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Ankara Sanayi Odas� 
(ASO), 3 �ubat 2011 ta-
rihinde Ostim ve ivedik 

Organize Sanayi bölgelerinde mey-
dana gelen patlamalarda zarar gören 
ASO üyeleri ile hayat�n� kaybeden 
çal��anlar�n�n yak�nlar� için Türkiye 
çap�nda yard�m kampanyas� ba�lat-
t�. ASO’dan yap�lan aç�klamada, 3 
�ubat 2011’de gerçekle�en ve 20 
ki�inin öldü�ü patlamalar sonras�, 
yaralar�n sar�lmas� amac�yla yo-
�un bir çal��ma ba�latt��� belirtildi. 
ASO’nun giri�imleriyle patlama-
larda zarar görenlerin kamuya olan 
vergi ve di�er yükümlülüklerinin 
ötelenebilmesi için “mücbir sebep” 
karar� al�nd��� kaydedilen aç�kla-
mada, ASO’nun ayr�ca, patlamada 
zarar gören i�yerlerine hukuki ve 
teknik destek sa�lad��� ifade edildi. 

 ASO Ba�kan� Nurettin Özdebir 
de ASO’nun ba�latt��� kampanya 
konusunda �unlar� kaydetti: “Gel-
di�imiz nokta itibariyle, i�letmele-
rin hayatiyetlerini sürdürebilmesi 
için maddi yard�m d���nda �u anda 
yap�labilecek fazla bir �ey kalma-
d�. Patlamalarda hayat�n� kaybeden 
çal��anlar�m�z büyük fedakârl�klar 
içinde ailelerine bakmaya çal���yor-
du. Hayat�n� kaybeden çal��anlar�-
m�z�n yak�nlar�na destek olmak zo-
runday�z. Ayr�ca, i�letmelerimizin 
varl���n� sürdürebilmesi, istihdam 
yaratmaya devam edebilmesi için 

destek olmak zorunday�z. Bu duru-
mu Ankara Valimiz Say�n Alaaddin 
Yüksel ile de payla�t�k. Bir kampan-
ya ba�latma � krimize destek oldu ve 
Valilik olarak gerekli izinleri verdi. 
Hem Ankara Sanayi Odas�’na üye 
� rmalar�m�za, hem de ekonomik 
gücü olan vatanda�lar�m�za seslen-
mek istiyorum: imkânlar�n�z ölçü-
sünde bu kampanyaya kat�l�n ve bu 

yaralar� birlikte saral�m.”  

 Kampanyaya katk�da bulunmak 
isteyenler 7 Nisan 2011 tarihine 
kadar “Halk Bankas� Bakanl�klar 
�ubesi IBAN NO: TR91 0001 2009 
4080 0016 0000 71” hesab�na para 
yat�rabilecek. Halk Bankas�, yap�-
lacak yard�mlardan havale ücreti 
almayacak.Ostim Medya A.�. 
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Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���, 
�stanbul’da düzenlenecek olan 
19. Dünya �� Sa�l��� ve Güvenli�i 

Kongresi ve Fuar� hakk�nda kamuoyunu 
bilgilendirmek üzere Ankara Rixos Otel’de 
bir toplant� düzenledi. Uluslararas� Çal��ma 
Örgütü (ILO) ve Uluslararas� Sosyal 
Güvenlik Kurumu (ISSA) ile Çal��ma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanl���’n�n i�birli�inde 
gerçekle�tirilecek olan 19. Dünya �� Sa�l��� 
ve Güvenli�i Kongresi ve Fuar� Türkiye’de 
ilk kez düzenlenecek. 20 bine yak�n ulusal 
ve uluslararas� kat�l�mc�n�n beklendi�i 
fuar 11-15 Eylül tarihleri aras�nda �stanbul 
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. 
Konuya ili�kin olarak düzenlenen toplant�da 
dünyada ve Türkiye’de i� sa�l���na ve i� 
kazalar�na ili�kin rakamlar�n payla��ld��� 
bir sunum yap�ld�. Sunumda meydana 
gelen meslek hastal�klar�n�n tümünün ve 
i� kazalar�n�n ise yüzde 98’inin önlenebilir 
oldu�unun alt� çizilerek 50’den fazla i�çi 
çal��t�ran i�yerlerinde ‘i�yeri sa�l�k birimi’ 
kurma zorunlulu�unun oldu�u ancak yeni 
yap�lacak bir çal��ma ile 50’den az personeli 
bulunan i�letmelerde de bu konuya ili�kin 
yeni düzenlemelerin yap�laca�� belirtildi.

Türkiye’de her i� kazas�
kay�t alt�na al�nm�yor

 Dinçer yapt��� konu�mada, Türkiye’de 
2009 y�l�nda i� kazalar� ile ilgili istatistiklere 
bak�ld���nda her 100 bin ki�ide her y�l ortalama 
176 i� kazas�n�n oldu�unu ve 3.2 ki�inin 
de hayat�n� kaybetti�ini belirtti. �� kazas� 
say�s�na bak�ld���nda, Türkiye’nin i� kazas� 
say�s� itibariyle Almanya, �ngiltere ve �spanya 
gibi geli�mi� ülkelerde ya�anan i� kazas� 
oranlar�ndan daha dü�ük rakamlara sahip 
oldu�unu ifade eden Dinçer, “Bunu iki türlü 
izah etmek mümkün. Ülkemizde her i� kazas� 
kay�t alt�na al�nm�yor. Özellikle yaralanma 
veya vefatla sonuçlanmayan kazalar�n kay�t 
alt�na al�nmad���n� ifade edebiliriz. Biz 2009 
y�l�nda i� kazalar�n� tam anlam�yla kay�t alt�na 
alabilmek için bir çal��ma ba�latt�k” dedi.
Türkiye’nin hem i� kazalar�n�n tespiti hem 
de meslek hastal�klar�n�n tespiti konusunda 

yapt��� çal��malar�n dünya ile uyumlu oldu�unu 
ifade eden Dinçer, Türkiye’de �uan da mevcut 
kanunlara göre oranlama yap�ld���nda 25 bin 
201 tane 50 ve daha üstü i�çi çal��t�ran i�yeri 
oldu�unu, bunlardan 9 bin 730’unun ise sanayi 
i�letmesi olarak kabul edildi�ini belirtti.
Dinçer, “Bu i�letmelerin her biri asl�nda i� 
sa�l��� ve güvenli�i uzman� bulundurmak 
zorunda. Ancak Türkiye’de 2004’te yakla��k 
2 bin 474 ki�iye i� güvenli�i uzman� belgesi 
verilmi�tir. Ancak TTB ve TMMOB’un açt��� 
davalar sonucu bu belgeler iptal edilmi�tir. 
Biz yeniden 2009’da yapt���m�z e�itimlerden 
sonra bin 771 ki�iye yeniden belge verdik. 
Mahkeme bu belgeleri iptal etmezse bin 771 
i� güvenli�i uzman� olacak Türkiye’de. Yani 
9 bin 730 i�letmeye kar��n bin 771 civar�nda 
i� güvenli�i uzman� olmu� olacak. Ancak 
daha fazla uzman yeti�tirilmesi gerekir” dedi.

“�� kazalar� olduktan 
sonra denetim yap�l�yor”

 Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan� Ömer 
Dinçer, 205 müfetti�le yapt�klar� denetimlerde 
kar��la�t��� manzaray� anlatarak, “Daha çok i� 
kazalar� olmu�, i� kazalar� ile ilgili inceleme 
yapmaya gitmi� müfetti�ler. A�a�� yukar� 2009 
y�l�nda 17 bin 284 denetim yap�ld�. Modern 
yönetim herhangi bir sorunu ortaya ç�kmadan 
önleyecek olan yönetimdir. Yani erken uyar� 
sistemleri kurup i� kazalar�n� önleyecek 
tedbirler al�nmas� gerekir” �eklinde konu�tu.

“��çi sa�l���n� tehdit eden 
i�letme do�rudan kapat�lacak”

2009 ve 2010 y�l�ndan itibaren i� sa�l���n� 
ve meslek hayat�n� tehlikeye atacak hiçbir 
sorunda veya eksiklikte i�letmelere idari 
para cezas� kesmediklerini, do�rudan 
do�ruya i�letmeyi kapatt�klar�n� ifade 
eden Bakan Dinçer, “E�er insan sa�l���n� 
tehdit ediyorsa i�letmeleri kapatt�k. 2010 
y�l�nda Türkiye’deki bütün madenleri tek 
tek inceledik ve 58 tanesini kapatt�k. Yap� 
i�letmelerinden de 256 tanesini kapatt�k. 
Bu arada di�er sektörlerden tespit etti�imiz 
baz� i�letmelerin de 28’ini kapatt�k” dedi. 

��letmeleri kapatman�n kendileri için bir 
amaç olamayaca��n� sözlerine ekleyen 
Dinçer, “Bizim amac�m�z i�letmelerin hem 
çal��mas�n� sa�lamak hem de insanlar�n 
hayat�n� tehlikeye atmadan bu i�i yapmak 
olmal�. Madencilik, in�aat ve metal sanayi 
sektörü ba�ta olmak üzere bu alanlarda biz 
çok geni� bir �ekilde i�çileri ve i�verenleri 
e�itmeye yönelik faaliyetler yap�yoruz. 
Bu y�l 81 ile en az iki�er kez giderek her 
sektörün ayr� ayr� i�çisini ve i�verenini 
toplayarak e�itmeyi ve onlarda bir bilinç 
olu�turmay� dü�ünüyoruz” dedi. Bakan 
Dinçer, 2000 y�l�nda 100 bin i�çide ölümlü 
kaza oran�n�n yüzde 22 iken 2010 da bu 
rakam�n yüzde 10’lara dü�tü�ünü ifade etti.

Meslek odalar�na sitem

 Çal��ma Bakan� Dinçer yapt��� 
konu�man�n ard�ndan gazetecilerin 
sorular�n� yan�tlad�. Dinçer, bir gazetecinin 
“�� sa�l��� uzman� yeti�tirilmesi meslek 
odalar� taraf�ndan neden mahkemeye 
götürülüyor. Bunda birlikte çal��maman�n 
bir etkisi olabilir mi?” sorusuna, “Biz 
birçok çal��mam�za meslek odalar�n�n 
temsilcilerini davet ediyoruz. Hatta hemen 
hemen bütün toplant�larda ilgili sosyal 
aktörler davet ediliyor. Meslek odalar� 
AB’nin direkti� erinden daha çok mevcut 
al��kanl�klar�n� koruma e�ilimi ortaya 
koyuyor. San�r�m as�l sorun bu” dedi. �� 
sa�l��� konusunda bugüne kadar i� yeri 
hekimi yeti�tirme ve i� yerine hekimi 
belirleme yetkilerinin meslek odalar�n 
elinde oldu�unu belirten Bakan Dinçer, 

“Bizse bu konuda üniversitelerden 
yararlanabilecek belirli standartlara ve 
kalitelere uygun e�itim kurumlar�nda 
e�itim al�nmas�na ili�kin düzenlemeler 
yapt�k. Mesela buna baz� meslek odalar� 
itiraz etti. Bunun neden olabilece�ini siz 
de daha iyi biliyorsunuz” dedi.

Dinçer: En az 16 bin uzman gerekli
      Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan� Ömer 

Dinçer, Türkiye’de �u anda en az 16 bin civar�nda i� 

güvenli�i uzman� olmas� gerekti�ini, ancak �u anda 

1171 uzman oldu�unu söyledi.

��yerlerinde güvenlik 
hizmetine zorunluluk geliyor
50’den fazla i�çi çal��t�ran yerlerde 
sadece baz� tedbirlerin al�nmas�n� 
do�ru bulmad���n� ifade eden Bakan 
Dinçer, “�� sa�l��� ve güvenli�i 
konusunda çal��an say�s�na dayal� 
s�n�rlamalar� kald�rmak istiyoruz. 
Çünkü bizim için 1 ki�i bile çal��sa 
o ki�inin hayat� ve sa�l��� önemlidir, 
öyle dü�ünüyoruz. O yüzden 
bütün s�n�rlamalar� kald�raca��z. 
Ancak bunu kald�r�rken bununla 
ilgili herkese, ayn� sorumluluklar� 
yükleyece�iz anlam�na gelmez. 
Herkese, yapt��� i�in niteli�ine göre, 
güvenlik hizmeti alma ve güvenlik 
eleman� çal��t�rma konusunda bir 
zorunluluk olu�turaca��z” dedi.
�uan say�lar� bin 171 olan i� sa�l��� 
güvenli�i uzmanlar�n�n say�s�n�n 
yetersiz oldu�unu vurgulayan Bakan 
Dinçer, bu say�n�n yak�n zamanda 
16 binler seviyesine ç�kar�lmas� 
gerekti�ini vurgulad�.

TEPAV Ara�t�rmac�s� Ülker 
�ener’in “8 Mart’�n 101. 
Y�l�nda Kad�nlar” ba�l�kl� 

de�erlendirme notu yay�mland�. Not’ta 
Türkiye’de kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m� 
ve istihdam�n�n hem AB’ye hem de 
ayn� gelir grubunda yer alan ülkelere 
(Meksika, S�rbistan) göre son derece 
dü�ük oldu�u belirtildi. Kad�n�n i�gücüne 
kat�l�m oran� AB ülkelerinde ortalama 
yüzde 60 iken (�zlanda yüzde 79, 
Yunanistan yüzde 50), Türkiye’de 1985 
y�l�nda yüzde 44.3 olan i�gücüne kat�l�m 
oran�n�n 2008 y�l�nda yüzde 21.6’ya 
geriledi�i belirtildi. 
�ener’in haz�rlad��� raporda, kad�n 
istihdam�n�n gerilemesinin arkas�nda 
k�rdan kopan kad�nlar�n kentte göç ile 
birlikte istihdam d���nda kalmas�n�n rol 
oynad��� savunularak, “Kente 
göç ile birlikte kad�nlar�n 
istihdam�n d���na itilmesi, 
entegrasyon sorunlar�ndan 
k�rsal ve kentsel alanlardaki 
çal��maya bak�� aç�s�na, sahip 
olunan becerilere ve ö�renme 
süreçlerine, bak�m hizmetlerinin 
örgütleni�ine kadar pek çok 

etken taraf�ndan biçimlendirilmektedir” 
denildi. 
Kad�nlar�n istihdama kat�l�mlar�n�n 
dü�ük düzeyde gerçekle�mesinin, 
hem kad�nlar�n “yapabilirlikleri” 
önünde önemli bir engel te�kil etmekte 
oldu�u, hem de sosyal kalk�nman�n 
gerçekle�mesini imkâns�z k�ld���n�n ifade 
edildi�i raporda, kad�nlar�n istihdama 
kat�l�m oranlar�n�n yüksek oldu�u 
�zlanda, �sveç, Norveç ve Danimarka, 
sosyal kalk�nma göstergelerinden insani 
geli�me endeksi ve toplumsal cinsiyet 
e�itli�i endeksinde de önde yer ald��� 
savunuldu. Türkiye’ye bak�ld���nda ise 
kad�nlar�n istihdama dü�ük düzeyde 
kat�lmas�na paralel olarak, hem insani 
geli�me endeksinde hem de toplumsal 
cinsiyet e�itli�inde çok gerilerde oldu�u 

görüldü. Raporda, kad�nlar�n 
ücretli çal��ma hayat�n�n d���nda 
yer almas�n�n kad�n yoksullu�unu 
artt�rd��� gibi erke�e ba��ml�l�k 
ili�kilerini süreklile�tirmekte oldu�u 
ve temel insan hakk� olan “kendi 
kaderini tayin hakk�n�” kullanmay� 
olanaks�zla�t�rd���n�n alt� çizildi.

“Ev kad�n�” say�s� art�yor
TEPAV, Türkiye’de kentle�me artt�kça kad�nlar�n i�gücüne 
kat�l�m oran�n�n geriledi�ini belirterek, Türkiye’de 1985 
y�l�nda yüzde 44.3 olan kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m oran�n�n 
2008 y�l�nda yüzde 21.6’ya geriledi�ini bildirdi.
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Zirvenin aç�l���nda konu�an 
Bakan Ergün, 3 �ubat 2011 
tarihinde OST�M ve �vedik 

sanayi bölgelerinde meydana ge-
len patlamalara da de�indi. �� gü-
venli�i için yap�lacak yat�r�mlar�n 
rekabet gücünü azaltmayaca��n� 
vurgulayan Ergün, “�� güvenli�i 
hatas�ndan kaynaklanan bir kaza 
sonucu tüm rekabet gücümüzü ve 
insanlar�m�z� kaybediyoruz. De-
�er mi?” sorusunu yöneltti.

 Bu kazalarda ihmal olup olmad�-
��n�n teknik çal��malar neticesinde 
ortaya ç�kaca��n� kaydeden Ergün, 
�öyle devam etti: “Biz OSB’lerde 
her i� kural�na uygun yap�ls�n is-
tiyoruz. Kanunda ruhsata ayk�r� 
i�ler yapm��sa yak�ndan takibi 
ve denetlenmesi gerekmektedir. 
OSB’lerde bu dönemden sonra 
çevreye duyarl� çal��malar yapa-
l�m. Çevre i� güvenli�i aç�s�ndan 
da sa�l�k ko�ullar�na uygun olma-

s� aç�s�ndan da sa�lam bir denetim 
mekanizmas�n�n olu�turulmas� 
laz�m. �� kazalar� zaman zaman 
olabilir ama bunlar� kamuoyun-
da tart���rken mecras�ndan sap-
t�rarak tart��man�n da bir faydas� 
yok. Düne kadar gururla OST�M’i 
�vedik’i örnek gösterip de böyle 
elim bir kazan�n sonras�nda hak-

s�z ele�tiriler yöneltmek de do�ru 
de�il. Teknik ekipler çal��s�n. Ku-
sur ortaya ç�ks�n. Kusurun kar��-
l��� da kusurlu olana verilecektir. 
Yanl�� yap�lm��sa, yanl���n üstüne 
muhakkak gidilmesi laz�m. Ama 
teknik rapor aç�klanmadan, yanl�� 
bilgilerle olaya yakla�mak kimse-
ye fayda vermez.” 

Finike Giri�imci ��adamlar� 
Derne�i (F�G�AD)’�n orga-
nize etti�i küçük ve orta öl-

çekli KOB�’lere yönelik bilgilen-
dirme konferans�na ENVER Ba�-
kan� Erkan Gürkan ile KOSGEB 
Ba�kan Yard�mc�s� Dr. Metin �at�r 
konu�mac� olarak kat�ld�. Akdeniz 
Üniversitesi Finike Meslek Yük-
sek Okulu (MYO) konferans salo-
nunda yap�lan programa 150’den 
fazla küçük ve orta ölçekli i�letme 
sahibi kat�ld�. Enerji Verimlili�i 
Derne�i (ENVER) Ba�kan� Erkan 
Gürkan da konferans salonunu 
dolduran i�letmecilere, ye�il eko-
nomi hakk�nda bilgi aktard�. 

 Gürkan, Türkiye’nin enerjide 
d��a ba��ml�l�ktan kurtulmas� için 
rüzgar ve su kaynaklar�n� iyi de-
�erlendirmesi gerekti�ini söyledi. 
Türkiye’nin sular�n�n bo�una de-
nizlere akt���n� ifade eden Gürkan, 
bunun en bariz örneklerinden biri-

nin portakal�yla ünlü Antalya’n�n 
Finike ilçesinde gördü�ünü be-
lirtti. Akan sular�n üzerinde bir 
tane de olsa türbin görmedi�ini 
belirten Gürkan, “Türkiye, enerji 
kaynaklar�n�n büyük bir k�sm�n� 
ithal ediyor. Güne�, su ve rüzgâr� 
iyi de�erlendirmeliyiz.” dedi. 
Dünyan�n her yerinde ye�il eko-
nominin h�zla insan hayat�na gir-
di�ini an�msatan Gürkan, “Burada 
ye�il ekonomiden kast�m�z çev-
reci ekonomi. Yani havay� daha 
az kirleten, insanlar�n cebinden 
daha az para harcatan ekonomi. 
Güne� enerjisinden yararlanma, 
akarsulardan faydalanma ve esen 
rüzgârlar� iyi de�erlendirme gibi. 
Mesela geçenlerde Ba�bakan�m�z 
Recep Tayyip Erdo�an ilk elekt-
rikli arac�n sipari�ini verdi. ��te 
dünya buraya do�ru gidiyor.” �ek-
linde konu�tu. “Türkiye’de evlerin 
yüzde 95’i yal�t�ms�z. Sanki soka-
�� �s�tmak için habire klimalar ça-

l���yor. Niye, çünkü evin duvarlar� 
yal�t�ms�z oldu�u için içerideki 
�s�n�n yüzde 50’sini soka�a veri-
yor.” diyen Gürkan, 2017 y�lma 
kadar Türkiye’de tüm binalar�n 
yal�t�ml� hale gelece�ini söyledi.

KOB� Zirvesi VII. kez yap�ld�. 

TOSYÖV Ba�kan� ekonomi bas�n�n�n da 
yak�ndan tan�d��� dostumuz Yalç�n Sönmez ev 
sahibi olarak yapt��� aç�l�� konu�mas�nda Türk 
Kobi’leri için yeni ve yak�n pazarlar� vurgulad�.  

Türkiye’nin Avrasya bölgesine, Kuzey Afrika’ya, 
Ortado�u, Uzakdo�u gibi bölgelere girebilecek 
yetkinlikte  ‘küresel i�tahl�’  KOB�’lere ihtiyac� 
oldu�unu söyledi.

Zirvenin bu vurgusu gazetemize kapak konusu 
oldu.

…..

Biz ‘küresel i�tahl� KOB�’ler ararken, dost ve 
karde� ülke Libya’ya yönelik ba�lat�lan sald�r�lar 
ile küresel i�tah� her zaman yerinde olan ülkeleri 
gördük. Koalisyon güçleri (i�tah grubu) ABD, 
Fransa, �talya, �ngiltere, Kanada Kaddafi’nin 
sundu�u ‘i�tah �urubu’ ile dald�lar… 

Bunlar hem eski hem yeni sömürgeciler. 
�ddialar� ve i�tahlar� her daim yüksek.

-Bu ülkede diktatör var! 

-Buraya demokrasi getirece�iz! Özgürlük 
getirece�iz!

Sonunda ne görüyor o ülke halk�; ölümler, 
kay�plar, k�y�mlar ve vah�et!

Anlayaca��n�z  me�hur koalisyon güçleri için 
demokrasi bahane. 

Petrol (ya da ba�ka kazan�mlar) �ahane!

…

Dedi�imiz gibi emperyalistlerin i�tah� her zaman 
yerindedir; dolay�s� ile bölgesel ya da lokal 
sava�lar�n da sonu gelmiyor. 

Bar��, demokrasi, insan haklar�, özgürlükler 
söylemde kal�yor. 

Yani mant�k de�i�miyor ki tav�r de�i�sin. 

Birileri, “Ta� devri ta�lar bitti�i için bitmemi�tir, 
mant�klar de�i�ti�i için bitmi�tir” demi�.  

Demek ki mant�klar ayn�. Ama hat�rlamak ve 
hat�rlatmak laz�m:

Yüksek ate� gücünüz, son teknoloji uçaklar�n�z, 
tanklar�n�z, toplar�n�z olabilir.  Ancak hakl�l�kla, 
inançla ve irade ile  verilen mücadelenin sahipleri 
geç de olsa mutlaka galip gelir. 1982’deki �srail- 
Lübnan sava��n� anlatan bir film izledim. Filmde 
�srail askerlerinin kulland��� tank�n içinde �u sözler 
yaz�yordu:  

“Asl�nda çelikten yarat�lm�� olan insano�ludur. 
Tank ise  sadece bir demir y���n�d�r”

…

Sava� uçaklar�n�z�n ekranlara yans�yan görkemli 
Take off’lar�…

Deh�et yaratan sortileri sizi de bizi de 
yan�ltmas�n!..

Editörden

Küresel 
i�tah!
Libya…

Kemal ÇEKÜÇKemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com

.tr

“OSB’lere haks�z 
ele�tiriler do�ru de�il”

Enerji kaynaklar�n�n
bo�a gitmesine tepki

 Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) taraf�ndan 
Antalya’da düzenlenen II. OSB Çevre Zirvesi’nin aç�l���nda 
konu�an Bakan Ergün, “Düne kadar OST�M’i �vedik’i örnek 
gösterip de böyle elim bir kazan�n sonras�nda haks�z ele�tiriler 
yöneltmek de do�ru de�il” dedi.

 Enerji Verimlili�i Derne�i (ENVER) Ba�kan� Erkan Gürkan, 
Türkiye’nin enerjide d��a ba��ml�l�ktan kurtulmas� için rüzgar 
ve su kaynaklar�n� iyi de�erlendirmesi gerekti�ini söyledi. 

Erkan GÜRKANErkan GÜRKAN
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Ankara �l Gençlik Kollar� Ekonomi 
Komisyonu, geçti�imiz ay Ostim 
ve �vedik Organize Sanayi Bölge-

lerinde meydana gelen patlamalarla ilgili 
geçmi� olsun ziyaretinde bulundu. Eko-
nomi Komisyonu Ba�kan� ve beraberin-
deki heyet, Ostim OSB yönetim binas�nda 
Ostim Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n ve Ostim 
Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Adem 
Ar�c�’yla bir araya geldi. Görü�mede pat-
lamalar ve patlama sonras�nda yap�lan 
çal��malar, OST�M’de faaliyet gösteren 
� rmalar�n i�çi sa�l��� ve i� güvenli�i ko-
nusuna verdikleri önem, patlama sonras�n-
da medyan�n patlamalara yakla��m tarz� 
ve ya�anan patlamalara di�er kurum ve 
kurulu�lar�n bak�� aç�s� hakk�nda görü� 
al��veri�inde bulunuldu. Ziyaret bitiminde 

Orhan Ayd�n ve Adem Ar�c� Ekonomi Ko-
misyonu heyeti arac�l���yla CHP Ankara �l 
Gençlik Kollar�’n�n duyarl�l���ndan dolay� 
mutlu olduklar�n� ifade ettiler.

��yeri güvenli�i için sigorta �art

Ankara OST�M’ de ya�anan 
patlamalar sonuncunda meydana 
gelen maddi zarar ve hayat�n� 

kaybeden 20 ki�i bir kez daha sigortan�n 
Önemini gündeme getirdi. Sigorta �irketleri 
OST�M’ de bulunan bu tip i�letmelerin 
bütün risklerini teminat alt�na alan poliçeler 

sunuyor Riski tan�mlamak, riski ölçmek, 
riski mümkün oldu�unca elemine etmek ve 
riski devretmek a�amalar�ndan olu�an bir 
yönetim süreci özellikle küçük ve orta boy 
ölçekli i�letmeler (KOB�) için çok önemli. 
Poliçeler ayn� zamanda do�ru risklere 
do�ru teminat� do�ru maliyetlerle almay� 
da sa�l�yor. 

 Örne�in i�letmeye konulacak bir 
sprinkler sistemi veya bölümler aras�na 
yap�lacak bir yang�n duvar� yang�n riskini 
çok azalt�yor ve böylece sigorta maliyeti 
büyük ölçüde dü�üyor. Bazen bir çim biçme 
makinesi bile bir petrol tesisinde veya 
büyük alana yay�lm�� bir i�letmede riski 
büyük ölçüde azaltabiliyor. 

 Risk yönetimi ile önce o isletmenin maruz 
kalaca�� riskler tan�mlan�yor, belirleniyor; 
daha sonra baz� teknik metotlarla bu 
risklerin boyutlar� ölçümleniyor, yani 
verebilecekleri maddi manevi zararlar�n 
boyutu parasal olarak belirleniyor. Bu 
a�amada baz� önlemlerle azalt�labilecek 
veya ortadan kald�r�lacak riskler için 
gerekli çal��malar yap�l�yor ve son a�amada 

yok edilmeyen risklerin sigorta �irketine 
devredilmesi sa�lanarak i�letmenin riskleri 
ortadan kald�r�lm�� oluyor. Ancak en önemli 
i�lev risklerin ortadan kald�r�lmas� ve 
i�letmenin riske maruz kalmamas�d�r. Risk 
olu�tuktan sonra maddi olarak yerine konsa 
dahi felaketlerin yaratt��� manevi kay�plar 
çok büyük oluyor.

 Son y�llarda KOB� poliçelerindeki art��a 
paralel olarak, KOB� paket poliçelerine 
verilen önemde de art�� oldu ve ürünler 
teminat baz�nda zenginle�meye ba�lad�. 
Akaryak�t servis istasyonlar�, eczaneler, 
turistik tesisler ve hatta marketler gibi 
çe�itli alanlarda faaliyet gösteren küçük ve 
orta boy ölçekli isletmelerin ihtiyaçlar�na 
yönelik özel paket poliçeler sunuluyor. 
Paket poliçelerde KOB�’lerin ihtiyaç 
duyduklar� ve her an yararlanabilecekleri 
asistans hizmetleri de yer al�yor. T�bb� 
dan��manl�k, acil sa�l�k, acil kara ambulans� 
ve acil hekim hizmetler de veriliyor.

Eksik teminata dikkat! 
 Poliçede yaz�l� sigorta bedelinin, 
sigortaya konu olan mal�n gerçek ve makul 
de�erinin alt�nda olmas� durumuna eksik 
sigorta deniyor. Eksik sigorta halinde 
sigortal�, sigortan�n, u�ran�lan maddi 
kay�plar�n tam anlam�yla giderilmesi 
prensibinden yeterince yararlanam�yor. 
Örne�in bir konut poliçesi yap�l�rken 
e�yalar�n toplam de�eri 100.000 TL ise, 
sigortal� bu rakam� herhangi bir sebeple 
50.000 TL olarak beyan eder ve poliçede 
bu rakam yer al�rsa, e�yalar�n�n yar�s� 
sigortalanm��, yar�s� sigortalanmam�� 
oluyor. OSTlM’de de patlama ya�anan 
�irketlerin birisinde eksik kloz �oku 
ya�and�. �irket kredi ald��� banka �ubesinin 
yapt��� sigortan�n eksik klozlar� nedeniyle 
milyonlarca TL’lik zararla kar�� kar��ya kald�. 
Eksik sigortada dikkat edilmesi gereken bir 
nokta da poliçe yap�m a�amas�d�r. Poliçe 
yap�m a�amas�nda sigortal�n�n yeterince 
bilgilendirilmesi gerekiyor. OST�M’ de 
ya�anan olayda da bankan�n eksik sigorta 
bilgilendirmesi nedeniyle poliçede eksik 
teminatlar�n yer ald��� belirtildi. 

Yang�n, y�ld�r�m, in� lak • 
Dahili su • 
F�rt�na • 
Kara ta��tlar� çarpmas� • 
Hava ta��tlar� çarpmas� • 
Yer kaymas� • 
Duman • 
�� durmas� • 
Alternatif i�yeri de�i�ikli�i • 
masra� ar� 
Kira kayb� • 
Enkaz kald�rma masra� ar� • 
Grev, lokavt, karga�al�k, halk • 
hareketleri
Kötü niyetli hareketler • 
Terör • 
H�rs�zl�k • 
Bina sabit tesisat h�rs�zl�k • 
Geçici adres nakil • 
Hukuksal koruma • 

�ste�e ba�l� teminatlar 
Sel, su bask�n� • 
Kar a��rl��� • 
Deniz ta��tlar� çarpmas� • 
Deprem ve yanarda� püskürmesi • 
Nakit para ve k�ymetli evrak • 

h�rs�zl��� 
Ta��nan para • 
Makine k�r�lmas� • 
Elektronik cihaz • 
��veren sorumluluk • 
Emniyeti suiistimal • 
Cam ve reklam panosu k�r�lmas�• 
Ürün sorumluluk (belirli faaliyet • 

konular� için) 
Ferdi kaza (Tedavi masra� ar� - • 

Gündelik tazminat) 
Yang�n Mali Sorumlulu�u (Kirac�n�n • 

mal sahibine kar�� sorumlulu�u-Mal 
sahibinin kirac�ya kar�� sorumlulu�u-
Kom�uluk mali sorumlulu�u)

KOB� paket 
poliçeleri neleri 
kaps�yor?

 Sigorta �irketlerinin sundu�u kobilere özel 

sigorta poliçeleri yang�ndan greve kadar bir i� 

yerini ve çal��anlar�n�n bütün risklerini teminat 

alt�na al�yor. 

CHP’li gençler Ostim’deydi
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TOSYÖV, TOBB, KOSGEB’in 
i�birli�i ve �TO’nun ev sahipli�inde 
ve �� Bankas� ana sponsorlu�unda 

gerçekle�tirilen “VII. KOB� Zirvesi”, 
�stanbul’da yap�ld�. 

 TOSYÖV Ba�kan� Sönmez, de�i�im 
Türkiye’ye Avrasya, Çin, Hindistan, 
Ortado�u, Afrika ve Güney Amerika 
pazarlar�nda büyük f�rsatlar sundu�unu 
belirterek, “Türkiye ekonomisinin, bütün 
bu yeni pazarlara ula�abilecek KOB� 
temelli yüksek bir tedarikçi kapasitesi 
bulunuyor. Aç�lan f�rsat kap�s�ndan Türkiye 
ancak, yüksek teknolojiyle üretimin 
yapan, yenilikçilik ve rekabetçilik tutkusu 
ate�lenmi�, küresel i�tahl� KOB�’leriyle 

girdi�i zaman bölgesel güç olma stratejisini 
gerçekle�tirmi� olur” dedi.

 “KOB�’ler için Rekabetçi Stratejiler 
ve Uluslararas� ��birli�i �mkanlar�” 
temal� Zirve, TOSYÖV Ba�kan� Yalç�n 
Sönmez, TOBB Ba�kan Yard�mc�s� ve �TO 
Ba�kan� Dr. Murat Yalç�nta�, �SO Ba�kan 
Yard�mc�s� Nuri Tuna, KOSGEB Ba�kan� 
Mustafa Kaplan’�n aç�l�� konu�malar�yla 
ba�lad�. 

 TOSYÖV Ba�kan� Yalç�n Sönmez, 
“Kendini De�i�tiren KOB�’lerle Türkiye 
De�i�iyor” konulu konu�mas�nda; 
KOB�’lerin son on y�lda, ekonominin 
çeperinden merkezine do�ru ba�ar�l� bir 

yürüyü� gerçekle�tirdiklerini, TOSYÖV’ün 
bu uzun yürüyü�ün hem tan���, hem orta�� 
oldu�unu söyledi. Sönmez, Türkiye’nin 
geri dönü�ü olmayan bir de�i�im sürecine 
girdi�ini belirterek bu de�i�imi, kendini de 
de�i�tiren KOB�’lerin ta��yacaklar�n� ifade 
etti.Türkiye’de KOB�’lerin gündemini 
art�k; “Giri�imcilik, Ar-Ge, �novasyon, 
Küresel Rekabetçilik, Avrupa KOB�’leriyle 
Yar��mak, Ortado�u, Avrasya, Asya, Afrika 
Hatta Güney Amerika Pazarlar�na Girmek 
ve Tutunmak” gibi konular�n belirledi�ini 
anlatan Yalç�n Sönmez, KOB�’leri 
dünya ekonomisindeki de�i�imin bir 
parças� yapmay� amaçlad�klar�n�, 7. 
KOB� Zirvesi’nin KOB�’ler için stratejik 
özellikte bir yol haritas� olu�turaca��n�, 
bunu da kamuoyuna bir sonuç bildirgesiyle 
aç�klayacaklar�n� dile getirdi.Sönmez, 
KOB�’ler ve de�i�im konusunda �u 
noktalar�n alt�n� çizdi:“Güçlü bir 
e�ilim olarak, dünya üretimi Asya’ya 
kaymaktad�r. Çin ve Hindistan gibi dev 
ithalatç� yeni ekonomiler olu�maktad�r. 
Geli�mekte olan ülkelerde küçük ve orta 
ölçek temelinde yeni bir dinamizm ortaya 
ç�kmaktad�r. Bu büyük de�i�im Türkiye’yi 
de ku�atmaktad�r. Acil görevimiz, dayan�kl� 
bir ekonomik ve sosyal yap� yaratmakt�r. 
Türkiye’nin klasik pazarlara aidiyeti 
sürmektedir. Krizden sonra dünyada 
en h�zl� toparlanan bir kaç ülkeden biri 
olduk ama hepimiz, bunun sürdürülebilir 
olmad���n�n fark�nday�z. Hala “cari aç�k” 
konu�maktay�z. S�cak para azald�kça 
so�uk, ço�ald�kça s�cak terler döküyoruz. 
De�i�im bize Avrasya, Çin, Hindistan, 
Ortado�u, Afrika ve Güney Amerika 
pazarlar�nda büyük f�rsatlar sunuyor. 
Çünkü Türkiye ekonomisinin, bütün bu 
yeni pazarlara ula�abilecek KOB� temelli 
yüksek bir tedarikçi kapasitesi bulunuyor. 
KOB�’lere odaklanm�� bir politika 
ile Türkiye bu yeni f�rsat kap�s�ndan 
girmelidir.” 

Kaplan: “KOB� politikalar�, KOB� 
zirveleri’nden ilham al�yor”

 KOSGEB Ba�kan� Mustafa Kaplan 
ise Ankara’da KOB� politikalar�n�n, 
yap�lan KOB� Zirveleri’nden al�nan 
ilhamla olu�tu�unu söyleyerek ba�lad��� 
konu�mas�nda; dünya ekonomisinde 
KOB�’lerin öneminin artt���na dikkat çekti 
ve �öyle konu�tu: “Destek kurumu olarak 
temel stratejimiz KOB�’lerin rekabet 
gücünü art�rmaya odaklanm��t�r. Türkiye’de 
KOB�’lerin geli�mesine duyarl� iklim 
yaratmak istiyoruz. KOB�’lerin teknolojik 
düzeyini yükseltmek amac�nday�z. Hedef 
kitlemiz, 3 milyon, veri taban�m�z 400 bin 
KOB�’dir. Proje bazl� ve AB sistemine 
uygun desteklerimiz Ar-Ge, inovasyon ve 
ticarile�tirme konusunda 1 milyon TL’ye 
ula�maktad�r. KOB�’lerin çok yönlü, sorun 
çözmeye odakl� tüzel ki�ilik olarak de�il, 
niyet olarak birle�tikleri projelere 750 bin TL 
destek sa�l�yoruz. Kaplan, KOSGEB’in k�sa 
vadede yeni destekler ve mevcut desteklerde 
revizyon çal��mas� yaparak giri�imcili�e ve 
KOB�’lere güç kazand�rmay� sürdürece�ini 
aktard�. 

Parti temsilcileri KOB�’lere 
bak��lar�n� anlatt�

 Zirve’nin 2. Gününde siyasi parti 
temsilcileri mevcut KOB� politikalar� 
ve partilerinin KOB� politikalar� üzerine 
görü�lerini dile getirdiler. “Siyasi Partilerin 
Rekabet Gücünü Artt�racak KOB� 
Politikalar�”oturumunu eski Sanayi ve 
Tiaret Bakanlar�ndan Ali Co�kun yönetti. 
Oturumda AKP Genel Ba�kan Yard�mc�s� 
Bülent Gedikli, CHP �zmir Milletvekili 
Mehmet Ali Susam, MHP �zmir Milletveki 
Kenan Tanr�kulu ile DP Genel Ba�kan 
Yard�mc�s� Agah Oktay Güner birer 
konu�ma yaparak, kat�l�mc�lar�n sorular�n� 
yan�tlad�lar.

Kongre’nin aç�l�� oturumu, kuru-
cusu oldu�u Young Guru Aka-
demi Vakf�’yla Türk liderlerin 

yeti�mesi için çaba harcayan, çok ulus-
lu ve uluslararas� � rmalar�n üst düzey 
yöneticilerine dan��manl�k veren Sinan 
Yaman’�n konu�mas� ile ba�lad�. Kongre 
Sinan Yaman’�n aç�l�� oturumunun ard�n-
dan 3 farkl� oturumla devam etti. 

 Çe�itli kurumlar kongre kapsam�nda 
kurulan stand alan�nda yer alarak mü�-
terileri ile bulu�ma imkân� yakalad�lar. 

Kariyer.net, Secret CV, 
Yenibiri�.com gibi in-
ternet tabanl� i� ve ele-
man bulma sitelerine 
ek olarak Bilge Adam, 
MESS E�itim Vak-
f� ve Metalog E�itim 
Araçlar� gibi e�itim 
� rmalar�yla birlikte 
OST�M �stihdam O� si 
de stand alan�nda ilgi-
lilerle bulu�tu. Stand� 

ziyarete gelen kat�l�mc�lara OST�M OSB 
hizmetleri ve �stihdam Ofisi çal��malar� 
hakk�nda bilgi verildi. OST�M �stihdam 
Ofisi’nin yak�ndan tan�nmas�, bilinirli-
li�inin artt�r�lmas� için faydal� çal��ma-
lar�n yap�ld��� kongrede, 21 ve 23 �ubat 
tarihlerinde çal��taylarla �K konusunda 
çe�itli yöntemler ve uygulama örnekleri 
aktar�l�rken, 22 �ubat’ta Kongre kapsa-
m�nda konu�mac�lar bilgi ve deneyim-
lerini payla�ma imkân� buldular.

KOB�’lere ‘küresel i�tah’ önerisi
Abdullah Çörtü 
OST�M Modeli’ni 
anlatt�

Zirvenin ikinci günü ‘uluslararas� 
f�rsatlar’ temal� panelde 
Ostim ad�na sunum yapan 

D�� Projeler Koordinatörü Abdullah 
Çörtü, KOB�’ler için ‘f�rsatlar’ ve 
‘tehditler’ analizi yapt�. Çörtü, makro 
ekonomik istikrar, Avrupa Birli�i 
tam üyelik süreci ve kom�u ülkelerin 
artan takdirini KOB��’ler için bir 
f�rsat olarak gördü�ünü vurgulad�. 
Çörtü yüksek maliyetler, i� mevzuat�, 
serti� kaysan, ihracat�n � nansman�, 
uluslar aras� rekabet ve Çin’i de tehdit 
alg�lamas� içinde de�erlendirdi.
Çörtü, Marmara Grubu Vakf� 
Ba�kan� Dr. Akkan Suver’in oturum 
ba�kanl���n� yapt��� konferansta 
ayr�ca Ostim’in kurumsal yap�s�, 
küme projeleri ve ‘Ostim Modeli’ 
çerçevesinde yürütülen ikili 
i�birliklerini tan�tarak, Ostim’in 
Kazakistan, Irak, Suudi Arabistan, 
Yemen, M�s�r, Sudan, Nijerya ve 
Irak gibi ülkelerle yap�lan i�birli�i 
projelerini anlatt�. 
Çörtü sunumunu, “�dealler y�ld�zlara 
benzer. Onlara ula�amazs�n�z, ama size 
yol gösterirler” sözüyle tamamlad�. ‘Biricik �nsan’ insan

kaynaklar� kongresi
Türkiye Kalite Derne�i (KalDer) Ankara �ubesi taraf�ndan 
düzenlenen ‘Biricik �nsan’ �nsan Kaynaklar� Kongresi ODTÜ 
Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi
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Ankara Ticaret Odas� (ATO) Ba�-
kan� Sinan Aygün, 1 Ocak’ta 
yürürlü�e giren dört yönetmelik-

le, vergi inceleme ve denetimlerine yeni 
standartlar getirildi�ine dikkat çekti. Ma-
liye Bakanl���’nca yap�lan yeni düzenle-
melerin uzun süren vergi incelemelerine 
çeki düzen getirece�ini belirten Aygün, 
“Vergi incelemesinde key� yet ortadan 
kalkacak. Bu düzenlemelerle ça�da� 
vergi sistemine yönelik büyük bir ad�m 
at�lm��t�r. Siyasilerin elinden vergi so-
pas� al�n�yor. Siyasiler art�k bizi istedi�i 
gibi dövemeyecek” ifadelerini kulland�. 
Aygün, yeni düzenlemeler hakk�nda mü-
kelle� eri bilgilendirmek amac�yla yaz�l� 
bir aç�klama yapt�. Yap�lan en önemli 
düzenlemelerden birinin inceleme sü-
relerine s�n�rlama getirilmesi oldu�unu 
vurgulayan Aygün, mükelle� erin tüm i�-
lemlerinin incelendi�i “tam inceleme”nin 
en fazla 1 y�l, baz� i�lemlerinin incelen-
di�i “s�n�rl� inceleme”nin ise en fazla 
6 ay içinde tamamlanaca��n� söyledi. 

Aygün, “Süre s�n�rlamas� sayesinde, in-
celemelerin y�llarca sürmesinin önüne 
geçiliyor” dedi. Aygün’ün verdi�i bil-
giye göre, bu süreler içinde incelemenin 
bitirilememesi halinde, gerekçeli bir yaz� 
ile ek süre talebinde bulunulabilecek 
ancak ek süre 6 ay� geçemeyecek. Ek 
süre içinde de incelemeyi bitiremeyen 
inceleme eleman� hakk�nda disiplin hü-
kümleri uygulanacak. Yeni düzenleme-
ler uyar�nca vergi inceleme görevi yaz� 
ile verilecek. Vergi incelemesine yetkili 
olanlar, görevin verilmesinden itibaren 
en geç 10 gün içinde i�e ba�layacak. 30 
gün içinde de inceleme ba�latacak. Bu 
süre içinde incelemeye ba�lanamamas�n� 
hakl� k�lan bir mazeretin varl��� halinde 
en fazla 15 günlük ek süre tan�nacak. 
 Defterler mükelleften yaz�l� olarak 
istenecek. �nceleme s�ras�nda defter ve 
belgeler mükelleften yaz�l� olarak istene-
cek ve tutanakla teslim al�nacak. Maliye 
Bakanl���’n�n elektronik ortamda tutul-
mas�na izin verdi�i defter ve belgeler, 

elektronik olarak da ibraz edilebilecek. 
Vergi incelemesi, mükelle� n i�yerinde 
yap�lacak. Ancak i�yerinin müsait ol-
mamas�, i�in terk edilmesi, ölüm gibi 
zorunlu nedenlerle veya mükellef ve 
vergi sorumlular� isterlerse inceleme da-
irede de gerçekle�tirilebilecek. �ncele-
menin dairede yap�lmas� halinde isteni-
len defter ve belgeleri mazeretsiz olarak 

zaman�nda teslim etmeyenler, bunlar� 
ibraz etmemi� say�lacak. Hakl� bir ma-
zeret gösterenlere ise ek süre verilecek. 
Resmi çal��ma saatleri d���nda inceleme 
yap�lamayacak ancak tutanak düzenlen-
mesi ve inceleme ile ilgili emniyet ted-
birlerinin al�nmas� gereken hallerde, bu 
i�lemler resmi çal��ma saatleri d���nda 
da yap�labilecek.

ATO Ba�kan� Aygün, inceleme raporlar�n�n ilgili kurul 

taraf�ndan en geç 60 gün içinde de�erlendirilece�ini 

belirterek, “Yap�lan düzenlemeler vergi incelemesine çeki 

düzen verecek” dedi.

“Vergi incelemesinde key� yete son veriliyor”

Maliye Bakan� Mehmet �im�ek, 
istihdam üretmenin yolunun 
devletin daha fazla fabrika yap-

mas�ndan de�il, fabrika yapacaklar�n önü-
nü açmas�ndan geçti�ini söyledi. 

Bakan �im�ek yapt��� konu�mada, 
Türkiye’nin en büyük s�k�nt�lar�ndan birinin 
ara eleman ihtiyac� oldu�unu belirterek, bir 
yandan 3 milyon i�siz bulundu�unu, di�er 
taraftan da ara eleman bulmakta s�k�nt� çe-
ken sanayiciler oldu�unu ifade etti. Konu-
nun çözümü için k�sa vadede aktif i� gücü 
politikalar� çerçevesinde mesle�i olmayan 
i�siz gençlere yönelik kurslar aç�lmas�na 

katk� sunduklar�n�, geçen y�l 187 bin ki-
�inin bu kurslardan yararland���n� an�m-
satan �im�ek, sanayicilere de bu gençleri 
istihdam etmeleri için bir tak�m kolayl�klar 
getirdiklerini anlatt�. Türkiye’nin rekabet 
gücünü artt�rmak için enerjide d��a ba��m-
l�l���n azalt�lmas� gerekti�ini vurgulayan 
�im�ek, �unlar� söyledi: “Türkiye’nin re-
kabet gücünü artt�rmal�y�z. Türkiye’nin 
enerjide d��a ba��ml�l���n� azaltmak için 
ülkenin tüm kaynaklar�n� harekete geçiri-
yoruz. Petrol kuyumuz yok denecek kadar 
az, do�algaz�n yüzde 99’unu ithal edi-
yoruz. Bu memleketin güne�ini, suyunu, 
rüzgar�n�, jeotermal kaynaklar�n� enerjiye 
dönü�türmek için büyük bir çaba içerisin-
deyiz. Nükleer enerji konusunda da yo�un 
çaba var. Bunlar�n hepsi orta ve uzun vadeli 
ad�mlar ama bunlar�n bir k�sm� hayata geç-
mi� durumda.” 

Sanayiciye ucuz elektrik
Sanayi tesislerine daha uygun � yatla ener-

ji verilmesi gerekti�ine i�aret eden �im�ek, 
“Türkiye’nin, oradan buradan borçlanarak 
bir �eyleri sübvanse verme dönemi geride 
kald�. Ama �u yap�labilir, elektri�in de�i-
�ik kullan�c�lar� var. Sanayiciye biraz daha 
dü�ük tarifeyle, ötekilere biraz daha yüksek 
tarifeyle bu denge sa�lanabilir. Bu konuda 
da önümüzdeki dönemde belki de bir çal��-
ma yapmam�z gerekebilir. Çünkü istihdam 
üretmenin yolu, devletin daha fazla fabrika 
yapmas� de�il, fabrika yapacaklar�n önünü 
açmaktan geçiyor” dedi.

Ankara Sanayi Odas� (ASO) Ba�-
kan� Nurettin Özdebir, ba�latt�k-
lar� mesleki e�itim kurslar�na yö-

nelik bilgi vererek, i� imkan� sa�lad�klar� 
staj ve e�itim projesine ilgi görmemekten 
yak�nd�. Özdebir, ‘3 ay okula, 3 ay kursa 
gidecekler. 6 ayda, günde 15 TL yevmiye 
alacaklar. Yemek ve servis gibi avantajla-
r� da var. 6 ay sonra i� garantisi var. 18-
35 ya� aras� meslek sahibi olmak isteyen 
herkese aç�k’ dedi. Özdebir, � rmalar�n bu 
proje kapsam�nda bin tane stajyer talep et-
ti�ini ancak sade 360 ki�inin kay�t yapt�r-
d���n� belirterek, ‘Kay�t yapt�ranlardan da 
sadece 100 ki�i geliyor. Bunlar�n sadece 
83 tanesi kursa ba�lad�. Kaç tanesi devam 
edecek merak ediyorum’ dedi.

Rol modeller hep masa ba��
Özdebir, bu projeye gençlerin ilgi göster-
memesinin sosyolojik olarak incelenmesi 
gereken bir olay oldu�unu kaydederek, 
‘Çok izlenen dizilere bak�yorum. Rol 
modeller hep masa ba�� i� yap�yor. O� ste 
çal��an ��k giyimli insanlar. Bizim i�leri 
be�enmiyorlar. ‘��çisin sen i�çi kal’ hor 
görmesi var. Güvenlikçi aran�nca ko�uyor 
hepsi, orada dikiliyor bir �ey yapm�yor ama 
o ho�una gidiyor’ dedi.

Dizi yap�mc�lar� ile görü�ülecek
Sanayinin ara eleman ihtiyac�n�n artmas� 
üzerine ASO, fabrikada i�çi olmay� özen-
dirmek için kollar� s�vad�. ASO Ba�kan� 
Nurettin Özdebir, dizilerdeki rol model-

lerin fabrikada 
çal��mas� için dizi 
yap�mc�lar�yla bir 
araya gelmeye 
haz�rlan�yor. Ko-
nuya yönelik te-
mas çal��malar�n� 
Ba�latan Özdebir, 
dizilerdeki ba�rol 
ya da yard�mc� 
rollerde, i�çi, CNC 
operatörü ya da 
tornac� olmas�n� 
talep edecek.

Sanayiciye “ucuz elektrik” ASO’dan dizi yap�mc�lar�na ça�r�
Bakan Mehmet �im�ek elektrik konusunda ya�anan 

s�k�nt�n�n giderilmesi için çal��t�klar�n� söyledi.
ASO Ba�kan� Nurettin Özdebir, dizilerdeki oyuncular�n, 

özellikle meslek sahibi nitelikli ara eleman olarak 
çal��mas�na dikkat edilmesini istedi.
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KOSGEB Ba�kan� Mustafa Kap-
lan yapt��� yaz�l� aç�klamada, 
Torba Yasa kapsam�nda, 31 Ara-

l�k 2010 tarihinden önce KOSGEB’ten 
destek kullanm�� ve uygunsuzlu�u 25 
�ubat 2011 tarihinden önce tespit edil-
mi� veya geri ödemelerini ihlal etmi� i�-
letmelerden 30 Nisan 2011 tarihine kadar 

KOSGEB Hizmet Merkezleri’ne dilek-
çe ile ba�vuruda bulunan i�letmelerin bu 
kanun kapsam�nda de�erlendirilece�i-
ni bildirdi. Kaplan, kanun kapsam�nda 
destek tutarlar�n�n asl� ile gecikme faizi 
yerine TEFE/ÜFE oran�nda faiz istene-
cek destekler hakk�nda �u bilgileri verdi: 
“- Hakk�nda kesinle�mi� yarg� karar� 

bulunan taahhütlü kredi faiz destekleri , 
- Haklar�nda hukuki i�lem ba�lat�lan 
geri ödemeli destekler ve uygunsuzlu�u 
tespit edilen geri ödemesiz destekler.” 
Kaplan, sadece destek bedelinin as-
l�n�n talep edilip faizin talep edil-
medi�i destekleri ise �öyle s�ralad�: 
“- Hakk�nda kesinle�mi� yarg� karar� bu-
lunmayan taahhütlü kredi faiz destekleri, 
-Haklar�nda hukuki i�lem ba�lat�lmam�� 
geri ödemeli destekler ve uygunsuzlu�u 
tespit edilen geri ödemesiz destekler-
dir.” 

18 E�it taksitte ödenebilecek

  Kaplan, ödemelerin taksitler halinde 
yap�lmas� durumunda ilk taksitin May�s 
2011 tarihi itibari ile ödenmek üzere iki-
�er ayl�k dönemler halinde azami 18 e�it 
taksitte ödenece�ini bildirdi. Taksitlerin 
6, 9, 12 veya 18 e�it taksitte ödenmesi 
durumunda belirlenen borç tutar�n�n 6 
e�it taksit için 1,05; 9 e�it taksit için 1,07; 
12 e�it taksit için 1,10; 18 e�it taksit için 
1,15 katsay�s� ile çarp�laca��n� bildirdi. 
Bulunan tutar taksit say�s�na bölünmek 
suretiyle iki�er ayl�k dönemler halinde 
ödenecek taksit tutar� hesaplanaca��n� 
kaydetti. 

Uygun ödeme plan� verilecek
 

 Kanun hükümlerinden yararlanmak 
üzere ba�vuruda bulunan i�letmelere ter-
cih ettikleri taksit süresine uygun ödeme 
plan� verilece�ini dile getiren Kaplan, ter-
cih edilen süreden daha k�sa sürede ödeme 
yap�lmas� halinde ödenecek tutar�n ilgili 
katsay�ya göre düzeltilece�ini vurgulad�. 
Kaplan, ödenmesi gereken taksitlerden; 
bir takvim y�l�nda iki veya daha az tak-
sitin, süresinde ödenmemesi veya eksik 
ödenmesi halinde, ödenmeyen veya ek-
sik ödenen taksit tutarlar�n�n son taksiti 
izleyen ay�n sonuna kadar, gecikilen her 
ay ve kesri için 6183 say�l� Kanunun 51 
inci maddesine göre belirlenen gecikme 
zamm� oran�nda hesaplanacak geç öde-
me zamm� ile birlikte ödenmesi �art�yla 
bu Kanun hükümlerinden yararlan�labi-
lece�ini aktard�. Kaplan, “Söz konusu 
Kanun, KOB�’lerin KOSGEB’e olan 
borçlar�n�n yeniden yap�land�rmas� için 
çok çok önemli f�rsatlar sunmaktad�r. 
Bu nedenle KOSGEB’e borçlu olan 
esnaf-sanatkarlarla KOB�’leri, en geç 
30 Nisan 2011 tarihine kadar KOSGEB 
Hizmet Merkezlerine ba�vuruda bulun-
maya davet ediyorum” dedi.

KOB� borçlar� yeniden yap�land�r�l�yor
  KOSGEB Ba�kan� Mustafa Kaplan, “Torba Yasa” olarak bilinen kanun kapsam�nda, KOSGEB destek veya 
kredilerinin geri ödemelerini ihlal etmi� i�letmelere bir imkan sa�land���n� belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar� Kon-
federasyonu (TESK) Genel Ba�-
kan� Bendevi Palandöken, tüp 

gaz � yat�n�n 60 TL s�n�r�na dayanmas�-
na dikkat çekerek, “Toplamda 18 TL’ye 
ra� neriden ç�kan 12 kilograml�k bir tü-
pün mutfa�a giri�i 55-60 TL’yi buluyor. 
Ucuz olmas� için kaçak i�letmelerden 
tüp dolumu yapt�ran vatanda�lar�m�z ev-
lerinde adeta bombayla ya��yor” dedi. 
TESK Ba�kan� Palandöken yapt��� yaz�l� 
aç�klamada, dar gelirli ailelerin evlerde kul-
land��� tüp gaz�n ÖTV’sine 2010 y�l�nda 
yap�lan yüzde 16’l�k zam sonras�nda � yat�-
n�n 60 TL s�n�r�na dayanmas�na dikkat çe-
kerek, “Ucuz olmas� için kaçak i�letmeler-
den tüp dolumu yapt�ran vatanda�lar�m�z 
evlerinde adeta bombayla ya��yor” dedi. 
Denetimden uzak dolum yapan i�letmelere 

yönelik denetimlerin art�r�lmas� gerekti�i-
ni belirten Palandöken, “Vatanda��n daha 
ucuza tüp kullanabilmesi için ÖTV’nin 
dü�ürülmesi gerekirken art�yor. Bunu kul-
lanan kesim bellidir. 2006 y�l�nda 1 mil-
yon 491 bin ton olan tüplü LPG’nin sat���, 
2010 y�l�nda yüzde 33 azalarak 1 milyon 
tonun alt�na dü�mü�tür. Bilhassa do�al-
gaz olmayan ta�radaki evlerde kullan�lan 
tüp gaz � yat�n�n pahal� olmas�, insanlar� 
farkl� aray��lara yöneltiyor. Vatanda��n bu 
zaaf�ndan faydalanan standart d��� çal��an, 
kaçak dolum yapan i�letmeler tespit edile-
rek a��r cezalar uygulanmal�, sert önlemler 
al�nmal�d�r. Yoksa tüketicinin can güvenli-
�i ortadan kalkacakt�r” ifadelerini kulland�. 
 Vatanda�lar� bu tür dolumlardan 
uzak durmalar� konusunda uyaran 
Palandöken, “Belki ucuz ama böyle 

tehlikeli �e-
kilde dolum 
y a p t � r d � � � -
n�zda hatan�-
z�n bedelini 
h a y a t � n � z l a 
ödeyeceksi-
niz. Tüm va-
tanda�lar�m�-
z� bu konuda 
duyarl� olmal� 
ve yetkilileri 
uyarmal�d�r” 
dedi.

“Evlerde bombayla ya��yoruz”

TESK Ba�kan� -Bendevi PALANDÖKENTESK Ba�kan� -Bendevi PALANDÖKEN
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Ostim Yönetim Kurulu salonunda 
gerçekle�en toplant�ya Dünya Ga-
zetesi Duayen Yazar� Dr. Rü�tü 

Bozkurt, Genel Yay�n Yönetmeni Hakan 
Gülda�, Ankara Temsilcisi Ferit Parlak, 
Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe 
ile muhabirler Meltem Gündüz ve Özüm 
Örs kat�l�rken, bulu�mada Ostim’in yap�-
lanmas� ve kurumlar�, kümelenme çal��-
malar�, Ostim’in üretime ve bölgesel kal-
k�nmaya yönelik felse�  kaynaklar� üzerine 
sunum ve konu�malar gerçekle�tirildi.

Ostim Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 
Ayd�n isti�are öncesi yapt��� giri� konu�-
mas�nda “Dünya Gazetesi ile Ostim ara-
s�nda uzun bir i�birli�i ve çözüm ortak-
l��� geçmi�imiz var. Dünya Gazetesi’nin 
ekonomiye, üretime ve sanayiye yönelik 
bak�� aç�s� bizimki ile örtü�üyor. Kendi-
lerine bu yakla��m�ndan ve her zamanki 
desteklerinden dolay� te�ekkür ediyoruz” 
diye konu�tu.

Ayd�n, kalk�nmada üretimin yerlile�ti-
rilmesi ba�lam�nda offset uygulamas�n�n 
önemi, kamu al�m ve tedarik anlay���n�n 

de�i�mesi gerekti�i, kamu ve bürokrasinin 
üretimin önündeki engelleri kald�rmas� 
gibi konulara de�indi. 

Ayd�n, “Bölgesel uçak, rayl� ta��ma 
araçlar�, enerji santralar�, rüzgar tribünü, 
motor, savunma sanayi ihtiyaçlar� gibi 
pek çok malzemeyi tasarlayacak, üretecek 
ve ihraç edecek potansiyele sahibiz. Ama 
ortak hedefte bir araya gelmemiz gerekir. 
Bunun için biz Ostim olarak rekabet ana-
lizi sonucu sektörel kümeler olu�turduk. 
Burada üreticiyi, üniversiteyi, kamu tara-
f�n� ve di�er aktörleri bir araya getiriyoruz. 
Yapt���m�z projeleri modüler olarak ba�ka 

bölgeler de als�n istiyoruz. Bunlar� Ostim 
kalk�ns�n, Ankara kasl�ns�n, ülkemiz kal-
k�ns�n diye yap�yoruz” dedi. 

Biz at arabas�na binmeliyiz, 
metroyu hak etmiyoruz

Ayd�n, ülkemizde yerli üretimin önün-
deki engelleri çarp�c� bir örnekle �öyle 
anlatt�: “Derelerimiz ak�yor, kömürü-
müz yat�yor, rüzgâr�m�z esiyor ve bunla-
r�n hiçbirinin önüne bir �ey koyup elekt-
rik üretme �ans�m�z yok. Kömürü yak�p 
enerjiye çevireceksen, termik santral 
için yabanc� adama gidip bana santral 
kur diyeceksin. Deren ak�yor, sen ondan 

enerji üretmek istiyorsan yine yabanc�ya 
müracaat edeceksin. Bu sürdürülebilir 
bir uygulama de�ildir. Di�er bir örnek 
rayl� ta��ma, metro. Bütün �ehirlerimize 
metro laz�m m�, laz�m. Neden kendimiz 
yapam�yoruz? Biz hükümete diyoruz 
ki ‘Metromuzu kendimiz yapabiliriz’. 
Üniversite diyor ki ben bunu tasarlaya-
bilirim, sanayi diyor ki ben bunu ürete-
bilirim, belediye diyor ki bu bana laz�m, 
hadi gelin bunu kendimiz yapal�m ken-
dimiz binelim dedi�imiz noktada t�ka-
n�yoruz. Diyorlar ki ihale kanunu var, 
sen daha önce bunu yapt�n m�, bir yerde 
çal���yor mu senin metron? Çal��m�yor! 
Sen bu engelleri benim önüme ç�kararak 
bizim ülkemizi sat�n almac� yap�yorsun. 
O zaman bizim metroya binme hakk�-
m�z nereden do�uyor? Neden metroya 
biniyoruz da at arabas�na binmiyoruz? 
Bizim at arabas�na binmemiz laz�m çün-
kü biz metroya binmeyi hak etmiyoruz. 
Üreten insan�n var, tasar�m yapan insa-
n�n var, ihtiyac�n da var ve sen metroyu 
yap�p binemiyorsun ve yabanc� adama 
gel metro yap ben buna binece�im keyif 
sürece�im diyorsun. Biz böyle bir yere 
gelemeyiz.”

 Toplant� sonras� Yazar Rü�tü Bozkurt’a 
1993 y�l�nda Ostim’de yapt��� konu�-
madan pasajlar�n i�lendi�i bir te�ekkür 
plaketi verildi. Ayn� �ekilde Ankara 
Temsilcisi Ferit Parlak’a da Ostim’deki 
i�yerlerinde meydana gelen kaza sonra-
s� yazd��� makalenin i�lendi�i te�ekkür 
plaketi verildi. Genel Yay�n Yönetmeni 
Hakan Gülda�’a da ziyaret an�s�na he-
diyesi verildikten sonra, birlikte aile fo-
to�raf� çekimi ile ziyaret tamamland�.

DÜNYA Gazetesi Ostim’in foto�raf�n� çekti!
Dünya Gazetesi ile 

Ostim Organize Sanayi 

Bölgesi aras�nda 

“Ostim projeleri ve OSB 

yönetiminin üretim 

felsefesi” temal� toplant� 

düzenlendi.   
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Organize Sanayi Bölgeleri 
Sanayici ��adam� ve Yöneticileri 
Derne�i (ORS�AD) bölgede 

ya�anan iki ac� i� kazas� sonucu i� 
sa�l��� ve güvenli�i konusunda çal��ma 
ba�lat�yor. Ki�i ve kurulu�lara yönetim 
sistemleri, ilkyard�m, i� sa�l��� ve 
güvenli�i, ki�isel ve kurumsal geli�im 
konular�nda e�itim veren CTR � rmas� 
uzmanlar� sanayici ve i�adamlar�na 
e�itim verecek.
 Semineri organize eden ORS�AD, 
e�itim süreci sonras� olu�turdu�u 
heyetle üye � rmalarda denetim yaparak, 
eksikli�i bulunan � rmalar� ikaz edecek.
 ORS�AD Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Özcan Ülgener ba�latt�klar� çal��ma 
hakk�nda bilgi verirken, “Üyelerimizin 
ço�unlu�unu olu�turan �vedik ve Ostim 
OSB’deki kazalar hepimizi üzdü. Bu 

iki kazada i� sa�l��� ve güvenli�ine 
azami ölçüde dikkat edilmesine kar��n, 
KOB�’lerimizde i� sa�l��� ve güvenli�i 
bilincinin tam olarak yerle�tirilmesi 
ihtiyac�n�n oldu�unu da gördük. Ostim 
OSB ile i�birli�i yaparak �SG konusunda 
üyelerimizde ve bölgedeki � rmalarda 
fark�ndal�k olu�turmak istiyoruz” diye 
konu�tu. 

“Bu i�in �akas� yok”

 Ba�kan Ülgener, ülkemizin i� 
kazalar�n�n yo�un olarak ya�and��� bir 
ülke konumunda oldu�unu, SGK’n�n 
istatistiklerine göre 2009 y�l�nda 
64.316 i� kazas� meydana geldi�ini, 
kazalarda 1.117 ki�inin hayat�n� 
kaybetti�ini, 1.668 ki�inin de sakat 
kald���n� hat�rlatarak, �unlar� söyledi:
 “Bu i�in �akas� yok! Geçti�imiz 
birkaç hafta içerisinde i� kazalar�ndan 
100 civar�nda i�çi hayat�n� 
kaybetmi�tir. �� kazalar� neden 
olduklar� ac� ve �zd�raplar�n yan� s�ra 
makine, malzeme, ürün kay�plar�na 
da neden olmakta ve verimlili�i 
dü�ürmektedir. Uluslararas� 
kurulu�larca yap�lan ara�t�rmalar 
i� güvenli�i ile i� gücü verimlili�i 

aras�nda kar��l�kl� etkile�im oldu�unu, 
sa�l�kl� ve güvenli i�yerlerinde 
verimlili�in artt���n� ortaya 
koymu�tur.” �� Sa�l��� ve Güvenli�i 
konusunda önlem alma borcunun, 
önlem almakla s�n�rl� olmad���n�, 
önlem alman�n ayn� zamanda 
önlemlere uyulup uyulmad���n� 
denetlemeyi de kapsad���n� belirten 
Ülgener, bu konudaki Yarg�tay 
karar�n� da hat�rlatt�. �lgili Yarg�tay 
karar� �öyle:
“Her i�veren, i�yerinde i�çilerin 
sa�l���n� ve i� güvenli�ini sa�lamak 
için gerekli olan� yapmak, bu 
husustaki �artlar� sa�lamak ve 
araçlar� noksans�z bulundurmakla 
yükümlüdür. Bu yükümlülü�ün 
sadece önlem almakla yetinilebilece�i 
anlam� ta��mad���, al�nan önlemlere 
uyulup uyulmad���n� denetleme ve 
giderek önlemlere uyulmas�n� temin 
anlam�nda bulundu�u da ku�kusuzdur. 

Ba�ka bir deyi�le, i�veren i�yerinde, 
geni� anlamda do�mu� ve do�abilecek 
tüm tehlikeleri önlemek zorundad�r.
 Bu zorunluluk sonucu olarak i� 
yerinde i�veren taraf�ndan tam anlam� 
ile geni� bir kontrol mekanizmas� 
kurulmal�d�r.”
 11 Mart 2011 tarihinde 
gerçekle�tirilen ve ORS�AD 
üyelerinin kat�ld���, “Kobi’lerde 
�� Sa�l��� ve Güvenli�i Mevzuat 
Gereklilikleri ve Yapt�r�mlar 
Bilgilendirme Semineri”nde 
“�� Sa�l��� Güvenli�inin 
Sa�lanmas�nda ��verenin 
Yükümlülükleri”, “�� Sa�l��� 
Güvenli�inin Sa�lanmas�nda ��çilerin 
Hak ve Sorumluluklar�”, “Mevzuatta 
�� Kazalar� ve Meslek Hastal�klar�n�n 
Yeri ve Yükümlülükleri”, “�� yerinde 
�� Sa�l��� Güvenli�i Organizasyonu, 
Kontroller ve Tutulacak Belgeler” 
konular� i�lendi. 

ORS�AD üye firmalar� uyard�
Ostim ve �vedik KOB�’lerinin 

üye olduklar� ORS�AD, �� Sa�l��� ve 
Güvenli�i konusunda,“��çimize, i�imize 
ve kendimize sahip ç�kal�m” slogan� ile 

e�itim kampanyas� ba�latt�.

Genç mühendis ve teknik 
elemanlara günümüzde teknik 
resimlerin ne kadar önemli 

oldu�unu ve özellikle otomotiv, 
savunma sanayi, beyaz e�ya vb. h�zl� 
yürüyen, çok miktarda parça üretilen 
ve üretimin dünyan�n her yerinde 
yap�labildi�i sektörlerde teknik 
resimlerin rolünden söz ederken bir 
veriyi sürekli dile getiriyorum.
Nereden ald���m� an�msamad���m 
ancak hem okuduklar�mla, hem 
de deneyimlerimle do�ruya yak�n 
oldu�unu bildi�im bu veri a�a��daki 
bilgileri içeriyor:
Ara�t�rmalara göre, ortalama 
bir otomobil prototipinin ortaya 
ç�kar�lmas� sürecinde,
- 400 civar�nda ço�unlu�u mühendis 
ve yöneticiden olu�an çal��an aras�nda 
e�güdüm sa�lan�yor,
- 5.000 adet civar�nda parça 
numaraland�r�l�yor,
- 2.000 adet civar�nda özel önemi 
olan, bu süreçte tasarlanan parça 
yap�l�yor,
- 125 adet civar�nda alt bütün 
(subassembly) yap�l�yor,
- Ürün pazara ç�kana kadar en az 
12.000 teknik problem çözülüyor,
- Ürün pazara ç�kana kadar çe�itli 
seviyelerde 1.000.000 civar�nda karar 
veriliyor.

Günümüzün teknolojilerini kullanarak 
yeni model bir otomobili ortaya 
ç�karman�n maliyet tablosu bu. 
Bugünün dünyas�nda, bu maliyeti 
kar��layan herhangi bir ülkenin 
kendine ait otomobili olur. O halde 
gerekli maliyeti kar��layabilirsek bizim 
de kendimize ait otomobilimiz olur.
Ancak günümüzde bir ülkenin, 
örne�in bizim ülkemizin kendine ait 
otomobile sahip olma karar� ne ölçüde 
stratejik bir karard�r? Bir ülkenin kendi 
tasar�m�n�n ürünü olan bir otomobile 
sahip olmas� ona ne tür üstünlükler 
sa�layabilir? ’Bizim de otomobilimiz 
olmal�’, ya da ‘bizim niye otomobilimiz 
yok’ diyerek ortaya ç�kmak yerine, 
bu karar�n ne kadar stratejik bir karar 
olup olmad���n� dü�ünmek gerekiyor. 
Ku�kusuz ’yerli otomobil’ üretimi 
gündeme geldi�inde hemen akla 
1960’l� y�llar�n Devrim otomobili 
gelir ve yar�m kalm�� devrime 

olan özlem depre�ir. “O y�llarda 
bile yapt���m�z� �imdi yapam�yor 
muyuz?” hakl� sorgulamas� ba�lar. 
Ancak unutulmamal�d�r ki, 1960’l� 
y�llar�n Devrim’i her �eyden önce bir 
heyecan�n ürünüdür. O süreci ba�ka 
türlü aç�klamak mümkün de�ildir. 
Bugün otomobil üretmek için ise, 
heyecana de�il kayna�a ihtiyaç vard�r. 
Çünkü otomobil tasarlay�p üretmek 
art�k çok da yarat�c�l�k gerektirmeyen, 
ola�an bir mühendislik sürecidir. 
Bugünün Türkiye’sinde yerli otomobil 
üretmek üzerine tart��anlar için as�l 
tart���lmas� ve yan�t� verilmesi gereken 
sorular ba�ka olmal�d�r:
Yukar�da s�ralanan kaynaklar� bir 
araya getirip yerli otomobilimizi 
tasarlay�p prototipi ortaya ç�karsak 
bile, seri üretime geçti�imizde gerekli 
olacak olan sac, nitelikli çelik, nitelikli 
alüminyum üretim altyap�s�na sahip 
miyiz? Bu tür malzemeleri üretecek 

fabrikalar�m�z var m�d�r, �imdiye 
kadar bu amaçla kurulmu� olan 
fabrikalar�m�z �imdi ne durumdad�r. 
Örne�in otomobil, uçak ve savunma 
sanayi için nitelikli alüminyum üretme 
misyonuyla kurulmu� olan Seydi�ehir 
Alüminyum tesisleri bugün ne 
durumdad�r?

Otomobil üretimi tam bir seri 
üretimdir. Bu nedenle de malzemenin 
kütle halinde (bulk material) 
ta��nmas�n� gerektirir. Otomobil üretim 
havzas� olu�tu�unda bu havzaya 
sürekli olarak büyük miktarlarda 
sac, alüminyum, çelik vb. malzeme 
ta��nmas� gerekecek. Ayr�ca bu 
havzada üretilen otomobillerin 
yurtiçine ve d���na ucuz �ekilde 
nakledilmesi de gerekecek. Bu nakliye 
kamyonla olamayaca��na göre, yeterli 
demiryolu a��m�z var m�? E�er nakliye 
giderleri toplam maliyetin önemli bir 
kalemi olacaksa, kendi otomobilimizle 
fiyat rekabetine girebilecek miyiz? 

Sonuç olarak, kendi malzememiz 
ve bu malzemeyi h�zl�, güvenli 
ve ekonomik biçimde ta��yacak 
altyap�m�z yoksa ’bizim’ 
diyebilece�imiz bir otomobil modeli 
olsa ne olur, olmasa ne olur?

acinar@
etik.com

.trAtilla ÇINAR
Makina Mühendisi

Kendi Otomobilimizi Üretebilir 
miyiz / Üretmeli miyiz?
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Ostim Organize Sanayi 
Bölge Müdürlü�ü ve 
Çankaya Üniversitesi 

i�birli�i ile 2007 y�l�ndan beri 
yürütülmekte olan �� ve �n�aat 
Makineleri Kümesi (���M) ça-
l��malar� kapsam�nda olu�tu-
rulan 2 yeni proje D�� Ticaret 
Müste�arl��� (DTM) taraf�ndan 
onayland�. 

���M Kümesi Proje Koordina-
törü Bülent Çil, Ostim Organize 
Sanayi Bölgesi Müdürlü�ü’nün 
���M Kümesi kapsam�nda 2 adet 
proje ile 31 Aral�k 2010 tarihin-
de, D�� Ticaret Müste�arl���’n�n 
(DTM) kümelere yönelik yeni 
ba�latt��� 2010/8 numaral� teb-
li�i kapsam�ndaki “Uluslararas� 
Rekabetçili�in Geli�tirilme-

sinin Desteklenmesi” progra-
m�na ba�vurdu�unu aç�klad�. 
DTM’nin kabul etti�i projele-
rin, “���M Kümesi Ha� f �n�aat 
Makineleri ve Yedek Parçalar� 
Firmalar�n�n Uluslararas� Re-
kabet Gücünün Art�r�lmas� 
Projesi” ve “���M Kümesi �� 
Makineleri ve Yedek Parça-
lar� Firmalar�n�n Uluslararas� 
Rekabet Gücünün Art�r�lmas� 
Projesi” oldu�unu söyleyen Çil, 
“projeye ba�vurmu� olan ���M 
Kümesi � rmalar�n�n uluslara-
ras� rekabet güçlerinin artt�r�l-
mas� amaçlanmaktad�r” dedi. 
Söz konusu � rmalar�n bu proje 
özelinde sadece ihracat konu-
suna odaklanarak ihracatlar�n� 
artt�rmalar�n�n sa�lanaca��n� 
söyleyen Çil �öyle devam etti: 

“Proje ba�lang�c�nda ilk olarak 
bir analiz yap�lacakt�r ve bu 
analizle � rmalar�m�z�n �hracat 
konusundaki eksiklikleri tespit 
edilerek bu ihtiyaçlar do�rultu-
sunda bir program izlenecektir. 
E�itim ve dan��manl�klar veri-
lerek � rmalara gerekli dona-
n�mlar sa�lanacakt�r. Yurtd��� 
pazarlama programlar� kapsa-
m�nda ortak pazar ara�t�rmalar�, 
pazar ziyaretleri, küme tan�t�m 
faaliyetleri, ticaret heyetleri, 
yurtd��� fuar ziyaretleri ve e�-
le�tirme faaliyetleri yap�lacak-
t�r. Yurtd���ndan al�m heyetleri 
getirtilecektir. Bunlara ek ola-
rak da bu proje kapsam�nda 3 
sene boyunca çal��acak 2 ki�ilik 
personel istihdam� deste�i sa�-
lanarak � rmalar�m�z�n ihracat 

odakl� bir stratejiye girmeleri 
sa�lanacakt�r. Toplam bütçeleri 
912.000 ve 918.000 dolar olan 
projelerin %75’i DTM deste�i 
ile, %25’i ise � rmalarca kar��-
lanacakt�r.”

 Projenin amaçlar� hakk�nda 
da bilgi veren Çil �unlar� söyledi: 
“Bu projenin amaçlar� aras�nda 
bu kapsamda bir araya gelmi� 
olan � rmalar�n ihracatlar�n� (en 
az %10) artt�rmalar� hede� en-
mektedir. Birlikte ihracat çal��-
malar� yaparak � rmalar�m�za, 
ihracat� nas�l yap�lacaklar�n� 
ve geli�tireceklerini ö�retmek 
amaçlanmaktad�r. Ba�ka bir 
ifadeyle projemiz � rmalar�m�za 
okyanusta bal�k tutmay� ö�ret-
meyi amaçlamaktad�r.”

Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�-
kan� Emin Zarars�z, Sosyal 
Güvenlik Prim yap�land�r-

malar� hakk�nda düzenledi�i bas�n 
toplant�s� sonras�nda gazetecilerin 
sorular�n� yan�tlad�. Bir gazetecinin 
emekli say�s�n� sormas� üzerine Za-
rars�z, “Ben �imdi kapsama giren 
40 bin ki�i var derim ama 20 ki�i 
müracaat eder bu nedenle tahmin 
edemiyoruz” dedi. Zarars�z, 270 
bin ki�inin son 5 y�ld�r sigortal�l�-
�� pasif hale getirdi�ini belirterek, 
“Bu 270 bin ki�inin tamam� tekrar 
sigortal�l���n� aktif hale getirse 
rakam birden bire 300 bini geçer. 
Ama kaç ki�inin yararlanaca�� ko-
nusunda bir tahminde bulunam�yo-
ruz çünkü son 5 y�l krize ba�lanan 
bir 5 y�l de�il. 2008-2009 krizi dö-
neminde ödeyemiyordu desek ol-
maz çünkü ondan önceki senelerin 
krizle ba�lant�s� yok” diye konu�tu. 
Zarars�z, 270 bin ki�inin borcunu 

ödedi�i taktirde bir anlamda 300 
binin üzerinde ki�iye emekli olma 
imkan� sunacaklar�n� söyledi. 

3.8 milyon ki�i bize borçlu 

 Zarars�z, bir gazetecinin �u 
an itibariyle olan borç miktar�n� 
sormas� üzerine, borç miktar�n� 
aç�klayamayacaklar�n� belirterek, 
“Toplam 3 milyon 790 bin ki�i 
bize borçlu. Bunlar içerisinde i�-
verenler, sigortal�lar, kamu ku-
rumlar� ve ayr�ca sosyal güvenlik 
destek pirimi kapsam�nda borçlu 
olan herkes bu kapsama giriyor. 
Bende yakla��k 22 bin 533 i�verene 
mektup gönderece�im. Benim im-
zamla kamu kurumlar�na da mektup 
gidecek. Bin TL alt�ndakilere gön-
dermeyece�iz. Kendilerine mektup 
gidecek ki�i say�s� ise 2 milyon 39 
bin. Rakamlar� maalesef veremiyo-
ruz. Bu kadar borçludan kuruma kaç 
ki�i müracaat eder bilemiyoruz. Son 
müracaat tarihi gelip en son ki�inin 
müracaat etmesiyle ortaya ç�kacak 
bir durum. Dolay�s�yla önceden tah-
min yapmak yan�lt�c� oluyor. Toplam 
anapara alaca��m�z� aç�klam�yoruz. 
Babacan 15 Kas�m’da ‘borç tutar� 
hakk�nda önceden bir aç�klama ya-
p�lmayacak’ dedi. Gerçekle�meler 
meydana geldikçe bunlar payla��-
lacak. Hiç konu�ulmayacak gibi bir 
durum yok” �eklinde konu�tu. 

���M Kümesi’nin 2 projesi onayland�

300 bin ki�iye emekli olma imkân�

Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlü�ü - Çankaya Üniversitesi i�birli�i ile yürütülmekte olan 
�� ve �n�aat Makineleri Kümesi’nin (���M) 2 projesine DTM’den onay geldi.

SGK Ba�kan� Emin Zarars�z, 270 bin ki�inin son 5 y�ld�r sigortal�l��� pasif hale getirdi�ini 
belirterek, “Bu 270 bin ki�inin tamam� tekrar sigortal�l���n� aktif hale getirse emekli say�s� birden 
bire 300 bini geçer. Biz bir anlamda 300 binin üzerinde ki�iye emekli olma imkân� sunuyoruz” dedi.

OSB Üst Kurulu�u 
(OSBÜK) taraf�ndan 
Antalya’da 18-19 Mart 

tarihlerinde düzenlenen e�itim 
toplant�s�nda “OSB’lerin Mu-
hasebe Ve Finans Konusundaki 
Problemleri” ele al�nd�. E�itim 
toplant�s�na Türkiye’nin farkl� 
�ehirlerinde yer alan OSB’lerin 
muhasebe birimlerinden 160 do-
lay�nda yetkili kat�ld�. Toplant�-
ya bölgemizi temsilen OST�M 
OSB Mali Ve �dari ��ler Müdürü 
Bekir Aktürk ve Ostim Mali ��-
ler Koordinatörü Musa Koç da 
kat�ld�lar.

 OSB Üst Kurulu�u Ba�kan� 
Mahmut Y�lmaz ve Genel Sek-
reter Ali Yüksel’in ev sahipli�in-
de yap�lan e�itim toplant�s�nda 
ayn� zamanda OSB Üst Kurulu-
�u Yönetim Kurulu Üyesi Olan 
M. Nurettin Özdebir ve Tahir 
Büyükhelvac�gil oturum ba�kan� 
olarak iki paneli yönettiler. 

 Ostim Yat�r�m A.� Koordina-

törü  Abdullah Çörtü de toplant�-
da “Bütçe Yap�m Ve Uygulama 
Esaslar�” konulu bir tebli� ver-
di. Ayr�ca örnek bir uygulama 
olarak Ostim’in organizasyon 
ve projelerinin anlat�ld��� e�itim 
toplant�s�nda OSB’lerin mevzu-
at ve uygulamadan kaynaklanan 
problemleri ele al�nd�. Özellikle 
OSB idarelerinin vergi mevzuat� 
kar��s�ndaki durumu geni� olarak 
gündeme geldi. 

 Toplant� OSBÜK Ba�kan� Mah-
mut Y�lmaz’�n kapan�� konu�ma-
s� ile sona erdi.

OSB’lere muhasebe e�itimi
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Ankara’n�n en çok ihracat 
yapt��� ülkeler s�ralamas�n-
da birincili�e, Çin yerle�-

ti. 2010 y�l�nda Ankara’n�n 5 milyar 
620 milyon dolarl�k ihracat�n�n 440 
milyon dolar� Çin’e gerçekle�tirildi. 
Ankara Ticaret Odas�, Türkiye �statistik 
Kurumu (TÜ�K) verilerinden yararla-
narak “�hracatta Ankara”n�n durumunu 
ortaya koydu. Buna göre, Ankara 2010 
y�l�nda 5 milyar 620 milyon dolarl�k ihra-
cat yaparken, 19 milyar dolarl�k da ithalat 
gerçekle�tirdi. Türkiye’nin en çok ithalat 
yapt��� ülkeler aras�nda ikinci s�rada yer 
alan Çin, Ankara’n�n ihracat yapt��� ül-

keler aras�nda da birincili�e yükseldi. 
�ki y�l öncesine kadar en çok ihracat�n� 
Almanya’ya yapan Ankara, son iki y�ld�r, 
Çin pazar�n� d�� ticaretinde lider yapt�. 
2009 y�l�nda Çin’e 333 milyon dolarl�k 
ihracat yapan Ankara, 2010 y�l�nda bu 
ülkeye 440 milyon dolarl�k mal satt�. 
ABD ve Libya s�ralamalarda yer al�yor
Ankara’n�n ihracat yapt��� ülkeler s�rala-
mas�nda Çin’i 322 milyon dolarla ABD 
takip ediyor. 2009 y�l�nda Ankara’n�n en 
çok ihracat yapt��� 4’üncü ülke olan ABD, 
2008 y�l�nda da üçüncü s�rada yer al�yordu. 
Ankara’n�n en çok ihracat yapt��� üçüncü 
ülke ise Libya oldu. 2010 y�l�nda 316 
milyon dolarl�k ihracat yap�lan Libya’ya 
2009 y�l�nda da 293 milyon dolarl�k ih-
racat gerçekle�tirilmi�ti. Libya 2008 y�-
l�nda Ankara’n�n en çok ihracat yapt��� 
ülkeler listesinde 9. s�rada yer al�yordu. 
 Ankara ihracatta fark att� 
Ankara’n�n 2002’den bu yana ihracatta 
elde etti�i ba�ar� Türkiye ortalamas�n� da 
geride b�rakt�. 2002 y�l�nda 36 milyar 59 
milyon dolar olan Türkiye ihracat� 2010’a 
gelindi�inde 113 miyar 929 milyon do-
lara ç�karken yüzde 216 oran�nda art�� 
gösterdi. Ayn� süre içinde Ankara’n�n ih-
racat� da yüzde 270 oran�nda artt�. 2002 

y�l�nda 1 milyar 515 milyon dolarl�k ih-
racat yapan Ankara bu rakam� 2010 y�l�n-
da 5 milyar 620 milyon dolara yükseltti. 

�hracat�n yüzde 75’i
sanayi sektöründen 

 Türkiye �hracatç�lar Meclisi verilerine 
göre, 2010 y�l�nda gerçekle�tirilen 5 mil-
yar 620 milyon dolarl�k ihracat�n 4 milyar 
265 milyon dolar�n� sanayi sektörü, 608 
milyon dolar�n� madencilik sektörü, 312 
milyon dolar�n� da tar�m sektörü ald�. Sek-
törlerin genel ihracat içindeki oranlar� ele 
al�nd���nda ise, sanayi sektörü yüzde 75,9 
pay elde ederken, madencili�in pay� yüzde 
10.8, tar�m sektörünün pay� yüzde 5.5 oldu. 
Sanayi sektörü ihracat�n�n alt kalemlerine 
bak�ld���nda da, sanayi mamülleri toplam 
sanayi ihracat�n�n yüzde 79’unu olu�turdu. 
Ankara, 2010 y�l�nda 3 milyar 373 milyon 
dolarl�k sanayi mamulü ihraç etti. Sanayi 
mamulleri içinde de makine ve aksamlar� 
864 milyon dolarl�k, demir çelik ürünleri 
783 milyon dolarl�k, ta��t araçlar� ve yan 
sanayi de 701 milyon dolarl�k ihracat yapt�. 
 “ATO Ba�kan� Aygün: Memur kenti 
olarak bilinen Ankara rü�tünü ispatlad�” 

ATO Ba�kan� Sinan Aygün, Türkiye’nin 
geli�me sürecinden Ba�kent Ankara’n�n da 
pay�n� ald���n� belirterek, “memur kenti” 
olarak bilinen Ankara’n�n yap�s�n�n de�i�-
ti�ini kaydetti. Bu de�i�ikli�in en önemli 
göstergesinin ekonomideki veriler oldu�una 
dikkat çeken Aygün, “Ankara’n�n ihracat�n-
daki sektörlerin pay�na bak�ld���nda yüzde 
75,9’la sanayi sektörü ilk s�rada yer al�yor. 
Bu rakam gösteriyor ki memur kenti Anka-
ra sanayide de rü�tünü ispatlam��t�r” dedi. 
Ankara’n�n dünyan�n hemen her ülkesine 
ihracat yapan Çin’e mal satt���n� hat�rlatan 
Aygün, “Bundan 15-20 y�l öncesine kadar 
Ankara bir memur �ehri olarak tan�n�yordu. 
Bugün geldi�imiz a�amada 5 organize sa-
nayi bölgesinde 150 bin çal��an�yla sanayi 
�ehri halini alm��t�r” diye konu�tu. 

Ankara’dan dünya ihracatç�s� Çin’e ihracat
Türkiye’nin en 

fazla ithalat yapt��� 

ikinci ülke olan 

Çin, Ankara’n�n en 

çok ihracat yapt��� 

ülkeler s�ralamas�nda 

birincili�e yerle�ti.

Ülkemiz OVP’na göre bu y�l %3,5 büyü-
yecekti. Son aç�klanan rakamlara göre 
büyüme % 8 civar�nda olacak. Bu fark 

revizyonla aç�klanamaz. Ülkemiz ekonomisi, 
güçlü rüzgâr (cari aç�k) önünde savrulan son 
bahar yapraklar� gibi. Rüzgâr bazen yapra�� 
yukar� f�rlat�yor, bazen ise yere savuruyor. 
Ülkemiz ekonomi akl�, yaprak yukar� ç�kt���n-
da ç�lg�nlar gibi seviniyor. Yaprak yere yak-
la�t���nda ise kendisi hariç herkesi suçluyor. 
Ürkütücü olan ekonomi akl�n�n bu tavr� de�il, 
bu tavr�n gerisinde yatan gerekçedir: ülkede 
birçok ekonomik verinin (enflasyon, faiz, 
büyüme vb) iyi gitti�i, ancak bu de�i�kenler-
den sadece cari aç���n kötü gitti�i �eklindedir. 
Oysa iyi gitti denilen bütün verilerin nedeni, 
cari aç�kt�r. 
 Ekonomi akl� tutars�z olunca, cari aç�k için 
al�nan önlemler de anlams�z olacakt�r. Nitekim 
MB, BDDK’n�n ald��� son önlemler de bu 
aç�dan tutars�z ve anlams�zd�r. MB, cari aç���n 
nedeni olarak, s�cak paray� görmekte. S�cak 
para ülkeye gelmekte, kurlar� dü�ürmekte, 
dü�en kurlar ithal mallar�n fiyatlar�n� indirmek-
te, paray� bolla�t�rmakta ve ülkede talep ve 
ithalat patlamaktad�r. MB, cari aç�k sayesinde 
dü�en enflasyondan dikkatini birazda finansal 
istikrara kayd�rm�� durumda. Cari aç���n ül-
kedeki finansal araçlar aras�ndaki maliyet ve 
vade yap�s�n� bozaca�� endi�esini ta��makta. 
Bunun için de kar��l�k oranlar� ile oynayarak 
bankalar�n kredi ve kaynak vadelerini uyumlu 
hale getirmeye çal��makta. BDDK, uzun vadeli 
tahvil ihrac�na izin vererek kaynakta vade 
uzamas�n� te�vik etmekte.  Al�nan bu tedbirler-
le s�cak para giri�i engellenecek, buna ra�men 
giren para daha az kazanç sa�layacak, cari 
aç���n artmas� frenlenecek.
 MB, ve ülkemiz ekonomi akl�, cari 
aç��� dü�ürme hedefine seçti�i araçlarla ula-
�abilecek mi? Kesinlikle hay�r. Ekonomi akl�n 
kurgusu ile ekonomik gerçekler aras�nda pa-
ralellik yok. Bu politika yanl��t�r. Bu yanl��l���n 
neler oldu�unu ortaya koymaya çal��aca��m.

Al�nan önlemler, cari aç���n nedenleri ile 1. 
de�il, sonuçlar� ile ilgili. Bu bir mant�k hatas�-
d�r. Cari aç���n finansman� cari aç���n nedeni 
de�ildir. MB’nin ald��� tedbirler cari aç��� fi-

nansman modelini de�i�tirmeye çal��maktad�r. 
Bu durum, aya�� büyüyen çocu�a, dar ayak-
kab� giydirerek ayak büyümesini durdurmaya 
benzer. Anlams�zd�r.

MB’nin kar��l�k oranlar�nda de�i�iklik 2. 
yaparak kayna��n vadesini uzatmaya çal��-
mas� da anlams�zd�r. Çünkü ülkemizde mev-
duat�n k�sa vadeye y���lmas� da bir sonuçtur 
sebep de�il. Mevduat�n vadesinin k�sa olmas� 
ülkemizde uzun vadeli mevduat yapacak bir 
düzenlemenin ve yap�lanman�n olmay���d�r. 
Al�nan tedbirin etkili olmas� için bu yönde bir 
kaynak birikiminin olmas� gerekir.

Cari aç���n nedeni ülkede uygulanan 3. 
maliye politikas�d�r. Para politikas� de�il. Yani 
para politikas� tedbirleri ile cari aç�k azalt�la-
maz. Sadece durum tespiti yap�l�r. Ve maliye 
politikas�na yol gösterilir. Burada MB, kendi 
görev, yetki ve i�lev alan�nda olmayan bir 
i�e soyunmu�tur. �tibar�n� anlams�zca ortaya 
koymu�tur.

Ülkemizde cari aç��� bir fonksiyon olarak 4. 
tan�mlamak gerekirse; Cari aç�k, büyüme, 
reel kur endeksi, tasarruf, verimlilik, ihracat�n 
GSY�H’ya oran�, �hracat�n ithalata ba��ml�l�k 
oran�, Sanayi ç�kt�s� içinde ihracat�n oran� 
verileri ile do�rudan ili�kilidir. Bu fonksiyonda 
büyüme oran� ve reel kur endeksi k�sa vadeli, 
di�erleri ise uzun vadeli ve yap�sald�r. Yani 
cari aç�kla mücadele edilecekse, büyüme 
oran�n�n dü�ürülmesi ve kurlar�n art�r�lmas� 
ile de�il, di�er verilerde yap�lacak, üretilecek 

politikalarla mücadele edilir. Ancak yap�sal 
olanlarda üretilecek politika ekonomik ak�lda 
kapasite, zaman ve kararl�l�k gerektirir. 

MB’nin üzerine farz olmadan uygulad��� 5. 
politika ekonomi için k�rk kat�r ya da k�rk sat�r 
seçene�ini ta��yor. Cari aç�ktan fedakârl�k 
etti�imizde büyüme dü�üyor. Cari aç�k oldu-
�unda da istihdamda dü�ü� ve finansal istikrar 
riske giriyor. Gerçekte bu ikilem de yanl��. 
Cari aç�k oldu�unda, yani büyüme oldu�unda 
istihdam da artmamaktad�r. Azalan istihdam 
bir yan�lsamad�r. Çünkü istihdam kal�c� olarak 
artmad��� gibi i�çi ücretlerinde dü�ü� meydana 
gelmektedir.

Bir büyümenin gerçekçi, istihdam yarat�c� 6. 
olabilmesi için büyüyen ekonomilerde cari 
aç���n % 2’nin alt�na dü�mesi gerekir. Ve za-
manla da cari fazlaya dönü�mesi laz�m. Ancak 
ülkemizde bu böyle gerçekle�memektedir.

Bizim gibi mevduat�n�n önemli bir k�sm� 7. 
dolara kaym��, ekonominin ana girdilerinin 
tamam�na yak�n�n�n enerji ba�ta olmak üzere 
ithalata dayanan ülkelerde kur art��� cari aç��� 
önlemez. Kura dayal� ihracat arataca��n� var 
saymak veri mali yap�m�zla imkâns�zd�r.

Büyüme artt�kça cari aç���n artmas� ger-8. 
çekte TL’nin suni olarak de�erlendi�i anlam�-
na gelmektedir.

MB’nin uygulad��� bu politika cari aç��a 9. 
pansuman tedavisi dahi olmayacakt�r.

MB’nin bu politikas� kar��l��� bankalar 10. 

likiditelerini korumak ve karl�l�klar�n� art�rmak 
için hazine bonolar�n� nakde dönecekler, 
Ülkemizdeki yabanc� banka oran� % 49 civa-
r�nda oldu�u ve geli�mi� ülkelerde karl�l�klar�n 
dü�mesi, riskin artmas� ve hem ABD’nin hem 
de AB’nin trilyon dolardan fazla para basmas� 
ülkemize döviz ak���n� artt�racakt�r. Bu nedenle 
MB’nin kredi art���nda radikal dü�ü� sa�lama-
s�, ya da dövizin ülkeye giri�ine engel olmaya 
çal��mas� anlams�zd�r. Çünkü ülkeye para 
gelmesi bizim kontrolümüzde de�ildir. Uluslar 
aras� piyasan�n kontrolündedir.

MB’nin önlemleri faizde bir art��a neden 11. 
olmaz. Çünkü MB, gerek iç kaynaklar (hazine 
kâ��tlar�) gerekse d�� varl�klar (döviz) para 
yaratmaya devam edecektir. Ayr�ca; bütçenin 
ocak ay�nda fazla vermesi, yap�lan özelle�tir-
melerden nakit giri�leri, krizde indirilen vergi 
oranlar�n�n eski haline gelmesi, ba�ta vergi ve 
SGK alacaklar� olmak üzere kamu alacaklar�-
n�n yeniden yap�land�r�lmas� 2011 bütçesini 
çok rahatlatacakt�r. Kamu para piyasalar� 
üzerinde gerilim yaratacak bir mü�teri olma-
yacakt�r.

MB’nin ald��� tedbirlerin tüketimi k�smak-12. 
tan ziyade üretimin maliyetini art�racak olmas� 
da al�nan önlemlerin k�rk sat�rl�k taraf�n� temsil 
etmektedir.

Tüketici kredilerinin maliyetini art�rmak da 13. 
ülkemiz tüketici kredisinin niteli�ine bakt���m�z-
da anlams�zd�r. Ülkemizde kullan�lan tüketici 
kredisinin %47’si konut kredisidir. Di�erleri ise 
ihtiyaç ve kredi kart�d�r. Bu kalemlerin tamam� 
da özellikle orta ve alt gelir gruplar� taraf�ndan 
cari aç�ktan dolay� dü�en refah seviyelerini 
korumak için yap�lan borçlanmalard�r.  Bu 
kredilerin maliyetini artt�rmak insanlar�n ba-
r�nma, giyim, g�da, ula��m, e�itim ve ileti�im 
maliyetlerini art�rmak denmektir. MB burada 
ka� yapay�m derken göz ç�karmaya kalkmak-
tad�r.

�e� k ÇALI�KAN

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

K�rk Kat�rdan K�rk 
Sat�ra: Cari Aç�k 
Politikas�
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Hasar gören organlar�n tedavi-
sinde kullan�lan ve büyük ço-
�unlu�u yurt d���ndan temin 

edilen biyomalzemelerin yerli teknolo-
jilerle üretimini yapacak “Biyomalzeme 
ve Doku Mühendisli�i Mükemmeliyet 
Merkezi-BIOMATEN” ODTÜ’de aç�ld�. 

 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezin-
de düzenlenen aç�l�� töreninde konu�an 
ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Ö�-
retim Üyesi ve “Biyomalzeme ve Doku 
Mühendisli�i Mükemmeliyet Merkezi” 
Ba�kan� Prof. Dr. Vas�f Has�rc�, i�levini 
kaybeden organlara destek veren kalp 
kapakç���, kontak lens, kalça protezi gibi 
pek çok farkl� özellikteki ürünün biyo-
malzemelerden yap�ld���n� anlatt�. Bu 
malzemelerden kemik ve deride kullan�-
lanlar�n vücutta eriyerek yerini geli�mek-
te olan yeni dokuya b�rakt���n� kaydeden 
Has�rc�, böylece iyile�menin h�zland�r�l-
d���n� belirtti. Has�rc�, bugün dünyada 
75 milyon ki�inin kontakt lens takt���n�, 
ortopedide y�lda 200 binden fazla kalça 
ve diz protezi ya da polietilenin kulla-
n�ld���n�, bu geli�melere kar��n binlerce 

hastan�n halen organ bekledi�ini ve her 
yar�m saatte yeni bir ki�inin bekleyenler 
listesine eklendi�ini kaydetti. 

 Biyomalzemelerin tamamen yerli 
teknolojilerle geli�tirilmesi için kurulan 
mükemmeliyet merkezine, GATA, Ha-
cettepe, �TÜ, Yeditepe, Kocaeli, �TÜ, 
Çukurova ve Ac�badem Üniversitelerin-
den ara�t�rmac�lar�n da destek verece�ini 
bildiren Has�rc�, ayr�ca Sa�l�k Endüst-
risi ��verenler Sendikas� (SE�S), OS-
T�M Medikal Kümelenmesi ve ODTÜ 
Teknokent’in Ulusal Dan��ma Kurulu 
olarak görev yapaca��n� anlatt�. 

Has�rc�, merkeze ayr�ca, e�itim ve ara�-
t�rma kurumlar�ndan üniversitelerden 
Harvard, MIT, MGH, Drexel ve Tufts 
Üniversiteleri (ABD), Londra Üniversi-
tesinden (�ngiltere) ve Minho Üniversi-
tesinden (Portekiz) ö�retim üyelerinin de 
çal��malarda Uluslararas� Dan��ma Gru-
bu olarak destek verme rolünü üstlendik-
lerini kaydetti. 

 “OST�M’in deste�i bizim için çok 
önemli”Has�rc�, Ulusal Dan��ma Kurulu 
içinde yer alarak projeye destek veren 
OST�M’in varl���n�n, yapt�klar� i� için 
çok hayati oldu�unu belirterek �öyle ko-
nu�tu: “Sayg�de�er ba�kan�n� tan�mak-
tan da son derce mutluluk duydu�um 
OST�M’in projeye verdi�i destek, bizim 
geli�tirdi�imiz her ürünün hayata geçe-
bilmesi anlam�nda büyük önem ta��yor. 
Onlar�n üretimi olmad�kça bizim ortaya 
koydu�umuz projelerin hepsi havada ka-
l�rd�. Bu sebeple bizlerden her türlü des-
te�ini esirgemeyen Say�n Orhan Ayd�n’a 
ve OST�M Medikal Kümelenmesi’ne 

minnetlerimi sunuyorum.”

 Toplant�da söz alan, OST�M OSB Ba�-
kan� Orhan Ayd�n da OST�M’de 50’ye 
yak�n � rman�n sa�l�k sektörü alan�nda faa-
liyet gösterdi�ini, ancak da��n�k halde bu-
lunan bu � rmalar� bir platform alt�nda top-
lamaya çal��t�klar�n� anlatt�. Türkiye’nin 
bu alanda ihtiyaç duydu�u malzemelerin 
büyük ço�unlu�unu yurt d���ndan temin 
etti�ine i�aret eden Ayd�n, “Türkiye’de 
yabanc� ürüne odakl� mantalite de�i�me-
li. Bunu sürdürmek ve bundan refah elde 
etmek mümkün görünmüyor. bu nedenle 
aç�lan bu merkez bizler için büyük önem 
ta��yor” diye konu�tu.

 Son olarak konu�an ODTÜ Rektö-
rü Prof. Dr. Ahmet Acar da ODTÜ’nün 
toplam harcamalar�n�n üçte birinin ara�-

t�rmaya ayr�ld���n� ifade etti. ODTÜ’nün 

ara�t�rmadaki ba�ar�s�n�n “tart���lmaz” ol-

du�unu vurgulayan Acar, “Türkiye ucuz 

hammadde ve i�çilikle rekabet eden bir 

ülke resminden sanayi ve verimlilik için 

mücadele eden bir ülke haline geldi. Ama 

önümüzdeki esas görev, inovasyon düz-

leminde rekabet ve kendi teknolojisi ve 

ürünlerini yarat�r bir ülke haline gelmek” 

dedi. 

 Merkezin uluslararas� dan��ma kurulu 

üyelerinden Drexel Üniversitesi Ya�am 

Bilimleri Fakültesi Dekan� Prof. Dr. Banu 

Onaral da Türkiye’nin yurt d���ndaki be-

yin gücünün Türkiye’de kurulan mükem-

meliyet merkezlerinde yürütülecek ara�-

t�rmalar için haz�r bekledi�ini söyledi.

Üniversite Sanayi ��birli�i Mer-

kezleri Platformu (ÜS�MP) ta-

raf�ndan düzenlenen ve bu y�l 

“Üniversite-Sanayi ��birli�inde Beklenti-

ler, Sorunlar, Ulusal Modeller” temas� ile 

organize edilecek olan 4. Ulusal Kongre, 

üniversite sanayi i�birli�inin önemini gele-

neksel bir etkinlikle devam ettirmek ama-

c�yla gerçekle�tirilecek.

 Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uy-

gulama ve Ara�t�rma Merkezi (EB�LTEM) 

ile Ege Bölgesi Sanayi Odas� (EBSO)’n�n 

i�birli�i ile 2-3 Haziran 2011 tarihleri ara-

s�nda “Ege Üniversitesi Atatürk Kültür 

Merkezi’nde düzenlenecek olan etkinlik, 

Türkiye’nin tüm üniversitelerinden aka-

demisyenleri, sanayicileri/i� adamlar�n� ve 

ülkemizin kalk�nma alan�nda çal��an be-

yinlerini bir araya getirmeyi hede� iyor. 

 US�MP 2011’de 
üniversite-sanayi-kamu ba-
k�� aç�lar�ndan “Üniversite-
Sanayi ��birli�inde Bek-
lentiler, Sorunlar, Ulusal 

Modeller” ana ba�l�klar� kat�l�mc�lardan 
toplanan cevaplar �����nda aç�k oturumlar-
da tart���lacak. ÜS�MP 2011’in, kat�l�mc�-
lar�n da katk�lar� ile ülkemizde üniversite - 
sanayi - kamu i�birli�inin kurumsalla�mas� 
için somut öneriler getirece�i dü�ünülüyor.

Planlanan panel, sözlü ve poster bildiri 
sunumlar� temalar� �öyle belirlendi:

-Üniversite-Sanayi ��birli�inde Mo-
dern Yakla��mlar-Uluslararas� Modeller
-Sanayide �novasyon - Üniversi-
te ve Sanayi Birbirinden Ö�reni-
yor - ��birli�i’nden Beklentiler 
-Üniversite-Sanayi Köprülerin-
deki Engeller - ��birli�i’nde Sorunlar
- Üniversite-Sanayi Aras� Kurumsal Köprü-
ler - Daha Etkin bir ��birli�i için Ulusal Mo-
deller

Gazi Üniversitesi Ostim Mes-
lek Yüksekokulu ö�rencileri, 
Ostim Dan��manl�k ve E�itim 

Merkezi (ODEM) taraf�ndan verilen 
“Temel Yetkinlik E�itimi” sonras�nda 
kat�l�m serti� kalar�n� ald�lar. 1 hafta bo-
yunca devam eden toplam 20 saatlik e�i-
timde ö�renciler, etkili ileti�im, birey ve 
toplum ili�kileri, ki�isel geli�im, beden 
dili ve dil becerileri konular�nda e�itim-
ler ald�lar. ODEM Konferans Salonu’nda 
gerçekle�tirilen törende, Gazi Üniver-
sitesi E�itim Bilimleri Fakültesi’nden 
Prof. Dr. Alemdar Yalç�n bir konu�ma 
yapt�. Yalç�n konu�mas�nda gençlere 
geleceklerini iyi de�erlendirmeleri ge-
rekti�ini söyledi. Dünün art�k eskidi�ini 
ve at�ld���n� ama yar�n do�ru kullan�-
l�rsa gelece�in parlak olaca��n� söyle-
yen Yalç�n, “e�er yar�n� yanl�� kullan�r 

ihmal ederseniz, tembellik yaparsan�z 

yar�n eskimi� olarak gidecek ve tekrar 

yerine yeni bir yar�n gelmeyecek” dedi. 

Ostim Meslek Yüksekokulu ö�rencileri 

için ODEM’in de büyük bir �ans oldu-

�unu söyleyen Yalç�n, sözlerini �öyle 

sürdürdü: “ODEM sizin ba�ar�l� olma-

n�z için büyük çaba harc�yor. ODEM 

bu meslek yüksekokulunun di�erlerine 

örnek olmas�n� istiyor. En büyük avan-

taj�n�z da 5 bin sanayicinin bulundu�u 

bir bölgede olman�z. Tüm bu avantaj-

lar�n k�ymetini bilin, birbirinizin içini 

olumsuzluklarla karartmay�n, kendinize 

inan�n ve güvenin, çünkü gelece�inizi 

çok çok parlak görüyorum.” Yalç�n’�n 

konu�mas�n�n ard�ndan ö�rencilere ser-

ti� kalar� da��t�ld� ve hocalarla birlikte 

hat�ra foto�raf� çektirildi.

Medikalde mükemmeliyet merkezi

ÜS�MP 2011 Ulusal Kongresi Ege’de OST�M MYO ö�rencileri serti� ka ald�

Yurt d���ndan 
temin edilen 

biyomalzemelerin 
yerli teknolojilerle 
üretimini yapacak 

olan BIOMATEN, ODTÜ 
bünyesinde faaliyete 

geçti.

Ostim Meslek Yüksekokulu ö�rencileri, ODEM 
taraf�ndan düzenlenen “Temel Yetkinlik E�itimi” 
kat�l�m serti� kalar�n� ald�lar.
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Ankara Ostim ve �vedik’te iki i� 
yerinde meydana gelen kazala-
r�n kamuoyundaki tart��malar� 

sürerken, OST�M’de faaliyet gösteren 
ODTÜ Teknokent Müdürü Necip Öz-
bey, i� sa�l��� ve güvenli�i alan�nda yeni 
yakla��mlar ve uygulamalar geli�tirilebi-
lece�ini; üniversitelerin bu alana yöne-
lik acil çal��malar yapmas� gerekti�ini 
söyledi. 

 �� kazalar�n�n sanayi devriminden bu 

yana her zaman gündemde oldu�unu, 
daima varl���n� sürdürdü�ünü hat�rla-
tan Özbey,“Maalesef �u anda dünyan�n 
hiçbir yerinde ‘art�k burada i� kazas� 
olmuyor, bizim sanayimiz bu i�i çözdü’ 
diyebilen bir bölge yok. Çünkü insan�n 
oldu�u her yerde daima küçük bir ihmal, 
küçük bir gözden kaçma  sonucu olu�an 
kazalarda can ve mal kayb� gibi büyük 
bedeller ödenebiliyor”  diye konu�tu.

 Özbey, Avrupa’da ve dünyan�n ba�ka 
geli�mi� ülkelerinde de küçük insan hata-
lar�ndan tren kazalar�, platform kazalar�, 
deniz kazalar�, uçak kazalar�, maden ka-
zalar� gibi kazalar�n oldu�unu ifade etti. 
Ostim OSB’nin altyap�s�n�n bu anlamda 
yetersiz oldu�unu söylemenin do�ru bir 
te�his olmad���n� aç�klayan ODTÜ Tek-
nokent Müdürü Özbey �u yorumu yapt�:

 “Kazalar sadece Türkiye’ye özgü 
kazalar de�il. Tabi bunlar� minimuma 
indirmek için mutlaka birçok deneyim-
den faydalanmak ve birçok konuda cid-
di tedbirler almak gerekiyor. Biz biraz 
kendimizi bu konuda ac�mas�zca ele�ti-
riyoruz ama bir taraftan da baz� kazalara 
bakt���m�zda zannetti�imiz gibi bunlar�n 
ciddi bir ihmal neticesinde olmad���n� da 

görebiliyoruz. Bence hiçbir i�yeri sahibi 
kendi i�yerinde i� kazas� olsun istemez. 
Bu konuda eksikleri mutlaka vard�r, 
ama ona yol gösteren kurumlar da var 
Türkiye’de ve bu kurumlar art�k eskisin-
den çok daha etkin çal���yorlar. OSB’ler 
aç�s�ndan bu i�e bakt���m�zda Ostim’in 
altyap�s�n�n eksik oldu�unu söylemek 
bence hiç kimsenin söyleyebilece�i bir 
�ey de�il. Neticede siz organize sanayi 
bölgelerinde daha güvenli yerler olu�tu-
ruyorsunuz. Bu son kazan�n bir OSB’de 
de�il de konutlarla kar���k bir bölgede 
olan bir tesiste oldu�unu dü�ünebiliyor 
musunuz, o zaman sonucun çok daha 
trajik olaca��n� kabul edersiniz. Böyle 
olunca biz belki de hem üniversite sa-
nayi i�birli�i arayüzü olarak, hem OSB 
yönetimleri ki bu konuda oldukça hassas 
olduklar�n� dü�ünüyorum, hem de üni-
versitenin bu konularda tekrar çal��mas� 
gerekti�i kanaatindeyim.”

 “Teknokent sanayici ile kol kola”

 Ostim ODTÜ Teknokent Müdürü En-
düstri Mühendisi Necip Özbey, ODTÜ 
Teknokent’in Türkiye’de ilk kurulan tekno-
parklardan biri oldu�unu, Ostim Teknoken-
tin de Türkiye’de sanayi bölgesinde olan 
dört teknokent içinde yer ald���n� söyledi.

 Özbey,“Türkiye’de 4 Teknokent sanayi 
bölgesi içinde, yani 39 teknopark aras�nda 
yaln�zca 4 tanesi sanayinin içinde yerle�-
mi�tir. ODTÜ Ostim Teknokent de bun-
lardan bir tanesidir. Bunun avantaj� bence 
üniversitenin sanayiyle olan ba�lant�s�n� 
sa�lamak için bu konuda ciddi bir ara yüz 
olu�turmas�d�r”  dedi.

 OST�M Teknokent’te daha çok sanayi 

konusunda ar-ge yapan � rmalar�n oldu�unu 
belirten Özbey, �u anda bili�im sektöründe 
olup da ODTÜ Teknokent’e gidemedi�i 
için Ostim’de olan sadece 7 � rma oldu�u-
nu, bunlar�n d���ndaki yakla��k 36 � rman�n 
ise savunma sanayi, enerji gibi alanlarda ve 
bu sektörlerle ilgili ara ara�t�rmalar� yapan, 
örne�in aktarma organlar� üzerine çal��an, 
yeni bir cihaz� tümden tasarlayan � rmalar 
oldu�unu bildirdi.

Özbey �öyle devam etti;

 “ODTÜ Teknokent’in Ostim’de yap-
m�� oldu�u bu giri�iminin asl�nda sa-
nayiciyle elele kol kola girebilece�i bir 
yer oldu�unu yava� yava� fark ediyoruz. 
Bizim � rmalar�m�z�n bir k�sm� savunma 
sanayine a��rl�kl� olarak çal���rken, bir 
k�sm� hem savunma sanayi hem sa�l�k 
sektöründeki projelere kat�l�yor. Birkaç 
tane � rmam�z�n da ciddi mühendislik çö-
züm � rmas� oldu�unu görüyoruz, yani bu 
� rma bir taraftan iklimlendirme odas�yla 
ilgili komple bir tasar�m yaparken, di�er 
bir taraftan F16 uça��n�n roketi b�rakmas� 
için gerekli olan eleman�n yeni tasar�m�n� 
yapabiliyor. O zaman mühendislik çözü-
mü yapan � rmalar�n da ciddi olarak Ar-Ge 
projesi ürettiklerini ve bunlar�n da fabrika 
k�sm�n� Ostim’de sa�lad�klar�n� görüyo-
ruz. Yani adam anahtar teslim bir projeyi, 
Ostim’deki lazer kesim veya CNC tezga-
h� kullanmas�n� bilen birçok küçük atöl-
yeyle çal��arak gerçekle�tirebiliyor. Bu 
da ara�t�rma geli�tirme, ürün ve üretim 
geli�tirmenin bir araya gelebildi�i 
yer oldu�unu gösteriyor. Ben o yüz-
den bu projeyi oldukça ba�ar�l� görü-
yorum.”

“Dünyada i� kazalar�n� s�f�rlayan bölge yok”
Ostim ODTÜ Teknokent Müdürü Necip Özbey:

Üniversite Sanayi ��birli�i 
kapsam�nda Ostim’de faaliyet 

gösteren Ostim ODTÜ 
Teknokent Müdürü Endüstri 

Mühendisi Necip Özbey, 
Ostim ve �vedik’te meydana 

gelen i� kazalar�na ili�kin 
de�erlendirme yapt�. Özbey, 

“Dünyan�n hiçbir yerinde, 
art�k burada i� kazas� 

olmuyor, bizim sanayimiz bu 
i�i çözdü, diyebilen bir bölge 

yok” dedi.
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Savunma Sanayi Müste�arl��� 
Sanayile�me Daire Ba�kanl�-
�� görevine getirilen Sedat �. 

Güldo�an, hem geçti�imiz haftalarda 
Ostim ve �vedik Organize Sanayi böl-
gelerinde ya�anan üzücü kazalar için 
taziyelerini iletmek hem de üstlenmi� 
oldu�u yeni görev sebebiyle OST�M’e 
bir tan��ma ziyaretinde bulundu. 

 Ostim yönetim binas�nda Ostim 
OSB Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 
Ayd�n taraf�ndan kabul edilen Güldo-
�an, öncelikle ya�anan kazadan dolay� 
son derece üzgün olduklar�n� dile ge-
tirdi. Bu kazan�n böylesine büyük bir 

sanayi alan�n� y�pratmamas� gerekti-
�ini söyleyen Güldo�an, sorumlular�n 
mutlaka cezaland�r�lmas� gerekti�ini 
ama sanayicinin de moralini bozma-
dan, kendini toparlay�p üretimini sür-
dürmesi gerekti�ini söyledi. 

 Daha sonra Orhan Ayd�n taraf�n-
dan Güldo�an’a Ostim, Ostim’in yan 
kurulu�lar� ve kümelenme sistemiyle 
ilgili k�sa bir sunum yap�ld�. Bugüne 
kadar Ostim bünyesinde olu�turul-
mu� tüm kurumlar�n çal��ma alanlar� 
ve kümelenme sisteminin olu�umu ve 

özellikle Ostim Savunma ve Havac�l�k 
Kümelenmesi’nin (OSSA) çal��mala-
r�yla ilgili detayl� bir bilgilendirmenin 
yap�ld��� sunum sonras�nda Güldo�an 
ve beraberindeki heyet, Ostim’de sa-
vunma ana sanayine alt yüklenici ola-
rak hizmet veren, ürün üreten birkaç 
� rmay� ziyaret ederek, � rma yetkili-
lerinden de üretim süreçleri hakk�nda 
bilgi ald�lar. Program�n sonunda Ostim 
Dan��manl�k ve E�itim Merkezini’de 
ziyaret eden Güldo�an, burada Ostim 
ve savunma sanayi aras�ndaki ili�ki 
hakk�nda görü�lerini dile getirdi. Sa-
vunma sanayinin ana oyuncular�nda 
sat��lar band�nda 2,5 katl�k bir büyü-
me oldu�unu fakat bu büyümenin he-
nüz ayn� oranda a�a��ya yans�mad���n� 
söyleyen Güldo�an; “Bütün sanayile�-
me modellerinde bu i� böyledir. Belli 
bir büyüme olur ve bu farz fark�yla 

a�a�� do�ru yans�maya ba�lar. Sektö-
re göre bu farz fark� de�i�ir. Birinde 
1 senedir, birinde 3, birinde 5 senedir. 
Savunma Sanayi bunun en zor oldu-
�u alanlardan biridir, çünkü bu alan 
teknoloji, kali� kasyon, serti� kasyon, 
personel e�itimi, gibi bütün unsurlar� 
bir araya getirmenizi gerektiren zor bir 
aland�r” dedi. 

 Türk sanayinin neredeyse %99’unu 
olu�turan kobilerin alt yüklenici ola-
rak savunma sanayine çok büyük hiz-
metler verdi�ini söyleyen Güldo�an, 
kobilerin organize olmu� hali olan Os-
tim ve OSSA’n�n da kendileri için bu 
anlamda çok k�ymetli oldu�unu sözle-
rine ekledi. Güldo�an sözlerini �öyle 
sürdürdü: 

 “Ben gidip Ostim bünyesindeki 70 
� rmaya tek tek ula�aca��ma, size ula-
��yorum, siz o 70 � rmay� toparlay�p 
bana getiriyorsunuz. Aram�zdaki görü� 
al��veri�ini sa�l�yorsunuz. Çok önemli 
bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Yani 
siz bu derece organize olamazsan�z biz 
bu derinle�meyi sa�layamay�z. Derin-
le�meden de kast�m�z çok net, hem ta-
sar�m hem üretim anlam�nda d��ar�dan 
ald���m�z alt ekipman, sistem, süreç, 
hizmet neyse bunlar� mümkün oldu�u 
kadar içeride yaymak. Hem oyuncu 
say�s�n� artt�rmak, hem oyuncular�n, 
küçük � rmalar�n hacmini büyütmek. 
Bundan sonra savunma sanayi ileriye 
bir ad�m daha atacaksa derinle�meyle 
atacak. Burada da en önemli unsur siz-
lersiniz, yani Ostim ve OSSA küme-
lenmesidir.”Kanada’n�n havac�l�k ve de-

miryolu ta��mac�l��� ala-
n�nda çal��an köklü � rmas� 

Bombardier, Türkiye’nin havac�l�k 
ve savunma sanayi sektörü hakk�nda 
ara�t�rma yapmak için ülkemize gel-
di.

 Havac�l�k ve savunma sanayimizi 
tan�mak ve alt yükleniciler edinmek 
için ülkemize gelen yabanc� � rmalara 
bir yenisi daha eklendi. Kanada’n�n 
havac�l�k ve demiryolu ta��mac�l��� 
alan�nda lider � rmas� Bombardier, 
�stanbul ve Eski�ehir’i de içeren 3 

günlük Türkiye gezisinin 2. gününü 
Ankara ve Ostim’e ay�rd�. Ostim’li 
Savunma ve Havac�l�k Yan Sanayi 
Kümelenmesi üye � rmalar�yla görü-
�en Bombardier yetkilileri, ülkemizin 
yat�r�m ve üretim ko�ullar� hakk�nda 
bilgi edinmeye çal��t�lar. Görü�tük-
leri � rma yetkilileriyle ülkemizin 
üretim ko�ullar�, kalite standartlar�, 
vergiler ve te�vikler gibi konularda 
da bilgi al��veri�inde bulunan � rma 
yetkilileri, Ostim’li � rmalara ziya-
retlerde bulunarak üretim ortamlar�n� 
yerinde inceleme f�rsat� buldular.

TÜS�AD’�n (Türk Sanayicile-
ri ve ��adamlar� Derne�i) 40. 
Y�l faaliyetleri kapsam�nda 

hayata geçirdi�i, “Bu Gençlikte �� 
Var” projesi, TÜS�AD Yönetim Ku-
rulu Ba�kan� Ümit Boyner’in kat�ld�-
�� bas�n toplant�s� ile tan�t�ld�. Top-
lant�da konu�an Boyner, Türkiye’de 
yat�r�m ortam�n�n iyile�tirilmesi ve 
istihdam olanaklar�n�n geli�tirilmesi 
konusunda ara�t�rma raporlar� ya-
y�nlad�klar�n� ve seminer çal��malar� 
yapt�klar�n�, bu konuda TÜS�AD’�n 
önerilerini dile getirmeye ve çözüm 
süreçlerine katk� vermeye devam 
etti�ini söyledi. Boyner, “E�itim, 
istihdam ili�kisinin güçlendirilme-
si, giri�imcili�in güçlendirilmesi 
ve KOB�’lerin önemi konusuna 
de�inmeye devam edece�iz” dedi. 

2009 y�l� verilerine göre i�sizli-
�in yüzde 11.9 gibi çok çarp�c� bir 
oranda göründü�ünü, bunun içinde 
genç i�sizlik yüzde 21.7 oldu�unu 
hat�rlatan Boyner, “Türkiye’nin nü-
fus yap�s�nda bakt���m�z zaman, i�-
gücüne kat�lan genç say�s� da önümüz-
deki y�llarda artmaya devam edecek. 
Ekonomide görülen yap�sal dönü�ümle 
beraber kamunun istihdam yaratma 
potansiyeli dü�erken özel sektörde art�-
yor. Dolay�s�yla, i�sizlik oran�n�n a�a�� 
çekilmesi için iz-
lenecek politika-
lar kapsam�nda 
gençler aras�nda 
giri�imcili�in ge-
li�tirilmesi kritik 
önem ta��yor” 
�eklinde konu�tu.

“Sanayile�mede derinle�me zaman�”
SSM Sanayile�me 

Daire Ba�kanl��� 

görevine getirilen 

Sedat �. Güldo�an, 

tan��mak ve OST�M’de 

ya�anan üzücü olayla 

ilgili taziyelerini 

iletmek için OST�M’i 

ziyaret etti.

Kanada’n�n havac�l�k
devi OST�M’de

“Bu gençlikte i� var” 
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-Muammer Bey, öncelikle 
kendinizi tan�t�r m�s�n�z?
- 1960 Ankara do�umluyum. 33 y�ld�r 

Danimarka’da ya��yorum. Sosyal Psiko-

loji alan�nda yüksek ö�renim gördüm ve 

Organizasyon Sosyolojisi dal�nda da yük-

sek lisans�m� yine bu ülkede tamamlad�m. 

Uzun y�llar Danimarka �� Kurumu Genel 

Müdürlü�ünde �stihdam Projeleri Geli�tir-

me ve Uygulama Sorumlusu olarak çal��-

t�m. Bu projeler kapsam�nda i� piyasas�na 

yönelik ki�isel geli�im e�itimleri verdim. 

2 y�l önce kamu görevinden ayr�ld�m ve 

Danimarka’da, �nsan Kaynaklar� alan�nda 

faaliyet gösteren kendi �irketimi kurdum. 

Yak�n zamanda da,  uzun y�llar�n verdi�i 

bilgi, i�, e�itim deneyim ve birikimlerini 

ülkemizin hizmetine sunmak üzere, Çelik-

türk �nsan Kaynaklar� Dan��manl�k E�itim 

ve �stihdam Hizmetleri Tic. Ltd. �irketini 

faaliyete geçirdim.

-�irketiniz ve çal��malar�n�z 
hakk�nda k�saca bilgi verir 
misiniz?
- 2010 y�l�nda Türkiye’de faaliyete ge-
çirdi�imiz Çeliktürk Ltd. �irketi, Da-
nimarka ve �sveç’te �nsan Kaynaklar� 
alan�nda faaliyet gösteren ana �irketleri-
mizin karde� �irketidir. Türkiye’de ilgili 
mercilerden al�nmas� gerekli tüm izin ve 
belgelerimiz tamamland�. Özel olarak 
tasarlanm�� geni� bir o� simiz bulunu-
yor. Bunlar�n yan�nda, www.ishedef.
com.tr adl� i� ve eleman arama portal�-
m�z faaliyete geçmi� durumda. Ayr�ca, 
ücretsiz bilgilendirme toplant�lar�m�z ve 
çe�itli kurumlarda e�itim çal��malar�m�z 
da devam ediyor.

-Ne tür bir e�itim 
veriyorsunuz? Bunu biraz açar 
m�s�n�z?
- �� piyasas�na yönelik ki�isel geli�im e�i-

timi veriyoruz. Bugünün dünyas�nda art�k 

miras yoluyla i� olmad���n� görüyoruz. 

E�itimli, ki�isel ve mesleki olarak kendi-

lerini geli�tirmi� olanlar�n tercih edildi�i 
bir i� piyasas�n�n olu�tu�unu görüyoruz. 
Bu geli�me kar��s�nda ald���n�z bir e�itim 
veya meslek 5-10 y�l sonra ya�aman�z�n 
kalan bölümünde i� bulmak için yeterli ol-
mayacakt�r. Günümüzde, bir meslek ya da 
elinizdeki bir i�le ömür boyu geçim sa�la-
nam�yor. Geli�en i� dünyas�nda, biz insan-
lar�n da kendini sürekli geli�tirmesi gere-
kiyor. Ya�am�n gerçekleri her geçen gün 
de�i�iyor. Ya�amla birlikte i� piyasas� da 
de�i�iyor. Mesleklerin ve i�lerin karakter-
leri de bu orant�da de�i�ime u�ruyor.  Bu 
nedenle hem ki�isel hem de mesleki alanda 
sürekli yenilenmemiz, yeni teknik ve me-
totlar ö�renmemiz bir ya�am ko�ulu haline 
geliyor. ��te tam bu noktada e�itim ayr� bir 
önem kazan�yor. Verdi�imiz e�itim bilgi 
ve bili�im ça��n�n denenmi�, do�ru sonuç-
lar al�nm�� metot ve teknikleriyle i� arama-
n�n ba�lang�c�ndan i�e al�nma noktas�na 
kadar olan a�amalar�n tamam�n�n tek tek 
nas�l a��laca��na yönelik bir e�itimdir.

-Ayn� alanda faaliyet gösteren 
�irketlerden farkl� yönleriniz 
neler olacakt�r?
Öncelikle biz hiçbir � rmay� veya kuru-
mu kendimize rakip olarak görmüyoruz. 
Temel yakla��m�m�z kar��l�kl� i�birli�i ve 

çözüm ortakl���na yöneliktir. Bunun ya-
n�nda biliyorsunuz, Danimarka ve �sveç 
Avrupa’n�n geli�mi� toplumlar� aras�nda, 
geli�en dünya içinde bilgi ça��na ilk gi-
ren ve kendi bünyelerinde ilk uygulamaya 
ba�layan ülkelerdir. Toplum düzeni ve de-
mokratik sistem aç�s�ndan örnek konumda 
olan bu �skandinavya ülkelerinde �nsan 
Kaynaklar� alan�nda uzun y�llara dayanan 
deneyim ve bilgi birikimine sahip olduk. 
Anavatan�m�z olan Türkiye, ülke olarak 
küresel geli�im içinde kayda de�er bir 
ilerleme göstermektedir ve bu yolda daha 
fazla geli�meye yönelik kendi içinde bü-
yük bir potansiyel ta��d��� da yads�namaz 
bir gerçektir. Kazand���m�z birikimleri ve 
elde etti�imiz deneyimleri geli�en ve bü-
yüyen Türkiye’nin i�yerlerinin ve i� ara-
yanlar�n tamam�n�n hizmetine sunmak ve 
büyümeye ve geli�meye birlikte katk�da 
bulunmak istiyoruz. 

-Hedef kitleniz kimlerdir?
- Hede� miz öncelikle insan ve insan�n ge-
li�imidir. Çal��t�ran�n ve çal��an�n her ikisi 
de bize göre insand�r ve do�ru insan� do�-
ru i�e yerle�tirmek hede� erimizin ba��nda 
gelmektedir. Türkiye’de çal��an kesimin 
büyük bir bölümünün i� piyasas�na girmekte 
zorland���n�, hatta birçok sistemde yer alma-
d���n� gördük. Özellikle ilgi alan�m�za giren 
2 gurup var: Bunlardan yeni mezunlar veya 
mezun olmak üzere olanlar ilk önemli grup-
tur. �� deneyimleri olmad��� için bu gruptaki-
ler i�e girmekte zorlan�yorlar. Di�er bir grup 
ise mavi yaka dedi�imiz ara elemanlardan 
olu�uyor. Bu çerçevede Organize Sanayi 
Bölgelerine ayr� bir önem veriyoruz.

-Son olarak eklemek 
istedikleriniz?
- Türkiye’ye Avrupa Birli�inin i� ve ele-
man aramayla ilgili geli�mi� teknik ve 
metotlar�n� ve ayr�ca yüksek standart ve 
kalitesini getirdi�imizi söylemek iste-
rim. Te�ekkür ediyorum.

“Hedefimiz öncelikle insan ve insan�n geli�imidir”
Günümüz i� ya�am�na 

ayak uydurabilmek 

için hem ki�isel hem 

de mesleki alanda 

sürekli yenilenmek, 

yeni teknik ve metotlar 

ö�renmek bir ya�am 

ko�ulu haline gelmi� 

durumda. Bu noktada 

da insan kaynaklar� ve 

dan��manl�k �irketlerinin 

önemi ortaya ç�k�yor, 

biz de Çeliktürk 

Yönetim Kurulu Ba�kan� 

Muammer Çelik ile 

görü�tük…

Yeni � kirlerinizi içinizde tutmay�n, kendinize saklamay�n, yar��maya kat�l�n, � krinizi i�e dönü�türün…

Çeliktürk Yönetim Kurulu Ba�kan� Muammer ÇelikÇeliktürk Yönetim Kurulu Ba�kan� Muammer Çelik

ODTÜ Teknokent’in düzenledi�i ve 
gelece�in patronlar�na o� s açan ve 
toplamda 245 bin TL’lik sermaye des-

te�i veren ‘Yeni Fikirler Yeni ��ler” yar��ma-
s�, bu y�l�n yeni patronlar�n� aramaya ba�lad�. 
Elginkan Vakf� ana sponsorlu�unda Savunma 
Sanayi Müste�arl��� (SSM), Türk Telekom, 
OST�M ve �ntel’in destek verdi�i yar��may� 
kazanan ekipler, ODTÜ Teknokent’te 3 y�l 
süreyle o� s aç�p kendi kendilerinin patronu 
olabiliyor. ODTÜ ve ODTÜ Teknokent’in 
2005 y�l�ndan bu yana Elginkan Vakf� ana 
sponsorlu�unda düzenledi�i yar��ma, giri�im-
cili�i te�vik etmek isteyen kurum ve kurulu�-
larca ilgiyle izleniyor. Yar��ma kapsam�nda, 
Elginkan Vakf�’n�n yan� s�ra, Savunma Sanayi 
Müste�arl���n�n ‘Savunma Sanayii Kategori-
si”, Türk Telekom’un “Bili�im ve Telekomü-
nikasyon Kategorisi”, “OST�M Organize Sa-
nayi Bölgesi Yönetimi Özel Ödülü” ile “Intel 
Özel Ödül deste�i” bulunuyor. Yar��ma bu y�l 

da teknoloji tabanl� i� � krine sahip giri�imci-
ler ar�yor. Genel, Savunma Sanayii ve Bili�im 
- Telekomünikasyon kategorilerinde yar��an 
ve birinci olmaya hak kazanan ö�rencileri, 
para ödülünden daha fazlas� bekliyor. ODTÜ 
Teknokent’ te 3 y�l süreyle ücretsiz o� s alan�, 
�� Plan� ve Giri�imcilik Kurslar�, uluslararas� 
fuar kat�l�mlar�, hukuki ve teknolojik dan��-
manl�k hizmetleri gibi pek çok f�rsat, yar��-
maya ba�vuracak ve � nale ç�kmaya hak kaza-
nacak ö�rencilerin olacak. 
 Üniversitede ö�rencilik y�llar�nda ya da 
yeni mezun bir gençken yar��maya kat�larak 
dereceye giren onlarca genç giri�imci, yar��-
mada derece yaparak hayallerini gerçe�e dö-
nü�türdü. Yar��maya kat�lan 12 ekip, ODTÜ 
Teknopark�’nda kurduklar� �irketlerinin patro-
nu oldu. Bu �irketlerde 50’nin üzerinde genç 
ara�t�rmac�, bili�im, elektronik ve biyotekno-
loji ba�ta olmak üzere pek çok sektöre yönelik 
çal��malar�yla Türkiye’nin AR-GE altyap�s�na 

önemli oranda katk� sa�l�yor. 
Yar��mac�lar yenilikçi ve teknoloji tabanl� ol-
mak ko�uluyla her konuda ve diledikleri sektö-
re yönelik olarak proje tekli�  getirebilecekler. 
Konular�n seçiminde ticari ba�ar� �ans�na ve 
uygulanabilirli�e önem verilmesi gerekiyor ve 
disiplinler aras� bir anlay��la haz�rlanan projele-
re özel önem veriliyor. Dikkat edilmesi gereken 
hususlardan biri, teknolojik i� � krinin yenilikçi 
olmas� gerekti�i. Di�er önemli husus ise i� � kri-
nin i�e dönü�türülebilirli�i…
 Ba�vurulacak i� � krinin ‘yenilikçi’ olarak ta-
n�mlanabilmesi için a�a��daki kriterlerden birine 
uymas� yeterli: 
-Tamam�yla yeni bir teknolojik uygulama ola-
bilir. 
-Var olan bir teknolojinin yeni bir alanda uygu-
lamas� olabilir.
-Üretilece�i bölge için yeni bir teknolojik uygu-
lama olabilir.

-Var olan bir teknolojinin geli�tirilmi� kullan�m� 
olabilir.
Yar��maya ba�vurmak için www.yfyi.infoadre-
sinden kay�t yapt�rmak ve proje tekli�  gönder-
mek gerekiyor. Yar��man�n ilk a�amas� için son 
ba�vuru tarihi 8 Nisan olarak belirlendi.

Yeni fikirler içinizde kalmas�n
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21. yüzy�l�n 10 jenerik tekno-

lojisinden birisi olarak kabul 

edilen parçac�k h�zland�r�c� 

teknolojileri üzerine çal��malar�n� 

sürdüren Ankara Üniversitesi H�z-

land�r�c� Teknolojileri Enstitüsü Mü-
dürü ve Türk H�zland�r�c� Merkezi 
Projesi Yürütücüsü Prof. Dr. Ömer 
Yava�, kurulu�u için çal��malar�-
n� sürdürdükleri Türk H�zland�r�c� 
Merkezi Projesini ve Ostim’in pro-
jeye verebilece�i katk�lar� anlatt�. 
Parçac�k h�zland�r�c�lar�n�n atom alt� 
parçac�klara çe�itli yöntemlerle ener-
ji aktararak yüksek h�zlara ç�karmak 
için tasarlanan ve boylar� kilometre-
lere kadar uzanabilen makineler ol-
du�unu söyleyen Yava�, h�zland�r�-
c�lar�n çal��abilmek için modüler ve 
yüksek teknolojik sistemlere ihtiyaç 
duyduklar�n� belirtti. 

 Türk H�zland�r�c� Merkezi’nin ana 
hede� erine de de�inen Yava�, hedef-
lerini �öyle s�ralad�: “Ülkemizin h�z-
land�r�c�ya dayal� Ar-Ge altyap� olu-
�umunu ba�latmak ve bu kapsamda 

ilk tesisi kurmak, Türk H�zland�r�c� 
Merkezi’nin Teknik Tasar�m�n� ta-
mamlamak ve projelendirerek hükü-
mete sunmak, H�zland�r�c� Teknolo-
jileri Enstitüsünü kurmak, dünyan�n 
önde gelen h�zland�r�c� merkezleri 
ile i�birli�i geli�tirmek, h�zland�r�c� 
ve dedektör teknolojileri alan�nda 
yeti�mi� insan gücü aç���n� kapat-
mak.”

 Temel h�zland�r�c� bile�enleri ge-
nellikle özel tasar�m olsa da vakum, 
so�utma, kontrol grubu gibi ihtiyaç-
lar�n�n özel sektör arac�l��� ile sa�-
land���n�n alt�n� çizen Yava�, Ostim 
ile i�birli�inin bu noktada kendileri 
için çok önemli oldu�unu vurgulad�.

Yava�, Gölba��’nda kurulumu sü-
ren Elektron H�zland�r�c�s� ve buna 
dayal� Infrared Serbest Elektron La-
zeri (IR SEL) tesisinde ba�ta üreti-
mi OST�M’de sürmekte olan Elekt-
ron Kayna�� (e-Gun) olmak üzere 
OST�M’den temin edilebilecek ve 
OST�M’de üretimi yap�labilecek do-
nan�mlar ve ilgili teknolojileri �öyle 
s�ralad�: 

Metal ve yüzey ��leme �

Is�tma (�klimlendirme) ve So�ut- �

ma (He, su, azot v.b.) Sistemleri

Katod sistemleri �

Vakum sistemleri  �

RF Güç sistemleri  �

Kontrol sistemleri  �

Güvenlik sistemleri (Radyasyon,  �
ki�i ve makine koruma vb)

Optik sistemler �

Kablolama sistemleri  �

Veri iletimi ve analizi sistemleri �

Radyasyon z�rhlama sistemleri �

    Enstitü olarak THM projesinin 

Endüstriyel Strateji Plan� v.b. konu-

larda OST�M yönetimi ile i�birli�i 

yapmalar� gereklili�ini özellikle vur-

gulayan Yava� �unlar� söyledi:

 “Türk H�zland�r�c� Merkezi kap-

sam�nda tasarlanan 4 büyük h�zlan-

d�r�c� tesisi için yap�lacak yat�r�m 

Gölba��’nda yap�lan yat�r�m�n yakla-

��k 50 kat� olaca�� için 2020’li y�lla-

r�n ortalar�na kadarki süreçte, bahse-

dilen tüm sistemler için yerli sanayi 

ile ba�ta OST�M ile i�birli�ini artt�-

rarak devam ettirmek istiyoruz.”

Türkiye h�zland�r�c� teknolojileri alan�nda altyap� kuruyor 
   Ülkemizin ilk 

H�zland�r�c� Enstitüsünü 
hayata geçiren, Ar-Ge 
amaçl� ilk h�zland�r�c� 

tesisini kurmakta olan 
ve Türk H�zland�r�c� 

Merkezini (THM) 
projelendiren THM 

Projesi  yetkilileri Ostim 
� rmalar�na olas� i�birli�i 

olanaklar�n� anlatt�lar.

�stanbullu sanayici dostumuz, R. Ali 
TOPÇU’ nun derledi�i “Para” üzerine 
özlü sözler destesini OST�M Gazetesi 

okurlar�n�n bilgilerine sunuyorum. R. Ali 
TOPÇU’ ya tekrar te�ekkürler…

Para kötü bir efendi, iyi bir u�akt�r.  �
P.T.Bamum

�nsanlar önce para kazanmak için  �
sa�l�klar�n�, sonra da sa�l�klar�n� korumak 
için paralar�n� verirler. Von Goethe 

Para gübreye benzer, yay�lmad��� sürece  �
pek i�e yaramaz. Francis Bacon

Para insan� avlamak için en iyi yemdir.  �
Thomas Fuller

Paran�z� korumak için ne kadar s�k�  �
çal���rsan�z çal���n, d��ar�dan birileri, onu 
sizden alabilmek için iki misli çal��maya 
haz�rd�rlar.

Para kazand�ran yere, bilgi de�er  �
buldu�u yere, insan özgür oldu�u yere 
gider. Prof. Dr. Fevzi Y�lmaz

Para, menfaatçi insanlar gibi iyi gün  �
dostudur. Arand��� zaman ele geçmez. 
Hâlbuki aran�lmad��� zaman fazlas�yla 
elinizdedir.

Paras�z adam, oksuz yay gibidir.   �
Thomas Fuller 

Para ile ilaç al�n�r, ama sa�l�k al�namaz. �
Para yatak al�r ama uyku almaz. �
Hayatta en iyi �eyler para ile  �

al�namayanlard�r.  New Age
Paraya fazla güvenin olmas�n, fakat onu  �

güvenilir bir yere koy. Oliver Holmes
Paran�n yeri kalp de�il kasad�r. �
Dünyan�n en yoksul insanlar� paradan  �

ba�ka hiçbir �eyleri olmayan insand�r. 
Schopen Hauter

“Para her �eyi yapar” diyen, para için  �
her �eyi yapar. Benjamin Franklin

Hem para harcayan, hem de para  �
biriktiren adama ne mutlu. S. Johnson

Güvenme varl��a, dü�ersin darl��a. �
Beklenmedik bir yerden gelen para  �

beklenmedik bir harcamaya gider.

Yaln�z bedelinin hakk� verilen �eyler  �
de�erlidir. Thomas Paine

Para ile sat�n al�nan sadakat, daha fazla  �
bir para ile sat�l�r. Seneca

Bir paran�n nereden geldi�ini görmek  �
istiyorsan, nereye gitti�ine bak. Ebu Hanife

Servetin bat�rd��� insan say�s�,  �
kurtard���ndan fazlad�r.

Bir insan� doyurmak istiyorsan�z, ona  �
her gün bal�k vermeyin. Ona bal�k tutmay� 
ö�retin.

Para ilk �eydir, son �ey de�ildir.  �
Paran�n de�erini ö�renmek isterseniz,  �

borç para almaya çal���n. Benjamin Franklin  
Kaybedilen para bir �ey de�ildir;  �

kaybedilen namus her �eydir. A. Krupp
Para, ya�am� bizler için ak�c� k�lan bir  �

çe�it ya�a benzer. Onu iyi ya da kötü, do�ru 
ya da yanl��, dost ya da dü�man yapan, 
bizim onu nas�l kulland���m�zd�r. Richard 
Templar

�efkat dolu bir gülücük parayla sat�n  �
al�namaz. 

Bir �eyin de�eri, ba�kalar�n�n ona  �
vermeyi uygun gördü�ü para miktar�yla 
ölçülür. 

Bo� �apkaya kimse para atmaz. Kendi  �
zenginlik �apkan�za ilk yüklemeyi siz 
yapmal�s�n�z. 

Maddiyat, mutluluk de�il, mutlulu�a  �
basamakt�r. 

Para ve makam insan� de�i�tirmez,  �
sadece yüzündeki maskeyi dü�ürür. 

Dünyan�n bir numaral� yöneticisi  �
maalesef parad�r. Jan Nahum

�nsanlar�n yapt�klar� sahte paralar kadar,  �
paralar�n yapt��� sahte insanlar da vard�r. 
Sydney J. Harris

Para bir defa, itibar ise sürekli insan�  �
kahraman yapar. 

�öhret paraya benzer, orada çok  �
kal�rsan�z fiyatlar dü�er. F. Bacon

Paran�n yüzü s�cakt�r. Türk Atasözü �

Veli  SARITOPRAK

“Para” üzerine 
özlü sözler
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Ekspomed 2011 18. Uluslararas� 
�stanbul T�bbi Analiz, Te�his, 
Tedavi, Koruma ve Rehabilitas-

yon Ürün, Cihaz, Teknik ve Ekipman-
lar� Fuar� ve Labtek 2011 14. Uluslara-
ras� �stanbul Laboratuar Teknolojisi ve 
Ekipmanlar� Fuar� 31 Mart -3 Nisan ta-
rihleri aras�nda TÜYAP Fuar ve Kong-
re Merkezi Büyükçekmece, �stanbul’da 
gerçekle�ecek.

Fuar, Tüyap Tüm Fuarc�l�k Yap�m 
A.�. taraf�ndan TÜMDEF - Tüm T�b-
bi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernek-
leri Federasyonu ve Ba�l� Dernekleri  
(MASS�AD - Marmara Sa�l�k Sektörü 
�� Adamlar� Derne�i, TÜDER - T�bbi 
Cihaz Üreticileri Derne�i, ÇUMED - 
Çukurova Medikalciler Derne�i, �M-
DER - �ç Anadolu Medikalciler Derne�i, 
Anadolu Medikalciler Derne�i, Bal�ke-
sir T�bbi Malzemeciler Derne�i, Denizli 
T�bbi Malzemeciler Derne�i, DOMED 
- Do�u Anadolu Medikalciler Derne-
�i, E.T.M.D. - Ege T�bbi Malzemeciler 
Derne�i, EGES�AD - Ege Sa�l�k Malze-
meleri Sanayici ve �� Adamlar� Derne�i, 
Gaziantep T�bbi Malzeme, �thalat, �hra-
cat, �malat Sat�c�lar� Derne�i, Karadeniz 
Sa�l�k Sektörü �� Adamlar� Derne�i, 
Malatya Medikalciler Derne�i) SE�S - 

Türkiye Sa�l�k Endüstrisi ��verenleri 
Sendikas� ve SADER - Sa�l�k Gereçleri 
Üreticileri ve Temsilcileri Derne�i i�bir-
li�i ile haz�rlan�yor.

2010 y�l�nda 55.000 m2 kapal� alanda 
47 ülkeden 1.164 � rma ve � rma tem-
silcili�inin kat�l�m�yla düzenlenen Eks-
pomed ve Labtek Fuarlar� ile bu y�l e� 
zamanl� olarak gerçekle�tirilecek Ekspo 
Termal, Termal ve Do�al Sa�l�k Mer-
kezleri, Sa�l�k Ürünleri, Ekipman, Do-
nan�m, Malzemeleri Fuar�, Hastaneler 
ve Sa�l�k Merkezleri Fuar� ve TESH�-
AD (Temizlik ve Tesis Hizmetleri Yö-
netimi �� Adamlar� Derne�i) i�birli�inde 
gerçekle�ecek, ICSM EXPO 2011 En-
düstriyel Temizlik Servis, Yönetim Hiz-
metleri, Sistem, Donan�m, Makine ve 
Temizlik Ürünleri Fuar�n�n yarataca�� 
sinerji sayesinde Avrasya Co�rafyas�’n�n 
en önemli sat�� ve pazarlama platformu 
olu�acak.

Bu y�l 60.000 m2 kapal� alanda 79 ül-
keden 2000’in üzerinde � rma ve � rma 
temsilcili�inin kat�lmas� beklenen fuar-
lar için TÜYAP, sektörün hedef pazar-
lar� olan 50’nin üzerinde ülkede yo�un 
tan�t�m çal��malar� gerçekle�tiriyor. Söz 
konusu tan�t�m çal��malar� neticesinde 
her y�l oldu�u gibi bu sene de fuarlar�n 

hedef ziyaretçi kitlesini toplamas� bek-

leniyor.

Ekspomed, Labtek, Ekspo Termal, 

Hastaneler ve Sa�l�k Merkezleri Fuar�, 

ICSM Expo Fuarlar� �stanbul TÜYAP 

Fuar ve Kongre Merkezi’nde 31 Mart – 

2 Nisan 2011 tarihlerinde 10:00-19:00 

saatleri aras�nda 3 Nisan 2011’de 10:00-

18:00 saatleri aras�nda ziyaret edilebile-

cek.

Medikal sektörü 4 fuarla bir araya geliyor
    Ekspomed, Labtek, Ekspo Termal, Hastaneler ve Sa�l�k Merkezleri Fuarlar� medikal sektör 
temsilcilerini �stanbul’da bir araya getirecek.

Genel Kurul’da konu�mac�la-
r�n tamam�, bölgede meydana 
gelen kazalardan dolay� duy-

duklar� üzüntüleri dile getirirken, iki 
i�letmenin yeniden üretime geçmesi 
için dayan��ma ili�kisinin örgütlenmesi 
gere�ine i�aret edip, patlamadan ders 
ç�kar�lmas� gerekti�ini söylediler. 
 Kurul’da söz alan Keskin, d�� tica-
ret yapan iki � rmadan birisinin itha-
latç� oldu�unu, ihracat�n yüzde 60’�n� 
250’den az çal��an� olan KOB�’lerin 
yapt���n�, ithalat�n da yüzde 60’�n�n 
250’den fazla çal��an� olan �irketler 
taraf�ndan gerçekle�tirildi�ini, yani iki 
� rmadan birisinin ithalatç� oldu�unu, 
Türkiye’nin kendi üreticisini ithalatç�-
ya bo�durdu�unu belirtti. Keskin, art�k 
simidin susam�n�n bile Çin’den getir-
tildi�i bir dönemin ya�and���n� söyle-
di.  Bankalar�n yüzy�l�n kazançlar�n� 

elde ederken, reel sektörün � nans so-
rununun halen devam etti�ini belirten 
Keskin, “bölgesel geli�mi�lik farklar�-
n�n hala giderilmemi� olmas�, hala dört 
gençten birinin i�sizli�in pençesinde 
k�vranmas�, yoksullu�un tahrip gücü 
yüksek bir sosyal bomba olarak orta 
yerde durmas�, i�sizlik bu kadar yayg�n 
iken sanayicinin ara eleman s�k�nt�s� 
ya�amas�, yüksek vergiler, yüksek gir-
di maliyetleri içimizi hala burkan konu 
ba�l�klar� olarak s�ralanabilir” dedi.  

Yeni yönetim göreve ba�lad�
 OS�AD’�n 20. Ola�an Genel Kuru-
luna tek liste gidildi. �ki y�ld�r OS�AD 
Ba�kanl���’n� yapan Adnan Keskin’in 
listesi oy birli�i ile yeniden seçildi. 
Yönetim Kuruluna Adnan Keskin, 
Ahmet Kurt, Emrullah Bal�kç�o�lu, 
Serhad �ahin, Ahmet Erbasan, Erol 

Akkaya, Kemal 
De�irmenci, Atil-
la Ç�nar,  Ah-
met Cemil Abi�, 
Ömer Ild�royuk, 
Yeliz Özkarao�-
lu seçildi. Dene-
tim Kurulu ise 
Nihal Ermi�, �s-
met Beyazk�l�ç 
ve Mehmet Fatih 
Özeren’den olu�-
tu. 

OS�AD’da yeni yönetim
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Türkiye Kurumsal Yönetim 
Derne�i (TKYD) üyesi ve 
Kurumsal Yönetim Dan��ma-

n� Selda Ergökçen, Yeni Türk Tica-
ret Kanunu’nun, �irketlere hukuki, 
mali ve kurumsal dan��manl�k aç�-
s�ndan en az 20 bin Euro’dan ba�la-
yarak, milyon Euro’lar� bulan zorun-
lu maliyetler getirece�ini aç�klad�. 
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu de�er-
lendiren Ergökçen, kanunun kurum-
sal yönetim ilkeleriyle birçok yönden 
uyumlu oldu�unu söyledi. Özellikle 
aile �irketlerinin gelecek planlamas� 
ve ekonomiye katk�s� aç�s�ndan, i�le-
yi�i, yeni jenerasyona devri ve halka 
arza haz�rlanma sürecinde modern ve 
i�levsel yap�s�yla büyük kolayl�klar 
sunaca��n� belirten Ergökçen, ayr�ca 
Yönetim Kurullar�na ve yöneticilerine 

yükledi�i ciddi yapt�r�mlar ile �irket-
lere yeni düzen ve disiplin getirece�i-
ne dikkat çekti. Ergökçen, “Kanun’un 
yürürlülü�e girece�i 1 Temmuz 2012 
tarihini, ilgili tara� ar aç�s�ndan yeni-
den bir do�u�, yeni dönemin ba�lang�-
c� olarak görüyorum. Yakla��k yar�m 
as�rd�r, güne� ilk defa güncel ya�am�n 
ak��� ve ticaret hayat�n�n yeni kuralla-
r� ile birle�mek için yükselecek” dedi. 
 

��sizlik sorununa
çözüm yolu olabilir

 
 Yeni TTK’n�n, Türkiye’nin en bü-
yük sorunu olan i�sizlik sorunu için de 
bir çözüm yolu olabilece�ini dü�ün-
dü�ünü dile getiren Ergökçen, “Yani, 
genç veya yeni giri�imciler i�lerini ku-
rarken gerekli � nans kaynaklar�na eri-
�im için Kurumsal Yönetim �lkelerini 

anahtar almal�d�rlar. Asl�nda 

 Kanun i�verene de yol gösterdi. 
Bundan böyle, hangi meslek gruplar� 
ve niteliklere sahip ki�ileri i�e almala-
r� gerekti�ini bilecekler. Yeni yasan�n 
öne ç�kard��� meslek gruplar�, dene-
yimli ve donan�ml� profesyonelleri 
seçme ve de�erlendirmelerinde onlara 
���k tutacakt�r. Bu konuda patronlar�n, 
derneklerin, sosyal sorumluluk kuru-
lu�lar�n�n ve akademik dünyan�n ele 
ele vererek bu ortam� haz�rlamas� on-
lar�n en kutsal görevleri olacakt�r. 

�irketlere en az 20 bin Euro’dan 
ba�layan maliyet getirecek

 
 Kanun’un �irketlere dan��manl�k 
aç�s�ndan baz� maliyetleri de getirece-
�ini belirten Ergökçen, “�irketlerin öl-
çe�ine göre denetim fonksiyonu en az 

20 ile 30 bin Euro’dan ba�lay�p, büyük 
�irketlerde milyon Euro’lar� bulmas� 
�irketlere zorunlu maliyetler de getire-
cek. Yasa ile ortaklar�n ve yönetim ku-
rulu üyelerinin kanundan kaynaklanan 
yükümlülüklerini yerine getirmedi�i 
takdirde hukuki ve cezai sorumluluk-
lar�n�n da olaca��n� belirterek, “Cezai 
sorumluluklar�n�n önemli bir k�sm� ye-
nidir. Yasada adli para cezalar� mevcut 
olup, bu ceza olu�tu�u takdirde ki�inin 
siciline i�lenmesi bak�m�ndan önem 
arz etmektedir” dedi. 

Web sitesi kurmayana 6 
aya kadar hapis gelebilecek

 Bu kadar geni� olarak ele al�nan 
yeni yasa kapsam�nda, �irketlerde �ef-
fa� ��� sa�lamak amac�yla, kamuyu 
ayd�nlatma ve bilgilendirme yüküm-
lülü�üne dikkat çekiliyor. Kanunun 
yürürlü�e girmesinden itibaren 3 ay 
içinde internet sitesini olu�turmayan 
veya ‘bilgi toplumu’ hizmetlerine öz-
gülemeyen �irket yöneticilerine, 6 aya 
kadar hapis ve 300 güne kadar adli 
para cezas�na çarpt�r�laca�� bilgisini 
veren Ergökçen, “Küçük ölçekli i�let-
melere ise internet sitesi kurmalar� için 
1 y�l süre verilecek. Bunun yan� s�ra 
bir kereye mahsus bin TL ile 5 bin TL 
aras�nda websitesi kurulum maliyeti, 
daha sonras�nda ayl�k 100 TL ve 250 
TL aras�nda yenileme maliyeti olaca-
��n� dü�ünüyorum” dedi.

�lgili tüm sektör ve teknolojileri bir 
araya getirerek sinerji yaratmak 
amac�yla yola ç�kan Hannover 

Messe Fuar�, 4-8 Nisan 2011 tarihleri 
aras�nda her y�l oldu�u gibi bu y�l da 
Hannover’de düzenlenecek. Bu amaçla 
13 önde gelen fuar ayn� anda gerçek-
le�ecek ve endüstriyel de�er zincirinin 
tüm elemanlar� tamamlay�c� ve bütün-
le�ik bir �ekilde sergilenecek. Bu 13 fu-
ar�n içerikleri; endüstriyel otomasyon, 
güç aktar�m� ve kontrol, enerji, elektrik 
santrali ve teknolojileri, rüzgar üretim 
teknolojileri, komponentleri, servisleri, 
hibrit ve elektrik güç aktar�m� teknolo-

jileri, mobil enerji depolama, alternatif 
mobilite çözümleri, bütünle�ik proses 
ve IT çözümleri, s�k��t�r�lm�� hava ve 
vakum teknolojileri, endüstriyel te-
darik, elektrik motoru, transformatör 
ve jeneratör teknolojileri, yüzey i�le-
me teknolojileri, nanoteknoloji ve la-
zer mikro-malzeme i�leme, Ar-Ge ve 
teknoloji transferi olarak belirlendi. 
Fuarda ayr�ca, Avrupa ��letmeler A�� 
kapsam�nda Firma E�le�tirme Etkinli�i 
düzenlenecek. TTGV de bu etkinli�e 
“E� Düzenleyici” olarak kat�lacak. Et-
kinlik, fuar alan�n�n “Küresel �� & Pa-
zarlar” k�sm�nda gerçekle�ecek.

Ankaral� Sanayici ve �� Adamla-
r� Derne�i, Ankara’da e�itim-
lerini lisans ve yüksek lisans 

seviyesinde devam ettiren üniversite-
li genç giri�imcileri bir araya getir-
mek amac�yla “Genç ASAD”� kurdu. 
ASAD’tan yap�lan yaz�l� aç�klama-
da, derne�in Genç ASAD üyelerine, 
üniversite e�itimleri boyunca edin-
dikleri teorik bilgileri uygulayabile-
cekleri, uygulama sahalar�n� açmay� 
ve hedef göstermeyi kendine amaç 
edindi�i vurguland�. Ayr�ca ASAD, 
üyelerin ki�isel geli�imlerini takviye 
etmek amac�yla e�itim programlar�n� 
düzenleyecek. Aç�klamada, “Genç 
ASAD sadece müstakbel i�adamla-
r�n�n u�rak yeri de�il ayn� zamanda, 
bütün çal��ma alanlar�nda e�itim-
lerini sürdüren giri�imci üniversite 
ö�rencileri için de bir u�rak merke-
zi olmay� hede� emektedir” denildi. 
Dernek Ba�kan� �ahin Uluta� konuya 

ili�kin aç�klamas�nda “Ankaral� Sa-
nayici ve �� Adamlar� Derne�i bün-
yesinde Genç ASAD’� kurmu� bulun-
maktay�z. Genç ASAD, Ankara’da 
faaliyet gösteren genç i�adamlar�n� 
ve hâlihaz�rda Ankara’da üniversi-
tede e�itimlerini, lisans veya yüksek 
lisans seviyesinde sürdüren müstak-
bel i�adamlar�n� bir araya getirmeyi 
hede� emektedir. Bu amaç do�rultu-
sunda kurdu�umuz Genç ASAD tan�-
t�m kokteylini TRT ile ortak organize 
etti�imiz ‘Geçmi�le Gelece�in Bu-
lu�mas�’ ad�n� verdi�imiz bir prog-
ramla gerçekle�tirece�iz” dedi. Ulu-
ta� gelecek dönemde Genç ASAD’la 
mevcut genç i�adam� ve adaylar�n�n 
geli�en ve de�i�en dünya düzenine 
ayak uydurabilmeleri ad�na e�itim 
faaliyetlerini ortakla�a yürütecekleri-
ni bildirdi.

Hannover Messe Fuar� 4-8 Nisan’da “Genç Asad” kuruldu

Yeni Ticaret Kanunu yüksek maliyetler getirecek
Türkiye Kurumsal 

Yönetim Derne�i üyesi 
ve Kurumsal Yönetim 

Dan��man� Selda 
Ergökçen, Yeni Türk 
Ticaret Kanunu’nun, 

�irketlere milyon 
Euro’lar� bulan zorunlu 
maliyetler getirece�ini 

aç�klad�.

Her y�l oldu�u gibi 2011 y�l�nda da düzenlenecek 
olan Hannover Messe Fuar� 4-8 Nisan 2011 
tarihleri aras�nda Hannover’de düzenlenecek.

Ankaral� Sanayici ve �� Adamlar� Derne�i (ASAD), 
Ankara’da e�itimlerini lisans ve yüksek lisans 
seviyesinde devam ettiren üniversiteli genç giri�imcileri 
bir araya getirmek amac�yla “Genç ASAD”� kurdu.
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Ça��m�z�n en çok kullan�lan 
yönetim kavramlar�ndan biri 
“Planlama” biliyorsunuz. 

Ancak di�er kavramlarda oldu�u 
gibi bu kavram�n da içini bo�alt-
t�k asl�nda; gerçek ve do�ru bilgiye 
ula�madan sadece kanaatlerimizle 
plan sözcü�ünü e� tutuyoruz. Bu 
nokta ve tespitten hareketle ekono-
mimizin damar sistemi olarak faali-
yet gösteren KOB�lerimizin “çevik” 
yap�lar�n� “bilgiye dayal� öngörü” 
al��kanl���n� kazand�rarak destekle-
mek, bu damarlarda olacak her türlü 
t�kan�kl���n yaratabilece�i pek çok 
ekonomik ve sosyal komplikasyon-
lara kar�� korunmak zorunday�z.
 OST�M bu görü� paralelinde 
önemli bir ad�m atm�� durumda. 
Pilot uygulama halinde ba�lat�lan 
çal��ma ile “360 derece de�erlen-
dirme” olana�� sunan bir saha ça-
l��mas� yürütülüyor. Bu çal��mada 
giri�imcinin kendini de�erlendir-
di�i, alan uzmanlar�n�n i�letme 
hakk�nda ölçüm ve de�erlendirme 
yapt���, i�letmenin yerel-bölgesel-
ulusal-uluslar aras� eksende konu-
munun ölçüldü�ü ve tüm ç�kt�lar�n 
bir “reçete” olarak i�letmeye su-
nuldu�u a�amalar yürütülüyor. Bu 
çal��ma neden çok önemli; i�let-
meler ile ekonomik ortam aras�nda 
“gerçek ve somut veriler” �����nda 
bir konumlanma tespiti i�letmele-
rin kontrol edip yönetebilecekleri 
gelecek önceliklerini alg�lamalar�-
n� sa�l�yor. Bu yolla KOB� ‘ler için 
f�rsat ve risk ko�ullar� analizinin 
yap�larak, sürdürülebilir bir yap� 
içinde i�letmelerin risklerini yöne-
tebilecekleri “planlama”, “perfor-
mans” “bilgi üretimi ve yönetimi”  
alanlar�ndaki kurumsal geli�imine 
destek verilmesi sa�lan�yor. Ça-
l��mada bilgi ve bulgular �����nda 
i�letmelerin ; “stratejik yönetim”, 
”� nansman”, “teknoloji ve ino-
vasyon”, “sat�� ve pazarlama” ve 
“üretim yönetimi” temel alanla-
r�nda öncelikleri dikkate al�narak, 
“kapasite”, “verimlilik”, “karl�l�k” 
ve “sürdürülebilirlik”  eksenlerin-
de geli�im yol haritalar� olu�turu-
luyor. 
Çal��man�n ilk a�amas�n� takiben 
öncelikli olarak, Medikal, Savun-
ma Sanayi, Yenilenebilir Enerji ile 
�� ve �n�aat Makineleri kümeleri 
olmak üzere � rmalarda “kurumsal 
geli�im odakl�, sektörel kapasite 
artt�r�c�” örnek bir model geli�ti-
rilmesi hede� eniyor. KOB�ler için 
özel olarak tasarlanacak ve “�da-
ri”, “Mali” ve “Teknolojik” alanlar 

ba�ta olmak üzere kapasite art�r�m� 
ile i� kültürü ve verimlili�i geli�-
tirici bir uygulamay� destekleyecek 
olan modelin bölgesel, ulusal ve 
uzun vadede uluslar aras� uygula-
ma ölçütleri ile e�le�tirilmesi plan-
lan�yor.
 1.�ubat 2011 tarihinde ba�lat�lan 
çal��mada 15 Mart 2011 itibariyle 
110 � rman�n ziyareti gerçekle�-
tirilmi� durumda. Bu � rmalardan 
elde edilen bilgiler �����nda i�let-
melerin ara�t�rma kapsam�ndaki 
tüm � rmalar� ve yer ald�klar� küme 
� rmalar� gösterge ortalamalar� ba-
z�nda konumlar� hesaplanm�� ve de-
rinlemesine de�erlendirme kuruluna 
sunulmu� bulunuyor. Saha uzmanla-
r� ve dan��manlardan olu�an kurulun 
� rma yol haritalar�n� 2 Nisan 2011 
tarihli toplant�da tamamlamas� bek-
leniyor.
 Gerçek alan verileri ve i�letmele-
rin istekli kat�l�mlar� ile olu�an ça-
l��ma iklimi baz al�nd���nda; “somut 
saha bilgi ve bulgular�”n�n “bilimsel 
yöntemler”le kullan�ld��� bu uygula-
ma, yerel bazda i�letme özelinde; öl-
çek sorunu olmaks�z�n kullan�labilir 
bir “check-up” olarak  dikkat çeki-
yor. �leriki a�amalarda uygulaman�n 
yayg�nla�t�r�lmas� ile birlikte hem 
� rmalar�n kendi durumlar�n� örnek 
� rmalarla kar��la�t�rabilmelerinin, 
hem de co�ra� -sektörel pozisyon-
lar�n� bilerek gelecek planlama ve 
yönetme netli�i bulmalar�n�n ko-
layla�aca�� aç�k görünüyor. Ayr�ca 
çal��man�n ülkemizin en önemli so-
runlar�ndan biri olan bilgi kirlili�i 
ve paralelinde ya�ad���m�z “güncel 
envanter” eksikli�inin de ortadan 
kald�r�labilece�ine somut bir örnek 
olaca��n� söylemek iyimserlik olma-
yacakt�r. Eme�i, deste�i ve çabas� 
olan herkesi kutlamak gerek… 
Sa�l�kl� ve Mutlu Kal�n…

U�ur ERSOY, U�ur ERSOY, 
Sosyolog, Koordinatör Sosyolog, Koordinatör 
Dan��man - ODEMDan��man - ODEM

Sonuç raporu ve genel de�er-
lendirmeleri yak�nda tamam-
lanarak payla��lacak olan pro-

jenin saha çal��mas� k�sm�nda baz� 
kayda de�er gözlem ve tecrübeler 
ortaya ç�km��t�r.
Örne�in;
 160 soru içeren ve yakla��k 2 saat 
süren saha uygulamas� her �eyden 
önce birçok �irkete, bu süre zarf�nda 
�irketlerini 360 derece gözden geçir-
melerine, zihinlerinde uçu�an birçok 
� kir ve yakla��mlar�n� bir bütünlük 
içerisinde derleyip toparlamalar�na 
olanak vermi�tir. Çal��maya kat�-
lan üst düzey �irket temsilcilerinin 
bir k�sm�, bu uygulama sonucunda 
geni� bir perspektifte �irketin gidi-
�at�na kar��n genel bir “tarama ve 
fark�ndal�k” elde etmi�tir.
 �irketlerimizin büyük bir k�sm� 
önemli boyutta ve çe�itlilikte “üre-
tim yetkinli�ine” sahiptir. Üretim 
kapasitesi ve yetkinli�i, sanayile�-
me süreci için çok önemli bir alt-
yap�d�r. Türkiye’de ve OST�M’de 
son 15-20 y�lda bu alanda elde 
edilen ilerlemeler gurur verici 
boyutlara gelmi�tir. Ancak saha 
çal��mas�nda genel olarak �irket-
lerimizin küresel rekabetin çok 
gerekli k�ld��� “sat��, pazarlama, 

ticarile�me” gibi alanlarda henüz 
yeterli düzeye gelmedi�i tecrübe 
edilmi�tir.
 Ekonomik krizler, � nansal k�s�t-
lamalar, i�letme sermayesi yeter-
sizli�i ve günlük operasyonel s�-
k�nt�lar sonucunda; �irketlerimizin 
üst düzeyi, gelece�e dair yeterli 
haz�rl�k yapamamaktad�r. �irket-
lerin gelece�i, Türkiye’nin gele-
ce�ini belirlemektedir. Gelece�ini 
planlayamayan �irketler büyük 
riskler ve sürprizlerle kar�� kar��ya 
kalmaktad�r. Saha çal��mas�nda, 
birkaç öncü �irket d���nda, �ir-
ketlerin çok önemli bir k�sm�nda 
“stratejik planlar�n” hiçbir �ekilde 
yap�lamad��� tespit edilmi�tir.
 Sahada elde edilen bir ba�ka 
önemli gözlem ise iç ve d�� e�iti-
me, mentorlu�a ve geli�ime imkan 
sa�layacak içerik ve sistemlere ye-
terli kayna��n ayr�larak insan kay-
naklar�n� geli�tirecek uygun yat�-
r�mlar�n yap�lamamas�d�r. �nsan 
kaynaklar�n� daha etkin kullanabil-
menin bir ba�ka önemli aya�� ise 
“motivasyon tekniklerinin ve ens-
trümanlar�n�n” bütün çe�itlili�iyle 
ya�ama geçirilmesidir. Bunun da 
arzu edilen seviyede yap�lamad��� 
sahada gözlemlenmi�tir.

Saha Gözlemleri-Ufuk BATUM

Bilgiye Dayal� ��letme Yönetimi için somut bir çal��ma                                                             

Üniversiteliler At�l�m’da bulu�uyor

Organizasyon, Ankara 
Endüstri Mühendisleri 
Platformu taraf�ndan 
At�l�m Üniversitesi i�bir-
li�i ile 9-10 Nisan 2011 
tarihlerinde gerçekle�-
tirilecek. Organizasyon 
kapsam�nda giri�imcilik 
konusunda çe�itli panel-
ler ve söyle�iler yap�la-

cak, sürpriz konuklar ve 
konu�mac�lar yer alacak. 
Geleceklerini planlama 
süreçlerinde yepyeni 
ufuklar ve � kirlerle 
kar��la�ma imkân� bula-
bilecekleri etkinliklere 
tüm üniversite ö�rencileri 
kat�labilirler.

Tüm üniversite ö�rencileri giri�imcilik konusunda 
yap�lacak etkinlikte bir araya geliyor.


