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Bankac�l�k sektörünün verdi�i 
kredilerden yararlanan KOB� 
say�s� �ubat sonu itibariyle ge-

çen y�l�n ayn� ay�na göre yüzde 3.65 
oran�nda gerilerken, kulland�r�lan kre-
di miktar�nda yüzde 4.42 art�� ya�and�. 
Kriz döneminde özellikle kredi kullan-
ma imkan� daralan mikro i�letmelerin 
kulland��� kredi yüzde 6.59 oran�nda 
azal�rken, kredi kullanan mikro i�letme 
say�s� yüzde 5.5 azald�. 
 Bankac�l�k Düzenleme ve Denetle-
me Kurumu’nun (BDDK) aç�klad��� 
�ubat ay� �nteraktif Bülteni’ne göre 
ald��� kredi takibe dü�en KOB� say�s� 
yüzde 53.2 art��la 202 bin 288’e yük-
seldi. Bu �irketler içinde en büyük 
a��rl��� 170 bin 678 ile krediye ula�-
ma imkan� en az olan mikro i�letmeler 
olu�turdu. Kredisi takibe dü�en küçük 
ölçekli i�letme say�s�n�n 25 bin 961 
oldu�u �ubat ay�nda kredisi takibe 
dü�en orta büyüklükteki i�letmelerin 

say�s� ise 5 bin 659 olarak gerçekle�-
ti. KOB�’lerin genelinde takibe dü�en 
kredi oran� �ubat’ta geçen y�l�n ayn� 
ay�na göre yüzde 39.2 art�� gösterirken, 
mikro i�letmelerde takibe dü�en kredi 
tutar� yüzde 41.9, küçük i�letmelerde 
yüzde 32.5, orta büyüklükteki i�let-
melerde yüzde 41.3 olarak gerçekle�ti. 

Kredi kullanan KOB� 
say�s� yüzde 3.65 azald�

 2010 �ubat itibariyle kredi kullanan 
KOB� say�s� geçen y�l�n ayn� ay�na göre 
yüzde 3.65 azalarak 1 milyon 274 bin 
264’ten 1 milyon 227 bin 628’e 
indi. KOB�’lerin 
kulland��� kre-
di miktar� geçen 
y�l�n ayn� ay�na 
göre yüzde 4.42 artarak 
85 milyar 772 milyon 
TL’ye ula�t�. Geçen y�l �u-
bat sonu itibariyle 82 milyar 
139 milyon TL olarak gerçekle�mi�ti. 

Mikro i�letme kredileri
yüzde 7 geriledi

 
 �ubat ay� itibariyle mikro i�letme-
lere kulland�r�lan krediler geçen y�l�n 
ayn� ay�na göre yüzde 6.59 oran�nda 
gerileyerek 32 milyar 101 bin TL’den 
29 milyar 985 milyon TL’ye indi. An�-
lan dönemde kredi kullanan mikro i�-
letme say�s� yüzde 5.48 oran�nda aza-
l��la 1 milyon 55 bin 951’den 998 bin 
106 i�letmeye dü�tü. 

Küçük ve Orta Büyüklükteki ��let-
meler Derne�i (KOB�DER) Ba�-
kan� Nurettin Özgenç, üst üste 

ya�anan ekonomik sars�nt�lar ve iç tüke-
timdeki anormal boyuttaki daralmadan 
dolay� fazlas�yla etkilenen KOB�’lerin 
SGK primleri ile vergilerini ödeyemedi�i-
ni belirterek, yeniden borç yap�land�rmas� 
yap�larak bu soruna köklü çözüm bulun-
mas�n� istedi.
 KOB�DER Ba�kan� Nurettin Özgenç 
yapt��� yaz�l� aç�klamada, üst üste ya�a-
nan ekonomik sars�nt�lar sonucu olu�an 
s�k�nt�lardan dolay� en fazla etkilenen ke-
simin KOB�’ler oldu�unu belirterek, buna 
neden olan etkenlerin ba��nda 2001 krizi 
ve küresel mali kriz olmakla birlikte iç tü-
ketimdeki anormal boyuttaki daralman�n 
geldi�ini vurgulad�. KOB�’lerin fazlas�y-
la etkilendi�i bu süreçte SGK primleri ile 
vergilerini ödeyemediklerini kaydeden 
Özgenç, yeniden bir borç yap�land�rmas�-
na gidilerek bu soruna köklü çözüm bu-
lunmas�n� istedi.
 Vergisini düzenli bir �ekilde ödeyen i�-
letme sahiplerinin yap�lmas�n� önerdikleri 
borç yap�land�rmas�na kar�� ç�kmayacak-
lar�n� dü�ündüklerini ifade eden Özgenç, 
“Çünkü kriz bir afetti aynen sel, su bas-
k�n�, deprem, heyelan gibi esnaf sanatkâr 
ve KOB�’ler de ellerinde olmayan bu ne-
denlerden dolay� krizlere yakaland�lar. Ve 
kriz kimini az etkiledi kimini çok derinden 
etkiledi. Hatta ticari hayatlar�na son ve-
renler dahi oldu. Bundan ötürü devletinde 
biriken alacaklar�n� tahsil etme anlam�nda 
yap�lacak olan yeniden yap�lanmaya ço�u 
kimse kar�� olmayaca��n� dü�ünüyoruz” 
dedi. 
  Özgenç aç�klamas�n� �öyle sürdürdü: 
“Dolay�s�yla vergi, SGK primi, elekt-

rik, do�algaz vb. ödemeleri zaman�nda 
ödeyene de, elinde olmayan nedenlerden 
dolay� dü�mü� oldu�u zor durumdan do-
lay� devlete olan ödemelerini zaman�nda 
ödeyemeyip i�letmesini kapatmak duru-

munda kalan insanlar�m�za da haks�zl��a 
sebebiyet vermeden bir orta yol buluna-
rak bu elzem meseleye bir an önce çözüm 
bulunarak zor durumda kalm�� esnaf ve 
KOB�’lere el at�lmal�” 

 �ubat sonu itibariyle kredi kullanan KOB� say�s� geçen y�l�n ayn� ay�na göre yüzde 3.65 azal�rken, kulland�r�lan 
kredi miktar�nda yüzde 4.42 art�� ya�and�. Kriz döneminde özellikle kredi kullanma imkan� daralan mikro 
i�letmelerde hem kredi kullanan mü�teri say�s� hem de kulland�r�lan kredilerde daralma ya�and�.
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Faizler daha da 
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Kredisi takibe dü�en KOB� say�s� 200 bini a�t�

Özgenç: Kobi’lerin borçlar� yeniden yap�land�r�lmal�

Sizi dinliyoruz

Üretirken 
Tükenmemek �çin

g ç �

anan KOB� 
e 3.65 azald�

ariyle kredi kullanan 
y�l�n ayn� ay�na göre 

ak 1 milyon 274 bin 
227 bin 628’e 

arak 
ilyon 
n y�l �u-
82 milyar 

rak gerçekle�mi�ti.

gerileyerek 32 milyar 101 bin TL den
29 milyar 985 milyon TL’ye indi. An�-
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letme say�s� yüzde 5.48 oran�nda aza-
l��la 1 milyon 55 bin 951’den 998 bin
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MÜS�AD’�n yeni yönetimi görev da��l�m� yapt�

D�� Ticaretten Sorumlu Dev-
let Bakan� Zafer Ça�layan, 
Amerika k�tas� ve Sahra Alt� 

Afrika’s�ndaki ülkelerde görevli ti-
caret mü�avir ve ata�eleri ile Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birli�i (TOBB), 
Müstakil Sanayici ve ��adamlar� Der-
ne�i (MÜS�AD), Türkiye �hracatç�lar 
Meclisi (T�M), D�� �li�kiler Kurulu’nun 
(DE�K), Türkiye ��adamlar� ve Sanayi-
ciler Konfederasyonu’nun (TUSKON), 
temsilcileri bir araya geldi.
 Ça�layan, ihracat rakamlar�n�n y�l-
ba��ndan bu yana yakla��k olarak yüz-
de 22-23’lük bir art�� seyrine girdi�ini 
kaydetti. Mart ay� ihracat�n�n geçen 
y�l�n ayn� dönemine göre yüzde 34.34 
artt���n� hat�rlatan Ça�layan, “Hele bir 
özel sektörümüz var ki, ‘otomobil uçar 
gider’ diye bir �ark� vard� ya ayn� onun 

gibi gerçekten sektör uçmaya ba�lam��t�r. 
Zaten o ihracatta özellikle otomotiv sek-
törünün, tekstil konfeksiyon sektörünün, 
mobilya ve madencilik sektöründeki ihra-
cat rakamlar�n�n artm�� olmas� i�te bu gün 
aç�klanan sanayi üretim endeksinin de ar-
t���n� sa�l�yor. Bu daha fazla yat�r�m, daha 
fazla üretim daha fazla istihdam anlam�n� 
zaten ta��r” �eklinde konu�tu.
 Orta Vadeli Programda ihracat hede-
� nin 107 milyar dolar oldu�unu, T�M’in 
ise ihracat hede� nin 111 milyar dolar 
olarak belirledi�ini ifade eden Ça�layan, 
“Ba�kan yak���r m�? 115 milyar dolara he-
de� enmemiz laz�m dedim. Biraz çekingen 
davrand� biraz ‘efendim olur mu? Olmaz 
m�’ dedi. Ama bizde onun sözünü ald�k. 
Bizde ‘T�M olarak 115 milyar dolarl�k 
ihracat hede� ni yakalayaca��z’ dedi” diye 
konu�tu. 

Çankaya Üniversitesi ile Milli Pro-
düktivite Merkezi (MPM) aras�n-
da i�birli�i protokolü imzaland�. 

Ostim’de kurulan �� ve �n�aat Makineleri 
Kümelenmesi (���M) faaliyetleri 
kapsam�ndaki i�birli�i proto-
kolüne Çankaya Üniversitesi 
ad�na Rektör  Prof. Dr. Ziya 
Burhanettin Güvenç ve MPM 
ad�na Yönetim Kurulu Ba�ka-
n� Mustafa Deryal imza att�.
 Ö�renci ve ö�retim üyelerin 
de kat�ld��� törende konu�an Çankaya 
Üniversite Rektörü Prof. Güvenç, kurum-
lar ve sektörler aras� i�birli�inin önemine 
de�indi. ���M Kümesi hakk�nda bilgi ve-
ren Güvenç, “Bu kümeyi günün yüksek 
teknolojisine sahip, katma de�eri yüksek 
ticari ürünler üretebilen ve dünya ile daha 
kolay rekabet edebilen bir kümeye dönü�-

türmek istiyoruz” diye konu�tu.
 Özellikle nanoteknolojinin üretim tek-
nolojisi olarak yayg�nla�t���n�, birçok ülke-
nin bu teknolojiyi yo�un olarak kullanmaya 
ba�lad���n� anlatan Güvenç , “Bu tekno-

lojiye sahip ülkelerin önünde sadece 
insan hayali ile s�n�rl� f�rsatlar vard�r. 
Geri kalm�� ülkelerin potansiyel 
risk ve tehditlerin de kötü niyet-
lilerin hayal gücü ile s�n�rl� ol-
du�unu ak�ldan ç�karmamal�y�z” 

dedi. Güvenç konu�mas�n�, “ak�l ve 
bilimi rehber alan toplumlar i�birli�ini 

çok rahat yaparlar, i�birli�i yapamayanlar 
geri kalm��l��a mahkumdurlar” diyerek 
bitirdi. 
 Güvenç, bu üretime dayal� kimya, yap�, 
tüketici ürünleri, enerji, makine mühen-
disli�i, çevre, sa�l�k, bili�im ve haberle�-
me, ula��m gibi alanlarda uyguland���n�, 
bu alanlara ba�l� olarak nano malzeme, 

nano-optik, nano-elektronik, nano biyo-
teknoloji, nano-gereçler, nano elektronik 
ürün sistemleri gibi teknolojiler olu�tu�u-
nu söyledi.
 MPM Ba�kan� Mustafa Deryal de 
MPM’nin çal��malar� ile üretimde ve-
rimlilik kavram�n�n önemine de�inen bir 
konu�ma yapt�. Deryal, verimlilik haf-
tas�nda Çankaya Üniversitesi ile birlikte 
Türkiye’deki çe�itli üniversitelerle benzer 
anla�malar yapt�klar�n� ifade etti.
 Protokol, “MPM ve ÇA ÜN’in ba�ta 
Ankara’da bulunanlar olmak üzere, yerli 
sanayinin rekabet gücünü ve verimlili�ini 
art�rarak geli�imlerine katk�da bulunmay� 
amaçlayan i�birli�i çal��malar� kapsam�n-
da, dan��manl�k, e�itim, ara�t�rma, ortak 
proje haz�rlama ve yürütme, bilgi payla��-
m�, vb. alanlarda yap�lacak i�birliklerini” 
kaps�yor. 

MÜS�AD’dan yap�lan aç�k-
lamaya göre, geçti�imiz y�l 
Yönetim Kurulu’nda yer alan 

Genel Ba�kan Yard�mc�lar� Hasan Bü-
yükdede, Sad�k Ayhan Saruhan, Ali Gür 
ile Yönetim Kurulu Üyeleri Kenan Ata-
lay, Dursun Topçu ve Mehmet Akif Öz-
yurt görev sürelerinin dolmas�ndan do-

lay� yönetim kurulundan ayr�ld�. Ayr�lan 
isimlerinin yerine, Ergun Kont, Naz�m 
Özdemir, Necmettin Öztürk, Mehmet 
Yalç�nta�, Selahattin Esim ve Seyyid 
Mahmut Nebati Yönetim Kurulu üyesi 
olarak seçildi.
 19. Ola�an Genel Kurul Toplant�s� 
sonras� MÜS�AD’�n yeni yönetim kuru-

lu ve  görev da��l�m� �u �ekilde olu�tu:   
Ömer Cihad Vardan (Genel Ba�kan), 
Mehmet Nuri Göreno�lu (Kurumsal 
ve Bas�nla �li�kilerden Sorumlu Genel 
Ba�kan Yard�mc�s�), Nail Olpak (Sektör 
Kurullar�, Bilim Teknoloji ve Personel-
den Sorumlu Genel Ba�kan Yard�mc�s�), 
Mehmet Develio�lu (Ara�t�rmalar ve 
E�itimden Sorumlu Genel Ba�kan Yar-
d�mc�s�), Murat Kals�n (D�� �li�kilerden 
Sorumlu Genel Ba�kan Yard�mc�s�), Ali 
Reis Topçu (Te�kilat ve Mali ��lerden 
Sorumlu Genel Ba�kan Yard�mc�s�), 
Can Tülümen (D�� �li�kiler Komisyonu 
Ba�kan�), Adnan Bostan (D�� �li�kiler 
Komisyonu Ba�kan Yard�mc�s�),  Meh-
met Zeki Kald�r�m (Te�kilatlanma Ko-
misyonu Ba�kan�), Seyyit Mahmut Ne-

bati (Te�kilatlanma Komisyonu Ba�kan 
Yard�mc�s�), Kemal Yamankaradeniz 
(Bas�n Komisyonu Ba�kan�), Hikmet 
Köse (Sektör Kurullar� Komisyonu Ba�-
kan�), Necmettin Öztürk (Sektör Kurul-
lar� Komisyonu Ba�kan Yard�mc�s�), 
Abdurrahman Kaan (Mali ��ler Komis-
yonu Ba�kan�), Selahattin Esim (Ara�-
t�rmalar ve Yay�n Komisyonu Ba�ka-
n�), Mehmet Yalç�nta� (Ara�t�rmalar ve 
Yay�n Komisyonu Ba�kan Yard�mc�s�), 
Eyüp Akbal (Kurumsal �li�kiler Komis-
yonu Ba�kan�), Ergun Kont (Kurumsal 
�li�kiler Komisyonu Ba�kan Yard�mc�-
s�), Naz�m Özdemir (Bilim ve Teknoloji 
Komisyonu Ba�kan�) ve Kerim Alt�nta� 
(E�itim Komisyonu Ba�kan�).

Özel sektör ‘otomobil uçar gider �ark�s�’ gibi

Çankaya Üniversitesi MPM i�birli�i

D�� Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan� Zafer Ça�layan, ihracat�n her geçen gün artt���n� vurgulayarak, “Hele bir özel 
sektörümüz var ki, ‘otomobil uçar gider’ diye bir �ark� vard� ya ayn� onun gibi. Gerçekten sektör uçmaya ba�lad�” dedi.

Müstakil Sanayici ve ��adamlar� Derne�i’nin(MÜS�AD) 
2010–2011 döneminde faaliyet gösterecek 
Yönetim Kurulu görev da��l�m� yap�ld�. 
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T�SK, ekonomin toparlan-
mak için çaba gösterdi-
�ini ancak, bu çaban�n 

iç ve d�� dinamiklerce yeterince 
desteklenmedi�i için istikrarl� 
bir düzeye ta��namad���n� ifade 
ederek, toparlanman�n h�zlanma-
s� için tak�m oyunu gerekti�ine 
dikkat çekti.
 T�SK, Mart Ay� Ekonomi 
Bülteni’ni yay�mlad�. Bültende, 
ekonomide toparlanma için çaba 
gösterildi�i ifade edilerek, bu ça-
ban�n iç ve d�� dinamiklerle des-
teklenmemesi nedeniyle istikrar-
l� düzene ta��namad��� belirtildi. 
Üretim ve Sipari� Endeksindeki 
olumlu gidi�in istihdama yan-

s�mad��� vurgulanan bültende, 
�öyle denildi:
 “Üç Ayl�k Sanayi �stihdam 
Endeksi 2009 y�l�n�n son çey-
re�inde bir önceki y�l�n ayn� 
dönemine göre yüzde 6.8, bir 
önceki döneme göre ise 
yüzde 0.1 dü�mü� ve 
endeks 96.3 düzeyinde 
kald�. Mart ay�nda da ka-
pasite kullan�m oran� yüz-
de 67.9 düzeyinde kald�. 
Bu oran Türkiye’deki her 
üç tezgahtan birinin bo� ol-
du�unu göstermektedir. Ka-
pasite kullan�m oran�ndaki 
istikrars�zl�k toplam talep-
teki istikrars�zl�ktan kay-

naklanmaktad�r. Toplam 
talepte istikrar� yaka-

lamak, krizi prog-
raml� ve kat�l�mc� 
bir yakla��mla ele 

almay� gerektir-
mektedir.” 

Devlet Bakan� Zafer Ça�layan, 
Irak ile Türkiye aras�nda Ser-
best Bölge kurma çal��ma-

lar�n�n h�zla devam etti�ini kaydetti. 
Ça�layan, Kuzey Irak Yerel Yönetimi 
Sanayi ve Ticaret Bakan� Sinan Çelebi 
ile bir araya geldi.  
 Türkiye ile Irak aras�ndaki ortak 
s�n�rda serbest bölge kurma çal��-
malar�n�n h�zla devam etti�ini ifade 
eden Ça�layan, bu çerçevede bir çok 
alanda ortak yat�r�mlar yap�laca��n� 
ve ihracat�n 3’üncü ülkeler nezdinde 
çok daha fazla artaca��n� kaydetti. 48 
mutabakat zapt� içinde yer alan bir di-
�er konunun yeni gümrük kap�lar�n�n 

aç�lmas� oldu�unu belirten Ça�layan, 
“Ovaköy öncelik olmak üzere sonra 
�inova’da yeni gümrük kap�lar� aç�l-
mas� konusu gündemdedir” dedi.
 Ça�layan, di�er taraftan Erbil’de 
OSB yap�lmas� konusunda görü� 
al��veri�inde bulunduklar�n� belirtti. 
Ça�layan Türk ürünlerinin Irak’ta çok 
fazla yer ald���n�n söyleyerek, Kuzey 
Irak’ta bulunan yabanc� �irketler ara-
s�nda Türk �irketlerinin oran�n�n yüz-
de 65 oldu�unu ve bu oran�n yüzde 
85-95 seviyesine getirmeye çal��a-
caklar�n� kaydetti.
 Irak’�n siyasi geli�melerin yan� s�ra 
ekonomik ili�kilerinde son derece 

önemli oldu�unu söyleyen Ça�layan, 
“Krize ra�men ihracat�m�z�n yüzde 
30’un üzerinde art���, 5.1 milyar dolar 
ihracat yapt���m�z ve 6 milyar dolar� 
a�an bir d�� ticaret hacminin oldu�u 
bir ülke. 2013 y�l�na kadar aram�zdaki 
ticaret hacminin 20 milyar dolara ç�-
kartaca��z. Bu bizim için bir hedeftir” 
diye konu�tu. Özellikle müteahhitlik 
sektöründe geli�tirilen ticari ili�ki-
lerin son derece önemli oldu�unu 
vurgulayan Ça�layan, “�u ana kadar 
Türk müteahhitlerin Irak’ta 8 milyar 
dolara yak�n alt ve üst yap� yat�r�mlar� 
yapt�. Bunlar�n daha fazla art�r�laca�� 
bir dönemle kar�� kar��yay�z” dedi.  
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Ülkemizde kriz söyleminin azalmas�na, kimi 
makro göstergelerde iyile�me belirtileri 
oldu�u vurgulanmas�na kar��n ‘sorunlar�n 

anas�’ olarak görülen i�sizlik oran� yüzde 14,5’lara 
dayanm�� gözüküyor. 

Bölgemizdeki gözlemlerimize göre KOB�’ler kötü 
ko�ullara direnme geleneklerini sürdürüyor. Yani 
son ana kadar i�çileri yanlar�nda tutuyorlar. �� ol-
masa bile maa�lar�n� veriyorlar. Çünkü KOB�’lerde 
i�çi aile ferdi gibidir. Onun üzülmesi istenmez. 
Fakat her üç tezgâhtan biri bo� kal�nca onlar�n da 
i�çi ç�karmaktan ba�ka çareleri kalm�yor. Birik-
mi� vergi borçlar� ve istihdama yönelik ferahlat�c� 
önlemlerin al�namam�� olmas� yeni istihdam� ise 
tümüyle hayal haline getiriyor. 

Nitekim bunun somut tespiti TOBB’un anketinde 
ortaya ç�kt�:

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�i ba�kanlar ku-
rulu isti�are toplant�s� yap�ld�. Burada bir de anket 
düzenlendi. “Mevcut �artlar alt�nda, bölgenizde üye “Mevcut �artlar alt�nda, bölgenizde üye 
say�n�z kadar istihdam art���n� sa�layabilir misiniz”say�n�z kadar istihdam art���n� sa�layabilir misiniz” 
sorusuna oda ve borsa ba�kanlar�n�n yüzde 96’s� 
‘hay�r’‘hay�r’ yan�t� verdi. Ankete kat�lanlar�n yüzde 57’si 
‘kriz döneminde i�çi ç�karmak durumunda kald�n�z 
m�’ sorusuna ‘evet’‘evet’ derken, yüzde 43’ü ‘hay�r’ 
dedi. ‘Yeni alaca��n�z i�çilere sizin istekleriniz ‘Yeni alaca��n�z i�çilere sizin istekleriniz 
do�rultusunda kaliteli mesleki e�itim verilirse ilave do�rultusunda kaliteli mesleki e�itim verilirse ilave 
istihdam sa�lamay� dü�ünür müsünüz’istihdam sa�lamay� dü�ünür müsünüz’ sorusuna ise 
yüzde 80, ‘evet’‘evet’ yan�t�n� verdi. ‘Kay�td��� istihdam� ‘Kay�td��� istihdam� 
önlemek için hangisi en etkili yoldur’ sorusuna ise önlemek için hangisi en etkili yoldur’ sorusuna ise 
yüzde 82 ile ‘istihdam üzerindeki mali yüklerin yüzde 82 ile ‘istihdam üzerindeki mali yüklerin 
azalt�lmas�’azalt�lmas�’ yan�t� verildi. (16 Nisan 2010 Hürriyet)

Volkan�n külleriVolkan�n külleri…

�zlanda’da patlayan Eyfyallayöküll Yanarda��n�n 
püskürttü�ü küller nedeniyle Avrupa genelindeki 
uçu�lar iptal edildi. Uzmanlar kül tehlikesinin bizim 
de kap�m�z� her an çalabilece�ini söylüyor. Yolda 
kalan bir yolcu “Dua edece�iz. Yapacak bir �ey 
yok. Bu bir do�a olay�” diyordu. 

Do�a olaylar� kar��s�nda gerçekten de duan�n 
d���nda yapacaklar�n�z s�n�rl�d�r. 

Toplumsal, siyasal, ekonomik, politik sorunlar kar-
��s�nda ise bulundu�u konuma göre insan�n üstün-
lük kullanmas� daha kolayd�r. Ekonomide, e�itimde, 
hukukta, i�yeri ya da ülke yönetiminde, ticarette, 
yeni kararlar alabilir; kararlar�n�z� de�i�tirebilir, ba�-
kalar� ile i�birli�i yapabilir, çözümler üretebilirsiniz. 
Dolay�s� ile olaylar�n ak���na yön verebilir, sorunlara 
müdahale edebilirsiniz.

Ama bu sorunlar� zaman�nda görmek, hissetmek 
ko�ulu ile. Yoksa toplumsal, ekonomik, siyasi ya 
da yönetimsel sorunlar da volkanik karakter kaza-
nabilir ve bir gün yanarda� gibi önüne geçilmesi 
mümkün olmayan; sonuçlar�n� kontrol edemedi�i-
niz patlamalara dönü�ebilir. Ate�i, külü, partikülü 
da��labilir. Bu da��lma alan� yönetti�iniz ülkenin, 
firman�z�n, kurumunuzun, ailenizin üzeri olabilir. 

O zaman da yine ‘dua etmekten’ ba�ka çareniz 
kalmayabilir.  

Son söz:Son söz:

Sorunlar� çözme evresi volkanik boyutlara gelme-Sorunlar� çözme evresi volkanik boyutlara gelme-
den önceki evrelerdir. den önceki evrelerdir. 

Editörden

Yanarda��n 
külleri ve 
sorunlar�n 
çözülme 
evresi...

Kemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com

.tr

Ba�kentin giri�imciye ihtiyac� var
 Türkiye Genç �� Adamlar� Derne�i(TÜG�AD) Ankara �ube Ba�kan� 

Sefa Çol, “E�er Ankara zenginle�ecekse, müreffeh bir kent olacaksa, 
giri�imci say�s�n� mutlaka art�rmak zorunda” dedi.

“Türkiye’de her üç tezgâhtan biri bo�”

Çol yapt��� aç�klama-
da, kamu-özel sektör-
üniversite i�birli�ine i�aret 

ederek,”Gelecekte Türkiye zengin 
olacaksa, bunu mutlaka yerine ge-
tirmek zorundad�r. Türkiye’nin önü-
nü açacak yerlerden biri de budur” 
diye konu�tu. Bilgiye özgür dü�ün-
ce ile ula��labilece�ini vurgulayan 
Çol, “Üniversitelerdeki kürsülerin 

hür olmas� gerekir. Bu kürsüler hür 
olmadan bilgi üretemeyiz. ��in s�rr� 
burada” dedi.
 Dünyada s�n�rlar�n kalkt���na ve 
hede� n dünya ile yar��mak olmas� 
gerekti�ine i�aret eden Çol, bunun 
yolunun da Türkiye’de giri�imci 
say�s�n�n artmas�na ba�l� oldu�u-
nu kaydetti. Çol gençler aras�nda 
ne kadar giri�imci ç�karsa ülkenin 

o kadar müreffeh olaca��na i�aret 
ederek, “Yoksa bugün resmi ola-
rak 5 milyon 200 bin i�sizimiz var. 
Bunu a�a��ya çekmemiz için de gi-
ri�imci say�m�z� art�rmam�z gereki-
yor” �eklinde konu�tu.
 Özellikle üniversitede okuyan 
gençlerin de�i�imin öncüsü olmak 
zorunda oldu�unu aktaran Çol, �öy-
le devam etti:
 “Türkiye’de giri�imcilik eksik. 
Resmi rakamlara göre Türkiye’de 
5.2 milyon ki�inin i�siz bulunuyor. 
Bunlara i� verebilmenin tek çaresi 
giri�imci say�s�n� art�rmaktan ge-
çiyor.�imdi bütün kurum ve kuru-
lu�lar�yla yeniden dizayn etmemiz 
laz�m. 5 milyon 200 bin insan i�siz-
ken ara elemana ihtiyaç var. E�er 
ülkemizin daha zengin olmas�n� 
istiyorsak iki ana ç�pa var; güçlü 
ekonomi ve kaliteli demokrasi. Bu 
ikisi birbirinden ayr�lmaz bir bütün-
dür. Kay�t d��� ekonomiyi bitirmek 
durumunday�z.”

“Serbest bölge çal��malar� h�zla devam ediyor”
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�novasyonla rekabet et; daha fazla kâr et

“Kamuda 400 bin istihdam aç��� var”

Seminer çe�itli sektörlerde faaliyet 
gösteren Türk Sanayici ve ��a-
damlar�n� bir araya getirdi. Adres 

Patent tescilli markas� olan Patent Fab-
rikas� ile günümüz rekabet ko�ullar�nda 
fark yaratacak yenilikçi ürünler üretmek 
ve üreticilerin bu ürünler ile piyasada 
sa�layaca�� avantajlar sayesinde daha 
fazla kar edecekleri bir metodoloji hak-
k�nda bilgi verildi.
  Patent Fabrikas� e�itim seminerin-
de  “Patentle Tüketici Trendi Belirle-
me”; “Yarat�c� Dü�ünce Teknikleri”; 
”��çi Bulu�lar� ve Patent Haklar�n�n 
Hukuki Yönleri”; “Kar Artt�rma 
Yöntemleri” ve “Hibe Kaynaklar� ve 

Kapsamlar�” Konu ba�l�klar� gündeme 
damgas�n� vurdu. 
Adres Patent Genel Müdürü Av. Ali Ça-
vu�o�lu yapt��� aç�klamada; “ Serbest 
piyasa ko�ullar�nda rekabet her geçen 
gün zorla��yor. Özellikle üretici � rmalar 
zaman� verimli kullanarak ve kaliteyi 
ucuza üreterek yat�r�mlar�na yön verme 
dönemini yava� yava� geride b�rakmaya 
ba�lad�lar. Çünkü rekabetin ve ucuzcu-
lu�un sonu yok. Durum böyle olunca 
rekabet ortam�ndan uzakla�mak için 
yaln�zla�mak, farkl�la�mak gereksinimi 
ön plana ç�k�yor. 
 Günümüzde birçok � rma bu noktada 
dü�ünce bak�m�ndan ortak bir paydada 

bulu�uyor. Fakat üretim maliyetlerinin 
ve süreçlerinin uzunlu�u � rmalar� zorla-
sa dahi bu noktada gidi�ata dur deyip de-
�i�imi farkl�la�may� yenili�i kabul eden 
ön plana ç�kmay� gerçekten isteyen ve 
bu yolda çaba sarf edenler ba�ar�y� elde 
ediyor. 
 Birçok � rma yenili�in, de�i�imin 
avantajlar�n� bilse de bunun için gerekli 
maddi, manevi yat�r�mlar� ara�t�rma ve 
geli�tirme konusundaki bütçelendirmeyi 
yapmak konusunda hep ürkek davran-
maktad�r. Sebebi ise Ar-Ge uygulama-
lar� için yayg�nla�m�� ve çok iyi bilinen 
sistemlerin olmamas�d�r.”, ifadelerini 
kulland�.

Türk Büro-Sen Genel Ba�kan� 
Fahrettin Yoku�, kamuda 400 
bin istihdam aç���n�n bulun-

du�unu kaydederek, istihdam çe�it-
lemesine gidilerek kölelik ve sömürü 
düzenine geçildi�ini ileri sürdü. Yo-
ku�, kamu kurumlar�nda köle gibi 
çal��t�r�lan ve eme�i çal�nan 300 bin 
ta�eron � rma eleman�n�n bulundu-
�unu ifade ederek, 400 bin istihdam 
aç���n�n kapat�larak, istihdam sa�lan-
mas�n� istedi.

Yoku� yapt��� yaz�l� aç�klamada, 
“Kamuda bugün itibariyle 400 bine 
yak�n istihdam aç��� bulunmaktad�r. 
Bu aç���n kapat�larak, hem istihdam 
yarat�lmas� hem de vatanda�lar�m�-
z�n kamudan daha nitellikli hizmet 
almas� sa�lanmal�d�r. Bu gün itiba-
riyle, sa�l�ktan e�itime; adaletten ma-
liyeye kadar pek çok kamu kurum ve 
kurulu�unda istihdam eksikli�i mev-
cuttur.”

 “�novasyonla rekabet et; daha fazla kar et” slogan� ile yola ç�kan Patent Fabrikas�’nca; Adres Patent 
Dan��manl�k Ltd. �ti. i�birli�i ile düzenlenen e�itim semineri �stanbul’da gerçekle�tirildi. 

A�ao�lu �irketler Grubu’ndan ko-
nuya ili�kin yap�lan aç�klamada, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-

l��� taraf�ndan kabulü yap�larak üretime 
ba�layan 33 MW kapasiteli Mersin Rüzgar 
Enerjisi Santrali’nin, toplam 90 Milyon 
Türk Liras� yat�r�m maliyetiyle, sekiz ay 
gibi k�sa bir sürede tamamlanarak hizmete 
girdi�i belirtildi. Santralin y�lda asgari 120 
milyon kWh enerji üreterek 12 bin konutun 
elektrik ihtiyac�n� kar��lamas�n�n beklen-
di�i aç�klamada kaydedildi. Aç�klamada, 
gelecek üç y�ll�k dönemde enerji yat�r�m-
lar�n� büyütmeyi planlayan A�ao�lu Enerji 
Grubu’nun, toplam 1000 MW’l�k portföy 

olu�turarak enerjiye yakla��k 2 milyar do-
larl�k yat�r�m yapma hede� nde oldu�u 
belirtilerek, devreye giren Mersin Rüzgar 
Enerjisi Santrali’ni, in�aat�na ba�lanan 93 
MW’l�k Band�rma �ah RES ve 14 MW’l�k 
Seferihisar Rüzgar Enerjisi Santrallerinin 
izleyece�i bildirildi.
 Santralin devreye girmesi dolay�s�yla 
bir de�erlendirme yapan A�ao�lu Enerji 
Grubu Ba�kan� Murat Onuk, santrali türbin 
sözle�mesini müteakip tam 8 ay gibi rekor 
bir sürede devreye alarak A�ao�lu �irket-
ler Grubu’nun in�aat sektöründeki yüksek 
performans�n� yakalamay� ba�ard�klar�n� 
söyledi. 

A�ao�ulu enerji grubunun ilk rüzgâr santrali aç�ld�
 A�ao�lu Enerji Grubu’nun 5 Temmuz 2007’de üretim lisans�n� 

ald��� Mersin’in Mut �lçesi yak�nlar�nda yer alan 33 MW’l�k Mersin 
Rüzgar Enerjisi Santrali’nin  enerji sat���na resmen ba�lad�.
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At�l�m Üniversitesi Metal �e-
killendirme Mükemmeliyet 
Merkezi Devlet Bakan� Cev-

det Y�lmaz’�n da kat�l�m� ile aç�ld�. 

Türkiye’de ilk ve tek olma özelli�i ta-
��yan, Türk sanayisini bir alanda daha 
yurtd���na ba��ml� olmaktan kurtaracak 
olan At�l�m Üniversitesi Metal �ekillen-

dirme Mükemmeliyet Merkezi 9 Nisan 
2010 tarihinde hizmete girdi.
 Törenin aç�l�� konu�mas�n� yapan 
At�l�m Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Abdurrahim Özgeno�lu, Merkezin aç�-
l���ndan duydu�u memnuniyeti dile 
getirerek, bir ilk olmas� sebebiyle Türk 
Metal Sanayi’ne ve bu alandaki Ar-Ge 
çal��malar�na büyük katk� sa�layacak 
olan Mükemmeliyet Merkezi’ne eme-
�i geçen herkese te�ekkür etti. At�l�m 
Üniversite’sinin temel misyonunu” 
Ara�t�rma Üniversitesi Olmak” olarak 
belirledi�inin alt�n� çizen Özgeno�lu, 
Merkez’in Üniversite Sanayi i�birli�i-
ni sa�layaca��n� ve sektörlerin ihtiyac� 
olan Ar-Ge deste�ini verece�ini belirtti.  
  Devlet Bakan� Cevdet Y�lmaz ise 
yapt��� konu�mada Metal �ekillendirme 
Mükemmeliyet Merkezi’nin sanayinin 

bilgiye ve yenili�e dayal� rekabet gücü 
yüksek bir sektör haline gelmesinde 
çok önemli katk�lar sa�layaca��n� ifade 
etti. Ar-Ge faaliyetlerinin önemine dik-
kat çeken Bakan Y�lmaz, Türkiye’nin 
en önemli eksikli�i olan bu alanda 
Merkez’in büyük katk�lar sa�layaca��n� 
belirtti.
 Konu�malar�n ard�ndan Merkez Ba�-
kan� Prof. Dr. Erman Tekkaya Mükem-
meliyet Merkezi’nin içeri�i, çal��ma 
alanlar� ve teçhizatlar� konusunda bir 
sunum gerçekle�tirdi. 
 Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Özge-
no�lu taraf�ndan Merkez Yönetim Ku-
rulu Üyeleri’ne te�ekkür plaketlerinin 
verilmesinin ard�ndan Merkez Gezisi 
gerçekle�tirildi.  Tören verilen kokteylin 
ard�ndan sona erdi.

MAN Kamyon ve Otobüs Ti-
caret A.�. Yürütme Kurulu 
Ba�kan� K. Tuncay Bekiro�-

lu, y�lsonuna kadar bin otobüs üretmeyi 
hede� ediklerini kaydetti. 
 MAN Türkiye A.�. taraf�ndan MNPS 
kapsam�nda yap�lan de�erlendirme-
de “�htiyaca Göre Ak��” ve “Yapt���m 
Do�ru” dallar�nda ba�ar� gösteren fab-
rika çal��anlar�na MAN’�n Akyurt’taki 
üretim tesisinde düzenlenen bir törenle 
ödül verildi. 
 MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.�. Yürütme Kurulu Ba�kan� K. Tun-
cay Bekiro�lu, ödül töreninden sonra 

gazetecilerin sorular�n� yan�tlad�. Beki-
ro�lu, günde 12 otobüs ürettiklerini ifa-
de ederek, kriz nedeniyle üretim say�la-
r�n�n biraz dü�tü�ünü bu y�l bin otobüs 
üretmeyi planlad�klar�n� kaydetti.
 Yavuz, MAN’�n üniversite-sanayi 
i�birli�ine büyük önem verdi�ini ifa-
de ederek, bu ba�lanmada MAN 
Türkiye’nin Sistem Geli�tirme Projele-
rini hayata geçirdi�ini sözlerine ekledi. 
Yavuz, MAN Türkiye’nin, bu projeler 
sayesinde yeni yap�lanacak olan organi-
zasyonlara altyap� olu�turacak “Proses 
Planlama”, “Standartla�t�rma” ve “Ka-
pasite Planlama” yöntemlerinin gerçek-

le�tirilmesine katk� sa�lad���n� belirtti. 
Yavuz, bu projenin MNPS uygulamala-
r� ile birlikte üretimde kaliteli i�in do�ru 
zamanda yap�lmas�n� destekleyee�ini ve 
ayn� zamanda üniversitelerden mezun 
olacak olan proje tak�m�na üretim ve 
proses tecrübesi de kazand�raca��n� kay-
detti. yavuz proje tak�m�nda ortak çal�-
�an Bilkent, Ba�kent, Gazi, Çahkaya, 
ODTÜ ve TOBB üniversitelerinin en-
düstri mühendisli�i bölümlerinin 4’üncü 
s�n�� ar�ndan 34 ö�rencinin yer ald���n� 
sözlerine ekledi.

Metal �ekillendirme Mükemmeliyet Merkezi aç�ld� 

MAN, y�lsonuna kadar bin otobüs üretecek

 Türk sanayisini bir alanda daha yurtd���na ba��ml� olmaktan kurtaracak olan At�l�m 
Üniversitesi Metal �ekillendirme Mükemmeliyet Merkezi 9 Nisan 2010 tarihinde hizmete girdi.

 MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.�. Yürütme Kurulu Ba�kan� K. Tuncay 
Bekiro�lu, y�lsonuna kadar bin otobüs üretmeyi hede� ediklerini kaydetti. 

Temel Fotovoltaik Güç Sistemle-
ri E�itimi, Ostim Yenilenebilir 
Enerji ve Çevre Teknolojileri 

Kümelenmesi ve Ulusal Fotovoltaik 
Platformu i� birli�i ile Ostim Yönetim 
binas� seminer salonunda yap�ld�.
  E�itime kümede bulunan Ostimli 
sanayicilerin yan� s�ra, Ankara, �stanbul, 
Bursa, K�r�ehir’den kat�lan sanayiciler, 
Elektrik ��leri Etüt �daresi personeli, 
Devlet Meteoroloji ��leri Genel Mü-
dürlü�ü personeli, �MKB Turgut Özal 

Endüstri Meslek Lisesi ö�retmenleri, 
Belediyeler Birli�i A.� temsilcileri, Os-
tim OSB personelinden olu�an 35 ki�ilik 
grupla e�itimin ilk bölümünü bitirmi� 
oldular.
 2 gün süren e�itimlerin ilk günü teorik 
bilgilendirme, ikinci gününde ise uygula-
ma yap�ld�. E�itim Ege Üniversitesi güne� 
enerjisi enstitüsü ö�retim üyeleri taraf�ndan 
verildi. Kümelenme çal��mas� kapsam�nda 
devam eden ve Temel Güne� E�itiminin 
may�s ay�nda tekrarlanmas�na karar verildi.

Kurs �çeri�i:
•FV teknolojisine giri�
•Tipik FV sistemleri ve uygulamalar�
•FV pazar�ndaki son geli�meler ve gele-
ce�e bak��
•Mevcut enerji politikalar� ve FV için 
mali destek düzenlemeleri
•FV yat�r�mlar�: Ekonomik de�erlendir-
me ve � nansman
•Yasa, yönetmelik ve idari çerçeveler

•Pazar analizi ve sat�� stratejilerinin ge-
li�tirilmesi
•FV teknoloji sat�� ve pazarlama
•�ebeke ba�lant�l� ve ba��ms�z (otonom) 
sistemlerin tasar�m ve kurulumu
•Örnek olay incelemesi ile FV projeleri-

nin yönetimi

•Sistem takibi ve bak�m�

•Uygulama gösterimleri ve al��t�rmalar.

Temel Güne� E�itimi Ostim’de verildi
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Çal��tay’da konu�an Dünya Ener-
ji Konseyi Türk Milli Komitesi 
üyesi Bar�� �anl�, Türkiye’nin 

enerji yat�r�m ihtiyac�n�n y�ll�k 2-3 mil-
yar Dolar seviyesinde oldu�unu ancak, 
bunun yenilenebilir enerji yat�r�mlar� 
devreye girdi�inde 8 milyar Dolar sevi-
yelerine ç�kaca��na i�aret ederek, enerji 
politikar�nda sosyal ve çevresel faktörle-
rin dikkate al�nmas� gerekti�ini dile ge-
tirdi. �anl�, HES yat�r�mlar�n�n en karl� 
yat�r�mlar olmaya devam edece�ini be-
lirterek, Türkiye’nin 22.000 MW kuru-
lu güç ve 80 milyar kWh üzerinde HES 
üretim potansiyeli oldu�unu ve bunun 
kabaca 20 milyar m3 do�algaz anlam�na 
geldi�ini bildirdi.

EÜA� HES Dairesi Ba�kan� Atilla 
Özmen, “Kamu, özel sektör biraraya 
gelerek, projeler geli�tirmeli”:
 Öte yandan EÜA� ad�na konu�an 

EÜA� HES Dairesi Ba�kan� Atilla Öz-
men ise Türkiye’nin Avrupa’n�n yüzde 
15 oran�nda HES potansiyeline sahip 
oldu�unu kaydederek, elektrik tüke-
timinin artaca��na ve Türkiye’de ba�-
vurusu yap�lm�� olan çok say�da HES 
projesi oldu�una dikkati çekti. Büyük 
potansiyeldeki projeleri gerçekle�tire-
bilecek ve i�letecek DS� ve EÜA� gibi 
kurulu�lar�n oldu�unu dile getiren Öz-
men, elektromekanik teçhizatlar�n ise 
Türkiye’de yap�lamamas�n� ele�tirdi. 
Ba�kan Özmen, politika ve strateji olu�-
turmada Türkiye’nin eksilikleri oldu�u-
nu ve kurulu�lar�n biraraya gelemedi�i-
ni kaydetti�i konu�mas�nda, kamu, özel 
sektör ve sanayicilerin biraraya gelmesi 
gerekti�i de�erlendirmesini yapt�. Özel 
sektör projelerinin de denetimsiz yürü-
dü�ünü ifade eden Özmen, DS� Genel 
Müdürlü�ü’nün bir uzman kadro ile de-
netleme yapmas� gerekti�ini bildirdi. 
 EÜA� taraf�ndan HES’lere yönelik 
emre amadeli�in ve verimlili�in artt�-
r�lmas� amaçl� bir çok proje geli�tiril-
di�ini ancak özelle�tirmeler nedeniyle 
bir k�sm�n�n programdan ç�kart�ld���n� 
hat�rlatan Özmen, Keban’da Temsan ile 
yürütülen rehabilitasyon projesinin ise 

üçüncü kez iptal edilmek üzere oldu�u-
nu kaydetti. Özmen, EÜA�’�n Santral 
yapamasa da yenileme imkanlar� oldu-
�unu ancak bunun da mevcut ihale man-
t��� ile ba�ar�l� olamad���na de�indi.

Ak��kanlar Dinami�i uzman� Dr. 
Kutay Çelebio�lu, “Yerli üretim için 
devlet deste�i olu�turulmal�”:
 Temsan ile birlikte projeler geli�tiren 
Ak��kanlar Dinami�i uzman� Dr. Ku-
tay Çelebio�lu ise, HES teçhizatlar�n�n 
yap�m� için olu�turulabilecek üretim 
modelleri hakk�nda bilgi vererek, bunla-
r�n yerli know-how ile üretim, yabanc� 
know-how sahibi � rmalar�n Türkiye’de 
üretim aya��n�n olu�turulmas� ve Tem-
san � rmas�n�n yap�s�n�n de�i�tirilerek 
üretim yapabilmesi oldu�unu belirtti. 
Çelebio�lu, yerli know-how için bir fon 
olu�turulmas� ve � nansman kurumlar�-
n�n yerli ekipmanlara kredi vermesi ge-
rekti�ini kaydederek, ayr�ca üretimlerin 
KDV veya devlet te�vi�i yolu ile destek-
lenmesi gerekti�inin alt�n� çizdi. 
 Ayr�ca, yerli üretimin sa�lanmas� için 
pazar pay�n�n olu�turulmas� ve pazar�n 
d��ar� gitmemesi için devlet deste�i po-
litikas�n�n kurulmas� gerekti�ini bildiren 
Çelebio�lu, Türkiye’de yüzde 80 oran�n-
da Francis tipi türbin kullan�ld���n, Tem-
san ile bu tip bir türbin tasarlad�klar�n� 
ve önümüzdeki günlerde deneme amaçl� 
santral� açacaklar�n� bildirdi. Çelebio�-
lu, yabanc� know-how sahibi � rmalar�n 
Türkiye’ye getirilmesi durumunda ise 
teknoloji transferinin yap�lmas� konusu-
nun kat� �artlara ba�lanmas� gerekti�ini 
ifade etti. 
En. ��leri Gen. Müd. Uzman� 
Mustafa Demirol, “Ar-Ge 
yat�r�mlar�n�n te�vik edilerek, 
özel sektör ve kamu i�birli�inin 
sa�lanmas� gerekli”:
 Enerji ��leri Genel Müdürlü�ü Pro-
je Onay Departman� Uzman� Mustafa 
Demirol da, Türkiye’de in�a edilmeyi 

bekleyen HES potansiyelinin yüzde 53 
seviyelerinde oldu�unu kaydederek, bu 
HES’lerin ekipmanlar�n�n Türkiye’de 
üretilmesi ile d��a ba��ml�l���n giderile-
bilece�ine i�aret etti. Yerli teknolojinin 
geli�tirilmesi ve kullan�m�n�n önemli ol-
du�unu dile getrein Demirol, EPDK’ya 
19.000 MW’l�k HES ba�vurusu yap�lm�� 
oldu�unu ve bunu 25 milyar Dolar’l�k 
bir pazar anlam�na geldi�ini bildirdi. 
Demirol, piyasan�n olu�turdu�u katma 
de�erin yurtiçinde kalmas� için Ar-Ge 
yat�r�mlar�n�n te�vik edilerek, özel sek-
tör ve kamu i�birli�inin sa�lanmas� ge-
rekti�ini vurgulad�. 
 Demirol, Türkiye’de kurulan 
HES’lerin genellikle küçük ve orta ka-
pasiteli türbin generatör gruplar�ndan 
olu�tu�unu belirterek, Çinli, Hindistan-
l� ve Avusturyal� � rmalar�n ürünlerinin 
tercih edildi�ini kaydetti. ETKB’de 
EN-AR isimli bir Program uygulad�kla-
r�n� da dile getiren Demirol, yerli enerji 
kaynaklar�n�n kullan�m�, geli�tirilmesi, 
teknolojinin kullan�m� ve bunlar�n te�-
vik edilmesi konular�nda çal��t�klar�n� 
belirtti. 

Ekonomik ve sosyal hayat�m�zda 
çok önemli yer tutan elektrik ener-
jisi ekipman ve tesislerinin yerli 

imkanlarla yeterli, kaliteli, sürekli ve dü-
�ük maliyetli bir �ekilde sunulmas� sürdü-
rülebilir kalk�nma ve enerjide ba��ms�zl�k 
için ayn� derecede öneme sahiptir. 
 Sektörün Avrupa Birli�i topluluk 
müktesebat�na uyumu; Kyoto, Tier ve 
Euro normlar� gibi emisyon de�erlerinin 
kontrol alt�na al�nmas�; ISO 50001, Enerji 
Yöneticili�i gibi direkti� erin gündemimi-
ze girmesi; kamu mülkiyetindeki elektrik 
i�letmelerinin yeniden yap�land�r�lmas�; 
enerjide da��t�k sistemlerin devreye gir-
mesi ile elektrik enerjisi üretim ve da��-

t�m sistemleri ba� döndürücü bir de�i�ime 
u�ramaktad�r. Tüm bu d�� etkenler çerçe-
vesinde; kamudan beklenen de�i�iklikler 
yan�nda sanayi ve akademik camian�n da 
dinamizmine ihtiyaç vard�r.
 Geçti�imiz günlerde Yerli Enerji Tek-
nolojileri Platformu kapsam�nda yap�lan 
çal��tay sonucunda da tüm aktörlere dü-
�en önemli görevler oldu�u bir kere daha 
vurgulanm��t�r. Toplant�n�n öne ç�kan 
unsurlar� sahip oldu�umuz her türlü kay-
na��n kar��m�zda bir tehdit unsuru olarak 
da durdu�unu göstermektedir. Nitelik-
li ve giri�imci ruha sahip insan gücüne 
sahip olmam�za ra�men niteli�in do�ru 
e�itimle ve tecrübeyle peki�memesinden 
ötürü insan kaynaklar� aç�s�ndan eksik 
oldu�umuz tespit edilmi�tir. De�erli aka-
demik çal��malar olmas�na ra�men sanayi 
ile birle�medi�inden tasar�m altyap�m�z�n 
zay�f oldu�u ifade edilmi�tir. 

 Enerji üretiminde %70 ancak enerji 
ekipmanlar� üretiminde neredeyse %100 
d��a ba��ml� sektörle ilgili yap�lacak her 
ad�m dalga etkisi ile ciddi sonuçlar ve-
recektir. Bu durum sadece ülkemize has 
de�il tüm dünyada da benzer durumdad�r. 
Almanya, �spanya gibi ülkeler yenilene-
bilir enerji kaynaklar� için ay�rd��� te�vik 
ile yerli sanayinin desteklenmesi ve is-
tihdam�n art�r�lmas�n� sa�lamaktad�r. Bu 
sayede verilen te�vikler ülke içerisinde 
kalmakta, bu ülkelerde yenilenebilir ener-
ji sanayinin kalk�nmas�n� sa�lamakta do-
lay�s�yla ülke kalk�nmas�n� sa�lamakta-
d�r. Ülkemiz için öngörülen 120 milyarl�k 
pazar büyüklü�ü ve neredeyse 500.000 
ki�ilik istihdam olana�� göz önüne al�nd�-
��nda hala sektörde geç kal�nmad��� görü-
lecektir. 
 Enerji kaynaklar� aras�nda hidroelekt-
rik enerji tesislerinin üretim maliyetlerinin 

dü�ük olmas�, enerji kayna��n�n alterna-
ti� erinden daha fazla çevre dostu olmas�, 
de�i�ken olan enerji talebine uyum gibi 
avantajlar� hidroelektrik enerjisini öne ç�-
karmaktad�r. 
 DPT yüksek planlama kurulunun koy-
du�u hede� er çerçevesinde 2023 y�l�na 
kadar ülkemizin hidroelektrik enerji potan-
siyelinin arta kalan yüzde 65’inin geli�tiril-
mesi hede� enmi�tir. Bu hede� n gerçekle�-
mesi durumunda yerli üreticilere de büyük 
yükler dü�mektedir. Yap�lan çal��tay so-
nucunda daha h�zl� ad�mlar atabilmek için 
ülkemizde ekipman ve üretici envanterinin 
ortaya ç�kar�lmas�, tüm birimler aras� koor-
dinasyonun güçlendirilmesi ve model Ar-
Ge projelerinin hayata geçirilmesi gerekli-
li�i ortak bir dille ortaya dökülmü�tür. 
 Asl�nda konu�tu�umuz sorun ener-
ji sorunundan ziyade d��a ba��ml�l�ktan 
kurtulma sorunudur. 

 Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanl��� 
(ETKB) Enerji ��leri 
Genel Müdürlü�ü, 

EÜA�, Türkiye Teknoloji 
Geli�tirme Vakf� ve 
OST�M Yat�r�m A.�. 

ortakl��� ile kurulan Yerli 
Enerji Teknolojileri Ar-
Ge Platformu, 24 Mart 
2010 tarihinde Ankara 

Dedeman Otel’de 
Hidroelektrik Santral 

(HES) Ekipmanlar� Yerli 
Üretim �mkânlar� konulu 

bir Çal��tay düzenledi.

“HES ekipmanlar�n� kendimiz üretelim”

HES potansiyelimiz ve enerjide ba��ms�zl�k…

EÜA� HES Dairesi Ba�kan� A� lla Özmen, 
“Büyük potansiyeldeki projeleri 
gerçekle�� rebilecek ve i�letebilecek DS� 
ve EÜA� gibi kurulu�lar ile özel sektör 
biraraya gelerek, yerli üre� mi sa�lamal�”

Enerji ��leri Gn. Md. Uzman� Mustafa Demirol, 
“Piyasan�n olu�turdu�u katma de�erin 
yur� çinde kalmas� için Ar-Ge ya� r�mlar�n�n 
te�vik edilerek, özel sektör-kamu i�birli�inin 
sa�lanmas� gerekli”

Mete BA�DAT
(Ostim Yenilenebilir 
Enerji Kümesi Koordinatörü)



N�SAN 2010ORGAN�ZE SANAY� GAZETES� 7

Çal��ma ve Sosyal Gü-
venlik Bakan� Ömer 
Dinçer, 81 vilayette ve 

baz� vilayetlerde birden fazla 
olmak üzere 800 civar�nda hiz-
met üreten örgüte sahip olduk-
lar�n� söyledi.
 Dinçer, “Tüm belediyelerle 
i�birli�i yapmak için ba�latt�-
��m�z program�n özünde baz� 
belde ve ilçede insanlar�n bize 
ula�makta zorluk çekmesi var. 
Belediyelerden bu anlamda 
ciddi bir katk� talep ettik. Be-
lediyelerin i� o� si gibi kulla-
n�lmas� için bir protokol ger-
çekle�tirdik. �u ana kadar 500 
civar�nda belediyeyle protokol 
imzalad�k” dedi.
 Dinçer, yeni bir ad�m daha 
atarak, tüm Türkiye’deki sanayi 
ve ticaret odalar�yla benzer bir 
i�birli�ine girdiklerini aç�klad�.  
Sanayi ve ticaret odalar�n�n ��-

Kur benzeri bir hale getirilme-
siyle eri�imin kolayla�aca��n� 
ve etkinli�in artaca��n� söyle-
yen Dinçer, üretilen hizmetlerin 
kamuoyu taraf�ndan bilinirli�i 
ve eri�ilebilirli�inin önemine 
dikkat çekti. Dinçer, ��-Kur’un 
ba�ar�yla tamamlad��� projenin 
sonuçlar�n� tart��t�klar�n�n be-
lirterek, kurumlarda etkinli�i 
art�rman�n 7 alanda sa�lanacak 
ba�ar�yla mümkün olaca��n� 
ifade etti. Dinçer, kurumlar-
da ba�ar� sa�lamak için temel 
�art�n de�i�en �artlara uygun 
stratejiler ve kendi alan�nda 
sorunlara çözümler sa�lamak 
oldu�unu kaydederek, çözüme 
yönelik stratejilerin do�ru be-
lirlenmesi gerekti�ini kaydetti. 
 Dinçer, devleti temsil etti-
�ini dü�ünen devlet memuru-
nun vatanda�� temsil etti�ini 
ve ona hizmet etmek için orada 

oldu�unu alg�layaca�� yeni bir 
zihniyete ihtiyaç duyuldu�unu 
vurgulayarak, “Vatanda� odak-
l�l�k � kri kapasite art�r�m� sa�-
layabilir. Devleti temsil etme 
de�il vatanda�� temsil etmenin 
esas oldu�u � kri yerle�tirilme-
li. Bu yedi faktörde geli�im 
sa�lan�rsa Türkiye’nin i�sizlik 
sorununun çözümünde umutlu 
olabiliriz.”
2001 krizinden itibaren i�sizlik 
art��lar�n� vurgulayan Dinçer, 
i�sizlik sorunu için yeni strate-
jilere ihtiyaç oldu�unu söyledi. 
Dinçer, bu �ekliyle kriz süre-
cinde oldukça ba�ar�l� çal��-
malar yapt�klar�n� kaydederek, 
küresel krizin çal��ma hayat� 
üzerindeki soysal etkilerini 
azaltacak önemli mesafeler kat 
ettiklerini dile getirdi.

OS�AD’�n mali genel kurulunda 
konu�an OS�AD Ba�kan� Ad-
nan Keskin, bankalar�n geçen 

y�l elde etti�i kârlar�n yüzde 40’lar� 
a�arken, verdikleri kredilerdeki art���n 
yüzde 4’lerde kald���n� an�msatarak 
“Finans kesimi gülüyor, reel sektör a�-
l�yor” dedi. 
 Genel kurulda konu�an OS�AD Ba�-
kan� Adnan Keskin, bankalar�n geçen 
y�l yüzde 44 kar elde ederken, verdik-
leri kredilerdeki art���n yüzde 4’lerde 
kald���n� belirtti ve “Ara mallar�n it-
halattaki pay� yüzde 74’lere ç�km��sa 
�apkay� önümüze koyup dü�ünmeliyiz” 
dedi. Resmi verilere göre her 100 in-
sandan 13’ünün i�siz oldu�unu an�m-
satan Keskin, kentlerde artan i�sizli�i 
“alarm” �eklinde de�erlendirdi. 
Reel sektörün � nans krizi ya�arken 

bankalar�n yüksek karlar elde etmesi-
nin sürdürülebilir bir durum olmad�-
��na dikkat çeken Keskin, OS�AD’�n 
küçük ve orta ölçekli i�letmelere sa-
hip ç�kmak üzere kuruldu�unu an�m-
satt�. Keskin, “1991 y�l�nda rant eko-
nomisine kar�� üretim ekonomisini 
savunmak üzere kurulan derne�imiz, 
bu çizgisinden ödün vermeden müca-
delesini sürdürüyor” diye konu�tu. 
 Yenimahalle Kaymakam� Kenan 
Çiftçi, sanayicilerin üreten insan-
lar olduklar�n� belirterek “Sizler, 
Yenimahalle’yi seven a��klars�n�z. 
Bu ülkenin gelece�i sizin ellerinizde” 
derken, ASO Ba�kanvekili Hasan Al-
tun, OS�AD’�n S�AD’lar içinde örnek 
oldu�unu belirterek “Çizgisinde tu-
tarl� bir dernek. ��birli�i konusundaki 
gayretli çal��malar�n� takdirle izliyo-

ruz” dedi. OST�M KOSGEB Müdü-
rü Mehmet Tezyeti�, sanayicilerine 
OST�M’deki laboratuvar�n aç�laca�� 
müjdesini verdi. OS�AD’�n kurucu 
Ba�kan� Sait Ulusoy, OS�AD’�n çok 

ba�ar�l� noktalara geldi�ini, dernekte 
her zaman temel fikirler bulundu�unu 
belirtti ve “Kendimize sahip ç�kmal�-
y�z. OS�AD, yerli mal� bilincini yay-
mal�d�r” dedi. 

Sanayi ve ticaret odalar� da i�-kur ofisi olacak

OS�AD: “Ranta kar�� inad�na üretim”
Ç
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VI. KOB� Zirvesi’nin ard�ndan, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
li�i (TOBB) Ba�kan� Rifat Hi-

sarc�kl�o�lu, Küçük ve Orta Ölçekli ��let-
meleri Geli�tirme ve Destekleme �daresi 
Ba�kanl��� (KOSGEB) Ba�kan� Mustafa 
Kaplan ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli 
��letmeler, Serbest Meslek Mensuplar� ve 
Yöneticileri Vakf� (TOSYÖV) Ba�kan� 
Hilmi Develi imzas�yla yay�mlanan Sonuç 
Bildirgesinde, küreselle�me ve küresel 
krizle birlikte rekabetin tüm i�letmeler yö-
nünden oldu�u gibi KOB�’ler aç�s�ndan da 
en önemli sorun haline geldi�i belirtildi.
 Krizde KOB�’leri güçlü k�lacak kap-
saml� ve kal�c� politikalara ihtiyaç duyul-
du�u gibi, negatif büyüme döneminden 
pozitif büyüme dönemine geçilirken 
KOB�’lere dönük politika ve uygulama-
lar�n ulusal ve uluslararas� rekabet üstün-
lü�üne odaklanmas� gerekti�i vurgulanan 
bildirgede, küreselle�menin tüm dünya 
pazarlar�n� de�i�tirdi�i, kendini bu �artla-
ra göre �ekillendiren ve sürece h�zla uyum 
sa�layabilen KOB�’lerin ayakta kalaca�� 
kaydedildi.
 Bildirgede, KOB�’lerin ancak kalite sü-
reçlerine uyum sa�layarak, h�zl� ve dü�ük 
maliyetle üretim yaparak güç kazanacak-
lar� dile getirildi.
 ‘’Bili�im d���’’ bir ekonomiyi dü�ün-
menin dahi imkans�zla�t���n�n alt� çizilen 
bildirgede, ‘’KOB�’lerimizin kal�c� büyü-
meyi yakalayabilmesi için e-dönü�üm, ile-
ti�im ve mobil teknolojilerinden yararlan-
ma sürecini tamamlamas� gerekir’’ görü�ü 
ifade edildi.
Bildirgede, küresel krizde daralan iç pi-
yasa ve geleneksel d�� pazarlar nedeniyle 
KOB�’lerin alternatif pazarlara yönlendi-
rilmesinin büyük önem kazand��� vurgu-
lanarak, ‘’KOB�’lerimizi ihracata yönelik 
destekleyecek, vergi yükünün azalt�lmas�, 

dengeli kur politikas�, yerli girdi ikamesi 
ve Ar-Ge çal��malar�n�n te�vik edilmesi 
gündemde yerini almal�d�r’’ denildi.

GÜÇLÜ KOB� POL�T�KASI

 Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin 
KOB�’lerin zay�f yönü oldu�u, bu alan-
daki harcamalar�n h�zla AB ortalamas�na 
yükseltilmesi, KOB�’lerin ortak Ar-Ge ve 
inovasyon projeleri geli�tirmesi için ge-
rekli kanuni altyap�n�n sa�lanmas� gerek-
ti�ine i�aret edilen bildirgede, KOB�’lerin 
uluslararas� pazarlarda varolabilmesi bak�-
m�ndan gerekli yasal düzenleme ihtiyaçla-
r�n�n devam etti�i, bu konuda mevzuat�n 
sadele�tirilmesi ve kolayla�t�r�lmas�, ay-
r�ca gerekli belgelerle desteklenmesinde 
büyük yarar görüldü�ü vurguland�.
 Bildirgede, KOB�’lerin profesyonel 
yönetim sistemleri çerçevesinde kurum-
salla�ma kültürünü özümsedikçe ba�ar�l� 
olduklar� belirtilerek, � rmalar�n temel de-
�erlerini belirlemesi, orta ve uzun dönemli 
yat�r�m stratejileri olu�turmas�, yöneti�im 
ve benzeri gibi alanlarda yeni ve ça�da� 
araçlarla yayg�n e�itimler almas� için 
KOB�’lere her türlü kamu deste�i sa�lan-
mas� gerekti�i bildirildi.
KOB�’lerin ihtiyaç duyduklar� Dan��man-
l�k Hizmetlerine akreditasyon sisteminin 
getirilmesi için yap�lacak düzenlemele-
rin öncelikli gündem maddeleri aras�na 
al�nmas�, bir KOB� Envanteri olu�turula-
bilmesine yönelik çal��malar�n sürdürül-
mesi gerekti�i dile getirilen bildirgede, 
KOB�’lerden sorumlu birçok kurumda 
üretilen politika ve hizmetlerin koordinas-
yonunun tek elden yürütülmesi gerekti�i 
ifade edildi.

YAPISAL ÖNLEMLER
 

 Yeni � kirlerin ticari ürüne dönü�türül-
mesinde gerekli altyap�lar�n sa�lanmas� 
gerekti�i dile getirilen bildirgede, �unlar 
kaydedildi:
‘’Türkiye’de kümelenme politikas�n�n uy-
gulamada ba�ar�ya ula�mas� ve ortak çal��-
ma kültürü kazanmalar� KOB�’ler baz�nda 
te�vik edilmeli, sistemin ba�ar�l� olabilmesi 
için de gerekli yan sanayi deste�i verilmeli, 
üretim zincirinin daha geni� bir bölümünü 
ülke içerisinde tutacak tedbirler al�nmal�-
d�r.
Planl� ve örgütlü sanayi yerle�imlerinin 
(OSB’lerin ve KSS’lerin) geli�mesinin 
önündeki engeller, gerekli yasal düzenle-
meler yap�larak kald�r�lmal�d�r.
KOB�’lerin nitelikli ara eleman aç���n� 
kapatacak ve istihdama katk� sa�layacak 
somut ihtiyaçlar temelinde planlanm�� 
mesleki e�itim seferberli�i bir an önce ba�-
lat�lmal�, KOB�’lerin nitelikli ara eleman 
ihtiyac�na dönük devlet deste�i yayg�nla�-
t�r�lmal�d�r.’’
Bildirgede, rekabet hukuku kurallar�n�n da 
KOB�’ler lehine yeniden gözden geçirilerek 
güçlendirilmesi gerekti�i de vurguland�.

F�NANSMAN
 

 Finansman konusuna da de�inilen 
bildirgede, KOB�’lerin � nans kaynakla-
r�na ula�mas�ndaki zorluklar�n en asgari 

düzeye indirilmesi ve i�letme sermayesi 
desteklerinin çe�itlendirilmesinin özellikle 
krizden ç�k�� ko�ullar�nda daha da önem 
kazand��� belirtildi.
Bankalar�n verdi�i kredilerin yan� s�ra D�� 
Ticaret Müste�arl���, KOSGEB, EXIM-
BANK ve KGF gibi kurumlar�n kaynaklar� 
art�r�larak hibe ve desteklerine KOB�’lerin 
eri�iminin kolayla�t�r�lmas� gerekti�i dile 
getirilen bildirgede, �öyle denildi:
 ‘’KOB�’lerin uzun vadeli ve dü�ük fa-
izli kredi olanaklar�ndan yararlanmas� için 
gerekli düzenlemeler acilen yap�lmal�, bu 
amaçla iç ve d�� kaynakl� fonlar çe�itli 
ve kolayla�t�r�lm�� sistemler dahilinde 
KOB�’lerin hizmetine sunulmal�d�r.
 KOB�’lerin kredilerden ald�klar� pay-
lar�n art�r�lmas�na yönelik uygulamalar 
geli�tirilmeli, bu ba�lamda kredi sigorta 
sistemleri, d�� kaynakl� fonlar, kredi de-
recelendirme sistemleri ve KOB� A.�. vb. 
konularda bilgilendirme faaliyetleri yo-
�unla�t�r�lmal�d�r.
 Giri�imcilere Ba�lang�ç Sermayesi sa�-
layabilmek için Giri�im Sermayesi Yat�-
r�m Ortakl�klar� kurulmas� ve KOB�’lerin 
daha fazla yararlanabilmesinin te�vik edil-
mesi için yasal alt yap� olu�turulmal�d�r.
 KGF’ye yönelik yürütülen çal��malar; 
kurumsal altyap�s�n�n güçlendirilmesinde 
olumlu bulunmakta birlikte çok yeterli ol-
mad��� aç�kt�r. Bu noktada, kredi garanti 
sistemlerinin mevzuat altyap�s� güçlen-
dirilmeli, yasal mevzuata kavu�turul-
mal� ayr�ca; kredi garanti teminat vasf� 
yükseltilerek KOB�’lerin hizmetine su-
nulmal�d�r.’

Kobi Zirvesi Sonuç Bildirgesi
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl��� (ETKB) Enerji ��leri Genel Müdürlü�ü, EÜA�, Türkiye Teknoloji Geli�tirme Vakf� 

ve OST�M Yat�r�m A.�. ortakl��� ile kurulan Yerli Enerji Teknolojileri Ar-Ge Platformu, 24 Mart 2010 tarihinde Ankara 
Dedeman Otel’de Hidroelektrik Santral (HES) Ekipmanlar� Yerli Üretim �mkânlar� konulu bir Çal��tay düzenledi.

Sistem tan�m� gere�i birbiriyle uyumlu 
olarak bir amaca yönelen parçalar-
dan olu�ur. Parçalar aras�nda uyum-

suzluk ba�lad���nda denge bozuluyor de-
mektir. Dünyada her �ey denge üzerine 
yarat�ld���na göre dengesizli�in uzun süre 
devam etmesi mümkün de�ildir. Nitekim 
tarihte isim yapan teorisyenleri dengesiz-
lik hali ortaya ç�karm��t�r. Merkantilizmin 
dengeleri bozmaya ba�lad��� bir zamanda 
Adam Smith ortaya ç�km�� ve tam reka-
betçi bir piyasada kaynaklar�n optimum 
da��laca��n� iddia etmi�tir. Kendisinden 
sonraki kapitalist dönemin teorisyenli�ini 
yapm��t�r. Sanayi devrimiyle dünya yeni 
bir dengeye oturmu�tur. Sanayi devrimi-
nin bozdu�u denge Karl Marx’� ortaya 
ç�karm��, kapitalist üretim sürecini incele-
yen Marx art�k de�er teorisini geli�tirmi�, 
kendisinden sonra baz� ülkelerde hüküm 
süren komünist sistemlerin teorisyeni 
olmu�tur. Marx’�n öldü�ü y�l dünyaya 
gelen Keynes 1929 bunal�m�yla ortaya 
ç�kan ve piyasa mekanizmas�n�n çaresiz 
kald��� talep yetersizli�ine çare olarak 
devletin aktif olarak ekonomik sisteme 
müdahale etmesini öngören teoriler 
geli�tirmi� ve ekonomik hayata müdahale 
eden kapitalist devletler ön plana ç�km��-
t�r. 1960’l� ve 70’li y�llardaki enflasyon 
ve i�sizlik problemi Friedman’� ön plana 
ç�karm��, para politikas�yla ekonominin 

yönlendirildi�i bir dönem ba�lam��t�r. 
Bugünlerde dünyada ya�anan ekonomik 
kriz dengelerin yeniden bozuldu�unu 
göstermektedir. Tarihin tecrübesi yeni bir 
çözüme, di�er deyi�le yeni teorisyenlere 
ihtiyaç oldu�unu göstermektedir.

Kendilerinden önceki dönemin problem-
lerine çözüm geli�tiren teorisyenlerin en 
önemli özellikleri önceki dönemi anla-
yarak teorini geli�tirmelerinden kaynak-
lanmaktad�r. Elbette yukar�da birkaç�n� 
zikretti�imiz teorisyenlerin geli�tirdikleri 
teorilerin rasyonel ve (en az�ndan ya�a-
d�klar� dönem için) uygulanabilir olmas�  
öncü olmalar�n� sa�lam��t�r.

Asl�nda sadece Dünya ekonomi tarihi 
de�il, hayat�n gerçe�i de s�k�nt�lar�n in-

sanlar� çözüme zorlad���n� göstermektedir. 
S�k�nt�, dengelerin bozulmaya ba�lad��� 
zamanlarda yayg�nla��r ve genel bir bek-
lenti yarat�r. Dengenin bozulmas� ise de-
�i�kenler aras�nda uyumsuzluk ve amac�n 
ortadan kalkmas� demektir. De�i�kenler 
aras�ndaki uyumsuzluk ise bu de�i�kenle-
rin birbirine duyarl� olmamas� demektir. 
Bir sistemi olu�turan de�i�kenler aras�nda 
duyarl�l���n önemine en çarp�c� örnek 
olarak mükemmel bir sistem olan insan� 
gösterebiliriz. Fakl� organlardan olu�an 
insan�n bu organlar�n�n birbiriyle uyumlu 
çal��mamas� ve birbirine duyarl� olmamas� 
sistemde ciddi bozukluk oldu�unu göster-
mektedir. Asl�nda ekonomi de parçalar-
dan olu�an bir sistemdir ve de�i�kenlerin 
birbirine duyarl� oldu�u ölçüde mükem-

mel çal��acak, bir �ekilde bu duyarl�l�k 
ortadan kalkt���nda sistem bozulacakt�r.

Ekonomide para politikas�, faiz oran-
lar� ve ekonomik büyüme; dolay�s�yla 
ücretler ve istihdam aras�nda bir ili�ki 
vard�r. Maliye politikas�, vergi oranlar� ve 
ekonomik büyüme; dolay�s�yla ücretler ve 
istihdam aras�nda da bir ili�ki vard�r. D�� 
ticaret politikas�, döviz kuru ve ekonomik 
büyüme; dolay�s�yla ücretler ve istihdam 
aras�nda da bir ili�ki vard�r. Bütün bu 
de�i�kenler bir araya gelerek bir sistemi 
meydana getirirler. Bu sistemin parçalar� 
�ayet birbirlerine ve sisteme kar�� duyar-
s�z hale gelmi�lerse ortada problem var 
demektir. Çözüme ihtiyaç vard�r.

Mevcut problemi anlamadan geli�tiri-
len çözümler rasyonel ve uygulanabilir 
olmayacakt�r. Dolay�s�yla ister dünya 
çap�nda bir problem ortaya ç�ks�n, isterse 
ülke baz�nda bir problem ortaya ç�ks�n 
çözüm önerilerinin problemi sa�l�kl� analiz 
edenler taraf�ndan yap�lmas�n�n yan� s�ra, 
önerilerin rasyonel ve uygulanabilir olmas� 
da gerekir. Ekonomik problemlerimize 
çözüm önerisi olarak ortaya at�lan iddi-
alara bak�l�rsa dengesizlik halimiz devam 
edecek gibi görülüyor. 

acortu@
hotm

ail.com

Abdullah ÇÖRTÜ

Dengemizi bulal�m
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Her y�l bölge içinde yer alan bir 
ye�il alan�n peyzaj çal��mas�n� 
yaparak, a�açland�r�lmas�n� sa�-

layan OST�M, bu y�l konutlar ile Fatih 
Üniversitesi Sa�l�k Meslek Yüksek Oku-
lu mevkiindeki ye�il alanda düzenleme 
yapt�. OST�M esnaf�n�n, konut sakinle-
rinin ve özellikle de çocuklar�n yo�un 

kat�l�m�n�n oldu�u etkinlik, gerçek bir 
�enlik havas�ndayd�. Pamuk �eker, patla-
m�� m�s�r ve elma �ekerleriyle büyükler 
kendini genç hissederken, çocuklar da 
bahar havas�nda aç�k havada e�lenmenin 
tad�n� ç�kard�.
 �enlikte yapt��� konu�mada Böl-
ge Müdürü Adem Ar�c�, kat�l�mc�lara 

“OSB’nin çevre projelerini” aktard�. 
OST�M Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 
Ayd�n da konu�mas�nda tüm bölge esnaf-
lar�na seslenerek; OSB üyelerinin çevre 
ve hava kirlili�ine kar�� duyarl� çal��ma-
lar� gerekti�ini, bunun vicdani bir sorum-
luluk oldu�unu vurgulad�. Ayd�n �unlar� 
söyledi:
 “Yarat�lm�� her �eye sayg�l� olmal�y�z. 
�nsan, hayvan, su, bitki, toprak, a�aç… 
Hepsine �efkatli davranmal�y�z. Çevre 
bilincinin kritik noktas� buras�d�r. Hiç 
kimse dünyada ya��yorum diye çevresi-
ne zarar veremez. Bu �uurla ya�amal�y�z. 
Ben � rmalar� gezdi�imde bacas�ndan 
duman ç�kan � rmaya ‘senin bacadan bu 
duman ç�kt��� sürece yapaca��n hac iba-
deti kabul olmaz’ diyorum. Biz Ostim 
yönetimi olarak bu hassasiyeti yayg�n-
la�t�rmak amac�yla çal��malar yap�yo-
ruz. Yapt���m�z idare binam�z çevre du-
yarl�l��� ile in�a edilmi�tir. Türkiye’de 
ilk kez bacas�ndan duman ç�kmayan 
bir bina yapt�k. Bunu bir sembol olsun, 
örnek olsun diye yapt�k. A�aç dikme 
�enli�imiz her y�l yap�yoruz. Çevre ile 
bulu�up bilincimizi geli�tirmek ve yeni-
lemek istiyoruz. Çevre düzenlememize 
her y�l katk� veren Büyük�ehir Beledi-
yesi Çevre Daire Ba�kanl���na te�ekkür 
ediyoruz.”
 OST�M’in üç y�ld�r uygulad���, park 
alan�na kurumun emektar çal��an�n�n 
isminin verilmesi gelene�i çerçevesin-
de, parka Sofu Durucan ismi verildi. 

Altyap� Kontrol Uzman� Durucan, Os-

tim ailesinin üyesi olmaktan mutluluk 

duydu�unu belirterek yap�lan davran�� 

için yönetime te�ekkür etti. Etkinli�e 

OST�M �lkö�retim Okulu’ndan içinde 

izci gruplar�n�n da yer ald��� yakla��k 

100 ö�renci de kat�ld�.

OST�M’liler çevre bilincinde bulu�tu
OST�M Organize Sanayi Bölge Müdürlü�ü geleneksel hale gelen A�aç �enliklerinin 12.sini kutlad�. 
�enli�e Ostim Sanayici ve ��adamlar� Derne�i (OS�AD), Organize Sanayi Bölgesi �� Adam� ve 
Yöneticileri Derne�i (ORS�AD) ile bölgedeki di�er küçük sanayi sitesi yöneticileri kat�ld�. 

Günümüzde konuyla ilgili dü-
�ünüp yazan hemen herkes 
üretim sorununun çözüldü-

�ünü yaz�p söylüyor. Bu iddian�n 
tersini savunmak ise olanaks�z 
gibi. Çünkü, art�k neredeyse 
insan�n ihtiyaç duydu�u her �ey, 
fazlas�yla üretilebiliyor. Her gün 
ve her alanda yepyeni ürünlerle 
kar��la�mak olas�. Modeller, tipler, 
renkler, kullan�lan malzemeler 
durmadan ço�al�rken ayn� za-
manda da h�zla de�i�iyor. Say�s� 
durmadan artan büyük market ve 
al��veri� merkezleri, sanal ortam-
daki tan�t�m ve al��veri� siteleri, 
yaz�l� ve görsel medya ortamlar�, 
binlerce çe�it ürünü tüketicinin 
önce beynine yerle�tiriyor, ard�n-
dan da sat�n al�nmas�n� sa�l�yor.
�nsanlar�n günlük temel ihtiyaçlar� 
ba�ta olmak üzere di�er ihti-
yaçlar�n� kar��layacak her türden 
ürünlerin üretilmesinde sorun kal-
mad��� görülüyor. Bunun yan�nda 
ARGE birimleri bu ürünleri daha 
da geli�tirmek, bunlar�n yan�na 
yenilerini katmak için u�ra� veri-
yorlar. Bu u�ra� alan�nda tempo 
hiç dü�müyor, tam tersine giderek 
art�yor. 
 Bu durum kar��s�nda, ‘art�k 
üretim sorunu kalmam��t�r’ demek 
mümkün müdür?
 Büyük ölçüde mümkündür. 
Çünkü tasar�m araç gereçlerinin, 
üretim alt yap�lar�n�n, muaye-

ne ve test araçlar�n�n, ayr�ca da 
tüm bunlarla ili�kili uzmanl�klar�n 
zenginle�erek geli�ti�i bir dünya-
da neredeyse akla gelebilen �ey 
üretilebiliyor da. Ama ne paha-
s�na! Hepimizin kabul edece�i 
gibi, üretirken bir yandan da 
tüketiyoruz, hatta daha kötüsü 
tükeniyoruz. Do�adaki kaynakla-
r�, tükenebilir enerji rezervlerini, 
topra��, orman�, denizi ve atmos-
feri, k�sacas� ya�am kaynaklar�m�z� 
tüketiyoruz. Çünkü üretilen her 
yeni ürün do�adan bir �eyleri 
al�p götürüyor. Çevre problemleri, 
iklim de�i�ikli�i gibi sonucu kesti-
rilemez boyutlara uzan�yor. 
 Bu durumda hala ‘üretim 
problemi çözülmü�tür’ denebilir 
mi?Yani bir problemin çözümü, 
ba�ka önemli problemlerin kayna-
�� oluyorsa bu çözümün sa�l�kl� 
çözüm oldu�u söylenebilir mi? Bu 

yan�t� zor bir soru gibi görünse 
de, insanl���n bindi�i dal� kesiyor 
olmas�n�n herhangi bir mant�kl� 
aç�klamas� olmamal�.  
 10 Nisan 2010 tarihinde 
OST�M’in geleneksel fidan dikme 
töreninde, onlarca ilkö�retim ö�-
rencisi, genç ve ya�l� OST�M’liler 
ile birlikte fidanlar dikerken 
bunlar� dü�ündüm. Ku�kusuz, 
tasar�m ve üretim yapmak bizim 
esas i�imiz ve i�imizi seviyor, onu 
en iyi �ekilde yapmaya çal���yo-
ruz. Hepimizin gayreti üretimi ve 
verimlili�i daha da art�rmak için. 
Ama zaman zaman bu üretimin 
ne pahas�na yap�lmakta oldu�unu 
dü�ünmekte ve üretirken fark�na 
varmadan tükenmekte oldu�umuzu 
bilip buna ili�kin önlemler almakta 
fayda yok mu? 
 Fidan dikmek tükenmeme yo-
lunda at�labilecek en kolay ad�m-

lardan biri gibi gözüküyor. Dikilen 
küçük büyük her fidan insanl���n 
gelece�e tutunmas�n� sa�layacak 
birer araç niteli�inde. Özellikle 
ilkö�retim ça��ndaki çocuklar�n bu 
tür etkinliklere kat�l�yor olmalar� 
umutlar�m�z� diri tutmam�z� sa�l�-
yor. OST�M’in gelenekselle�en bu 
faaliyeti burada ya�ayanlar olarak 
hepimiz taraf�ndan içtenlikle des-
teklenmeli.
Yaz�m� ülkemizin en yararl� ku-
rumlar�ndan biri olarak gördü�üm 
TEMA Vakf�’n�n bir ça�r�s� ile 
bitirmek istiyorum:
 Tüketti�imiz tüm meyvelerin 
çekirdeklerini biriktirelim. Bu çe-
kirdekleri kesinlikle di�er çöp ve 
at�klar� att���m�z yerlere (çöp ku-
tular�na) atmayal�m. Biriktirdi�imiz 
her türlü meyvenin çekirde�iniz 
bulabildi�imiz, kendimize en yak�n 
topra�a b�rakal�m. Varsa evimizin 
bahçesine, yol kenarlar�na, do�aya 
yani nerede bir toprak parças�y-
la kar��la��yorsak oraya b�rak�p 
topra�a kar��mas�n� sa�layal�m. 
T�pk� milyonlarca denizy�ld�z�ndan 
hiç de�ilse bir kaç�n�n ya�am�n� 
kurtarma çabas� gibi, bu çaba da 
mutlaka i�e yarayacakt�r. 

Üretirken 
Tükenmemek �çin

acinar@
etik.com

.tr

Atilla ÇINAR
Makine Mühendisi

Ostim OSB 
Yönetim Kurulu Ba�kan�

Orhan AYDIN
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Ostim OSB’nin evsahipli�inde ÜS� bulu�mas�

ÜS�MP Yürütme Kurulu Ba�kan� 
Prof. Dr. Hamit Serbest, Ulusal 
Kongreye ili�kin düzenleme 

çal��malar�n�n ba�ar� ile yürütüldü�ünü 
söyledi. Prof. Serbest, ülkemiz 
genelindeki ve OST�M’deki kümele�me 
çal��malar�, benimsenen modeller ve 

edinimlerin bu kongrede geni� bir �ekilde 
tart���laca��n� belirterek �öyle dedi:

 “Akademik ve bilimsel çal��malardan 
teknoloji ve üründe inovasyona 
giden süreçte birbirleriyle rekabet 
eden, birbirlerini tamamlayan sanayi 
kurulu�lar�n�n, kendilerine teknoloji 
ve bilgi üreten Ar-Ge kurulu�lar� ve 
üniversitelerle, � nans ve yönetsel destek 
sa�layan kamu ve özel kurulu�larla, sivil 
toplum örgütleriyle birlikte yöresel, 
ya da sektörel kümeler olu�turmalar�, 
günümüzde sürdürülebilir bir rekabetçi 
yap�da olabilmeleri için zorunluluk 
haline gelmi�tir.”
 Kongre Oturumlar�nda ele al�nacak 
konular� kümelenme, teknoloji 
platformalr� ve a� yap�lar, teknoparklar, 
Ar-Ge inovasyon i�birlikleri, 
mükemmeliyet merkezleri ve destek 
mekanizmalar� oldu�unu belirten 

Serbest, “Bu yap�lar�n olu�turulabilmesi, 
benimsenmesi ve sürdürülebilir hale 
getirilebilmesi için tutarl� ve kararl� bir 
devlet politikas� çerçevesinde destek 
mekanizmalar�na ihtiyaç vard�r. Destek 
Mekanizmalar� ba�l�kl� oturumda 
ülkemizdeki destek mekanizmalar�na 
ele�tirel bir yakla��mla ayna tutacak 
bildirilerin yer almas� planlan�yor” diye 
konu�tu.

Sayg�n kurum ve markalar

 Üniversite Sanayi i�birli�i konusunda 
Türkiye’nin önde gelen dü�ünce ve 
uygulama platformu hüviyeti ta��yan 
kamu, özel sektör ve bilim çevrelerince 
yo�un kat�l�m beklenen ULUSAL 
KONGERE’yi sayg�n kurum ve 
markalar�n da desteklemesi bekleniyor.   
�ki gün sürecek olan Üniversite Sanayi 
��birli�i Ulusal Kongresi ileti�im ve 
görsel düzenlemelerle gazete, dergi ve 
televizyon tan�t�mlar�, billboard, bas�n 
bülteni, e-bülten, bas�n toplant�lar�, 
üniversite ve teknoloji merkezlerinde a� �, 
web üzerinden yay�n, röportajlar, yakla��k 
10.000 davetiye, salon, sahne, ortak alan 
a� � ve düzenlemeleri ile tüm görsel 
çal��malarla etkin olarak tan�t�lacak.

Üniversite-Sanayi ��birli�i Merkezleri Platformunun (ÜS�MP) her y�l düzenlemekte oldu�u Üniversite-Sanayi ��birli�i (ÜS�) Ulusal 
Kongresinin üçüncüsü 3-4 Haziran 2010 tarihlerinde OSTIM’in ev sahipli�inde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekle�tirilecek.

Ak Parti Genel Ba�kan Yar-
d�mc�s� Ankara Milletvekili 
Bülent Gedikli ve 6 milletve-

kilinden olu�an grup Ostim’i ziyaret 
etti. Ostim yönetiminin yenilenebilir 
enerjiye ve temiz çevreye uygun in�a 
etti�i yeni idare binas�na geçmesi do-
lay�s� ile “hay�rl� olsun” ziyaretinde 
bulunan Gedikli, Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleri ile 
bir araya geldi. 
 Ak Parti Genel Ba�kan Yard�mc�s� 
Gedikli’ye Ostim ziyareti s�ras�nda 

Ankara Milletvekili Burhan Kaya-
türk, Kütahya Milletvekili Hasan 
Fehmi Kinay, Isparta Milletvekili 
Mehmet Sait Dilek, Bursa Milletve-
kili Sedat K�z�lca, Aksaray Milletve-
kili Ruhi Aç�kgöz ve �stanbul Millet-
vekili Alaattin Büyükkaya da e�lik 
etti.
 Gedikli ve beraberindeki milletve-
killerine OSB’deki çal��malar ve pro-
jeler hakk�nda bilgi verildikten sonra 
baz� i�yerleri de ziyaret edildi. 

Çal��ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl���, �� Sa�l��� ve Gü-
venli�i Genel Müdürlü�ü’nün 

faydalan�c�s� oldu�u ��yerlerinde 
�� Sa�l��� Ve Güvenli�i Ko�ullar�-
n�n �yile�tirilmesi Projesi - �SG�P 
dâhilinde iyi uygulama merkezi prog-
ram�nda yer almak üzere 12 i�letme 
seçilecek. 
 Verilen bilgiye göre bu i�letme-
ler; iyi uygulama merkezi olarak ta-
n�t�lacak, proje çerçevesinde geni� 
kapsaml� dan��manl�k ve e�itim hiz-
metlerinden faydalanacak, AB ülke-
lerinde düzenlenecek çal��ma ziya-
retlerine kat�lma f�rsat� yakalayacak 
ve i� sa�l��� ve güvenli konusunda 
haz�rlanacak bilgilendirme doküman-
lar� ve rehberlerden yararlanacaklar.

�yi Uygulama Merkezi seçi-
mi temel kriterleri:
• ��letme; in�aat, maden veya 
metal sektörlerinden birinde 
faaliyet gösteriyor olmal�,
• ��letme; küçük veya orta 
ölçekli (çal��an say�s� 10 ila 
250 aras�nda de�i�en) i�letme 
s�n�f�nda yer almal�,
• ��letme; Ankara, Kocaeli, 
Zonguldak, Kütahya veya De-
nizli illerinden birinde faaliyet 

gösteriyor olmal�,
• ��letme; i�yerinde sa�l�k ve gü-
venlik ko�ullar�n� iyile�tirmek üzere 
proje ile i�birli�i yapma hususunda 
gönüllü ve kararl� olmal�,
• ��letmelerin mevcut i� sa�l��� ve 
güvenli�i ko�ullar� makul bir düzeyde 
olmal�d�r.

Son Ba�vuru Tarihi: 15 May�s 
2010 Ba�vurular, projenin internet 
sayfas� www.isgip.org adresinden 
“�yi Uygulama Seçim Ba�vurusu” 
formu doldurularak yap�labilir. 
Ayr�ca Ostim Organize Sanayi 
Bölge Müdürlü�ü, çevre temizlik 
güvenlik müdürü 3855090/1107 
ba�vurulabilir. 

Gedikli, bir grup milletvekili ile 
Ostim’i ziyaret etti

SGK �yi Uygulama Merkezi seçecek
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Ostim’den TSE’ye laboratuar arsas�

Ostim Kooperati�  çe�itli kamu ku-
rumlar�n�n bölgeye gelmesine ön 
ayak oluyor. Daha önce yapt��� arsa 

tahsisleri ile birçok kamu biriminin Ostim’e 
gelmesine ve bölge KOB�’lerine hizmet 
vermesine ön ayak olan Kooperatif yönetim 
bu kez de TSE laboratuar� için 3 dönüm arsa 
tahsis etti.
 Arsa tahsisine ili�kin protokol TSE Ba�-
kan� Tahir Büyükhelvac�gil ve Ostim Yöne-
tim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n ile OSB 
Ba�kan Yard�mc�s� S�tk� Öztuna taraf�ndan 
imzaland�. Toplant�ya OS�AD Ba�kan� Ad-

nan Keskin, ORS�AD Ba�kan� Özcan Ülge-
ner, Ostim Ç�rak E�itim Ö�retim Vakf� Ba-
kan� �brahim Karakoç ile OSB yöneticileri 
ve çok say�da � rma temsilcisi kat�ld�. 
 Ostim Yönetim Kurulu Ba�kan� Ayd�n 
törende yapt��� konu�mada, Ostim Organize 
Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren � rmala-
r�n TSE’nin sa�lad��� hizmetlerden yerinde 
yararlanmas�n�n önemine de�indi. Ayd�n, 
“Enstitünün Ostim’de bulunmas� TSE labo-
ra tuvar�n�n geli�tirilerek daha kapsaml� bir 
laboratuara dönü�türülmesi, ulusal ve ulus-
lar aras� ölçekte hizmet vermesini amaçl�-

yoruz. Kooperati� miz taraf�ndan TSE’ye 
tahsis edilen ve bölgede enerji sektörü ba�ta 
olmak üzere tara� ar�n mutabakat sa�lad��� 
alanlarda i�birli�i yapaca��z” diye konu�tu. 
 TSE Ba�kan� Büyükhelvac�gil de yapt�-
�� konu�mas�nda TSE hizmetlerini anlatt�. 
TSE’nin ülkemiz ve uluslar aras� alandaki 
ba�ar�s�na ve önemine vurgu yapan Helva-
c�gil, Ostim’de kurulacak laboratuar�n sade-
ce Ostim’e de�il, Ankara’ya ve Türkiye’ye 
hizmet verece�ini söyledi.
Bu arada yap�lan isti�are toplant�s�nda böl-
ge sanayicilerinin TSE’den beklentileri ve 

TSE’nin sundu�u imkân ve hizmetler dile 
getirildi. TSE Kalibrasyon Merkezi Ba�kan� 
Do�an Yazar, Deney Laboratuarlar� Mer-
kezi Ba�kan� Üzeyir Karagöz, Gözetim ve 
Muayene Dairesinden Hüseyin Özdamar, 
Ürün Belgelendirme Merkezinden Mehmet 
Çetin, Personel ve Sistem Belgelendirme 
Merkez Ba�kan� Aykut K�rba�, Standart 
Haz�rlama Merkezi Ba�kan� Hüseyin Kasa-
po�lu ve DTM D�� Ticarettte Standardisaz-
yon Genel müdürlü�ü Daire Ba�kan� Mak-
bule Küçüksözen Do�an alanlar�na ili�kin 
sunum yapt�lar. 

 Ostim Kooperati�  
Türk Standartlar 

Enstitüsü’ne laboratuar 
hizmet binas� yap�lmak 

üzere 3 dönüm arsa 
tahsis etti. Protokole 

göre laboratuvar 2 y�l 
içinde hizmete girecek. 

Protokol TSE-Ostim 
isti�are toplant�s�nda 

imzaland�. 

Ankara Sanayici ve ��adamlar� 
Derne�i (AS�AD) Ba�kanl���-
na Ufuk Ataç seçildi. 

 AS�AD’�n Ola�an Genel Kurulu ya-
p�ld�.  Genel Kurul’da yap�lan seçimler 
sonucu yeni yönetim kurulu belirlendi. 
Yönetim kurulu �u isimlerden olu�tu: 
Ufuk Ataç, Ali Kemalo�lu, Özay Öz-
süer, Co�kun Güzeldemirci, Selami 
Yi�it, Vedat Alver, Birgül Kayum, 
Y�ld�r�m Tuna, Hüseyin Özer, Servet 
Gürel,  Sabahattin Çakmak, Özde-
mir Sonsoy, Osman Karagöz, Haluk 

Pek�en ve Sat�lm�� Karaca.  Yönetim 
Kurulu ilk toplant�s�nda Ufuk Ataç’� 
AS�AD Ba�kanl���na getirdi. Ataç, yö-
netim kurulu toplant�s�ndan sonra yap-
t��� aç�klamada, AS�AD’�n kuruldu�u 
y�ldan itibaren sadece Ankara’n�n de�il 
tüm ülkedeki sanayici ve i�adamlar�n�n 
örgütlenmelerinde öncü rol ald���n�, bu 
dönemde de Ankara sanayisine yapa-
caklar� aktivitelerle özellikle yurt d���-
na aç�l�mlar�nda yard�mc� olacaklar�n� 
belirtti. 

Bu y�l 9’uncusu düzenlenecek 
‘Teknoloji Ödülleri’ ba�vuru sü-
reci ba�lad�. TÜB�TAK, TTGV 

ve TÜS�AD taraf�ndan desteklenen ve 
Ar-Ge ve inovasyon alan�nda çal��malar 
yapan bütün � rmalara aç�k olan Tekno-
loji Ödülleri için 29 Mart-14 May�s 2010 
tarihleri aras�nda ba�vurular al�nacak. Bu 
y�l yap�lacak teknoloji yar���nda ilk kez, ön 
ba�vurularda kat�l�m ücreti al�nmayacak.
 9.Teknoloji Ödülleri ba�vuru süreci 
�stanbul’da düzenlenen bir bas�n toplan-
t�s� ile kamuoyuna aç�kland�. Toplant�da 
konu�an Türk Sanayicileri ve ��adamlar� 
Derne�i(TÜS�AD) Ba�kan� Ümit Boyner, 
TÜB�TAK, TTGV ve TÜS�AD’�n, tek-
noloji ve yenilikçili�in önemine duydu�u 
inançla Teknoloji Ödülleri’ni haz�rlad�-
��n�, bu y�l 9’uncusu düzenlenecek olan 

ödül töreninin ise bir marka haline geldi�ini 
söyledi.
 Türkiye’nin rekabetçili�ini sürdüre-
bilmesi için gereken �artlar�n ba��nda 
teknoloji, inovasyon ve yetkinli�in geldi-
�ini vurgulayan TÜS�AD Ba�kan� Ümit 
Boyner, teknolojik ilerlemenin gerisinde 
kalmamak için teknolojinin takip edil-
mesi gerekti�ini, Türkiye’de son y�llarda 
Ar-Ge’ye ayr�lan kaynaklar�n art��� bak�-
m�ndan olumlu geli�meler kat edildi�ine 
dikkat çekti. Boyner, “Geldi�imiz noktada 
sürekli artan bir rekabet ortam�n�, geli�mi� 
ülkelerle k�yaslamam�z gerekti�i bir ger-
çek. Bu k�yaslamay� yapt���m�z zaman kat 
etmemiz gereken epey bir yol oldu�unu 
görüyoruz” dedi. 

AS�AD’da Ba�kanl��a Ufuk Ataç seçildi

Teknoloji ürünlerinde ön ba�vuru ücretiz
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Türkiye �hracatç�lar Meclisi(T�M) 
Ba�kan� Mehmet Büyükek-
�i, IMF’siz yola devam dedi. 

T�M Mart ay� ihracat rakamlar�n� 
Kahramanmara�’ta aç�klad�. T�M Ba�-
kan� Mehmet Büyükek�i, IMF anla�mas� 
ihtimalinin ortadan kalkt���n� belirterek, 
“Biz de rahat bir nefes ald�k. Çünkü Tür-

kiye, IMF anla�mas� olmadan yoluna 
devam edebilecek güçte” dedi. 
 Türkiye’de her düzeyde mali disipli-
ninin korundu�unu kaydeden Büyükek-
�i, �irket i� aslar�n�n olmad���na dikkat 
çekti. Büyüme için bakir ve potansiyeli 
yüksek bir çok sektörün oldu�unu kay-
deden Büyükek�i, büyümeyi destekle-

mek üzere bankac�l�k sisteminin de son 
derece sa�lam oldu�unu söyledi. 
 “IMF ile bir anla�ma olmayaca��” 
aç�kland���nda piyasalar� yak�ndan takip 
ettiklerini anlatan Büyükek�i, aç�klama-
dan sonra borsan�n yoluna devam etti�i-
ni, faizlerin ise yüzde 9’un alt�na dü�tü-
�ünü ve döviz kurunda ise herhangi bir 
hareketlilik gözlenmedi�ini vurgulad�. 
Büyükek�i, Türkiye’nin IMF’siz yoluna 
devam etmi� olmas�n�n, Türkiye’ye olan 
güveni art�rd���n�n alt�n� çizerek, “De-
mek ki, Türkiye, IMF’siz de ya�ayabi-
lirmi�” dedi. 

Ucuz döviz ele�tirisi

 Bunun için uzun soluklu bir politi-
kaya ihtiyaç duyuldu�unu vurgulayan 
Büyükek�i, yüzy�llard�r ucuz dövizle 
ithalat�n pompaland���n�, ithalatç�lar�n 
kazand���n�, devletin de gümrük vergisi 
ald��� için bu çarp�kl��a ses ç�karmad���-
n� söyledi. 
 Bugün ise üretip, d��ar� satma �an-
s�n�n oldu�unu dile getiren Büyükek�i, 
bunun desteklenmesi gerekti�ini kaydet-
ti. Para ve kur politikas�n�n uzun vadede 
bunu desteklemesi gerekti�ini vurgula-
yan T�M Ba�kan� Büyükek�i, istikrarl� 
ve rekabetçi kuru bunun için istedikleri-
ni ifade etti. 

“�hracat büyümenin ve 
istihdam�n motoru olacak”

�lk üç ay itibariyle Avrupa ile uzak, ya-
k�n ve kom�u pazarlar�nda ciddi art��lar 
ya�and���n�n alt�n� çizen Büyükek�i, ih-
racat ile büyüme ve istihdam aras�nda 
do�rudan bir ili�ki oldu�unu söyledi. 

Büyükek�i, �öyle devam etti:
 “Geçen senenin son çeyre�inde hep 
ihracat art��lar� aç�klad�k, dün aç�klanan 
son çeyrek büyüme rakamlar� bunu teyit 
etti. Bu senenin ilk çeyre�inde iki haneli 
ihracat art�� rakamlar� aç�kl�yoruz. Bu-
nun istihdam ve büyüme üzerinde ciddi 
bir etkisi var. �hracat artt�kça istihdam ve 
büyüme art�yor. 2010 y�l�n�n ilk çeyrek 
rakamlar� aç�kland���nda ciddi iyile�me-
ler görece�iz. Büyüme de ilk çeyrekte 
iki haneli art�� bekliyoruz, istihdam da 
iyile�me bekliyoruz. �stihdam sorununu 
çözmede ve büyümede ihracat kuvvetli 
bir araçt�r. Bu arac�n etkili bir �ekilde 
kullan�lmas� için de ihracat�n desteklen-
mesi gerekiyor. Çünkü ihracat, geçti�i-
miz 7 y�lda oldu�u gibi yine büyümenin 
ve istihdam�n motoru olacak.” 

“Kriz tamamen geride kald�”

 Krizin art�k tamamen geride kald�-
��n� vurgulayan Büyükek�i, dünya ti-
caretinin canlanmaya ba�lad���n�, 2009 
boyunca azalan dünya ticaretinin ayl�k 
1.1 trilyon dolara ilerledi�ini söyledi. 
Türkiye’nin ihracat�n�n da h�zla to-
parland���n�n alt�n� çizen Büyükek�i, 
ihracattaki toparlanman�n Türkiye’nin 
rakiplerinden daha h�zl� bir �ekilde ol-
du�una dikkat çekti. Büyükek�i, “�ubat 
ay�nda Türkiye yüzde 20.3 ihracat art��� 
yakalam��t�k. Bu ayda Güney Kore’nin 
ihracat� yüzde 17’de, Brezilya’n�n ihra-
cat� yüzde 13’te, Hindistan’�n ihracat� 
yüzde 12’de kald�. Özellikle büyük 
pazarlar�m�zda ya�ad���m�z yükseli�le 
moral buluyoruz. En çok ihracat yapt�-
��m�z 30 ülkenin 27 tanesinde ihracat 
art���m�z var” diye konu�tu.

Ba � k e n t 
S a n a -
y i c i l e r 

Derne�i Ba�ka-
n� Ra�it Mor, 
“Ça�da� norm-
lara uygun, ül-
kemizin geli�mesinde önünü açan, 
vatanda� haklar�n� güvence alt�na 
alan ve toplumun her kesiminin be-
nimsedi�i, yeni bir Anayasaya 
ihtiyac� vard�r” dedi.      
 Ankara’n�n önde ge-
len sanayicilerin örgü-
tü Ba�kent Sanayiciler 
Derne�i(BASAD) Ba�kan� 
Ra�it Mor yapt��� aç�kla-
mada, mevcut Anayasan�n 
12 Eylül 1980’nin la�anüstü 
ko�ullar�nda haz�rland�-
��n�, aradan geçen 
30 y�ll�k sürede 
dikkate al�nd�-
��nda toplumun 
gereksinimlerine 
yan�t vermedi�i-
ni söyledi. Mor, 

aç�klamas�nda �unlar� kaydetti:
 “Dünyada komünist blok y�k�lm��, 
küresel ekonomi kendi kurallar�n� 
olu�turmu�, dolay�s�yle ekonomide 
s�n�rlar adeta kalkm�� ve ileti�imdeki 
h�z ola�anüstü bir �ekilde art�� gös-
termi�tir. Ba�ta Çin olmak üzere baz� 
ülkeler dünya ticaret örgütüne kat�l-
m��t�r. Dünyada ki bu geli�meler ül-
kelerin sosyal ve ekonomik yap�lar�-

n� etkilemi� ve de�i�tirmi�tir. 
Dolay�s�yla ülkemizin de, 

dünyadaki bu geli�meler-
den etkilenmemesi müm-
kün de�ildir. Nitekim, 
ba�ta anayasam�z olmak 
üzere yasalar�m�z, ül-
kemizin bu de�i�imler 

kar��s�nda hem ekonomik 
hem de sosyal aç�-

dan geli�mesine 
imkan vermez bir 
duruma getirmi�-
tir. Bütün bun-
lar�n sonucunda 
�unlar� söylemek 
mümkündür; Ül-

kemizin de, ça�da� normlara uygun, 

ülkemizin geli�mesinde önünü açan, 

vatanda� haklar�n� güvence alt�na 

alan ve toplumun her kesiminin be-

nimsedi�i, yeni bir Anayasaya ihti-

yac� vard�r. Umar�z ki, �u günlerde 

gündemimizde olan Anayasam�zdaki 

de�i�iklikler bu özellikleri ta��yan ve 

toplumun her kesiminin kat�l�m� ile 

haz�rlanm�� bir anayasa metni olur.”

 Türkiye �hracatç�lar Meclisi(T�M) Ba�kan� Mehmet 
Büyükek�i, IMF’siz yola devam edilmesinin Türkiye’ye 

olan güveni art�rd���n� ifade ederek, IMF ile anla�ma 
olmayaca��n�n aç�klanmas�n�n ard�ndan piyasada 

hareketlilik gözlenme�ine dikkat çekti. Büyükek�i, 
“Demek ki, Türkiye, IMF’siz de ya�ayabilirmi�” dedi.

“Türkiye IMF’siz de ya�ayabilirmi�”

BASAD da yeni anayasa için uzla�ma istedi

Anayasaya
     

e ge-
örgü-

yiciler
a�kan�
aç�kla-
yasan�n 
a�anüstü
and�-

n� etkilemi�
Dolay�s�y

dünyada
den etk
kün d
ba�ta 
üzere 
kemizi

kar��s�n
he
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KSS’ler “niceliksel olarak” yeterli

DPT ile Sanayi Bakanl��� kü-
çük sanayi siteleri konusunda 
� kir ayr�l���na dü�tü. DPT kü-

çük sanayi sitelerinin niceliksel olarak 
yeterli düzeye geldi�ini belirtirken, 
Sanayi Bakanl��� geçti�imiz günlerde 
aç�klanan esnaf paketinde küçük sanayi 
sitelerinin yap�m�nda TOK� deste�inin 
verilece�ini bildirdi. DPT, Sosyal Sek-
törler ve Koordinasyon Genel Müdür-
lü�ü Planlama Uzman� Mehmet Cans�z 
taraf�ndan haz�rlanan “Türkiye’de Or-
ganize Sanayi Bölgeleri Politikalar� ve 
Uygulamalar�” raporuna göre, 1960’l� 
y�llardan beri devam eden Küçük Sana-
yi Siteleri uygulamalar�n�n 1995 y�l�n-
dan itibaren azalmaya ba�lad�. Bunun 
nedeni olarak da Türkiye’deki Küçük 
Sanayi Sitelerinin niceliksel olarak ye-
terli düzeye gelmesi gösterildi.
 2009 y�l� sonuna kadar hizmete su-
nulan toplam 438 adet Küçük Sanayi 
Sitesi ile 92 bin 138 i�yerinde yakla��k 
461 bin ki�iye, daha sa�l�kl� �artlarda 
çal��ma imkan� sa�lan�rken, bu projeler 
için 2009 y�l� � yatlar�yla yakla��k 2.9 
milyar TL tutar�nda kredi kulland�r�ld�. 
Geçen y�l, toplam 6 bin 795 i�yeri ka-
pasiteli 55 adet küçük sanayi sitesinin 
yap�m�na devam edildi. Bu projelerin 
proje tutar� yakla��k 480 milyon TL 
olurken, 2008 y�l� sonuna kadar yakla-
��k 78 milyon TL harcama yap�ld�. 

Küçük Sanayi Sitelerinin 
yüzde 37’si �ç Anadolu 

ve Karadeniz’de 

 Toplam 438 Küçük Sanayi Sitele-
rinin yakla��k yüzde 37’si �ç Anadolu 
ve Karadeniz bölgelerinde yer ald��� 
görüldü. Bu bölgelerde Küçük Sana-
yi Sitesi say�s� e�it olmakla birlikte �ç 
Anadolu Bölgesi’nde yer alan Küçük 
Sanayi Sitelerinin i� yeri say�lar�n�n 
yüzde 20 daha fazla oldu�u belirlen-
di. En az Küçük Sanayi Sitesi bulunan 
bölge Güney Do�u Anadolu Bölgesi 
olurken, bu bölgeyi Do�u Anadolu 
Bölgesi takip etti. Tüm Küçük Sanayi 
Sitelerinin yakla��k yüzde 18’i bu iki 
bölgede yer ald�. 2009 Y�l� Yat�r�m 
Program�nda devam eden projeler ince-
lendi�inde ise, bunlar�n yüzde 48’inin 

Do�u ve Güney Do�u Anadolu Bölge-
lerinde yer ald��� görüldü. Bu bölgeleri 
yakla��k yüzde 20 ile Akdeniz Bölgesi 
izledi. Türkiye’de en az küçük sanayi 
sitesi bulunan bölgelere son y�llarda en 
fazla kaynak tahsisi yap�ld��� belirlen-
di. Burada iki olas� neden ortaya ç�kt�, 
birincisi, di�er bölgelerin küçük sanayi 
siteleri aç�s�ndan belirli bir doygun-
lu�a ula�t��� ve küçük sanayi sitesine 
pek fazla ihtiyaç kalmad��� belirlendi. 
�kinci neden ise, bölgesel kalk�nma po-
litikalar� çerçevesinden kaynaklar�n az 
geli�mi� bölgelere yönlendirilmesinden 
kaynakland�.

261 adet OSB bulunuyor

 2009 y�l� sonu itibar�yla Türkiye’de 
Sanayi ve Ticaret Bakanl���’ndan sicil 
alarak tüzel ki�ili�ini kazanm�� toplam 
261 adet OSB bulundu�u tespit edildi. 
Tamamlanan bu projeler için 2009 y�l� 
� yatlar�yla toplam 2 milyar TL tutar�nda 
kredi kulland�r�ld�. Kredi deste�i veril-
meye devam eden ve alt yap� in�aatlar� 
çe�itli a�amalarda olan toplam 83 adet 
OSB projesi bulunmakta. Projelerin 
proje tutar�n�n yakla��k 1.3 milyar TL 
oldu�u belirlendi. Di�er taraftan kredi 
kullanmaks�z�n yerel yönetimler veya 
sivil toplum kurulu�lar�n�n katk�s� ile 
tamamlanan 13 adet, kendi imkânlar� 
ile in�aat� devam eden 25 adet ve kendi 
imkanlar� ile henüz projelendirme saf-
has�nda olan 41 adet OSB bulunmak-
ta olup, bu projelerin a��rl�kl� olarak 
Türkiye’nin bat� bölgelerinde yer ald��� 
belirlendi. 

Osb’ler tam kapasite çal���rsa 
1.7 milyon ki�i istihdam edilecek

 Sanayi ve Ticaret Bakanl���’n�n 
kredi deste�i ile veya kendi imkânlar� 
ile tamamlanan OSB’lerde, üretime ge-
çen 37 bin 189 i�letmede yakla��k 820 
bin ki�inin istihdam edildi�i görüldü. Bu 
bölgelerde üretime geçme oran� tam ka-
pasiteye ula�t���nda toplam istihdam�n 
yakla��k 1.7 milyon ki�iye ula�mas� he-
de� enmekte. Ayr�ca Sanayi ve Ticaret 
Bakanl���n�n verdi�i kredi deste�i veya 
kendi imkânlar� ile bir k�s�m in�aat� de-
vam eden OSB’lerde de yakla��k bin 

864 adet parselde üretime geçilmi� olup, 
yakla��k 107 bin ki�inin de istihdam 
edildi�i belirlendi.

OSB’lerin en önemli 
sorunlar� te�vik, enerji

 Türkiye’deki OSB’lerin en önemli 
sorunlar�n�n enerji, te�vik, yönetim ve 
yer seçimi ile ili�kili oldu�u tespit edil-
di. OSB’lerin enerji alanlar�nda ayr�ca-
l�klar�n�n kald�r�lmas�, te�vik sisteminde 
yeterince ayr�cal�k verilmemesi, yer se-
çimindeki etkin olmayan kararlar ve yö-
netim sorunlar�, onlar�n ba�ar�lar�n� temel 
olarak etkilemekte oldu�u görüldü.

Osb’lere kamu
niteli�i kazand�r�lmal�

Yap�lacak mevzuat düzenlemesi ile 
TOBB, T�M ve TESK örneklerinde ol-
du�u gibi OSB’lere de yar� kamu nitelik 
kazand�r�lmas� buradaki hukuki sorunun 
çözebilece�i belirlendi. �kincisi, e�er yar� 
kamusal niteli�e sahip yeni bir örgüte 
kar�� ç�k�l�yor ise, bu durumda OSB’ler, 
TOBB bünyesinde OSB sektör komitesi 
�eklinde yap�land�r�labilece�i belirlen-
di. Bu durumda TOBB bünyesinde bir 
OSB sektörü kurulmu� olacak ve bu 
kapsamda kurulacak bir daire ba�kanl��� 
ile OSB’lerin koordinasyonu sa�lana-

cak. Son seçenek ise, OSB’lere verilen 
kamusal yetkilerin OSB’lerden al�narak, 
illerdeki sanayi il müdürlüklerine, bele-
diyelere veya ilgili kamu kurulu�lar�na 
verilmesi yoluyla sorunun çözülmesi 
olacak.

K�sa sürede bitecek 
projelere a��rl�k verilmeli

 Kamu Yat�r�m programlar�nda kay-
naklar�n ak�lc� kullan�m� aç�s�ndan var 
olan imkanlar�n k�sa sürede bitirilebi-
lecek projelere yönlendirilmesi uygula-
mas�na devam edilmesi gerekti�i tespit 
edildi.Kümelenme deste�inin Türkiye 
genelinde haz�rlanacak bir program çer-
çevesinde yürütülmesi faydal� olaca�� 
belirlendi.
 Üniversite-sanayi i� birli�i çerçe-
vesinde, üniversitelerin OSB’ler ortak 
proje geli�tirmelerini sa�layacak araç-
lar geli�tirilmesi ve OSB yönetimlerin-
de devaml�l�k ve bütünlük sa�lanabil-
mesi için OSB’lerde 2 y�lda bir yap�lan 
yönetim seçimlerinin TOBB’da oldu�u 
gibi 4 y�la ç�kar�lmas� gerekmekte. Bu 
�ekilde OSB yönetimlerinde süreklilik 
ve bütünlük sa�lanaca�� gibi, verilen 
hizmetlerin kalitesinin de artt�r�labile-
ce�i belirlendi. 

 Esnaf paketinde küçük sanayi sitelerinin yap�m�na katk� verilece�i aç�klan�rken, Devlet Planlama 
Te�kilat�’n�n raporunda küçük sanayi sitelerinin niceliksel olarak yeterli düzeye geldi�i vurguland�.

Organize Sanayi Bölgeleri, 
2008 y�l�nda kulland��� 116 
milyon metreküp suyun yüzde 

53’ünü kuyudan, yüzde 18’ini akarsu-
lardan, yüzde 13’ünü kaynaklardan, 
yüzde 9’unu �ehir �ebekesinden, yüz-
de 7’sini ise göl ve barajlardan çekti. 
 
 2008’de 153 milyon metreküp at�k-
su de�arj eden OSB’ler, de�arj edilen 
at�ksuyun yüzde 71’ini akarsuya ak�t-
t�. Türkiye �statistik Kurumu(TÜ�K), 
2008 y�l� Organize Sanayi Bölge-
leri Su, At�ksu ve At�k �statistikleri 
Anketi’ni yay�nlad�. Buna göre altya-
p�s� tamamlanm�� 97 Organize Sanayi 

Bölgesi Müdürlü�ü’nden elde edilen 
sonuçlara göre 2008 y�l�nda su �ebe-
kesi ile da��t�lmak üzere 116 milyon 
metreküp su çekildi. Çekilen suyun 
yüzde 53’ü kuyudan, yüzde 18’i akar-
sudan, yüzde 13’ü kaynaklardan, yüz-
de 9’u �ehir �ebekesinden,  yüzde 7’si 
ise göl ve barajlardan çekildi. 

At�ksuyun yüzde 71’i akarsuya
Anket kapsam�ndaki OSB’ler 2008 
y�l�nda toplam 153 milyon metreküp 
at�ksu de�arj etti. De�arj edilen at�k-
suyun yüzde 71’inin akarsuya, yüzde 
9’unun �ehir kanalizasyonuna, yüz-
de 8’inin kuru dere yata��na, yüzde 
5’inin di�er al�c� ortamlara bo�alt�ld�-
��, yüzde 7’sinin ise kooperati� ere ait 
at�ksu ar�tma tesislerine gönderildi�i 
tespit edildi.
 
OSB ad�na 255 bin ton at�k topland�
2008 y�l�nda OSB’ler taraf�ndan ya 
da OSB ad�na 255 bin ton at�k top-
land�. Toplanan at���n yüzde 45.4’ü 
düzenli depolama sahalar�nda, yüzde 
27.3’ü OSB çöplü�ünde, yüzde 8.5’i 
belediye çöplüklerinde, yüzde 2.9’u 
ise di�er yöntemlerle bertaraf edildi. 
Toplanan at���n yüzde 15.9’u ise OSB 
sahas�nda geçici depoland�.

OSB’lerin su tüketiminin yar�s� kuyudan
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Çevre izinleri elektronik ortamda verilecek

“Ekonomide olumlu sürprizler olacak”

Devlet Bakan� Ali 
Babacan, 2010 y�l� 
hede� erini tutturma 

noktas�nda endi�eleri olma-
d���n� söyleyerek, ekono-
mide olabilecek sürprizlerin 
“olumlu sürprizler” olaca-
��na belirtti. ��sizlikle ilgili 
rakamlar�n seyrinin 2010 
y�l�nda iyiye gidece�ini 
söyleyen Bakan Babacan, 
i�sizlikte ayl�k bazda ya�a-
nan dü�ü�ün 2010 y�l�n�n 12 
ay�nda olmasa da, ço�unda 
görülece�ini vurgulad�. 
 Seçim yat�r�mlar�n�n 
gündemlerinde olmad���n� 
dile getiren Babacan, son iki 
haftad�r Türkiye’nin dünya 
piyasalar�ndan ayr��mas�na 

neden olan piyasalardaki olumlu 
geli�melerin ise Anayasa de�i�ik-
li�i paketinden kaynakland���n� 
ileri sürdü. Anayasa paketinin 
yasala�mas� halinde Türkiye’nin 
daha istikrarl�, çok daha öngörü-
lebilir, gerçek anlamda demokra-
tik bir ülke olmaya bir ad�m daha 
yakla�aca��n� ifade eden Baba-
can, “Bu de�i�iklik bizi birinci 
s�n�f demokrasiye götürmeyecek-
tir” �eklinde konu�tu.
 Devlet Bakan� Babacan, 
NTV’ye yapt��� aç�klamada i�-
sizlikle ilgili önemli aç�klamalar-
da bulundu. Bir ülkedeki i�sizlik 
oran�n�n pek çok faktör taraf�ndan 
belirlendi�ini vurgulayan Baba-
can, bu faktörler içinde en önem-
lisinin genel ekonomik büyüme 

oldu�unu vurgulad�. “Ekonomik 
büyüme ne kadar h�zl�ysa, istih-
dam da o kadar önemli oluyor” 
diyen Babacan, i�sizlikle müca-
dele aktif i� gücü politikalar�n�n 
da önemine i�aret etti. Babacan, 
“O gün itibariyle siz i�gücünü ve 
i�vereni yönlendirmek için neler 
yap�yorsunuz. Bu önemli. Geçen 
sene istihdam paketini devreye 
soktuk. Ancak, Türkiye ekono-
misinin yap�s� h�zla de�i�iyor. 
Bu yap�ya uygun i�gücü e�itimi 
yap�lmas� gerekiyor. Türkiye’de 
baz� meslekler bundan sonra ge-
çerlili�ini yitirecek.
  Belki de Türkiye’nin i�gücü 
yeti�tiremedi�i öyle meslekler 
ortaya ç�kacak. Bu noktada aktif 
bir politikayla i� gücü ve mesleki 
e�itim gerçekle�tirmeliyiz” diye 
konu�tu.

Türkiye’nin IMF
anla�mas�na ihtiyac� yok

 Babacan, May�s ay�nda IMF’le 
yap�lacak görü�melerin sadece 
dördüncü madde üzerine yap�la-
cak olan çal��malar oldu�unu be-
lirterek, “Bugün itibariyle bizim 
gündemimizde yeni bir stand-by 
düzenlemesi yok. Gelecek heyet 
May�s’�n 12-13’ü gibi ba�laya-
cak. �ki hafta kadar sürecek. Onun 
ötesinde her ülkede ne yap�l�yor-
sa, Türkiye’de fon heyeti olarak 
yapacak. Onun ötesinde bir plan 
yok. Bugün itibariyle bak�ld���n-
da Türkiye’nin böyle bir anla�ma-
ya ihtiyac� yok” dedi.

Çevre Yönetimi 
Genel Müdürlü�ü, 
çevreyi etkileyen 

alanlarda faaliyet gösteren 
elektronik ortamda ve-
recek. Geçti�imiz aydan 
itibaren 14 ilde uygulan-
maya ba�layan sistem, 1 
Temmuz’dan itibaren 81 
ilde kullan�lmaya ba�lana-
cak.
 Çevre ve Orman Bakan-
l��� Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlü�ü’nden yap�lan 
aç�klamada, “Genel Müdürlü-
�e ba�l� daire ba�kanl�klar� ve il 
müdürlükleri taraf�ndan ayr� ayr� 
verilen de�arj izni, emisyon izni, 
gürültü izni, derin deniz de�arj� 
izni ve at�k lisanslar� ba�ta olmak 
üzere tüm çevre izin ve lisanslar� 
tek bir çevre izni olarak al�nacak” 
denildi.

 

Yeni sistemde i�-
letmelerin kurulu� a�amas�ndan 
itibaren almak zorunda olduklar� 
çe�itli izin ve lisanslar�n ba�vuru-
lar�n�n tek bir noktadan yap�laca�� 
vurgulanan aç�klamada, bu ba�-
vurular�n yetkili otorite taraf�n-
dan incelenerek uygun bulunmas� 

durumunda yine tek bir noktadan 
onaylanaca�� kaydedildi.
 Aç�klamaya göre, i�lemler 
Adana, Ankara, Antalya, Ayd�n, 
Bursa, Çanakkale, Eski�ehir, �z-
mir, Kayseri, Kocaeli, Konya, 
Manisa, Sakarya ve Samsun il-
lerinde elektronik ortamda, di�er 
illerde ise 1 Temmuz tarihine 

kadar evrak üzerinden tek 
Çevre �zin-Çevre �zin ve 
Lisans� Belgesi düzenlen-

mesi suretiyle yap�lacak.
 Sistem için olu�turulan yaz�-
l�m program�na Çevre ve Orman 
Bakanl��� internet sayfas�n�n 
“Online ��lemler” menüsünde-
ki “e-Çevre �zinleri” linkinden 
veya “izinlisans.cevreorman.
gov.tr” ve “eizin.cevreorman.
gov.tr” internet adreslerinden 
ula��labilecek.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlü�ü, çevreyi etkileyen alanlarda 
faaliyet gösteren tesislerin almas� gereken izin ve lisanslar� tek 
kalemde ve elektronik ortamda verecek.

Verdi�imiz hizmetleri olabildi�ince hatas�z, olabildi�ince 
empati kurarak sunmak kurum kültürümüzün önemli 
bir parças�. Empati kurmak içeriden bakan gözle do-

�al olarak çok sa�l�kl� olmuyor. Bizim tek yönlü yapt���m�z 
tespitler, hizmeti ne derece iyi verdi�imizi do�ru ibreyle 
göstermiyor. 

 Peki, ibrenin do�rulu�u için neler yap�yoruz?

 OST�M esnaflar�na telefonla ula��yor ve “hizmetimizden 
memnun musunuz?” diyoruz. Yakla��k 3 y�ld�r sordu�umuz 
bu soru, bize birçok yeni kap� açt�. Telefon anketleriyle 
“nerede eksi�iz, fark�nda olmadan hangi detaylar� atl�yoruz, 
bir de �u olsa daha iyi olur” dedi�imiz pek çok tespitimiz 
oldu ve bu yönde çal��malar yapt�k. 

 Ula�t���m�z üyelerimizin d���nda ula�amad�klar�m�z,  
fikrini alamad�klar�m�z da var mutlaka. �stiyoruz ki, onlar da 
ayn� kolayl�kla bize ula�s�nlar. �stiyoruz ki d�� görü ufkumuz 
geni�lesin. Sa�lam i�ler mü�terek mesaiyle mümkün oldu-
�una göre, bölge olarak iyile�tirmelerimizi birlikte yapal�m 
istiyoruz. 

 Mü�teri �li�kileri Departman� olarak sizi dinliyor, önerile-
rinize, uyar�lar�n�za önem veriyoruz. As�l sermayemiz bu. 
Sizlerin yönlendirmeleri olmadan ald���m�z yeni kararlar 
“suya yaz� yazmak”tan ibaret kalabilir. Oysa sizlerin saha-
daki tespitleri do�rultusunda yürüttü�ümüz her yeni çal��ma 
fayda sa�layacakt�r. Mesai saatlerinde veya d���nda bize ra-
hatl�kla ula�abilirsiniz (mesai saati d���nda ald���m�z �ikâyetleri 
nöbetçi çal��anlar�m�z�n yönlendirmesiyle an�nda veya en geç 
ertesi gün çözmeye çal���yoruz). 

 Ula��m kanallar�m�z �öyle; Ula��m kanallar�m�z �öyle;
Tel: 3855090*1221 - www.
ostim.org.tr
ostim@ostim.org.tr

 Öneri-�ikayet kutular�: Öneri-�ikayet kutular�: Deyilim 
ki OSB hizmet binas�ndas�n�z, 
vaktiniz yüz yüze görü�emeyecek 
kadar s�n�rl�, binam�z�n abonelik 
ve ana giri�inde bulunan öneri-
�ikayet formunu doldurup ileti�im 
bilgilerinizi yazman�z yeterli; biz 
size en k�sa sürede ula�aca��z.

 SMS: SMS: OSTIM yaz�p bir bo�luk b�rak�p �ikayet ve önerile-
rinizi ekledikten sonra 4525’e gönderebilirsiniz.

 Tüm bu kanallar�n d���nda bir bardak çay e�li�inde yüz 
yüze taleplerinizi iletebilirsiniz. Buras� sizin aç�k kap�n�z; sizi 
dinliyoruz…

Not:Not: Bu yaz� Ostimlilerin pozitif fark�n�n kan�t�d�r. 

�ZLEMEL��ZLEMEL�
Pandora’n�n Kutusu, 
Yönetmen:Yönetmen: Ye�im USTAO�LU

 �stanbul’un farkl� bölgelerinde ya�ayan, her biri di�erinden 
farkl� sorunun ve hayat standard�n�n içinde s�k���p kalm��, 
birbirinden habersiz, tam anlam�yla orta ya� ve s�n�fa men-
sup üç karde�, bir gün do�up büyüdükleri Bat� Karadeniz’in 
da�lar�ndaki köylerinden gelen bir telefon ile bir araya gelir. 
Ya�l� anneleri Nusret Han�m kaybolmu�tur. Annelerini bul-
mak için bir araya gelen üç karde�in bu metazori yolculu�u 
sakl� kalan pek çok sorunun, hayatlar�ndaki ve ili�kilerin-
deki birçok çarp�kl��a dair iyi kötü pek çok �eyin, t�pk� 
Pandora’n�n Kutusu’ndaki gibi, aç�lmas�na neden olur...

 OKUMALI OKUMALI
 Endüstriyel, Post Endüstriyel Dönü�üm,  Endüstriyel, Post Endüstriyel Dönü�üm, 
Doç.Dr.Veysel BOZKURT, Ekin Kitapevi Yay�nlar�Doç.Dr.Veysel BOZKURT, Ekin Kitapevi Yay�nlar�
T�pk� endüstriyel ça� gibi post endüstriyel enformasyon ça�� 
da dünyay� en h�zl� de�i�tiren ça� olmu�tur. Kitapta insanl�-
��n köklü de�i�imleri anlat�lmaktad�r.

Arzu AKAY

arzu.akay@
ostim

.com
.tr
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Yat�r�m Ortam�n� �yile�tirme Ko-
ordinasyon Kurulu (YO�KK), 
Ba�bakan�n kat�l�m�yla Haziran 

ay�nda yap�lmas� planlanan Konsey top-
lant�s� öncesinde ad�mlar�n� s�kla�t�rd�. 
Geçen y�l yat�r�m ortam�n�n iyile�tiril-
mesi çerçevesinde ancak 51 eylemi ger-
çekle�tiren YO�KK 2010 y�l�n�n sonuna 
kadar olan 9 ayl�k dönemde 55 eylemi 
hayata geçirmeyi planl�yor. Haziran ay�n-
da yap�lmas� planlanan konsey toplant�s� 
öncesinde tüm i� dünyas�n�n bekledi�i 
Türk Ticaret Kanunu Tasar�s�’n�n da 
yasala�mas� ba�ta olmak üzere 2 ayda 5 

eylemin gerçekle�tirilmesi hede� eniyor. 
Bu y�l gerçekle�ecek 55 eylemden 11 
tanesinin konsey toplant�s�n�n olmas�n�n 
beklendi�i Haziran ay�nda, 23 tanesinin 
ise Aral�k ay�nda gerçekle�mesinin plan-
land��� dikkat çekiyor. 

Konsey toplant�s�ndan
 önce s�k� ödev

 
 Geçti�imiz günlerde Ba�bakan Yar-
d�mc�s� ve Devlet Bakan� Ali Babacan, 
son 3 y�ld�r YO�KK çal��malar�n� ger-
çek performans� �effaf bir �ekilde ortaya 

koymak üzere eylem planlar� üzerinden 
yürüttüklerine de�inerek, 2009 y�l�nda 
eylem planlar�nda yer alan 107 eylemin 
51’inin gerçekle�tirildi�ini ifade etmi�ti. 
 YO�KK Teknik Komiteleri 2010 y�-
l�nda da yine kamu-özel sektör i�birli�i 
içerisinde çal��malar�na devam edece-
�ini ifade eden Babacan, YO�KK üye-
lerinin de�erlendirmeleriyle eylem plan-
lar�na nihai hali verilecek ve YO�KK 
Teknik Komite 2010 y�l� Eylem Planlar� 
en yak�n zamanda kamuoyu ile payla��-

laca��n� söylemi�ti.
  Yat�r�m destek o� sleri ile tydta ara-
s�nda i�birli�inin geli�tirilmesi Kal-
k�nma Ajanslar� bünyesindeki Yat�r�m 
destek O� sleri ile TYDTA aras�ndaki i�-
birli�inin geli�tirilmesi, SPK taraf�ndan 
yay�mlanan Kurumsal Yönetim �lkele-
rinde de�i�iklik yap�lmas�, K�sa çal��ma 
uygulamas�na ili�kin esaslar�n gözden 
geçirilmesi ve zorunlu istihdam düzen-
lemelerinin gözden geçirilmesi A�ustos 
ay�nda planlan�rken, Yeni te�vik sistemi-
ne ili�kin uygulama sonuçlar�n�n rapor-
lanmas�, Giri�imcili�e yönelik yeni bir 
destek program�n� haz�rlanmas�, Ar-Ge 
konusunda sanayinin ihtiyaçlar�n� üni-
versiteye ta��yacak farkl� mekanizmala-
r�n incelenmesi, Türkiye ekonomisinde 
yabanc� sermayeli � rmalar�n Ar-Ge et-
kinliklerinin analizinin yap�lmas� Eylül 
ay�nda  öngörülüyor. 

Türkiye ziyareti s�ras�nda Ba�-
bakan Recep Tayyip Erdo�an 
ve Sanayi ve Ticaret Bakan� 

Nihat Ergün’le görü�en Kuzey Irak 
Yerel Yönetimi Sanayi ve Ticaret Ba-
kan� Sinan Çelebi ve beraberindekiler 
Ostim Organize Sanayi Bölgesini de 
ziyaret ettiler. 
 Irak’ta yeniden yap�lanma çerçeve-
sinde birçok alanda yat�r�ma ihtiyaç 
oldu�unu belirten Çelebi, Ostim’deki 

i� adamlar�n� ve sanayicileri bölgeye 

yat�r�m yapmaya davet etti. Çelebi, 

Ostim’in ba�ar�l� bir model oldu�unu, 

ayn� modeli bölgelerinde de hayata 

geçirmek istediklerini söyledi.

 Çelebi beraberindeki D�� �li�kiler 

Müdürü, Hukuk Müste�ar�, Topog-

rafya Uzman� ve Erbil Ticaret Ata�esi 

ile birlikte Ostim’deki baz� � rmalar� 

da ziyaret etti. 

Yat�r�m ortam� 
iyile�tirilecek

Irakl� Bakan Çelebi Ostim’i de ziyaret etti

Bu ülkede güzel �eyler de 
oluyor. Güzel insanlar da 
var. Ben bu ülke için , ben 

ülkemin insanlar� için ne yapabili-
rim diyen i�adamlar� ve sanayiciler 
de var. Türkiye bu insanlar�n yüzü 
suyu hürmetine büyüyor, geli�iyor 
ve güçleniyor. ��te bu güzel insan-
lardan birisi:

 Aslen Çank�r�l�. 1963 do�umlu, 
evli ve 3 çocuk babas�. Ticarete 7 
ya�lar�nda babas�n�n yan�nda boru 
üretim ve ticareti ile ba�lad� 1983 
y�l�nda i�leri devrald�. Çok say�da 
konut in�aat� tamamlad�. Baba mes-
le�i boruculu�u yurtiçi ve yurtd��� 
teknolojileri kullanarak geli�tirdi, yeni 
fabrikalar kurdu. Halen Türkiye’de 
2 adet, Türkmenistan’da 2 adet 
olmak üzere toplam 4 adet boru 
fabrikas� faaliyette. Boru deyince 
Türkiye’de NATA ve Nam�k TANIK 
akla gelir. 14 �irketin sahibi, yan�n-
da 3000’e yak�n insan çal���yor ve 
ekmek yiyor. 2008 y�l�nda NATA 
grubunun 2 �irketi Ankara’da en 
çok vergi ödeyen 100 �irket liste-
sine girdi ve limited �irketlerde An-
kara birincisi oldu. Nam�k TANIK 
sosyal sorumluluk sahibi, hay�rsever 
bir i�adam�. En önemli yat�r�m�n 
e�itim oldu�una inan�r ve yüzlerce 
fakir ö�renciye burs verir. Cami, 
sa�l�k oca��, dershane ve okullar 
yapt�r�r. ASO Meclis üyesidir. Çe�itli 
dernek ve vak�flarda görevi vard�r. 
Sosyal sorumluluk sahibidir.Türk Sa-
nayici ve ��adamlar� Vakf� Dan��ma 
Konseyi Ba�kan�d�r. Ve s�k� bir sivil 

toplumcudur. Her hay�r i�inde en 
önde Nam�k Tan�k ko�ar. Reklam� 
ve propaganday� sevmez. Mazbut 
bir ya�ant�s� vard�r.

KR�ZDE H�Ç ��Ç� ÇIKARTMADIMKR�ZDE H�Ç ��Ç� ÇIKARTMADIM

 TÜS�AV Dan��ma Konseyi 
Ba�kan� Nam�k TANIK’a güncel ko-
nulara ili�kin sorular�m oldu. Nam�k 
TANIK; kriz sonras� toparlanman�n 
2010 un son çeyre�inden ba�laya-
rak 2011’de olabilece�ini söyledi. 
Ve “kriz dünyay� derinden etkiledi. 
Bu süreçte Türkiye’nin daha az 
etkilendi�ini dü�ünenlerdenim, yak�n 
zamanda Almanya, �ngiltere, Fransa 
gibi ülkeleri gezdim ve rahatl�kla 
söyleyebilirim ki, bu ülkeler çok 
daha fazla etkilenmi� durumda. 
Ama daha önce iki büyük kriz 
ya�ayan insanlar�m�z daha haz�rl�k-
l� yakaland�lar bu krize. Yine de 
bu öyle büyük bir kriz ki herkesi 
etkiliyor. Umar�m bir an önce kriz 
için gerekenler yap�l�r. Örne�in i� 
adamlar�m�z korkmadan yat�r�ma yö-
nelmesi, yast�k alt�nda paras� olanla-
r�n gayrimenkul almas� gibi noktalar 
önem ta��yor. 2010 sonu gibi de 

daha iyi olaca��n� dü�ünüyorum 
ancak tam toparlanma 2011 den 
sonra ba�lar diye tahmin ediyorum” 
dedi.

HEDEF TÜRK� CUMHUR�YETLERHEDEF TÜRK� CUMHUR�YETLER

 Nam�k Ba�kan�n yeni Pazar he-
defi Türki Cumhuriyetler. �u anda 
Türkmenistan’da 90 adet karayolu 
köprüsü anahtar teslimi yap�m i�ini 
hayata geçiriyor. Türkmenistan’da i� 
yapmaktan çok gururlu ve heye-
canl�. Türkiye’nin sayg�n, büyük ve 
güçlü firmalar�n� Türki Cumhuriyet-
lere i� ba�lant�lar� yapmak üzere 
davet ediyor. Türki Cumhuriyetlere 
ve özellikle Türkmenistan’a aç�lma 
fikri nas�l do�du diye sordum. ��te 
cevab� :

 “ NATA Grup, özellikle alt yap� 
ve beton üretiminde Türkiye’nin 
say�l� firmalar�ndan birisi oldu. Art�k 
biz bir Türkiye markas�y�z. Yurtiçi 
a��rl�kl� çal���yoruz. �stanbul, Ankara 
ve Antalya a��rl�kl� olmak üzere 
Türkiye’nin her yerinden mü�terile-
rimiz var. Avrupa’n�n bu anlamda 
en büyük tesislerine sahibiz. Yurtd��� 

aç�l�mlar�m�z oldu 2008 sonuna 
do�ru, Türki Cumhuriyetler a��rl�kta. 
3 yeni tesis kurduk. Bunlardan ikisi 
aç�ld� di�eri de önümüzdeki gün-
lerde aç�lacak. Projesi tamamlanan 
i�ler hariç krizde hiç i�çi ç�karmad�k 
grup olarak. Tamamen ekipleri, 
ekipmanlar� yurtd���na kanalize edi-
yoruz. �n�allah iyi olaca��n� dü�ü-
nüyoruz. Türki Cumhuriyetler de 
millet olarak bizi seviyorlar. Onlar 
bizden kaynaklar bak�m�ndan zengin, 
para sorunlar� yok. Biz de onlarla 
i�birli�i yaparak ülkemizin i�gücü-
nü ve tecrübesini onlara aktarmay� 
hedefliyoruz. �irket olarak amac�m�z, 
Türki Cumhuriyetlerle 2010 sonun-
da 5 milyar dolarl�k ciroya ula�mak. 
Yava� yava� buna do�ru ilerlemeye 
çal���yoruz. Gelecekteki projelerimiz-
den biri de sa�l�k turizmine yönelik. 
�u anda Almanya’ da projeleri ya-
p�l�yor. ��letmesini biz yapmayabiliriz. 
�imdilik projelendirip bunu yabanc� 
bir firmayla yapma fikrindeyiz. Bizi 
izlemeye devam edin. Hedefimiz bir 
dünya markas� olmak” 

 Dile�imiz Nam�k Tan�k gibi mar-
ka i�adamlar�n�n say�s�n�n artmas� ve 
Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada 
sözü geçen bir lider devlet olma-
s�d�r. Bunu da ancak vizyon ve 
misyon sahibi güçlü i�adamlar�m�zla 
sanayicilerimizle gerçekle�tirebiliriz.

Veli SARITOPRAK

velisaritoprak@
gm

ail.com

Nam�k Tan�k’� 
tan�y�n
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Esnaf ve Sanatkarlar Derne�i Ge-
nel Ba�kan� Mahmut Çelikus, 
Ba�bakan Erdo�an’�n aç�klad��� 

“Esnaf ve Sanatkarlar De�i�im, Dönü-
�üm ve Destek (3D) Strateji Belgesi ve 
Eylem Plan�”n� (ESDEP) de�erlendirdi.
 Mahmut Çelikus, hükümetin çal��ma-
lar�n� iyi niyetli ve kapsaml� buldu�unu 

belirterek “Yine de bir taraf�yla eksik 
bir çal��ma. 7 senelik çal��malar�n çok 
daha olgun meyveler verece�ini bekli-
yorduk” dedi. Çelikus, ESDER’in esnaf 
ve sanatkârla ilgili tespit ve tekli� erinin 
oldu�unu ve daha önce de bas�n yoluyla 
esnaf aç�l�m� beklentilerini aç�klad�kla-
r�n� hat�rlatt�. 

“7 eylem plan� memnuniyet 
verici ancak hemen 

uygulamaya konmal�”

 ESDER Genel Ba�kan� Mahmut Çeli-
kus, hükümetin eylem plan� olarak aç�k-
lad��� “Kredi ve � nansman �artlar�n�n 
iyile�tirilmesi, Vergi, istihdam ve di�er 
yükümlülüklerin azalt�lmas�, E�itim ve 
dan��manl�k hizmetlerinin geli�tirilmesi, 
Geli�imcilik ve yenili�in geli�tirilmesi, 
Alt yap�, kümelenme ve ortakl�k faali-
yetler, Hukuki düzenlemeler yap�lmas�,  
Esnaf ve sanatkarlar�n Avrupa Birli�i 
standartlar�ndan yararlanmas�”ndan olu-
�an 7 maddelik destek paketinden mem-
nuniyet duyduklar�n� söyledi. Bununla 
beraber Çelikus bu maddelerin içinin 
doldurulmas� ve bir an önce uygulamaya 
konmas�n�n gerekti�ini de vurgulad�.

“Hipermarket yasas� ç�kma-
dan sa�l�kl� bir iyile�menin 

olmayaca��ndan endi�eliyiz”

 Esnaf�n sorunlar� sadece esnafa yönelik 
birkaç tedbirle düzelecek gibi de�ildir. 
Esnaf zincirin halkas�d�r. Emeklinin, 
memurun, i�çi ve çiftçinin yani sabit 
ve dar gelirli vatanda�lar�n al�m gücü 

art�r�lmad�kça esnafa yap�lacak iyile�-

tirmeler k�s�r kalacakt�r” dedi. Bununla 

birlikte Çelikus hipermarket yasas� ko-

nusunda hükümetin isteksizli�i hükü-

metin esnaf�n durumunun düzeltilmesi 

argüman�yla çeli�mekte oldu�unu söy-

leyerek “Hipermarket yasas� ç�kmadan 

sa�l�kl� bir iyile�menin olmayaca��ndan 

endi�eliyiz” dedi. 

ESDER her türlü  
çal��maya haz�r

Çelikus, “Sivil toplumun ve esnaf�n me-

selelerinin sivil toplumla çözülece�inin 

belirtilmesinin elbette çok anlaml�, an-

cak esnaf� ilgilendiren böyle bir  toplan-

t�da Türkiye’nin tek ve en büyük esnaf 

ve sanatkar derne�i olan ESDER’in da-

vet edilmemesi sivil toplum ad�na büyük 

bir talihsizliktir” diye konu�tu. 

“ESDER esnaf ve sanatkâr�n durumu-

nun iyile�tirilmesi ve toplum içerisinde-

ki sayg�n yerinin korunmas� için her tür-

lü çal��may� yapmaktad�r” diyen Ba�kan 

Mahmut Çeikus, “ESDER hükümetten 

gelecek i�birli�i talebi do�rultusunda 

elinden gelen çabay� seve seve göstere-

cektir” dedi.

ESDER, ESDEP’i yak�n takibe ald�

Ekonomi gündemimizde ne 
yaz�k ki ülkemizdeki kronik 
hale gelen i�sizlik yok. Ayr�ca 

KOB�, esnaf ve çiftçilerimizin “i� 
yapamamaktan” bitap dü�tü�ünden 
kimse bahsetmiyor. Çiftçilerimizin 
tar�msal borçlar�ndan dolay� ve 
çal��anlar�m�z�n kredi kartlar�ndan 
dolay� haciz k�skac�nda oldu�u ise 
hiç kimsenin umurunda de�il. Ülke 
gündemi gerçeklerden tamamen 
kopmu� durumda. Bizans’�n son za-
manlar�nda oldu�u gibi, Ayasofya’da 
papazlar meleklerin cinsiyetini 
tart���yor. Sorunlar�n çözümü için 
suçlanacak adam aran�yor. Hükü-
met dâhil herkes sorunlar kar��s�nda 
muhalefet pozisyonunda. 
 Bu arada etkisi ve yetkisi olma-
yan yerlerde de (bas�n) son aç�kla-
nan enflasyon rakamlar�n�n kar��s�n-
da Merkez Bankas�’n�n (MB) faizi 
art�rmas� gerekti�i yönünde kitab�na 
uygun de�erlendirmeler yap�lmaya 
ba�land�. Ben ba�tan kanaatimi Ben ba�tan kanaatimi 
söyleyeyim: Merkez Bankas� faizleri söyleyeyim: Merkez Bankas� faizleri 
b�rak�n art�rmay� acilen dü�ürmelidir. b�rak�n art�rmay� acilen dü�ürmelidir. 
 Her ne kadar kurulu� yasas�n-
da MB’nin amac� fiyat istikrar�n� 
sa�lamak yazsa da gerçek böyle 
de�ildir. Böyle olsa idi ülkemiz 
y�llarca enflasyon alt�nda inler miy-
di? MB’nin bir tek görevi vard�r: MB’nin bir tek görevi vard�r: 
Kötü idare edilen maliye politika-Kötü idare edilen maliye politika-
s�n�n payandas� olmak.s�n�n payandas� olmak. Bu maliye 
politikas�n�n en belirgin özelli�i, 
istikrarl� vergi geliri toplayamamas� 
ve istikrarl� iç borçlanma kayna�� 
ihdas edememesidir. Bunun için d�� 

borçlanmaya ihtiyaç duyar.
 Hazinenin sürekli borçlanmas� 
ve borçlanma kar��l��� anapara ve 
faizin ödenebilmesi için �u �ekilde 
bir mekanizma kurulmu�tur: MB 
önce faizleri yükseltir. Faizler enflas-
yonun sonucu yükseltilmez. Çünkü 
ülkemizde sürekli ç�kt� aç��� (üretim 
kapasitesinin talepten fazla olmas�) 
vard�r. Faizleri yükseltmekteki amaç 
yurt d���ndan döviz giri�i olmas� 
içindir. Yurda giren döviz kar��l��� 
para bas�l�r. Bas�lan para ile kötü 
yönetilen maliyenin ihtiyac� olan 
kaynak sa�lan�r. Dü�en dövizlerle 
ülkenin üretimi yok edilir. �mkân� 
olanlar ülkede üretimden kaçar. 
Yurt d��� merkezli üretim ve ticaret 
yap�lmaya ba�lan�r. Karlar ülke 
d���nda tutulur. Bu noktada maliye 
ve zenginlerin ortak amac� olu�ur: 
Dü�ük kur yüksek faiz. Dü�ük kur 
ve yüksek faizden elde edilen yük-
sek kazançlar “varl�k bar���”“varl�k bar���” ve “net “net 
hata noksan”hata noksan” ile vergi verilmeden 
ülkeye sokulur. Zengin vergi öde-

meyince i� garip gurebaya dü�er. 
ÖTV ve KDV en gözde vergidir. 
Vergiden dolay� artan fiyatlar enf-
lasyonun de�il hayat pahal�l���n�n 
i�aretidir. Bu bahane ile faizleri 
art�rmak cambaza bak oyunu ile 
garip gurebay� biraz daha fakirle�-
tirmektir. ÖTV ve KDV’ye ilave 
olarak 50 y�ll�k kurumlar özelle�-
tirme ad� adl�nda sat�larak garip 
gureban�n alt� bo�alt�l�r.
 Günümüzde dünya ekonomik 
krizde oldu�u için MB’nin hazi-
neyi finanse etmek için faizleri 
yükseltmesine gerek yoktur. Zaten 
dünyada çok ucuza ve çok mik-
tarda döviz bulunmaktad�r. Ayr�ca 
bu dövizin gidece�i güvenli liman 
da kalmam��t�r. Yani kötü maliye 
politikam�z�n MB’na ihtiyac� bulun-
mamaktad�r.
 Her iki durumda da kaybeden 
çal��anlar, KOB�’ler, çiftçiler ola-
cakt�r. Ve olmaktad�r. Bunun için 
ülkemizdeki resmi i�siz oran� % 
14’tür. 

 Merkez Bankas� ve Maliyenin Merkez Bankas� ve Maliyenin 
yapmas� gereken;yapmas� gereken;
1. Faizleri acilen dü�ürmeli,
2. Günlük döviz al�mlar�nda yüksek 
montanlara ç�kmal�,
3. Döviz kar��l��� piyasaya verdi�i 
paray� dü�ük faizle geri çekmeli, 
enflasyon olu�mamas�n� cari aç���n 
s�rt�na y�kmamal�,
4. Ba�ta TOK� alacaklar� olmak 
üzere, bankalar�n Kredi kartlar�, Ko-
nut kredilerinden alacaklar�n� uzun 
vadeli ve s�f�r faizle olacak �ekilde 
reeskonta tabi tutmal�d�r.
5. Maliye TL’de uzun vadeli ve 
zorunlu fon olu�umunu sa�layacak 
acil ve radikal tedbirler almal�d�r. 
Bireysel emeklilik te�vik edilmeli, 
k�dem tazminat� fonu kurulmal�, 
i�sizlik fonuna esnaflar dahil edil-
meli, kredi kartl� al��veri�in yayg�n-
la�t�r�lmas� gibi konularda acil tedbir 
al�nmal�d�r. 
6. Maliye bütçesini düzeltmek için 
cari aç�ktan ve enflasyon görü-
nümlü hayat pahal�l���ndan medet 
ummamal�d�r.
 Ülkemizin yak�n gelecekteki gö-
rünümü, orta s�n�f�n h�zla ve büyük 
ço�unlukla fakirle�mesi ve refah 
kayb� ile kar�� kar��ya kalmas�d�r. 
Bu a�amada zenginlerimiz daha da 
zengin olacakt�r. Bu �artlar alt�nda 
ülkemiz ekonomisi �eker hastal�-
��na yakalanm�� hasta gibi cans�z 
ve halsiz olmaya devam edecektir. 
Rakamlarda trend yaratmayan iyile�-
melere bakarak kendimizi aldatma-
n�n alemi yok.

�e� k ÇALI�KAN

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

Faizler daha da 
dü�melidir.

Ya�amdan yak�nman�z�n nedeni, 
kar��la�t���n�z zorluklar�n büyüklü�ü de�il, 

gücünüzün azl���d�r.

Esnaf ve Sanatkarlar Derne�i Genel Ba�kan� 
Mahmut Çelikus, Ba�bakan Erdo�an’�n 

aç�klad��� “Esnaf ve Sanatkarlar De�i�im, 
Dönü�üm ve Destek (3D) Strateji Belgesi ve 

Eylem Plan�”n� (ESDEP) de�erlendirdi.
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OST�M Dan��manl�k ve E�itim 
Merkezi yöneticileri ODEM’in 
proje faaliyetleri ile ilgili ola-

rak �u bilgiyi verdiler: 
 “YENTEK Projesi, 40 Meslek Yük-
sek Okulu genç i�size inovatif yakla��m-
lar do�rultusunda e�itimler verdi�imiz 
bir projeydi. YENTEK projesi tamam-
land�ktan sonra OST�M’de bu projenin 
sonuçlar� ve i�letmelerimizin talepleri 
do�rultusunda Makine Ressaml��� ve 
CNC Operatörlü�ü alanlar�nda iki proje 
daha gerçekle�tirdik. Burada yeti�en kur-
siyerlerimizin de OST�M’li i�letmelerde 
istihdam edilmelerini sa�lad�k. Bundan 
sonraki süreçlerde de Mesleki e�itim 
faaliyetlerimizi gelece�in i� alanlar�nda 

(Yenilenebilir Enerji, Mekatronik, vb) 
ve i�letmelerimizin talepleri do�rultu-
sunda devam ettirece�iz” dedi. 
 7-8 Nisan 2010 tarihlerinde gerçekle�-
tirilen Aktif �stihdam tedbirleri Kapan�� 
Organizasyonunda kurulan proje fuar�n-
da bir stand ile temsil edilen projemiz 
kapsam�nda 40 Meslek Yüksek Okulu 
mezunu genç i�size yenilikçi yakla��m-
lar do�rultusunda e�itimler verildi.
 Aktif �stihdam Tedbirleri II Hibe 
program�n�n son faaliyeti olan kapan�� 
organizasyonunda proje stand�n� ziyaret 
eden Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kan� Prof. Dr. Ömer Dinçer ve ��KUR 
Genel Müdürü Nam�k Ata’ya da proje 
sonuçlar� hakk�nda bilgi verildi.

��yerinde i�çilerden birinin kazaya 
u�ramas�, i�çi için oldu�u kadar 
i�veren aç�s�ndan da büyük önem 

ta��maktad�r. �� kazas�; i�in ak���n� 
durdurarak üretim temposunu yava�-
latmakta, üretim ve verimlilik kayb�na 

neden olmaktad�r. Çal��ma ortam�n�n 
iyile�tirilerek i� güvenli�inin sa�lanma-
s�, i�in ak���n� durduran insan, makine, 
malzeme, ürün ve zaman kayb�na neden 
olan ko�ullar�n ortadan kalkmas�n� ya da 
minimize edilmesini sa�layacakt�r. Böy-

lelikle, yüksek verimlilik ve güvenli bir 
çal��ma ortam� sa�layacakt�r.
  �� güvenli�ine yönelik çabalar, ayn� 
zamanda maliyetlerin dü�mesini ve ürün 
düzeyinde art��� da beraberinde getire-
cektir. Güvenlik önlemlerinin al�nmas� 
için, bir tak�m maliyetler ortaya ç�kmak-
tad�r. Ancak; i�letmedeki çal��ma ko-
�ullar�n�n iyile�tirilmesi i� kazalar�n� ve 
meslek hastal�klar�n� azaltarak, genelde 
maliyetlerin dü�mesini sa�layacakt�r. 
Böylece yap�lan güvenlik harcamalar�, 
kendinden çok daha fazla verimlilik ar-
t���na neden olacakt�r. �� güvenli�i göz 
ard� edilerek, buraya ayr�lacak bütçe ile 
k�sa bir dönem için maliyet dü�ü�ü sa�-
lanabilir. Ancak, uzun dönemde al�nacak 
kaza riskleri ile gerek vicdani gerek hu-
kuki ve gerekse mali aç�dan verimlili�in 
sürdürülmesi imkâns�zla�acakt�r.
 Güvenlik önlemlerinin al�nmas�yla 
i�verenin sa�layaca�� kazançlardan bir 
di�eri de, i�yerlerinde araç ve gereçle-
rin bu önlemler yoluyla korunmas� ola-
cakt�r. Sanayi üretimindeki makinelerin 
pahal� yat�r�mlar oldu�u dü�ünüldü�ün-
de, bunlar�n güvenlik kurallar�na uygun 
koruyucu parçalarla donat�lmas� hasara 
u�rama olas�l�klar�n� azaltacakt�r. Kaza 
olduktan sonra i�in yeniden eski ray�na 
oturmas� zaman almakta ve üretimi de 
aksatmaktad�r. Bu arada kazaya u�rayan 
aletlerin onar�m giderleri ortaya ç�kmak-
ta, i�verenler ise kaza ve sonuçlar�yla il-
gilenirken, zaman kaybederek yapmas� 
gereken i�leri aksatmaktad�r. 
 Güvenlik önlemleri sayesinde i�veren 
vas�� � i�gücünü de elinde tutabilecek, 
kazalar nedeniyle kaybetmeyecektir. �� 
güvenli�i olan bir � rmada çal��mak i�-

yerine duyulan güveni art�racak, � rma-
n�n prestijini olumlu yönde etkileyecek-
tir. Bu da rekabet ko�ullar�n� � rman�n 
lehine çevirecektir.
 Görülmektedir ki kazalar� önleyeme-
mek nedeniyle ortaya ç�kacak sorunlar 
çok yönlü ve a��r olup kazalar� önle-
mekten çok daha fazla masraf gerektire-
cektir. Ayr�ca kazay� önlemek, kaza için 
ödemeler yapmak çok daha insanc�ld�r.
OST�M Organize Sanayi Müdürlü�ü 
bütün bu gerçekliklerden yola ç�karak; 
May�s ay�nda, sürdürmekte oldu�u �SG 
çal��malar�na h�z vererek, ilk etapta �� 
Sa�l��� ve Güvenli�i Haftas�’nda uygu-
lamal�, tam gün sürecek ücretsiz e�itim 
ile bu konudaki bilinçlendirme çal��ma-
lar�na katk� sa�layacakt�r. Bu kapsam-
da 6 May�s’ta gerçekle�tirilecek olan 
ücretsiz Risk Analizi E�itimimize tüm 
OST�M’liler davetlidir. 
 Ücretsiz Risk Analizi E�itimimiz için 
kontenjan s�n�rl� olup kat�lmak isteyenler 
için son kay�t tarihi 03 May�s 2010’dur.

Ayr�nt�l� bilgi ve kay�t için; 
ODEM 385 01 66 – 385 73 13

YENTEK örnek proje seçildi

Üretimde verimlili�in artt�r�lmas�nda 
�� Sa�l��� ve Güvenli�i Çal��malar�n�n etkisi

Yenilikçi Teknik Personel Yeti�tirme Projesi (YENTEK) 1260 proje ba�vurusundan ilk 101 proje 
aras�na girerek Avrupa Birli�i ve ��KUR taraf�ndan desteklenen projemiz, ba�ar�l� uygulamalar� 
ile de 101 projeden ilk 20 proje aras�nda yer alarak örnek proje seçildi.

ODEM’in e�itimlerinde 

%70 devlet deste�i sürü-

yor. 

ODEM’in devlet destekli e�itim 

programlar� May�s ay�nda da devam 

ediyor. E�itim ücretlerinin yüzde 

70’i kamu taraf�ndan kar��lan�rken, 

yüzde 30’unu � rmalar kar��layacak. 

Ostim E�itim ve Dan��manl�k Mer-

kezi yetkililerinin yapt��� aç�klama-

ya göre Ostim’le birlikte Sincan ve 

Kazan gibi ilçelerinden gelen � rma-

lar�n da kat�ld��� e�itimlerin yeni 

i�birlikleri kurulmas�na yol açt��� 

vurguland�.

May�s ay� içinde verilecek
 e�itim programlar� �unlar
• 04/06 May�s 2010  Ölçme ve 
Toleransland�rma E�itimi
• 11/13 May�s 2010 Üretim Planlama 
ve Kontrol Teknikleri E�itimi
• 18/20 May�s 2010  Ü r e t i m 
Maliyetleri ve Maliyet Dü�ürme Tek-
nikleri E�itimi
• 26/27 May�s 2010 5 S E�itimi
 E�itimler için en az 5 gün önce-
sinden kay�t yapt�r�lmas� istenirken, 
� rmalardan gelecek taleplere göre 
�ngilizce e�itiminin de konulabilece�i 
belirtildi. E�itimlere kat�l�m �artlar� 
ve ayr�nt�l� bilgi için ODEM’in385 
01 66 – 385 73 13 numaral� telefonla-
r�na ba�vurulabilir. 

ODEM’in e�itimlerinde
%70 devlet deste�i sürüyor.

4 - 10 MAYIS

��çi Sa�l��� ve ��  

Güvenli�i Haftas�nda

 OST�M’DEN ÜCRETS�Z 

R�SK ANAL�Z� 
E	�T�M�
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Yerli sermayenin göç güzergâh� 

Yak�n ve Ortado�u ülkelerinde 

yo�unla�t�. 2010 y�l�n�n ilk iki 

ay�nda yurtd���na do�rudan yat�r�m için 

giden 153 milyon dolarl�k Türk serma-

yesinin yüzde 43.8’i Ortado�u ülkelerine 

gitti.

  2010 y�l� Ocak-�ubat döneminde Or-

tado�u ülkelerine do�rudan yat�r�m için 

giden Türk sermayesi geçen y�l�n ayn� 

dönemine göre yüzde 55.9 art��la 43 mil-

yon dolardan 67 milyon dolara yükseldi. 

2002 ile 2010 y�l� �ubat ay�na kadar olan 

dönemde Yak�nve Ortado�u ülkelerine 

giden sermaye tutar� 2 milyar 859 milyon 

dolara ula�t�. Göç yollar�na dü�en serma-

yenin yüzde 62’si sanayi yat�r�mlar� için 

yurtd���na ç�karken, yüzde 38’i hizmetler 

sektörü yat�r�mlar�na yöneldi.

 11 milyar 367 milyon dolarl�k yerli 

sermayesinin yurtd���na göç etti�i 8 y�l� 

a�k�n dönemde, sanayi yat�r�mlar� çerçe-

vesinde yurtd���na giden sermaye tutar� 6 

milyar 72 milyon dolar, hizmetler sektö-

rü için giden sermaye tutar� 5 milyar 280 

milyon dolar� buldu. 

Avrupa’ya giden Türk 
sermayesi yüzde 88 azald�

 Ocak-�ubat döneminde Avrupa ülke-
lerine do�rudan yat�r�m için giden Türk 
sermayesi geçen y�l�n ayn� dönemine göre 
yüzde 88 azal��la 60 milyon dolara indi. �ki 
ayl�k dönemde Avrupa ülkeleri içinde Türk 
sermayesini en çok çeken ülke 18 milyon 
dolarla Hollanda oldu. Hollanda �ubat 
ay�nda 16 milyon dolarl�k Türk sermayesi-
ni do�rudan yat�r�m olarak çekti. 
 Ocak-�ubat döneminde Hollanda’n�n 
ard�ndan 8 milyon dolarl�k do�rudan yat�-
r�mla Rusya ve �sviçre geldi. Amerika k�-
tas�na do�rudan yat�r�m için göç eden Türk 
sermayesi ise bu dönemde 8 milyon dolar 
düzeyinde gerçekle�ti. 
 Bunun 7 milyon dolarl�k bölümü 
ABD’ye, 1 milyon dolarl�k bölümü ise 
Kanada’ya gitti. Kuzey Afrika ülkeleri ise 
Türkiye’den 5 milyar dolarl�k do�rudan ya-
t�r�m çekti. Bunun 2 milyon dolar� Libya’ya, 
3 milyon dolar� M�s�r’a yöneldi.

Yak�n ve Ortado�u ülkelerine 2.9 
milyar dolarl�k sermaye göç etti 

 2002 y�l�ndan �ubat 2010’a kadar 
olan 8 y�l� a�k�n dönemde do�rudan 
yat�r�m olarak yurtd���na yönelen 11 
milyar 367 milyon dolarl�k yerli ser-
mayenin 6 milyar 877 milyon dolarl�k 
bölümü Avrupa ülkelerine, 362 milyon 
dolar� Afrika ülkelerine, 917 milyon 
dolar� Amerika ülkelerine, 3 milyar 168 
milyon dolar� Asya ülkelerine yöneldi.
 8 y�ll�k dönemde 2 milyar 460 milyon 
dolarl�k Türk sermayesini do�rudan ya-
t�r�m olarak çeken Azerbaycan ilk s�ra-
da yer al�rken, onu 1 milyar 937 milyon 
dolarl�k do�rudan yat�r�mla Hollanda, 1 
milyar 77 milyon dolarla Malta, 1 mil-
yar 301 milyon dolarla Almanya izledi. 
Yak�n ve Ortado�u ülkeleri bu dönem-
de 2 milyar 859 milyon dolarl�k Türk 
sermayesini do�rudan yat�r�m olarak 
çekti.

 Fuar�n Ad�: Ambalaj-Plastik  2010 9.Ambalaj  ve Plastik Endüstrisi ve Kauçuk Fuar�
Fuar�n Tarihi: 06-09 May�s 2010
Yer: Tüyap Bursa Uluslararas� Fuar ve Kongre Merkezi - BURSA

 Fuar�n Ad�: Kal�p Avrasya 2010          
Bursa 4.Kal�p Teknolojileri ve Yan Sanayiler Fuar�
Fuar�n Tarihi: 06-09 May�s 2010
Yer: Tüyap Bursa Uluslararas� Fuar ve Kongre Merkezi - BURSA

 Fuar�n Ad�: Bursa Ototeknik 2010  3.Otomotiv Yan Sanayi, 
Garaj ve Servis Ekipmanlar�, Benzin �stasyonlar� Donan�mlar� ve LPG Sistemleri
Fuar�n Tarihi: 06-09 May�s 2010
Yer: Tüyap Bursa Uluslararas� Fuar ve Kongre Merkezi - BURSA

 Fuar�n Ad�: ICCI- 16.Uluslararas� Enerji ve Çevre Fuar� ve Konferans�
Fuar�n Tarihi: 12-14 May�s 2010
Yer: WOW Kongre Merkezi - �DTM Ye�ilköy

 Fuar�n Ad�: KONELEX 2010 5.Elektrik, Elektronik, Elektromekanik, 
Enerji Üretimi, Otomasyon ve Ayd�nlatma  Fuar� / �SKON 2010   
5.�sti� eme, Depolama, Ta��ma, Vinç ve Lojistik
Fuar�n Tarihi: 13-16 May�s 2010
Yer: KTO Tüyap Konya Uluslararas� Fuar Merkezi

 Fuar�n Ad�: KONMAK 2010  7.Metal ��leme Makineleri, Kaynak, Delme, 
Kesme Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri, Hidrolik, Pnömatik.
Fuar�n Tarihi: 13-16 May�s 2010
Yer: KTO Tüyap Konya Uluslararas� Fuar Merkezi

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

 Fuar�n Ad�: YAPITECH 2010 8.Uluslararas�  Yap� Ürünleri 
ve Teknolojileri Fuar�n Tarihi: 20-23 May�s 2010
Yer: Trabzon Dünya Ticaret Merkezi - TRABZON

 Fuar�n Ad�: 2.T�bbi Cihazlar, Hastane Demirba�lar�, Sarf Malzemeleri, 
Labaratuar Ekipmanlar�, Tee�his Tedavi-Teknik Cihazlar  Fuar�
Fuar�n Tarihi: 20-23 May�s 2010
Yer: ANFA Alt�npark Fuar Merkezi - ANKARA

 Fuar�n Ad�: Yap� ve �n�aat Malzemeleri 
Fuar�n Tarihi: 26-30 May�s 2010
Yer: Çorum TSO Fuar Merkezi - ÇORUM

 Fuar�n Ad�: Adana 3.Otomasyon, Elektrik - Elektronik, Enerji Üretimi 
ve Da��t�m� Fuar�n Tarihi: 02-06 Haziran 2010
Yer: Tüyap Adana Uluslararas�  Fuar ve Kongre Merkezi - Adana

 Fuar�n Ad�: AIREX 2010  8.Uluslararas� Sivil Havac�l�k ve 
Havalimanlar� Fuar� Fuar�n Tarihi: 03-06 Haziran 2010
Yer: Atatürk Havaliman� Apronu - �STANBUL

 Fuar�n Ad�: Kap� Fuar�
Fuar�n Tarihi: 03-06 Haziran 2010
Yer: �stanbul Fuar Merkezi Ye�ilköy - �STANBUL

Genel Fuar Takvimi
May�s - Haziran 2010

Yerli sermayenin yurtd��� adresi: Ortado�u

Gazi Üniversitesi �ktisadi ve �dari 
Bilimler Fakültesi Dekan� Prof. 
Dr. Aziz Konukman, maa� ve üc-

retlerin son çeyrekte yüzde 1.8, tüketim 
harcamalar�n�n ise yüzde 4.4 artt���n�n 
dikkate al�nd���nda, tuzu kuru tüketicile-
rin büyümeye pozitif bir katk�s� oldu�u-
nu sonucunun ortaya ç�kt���n� kaydetti.
 Konukman,“Normal olarak özel tüke-
timden gitti�imizde ya da yat�r�mlardan 
gitti�imizde hiçbir umut yokken adeta 
yüzde 6’l�k büyümeyi devletin tüketim 
harcamalar� kurtarm��. Üstelik mali di-
siplin söylemlerine ra�men” dedi. 
 Prof. Konukman, aç�klanan GSYH 
verilerini de�erlendirdi. Konukman, 
tüketici harcamalar�n�n son çeyrekte 
artt���n� ifade ederek, “1998 � yatlar�yla 
harcamalar yöntemiyle GSYH geli�me 

h�zlar�na bak�ld���nda yerle�ik olmayan 
hane halklar�n�n yurtiçi tüketim harca-
malar� yüzde 4.4 olmu�. Son çeyrekte 
büyüme yüzde 6 olmu�. Demek ki tuzu 
kuru tüketicilerin büyümeye pozitif bir 
katk�s� olmu�. Niye tuzu kuru, çünkü 
maa� ve ücretlerde yüzde 1.8 art�� oldu�u 
için. Yani bu tüketim neyle gerçekle�ti, 
bunun memur maa� ve ücretleri yapamaz 
yani emekçiler de�il tuzu kuru tüketici-
lerin harcamalar�n�n büyümeye katk�s� 
olmu�” diye konu�tu. 
 Konukman ayr�ca, maa� ve ücretler-
deki 1.8’lik art�� için �u de�erlendirmeyi 
yapt�: 
 “Çal��anlar bunu hiç bir �ekilde hisse-
dememi�. Yani siz diyorsunuz ki ekono-
mi yüzde 6 büyüdü, maa� ve ücretlerin-
deki art�� ancak bu düzeyde kalm��.” 

‘Tuzu kuru’ tüketiciden büyümeye katk�
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Burdur Gazi �lkö�retim Okulu 
7’nci s�n�f ö�rencisi Sümeyye 
Özdamar, Uluslararas� Dü� çiz-

gisi Tasar�m Olimpiyatlar�’na babas�n�n 
rahats�zl���ndan esinlenerek tasarlad��� 
‘konforlu yast�k’ ile kat�ld�. Bir yüzü sert 
bir yüzü yumu�ak olan ve üzerine çalar 
saat, MP3 çalar, su �i�esi, kalem, kâ��t 
yerle�tirilebilen ‘konforlu yast�k’ ile 41 
ülkeden 5 bin 654 projenin kat�ld��� ya-
r��mada ilk 106 proje içine giren Özda-
mar, Ankara’da yap�lacak büyük � nale 
kat�lma �ans� yakalad�.
 Babas�n�n boyun f�t��� oldu�u için çok 
zorland���n� ve onun rahat etmesi için bu 
yast��� tasarlad���n� anlatan Özdamar, 
“Babam bazen yumu�ak bazen de sert 
yast�k istiyor, bu yüzden gece boyunca 
çift yast�k kullan�yordu. Bu duruma çare 
bulmak için bir yüzü yumu�ak, di�er 
yüzü sert olan yast��� tasarlad�m. Yas-
t���m�n yumu�ak k�sm�n� pamuk elyaf, 
sert k�sm�n� ise süngerden yapt�m. Sert 
k�sm�n�n yat�labilecek �ekilde olmas� için 
d�� yüzeyini polarla kaplad�m. Yumu�ak 
k�sm�n� ise ortopedik yapt�rd�m” dedi. 

 Özdamar, daha sonra bu yast��� daha 
da geli�tirmeye karar verdi�ini söyledi.  
Özdamar, “Yatarak kitap okumak iste-
yenler ya da tamamen karanl�k ortamda 
uyuyamayanlar için yast���n yan�na ���k 
sistemi yerle�tirdim. Akl�m�za gelebi-
lecek �eyleri an�nda not edebilmek için 
yan bölüme kâ��t ve kalem gözleri yap-
t�m. Nezle ve grip olanlar�n peçeteleri 
her zaman yan�nda olmal�d�r. Bu yüzden 
yast���n bir  bölümüne de peçetelik yap-
t�m. Gözlük kullananlar için yast���n bir 
bölümüne gözlük kab� bölümü ekledim. 
Yatarken müzik dinlemeyi zevk haline 
getirenler için MP3 çalar� da unutma-
d�m. Ayr�ca sabah uyanmakta zorluk çe-
kenler için ise yast���n kenar�nda çalar 
saat bulunuyor” diye konu�tu. 

Yatalak hastalar�n 
çok i�ine yarayacak

 Özellikle yatalak hastalar ile yatar-
ken ilaçlar�n� yan�nda bulundurmas� 
gerekenler için bu yast���n çok yararl� 

olaca��n� belirten Özdamar, “Bu yüz-
den ilaçlar için de bölme yapt�m. Ayr�-
ca ilac�n al�nmas� s�ras�nda gerekli olan 
su için su �i�esi bölümünü unutmad�m. 
Gece meydana gelebilecek bir deprem 
s�ras�nda yast���n� al�p d��ar� ç�kan ki�i 
su, ilaç, gözlük, lamba ve haber alabil-

mek için radyosunu yan�na alm�� olacak. 
Burdurun SBS’de Türkiye birincisi ol-
du�undan esinlenen Özdamar “Bu yas-
t�k ile sa�l�kl� uyuyarak SBS ba�ar�s�n� 
etkileyecek. Ankara’da yap�lacak � nal-
de de ba�ar�l� olup Burdur’u ve okulumu 
ba�ar�yla temsil etmek istiyorum” dedi.

Deloitte Türkiye’nin gerçekle�-
tirdi�i Aile �irketleri Ara�-
t�rmas� 2010, �ubat 2010’da 

Türkiye’nin önde gelen aile �irketle-
rinin üst düzey yöneticileri ile elekt-
ronik olarak gerçekle�tirildi. Ara�-
t�rmaya kat�lan � rmalar�n büyük bir 
ço�unlu�unun merkezi �stanbul’da 
olmakla beraber Adana, Denizli, �z-
mir ve Kayseri’den de � rmalar ara�-
t�rmada yer ald�. 
 Ara�t�rman�n sonuçlar�na göre, 
aile �irketlerinin ço�unlu�u do�ru 
stratejiler ile %50’den fazla büyü-
yebileceklerini dü�ünmekte. Ancak 
ankete kat�lan aile �irketleri yöne-

ticileri büyümek ve rekabet gücünü 
art�rmak için uygulad�klar� strateji-
lerle bekledikleri performans� elde et-
mekte zorland�klar�n� belirtmekteler. 
Aile �irketleri k�sa vadede yetenekli 
insan kaynaklar�n� istihdam etmek-
te ve � nans kaynaklar�na ula�makta 
güçlük çekiyorlar. Uzun vadede ise 
büyümenin devaml�l���n� sa�lamak 
ve zorlu rekabet ko�ullar� aile �irket-
lerinin önündeki en önemli sorunlar�n 
ba��nda geliyor. Ara�t�rmay� ayr�nt�l� 
olarak görmek isteyenler a�a��daki 
adresten ula�abilirler.
http://www.deloitte.com/

Genç mucitten “konforlu yast�k”

Geri dönü�üm tesislerinde “çevre lisans�” �art

Aile �irketleri ara�t�rmas� 2010 

Çevre ve Orman Bakanl��� at�k 
ya�, pil ve t�bbi at�klar�n geri dö-
nü�ümü ve ayr��t�rmas�n� yapan 

tesislere “çevre lisans�” almay� zorunlu 
tuttu. Çevre ve Orman Bakanl��� at�k 
ya�, pil ve t�bbi at�klar�n geri dönü�ümü 
ve ayr��t�rmas�n� yapan tesislere “çevre 
lisans�” almay� zorunlu tuttu.  
 Çevre ve Orman Bakanl���’na ait am-
balaj, at�k pil, at�k ya�, bitkisel at�k ya�, 
ömrünü tamamlam�� lastik, poliklorlu 
bifenil ve poliklorlu terfenillerin, su kir-
lili�i ve t�bbi at�klar�n kontrolü yönet-
meliklerinde de�i�iklik yap�lmas�na dair 
yönetmelikler Resmi Gazete’de yay�m-
land�. 
 Buna göre, ambalaj at�klar�n�n toplan-
mas� ayr�lmas� ve geri dönü�türülmesi 
amac�yla faaliyet göstermek isteyen ger-
çek ve tüzel ki�iler, at�k pil ve at�k akü 
geri kazan�m� yapan tesisler, at�k ya�lar� 

sabun veya sabun hammaddesi, biyodi-
zel ve di�er ürünleri elde etmek ama-
c�yla kullanan geri kazan�m tesisler için 
daha önce “lisans” al�nmas� zorunlulu�u 
“çevre lisans�” almas� zorunlu olarak 
de�i�tirildi. Ayr�ca, at�k ya� ra� nasyon 
ve rejenerasyon tesisi kurmak veya i�-
letmek isteyen gerçek ve tüzel ki�iler, 
Mekanik k�rmayla granül kauçuk, çelik 
ve tekstilin ayr��t�r�ld��� tesisler, proliz 
ve di�er yöntemlerle karbon siyah� ve 
aromatik ya�lar elde eden tesisler, reje-
nere kauçuk tesisleri ile benzeri tesisler, 
PCB içeren ekipmanlar�n ar�nd�rmas�n� 
veya bertaraf�n� yapacak gerçek veya 
tüzel ki�iler ve T�bbi at�k sterilizasyon 
veya bertaraf  tesisi kurmak ve i�letmek 
isteyen ki�i, kurum ve kurulu�lar art�k 
Bakanl�ktan “lisans” de�il “çevre lisan-
s�” alacak.

Sat�n Al�n�r

Tüketici

Geri Dönü�süz 
�adesisz �i�e Cam �i�e

Kumbaras�na 
At�l�r

��leme Tesisine 
Götürülmek Üzere 

Toplan�r

Cam K�r��� 
Tesislerinde ��lenir

Cam Fabrikalar�nda
Yeni Bir �i�eye Dönü�ür

Dolum Tesislerinde
Doldurulur






