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M

aliye Bakan Mehmet imek,
TBMM Genel Kurulu’na 2010
Yl Merkezi Yönetim Bütçesi
Kanunu Tasars’n sunarken yapt konumada, hükümetin krizi iyi yönettiini, kendi yayla kavrularak daha önceki
hükümetler gibi Türkiye’yi Uluslararas
Para Fonu’na (IMF) muhtaç etmediini
vurgulad. Türkiye’nin, hükümetleri dönemindeki güçlü performansyla dünyann en büyük 17’nci ekonomisi olduunu, küresel krize ramen bu konumunu
da koruduunu söyleyen imek, öyle
konutu: “Hükümetimiz döneminde, kriz
yl olan 2009 yl hariç, bütçe hedeerini
sürekli olarak tutturduk. Birçok dönemde
hedeerimizi de atk. Bu baarda, hü-

kümetlerimizin kararl, tutarl, effaf ve
istikrarl politikalar belirleyici oldu. 2009
ylnda bütçe açnn Gayri Sa Yurtiçi
Haslaya (GSYH) oranndaki sapma 5.7
puan. 2009 ylnda bir önceki yla göre
bütçe açnn Gayri Sa Yurtiçi Haslaya
oranndaki kötüleme ise 4.8 puan”

Krizi iyi yönettik
Hükümetin, küresel krizi iyi yönettiini vurgulayan imek, bu konuda unlar
söyledi: “Her eyden önce bu krizi biz yönettik. Bizden önceki dönemlerde olduu
gibi, IMF gibi uluslararas kurululara el
açmadk. 2008’de krizin derinlemesiyle
birlikte birçok ülke IMF’den yardm talep

Kriz yönetiminde aldklar tedbirler sonucunda baarl olduklarn savunan Bakan imek, birçok ülkenin kredi notunun
indirildiini, Türkiye’nin de içinde yer
ald sadece 13 ülkenin kredi notunun
artrldn hatrlatt. imek, “Dünyada
son 60 yln en büyük krizinin yaand
bir dönemde Türkiye, kredi notu 2 kademe artan tek ülkedir. Eer iddia edildii
gibi en fazla etkilenen ülkelerden birisi olsaydk, Türkiye’nin kredi notu 2 kademe
birden yükseltilir miydi” diye konutu.

Büyüyecek 8 ülkeden biriyiz
Bu yln dördüncü çeyreinden itibaren, ekonomide toparlanmann balandna dikkat çeken Mehmet imek,
IMF’nin son raporuna göre, 2009 ylnn
son çeyreinde G-20 ülkeleri arasnda
büyüyecek 8 ülkeden birisinin Türkiye
olacan kaydetti.

Sanayide beklenmedik yükseli
Sanayi Üretim Endeksi, bir yl öncekine göre yüzde 6,5 artnca ‘kriz bitti’ yorumlar yapld.

A

ylk Sanayi Üretim Endeksi,
2009 yl ekim aynda 2008 yl
ekim ayna göre yüzde 6,5, bir
önceki aya göre ise yüzde 13,7 artt.
Bu durum krizden çkn balad
eklinde yorumland. Sanayinin alt sektörleri incelendiinde, 2009 yl ekim
aynda, bir önceki yln ayn ayna göre
Madencilik ve Taocakçl sektörü
endeksi yüzde 5,2 artarak 139,1’den
146,3’e; malat Sanayi sektörü endeksi
yüzde 6,6 artarak 109,5’den 116,7’ye;
Elektrik, Gaz ve Su sektörü endeksi ise
yüzde 6,4 artarak 111,1’den 118,1’e
yükseldi.
Ana Sanayi Gruplar Snamas’na
göre, 2009 yl ekim aynda bir önceki
yln ayn ayna göre en yüksek art
yüzde 11,0 ile Ara Mal malatnda
görüldü. Ana Sanayi Gruplar
Snamas’na göre dier gruplar
incelendiinde, Dayanksz Tüketim
Mal malatnn yüzde 8,1, Dayankl
Tüketim Mal malatnn yüzde 7,0,
Enerjinin yüzde 1,9 orannda artt,
Sermaye Mal malatnn ise yüzde 3,0
orannda dütüü tespit edildi.
malat Sanayi Alt Gruplar
incelendiinde ise en yüksek art
oran Tbb Hassas ve Optik Aletler
ile, Saat malatnda gerçekleti. Söz
konuu art oran yüzde 38,3 oldu.
Bunu, yüzde 19,1’lik art ile Aaç ve
Aaç Mantar Ürünleri malat (mobilya hariç) takip etmektedir. Bununla
birlikte, en yüksek düü ise yüzde
31,5 ile Büro Makineleri ve Bilgisayar
malatnda kaydedildi.
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Yeni OSB’ler 80 bin kiiye i imkan salayacak
Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün, tamamlanan OSB projeleri için 2009 yl yatlaryla toplam 1 milyar 650 milyon lira tutarnda
devlet kredisi kullandrldn belirterek, projelerin tamamlanmasyla yaklak 80 bin kiiye istihdam salanacan kaydetti.
için 2009 yl yatlaryla toplam 1 milyar
Teknoloji gelitirme
650 milyon lira tutarnda devlet kredisi
bölgeleri artt

S

anayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün, Bakanlnn 2010 yl bütçesinin görüüldüü Plan ve Bütçe
Komisyonu’nda sunu konumas yapt. Planl sanayileme hamlesinde teknoparklarn yan sra Organize Sanayi
Bölgeleri (OSB) ile Küçük Sanatlar ve

Sanayi Bölgeleri ve Siteleri’nin (KSS)
de önemli bir yeri olduunu kaydeden
Ergün, 50 adedi son 7 ylda olmak üzere
toplam 120 adet Organize Sanayi Bölgesi projesinin altyap inaat tamamlanarak, sanayicilerin hizmetine sunulduunu bildirdi. Tamamlanan OSB projeleri

kullandrldn belirten Ergün, bu projelerin tamamlanmasyla yaklak 800
bin kiiye istihdam salandn kaydetti. 2009 ylnda 13 OSB ile 7 KSS
projesinin tamamlanmasnn planlandna deinen Ergün, “Ancak bu hedef
alarak bu yln sonunda 16 OSB ve 8
KSS’nin tamamlanmasn öngörmekteyiz. Bu projeler tamamlandnda
yaklak 80 bin kiiye daha i imkan
salanacaktr” dedi.
Bakan Ergün, 2010 yl yatrm program teklierinde ise OSB projelerine
133 milyon 299 bin lira, KSS projelerine ise 51 milyon 561 bin lira ödenek
tahsisi öngördüklerine iaret ederek,
“Bu ödenein kullanmnda da kriterimiz; kaynaklarn israf edilmeden etkin
kullanmn salamak ve sonuç odakl
olmak, yani bitirilmesi ve hzla üretime
geçilebilmesi mümkün olan yatrmlara
öncelik vermek olacaktr” diye konutu.

Türkiye’de 2002 ylnda 2 olan teknoloji gelitirme bölgesi saysnn 37’ye
ulatna dikkat çeken Bakan Ergün,
bunlardan 26’snn bu yl sonu itibariyle
faaliyete geçeceini dile getirdi. Bakan
Ergün, ksaca ‘3D’ olarak ifade ettikleri
deiim, dönüüm ve destek kavramlar
temelinde kurgulanan strateji belgesi ve
eylem plan kapsamnda 7 öncelik belirlediklerinin altn çizerek, “Bunlar kredi
ve nansman artlarnn iyiletirilmesi,
vergi, istihdam ve dier yükümlülüklerin azaltlmas, eitim ve danmanlk
hizmetlerinin gelitirilmesi, yenilikçilik
ve giriimciliin gelitirilmesi, altyap,
kümelenme ve ortaklk faaliyetlerinin
desteklenmesi, hukuki altyapnn güçlendirilmesi, örgütlenme yaplarnn
gözden geçirilmesi, Avrupa Birlii programlarndan ve kaynaklarndan esnaf ve
sanatkarlarn faydalanmasnn salanmasdr” eklinde konutu.

Sonradan asma ve çat kata izin yok
Bayndrlk ve skan Bakan Mustafa Demir kaçak yaplamay önlemek için 2012’den sonra asma kat ve çat
kat gibi eklemelere sonradan izin verilmeyeceini söyledi.

M

üstakil Sanayici ve adamlar Dernei (MÜSAD) Hatay
ubesi tarafndan skenderun
Belediye Kültür Saray’nda düzenlenen toplantda konuan Bayndrlk ve
skan Bakan Mustafa Demir, kaçak
yaplamaya yeni bir düzenleme getireceklerini açklayarak, proje d olarak
sonradan yaplan ‘asma kat’ ve ‘çat
kat’ gibi eklemelere izin verilmeyeceini söyledi. Bakan Demir, özel yap-sat
müteahhitliini kayt altna alacaklarn,
1 Ocak 2012’de yürürlüe girecek kanunla, bakanlktan belge almayan hiçbir vatandan, özel yap alannda inaat
ruhsat alamayacan’ bildirdi.

Sertikasz usta çalamayacak
Kaçak yapyla ilgili yeni bir düzenleme yapmak istediklerini açklayan Bakan
Demir “Proje d olarak sonradan yaplan ‘asma kat’ ve ‘çat kat’ gibi eklemeler yaplmayacak. Buna izin veren belediyelere ise müeyyide uygulanacak. 30
daireye ruhsat verildiyse, 30’u yaplacak.
Bunun üstüne 10 tane kaçak kondurma
dönemi bitti” diye konutu. Bakan Demir,
2012’in banda yürürlüe girecek düzenleme ile vergi borcu olan, yapt projede
eksiklikleri bulunan müteahhitlerin yeni
bir yap için ruhsat alamayacan, izin
veren belediyelere müeyyide uygulanacan açklad. Demir bununla birlikte
sertikas olmayan ustalarn, inaatlarda
çaltrlamayacann da altn çizdi.

Bilim ampiyonu liselilere motivasyon
TÜBTAK Bilim Olimpiyatlar’nda çeitli dallarda derece alan bakentli
örenciler yerel yöneticiler tarafndan kutland.

T

ÜBTAK tarafndan düzenlenen Bilim Olimpiyatlar’nda çok sayda liseli örenci bilimsel performanslaryla
dereceye girdi. Örencilerin bu baars
yerel yöneticiler ve sanayiciler tarafndan da
göz ard edilmedi. Ankara Atatürk Anadolu
Lisesi, Özel Pnar Okullar Fen Lisesi ve Samanyolu Fen Lisesi örencilerine Yenimahalle Kaymakam Kenan Çiftçi, Yenimahalle Belediye Bakan Fethi Yaar, Ostim
Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn ve
OSB Müdürü Adem Arc tarafndan çeitli
hediyeler verildi.
Yenimahalle Kaymakam Çiftçi gençlere bilim yapmann nihai amacnn toplumun
ve insanln mutluluu olduunu söyledi.
Çiftçi, “Yaptnz i ne olursa olsun, o ii en
iyi yapan kii olun” dedi. Belediye Bakan

Yaar, örencileri tebrik ederken, dersleri
snf geçmek için deil, örenmek için okumalarn tavsiye ederken, “Göreve balayal
8 ay oldu. Bu süre içinde belediyemize 8200
kii i bavurusu yapt. Bu gençlerin yüzde
65’ten fazlas üniversite mezunu olduun
görüyoruz” dedi. Ostim yönetim Kurulu
Bakan Aydn ise sanayiciler olarak baarl gençlerin yannda olduklarn, yeni kir
ve bulular desteklediklerini söyledi. Aydn, “Örencilere de sanayicilere de güveniyorum. Batl ülkelerin yaptklarn biz de
yaparz. Onlardan eksiimiz yok fazlamz
var. Milli ve manevi deerlerimize bal kalarak baty geçebiliriz. u anda sanayicimiz
dünyann her yanna satabilecek ürünler üretiyor” dedi.
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hracat ampiyonu iller tepetaklak
Ekonomik kriz, Türkiye’nin toplam ihracatnn yüzde 87’sini gerçekletiren, ihracat
ampiyonu illeri de vurdu. 2008 yl Ocak-Ekim döneminde ihracat 1 milyar dolarn
üzerinde olan 10 ilin ihracat, 2009’un ayn döneminde ortalama yüzde 29,3 azald.

Takur tukur
deil,
tkr tkr!

Ülkemizde yoksulluun bir yaam tarz olmaktan
çkmas için; bu yaam tarz üzerinden rantç
ve ykc ebekeler kurulmamas için sanayiciden,
üreticiden, üretimden, istihdamdan, ilimden, irfandan, mesleki eitimden yana kafa yorulmaldr.

Y

oksullarla Dayanma Haftas kapsamnda OSTM OSB’de düzenlenen seminerin
konumacs Ostim’den balayarak kamu ve
özel kesimde KÜMELENME projesinin bir nevi
öncüsü olan ve bu kavram üzerine gönüllü misyon üstlenen Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ziya Güvenç’ti. Güvenç, yoksulluu bitirmenin,
bölgesel kalknma ve ekonomik bamszln ancak
kümelenme ile salanaca görüünde.
“Kümelenme nedir” sorusuna u yant veriyor:
“Kümeleme, bölgesel kalknma için, refah düzeyini
yükseltmek için, yüksek teknolojiye ulamak için,
ksacas gelecekte de var olabilmek için bir kalknma modelidir, bir araçtr.”
Deerli hocamz, ‘kümelenme’ ile ‘yoksulluk’ arasndaki balanty da u dizelerle ifade ediyordu:

“Fakirlik ve yoksulluk asla kader deildir
Bir yaam tarzdr ve bizlerin tercihidir
Yoksul ülkelerin umudu, kümelemededir
Kümelemeyi beceremeyenler, yoksullukta kümeleir.”
Prof. Güvenç’e göre, ‘yoksullukta kümelemek’
istemiyorsak, krizlerde firmalarmzn ayakta kalmasn istiyorsak; ad baka da olsa sektörlerin ve
yerel aktörlerin “güç birlii”, “birlikte rekabet” gibi
kavramlar örenmesi; hayata geçirmesi gerekiyor.
Kümeleme kavramna (artk) hükümet, devlet,
bakanlklar ve bal kurulular sahip çkyor. Ortak
bir tanm, ortak bir tevik sistemi için yava da
olsa bir çabann içindeler. KÜMELEME sürecinde
rol almas gereken aktörler unlar:
irketler (OSB’ler)
Eitim kurumlar (Üniversiteler, YÖK)
Finans kurumlar (DPT, KOSGEB vb)
letme servisi kurumlar
Odalar, birlikler
Yerel Yönetimler, Milletvekilleri
lgili Bakanlk

E

konomik kriz, Türkiye’nin
toplam ihracatnn yüzde
87’sini gerçekletiren, ihracat
ampiyonu illeri vurdu. Sanayinin
kalbi olan Kocaeli’nin ihracat yüzde 51.6 azalrken, Türkiye’nin ihracatnn yüzde 54.6’sn gerçekletiren stanbul’un ihracat yüzde 28.7
orannda geriledi. 2009 yl OcakEkim döneminde Türkiye’nin ihracat ampiyonu 10 ilin ihracat geçen
yln ayn dönemine göre ortalama
yüzde 29.3 orannda azald.
Türkiye statistik Kurumu (TÜK)
verilerinden yaplan hesaplamaya
göre, 2008 yl Ekim ay itibariyle
1 milyar TL’nin üzerinde ihracat
yapan 10 ilin ihracat, 2009 ylnn
10 aylk döneminde ortalama yüzde 29.3 orannda geriledi. Söz konusu dönemde Türkiye’nin toplam
ihracat geçen yln ayn dönemine
göre yüzde 29.6 orannda azalarak
83 milyar 214 milyon dolara geriledi. hracat ampiyonu illerin toplam
ihracat içindeki pay geçen yln 10
aylk döneminde yüzde 90 iken,
2009 ylnn e döneminde bu oran
yüzde 87’ye dütü. Kriz nedeniyle sanayinin kalbi olan Kocaeli’nin
ihracat geçen yla göre yüzde 51.6
azald. Geçen yl 10 aylk dönemde
7 milyar 669 milyon dolarlk ihracat
yapan Kocaeli’nin ihracat, 2009 ylnn ayn döneminde 3 milyar 712.9
milyon dolara geriledi.

Bursa’da ihracat kayb
yüzde 26.9 oldu
Türkiye’nin en büyük ihracatç illerinden biri olan Bursa’da yaanan
ihracat kayb söz konusu dönemde
yüzde 26.9’u buldu. Geçen yl 10
aylk dönemde 9 milyar 949.4 milyon dolarlk ihracat yapan Bursa, bu
yl ayn döneminde 7 milyar 273.5
milyon dolarlk ihracat gerçekle-

tirdi. Türkiye’nin 4’üncü büyük ihracatç ili olan zmir’in ihracat 10
aylk dönemde yüzde 26.6 orannda
gerileyerek, 6 milyar 814 milyon
dolar düzeyinden, 5 milyar 2 milyon
dolara geriledi. hracat ampiyonu
illerden Ankara, 10 ayda yüzde 14
orannda ihracat kayb yaad.

Sakarya’nn ihracat
yüzde 45.8 geriledi
Yln 10 aylk döneminde Gaziantep yüzde 10.4’lük ihracat kaybyla 2 milyar 696 milyon dolardan 2
milyar 417 milyon dolara gerilerken,
kriz nedeniyle fabrikalarn kapand
ve intiharlarn yaand Denizli’de
ise yüzde 34.2’lik kaypla 1 milyar
925 milyon dolardan 1 milyar 226
milyon dolara indi. 2009 yl OcakEkim döneminde Sakarya’nn ihracatnn geçen yln ayn döneminde

Türkiye’nin toplam ihracatnn yüzde 54.6’sn gerçekletiren
stanbul’un ihracat, 2009’un 10
aylk döneminde geçen yln ayn
dönemine göre yüzde 28.7 azald.
stanbul, geçen yl Ocak-Ekim döneminde 63 milyar 814.2 milyon dolar
ihracat yaparken, bu yl ayn döneminde 45 milyar 471 milyon dolar
ihracat gerçekletirdi. Krizle birlikte
stanbul’un toplam içindeki paynda çok büyük bir deiim olmad.
stanbul, geçen yl toplam ihracatn
yüzde 55.5’ini gerçekletirirken, bu
yl bu oran yüzde 55.4 oldu.

IMF uzmanlar çevre sorunlar yoluna girmi bir küresel ekonominin makroekonomik istikrar tevik edip
yoksulluu azaltabileceini savunarak, devletlere, ‘karbonu fiyatlandr, bütçeni kapat’ mesaj verdiler.
(fakat dier finansal piyasalarla
birlikte dikkatli düzenleme ve
denetleme gerektirecektir. “klim
deiikliine etkin bir karlk
gelitirirken krizden nasl çklaca” konusuna deinilen raporda, öyle denildi: “Daha kuvvetli
bir emisyon fiyatlamas, krizin
zarar verdii mali pozisyonlarn
onarmnda temel ve verimli bir
katk yapabilir”

* * *

Umalm ki 2010 yl sistemin, kurum ve kiilerin
“tkr tkr” çalt bir yl olsun.

stanbul’da gerileme
yüzde 28.4

IMF’den devletlere karbon açlm

Bu aktörlerin KÜMELEME projelerinde daha
etkin rol almas temenni ediliyor, umuluyor, bekleniyor… Çünkü bu bir bölgesel kalknma çabas;
bu çabalar hiçbir yerel yöneticinin, oda ve birlik
erkinin, ilgili bakanlklarn, milletvekillerinin görmezden gelme lüksü olmamal...
Orta Anadolu hracatçlar Birlii Makine Tantm
Grubu’nun Türk makine sektörü için balatt ve
ünlü iadamlarmzn da rol ald reklam kampanyas “TIKIR TIKIR” balad. Kampanya nedeniyle
düzenlenen basn toplantsnda Tantm Grubu
Bakan Adnan Dalgakran, “Türk makineleri tkr
tkr çalyor. Ancak sadece makinelerin tkr tkr
çalmas yetmez. Ülkede sistemin de tkr tkr çalmas gerekir; takur tukur deil” diyerek gönderme yapyordu…

göre yüzde 45.8’lik bir kaypla 1
milyar 449.4 milyon dolara geriledi.

U

luslararas Para Fonu
uzmanlar
tarafndan
Kopenhag’da balayan iklim zirvesi öncesinde hazrlanan
“klim Politikalar ve Toparlanma” balkl raporda, sürdürülebilir bir toparlanma ile etkin
iklim politikalarnn hedeflerini
bir araya getirmenin hem zorluk
hem de frsatlar sunduu vurguland. Raporda, “Sürdürülebilir
bir toparlanma ile etkin iklim

politikas oluturmann her ikisine de katk yapacak potansiyel
‘kazan-kazan’ harcama önlemleri
var” denildi.
Raporda u görülere yer verildi: “Daha dirençli bir iklim
ortam, makroekonomik istikrar
tevik edip yoksulluu azaltabilir; ve temelde karbonu azaltmaya yönelik bir fiyatlama, birçok
ülkedeki güçlü mali pozisyon gereksinimine katkda bulunabilir

Yeil tevik istihdam…
Bu gibi yatlamalar baarmak,
üreticilerin özellikle de bedelsiz
emisyon izinleriyle ödüllendirilmesi gibi ar tazminlerine yönelik siyasi basklara dayanmay
gerektirir. Karbon yatlamas
önemliyken ‘yeil’ tevik önlemleri de sürdürülebilir toplam talep
ve ksa vadeli istihdam artnda
olumlu role sahiptir.
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‘Baka bir dünya’ ütopya deil
Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birlii (TMMOB) Sanayi Kongresi’nde konuan Koramaz, “Kamu yarar ve
refahna yönelik son derece ivedi bir gereksinim olan, ulusal sanayi stratejisi ve kalknma politikalardr” dedi.
l konumalarnn MMO Bakan Emin
Koramaz ve TMMOB Yönetim Kurulu
Bakan Mehmet Soanc tarafndan
yapld kongreye katlm youndu.

Koramaz:
Önemli olan kamu yarar
MMO Bakan Emin Koramaz, iki ylda bir düzenlenen Sanayi
Kongresi’nin çalma dönemlerinin
merkezi bir etkinlii olduuna iaret
ederek bu kapsamda 19 ilde 12 merkezi
etkinlik gerçekletirdiklerini ifade etti.
Tüm bu etkinliklerdeki temel amacn
bütün bölgeleri ve sektörleriyle birlikte
ülkemizin sanayilemesi, kalknmas,
demokratiklemesi; insanlarn mutlu,
bilimsel teknik gerekler ve standartlara
uygun, çada bir yaam sürmesi olduunun altn çizen Koramaz, “Kamu
yarar ve refahna yönelik son derece

T

MMOB adna Makine Mühendisleri Odas (MMO) tarafndan 1963’ten beri düzenlenen
TMMOB Sanayi Kongrelerinin on
yedincisi, “Dünya Ekonomik Krizi ve
Türkiye Sanayinin Yeniden Yaplanmas” bal altnda,11-12 Aralk 2009
tarihlerinde Ankara’da Milli Kütüphane
Konferans Salonu’nda gerçekletirildi.
MMO tarafndan kongreye sunulan
“Türkiye Sanayinde Öncelikli Sektörler ve Bölgesel Kalknma Yaklam”
ve “ Türkiye’de Kalknma ve stihdam

Odakl Sanayileme için Planlama Önerileri” adl alan aratrmalar hükümetin
uygulad politikalarn ciddi birer alternati olma niteliinde.
Çok sayda oturumun yapld konre boyunca, “Küresel Krizde Yeni güç
Dengeleri”nden “Kriz sonras Ortamda
Uluslararas bölümü”ne kadar bir çok
balk masaya yatrld ve derinlemesine tartld Kongreye Hayri Kozanolu, aya Üür, Bilsay Kuruç, Aziz
Konukman ve zzettin Önder gibi çok
sayda deerli bilim insan katld. Açivedi bir gereksinim olan, ulusal sanayi stratejisi ve kalknma politikalardr”
dedi.
Koramaz, ekonomik krizin 300 yllk bir modelin ias anlamna geldiini,
kapitalizmin ve neoliberal politikalarn
daha kökten bir ekilde sorgulanmaya baladn belirtti, “Bu koullarda
‘baka bir dünya’ oluturma düüncesi,
ütopya olmaktan çkp, kitlelerin zihnine yerlemeye balad” diye konutu.
24 Ocak Kararlar ve 1980 askeri darbesinin ardndan sorunlarn hzla arttna dikkat çeken Koramaz, Türkiye
sanayisinin eitsiz koullarda rekabete
açlarak öz kaynaklardan çok ithal kaynaklarn girdi olarak kullanld, fason
üretim ve taeronlamann egemen klnd, kaynak tahsisinin sadece iç ve
d piyasalara ve borçlanmaya havale
edildii bir sanayi modeline geçildiini ifade etti.
Bu politikada sanayi stratejisi unsurlarnn bulunmadna deinen Koramaz, açklamasnda unlar kaydetti:
“Belirli bir refah seviyesinin tutturulmas, sektörel önceliklerin baaryla
gerçekletirilmesi, bölgesel dengesizliklerin giderilmesi, isizlik sorununun
çözülmesi gibi temel parametreler, bu
sanayi politikas ve topluma yutturulmaya çallan yaldzl ‘strateji’ yaklamlarnn tamamen dnda braklmtr. Nitekim bugün sanayi sektörü,
hizmet ve tarmdan sonra gelmekte ve
yllardr sanayi istihdam yüzde 20’yi
ancak bulmaktadr.”

Konukman:
Kalknma stratejisi yok
Kongrede, Rahmi Akn Türeli ile birlikte, “Kriz Sonras Ortamda Uluslararas  Bölümü ve Türkiye Sanayi”
balkl bir sunu yapan Prof. Dr. Aziz

Konukman, “Türkiye’nin kalknmasn
sanayileme perspekti ve bu çerçevede uygulanacak teknoloji politikalar
temelinde ele alan bir kalknma stratejisi bulunmamaktadr.
Bu tür bir strateji yokluunda, d
dünyayla bütünleme büyük ölçüde
piyasa mekanizmasna braklmtr.
Kamunun ülkenin sanayilemesinin
hzlandrlmas ve teknolojik dönüümünün salanmasndaki rolü çok snrl

gözükmektedir” tespitinde bulundu.
Konukman, yaplmas gerekenleri
ise öyle sralad: “Bu çerçevede, kapsaml bir kalknma stratejisinin oluturulmas, ülke kaynaklarnn bu amaç
dorultusunda kullanlmas ve izlenecek politikalarn bir kalknma stratejisinin alt bileenleri olarak görülmesi
büyük önem tamaktadr. Bu da etkin
bir planlama anlay çerçevesinde,
Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat
yapsnn ithal ara girdilere olan yüksek
oranl bamlln azaltacak ve böylece d kaynaklara baml olan büyüme
yapsnn krlarak, yurtiçi kaynaklarn
artrlmas ve gelitirilmesine dayal bir
büyüme yapsna geçilmesini salayacak politikalarn uygulanmas ile mümkün olacaktr.”

‘Sanayi istihdam
yaratmal’ denildi
Yavuz Bayülken ve Cahit Kütükolu tarafndan hazrlanan “Türkiye Sanayinde Öncelikli Sektörler ve Bölgesel
Kalknma Yaklam” ve “Türkiye’de
Kalknma ve stihdam Odakl Sanayileme için Planlama Önerileri” adl
alan aratrmalarnda sunulan baz çözüm önerileri ise öyle:
Ekonomi içinde sanayi sektörünün
yüksek katma deer yaratan ve istihdam
odakl bir yaplanmaya yönlendirilmesi
temelinde d ticaret, maliye, para ve
istihdam politikalarnn yeniden düzenlenmesi benimsenip gerekli tedbirler
alnmaldr. Sürdürülebilir bir büyüme
salayacak biçimde d borçlarn azaltld ve d açn minimize edildii
rasyonel bir d ticaret politikas uygulanmaldr. hracatn artrlmasnda
üretim esas alnarak ithalat azaltacak
biçimde yeni yatrmlar yaplmaldr.
Mali politikalar çerçevesinde, kayt
d ekonomik faaliyetleri reel ekonomiye kaydracak, üretken yatrmlara
öncelik verecek kapsaml bir vergi reformu uygulanmaldr. Enerji, hammadde vs gibi temel girdilerde vergilerin
azaltlmas, yatrm ve ara mallar grubunda üretimi artracak vergi indirimi
ve teviklerin harekete geçirilmesi salanmal, vergi yükünün tüm toplumsal
kesimler üzerinde adil datmn mümkün klacak düzenlemeler yaplmaldr.
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TEPAV: “Bütçe hedefi bu yl da tutmaz”

TEPAV, Hükümetin bütçe aç hedeni geçen yl olduu gibi bu yl da tutturamayacan açklad. TEPAV geçen
yl da bütçe açn hedeenen rakamn çok üzerinde çkacan öngörmü ve bu öngörüsü doru çkmt.

T

ürkiye Ekonomi Politikalar
Aratrma Vakf (TEPAV) stikrar Enstitüsü tarafndan hazrlanan Mali zleme Raporu-2009 Yl
Temmuz-Austos-Eylül Aylar Bütçe
Sonuçlar açkland. Rapor’da bütçe
sonuçlarnn yan sra “Orta Vadeli
Program ve Mali Plann Satr Aralar”
ile “2010 Mali Yl Bütçesi ve Makro
Çerçeve Üzerine Baz Deerlendirmeler” balkl bölümlere de yer verildi.

Hedef tutmaz…
2010 yl merkezi yönetim bütçesinin 2009 yl bütçesinin bir anlamda
gölgesi altnda hazrlandna dikkat

çekilen Rapor’da “2009 ylnda programlanann çok üzerinde bir bütçe
aç ve hedeenenden farkl olarak
program tanml faiz d açk verilecek olmas, 2010 yl bütçe hedeerinin tekrar mali disipline vurgu yapan
bir çerçeve içinde hazrlanmasna yol
açmtr” denildi.
Raporda 2010 merkezi yönetim
bütçe tasarsnn, 286,9 milyar YTL
bütçe ödenei, 236,8 milyar YTL bütçe gelir tahmini ve 50,1 milyar YTL
bütçe aç hede ile parlamentoya sunulduu hatrlatlarak u ifadelere yer
verildi: “Bütçe dengesi, risk deerlendirmesi bal altnda 2010 yl makro
hedeeri ile TEPAV modeli çerçeve-

acortu@hotmail.com



irketimizin yakkl olup olmadn
fotorafn çekerek, salkl olup
olmadn röntgenini ve tomografisini çekerek, geliim özelliklerini ve
gelebilecei noktay da gen haritasn
çkararak buluruz.
Bilanço gelir tablosu gibi görünüü yanstan, mali analiz teknikleri
gibi salk durumunu gösteren, sektör
analizi ve irket deerleme gibi ana
snrlar ve gelinebilecek noktalar tespit
eden çalmalarla irketimizin durumunu
örenebiliriz.
Özellikle kriz dönemleri iletmeler
açsndan çevre artlarnn çok da iyi
olmad, salk durumunun bozulmaya
eilimli olduu dönemlerdir. Toplumsal
zaaflarmzdan biri hasta olmadan doktora gitmemek olunca, hastalk bazen
düzelmek için frsat oluyor. irketlerimiz için de kriz dönemleri doktor ve
tedavi ihtiyac hissettirmesi açsndan
frsat olarak deerlendirilebilir.
irketler kriz döneminde ve kriz
sonras nekahet döneminde ortak
semptomlar gösterirler. letme sahipleri
bu semptomlar (göstergeleri) bilirse
salkl karar verebilirler. Yoksa yaplan
sadece semptomatik tedavidir (semptomatik tedavi hastaln temel etkenini
deil, hastann ikayetlerini gidermeye
yönelik tedavidir).
Türkiye 2001 ylnda ciddi bir kriz
yaamt. 2001 yl sonras analiz
edildiinde, kriz sonras dönemler

sinde özellikle harcama tavanlarnn
almayaca varsaymna dayanan
iyimser senaryo kabulünde hesaplandnda, 2010 yl bütçe aç 63,4 milyar
TL düzeyinde çkmaktadr. Harcama
riskini dikkate alan orta senaryoda bütçe
aç yaklak 70 milyar TL düzeyinde
öngörülmektedir”,
2010 ylnda merkezi yönetim ödenekleri bir önceki yl gerçekleme tahminine
göre % 7,6, faiz d ödenekler % 9, bütçe
gelirleri % 16,1, genel bütçe vergi gelirleri ise % 18,2 orannda arttrlmtr. 2010
ylnda büyüme ve enasyon oranlarndaki art sonucu nominal büyüme oran
% 9’dur. Harcama ve gelirler hedeerindeki art oranlarna bu çerçevede baktmzda; harcamalar için öngörülen art
oranlar nominal art oran ile uyumlu
görülürken, gelirler ise hedeenen enasyon ve büyüme orannn oldukça üzerinde
çkmaktadr.”

Sk maliye politikas geliyor
Parlamentoya sunulan 2010 mali yl
merkezi yönetim bütçe ödenek büyüklüü bir önceki yl gerçekleme tahminine
göre % 7,6 orannda artrlarak 286,9
milyar TL olarak belirlendii hatrlatlan çalmaya öyle devam edildi: “2009
ylnda gerçekleme tahminine göre faiz
d harcamalardaki art % 20,1 orannda
iken 2010 ylnda bu orann % 9’lar düzeyine çekilmesi, harcama yönlü sk maliye politikas uygulanacan bize göster-

Krizler letmeleri
Nasl Etkiliyor?

Abdullah ÇÖRTÜ

için genelleme yaplarak, ipuçlar elde
edilebilecektir. 2001 yl sonras sadece
kriz sonras olmas açsndan deil,
tek parti iktidarnn getirdii istikrarl yapnn piyasalara hakim olmas
açsndan da önemlidir. Bu düünceyle
Merkez Bankas’nn yedi bini akn
irketin mali bilgilerini konsolide eden
çalmasndan klinik bulgular elde ettim.
letmelerin salk durumunun takip
edilecei dört nokta, ayn zamanda
iletmemizin dört ana salk göstergesidir. Bu dört nokta ekseninde kriz
sonras baz dikkat çeken baz deiiklikler aadaki gibidir.
1. letme sermayesi ve likidite: Kriz
dönemlerinde iletme sermayesi azalyor. Kriz döneminden sonra eskisinden daha çok artyor. Ancak stoklar
kesinlikle eski seviyesine çkmyor.
Kriz dönemlerinden sonra alacaklarda
bir miktar art olmas da iletmelerin

ortak eilimi olarak dikkat çekiyor.
Kriz döneminde ksa vadeli borçlara
yüklendii için letme sermeyesi eriyen
irketlerin, kriz sonrasnda ksa vadeli
borçlarnda ciddi bir azalma görülüyor.
irketler kriz sonrasnda banka kredilerini azaltp, piyasaya borçlanyorlar.
2. Finansal yap: Kriz dönemleri öz
kaynaklarn eridii dönemlerdir. 2001
ylnda toplam varlklarnn %70’ini
borçla karlayan iletmelerimiz için bu
oran sonraki yllarda %50’nin altna
dümütür. irketler kriz dönemlerinde
daha fazla banka kredisi kullanmlardr.
2001 ylndan sonra Türkiye’deki iletmelerin banka kredisi kullanm oranlar
dikkat çekici bir ekilde dümütür.
Faizlerin dümesine, bankalarn elinde
fon olmasna ramen irketlerimizin
oransal olarak daha az banka kredisi
kullanmalar incelenmeye deer bir
durum. Dier deyile artlar uygun

mektedir. 2009 ylnda bütçede harcama
kalemleri öne çkmak üzere belirgin bir
harcama genilemesi gerçekleirken,
2010 ylnda harcamalardaki art özellikle
yatrm ve mal hizmet alm olmak üzere
snrlandrlmaktadr. Bu durumun ne düzeyde sürdürülebilecei 2010 ylnda bütçe
açsndan önemli bir konudur“ TEPAV’n
iyimser senaryosunda bütçe giderleri 287.4
milyar TL olarak öngörüldü.

Bütçe kaygan zeminde…
TEPAV Raporu’nun sonuç deerlendirmesinde, 2010 mali yl bütçesinin, gelirler çok hzl oranda artarken, faiz d giderlerin oldukça makul
oranlarda tutulduu bir yap tadna
dikkat çekilerek öyle denildi: “Vergi
gelirlerindeki hedeerin, hem ekonomik yapdaki gelimeler hem de vergi
esnekliinde kendisini gösterdii gibi
çok iddial öngörülmesi nedenleriyle
reel olarak beklentilerin altnda kalma riski bulunmaktadr. Yine faiz d
harcamalarn hedeenen düzeyde tutulmasnn çok riskli görüldüü bir ortamda, bütçenin 2010 ylnda oldukça
kaygan bir zeminde yol alacan düünmekteyiz”

olmasna ramen banka kaynaklar da
kullanlarak finansal kaldraç oluturmak
konusunda irketlerimiz kriz sonras
çekimser kalmlar.
3. Varlklarn paraya dönüme hz:
Bir iletme için stoklarn ve alacaklarn
devir hz son derece önemlidir. 2001
ylndan bugüne kadar sat ve iletme
sermayesi kalemlerinin eilimine baktmzda stok ve alacaklarn satlardan
daha fazla artt görülmektedir. Mesela
2001 ylnda ortalama 30 gün vadeyle
mal satan iletmelerin sat vadeleri
her geçen yl artarak 2008 ylnda 71
güne çkmtr. Yani güven ortamnda
irketler daha fazla iletme sermayesi
tutmular, ama iletme sermayesindeki
art satlarda beklenen art getirmemitir.
4. Karllk: irketlerin satlar kriz
dönemlerinde dümemektedir. Satlar
krize kar duyarl olmamakla birlikte
kar rakamlar annda düü göstermektedir. Krizden sonra ikinci ylda
irketler toparlanarak önceki sat ve
kar rakamlarn üzerine çkmlardr.
Kriz dönemleri iletmelerimize finansman gideri ve kur fark giderlerinden
dolay ciddi zarar vermektedir.
Krizlere dayanabilen irketlerimiz
krizi atlattktan sonra önceki dönemlere
göre daha da büyük bir güçle ve salkl bir ekilde gelecee komaktadr.
Salkl günler dilerim.
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Makina sektörü desteklenmeli

stanbul Ticaret Odas (TO) Bakan Murat Yalçnta, kii ba gelirde 7-8 bin dolarda taklmamak
için makine sektöründe üretim ve ürün teknolojisine sahip olunmas gerektiini belirterek, bunun için de makine ve teçhizat sektörünün devlet tarafndan desteklenmesi gerektiini kaydetti.
Türkiye de bu eii amak zorunda”
dedi.
leri teknoloji üreten ülkelerin
en çok Ar-Ge aratrmas yapt
sektörlerin de, makine ve teçhizat
olduuna dikkat çeken Bakan Yalçnta, “Üretim teknolojisine sahip
olmay ortaya koyan en önemli sektör makine. Bakasndan makine
ithal ederek üretim yapyorsanz,
maalesef sanayilemi ve gelimi
ülke olamazsnz. Onun için makine ve teçhizat, elektronik sektörü ve
dier sektörlerde Ar-Ge aratrmalarn desteklemeyiz. Devlet destei büyük, çok büyük önem tayor”
dedi.

Bu tablo böyle devam etmez
Yalçnta, Türkiye’de sanayi
üretiminin ancak yüzde 27’sinin
orta yüksek ve yüksek teknoloji-

li sektörlerde gerçekletiini dile
getirerek, “Son 20 yl içinde, küresel ölçekte yüksek teknolojili
sektörlerin katma deeri ylda ortalama yüzde 10 artt. Orta yüksek
teknolojili sektörlerin katma deeri ise ortalama yüzde 5 büyüdü.
Türkiye ise bu dönemde düük ve
orta düük teknolojili sektörlerde
younlat. Bu alanda katma deer
de sadece yüzde 2’ler seviyesinde
büyüme gösterdi. Bu tablonun böyle devam etmeyecei açk. Bizim
zorlu küresel rekabet ortamnda tek
bir çk yolumuz var. O da belirli
sektörlerde “teknoloji ve mükemmeliyet merkezi’ haline gelmek.
Bata makine, elektrik-elektronik,
bilgi-iletiim araçlar gibi sektörler
olmak üzere, kendi üretim ve ürün
teknolojisine sahip olmamz gereklidir” diye konutu.
Türkiye’nin önümüzdeki 10
yl içinde ileri teknoloji üreten bir
ülke olmas gerektiinin altn çizen Yalçnta, “Sanayilemi ülke
olmadan gelimi ülke olmak mümkün deildir. Türkiye kendi üretim
ve ürün teknolojisine sahip olarak
orta yüksek ve yüksek teknolojili
sanayilerde yatrm, üretim ve ihracat ile daha hzl ekonomik büyüme
oranlarna ulaabilir” dedi.

TOBB Bakan: En büyük sorun isizlik
TOBB Bakan Rfat Hisarcklolu Türkiye’nin en büyük sorununun isizlik olduunu belirtti.

TOBB Bakan M. Rifat Hisarcklolu, Kocaeli Sanayi Odas öncülüünde Pricewaterhouse Coopers Türkiye
ve CNN Türk ibirlii ile bu yl ikincisi
düzenlenen, Kocaeli bölgesindeki baarl sanayi kurulularn deerlendirmek
amacyla, balatlan ‘’Sanayi Kurulular Sektörel Performans Deerlendirme
Organizasyonu’’ ödül törenine katld.
Burada konuan Hisarcklolu,
konumasnn banda Türkiye’nin en
büyük sorununun isizlik olduuna

dikkat çekerek, “Bu kriz de ölçü olarak
isizlik ne kadar artm, GSMH ne kadar, bunlar önemli olmutur. Ekonomi
ilk 8 ayda yüzde 8,4 küçülmü, isizlik
yüzde 13 olmu. Türkiye’nin en büyük
sorunu isizlik. Ülkede 6 milyon 300
bin isiz var ve her yl da 700 bin genç
de arkadan geliyor. Burada genç ve
kadn giriimcilere büyük rol düüyor.
Genç giriimcilerimizi güçlendirmek
tevik etmek lazm’’ diye konutu.

TSK, özel istihdam bürolarn savundu

Türkiye veren Sendikalar Konfederasyonu (TSK) Yönetim Kurulu Bakan Turul Kutadgobilik, özel istihdam bürolarnn
gerekliliini savunarak, AB’nin geçici istihdam sisteminin Türkiye’de yaygnlamasnn zorunlu olduunu iddia etti.
ürkiye veren Sendikalar uyarlar ve ilgili AB Direkti dik- araclyla geçici istihdam sistemi,
Konfederasyonu (TSK) Yö- kate alnarak ivedilikle yasalatrl- bugün AB’ye üye bütün ülkelerde
netim Kurulu Bakan Turul masn isteyen TSK Genel Bakan çok yaygn biçimde uygulanmakta
Kutadgobilik yapt yazl açkla- Kutadgobilik, Türkiye’de bu sis- olan, köklemi bir sistemdir. Bilmada, küresel krizin olumsuz etki- temin uygulanmasnn AB norm- hassa kriz dönemlerinde AB üyesi
lerinin süratle ortadan kaldrlmas larnn bir gerei ve Türkiye’nin ülkelerde bu sistemin iletilerek
ve yeniden istihdam yaratma süre- çada bir igücü piyasasna sahip istihdam art saland görülcine girilmesi bakmndan geçici is- olmas için zorunlu olduunu ileri mektedir” dedi. Geçici istihdamn,
bireylerin sürekli istihdamna giden
tihdam sisteminin önemli olduunu sürdü.
yolda ilk adm oluturduunu ileri
öne sürerek, kadn ve genç isizlisüren TSK Bakan Kudatgobilik,
ine yönelik olarak alnacak ted- Geçici istihdam ilk adm
özellikle kadnlarn, gençlerin ve ilk
birlerin banda da geçici istihdam
sisteminin geldiini vurgulad.
Hükümetin özel istihdam bürolary- kez i arayanlarn isizlii ile mücaÖzel stihdam Bürolaryla ilgili la ilgili giriimini isabetli bulan Ku- delede bu düzenlemenin büyük rol
düzenlemenin Cumhurbakannn tadgobilik, “Özel istihdam bürolar sahibi olduunu savundu.

T
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stanbul Ticaret Odas (TO)
Bakan Murat Yaçnta, yapt açklamada Türkiye’nin kalknmasnn yolunun ileri teknoloji
ülkesi olmasna bal olduunu ifade ederek, bunu salayacak birinci
sektörün de makina ve teçhizat sektörü olduunu vurgulad.
Büyüme modeli ve ekonomi politikalarnn bu hedefe yönelik hazrlanmas gerektiine iaret eden
Yalçnta, “leri teknoloji üreten
ülke konumuna yükselmek, Türkiye için vazgeçilmez bir hedef
olmaldr. Tamamen bakalarnn
üretim ve ürün teknolojisini alarak
Türkiye’de üretim yapmaya çaltnzda, 7-8 bin dolar kii ba
gelirde taklp kalyorsunuz. Oysa
ileri teknolojisi olan ülkelerin kii
ba gelirleri 10 bin dolarn çok
üzerinde. 1960’lardan beri sanayileen ülke konumundan çkamayan

Etkili
sloganlar

Arzu AKAY

B

u ay ne yazsam acaba”y beynime sorup
cevap alamadm bir anda, internete sormaya karar verdim, bir de baktm ki asl
sorumu unutup reklam sloganlar ve anti reklam
görsellerine taklmm. çlerinden bazlarn
paylamaya deer buldum, özellikle müterisiyle
birebir konuan sloganlar, ite onlar;

Perkins- En dizeli senin kadar sevilmedi.
Volkswagen Jetta- Baz otomobiller sizi ileri
götürür, bazlar yukar da tar.
Atasay Kuyumculuk- “Altn”c hissinizin sizi
götürdüü yer.
Devlet Tiyatrolar- Bu yaz da sen neredeysen,
tiyatron orada.
Ostim’in de yeni bir slogan var; “Gelecee
tandk” (Sn. Kemal ÇEKÜÇ’ün daarcndan,
yeni binamza tanmamzla birlikte).
nternet seyahatimde yolumu kesen bir dier
konu da anti reklam örnekleri oldu.
Bilirsiniz reklamclk alveriin ruh kalitesini belirler. Reklam görselleri itah açar, sizi borçlandrmak ister, bütün bunlarn içinde tereddütsüz, bize
zarar veren ürünler vardr (sigara, alkollü içecek
vesaire).
Baz duyarl reklam atölyeleri, kahramanca
davranp bu zararl ürünlerin anti reklam çalmalarn yapmlar. Sat hacmi yüksek ürünlerin, sonsuza kadar o ajansa reklam vermemesini
göze alarak, Marlboro, Mc Donalds… gibi
ürünlere yönelik anti reklamlar hazrlamlar. çlerinden birkaç ürün tantm reklamlarndan çok
daha baarl olmu. arp kalyorsunuz, fotorafa ilk bakta neye iaret edildiini anlayamyor, birden bulmaca çözer duruma geliyorsunuz
ve bir süre sonra “aaaa çok baarl ama”ya
geliyorsunuz. Ayn sayfada “eski reklamlar”
bal altnda kendimizi uzay çanda hissettiren
tasarmlar da var. Özellikle “piyale” ve “murat
124” reklamlar insana “yok artk” dedirtiyor.
Merak edenler için adres;http://ilef.ankara.edu.tr/reklam.
http://ilef.ankara.edu.tr/reklam.
TEEKKÜR
Tesadüfen tantmz bir organizasyonda
örencilerin geliimi için öncü olup, Ostim’le
ibirlii yapan ve Ankara’daki ilköretim örencilerinin “yüksek performansl yeil bina” kavramn
örenmesini salayan Sevda KOÇ hanmefendiye,
heyecan ve mütevazi tavr için teekkürlerimi
sunuyorum.
ÇOK OKUMALI
Araf’n Ricalleri, Hakan Ylmaz CEB / Cafer
SKENDEROLU, Pegasus Yaynlar
Araf, srt-tepe demektir. Kuran tefsirlerinde kyamet sonras cennet ya da cehenneme gitmesi
henüz hükme balanmam insanlarn bekletildii
yüksekçe yer olarak bilinir. Yazarlar bilinen tefsirlerin dnda ayete bal kalarak farkl bir yöne
iaret ediyorlar.
2010; en azndan rakamlar göze ho geliyor,
kutlu olsun…
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Çalayan’dan yerli üretim vurgusu
Devlet Bakan Zafer Çalayan Ostim’de sanayicilerin sorunlarn dinledi. Küresel krizin ciddiye alnmas gerektiini, Türkiye’nin krizi
en iyi yöneten ülkelerden biri olduunu söyleyen Çalayan, halen ithal ürün sevdas tayanlara da yerli ürün kullanmalar çars yapt.
genelge gönderildiini hatrlatan Çalayan, “thal mala sevdal birileri halen çeitli gerekçelerle dardan mal alyorlar.
Arkadalar, bu vatan bu ülke hepimizin.
Allah bize böyle bir corafya vermi. Benim ülkemde üretilen ve satlan her makine iki üç içinin daha istihdam edilmesi
demektir. Devlete verilen verginin bir
kuru daha artmas demektir. Ben sanayicime de ihracatçma da güveniyorum.
Aramzda i makinesi yapanlar var. Daha
fazla yerli üretim, daha fazla istihdam,
daha fazla ihracat, daha fazla gelir.”

OSTM Yönetim Kurulu
Bakan Orhan Aydn:
Yerli üretimin karsnda
‘serbest pazar’ tuza var

Devlet Bakan Zafer Çalayan Çrak Eitim ve Öretim Vakf’ndaki toplantdan sonra Ostim
Organize Sanayi Bölge Müdürlüü binasn da ziyaret ederek bölge yöneticileriyle görütü.

D

evlet Bakan Zafer Çalayan
Ostim’de sanayicilerle bulutu.
Ankara Sanayi Odas’nn (ASO)
düzenledii toplantda krizde ba gösteren sorunlar ve çözüm önerileri tartld.
Çalayan, d kaynakl ekonomik krizin ciddiye alnmas gerektiini ABD ve
çeitli Avrupa ülkelerinde yaanan ban-

ka iaslar ve ülke iaslar ile anlatrken,
“Sayn Babakanmzn söyledii doru.
Türkiye krizi en iyi yöneten ve ilk ayaa
kalkacak ülkelerden biridir. Yabanc uzmanlar da bunu söylüyor” dedi.
Toplatda ASO Bakan Nurettin
Özdebir, vedik OSB Bakan Hasan
Gültekin, Ostim OSB Yönetim Kurulu

Bakan Orhan Aydn, Ostim OSB Bakan Yardmcs Stk Öztuna, ÇASFED Bakan Mehmet Akyürek, OSAD
Bakan Adnan Keskin, ORSAD Bakan Özcan Ülgener sanayicilerin ortak
ikâyetlerini dile getiren konumalar yaptlar.
Sanayiciler genel olarak üretim maliyetlerinin yüksekliinden, istihdamdaki
daralmadan, durgunluktan, nansman
sorunlar ile bankaclk sektörünün yaklamndan, vergi dairelerinin KOB’lere
yönelik tutumundan ve kamu desteklerinin yetersizliinden yakndlar.
Çalayan, ekonomik krizin ciddiye
alnmas gerektiini, Türkiye’nin krizin
maduru olduunu söyledi. Çalayan,
krizi en iyi yöneten ve en çabuk atlatacak ülkelerden birisinin Türkiye olduunu vurgularken, “Türkiye küresel krizden etkilenen 50 ülke içinde en çabuk
toparlanacak ve yldz parlayacak ülke
olarak gösteriliyor” dedi.
Devlet Bakan Çalayan kamunun
yerli imalat kullanmadna ilikin eletiriler üzerine de, “Benim yerli sanayicimden mal almayann aklna aarm”
diye konutu. Çalayan unlar söyledi:
“Sanayiciler olarak birlikte i organizasyonlar yapmalyz. Bunu OSTM en
iyi yapabilecek bölgelerimizden biridir.
Türkiye birçok alanda yüzde yüz kendi
ürününü üretiyor. stanbul’da bir rma
800 kilo daha haf otobüs imal etmi.
Daha ekonomik daha pratik, daha maliyeti düük ve çevreye daha az zarar veriyor. Tantm etkinliinde dediim gibi,
benim yerli sanayicimden mal almayann aklna aarm. Yine söylüyorum.
Bunu söylerken milliyetçilik duygular
ile söylemiyorum. Tabi ki sapna kadar
milliyetçi biriyim. Ülkemin birliine,
beraberliine, bölünmez bütünlüüne
dibine kadar sahibim. Burada daha kalitelisi üretilirken, dardan ithalat yapp
Türkiye’ye getirmenin ne anlama geldiini ben söylemeyeyim; onlar anlarlar.”
Babakanln kamu kurularna kamu
almlarnda “yüzde 15 daha pahal olsa
dahi Türkiye’den alnacaktr” diye iki kez

Bakan Aydn, ekonomideki hareketlilii elektrik tüketim göstergeleri üzerinden takip edebildiklerini, buna göre bir
gerileme olduunu gördüklerini anlatt.
Sürekli yerli mal vurgusu yaplmasna
karn “serbest piyasa ekonomisi var. steyen istedii yerden istedii ürünü alabilir” dendiini, oysa bunu tuzak olduunu
belirten Aydn, “Piyasa ekonomisi var.
steyen istedii yerden alr, istedii yere
satar diye bir tuzak var. Ben bunun böyle
olmadna inanyorum. Kendi ülke ve
bölge ihtiyaçlarmz kendi sanayimizle
çözmenin yolunu yöntemini bulmalyz”
diye konutu.Aydn özetle unlar söyledi:
“Bu krizle birlikte dütük, yaralandk.
Dier krizlerde düüyor kalkyorduk,
sanki imdi dütüümüz yerden kalkamyor gibiyiz. Fakat alayacak halimiz
yok, yeni araylar, yeni çklar yapmamz lazm. Bakanlnzn d ticaret
performansn biliyoruz. Biz de baka
pazarlara açlmak istiyoruz. Mesleki eitim gündemde, mesleki eitim olmadan
bir yere gelemeyiz. Onun düzeltilmesi
çabalarn destekliyoruz. Farknda olmadmz ya da hayata geçiremediiz bir
konu var. Yerli üretim diyoruz, peinden
hemen ‘dünyada serbest ticaret var. Piyasa ekonomisi var. steyen istedii yerden alr, istedii yere satar diye bir tuzak
var. Ben bunun böyle olmadna inanyorum. Ben kendi ülke ve bölge ihtiyaçlarmz kendi sanayimizle çözmenin
yolunu yöntemini bulmalyz. Biz üniversite sanayi ibirlii, kümelenme gibi
konulara kafa yoruyoruz. Gördüümüz
manzara u, biz bunu yapabilir miyiz
evet yaparz. Türkiye’de rüzgâr tribünü
üretilebilir üretilir, metro araçlar yedek
parçalar yaplabilir mi, evet. Peki ne
oluyor da üretemiyoruz. Parçalar bütün
haline neden getiremiyoruz. Boluklar
neden dolduramyoruz deyince devletin
duruu önem kazanyor. Devletin ‘bunu
bir ekilde kendi sanayicimle yapabilirim’ anlay önem kazanyor. O zaman
üniversitede okuyan örenci, çalan
hoca, TÜBTAK, destekler, krediler,
fonlar hepsi bir anda anlaml hale geliyor. Bu bütünlüü salayamazsak bunlarn hepsi oluyor, ama bir ürün ortaya
çkmyor. Sistem entegrasyonu devletin
destei, sanayicinin üretim gücü ile üniversitenin ar-ge ve yenilik gücü buluturmak durumundayz.”
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Çinlilerin Teknokent merak
Çin Halk Siyasi Danma Konferans Bakan Yardmcs Li Wuwei ve beraberindeki heyet ODTÜ Ostim Teknokent’te incelemelerde bulundu.

Ç

in Halk Cumhuriyeti Çin Halk
Siyasi Danma Konferans Bakan Yardmcs Li Wuwei bakanlndaki kalabalk Çin heyeti incelemelerde bulunmak ve bilgi almak üzere ODTÜ
Ostim Teknokent’i ziyaret etti. Ostim
Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn
Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nde ve
Teknokent’te yaplan çalmalar hakknda
heyettekilere bilgi verdi. Bakan Aydn,
Ostim’de yürütülen kümelenme faaliyetlerine deindii konumasnda, Çin Halk
Cumhuriyeti ile yürütülen ticari ilikilerin
güçlendirilmesi gerektiine vurgu yapt.

Dikkatli gözlerle incelediler
Ostim’le ilgili tantm lmini izleyen
heyet daha sonra Teknokent’teki baz
rmalar gezdiler. Mikron rmasnn çalmalar ile ilgili bilgileri Bakan Orhan
Aydn verdi. Heyet daha sonra Ostim Yatrm ve Orta Ana rmalarnn da çalmalarn yerinde inceledi. Teknokent’teki
faaliyetler hakknda ayrntl notlar tutan
heyet üyeleri, rma temsilcileri ile görümelerin ardndan toplu fotoraf çektirerek Ostim’den ayrldlar.

Rektörden Ostim ziyareti
Dumlupnar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Önce, Ostim Yönetim
Kurulu Bakan Orhan Aydn’ ziyaret etti.

O

stim, üniversitelerle olan çalmalarn ve ban sürdürmeye
devam ediyor. Dumlupnar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Önce,
Ostim’de yaplan çalmalar hakknda
bilgi almak ve Ostim Organize Sanayi
Bölgesi Müdürlüü’nün yeni hizmet binasn görmek üzere Ostim’e geldi. Ostim
Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn’
makamnda ziyaret eden rektör Önce,

Bakan Aydn’dan yeni hizmet binasnn
özelliklerini dinledi ve üniversite sanayi
ibirlii noktasnda Dumlupnar Üniversitesi olarak sanayicilerin yannda olduklarn belirtti.
Yeni hizmet binasndaki alternatif
enerji kaynaklarnn kullanmndan ve
ileriye yönelik yaplmas planlanan projelerden büyük memnuniyet duyduunu
dile getiren Önce, Bakan Aydn’ çalmalarndan ötürü tebrik etti.

TTGV yöneticileri sanayicilerle bulutu

T

ürkiye Teknoloji Gelitirme
Vakf Genel Sekreteri Mete
Çakmakç ve beraberindeki
TTGV yöneticileri Ostim’i ziyaret
etti. TTGV heyeti, Ostim OSB’nin
kümelenme projeleri, teknoloji gelitirmeye yönelik atlmlar ile yenilenebilir enerji ve çevreci temalarla
yaplan yeni yönetim binas hakknda bilgi aldlar.
TTGV’nin destek politikalar üzerine bilgi veren Çakmakç, “Destekleri yürürlükte olan mevzuata göre
veriyoruz. Ostim’de pek çok rma
teknoloji desteklerimizden yararlanyor. Bunu geniletmek için neler
yapabiliriz; durumu deerlendiriyoruz” dedi.
OSB çalmalar hakknda bilgi
veren OSTM OSB yöneticileri de
sanayicilerin TTGV ve benzer kurulularn desteklerine ulamakta
güçlük çektiini, mevzuatlara ilikin
olarak üst devlet düzeyinde bir strateji deiikliine gidilmesi gerektiini
vurguladlar. Yönetim Kurulu Ba-

kan Orhan Aydn, “1960 ve 1970’li
yllarda Kore ve baz uzak dou ülkelerinde balayan teknolojik atlmlar aslnda ülkemizde de yapld, kurum ve kurulular oluturuldu. Ayn
tarihlerde faaliyete geçen Samsung,
Hyundai gibi Koreli rmalar dünya
markas olurken, Türkiye’de kurulan
TEMSAN, TÜMOSAN, TESTA ve
benzeri kurulularn bu ölçekte gelimediklerini görüyoruz. Yerli sanayi
ve teknolojinin üretime yönelik destekleyici politikalara ihtiyaç var” diye
konutu. TTGV heyeti daha sonra
Ostim’de baz rmalar ziyaret eti.
Türkiye Teknoloji Gelitirme
Vakf Genel Sekreteri Mete Çakmakç ve beraberindeki TTGV yöneticileri Ostim’i ziyaret etti. TTGV
heyeti, Ostim OSB’nin kümelenme
projeleri, teknoloji gelitirmeye yönelik atlmlar ile yenilenebilir enerji
ve çevreci temalarla yaplan yeni yönetim binas hakknda bilgi aldlar.
TTGV’nin destek politikalar üzerine bilgi veren Çakmakç, “Destekleri yürürlükte olan mevzuata göre
veriyoruz. Ostim’de pek çok rma
teknoloji desteklerimizden yararlanyor. Bunu geniletmek için neler
yapabiliriz; durumu deerlendiriyoruz” dedi.
OSB çalmalar hakknda bilgi veren OSTM OSB yöneticileri de
sanayicilerin TTGV ve benzer kurulularn desteklerine ulamakta
güçlük çektiini, mevzuatlara ilikin
olarak üst devlet düzeyinde bir strateji deiikliine gidilmesi gerektiini vurguladlar. Yönetim Kurulu
Bakan Orhan Aydn, “1960 ve
1970’li yllarda Kore ve baz uzak
dou ülkelerinde balayan teknolojik
atlmlar aslnda ülkemizde de yapld, kurum ve kurulular oluturuldu.
Ayn tarihlerde faaliyete geçen Samsung, Hyundai gibi Koreli rmalar
dünya markas olurken, Türkiye’de
kurulan TEMSAN, TÜMOSAN,
TESTA ve benzeri kurulularn bu
ölçekte gelimediklerini görüyoruz.
Yerli sanayi ve teknolojinin üretime
yönelik destekleyici politikalara ihtiyaç var” diye konutu. TTGV heyeti
daha sonra Ostim’de baz rmalar
ziyaret eti.
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Sanal ortamda sava masaya yatrld
Savunma Sanayi malatçlar Dernei (SASAD), ‘Saysal Ortamda Sava’ konulu bir sempozyum gerçekletirdi.
Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüü sempozyuma Savunma Sanayi Kümelenmesi standyla katld.

S

avunma Sanayi malatçlar Dernei
(SASAD)’nin ‘Saysal Ortamda Sava’ balkl sempozyumu Savunma
Sanayi Müstearl Konferans Salonu’nda
gerçekletirildi. Sempozyuma Savunma
Sanayi Müstear Murad Bayar, Ostim
Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn,
askeri yetkililer, savunma sanayi alannda
faaliyet gösteren rma temsilcileri ve çok

sayda davetli katld. Sayg duruu ve stiklal Mar’nn okunmasnn ardndan
sempozyumun açl konumasn Savunma Sanayi Müstear Murad Bayar yapt.
Konumasnda, her ülkenin kendi teknolojisini üreterek ça yakalayabileceine
vurgu yapan Bayar, “Saysal ortamda sava konusunda durumun ciddiyetinin ileri
boyutlara ulamas ve askeri a yaplarn

gün geçtikçe önemini artrmas sonucunda
askeri, sivil, sanayi ve akademik çevrelerce
bu konunun tartlmas ihtiyac dodu. Savunma ve güvenlik alanlarnda önemli yer
tutmaya balayan biliim teknolojileri, scak çatmaya girme ihtiyacn yava yava
ortadan kaldrmaya balad. Bu noktada
Türkiye olarak gereken çalmalar yapmalyz” dedi.
Müstear Bayar’n konumasndan sonra sempozyumda a yaplar, saysal ortamda sava, siber terörizm, NATO ve dünyadaki benzeri çalmalar, internet güvenlii
gibi konularda katlmclara ayrntl bilgiler verildi. Sempozyumun düzenlendii
konferans salonunda Ostim Savunma Sanayi Kümelenmesi, SASAD gibi savunma
sanayi alannda faaliyet gösteren oluumlar
standlar kurarak çalmalarn sergilediler.
Gelien teknolojiler sayesinde bilgi
toplanmas, üretilmesi, depolanmas, ilenmesi, kararlara destek verilmesi, karar
ve bilgilerin iletilmesi faaliyetleri insanlk
tarihinde daha önce görülmemi bir hzda,
miktarda, younlukta ve etkide yaplr hale
geldi. Teknolojiler ve uygulamalar kamu,

ticari, sivil toplum, özel, sosyal, neredeyse
tüm alanlarda a yaplarn gücünü ortaya
çkartyor. Çamz, bilgi, a yaplar ve
ebekelerin ça olarak nitelendiriliyor ve
bulunduumuz nokta henüz bir balangç
olarak deerlendiriliyor.
2007’de Estonya bilgi sistemlerine, 2008
ylnda Gürcistan bilgi sistemlerine Rus
bilgisayar korsanlar tarafndan gerçekletirilen egüdümlü saldrlarn ardndan, çeitli ülkeler ve NATO saysal ortamda sava öncelikleri arasna ald. Bu konudaki
bilimsel etkinlikler artt ve saysal ortamda
sava ile ilgili önemli gelimeler yaand.
Estonya’da NATO Saysal Ortam Savunmas Mükemmeliyet Merkezi açld. Ülkemizde de büyük çounluu sivil alanlara
yönelik olan çeitli admlar atld. Askeri
a yaplarn gün geçtikçe daha fazla önem
kazanmas ile konunun askeri boyutunun
da tüm paydalarn (askeri, sivil, sanayi,
akademik, v.b.) katlmyla tartlmas gereksinimine olan ihtiyaç da artt. SASAD
tarafndan düzenlenen sempozyum da bu
amaçla gerçekletirildi.

M, ortak satnalmay konutu
Ortak Satnalma Organizasyonu (OSO) yetkilileri Ostim’de faaliyet gösteren rmalara organizasyon ve avantajlar hakknda bilgi verdi.

O

stim Organize Sanayi Bölge
Müdürlüü, Ostim’li rmalara
ortak satnalma konusunda bilgi vermek üzere Ortak Satnalma Organizasyonu (OSO) yetkililerini davet
etti. Ostim OSB Eitim ve Toplant
Salonu’nda gerçekletirilen bilgilendirme toplantsnda OSO yetkilileri
organizasyonun ileyii ve rma sahiplerine ne gibi avantajlar salad
hakknda bilgi verdiler. Çok sayda
rma temsilcisinin katld toplantda
OSO’nun hazrlad sistemle üretim
maliyetlerini aaya çekecek olan
yap, en ince ayrntlaryla anlatld.

Üreticiye salanan avantajlar lerini düürmek olan OSO, günümüz

teknolojilerinin çok hzl gelimesine
OSO, rmalara çevresel gelimeler- paralel olarak sürekli kendisini yenileyen ve üyeden güncel olarak bilgi sahibi olarak
stratejik pozisyon alabilme, imalat girlerinin mendi maliyetlerini minimize etme, yükfaati
için
sek teknolojiyi i süreçlerine entegre
gelitirilen
ederek maliyetleri en aza indirirken
stratejilerin
üretkenlii ve verimlilii arttrma gibi
belirlenmeavantajlar salyor. Temel amac; masi ve uykine sektöründe faaliyet gösteren rgulanmas
malarn, hammadde almlarn elektronoktasnda
nik ortamda “e-ihale” usulüyle tek bir
da hizmet
elden gerçekletirerek, girdi maliyetveriyor.

ek ÇALIKAN

sefikcaliskan@hotmail.com

O

stim Esnaf gelecekle ilgili
planlarnda iyimserlik ile
karamsarlk arasnda gidip
gelmekte. Bu durum hepimizde
bir stres yaratmakta sonuçta da
hepimiz fikir ve eylem olarak bir
kaslmayla, krampla ve ksr döngü ile kar karya kalmaktayz.
Oysa gerçek olan, bulunduumuz
hal geçicidir. Hele ülkemiz için
düündüümüzde brakn karamsarl yldzmzn çok parladn
düünüyor ve heyecanlanyorum.
Ümit var oluumun nedenlerini
sizinle paylamak istiyorum.
Üretimin ve refahn temeli taleptir. Ülkemizde bastrlm bir talep bulunmaktadr. Yani ülkemizde
daha milyonlarca insann eve, arabaya, beyaz ve kahverengi eyaya
ihtiyac bulunmaktadr. Ülkemizde
daha birçok insann salk, eitim
gibi hizmetlere ihtiyac bulunmaktadr. Bunlar üretim kalknma ve
refah demektir. Ülkemizdeki tüm
ehirlerin metroya ihtiyac var.
Demem o ki, bu talep hali hazrda var ve uzun yllar da devam
edecek. Bu ise ülkemizde üretim
ve kalknma demektir.
Baka bir açdan baktmzda

2010 Ylna Girerken
Çaresiz Deiliz
Seni gerçekle müjdeledik,
Öyleyse ümit kesenlerden olma (Hicr 55)

ülkemizdeki mali veriler Avrupa
ülkelerine göre tam potansiyeline
ulamamtr. Avrupa’daki ülkelere
baktmzda ülkemizin borçluluk
oran ciddiye bile alnamaz. Hele
halkmzn borçlanma oran adeta
devede kulak. Yani bu alanda da
gerçek potansiyelimizin çok uzandayz.
Ostim’e, ülke dndan özellikle
uçakla 3 saatlik uçu mesafesinden gelen misafirler, hayran
olmaktalar. Herkesin söyledii
sizin ustalk, mühendislik, yetimi
eleman gücünüz çok iyi diyorlar.
Kendi ülkelerinde bunun olmadn
ve yetimesi içinde yllar gerektiini anlatyorlar. Civarmzdaki

hiçbir ülkede bizim kadar imalat
sanayi yok. Bizimle kyaslanan
ülkelerin (Brezilya, Rusya, Meksika, ran ) gibi ülkelerin en temel
özellii petrol ve doalgaz gibi
stratejik ürün sahip olmalardr.
Bizim ihracatmzn içinde sanayi
mamulleri % 14 iken Brezilya’da
% 5, Rusya’da yok adeta. Sanayi
mamulü satmak demek kendine
güven demektir. Civarmzdaki
ülkelerin hiçbiri hiçbir ekonomik
alanda bizimle yaramaz. Bilgi
teknoloji ve Pazar konularnda
kyaslanamayacak kadar öndeyiz.
Bankaclmz 2001’de ödenen
bedel ve yaplan düzenlemeler ile
dünyann dikkatini çekmektedir.

Çin sayesinde dünyada üretim
bollam ve ucuzlamtr. Keza Çinin yüksek oranda tasarruf etmesi
ile dünyada kullanlabilir kaynak
artm ve artmaya da devam
edecektir. Bu dünyada enflasyon
ve faizin düük seyredecei anlamna gelir. Ortamn düzelmesi ile
sermaye nerede kar ederse oraya
gidecek ve ülkemiz bunlarn en
banda gelmektedir.
Karamsarla kaplmamz gereken nokta, elimizdeki bu kadar
büyük potansiyeli niye yeterince
deerlendiremediimizdir. Elimizdeki artlardan balar ise kendimize
güvenimiz gelecek, kendimize güvendikten sonra birbirimize güvenimiz artacak, bu amadan sonra
ülkemize ve geleceimize güvenimiz artarak ksr döngüden ve
ümitsizlikten çkacaz. Bu noktada
hükümete büyük görev dümektedir. Çünkü baarnn ya da baarszln oda hükümettir. Hükümet
kendine güvenirse, bakalarna
güvenir, bu aamadan sonra da
ülkesine ve gelecee güven alar.
2010 ylnn herkese iyilikler getirmesini diliyorum.
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YENER-SAN’da üç kuak birarada
1990 ylnda demir dorama ve çelik konstrüksiyon alannda faaliyet göstermeye balayan
YENER-SAN, 1998’den bu yana i alann genileterek, istikrarl büyümesini sürdürüyor.

Y

ENER-SAN, sac ileme konusunda
Ostim’de faaliyet gösteren rmalardan bir tanesi. Firma 1990 ylnda ahs rmas olarak Yener-San Demir
Dorama ve Çelik Konstrüksiyon Necdet
YENER ad altnda kurulmu. 1998 ylna
kadar konusunda resmi kurum ve kurululara, özel sektörde bir çok rma ve ahslara
hizmet vermi. 1998 ylnda günümüzdeki ileyi yapsna kavuan rma müteri
memnuniyeti ve beklentilerini esas alarak,
güven esasna dayal kaliteli ürün ve hizmetler sunuyor.
Faaliyetleri ve ilerleyen dönemde gerçekletirmeyi hedeedikleri projeleri hakknda
görülerini aldmz YENER-SAN’n ikinci kuak yöneticisi Nedret Yener, 1998 yl
itibariyle GSM sektörüne yöneldiklerini ve
imalatlarna bu yönde devam ettiklerini belirtti. Turkcell, Vodafone, Avea gibi GSM
operatörlerine ait Baz istasyonlarnn (Bina
üstü ve kule) montaj elemanlarnn üretimine devam ettiklerini kaydeden Yener,

“Makine parkmz gelitirerek Otomotiv Yan
Sanayinde kullanlan kaynakl metal parçalar
ve sac malzemelerin üretimini de gerçekletirmektedir. CNC lazer kesim, CNC abkant,
kesim ve büküm makinalarmzla sac ileme
merkezi konumundaki iyerimizde fason
kesim, büküm ileri de yaplmaktadr. Yeni
ürünümüz olan Asansör Kabin ve Kat Kaps
imalatlarmz gerçekletirerek, asansör sektörüne de YENER-SAN Kalitesi ile giri yapm
bulunmaktayz” dedi.
Yener unlar söyledi: “Müteri odakllk ilkesini benimsemi irketimiz, Türkiye ve global pazarlarda aranan bir isim olmay kendine
ideal edinmitir. Tüm irket çalanlarmzn
katlm ile müteri memnuniyeti ve beklentileri esas alnarak kar taraara güven esasna
dayal kaliteli hizmet ve yaplar sunmaktadr.
Müterilerimizin memnuniyeti ön planda olmakla beraber sürekli iyiletirilen özelliklere
uygun ürün ve hizmetlerimiz; Belirli kalitede
ve emniyette, Fiyat istikrar salanarak, Zamanlama istikrar salanarak, Mevcut prosedürlere uyumlu, Çevre ve insan yararlar
dikkate alnarak karlamay taahhüt ederiz.
Bu yüzden rekabete olanak salanarak sürekli eitilen personelimizin toplam katlm
ve tüm yönetimin tam destei esastr”
Kriz sürecinde istihdamda daralmaya
gitmediklerini ve mevcut personel yaplarn koruduklarn vurgulayan Yener,
2010 ylndan tüm sanayicilerin olumlu
beklentileri olduunu ve 2009’a nazaran
yeni yln daha verimli geçmesini temenni
ettiklerini söyledi.

Kaynak terminolojisi semineri
OSTM’de gerçekletirildi
Bura Kaynak Makinalar’nn sponsorluunda düzenlenen Weldiction-TR kaynak
terminolojisi semineri 31 Ekim 2009 tarihinde, Ostim Teknokent’te gerçekletirildi.

B

ura Kaynak Makinalar’nn
sponsorluunda
düzenlenen
Weldiction-TR kaynak terminolojisi semineri 31 Ekim 2009 tarihinde, Ostim Teknokent’te gerçekletirildi.
Prof. Dr. Adem KURT, Yrd. Doç. Dr.
Behçet GÜLENÇ ve Yrd. Doç. Dr. Hakan ATE’in konumac olarak katld
seminerde Gazi Üniversitesi’nin projesi
ile birlikte kaynak teknolojisi üzerine sunumlar katlmclarla paylald. Katlmclara sertika verildi.

Transfer of Welding Multimedia Software (WELDICTION-TR) Multimedya
sözlük formatnda, iyi bilinen kaynak
terimlerini içermektedir. Özel terimlerin
tanmlanmasndaki zorluklar gidermeyi
ve bu pazarn uluslararaslamasn da
hedeeyen WELDICTION-TR, Avrupa
Kaynak Federasyonu tarafndan gelitirilen eitim malzemesinin ilgili ulusal ihtiyaç ve dilde kullanlmasn amaçlar.
Proje de Terminolojiyi ve ayrca hazrlanan sözlüü içeren CD, bir sözlük,
projenin tantm, çalmalar ve terminolojiyi içeren bir web sayfas kaynakla ilgili
sunumlar eklindeki eitim malzemeleri
projenin ana ürünlerindendir.
Proje ve proje ürünleri yardmyla bata
Türkçe, Almanca, ngilizce, talyanca ve
Romence olmak üzere Avrupa lisanlarnda terminolojiye hâkim olmak mümkün
olacaktr.
Sahipliini Gazi Üniversitesi’nin yapt, ortaklar ise Bura Kaynak Makinalar, Kaynak Teknolojisi Dernei, Avrupa
Kaynak Federasyonu, Avrupa  Akademisi, talyan Kaynak Enstitüsü, ClujNapoca Teknik Üniversitesi olan proje
be deiik Avrupa ülkesinden saygn ve
yetkin ortaklarla sürdürülmektedir.

Örenciler “yeil bina” ya hayran kaldlar
Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nin yeni binasnn minik ziyaretçileri, binann
özelliklerine hayran kaldlar. Örenciler, binay büyük bir dikkatle incelediler.

O

stim Organize Sanayi Bölgesi’nin
yeni idare merkezi büyük küçük
herkesten ilgi görmeye devam ediyor. Ostim ve Batkent çevresinde bulunan
okullardan gelen örenciler bina hakknda
hazrlanan sunumlar dinliyor ardndan anlatlanlar yerinde gözlemliyorlar. Ostim’in
yeni binasnn özelliklerini büyük hayran-

lkla dinleyen örenciler, öretmenleri ve
Ostim OSB yetkililerince gezdiriliyorlar.
Okullarn Ostim OSB binasna yönelik
youn ilgisi de devam ediyor. Okullar randevu alarak örencilerine binay gezdirme
ve yenilenebilir enerji kaynaklarnn uygulanabilirlii hakknda görsel bir deneyim
yaatm oluyorlar.
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Vergi kaçranlar ar bedeller ödeyecek
Maliye Bakan Mehmet imek, vergi kayp ve kaçayla mücadele için vergi cezalarn artracaklarn bildirdi.

M

aliye Bakan Mehmet imek, vergi
aarnn vergide uyuma zarar verdiini ifade ederek, ‘’Belki de af yaplamayacan anayasada çok açk bir ekilde
ifade etmek, belki de anayasann deitirilmez
maddeleri arasna sokmak lazm’’ dedi.
Maliye Bakan imek, kibinli Yllarda Türkiye Stratejik, Sosyal ve Ekonomik
Aratrmalar Vakf (VAKIF 2000) tarafndan
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen ‘’Vergi daresi, Vergide Adalet ve Reform’’ panelinde konutu.
imek vergi uyumu artrmak için vergi
kaçrmann sonuçlarnn arlatrlmas gerektiini belirterek, ‘’Kayt dlkta performans bizden iyi ülkelerle karlatrdmz
zaman Türkiye’de vergi kaçrmann sonuçlar
ar deildir’’ dedi.
Vergi kaçakçlyla ilgili hapis cezasnn
paraya dönütürülmemesi için 1 yldan 1,5
yla çkardklarn belirten imek, ‘’Ancak
u anda erteleme mümkün. Belki onu da snrlayacak, onu da ortadan kaldracak bir düzenleme yapmak lazm’’ dedi.
Vergi kaçakçln bir mali suç olarak
görmeyen bir perspektife sahip olduunu
kaydeden imek, öyle devam etti: ‘’Çünkü
vergi kamu düzeni açsndan çok önemli bir
husustur. Yeterince vergi toplayamadnz
zaman sonuçlar ortada...Büyük bütçe açklar, borçlanma, ülkenin zayamas, ciddi skntlara girmesi söz konusu. Onun için vergi
kaçakçl kamu düzenine kar bir suçtur,
mali bir suç deildir. Bu benim perspektim,
bu perspektie baktnz zaman tabii ki vergi
kaçrmann, kaçakçlnn belli bir çerçevede
ciddi bir ekilde arlatrlmas lazm.’’
Bu konuda çalmalar bulunduunu ifade
eden imek, ilk adm attklarn, ancak baz
dier admlarn da atlmas gerekebileceini

söyledi. imek, vergi kaçrmann ve kaçakçlnn sonuçlarnn ar olacan, dolaysyla o riski alanlarn sonuçlarna katlanacan
kaydetti.
Vergi aar konusuna da deinen imek,
Türkiye’de her dönemde vergi aff yapldn ifade ederek, bu aarn vergide uyumu
ciddi ekilde bozan husus olduunu söyledi.
imek, ‘’Her ne kadar imdi aar için nitelikli çounluk gerekiyorsa da aslnda belki de
af yaplamayacan anayasada çok açk bir
ekilde ifade etmek, belki de anayasann deitirilmez maddeleri arasna sokmak lazm’’
dedi.
Maliye Bakan Mehmet imek,
‘’Türkiye’de vergi yükü, vergi oranlar iddia
edildii gibi çok da yüksek deil. Baz mal
ve hizmetlerde göreceli olarak yükseklik söz
konusu’’ dedi.
imek, ‘’Vergi daresi, Vergide Adalet
ve Reform’’ konulu panelde yapt konumada, vergi reformuna ilikin çalmalarn
kriz öncesinde balatlan bir sürecin sonucu
olduunu belirtti.
Hükümetin uzun bir süredir birçok alanda
gerekli düzenlemeleri yaptn ve bunlarn
banda da vergi reformunun geldiini ifade
eden imek, vergi yükünün daha makul seviyelere çekilmesi, vergi sisteminin basitletirilmesi konusunda çok önemli admlar atldn
kaydetti.
Yeni Gelir Vergisi Yasa Tasars ve dier
düzenlemelerin bu sürecin devam olduunu
ifade eden imek, ‘’(Kriz yaand, bu krizin
sonrasnda birtakm düzenlemeler yapalm,
bugünü kurtaralm, yeni bir takm vergiler ve
düzenlemeler yapalm) eklinde bir yaklam
söz konusu deil’’ dedi.
Vergi adaleti konusunda zamana, mekana
ve sorulan kiiye bal olarak çok deiik -

kirlerin ortaya konulabileceini belirten imek, ancak güçlü ve salam bir demokrasi,
istikrarl bir ekonomi için adaletli bir vergi sistemine ihtiyaç bulunduunu söyledi. imek,
‘’Türkiye’nin sistemi mükemmel mi? Deil.
Düzeltilmesi, iyiletirilmesi gereken alanlar
var m? Kesinlikle var’’ diye konutu.
Hükümetleri döneminde asgari geçim
indirimi ve dier düzenlemeler ile gelir dalmn daha adaletli bir yapya kavuturmak
için çok önemli admlar attklarn belirten
imek, vergide adaleti salamaya yönelik
düzenlemeleri de yaptklarn söyledi.
stihdam üzerindeki yükün ciddi bir ekilde azaltldn ifade eden imek, bu
açdan OECD ülkeleri arasnda 2007 ylnda
yüzde 42,7’lik bir oranla 2. srada yer alan
Türkiye’nin 2009 ylnda 7 basamak gerileyerek 9. sraya geldiini söyledi. imek, ‘’Gelinen nokta yeterli mi, imkanlar çerçevesinde
düzenlemeler yaplabilir mi, yaplmal m?
Tabiki sorunun cevab açk. Ama bunun bütçe imkanlaryla snrl olduunu da görmekte
fayda var’’ dedi.
Vergi politikalar ve sisteminin büyüme ve
istihdam destekleyici, makro ekonomik
deki krlpolitikalarla uyumlu, ekonomideki
ganlklar azaltc, etkin, basit ve mükelmas
lef açsndan kolay nitelikte olmas
gerektiini vurgulayarak, buu
çerçevede birtakm reformlar
uygulamaya
koyduklarn
anmsatt.
imek, ekonomik krizin
derinletii dönemde çok ciddi birtakm tedbirler aldklarn, bunlarn ekonomiye olumlu
yansmas olduunu ifade ede-rek, ‘’Ancak özellikle otomotivv
ngibi dayankl tüketim mallarn-

da yaplan geçici indirimlerin kalc bir talep yaratmad ortadadr. Dolaysyla vergi
indirimlerinden kazançl msnz? sorusu her
zaman tartlabilir. Ama yaptmz çalmalar gerek 90’l yllarda gerek 2000’li yllarn
banda veya son dönemde bu türden geçici
tedbirlerin, vergi indirimlerinin kalc talep
yaratmadn söylemekte yarar görüyorum’’
eklinde konutu.
Bu dönemde sadece geçici birtakm vergi
düzenlemeleri yapmadklarn, baz kalc önlemlerde aldklarn belirten imek, bunlar
KOB’lerin birlemelerini tevik eden, tüketici kredilerine uygulanan kaynak kullanmn
destekleme fonu kesintisi orann düüren düzenlemeler olarak sralad.
Yeni tevik sistemi kapsamnda Kurumlar
Vergisinin bölgesine göre yüzde 2’ye kadar
düürüldüünü hatrlatan imek, Türkiye’nin
Kurumlar Vergisi orannda OECD ülkeleri
arasnda en düük 5. ülke olduunu söyledi.
imek, yine bu dönemde hisse senetleri
kazançlarnda yerli yatrmclara uygulanan
yüzde 10
oranndaki gelir vergisi
stopajn sfra indirdiklerini, böylece yerliyabanc
yatrmc
arasndaki vergileme
farknn da ortadan
kaldrldn
kaydetti.

ASO’dan ‘durum iç açc deil’ uyars
Ankara Sanayi Odas (ASO) Bakan Nurettin Özdebir, ekonomide daralmann
hz kesmesine karn içinde bulunulan durumun “çok iç açc olmadn” bildirdi.

Ankara Sanayi Odas Bakan Nurettin
Özdebir, Türkiye için üçüncü çeyrek büyüme rakamlarn deerlendirdii yazl açklamasnda, yüzde 3,3’lük daralmay deerlendirirken geçen yln ayn döneminde de
ekonominin zayf olduunu ve büyümenin
yüzde 1’de kaldn hatrlatt. Ekonomik
daralmann hz kesmesinde artan kamu yatrmlarnn ve ÖTV-KDV indirimleriyle öne
çekilen tüketim harcamalarnn etkisinin de
hesaba katlmas gerektiini belirten Özdebir, “Ancak, iç talepteki zayk hala devam
etmektedir. Ayrca yatrm harcamalarndaki düü de hz kesmekle birlikte hala çok
yüksek oranlardadr. Yln son çeyreinde
ÖTV-KDV indirimlerinin sona erdii ve
kamu harcamalarnn kslaca dikkate alnrsa ekonomideki düzelmenin çok yava
olacan söylemek kötümserlik saylmamaldr. Ayrca, Kasm ay kapasite kullanm
oran da Ekim aynda beklenmedik ölçüde
bir art gösteren sanayi üretiminin sürdürülebilir olduu konusundaki endielerimizi

artrmtr. Ekonomideki daralmann hz
kesmesi elbette ki sevindiricidir ancak, durum o kadar da iç açc deil” dedi.

Ekonomide belirsizlikler sürüyor
Küresel ekonomideki belirsizliklere de
dikkat çeken Özdebir, “Dubai’deki gelimeler, Yunanistan’n borçlarn çevirmede
yaad güçlükler ve spanya’nn notunun
düürülmesi küresel ekonomide her an bir
sürpriz yaama ihtimalinin azalmadn
gösteriyor” dedi. Nurettin Özdebir, küresel
ekonomideki belirsizliklerin devam ettii
bir ortamda iç pazarn öneminin kat kat
arttn belirtirken, “Eer ekonomideki
toparlanmay hzlandrmak istiyorsak, ekonomide güven artrc ve belirsizlii azaltc
tedbirlerin alnmas gerekmektedir. Bu tedbirler alnmazsa tüketim harcamalarn ve
hala yüzde 20’ler orannda küçülen yatrm
harcamalarn sürdürülebilir bir biçimde
canlandrmak mümkün olmayacaktr”
diye konutu.
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Yatrmc tevik olmad
Bölgesel gelimilik farklarn azaltmak amacyla hayata geçirilen yeni tevik sistemi, Dou ve Güneydou
Anadolu bölgesindeki illerin çounlukta bulunduu 4’üncü bölgeye beklenen “yatrm açlmn” salayamad.

B

ölgesel gelimilik farklarn azaltmak amacyla hayata geçirilen
yeni tevik sistemi, Dou ve Güneydou Anadolu bölgesindeki illerin
çounlukta bulunduu 4’üncü bölgeye
beklenen “yatrm açlmn” salayamad. Hazine Müstearl’nn, 14 Temmuz
2009 tarihli yeni tevik sistemine göre
verdii yatrm tevik belgeleri tutar
Austos ve Eylül aylarn kapsayan iki
aylk dönemde 2 milyar 672.8 milyon
TL’ye ularken, bunun yalnzca yüzde
12.6’sn oluturan 333.7 milyon TL’lik
bölümü 4’üncü bölgeye gitti. Aralarnda
Manisa, Kütahya, Uak gibi kentlerin de
bulunduu 3’üncü bölge ise tevik belgelerinin yüzde 40.3’ünü toplad.
Hazine Müstearl verilerine göre, 14
Temmuz tarihli yeni tevik sisteminden
en çok 3’üncü bölge yararland. Austos
ve Eylül aylarn kapsayan 2 aylk dönemde yeni tevik sistemi çerçevesinde
tevike balanan 2 milyar 672.8 milyon
TL’lik yatrm tutarnn yüzde 40.3’ü aralarnda Manisa, Afyon, Kütahya, Uak
gibi illerin de bulunduu 3’üncü bölgeye
gitti. Bölgesel gelimilik farklarn azaltmak amacyla hayata geçirilen yeni tevik
sisteminden, ekonomik açlm bekleyen
Dou ve Güneydou Anadolu bölgesindeki illerin çounlukta bulunduu 4’üncü
bölge ise yeterince yararlanamad. Söz
konusu iki aylk dönemde yeni tevik sistemi çerçevesinde verilen yatrm tevik
belgelerinin sadece yüzde 12.6’s Dou
ve Güneydou Anadolu Bölgesi’ndeki
illerin arlkta olduu 4’üncü bölgeye giderken, 2’inci bölge yatrm tevik belgelerinin yüzde 15.4’ünü toplad. Aralarnda

stanbul, zmir, Ankara, Bursa gibi illerin
de bulunduu 1’inci bölgede ise yatrm
tevik tutarnn yüzde 31.3’ünü oluturan
835.7 milyon TL’lik yatrm tevike baland.

10 bin kiilik istihdam yolda
Hazine Müstearl verilerine göre,
Austos ve Eylül aylarnda yeni tevik
sisteminde yararlanarak tevike balanan
yatrm tutar 2 milyar 672 milyon 816 bin
TL’ye ulat. Tevik belgesine balanan
307 yatrm kapsamnda 10 bin 26 kiilik
istihdam salanmas öngörüldü. Tevik
belgesi kapsamnda ithal edilecek makine teçhizat tutar 760 milyon dolar oldu.
Yeni sistemle Eylül aynda tevik belgesine balanan 1 milyar 869 milyon TL sabit
yatrm tutarndaki 222 yatrm kapsamnda 7 bin 605 kiilik istihdam salanaca
öngörüldü. Yeni tevik sistemine göre verilen tevik belgesi kapsamnda ithal edilecek makine ve teçhizat tutar ise toplam
523 milyon 926 bin dolar olacak.

Yeni tevik imalat
sanayine yarad
Yeni tevik sistemi kapsamnda en çok
tevike balanan yatrm imalat sanayinden oldu. Austos-Eylül döneminde
tevike balanan 2 milyar 672.8 milyon
TL’lik yatrmn yüzde 52.5’ini oluturan
1 milyar 403 milyon TL’lik bölümünü
imalat sanayi yatrmlar oluturdu. 185
tevik belgesiyle 5 bin 758 istihdam öngören imalat sanayinin, verilen tevik
belgesi kapsamnda ithal edecei makine

ve teçhizat tutar ise 503.8 milyon dolar.
Yeni tevik sisteminden en çok yararlanan sektörler arasnda, iki aylk dönemde tevike balanan yatrm tutar 611.9
milyon TL’yi bulan elektrik, gaz, su sektörüyle, 303.7 milyon TL’yi bulan oteller
ve lokantalar yer ald. ki aylk dönemde
balkçlk sektöründe 1 milyon 595 bin
TL’lik yatrm tevike balanrken,
dier toplumsal, sosyal ve kiisel hizmet faaliyetleri çerçevesinde 1 milyon
784 bin TL’lik, kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik çerçevesinde
85 milyon 726 bin TL’lik, madencilik
ve taocakçl çerçevesinde 44 milyon
350 bin TL’lik, salk ileri ve sosyal hiz-

metler çerçevesinde 112 milyon 388 bin
TL’lik, tarm ve ormanclk çerçevesinde
80 milyon 136 bin TL’lik yatrm tevike
baland.
Austos ve Eylül aylarnda yeni tevik
sisteminden yararlanan 2 milyar 672.8
milyon TL’lik yatrmn yüzde 61’ini
oluturan 1 milyar 639.2 milyon TL’lik
bölümünü komple yeni yatrmlar oluturdu. Söz konusu dönemde yatrm tevik belgesine balanan yatrmlarn yüzde 25’ini oluturan 656.3 milyon TL’lik
ksm tevsi yatrmlara giderken, yüzde
6.1’lik bölümünü oluturan 163 milyon
TL’si ise tevsi, modernizasyon ve ürün
çeitlendirme yatrmlarna gitti.

OSAD üyeleri de Avrupa letme A’nda

KOSGEB ile OSAD arasnda imzalanan protokolle, Ostim`deki letmeler Avrupa letme A`na dahil oldu.
44 ülkenin birbiriyle online olduu aa katlan iletmeler, teknoloji transferi ve ticari ibirlii yapabilecek.

K

üçük ve Orta Ölçekli letmeleri Gelitirme ve Destekleme
daresi Bakanl (KOSGEB)
ile Ostim Sanayici ve adamlar Der-

nei (OSAD) arasnda imzalanan
protokolle, Ostim`deki letmeler
Avrupa letme A`na dahil oldu. 44
ülkenin birbiriyle online olduu aa

katlan iletmeler, teknoloji transferi
ve ticari ibirlii yapabilecek.
KOSGEB Ostim Merkez Müdürü
Mehmet Tezyeti, aa katlan iletmelerin AB üyeleriyle ayn network`ten
yararlanacan, KOB`lerin AB ile
ilgili her türlü sorununa cevap verileceini açklad. 44 ülkenin birbiriyle
online balant içinde olacaklarn dile
getiren Tezyeti, networke 600 kurumun bal olduunu kaydetti. Sistemde ticari ibirlii ve teknoloji transferi

konusunda iki büyük veri taban bulunduunu belirten Tezyeti, rmalarn teknik, ticari, alveri konularnda
ibirlii yapabileceini, ayn zamanda
en yüksek teknolojinin kullanlmasn
salayacaklarn bildirdi. OSAD Bakan Adnan Keskin de, KOSGEB`le
imzaladklar protokolün, Ostim`deki
iletmelerin Avrupa pazarna açlmasn, daha çok ticari ibirlii yapmasn ve teknolojisini gelitirmesini salayacan belirtti.
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Yerli makina reklam ‘tkr tkr’ balad
M

MTG, Türk makinesinin iç pazarda kullanmn artrmak amacyla balatt tantm atana Koç, Sabanc, Boyner Sanko, Eczacba ve Demirören Gruplar’ndan da destek geldi.
akine Tantm Grubu (MTG)
Bakan Adnan Dalgakran,
katmadeeri yüksek bir sektör için Türkiye’deki ara eleman probleminin çözülmesi gerektiini söyledi.
Dalgakran, “Japonya’da ortaöretimin
yüzde 70’i meslek lisesi, Türkiye’de
ise yüzde 30 ve kalitesi daha aada.
Meslek liselerinin güçlendirilmesi ve
Türkiye’nin ara eleman probleminin çözülmesini istiyoruz.” dedi.
MTG, Türk makinesinin iç pazarda
kullanmn artrmak amacyla bülütt tantm atana Koç, Sabanc, Boyner Sanko, Eczacba ve Demirören
Gruplar’ndan da destek geldi.  dünyasnn önde gelen isimleri yeni tantm
lminde kamera karsna geçerek Türk
makinesine referans olduklarn açklad. MTG Bakan Adnan Dalgakran,
katmadeeri yüksek bir makine sektörü
için çaltklarn belirterek, sektörün ara
eleman probleminin çözülmesini istedi.
Dalgakran, makine sektörünün yeni
balayan tantm atann kamuoyuna
duyurulmas amacyla düzenlenen basn toplantsnda yapt konumada,
Türkiye’de ciddi bir ara eleman problemi olduunu söyledi. Dalgakran,
“Meslek liselerinin güçlendirilmesi ve
Türkiye’nin ara eleman probleminin çözülmesini istiyoruz. Eer katmadeere
gideceksek vas insanlarn çoalmasn arzu ediyoruz.” diye konutu.
Türk Makine Sektörü’nün dünyaya yön vermesine ramen Türkiye’de
henüz tam ve doru olarak alglanma-

dn ve bu gerekçe ile de bir tantm
kampanyas balattklarn ifade eden
Dalgakran,”Dünyann 200 ülkesinde
kendi markas ile kullanlan Türk makinesini, kendi vatannda da tercih edilebilir klnmasn önceledik. Bu sebeple
2009 sonuna kadar sürecek kampanyann ilk aamasnda yerli yatrmclarn
Türk makinelerini de tercih etmelerini
salamak için etkili bir iletiim kampanyas yürütmeye devam ediyoruz. 2010
ylndaki hedemiz ise yurtdndaki
mecralarda kendimizi anlatmaya balamak.” ifadelerini kulland.
Türk Makine Sektörü’nün, imalatnn yüzde 80’ini ihraç ettiini belirten Adnan Dalgakran, toplam makine
imalat deeri bakmndan Türkiye’nin
Avrupa’da 6’nc sradayken Avrupa ülkelerindeki toplam imalatn yüzde 5’ini
gerçekletirdiini kaydetti. Dalgakran,
“Önümüzdeki 5 yl içerisinde makine
imalatndaki yllk artmzn ortalama
yüzde 12-15 düzeyinde olmas beklenmektedir.” dedi. Küresel ekonomik krizden kesinlikle güçlü çkacaklarna inandklarn kaydetti.
Toplantda konumalarn ardndan
Türkiye’nin önde gelen patronlarnn
rol ald reklam lmi seyredildi. Filmde Mustafa Koç, Güler Sabanc, Bülent
Eczacba, Erdoan Demirören, Abdülkadir Konukolu, dil Yiitba ve Cem
Boyner MTG’nin yeni kampanyas için
kamera karsna geçerek u ortak mesaj verdi: Türk makineleri TIKIR TIKIR
çalyor.

ÇETKODER uzun tatile tepkili
 ve naat Makineleri Kümesi (M)’nin aylk olaan kahvalts
Ostim Efendi Kona’nda gerçekletirildi. Oni naat Makineleri
sponsorluunda gerçekleen kahvaltya katlm youndu.

Ç

evre Ve Tüketici Haklarn Koruma Dernei (ÇETKODER)
Genel Bakan Mustafa Gökta,
2010 ylnda yaplacak resmi tatillerin
çokluunu eletirdi. Gökta, yapt
yazl açklamada u satrlara yer verdi: “Ülke olarak çok badireli ve zor
günlerden geçiyoruz. Ekonomi berbat
durumda. Piyasa allak bullak.  hayat durmu. siz saysnda patlama var.
Açlk ve yokluk diz boyu deil. Grtlaa kadar dayand. Hal böyle iken i
bulan, iinde olanda gereksiz tatiller
ile çalma hayatna sekte vuruyor.
‘2010’da kamu çalanlar bütün yln
248 gününü çalarak, 117 gününü ise
tatil yaparak geçirecek. Resmi tatillerde 1,5 gün, Ramazan Bayramnda 3,5
gün, Kurban Bayramnda 4,5 gün tatil
belirlendi. Kamu çalan, 30 günlük
yllk yasal izin kullanld var sayldnda dinlenme süresi 147 güne çkacak. Bu arada yasal rapor hakk ve idari
izni de buna eklerseniz tatilin süresine
ve vaziyetine bakn”

“Bu kadar yorgun muyuz?”
Türkiye’nin çok lüks bir ülke olmadn aksine çok daha fazla çallmas gerektiini belirten Mustafa Gökta,
“Deerli insanlarmz biz bu kadar lüks
bir memleket miyiz? Çok mu yorgunuz?
Çok mu çaltk ve memleketi çok çok
ileri seviyelere tadk da, i tatile mi
kald? Ülkenin kt kanaat kaynaklar ile
zar zor ekonomiyi ayakta tutarken, birde
böyle önü arkas uzatlm tatiller ile biz
nereye varacaz? Bizden baka hangi
ülkede bu kadar çok tatil var? Kald ki
oralarda olsun. Bizi ilgilendirmez. Bizi
biz ilgilendiriyoruz. Bizim içinde bulunduumuz durum ilgilendiriyor. Bizim
her zamandan fazla çalmaya, mücadele etmeye, ülkeyi kalkndrmaya, devleti
ekonomide güçlü hale getirmeye, buna
paralel kalknm ve refah seviyesi üst
sralarda olan bir millet olmaya ihtiyacmz var. Bunun içinde çalmalyz.
Hep birlikte. Üretmeliyiz. Tüketmemeliyiz. Her zaman söylüyorum, bu tatil
ii abartldr. Mutlaka çeki düzen verilmelidir”
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Komunu tan, güvenliini artr
Problemler
ve çözümler

E

lektronik postalarma göz atarken bir bilim
adam dostumdan gelen yaz oldukça dikkatimi çekti. Yaz problemlere odaklanmak
ile çözümlere odaklanmak arasndaki fark baln tayordu. Bilim adam dostum yazsnda iki
vaka ve dört çözüme yer vermi, daha sonra
bu vakalardan çkarlacak dersleri de maddeletirmi. Yararl olaca düüncesi ile bu yazy
Ostim Gazetesi okurlar ile paylamak istedim.

Problemlere odaklanmak ile çözümlere odaklanmak arasndaki fark
Vaka 1: NASA uzaya astronot gönderdiinde tükenmez kalemlerin yer çekimi olmayan
ortamda çalmadn fark etti (yerçekimi olmad için mürekkep kadn üzerine akmyordu).
Çözüm 1: Bu problemin çözümü NASA’ya
ilave 12 milyon dolara mal oldu. Öyle bir tükenmez kalem ürettiler ki bu kalem yerçekimsiz
ortamda, yukar yönde, suyun altnda ve sfrn
altnda 300 C ‘ye kadar olan scaklklarda yaz
yazmaya olanak salyordu.
Çözüm 2: Peki Ruslar ne yapt. ?Kurun
kalem kullandlar.
Vaka 2: Japon yönetim sistemindeki en hatrda kalr çalmalardan bir tanesi Japonya’daki
en büyük kozmetik firmalarndan birinde
yaanan bo sabun kutusu problemidir. Müterilerden birisi firmaya, ald sabun kutusunun
bo olduu konusunda ikâyette bulunmutur.
Yetkililer hemen, üretilip paketlenen sabun
kutularn sevkiyat birimine gönderen hatt izole
ettiler. Bu srada bir ekilde bir sabun kutusunun hattan içi bo ekilde geçtii tespit edildi.
Yönetim, mühendislerine problemi çözmesi için
talimat verdi..
Çözüm 1: Mühendisler iki kii tarafndan
kullanlan yüksek çözünürlükte bir X-n cihaz
tasarlamak için ciddi ura verdiler. Bu sayede
hattan geçen bütün sabun kutular izlenebilecek
ve bo olmadklarndan emin olunacakt.
Çözüm 2: Küçük bir irketteki sradan bir
isçi ayn problemle karlatnda, X-n vb
karmak eylerle uramad, onun yerine farkl
bir yol buldu. Güçlü endüstriyel bir elektrikli
vantilatör alarak hatta doru yöneltti. Vantilatörü açt anda dolu olan kutular hattan geçerken bo olanlar hattn dna doru savruldu.
Buradan çkarlacak dersler:
- Her zaman basit çözümler arayn
- Problemleri çözmek için mümkün olan en
basit çözümü tasarlayn
- Her zaman çözüme odaklann.
Büyük irketlere, baarl iadamlarna ve
yöneticilere bakyorum, anlarn okuyor, röportajlarn inceliyorum. Kendim baarl patronlarla
röportaj yapyorum. Görüyorum ki baarl
insanlarnn hepsinin ortak noktas sol kulaklarn sa elleriyle göstermiyorlar. Hiçbir sorunun
karmaklamasna izin vermeden ksa yoldan
çözüme kavuturuyorlar.
Baarl insanlara göre çözüm önemli, basit
çözüm çok daha önemli.

Yenimahalle Kaymakam Kenan Çiftçi komularn birbirini tand
bölgelerde asayi olaylarnn yüzde 41 orannda azaldnn altn çizdi.

Y

enimahalle Kaymakaml
ve OSAD’n ibirlii ile
düzenlenen toplantda “Güvenli Komuluk” projesi anlatld.
Yenimahalle Kaymakam Kenan
Çiftçi, televizyonun iletiimi öldürdüünü belirterek “Televizyonunuzu kapatn, komunuzla iletiim kurun. Komularn birbirini
tanrsa asayi olaylar yüzde 41
orannda azalyor” dedi. Yenimahalle Kaymakaml’nn “Güvenli
Komuluk” projesinde dikkat verici veriler sunuldu. Yenimahalle
Kaymakam Kenan Çiftçi, komularn birbirini tand yerlerde
asayi olaylarnn yüzde 41 azaldna iaret ederek “Komular arasndaki iletiimi televizyon öldürüyor. Televizyonlarnz kapatn ve
komularnzla diyalogo gelitirin.
Kendinizi daha güvende hissedeceksiniz” dedi.
Ostim Sanayici ve adamlar Dernei ve Yenimahalle
Kaymakaml’nn ibirlii ile
düzenlenen toplantda “Güvenli Komuluk Projesi”nin tantm
gerçekletirildi. OSAD Bakan
Adnan Keskin, komularn birbirini tanmad, yabanclamann
artt bir dönemde yaadklarn
ve bu durumun birçok skntya
yol açtn söyledi. Anadolu’da
komuluk ilikisinin çok önemli
bir geleneksel iliki olduuna vurgu yapan Keskin, “Ancak bu iliki
büyük kentlerde çok sorunlu. Oysa
atalarmz ‘ev alma komu al’,

‘komu komunun külüne muhtaçtr’ diyerek komuluun önemine
vurgu yapmlardr. ehirlerde de
komuluk ilikisini canlandrmalyz” dedi.

Komunu tan suç azalsn
Yenimahalle Kaymakam Kenan Çiftçi “Güvenli Komuluk
Projesi”nin
uygulanmasnda
Yenimahalle’nin pilot bölge seçildiini anmsatt. Çiftçi, son yllarda boanma, hrszlk, intihar gibi
olaylarn arttn, televizyonun
insanlar arasndaki iletiimi öldürdüünü söyledi. “Evinizde televizyonunuzu kapatn, önce aile
bireylerinizle sonra komularnzla
iletiim kurun” çarsnda bulunan
Kaymakam Çiftçi, “Komularla
neden irtibatl olmalyz?” diye
sordu ve u cevab verdi:
“Komu, komuyu tanrsa kimin
gidip geldiini bilirse, asayi ve
emniyet olay olmaz. Hrszlklar,
sanldnn aksine genellikle gündüz oluyor. Evden yabanc birinin
çktn gören komu, ‘herhalde
misari geldi’ eklinde düünüyor.
O kii komusunu tansa böyle düünmeyecek ve hrszlar da bu kadar cesaretli davranmayacak. Elimizdeki verilere göre, komuluk
ilikisinin olduu yerlerde asayi
olaylar yüzde 41 azalyor. Komuluk, intiharlar da engelliyor. Çünkü intiharlar bireylerin kendilerini
çok yalnz hissettikleri zaman daha

çok görülüyor. “
Çiftçi, komuluk ilikisinin
ayn zamanda sosyal sermaye olduuna iaret ederek “Komunuzun yapt ii, nerede çaltn
bilirseniz günü geldiinde herhangi bir iinizi çok daha kolay ve
rahat bir ekilde halledebilirsiniz.
Bu iliki, ticari bakmdan da çok
faydalar getirebilir” diye konutu.
Çiftçi’nin konumasndan sonra Emniyet Amiri Ahmet Cemil
Bezci, hrszlk olaylarnn basit
önlemler ve yöntemlerle nasl önlenebileceini anlatt. Toplant bitiminde Çiftçi ve Bezci’ye plaket
verildi.

Keseye göre emlak vergisi zamm
Yenimahalle Belediyesi, vatandan ekonomik gücünü hesaba katarak
emlak vergisine dört yl geçerli olmak üzere yüzde 10 dolaynda zam yapt.
Yaplan emlak vergisi art 1 Ocak 2010’dan itibaren geçerli olacak.

Y

enimahalle Belediyesi, yaanan ekonomik kriz ve vatandan alm gücündeki
azalmay dikkate alarak emlak vergisinde
yapaca art orann yüzde 10’la snrl tuttu ve
bu artn 4 yl süreyle geçerli olacan açklad.
Yeni yln ilk gününden itibaren geçerli olacak
olan zaml emlak vergisi Yenimahalle’deki bütün
semtler için geçerli olacak.

Hizmet olarak geri dönecek
Konuyla ilgili bir deerlendirme yapan Yenimahalle Belediye Bakan Fethi Yaar, Türkiye’nin
büyük bir dar boazda olduunu ve vatandalardan
alnan vergilerin de yine onlara hizmet olarak geri
döneceini belirterek, “Kaynaklar doru ve yerinde kullanarak toplanlan bu vergiler vatandamza
hizmet olarak geri dönecektir. Emlak vergisine yaplan art ülkemizdeki ekonomik kriz ve vatandamzn ödeme gücüne baklarak yapld” dedi.
Art sonrasnda Yenimahalle’de baz semtlerin yeni ve eski emlak vergisi oranlar öyle gerçekleti:
Çayyolu Balar Kutlugün Mevkii, 2009 yl arsa metrekare birim deeri 85.58 TL iken 2010’da 100 TL,
Gazi Mahallesi Dilmen sokak, 2009 yl arsa metrekare birim deeri 228.20 TL iken, 2010’da 250 TL,
Demetevler Mahallesi 25. sokak 2009 yl arsa metrekare birim deeri 91.28 TL iken 100 TL,
Bartepe Mahallesi Karabal caddesi, 2009 yl arsa metrekare birim deeri 102.69 TL iken 110 TL,
Batkent Ergazi Mahallesi 256. sokak, 2009 yl arsa metrekare birim deeri 74.17 TL iken 100 TL,
Karyaka Mahallesi 2. cadde, 2009 yl arsa metrekare birim deeri 136.92 TL iken 150 TL.
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“Dünya bizim laboratuarmzdr”
Sanayi ve Ticaret Bakanl stanbul’da novasyon ve Snai Mülkiyet Haklar Konulu uluslararas bir konferans düzenledi.

S

-Gelecein en önemli ekonomik faktörleri patent, marka, snai ve kri mülkiyet
haklar ile entelektüel sermayedir.
-Bir bulu kendi bana ilinç olabilir. Ancak bu haliyle pazara etkisi yoktur. Pazara
entegre edilerek, ticarileerek deer kazanabilir.
-novasyonla elde edilen kazanmlar patentle korumalyz. Snai ve kri haklarn
güçlü olduu ülkelerde inovasyon da güçlüdür.
-Ar-Ge paray bilgiye dönütürürken, yenilik bilgiyi paraya dönütürmektedir.
-Üniversite sanayi ibirliinde en büyük sorun arayüzlerin olmamasdr. ki taraf
da bilen bir arayüz olmaldr.
-novasyon yeni kirlerin kefedilmesi, bu kirlerin ticari deere dönümesi
sürecidir.
-novasyonda paradigma; ‘laboratuarmz bizim dünyamzdr” yerine, “dünya
bizim laboratuarmzdr’ olmal.

acinar@etik.com.tr

I

SO 9000 kalite yönetim sisteminin ülkemizde ilk kez uyguland
1990’l yllarn balar ile günümüzü karlatrdmzda kalite yönetim
sistemlerinin anlalmas, uygulanmas,
firmalarmz tarafndan benimsenip
içselletirilmesi yolunda bir hayli yol
alnm olduu söylenebilir. Çünkü
bundan 15 yl kadar önce parmakla
saylabilecek kadar az saydaki firmann sahip olduu ISO 9000 Kalite
Yönetim Sistemi belgesine sahip
firma says içinde bulunduumuz
yllarda on binlerle ifade edilmekte. Denetim, iç denetim, yönetimin
gözden geçirilmesi, sürekli iyileme,
istatistiksel proses kontrolu, düzeltici
önleyici faaliyet, kayt gibi kavramlar
bir çok firmamz için artk yabanc
olmayan, gündelik ileyiin temel
terimleri durumuna geldi.
Ancak süreç içerisinde ISO
9000’nin yetersiz kald alan ve
sektörler için daha sorgulayc ve ilave unsurlar gerektiren kalite yönetim
sistemleri de gelitirilip uygulamaya
kondu. Örnein otomotiv alannda
ISO 16949, medikal alannda ISO
13485, havaclkta AS 9100, savunma alannda AQAP vb. standartlar
devreye girdi. ISO 9000 her sektörde uygulanabilen genel ve esnek bir
standart iken, sektöre özel standartlar
çok doal olarak kalite yönetim
sistemlerinde ilave özel artlar arar
oldular.
Ayrca birçok büyük firma bu
standartlarla da yetinmeyip yan sanayilerine kendi özel teknik koullarn
da listeler halinde iletmeye baladlar.
2000’li yllarla birlikte kalite yönetim

anayi ve Ticaret Bakanl, Türk
Patent Enstitüsü ve ktisadi Aratrmalar Vakf tarafndan yenilikçilii,
üretkenlii ve yaratcl tevik etmek,
snai mülkiyet bilincini artrmak, ulusal
inovasyon sistemini güçlendirmek ve ilgili kesimler arasnda ibirliini gelitirmek
amacyla stanbul’da “novasyon ve Snai
Mülkiyet Haklar” konulu bir uluslararas
konferans düzenledi.
Etkinliin açl konumalar, ktisadi Aratrmalar Vakf Bakan Prof. Dr.
Ahmet ncekara, Türk Patent Enstitüsü
Bakan Prof. Dr. Habip Asan, EPO Akademi ve Fikri Mülkiyet Aratrma Bölüm
Yöneticisi Christoph Bruhn, WIPO Orta
Avrupa, Akdeniz ve Baltk Ülkeleri ile
likiler Bölüm Bakan Dr. Biserka Strel
tarafndan yapld. Konumaclar açl
konumalarnda, inovasyonun ekonomik
rekabet gücüne yapm olduu katkya,
snai mülkiyetin Ar-Ge ve inovasyon sürecindeki kritik önemine, patent dokümanlarnn içerdii teknik bilginin önemine vurgu yaptlar.
Daha sonra yaplan oturumlarda
Ostim’in yenilikçilik alannda kümelenme
temelli uygulamalar, üniversite-sanayi ibirlikleri tantld. OSTM Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn, yapt sunumda
bölge olarak katma deeri yüksek üretimi
amaçladklarn, bunun için teknoloji merkezleri ve üniversitelerle çaltklarn, çeitli arayüzler oluturduklarn vurgulad.
Aydn, “novasyon konusunda ilk pilot çalma bölgemizde Hezarfen adyla yapl-

Kalite Yönetim Sistemi Denetimleri

Atilla ÇINAR
Makine Mühendisi

sistemleri alannda durum bu ekle
geldi.
Öte yandan, hepimizin bildii gibi
KOB niteliindeki birçok iletme
birden fazla sektöre hizmet vermek
durumundadr. Bir yandan bir savunma sanayi firmasna parça yaparken,
ayn zamanda bir otomotiv sanayi
firmasna da parça yapmak isteyen
ve yapan birçok firmamz vardr. Deiik sektörlerin ihtiyaçlarn karlamak durumunda olan bu firmalarmz
doal olarak sürekli farkl standartlara
göre deiik denetçiler tarafndan
denetlenmek durumundadr. Sürekli
farkl denetçiler tarafndan denetlenen
durumunda olmak zor olsa da, bu
duruma alan firmalar için iyidir de.
Çünkü sürekli denetleniyor olmak,
sistemi sürekli canl ve iyilemeye
açk tutmak anlamna gelmektedir.
Kendisini gelitirmek, daha iyi
olmak isteyen hiçbir yan sanayi firmas denetlenmekten ikayet etmez.
Ancak farkl alanlardan denetçiler
tarafndan denetlenen firmalarmzn
sknt yaad baka bir durum var:
Örnein, otomotiv alanndan
gelen bir denetçi ile savunma sanayi

alanndan gelen bir denetçi ayn
amaca yönelik olarak farkl yöntemler ya da farkl dokümanlar (prosedürler, formlar vb.) talep edebilmektedirler. Denetçiler çou zaman iyi
bildiklerini düündükleri konularda,
kendi bildiklerinin dndaki uygulamay kabullenmekte zorlanmalar ise
çou zaman firmalarmzn kafasn
kartrabilmekte veya onlar zor durumda brakabilmektedir. Bir denetçi,
baka sektörden bir denetçinin uygun
gördüü uygulamay ‘uygunsuz’ bulup
kendi ablonunun uygulanmasn isteyebilirken, genç firmalarmz denetçiye
itiraz etmenin sonuçlarnn kendileri
için kötü olacan düünüp, genellikle denetçi önünde ban öne emek
zorunda kalmaktadr. Oysa hepimiz,
özellikle de üretimin içinde yaayanlar biliyoruz ki, bir hedefe ulamann
birden fazla yolu vardr ve en iyi
olduu sanlan yol bile deimeye,
iyilemeye muhtaçtr.
Bu sorunun almas için ne
yaplmas gerekiyor? Birçok alanda
olduu gibi bu alanda da görev ilgili
taraflara düüyor. Bir iletmedeki
kalite yönetim sistemi ile ilgili taraflar

d. Biz kirleri hayata geçirmeye çalan
bir bölgeyiz. Üniversitelerin sanayicilere
yönelik yaklam onlarn sosyal sorumluluk anlaylar ile doru orantl oluyor.
Savunma, medikal, i ve inaat makineleri ile yenilenebilir enerji kümelenmesi
kapsamnda Ankara’daki üniversitelerle
ibirlii yapyoruz. Temiz enerji ve çevre
teknolojileri konusundaki teorik düüncelerimizi yeni yönetim binamzda hayata
geçirdik. Kurmak istediimiz EKOPARK
ile temiz enerjide uygulama ve bulularn,
kirlerin tantld ve hayata geçirildii
bir sanayi bölgesi olmay hedeiyoruz”
diye konutu.
Sempozyum sunumlarnda çeitli alanlarda üretilen teorik bilgi ve yeniliklerin
uygulamaya dönütürülerek katma deerli
ürün ve hizmetler olarak toplumun istifadesine sunulmas, yeniliklerin ticariletirilmesi, snai mülkiyet haklarnn geliiminin
süreklilii için önem tad vurguland.
Toplant ile tüm sektörler açsndan,
sahip olduu stratejik konum nedeniyle,
Türkiye ekonomisi ve endüstrinin yaratc
ve yenilikçi yapsnn geliimine snai mülkiyet haklar yolu ile maksimum seviyede
katkda bulunmay hedeeyen Türk Patent
Enstitüsü, snai mülkiyet sistemi içerisinde
yer alan tüm kesimleri bir araya getirerek
bilgi, birikim ve deneyimlerin paylalmas için zemin hazrlad.
kimlerdir ve bu taraflara düen görevler nelerdir:
- Bata kalite yönetim sistemi ile
ilgili olanlar olmak üzere iletmenin
her yönetici ve çalanna görev
dümekte. letme çalanlar kurulan
sistemi deimeyecek, esnemeyecek
bir kalp olarak görmemeli, sürekli
iyileme peinde olmal.
- Kalite yönetim sistemlerini denetleyen ve belgeleyen kii ve kurululara önemli görevler dümektedir.
Belgelendirme yapan taraflar denetledikleri sistemlere yalnzca kendi
sektörel alanlarnn öngördüü bak
açsyla deil, daha geni bir açyla
bakabilmelidir. Bu kiiler kendilerini
iletmenin yerine koyabilmeli (empati
yapmal) ve bir sonuca farkl yollardan varlabileceini düünmelidirler.
Dolaysyla denetçiler de deneyimlerin
sürekli artrmal, katlktan uzaklaarak
sürekli iyilemeli.
- letme, kalite yönetim sisteminin
kurulmas sürecinde eer danman
destei alyorsa, danmanlara da
önemli görevler dümektedir. Danman kuruluun kalite yönetim sistemini tasarlarken sistemin araçlarnn
olabildiince esnek, yenilenmeye
açk, kolay revizyon görebilecek olmasna dikkat etmeli. Bir danman,
karmak, gerektiinden fazla form
kullanlan, sk kurallara balanm
sistemleri esnetmenin zor olduunu
iyi bilmelidir.
Herkes üzerine düeni yapmak
için çaltnda, denetim günleri de
gelmesi istenmeyen kâbus olmaktan
çkacaktr.
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2010’da yeni fuarlara hazr myz?

Y

erleim planlar, katlmclar,
stand dekorasyonlar, metrekareler, i gezileri, ortak katlmlar….
derken bir yl daha sona erdi.
Yeni yl ve yeni fuarlar ile sfrdan baladk yine. Tecrübemizi bildiklerimizi bir
kenara brakp; ulusal ve uluslararas fuarlar, ziyaretçisiyle katlmcsyla kabul
görmü fuarlar ve iyi organize edilmi
organizasyonlar yine ve yeniden gözden
geçirmemiz gerekiyor. Her defasnda bkmadan ayn kriteleri inceliyoruz. Özelikle
bu yl daha da dikkatliyiz, 2009 kriz senesiydi dier yllardan daha çok zorlandk
ve birçok soru iareti brakarak tamamladk bu yl. Soru iaretlerimiz yersiz deildi ve bu yüzdendir ki birçok fuar artk
TOBB fuar takvimi arasnda kendisine
ayrlan tarihlerde yerini alamad. Fuar kaplarmzn kapanmamas dileiyle…
Bölge Müdürlüümüz yllardr fuarlarda rmalar ile hep yan yana hatta kol kola
durdu. Bazen ayn salonda bazen ayn
adada bazen de küçük bir stand içerisinde.
Amacmz rmalar fuarda en iyi ekilde
temsil edebilmek, birlikten doan gücümüzü, “en iyi organize olmu organize
sanayi” imajmz, bölgemizin bilinirliini, tecrübesini ve organizasyon kabiliyetini göz önüne sermekti. Firmalarmzn
ihtiyaçlar ile bizim talebimiz ayn yönde
olunca sonuca ulamak daha da kolaylat. 100 m2 alanlarmz imdi 5000 m2 ye
ulat. Tecrübelerimizi paylatmz rmalarmz standlarnda ziyaret ederken,
organizasyonlarmza yeni eklenen rma-

T

OBB 2010 yl fuar takvimini açklam ve Bölge Müdürlüümüzün
2010 yl fuar katlm takvimini rmalarmzdan gelen talepler dorultusunda
hazrlamtr.
Takvimimizde yer alan fuarlara iki tip
katlm planlanmaktadr. Biri, OSTM
OSB’nin standnn bulunduu tüm rmalarmzn, bölgemizin ve projelerimizin
tantmlarnn yapld standlardr. Dier
katlmmz ise, Ostim’ de yer alan üyelerimizle, kurumumuzun planlad alan
seçimleri ve stand projeleri ile, yat avantajlarndan ödeme kolaylklarna, stand
dekorasyonundan hostesine kadar her türlü
hizmetin saland, uygun yatta ki stand
alanlarnn OSTMli rmalarmza tahsis
edilmesidir. Listede de belirtildii gibi yl

larmzla fuarlarda hem iimizi yaptk hem
de “neler yapmalyz” tarttk. Bu döngü
ile birçok rma ile tecrübelerimizi harmanladk ve sizlerle de paylaalm istedik.

FUARLARA Neden
katlyoruz? Neler yapmalyz
Firmamz ne kadar iyi tandnzla balyor fuar katlmmz. Üretimlerimiz, kapasitemiz, personelimiz, makina parkurumuz,
avantajlarmz ve ayrcalklarmz bilmeliyiz. Taleplerimiz ve rmamzn kriterleri ile
doru orantl fuarlar belirlemeliyiz.
• Hedemiz olmal; prestij amaçl m katlm planlyoruz ticari amaçl m? Katlm
eklimizi standmza yanstmalyz. Ürünlü
katlmlarmzda geni alanlarda makinalarmza yer verirken, tantm standlarmzda
içinde 8 fuara rmalarmzla ortak katlm planlanmaktadr ve toplam m2 1650
m2’dir. Ortak katlm sat süreci her fuar
için ayr planlanm ve duyurular fuar
tarihlerine göre organize edilmitir. Katlmak isteyen rmalarmzn fuar birimimiz
ile iletiim kurmas, varsa ekstra taleplerini
bildirmesi rica olunur.
Bunlara ek olarak; i gezisi organizasyonlar planlamakta ve otobüs gezileri ile
rmalarmzn fuarlar ziyaret etmesini
salamaktayz.Organizasyonlarmzla ilgili detayl bilgiler organizasyon öncesinde
üyelerimize ulatrlacaktr.
Metrekarelerin binleri at alanlarda,
OSTM çats altnda birletiimiz güzel
bir sene olmas dileiyle.
yi seneler.

OCAK 2010 GENEL FUAR TAKVM
Fuar Ad: EF Endüstri 2010
3. Makine ve Otomasyon Fuar
Fuar Tarihi: 21 – 24 Ocak 2010
Fuar Yeri: stanbul Fuar Merkezi - STANBUL
Fuar Ad: Subconist 2010
8.Uluslararas Yan Sanayi Ürünleri
Fuar Tarihi: 21 – 24 Ocak 2010
Fuar Yeri: stanbul Fuar Merkezi - STANBUL
Fuar Ad: Anfa Hotel Equipment
21.Uluslararas Konaklama, Arlama,
kram Sektörü Ekipmanlar ve Dekorasyonu
Fuar Tarihi: 20 – 23 Ocak 2010
Fuar Yeri: Antalya Fuar Merkezi - ANTALYA

basl materyallerimiz, görsellerimiz doyurucu olmal.
• Fuar öncesinde gerekli hazrlk dönemine
sahip olmalyz.
• Firmamz için en doru fuarlar belirlemeli ve seçimimizi bütçemiz ile doru orantda
planlamalyz.
• Ulusal ve uluslar aras organizasyonlarn,
kaç yldan bu yana düzenlendii, katlmc
says, ziyaretçi proli, fuar kapan raporlarn incelemeliyiz.
• Stand alanlarmzn taleplerimizi karlayabilecek büyüklükte olmasna özen
göstermeliyiz, ürün tantmmzdan demo
alanmza, karlama bankomuzdan, dokümanlarmza arlama alanlarmza kadar
her eyi önceden planlamalyz.
• Bütçemizi planlarken; stand dekorasyonu, ekstra malzeme giderleri, elektrik, hava
– su, internet - telefon, forklift ve vinç, stand

alan içerinde kullanlacak elektroniklerin ve
cihazlarmz fuar süresince sigortalanmas,
personelimizin konaklamas ve ulam, misarleriniz konaklamas ve arlanmas için
giderlerimizi tek tek hesaplamalyz.
• Stand içerisindeki personelimiz rmamz en iyi ekilde temsil etmeli gerekirse
fuara yönelik eitimler verilmeli.
• Satnd alan içerisinde makinalarmzn
çalr halde olmasna özen göstermeliyiz
ve mümkünse demo alanlar oluturmalyz. Makinalerimizi aktif hale getirecek
kadar elektrik – hava veya suyun fuar
öncesinde organizatöre bildirildiinden
emin olmalyz.
• Çalmalarmz salkl bir ekilde yürüttüümüzden emin olmal ve katldmz fuarla ilgili ziyaretciyi çekebilmek
için fuar davetiyelerimizi fuar öncesinde
ziyaretçilerimize ulatrmalyz.
• Fuar sonras tüm müterilerimize ve
standmz ziyaret eden ziyaretçilerimize
teekkür etmeyi unutmamalyz. Bu nezaket bizi ayrcalkl klacaktr.
• Uzun ve meakkatli gözüken bu sürecin
aslnda rmamz tantabileceimiz en keyii ve en iyi platform olduunu unutmayalm.
• Müterilerinizle
sk sk pazarlk ettiiDerya ERDOAN
niz, imzadan tükenen
tükenmezlerimizin
Ostim OSB
olduu
bolOrganizasyonYöneticisi
siparili fuarlar olsun….
Fuar
ORTAK

NO
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TARH
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OSTM OSB FUAR OSTM
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ÖSYS’de katsay fark azald
YÖK, Dantay’n eit katsaynn yürütmesini durdurma kararnn ardndan farkl katsay uygulamasna sembolik bir uygulamayla geri döndü.

K

atsayda makas iyice daraltld ve alan
içinde 0,15, alan d
tercihte ise 0,13 olarak belirlendi. Snavda puan türüne
göre ilk 1000’e giren adaylar
farl katsay uygulamas ile
karlamayacak. YÖK Genel
Kurulu, Dantay’n eit katsaylar durdurmasnn ardndan
dün 7 saatlik toplantyla 2010
üniversiteye girite uygulanacak yeni snav sistemini karara
balad. ÖSYM Bakan Ünal
Yarmaan’n “AOBP’nn snav baarsn altna düürülmesi örencilerin okula olan ilgisini azaltr” uyars YÖK karnda
etkili oldu. YÖK, bu çerçevede
AOBP’yi 500’den 200’e çekmekten vazgeçti. Böylece 500
puan korunmu oldu.
Kurul üyeleri, “Katsay fark
az. Örenci 8 soru ile bu fark
kapatabilir. Fark daha fazla
olmal sadece 10 puanlk bir

avantaj var” dedikleri örenildi.
YÖK, yeni katsay sisteminde
unlar belirledi:
* Alannda tercih yapan bir örenci 0.15, alan dnda tercih
yapan bir örenci 0.13 katsay
ile karlaacak.
* Meslek liseleri de 4 yllk tercihlerinde 0.13 katsay ile karlaacak.
* En yüksek puan 500 olacak.
* Arlkl orta öretim puanlar da yeni sistemde 500-100
arasnda hesaplanacak.
* ki yllk tercih için 500 üzerinden 140 puan gerekecek.
* Dört yllk tercih için ikinci
aama LYS’ye girebilmek için
180 puan zorunlu olacak.
* lk 1000 e giren örenciler ise
kendi alan dnda tercih yapsa
da 0.13 katsayyla deil 0.15
katsay ile karlaacak.

Çrak Eitim ve Öretim
Vakf Bakan brahim Karakoç:
“Mesleki eitim konusunda çkarlan yasalarda
iyiletirme yapabilmek amacyla bir düzenleme
yapld. Mesleki eitimdeki bu düzenlemeden
büyük memnuniyet duyuldu. Hak kaybndan
insanlarn zarar gördüünün farkna varlnca,
mesleki ve teknik eitimin iyiletirilmesine
yönelik olmas gereken buydu. Mesleki ve
teknik eitime çok ihtiyacmz var. Gelimi
ülkelerde mesleki eitime büyük önem veriliyor. Mesleki ve teknik eitimi gelitirmezseniz
ülke kalknmaz. yiletirmeye kimse kar deil.
Mesleki ve teknik eitimin olmad yerde ara
elemandan söz edilemez.
Mesleki eitimin gelimemesi milli
ekonomiye büyük zarar verir. Bu konunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Ülke bizim. Bu ülkeye yararl kararlar alan herkese sayg duyarz.
Etkilerini hala hissettiimiz global kriz dünyada
ba gösterdi ve ülkemize geldi. Gelimi ülkeler krizi kolay atlatr. Gelimekte olan ülkeler

daha zor atlatr. Bunu atlatabilmek için üretmek lazm. Herkesin gelimilie ihtiyac var.
Türkiye’de 3 buçuk 4 milyon kaytl isiz var.
Bu gelimilik mi? 24 saatte 25 saat çalmamz
lazm. Sadece bu ekilde gelimilii yakalayabiliriz. Mesleki teknik eitime kar çkanlar
bu ülkenin kalknmasn istemiyordur. Bir insan iyeri açmsa orada eleman çaltracaktr.
Göstergeleri görmezden gelemeyiz. sizlik
kanser gibidir, her yeri sarar. sizlii görüp,
çarelerini birlikte aramalyz.

Meslek lisesi kimin meselesi

Y

ÖK, 1997 ylnda üniversiteye giri
snav mevzuatnda deiiklie giderek meslek liseleri kapsamnda
imam hatip liseleri ve deiik adlar altnda
yaplanan endüstri meslek liselerinin önüne katsay engeli koymutur. Türkiye’deki
katsay engelinin yaratt psikolojik ortam örenci velileri ve örenciler üzerinde olumsuz etki yapm herkesin olmazsa
olmaz Üniversite hayali kurmas endüstri
meslek liselerinin tercih edilmemesi artan
genel liselere yönelim, not ortalamas çok
düük olan baarsz örencileri son çare
meslek liselerine yöneltmitir. 1997’den bu
yana geçen süreçte endüstri meslek liselerine gidenlerin says hzla azalmtr. Orta
öretimde, ilköretimden mezun olanlar
baz alndnda meslek liselerine yönelim oran yaklak yüzde 30, genel liselere
yüzde 70 civarndadr. Girmek için zorlu
uralar verdiimiz ve özellikle mesleki eitim programlarnda bire bir alntlar
yaptmz Avrupa Birlii üye ülkelerinin
eitim sistemlerine bakldnda bu oranlarn meslek lisesi yönünde arlk kazand
görülmektedir. Ülkemizde yaanan sürecin
sistemi felç ettii ve tersine çevirdii görülmektedir.
Milli Eitim Bakanlna bal orta dere-

celi okullar içerisinde meslek liseleri oldukça pahal donanmlar ve yüksek örenci
maliyetleri ile ön sralarda yer almaktadr.
Ülkemizde Mesleki Teknik Eitimin Yaplanmasna bakldnda Endüstri Meslek
Liseleri yapsnn içerisinde farkl müfredat
programlar uygulayan okullar olduu görülür. Bunlar Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise ve Anadolu Teknik
Lisesidir.
Meslek liselerinde meslek elemanlarnn sahip olduu yeterlikleri kazandrmaya yönelik eitim ve öretim verilir. Bu
programlarda meslein yeterliklerine sahip
meslek elemanlar yetitirmek amaçlanmaktadr ve müfredat belirli bir alana yönelik youn meslek derslerini içermektedir.
Meslek lisesinde meslek derslerinin yan
sra örenciler haftada 3 gün sanayi staj
için iletmelere gitmektedir. Genel amaç
bu okullarda sanayinin üretim sektörünün
ihtiyac olan nitelikli elemanlarn yetitirilmesidir. Meslek lisesinin üniversiteye giri
sürecinde dier liselerle yarabilmesi için
Üniversite giri snav konularn kapsayan
müfredat deiikliine ihtiyaç vardr. Mevcut müfredat programlar ile bu snav kazanmalar mümkün deildir. Ama yinede
istisnalar için kap açk braklmal bu okul-

lara giden örenciye yaam boyu, alan ile
ilgili yüksek öretim hakk tannmaldr.
Anadolu Teknik liseleri, örencilerin snavla alnd okullardr. Teknik liseler ise
meslek liselerinde 11. snfta not ortalamas
yüksek baarl örencilerin alnd okullardr. Teknik ve Anadolu Teknik Liselerinde
dallarda meslek dersleri haftalk 13-14 saate
çekilmitir, dier normal ve Anadolu liseleri ile birebir ortak fen kolu müfredat program uygulanmaktadr. Örencilerin yapt
sanayi staj dala geçtikten sonra toplam 300
saattir. Bu okullar fen müfredat yannda
aldklar mesleki derslerle mühendisliklerin
alt yapsn oluturmaldr.
Ülkemizde popilist ve ideolojik yaklamlar nedeniyle akln yolunda birleilebilecek her noktada farkl sesler çkmakta ve
farkl uygulamalar nedeniyle maalesef sorunlara çözüm üretilememektedir. Yetkili
yetkisiz herkes kendi kadrajndan görüntü
almakta her kareyi de kendince yorumlamaktadr.

Sonuç olarak;
1-Temel eitim sürecinde örenciler bilimsel yöntemler gelitirilerek çok ciddi bir
ekilde takip edilmeli son snfta örencilerin alan seçimlerinin doru yaplmas salanmaldr. Bu durum ülkemizde özellikle
alannda çalmayan ama her ii yapmaya
çalan mutsuz ve isiz çounluk ile ekonomik süreç maliyetleri dikkate alndnda
büyük önem arz etmektedir.
2-Yönlendirmeler ülke genelinde yaplacak reel çalmalar sonucu istatistiksel verilere dayanlarak bir plan dahilinde yaplmal plansz ve programsz lise ve üniversite
yönlendirmesi ile isiz lise ve üniversite
mezunu ynlara yenileri eklenmemelidir.
Bu konuda popilist ve ideolojik yaklamlar
kesinlikle reddedilmelidir.
3-Üniversiteler Öretim elemanna
kadro için deil ihtiyaçlar dorultusunda açlmal ve kontenjanlar reel ihtiyaçlar

dorultusunda belirlenmelidir. Her ilçeye
MYO açmak ve bunlara farkl alanlarda
okullar ekleyerek bu alanlara meslek lisesi
örencilerini snavsz yönlendirmek sorunu
çözmeyecektir. Ayrca bu günde meslek
yüksek okullarnda verilen eitimin kalitesi
tartmaldr.
4-Milli Eitim Bakanl, Yükseköretim Kurulu, içi, iveren, meslek kurulular ve dier ilgili kurumlar ibirlii yaparak
planlamada, uygulamada ve denetlemede
kesinlikle taraf olmaldr. 4 yl süresince
ülkenin en pahal eitimini alan örencilerimiz hala nitelik kazanamyor ise bu süreçte
paydalar tarafndan acilen sorgulanmal ve
gerei yaplmaldr.
5-Sistemden ikâyetçi olmak iin kolay
tarafdr. Kendi okulunu açmak, mesleki
kurslar vermek, onlarca proje uygulamas,
kendi elemann yetitirmek için verilecek
her ura ülke ekonomisine dolays ile
her bireye yük getirecektir. Türkiye’de
bir yandan isizlik sorunu büyürken dier
yandan sanayi ve üretim sektörünün ihtiyaç duyduu ancak bulmakta zorland
nitelikli igücünün nasl temin edilecei
çözülmesi zor bir denklem haline getirilmemelidir.
6-Mesleki eitim yaplandrlmasna
ilevsellik kazandrlmal farkl okul türlerine yönlendirilmi kültürel alt yaps olumu baarl ve donanml gençlerimizin
meslek sahibi olmak için meslek liselerine
gelmeleri çeitli teviklerle özendirilmelidir. Bu sayede sanayide yaanan nitelikli
eleman sorunu çözülebilecektir.
Nitelikli bir teknik eleman mesleki bilgi ve yeteneklerini temel fen bilimleri ile
tamamlayan iyi bir analiz ve sentez yeteneine sahip olan elemandr. Zaman bizim
için lükstür. Arzal üretim yapp karn
tamire harcayan bir iletme için ias kaçnlmaz ise son sözü size brakyorum…

(Bülent UÇAR)
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Küçük iyerleri ve büyük kazalar
Kazalarn önlenmesi sanld kadar zor ve maliyetli deildir. Gerçekte çok karmak ve teknolojik nedenlerle olmu gibi görünen tüm kazalarn meydana gelmesinde kaza zinciri diyebileceimiz bir sra vardr.

T

ürkiye’deki 1.170.248 iyerinin %99’dan fazlas
1-100 aras içi çaltran
Küçük ve Orta Ölçekli dediimiz
ve KOB olarak isimlendirdiimiz
iyerlerinden olumaktadr. Genel
kanaat olarak küçük iyerlerinde
basit ilerin yapld ve bu iyerlerinde ciddi kazalarn olmayaca
eklindedir. Bu yüzden hem kamu
denetimi hem de hem de kamuoyu
ilgisi daha çok büyük iletmelere
odaklanmaktadr. Halbuki teknoloji kullanmnn son derece yaygnlat günümüzde küçük iyerlerinde de çok çeitli ekipman ve
tehlikeli madde kullanlmaktadr.
Ve gerçekte bu iyerlerinde olan
kazalarn sklk ve arlk oranlarna baktmzda aslnda büyük
iyerlerine göre bir kaç kat daha
fazla kaza olduu görülecektir.
(SGK 2008 istatistikleri)
Geçtiimiz günlerde OSTMVEDK Organize Sanayi iyerlerinin bulunduu bölge bir kazan
patlamas haberi ile çalkaland.
10-15 kiinin çalmakta olduu

küçük bir iyerinde imal edilen
kazan ekipmannn test edilmesi
esnasnda meydana gelen patlamada 2 kii hayatn kaybetmi
ve iyeri önemli ölçüde hasara
uramt. Aslnda benzer olaylar
oldukça sk yaanmasna ramen
çok duyulmad için yaygn bir
ekilde bilinmemektedir. Bu olay
gibi ama farkl nedenlerle meydana gelen ve pek çok olay küçük
sanayi sitelerinin ara sokaklarnda
zaman içinde unutulmayan yaralar
açmaktadr.
Genellikle; kaldrlan bir malzemenin dümesi, askdaki malzemenin takozlanmamas sebebiyle
dümesi, kompresör, kazan vb. basnçl sistemlerin patlamas, snma amaçl soba yakarken dökülen
tinerin parlamas, tüp patlamas,
yanllkla kimyasal madde yutma,
karbon monoksit zehirlenmesi,
araç kazalar, el aletlerinin kullanmndan doan kazalar, hareketli
makine parçalarnn sebep olduu
kazalar gibi örneklerle çoaltabileceimiz olaylar sonrasnda bir

yl içinde binlerce kaza meydana
gelmekte ve yüzlerce kii hayatn
kaybetmekte veya yaralanmaktadr.
Kazalarn önlenmesi sanld kadar zor ve maliyetli deildir. Gerçekte çok karmak ve
teknolojik nedenlerle olmu gibi
görünen tüm kazalarn meydana
gelmesinde kaza zinciri diyebileceimiz bir sra vardr. Ve bu
kaza zinciri içinde mutlaka bizim
kazay kolayca önleyebileceimiz
basit ve ucuz bir nokta bulunmaktadr. Bunun için bütün yapmamz
gereken önce çevreye bu gözle
bakmak ve belki yapacamz ie
balamadan önce sadece bir iki
dakikamz ayrmaktr. Kriko ile
kaldrd aracn altnda çalrken krikonun boalmas ile aracn
altnda kalarak hayatn kaybeden
kii, sadece bir an güvenlik için
baksa, ve aracn altna takoz koyarak çalmaya balasa bu kaza
yaanmayacak ve kii hala hayatta olacakt.
Tüm hayatmz boyunca za-

man zaman risk almamz gerekebilir. Zaten gerçek hayatta sfr
risk yoktur. Ancak risk alrken
karlnda bu riske deer bir
beklenti olmaldr. Kim sadece
iini bir dakika önce bitirmek için
hayatn riske atar. Aslnda hiç
kimse. Eer bedelin bu olaca
görülürse bu riske girilmez.
Türkiye’de 2007 ylnda meydana gelen ve 1000’den fazla kiinin ölümü ile sonuçlanan 80.602
i kazasnn en az75.000’ basit ve
kolay yöntemlerle önlenebilirdi.
Bütün mesele olaya bu ekilde
bakabilmektir. Bütün büyük kazalarn küçük sebepleri vardr.
Yeter ki iimizi yaparken
1 saniyemizi
güvenliimiz için ayralm.
Sadettin
BAYSAL
SG (A) Uzman

Finans
sektörünü
kara
para
ayakta
tuttu
Birlemi Milletler, çok sayda bankann küresel
mali krizde kara para aklayarak ayakta kaldn açklad.

D

ünyay etkisi altna alan küresel
mali krizin, çok sayda bankann
uyuturucu tüccarlarnn piyasaya
sürdüü kara paray aklayarak ayakta kalabildiini açklayan BM Uyuturucu ve
Suç ile Mücadele Dairesi (UNODC) Bakan Antonio Maria Costa, nans sektörünün kara paray benimsemeye balamasnn çok tehlikeli bir gelime olduunu
savundu. Costa, küresel mali kriz srasnda piyasada dolaan tek yatrm ana parasnn uyuturucu ticaretinden elde edilen
para olduunu ve geçtiimiz yl onlarca
bankann kara para aklayarak kendilerini
batmaktan, kurtardn söyledi.

Banka ad vermedi
Uyuturucu ticaretinden elde edilen yllk 325 bin ABD dolar tutarndaki gelirin
birçok banka tarafndan aklandn savunan Antonio Maria Costa, bu durumun
uyuturucu ve suç ticaretinin kriz dönemlerinde ekonomi üzerindeki etkisinin ne
kadar büyük olduunu ortaya koyduunu
belirtti. Kendisine sunulan çok sayda delilin, suç örgütlerine ait parann bankalarn
kurtarlmasnda kullanldn kantladn dile getiren Costa, söz konusu bankalarn ve bu bankalarn bulunduu ülkelerin
adn vermekten kaçnd.

Çok tehlikeli bir gelime
Uyuturucu ticaretinden elde edilen parann imdi aklanm olarak nansal sistemin bir parças haline geldiini kaydeden
Antonio Maria Costa, bankalarn ve nans
sektörünün uyuturucu ve suçtan elde edilen
paray daha kolay benimsediini ve bunun
da çok tehlikeli bir gelime olduunu açklad. BM Uyuturucu ve Suç ile Mücadele
Dairesi (UNODC), yasad uyuturucu ve
suç ticaretinden yllk yüz milyonlarca dolar gelir elde edildiini ve son belirlemelere
göre talya, sviçre, ngiltere ve ABD’de
bulunan baz bankalarn bu paralar akladn savunuyor.
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Murat Rulman salam admlar atyor
“Yok aslnda birbirimizden farkmz, ama biz Murat Rulman’z” sloganyla hareket eden Murat Rulman,
20 yldr sürdürdüü ticari hayatnda 2010 yl için yeni projelerle faaliyetlerine devam ediyor.
iletme, müteri memnuniyeti odakl bir
çalma sistemi uyguluyor.

stihdamda daralma olmad

O

stim’de faaliyet gösteren ve çalmalaryla bizim de bu saymzda
konuk ettiimiz rmalardan birisi Murat Rulman. Geni ürün yelpazesi
ve kaliteli üretim sistemleriyle 20 yldr
faaliyetlerini aralksz sürdüren bir rma.

Çalma alanlarnda sanayi rulmanlar,
rulman yataklar, rulman montaj-demontaj
ürünleri, rulman gresi, minyatür seri, V
kay, zaman kay, szdrmazlk elemanlar, güç aktarm ürünleri, keçe, oring,
salmastra, sekman gibi ürünler bulunan

Genç ve dinamik bir personel yapsna
sahip olan rmann genç yöneticisi Murat
Tuncel, çalmalar ve 2010 ylna yönelik
projeleri hakknda gazetemize bilgi verdi.
Tuncel, rulman piyasasnn önemli markalarndan biri olan SKF Rulmanlarnn
Ankara distribütörü olduklarn belirterek,
müteri memnuniyeti odakl bir hizmet
anlayna sahip olduklarn söyledi. 2009
ylnn pek çok iletmede olduu gibi Murat Rulman’da da baz skntlara sebep olduunu kaydeden Tuncel, “Yüzde 10 ile
12 arasnda bir küçülmeyle yola devam
ediyoruz. Ancak bu süreçte istihdamda
daralmaya gitmedik. Burada büyük bir
aile gibi çalyoruz. Önce kalite sonra
hizmet felsefesiyle hareket ettiimiz için,
kaliteden ödün vermemek adna brakn
istihdamda daralmay, yeni bir birim olarak D Ticaret Departmanmz da kurduk
ve bir nevi istihdam artna gittik” dedi.
Tuncel, 2010 yl için baz önemli projeleri olduunu ve bunlar ön plana çkarmak istediklerini de vurgulayarak, Avrupa ve Asya’daki malzeme tedarikçilerine
ilk elden ulap maliyet konusunda da büyük avantajlar salayabileceklerine dikkat
çekti.

D

ünya ekonomisinde;2007
Mays’nda sözü edilmeye
balanan küresel kriz yerel
piyasalarda etkisini gösterdiinde,
tarih 2008 Eylül ayn gösteriyordu. Kamu kurulular, özel sektör
ve önemli sivil toplum örgütleri,
krizle ilgili bir takm önlemlerden
söz ederken mevcut durumdaki
olumsuz gelimeler ivme kazand ve
birçok olas çözüm, alnacak önlemler arasna giremeden geçersiz
kald. Bugün gelinen nokta itibariyle,
kamu kurulular ve özel sektör,
mevcut ekonomik düzende çalmalarn sürdürürken; krizin etkisini ilk
hissettirmeye balad günden bu
yana ‘isizlik ve igücü planlama’,
ülkemiz gibi ekonomisi emek-youn
sektörlere dayal olan bir ülkede
iyi yönetilmesi gereken en önemli
konu bal olma özelliini koruyor.
ILO-Türkiye’nin internet sayfasndaki
bildirimler, henüz iyimserlik hissedemediimiz durumu öyle ifade
ediyor: ‘Türkiye, çok sayda çalann iten atlmasna yol açabilecek,
sektörel deiim, özelletirme, kamu
sektöründe reform ve ekonomik
kriz sonras düzenleme olarak ifade
edilebilecek bir yeniden yaplanma
süreci içindedir. Bu gelime, düük
ve giderek azalmakta olan igücü
piyasasna katlm, bata gençlerde
olmak üzere yüksek düzeyde isizlik,
i kayb, kayt d sektörün büyüklüü, yüksek düzeyde eksik istihdam,
nitelikli beeri sermayenin eksiklii,
isabetsiz beceri eletirmesi ve sosyal

imkanlarnn desteklenmesi, hem çalan, hem makine hem de üretim
verimliliinin artmasn salayacak en
önemli etkenlerdir.

gücü planlamasnda
eitimin önemi
Gülin ARKUN

diyalog eksiklii gibi igücü piyasasnda hali hazrda var olan sorunlara yenilerini eklemektedir.’
Yaplan istatistiki çalmalar,
krizde yaanan iten çkarmalarn
arlkl olarak sanayii ve inaat
sektörlerinde düz içi ve mavi yakal
çalanlarda olduunu göstermektedir.
Bu konuda iverenlerin önlemi, hak
edilmi yllk izin kullandrlmasndan
sonra,  Kanunu’nda da yeri olan
Ksa Çalma ödenei uygulamasn gerçekletirmek oldu. Alnan bir
dier önlem ise, emeklilie hak
kazanm çalanlarn bu yola sevk
edilmesi idi. Bu süreçte, ie almlar
yavalatld ya da tamamen durdu.
Bu önlemlerin temel sebebi, üretim
talebindeki keskin düü ve piyasalardaki nakit aknn yavalam
olmasyd.
Bugün yurt içinde ve dnda piyasalar, halen kriz öncesine
dönmemi olsa da, üretim taleplerinde hafif ve olumlu hareketlilikler
gözlenmektedir. Ancak kriz srasnda

igücü yönetimi için iverenler tarafndan alnan önlemlere bal olarak,
deneyimli elemanlarn gönderilmi
olmas, bunlarn yerine eleman
yetitirilmemi olmas, görev birletirmelerden dolay i yükü artm bir
personel ile kar karya kalnm
olunmas i ortamlarnda verimi
düürmektedir.
Bu aamada bugün, hizmet içi
ve d kaynakl eitimlerin önemi
bir kez daha kendini göstermektedir.
Etkili ve doru bir igücü planlamas ile birlikte özellikle emekyoun çalma ortamlarnda olumlu
sonuçlar gözlenmektedir. Personelin
mesleki yeterliliklerinin arttrlmas için özellikle makine ve tezgah
kullananlarn çapraz eitimlere tabii
tutulmalar, bireysel yetkinliklerinin
gelitirilmesi, moral motivasyon
desteinin artmas, birlikte i yapma
yeteneklerinin ve aidiyet duygularnn
artmas, mesai saatleri dnda talep
eden personelin kendi meslei haricinde farkl i kollar için örenme

Çalanlarn, yaptklar ilerin haricinde bir baka görevi de gerektiinde yerine getirebilmeleri, terfi
ettiklerinde ilerini baaryla yapabilmeleri, ekip yönetmek ve yönetime
yakn çalmalar durumunda beeri
ilikilerinde de,teknik becerileri kadar
iyi olabilmeleri için çapraz eitimler
uygulanmaktadr. Kurum içinden
veya dndan eitmenler tarafndan verilen bu eitimler sayesinde,
ilerin daha az veya sayl çalan
tarafndan yerine getirilmesi gerektii
durumlarda, dalgal üretim talepleri
gerçekletirildiinde, iveren çalanlarnn farkl alanlarda çalmalarn
salayarak öngörülmeyen içilik
maliyetlerinden kurtulur; ayn zamanda nitelikli ve eitimli çalannn i
güvencesini de korumu olur.
Sonuç olarak; eitimlerin etkin ve doru ekilde planlanmas,
bütçelenmesi ve gerçekletirilerek
deerlendirilmesinin yaplmas, önemli bir uzmanlk alandr. Doru bir
planlama, firma üretim ve yönetim hedefleri dorultusunda mevcut igücünden azami verimliliin
salanmasna yardmc olarak, orta
vadede ise doru igücü planlamasna yardmc olarak içilik giderlerinde daha maliyet-etkin bir yönetimi
destekleyecektir.

