirdiler. Aradan 33 y�l geçti 
ama hala ülkemizin e�itim sistemi bir 
arpa boyu yol gidemedi. Meslek liseliler 
33 y�l önce de istedi�i bölümü kazana-
m�yordu, �u anda da ayn� durumdalar. 
Bunun sebebi ise TÜS�AD ve Sanayi 
Odalar�ndaki yöneticilerin ya da YÖK 
ba�kan�n�n söyledi�i gibi sadece katsay� 
engeli de�il, ayn� zamanda yanl�� ve 
eksik ders programlar�. Katsay� engeli 
kalkarsa, ders programlar� ve ö�ret-
menleri yeterli olan sadece baz� lise 
mezunlar� olumlu etkilenir, meslek lisesi 
mezunlar� ise yine istedikleri hiçbir 
bölümü kazanamazlar. Sorun tabii ki 
meslek liseleri ile s�n�rl� de�il, tüm e�i-
tim sistemi yarat�c�l��� törpülemek üstü-
ne kurulmu�; yarat�c�l��� her platformda 
ödüllendiren genel bir anlay�� de�i�ikli�i 
olmad��� sürece “senin ifadenle 200 
y�ll�k”, “benim dü�ünceme göre 400 
y�ll�k” korkular�m�zdan kurtulamay�z.”

Sn. Adem DAVARCI’ya duyarl�l��� ve 
(konuya olan) ilgisi için te�ekkür ederim.

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Cemal Talu� ve Ö�re-
tim Üyeleri Ostim’de inceleme 

yapt�. Ostim OSB yönetim binas�nda 
yap�lan toplant�da mesleki e�itim ve 
üniversite sanayi i�birli�i çerçevesinde 
olas� di�er etkinliklere ili�kin isti�are 

yap�ld�. Heyet, Yönetim Kurulu Ba�ka-
n� Orhan Ayd�n ve Ba�kan Yard�mc�s� 
S�tk� Öztuna’n�n da kat�l�m� ile bölge-
deki sanayi kurulu�lar� EMGE, Senkron 
Plastik, Ostim Kal�pç�l�k, OSP, EMD ve 
Ostim ODTÜ Teknokent’i ziyaret ede-
rek inceleme yapt�. 

 Ostim’deki toplant�da Yönetim Ku-
rulu Ba�kan� Ayd�n taraf�ndan OSB’nin 
mesleki e�itim, sektörel kümeler ve böl-
gedeki kurulu�lar hakk�nda bilgiler ve-
rildi. Toplant�ya i� ve in�aat makineleri, 
yenilenebilir enerji, savunma ve medikal 
sektör küme koordinatörleri de kat�ld�. 
 Ostim’deki KOB� gezisine Ankara 
Üniversitesi mensuplar�ndan Prof. Dr. 
Argun Karacabey, Pof. Dr. �smail Yal-
ç�n, Prof. Dr. Esin Ak� Yalç�n, Prof. Dr. 
Hasip Yeniova, Prof Dr. Mustafa Gül-
lü, Prof. Dr. Yalç�n Karatepe, Yard�mc� 
Doç. Dr. Faz�l Gökgöz, Yrd. Doç. Dr. 
Ali F�k�rkoca, Yrd. Doç. Dr. Dilber Ula�, 
Ara�. Gör. Yetkin Ç�nar, Ar�.Gör. Arcan 

Tuzcu, prof. Dr. Aliye Öztan, Prof Dr. 
Erol Demir, Prof. Dr. Sonay Ok ve Prof 
Dr. Bülent Güçbulak kat�ld�.

Ankara Üniversitesi’nden kobilere ziyaret

acortu@
hotm

ail.com

Abdullah ÇÖRTÜ

Geli�mi� ve Az Geli�mi� 
Ülkeler Aras�nda 
Kaynak Al�� Veri�i



ORGAN�ZE SANAY� GAZETES�MART 2010MAR18

Ankara Sanayi Odas� Ba�kan� 
Nurettin Özdebir yapt��� aç�k-
lamada, IMF ile krizin ba��nda 

bir anla�ma yap�lsayd�, özellikle sana-
yi sektöründeki istihdam daralmas�n�n 
azalabilece�ini kaydederek, “Bu dö-
nemde IMF’nin geli�tirici politikalara 
tekrar izin verece�ini zannetmiyorum. 
Bu aç�ndan bakt���m�zda bu saatten 
sonra IMF ile bir anla�ma yap�lmas�-

n�n Türkiye’ye çok büyük bir katk�s� 
olmayacak. IMF anla�mas�na sadece 
para aç�s�ndan bakarsak, bizim bu pa-
ray� istedi�imiz gibi kullanmam�za za-
ten izin vermeyeceklerdi” dedi. 
 IMF ile anla�mada sadece para un-
surunun önemli olmad���n� vurgula-
yan Özdebir, “Türkiye’nin gerek Orta 
Vadeli Programa gerekse Mali Kurala 
ne kadar uydu�unu izleyecek, denet-

leyecek ve raporlayacak bir kurum 
olmal�. Böyle bir dönemde IMF’yle 
anla�ma yap�lsayd�, bu hassas denge 
üzerinde giden bütçeyi ve mali disip-
lini denetleyecekti. Bununla ilgili hem 
iç piyasaya ve hem de dünyaya mesaj 
veren bir kurum görevini de görecek-
ti. �imdi bu aç��� bir �ekilde doldur-
mak laz�m. Türkiye’nin kendi kendine 
yapt��� raporlara de�il, güvenilir bir 
mekanizma taraf�ndan yap�lan rapor-
lara ihtiyaç var. Bu raporlar olsun ki 
Türkiye’yi fon ak��lar� devam edebil-
sin” diye konu�tu. 

Piyasalar�n hala ciddi
bir nakit s�k�nt�s� var 

 Piyasalar�n nakit konusunda hala 
ciddi s�k�nt�lar ya�ad���n� söyleyen Öz-
debir, bu konuda özelikle KOB�’lerin 
etkilendi�ini belirtti. “Bunlar asl�nda 
bizim kuluçka makinesindeki yumur-
talar�m�z” diyen Özdebir, ekonomide 
ya�anan erozyonun üretim gücünü ve 
giri�imcilerin �evkini k�rd���n� kaydetti. 
Bankalar�n her krediyi desteklemedi�ini 
ve kulland�r�lan kredilerinde çok pahal� 
oldu�undan yak�nan Özdebir, “Orada 
bir mekanizme geli�tirmek laz�m. Bü-
yük � rmalar banka kredilerine çok uy-
gun � yatlarla rahat rahat ula�abiliyor. 
Art� borsaya aç�labilme imkanlar� da var. 

Bunun d���nda ba�ka enstrümanlarla da 
gerek yurt içinden gerekse yurt d���ndan 
� nansman temin edebilme imkanlar� 
var. Dü�ük karlarla çal��an i�letmelerin 
bu yüksek faizleri  ödemesi bir paradoks 
olu�turuyor. Böyle bir mekanizme geli�-
tirip bu küçük i�letmelerinde ucuz kredi 
kullanabilmelerinin imkan�n� sa�lanmak 
laz�m”  �eklinde konu�tu. 
 Kredi eri�imin bir arac� olarak olu�-
turulan KGF’de adeta 3’lü bir yap�n�n 
olu�turuldu�unu söyleyen Özdebir, �öy-
le devam etti: 
 “Hazine’nin taahhütte bulundu�u 
KGF’de çok a��r bir tasar�m yap�ld��� ve 
bürokrasiden dolay� çal��amad��� söyle-
niyor. Bu ne kadar geçerli bilmiyorum 
ama �u anda �ikayet orada. Bu krediye 
müracaat edenlerin sab�ka kay�tlar�na 
kadar birçok �ey isteniyor. Teminat ye-
rine geçebilecek ba�ka enstrümanlar�n-
da devreye sokulabilmesi laz�m. ��letme 
rehini gibi bir sistem yap�labilir. �ki as-
l�nda bu i�letmelerin kurumsal haf�za-
s�ndan kaynakl� bir i�letme de�eri var.
 Bunlar markayla beraber de�erlendi-
rilebilir. Bunlar� da belki teminat olarak 
kabul edebilecek bir sistem geli�tirilirse, 
bankac�larda biraz daha rahat edebilir-
ler. Orta ve küçük i�letmelerinde kredi 
eri�iminde rahatlama olabilir.” 

“Size geliyoruz!” slogan�y-
la mü�terilerini fabrikalarda 
bire bir ziyaret eden ve gerek 

kaynakç�lar�na, gerekse yöneti-
ci kadroya kendilerinin talepleri 
do�rultusunda e�itim hizmeti gö-
türen Bu�ra Kaynak Makinalar�, 
seminer sonunda kat�l�mc�lara ka-
t�l�m serti� kas� sundu.
 Bu�ra Kaynak Makinalar� Ge-
nel Müdürü As�m P�tlak, sürekli 
de�i�en ve geli�en teknoloji ile 
birlikte günümüzde bilginin k�y-
meti ve payla��lmas� giderek daha 
büyük bir öneme sahip oldu�una 
dikkati çekerek,  “Sanayimizin 
bel kemi�ini olu�turan kaynak uy-
gulamalar�ndaki sorun ve hatalar 
hayatiyet arz edebilmektedir. Bu 
süreçte gerek çal��anlar�m�z�n, 
gerekse yöneticilerimizin kali� -
kasyonlar�n�n artt�r�lmas�, i� sa�-
l��� ve güvenli�i, daha yüksek i� 
verimi ve yüksek kalitede sonuç 

için e�itimlerine bir nebze de olsa 
katk� sa�layabilmeyi amaç bildik. 
Bu do�rultuda, de�erli akademis-
yenlerimiz ve kaynak mühendis-
leri ile e�itim seferberli�i ba�lat-
t�k” �eklinde konu�tu. 
 E�itim faaliyetlerinin arta-
rak sürece�ini kaydeden P�tlak, 
“Kaynak uzmanlar�m�z ile bir-
likte fabrikalarda düzenledi�imiz 
e�itim seminerleri vas�tas� ile 
daha nitelikli ve bilinçli kaynak 
uygulamalar�na katk� sa�larken, 
öte yandan, kaynak konusundaki 
s�k�nt�lar�, do�ru bilinen yanl��-
lar�, hatal� uygulamalar� ve sana-
yimizin ihtiyaçlar�n� yerinde ve 
bire bir gözlemleme �ans�na ka-
vu�tuk. Edindi�imiz bu tür tecrü-
belerle kendimizi ve ürünlerimizi 
de daha fazla geli�tirmeyi, Türk 
sanayisine daha etkin ve kalite-
li hizmet vermeyi amaçl�yoruz” 
dedi.

ASO Ba�kan�: Art�k IMF’ nin katk�s� olmaz

Bu�ra Kaynak’tan mü�terilerine e�itim semineri
Ostim �vedik bölgesinde faaliyet gösteren Bu�ra Kaynak Makinalar�, birbirinden de�erli akademisyen kadrosu 
ve kaynak mühendisleri ile birlikte düzenledi�i e�itim seminerleri vas�tas�yla, mü�terileri ile bulu�tu.

ASO ba�kan�
Nurettin ÖZDEB�R
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TPE Ba�kan� Prof. Dr. Habip 
Asan, Fikri Mülkiyet Hakla-
r� (FM) Ve KOB�’ler konulu 

sunumunda KOB�’lerde � kri mül-
kiyet sisteminin çok karma��k bir 
yap�ya sahip oldu�u ve maliyetlerin 
çok yüksek oldu�u �eklinde yanl�� 
bir alg� oldu�unu söyledi. 
 Türkiye’de KOB�’lerde � kri 
mülkiyet bilincinin yetersiz olmas�-
n�n nedenlerini anlatan Prof. Asan, 
bunlar�n “Risk unsurundan dolay� 
Ar-Ge yat�r�mlar� farkl� ürünleri 
kapsayacak �ekilde çe�itlendirile-
memesi, likidite k�s�tlar�n�n uzun 
vadeli Ar-Ge yat�r�m yapmalar�n� 
engellemesi, FM konusundaki bilgi 
yetersizli�inin ortaya konulan ino-
vasyonun FM’ye dönü�mesini en-
gellemesi, i�letme bünyesinde FM 
uzman� istihdam edilememesi” gibi 
etkenlerden kaynak land���n� 
belirtti.
 Fikri Mülkiyet Haklar�n�, “insan 
dü�üncesinin ürünü olan yenilik-
lerin sahiplerine verilen haklard�r” 
diye tan�mlayan Asan, Fikri Mülki-
yet haklar�n�n KOB�’ler için neden 
önemli olduklar�n� da �u �ekilde s�-
ralad�:
“Rakiplerin ürün ve hizmetlerinizi 

kopyalamas�n� engelleme, marka 
stratejisi üzerinden ortak kimlik, 
imaj olu�turma, lisans, devir, � kri 
mülkiyet esasl� kontrat anla�mala-
r� yapma imkân�, i�letmenin piyasa 
de�erini yükseltme, fon ve kredi 
alma imkânlar�n� art�rma, yat�r�mc�-
lar� stratejik ortakl�k konusunda ikna 
etme, mü�teriler nezdinde olumlu 
imaj sa�lama, i�letme içerisinde ino-
vasyon kültürünü yayma, rakiplerin 
teknoloji e�ilimlerini takip etme, pa-
tent dokümanlar�ndan yola ç�karak 
problem çözme.”
 Asan, Fikri Mülkiyet haklar� 
konusunda Kobi’lere baz� önerilerde 
de bulunarak �unlar� söyledi. “Gü-
nümüz Küresel Rekabet Ortam�nda 
FM Sadece büyük i�iletmeler için 
de�il KOB�’ler için de olmazsa ol-
maz oldu�unun yönetim taraf�ndan 
tart��mas�z kabul edilmesi gerekir. 
Bu kapsamda Kobi’lerin  çal��an-
lar� FM konusunda e�itmeleri, FM 
alan�nda personel istihdam etmeleri, 
FM’nin çal��an taraf�ndan i�verene 
iletilmesini sa�layacak bir düzenle-
me yap�lmas�, üreten ve i�vereni bil-
gilendiren personeli ödüllendirme .

TPE’nin 2023 beklentisi
N�SAN - MAYIS 2010

 Fuar�n Ad�: Marble 16.Uluslararas� Do�al Ta� ve Teknolojileri
Fuar�n Tarihi: 24-27 Mart 2010
Yer: Uluslararas� �zmir Fuar Alan� - �ZM�R

 Fuar�n Ad�: Bursa 22.Yap� ve Ya�am Fuar� ve Kongresi
Fuar�n Tarihi: 24-28 Mart 2010
Yer: Tüyap Bursa Uluslararas� Fuar ve Kongre Merkezi - BURSA

 Fuar�n Ad�: AEBursa 5.Is�tma,  So�utma, Havaland�rma ve Do�algaz Teknolo-
jileri Fuar�n Tarihi: 24-28 Mart 2010
Yer: Tüyap Bursa Uluslararas� Fuar ve Kongre Merkezi - BURSA

 Fuar�n Ad�: Citytech 4.Uluslararas� Belediye ve Çevre 2010 Fuar� 
Fuar�n Tarihi: 25-28 Mart 2010
Yer: ANFA Alt�npark Fuar Merkezi – ANKARA

 Fuar�n Ad�: BUSWORLD TURKEY 2010
Fuar�n Tarihi: 25-28 Mart 2010
Yer: �stanbul Fuar Merkezi Ye�ilköy - �STANBUL

 Fuar�n Ad�: Ambalaj Plastik 2010 - Ambalaj ver Plastik Makineleri, Malzeme 
ve Ürünleri, Paketleme ��lemleri, Ka��t Endüstrisi, Çevre Teknolojileri
Fuar�n Tarihi: 25-28 Mart 2010
Yer: Tüyap Adana Uluslararas�  Fuar ve Kongre Merkezi – ADANA

 Fuar�n Ad�: KAY TARIM 2010 Kayseri Tar�m ve Hayvanc�l�k Fuar�
Fuar�n Tarihi: 01-04 Nisan 2010
Yer: Kayseri Dünya Ticaret Merkezi - KAYSER�

 Fuar�n Ad�: Prefabrik Fuar� Türkiye
Fuar�n Tarihi: 01-04 Nisan 2010
Yer: �stanbul Fuar Merkezi - �stanbul

 Fuar�n Ad�: 4.Malatya Tar�m Teknolojileri, Makine, Hayvanc�l�k ve Ekipman-
lar�
Fuar�n Tarihi: 01-04 Nisan 2010
Yer: Mi�mi� Park Fuar Alan� – MALATYA

 Fuar�n Ad�: PIPEXPO 2010 - 1.Boru Endüstrisi Fuar�
Fuar�n Tarihi: 07-11 Nisan 2010
Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi - �STANBUL

 Fuar�n Ad�: 4.Yap�decoor Ankara 2010
Fuar�n Tarihi: 08-11 Nisan 2010
Yer: Atatürk Kültür Merkezi 1.Nolu Alan – ANKARA

 Fuar�n Ad�: Konya Kent 2010   6.Yerel Yönetim �htiyaçlar�, Kent Mobilyalar�, 
Park Bahçe Düzenlemeleri ve Spor Tesisleri - Konya 7. Yap� Malzemeleri, Yap� 
Teknolojileri ve Dekorasyon Fuar� 2010 - Konya 7.Is�tma, So�utma, Havaland�r-
ma, Do�algaz, Pompa, Vana, Tesisat, Yal�t�m Malzemeleri  ve Boru Fuar�
Fuar�n Tarihi: 08-11 Nisan 2010
Yer: KTO Tüyap Konya Uluslararas� Fuar Merkezi - KONYA

GENEL FUAR TAKV�M�

FUAR ADI : KONYA 2010 - Konya 7. Metal ��leme Maki-

neleri, Kaynak, Delme, Kesme, Teknolojileri, Malzemeler, El 

Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuar� 

FUAR TAR�H� : 13 - 16 May�s 2010

YER : KTO  - TÜYAP Konya Uluslararas� Fuar Merkezi 

OST�M OSB m2 BEDEL� : standl� : 145 TL / m2 - stands�z: 

115 TL / m2

EKSTRA H�ZMETLER :Özel dekorasyonlu stand ( masa – 

sandalye – kar��lama bankosu –  bar taburesi – zemin hal�s� – 

bro�ürlük – üçlü priz – kilitli depo alan� – ayd�nlatma - al�nl�k)

FUAR ADI : Ankiros 2010 - Uluslararas� Demir-Çelik ve 

Döküm Teknolojileri, Makine ve Ürünleri Fuar�

FUAR TAR�H�: 11 - 14 Kas�m 2010

YER : Tüyap �stanbul Uluslararas� Fuar ve Kongre Merkezi

OST�M OSB m2 BEDEL� : 170 Euro / m2

EKSTRA H�ZMETLER : Özel dekorasyonlu stand ( masa 

– sandalye – kar��lama bankosu –  bar taburesi – zemin ha-

l�s� – bro�ürlük – üçlü priz – kilitli depo alan� – ayd�nlatma 

- al�nl�k)

FUAR ADI : KOMATEK 2011 – Uluslararas� �� ve �n�aat Maki-
na, Teknoloji ve Aletleri �htisas Fuar�
FUAR TAR�H� : 19-24 Nisan 2011
YER : Atatürk Kültür Merkezi 1 Nolu Alan – Hipodrom Ankara
OST�M OSB m2 BEDEL�: Özel stand: 175 tl/ m2 – Sistem 
stand� : 165 TL/m2 – Stands�z:150 TL/m2
EKSTRA H�ZMETLER : Özel dekorasyonlu stand ( masa – 
sandalye – kar��lama bankosu –  bar taburesi – zemin hal�s� – bro-
�ürlük – üçlü priz – kilitli depo alan� – ayd�nlatma - al�nl�k) , *Bo� 
Stand,  *Sistem Stand� (Paneller – zemin hal�s� – üçlü priz – 
ayd�nlatma – al�nl�k)

Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlü�ümüzün her y�l � rmalar� ile fuarlara kat�lmakta ve � rmalar�m�za 
avantajl� � yat, stand hizmetleri ve ödeme kolayl�klar� sa�lamaktad�r. 2010 ve 2011 y�l�nda gerçekle�ecek 
fuarlara ili�kin sat�� sürecine ba�lanan fuarlar, kat�l�m tipi ve m2 bedelleri a�a��da belirtildi�i gibidir.

Türk Patent Enstitüsü (TPE) Cumhuriyetimizin 100. Kurulu� 
Y�l� olan 2023 y�l�nda 50.000 patent ba�vurusu bekliyor.

KOB�’lere ortak kat�l�ml� fuarlar

Planlar ve detayl� bilgi için; DERYA ERDO	AN
Fuar ve Organizasyon Yöneticisi - 312. 385 50 90 – 1315
derya@ostim.com.tr

TPE Ba�kan� 
Prof. Dr. Habip ASAN 
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E�itim program�na Alkan Makine, 
Med Makine, Hakan Saç Metal, Zir-
ve Plastik, Kardelen Makine, Ankara 

Hadde Bak�r, Ar�tes Metal, Emge Kollektif, 
�STA�, Digitech, 
Çesan Ltd ve Pro-
T�p A.�. olmak 
üzere toplam 12 
� rmadan kat�l�m-
c�lar yer ald�. E�i-
tim programlar�na 
e�itim ücretinin 
sadece % 30’unu 
ödeyerek kat�lan 
kat�l�mc�lar, e�itim 
program� sonunda 
hem e�itimden al-
m�� olduklar� fayda hem de bu e�itimlerin 
devlet destekleri ile gerçekle�tirilmesinden 
dolay� i�letmelerine minimum maliyetle 
yans�t�lmas�ndan duyduklar� memnuniyeti 
dile getirdiler. 
D�� ticaret konusundaki e�itimlerin tamam-
lanmas�n�n ard�ndan Kalite Yönetim Sis-

temleri, AQAP ve Süreç Yönetimi e�itim-
leri ile program devam edecek. Savunma 
Yan Sanayi Kümelenmesinde yer alan veya 
Savunma Yan Sanayi’ne hizmet vermek 

isteyen � rmalar�m�za 
özel olarak tasarlanan 
AQAP Kalite Yönetim 
Sistemi E�itimi ve Sü-
reç Yönetimi E�itimle-
ri de i�letmelerimizden 
yo�un talep görmeye 
devam ediyor. 
   ODEM E�itim Uz-
man� Sibel Pak devlet 
destekli e�itimler için; 
“Kat�lmak isteyen i�-
letmelerimiz vakit kay-

betmeksizin ön kay�tlar�n� yapt�rmal�lar. 
Çünkü e�itimlerimiz s�n�rl� kontenjanlar 
ile gerçekle�tirilmektedir. Bu çerçevede 
destekler ile düzenlenen e�itimlerimizin 
kapsam�n� geni�leterek önümüzdeki süreç-
te tüm e�itimlerimizi bu çerçevede sunabi-
lece�iz” dedi. 

Devlet destekli e�itimler sürüyor
D�� Ticaret Müste�arl���’n�n Yetkilendirilmi� E�itim Kurulu�u olarak OST�M Dan��manl�k ve E�itim Merkezi taraf�ndan, devlet 
destekleri ile gerçekle�tirilen e�itim programlar� devam ediyor. Bu çerçevede ilk e�itim program�  “D�� Ticarette Teslim �ekilleri, 
Ödeme �ekilleri - Uygulamalar� ve D�� Ticarette Kullan�lan Belgeler E�itimi” ba�ar� ile tamamland�.

Ostim Dan��manl�k ve E�itim 
Merkezi OST�M ad�na üç yeni 
mesleki e�itim projesini daha 

hayata geçiriyor. Günümüzün ve gelece-
�in önemli sektörlerinden olan ve nitelikli 
eleman ihtiyac�n�n fazla oldu�u alternatif 
enerji kaynaklar� ve medikal alanlar�nda 
��KUR fonlar�ndan yararlan�larak ger-
çekle�tirilecek olan projeler ile mesleki 
e�itimler gerçekle�tirerek bir ilke daha 
imza at�yor.
 OST�M’de mesleki e�itim çal��malar�n� 
OSB ad�na uygulayan OST�M Dan��man-
l�k ve E�itim Merkezi, Gazi Üniversitesi 
ile birlikte Güne� Enerji Sistemleri Tek-
nik Elemanl���, Balgat Endüstri Meslek 
Lisesi ile birlikte Mekatronik Teknik Ele-
manl��� ve Güvercinlik Endüstri Meslek 
Lisesi ile birlikte Otomotiv Kaporta-Boya 
elemanl��� alanlar�nda mesleki e�itimler 
gerçekle�tirilece�ini bildirdi.
 Yap�lan aç�klamada, “Güne� Enerji 
Sistemleri teknik elemanl��� e�itimi ül-
kemizde mesleki aç�dan bir kurum yada 
kurulu� taraf�ndan e�itimi verilmeyen bir 
alan. Dolay�s� ile bu sektörde ilgili alanda 

çal��mak üzere çok say�da yeti�mi� perso-
nele ihtiyaç duyulmaktad�r. Özellikle ye-
nilenebilir enerji alan�nda gerek Ülkemiz 
politikalar� ve gerekse sektörel yönelimler 
göz önünde bulunduruldu�unda bu alanda 
çal��abilecek çok daha fazla yeti�mi� per-
sonele ihtiyaç duyulacakt�r. Di�er bir alan 
ise Medikal Sektöründe oldukça fazla 
ihtiyaç duyulan Mekatronik alan�nda ça-
l��acak nitelikli personeldir. Hem elektrik-
elektronik hem de makine teknolojisi 
e�itimi alacak olan kursiyerler sadece 
medikal alan�nda kalmay�p birçok sektör-
de i� sahibi olabileceklerdir. OST�M’de 
en önemli sektörlerimizden bir di�eri de 
otomotiv sektörüdür. Bu sektörde motor 
bak�m onar�m alan�nda e�itim veren bir-
çok meslek lisesi ve buralardan mezun 
olan gençler olmas�na ra�men özellikle 
OST�M’de ve büyük otomotiv � rmalar�-
n�n yetkili servislerinde çal��abilecek çok 
fazla say�da oto kaporta-boya alan�nda ni-
telikli elemanlara ihtiyaç duyulmaktad�r. 
 Tüm projeler ��KUR taraf�ndan des-
teklenecek olup kursiyerler meslek edin-
mek için hiçbir ücret ödemeyeceklerdir.”

Günümüz i� dünyas�nda, reka-
bet art�k bölgesel s�n�rlar� a�-
m�� ve dünyay� kapsayan bir 

ortama dönü�mü�tür. Bununla birlik-
te, sat��-pazarlama (ihracat – ithalat) 
yaparken �ngilizce olmazsa olmaz tek 
unsur olarak kar��m�za ç�kmaktad�r.
 Kald� ki içinde bulundu�umuz dö-
nem itibariyle, “Herkes her yerde, her 
yer herkeste”*  cümlesinin geçerlili-
�i �ngilizce e�itimini i� hayat�nda ve 
sosyal ya�am�m�zda zorunlu k�lmak-
tad�r.
 Yabanc� dil e�itim tasar�m�m�z; 
bilinen s�n�f içi yöntemlerden, kur 
sisteminden, gramer ö�retim sistem-
lerinden ve bilgisayar destekli e�itim 
sistemlerinden farkl� bir yap�ya sahip-
tir.
 Bu güne kadar OST�M’ de s�n�f 
içi uygulamalar�m�zla, kitap kullan-
madan, kur ve s�n�f sistemi olmadan 
seçilmi� özel gruplarla güncel keli-
meleri birle�tirerek �ngilizce e�itimi 
verilmi�tir. Program kolayl�kla cümle 
kurmaya, konu�maya, dinleme, yazma 
ve okuma becerilerini olu�turmaya ve 
geli�tirmeye yöneliktir. Bu alanda ha-
z�rlanan resimler, video ve ses kliple-
ri, hikâye çevirileri ile desteklenmek-
tedir. �imdi yabanc� dil e�itimimize 
yeni bir boyut ekleyerek; özellikle 
kat�l�mc�lar�n evlerinde ya da i� yer-
lerinde çal��ma disiplinini olu�turabil-
mek için uzaktan e�itim program� ile 
birle�tiriyoruz. S�n�f içinde e�itmeni-

mizle, farkl� bir ajanda tekni�i ile ez-
bersiz, haf�zaya kay�t sa�layan e�itim 
sistemimiz ayn� ö�renim metodu kul-
lan�larak uzaktan e�itimle de güçlen-
dirilecektir.
 Uzaktan e�itim program�; seviye 
düzeyiniz ne olursa olsun, ilerleme 
durumunuza, ö�renme becerinize ve 
seviyenize göre otomatik olarak iler-
lemektedir. �lk test sonras�nda alg� 
düzeyi ve çal��ma performans�na göre 
ki�iye özel olarak program gereken 
a�amalara da yönlendirmelerde bulu-
nulmaktad�r. Ayn� zamanda bütün bu 
a�amalar, birebir e�itim veren e�itme-
nimizin takibi ile gerçekle�tirilmekte-
dir. 
 �ngilizce ö�renmek isteyenler; sa-
dece s�n�f içi e�itim, s�n�f içi e�itim ve 
uzaktan e�itimi birlikte ya da sadece 
uzaktan e�itim hizmetlerini seçerek 
program�m�zdan faydalanabilirler.
�ngilizce program�n�n bilgilendirme 
ve tan�t�m çal��tay� 9 Nisan 2010’da 
OST�M Teknokent binas� konferans 
salonunda gerçekle�tirilecektir.  Se-
minerimize kat�lan herkese gramer ki-
tab� hediye edilecektir. Ayn� zaman-
da çekili�le 3 ki�iye 1 ayl�k ücretsiz 
uzaktan e�itim imkân� sa�lanacakt�r. 

Tüm OST�M Firmalar�m�z
seminere davetlidir. 
Detayl� bilgi ve kay�t için; 
ODEM:385 01 66 - 385 73 13
*Kaynak: Malik Aviral

Güne� enerjisi için
nitelikli eleman yeti�tirilecek �ngilizce e�itimine uzaktan destek

Devam eden e�itimler:
19,20 Mart 2010

 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 
Sistemi (10 Saat) 

25,26,27 Mart 2010
  AQAP Kalite Yönetim Sistemleri 
için Kalite Güvence �artlar� (16 saat) 

22,23,24 Nisan 2010 
 Süreç Yönetimi (16 saat.)






