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Sanayiciler “nefes almak” istiyor
. Sanayi Kongresi’nde konuflan ‹SO
Baflkan› Tan›l Küçük, Türkiye ekonomisinin giderek artan bir h›zla küresel
ekonomi ile bütünleflti¤ini söyledi. Küçük,
sanayicilerin yaflad›¤› s›k›nt›lara dikkat çekerek, sanayideki üretim ve ihracat art›fl›n›n, iflletmelerin çabas› ve fedakârl›¤› ile elde edildi¤ini söyledi. Son 5 y›lda Türkiye
ekonomisinde çok önemli kazan›mlar elde
edildi¤ini dile getiren küçük, “Ne yaz›k ki,
rekabet gücünü iyilefltirmesinde somut hiç
bir mesafe kaydedilememifltir. Yap›sal reformlar, hayata geçirilememifltir. Türk sanayicisi, hala OECD içinde istihdam üzerindeki en yüksek vergi ve prim yükünü tafl›yan sanayicidir” diye konufltu.
TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu da
Türkiye'nin art›k en iyi bildi¤i sektörlerde
zorlanmaya bafllad›¤›n›, eskiden para kazan›lan faaliyetlerden, kar edilmedi¤ine dikkat çekerek, rekabetin artt›¤›, karlar›n düfltü¤ü bir dönemden geçildi¤ini söyledi. Ekonominin büyüdü¤ünü, ihracat›n artt›¤›n›
ancak ekonomide ne olup ne bitti¤ini yak›ndan görenler olarak, sanayicilerin ciddi
problemler yaflad›¤›n›n fark›nda olduklar›n›
vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, "Her ay ihracat
rekoru k›r›yor olabilir; ama düflen kurun etkisiyle, ithal girdilerimiz, ihracat›m›zdan
çok art›kça, net katma de¤erimiz düflmektedir. Bugün sanayimiz, düflük döviz kuru
rüzgâr›n›n önünde sürüklenen, hangi limana gitti¤ini bilmeyen bir gemi durumdad›r.
Yaln›zca düflük kuru sorumlu tutmak; f›rt›nada dümeni çal›flmayan bir gemi karaya
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KOB‹’lerin
Z‹RVE’si
Cevahir’de

OB‹ Zirve’lerinin V.’si ‹stanbul’da Grand Cevahir Hotel ve
Kongre Merkezi’nde gerçeklefliyor. Ana temas› “Büyüme ve Kalk›nma için KOB‹ stratejileri” olan
Z‹RVE’ye OST‹M OSB stantl› kat›l›m yap›yor.
TOBB, KOSGEB ve TOSYÖV’ün
öncülü¤ünde gerçeklefltirilecek zirvenin aç›fl konuflmas›n› Sanayi ve
Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan yapacak. TOSYÖV Yönetim Kurulu
Baflkan› Himi Develi, zirvenin hükümete ve KOB‹’lere bir yol haritas›
çizmesini diledi. Develi, “Makro
ekonomik de¤erlerde yaflanan iyileflmeyi iflletmeler ve yat›r›m ortam›na yans›tacak düzenlemeler ve
kararlar ivedilikle gerçeklefltirilerek
istihdam›n önü aç›lmal›” dedi. Zirve’nin medya sponsorlu¤unu
KOB‹EFOR Dergisi yap›yor.

K

‹STANBUL Sanayi Odas›'n›n(‹SO) düzenledi¤i 6.
Sanayi Kongresi'nde sanaORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹
yiciler yaflad›klar› s›k›nt›lar›
aktararak, hükümetten sorunlar›n çözümüne yönelik
ad›m atmas›n› istedi.
oturunca, bundan sadece rüzgâr› sorumlu
tutmaya benzer” dedi. Hisarc›kl›o¤lu, yaflan›lan s›k›nt›n›n temelinde, döviz kuru kadar, bir sanayi politikas›n›n olmamas›n›n
yatt›¤›n› dile getirerek, döviz kurunun, sadece buzda¤›n›n görünün k›sm› oldu¤unun
alt›n› çizdi. Sanayi politikas›n›n bir aya¤›n›n, sanayicinin önündeki engellerin kald›r›lmas›yla, di¤er aya¤›n›n da sanayicinin
yüksek katma de¤erli faaliyetlere yönlendirilmesi oldu¤una iflaret eden Hisarc›kl›o¤lu,
bunun arac›n›n da teflvik sistemi oldu¤unu
söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, teflvik denilince birçok kesimin akl›na “bitmeyen fabrika iskeletleri” geldi¤ini belirterek, “Her faaliyetin
teflvik edilmesinin, asl›nda hiçbir fleyin teflvik edilmemesi anlam›na geldi¤ini dikkate
almayan, karmakar›fl›k bir teflvik sistemimiz vard›. fiimdi fleffaf, getirisi-götürüsü ölçülebilen, performans› izlenebilen bir sistem kurman›n zaman› gelmifltir” dedi. Hisarc›kl›o¤lu, rüzgârda savrulan sanayicilerin, düflük katma de¤erli ürünlere yönelebilece¤ini dile getirerek, do¤ru bilgi ve teflvikleri alan sanayicilerin ise, rekabet gücü yüksek alanlarda faaliyet gösterece¤ini söyledi.

Rifat Hisarc›kl›o¤lu

Tan›l Küçük
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ORGAN‹ZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluflu Sanayi Bakanl›¤›’nca ‘yok’ say›lan OSB Yasa
Tasar› Tasla¤›’n›n yerine 3 ay içinde yenisini haz›rlad›. Bakanl›¤a sunulan yeni taslak
Ocak ay›nda yap›lmas› planlanan II.OSB Zirvesi’nde tart›fl›lacak.

S

anayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n bir önceki “OSB Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s› Tasla¤›”n›
‘yok’ saymas› üzerine harekete geçen Organize Sanayi Bölgeleri Üst
Kuruluflu (OSBÜK)
yeni bir tasar› tasla¤› haz›rlad›.
Bakan Zafer
Ça¤layan, ‘Organize Sanayi Bölgelerinin mevcut ve
muhtemel sorunlar›na köklü çözümler getirecek, bütün OSB’leri
kucaklayarak karfl›t görüfllere
meydan vermeyecek yeni bir Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun haz›rlanmas›’ yönünde gö-

rüfl belirtmiflti. OSBÜK Genel
Sekreteri Ali Yüksel, tasar›n›n
Bakanl›¤a sunuldu¤unu bildirdi.
Yüksel, konuya iliflkin olarak flu
bilgileri verdi:
“Bafllang›çta
OSBÜK Yönetimi ile baz› OSB
temsilcilerinden
oluflan bir komisyon çal›flma
yapt›. Daha sonra taslak OSBÜK
Bölge Müdürleri Komisyonu’nun
konusunda tecrübeli çeflitli illerde ve büyüklükteki 10 OSB’nin
Bölge Müdürü ile takviye edilerek de¤erlendirildi. 19 üyeli Komisyon 18-21 Ekim 2007 tarihlerinde K›z›lcahamam da ve 01-02

lektrik piyasas›nda faaliyet gösteren organize sanayi bölgesi (OSB) üretim ve da¤›t›m lisans› sahiplerine, ba¤›ms›z denetim kurulufllar›na denetim yapt›rma yükümlülü¤ü konusunda muafiyet getirildi. Enerji piyasas› mevzuat›
uyar›nca, piyasada faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kiflilerin ba¤›ms›z denetim kurulufllar›na denetim yapt›rmas› gerekiyor. Ancak, baz› piyasa
aktörleri bu denetim yükümlülü¤ünün d›fl›nda
bulunuyor. Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) tebli¤i ile “Elektrik piyasas›nda
faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgesi (OSB)
Üretim ve OSB Da¤›t›m lisans› sahipleri” de muafiyet kapsam›na al›nd›. Buna göre söz konusu
kurulufllar›n, art›k ba¤›ms›z denetim kurulufllar›na denetim yapt›rma yükümlülü¤ü olmayacak.
Do¤al gaz piyasas›nda faaliyet gösteren Sertifika sahibi gerçek ve tüzel kifliler, Yetki Belgesi sahibi resmi ve özel flirketler, S›v›laflt›r›lm›fl Do¤al
Gaz (LNG) ‹letim lisans› ve S›k›flt›r›lm›fl Do¤al

Kas›m 2007 tarihlerinde Denizli
OSB’de yapt›¤› çal›flmalar sonucu
yeni bir taslak haz›rlad›. Taslak
OSBÜK Yönetim Kurulu toplant›s›nda de¤erlendirilerek gerekli
de¤ifliklikler yap›ld›. Mutabakat
sa¤lanan bir metin haline getirildi ve say›n bakan›m›z Ça¤layan’a
takdim edildi.” Yüksel, ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGELER‹ KANUN
TASLA⁄I’NIN Bakanl›k yetkilileri
taraf›ndan incelenip de¤erlendirildi¤ini, OSBÜK Ocak ay›nda
düzenlenecek OSB Z‹RVES‹’nde
bütün OSB’lerin görüfl ve önerilerinin al›naca¤›n›, derlenecek
görüfllerin de bakanl›¤a sunulaca¤›n› söyledi. Taslak OSBÜK’ün
resmi internet sitesinde de yay›nland›.

E

Gaz (CNG) lisans› sahibi tüzel kifliler için söz konusu denetim yapt›rma yükümlülü¤ü bulunmuyor. Ayr›ca, elektrik piyasas›nda faaliyet gösteren
Otoprodüktör lisans› sahibi tüzel kifliler ile lisans
sahiplerinden, ayn› tüzel kiflilik bünyesinde bir
veya birden fazla tesiste elektrik enerjisi üreten
ve toplam kurulu gücü 40 megavat ve alt›nda
olan Üretim veya Otoprodüktör Grubu lisans›
sahibi tüzel kifliler için de muafiyet bulunuyor.
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Hak-‹fl'ten ‘istihdams›z büyüme’ elefltirisi
ak-‹fl Konfederasyonu, Türkiye'de “istihdams›z bir ekonomik
büyüme” sürecinin yafland›¤›n›
bildirdi. Hak-ifl Konfederasyonu’nun
Faaliyet Raporu'nda, dünya genelinde
flikâyet edilen “istihdams›z büyüme”nin Türkiye'de de yaflanan bir süreç haline geldi¤i belirtildi. Artan büyüme oranlar›n›n istihdama olumlu
yans›mad›¤› kaydedilen raporda,
“GSMH, 2004 y›l›nda yüzde 9,9 oran›nda, 2005 y›l›nda ise yüzde 7,9 oran›nda büyümüfltür. Buna ra¤men bu
iki y›lda istihdam art›fl› sadece yaklafl›k yüzde 2 seviyesinde olmufltur. Yüksek büyüme oranlar› istihdam art›fl›na

H

de¤il, daha çok zaten istihdam
edilen kiflilerin daha uzun
saatler çal›flmas›na neden olmufltur” denildi.
Türkiye'deki iflgücü piyasas›n›n en temel sorunlar›ndan
birinin yarat›lan istihdam›n, çal›flma
ça¤›ndaki nüfusun
ve ifl gücü art›fl›n›n
gerisinde kalmas› oldu¤u ifade edilen raporda, tar›m d›fl› sektörlerdeki istihdam›n ise özellikle 2003 y›l›nda art›fl e¤ilimi-

ne girdi¤ine dikkat çekildi. Raporda, istihdam art›fl› ve iflsizli¤in
çözümü konusunda yap›lmas› gerekenler flöyle s›raland›:
lEkonomi ve sosyal politikalar belirlenirken
istihdam, bu politikalar›n merkezine konulmal›d›r.
l‹flsizlikle mücadelede
ekonomi politikalar›n›n
yan› s›ra baflta insan kaynaklar›n›n gelifltirilmesi olmak üzere di¤er aktif politikalara önem verilmelidir.

Yönetim
anlayışında soru değişiyor

ürkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) Baflkan›
fazla çok uluslu bir yönetim olaca¤›n› ifade
O¤uz Sat›c›, ça¤dafl yönetme anlay›fl›n›n
eden Sat›c›, herkesin kendini daha fazla Hintli,
en üst düzeyde “r›za” ve kat›l›Malezyal› veya Amerikal› ile çal›flmama dayal› oldu¤unu belirterek, “Geya al›flt›raca¤›n› kaydetti. Gelecekte
lece¤in toplumu bu günden daha reesnek çal›flma ve istihdam biçiminin,
kabetçi ve daha küresel bir yenileri
yönetim ve yönlendirme anlay›fl›n›n
ile de¤ifltirmeye zorluyor bizi” dedi.
birer parças› olaca¤›na iflaret eden
Sat›c›, Eduplus taraf›ndan düzenSat›c›, “‹fl sistemlerimizin interaktif
lenen 6. Yönetim Zirvesi’nde yapt›¤›
ulafl›m›n›n verdi¤i olanaklarla, d›flakonuflmada, ça¤dafl yönetme anlay›r›dan yetenek, bilgi ve vas›fl› emek
fl›n›n maksimum seviyede r›za ve katransferinin esnek biçimlerine daha
t›l›ma dayal› oldu¤unu söyleyerek,
aç›k olaca¤›z. Yani, sat›n almayaca¤›z
“Gelece¤in toplumu bu günden daha
daha çok kiralayaca¤›z” dedi. Kiflinin
O¤uz Sat›c›
rekabetçi ve daha küresel bir toplum
gelecekte kendini ve yönetme biçimolacak. Küreselleflmenin durdurulamaz seli es- lerini daha çok denetime açaca¤›n› vurgulayan
ki formlar›n tamam›n› yenileri ile de¤ifltirmeSat›c›, yönetim anlay›fl›n›n temel sorusunun
ye zorluyor bizi” diye konufltu.
“‹yi yönetiyor muyuz?” de¤il, “Neyi
Gelece¤in yönetiminin bugünkünden daha
yönetiyoruz?” olarak de¤iflece¤ini dile getirdi.

T
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eçti¤imiz günlerde Ankara
Ticaret Odas› ve bir insan
kaynaklar› flirketinin düzenledi¤i panelde ‘ara eleman’ dertleri
irdelendi. Kamu ve özel sektörden
ilgili kurulufl temsilcilerinin kat›ld›¤›
panel, iflgücü e¤itimindeki çarp›c›
eksikleri gözler önüne sermekle
kalmad›; bu konuda bir ‘seferberlik
ilân›’n›n da flart oldu¤unu kan›tlad›.

‘Ara’ dert flu: Ülkemizde rekor düzeyde iflsizlik var, ama
‘ara eleman’ yok!
Ara eleman derdi üzerine çeflitli
zamanlarda ve de¤iflik kiflilerin
aç›klamalar› ile flu spotlar› oluflturuyoruz:

“Ö

zel ‹stihdam Bürolar›
Derne¤i Baflkan› ‹brahim U¤ur, “‹flveren bize baflvuruyor ara eleman için. Biz
de ilanlar veriyoruz, ar›yoruz ama
aylarca bulamad›¤›m›z oluyor’ dedi. Meslek liseleri teknik eleman
yetifltirmektedir. Bu liseler; usta,
kalfa, ç›rak, operatör, torna tesviyeci, kaynakç›, tamirci, kaportac›,
elektrikçi, elektronik tamircisi, her
alanda teknisyenler ile mühendis,
mimar gibi arkadafllar›n yard›mc›lar›n› yetifltiren ve piyasadaki alt yap›y› haz›rlayan okullard›r. Meslek
liselerindeki ÖSS'ye giriflte farkl›
katsay› uygulamas› burada okuyan

Dünya
Bankası'ndan

ünya Bankas› ile haz›rlanmakta olan 2008-2011
y›llar›n› kapsayacak Ülke ‹flbirli¤i Stratejisi çerçevesinde dört y›lda 6,2 milyar dolar kredi kullan›laca¤› ö¤renildi. Yeni dönemde uygulanacak programa
sektör kredileri de eklenecek. Böylece sektörel teflvikler Dünya Bankas› kredileri ile sa¤lanacak.
Yeni dönem program›, mevcut program›n büyük
oranda ayn›s› olmakla birlikte baz› eklemeler yap›lacak. Bunlar›n bafl›nda da sektör kredileri yer alacak.
Dünya Bankas›’ndan sa¤lanan kredi ile sektörel teflvik
verilerek, reel sektörün rekabet gücünün art›r›lmas›
projeleri yaflama geçirilecek.
Yeni program, 9. Kalk›nma Program›n› esas alacak.
Bu çerçevede rekabet gücü ve istihdam›n art›r›lmas›,
befleri geliflme ve sosyal dayan›flman›n güçlendirilmesi, yüksek kaliteli ve etkin kamu hizmeti sa¤lanmas›
konular›na odaklan›lacak.

D

Editörden
kemalc@ostim.com.tr

Kemal Çeküç

Sanayicilerin
‘ara’ derdi...

gençleri ma¤dur etti¤i için, çocuklar›m›z bu okullar› tercih etmiyor.”

flumlar›n›n farkl› ç›k›fl yollar›na yöneldiklerini anl›yoruz.

“A

ST‹M Ç›rakl›k E¤itim ve
Ö¤retim Vakf›, ç›rak ö¤rencilerin elinden tutuyor. fiimdiye kadar 30 bin ö¤renciye yard›m edildi. Bu y›lki törene 9. Cumhurbaflkan›m›z da davetli idi ve güzel bir konuflma yapt›. (Her zaman
güzel konuflmufltur.) Ülke kalk›nmas› aç›s›ndan e¤itilmifl befleri kaynaklar›n rolünü flöyle ifade ediyordu:

TO Baflkan› Aygün,
Ankara’da 131 meslek
dal›nda yaklafl›k 100
bin, Türkiye genelinde 400 bin kalifiye elemana ihtiyaç duyuldu¤unu
belirterek, söz konusu meslek dallar› aras›nda emlak uzman›, kepçe
operatörü, kal›pç›, s›vac›, fayansç›,
parkeci, ütücü, hamal, kasap, yufkac›, frezeci, muhasebeci, grafiker,
marangoz, çoban, do¤ramac›, perdeci, aflç›, m›hç› ve büz ustas›na
kadar nitelikli elemana ihtiyaç duyuldu¤unu söyledi.”

B

u al›nt›lardan sanayicilerin
kronik bir ‘ara eleman’ ihtiyac› bulundu¤unu; mesleki
e¤itimin yetersizli¤ini, gençlerin
mesleklere ilgisizli¤ini ve ihtiyac›
karfl›lamak için kimi sektör olu-

O

“A

lDünyada yaflanan geliflmeler ve
deneyimler ›fl›¤›nda Türkiye'nin etkin
ORGAN‹ZE
SANAY‹
ve
verimli iflleyen
bir iflgücüGAZETES‹
piyasas›na
sahip olmas› için yeni öncelikler belirlenmesi gerekir.
lPasif istihdam politikalar› efl zamanl› olarak aktif istihdam politikalar›
ile beraber gerçeklefltirilmelidir.
l‹stihdam edilebilirli¤i yükseltecek
e¤itim ve mesleki e¤itim koflullar›n›n
art›r›lmas› gerekir.
l‹flsizlik ve açl›k sorununu birbirinden ay›r›p iflsiz insanlar› düzenli gelir
sistemi ile ekonomiye ve sosyal yap›ya
entegre edip, bu flekilde yeni toplumsal dinamizm yarat›labilir.”

tatürk’ün, Cumhuriyet’in ilan›ndan önceki
ilk ifli ‹zmir ‹ktisat Kongresi’ni toplamak olmufltur. Oradan
ülke kalk›nmas› için de¤erli fikirler
ve tavsiyeler ç›km›flt›r. Ama aradan
10 y›l geçtikten sonra görülmüfltür
ki, istenen sonuç al›nam›yor. Dönüp bakm›fllar; niçin netice al›na-

m›yor? Çünkü yetiflmifl insan yok.
Bir ülkenin zenginleflmesindeki en
önemli kaynak befleri kaynakt›r, insan kayna¤›d›r ve bu befleri kayna¤›n iyi yetiflmifl olmas›d›r.”

A

nlafl›lan ifl ve istihdam konusundaki ‘karar vericilerin’,
‘befleri kaynaklar›n’ e¤itimindeki aksakl›¤› görüp önlem almalar› gerekiyor. ‹fl ve eleman arayanlar›n kol kola bekleflti¤i, vars›l›n
yoksulu anlamaya çal›flt›¤› ‘yoksullarla dayan›flma haftas›’nda derdimizin önemini do¤ru kavramak
aç›s›ndan son sözü yine 9. Cumhurbaflkan› Demirel’e b›rakal›m:

lke, namerde muhtaç olmamakt›r. Al›nteri ile
kazanmak, hayat›n› idame ettirmektir.

“‹

‹nsan dünyaya ç›plak gelir.
A¤layarak gelir. Açt›r, ç›plakt›r. Doyacakt›r, giyinecektir,
›s›nacakt›r, bar›nacakt›r. Mücadele edecektir. Bu mücadelede baflar›l› olabilen insan›n
hedefi onurlu yaflamakt›r. Milletler için de, fertler için de
bu böyledir. Herkes düfltü¤ü
yerden kendisi kalkacakt›r.
Herkes aya¤›na batan dikeni
kendisi ç›karacakt›r.”
Daha ne desin!
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Ankara Ticaret Odas› Vergi rekortmenlerine ödül verdi

Aygün: Gerekirse can›m›z› da veririz
ATO’nun düzenledi¤i vergi rekortmenlerin ödül töreninde konuflan
Sinan Aygün, Türkiye’nin ‘akrep çuval›na’ sokulmak istendi¤ini
belirterek, “Ülkemizin birlik ve beraberli¤i için elimizde avucumuzda ne varsa vermeye haz›r›z. Paraysa para, vergiyse vergi,
mal›m›zsa mal›m›z, can›m›zsa can›m›z.''
nkara Ticaret Odas› 2005-2006
y›l› kurumlar ve gelirler vergisi
rekortmenleri için plaket töreni
düzenledi. Törene, Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül, Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Cemil Çiçek, ‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay, Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa Koç, Ankara Sanayi
Odas› Baflkan› Nurettin Özdebir, çok
say›da ifl adam› ve davetli kat›ld›.
Ankara Ticaret Odas› Baflkan› Sinan
Aygün, toplant›n›n aç›l›fl›nda yapt›¤›
konuflmada, a¤›rl›kl› olarak iç politikadaki geliflmelere de¤indi.
10 y›ll›k baflkanl›k hayat›nda bu tören salonunda birçok defa cumhurbaflkanlar›, baflbakanlar ve bakanlara hitap etme f›rsat› buldu¤unu, Türk ekonomisinin ve ifl dünyas›n›n dertlerini
anlatarak çözüm önerileri sundu¤unu
an›msatan Aygün, ancak bugün Türkiye ekonomisindeki fay hatlar›ndan, ifl
adamlar›n›n sorunlar›ndan, bürokrasiden ve yap›sal sorunlardan bahsetmeyece¤ini kaydetti. Aygün, flöyle dedi:
''Zaten çok yüksek olan vergilere yeni y›lda yüzde 7,2 zam yap›lmas›ndan,
istihdam üzerindeki yüklerden, 33 milyar YTL'yi bulan sosyal güvenlik aç›k-
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ATO’nun düzenledi¤i vergi rekortmenleri ödül törenine
Cumhurbaflkan› Abdullah Gül de kat›ld›.

lar›ndan da yak›nmayaca¤›m. 35 milyar dolar› aflan cari aç›ktan, Maliyenin
130 bin esnaf›n banka hesaplar›na el
koymas›ndan, 109 milyar dolarl›k s›cak
paradan, 15 milyar YTL'yi bulacak bütçe aç›klar›ndan da söz etmeyece¤im.
10 y›ll›k baflkanl›k hayat›m boyunca ilk
kez kendimi çok daha önemli bir kavram için sorumlu hissediyor ve susuyorum. Bu kadar yeter diyorum ve diyorum ki (önce vatan). Ulu Önder'in söyledi¤i gibi (söz konusu olan vatansa
gerisi teferruatt›r.) Ülkemizin birlik ve
beraberli¤i için elimizde avucumuzda
ne varsa vermeye haz›r›z. Paraysa para, vergiyse vergi, mal›m›zsa mal›m›z,
can›m›zsa can›m›z.''
Bugünü, Türkiye'de herkesin sorumluluk içerisinde el ele vermesi gereken
bir gün olarak gördüklerini anlatan Aygün, kimlik tart›flmalar›n› bir yana b›rak›p ad› Türkiye Cumhuriyeti olan
ulus devletini korumalar›, millet aras›nda ay›r›m yapmaks›z›n bütün tuzaklar› bofla ç›karacak kenetlenmeyi gerçeklefltirmeleri gerekti¤ini kaydetti.
Türkiye'nin böyle bir ülke oldu¤unu
ve bu ülkenin savafl ile bölgesel entrikalar ile terör ile ifli olmad›¤›n› anlatan
Aygün, Türkiye'nin 90 y›l› aflk›n bir süredir her f›rsatta akrep çuval›na sokulmak istendi¤ini kaydetti.

T‹SK’e göre ‘çal›flma mevzuat›’ çok kat›
ürkiye ‹flveren Sendikalar› Konfederasyonu (T‹SK), Türkiye’nin dünyada son s›ralarda
bulundu¤u rekabet gücünde bafll›ca
“yumuflak karn›”n›n, çal›flma yaflam›na iliflkin mevzuat› oldu¤unu öne
sürdü. T‹SK, rekabet gücünün art›r›lmas› için ifl gücü
piyasas›nda esnekli¤in art›r›lmas›, k›dem tazminat›n›n
yeniden düzenlenmesi talebini yineledi. T‹SK’ten yap›lan
aç›klamada, Dünya
Ekonomik Forumu’nun “Küresel Rekabetçilik Endeksi (KRE)
2007–2008” verilerine göre, Türkiye’nin uluslararas› rekabet gücünün
artmas›n›n önündeki en önemli engelin, iflgücü piyasas›n›n etkinsizli¤i
oldu¤una iflaret edildi. Aç›klamada,
1979 y›l›ndan bu yana her y›l yay›nlanan Endeks’in 131 ülkeye geniflletilen son verilerinin, Türkiye’nin rekabet gücü aç›s›ndan ancak 53. s›rada yer alabildi¤ini gösterdi¤i belirtildi. T‹SK aç›klamas›nda, iflgücü piyasas›n›n etkinli¤i konusundaki ve ifl-

T

ten ç›karma maliyetinin yüksekli¤inden (112. s›ra) kaynakland›¤› kaydedildi. ‹stihdam›n kat›l›¤› (89. s›ra), ifle alma ve iflten ç›karma prosedürlerinin fazlal›¤› (88. s›ra), ücret
d›fl› iflgücü maliyetlerinin yüksekli¤i
(86. s›ra) ile ücret ve verimlilik iliflkisinin zay›fl›¤›n›n
(83. s›ra) da Türkiye’ye rekabet gücü
kaybettiren temel
unsurlar aras›nda
yer ald›¤› anlat›ld›.
T‹SK aç›klamas›nda,
bu alanda yap›lmas›
gerekenler flöyle s›raland›: “Endeksin
ortaya koydu¤u sonuçlar, uluslararas› rekabet gücümüzün art›r›lmas›
için, kad›nlar›n iflgücü piyasas›na
kat›l›mlar›n› art›racak güvenceli esnekli¤in yayg›nlaflt›r›lmas›, k›dem
tazminat› müessesesinin yeniden
düzenlenmesi, ücret d›fl› iflgücü maliyetlerinin azalt›lmas›, ücret ve verimlilik iliflkisinin sa¤lanmas› gibi,
Konfederasyonumuzun uzun y›llardan beri önerdi¤i önlemlerin
önemini bir kez daha gözler önüne
seriyor.”
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Fettah GÜVENTÜRK
e-mail: bilgi@kobider.com

rtado¤u Teknik Üniversitesi
(ODTÜ), ODTÜ Teknokent
ve IRC-ANATOL‹A taraf›ndan organize edilen “Yeni Fikirler
Yeni ‹fller” yar›flmas›n›n 2007 y›l›
yar›flmas›n› ‘PedÇed’ adl› projesi
ile “Jeotim” ekibi kazand›. Bu y›l
3. kez düzenlenen yar›flmay› kazanan ekip yar›flmalar›n ana
sponsoru olan Elginkan Vakf›’n›n
50 bin YTL’lik Teknoloji Ödülü’nün sahibi oldu.
17 Kas›m’da ODTÜ’de düzenlenen birincilik töreni öncesi jüri 4
finalist için topland›. Jüri SESSTAR, PEDÇED, LOS ve ABT isimli
projeler aras›ndan “PetÇed”i birincili¤e lay›k gördü.
Toplant›da ODTÜ Teknopark
A.fi Yönetim Kurulu Baflkan› Prof.
Dr. Canan Çilingir, Elginkan Vakf›
Mütevelli Heyet Baflkan› Prof. Dr.
Halim Do¤rusöz ve Türk Savunma Sanayi Müsteflar› Murad Bayer birer konuflma yapt›lar.
Çilgingir, “Her geçen y›l misyonunu yerine getiren Yeni Fikirler,
yeni ifller yar›flmas› arac›l›¤› ile
birçok genç giriflimciye ›fl›k tutaca¤›m›za ve onlar›n gelecekte ülke ekonomisinde daha etkin roller üstlenece¤ine yürekten inan›yoruz” dedi.
Elginkan Vakf› Mütevelli Heyet
Baflkan› Prof. Dr. Halim Do¤rusöz
de, gelece¤imizi giriflimci gençlerin yarat›p kuracaklar›n› belirterek, “Bu yolda onlar› teflvik edip
destekliyoruz. Elginkan vakf› olarak çorbada tuzumuzun bulunmas›ndan mutluluk duyuyoruz.
Ayn› anda bu olay›n vakf›m›z aç›s›ndan, özel ve bizi çok duyguland›ran anlam›na iflaret etmek isterim. Vakf›m›z› ECA’l›, EMAR’l›,
Valf’li, Elba’l› olmak üzere toplam
19 flirketi ile yaratan süreci bundan 57 y›l önce bafllatan ve bütü-

Vas›fl› çelik
kullan›m›nda
ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹
teknolojik geliflmeler

O

Ü

Yar›flmay› kazanan JOT‹M ekibi Elginkan Vakf› Baflkan› ile.
nü ile Türk toplumuna ba¤›fllay›p,
hizmetine sunan bir giriflimci

Prof. Canan
Çilingir

Jeotim birinci
l Proje Ad›: Jeokimya tabanl›, enerji hammaddesi arama ve
Çevre Etki De¤erlendirme
(ÇED) çal›flmalar›nda, hidrokarbon zenginli¤i veya kirlilik
anomalilerinin tespiti için,
zeminden gaz ve kat› fazda örnek almak üzere tasarlad›¤›m›z
“AEB” ile “AET” tipi aparatlar›y-

genci, Hüseyin Ekrem Elginkan’›
anmak istiyoruz. Ve o, bu giriflimi, kimseden destek ve yard›m
almadan, S›hhiye’de ‹kiz Sokak’ta
bir bodrum kat›nda kurdu¤u Elginkan Mühendislik Bürosunda
bafllatt›. Kendisini flükranla an›yoruz” diye konufltu.
Bu arada 2008 y›l› “yeni fikirler, yeni ifller” yar›flmas› için de
baflvuru süresi bafllad›. Yar›flmada
15 Kas›m 2008 final günü olarak
belirlendi.
la al›nan örneklerin kromotografik analiz verilerinin 3B teknolojisi ile matematiksel modellemesi (PETÇED)
Grup Bilgileri:
ODTÜ Jeoloji Mühendisli¤i
bölümü 4. s›n›f ö¤rencisi Asl› ‹lbay.
ODTÜ Jeoloji Mühendisli¤i
bölümü 3. s›n›f ö¤rencisi Mehmet Erdem Hamamc›.

Rekabet gücümüzü sahip oldu¤umuz “teknoloji” düzeyi belirliyor

S

özlük anlam› "bilginin, sanayideki ifllemlerde sistematik
olarak uygulamaya al›nmas›"
demek olan teknoloji, genifl anlamda, araflt›rma, gelifltirme, üretim,
pazarlama, sat›fl ve sat›fl sonras›
hizmeti kapsayan bir sanayi sürecinin, etkin ve verimli bir biçimde
gerçeklefltirilmesi için kullan›labilecek bilgi ve becerilerin tümüdür.
Teknolojik yenilik de, "üretim süreçlerinde yenilik, yeni ürünler ve
yeni kurumsal örgütlenme biçimleri" olarak tan›mlanmaktad›r.
Geliflmifl ülkelerde, ürün rekabeti, bilimsel ve teknolojik yetkinlik
rekabetine dönüflmüfltür. Klasik anlamda rekabet gücünü belirleyen
faktörler aras›nda do¤al hammadde kaynaklar›n›n bollu¤u, ucuz iflçilik gibi temel üretim faktörleri yer
al›rken, günümüzde ileri ve özellikli
üretim faktörleri belirleyici duruma
gelmifltir. ‹leri üretim faktörleri, nitelikli ifl gücünü, AR-GE altyap›s›n›,
modern bir haberleflme a¤›n› ve biliflim (enformasyon) teknolojilerinin
etkin kullan›m›n› içerirken, özellikli
üretim faktörleri, belirli alanlarda
yo¤unlaflm›fl bilgi ve beceriye sahip

lkemiz sanayinin lokomotif sektörü olan
çelik sanayileri ve otomotiv sanayi aras›nda büyük ba¤lant› vard›r. Sektörün birindeki geliflme ve gerileme orant›l› olarak di¤erine
intikal eder.
Sanat olarak çok eski ama bilim dal› olarak
çok yeni olan metalurjinin en genifl uygulama
alanlar›ndan biri olan çelik sanayi, izabe aflamas›ndan tutun, ara mal› üretimine ve nihai mamul üretimine kadar oldukça büyük yenilikler
arz etmektedir.
Daha genç sektör olan otomotiv sanayinin
özellikle motor ve hareket elemanlar› hüviyetini
tafl›yan parça imalat›nda kaliteli çelik kullan›m›
çok büyük önem tafl›r.
Sektörün düzenli ve devaml› olan üretimini
sürdüren fabrikalarda en önemli olay› büyük
çapta düzensiz stok yaratmadan zaman›nda teslim edilebilecek mamul araç ve parça üretmektir.
Bu önemli gayenin tahakkuku ise;
1- ‹stenilen özelliklerde,
2- ‹stenilen zamanda,
3- ‹stenilen veya belirtilen fiyatla,
4- Uygun bir ödeme plan› içinde
Çelik temini ile mümkün olur.
Bu hususlardan biri veya birkaç›n›n aksamas›;
imalat›n devaml›l›¤›n› ve verimlili¤i tehlikeye düflürür. Belirtti¤imiz bu hususlar›n standartlaflt›r›lmas› çelik kullan›m›ndaki bafll›ca teknolojik çeliflmenin ilk ve önemli ad›m›d›r. Bu ad›m ileri
gitmifl ülkelerde rahatl›kla ve kesinlikle sa¤lanm›flt›r.
Ülkemizde son y›llarda çelik üretimindeki geliflmeler önemli bir oranda sorunun çözümünde
yard›mc› olacak kolayl›klar getirmifltir. Henüz
bu konuda eksikli¤ini duydu¤umuz hususlar› iki
konumda özetlemek mümkündür.
I- TEKN‹K AÇIDAN
Konunun teknik yönlerini bu yaz› kapsam›
içine s›¤d›rmak çok zordur. Ancak çelik kullan›m›nda teknoloji diye vas›fland›rabilece¤imiz hususu özetlemek gerekirse; Sanayide özellikle seri imalatta kullan›lan ÇEL‹K ile benzerli¤i bak›m›ndan demirle kar›flt›rmak yerine ilave veya
(komprime) olarak t›p ilminde geçen nesneye
benzetmek çok yerinde olacakt›r. Zira yanl›fl
ilaç hastay› öldürürse eksik ve yanl›fl seçilen ÇEL‹K’ de parçay›, arac› hatta sanayimizi öldürür.
Bunun içindir ki; Avrupa’da çelik kullan›m›
çok rahat sindirilebilecek bir g›da gibi, en seri
olarak imalata geçebilecek bitmifl ölçülerde, kalibrelenmifl, kabu¤u soyulmufl, tafllanm›fl hatta
›s›l ifllem görmüfl flekli temin edilmektedir.
Bu tür ifllemler talafll› imalat iflçili¤ini düflürmekte malzeme üzerindeki hata ve riskleri
izale etmektedir. Bu ifllemleri yapan ÇEL‹K
Fabrikalar›n›n devam› olabilecek so¤uk çekme,
kabuk soyma ve ›s›l ifllem fabrikalar› kurulmufltur. her fleyin ötesinde standartlaflma zihniyeti
do¤mufltur.
II-T‹CAR‹ AÇIDAN
Firma ve kurulufllar›n birbirine kesinlikle
itimad› söz konusudur. GÜVEN‹RL‹L‹K her
fleyin esas›d›r. Protokol esaslar› nas›l tanzim
edilmifl ise büyük de¤ifliklikler ve sapmalar göstermeden uygulamak flartt›r. De¤ifliklikler olmas› gerekirse karfl›l›kl› olarak teknik ve ticari
mutabakat ile yeni flartlar belirtilmelidir.
Övünerek ifade edebilir ki, Ülkemiz flartlar›
ve standartlar› d›fl ülkelere önemli ölçüde ihracat yapacak hale gelmifltir.

ifl gücü ile bilgi ve deneyim birikimini içermektedir.
Di¤er yandan, baflta elektronik,
enerji, biliflim, uzay, biyo-mühendislik, organik kimya endüstrileri
gibi "bilim ve teknoloji temelli" sektörler ile bunlar›n bir bileflkesi olan
savunma sanayi, bir itici güç olarak
en yüksek oranda katma de¤er yaratan, dolay›s› ile toplumsal refaha
katk›lar› en yüksek olan sanayi dallar› olarak ortaya ç›kmaktad›rlar.
Teknolojiyi üretmeyip d›flar›dan
sat›n alacak kayna¤›n›z olsa bile bu
enstrüman sizi sadece sizler gibi sat›n alma durumunda olanlara karfl›
teknoloji ilerleme h›z›n› dikkate ald›¤›m›zda k›sa bir süre avantajl› k›lacakt›r. Sat›n ald›¤›n›z tarafa karfl›
ise her zaman geride kalman›z kaç›n›lmazd›r. Hatta geliflmifl ülkeler
pazarlad›klar› silah, enerji ve biliflim
(IT) gibi karmafl›k sistemlerini size
ra¤men uydu ba¤lant›lar› ile izleyebilmekte, kontrol edebilmekte ve
etkisiz k›labilmektedirler.
Her türlü ölçekte k›s›tl› kaynaklar›m›z› sonsuza kadar teknolojiyi
sat›n almak için kullanmak ve tüketmek istemiyorsak teknoloji üret-

menin yollar›n› bulmak zorunday›z.
Aksi takdirde teknoloji üretenler
için yine onlardan sat›n ald›¤›m›z
demode ve “pahal›” teknolojilerle
katma de¤eri çok düflük olan ve bizi zenginlefltirmeyen fason hizmet
ve ürün üretmek durumunda olmam›z kaç›n›lmazd›r.
Teknolojiye giden yolda bilgiye
ulaflma hedefiyle, kaynak (insan,
makine, malzeme, metot) yönetimini, AR-GE, yenilikçilik, üniversite – sanayi iflbirli¤inin etkin k›l›nmas›n› sa¤lamal› ve tüm bunlar›n
bir a¤ dokusu (network) içerisinde
interaktif devinimini ifller hale getirmeliyiz.
Öncelikli rakibimizin kendimiz
oldu¤unu unutmadan bu zorlu yolda çocuklar›m›za güvenli ve refah
vadeden bir gelecek b›rakmak dile¤iyle…
‹fl Gelifltirme
Koordinatörü
ODAM - OSTIM Dan›flmanl›k ve E¤itim
Hizmetleri A.fi.
www.odam.gen.tr
www.mustafasalman.com

Mustafa Salman
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Dervifl: küreselleflme adil hale getirilmeli
Dervifl, küreselleflmenin yaratt›¤› olanaklar yan›nda ekonomik felaketlere örnek
verirken Türkiye’nin 1970’li y›llarda karfl›laflt›¤› ekonomik y›k›mdan söz etti.
Mallar›m›z dolafl›mda,
ifladamlar›m›z vize
kuyru¤unda
n ‹KV Baflkan› ifl adam›, sanayici ve serbest meslek sahibinin Avrupa Birli¤i ülkelerine hiçbir k›s›tlama olmadan gidebilmesinin sa¤lanmas› gerekti¤ini
vurgulayarak, “Avrupaya girecek ifl adamlar›m›z vize sorunuyla karfl› karfl›ya bulunmaktad›r” dedi.
Prof. Dr. Kabaalio¤lu, Avrupal› ifl adamlar›n›n
Türkiye'ye hiç vize almadan ya da s›n›rda 5 dakika
içinde ald›klar› vizelerle girdiklerini, Türk sanayicisi
ve ifl adam›n›n ise vize sorunuyla u¤raflt›¤›n› dile
getirdi.
Türk ifladamlar›na uygulanan vizenin bugünden
yar›na kald›r›lmas›n› beklemenin gerçekçi olmayaca¤› de¤erlendirmesinde bulunan Kabaalio¤lu, “Hiç
olmazsa sanayici ve ifl adamlar›m›za özel bir pasaport ya da de¤iflik bir kart verilebilir. Türkiye kendisini s›f›r gümrükle rekabete açm›flt›r, ancak eflit anlamda bir Gümrük Birli¤i rekabet koflulu ortada
yoktur” diye konufltu. Kabaalio¤lu, Avrupa Parlamentosu'nun Bulgaristan ve Romanya'ya vize uygularken “Avrupa Birli¤i'ne aday olup, kat›l›m müzakeresini sürdüren ülkelerin vatandafllar›na vize uygulanamaz” fleklinde ilke karar› ald›¤›n› hat›rlatarak, bu konunun da takipçisi olmak gerekti¤ini,
çal›flmalar›n hem ifl dünyas› hem de siyasetçiler
taraf›ndan eflgüdümlü olarak yürütülmesi gerekti¤ini
kaydetti.

‘Rekabet gücü’
daimi komisyona
havale
n Yeni kurulan Sanayinin Rekabet Gücünün
Gelifltirilmesi Daimi Özel ‹htisas Komisyonu ilk
toplant›s›n› yapt›. Toplant›ya Devlet Bakan› ve
Baflbakan Yard›mc›s› Naz›m Erken, Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan ve TOBB Baflkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu kat›ld›.
Toplant›da konuflan TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, “Gelin bilgilerimizi paylaflal›m. Bürokrasi sanayinin ihtiyaçlar›n› bilsin ki, bunlara cevap verecek reformlar yaps›n. Özel sektör de¤iflen dünyan›n nereye gitti¤ini görsün ki, ad›mlar›n› ona göre
ats›n.” dedi.
Hisarc›kl›o¤ulu: “Bu Komisyonda kamu ve özel
sektör karfl›l›kl› olarak birbirine bilgi aktarma imkân› elde edecek. De¤er zinciri analizleri ile hangi
sektörümüzün önünde ne engel var, hangi bölgemiz neden geliflmiyor, bunlar› tespit edece¤iz. Bu
engelleri kald›racak reform önceliklerimizi belirleyece¤iz. Orta ve uzun vadede katma de¤eri yüksek alanlara yat›r›m yap›lmas›n› sa¤layacak bir
strateji oluflturaca¤›z. Böylece kimseye faydas› olmayacak düzenlemelerle vakit kaybetmek yerine,
etkin ve do¤ru ad›mlar at›lmas›n› temin edece¤iz.”

Aygül AYTAÇ
OST‹M OSB Müflteri ‹liflkileri Koordinatörü / aygul@ostim.com.tr

6 S’nin s›rr›

Y

o¤un, biraz da yorucu ama çok zevkli
bafllad› ve bitti… Hafta sonu ‹stanbul’da
Müflteri ‹liflkileri zirvesine, birbirinden de¤erli flirket temsilcileri ile birlikte ben de kat›lma
flans›n› elde ettim.
Bafll›klar de¤iflik ama vurgulanan hep ayn›
fleydi: Müflteri Odakl›l›k ve Müflteri Memnuniyeti.
Müflteri memnuniyeti sa¤laman›n yollar›ndan
belki de en önemlisi diye bafllad› cümlelerin ço¤u, onlardan gelen flikayetlerin arma¤an olarak
kabul edilmesi ve bir arma¤an› alman›n hazz› ile
ele al›nmas›. Gelen her flikayeti bir arma¤an
olarak kabul eden müflteri iliflkileri departmanlar›nda çal›flanlar, bu arma¤anlar›n say›s›n› azaltmak m› yoksa artt›rmak için mi daha çok çal›flmal›yd›lar!
Sorunun cevab› konusunda zirvede yer alan
e¤itmen Özkan Kaymak çok hofl bir örnekleme
yap›yor; “flikayetler, bir buz da¤› gibidir. Evet
filmlerde gördü¤ümüz buz da¤lar›… Buz da¤lar›n›n en önemli özelli¤i, suyun üzerinde görünen
k›sm›ndan çok daha büyük bir görünmeyen k›sm›n›n suyun alt›nda olmas›d›r.
Kutuplara yak›n seyreden gemiler için de en
büyük tehlike, bu suyun alt›ndaki görünmeyen
da¤ bölümüdür. Dillere destan olmufl Titanik
gemisinin batmas›na, suyun alt›ndaki o görünmeyen da¤›n neden oldu¤unu biliyor muydunuz!

Suyun üzerinde yer alan da¤›n uç bölümü
tehlikeli olmakla beraber, görünür oldu¤u için
önlem al›nmas› kolayd›r, peki suyun alt›nda oldu¤u için göremedi¤imiz buz da¤›ndan da önlem alarak kurtulma flans›m›z var m›d›r? Cevab›m›z “evet”.
E¤er suyun yüzeyinde görece¤imiz en küçük
uç bölümünü dahi kendimiz için uyar› olarak kabul edersek ve derhal tedbir al›rsak, o zaman
kendimizi daha büyük tehlikelerden sak›nmam›z
mümkün olacakt›r. Ancak, görece¤imiz o küçüçük uçlar› önemsemezsek, o uçlar›n alt›nda gizli
oldu¤u için büyüklü¤ünün fark›na varamad›¤›m›z da¤lar bize büyük ve derin hasarlar verecektir.”
Sonuç olarak; küçük de olsa her flikayete ulafl›r, her flikayeti önemle ele al›rsak, flikayetin say›s›ndaki art›fltan endifle duymak yerine müflterinin k›rg›nl›¤›n›, k›zg›nl›¤›n› bafltan ö¤renirsek;
flikayeti derinlefltirmeden çözümler, telafisi zor
sonuçlar›n önüne geçmifl oluruz.
Zirve sonunda ifl hayat›m›zda ve hatta günlük
yaflam›m›zda kullanabilece¤imizi ö¤rendi¤imiz 6
S’nin s›rr›n› da sizinle paylaflmak istiyorum:
E¤er ki müflteriye karfl› sayg›n, samimi, sab›rl›,
sorumlu, s›rdafl ve sevgi dolu olursak baflar› bizim için kaç›n›lmaz olur.
Tüm gazete okuyucular›na 6 S’nin hayatlar›nda oldu¤u hay›rl›, huzurlu, yepyeni bir y›l

DERV‹fi, Uluslar aras› Çal›flma Örgütü ILO ile
iflbirli¤i yapt›klar›n› belirtirken, “Yeterli ifl
olmadan kalk›nma sa¤lanamaz yoksulluk
azalt›lamaz. Yani kalk›nmadan,
yoksullu¤un azalt›lmas›ndan
söz ediyorsak verimli istihdama odaklanmal›y›z,
bunun için ILO’yla birlikte
çal›flmal›y›z” dedi.
irleflmifl Milletler Kalk›nma
Program› (UNDP) Baflkan›
Kemal Dervifl, küreselleflmenin h›zl› büyümeye katk›da bulunarak milyonlarca
insan›n yoksulluktan kurtulmas› için f›rsatlar yaratt›¤›n›
ancak eflitsizliklere de yol açt›¤›n› belirtti. Kemal Dervifl,
“Küreselleflmeyi daha kapsay›c› ve adil hale getirmek için
yapacak çok fley var ve bu hepimizin hedefidir” dedi. Küreselleflmenin h›zl› büyümeyle yüz milyonlarca insan›n h›zla yoksulluktan kurtulmas› gibi f›rsatlar ortaya koydu¤unu ancak eflitsizli¤e de yol açt›¤›n› kaydeden Kemal Dervifl, “1820’de en
zengin on ülkenin vatandafllar› en yoksul on ülkeden
üç kat daha zengindi. fiimdi ise oran 50’ye yükselmifltir,
yani rakam küreselleflme döneminde üçten elliye yükselmifltir. Bu bize küreselleflmeyi daha kapsay›c› ve adil
hale getirmek için yapacak çok fley oldu¤unu göstermektedir ve bu hepimizin hedefidir” dedi.
Küreselleflmeyi daha adil hale getirmek için uluslar
aras› ticaretin geliflmekte olan ülkeler için önemli bir
yöntem oluflturabilece¤ine kuflku bulunmad›¤›n› kaydeden Dervifl, “Ticarete sadece her ülkenin merkantilist
ç›karlar›na yönelik düzenlemeler olarak bakmamak gerekir, uluslar aras› ticaretin oluflturdu¤u sisteme küresel bir kamu hakk› olarak bak›lmal›d›r” dedi.
1970-80 y›llar› aras›nda geliflmekte olan ülkelerin,
faiz oranlar›ndaki büyük hareketlerin yaratt›¤› sorunlarla mücadele ettiklerini hat›rlatan Dervifl, “Reel faiz
oranlar› negatiften - petrol fiyatlar›ndaki ilk büyük art›fllardan sonra 1970’lerde petrolden kazan›lan paran›n
yeniden devreye girmesi döneminde birkaç y›l denilebilecek sürede son derece yüksek olarak pozitife yönelmifltir. Yeterince ihtiyatl› olmadan afl›r› flekilde borçlanm›fl geliflmekte olan ülkeler de burada yakalanm›fllard›r. Sonuç, dünya ekonomisinin büyümesi için, özellikle Latin Amerika ve ayn› zamanda büyük bir mali krizden geçmekte olan kendi ülkem Türkiye için y›k›c› olmufltu” dedi. Uluslar aras› para sisteminin bir “sistem”
olarak her zaman lay›k›yla ifllemedi¤ini kaydeden Dervifl, “Önce petrol fiyat› floku ve petrodolarlar›n dolafl›ma girmesi enflasyonu ateflledi. Sonra ABD’de enflasyonu dolar faiz oranlar›n› yükselterek o zamana kadar
görülmemifl düzeylere düflürme denemeleriyle yaflananlar da geliflmekte olan ülkelerde y›k›c› etkilere yol
açm›flt›. Makroekonomik ve parasal politikalar koordinasyon olmadan, karfl›l›kl› dayan›flmay› ve tüm sistemi
etkileyecek riskleri hesaba katmadan uyguland›” dedi.
IMF’nin geliflmekte olan ülkeleri bir araya getiren bir
“dan›flman”, “düzenleyici” bir kurulufl oldu¤unu, Dünya Ticaret Örgütü’nün ise adil ve eflit bir ticaret sisteminin çerçevesini oluflturmak için u¤rafl verdi¤ini kaydeden Kemal Dervifl, “Uluslar aras› sistemde bir fleyler
yanl›fl gitmeye bafllad›¤› zaman en büyük zarara en
yoksul ülkelere katlan›yor” diye konufltu. Dervifl, Uluslar aras› Çal›flma Örgütü ILO ile iflbirli¤i yapt›klar›n› belirtirken, “Yeterli ifl olmadan kalk›nma sa¤lanamaz yoksulluk azalt›lamaz. Yani kalk›nmadan, yoksullu¤un
azalt›lmas›ndan söz ediyorsak verimli istihdama odaklanmal›y›z, bunun için ILO’yla birlikte çal›flmal›y›z,
ILO’ya yeterli ifl yaratmakla ilgili gündeminde ve ticareti yeterli ifl yaratmada bir araç haline getirmede tam
destek vermeliyiz” fleklinde konufltu.

B
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“‹Ç‹N‹ZDEN gelen birisi olarak, gerek KOB‹’lerimizin gerekse genel olarak sanayimizin ve sanayicimizin yaflad›¤› s›k›nt›lar›,
karfl›laflt›¤› zorluklar› gayet iyi biliyorum.
Bu çerçevede, flu anda haz›rl›¤›n› sürdürdü¤ümüz ve ilgili tüm taraflar› bir masa
etraf›nda buluflturdu¤umuz yeni OSB
Yasa tasla¤› çal›flmas› çok önem verdi¤iverdi¤iniz bir ad›m olacakt›r. Genifl bir uzlaflmayla yap›lmas›n› planlad›¤›m bu düzenlemeyle, OSB’ler daha h›zl› geliflme f›rsaf›rsat›na kavuflacaklard›r.”
nayici ve üreticiler olarak sorunlar›m›OSGEB’in yeni dönemdeki destek
z› baz› platformlarda anlatmak zorunpaketlerinin tan›t›m› Ankara Sada kal›yoruz. Bir kiflinin bordrosuna
nayi Odas›’n›n OST‹M’de düzenimza atmayan, SKK primi, KDV, stopaj
ledi¤i toplant›da Sanayi Bakan› Zafer
ödemeyen birine bunlar›n ne anlama
Ça¤layan’›n kat›l›m› ile yap›ld›. Ostim
geldi¤ini anlatmam›z zor. Bunu yaflayöneticileri, Ankara Sanayi Odas› Baflyan hisseden biri anlar. Say›n Bakan›kan ve Yöneticileri, KOSGEB yöneticim›z›n da geçmiflte savundu¤u istihdaleri, bölge S‹AD yöneticileri ile sanayici ve ifladamlar›n›n kat›ld›¤› toplant›da m›n kolaylaflt›r›lmas› desteklenmesi
önemlidir, ama bunlar›n bir bütün olakonuflan Ça¤layan, Ostim’in hem ASO
rak ele al›n›p, sanayicinin kalk›nmas›,
Baflkanl›¤› hem de Bakan olduktan
ar-ge’si stratejik bir plân
sonra en çok önem verdi¤i bölge oldu¤unu belirterek, kuruluflunda ve geliflmesinde katk›
verdi¤i Ostim’le gurur duydu¤unu söyledi.
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› vizyonunun yeniden belirlenece¤ini belirten Ça¤layan, “Çok k›sa bir süre sonra karfl›n›za, Türk sanayi ve
ticaretinin gelece¤ine dair
bir yeniden yap›lanma program›yla ç›kaca¤›z” dedi.
KOSGEB’in veri taban›nda
kay›tl› ve stratejik plan› onaylanm›fl 11 bin 733 iflletme
üzerinde yapt›¤› çal›flmaya
göre, iflletmelerin öncelikli
destek ihtiyaçlar› aras›nda,
yüzde 29 ile nitelikli insan
kayna¤›n›n ilk s›rada yer ald›¤›n›, Kobi’lerde çal›flan ara
elemanlar›n sadece yüzde
8,6’s›n›n meslek lisesi ve yüzde 3,4’ü ç›rakl›k okulu mezunu oldu¤unu vurgulayan Ça¤layan, “KOB‹’lerin bu ihtiyac›
do¤rultusunda, ülkemizin en
önemli sorunu olan isitdhdam
flehrine dön “Baflkenti bir sanayi
konusunda da aç›l›m sa¤layaB‹’ler saKO
›
ral
ka
nüfltüren An
bilmek amac›yla, yeni bir istihm potanhip oldu¤u yüksek üreti
dam destek paketi haz›rlad›k”
yisinde
siyeli ile ülkemiz sana
dedi.
kapBu
ayr› bir yere sahiptir.
OST‹M Yönetim Kurulu Bafliç
i
yis
samda, Ankara sana
kan› Orhan Ayd›n da yapt›¤› konuflmada Ça¤layan’›n bölgeyi
unutmamas›n› dileyerek, “Say›n
Bakan art›k tüm Türkiye’yi
kucakl›yor” dedi. Ayd›n, “Biz sa-

K

çerçevesinde yerlefltirilmesi gerekir”
diye konufltu.
Ayd›n, OST‹M’deki KOSGEB laboratuar›n›n kapat›ld›¤›n› dile getirerek,
“KOSGEB’e baflvurduk, ihtiyaca yönelik bir laboratuar›n kurulmas›n› bekliyoruz. Bu bölgemizdeki firmalar›n ortak talebidir” dedi.
Ankara Sanayi Odas› (ASO) Baflkan› Nurettin Özdebir de, KOSGEB istihdam destek paketi konusundaki

bilgilendirme için Ostim’i özellikle seçtiklerini belirterek, “Çünkü Ostim KOB‹’lerin do¤up büyüdü¤ü bir kuluçka
merkezidir. KOB‹’lerin üretim ve istihdam içindeki a¤›rl›¤› dikkate al›n›rsa
Ostim’de elde edilecek tecrübelerin sanayimiz için tafl›d›¤› önemi inkâr edemeyiz. Dolay›s› ile Ostimli sanayicilerin görüflleri ve önerileri bizim için
önemlidir” diye konufltu.

Vergi daireleri hizmette
D›fl ticaret ve sanayide
yarışacak
8
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ANKARA Vergi Dairesi Baflkanl›¤›, “Vergi Daireleri Performans Esasl› Yönetim Modeli” gelifltirdi. Bu kapsamda vergi dairelerine çeflitli “performans kriterleri” getirilecek.

M›s›r-Ostim hatt›

O

stim modelini Kahire’de
‘10th Of RAmadan” da
kurmas› yönünde ilk
imzalar›n
at›ld›¤›
M›s›r’la
ikili görüflmeler
devam
ediyor.
Ortak
projelere
iliflkin çal›flmalar
yürüten
M›s›r’›n
Ankara Büyükelçisi Dr. Alaa El
HADIDI ve Konsolosu Mongy
Aly BADR Ostim’i ziyaret etti.
Ostim Yönetim Kurulu Baflkan›
ve OSB Müdürü’nün kat›ld›¤›
toplant›da ikili iliflkilerin gelifltirilebilmesine yönelik neler
yap›labilece¤i ve ortak yürütülecek projeler üzerinde görüflme yap›ld›.

Görüflmede Ostim web sitesinin içeri¤inde bulunan firma
ve ürün bilgilerinin büyükelçilik vas›tas›yla
M›s›r’da
tan›t›m›n›n yap›lmas›,
arz ve
taleplerin karfl›l›kl› iki
ülke aras›nda efllefltirilmelerinin yap›lmas›, herhangi
bir yat›r›m ve iflbirli¤i konular›nda gerekli bilgi ve teknik
deste¤in karfl›l›kl› olarak sa¤lanmas› konular›nda mutabakata var›ld›. Ostim’in sektörel
ve idari yap›s› hakk›nda bilgi
verilen M›s›r Büyükelçilik heyeti daha sonra Ostim’deki
baz› firmalar› da ziyaret etti.

nkara Vergi Dairesi Baflkanl›¤›,
personel ve mükelleflerin tatmin
düzeyinin artt›r›lmas›, vergi tahsilât›nda verimlili¤in üst düzeye ç›kar›lmas› ve vergi daireleri aras›nda hizmet anlay›fl›nda rekabet yaratmak
amac›yla "Vergi Daireleri Performans
Esasl› Yönetim Modeli" gelifltirdi.
Seçilen 25 pilot vergi dairesinde
Mart ay›ndan bu yana uygulanan proje Ocak 2008'de resmi olarak Ankara
Vergi Dairesi Baflkanl›¤›'nda uygulamaya konulacak.
Ankara Vergi Dairesi Baflkanl›¤›'n›n
haz›rlad›¤› proje kapsam›nda, vergi
dairelerine çeflitli “performans kriterleri” getirilecek. Bu yolla kalite ve verimlilik art›r›larak “fleffaf ve ölçülebilir
idare olma” sa¤lanacak. Bu yolla vergi
dairelerinin birim performans› yükseltilerek, vergi idaresinin toplam performans›n›n optimum düzeye ç›kar›lmas›
hedefleniyor. Proje kapsam›nda her ay
“Ay›n Vergi Dairesi” seçilerek, vergi
daireleri rekabete yöneltilecek. Bu
kapsamda Haziran ay›nda Dikimevi,
Temmuz'da Çubuk, A¤ustos ay›nda
Ulus Vergi ve Eylül ay›nda da Çankaya
Vergi Dairesi gösterdi¤i yüksek perfor-

A

mans dolay›s›yla “Ay›n Vergi Dairesi”
olarak seçildi.
Söz konusu proje kapsam›nda Strateji Müdürlü¤ü personeli yeniden yap›land›r›ld›. Proje öncesinde Müdürlü¤e 1 servis koordinatörü, 2 gelir uzman yard›mc›s›, 1 memur ve 4 gelir
uzman› takviye edildi. Projede gelece¤e iliflkin tahminler yapmada yararlan›lan Delphi Tekni¤i ile performans
anlam›nda “en iyi uygulamay›” tespit
ederek organizasyona uyarlamay› sa¤layan K›yaslama Stratejik Yöntemi
kullan›ld›.
Projenin getirece¤i
avantajlar flöyle s›ralan›yor:
n Pilot uygulamada sa¤lanan baflar›yla de¤iflime karfl› olan direnç en aza
indirilecek ve kalite hareketinin olabilirli¤i kan›tlanacak.
n Elde edilecek ilk baflar›l› sonuçlarla birlikte kurumun di¤er birimlerinin konuya iliflkin teflviki sa¤lanacak.
n Proje, baflar›l› olmas› durumunda
Türk kamu yönetimi için yeni bir
model oluflturacak.
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‹fl var, ‘ara eleman’ yok!
“ARANAN elemana çözüm” bafll›¤› ile Ankara Ticaret Odas› ve
insan kaynaklar› flirketi YEN‹B‹R‹fi COM taraf›ndan düzenlenen
panelde ülkemizin ‘ara eleman’ konusu masaya yat›r›ld›.

A

G

ENÇLER
ENÇLER NEDEN
NEDEN MESLEK‹
MESLEK‹ E⁄‹T‹ME
E⁄‹T‹ME YÖNELM‹YOR?
YÖNELM‹YOR?

OST‹M Yönetim Asistan› Gülnaz Karaosmano¤lu’nun yönetti¤i panele Ankara ‹l Milli E¤itim Müdürü Murat
Bey Balta, ‹flkur ‹l Müdürü Savafl Karatafl, TOBB Otomotiv Sektörü Meclis Baflkan› Ahmet Bayraktar, Bilkent
Holding ‹nsan Kaynaklar› Koordinatörü Cem A¤›n kat›ld›. Panelistler “elemana ifl, rekabetçi sektörlerin ifl
gücü ihtiyac› ve gençlerin mesleki e¤itime yönlendirilememesi nedenleri” üzerine sunufllar yapt›lar.

Bilkent Holding ‹nsan Kaynaklar› Koordinatörü Cem A¤›n’›n ‘ara eleman’ üzerine

l

l

l
l

TÜ‹K (2007 Haziran): 2,5 Milyon iflsiz
DTP’ye göre 20062008 döneminde 1.7 milyon yeni istihdam sa¤lanacak.
Hanehalk› ifl gücü araflt›rmas›na göre
genç nüfusta iflsizlik oran› % 18.6
‹stihdam edilenlerin % 73’ü erkek,
çal›flanlar›n % 61.4’ü lise alt e¤itimli.

RENKL‹ UFUKLAR
ARAfiTIRMASI

EN BAfiARISIZ OKUL
TÜRLER‹ (ÖSS -2006)

YET‹fiM‹fi ARA PERSONEL AÇI⁄I

yapt›lar.
Tüm dünyada oldu¤u
gibi Türkiye’de de iflsizli¤in büyük sorun oldu¤unu
belirten Aygün, “Bana sorarsan›z Türkiye’de iflsizlik
oran› s›f›r. Çünkü iflverenler olarak nitelikli ara eleman bulmada s›k›nt› çekiyoruz. ‹flsizlere sordu¤unuz zaman ‘ne ifl olsa yapar›m’ cevab›n› al›yorsunuz. O kifliden araba tamir
etmesini isteseniz ’anlamam’ diyor, sökük dikmesini isteseniz ’dikemem’ diyor. ’Ne ifl olsa yapar›m’ diyen kifli asl›nda bir masa,
telefon, ö¤len yeme¤i ve
evine gitmek için servis istiyor. ‹fl adamlar› olarak
nitelikli eleman bulmakta s›k›nt› çekiyotespitleri: ruz” dedi.

NKARA Ticaret Odas›
ile YEN‹B‹R ‹fi
COM’un ortaklafla
düzenledi¤i ‘Aranan Elemana Çözüm’ konulu panelde ‘mesleki e¤itim kampanyas›’ ile toplumda mesleki e¤itim bilincinin oluflturulmas› istendi.
Panelde iflverenler, çal›flanlar ve iflsizlerle ‘iflsizlik’
konusunda yap›lan röportajlar›n yer ald›¤› bir sinevizyon gösterisi sunuldu.
‹ki bölümden oluflan paneli YEN‹B‹R ‹fi COM. Editörü Didem Tekin yaparken,
ATO Baflkan› Sinan Aygün
ile Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Müsteflar› Yusuf
Balc› da birer konuflma

160 ve üstü

185 ve üstü

Teknik Lise

% 72.40

% 41.09

K. Mes. Lisesi

% 63.69

% 37.01

Ö. Akflam L.

% 58.41

% 29.39

Akflam Lisesi

% 52.98

% 26.79

l

Tic. M.Lisesi

% 52.41

% 25.19

l

End. M. Lisesi

% 46.60

% 2092

l

2006, 15-20 yafl
aras›ndaki
500 lise,
300 üniversite ö¤rencisi
Soru: Gelecekte yapmak istedi¤iniz
meslek?
Soru: ‹dealinizdeki mesle¤i seçerken önem verdi¤iniz ilk kriter?

YET‹fiM‹fi ARA PERSONEL AÇI⁄I
TABLOLARIN GÖSTERD‹KLER‹
l
l

Türkiye ‹fl Kurumu verilerine göre y›ll›k ara eleman ihtiyac› 40 bin,
‹TO’ya üye 1 milyon 858 bin iflyerinden 715 bini nitelikli ara kademe eleman bulunduramad›¤› için düflük verimlilikle çal›fl›yor.
l
OECD 2006
y›l› raporuna göre e¤itim sisteminin
sunumu ile istem aras›nda bir uyum-

EN BAfiARILI OKUL
TÜRLER‹ (ÖSS -2006)
160 ve üstü
Askeri Lise
% 100
% 99.80
Fen Lisesi
Anadolu Lisesi % 99.32
Ö.Fen Lisesi
% 99.24
Y.Dil A. Liseler % 98.79
Ö¤retmen Lis. % 98.25
% 94.64
Y.Dille E¤itim
Yapan Liseler

185 ve üstü
% 97.67
% 99.16
% 96.50
% 96.51
% 92.57
% 95.59
% 82.40

l
l

l

Yetenek temelli yönlendirmede eksiklik
ÖSS s›nav›ndan baflar›l›
olarak ç›kmas›
zor görünenlerin meslek
liselerine
yönlendirilmeleri
4702 say›l› yasan›n getirdikleri

ÖNER‹LER‹M‹Z
l
l
l
l
l

MEVCUT UYGULAMALAR
VE KATSAYI SORUNU
1- Meslek liselerine ö¤renci ak›fl›
azalm›fl.
2- Fen ve matematik temeli güçlü
ö¤renciler ilgi duymam›fl.
3- Bu nedenle niteli¤i düflük mezunlar
4- Kötü örnekler
5- Reel sektörün rekabet kayb›
6- Üretim maliyetine olumsuz etki ve
istihdam sorunu

Politikalar ve s›k› de¤iflen e¤itim
sistemi
Katsay› sorunu
‹flsizlik fonundaki kayna¤›n
kullan›lmas›
Teknoparklar›n desteklenmesi
Büyük bir mesleki e¤itim
kampanyas›n›n bafllat›lmas›.

SONUÇ
l
l
l
l

Teknik meslek e¤itimi ayr›
platformda ele al›nmal›
Meslek liselerinin e¤itim
kalitesi art›r›lmal›
Yeniden yap›land›r›lmal›
Büyük bir
ulusal
kampanya ile aileler ve ö¤renciler
mesleki e¤itim konusunda bilinçlendirilmeli.

MUSLU⁄UMU
TAM‹R
ETMEK ‹STERD‹M
‹lk ve ortaokulda verilen ezberci e¤itimi de
elefltiren Aygün, tavu¤un sindirim sistemi ya
da solucan›n biyolojik
yap›s›n› bilmenin kendisine normal yaflamda
bir katk›s›n›n olmad›¤›n› belirterek, "Keflke bir
musluk nas›l tamir edilir? Contas› nas›l de¤ifltirilir? Ö¤retilseydi, hiç
olmazsa evimin iflini
yapard›m” dedi.
ANKARA’DA
KAL‹F‹YE
100 B‹N K‹fi‹YE
‹HT‹YAÇ VAR
‹ddia edildi¤inin aksine, Türkiye’de iflsizli¤in bulunmad›¤›n›n alt›n› çizen Aygün, Ankara’da 131 meslek dal›nda yaklafl›k 100 bin kalifiye elemana ihtiyaç
duyuldu¤unu, bunlar›
ifle yerlefltirebilece¤ini
belirtti. Aygün, söz
konusu meslek dallar›
aras›nda emlak uzman›, kepçe operatörü,
kal›pç›, s›vac›, fayansç›,
parkeci, ütücü, hamal,
kasap, yufkac›, frezeci,
muhasebeci, grafiker,
marangoz, çoban, do¤ramac›, perdeci, aflç›,
m›hç› ve büz ustas›na
kadar nitelikli elemana
ihtiyaç duyuldu¤unu
söyledi.

ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹

HEZARFEN
Projesi OST‹M’e
›fl›k tuttu
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Pilot bölgede baflar›
ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹

GÖRÜfiLER:
n Doç. Dr. Yusuf Balc›
(Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›
Müsteflar›): Hezarfen projesi Türk
Kobi’lerinin ‹novasyon kapasitelerini
güçlendirmek, KOB‹ içindeki ‹novasyon sürecini analiz ederek gelifltirecek
strateji ve projelere altyap› oluflturmak
amac›yla haz›rlanm›flt›r. KOSGEB iflbirli¤i ile OST‹M’de ilk kez uygulanm›flt›r.
n Bayram Mecit (KOSGEB
Baflkan Vekili): Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB ve OST‹M Organize
Sanayi Yönetimi Kobilerimizin ‹novasyon kapasitelerini art›rmak için her
türlü imkân› seferber etmifllerdir.
n Doç. Dr. Yüksel Birinci
(TPE Baflkan Vekili): Geçti¤imiz
y›l bafllayan projemizin ilk aflamas›,
Türk Patent Enstitüsü’nün ulusal ‹novasyon sistemine azami katk›y› sa¤layabilmesi için tüm ürün ve hizmetlerini yeniden yap›land›rmas›d›r. TPE,
‹novasyon Destek Hizmetleri birimi
kuran ilk kurum olarak önemli bir
ad›m atm›flt›r. Projenin ikinci aflamas›
ise, Enstitü’nün di¤er kurumlarla iflbir-

li¤i içerisinde, ana hedef kitlesi olan
KOB‹’lerin ‹novasyon kapasitelerini art›rmak için gerçeklefltirdi¤i proje Hezarefen’dir.
n Orhan Ayd›n (OST‹M OSB
Yönetim Kurulu Baflkan›): Hezarfen Projesi KOB‹’leri küresel rekabete haz›rl›yor. Ya yenilik yaparak katma de¤eri yüksek ürünler üretece¤iz
ya da tarihin derinliklerine gömülece¤iz. Bir y›l süren projede her KOB‹’ye
yönelik etkinlikler
düzenlendi. Projenin
meflale gibi her tarafa
yay›laca¤›ndan eminim.
n Bar›fl Cihan Bafler
(Proje E¤itim Koordinatörü):
Sadece patent ve teknoloji gerçeklerini
de¤il, piyasa, rakipler e¤ilimler gibi
birçok unsuru iflletme yöneticisinin
de¤erlendirmesini sa¤lad›k.
n Mete fiirin (Pak Dolum
Firmas›): Benim için oldukça de¤er yaratan bir çal›flma oldu. Ürün yelpazemi birçok aç›dan de¤erlendirdim.
Daha önce tek tek kafamda olan kriterlerin tümünü bir raporda görme f›rsat› buldum art›k hangi ürünüme ne
tür yat›rm ve pazarlama stratejileri ge-

Orhan Ayd›n

T

strateji, ürün, hizmet ve projelerinin gelifltirilmesi önerildi.
HEZARFEN ‹novasyon Projesi ekibinde; ‹DH-KOB‹ Sorumlusu TPE Proje Koordinatörü Arife Y›lmaz, ‹DH-Kurumsal
‹liflkiler Sorumlusu TPE E¤itim Koordinatörü Bar›fl Cihan Bafler, KOSGEB Kobi
Dan›flman› Ceyda Gazel ve KOSGEB Kobi Dan›flman› Gaye Turgut görev ald›lar.
Dan›flmanl›k
Verilen Firmalar:
Teksan Hidrolik, Arel Gece Gelen Para Kasalar›, Senkron Na-Me, Emge Koll.,
Lamasan, Pak Dolum, Gökser Makine,
Eptim, Madoors Systems, Merih Asansör, Özdekan Kauçuk, Teknomar, Elpa,
Timsan, Fiba Apayd›n, ‹vme, Özgen Makine, Burç Ayd›nlatma, Park Tasar›m.

Doç. Dr. Yüksel Birinci

ürk Patent Enstitüsü (TPE), TOBB
ve KOSGEB uzmanlar› ile OST‹M
yönetiminin ortaklafla yürüttü¤ü
HEZARFEN ‹novasyon projesinin pilot
bölge uygulamas› tamamland›. Projenin
de¤erlendirilmesi ve oluflturdu¤u faydalar›n kamuoyuyla
paylafl›lmas› amac›yla ‘HEZARFEN OST‹M Uygulamas›
Kapan›fl Etkinli¤i’ düzenlendi.
Proje; Ostim deneyimlerinin
de¤erlendirilmesinin ard›ndan
ortaya ç›kacak inovasyon taramas› modeli di¤er sanayi bölgelerine ve osb’lere de uygulanacak.
Projenin devam›n› ‹novasyon dan›flmanl›¤› hizmetiyle sürdürecek olan
Ostim, ayr›ca her y›l yenilikçi çözümler getiren firmalar›n›, “Hezarfen ‹novasyon
Ödülleri Organizasyonu” ile
takip ederek ödüllendirecek.
Kapan›fl etkinlikleri toplant›s›na Sanayi ve Ticaret Bakal›¤›
Müsteflar› Doç. Dr. Yusuf Balc›,
Türk Patent Enstitüsü Baflkan Vekili Doç. Dr. Yüksel Birinci, Ostim OSB
Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n,
KOSGEB Baflkan Vekili Bayram Mecit,
Hollanda Kraliyet Büyükelçisi Marcel
Kurhpershoek kat›ld›. Törende HEZARFEN uygulama sürecinde inovasyon uygulamas›na uygun görülen KOB‹’lere ile
projenin uygulama taraflar› olan kurulufllara ödül verildi.
KOB‹’lerin ‹novasyon alt yap›s›n›n taranmas› ve gelifltirilmesi amac›n› tafl›yan proje çerçevesinde TPE uzmanlar›nca 5 bin KOB‹’ye genel tan›t›m, 500
KOB‹’ye bilgilendirme, 50 firmaya
uyum e¤itimi, 20 firmaya da dan›flmanl›k hizmeti verildi.
Ostimli 20 firma üzerinde, ‹novasyon
stratejisi, sektörel enformasyon, ‹nsan
kaynaklar› ve Organizasyon kültürü, yenilikçi projelere yatk›nl›k, mekanizm,
network, finans yap›lar› aç›s›ndan analiz edildi.
HEZARFEN yenilikçilik projesini tamamlayan ve rapor haz›rlayan Türk Patent Enstitüsü (TPE) ekibi uzmanlar›
bundan sonra nelerin yap›lmas› gerekti¤ine iliflkin olarak da bir rapor haz›rlad›lar. Raporda, yenilikçilik potansiyeli
aç›s›ndan tespit edilen y›ld›z› parlak di¤er firmalar›n da saptanmas›, analiz
edilmesi ve performans gruplar›na göre

Yusuf Balc›

IV. KOB‹ Zirvesi’nde gündeme gelen ve
Türk Patent Enstitüsü’nce OST‹M pilot
bölgesinde hayata geçirilen yenilikçilik
projesi HEZARFEN’in uygulama süreci
baflar› ile tamamland›.

lifltirmem gerekti¤ini daha iyi görebiliyorum.
n Müge Ertu¤ (EMGE): Her ‹novasyon projesinden önce mutlaka patent araflt›rmas› yap›lmal›, ancak bu
flekilde duplikasyon projeler önlenebilir, tekerle¤i yeniden keflfetmek için
harcayaca¤›m›z zaman,
emek, paradan tasarruf edilebilir.
n Mehmet Gül
(NA-ME): Patent
araflt›rmas› ufkumuzu açt›. Bulunulan dokümanlar› firma yönetimi olarak
analiz ettik. Üzerine kendi bilgimizi
de ekleyerek bir faydal› model baflvurusu bile yapt›k.
n Burcu Öztürk (Ostim
E¤itim Koordinatörü): E¤itim
programlar› da en az dan›flmanl›k mekanizmas› kadar KOB‹’lerimin ‹novasyon sürecini daha iyi yönetmelerine
yard›mc› oldu.
n Yusuf Ziya Korkmaz
(Özdekan Kauçuk): E¤itimlerin
tümüne kat›ld›m. Hepsinde döndü¤ümde çal›flt›¤›m iflyerinde direkt uygulabilece¤im bir deneyim edindim.
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OST‹M Rekabet
Analizi Ve Kümelenme
Projeleriyle

Y‹NE B‹R ADIM ÖNDE

2008 y›l›nda Türk sanayinde 40. y›l›n› dolduracak olan Ostim, gelecek 40 y›la “Stratejik Sektörel Kalk›nma” planlar›yla haz›rlan›yor.
uruldu¤u 1967 y›l›ndan
bu yana büyük ilerlemeler kaydederek bu gün 18
ana sektör ve 118 iflkolunda faaliyet gösteren 5000 KOB‹’nin
marka haline getirdi¤i Ostim,
“Ostim’li KOB‹’lerin rekabet
gücünü artt›rmak” misyonu
do¤rultusunda yenilikçi projeler üretmeye devam ediyor.
Ostim’de var olan rekabetçi
sektörlerin tespit edilerek
planl› olarak gelifltirilmesi ve
yeni rekabetçi sektörlerin oluflturulmas› amac›yla bafllat›lan
“Ostim Sektörlerinin Rekabet
Analizi” ve “‹fl ve ‹nflaat Makinalar› Kümelenmesi” projeleri
ön haz›rl›klar›n ard›ndan saha
çal›flmalar›yla devam ediyor.
Çal›flmalara iliflkin yap›lan
bilgilendirmede KÜMELENME, ‘birbirlerine karfl›l›kl› ba¤›ml› firma ve organizasyonlar›n co¤rafik bir bölgede yo¤unlaflmas›’ olarak tan›mlan›yor.
Bu yaklafl›m›n son y›llarda giderek popüler hale gelmesinin
en önemli nedeni olarak firma
ve sektörlerin dolay›s› ile ülkelerin rekabet gücünün art›r›lmas› konusundaki iddialar› oldu¤u vurgulanan aç›klamada,
“Kümeler, kümelenme içinde
kurulmufl olan iflletmelerin
üretkenli¤ini art›rarak, gelecekte verimlili¤i yükseltecek
ve yeni ürünlerin oluflmas›n›
sa¤layacak yenilikçili¤i yönlendirerek, kümelenmenin
kendisini geniflleten ve güçlendiren yeni ifl alanlar›n›n ortaya
ç›kmas›n› teflvik ederek rekabet gücünü olumlu yönde etkilemektedir” deniliyor.
Verilen bilgiye ek olarak;
projelerin ç›k›fl noktas›, “Yaklafl›k 40 y›l› aflk›n üretim tecrübesi ve yap›lanmas›yla Ostim
“koordineli çal›flan, organize
bir sanayi bölgesi” olmakla birlikte küresel rekabet flartlar›n›n art›k daha sa¤lam, plânl›
ve vizyonu olan ifl ve güç birliklerini gerektirdi¤i de özellikle biz KOB‹’ler için kaç›n›lmaz
bir gerçektir. Art›k rekabet savafl›na bu günü de¤il, sektörlerin gelece¤ini planlayarak haz›rlanaca¤›z. Bu yüzden “Stratejik Sektörel Kalk›nma” planlar›m›z› “Rekabet Analizi ve
Kümelenme” temelleri üzerinde yap›land›r›yoruz” ifadeleriyle aç›klan›yor.
Çankaya Üniversitesi
& Ostim ‹flbirli¤iyle
‹fl Ve ‹nflaat
Makinalar›
Sektörü Kümelenmesi
“Çankaya Üniversitesi ile
protokol imzalanan 16 Mart
2007 tarihinden bu yana sürdürülen çal›flmalar sonucu; kümelenecek ilk sektör, Ostim’de

K

yo¤unlukla yer alan ve ihtisaslaflt›¤› “‹fl ve ‹nflaat Makineleri”
olarak tespit edildi. Firma dü-

zeyinde çal›flmalar bafllat›ld›.
Çankaya Üniversitesi’nin seçkin ö¤retim kadrosuyla yürü-

Rekabet Analizi ve Kümelenme E¤itimi
stim’de Rekabet Analizi
ve Kümelenme çal›flmalar› sürecinde yer alan
ve ard›ndan gelecek olan projelerde görev yapacak olan yönetici ve çal›flanlara yönelik
Rekabetçilik Analizi ve Kümelenme E¤itim Program› düzenlendi. Ostim OSB, Ostim Vakf›,
Ostim Yat›r›m, ODAGEM,
OMEDYA, ODAM kurum temsilcilerinin kat›ld›¤› programda, Doç. Dr. ‹smail Bakan “Kümelenmelerde Liderlik”, “Motivasyon ve Güven”, “‹novasyon”, Yrd. Doç. Dr. A.Mecit Karatafl “Elmas Model Analizi”,
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Marin “Kümelenme”, ‹smail Hakk› Eraslan “Rekabetçilik ve Kümelenme”, “Kümelenme Vak’a
Analizleri” konular›nda seminer verdiler.
E¤itim sonunda kat›l›mc›
de¤erlendirme görüfllerinden
bir kaç› flöyle:
Burcu Öztürk- Hakan
Ünsal ( Ostim E¤itim
Koordinasyon): Yap›lacak olan çal›flmalarda karfl›lafl›labilecek sorunlar›n neler oldu¤u ve çözüm yollar› gibi konularda flimdiden gerekli stratejileri oluflturabilmek için daha önce bu tür çal›flmalar›n

O

içinde yer alan kifli ya da kurumlarla irtibata geçilip onlar›n tecrübelerinden faydalanmam›z›n iyi olaca¤›na inanmaktay›z.
Rüya Gönülflen
(ODAGEM): Kümelenme
çal›flmalar› ODAGEM A.fi ‘nin
faaliyet alanlar› ile tamamen
örtüflmektedir. Bu yüzden yap›lacak çal›flmalar›n her safhas›nda yer almak istemekteyiz.
Derya Erdo¤an
(Ostim OSB Fuar ve
Organizasyon
Yöneticisi): Birbirine ba¤l›
firma, kurum ve kurulufllar›n
bölgedeki yo¤unlaflmas› ele
al›nd›¤›nda OST‹M kümelenmenin uygulanabilece¤i do¤ru
bir bölgedir.
Hakan Tarhan
(Anadolu Araflt›rma) :
OST‹M’i kümelenme çal›flmalar› kapsam›nda en az 5 y›l en
fazla 15 y›l sürecek küme gelifltirme sürecinin bekledi¤i
düflünülürse tüm bu çabalar
sonucunda beklenen hedeflerin somut olarak tan›mlanmas› ve süreç içinde düzenli olarak ne derecede baflar›l› oldu¤unun ölçülmesinin çok
önemli oldu¤u düflünülmektedir.

tülen çal›flman›n bir y›ll›k ifl
plân› haz›rlanarak, firmalarda
ilk araflt›rma ve uygulamalar
hayata geçirildi. Projede sektörde halen faaliyet ürdürmekte olan firmalar›n kümelenerek ifl ve güç birli¤i sa¤lamas›n›n yan› s›ra, inovatif ürünler
gelifltirilerek rekabet avantaj›n› yakalamas› hedefleniyor.
Projenin ileri hedefi ise seçilen
sektörde Nano-teknolojik uygulamalar gerçeklefltirmek.”
Ostim’de Hangi
Sektörler Rekabetçi?
Ostim’de Sektörlerin
Rekabet Analizi
“Ostim’de bulunan 8 ana
sektörün rekabet edebilirli¤ini
ölçecek olan 4 ayl›k ön proje
ekim ay›ndan bu yana saha
araflt›rmalar›yla sürdürülüyor.
Var olan sektörlerin sorunlar›,
genel durumunun ölçülebilir
bir biçimde raporlanmas› temeline dayanan proje ilerleyen
y›llarda hangi sektörlere yönelinece¤i ve hangi sektörlerde
rekabetçi kümelenmeler yap›labilece¤i konular›na ›fl›k tutacak. Toplanan veri ve oluflturulan raporlarla sadece kümelenme konusunda de¤il, Ostim’in
stratejik planlamas›nda ve di¤er projelerin haz›rlanmas›nda
da dayanak oluflturaca¤› beklenen projeye Ulusal Rekabet
Araflt›rmalar› Kurumu (URAK)
destek veriyor.”
Sektör Temsilcilerine
Bilgilendirme
Toplant›s›
Kümelenme Temelli Stratejik Sektörel Kalk›nma Projeleri
do¤rultusunda Çankaya Üniversitesi & Ostim ‹flbirli¤i ile ‹fl
ve ‹nflaat Makineleri sektörüne
yönelik sürdürülen KÜMELEME çal›flmas› kapsam›nda bilgilendirme toplant›s› yap›ld›.
Yap›lan saha çal›flmas› sonucu “kümelenecek sektör” olarak belirlenen Ostim’deki ‹fl ve
‹nflaat makineleri sektöründeki firmalar Ostim TEKNO-

KENT’te bir araya geldi.
Toplant›da “Rekabetçi bir
sektörel kalk›nma modeli olarak kümelenme nedir? Ne faydalar sa¤lar? Dünyada ve ülkemizdeki uygulamalar› nelerdir? Ostim uygulamalar› ve yol
haritas›? ‹fl ve ‹nflaat Makinalar› Sektöründe Neler Olacak?”
konular›nda bilgiler aktar›ld›.
Çankaya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ziya Güvenç’in de kat›ld›¤› bilgilendirme toplant›s›nda Yrd. Doç Dr. Neslihan
Aydo¤an, KÜMELENME kavram›n›, dünya uygulamalar›n›,
elde edilecek kazan›mlar› ve
süreci anlatt›. Sektör temsilcileri, Aydo¤an’›n “Gelecekte var
olmak için kümelenme büyük
bir f›rsatt›r. Bu f›rsat› de¤erlendirmeyi ulusal bir sorumluluk
olarak görüyoruz. Çankaya
Üniversitesi olarak tüm bilgi
birikimimizi ve kaynaklar›m›z›
sizinle paylaflmaya haz›r›z. Bizimle misiniz?” sorusunu görüfl ve önerileriyle cevaplad›lar.
‹fl ve ‹nflaat Makinalar› sektörü temsilcilerine kümelenme
konusunda temel bilgiler sunma hedefini yakalayan bilgilendirme toplant›s›, ilerleyen
günlerde sektör temsilcileriyle
yap›lacak olan “beyin f›rt›nas›
ve çözüm projeleri” workshoplar›yla sürdürülecek.

Küme,
1+1=3’dür
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l

l

Firman›n maliyetlerini azalt›r.
Firman›n verimlili¤ini
art›r›r.
Firman›n ihracat›n›
art›r›r.
Firman›n Ar-Ge yetisini güçlendirir.
Teflvik almay› kolaylaflt›r›r.
Yeni ürün ve firmalar›n oluflmas›n› sa¤lar.
Yeni finans kaynaklar›n› do¤urur.
Bölge ekonomisini
güçlendirir.
Alt yap› hizmetlerini
gelifltirir.
E¤itim ve Dan›flmanl›k faaliyetlerini gelifltirir.
Lobicili¤i sa¤lar.
Bölgenin kendi kendine yetmesi demektir.
Küme rakip firmalar›n
olmaz› beraberce
olur k›lmas›d›r!
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“Uzaktan E¤itim” Ostim’de
ye iflletmelerin e¤itim ihtiyaçlar›
tespit edilerek, Uzaktan E¤itim
modeli oluflturuldu. Ostim’de
“Yak›n dönemde ve gelecekte ihtiyaç
duyulan uzmanl›k alanlar›” ile ilgili
önceliklerin belirlenerek, projeye dönüfltürüldü¤ü bu çal›flma ile kas›m
ay›ndan tarihinden itibaren Uzmanl›k
ve Kiflisel Geliflim E¤itimleri veriliyor.
Projenin “sanayinin ihtiyaç duydu¤u uzmanlar› ve stratejik yöneticileri
yetifltirmek” amac›yla oluflturuldu¤u,
bu nedenle Almanya’da Koblenz Üniversitesi (KÜ) ile birlikte çal›flmak üzere anlaflmaya var›ld›¤›, projeyi yürütecek olan KALEDATA’n›n OST‹M’de flube açt›¤› kaydedildi. Ostim E¤itim Koordinasyon Birimi, uzaktan e¤itim’e
(e-learning) iliflkin flu bilgiyi verdi:

Ü

“‹yi yönetilen gelece¤e aç›k flirketler, e¤itime yat›r›m yapan flirketlerdir.
‹leriye dönük hedeflerde baflar› için
anahtar olacak bu yöntemlerle çal›flman›n flirketlere çok önemli getirileri
olacakt›r. Bu teknolojileri, e¤itim ve
yönetim ile destekleyen flirketler k›sa
ve uzun vadede sürekli yüksek performans üretir hale gelecektir. fiirketler;
yeni çal›flma sistemlerinden yararlanarak zamandan ve mekândan ba¤›ms›z
çal›flma ortamlar› oluflturmak zorundad›r. Özellikle iletiflim teknolojilerinde yaflanan geliflmeler uzaktan e¤itim
etkinli¤inin geliflmesine ve yayg›nlaflmas›na yard›mc› olmufltur. Hatta
uzaktan e¤itim, e-learning, web tabanl› e¤itim gibi yeni isimlerle an›lmaya bafllam›fl, baflar›l› örneklerin say›-
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Türk akreditasyon
kurulufllar› dörde ç›kt›
B ülkelerine ihraç edilen
ürünler için belgelendirme
hizmeti ve CE iflareti veren
Türk akreditasyon kurulufllar›n›n
say›s› dörde ulaflt›.
D›fl Ticaret Müsteflar› Tuncer Kayalar TSE, Türk Loydu Vakf› ‹ktisadi
‹flletmesi ve Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli¤i Kalite Çevre Kurulu'nun AB'ye ihraç edilen ürünler
için gerekli belgelendirme hizmetini verdiklerini, 20 Kas›m itibariyle
Meyer Yönetim ve Belgelendirme
Hizmetleri A.fi.’nin de bu kurulufllar aras›na seçildi¤ini bildirdi.
Kayalar, yapt›¤› aç›klamada,
mevcut haliyle dört kuruluflun bas›nçl› ekipmanlar, gaz yakan cihazlar, yap› malzemeleri ve asansör yönetmelikleri kapsam›nda görevlendirildi¤ini belirtti. AB'ye ihraç edilen ürünler için gerekli belgelendirme hizmetleri pazar›nda tatmin

A

edici pay al›nmas› için her türlü giriflimin yap›ld›¤›n› ifade eden Kayalar, flöyle dedi:
“Onaylanm›fl kurulufllar›m›z
atand›kça ve yerli üreticilerin ihtiyac›n› artan oranda karfl›lad›kça
dünyan›n geri kalan›na da ayn› hizmeti vermemeleri için bir neden
yoktur. Onaylanm›fl kurulufllar›m›z
sadece Türk müteflebbislerine de¤il, özellikle Türk Cumhuriyetleri,
Akdeniz ve Ortado¤u ülkeleri ve
baflta Çin olmak üzere Asya ülkelerinde faaliyet gösteren üreticilere
de hizmet verebilecek, böylece ülkemiz döviz kazanacakt›r.”
Kayalar, Avrupa'n›n en büyük 7.
ekonomisi olan Türkiye'nin kendi
ulusal onaylan›fl kurulufllar›n› atayabilmesinin, üreticilerin belgelendirme giderlerini azaltan ve rekabet
güçlerini art›ran bir etki yarataca¤›n› kaydetti.

S & Vishy Cafe’de kendinizi evinizde hissedin

O

stim’in, büyüyen sanayi ve ticaret potansiyeli yeni giriflimcilere ve yeni tarzlara ilham veriyor. Kendisini ‘serbest giriflimci’ diye tan›mlayan
Sevil Gökcan, sanayici-ifladam› ve yönetici kesime yönelik mini restoran açt›. S &Vishy Cafe ad›yla Uzayça¤› Caddesi’ndeki Ay›k ‹fl Merkezi’nde
hizmete giren restoran›n sahibi Sevil Gökcan, bal›k, salata, sandviç, makarna,
›zgara, tost çeflitleri; paz› sarmas›, mant›, avc› usulü tavuk gibi ana menüsü ve
omlet çeflitleri ile müflterilerine s›cak ev atmosferi yaratmak istediklerini söylüyor. Akcan, “Prensip olarak hepimiz evimizde rahat ederiz. Evimizde nas›l pifliyorsa, nas›l ya¤ kullan›l›yorsa, nas›l servis yap›l›yorsa ayn› tarz› buraya getirmek istedik. Üretici ifladam›na, sanayiciye, uzmana, yöneticiye ve personele
kap›m›z aç›k. OST‹M’lilere sa¤l›kl› yemek çeflitlerimize ilave olarak güleryüz,
temizlik ve dost bir ortam sunuyoruz” dedi.

s›ndaki büyük art›fl nedeniyle dünyan›n her taraf›nda iflletmelerden yo¤un
ilgi görmüfltür.
Elektronik ortamdaki e¤itim olan elearning, geleneksel s›n›f e¤itiminin
en iyi yanlar›n› teknoloji ile birlefltirerek ö¤renme ve bilgi transfer h›z›n›
art›rm›flt›r. E-learning canl› veya bant-

tan video, Internet, Intranet ve CDROM gibi bilgisayar teknolojileri
vas›tas›yla senkronize veya asenkronize olarak e¤itim verilmesine de
imkân sa¤lamaktad›r.”
Bilgi ve kay›t için: Ostim E¤itim
Tel: 0 (312) 385 73 13,
Kaledata: 0 (212) 282 58
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“En büyük kaynak yetiflmifl insan gücüdür”
Vak›f, üretim, yard›mlaflma
ve mesleki e¤itime
katk›da bulunanlara
plaket verdi.

9. CUMHURBAfiKANI SÜLEYMAN DEM‹REL:

Herkes aya¤›na batan
dikeni kendisi ç›karacakt›r
n “Ç‹N atasözü vard›r. Bana bal›k verme, bal›k tutmas›n› ö¤ret, der. Bu vak›fta çok anlaml›
bir hizmet görülüyor. Bizim gururumuzdur. OST‹M’i Türkiye’nin geliflimi içinde, sanayisi ve
kalk›nmas› içinde iyi de¤erlendirmek gerekir.
Türk esnaf ve sanatkâr›n›n giriflimcili¤i aç›fl›ndan
de¤erlendirmek gerekir. Biz baflka ülkelere Ostim’i model olarak gösteriyoruz.
Kalk›nma her ülkenin en temel hizmetlerinden birisidir. ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra kurulan Birleflmifl Milletler ‹nsan Haklar› Bildirisi’nin bafl›nda insanlar› yoksulluktan ve
korkudan kurtarmak
vard›r. ‹nsanlar› yoksulluktan ve korkudan
kurtulmufl özgür bir
dünya ister. Yoksulluk bütün
dertle-

rin kötülüklerin kayna¤›d›r. ‹nsanlar yoksulluktan nas›l kurtulacak? Son elli senedir bütün dünya bununla u¤raflt›. Sonunda 21. Yüzy›la girerken flu noktaya geldi: Yoksulluktan kurtulman›n
çaresi o ülkenin bireyini üretici hale getirmektir.
Birleflmifl milletler 2000’li y›llar›n bafl›nda bir
bildirge yay›nlad›. ‹nsanl›k zengin dünya ve fakir
dünya olarak bölünmüfltür. Sadece zengin dünyan›n varl›klar›n› paylaflarak fakir dünyay› zengin etmek mümkün de¤ildir. Esasen zengin dünya fakir dünyay› istismar ederek zenginleflmifl de
de¤ildir. Zengin dünyan›n nas›l zengin oldu¤una
iyi bakmak laz›md›r. Söz konusu deklarasyonun
amac› insanlar› yoksulluktan ve açl›ktan kurtarmakt›r. Bugün dünyada bir milyar insan günde
bir dolardan az gelirle geçinmeye çal›fl›yor. ‹kibuçuk milyar insan günde 2 dolarla geliflmeye

çal›fl›yor. Zengin dünyaya bakal›m. Onun parças› Avrupa’d›r. Avrupa birlik beraberlik içinde iyi
çal›flman›n yolunu bularak zenginleflmifltir. Avrupan›n tar›msal üretimine bak›yoruz, sanayi ülkesi say›lan Avrupa en büyük tar›m üreticisidir.
Tar›ma destek vermektedir. Hiç kimsenin kimseye dar›lmas›na gerek yok. Herkes düfltü¤ü yerden kendisi kalkacakt›r. Herkes aya¤›na batan
dikeni kendisi ç›karacakt›r. Kalk›nma baflka milletlere havale edilemez. Herkes kendisi kalk›nacakt›r. Ve iki fley baflka milletlere havale edilemez. Biri savunma, biri kalk›nma. Her millet savunmas›n› kendisi yapacakt›r; ba¤›ms›z olabilmesi için. Kalk›nmas›n› kendisi yapacakt›r ki
baflkas›na minnet duygusu olmas›n. Milletler de
fertler de öyledir. ‹lke, namerde muhtaç olmamakt›r. Al›nteri ile kazanmak, hayat›n› idame ettirmektir. ‹nsan dünyaya ç›plak gelir. A¤layarak
gelir. Açt›r, ç›plakt›r. Doyacakt›r, giyinecektir,
›s›nacakt›r, bar›nacakt›r. Mücadele edecektir. Bu
mücadelede baflar›l› olabilen insan›n hedefi
onurlu yaflamakt›r. Ülkenin onurlu yaflamas›n›n
yolu nedir?
Biz seksen senedir bunu deniyoruz, yap›yoruz. Büyük Atatürk Mili Mücadeleyi kazand›¤›
zaman döndü halk›na dedi ki; flimdi yurdumuzu
iflgal eden düflman› denize döktük. Ama esas
düflman geridedir. Bu düflman cehalettir, yoksulluktur, çaresizliktir. Bunlar› yenmek laz›md›r. Ve
ça¤dafl ve uygar bir ülke kendisini düzlü¤e ç›karmas› laz›md›. Yoksulluk içinde bir Türkiye
vard›. Bir yerden bir yere gitmesi mümkün de¤ildir. Böyle bir Türkiye’den bugünün ça¤dafl Türkiye’si ç›k›yor. Bu millet ve devletin birlikte mücadelesi ile olmufltur.
Atatürk’ün Cumhuriyet’i ilan etmeden ve Lozan’dan önceki ilk ifli ‹zmir ‹ktisat Kongresi’ni
toplamak olmufltur. Oradan ülke kalk›nmas› için
de¤erli fikirler ve tavsiyeler ç›km›flt›r. Ama 10 y›l
sonra geçtikten sonra görülmüfltür ki, sonuç al›nam›yor. Dönüp bakm›fllar, niçin netice al›nam›yor? Çünkü yetiflmifl insan yok. Mesele tar›mla
ilgili de¤ildir. Bir ülkenin zenginleflmesindeki en
önemli kaynak befleri kaynakt›r, insan kayna¤›d›r
ve bu befleri kayna¤›n iyi yetiflmifl olmas›d›r.”

OST‹M Ç›rak E¤itim ve Ö¤retim Vakf›’n›n 20. Giysi Da¤›t›m törenine 9.
Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel’de kat›larak bir konuflma yapt›.
Vak›f, yeni ö¤retim y›l›nda Ostim
Mesleki E¤itim Merkezi’nde e¤itim
gören 1500 ç›rak ö¤renciye kaban,
ceket, pantolon, gömlek, kravat ve iç
çamafl›rlardan oluflan giysi yard›m›
yapt›.
VAKIF Baflkan› ‹brahim Karakoç törende
yapt›¤› konuflmada bugüne kadar 30
bin ö¤renci yetifltirdiklerini söyledi.
Törende Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n, YOYAV Baflkan›
Dr. ‹brahim Atefl ve Ç›rakl›k Yayg›n
E¤itim Genel Müdürü Necmettin Yalç›n da birer konuflma yapt›lar.

‹BRAH‹M KARAKOÇ:

Bugün ç›rak
yar›n sanayici

n “Ülkemizde üretim yapmak, ticaret yapmak, ihracat yapmak hepimizin arzusudur. Bunu yerine getirebilmek için çok kaliteli ürünler yapmal›y›z. Bunun
için de nitelikli kaliteli insan yetifltirmeliyiz. ‹nsan›m›z› verimli hale getiremezsek hem ülke kaybediyor,
hem ailelerimiz kaybediyor.
Ailelerimizin bunun için biraz daha yard›mc› olmas› laz›m. Ben doktor olay›m, ben avukat olay›m,
ben mühendis olay›m. Tabi ki hepsine ihtiyac›m›z
var ama ara elemana çok daha fazla ihtiyac›m›z var.
30 binden fazla insan›m›z› topluma kazand›rd›k.
Hepsi iflveren haline geldi ve flu anda. Bizim ailelerimiz bu arkadafllar›m›z›n ç›rakl›ktan geldi¤ini görseler, çocuklar›m›z sanayiye yönlenecek. Herkes üniversite diyor, okul bitince devlet kap›lar›nda ifl ar›yorlar.
Sonra kendilerine soruyoruz. Ne ifl yapars›n›z diye, her ifli yapar›m diyor. Her ifli yapan hiçbir fley yapam›yor. Yemek yapmas›n› bilmiyor, tornay› bilmiyor, tamircili¤i bilmiyor. Biz burada bir ifli en iyi yapacak flekilde yetifltiriyoruz. U¤raflaca¤›z. Bu vatan
bizim, bu insanlar bizim. Baflka ülkemiz yok. Baflka
bayra¤›m›z yok. Baflka vatan›m›z yok. Onun için bu
gençlerimizi bu vatana kazand›rmak için var
gücümüzle çal›flaca¤›z.”
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üreselleflme bir dayatma de¤il,
bir zorunluluktur. Teknik geliflmeler küreselleflmeyi zorunlu
hale getirmifltir. Bunu; ABD’nin, küresel sermayenin, emperyalistlerin dayatmas› olarak alg›lamak, gerçek ile
hakikat aras›nda iliflkinin kopmas› demektir. Gerçek ile hakikat aras›ndaki
özdeflli¤i kurmayan ak›l, sorunlar› çözecek de¤erleri üretemedi¤i gibi, de¤erlere dayal› ahlak ve zihniyeti de
üretememektedir. Zorunluluk dayatma olarak alg›lanmakta ve yeni geliflmelerin meydana getirdi¤i de¤iflimlere ayak uyduramay›nca da günah keçisi aranmaktad›r. ‹flaret edilen konu
ile de¤il, iflaret parma¤› ile u¤rafl›lmas›
abesli¤ine düflülmektedir.
Ülkemizde finans piyasas› tamamen dünya piyasalar› ile ayn› akort
içinde hareket etmesi gerekmektedir.
Bu, sadece bizim ülkemizin içinde bulundu¤u bir durum de¤ildir. Tüm merkez bankalar› Amerikan Merkez Bankas›n› (FED) referans alarak politika
belirlemek durumundalar. Normal
olan da budur. Ancak, dünya finans
piyasas›ndaki dalgalanmalar ülkemizde her zaman ayn› akortta etki yapmamaktad›r. Ülkemizde zaman zaman kulaklar› t›rmalay›c› sesler ç›kmaktad›r. Bu sesler ülkemizde ekonomik süreçteki stresi art›rmakta, ekonomide artan stres iç ve d›fl siyasette
kas›lmalara neden olmaktad›r.
Oluflacak stresi dünya ayn› oranda
hissetmek için finans akordunun dünya ile ayn› olmas› gerekmektedir. Bunun mutlak anlamda olabilmesi için
ülkemizde kullan›lan para biriminin
YTL de¤il, Avro olmas› gerekir. Ülkemiz ya kendi iste¤i ile ya da zorunluluktan para birimini de¤ifltirmek zorundad›r. Paraya siyasi anlam yüklemek, günümüz dünyas›nda asimetriktir. Para teknik bir olay ve araçt›r. ‹fllevini yerine getirmedi¤inde yeni bir
araca geçilmelidir.
Ülkemiz para birimi YTL’nin ifllevini yerine getirmedi¤i kesinleflmifltir.
YTL, parada mündemiç olan muamele, ihtiyat ve spekülasyon ifllevlerini
yerine getirmekten acizdir. ‹nsan›m›z
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YTL’nin ifllevsizleflti¤i
ne zaman anlafl›lacak?
al›flverifllerinde (muamele ifllevi) Dolar
ve Avro’yu daha s›k kullanmaktad›r.
Büyük proje ve al›flverifller (özellefltirmeler), YTL’nin sahibi olan hazine taraf›ndan bile, Dolar ve Avro baz›nda
iflleme tabi tutulmaktad›r. Ülkemizde
döviz sürümdeki para gibi ifllem görmektedir. ‹nsan›m›z›n
gelecek kayg›s› ile
yapt›¤› tasarruflar
YTL’de de¤il,
daha çok alt›n
ve dövizde (Dolar/Avro) tutulmaktad›r. Öyle ki; ülkemizde 235
milyar dolar
karfl›l›¤› YTL
mevduat bulunurken, 100
milyar dolar döviz mevduat›,
6500 ton da (yaklafl›k 160 milyar dolar) alt›n tasarrufu bulunmaktad›r.
YTL d›fl›nda yap›lan tasarruflar,
sermayenin servetleflmesi demektir.
Sermaye, katma de¤er üretir, ifl ve afl
üretir. Servet ise zengin de¤erlerin fakir bekçileri üretir. Bu gün ülkemizde
bulunan 100 milyar dolarl›k tasarrufun tamam›na yak›n› yurt d›fl› bankalarda yatmaktad›r. Kalan› da sürümde
dolaflmaktad›r. Alt›n için harcanan
160 milyar dolar ise, zaten alt›n üretmedi¤imiz için, yurt d›fl›na aktar›lm›fl
kaynak demektir. Al›nan alt›nlar ise
hiçbir üretim sürecinde kullan›lmayan
servetleflmifl sermayeyi ifade etmektedir. Ülkemizde yerlefliklerin döviz kredisini mevzuat gere¤i ihracatç›lara ve
teflvikli yat›r›mlara vermesi bu tasarruflar› yurt d›fl›na akmas›na neden ol-

du¤u gibi, yurt d›fl› bankalar›n da ülkemize döviz kredisi vermesine neden
olmaktad›r. Ülkemiz yabanc› bankalar›n at oynatt›¤› bir alan haline gelmifltir.
Maliye politikas›n›n kötü yönetildi¤i
bir ülkede, gümrük birli¤i, sermaye
hareketleri ve kambiyo ifllemlerinin
serbestli¤i, dolarizasyon veri iken
milli parada kalmak ülkenin fakirlefltirilmesi demektir. GSMH’deki art›fllar hormonlu büyümenin iflaretidir. Nitekim GSMH’da
art›fl olurken;
iflsizlik düflmemekte, faizler
dünyan›n en
yüksek oranlar›nda seyretmekte, cari
aç›k rekor k›rmakta ve ülkedeki tasarruflar da artmamaktad›r.
Milli parada ›srar etmenin, devletin
senyoraj geliri elde etti¤i, ülkede herhangi bir likidite s›k›nt›s› oldu¤unda
MB’n›n müdahale arac› ve siyasi ba¤›ms›zl›¤a dayand›r›lmas› anlam›n›
çoktan yitirmifltir. Günümüzde MB’ler
ba¤›ms›zd›r ve MB’nin hazine ile iliflkisi di¤er kurumlarla iliflkisi gibidir. Yani
MB kar ederse hazine de vergisini
al›r. Hazinenin MB’den para alabilmesi için mutlaka hazine bonosu ya
da tahvilini MB’ye vermesi gerekir.
Ayr›ca bu tip bir iliflkide günümüz MB
uygulamalar›nda tamamen ortadan
kalkm›flt›r. MB’nin herhangi bir nakit
s›k›fl›kl›¤›nda piyasaya nakit vermesi
de bizim gibi ülkelerde anlam›n› yitirmifltir. Çünkü bizim param›z Dolar ya
da Avro gibi sonsuz nakit özelli¤ini yitireli çok olmufltur. YTL para de¤il,
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tahvil ifllevi görmektedir. YTL’yi alan
hemen dövize koflmaktad›r. Para ile
siyasi ba¤›ms›zl›k aras›nda iliflki kurmak ise tüm dünyada hem teoride
hem de pratikte anlam›n› yitirmifltir.
ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹
Ülkemizde Avro kullan›lmaya bafllanmas› için her türlü alt yap› mevcuttur. Yeteri miktarda Avro efektifimiz
bulunmaktad›r. ‹nsanlar›m›z zaten ayn› anda 3 para birimi ile hesap yapabilmektedir. ‹hracat›m›z daha çok AB
ülkelerinedir. Kredi kartlar› ile al›flverifl
yüksek orandad›r. fiehirleflmemiz geliflmifltir. Ayr›ca ülkemizde ya da Avrupa’daki finansal olaylar›n karfl›l›kl›
etkileflimi çok artm›flt›r.
Avro’ya geçmek ülkemize ne sa¤layacakt›r.
n Ülkemizdeki enflasyon oran› hemen AB ortalamas›n› yakalayacakt›r:
Y›ll›k % 3 civar›
n ‹nsanlar›m›z›n tasarruflar› servetleflmeyecek sermayeleflecektir. Böylece daha h›zl› kalk›nma sa¤lanm›fl olacakt›r.
n Hükümetler kamu maliyesindeki
beceriksizliklerini geçmiflte ve bu gün
de oldu¤u gibi enflasyon ya da cari
aç›k hal›s›n›n alt›na süpüremeyeceklerdir.
n Finans piyasam›z enflasyon ve
döviz kurlar› gibi sentetik gündemlerle
u¤raflmayacakt›r.
n Bütçedeki bu kadar kötü yönetime ra¤men faiz giderleri 50 milyar
YTL (ya da dolar kurunu 1,2 YTL
al›rsak yaklafl›k 42 milyar dolar) de¤il,
Dolar bazl› y›ll›k %6 faizden 18 milyar
dolar olacakt›r. FDF’ya ilave 24 milyar dolar ile borç miktar›n› düflürecek
toplam 8 y›lda devletimizin hiç borcu
kalmayacakt›r.
n Siyasiler ülkeyi daha rasyonel
yöneteceklerdir. Para politikas› oyunlar› ile de¤il, maliye politikas› ile yöneterek gerçek büyümeyi sa¤layacaklard›r.
Günefle gözünü kapayan, sadece
kendisi için karanl›k yaratm›fl olur.
‹darecilerin günefle gözlerini kapamas›
ise bir milletin tamam› için karanl›k
oluflturacakt›r.

KOB‹’lere tam teflekküllü hizmet
‹STEM Yeminli Mali Müflavirlik flirketi “KOB‹’lere tam teflekküllü hizmet” ilkesi ile aç›ld›. fiirketin, Ankara’da özellikle sanayi kurulufllar›, KOB‹’ler, Teknoloji - ARGE faaliyetlerinde
bulunan firmalar ve d›fl ticaret firmalar›na etkin bir flekilde hizmet sunaca¤›
belirtildi.
Firma ortaklar› Necmi Ulus ve Hüseyin Karsl›o¤lu, on befl y›l› aflk›n kamu ve
özel sektör deneyimlerini bir araya getirdiklerini ve bu oluflumdan do¤an sinerjik gücü müflterilerinin hizmetine
Hüseyin Karsl›o¤lu
sunup, onlar›n ifl hayat›nda bu güne kaNecmi Ulus
dar elde etti¤i baflar›l› performans› artt›rmak istediklerini söylediler.
Konular›nda uzman ve deneyimli 25
Necmi Ulus ve Hüseyin Karsl›o¤lu’nun kurdu¤u S‹STEM’in aç›l›fl›na çok say›da üst düzey bürokrat, sivil toplum örgütleri ve temsilcileri, oda ve mesle- kiflilik bir kadro oluflturan S‹STEM Yeminli Mali Müflavirlik kurucular›, amaçki teflekküllerinin baflkan ve üyeleri ile pek çok sanayici ve ifladam› kat›ld›.

S

lar›n›n hizmet verdikleri firma ve flah›slar›n, yurt içi ve uluslararas› ticarette ihtiyaç duyacaklar› her türlü mali, hukuki
ve finansal deste¤i sa¤lamak oldu¤unu
vurgulad›lar.
fiirketin Denetim, Vergi Dan›flmanl›¤›, Serbest Bölge Vergi Dan›flmanl›¤›,
Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Mevzuat
Dan›flmanl›¤›, E¤itim, ARGE mevzuat
uygulamalar› ve ilgili devlet destek ve
teflvik dan›flmanl›¤› (TEYDEB - TTGV),
SSK Mevzuat› Dan›flmanl›¤›, ‹fl Kanunu
Dan›flmanl›¤›, Yönetim Dan›flmanl›¤› ve
Personel Yönetimi, Ticaret ve fiirketler
Hukuk Dan›flmanl›¤› gibi alanlara ek
olarak Ankara Cyberpark Teknoloji Gelifltirme Bölgesi ve ‹stanbul Ataflehir olmak üzere üç bölgede hizmet verece¤i
bildirildi.
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ilindi¤i gibi, bir ülke ekonomisinin rekabet gücünün dayand›¤› konular›n bafl›nda bilimdeki geliflmifllik ile birlikte teknoloji
üretmedeki yeteneklerinin seviyesi
ve iflletmelerinin sivil toplum kurulufllar› ve kamu kurulufllar› ile üniversitelerile iflbirliklerine gitmelerini
sa¤layan bir ortam›n varl›¤› gelmektedir. fiimdi sizleri tarifi yap›lan
böyle bir ortamdan Türkiye’deki küresellefltirme ortam›na getirmek istiyoruz.
Haf›zalar›m›z› yoklayal›m, daha
on y›l öncesine kadar neredeyse
her köyde, her mahallede, ya da
her sokakta banka flubesi açarak
halk›n paras›n› yüksek faizlerle toplay›p bir k›sm›n› devlete sat›p kalan›n› da ülkemizin kalk›nmas› u¤runda kullan›rken batm›fl bankalarla
birlikte batmayan di¤er bankalar›n
da hisselerinin yabanc›lara devredilerek Türk bankac›l›k sistemini küresellefltirmiyormuyuz?
Düne kadar elalemin demode etti¤i modellerin kal›plar›n› al›p ülkemize getirip, yurdum insan›na al›n
size araba, olun oto-mobilize, tan›y›n ülkenizi diyenler, bugün hisselerini yabanc› ortaklar›na sat›p, gönül
rahatl›¤›yla Türk otomotiv sektörünü küresellefltirmediler mi?
Yine yabanc› markalara fason çal›flmalar› nedeniyle çamafl›r makinas›, buzdolab›, f›r›n, flofben, kombi,

Cevdet BAYKAL
mcbaykal@yahoo.com

Türkiye küresellefliyor (!)
k›saca, elektrikli ve elektronik cihaz
üreten firmalar›m›z, bilahare ifl yapt›klar› uluslararas› markalara, -ülkemize artan ilgileri nedeniyle ve en
önemlisi de Türk tüketicilerinin yüksek teknolojili yeni ürünlerle tan›flmalar›n›n sa¤lanmas› amac›yla- firmalar›n› kelepir fiyatlarla sat›p söz
konusu sektörleri küresellefltirmediler mi?
‹lkleri 50’li, 60’l› y›llarda ‹stanbul’da, Ankara’da aç›lan büyük zincir ma¤azalar›n ard›ndan günümüzde say›lar› artarak devam eden yerli
ve yabanc› ürünleri pazarlayan ma¤aza zincirlerimizle birlikte, art›k
neredeyse tüm illerimizi hedef alan
yabanc› ma¤aza zincirleri için fabrikalar›n› kapat›p, arsalar›nda bir de
üzerine milyon dolarlar harcayarak
-iflsizlere ifl kap›lar›n›n aç›lmas› ve
ünlü markalar›n ürünlerinin Türk tüketicilerinin be¤enilerine sunulmas›
amac›yla- al›flverifl merkezlerini aça-

Arzu AKAY

Geçifl sürecinde
burçak yolmas›!

B

abaannemin, teyzemin, benim ve korkar›m 2030’lar›n kâbusu ayn› türkü. Hiç mi
modas› geçmez, hiç mi kayd› silinmez??
Oysa biz nice “mavi mavi masmavi”leri, nice
“veda buse”lerini unuttuk.
Son günlerde bir bisküvi markas›n›n reklâm›nda geçiyor yine ayn› melodi. Ofiste yorgun
arg›n masas›nda oturan bir kad›n var; görünen o
ki stresli ve yo¤un bir gün geçirmifl. Sonra bisküvi paketini aç›yor ve bir parça ›s›r›yor.
Sonras› kâbus; fonda o ses; “aman da dostlar
ne zorumufl burçak yolmas›…”
Ofis gayet modern, reklâm figürünün t›rnaklar› manikürlü…
Ama olsun, burçak yolmaya ve kadersiz bir
flekilde o tarlada gelin olmaya devam.
‹nsan bir fleye tak›lmaya görsün, o kadar çok
örnek ç›k›yor ki. ‹lkö¤retim ö¤renci korolar›ndan biri konser veriyor. Mini mini k›zlar, sesleri
çatlak erkekler yan yana dizilmifller. Ah be hocam, diyorsunuz dinlerken, oldu mu bu türkü bu
yafla flimdi? fiimdi siz sorun “burçak”›n kelime
anlam›n›, “Afganistan’›n baflkenti” derler zavall›lar.
Tar›m toplumundan endüstri toplumuna geçiflin çok h›zl› olmas› böyle komediler ç›kar›yor ortaya. Bir taraftan y›l›n baz› günlerinde köye gidip soba yakmaya çal›fl›rken, di¤er taraftan üç
boyutlu film gözlüklerimizle uzayl›lar gibi diziliyoruz sinema salonlar›na. K›fll›k tarhana yapmak
için annemize yard›m ederken, bir taraftan da
botoks fiyatlar›n›n düflüflüne kulak kabart›yoruz.
Sonra ortaya ofis ortam›nda tarla düflünen
çal›flanlar ç›k›yor.
Komik… Trajikomik…

rak ülkemizi küresellefltirmiyorlar
m›?
Ha az kals›n unutuyorduk! Türk
tekstil, konfeksiyon ve deri firmalar›
da y›llard›r yabanc› markalara fason
ürün üretiyorlar, bunlar zaten küreselleflmifl firmalar diyebiliriz, tabii ki
bunlar›n emekçilerini de küresellefltirmedik mi?
Bu tip küreselleflmifl daha onlarca hatta yüzlerce sektör ve yan dallar› var, bunlarda ifl yapan firmalar›m›z da küreselleflmenin nimetleriyle
geçinip gidiyorlar!
Ancak soka¤›m›zdaki manifaturac›dan, bakkaldan, marketten, saatçiden kasaba, hediyelik eflyac›dan
foto¤rafç›ya kadar hepsi de küçük
sermayeleriyle hanelerini geçindirmeye çal›flan ticaret ve sanayiyle
u¤raflan genifl kitleler!
Büyük laflarla; ülkede istihdama,
katma de¤ere, vergiye, demokrasiye ve daha bir çok fleye destek ol-

du¤u fleklinde aç›klanan bu kesim,
baflka deyiflle Türk KOB‹’leri ne yaz›k ki küreselleflemiyor!
Küreselleflemeyen daha binlerce
küçük ve orta ölçekli firmalar›m›z
var ki, bunlar›n büyük bir oran› e¤er
böyle giderse, (gidecek gibi görünüyor) sadece dükkanlar›n›, iflyerlerini
kapatmakla kalmayacak, kendileri
iflsiz, sektörleri de ortadan kaybolacaklar!..
Yaz›m›z›, iktisatç› ‘J.K.GALBRAITH’›n Ekonomi Kimden Yana?’ kitab›ndan al›nt›m›zla bitiriyoruz. Yazar diyorki; ‘’Yar›m yüzy›l ya da daha uzun bir süredir, küçük flirketin
ortadan kalkmaya mahkum olup olmad›¤›, bir baflka deyiflle, ekonominin kaç›n›lmaz e¤iliminin büyük ölçekli giriflimler do¤rultusunda olup
olmad›¤› tart›fl›lmaktad›r. Neo-klasik
ö¤retinin sad›k savunucular›, küçük
flirketin sistem aç›s›ndan tafl›d›¤›
önem konusunda her zaman için ikna edilirler. Bu, piyasa sisteminin
belirsizli¤i en az olan görüntüsüdür.
Söz konusu savunucular, e¤ilimlerine göre ikiye ayr›l›r: Bir bölümü küçük flirketin yok olma tehlikesi ile
karfl› karfl›ya bulundu¤unu, dolay›s›yla devletin etkin koruma ve deste¤ine ihtiyaç duydu¤unu ileri sürerken, bir bölümü de küçük flirketin
(ve dolay›s›yla kendi sistemlerinin)
gelece¤inin güvende oldu¤unu
savunur.’’

Angora Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi aç›ld›
A
NGORA Fizik Tedavi Merkezi, Ankara-Gazi Mahallesi’nde aç›ld›. SSK, Emekli
Sand›¤› ve Ba¤kur mensubu hastalardan muayene ve fizik tedavi uygulamalar› için ek bir ücret talep
edilmeyece¤i bildirildi.
Merkez yetkilileri, kuruluflun uluslararas› kalite standartlar›nda, teknolojik geliflmeleri yak›ndan takip ederek hastalar› sa¤l›¤›na kavuflturman›n yan› s›ra; hasta yak›nlar›n›n beklenti ve kayg›lar›na da ayn› duyarl›l›kla
çözüm getirilece¤ini vurgulad›lar. Verilen bilgiye göre
kuruluflta, 4’ü lüks olmak
üzere, 25 adet box tedavi
odas› ve ayr›ca egzersiz salonlar› bulunuyor.
Baflhekimlik görevini Dr. fienay
Kahramanlar’›n üstlendi¤i Merkezde Dr. P›nar Öztop ve Dr. Okflan Erçin de Fizik Tedavi Uzman›
olarak hizmet veriyor. Merkez’de
Teflhis, Tedavi ile tüm tetkikler;
MR, Tomografi, Röntgen, Ultrason
hizmetleri ücret fark› al›nmadan
yap›l›yor.
Kuruluflta boyun, s›rt, bel,
omuz, dirsek, el ve el bile¤i, kalça
diz, ayak ve ayak bile¤indeki romatizmal flikâyetler ve kireçlenmelerin fizik tedavisi, romatizmal

Artrit, Reaktif Artrit, Ankilozon
Spondilit, Gut gibi iltihapl› romatizmal hastal›klar›n teflhis tedavi
ve takipleri ile bel- boyun f›t›klar›,
omurga e¤rilikleri, kemik erimesi,
çeflitli yaralanmalara ba¤l› (ifl yaralanmalar›, kesik, ezik, vb.) ten-

don kesisi, k›r›k, sinir kesisinin düzeltme ameliyatlar› sonras› fizik
tedavileri yap›labiliyor.
Sanayici ve çal›flana
fizik tedavi uyar›s›
“Sanayi ortam›nda sürekli masa
bafl›nda çal›flan iflverenlerde ve
meslekleri gere¤i afl›r› zorlay›c›
travmalara maruz kalan, a¤›r kald›ran, ayn› hareketleri defalarca
tekrarlayan iflçilerde zaman içinde
boyun ve belde; omuz, dirsek, kal-

ça, diz, el ve ayak bileklerinin eklem, kas, ba¤ dokusu ve sinirlerinde flifllik, zorlanma, y›rt›k, s›k›flma,
f›t›k ve kireçlenmelere neden olmaktad›r.
Bu durum çal›flma performans›n› ve verimlili¤i olumsuz yönde etkiler; ciddi flekilde üretim kayb›na neden olur. Bu hastal›klar›n bafllang›ç döneminde gerekli ilaç ve fizik tedavilerinin
yap›lmas› problemin uzamamas›na (kronikleflmemesine)
yol açar ve daha kolay tedavi
edilmesini sa¤lar. Zaman›nda
önlem al›nmad›¤›nda uzun
süren, ilaç ve fizik tedaviye iyi
yan›t vermeyen, cerrahi müdahale gerektirebilen durumlar ortaya ç›kabilir. Bu nedenle yukar›da sayd›¤›m›z problemleri olan çal›flanlar›n vakit geçirmeden tan› ve tedavileri için fizik tedavi merkezlerine baflvurmalar› uygun olacakt›r. Çünkü bu durumda hem ilaç sarfiyat›n›n getirdi¤i mali külfet, hem zaman kayb›n›n verdi¤i üretim eksikli¤i hem
de mili servet aç›s›ndan önemli
kay›plara neden olur. Bu nedenle
iflveren ve çal›flanlar›m›z›n en ufak
fiziki rahats›zl›klar›nda mutlaka
bir fizik tedavi uzman›na gitmeleri
ve gerekirse fizik tedavi uygulamalar› almalar› gerekmektedir.”

NANOTEKNOLOJ‹ için milli seferberlik
çağrısı
“Ü
ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹

lkemizin Güvenli¤i ‹çin Nanoteknolojide Do¤ru Modelin Belirlenmesi” konulu panel yap›ld›. Panele TBMM Baflkan›
Köksal Toptan da kat›ld›. Çankaya
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baflkan›
S›tk› Alp’in konuflmas› ile aç›lan sempozyum daha sonra Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin
Güvenç’in “Nanoteknoloji nedir, neden önemlidir, ülke için do¤ru model
ne olmal›d›r?” konulu konuflmas› ile
devam etti.
Sempozyumda Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s› Doç.
Dr. Yavuz Cabar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› Müsteflar Vekili Selahattin Çimen de birer konuflma yapt›lar.
Ankara Sanayi Odas› Baflkan› Nurettin Özdebir, OST‹M Organize Sanayi Bölgesi Baflkan› Orhan Ayd›n, Ulusal
Bor Araflt›rma Enstitüsü Baflkan› Dr.
Erk ‹nger ve Kimetsan Genel Müdürü
Dr. Erol Özensoy da Nanoteknoloji’ye
yönelik kurumsal yaklafl›mlar›n› ve
projelerini anlatt›lar.
“Ülkemizin Güvenli¤i ‹çin Nanoteknolojide Do¤ru Modelin Belirlenmesi”

Prof. Dr. Güvenç:
Milli seferberlik ilan edilmeli
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Bafll›¤›nda Rektör Prof. Güvenç’in Yönetti¤i Sempozyumda ‹se Tu¤general
(E) Doç. Dr. Yük. Müh. Mehmet Akçay,
Tübitak-Mam’dan Doç. Dr. Tar›k Baykara, Çankaya Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisli¤i Bölümü’nden Ö¤retim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cem Özdo¤an, Bilkent Üniversitesi’nden Nanotam Dr.
Mutlu Gökkavas, Maden Tetkik Ve
Arama Genel Müdürlü¤ü’nden Dr. Mükerrem fiahin, TA‹ Tusafl-Türk Havac›yöntem bizlerin milli çal›flma modelini
oluflturacakt›r. Unutmayal›m ki, yüksek
teknolojiye ve yüksek ekonomik güce sahip olmak ulusal güvenli¤in teminat›d›r.
Sonuç olarak, dünya ile rekabet edebilmek ve nanoteknolojinin ülkemizdeki
her sektöre girebilmesi için milli seferberlik ilan edilmelidir. Aksi takdirde ‘nano
ça¤›n› kaç›raca¤›z, ülkemizi ve halk›m›z›n sa¤l›¤›n› koruyamayaca¤›z, güvenli¤ini sa¤layamayaca¤›z. Bu teknolojiye sahip ülkelerin önünde sadece insan hayali
ile s›n›rl› f›rsatlar oldu¤unu ve geri kalm›fl
ülkeleri bekleyen potansiyel risk ve tehditlerin de kötü niyetlilerin hayal gücü ile
s›n›rl› oldu¤unu ak›ldan ç›karmamal›y›z.”

Orhan Ayd›n:

P

rof Güvenç Nanoteknolojinin tan›m› ve kullan›m alanlar›na iliflkin
bilgiler verdi. “Nano” ön tak›s›n›n
bilimsel terminolojide uzunluk, hacim ve
zaman ölçümlerinde kullan›lmakta oldu¤un ve anlam›n›n “milyarda bir” oldu¤unu anlatan Güvenç, gelecekte bu teknolojinin iyi niyetli alanlar›n d›fl›nda, kötü
ellerde de potansiyel tehdit ve silaha dönüflebilece¤inden sadece sivil de¤il askeri alanda da pek çok geliflmeler gözlemlenece¤i uyar›s›nda bulundu. Güvenç,
“Önümüzdeki 10 y›l içerisinde bu ekonominin büyüklü¤ünün 1 trilyon dolar
olmas› tahmin edilmekte ve gelecekte
her 10 y›l içinde de yüzde 50’ye kadar
büyüyece¤i öngörülmektedir. Söz konusu
alandaki bu bafl döndürücü geliflmeler de
gösteriyor ki, nanoteknolojiye sahip olmayan ülkeler yak›n gelecekte pek çok
sektörde ürün satamayacak hale geleceklerdir” diye konufltu.
Güvenç yap›lmas› gerekenleri de özetledi¤i konuflmas›nda flunlar› söyledi:
“Yap›lmas› gereken ifllerimiz var. Acilen hangi konular›n ülkemiz ekonomisi
için hayati önem tafl›d›¤›n› belirlemeliyiz.
Bu alanlarda kümeleflme çal›flmalar›n›
bafllatmal›y›z. Devletimiz, bireysel istekleri desteklemek yerine, sekörel bazda
oluflan kümeleflme çal›flmalar›n› ve bu
alanlara nanoteknolojiyi kazand›racak
ar-ge çal›flmalar›n› desteklemelidir. Bu

Baflkalar›n›n teknolojisini
finanse etmekten kurtulmal›y›z

l›k Ve Uzay Sanayii A.fi.’den Elektronik
Yük. Müh. Bar›fl fienocak kat›ld›.
TBMM Baflkan› Köksal Toptan, konuflmas›nda uygarl›k yar›fl›n› belirleyen gücün teknoloji yar›fl› oldu¤unu,
AB ve ABD’nin ar-ge ve teknolojik projelere büyük kaynaklar ay›rd›¤›n› söyledi. Teknolojik bulufllar›n ve biliflimin
çok h›zl› geliflti¤ini vurgulayan Toptan, Türk Silahl› Kuvvetlerinin yeni
teknolojilerle desteklenmesini ve satörüne ilgi duyduklar›n›, birtak›m yurtd›fl›
firmalarla bölgeye bir merkez kurmak istediklerini anlatan Ayd›n, söz konusu
sektörün ihtiyac› olan rüzgar tribünleri
konusunda Türkiye’nin yetersiz kald›¤›n›
kaydetti. Ayd›n, gelecek 10 y›lda 80 milyar dolarl›k bir yat›r›m hacmi olan sektörün ihtiyac›n› Ostim olarak karfl›lamak istediklerini, ulusal kaynaklarla yabanc›
üniversitelerin, ar-ge kurulufllar›n›n ve
üreticilerinin desteklenmesinin do¤ru olmad›¤›n› anlatt›.
Ayd›n flöyle dedi: “Rüzgâr tribünlerinin pervanesi, tribünü, jenatörü, gövdesi
ve çeflitli parçalar› var. Biz bu parçalar›
yapabilir miyiz diye araflt›rma yapt›k. Pek
ço¤unu yapar›z. Ama diyoruz ki, bir araya gelip bunun tamam›n› yapal›m. Hedefimiz bunu gerçeklefltirmektir. Üniversitelerde rüzgâr enerjisine yönelik bilgiler
üretiliyor, ama biz bu bilgileri al›p kullanam›yoruz. Makro teknolojilerde, mikro
teknolojilerde istenen seviyeye gelemedi¤imiz için flu anda baz› üretimleri yapam›yoruz. Nanoteknoloji dönemi bafll›yor. Bunda da geç kalmayal›m. Yoksa
baflkalar›n›n pazar› konumunda kalmaya
devam ederiz. Peki bizim baflka ülkelerin
sanayicisini, ar-ge’sini, hocas›n› destekleyecek kayna¤›m›z var m›? Yok. O zaman
Nanoteknoolji konusunda stratejik bir
planla üniversite, üretici ve yöneticiler
ortak hareket etmeliyiz. Birlikte bir model gelifltirerek bunu ›srarla hayata geçirmeliyiz. Yabanc›lar› finanse etmekten,
onlar›n yapt›klar›n takip etmekten kurtulmal›y›z.”

Nurettin Özdebir:
Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Ayd›n
da, Natoteknoloji kavram› ile yeni tan›flt›klar›n›, bu teknolojiyi birlikte ö¤reneceklerini belirterek, “Ostim üretim bölgesi. Katma de¤eri yüksek ürünler üreten
firmalar›m›z var” diyerek, savunma sanayine ve ifl makinelerine yönelik pek çok
parçan›n Ostim’de imal edildi¤ini anlatt›.
Ayd›n, Türkiye’de üniversite sanayi iflbirli¤inin ideal düzeye ulaflamad›¤›n› da
vurgularken, “Bilgi üniversitede üretiliyor, üretim sanayiciler taraf›ndan
OSB’lerde yap›l›yor. Bu iki yap› aras›nda
maalesef do¤ru gitmeyen bir iliflki var”
dedi.
OST‹M olarak yenilenebilir enerji sek-

Nano tenoloji
devrmini
yakalamal›y›z

Nanoteknolojide Do¤ru Modelin Be-
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vunma sanayinin güçlendirilmesini istedi. Üniversiteleri yasama sürecine
ORGAN‹ZE
GAZETES‹
de
kat›lmaya daSANAY‹
ça¤›ran TBMM
Baflkan› Toptan, “Meclis olarak yasa yapma
sürecinde sivil toplum örgütlerinden
oldu¤u gibi üniversitelerimizden de
katk› bekliyoruz. Teknik katk› yaps›nlar. Nanoteknoloji ile ilgilenen üniversite say›s›n›n az oluflu da üzücüdür. Bir
ço¤unun bu konuya kafa yormas› gerekir” dedi.
Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baflkan› S›tk› Alp, bir y›l önce üniversite olarak Nanoteknoloji Merkezi
kurduklar›n› hat›rlatarak, “Merkezimizin kurulmas›n› takiben üniversite-sanayi iflbirli¤i çerçevesinde bu teknolojinin üretime yans›mas›n› istedik. Bu
nedenle de OST‹M’le iflbirli¤i protokolü imzalad›k. Bu teknolojiyi uygulayabilece¤imiz bir sektör üzerinde kümelenme çal›flmas› yap›yoruz” dedi. Alp,
“Devletleraras›nda sosyal, kültürel,
ekonomi ve teknoloji alanlar›ndaki çal›flma ve hatta çat›flmalarda öne ç›kmak için sa¤l›k, enerji ve özellikle de
savunma sanayinde nanoteknolojiden
yararlanman›n son derece isabetli bir
tercih olaca¤›n› söyledi.

lirlenmesi'' konulu sempozyumda konuflan Ankara Sanayi Odas› (ASO) Baflkan›
Nurettin Özdebir, nanoteknolojinin Türkiye ve dünyadaki kullan›m alanlar›yla ilgili bilgi verdi. Nanoteknolojinin t›p,
elektronik endüstrisi, tekstil gibi alanlarda ileride çok önemli noktalara gelece¤ini vurgulayan Özdebir, bu teknolojinin
ekonomik sonuçlar›n›n da önemine iflaret
etti. Nanoteknolojinin 580 ürünün üretiminde kullan›ld›¤›n› söyleyen Özdebir,
Türkiye'nin bu alanda dünyada meydana
gelen geliflmeleri yönlendirebilmesi için
stratejiler belirlemesi gerekti¤ini belirtti.
Türkiye'nin nanoteknoloji devriminin
içinde yer almas›n›n önemine de¤inen
Özdebir, ''Dünyada bu konuda yer al›rsak nanoteknolojinin kötülüklerini engelleyecek regülasyon çal›flmalar›na kat›l›r ve söz sahibi olabiliriz. Nanoteknoloji
kullan›m alanlar›yla insan›n hayal gücünü zorluyor ve insan›n akl›na olumlu oldu¤u kadar, olumsuz düflünceleri de getiriyor'' diye konufltu. Nanoteknolojinin
getirdi¤i yararlar kadar tahmin edilmesi
zor zararlar› da bulunabilece¤ini vurgulayan Özdebir, ''fiimdiden nanoteknolojinin nas›l kontrol edilebilece¤i, insanlar›n yarar›na m›, zarar›na m› kullan›laca¤›yla ilgili önlemler al›nmal›d›r. Henüz
bilemiyoruz, ama insanl›k tarihi için bu
teknoloji hem en yararl› hem de en zararl› teknoloji olabilir'' dedi. Nanoteknolojinin özellikle savafl teknolojisinde çok
ileri boyutlara ulaflabilece¤ini, bunun da
yat›r›mlar› yönlendirece¤ini anlatan Özdebir, bu teknoloji sayesinde kendi kendini kopyalayabilen makinalar›n gelece¤in en önemli korkutucu senaryosu oldu¤unu ifade etti.
Özdebir, nanoteknolojik t›bbi sensörler sayesinde kiflilerin 24 saatlik sa¤l›k takiplerinin yap›labilece¤ini ve bunun pek
çok yarar› olabilece¤ine de¤inerek, bu
verilerin de¤ifltirilmesi yoluyla pek çok
zarar›n da yaflanabilece¤ini söyledi. Bu
teknolojinin bafllang›çta çevre zararlar›n›n tamiri için kullan›lmas›n›n öngörüldü¤ünü ancak daha sonra pek çok alanda kullan›labilir hale geldi¤ini aktaran
Özdebir, nanorobotlarla insanlar›n DNA
yap›s›n›n de¤ifltirilmesi çal›flmalar›n›n
bulundu¤unu belirterek, ''Bunun nas›l
bir tehdit oluflturaca¤›n› düflünmek bile
istemiyorum'' dedi.
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Gazi Üniversitesi de
TEKNOPARK açt›
azi Üniversitesi öncülü¤ünde
kurulan Ankara’n›n 5. teknopark› Gazi Teknopark›, hizmete aç›lacak. Gazi Üniversitesi
Gölbafl› Yerleflkesi’nde 59 bin metrekare aç›k alana sahip olan Gazi
Teknopark’ta 20 bin metrekare
üzerinde kapal› alanda 50’nin üzerinde firma ve 1000’in üzerinde çal›flan faaliyette bulunacak.
Gazi Teknopark’ta baflta t›p teknolojisi, mekatronik ve bilgi teknoloji alanlar› olmak üzere çeflitli disiplinlere hitap eden yarat›c›l›k, yenilikçilik (inovasyon) ve giriflimcilik kültürünün geliflmesini sa¤layacak, üniversite-sanayi iflbirli¤i mekanizmalar› ve kurumlar›n› bar›nd›ran bir ortam sunulacak.

G

Ça¤layan Patent
Akademisi kurulacak
Sanayi ve Ticaret Bakan› Ça¤layan, Gazi Üniversitesi'nin Gölbafl›
yerleflkesinde faaliyetini sürdürecek Gazi Teknokent'in aç›l›fl›na kat›ld›. Aç›l›flta Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadri Yamaç ve akademisyenlerde yer ald›. Yamaç, aç›l›fl sonras›nda Ça¤layan'a bir plaket
verdi.
Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan, patent konusunun sanayi için büyük önem tafl›d›¤›n› vurgularken, "Patent De¤erlendirme
Ajans›” ve “Patent Akademisi” kuracaklar›n› bildirdi. Ar-Ge alan›nda
faaliyet gösteren firmalara “Kefilsiz
Teminat Kredisi” verilmesi konusunda çal›flmalar yapt›klar›n› da
bildiren Ça¤layan, “TBMM'de ArGe’ye yönelik bir tasar› görüflüyoruz. Bunlar önemli vergisel teflvikler. Ayr›ca Ar-Ge bölümünde istihdam gerçeklefltiren iflverenlerin
SSK prim yükünün yar›s›n›n devlet
taraf›ndan ödenmesine yönelik çal›flmalarda bulunuyoruz” dedi.

A

Ça¤layan, Türkiye’nin gerçeklefltirdi¤i 100 milyar dolarl›k ihracat›n
yüzde 90'n›n sanayi mamullerinden gerçeklefltirildi¤ini kaydetti.
Ça¤layan, üniversite ve sanayi iflbirli¤i için daha fazla çal›flma alanlar›n›n üretilmesi ve üniversitelerde e¤itim veren hocalar›n bilgi birikimlerinin sanayicilerle paylafl›lmas› gerekti¤ini söyledi.
Türkiye'nin Ar-Ge'ye eskiden olmad›¤› kadar destek verdi¤ini kaydeden Ça¤layan, 2013 y›l›nda Gayri Safi Milli Hâs›lay› (GSMH) 800
milyar dolara ç›karmay› hedeflediklerini belirtti. Ar-Ge’nin geliflim
aç›s›ndan da önemine de¤inen
Ça¤layan, akademisyenlerin ve
üniversitede ö¤renim görenlerin
tez ve projelerinin sanayi emrine
verilmesi ve ticarete aktar›lmas›
için SAN-TES Projesi'ni gerçeklefltireceklerini belirtti. Ça¤layan, bu
güne kadar söz konusu projeye 235
baflvurunun oldu¤unu ve bunlardan 85’inin kabul edildi¤ini bildirdi.
Ça¤layan sözlerini flöyle sürdürdü:
“Türkiye genelinde 28 tane teknokent var ve bunlardan 18 tanesi
aktif durumda bulunuyor. Bu 18
teknokentte 687 firma yer al›yor.
Yine 18 teknokentte üretilen proje
say›s› 2 bin 585, istihdam› sa¤lanan kifli say›s› 9 bin 376. Ayr›ca
haz›rda faaliyet gösteren 18 teknokentten bu güne kadar 118
patent ç›kart›ld›. Bu teknokentlerde toplam 25 de yabanc› firma
bulunuyor.” Gazi Üniversitesi Rektörü Kadri Yamaç ise konuflmas›nda, Üniversite’nin teknoloji
konusunda büyük ad›mlar att›¤›n›
kaydetti. Yamaç, teknokent kurmak için belirli say›da proje gerçeklefltirilmesi gerekti¤ini, Gazi'nin bu
geliflmeyi gösterdi¤ini söyledi.

nkara’n›n beflinci, Türkiye’nin
28. Teknopark› Gazi Teknopark 27 Kas›m günü Ankara
Gölbafl›’nda sade bir törenle hizmete
girdi. Sanayi ve Ticaret Bakan› Say›n Zafer ÇA⁄LAYAN’›n aç›l›fl›n›
yapt›¤› Gazi Teknopark, Gazi Üniversitesi’nin Gölbafl› kampüsünde birinci aflamada 59 bin metrekarelik
bir alanda faaliyete bafllayacakt›r. ‹lk
aflamada 36.562 metrekarelik bir arsa üzerinde 20.205 metrekarelik kapal› alanla faaliyete bafllamay› planlayan Gazi Teknopark 10 y›l sonra
bölgesindeki kat›l›mc›lar›n y›ll›k 1,5
milyar Euro teknolojik katma de¤er
yaratt›¤› bir teknopark olmay› hedeflemifltir.
Gazi teknopark daha çok t›p teknolojisi ve mekatronik alanlar›nda
çal›flmay› hedeflemektedir. Ayr›ca
imalat sanayinde bilgi teknolojisi,
nükleer teknoloji, otomasyon, farmasötik, malzeme gelifltirme, mole-
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Petrol Fiyatlar› Üzerine…
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9. ve 20. yüzy›lda ülkelerin ve medeniyetlerin kaderini tayin eden petrol, 21.
yüzy›la girilirken bu özelli¤ini devam ettirebilecek mi dersiniz? Asl›nda petrolün hayat›m›z› belirleyen bir de¤iflken olmas› çok eski
de¤il. Yaklafl›k 140 y›ld›r hayat›m›za aktif olarak giren petrol için uzmanlar en k›sa 40 y›l,
en uzun 70 y›l daha ömür biçiyorlar. Gelecek
nesillerimiz bu kara s›v›n›n insanl›¤›n 200 y›l›n› bu kadar çok etkilemesine bir anlam veremeyecekler. ‹nsanl›k tarihinin anlams›z ifllerle
dolu oldu¤una hiç dikkat etmeden dedelerini
suçlayacaklar.
Petrol fiyatlar› özellikle son 10 y›ld›r ç›lg›n
bir art›fl göstermifltir. De¤iflik cinslere göre
farkl›l›k göstermekle birlikte 2000 y›l›nda 25
USD olan petrolün varil fiyat›, 2004 y›l›nda
45 USD’ye ulaflm›fl, bu y›l›n Ekim ay› içinde
de 95 USD’nin üzerine ç›km›flt›r. Uzmanlar
Ortado¤u’da yeni bir kar›fl›kl›k ç›kmas› halinde
özellikle ABD’nin ‹ran’a karfl› bir operasyonunda petrol fiyatlar›n›n 200 USD’nin üzerine ç›kabilece¤ini belirtmektedir.
Zaten çok yüksek seviyelere ç›kan petrol fiyatlar›n›n daha da artmas› ihtimal dahilinde
oldu¤una göre bunun etkileri üzerinde kafa
yormam›z laz›m. Asl›nda soru son derece basit: “petrol fiyatlar›ndaki art›fl dünya ekonomisini ne kadar etkiler?” “ülkemizi ne kadar etkiler?” “Bu etki derinleflerek krize yol açar m›?”
Bu sorulara tekrar dönmek üzere dünyan›n
1973-74 ve 1979-80 y›llar›nda iki kez yaflad›¤› petrol krizlerine k›saca de¤inelim. Petrol fiyatlar›ndaki art›fllar›n nedenleri çok özet bir
flekilde afla¤›da verilmifltir:
lPetrolün kullan›m alan›n›n yayg›nlaflmas›
sonucu talepte art›fl yaflanm›flt›r.
lDolar›n de¤erinin düflmesi (devalüasyon)
sonucu petrol üreticilerinin gelirlerinde azalma
oluflmufltur.
lBaz› sanayileflmifl ülkeler de dahil olmak
üzere enflasyonun genel olarak artmas› sonucu üreticilerin gelirlerinde azalma oluflmufltur.
lArap ‹srail savafl›nda (Yom Kippur Savafl›)
‹srail’in yan›nda yer alan Bat› dünyas›na karfl›
Araplar tepki göstermifllerdir.

Veli SARITOPRAK
TÜS‹AV Yönetim Kurulu Baflkan›

Hoflgeldin Gazi Teknokent
küler biyoloji ve biyoteknoloji alanlar›nda da önemli çal›flmalar yap›lacakt›r.
Gazi teknopark›n kurulaca¤› Gazi
Üniversitesi kampüsü, küçük ve orta
ölçekli sanayi kurulufllar›n›n toplu yer
ald›¤› OST‹M ve Sincan organize sanayi bölgelerine yak›nd›r. Gölbafl›na
aç›lan Ankara Çevre Yolu Gazi Teknoparka ulafl›m› h›zl› ve kolay k›lmaktad›r. Halen kampüsün içinde
20.205 metrekare kapal› alana sahip olan ça¤dafl bir teknopark binas›
kullan›ma haz›r halde beklemektedir.

Gazi Teknopark, teknopark alan›n›n arsa ve bina olarak büyütülmesi
için aflamal› bir strateji izleyecektir.
Gazi Teknopark, ilk etapta 59.000
metrekarelik bir alanda teknopark›n›
kurmay› hedeflemektedir. Bunun birinci nedeni bu alanda bitmifl teknopark binalar›na sahip olmas›d›r.
Gazi Teknopark, ikinci aflamada,
flehir merkezine yak›n ancak arsa
maliyetinin daha düflük oldu¤u bir
bölgede, kendi ofis, araflt›rma ve laboratuar ortam›n› kurmay› düflünen
giriflimciler için ikinci bir arsay› tek-

l‹ran’da yaflanan devrim genel bir tedirginlik do¤urmufltur.
Petrol fiyatlar›ndaki art›fllar›n sonuçlar› da
çok özet bir flekilde flu flekildedir:
lDünyada genel bir durgunluk (resesyon)
yaflanm›flt›r.
lPetrole ba¤›ml› ülkelerin ödemeler dengesinde ciddi aç›klar, bunun sonucu olmak üzere
yüksek d›fl borç sorunlar› ortaya ç›km›flt›r.
lCari aç›klar›n finansman›nda, d›fl borçlar›n ödenmesinde, kriz korkusunun getirdi¤i
psikolojiyle resmi rezervlerin artt›r›lmas›nda
kullan›lmas› nedeniyle dolara olan talep artm›fl, bunun sonucunda ABD parasal sektördeki gücünü art›rm›flt›r.
lABD k›sa bir süre için dolar› çok ucuzlatarak petrol fiyatlar›ndaki afl›r› art›fl›n ülkelere
getirece¤i afl›r› yükü hafifletmifl, dünyaya yapt›¤› bu katk›ya mukabil ilave likidite ihtiyac›
olan ülkelerin dolar taleplerini karfl›lam›flt›r.
Böylece dolar anahtar para olma özelli¤ini
perçinlemifltir.
lOrtaya ç›kan petrodolarlar ABD hazine
bonolar›na yat›r›lm›flt›r.
lAvrupa, Japonya gibi petrol ithal eden sanayileflmifl ülkeler, ABD ile olan rekabetlerinde geriye düflmüfllerdir.
Bugünkü siyasi ve ekonomik ortam›n petrol krizlerinin yafland›¤› döneme benzeyip
benzemedi¤ine siz karar verin. Ancak görüldü¤ü kadar›yla cari ifllemler aç›¤› ve bütçe aç›¤›n› birlikte yaflayan ülkemiz ekonomisi, uluslararas› piyasalardaki likidite bollu¤u, dolar›n
tüm dünyada de¤er kaybetmesi ve Uzakdo¤u
ülkelerinden kaynaklanan düflük maliyetler nedeniyle fiyatlar›n düflük seyretmesi gibi uluslararas› olumlu geliflmeler sayesinde petroldeki
ç›lg›n fiyat art›fllar›ndan olumsuz etkilenmemifltir. En az›ndan etki ac›mas›z yüzünü göstermemifltir. Ancak konjonktür her zaman bizim istedi¤imiz gibi gitmeyebilir. Petrol ve do¤algaz ithalat›n› azaltamayaca¤›m›za göre kaderimizin bundan sonra daha da artan flekilde
ihracata ba¤land›¤›na dikkat çekmek istiyorum. Tabi ihracata uygun imalat altyap›s›n›
güçlendirmemiz gerekti¤ini söylemeye gerek

nopark alan› içine tahsis edecektir.
50.000 metrekare civar›nda olacak
olan ikinci tahsis için Ankara’n›n Çubuk ilçesi yak›nlar›nda yine Gazi Üniversitesine tahsis edilmifl bir arazi
için çal›flmalara bafllanm›fl bulunmaktad›r. Bu bölgede, daha genifl ve esnek yap›lanma imkânlar›n›n ortaya
ç›kmas› arzulanmaktad›r. Çevre ile
dost endüstriyel üretim birimlerinin
de bu bölgede faaliyete geçmesi
planlanmaktad›r. Geniflleme bölgesi
olarak düflünülen ikinci aflama için
baflvuru ifllemleri, birinci aflaman›n
teknoloji gelifltirme bölgesi olarak
ilan›n› müteakiben bafllayacakt›r.
Baflta Gazi Üniversitesi rektörü
Prof. Dr. Kadri YAMAÇ ve rektör
yard›mc›s› Prof. Dr. Süleyman PAMPAL olmak üzere Gazi Teknopark›n
kuruluflunda eme¤i geçenleri, can-›
gönülden kutluyor, Gazi Teknopark›n Ankara’ya ve Türkiye’ye hay›rl›
olmas›n› diliyoruz.
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lkemizde üniversite say›s› giderek art›yor. Bu art›fla ba¤l› olarak, mühendislik fakültelerinin say›s› da art›yor.
Kendi mesle¤im olan makina mühendisli¤inden örnek verecek olursam, ülkemizde
50’nin üzerinde makina mühendisli¤i lisans diplomas› veren program var. Bu
programlardan her y›l iki binin üzerinde
ö¤renci makina mühendisi olarak mezun
olmakta. Üniversitelerin, ö¤renci yetifltiren
kurumlar olmalar›n›n yan› s›ra bilim ve
teknolojinin filizlendi¤i ve gelifltirildi¤i alanlar olmalar› da bekleniyor. Özellikle uluslar
aras› rekabetin temel unsurlar›ndan birinin, katma de¤eri yüksek ürünler gelifltirip
üretmek oldu¤u günümüzde, ülkemizde bilim ve teknolojiyi filizlendiren ve üreten kurumlar›n var olmas› yaflamsal öneme sahip. Ancak bir ülkenin teknoloji gelifltirme
yetene¤inin var olmas› tek bafl›na yeterli
de¤il ve gelifltirilen teknolojinin çok say› ve
çeflitte ürüne dönüfltürülebilece¤i altyap›lar›n olmas› da flart. Bugünün koflullar›nda
en çok da KOB‹’ler bu altyap›y› oluflturmaya aday. Baflta üniversiteler olmak üzere, bilim ve araflt›rma merkezlerindeki
araflt›rma sonuçlar› h›zla bu sonuçlar›n sat›labilir mamule dönüflece¤i alanlara aktar›lmal› ve oradan da h›zla pazarlama a¤lar›na girebilmeli. Sonra da üretici-sat›c›-kullan›c› a¤›ndan gelen geri besleme bilgileri
ve yeni ihtiyaçlar, itici rolünü oynayarak,
deyim yerindeyse bilimsel araflt›rma yapan
kurumlar›n ifltah›n› art›rmal›. Yaln›zca böyle bir döngünün oluflturulup yaflat›labildi¤i
bir ülke zenginleflerek insanlar›n› refaha
erifltirebilir. Kat›ld›¤›m bir çok kongre,
sempozyum, panel vb. toplant›da ço¤u uzman bu döngünün oluflturulmas›n›n ve sü-
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Üniversite sanayi iflbirli¤i
için bir öneri
reklili¤inin sa¤lanmas›n›n gerekti¤ini üzerine basarak söylüyor. Neden baflaramad›¤›m›z ise ço¤u zaman flöyle bir tümce ile
‘kan›tlan›yor’: “Efendim bizde gayri safi
milli has›ladan AR-GE’ye ayr›lan pay, geliflmifl ülkelere göre çok düflük, bu nedenle
bu döngü kurulam›yor. AR-GE’ye ayr›lan
pay ne zaman artar, o zaman az geliflmifllik zincirini k›rabiliriz…”
Gayri safi milli has›ladan AR-GE’ye ayr›lan pay neredeyse sihirli bir araç oldu.
Hep birlikte bu pay›n artmas›n› bekliyoruz.
Son dönemlerde oldu¤u gibi baz› hükümetler bu pay› art›rmak, böylelikle sihirli
sopaya ulaflmak için ola¤anüstü gayret de
sarf ediyorlar. Ama yine olmuyor, neden
olmuyor?
Kuflkusuz bir ülkenin AR-GE için yapt›¤› harcaman›n miktar›, bu harcaman›n di¤er giderler ve baflka ülkelerin benzer rakamlar› ile karfl›laflt›r›lmas›ndan ç›kacak
sonuçlar önemlidir. AR-GE harcamalar›n›n pay› tabi ki art›r›lmal›d›r. Ancak art›r›l›nca ne oluyor, ya da son birkaç y›lda artt›
da ne oldu? Neden hâlâ istenilen sonuçlara ulaflam›yoruz? Katma de¤eri yüksek,

yenilik içeren ‘inovativ’ ürünlerimiz neden
gecikiyor?
Akl›ma gelen nedenlerden, önemli oldu¤unu düflündü¤üm birisi fludur: Üniversite sanayi iflbirli¤ini, yani bilimsel bilgiyi
üretenlerle bu bilgiyi ürüne dönüfltürecek
olanlar aras›ndaki iflbirli¤ini sa¤layam›yoruz. Bu iflbirli¤i yaln›zca temenniler, güzel
ve özlü sözlerle sa¤lanamaz. Bu iflbirli¤i
ancak üniversiteden mezun olan gencin
sanayiye yönelmesiyle, orada yerini almas›yla, bir anlamda üniversiteyi sanayiye beraberinde getirmesiyle sa¤lanabilir.
Ancak, yaz›m›n bafl›nda belirtti¤im, her
y›l okullardan mezun olan 2.000’in üzerinde makina mühendisi ne yaz›k ki sanayiye
gelmeyi, hele KOB‹’lerde çal›flmay› pek de
fazla düflünmüyor. Bunun içindir ki, KOB‹
yöneticileri durmadan mühendis ar›yorlar,
bulam›yorlar ve bulamad›klar›nda da flöyle
bir yarg›ya var›yorlar: “Asl›nda ülkemizde
iflsizlik diye bir sorun yok…” Buna karfl›l›k
Türk Mühendis Mimar Odalar› Birli¤i
(TMMOB)’un yapt›¤› saha araflt›rmalar› flunu gösteriyor: Çal›flabilecek durumda olan
mühendislerin %25’i iflsiz veya mesle¤i d›-
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fl›nda ifllerde çal›flmakta. Bu aflamada, yaz›m›n bafll›¤›nda yer alan ‘üniversite sanayi
iflbirli¤i için bir öneri’ tümcesine dönecek
olursam flunu söylemeliyim: Üniversite sanayi iflbirli¤i de ne yaz›k ki, aynen harcamalardaki
AR-GE pay›
gibi, içi boflalt›lan
ORGAN‹ZE
SANAY‹
GAZETES‹
bir araca dönüfltü. Oysa iki taraf aras›nda
iflbirli¤ini sa¤lamak asl›nda kolay: Sanayi
e¤itimin bir parças› haline getirilmeli. Bunun için en önemli araç mühendislik ö¤rencilerinin staj faaliyetleri olmal›.
Benim gördü¤üm, küçük bir iflletmede
çal›flma fikri yeni mezun mühendisi nas›l
korkutuyorsa, KOB‹ iflletmecisini de bir
mühendis ile çal›flma fikri ayn› ölçüde korkutuyor. Korkular ancak baflar›l› staj dönemleri ile atlat›labilir. Dolay›s›yla yaln›zca
mühendislik ö¤rencisinin sorunu gibi görülen staj dönemi, ayn› zamanda KOB‹ için
de bir staj dönemi olarak alg›lanmal›d›r.
Öte yandan kamu bu çal›flmay› bir ARGE çal›flmas› olarak de¤erlendirmeli ve
hem ö¤renciyi hem de KOB‹’yi, en az›ndan masraflar›n› karfl›layacak ölçüde desteklemelidir. Bu durumda hem ö¤renci
hem de KOB‹ ›st›rap gibi görülen staj›n bir
an önce bitmesini de¤il, daha da uzamas›n› isteyebilirler. Staj dönemi, daha sonra
kurulacak iliflkiler, birlikte yap›lacak projeler için anlaml› bir zemin oluflturabilir.
Çünkü bunun örnekleri var. Staj yapt›¤›
firmaya dönen ve orada çok baflar›l› çal›flmalar yapan birçok genç mühendis tan›yorum. Bu çal›flma bir program dâhilinde
yap›l›rsa eminim hem y›llard›r konuflulan
üniversite-sanayi iflbirli¤i söyleminin içi dolar, hem de yap›lan AR-GE harcamalar›
gerçekten ifle yarar. Gelecek say›da bu konudaki somut önerilerimi ele alaca¤›m.
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Nükleer santraller

8

.5.2007 tarihli ve 5654
say›l› "Nükleer Güç Santrallerinin Kurulmas› ve ‹flletilmesi ile Enerji Sat›fl›na ‹liflkin
Yasa Tasar›s›" yeniden Meclis
gündemine gelmifl ve 9.11.2007
günü 219 kabul oyu ile kanunlaflarak Cumhurbaflkanl›¤›na gönderilmifltir (Kanun No. 5710).
Ülkemizin enerji konusunda bir
darbo¤azda oldu¤u ve yeni yat›r›mlara yönelmesi gerekti¤i yads›namaz bir gerçektir. Enerji tüketimimiz fosil kaynaklara dayanmakta ve % 72,5 gibi bir
oran› ithal edilmektedir. Her y›l
artan miktarlarda yurt d›fl›na döviz ödenmektedir. Ayr›ca fosil
kaynaklar›n kullan›m› küresel
›s›nma ve iklim de¤iflikli¤inin bafl
sorumlular›ndan say›lmaktad›r.
Ancak çözüm yolu nükleer santral kurulmas› olabilir mi?
Yenilenebilir enerji kaynaklar›
aras›nda günefl enerjisi, rüzgar
enerjisi, su enerjisi, jeotermal
enerji ve biyokütle bulunmaktad›r. Bu kaynaklar enerji üretiminde kullan›ld›¤› halde tükenmesi
mümkün olmayan ve çevre dostu
yani enerji üretimi ve tüketimi
sürecinde çevreyi kirletici emisyonlara neden olmayan kaynaklard›r ve ülkemizde yeterince potansiyeli bulunmaktad›r.
Ülkemiz, co¤rafi konumu nedeniyle sahip oldu¤u günefl enerjisi potansiyeli aç›s›ndan birçok
ülkeye göre avantajl› durumdad›r. Türkiye'nin ortalama y›ll›k
toplam günefllenme süresinin
2640 saat (günlük toplam 7,2
saat), ortalama toplam ›fl›n›m fliddetinin 1311 kWh/m_-y›l (günlük toplam 3,6 kWh/m_) oldu¤u
tespit edilmifltir. Rüzgar enerjisi
konusunda özellikle k›y› bölgelerimiz oldukça flansl› görülmektedir. Hidroelektrik konusunda potansiyelimiz zaten bilinmektedir.
Ancak art›k daha küçük ölçekte
ve ölçek olarak çok daha hassas
projelendirilecek hidroelektrik
santralleri kurulmas› önerilmektedir. Jeotermal enerji potansiyeli konusunda ise Avrupa’da ilk s›rada Dünya’da ise 7. s›rada yer
almaktay›z. Ayr›ca biyokütleden
enerji elde edilmesi konusunda
da oldukça iyi durumda say›labiliriz. Yenilenebilir kaynaklar›n d›fl›nda linyit rezervlerimiz bulunmakta ancak uygun teknolojilerin
kullan›m›n› gerekmektedir. Ülkemizde bulunan bu enerji kaynaklar›na yat›r›m yapmam›z hem
çevre aç›s›ndan hem de d›fl ba¤›ml›l›¤›m›z›n azalt›lmas› aç›s›ndan daha uygun görülmektedir.
Enerji kaçaklar›n›n önlenmesi ve
enerjinin verimli kullan›lmas› da
enerji darbo¤az›m›z›n giderilmesinde önemli yer tutacakt›r.
Di¤er taraftan nükleer enerji

kaynaklar›na bakt›¤›m›z zaman
nükleer santrallerde as›l yak›t
olarak kullan›lan uranyumun ülkemizdeki rezervleri hiç umut verici de¤ildir. ‹kincil olarak kullan›lan toryumda ise oldukça büyük
rezervlere sahip görünmemize
karfl›n rezervlerdeki toryum tenörü çok düflük oldu¤u için dünyada toryum rezervine sahip bafll›ca ülkeler aras›na girememekteyiz. Bu rezervlerden toryum ç›kar›lmas›n›n ekonomik olarak uygun olmad›¤› belirtilmektedir.
Nükleer santral kurulmas› durumunda teknoloji d›flar›dan sat›n
al›nacakt›r, santral zaten yabanc›
firmalara kurdurulacakt›r, hammadde aç›s›ndan da petrol ve
do¤al gaz gibi yine tamamen d›flar›ya ba¤›ml› olmam›z söz konusudur. Ayr›ca nükleer santrallerin
karbondioksit emisyonu aç›s›ndan fosil kaynaklara göre avantajl› olmas›, bu santrallerin çevre
dostu olmas› anlam›na gelmemektedir. Nükleer santrallerin
radyoaktif at›klar› bulunmaktad›r
ve bu at›klar uygun bir çözüm
yolu bulununcaya kadar sürekli
olarak depolanmaktad›r. Nükleer
at›klar›n zararl› etkileri yan›nda
karbondioksit emisyonlar›n›n zararl› etkileri önemini yitirmektedir. Ayr›ca Çernobil örne¤inde
oldu¤u gibi bir kaza olmas› durumunda çevreye ve canl›lara verece¤i zarar, insan olarak tafl›yamayaca¤›m›z kadar a¤›r bir yüktür ve gelecek nesilleri de etkilemektedir. Nükleer santrallerde
ne kadar fazla güvenlik önlemi
al›rsan›z, maliyetleri o kadar artaca¤›ndan pahal› bir çözüm yolu
olacakt›r. Her ne kadar güvenlik
önlemi al›n›rsa al›ns›n sonuçta yine de risk tafl›maktad›r. Özellikle
deprem olas›l›¤› olan ülkemizde
bu risk daha da fazlad›r. Çernobil
kazas› bildi¤imiz ve yaflad›¤›m›z
bir felakettir, dünyada bilmedi¤imiz ve hiçbir zaman kamuoyuna
yans›mayan kazalar›n da oldu¤unu akl›m›zdan ç›karmamal›y›z.
Çernobil örne¤inde de kazay›
ö¤renme fleklimiz kaza olan ülkenin resmi bir aç›klamas› de¤il,
radyasyon düzeyindeki art›fl›n
Avrupa’da saptanmas› sonucudur.
Nükleer enerji santral›n›n tükenebilir kaynaklara dayal›, finansman, yat›r›m, iflletim, söküm ve at›k maliyetleri aç›s›ndan
en pahal›, ekolojik dengeyi bozucu, üretim güvenli¤i, kaza riski
aç›s›ndan en tehlikeli enerji üretim flekli oldu¤unu bilerek ve baflka olanaklar›m›z varken, yine d›flar›ya ba¤›ml› bir enerji üretim
biçimi olan nükleer santrallerin
kurulmas›n› istiyor olabilir miyiz?

Mesleki Yeterlilik Kurumu
‘sektör komiteleri’ kuracak
luflturulacak sektör SEKTÖR komiteleri; Milli E¤ime dönemlerinin belirkomiteleri, meslek
lenmesi hususlar›nda
tim Bakanl›¤›, Çal›flma ve
standartlar›n›n düSosyal Güvenlik Bakanl›¤›, öneride bulunmak.
zenlenmesinde kurumlara
Yüksekö¤retim Kurulu, mes- — Meslek standartlar›
önerilerde bulunacak. Ululekle ilgili di¤er bakanl›klar, format›n›n belirlenmesal meslekî yeterlilik sistesi konusunda görüfl bilGenel Kurulda temsil edilen dirmek
mine iliflkin planlaman›n
iflçi, iflveren ve meslek kuru- — Kurumun görevlenyap›lmas›, meslek stanlufllar› ile Kurumun birer
dartlar›n›n belirlenmesi gidirdi¤i kurum, kurulufl
temsilcisinden oluflacak.
bi amaçlarla kurulan Mesveya çal›flma grubu taSektör komitelerinin görev
leki Yeterlilik Kurumu taraf›ndan haz›rlanan ve
raf›ndan gerekli görülen
süresi ise 3 y›l olarak belir- daire baflkanl›¤›nca kosektörlerde sektör komitemiteye iletilen meslek
lendi.
leri oluflturulacak. Buna
standard› taslaklar›n›
göre; ulusal ve uluslararas›
flekil ve içerik yönünnormlara uygun olarak hangi sektörlerde
den incelemek, de¤erlendirmek ve görüfl
komitelerin kurulaca¤› ve bu komitelerde
oluflturarak Yönetim Kuruluna iletilmek
hangi mesleklerin görüflülece¤i Mesleki
üzere daire baflkanl›¤›na vermek
Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu’nca tes— ‹ncelenen taslak meslek standard›npit edilecek.
da eksiklik veya hata tespit etti¤inde, gideSektör komiteleri; Milli E¤itim Bakanl›rilmesini sa¤lamak üzere daire baflkan¤›, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›,
l›¤›na vermek, söz konusu hata ve eksiklikYüksekö¤retim Kurulu, meslekle ilgili di¤er ler giderildikten sonra taslaklar› tekrar inbakanl›klar, Genel Kurulda temsil edilen ifl- celeyip, de¤erlendirmek ve görüfl oluflturçi, iflveren ve meslek kurulufllar› ile Kurumak
mun birer temsilcisinden oluflacak. Sektör
— Meslek standard› tasla¤› hakk›nda
komitelerinin görev süresi ise 3 y›l olarak
görüfl oluflturabilmek için mesle¤in icra
belirlendi. Sektör komiteleri bir y›lda en az
edildi¤i sahada teknik inceleme yap›liki gündemli madde ile toplanacak.
mas›na gerek duyuldu¤unda bu hususu
Kuruma bildirmek ve Kurumca uygun
Sektör komitelerinin görevleri:
bulunan teknik incelemeleri sahada yap— Meslek standartlar›n›n haz›rlanmas›,
mak.
güncellenmesi, gelifltirilmesi ve güncellen-
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Kardelen Mühendislik
gün›fl›¤›na ç›kmay› baflard›
K
rize ra¤men kurulan Kardelen Mühendislik ad›n› ald›¤› çiçek gibi gün›fl›¤›na
ç›kmay› baflard›. Befl y›l önce ‹vedik
OSB’de küçük bir atölye olarak kurulan Kardelen Mühendislik flirketi üretim kapasitesi
bak›m›ndan kendi sektöründe Türkiye’de
ilk üçe girmenin gururunu yafl›yor.
Hidrolik
vinç sektöründe üretime iki
çal›flan ile bafllad›klar›n› söyleyen Kardelen Mühendislik sahibi
Ahmet Ali Ak,
“Sektördeki
baflar›m›z›, bilgi
birikimimize ve iflimize gösterdi¤imiz titizli¤e borçluyuz. fiimdi
ise 70 çal›flan›m›zla 2 bin 500 metrekarelik
bir alanda üretimimize devam ediyoruz” dedi. Müflteri memnuniyeti konusuna önem
verdiklerini dile getiren Ak, kalite güvence
sistemlerinin alt yap›s›n› oluflturabilmek için
ISO 9001–2000 belgeleri ve CE belgesi verebilme hakk›n› da ald›klar›n› kaydetti. ‹stikrarl› büyümenin sa¤lanmas› için ihracat deste¤inin olmazsa olmazlardan biri oldu¤unu
bildiren Ak, yurt d›fl› fuarlar›yla bu konuda
büyük ad›mlar at›ld›¤›n› ifade etti. Ak, yurtd›fl› fuarlar›na ilk önce Katar ile bafllad›klar›n› söyleyerek, “Bugün çal›flmalar›m›z›n neticesi olarak y›ll›k 300 bin ile 400 bin Euro
aras›nda bir ihracat potansiyeline ulaflt›k.
Hedefimiz bir y›l sonra bir milyon Euro’luk
ihracat yapabilmek” aç›klamas›n› yapt›. Ak,
ihracattaki hedeflerinin üretimin yüzde

30’unu ihraç etmek oldu¤unu söyledi.
Yurtiçi ve yurtd›fl›nda müflterilerine daha
iyi hizmet verebilmek için servis birimleri
açt›klar›na dikkat çeken Ak, “Ankara’ya bir
servis, ‹stanbul ‹kitelli OSB’ye servis ve flube
açt›k. Katar’a da servis ve temsilcilik açma
anlaflmas› yapt›k” fleklinde konufltu
Uzun vadede
müflteri taleplerini karfl›layabilmek için
seri üretime
geçilecek yeni
bir üretim tesisi faaliyetlerine bafllad›klar›n› vurgulayan Ak, Kardelen Mühendislik
ürünlerinin ilk befl y›l içinde Türkiye’de aran›lan bir marka oldu¤unun alt›n› çizdi. Ak,
Kardelen Mühendisli¤in Türkiye’de ilk ve
tek ifl makineleri, traktör ve mini loadera
monte edebilen fidan sökme-dikme makinelerinin imalatç›s› oldu¤unu kaydetti. Ak,
ikinci befl y›ll›k planlar›nda ise yeni bir ürünün oldu¤unu da dile getirdi. Kardelen Mühendisli¤in 2006 cirosunun hedeflenenin
üzerinde gerçekleflti¤ini anlatan Ak, “Firmam›z 2006 y›l›nda 5 milyon dolarl›k bir ciro
gerçeklefltirdi. Bu rakam 2006 y›l› için hedeflenen rakam›n üzerindeydi” fleklinde konufltu. 2006 y›l›n›n kendileri için kurumsallaflma y›l› da oldu¤unu bildiren Ak, TEKNOKAR d›fl ticaret flirketi ve SENKAR çelik
konstrüksiyon flirketleriyle Kardelen Grup
flirketler toplulu¤u yolunda önemli ad›mlar
att›klar›n› söyledi.

