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Milli Prodüktivite Merke-
zi taraf�ndan yap�lan bir 
ara�t�rmaya göre; hayat�n 

her alan�nda büyük de�i�imler ge-
tiren küreselle�me süreci, ülkelere 
ekonomik, siyasal ve sosyal aç�dan 
baz� geli�meleri vaat etse de ayn� 
zamanda yoksullu�un art��� gibi çe-
�itli olumsuz sonuçlar� beraberinde 
getiriyor.
 Ara�t�rmada, küreselle�me süre-
cinin yoksulluk ile ili�kisi tan�mla-
n�rken üzerinde durulmas� gereken 
en önemli noktan�n küreselle�menin 
beraberinde getirdi�i uluslararas� 
kurulu�lar ve bunlar�n azgeli�mi� 
ya da geli�mekte olan ülkelerde uy-
gulad��� yap�sal uyum programlar� 
oldu�u kaydedildi. 
 Ara�t�rmada, yap�sal uyum prog-
ramlar�n�n reel ücretlerin dü�me-
sine neden olurken, i�ini kaybe-
den insanlar�n say�s�n�n artmas� da 

ücretlerdeki dü�ü�ünün artt���n�n 
tespit edildi�i kaydedildi. Çal��an 
kesim için alternatif emek gücünü 
olu�turan i�sizlerin tehdit unsuru 
haline geldi�i belirten ara�t�rmada, 
“Çünkü çok dü�ük ücret kar��l���n-
da çal��may� i�siz kalmaya tercih 
etmektedirler” denildi. 

Küreselle�menin 
“yeni” yoksullar�

 Küreselle�menin az say�da insana 
refah sa�larken dünya nüfusunun bü-
yük bir bölümünü yoksul b�rakt���n�n 
tespit edildi�i ara�t�rmada, “Uygulanan 
politikalar ile hem ülkeler içinde hem 
de ülkeler aras�nda e�itsizlik derinle�-
mi� ve zengin ile yoksul aras�ndaki 
uçurum artm��t�r. Yirminci yüzy�l�n 
ba��nda ki�i ba��na dü�en gayri sa�  
yurtiçi has�lada en zengin ile en yok-
sul aras�ndaki fark 22’ye 1 iken 2000 
y�l�na gelindi�inde bu fark 267’ye 1’e 

kadar yükselmi�tir. Daha fazla zengin-
lik getirece�i varsay�lan küreselle�me, 
bütün dünyada yoksullu�un artmas�na 
neden olmu� ve bu süreçte uygulanan 
iktisadi ve sosyal politikalar sonucunda 
pek çok insan i�siz kalm��t�r. Bu insan-
lar ‘yeni yoksullar’ olarak adland�r�lan 
kesimi olu�turmu�tur. Yeni yoksullar 
önceden yoksul olmay�p, yeni iktisadi 
ve sosyal yap�lanmalar�n olu�mas� son-

ras�nda yoksulla�anlar� ifade etmek-
tedir. Yeni yoksullar� geleneksel yok-
sullardan ay�ran en temel özellik, gelir 
azl��� nedeniyle tüketime kat�lamama-
lar� ve toplumdan d��lanmalar�d�r. Yeni 
yoksullar, i�sizlik nedeniyle ekonomik 
yap�dan d��lanman�n yan�nda sosyal ve 
siyasal olarak da kenarda kalan, d��la-
nan tabakaya kar��l�k gelmektedir” ifa-
deleri kullan�ld�.

Dünya ekonomisinin sürdürülebi-
lirlik rotas�n� belirlemeyi hedef-
leyen ve T.C. Merkez Bankas� 

ev sahipli�inde 27-29 Eylül tarihleri 
aras�nda �stanbul’da düzenlenecek olan 
Global Ekonomik Sempozyum’da 
(GES) üretilecek çözüm önerileri IMF, 
OECD, Dünya Bankas� ve Birle�mi� 
Milletler ba�ta olmak üzere uluslararas� 
kurulu�lara bir rapor olarak sunulacak. 
Politika, i� dünyas�, akademi, sivil top-
lum örgütleri, Nobel ödül sahipleri ve 
dünya ekonomisine yön veren dünyaca 

tan�nm�� � kir önderleri, Global Ekono-
mik Sempozyum (GES)çerçevesinde 
�stanbul’da bir araya gelerek, “sistem 
riskleri kar��s�nda sürdürülebilirli�e yö-
nelik” çözümler geli�tirecek. Toplant�ya 
dünyan�n çe�itli bölgelerinden 400’e 
yak�n kat�l�mc� beklenirken, üç No-
bel ödüllü ekonomist de �stanbul’daki 
sempozyumda görü�lerini aç�klayacak. 
Dünya ekonomisinin sürdürülebilirlik 
rotas�n� belirlemeyi hede� eyen ve T.C. 
Merkez Bankas� ev sahipli�inde 27-
29 Eylül tarihleri aras�nda �stanbul’da 

düzenlenecek olan Global Ekonomik 
Sempozyum’da (GES) üretilecek çözüm 
önerileri IMF, OECD, Dünya Bankas� 

ve Birle�mi� Milletler ba�ta olmak üzere 
uluslararas� kurulu�lara bir rapor olarak 
sunulacak.

Küreselle�tikçe yoksulluk art�yor

Dünya ekonomisi �stanbul’da tart���lacak
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Türkiye Bilimsel ve Tekno-

lojik Ara�t�rma Kurumu 

(TÜB�TAK) bünyesinde yer 

alan TÜB�TAK Ulusal Elektronik ve 

Kriptoloji Ara�t�rma Enstitüsü (UE-

KAE) ile daha önce TÜB�TAK Mar-

mara Ara�t�rma Merkezi’ne (MAM) 

ba�l� olarak faaliyet gösteren Bili�im 

Teknolojileri Ensitüsü (BTE) güçle-

rini TÜB�TAK B�LGEM çat�s� alt�n-

da birle�tirdi. 

 TÜB�TAK’tan yap�lan yaz�l� aç�k-

lamada, TÜB�TAK bünyesinde yer 

alan TÜB�TAK UEKAE ile daha 

önce TÜB�TAK MAM’a ba�l� olarak 

faaliyet gösteren BTE’nin güçleri-

ni TÜB�TAK B�LGEM çat�s� alt�n-

da birle�ti�i aç�kland�. Aç�klamada, 

böylece bin 200 ki�iyi a�an insan 

kayna��yla, güvenlik ve bili�im tek-

nolojileri alanlar�nda Türkiye’nin en 

büyük ve en yetkin Ar-Ge yap�lan-

mas� hayata geçirildi�i kaydedildi. 

Aç�klamada, TÜB�TAK B�LGEM’in 

faaliyet alanlar� ve projeleri; elektro-

nik, elektromanyetik, optik, akustik 

sistemler, kriptoloji, elektronik harp, 

sensör sistemleri, benzetim ve model-

leme, platform entegrasyon teknolo-

jileri, yaz�l�m ve yaz�l�m mimarileri, 

do�rulama ve geçerleme teknikleri, 

veri madencili�i, güvenlik kritik yaz�-

l�m geli�tirme, ilgi ve a� teknolojile-

ri, bilgi ve a� güvenli�i gibi alanlarda 

odakland��� ifade edildi. Aç�klama-

da, TÜB�TAK B�LGEM’in temel ça-

l��ma ilkesinin ise ulusal kaynaklarla 

ulusal teknolojilerin geli�tirilmesi-

ni hede� ni olu�turdu�u kaydedildi. 

Aç�klamada �u ifadelere yer verildi:

 “TÜB�TAK B�LGEM’i olu�turan 

enstitüler ve ba�l� bölümleri, günü-

müze kadar bu alanlarda ba�ta sa-

vunma sektörü olmak üzere, kamu 

kurumlar� ve özel sektör için önemli 

say�da ve büyük ölçekte projeler ger-

çekle�tirdi. Bu enstitülerin geli�tirdi-

�i birçok ürün halen NATO ve dost 

ülkeler taraf�ndan da kullan�l�yor. 

TÜB�TAK B�LGEM proje ve ba�a-

r�lar�yla, Türkiye s�n�rlar�n� a�arak 

dünya çap�nda teknolojiye yön veren 

bir mükemmellik merkezi olma he-

de� yle, Türkiye’nin gurur kaynaklar� 

aras�ndaki yerini alacak. Söz konusu 

enstitülerin tek bir merkez alt�nda 

birle�meleri ile çal��malar�n ivme ka-

zanmas� ve dolay�s�yla Türkiye’nin 

Ar-Ge’sinin kazançl� ç�kmas�  hedef-

leniyor.”

Ankara Valisi Alaaddin Yük-

sel, “Yakla��k 10 y�ld�r bir 

iki kez valinin gitti�i ve 

özlemle bir vali bekledi�ini” belirten 

Polatl� ilçesi halk�yla bulu�tu. Mek-

tup için te�ekkür eden Vali Yüksel, 

“Göreve ba�lad���m ilk gün Mahir 

Yava� vatanda��m�z bu mektubu 

bana gönderdi. Devletle bulu�ma 

iste�ini çok samimi bir dille aç�kla-

m��. Mesaj hakl�. Bugün biraz da onu 

görmek için geldim. Mahir Yava� ve 

onun gibi dü�ünenlerin yan�nda ol-

mak için geldim” dedi. Her yi�idin 

bir yo�urt ka��klama tarz� oldu�una 

dikkat çeken Vali Yüksel, Yava�’a 

“uyar�s�” için te�ekkür etti. Yava�’�n 

‘Polatl�’n�n il olmas�’ istekleriyle de 

ilgileneceklerini söyleyen Vali Yük-

sel, konuyla ilgili üzerine dü�eni ya-

pacaklar�n� kaydetti. Polatl�’ya “adeta 

ç�karma yapt�klar�n�” söyleyen Yük-

sel il ve bölge müdürleriyle, Polatl� 

Kaymakam� Gürsoy Osman Bilgin 

ve Belediye Ba�kan� Yakup Çelik’i 

makam�nda ziyaret etti. �lçenin tarihi 

e�itim, tar�m, sa�l�k, spor alanlar�nda 

yetkililerden bilgi alan Yüksel ilçe 

muhtarlar�, esna� ar� ve halk�yla da 

bir araya geldi ve onlar�n sorunlar�n� 

dinledi.

Türkiye rekabette alt s�ralardan kurtulam�yor

TÜB�TAK B�LGEM kuruldu Polatl�, 10 y�l aradan 
sonra ilk kez vali gördü

Dünya Ekonomik Forumu taraf�ndan yay�mlanan 2010-2011 Küresel Rekabet Listesi’nde Türkiye, 
geçen y�lki performans�n� koruyarak 61’nci oldu. Dünyan�n en rekabetçi ülkesi ise, �sviçre.

Türkiye, 2010-2011 dünya reka-
bet liginde geçen y�ldaki per-
formans�n� koruyarak 61. oldu. 

Dünya Ekonomik Forumu taraf�ndan 
yay�mlanan 2010-2011 Küresel Rekabet 
Listesi’nin ilk üç s�ras�nda �sviçre, �sveç 
ve Singapur bulunuyor.
 Dünya Ekonomik Forumu taraf�ndan 
Pekin’de aç�klanan 2010-2011 Küresel 
Rekabet Raporu, 2009-2010 s�ralamas� 

oldu�u gibi bu y�l 
da en rekabetçi ül-
kenin �sviçre oldu-
�unu gösterdi. 
 Geçen y�lda 
birincili�i �sviçre’ye 
kapt�r�p ancak ikin-
ci olabilen ABD 
ise, bu defa da �s-
veç ve Singapur’un 
da gerisine dü�erek 
dördüncülük ile ye-
tinmek zorunda kal-
d�.

 ABD’nin, küresel rekabet listesinde 
4. s�raya gerilemesinin, makroekonomik 
dengesizliklere ek olarak kamu ve özel 
kuru�lar�n zay�� amas� ile � nansal pi-
yasalar�n�n durumuna ili�kin kayg�lar�n 
sürmesi gibi faktörlerden kaynakland��� 
belirtiliyor. 
 139 ülkenin de�erlendirildi�i Küre-
sel Rekabet Listesi’nin ilk 10 s�ras�nda 
ayr�ca Almanya, Japonya, Finlandiya, 

Hollanda, Danimarka ve Kanada da yer 
al�yor.
 Bu arada, �ngiltere’nin 12. �srail’in 
ise 24. oldu�u listede ba�l�ca yükselen 
ekonomilerin aras�nda en iyi performan-
s� gösteren Çin Halk Cumhuriyeti, 27. 
olurken Hindistan 51., Brezilya, 58. ve 
Rusya 63. s�rada bulunuyor. Ciddi bir 
ekonomik krizin ya�and��� Yunanistan, 
iki basamak dü�ü�ü ile 83. iken çok bü-
yük bir t�rman�� gösteren Vietnam da, 
75. s�radan 59. s�raya ç�karak, 61. s�ray� 
koruyan Türkiye’yi de geride b�rakt�. 
 Türkiye’den iyi bir performans göste-
ren ülkeler aras�nda 40. s�radan 32. s�ra-
ya yükselen Afrika ülkelerinden Tunus 
ve 46.’tan 39. s�raya t�rmanan Polonya 
da var. 

Di�er ilginç bulgular

 2010-2011 Küresel Rekabet 
Raporu’ndaki veri ve tablolar da, söz 
konusu 139 ülkenin da çok say�da alan-

daki performanslar�n� da gözler önüne 
seriyor. Singapur’un birincili�i elde et-
ti�i, ihracat�n GSYH’a oran� tablosunda 
Türkiye 106. iken, Hong-Kong’un liste 
ba�� çekti�i ithalat-GSYH oran� s�rala-
mas�nda ise 117. oldu. 
 Sat�n alma gücü paritesine göre, Tür-
kiye 139 ülke aras�nda 16 s�rada yer al�-
yor. Birincilik ise ABD’nin elinde bu-
lunuyor. D�� pazar büyüklü�üne ili�kin 
tabloda ise, Çin birinci iken Türkiye 28. 
geldi. Türkiye, iç pazar büyüklü�ü s�ra-
lamas�nda ise 16. oldu. Bu listenin ba-
��nda ABD var. Bankac�l�k sektörünün 
sa�laml���n�n de�erlendirildi�i tabloda 
da Kanada birinci, Türkiye ise, 36. oldu. 
Kad�nlar�n erkeklere göre i�gücüne ka-
t�lma oran�na ili�kin tabloda Afrika ül-
kelerinden Mozambik liste ba��nda bu-
lunuyor. Türkiye ise ancak 131. s�raya 
yerle�ebildi. Beyin göçünü çekmek ve 
kendi beyinlerini muhafaza etmek aç�-
s�ndan en ba�ar�l� ülkenin �sviçre oldu�u 
belirlenirken Türkiye 90’nc� olabildi.

TÜB�TAK bünyesinde yer alan TÜB�TAK Ulusal Elektronik ve 
Kriptoloji Ara�t�rma Enstitüsü ile Bili�im Teknolojileri Ensitüsü 
güçlerini TÜB�TAK B�LGEM çat�s� alt�nda birle�tirdi.
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Üretimin içindeki KOB�’nin s�k�nt�s� nedir?Üretimin içindeki KOB�’nin s�k�nt�s� nedir?

��çinin maa��d�r, sigortas�d�r, i�letmenin eletrik, su, kira paras�d�r. Vergi borcudur. 
Hammadde temin etmektir, sat�� yapmakt�r, 

rekabet etmektir, üretim maliyetlerini dü�ürmek-
tir.  Ar-ge yapmak, teknolojisini yenilemek, 
geli�tirmektir. 
Ve ba�ka bir sürü gailelerdir…
Tüm bunlar� toplay�nca üretim yapan�n hayati 
derdinin kriz dönemi olsun ya da olmas�n her 
zaman “hayatta kalmak” oldu�unu anlar�z. 
 Peki bu i�letmelerin öbeklendi�i Organize 
Sanayi Bölgesi yönetimleri ne yapar?  Onlar�n 
temel görevi yukar�da sözünü etti�imiz üreti-
ci kesimin fiziki ve psikolojik üretim iklimini 
iyile�tirmektir. Yolu, suyu, elektri�i, do�algaz�, 
çevre düzenlemesi, güvenli�i imar�, ruhsat� ve 
denetim hizmetlerini ilgili birimleri arac�l��� ile 
yerine getirir.  
Yapt��� hizmetler aç�kt�r; ilgili mevzuatlara uy-
gun ve ilgili bakanl���n denetimine tabidir.
OSB, s�n�rlar� içinde kalan tüm bölgelerin re-
habilite edilmesi için çal���r. T�pk� bile�ik kaplar 
gibi, hizmetin e�it ve hakkaniyet ölçüsünde 
sahaya da��t�lmas�n� gözetir; temin eder… Bu 
hizmetler mevzuat�n tüm OSB’lere gösterdi�i 
da ortak yükümlülükleridir. 
Bunlara ek olarak durumdan vazife ç�karan 
OSB’ler vard�r. ��te bu ‘vazife duygusu’ OSB’ler 
aras�ndaki yönetim fark�n� ve yönetim kalitesi-
ni belirliyor. Rutin hizmetlerin d���nda proaktif 
olan, proje üreten OSB’lerin ba��nda OST�M’in 
geldi�ini konuya yak�n olanlar�n bildi�ini dü�ü-
nüyoruz.
OST�M, KOB�’lerin mesleki e�itim, dan��-
manl�k, insan kaynaklar�, tan�t�m, güçbirli�i, i� 
güvenli�i ve benzeri alanlardaki ihtiyaçlar�n�n 
kar��lanmas�na da öncülük eder; projeler üretip 
elini ta��n alt�na koyar. 
               * * *
Yeni bir dönemin ba��nday�z. Yeni bir dönemin ba��nday�z. 
De�i�en OSB Yasas� ve yeni yönetmelikle 
birlikte OSB yönetiminin önü aç�lm��t�r. Bu 
gücünü 5 bin KOB�’nin tamam� için adil ve 
kucaklay�c� bir anlay��la kullanacak dirayettedir. 
OST�M yönetimi bugüne kadar “hayatta 
kalma” derdinde olan üreticiye öncülük etmi� 
ve bölgeyi hem içerde hem d��ar�da ba�ar� ile 
temsil etmi�, itibar�n� ve kalitesini yükseltmi�tir.  
Bugüne kadar hep “rekabette bir ad�m önde “rekabette bir ad�m önde 
olma”olma” parolas�n� benimseyen yönetim bundan 
sonra gönül rahatl��� ile “iki ad�m önde”“iki ad�m önde” olma-
n�n hesaplar�n� da yapacakt�r. 

Hakl� isteklere kulak verenlere, hizmet ufku-
nun kararmas�n� önleyip, yeniden ve daha güç-
lü ayd�nlanmas�nda katk�s� olanlara te�ekkürler…

Editörden

�imdi “iki ad�m 
önde olma’ 
dönemi…

Kemal ÇEKÜÇKemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com

.tr

 �irketler ‘te�et’ten kar etti

Faiz indirimi esnaflar� sevindirdi

Gedikli, �SO taraf�ndan birin-
ci ve ikinci 500 �irketlerin 
bilançolar�yla ilgili olarak, 

“Sanayicimiz her anlamda verimli-
li�ini art�rarak kendi üzerine dü�eni 
yapm��, ekonomi yönetimi de izle-
di�i faiz politikalar� ile � nansman 
giderlerinin azalmas�na imkan sa�-
lam��t�r. Bugün geldi�imiz nokta 
itibar�yla, krize kar�� mücadelede 
önemli kazan�mlar sa�lanm��, olum-
lu bir zemin yakalanm��t�r” �eklin-
deki aç�klamalar�na vurgu yapan 
Gedikli, kriz sürecinde  “te�et geçti, 
geçmedi” tart��malar�n� hat�rlatt�. 
 Gedikli, sanayi odas� ba�kanla-
r�n�n Ba�bakan Erdo�an’�n “te�et 
geçti” �eklindeki aç�klamalar�na 
gösterdi�i tepkileri an�msatarak �öy-
le dedi:
“Kriz sürecinde ‘te�et geçti geç-
medi’ tart��malar� yap�ld�. Biz en 
ba��ndan krizin te�et geçece�ini 
savunduk. �u anki noktadan geriye 
bak�ld���nda bunun te�et geçti�i or-
taya ç�kt�. Bu durumu sanayi odas� 

ba�kanlar� da söylüyorlar.
 ‘Te�et geçti’ denilirken kast edilen 
�uydu; kurlar faizler istikrar� korudu 
batan banka, batan para olmad�. Sa-
dece ekonomide 2009’da bir küçül-
me oldu. Bu da asl�nda sa�l�kl� bir 
çekilme oldu bizim aç�m�zdan. Bir 
büyüme anlam�nda ricat (geri çekil-
me) oldu. Çünkü bazen ricat  etmek 
seni daha sa�l�kl� hale getirir. Çünkü 
daha iyi hücum etme imkan� bulur-
sun. 2010 verilerine bak�ld��� zaman 
ve di�er ülkelerle k�yasland���nda 
bu ricat�n bizi daha sa�l�kl� hücum 
edecek hale getirdi�i ortada. Türkiye 
di�er ülkelere nazaran en  h�zl� büyü-
yen ülkeler aras�nda. Bu büyümesi 
de devam ediyor. Avrupa Amerika 
krizle pençele�irken,Türkiye daha 
rahat.”
Gedikli, “Dünyadaki krizin temel 
sebebi gelir problemiydi. Adaletsiz 
dengesiz gelir da��l�m�ndan kay-
nakland�. Türkiye’de ise konomik 
krizin ‘te�et’ geçti�i teyidini; birin-
ci be� yüz ve ikinci be� yüz sanayi 

�irketlerinin  aç�klanan bilançosuyla 
ortaya koydu.
 Birinci ve ikinci büyük be� yüz 
sanayi �irketlerinin bilançolar� aç�k-
lan�nca görüldü ki bu �irketler ‘te�e-
tin’ kar�n� elde etmi�ler” diye konu�-
tu. 
 Sanayi odalar� ba�kanlar�n�n da 
krizin “te�et” geçti�ini ifade ettikle-
rini belirten Gedikli, “Sanayi odalar� 
ba�kanlar� art�k bunu itiraf ediyorlar. 
�tiraf etmeyen sanayi odlar� ba�kan-
lar� da, kendi bilançolar�n� aç�kla-
y�nca dolayl� olarak itiraf ettiler. O 
bilançolara bak�ld���nda ‘te�etin’ 
kar� görülüyor. Dolay�s�yla Türkiye 
ekonomisi bu büyük krizi önemli öl-
çüde atlatt�” dedi.

TESK Genel Ba�kan� Ben-
devi Palandöken, Halk 
Bankas�’n�n kredi faizlerini 

3 puan indirecek olmas�n�n esnaf 
ve sanatkarda sevinç yaratt���n� 
belirterek, “S�ra Vergi ve SGK 
borçlar�n�n taksitlendirilerek, yeni-
den yap�land�r�lmas�nda. Özellikle 

üretimde önemli girdi olan enerji 
� yatlar�nda indirim yap�lmas� da 
tezgahlar�n kapanmas�n� önler” 
dedi.
 TESK Ba�kan� Palandöken, 
Halk Bankas�’n�n esnaf ve sanat-
kara uygulad��� yüzde 13 kredi 
faizinin 3 puan dü�ürülerek yüzde 

10’a indirilmesini de�erlendirdi.

 Ba�bakan Recep Tayyip 

Erdo�an’�n, Kredi ve Kefalet Ko-

operati� erine üye olan esnaf ve 

sanatkara kulland�r�lacak kredi 

faizlerinin yüzde 10’a indirilerek, 

yüzde 5’inin de Hazine taraf�ndan 

kar��lanaca��n�, i�letme kredisi üst 

limitinin 100 bin TL’ye, yat�r�m 

kredisi üst limitinin de 250 bin 

TL’ye yükseltilerek, 1 Eylül tari-

hinden itibaren geçerli olaca��n� 

müjdelemesinin esnafta sevinç 

yaratt���n� belirten Bendevi Palan-

döken, “Faiz indiriminin ard�ndan 

piyasada haks�z rekabetin, kural-

s�zl���n sona erdirilmesi, 3D pro-

jesinin içerisinin doldurulmas� es-

nafa takviye olacakt�r. Türkiye’nin 

en büyük sorunu olan i�sizli�in 

dü�ürülmesinde de büyük fayda 

sa�layacakt�r” dedi. Türkiye’deki 

i�letmelerin yüzde 98’ini küçük 

i�letmelerin olu�turdu�unu belir-

ten Palandöken, “Art�k s�ra bizde” 

diye konu�tu.

AKP Genel Ba�kan Yard�mc�s� Bülent Gedikli, �stanbul 
Sanayi Odas�(�SO) taraf�ndan aç�klanan birinci ve ikinci 

500 �irketlerin bilançolar�nda, kriz sürecinde ve sonras�nda 
�irketlerin önemli ölçüde kar elde ettiklerini söyledi. 

Bülent GedikliBülent Gedikli
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ADIYAMAN Üniversitesi Tek-
noloji Fakültesi’nde güne� 
enerjisiyle çal��an otomobil ve 

minibüs yap�ld�. Tra� �e kay�tlar�n�n 
ard�ndan resmi plaka tak�larak tra� �e 
ç�kar�lan otomobile “F�rat Force 01” ve 
minibüse de “Commagene 02” ad� ve-
rildi. Ad�yaman Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Ad�yaman 
gibi düz arazide çok dü�ük maliyetle 

kullan�labilecek araçlar ürettikleri için 
heyecanl� olduklar�n� söyledi. Güne� 
enerjisiyle çal��an otomobilin “makam 
arac�”, minibüsün ise “servis arac�” 
olarak kullan�lmaya ba�land���n� ifa-
de eden Gündüz, “Araçlar�n isimleri-
ni ö�rencilerimiz oy vererek belirledi. 
Araçlara F�rat ve Commagene adlar�n� 
koyarak, Ad�yaman’�n yerel de�er-
lerini evrensele ta��m�� olduk” dedi. 

Teknoloji Fakültesi 
Dekan� Prof. Dr. 
Turan Koyuncu da, 
“Bu araçlar dünya-
n�n ilk resmi plaka 
ta��yan güne� ener-
jili araçlar�d�r” dedi. 
Koyuncu, iki arac�n 
maliyetinin 210 bin 
lira oldu�unu, seri 
üretime geçilmesi 
halinde bu araçlar�n 
maliyetinin 5-6 bin 
liraya dü�ürülebile-
ce�ine dikkati çekti.

Türkiye’de üretilmeyen her türlü kon-
vansiyonel ve yüksek h�za uygun 
tren makaslar�n�n üretimi, art�k Çan-

k�r� Makas Fabrikas�’nda yap�lacak. T.C. 
Devlet Demiryollar� Genel Müdürlü�ü’nden 
(TCDD) yap�lan aç�klamada, TCDD, Kar-
demir ve Voestalpine ortakl���nda kurulan 

Vademsa� tesislerinde en son teknoloji ile 
her türlü makas üretiminin gerçekle�tirilece-
�i bildirildi.
 Aç�klamaya göre Çank�r�’da mevcut 
makas fabrikas�n�n yan�ndaki 22 dönümlük 
arazi üzerine in�a edilecek fabrika, TCDD 
ve yerel yönetimlerin makas ihtiyac�n�n yan� 

s�ra üretim kapasitesinin yüzde 10’unu ihraç 
edecek. �lk yat�r�m tutar� 7.9 milyon euroyu 
bulacak. Vademsa�’ta üretimdeki yerlilik 
oran� ilk üç y�l içerisinde yüzde 62’ye ula�a-
cak. Makas konusunda dünyan�n ilk � rmas� 
olarak gösterilen Avusturya Voestalpine 
� rmas�n�n yüzde 51, Kardemir’in yüzde 34, 
TCDD’nin yüzde 15 olarak ortak oldu�u 
Çank�r� Makas Fabrikas� iki y�l içinde biti-
rilecek. Fabrikada ilk y�llarda 140 personel 
istihdam� sa�lanacak. Bu yas� daha sonraki 
y�llarda giderek artacak. Vademda�’�n on 
y�ll�k yat�r�m süreci içinde 150 milyon dolar 
de�erinde bir Pazar hede� ne ula�aca�� tah-
min ediliyor. 
 TCDD, Kardemir ve Voestalpine ortakl�-

��nda kurulan Çank�r� Makas Fabrikas�’n�n 
temeli, Ula�t�rma Bakan� Binal� Y�ld�r�m’�n 
kat�l�m�yla 22 A�ustos Pazar günü saat 
15.00’da at�lacak

‘Arakla Getir’den Ara�t�rma Geli�tirme’ye geçiyoruz

Ad�yaman’�n  ‘yaman’ ba�ar�s�

H�zl� tren makaslar� Çank�r�’da üretilecek

�yi tasar�m�n üretici, ihracatç� ve 
kullan�c� taraf�ndan daha fazla 
talep edilmesine katk� sa�laya-

rak tasar�m�n de�erini yükseltmek 
ve ihracat ve endüstrinin geli�imine, 
toplumun ya�am kalitesinin yüksel-
tilmesine katk� sa�lamak vizyonuy-
la yola ç�kan Design Turkey 2010 
yar��ma süreci ba�lad�.Tasar�m ile 
ilgili Türkiye’de gerçekle�tirilen en 
kapsaml� profesyonel proje olan ve 
TURQUALITY® program� dahilin-
de gerçekle�tirilen Design Turkey 
Endüstriyel Tasar�m Ödülleri tan�-
t�m toplant�s�na, Devlet Bakan� Za-
fer Ça�layan’�n yan� s�ra, Türkiye 

�hracatç�lar Meclisi (T�M) Ba�ka-
n� Mehmet Büyükek�i, D�� Ticaret 
Müste�ar Yard�mc�s� Ziya Altunyal-
d�z, Endüstriyel Tasar�mc�lar Meslek 
Kurulu�u (EMTK) Ba�kan� Berna 
Dalaman ve yar��man�n icra komite-
si ba�kan� T�M Ba�kanvekili Tahsin 
Öztiryaki kat�ld�.

‘Arakla Getir’den Ar Ge’ye

 T�M Ba�kan� Mehmet Büyükek�i 
ise konu�mas�nda, sanayici üretici 
ve ihracatç�ya bir mesaj vermek iste-
di�ini belirtti. “Uzun vadeli rekabet 
gücüne ihtiyac�m�z var, � yat odak-
l� rekabetten uzakla�mal� ve de�er 

fark� yaratmal�y�z.Hepinize, tasar�m 
ekiplerinizle bu yar��maya kat�lma 
ça�r�s�nda bulunuyorum” ifadesini 
kullanan Büyükek�i, üretim kültürü-
nün de�i�mesi gerekti�ini kaydetti. 
“‘Arakla getir’ den Ar Ge’ye geçtik. 
Kaliteli üretimimizi tasar�m ile geli�-
tirmeliyiz” diye konu�an Büyükek�i, 
yar��man�n Türkiye’nin markala�-
mas� ve ihracat gücünün artmas�na 
da büyük katk� sa�layaca��n� kay-
detti. Büyükek�i, �MM�B taraf�ndan 
Avrupa’da bir ilk olarak “�MM�B 
Enrüstriyel Meslek Lisesi”nin teme-
linin at�laca��n� müjdeledi.

 Hedef yar��may� dünyaya açmak

 D�� Ticaret Müste�ar Yard�mc�s� Ziya 
Altunyald�z ise, yar��man�n ürün geli�-
tirme sürecinde yol gösterici oldu�unu 
belirtti. Altunyald�z, “Hede� miz önü-
müzdeki dönemde yar��may� tüm dünya 

tasar�mc�lar�na aç-
mak” dedi.ETMK 
Ba�kan� Berna 
Dalaman ise yar��-
man�n Türkiye’nin 
en büyük tasar�m 
organizasyonu ol-

du�una vurgu yapt�. Dalaman, “Son kul-
lan�c�y� hede� eyen yar��mam�zda ödül 
alan tasar�mlara Des�gn Turkey logosunu 
kullanma hakk� verece�iz” ifadesini kul-
land�.
 

Sektör kategorileri

Yar��man�n sektör kategorileri �öyle: 
“Ambalaj, ayd�nlatma, elektronik ürün-
ler, ev cihazlar�, ev ve o� s gereçleri ve 
aksesuarlar�, kamusal ve ticari ürünler, 
ev mobilyas�, spor, hobi, oyun ve ki�i-
sel ürünler, ula��m ve ta��ma araçlar�, 
yap� gereçleri, yat�r�m ürünleri ve t�bbi 
cihazlar ve gereçler.”

Türk endüstrisinde tasar�m kültürünün yayg�nla�t�r�lmas� amac� 
ve endüstriye gelecek için yön gösterecek yarat�c� � kirlerin te�vik 
edilmesi hede� yle yola ç�kan Design Turkey Endüstriyel Tasar�m 

Ödülleri 2010, “�nsani tasar�m” temas�yla ba�l�yor.

12-17 Ekim 
4. Hall C 416
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Özelle�tirme 33 milyar dolar getirdi

HES sat��lar�na onay ç�kt�

Maliye Bakan� Meh-
met �im�ek’in bir 
soru önergesine ver-

di�i yan�t, 1999-2009 y�llar� 
aras�nda özelle�tirme gelirleri-
nin 33 milyar 491 milyon 106 
bin 991 dolar oldu�unu ortaya 
koydu. �im�ek’in verdi�i bil-
giye göre, en çok özelle�tirme 
geliri ise 9 milyar 580 milyon 
137 bin 47 dolarla 2006 y�l�n-
da elde edildi. 
 Maliye Bakan� Mehmet 
�im�ek, MHP Antalya Mil-
letvekili Hüseyin Y�ld�z’�n 
özelle�tirme gelirlerine ili�kin 
soru önergesini yan�tlad�. Soru 
önergesini 1999-2009 y�llar� 
aras�nda elde edilen özelle�tir-

me bedelleri tahsilat�na ili�kin 
rakamlar� vererek yan�tlayan 
Bakan �im�ek, özelle�tiri-
len �irket ve varl�klara ili�kin 
de yine say�sal bilgiler verdi. 
�im�ek’in verdi�i bilgilere 
göre 1999 y�l�nda özelle�tir-
meden 166 milyon 452 bin 848 
dolar gelir sa�land�.
 2000 y�l�nda bu rakam 2 
milyar 674 milyon 133 bin 565 
dolar olurken ekonomik krizin 
ya�and��� 2001 y�l�nda özel-
le�tirme gelirleri 83 milyon 
723 bin 690 dolar olarak ger-
çekle�ti. Özelle�tirme gelirleri 
2002 y�l�ndan itibaren yeni-
den art�� gösterirken AKP’nin 
iktidara geldi�i 2002’de 367 

milyon 132 bin 364 dolar gelir 
sa�land�. AKP’nin iktidar�n�n 
ilk y�l� olan 2003 y�l�nda ise 
289 milyon 108 bin 862 dolar 
özelle�tirme geliri elde edildi. 

Özelle�tirme tahsilat� 
2006’da tavan yapt�

 �im�ek’in verdi�i bilgiye 
göre, özelle�tirme gelirleri 
2004 y�l�ndan itibaren artar-
ken, 2004 y�l�nda 1 milyar 205 
milyon 814 bin 86 dolarl�k 
özelle�tirme bedeli tahsilat� 
yap�ld�. 2005 y�l�nda 3 milyar 
32 milyon 353 bin 132 dolar 
gelir sa�lan�rken, 2006 y�l�nda 
bu rakam 3 kat artarak 9 milyar 
580 milyon 137 bin 47 dolara 
ula�t�. 2007 y�l�nda 8 milyar 
818 milyon 71 bin 215 dolar, 
2008 y�l�nda da 5 milyar 833 
milyon 768 bin 653 dolar ge-
lir elde edildi. 2009 y�l�nda ise 
özelle�tirme bedelleri tahsilat� 
1 milyar 440 milyon 411 bin 
531 dolara dü�tü. 1999-2009 
y�llar� aras�ndaki toplam tah-
silat ise 33 milyar 491 milyon 
106 bin 991 dolar oldu.

Özelle�tirme Yüksek 
Kurulu, Elektrik 
Üretim A.�.’ye ait 

18 grupta yer alan 50 hidro-
elektrik santralin özelle�tir-
mesine onay verdi. Böylece 
hidroelektrik santrallerin 
devirlerinden 439 milyon 

910.5 bin dolarl�k gelir elde 
edilecek.
 Özelle�tirme Yüksek Ku-
rulu (ÖYK), Elektrik Üre-
tim A.�.’ye ait hidroelektrik 
santrallerin sat���na onay 
verdi. ÖYK’n�n karar� Res-
mi Gazete’de yay�mland�. 

Buna göre Özelle�tirme �da-
resi Ba�kanl���’n�n (Ö�B) 
gerçekle�tirdi�i özelle�tirme 
ihaleleri sonucunda 18 grup-
ta yer alan 50 hidroelektrik 
santralinin sat���na onay ve-
rildi. Bilindi�i üzere Ö�B, 
EÜA�’a ba�l� 52 HES’i 19 
grupta toplam��, grup 12 d�-
��nda kalan 18 grubun iha-
lelerini 4 May�s-3 Haziran 
tarihleri aras�nda gerçekle�-
tirmi�ti. �lana göre 4 May�s 
2010 tarihinde yap�lan Grup 
1’de yer alan santrallerin 6 
milyon 600 bin dolar bedelle 
en yüksek tekli�  veren Kent 
Solar Elektrik Üretim San. 
ve Tic. Ltd. �ti.’ye devri 
yap�lacak. 5 May�s’ta ihale 
edilen Grup 3’teki santraller 
17 milyon 411.5 bin dolarl�k 
en yüksek tekli�  veren Nema 
Kimya-Espe Ortak Giri�im 
Grubu’na sat�lacak.

Maliye Bakan� Mehmet �im�ek’in MHP Antalya Milletvekili Hüseyin 
Y�ld�z’�n soru önergesine verdi�i yan�ta göre, 1999-2009 y�llar� aras�nda 
özelle�tirme gelirleri 33 milyar 491 milyon 106 bin 991 dolara ula�t�.

1920 y�l�nda Bas�n- Yay�n 
Ve Enformasyon Genel 
Müdürlü�ü kuruluyor. 

Türkiye’nin ilk resmi Halkla �li�ki-
ler çal��malar�n�n ba�lad��� noktay� 
buras� kabul edebiliriz. Daha son-
ra D��i�leri Enformasyon Dairesi 
ve çe�itli bakanl�klarda Bas�n ve 
Halkla �li�kiler Daire Ba�kanl�klar� 
olu�turuluyor. Özel kesimde ise 
ancak 1970’li y�llardan son-
ra Halkla �li�kiler çal��malar�na 
ba�lan�yor. 1970’lerde Koç, 
Eczac�ba��, Ya�ar Holding gibi 
büyük holdinglerde Halkla �li�kiler 
üniteleri kuruluyor. Üniversite dü-
zeyinde Halkla �li�kiler e�itimine 
ise 1966’da ba�lan�l�yor.
Girizgah�n ard�ndan, ülkemizi 

Halkla �li�kiler alan�nda temsil 
eden üç emektar�n ömrüne ���k 
çevirmek istiyorum.
Betül MardinBetül Mardin
1926 �stanbul do�umludur. 

M�s�r’da arazileri olan varl�kl� bir 
ailenin, dad�larla büyüyen k�z�d�r.
Ailenin ortanca çocu�u olan 

Mardin, ablas� çok güzel oldu�un-
dan ablas�na aile ve çevreden 
çok ilgi geldi�ini, kendisinin bu 
konuda eksiklik hissederek, bütün 
zaman�n� okumakla, yazmakla 
geçirdi�ini ifade ediyor. Liseden 
sonra üniversite okumuyor.
37 ya��nda TRT’nin açt��� s�na-

v� kazanarak Londra’da BBC’de 
bir y�ll�k televizyon e�itimi al�yor. 
Sonras�nda radyoculuk, televizyon-
culuk ve Halkla �li�kiler alanlar�n-
da çal���yor.
Halkla �li�kiler sektöründeki 

ulusal ba�ar�lar� onu 1995 y�l�nda 
Uluslararas� Halkla �li�kiler Derne-
�i (IPRA) ba�kanl���na kadar ta-
��yor (merkezi Londra’da bulunan 
ve 82 ülkeden bine yak�n Halkla 
�li�kiler Uzman�n�n üye oldu�u 
IPRA, y�lda iki defa toplanan 
dokuz ki�ilik yönetim kurulu 
ve 68 ki�ilik konsey taraf�ndan 
yönetiliyor).
Betül Mardin halen alanla ilgili 

etkinliklerde bilgilerini payla�maya 
ve üretmeye devam etmektedir.
Metin Kazanc�Metin Kazanc�
1943 Ankara do�umludur. Si-

yasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten 
sonra  Ankara Hukuk Fakültesin-
den mezun oldu.
Bir süre kaymakaml�k yapt�k-

tan sonra, Fransa’da doktoras�n� 
tamamlad�. Üniversite asistanl��� 
ve �ngiltere doçentlik e�itiminden 
sonra Türkiye’de kooperatifçilik, 
dan��manl�k, vb. alanlar�nda çal��t�. 
Türkiye Büyük Millet Meclisin-
de de 15 y�l süreyle dan��man 
olarak görev yapt� (Türkiye’nin ilk 
ombudsmanlar�ndand�r). 
Ankara Üniversitesi �leti�im 

Fakültesi ve Siyasal Bilgiler 
Fakültesinde halkla ili�kiler ve 

kamu yönetimi dersleri verdi, 
Türkiye’deki pek çok ileti�im 
ö�rencisinin ders kitab� olarak 
okudu�u kitaplar� mevcuttur.
Bas�n �lan Kurumu’nun tarafs�z-

lar grubu temsilci�ini yürütmek-
tedir.
Tüm ö�rencilerini ve ö�rencileri 

arac�l���yla evreni, “farkl� de�il-
sen öl o zaman” dü�üncesiyle 
uykudan uyand�ran Kazanc�, 
Türkiye’ye akademik düzeyde 
Halkla �li�kiler kavram�n� getiren 
ki�idir.
Ceyda AydedeCeyda Aydede
�zmir Amerikan K�z Koleji ve 

Bo�aziçi Üniversitesi Endüstri 
Mühendisli�i’nden mezun olan 
Ceyda Aydede, ABD’de “pe-
rakende ileti�im” konulu özel 
e�itim ald�. Migros’ta 9 y�l sat�� 
müdürlü�ü ve 1 y�l Halkla �li�ki-
ler Müdürlü�ü yapt�. 
Farkl� sektörlerde edindi�i i� 

deneyimini profesyonel bir halkla 
�li�kiler anlay���yla birle�tirerek 
1989 y�l�nda Global Tan�t�m’� 
kurdu, 13 y�l boyunca birçok 
önemli Halkla �li�kiler projesine 
imza att�. Dünya Gazetesi’nin 
2000 y�l� ‘halkla ili�kiler sektörü-
nün en ba�ar�l� i� kad�n�, 2001 
y�l� Ankara halkla ili�kiler Derne�i 
ve ATO’nun ‘sektörü en iyi 
temsil eden profesyonel’ ödüllerini 
ald�. Uluslararas� halkla ili�kiler 
Derne�i (�PRA) 2003 y�l� dünya 
ba�kan� olan Ceyda Aydede, 
Türkiye’de Kad�n Giri�imci-
ler Derne�i’nin (KGD) kurucu 
üyesidir. Yeditepe Üniversitesi’nde 
yüksek lisans ö�rencilerine Halkla 
�li�kiler dersi vermektedir, platin 
dergisinde “ileti-i�im” ba�l�kl� peri-
yodik kö�e yaz�lar� yazmaktad�r.

***
Daha çok yer ve daha çok 

zaman olsa idi, birkaç isim daha 
eklemek isterdi gönül deyip, 
sektörün emektarlar�na sayg�lar�m� 
iletiyorum.
�ZLEMEL��ZLEMEL�
“11’e 10 Kala”, Yönetmen: 

Pelin ESMER
Hikaye: Mithat Bey, ilk devlet 

bursuyla yurtd���na gönderi-
len ba�ar�l� ö�rencilerdendir, 
Amerika’da elektrik mühendisli�i 
ve matematik e�itimi alm��, ince, 
zarif bir beyefendidir. Emniyet 
Apartman�’n�n dördüncü kat�nda 
ya�ar, y�llard�r biriktirdi�i, evinde 
kendisine sadece küçük bir 
ya�am alan� b�rakan koleksiyonla-
r�n� o güne kadar kar��s�na ç�kan 
her türlü tehdite kar�� koruma-
y� ba�arm��t�r. Koleksiyonunun 
devaml�l���n� bozmamak için 
arad��� herhangi bir parça onu 
�stanbul’un her kö�esine götürebi-
lir. Mithat Bey için �stanbul onun 
koleksiyonu kadar s�n�rs�zd�r.

Arzu AKAY

arzu.akay@
ostim

.com
.tr

Bizdeki 
halkla ili�kiler 
ve bizdeki 
emektarlar
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�� ve ��çi Bulma Kurumu, Elektrik 
Üretim A.� ve Türkiye Atom Enerji-
si Kurumu’na yeni ba�kanlar� atand�.

Resmi Gazete’de yay�mlanan atama ka-
rarlar�na göre, �� ve ��çi Bulma Kurumu 
Genel Müdürlü�ü görevine Mustafa Ke-
mal Biçerli atand�. Elektrik Üretim A.�. 
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Ba�-
kanl���na, Türkiye Elektrik �letim A.�. 
Genel Müdür Yard�mc�s� ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Halil Al��’�n atanmas�na 
karar verilirken, Al��’tan bo�alan göreve 
ise Türkiye Elektrik �letim A.�. Genel 
Müdür Yard�mc�s� ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Kemal Y�ld�r getirildi.
 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Ba�-
kanl���na kurumda Ba�kan Yard�mc�s� 
olarak görev yapan Zafer Alper atand�. 
Bunlar�n yan� s�ra Milli Savunma Ba-
kanl���, Kanun ve Kararlar Dairesi, Ya-
sama ��lem Koordinasyon ve Takip �ube 
Müdürlü�ü’nde görevli Hakim Yüzba�� 
Fikret Enes, Askeri Yüksek �dare Mah-
kemesi üyeli�ine getirildi. Kamu Kurum 
ve kurulu�lar�na gerçekle�tirilen di�er 
atama kararlar� ise Resmi Gazete’de �u 
�ekilde yer ald�:
 �çi�leri Bakanl���, Nüfus ve Vatan-
da�l�k ��leri Genel Müdür Yard�mc�l�-
��na Alaeddin Güler, Bay�nd�rl�k ve �s-
kan Bakanl��� Yap� ��leri Genel Müdür 
Yard�mc�l���na Levent Tüzün, Amasya 
Bay�nd�rl�k ve �skan Müdürlü�üne Seyit 
Ahmet Sancak, Bayburt Bay�nd�rl�k ve 

�skan Müdürlü�üne Mehmet Ersan Ay-
taç, Ula�t�rma Bakanl��� Posta ve Telgraf 
Te�kilat� Genel Müdürlü�ü Yönetim Ku-
rulu Üyeli�ine Genel Müdür Yard�mc�s� 
Yusuf Toprak yeniden atand�. 
 Tar�m ve Köyi�leri Bakanl��� Mü�a-
virli�ine Cemil Güzel, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanl��� Müste�ar Yard�m-
c�l���na D�� �li�kiler Dairesi Ba�kan� Sefa 
Sad�k Aytekin, Kültür ve Turizm Bakan-
l��� Mü�avirli�ine ise Yat�r�m ve ��letme-
ler Genel Müdür Yard�mc�s� Ali A�bal 
atand�.

Devlete 850 bin TL’nin üze-
rinde vergi borcu bulunan 
vergi yüzsüzlerinin aras�n-

da toplam vergi borcu; 2 milyar 334 
milyon 408 bin TL’yi a��yor. 
 Gelir �daresi Ba�kanl���’n�n 
aç�klad��� 850 bin TL ve üzerindeki 
Vergi ve Cezas�n� Ödemeyen Vergi 
Borçlular�n� �çeren Listeyle, 1 Ha-
ziran 2009-31 May�s 2010 tarihleri 
aras�nda kesinle�en ve toplam mik-
tar� 850 bin TL’yi a�an tarhiyatlara 
ili�kin listeden yap�lan belirlemele-
re göre vergi yüzsüzleri listesinde 7 

bin 556 mükelle� n 30 Haziran iti-
bariyle ödenmemi� ve toplam mik-
tarlar� 850 bin TL ve üzerinde vergi 
borcu bulunuyor. Vergi Borçlular� 
Listesi ba��nda 1 milyar 209.5 mil-
yon TL ile Marmaris’te suyun top-
lanmas�, ar�t�lmas� ve da��t�lmas� 
konusunda faaliyet gösteren Mariç-
Belbir Marmaris Çevre Koruma 
Tesis ��letme Birli�i’nin yer ald��� 
listede yüzlerce belediye ve  bele-
diye kurulu�u da yer al�yor. Gelir 
�daresi verilerinden yap�lan belirle-
melere göre en büyük borçlu 2 bin 
300 i�letme aras�nda 150 belediye 
ve kurulu�u bulunuyor. 150 beledi-
yenin vergi borçlar�n�n 2.6 milyon 
TL ile 259.1 milyon TL aras�nda 
de�i�ti�i görülüyor. Aralar�nda 5 
büyük�ehir Belediye Ba�kanl��� ile 
2 büyük�ehir belediyesinin i�letme-
lerinin de bulundu�u belediyelerin 
ve kurulu�lar�n toplam vergi borcu 
2 milyar 334 milyon 408 bin TL’yi 
a��yor. Vergi Yüzsüzleri Listesinde 
9’uncu s�ras�nda 259 milyon 120 
bin TL vergi borcuyla �.E.T.T. ��-
letmeleri Genel Müdürlü�ü’nün yer 
ald��� görülüyor.

��KUR, EUA� VE TAEK’E 
yeni ba�kanlar� atand�

“Vergi yüzsüzleri” listesinde 
150 belediye var

Türkiye �hracatç�lar Meclisi (T�M) 
Ba�kan� Mehmet Büyükek�i, 
A�ustos ay�nda ihracat�n yeniden 

çift haneli art�� kaydetti�ini belirterek, 
“Otomotiv sektörünün yan� s�ra haz�r gi-
yim ve konfeksiyon sektörü de güzel bir 
ay geçirdi. Bu geli�meler bizi mutlu etti. 

A�ustos’ ta 
haz�r giyim 
ve konfeksi-
yon sektörü 
ihracat� oto-
motivi geçe-
rek ihracat 
�ampiyonu 
oldu” dedi.
Devlet Ba-
kan� Zafer 
Ça�layan’�n 
da kat�ld��� 
A�ustos ay� 
ihracat ra-
kamlar �n�n 
aç�kland��� 
t o p l a n t � d a 

sektörle ilgili görü�lerini dile getiren 
T�M Ba�kan�, ihracat ile döviz kuru ara-
s�ndaki ili�kiyi de�erlendirirken Merkez 
Bankas�’n�n kur politikas� konusunda 
görü� bildirmeleri ve ele�tiride bulun-
malar�n�n do�al kar��lanmas� gerekti�ini 
söyledi. Büyükek�i “Bu konuda �ika-

yetlerimiz varsa, ele�tirilerimiz varsa, 
çözüm önerilerimiz varsa bunu elbette 
kamuoyu ile payla�aca��z. Konunun 
tüm muhataplar�na meselenin ciddiye-
tini aktaraca��z. Bugüne kadar böyle 
davrand�k. Bundan sonra bunu yapmaya 
devam edece�iz. Bunu yaparken de hiç-
bir zaman k�r�c� bir üslup kullanmad�k. 
Her zaman yap�c� ele�tiriler getirdik. 
Ele�tirdi�imiz noktalarda pek çok say�-
da çözüm önerisini de ortaya koyduk. 
Biz kurlar konusunda ortak bir çözüm 
bulunmas�ndan yanay�z” diye konu�tu.

A�ustos ihracat� ile yeniden 
çift haneli art��

 A�ustos ay�nda ihracat�n tempo ka-
zand���n� ifade eden Büyükek�i, �u de-
�erlendirmeyi yapt�:

 “Ayl�k ihracat art���m�z tekrar çift 
haneli rakamlara ç�kt�. Bundan dolay� 
büyük mutluluk duyuyoruz. Y�ll�k baz-
da en fazla ihracat yapan sektörümüz 

olan otomotiv sektörü A�ustos ay�n� 
iyi geçirdi. Temmuz ay�nda otomotiv 
sektörünün ihracat� yüzde 6 gerilemi�-
ti. A�ustos ay�nda sektörün ihracat�n� 
yüzde 5 artt�rd���n� görüyoruz. Y�ll�k 
bazda en fazla ihracat yapan ikinci 
sektörümüz olan haz�r giyim ve kon-
feksiyon sektörü de güzel bir ay geçir-
di. Sektörün ihracat� A�ustos ay�nda 
yüzde 7, y�l�n ilk 8 ay�nda ise yüzde 
12 artt�.”

 A�ustos ihracat verilerinin ilginç bir 
istatistik yaratt���na dikkat çeken Bü-
yükek�i, “Haz�rgiyim ve konfeksiyon 
sektörünün ihracat� A�ustos ay�nda 
otomotivi geride b�rakt�. Di�er bir de-
yi�le A�ustos ay�n�n ihracat �ampiyo-
nu haz�r giyim ve konfeksiyon sektörü 
oldu. Kimyevi maddeler sektörümüz 
bu seneyi oldukça ba�ar�l� geçiriyor. 
Sektörün ihracat� y�l�n ilk 8 ay�nda 
yüzde 34 artt�. A�ustos ay�ndaki art�� 
oran� ise yüzde 18 oldu” aç�klamas�n-
da bulundu.

�hracatta ‘çift hane’ sevinci
Türkiye �hracatç�lar Meclisi(T�M) Ba�kan� Mehmet Büyükek�i, A�ustos ay�nda ihracat�n yeniden çift haneli art�� kaydetti�ini 
belirterek “Otomotiv sektörünün yan� s�ra haz�r giyim ve konfeksiyon sektörü de güzel bir ay geçirdi. Bu geli�meler bizi mutlu 
etti. A�ustos’ta haz�r giyim ve konfeksiyon sektörü ihracat� otomotivi geçerek ihracat �ampiyonu oldu” dedi.

Halil ALI�
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Türkiye Beyin Göçünde 24’üncü s�rada

TÜYAP, 3 ayda 3 milyon ki�i bekliyor

Genç Giri�im ve Yöneti�im 
Birli�i(GGYB) Ba�kan� Metin 
Özbek, Türkiye’nin dünyada 

beyin göçü en fazla olan 34 ülke içinde 
24’üncü s�rada yer ald���n� vurgulaya-
rak, her y�l Türkiye’de iyi e�itim gö-

ren 100 ki�iden 59’unun beyin göçüyle 
kaybedildi�ine dikkat çekti.
 Genç Giri�im ve Yöneti�im Birli�i 
Ba�kan� Metin Özbek, siyasetin ve i� 
dünyas�n�n Türkiye’de beyin göçü-
ne duyars�z kald���n� vurgulayarak, 

dünyada beyin göçü en fazla olan 34 
ülke içinde 24’üncü s�rada yer alan 
Türkiye’nin her y�l iyi e�itim gören 
100 ki�iden 59’unu beyin göçü ola-
rak kaybetti�inin alt�n� çizdi. Özbek, 
“Yurtd���nda önce e�itim ve kariyer, 
sonra i� ve e� arayan gençlerimizin bir 
k�sm� da üniversitelere giremedi�in-
den yurtd���nda okumay� tercih ediyor. 
Beyin göçünün ülkemize maliyeti sa-
n�ld���ndan daha yüksek” dedi. 
Özbek, dünyada da önemli bir sorun 
olan beyin göçünün az geli�mi� ülke-
lerden geli�mi� ülkelere do�ru akt���n� 
ifade ederek, yap�lan anketlere göre 
beyin göçü ve istihdam sorununun, 
siyasi istikrars�zl�ktan sonra yüzde 31 
‘lik oran ile Türkiye’nin ikinci büyük 
sorunuoldu�unu ortaya koydu. Genç-
lerin bir k�sm�n�n üniversiteye gireme-
di�inden yurtd���nda okumay� tercih 
etti�inden bahseden Özbek, “Ö�ren-
cilerimizin geli�mi� ülkelerde e�itim 

görmesi tabi ki yararl�d�r. Yurt d���nda 
e�itim gören ve yurda dönen beyinle-
rin döndüklerinde ülkemizde iyi de-
�erlendirilememesi, olanaklar sunul-
mamas� ve kaynaklar�n heba edilmesi 
üzücü bir durumdur. Beyin göçünün 
ülkemize maliyeti çok yüksektir. Ül-
kemizin nitelikli beyin kayb� ve beyin 
küstürmesi lüksü yoktur” ifadelerini 
kulland�. 
Ba�ta Almanya ve ABD olmak üzere 
geli�mi� ülkelerde 50 binden fazla ö�-
rencimizin okudu�unu belirten Özbek, 
“�statistiklere göre yurtd���nda e�itim 
alanlar�n yüzde 77’sinin Türkiye’ye 
dönmüyor. Çünkü i�letme tahsili alan 
bir gencin ald��� maa� Türkiye’de 700 
TL iken, ABD’de 7 bin dolar oluyor” 
dedi. Özbek, bu konuda devlet ve üni-
versitelerin i�birli�i yapmas� gerekti-
�ini nitelikli ö�rencilere tatmin edici 
i� imkan� sunulmas�n�n �art oldu�unu 
kaydetti.

TÜYAP �cra Kurulu Ba�kan� Ser-
dar Yalç�n, 2010 y�l�n�n TÜYAP 
takvimini aç�klad�. Yalç�n, fuar-

lar�n düzenlendi�i alanda mevcut pazar-
lar�n korunmas�na katk� sa�larken, yeni 
pazarlar ve mü�teriler yaratarak ülke 
ekonomisine ve sektörlerin geli�mesini 
büyük katk� sa�lad���na dikkat çekti.
 TÜYAP, son y�llarda fuarc�l���n ciddi 
bir büyüme gösterdi�ine dikkat çekerek, 
2.8 milyonun üzerinde ziyaretçiye ev sa-

hipli�i yapmaya haz�rland�klar�n� aç�kla-

d�. Türkiye’nin jeopolitik konumu gere�i 

60’� a�k�n ülke ve 1,5 milyon nüfusu ba-

r�nd�ran do�u bat� eksenindeki, de�i�imi 

ve geli�imi sa�layan lider ülke oldu�unu 

vurgulayan TÜYAP �cra Kurulu Ba�kan� 

Serdar Yalç�n, bu sorumlu�un avantajla-

r�n� en iyi �ekilde yerine getirmeye çal��-

t�klar�n� belirtti. 

 Türkiye’deki tüketim ve ihracat potan-

siyelinin yüksekli�inin yan� s�ra, kom�u 

ülkelerle olan ticaretindeki önemli geli�-

melerin de önemine dikkat çeken Yalç�n, 

AB üyelik süreci ve uluslararas� enteg-

rasyonda al�nan mesafelerin ülkemizde 

fuar endüstrisinin geli�iminin büyük 

önem ta��d���n� belirtti. TÜYAP �cra 

Kurulu Ba�kan� Serdar Yalç�n, fuarla-

r�n mevcut pazarlar�n korumas�n�n yan� 

s�ra yeni pazarlara ve yeni mü�terilere 

ula�mak için en uygun platform oldu-

�unu vurgulayarak, 16- 19 Eylül tarih-

leri aras�nda TÜYAP’ta düzenlenecek 

olan �stanbul Ambalaj 2010 Fuar�’n�n 

hem kat�l�mc�y� hem de her türlü amba-

laj malzemesini bir arada bulacak olan 

ziyaretçiyi tatmin edece�ini ifade etti. 

 Yalç�n, sektörlerin üretim h�zlar�n� 

artt�rd��� sonbahar mevsiminde organize 

edilen �stanbul Ambalaj 2010 Fuar�’n�n 

Türkiye’nin bölgesel avantaj�n�nda göz 

önünde bulunduruldu�u Avrasya bölgesi 

al�c�lar�n�n sipari�lerinin rotas� olaca��n� 

söyledi. Fuara yakla��k bin 200 � rma ve 

� rma temsilcisinin kat�laca��n� aç�kla-

yan Yalç�n; �stanbul Ambalaj 2010 Fu-

ar�, � rmalar�n üretim gücünün bilimsel 

ve teknolojik geli�iminin, tasar�m bece-

rilerinin sergilendi�i en önemli sektörel 

bulu�ma platformu olaca��n� söyledi.

Ulusal Bili�im Kurultay�”n�n 
27’ncisi Ankara’da gerçekle�-
tirilecek. Ankara Grand Rixos 

Otel’de 22–25 Eylül tarihlerinde düzen-
lenecek kurultaya yurtiçi ve yurtd���ndan 
konusunda uzman konu�mac�lar�n kat�l-
mas� bekleniyor.
 Verilen bilgiye göre, bili�im sektörü 
tarihinde birer kilometre ta�� olan ‘Ulusal 
Bili�im
  Kurultayda; 13. BTIE Bili�im Tekno-
lojileri I����nda E�itim, Özürlüler ve Bi-
li�im, E-A��rma, Liderler Forumu, Sanat, 

Siyaset, Mizah, Medya, Hukuk ve Sivil 

Toplum Hareketleri gibi konular� kap-

sayan ve ana temas� “Sosyal Dönü�üm” 

olarak belirlenen, ‘Bili�im 2010’ etkinli-

�imiz gerçekle�tirilecek.

 Yurtiçi ve yurtd���ndan konusunda uz-

man konu�mac�lar�n davet edildi�i etkin-

li�e, kamu ve özel sektörün yönetici ve 

çal��anlar�, sanayici ve i� adamlar�, aka-

demisyenler, giri�imciler, ö�renciler ve 

teknolojiyi yo�un kullananlar�n kat�lmas� 

bekleniyor.

Ulusal Bili�im Kurultay� 
Ankara’da ba�l�yor



ORGAN�ZE SANAY� GAZETES�EYLÜL 2010EYLÜL8

Tüketiciler Derne�i (TÜDER), tü-
keticileri sa�l�kl� ve güvenli su 
tüketiminin gereklili�ini vurgu-

lad�. Dünya Sa�l�k Örgütü(DSÖ) ve üye 
ülkelerin, “Geli�me düzeyleri ne olursa 
olsun, her birey güvenli içme suyuna 
yeterli miktarda ula�ma hakk�na sahip-
tir” tezini kabul eti�ine dikkati çeken 
TÜDER, DSÖ’nün, içinde hastal��a ne-
den olan gözle görülemeyen canl�lar ve 
zararl� kimyasallar�n bulunmad��� suya 
“güvenli su” içinde ya�am için gerekli 

belli oranda mineralleri içeren suya da 
“sa�l�kl� su” denildi�ini hat�rlatt�.

 Nelere dikkat etmeli?

 Damacanalar�n; ruhsatl� sat�� yerle-
rinde, ���k görmeyen, hijyenik ko�ul-
larda ve ezilmeyecek, hava almayacak 
�ekilde depoland�r�lmalar� gerekti�ini 
belirten TÜDER, damacanalar�n temiz-
li�ine de de�inerek, “Damacanalar�n te-
mizli�i çok önemli olup en fazla 60-70 
kez dolum yap�labilmesi ve her dolumda 
dezenfekte edilmesi sa�l�k ve güvenlik 
aç�s�ndan büyük önem ta��maktad�r. Her 
�eyden önce damacana içindeki su renk-
siz, kokusuz, berrak olmal�d�r; içerisinde 
yosunla�ma, yabanc� madde bulunma-
mal�d�r ve ambalaj�n önceden aç�lmad�-
��na çok dikkat edilmelidir” dedi.

Ne yap�lmal�?

 TÜDER su al�rken dikkat edilmesi 
gereken önemli noktalara de�inerek, 
öncelikle sat��a sunulan suyun Sa�l�k 
Bakanl���’ndan izinli olup olmad���na, 
etiketinde Bakanl���n izin tarih ve sa-
y�s�n�n bulunup bulunmad���na, suyun 
kaçak olup olmad���n�n anla��lmas� için 

damacanada kabartmal� olarak � rma 
isminin ve logosunun olup olmad���na 
bak�lmas� gerekti�ini; ambalajl� sular-
da kapak, güvenlik band�, etiket ve PC 
damacana üzerindeki suyun ad�, cinsi, 
üretim adresinin, Bakanl�kça verilen izin 
tarih ve say�s� ile uygun gördü�ü uyar�-
lar, suya uygulanan i�lemler ve suyun 
sahip oldu�u parametrelerin, imal ve son 
kullanma tarihi ile parti ve seri numara-
s�, tescilli amblem veya logosunun kap 

veya kapak üzerine görünür bir �ekilde 
yaz�l� olmas�na dikkat edilmesi gerekti-
�ini belirtti.
 Suyun ad� ile �irket isminin veya bil-
gilerin birbiriyle uyumlu olup olmad���-
n�n kontrol edilmesi gerekti�ini belirten 
TÜDER, “E�er bu bilgiler ayn� � rmaya 
ait de�ilse kaçak dolum söz konusudur 
ve Sa�l�k Bakanl���n�n denetimi olma-
yan bir tesiste doldurulmu�, güvenli ol-
mayan ve sa�l�ks�z bir sudur” dedi.

Türkiye genelinde Haziran dönemi 
itibariyle istihdam edilen 23 mil-
yon 488 bin ki�iden 10 milyon 

519 bininin sosyal güvencesinin bulun-
mad��� belirlendi. Haziran itibariyle, 
kay�td��� çal��an say�s� geçen y�l�n ayn� 
dönemine göre 494 bin ki�i, bir önceki 
aya göre ise 464 bin ki�i art�� gösterdi. 
Kay�td��� istihdam oran� geçen y�l�n ayn� 
dönemine göre 0.9 puan gerilemeyle 
yüzde 44.8 olarak gerçekle�ti.
 ��sizlik oran�n�n yüzde 10.5’e gerile-
di�i Haziran döneminde, istihdam edi-
len 23 milyon 488 bin ki�iden 10 milyon 
519 bininin kay�td��� oldu�u belirlendi. 
Haziran ay� itibariyle son bir y�ll�k dö-
nemde kay�td��� istihdam oran� geçen y�-
l�n ayn� dönemine göre 0.9 puan azal��la 
yüzde 44.8’e gerilese de, kay�td��� çal�-
�an say�s�nda 494 bin ki�ilik art�� ya�an-
d�. Haziran itibariyle son bir y�ll�k dö-
nemde kay�t d��� çal��an kad�n say�s�nda 
380 bin ki�ilik art�� ya�an�rken, kay�td��� 
erkek istihdam�nda ya�anan art�� ise 113 
bin ki�i oldu. 
 Türkiye �statistik Kurumu (TÜ�K) 
verilerinden yap�lan belirlemeye göre, 
Haziran’da istihdam edilen toplam nü-
fus 23 milyon 488 bin olurken, bunun 
10 milyon 519 bin ki�isini herhangi bir 
sosyal güvencesi bulunmayanlar olu�-
turdu. Haziran 2009’da yüzde 45.7 olan 
kay�td��� istihdam oran� 2010 y�l�n�n 
ayn� döneminde 0.9 puanl�k azal��la 
yüzde 44.8’e indi. Haziran itibariyle son 
bir y�ll�k dönemde kay�td��� çal��anlar�n 
say�s�nda 494 bin ki�ilik art�� ya�and�. 
Kay�td��� istihdam May�s ay�na oranla 
1.2 puanl�k art�� gösterdi. Kay�td��� is-

tihdam ise bir önceki aya göre 464 bin 
ki�i artt�.

Kendi ad�na çal��anlarda 
kay�td���l�k yüzde 68.2

 Haziran’da, son bir y�ll�k dönemde 
kendi hesab�na çal��anlar aras�nda ka-
y�td��� istihdam edenlerin say�s� 75 bin 
ki�ilik art��la 3 milyon 170 bin oldu. Bu 
dönemde kendi hesab�na çal��an 4 mil-
yon 648 bin ki�iden yüzde 68.2’si kay�t-
d��� istihdam etti. Ücretli ve yevmiyeli 
olarak çal��an toplam 14 milyon 115 bin 
ki�iden yüzde 27’sini olu�turan 3 milyon 
812 bin ki�inin kay�t d��� çal��t��� belir-
lendi. ��veren olarak faaliyet gösteren 1 
milyon 236 bin ki�iden yüzde 25.6’s�n� 
olu�turan 316 bin ki�inin de sosyal gü-
venlik kayd� bulunmad��� tespit edildi. 

 Aile i�çilerinin yüzde 
92.3’ü kay�td���

 Kay�t d��� “çal��anlar” içinde en bü-
yük grubu ücretsiz aile i�çileri olu�tur-
du. Büyük bölümü tar�m kesiminde bu-
lunan ve standart bir istihdamdan farkl� 
olarak tar�m ya da ticaretle u�ra�an ai-
lesine yard�m eden bu ki�ilerin toplam 
say�s� 3 milyon 490 bin ki�i. Bunlar�n 
yakla��k yüzde 92.3’ü oran�ndaki 3 mil-
yon 220 bininin sosyal güvenlik siste-
mine kay�tl� olmad��� görüldü. Normal 
bir istihdam olana�� elde edemedi�i için 
mevcut konumda yer alan bu ki�ilerin, 
ücretsiz aile i�çisi �eklinde tan�mlanma-
s�, Türkiye’deki i�sizli�in boyutlar�n� da 

oldu�undan küçük gösteriyor. Kay�t d��� 
çal��anlar toplam�n�n 5 milyon 367 bini 
tar�mda, 5 milyon 152 bini ise tar�m d��� 
sektörlerde bulunuyor. Tar�m sektörün-
de sosyal güvenlikten yoksun çal��an-
lar�n oran� Haziran 2009’da yüzde 86.7 

iken, bu oran 2010 Haziran’�nda yüzde 
86.1’e geriledi. Tar�m d��� sektörlerde 
istihdam edenler içinde sosyal güven-
likten yoksun olanlar�n oran� ise 2009 
Haziran’daki yüzde 31.0’lik seviyesin-
den yüzde 29.9’a indi.

TÜDER, sa�l�kl� su için tüketicileri uyard�

10.5 milyon çal��an�n sosyal güvencesi yok
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Para-Kredi ve Koordinasyon 
Kurulu, d�� ticaret sermaye 
�irketleri, sektörel d�� tica-

ret �irketleri, ticari faaliyet gösteren 
�irketler ile i�birli�i kurulu�lar�n�n 
üyelerinin ürünlerinin yurt d���nda 
tan�t�m�n�n yap�lmas�, marka tescil 
giderlerinin desteklenmesi ve yurt 
d���nda mal ticareti yapmak amac�yla 
aç�lan birimlerle ilgili giderlerinin bir 
k�sm�n�n Destekleme ve Fiyat �stikrar 
Fonu’ndan (DF�F) kar��lanmas�na 
yönelik esaslar� belirledi. Yurt d��� bi-
rimi bulunan �irketler ve ��birli�i Ku-
rulu�lar�nca, Türkiye’de üretilen 150 
bin dolara kadar destek görecek. 
 Tebli�’le Türkiye’de s�nai veya 
ticari faaliyet gösteren �irketler ile 
��birli�i Kurulu�lar� üyelerinin ürün-
lerinin pazarlama ve tan�t�m�n�n ya-

p�lmas�n� sa�lamak, bu çerçevede 
yurt d���nda gerçekle�tirilen tan�t�m, 
marka tescil giderleri ile yurt d���nda 
mal ticareti yapmak amac�yla aç�lan 
birimlerle ilgili giderlerinin bir k�s-
m�n�n Destekleme ve Fiyat �stikrar 
Fonu’ndan (DF�F) kar��lanmas�na 
yönelik esaslar belirlendi. Türkiye’de 
s�nai veya ticari faaliyet gösteren 
�irketler ile ��birli�i Kurulu�lar�na 
verilen destekleri kapsayan Tebli�’e 
göre Türkiye’deki ana �irket yurtd�-
��nda do�rudan birim açabilece�i gibi 
yurt d���nda faaliyet gösteren �irketi 
veya �ubeleri de birim açabilecek. 
Bu durumda yurt d���ndaki �irket ile 
Türkiye’deki ana �irket aras�nda or-
ganik ba��n olmas� gerekecek.

MPM ile ANKA Haber Ajans�, 
“100 Soruda Verimlilik” ki-
tab� haz�rl�yor. MPM Genel 

Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Ke-
rim Ünal ile ANKA Haber Ajans� Genel 
Müdürü ve Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Veli Özdemir’in 25 A�ustos 2010’da 
imzalad�klar� protokole göre; ilkö�retim 
ö�rencileri, genel toplum ve i�letmelere 
yönelik olarak haz�rlanacak kitaplar�n 
yaz�l� ve görsel içeri�i MPM taraf�ndan 
olu�turulacak. Tasar�m, bas�m, da��t�m 

ve tan�t�m çal��malar� ANKA taraf�ndan 

gerçekle�tirilecek kitaplardan ilkö�re-

time yönelik olan�n�n 2011 Nisan ay�n-

daki Verimlilik Haftas� etkinlikleri s�ra-

s�nda ülke genelinde ö�rencilere ücretsiz 

da��t�lmas� sa�lanacak.

“Kalk�nman�n 
anahtar� verimliliktir”

Protokol imza töreninde konu�an MPM 
Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu 

Üyesi Kerim Ünal, bütün dünyay� etki-
sine alan ekonomik sorunlar� çözecek 
anahtar kavramlar�ndan biri, 
belki de birincisinin 
verimlilik oldu�unu 
belirterek, “Ve-
rimlilik, kal-
k�nman�n en 
�a�maz ölçüt-
lerinden biri 
olarak kabul 
ed i lmekte -

dir” dedi. Ve-

rimlili�in en 

genel anlamda; 

savurganl�ktan 

uzak, kaynaklar� en 

iyi biçimde de�erlen-

direrek üretmek demek oldu-

�unu belirten Ünal; “Ürün ve hizmetin 
kalitesini yükseltmek, çevreyi korumak, 
çal��an memnuniyetini sa�lamak, birim 
girdi ba��na üretim miktar�n� art�rmak 
verimlili�in vazgeçilmezleridir” diye 
konu�tu.

“Verimlilik, memleket 
meselesidir”

 Verimlili�in bütün top-
lum kesimlerini yak�ndan 

ilgilendiren önemli bir 
konu oldu�unu belir-
ten Ünal, “Toplum 
olarak ya�, cinsiyet, 
meslek ayr�m� gö-
zetmeksizin her bir 
ferdimizin verim-
lilik hareketini gö-

nülden desteklemesi 
gerekir. K�saca verim-

lilik, memleket mesele-
sidir” dedi.

 Verimlilik konusunda 
bütün toplum kesimlerinde ortala-

ma bir bilinç ve fark�ndal�k olu�turabil-
mek konusunda yayg�n ve örgün e�itim 
kurumlar�na önemli görevler dü�tü�ünü 
kaydeden Ünal, “Milli E�itim Bakanl��� 
ile yapt���m�z görü�meler sonucunda ve-
rimlili�in ilkö�retim okullar�nda seçme-

li ders olmas� için giri�im ba�latm��t�k. 

ANKA ile imzalad���m�z protokol gere-

�ince haz�rlanacak  100 Soruda Verimlilik  

kitaplar� bu anlamda önemli bir fonksiyon 

görecektir. Hay�rl� ve u�urlu olsun” dedi.

Her dersli�e bir 
verimlilik kütüphanesi

 Protokolü ANKA Haber Ajans� ad�na 

imzalayan ANKA Genel Müdürü ve Yöne-

tim Kurulu Ba�kan� Veli Özdemir de, pro-

jenin Türkiye’nin yar�nlar� için büyük önem 

ta��d���n� söyledi. Haz�rlanacak kitaplar�n 

ülke genelinde mümkün olan en çok say�-

da ki�iye ula�mas� için çal��acaklar�n� kay-

deden Özdemir, “100 Soruda Verimlilik 

kitab�n�n ilkö�retim okulunda okuyan tüm 

çocuklara ula�abilmesi ve her derslikte bir 

verimlilik kütüphanesi olu�turulmas� için 

çabalar�m�z sürüyor. Proje ülkemize ve in-

san�m�za hay�rl� olsun” diye konu�tu.

MPM ve ANKA’n�n “verimlilik” i�birli�i 

Yurtd��� rekabet giderlerine 
destek verilecek

ANKA Haber Ajans� taraf�ndan ö�renciler, i�letmeler ve toplumun geneline yönelik olarak bas�lacak üç ayr� kitab�n içeri�ini 

verimlilik konusundaki tek uzman kurum olan Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) haz�rlayacak.
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Nijerya’da yeni kurulmas� 
planlanan endüstri bölge-
sinde uygulanmak üzere 

Ostim Modelini mercek alt�na ald�. 
Ostim yöneticileri modelin Irak, 
M�s�r ve Kazakistan’a model ihra-
c�na yönelik yürüyen projelere ek 
olarak Nijerya ile devam eden süre-

cin de Ostim ad�n� duyuracak ciddi 
bir proje oldu�unu belirttiler. 
 Ostim’deki toplant� ve inceleme 
çal��malar�na Niger Delta Affairs 
Bakanl��� Altyap� ve Tar�m Çal��-
malar� Daire Ba�kan� Maria Fatima 
Mmakwe, ’nin liderli�inde, Niger 
Delta Affairs Bakanl��� Üstyap� 

Çal��malar� Daire Ba�kan� Mr. Jube 
Jemide, Nijerya Heyeti Dan��man� 
Dr. Edemma Udoh ve Dr. Abel U. 
Udoh kat�ld�. 
 Projenin Niger Delta Bölgesin-
deki i�sizli�i azaltacak ve kalk�n-
may� h�zland�racak �ekilde glo-
bal bir sosyal sorumluluk projesi 

oldu�unu belirten Ostim Yat�r�m 
A.� Proje Koordinatörü Abdul-
lah Çörtü, “Nijeryan�n Niger Del-
ta bölgesinde kurulmas� planlanan 
Endüstriyel Sanayi Bölgesi projesi 
kapsam�nda uzun zamand�r Niger 
Delta Bakanl��� ile yapt���m�z gö-
rü�meler Bakanl�k yetkililerinin ve 
Nijerya Türkiye Büyükelçi Yar-
d�mc�s� Charles Lola’n�n Ostim’i 
ziyareti ile yeni bir boyuta ta��nd�” 
dedi. 
 Görü�meler ve bölge firmalar�-
na gerçekle�tirilen ziyaretler so-
nucu, Ostim Modelinin Nijerya’ya 
Niger Delta Bölgesinde kurulacak 
olan Sanayi Bölgesine örnek mo-
del olu�turaca�� ve bu kapsamda 
Ostim’le görü�melerin devam ede-
ce�i aç�kland�. 

Milli Prodüktivite Merkezi 
(MPM) Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Mustafa Deryal, 55 

ilde verimlili�i art�rma projesinin ya-
p�ld���n� söyledi.
 Denizli Ticaret Odas� Toplant� 
Salonu’nda ‘Rekabette Kobiler �çin 
Ç�k�� Yolu, Kümelenme ve Kritik Ba-
�ar� Faktörleri’ konulu panel düzenlen-
di. Denizli Verimlili�i Art�rma Projesi 
kapsam�nda MPM, Valilik, Denizli 
Ticaret Odas� ve Sanayi Odas�’n�n i� 
birli�i ile düzenlenen panelin aç�l�� ko-
nu�mas�n� yapan MPM Yönetim Kuru-
lu Ba�kan� Deryal, hem kamuya hem 
de özel sektöre dan��manl�k konusun-

da destek verdiklerini söyledi. Deryal, 
55 ilde verimlili�i art�rma projelerinin 
yap�ld���n�, bu illerden 4’ünde bu çal��-
malar�n�n sürdü�ünü kaydetti.
 Verimlili�in soyut bir kavram oldu-
�unu belirten Deryal, ‘’K�t kaynaklarla 
küresel rekabeti sa�lamaya çal���yoruz. 
Bu da ancak verimlilikle sa�lanabilir. 
MPM son y�llarda hizmetlerini ülke 
genelinde daha geni� kesimlere ula�-
t�rmak amac�yla yeni projeler ve prog-
ramlar geli�tirip uyguluyor’’ dedi.
 Aç�l�� konu�mas�n�n ard�ndan De-
nizli Vali Yard�mc�s� Halil �brahim 
Ertekin’in ba�kanl���n� yapt��� panele 
geçildi. Panelde, Birle�mi� Milletler 

Kalk�nma Program� (UNDP) 
Program Uzman� ve Dan��man� 
Murat K. Gürsoy, ‘Kümelenme 
ve Bölgesel Kalk�nma’, Çan-
kaya Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi Dekan� Prof. Dr. 
Levent Kandiller ‘Kümelenme 
Sürecindeki Kritik A�amalar, 
OST�M ���M Küme Örne�i’, 
Denizli Sanayi Odas� Genel 
Sekreteri Dr. Bülent Uygun, 
‘Bir Protocluster Örne�i Ola-
rak Denizli Enerji Kablosu 
Sektörü’, Çankaya Üniversitesi 
Giri�imcilik Merkezi Yöneti-
cisi Meral Say�n ‘Kümeler ve 
�novasyonun Yönlendirilmesi’, 
MPM Uzman� Faruk Y�ld�r�m 

ise ‘Kümelenme ve Rekabet Elmas 
Modeli’ konular�nda sunum yapt�

‘’KÜMELENMEDE ASIL 
OLAN, MAL�YET� DÜ�ÜK 

AR-GE ÇALI�MALARI 
VE �NOVASYON’’

 Denizlili sektör temsilcilerinin gö-
rü� ve önerilerinin de ortaya konul-
du�u panel sonras� sorular� cevap-
layan panelist Prof. Dr. Kandiller, 
kümelenme çal��malar�n�n hukuki 
yap�s�n�n, tüzel ki�ili�inin olmamas� 
ve desteklenmeme s�k�nt�s� oldu�unu 

söyledi. Kandiller, kümelenmede as�l 
olan�n maliyeti dü�ük Ar-Ge çal��ma-
lar� ve inovasyon oldu�unu belirtti.
 Denizli Valisi Yavuz Erkmen, pa-
nel sonras� yapt��� de�erlendirmede 
kümelenme çal��malar�n�n Denizli’ye 
çok büyük katk� sa�layaca��n�, Gü-
ney Ege Kalk�nma Ajans� öncülü�ün-
de kümelenme çal��malar�n� yürüte-
ceklerini bildirdi.
 Erkmen, düzenlenen panel ile ko-
biler aras�ndaki güç birli�ini art�rmak 
ve ‘’Kümelenme’’ konusunda Denizli 
ilinde ‘’Turizm, Tar�m, Mermer, Teks-
til ve Jeotermal-Enerji’’ olmak üzere 5 
sektörde ba�lat�lan çal��malara katk�da 
bulunman�n amaçland���n� kaydetti.
 Ticaret Odas� ve Sanayi Odas� üye-
leri, kamu kurum ve kurulu�lar�ndaki 
çal��anlar, meslek örgütleri, sivil top-
lum kurulu�lar� ve üniversite ö�retim 
ü y e l e r i n i n 
k a t � l d � � � 
panelde ka-
t � l �mc� la ra 
bir bölgesel 
k a l k � n m a 
y a k l a � � m � 
olan ‘’Kü-
melenme’’ 
konusunda 
bilgi verildi.

Nijeryal�lar, modeli Ostim’de buldu

55 �lde verimlili�i art�rma projesi yap�ld�

Ostim yöneticileri modelin 
Irak, M�s�r ve Kazakistan’a 
model ihrac�na yönelik 
yürüyen projelere ek olarak 
Ostim ad�n� duyuracak ciddi 
bir proje oldu�unu belirttiler. 

Mustafa DERYAL
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Ba�bakan Yard�mc�s� ve Dev-
let Bakan� Cemil Çiçek ile 
Devlet Bakan� Zafer Ça�la-

yan OST�M’de i�adamlar�, üreticiler 
ve sanayicilerle bulu�tu.

 Devlet Bakan� ve Ba�bakan Yar-

d�mc�s� Cemil Çiçek, GAP Projesi’nin 

3 milyon 800 bin ki�iye istihdam sa�-

layaca��n� belirterek, “E�er siz kal-

k�n�yorsan�z, bu arada birilerinin de 

aya��na bas�yorsunuz demektir. Bu 

aya��na bast�klar�n�z birden fazlaysa 

bunlar�n bir ülkeyi geride b�rakmak, 

geli�mesini engellemek, içe döndür-

mek, iç kavgalar� körüklemek ad�na 

kulland�klar� sopan�n, kulland�klar� 

enstrüman�n aletin ad� bugün terör-

dür. ��te Türkiye terör vesilesiyle, 

daha h�zl� geli�ebilecekken bugün 

birçok noktada baz� s�k�nt�lar� ya�a-

m��t�r, ya�amaktad�r” dedi.

 OST�M bölgesinin takdir etti�i 

bir mektep, külliye oldu�unu söyle-

yen Çiçek, “Türkiye üretim, ihracat 

a��rl�kl� bir politika yürütüyor. �nce 

i�neyle kuyu kazaca��z, içeride ve 

d��ar�da bunu pazarlayaca��z, üretim 

yapaca��z ve katma de�er yarataca-

��z. Sonuçta Türkiye’yi bugünkü du-

rumundan daha iyi bir konuma getire-

ce�iz” �eklinde konu�tu. 

“Ostim KOB� laboratuar�”

 Devlet Bakan� Ça�layan da, 
OST�M’in en büyük KOB� laboratu-
ar� oldu�unu söyleyerek,  ye�il bina 
yap�m�nda da dünyaya örnek oldu-
�unu ifade etti. Ça�layan, “Bugün 
OST�M dünyan�n en büyük marka-
lar�na, �irketlerine, otomotiv ba�ta 

olmak üzere sizlerin yapm�� oldu�u-
nuz ürünler ihraç edilir ve o ürünler 
orada kullan�l�r. Türkiye’nin gerçek 
ihracatç�s� sizlersiniz” ifadelerini 
kulland�. 
 Hükümetin Eylem Plan�’nda ih-
racat�n artt�r�laca��, en� asyonun 
tek haneye dü�ürülece�i gibi birçok 
�eyin oldu�unu söyleyen Ça�layan, 

“Bunlar geçmi�te de vaat edildi. 
Bunlar� sanayici olarak hep destekle-
dik. Bunlar ba�ar�ld�. Ummad���m�z, 
beklemedi�imiz �eyler ba�ar�ld�. Ne 
yapaca��n� bilen, her türlü isti�areye 
aç�k, kimlerle hangi konuyu konu�-
mas� gereken ve konusunda uzman 
ki�ilerden olu�an bir hükümettir. 
Y�llard�r bizim o dönemde ihtiyac�-
m�z olan siyasi istikrarla bunlar sa�-
land�.    

ORS�AD’� da ziyaret ettiler

 Ba�bakan Yard�mc�s� Cemil Çiçek 
ve Devlet Bakan� Zafer Ça�layan 
Organize Sanayi Bölgesi Sanayici 
�� Adam� Ve Yöneticileri Derne�ini 
(ORS�AD) ziyaret ettiler. 
 Bakanlar�n ORS�AD’I ziyaretin-
de  sanayici ve i� adamlar� ORS�AD 
toplant� salonunda bir araya geldiler. 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Özcan Ül-
gener, üyelerin de haz�r bulundu�u 
kar��lamada bir konu�ma yapt�. Ül-
gener, “Biz diyoruz ki art�k lobiler 
yerine KOB�’ler kazans�n. Üreten 
kazans�n, çal��an kazans�n, emek ve-
ren kazans�n. Ostim, Ankara, Türki-
ye kazans�n” dedi.
 Ba�kan Ülgener devamla, sanayi-
cilerin ihalelere giremediklerini, bü-
rokratik i�lemlerin fazla oldu�unu, 
vergi oranlar�n�n yüksek oldu�unu, 
sosyal güvenlik ve vergi borçlar�n�n 
yeniden yap�land�r�lmas� gerekti�i-
ni, hükümetin ekonomi politikalar�n� 
uygularken esnaf ve sanatkara daha 
fazla kulak vermesini istedi.

Bakanlardan Ostim’e övgü
  Devlet Bakan� Ça�layan, OST�M’in büyük bir KOB� laboratuar� oldu-Devlet Bakan� Ça�layan, OST�M’in büyük bir KOB� laboratuar� oldu-

�unu söyledi. OST�M’in Ye�il Bina yap�m�nda da dünyaya örnek oldu-�unu söyledi. OST�M’in Ye�il Bina yap�m�nda da dünyaya örnek oldu-
�unu ifade eden Ça�layan, “Bugün OST�M dünyan�n en büyük marka-�unu ifade eden Ça�layan, “Bugün OST�M dünyan�n en büyük marka-
lar�na, �irketlerine yapm�� oldu�u ürünleri ihraç eder“ dedi.lar�na, �irketlerine yapm�� oldu�u ürünleri ihraç eder“ dedi.
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ENERJ� ve Tabii Kaynaklar 
Bakan� Taner Y�ld�z’� ziyaret 
eden ORS�AD heyeti, Ostim 

ve �vedik’te a��r� bir s�k�nt� olmad���n� 
söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kan� Taner Y�ld�z, Ostim Organize Sa-
nayi Bölgesi Sanayici ve ��adam� Yö-
neticileri Derne�i (ORS�AD) Ba�kan� 
Özcan Ülgener ba�kanl���ndaki yöne-
tim kurulu üyelerini makam�nda kabul 
etti. Bas�na kapal� geçen görü�menin 
ard�ndan aç�klama yapan Bakan Y�ld�z, 
ORS�AD heyeti ile enerji sektöründeki 
geli�meleri de�erlendirdiklerini söyle-
di. “Enerji sektörü aç�s�ndan do�abile-
cek f�rsatlar�n Ost�m’e nas�l katk�s� ola-

bilir?” gibi konular� da konu�tuklar�n� 
kaydeden Y�ld�z, referandum ard�ndan 
Ost�m’i ziyaret edece�ini de bildirdi. 
Bu arada, ORS�AD Ba�kan� Özcan 
Ülgener de Ost�m’deki sanayicilerin 
son durumunu Bakan Y�ld�z ile görü�-
me f�rsat� bulduklar�n� kaydetti. Ostim 
ve �vedik’te 2010 y�l�n�n son derece iyi 
geçti�ini, KOB�’lerin evlerine rahatl�k-
la ekmek götürebildi�ini ve bölgede i�-
sizli�in olmad���n� ifade eden Ülgener, 
“�u anda Ostim ve �vedik’te a��r� bir 
s�k�nt� olmad���n� kendilerine arz ettik. 
Say�n Bakan� referandumdan sonra 
Ostim’e davet ettik” dedi.

Ostim’deki i�letmeler bir yan-
dan ihtiyaç duyduklar� nitelikli 
çal��anlar� istihdam edebilme 

imkan� bulurken i� arayan gençler de 
mesleki e�itim imkan� ile kali� ye birer 
eleman olarak i�e girme �ans� buluyor.
Hem ekonomik hem de toplumsal fayda 
ön planda tutularak haz�rlanan mesleki 
e�itim projeleri ile OST�M’de yakla��k 
5 y�ld�r sürmekte olan proje çal��mala-
r�n�n süreklili�i de sa�lan�yor. OST�M 
OSB Yönetimi ve OST�M Dan��man-
l�k ve E�itim Merkezi taraf�ndan bu 
güne kadar gerçekle�tirilen mesleki 
e�itim projeleri ile yakla��k 500 ki�iye 
mesleki e�itim verilerek bunlar�n yak-
la��k % 75’i istihdam edildi.
 OST�M Dan��manl�k ve E�itim 
Merkezi taraf�ndan OST�M yönetimi 
ad�na haz�rlanan ve yürütülen projeler 
hakk�nda  genel bilgi atar�m� yapan 
OST�M Dan��manl�k ve E�itim Mer-
kezi (ODEM)  Genel Müdürü M. Bur-
cu Öztürk, 
 “OST�M’de yürüttü-
�ümüz projeler, özellikle 
do�ru ihtiyaç tespitine yö-
nelik istihdam yaratt���m�z 
için fark yarat�yor.  Zaten 
sanayicinin ihtiyac�n� ve 
ya�ad��� problemleri do�-
ru tespit etmek ve uygun 
çözümleri bulmak amac� 
ile kurulmu� olan merkezi-
mizde; sanayicinin nitelikli 
eleman bulmada s�k�nt� ya-
�ad��� alanlar� ve meslekle-
ri de tespit ediyor,  bunlar� 
mesleki e�itim projeleri ile 

bulu�turuyoruz” dedi.  
��letmelerden gelen talepler do�rul-
tusunda Mekanik Bak�m Onar�m ve 
Biyomedikal Cihaz Bak�m Onar�m 
alanlar�nda iki yeni mesleki e�itim 
projesinin daha Ekim Ay� içerisinde 
uygulamaya geçirilece�ini belirterek, 
�unlar� söyledi:
 “Özellikle Bölgemizde Medikal 
Sektörü Kümelenmesi üye i�letmeleri 
ile yap�lan görü�meler sonucunda gerek 
üretim esnas�nda gerekse sonras�nda 
teknik servis boyutunda çal��abilecek 
ayn� zamanda hastane ve laboratuarlar-
da bulunan t�bbi cihazlar�n çal��t�r�lma-
s�, montaj�, bak�m�, onar�m� ve tamiri 
i�lerini yapabilecek nitelikli çal��anlar 
yeti�tirebilmek amac� ile Biyomedikal 
Cihaz Bak�m Onar�m Eleman� yeti�tir-
me Projesini haz�rlad�k. Bir di�er proje-
miz olan Mekanik Bak�m Onar�m Ele-
man� Yeti�tirme Projesi kapsam�nda 
ise imalat sektöründe faaliyet gösteren 

i�letmelerimizde hem mekanik hem de 
elektrik elektronik bilgisine sahip ayn� 
zamanda tezgah kurulumu, periyodik 
bak�m ve ar�za tespiti yapabilen, ar�zal� 
parçay� onaran ya da yenisi ile de�i�-
tirebilen nitelikli çal��anlar yeti�tirebil-
mek amaçlanmaktad�r. Biyomedikal 
cihaz bakim onarim elemani  yeti�tir-
me projemizde 25 ki�iye 300 saat, Me-
kanik bak�m onar�m elemanl���nda ise 
her grupta 20 ki�i olmak üzere 3 grupta 
toplam 60 ki�iye 200’er saat kurs ve-
rece�iz ve ba�ar�l� olan kat�l�mc�lar� da 
i�e yerle�tirece�iz.”
 ��KUR Ankara �l Müdürlü�ü ve 
OST�M Organize Sanayi Bölge Mü-
dürlü�ü ��birli�inde gerçekle�tirilecek 
olan mesleki e�itim projeleri hakk�nda 
ayr�nt�l� bilgi almak ve ön ba�vuruda 
bulunmak isteyenler ODEM’e ba�vu-
rabilir:

“OST�M ve �vedik’te s�k�nt� yok”

�� arayana mesleki e�itim, i�letmeye kalifiye elaman

ORS�AD heyeti Enerji ve abii Kaynaklar Bakan� 
Taner Y�ld�z’� ziyaret etti. ORS�AD Ba�kan� 

Özcan Ülgener, Ost�m ve �vedik’te 2010 y�l�n�n 
son derece iyi geçti�ini söyledi.

OST�M Dan��manl�k ve E�itim 
Merkezi taraf�ndan i�letmele-
rimizin ihtiyaçlar� ve onlardan 
gelen talepler do�rultusunda 
haz�rlanan 2010 YILI II. Dö-
nem e�itimleri Eylül Ay� itibari 
ile ba�lad�. 
Yeni dönemde de Teknik E�i-
timlerden, %70 Devlet Destek-
li D�� Ticaret E�itimlerine ve üc-
retsiz seminerlere kadar geni� 
bir e�itim program� olu�turdu-
�unu söyleyen ODEM yetkilileri 
i�letmelerimizin ihtiyaçlar� do�-
rultusunda kendileri ile irtibata 
geçebileceklerini ve çok uygun 
ko�ullarda gerçekle�tirilecek 
e�itim imkanlar�ndan faydala-
nabileceklerini belirttiler.
Ayr�ca gazetemiz ekinde i�-
letmelerimize sunulan e�itim 
takviminden de y�lsonuna ka-
dar olan ODEM E�itimleri takip 
edilebilir. 
Ayr�nt�l� bilgi için; 
OST�M Dan��manl�k ve 
E�itim Merkezi(ODEM)
385 01 66

ODEM yeni dönem 
e�itimleri ba�l�yor!
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Gazi Üniversitesi Senatosu Top-
lant� Salonu’nda imzalanan 
“�stihdam �çin Mesleki E�itim 

Düzenlemesi ��birli�i Protokolü” ile 
BELTEK’in ba�ar�l� mezunlar�na OS-
T�M �stihdam O� si taraf�ndan i� buluna-
cak. O� s, piyasan�n istihdam aç�klar�n� 
belirleyerek, ihtiyaç olan alanlarda kurs 
aç�lmas�na arac�l�k edecek. �lerleyen 
zamanlarda projeye Milli E�itim Ba-
kanl��� ile Çal��ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl���’na ba�l� ��-Kur da dahil edile-
rek, projenin kapsam� geni�letilecek.
Toplant�da konu�an Ba�kan Gökçek, 
“Bugün, çok mutlu ve gururlu bir gün. 
Kuruldu�u günden bu yana 10 y�l� geçen 
bir süre içerisinde BELTEK kurslar�n�n 
bir örne�i daha Türkiye’de yok. Her sene 
8 bin mezun verdik bu kurslarda. Kursla-
ra kat�lan ö�rencilerin ço�unlu�u meslek 
sahibi ve üniversite mezunu olan ki�iler-
di. Teorilerini burada prati�e dönü�tür-
düler. Bu projenin en önemli aya�� da 
bugün elde edildi” diye konu�tu.
 Daha önce sanayi bölgelerine yöne-
lik defalarca ça�r�larda bulundu�unu 
hat�rlatan Ba�kan Gökçek, bu ça�r�ya 
OST�M’den güzel bir yan�t geldi�ini söy-
leyerek �unlar� söyledi:
“Göreceksiniz OST�M ile i�birli�i yapt�k-
tan sonra bu kurslara kat�l�m daha artacak. 
Buradan mezun olan ö�renciler i� sahibi 
olacak. Türkiye’nin en önemli ve hayati 
projesine imza at�yoruz. Ankara’n�n is-
tihdam� noktas�nda gerçekten çok önemli 
bir proje. Ben Gazi Üniversitesi mezu-
nuyum. Kendi üniversitem ile böyle bir 
i� birli�i yapmak da ayr� bir keyif, gurur 
ve onur veriyor. �n�allah bugün bu ad�m� 
att�ktan sonra pek çok i�siz gencimizin i� 
sahibi olmas�na vesile oluruz.” 

Üniversite Sanayi 
��birli�i Sa�land�

 Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
R�za Ayhan ise konu�mas�nda Ankara’da 
184 bin civar�nda üniversite ö�rencisi 
bulundu�unu bunun 30 binin vak�f üni-
versitesinde e�itim gördü�ünü söyledi. 
Üniversitenin görevinin sadece diploma 
vermek olmad���n� belirten Prof. Dr. Ay-
han, “21. Yüzy�l üniversitelerinin önemli 
bir fonksiyonu olan sanayi üniversite i�-
birli�inin sa�lanmas� vazifesini ise Bü-
yük�ehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi 
dünyadaki emsallerinden daha erken yap-
maya ba�lad�. 10 y�l önce ba�layan süreç 
h�zla ve ba�ar�yla devam ediyor. Binlerce 
ki�iye mesleki e�itim kursu verildi bu sü-
rede. Bu sürece art�k OST�M de kat�la-
cak. OST�M ihtiyaç duyduklar� meslek 
gruplar�n� söyleyecek, biz de ona göre 

programlar�m�z� yapaca��z. OST�M’in 
katk�lar�yla daha da geli�tirece�iz. Bura-
da e�itim gören ö�rencilerimiz istihdam 
noktas�nda önemli bir rol oynayacak.”

�stihdam  Kalitemiz Artacak

 Bugüne kadar ba�ar�yla uygulanan BEL-
TEK projesinin organize sanayi bölgesine 
büyük katk�lar sa�lad���n� dile getiren OS-
T�M Organize Sanayi Bölgesi Ba�kan� Or-
han Ayd�n, mesle�ini geli�tirmek isteyen pek 
çok çal��an�n da bu projeden yararland���n� 
ifade etti. Yeni protokol ile istihdam nokta-
s�nda “arz ve talep” dengesinin sa�lanaca��-
n� vurgulayan Ayd�n, “Çal��ma Bakanl��� ile 
kurdu�umuz OST�M �� O� sinde, i� arayan 
herkesin kayd�n� tutuyoruz. Ama en önemli 
eksik bunun e�itim aya��yd�. �imdi bu pro-
jeyle bu eksi�i kapat�yoruz. Ayr�ca sadece 
i�sizlere de�il çal��anlar�n mesleki geli�imi 
için de e�itimler organize eden BELTEK 
kurslar�yla Ostim’li çal��anlar�m�z�n nitelik-
leri ve dolay�s�yla ürün ve hizmet kalitesinin 
de artaca��na inan�yoruz. ” dedi. 

Ankara Büyük�ehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal ��ler Dairesi 
Ba�kan� Selma Okuro�lu:

 “Ankara Büyük�ehir Belediyesi olarak, 
sosyal belediyecilik anlay��� çerçevesinde, 
1999 y�l�nda ba�layan ve büyük ilgi gören 
BELTEK kurslar�m�z�n verimlili�ini ve et-
kinli�ini art�rmak ad�na yeni bir ad�m daha 
at�lm��t�r. Belediyemiz, Gazi Üniversitesi ve 
OST�M Organize Sanayi Ba�kanl���, i�birli-
�i çerçevesinde, �stihdama ve Mesleki E�iti-

me yönelik imzalanan bu protokolle, halen 
i�letmelerde çal��makta olan yeti�kinler ve 
mesleki beceriye sahip olmayan ki�iler, en-
düstriyel teknik ve mesleki alanlarda ken-
dilerini geli�tirme imkân� bulacak. Mezun 
olan kursiyerler OST�M Organize Sanayi 

�stihdam O� -
si arac�l��� ile 
istihdam edile-
ceklerdir. Bele-
diye, Üniversite 
ve Sanayi i�bir-
li�inin güzel bir 
örne�i olan bu 
proje, bir beceri 
kazand�rma ve 
i� edindirme 
seferberli�i-

dir. Nitelikli insan kayna�� bulamad��� için 
verimsiz çal��an küçük ve orta ölçekli i�let-
melerimiz için rekabet gücü kazanma umu-
du olacak ve bu kurslar�m�z sayesinde ara 
eleman ihtiyaçlar� temin edilecektir. Proje 
kapsam�nda kurs programlar�m�za kat�lacak 
olan kursiyerlerimize ba�ar�lar dilerim.”

OST�M Organize Sanayi 
Bölgesi Müdürü Adem Ar�c�:

 “OST�M �stihdam O� simiz yakla��k 10 
y�ldan bu yana OST�M’li sanayicilerimi-
zin  nitelikli eleman ihtiyac�n� kar��lamak 
üzere hizmet vermektedir. Tüm ülkemiz-

deki üretici ko-
biler gibi böl-
g e m i z d e 
faaliyet gös-
teren i�letme-
lerde özellikle 
mavi yakal�, 
teknik ara ele-
man konusun-
da s�k�nt� çe-
kiyorlar. Tüm 
i � s i z l e r i n 
ba�vurusunu 
kabul etmekle 
birlikte teknik 

e�itim yetersizli�i nedeni ile bölgemizde-
ki eleman taleplerini yeteri kadar kar��la-
yam�yoruz. Di�er taraftan uzun y�llard�r 
mesleki e�itimde de�erli elemanlar yeti�-
tiren BELTEK Mezunlar�na OST�M’in 
kap�lar�n� açarak hak ettikleri alanlarda i� 
bulmalar� için önemli katk�lar sa�layabi-
lece�imizi görüyoruz. BELTEK ve OS-
T�M �stihdam O� si i�birli�iyle bu aç��� 
kar��layaca��m�za ve “i�siz çok, istihdam 
edecek nitelikli eleman yok” diyerek ya-

k�nd���m�z  istihdam sorunlar�n� çözece-
�imize  inan�yoruz. BELTEK projesine 
uzun y�llard�r emek vererek bu günlere 
getiren  tüm protokol tara� ar�na te�ek-
kürlerimizi sunar�z.”

BELTEK Genel Koordinatörü-
Ö�retim Görevlisi 
O�uz Poyrazo�lu

 Ankara’y� 21. yüzy�la ta��yacak nite-
likli insan gücüne katk� sa�layacak, her 
ya�tan ve meslek grubundan insan�n ya-
rarlanabildi�i “BELTEK Teknik E�itim 
Kurslar�” Projesi, OST�M’de “�stihdam 
�çin Mesleki E�itim” boyutu ile yeni bir 
de�er kazanm��t�r.
 Genç bir nüfusa sahip olan Ankara’da, 
toplumunun tüm bireylerinin, ça��m�zda 
ya�anan h�zl� de�i�imin gerektirdi�i bilgi 
ve becerilerle donat�lmas�n� hede� eyen 
“BELTEK Teknik E�itim Kurslar�” kap-
sam�nda; halen i�letmeleri yönetenler ile 
yönetici adaylar�na, çal��makta olan ye-
ti�kinlere ve mesleki ve teknik beceriye 
sahip olmayan insanlar�m�za, k�saca, üni-
versite mezunlar�na uzmanl�k, üniversite 
imkân� yakalayamam�� bireylere meslek 
edindirme ile beceri kazand�rmaya yöne-
lik  serti� kal� e�itim programlar�n�n aç�l-
mas�; her kademe e�itim-ö�retim sonras� 
bireylerin kariyer e�itimini ciddi olarak 
desteklemektedir.

BELTEK OST�M 
2011’de Faaliyete Geçiyor

 Gazi Üniversitesi-OST�M Koopera-
ti�  ve OST�M Vakf� ��birli�i protokolü 
ile kurulan Gazi OST�M Meslek Yük-
sek Okulu alt yap�s� da BELTEK kurs-
lar�n�n  hizmetine aç�l�yor.  OST�M-
�vedik sanayi bölgelerine ula��labilir 
mesafede bulanan merkezin çal��an-
lar�n mesleki geli�imine  önemli kat-
k�lar sa�lamas� bekleniyor. Ayr�ca 
� rmalarda bulunan usta ö�reticilerin 
tecrübesi  ve uygulama imkanlar�-
n�n  BELTEK  e�itimlerinin hizme-
tine sunularak   pratik destekler 
vermesi planlan�yor.  OST�M 
METEM tesislerinde haz�rl�k 
çal��malar� sürdürülmekte olan 
merkez’in ikinci yar�y�lda hizme-
te geçmesi bekleniyor. 

�stihdam Hedefli E�itim ata��
Ba�kentli gençlere müjde niteli�indeki dev i�birli�inin 
protokolünü Büyük�ehir Belediye Ba�kan� Melih Gökçek, 
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R�za Ayhan �le Ostim 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 
Ayd�n imzalad�.

BELTEK e�itimleri kat�l�mc�lar� OS-
T�M �stihdam O� si’ne ba�vurarak 
istihdam talebinde bulunabilecek-
ler. Ayr�ca BELTEK, sanayicilerin 
yeti�tirilmeleri halinde istihdam 
edebileceklerini söyledikleri alan-
larda yeni mesleki teknik e�itim 
kurslar�n� hizmete sunacak.

BELTEK Ba�vuru için:
 www.beltek.gazi.edu.tr
Ostim �stihdam O� si 
385 50 90/1305 
Bilge YÜKSEL Koordinatör 

BELTEK 
2010-2011 dönemi 

e�itimleri için 
kay�tlar ba�lad� 
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Ba�kent, TSK 2. Malzeme Ser-
gisine haz�rlan�yor. ASO, ser-
giye paralel olarak Ankara 

Sanayi Fuar�’n� da (ANSAF10) 1-5 
Ekim tarihleri aras�nda gerçekle�tire-
cek. Sergi ve fuar ASO 1. Organize 
Sanayi Bölgesi’nde düzenlenecek. 
 Devlet Bakan� ve Ba�bakan Yar-
d�mc�s� Cemil Çiçek, Devlet Bakan� 
Zafer Ça�layan, Milli Savunma Ba-
kan� Vecdi Gönül, Savunma Sanayii 
Müste�ar� Murad Bayar, ASO Ba�-
kan� Nurettin Özdebir’in kat�l�m�yla, 
Ekim ay�nda düzenlenecek 2. Türk 
Silahl� Kuvvetleri Malzeme Sergisi 
ve Ankara Sanayi Fuar� konusunda 
bilgilendirme toplant�s� düzenlendi.

Ostim’de Savunma Yan 
Sanayi Kümelenmesi var

 Savunma Sanayi Müste�ar� Bayar, 
konu�mas�nda, nihai teçhizat� yapar-

ken içerisindeki kritik malzemelerin 
de Türkiye’de üretiminin büyük önem 
ta��d���n� söyledi. Bayar, bunun ka-
pal� bir sistem içinde yani ana yükle-
nicilerin bütün imalat� kendi içlerinde 
gerçekle�tirdikleri bir sistem içinde 
de�il, ülke sanayinin gücünden, ye-
teneklerinden faydalanan bir sistem 
içinde yap�lmas� gerekti�ini kaydetti. 
Ostim’i ziyaret ettiklerini, orada bir 
savunma sanayi yan kümelenmesi 
olu�tu�unu gördüklerini anlatan Ba-
yar, Ostim’de savunma yan sanayine 
i� yapan 72 �irket oldu�unu söyledi.

Sanayiye ciddi katk�

 ASO Ba�kan� Nurettin Özdebir de 
serginin daha önce Deniz Kuvvetleri 
Komutanl��� taraf�ndan çe�itli illerde 
düzenlendi�ini, silahl� kuvvetlerin 
tüm ihtiyac�n�n lojistik malzemeleri-
ni ihtiva eden serginin ise ilk olarak 

geçen y�l �zmir’de düzenlendi�ini an-
cak bu serginin do�ru adresinin An-
kara oldu�unu söyledi. Ankara’n�n 
savunma sanayinde Türkiye’nin cid-
di bir odak noktas� haline geldi�ini, 
savunma sanayinde önemli � rmalar�n 

Ankara’da bulundu�unu ifade eden 
Özdebir, bunlar�n kendilerine bir yan 
sanayi olu�turdu�unu, bu yan sanayi-
nin bu teknolojileri takip ederek An-
kara sanayisine ciddi katk� sa�lad�k-
lar�n� kaydetti.

Ankara Ticaret Odas�(ATO) Ba�-
kan� Sinan Aygün, “Pakistan için 
seferberlik zaman�d�r” diyerek 

1.5 milyon TL’lik yard�m yapacaklar�n� 
aç�klad�. Aygün, “Biz öncülük yapt�k. 
Önemli olan bu yard�m�n tabana yay�lma-
s�d�r” dedi. ATO’nun yapaca�� bu yard�m 
meslek örgütleri içerisinde �u ana kadar 
Pakistan’a yap�lan en büyük yard�m mik-
tar�n� ifade ediyor.
 ATO’dan yap�lan aç�klamada, Oda 
Meclisi’nin dün ola�anüstü toplanarak 
sel felaketine maruz kalan Pakistan’a 1.5 
milyon TL yard�m karar� ald��� bildirildi. 
ATO Ba�kan� Sinan Aygün, Pakistan’�n 
benzeri görülmemi� bir 
felaketle kar�� kar��ya 
kald���n� an�msatarak, fe-
laket sonras� ortaya ç�kan 
manzaran�n bir insanl�k 
dram�n� yans�tt���n� ifa-
de etti. Bu felakete ka-
y�ts�z kalamayacaklar�n� 

belirten Aygün, Pakistan’�n yaralar�n�n 
sar�lmas�n�n herkesin insanl�k borcu 
oldu�unu vurgulad�.

�� dünyas�na ça�r�

 Aç�klamas�nda Pakistan’a yard�m 
için �irketleri inisiyatif almaya ça��-
ran Aygün, g�da d���nda her türlü ayni 
yard�mda bulunmalar� için üyelerinden 
yard�m istedi. Giyim e�yas�, ayakkab�, 
battaniye, iç çama��r� gibi hayati önem 
ta��yan e�yalara acil ihtiyaç duyuldu-
�unu hat�rlatan Aygün, “Üyelerimiz, 
güzide �irketlerimiz g�da d���nda her 
türlü yard�mda bulunabilirler. �hracat 

fazlas� ürünler, rafta 
bekleyen mallar, stok 
fazlalar� Pakistan’daki 
karde�lerimiz için can 
yele�idir. Lütfen hepi-
miz elimizi ta��n alt�na 
koyal�m” dedi. 

Avrupa Yat�r�m Bankas�, Avrupa 
Birli�i i�birli�i ile Türkiye’ye 150 
milyon Euro tutar�nda “KOB� 

�yile�tirme Kredisi” tahsis etti. Akbank 
ve Halkbank aras�nda 75’er milyon Euro 
olarak payla�t�r�lan bu kaynakla birlikte 
Akbank’�n KOB�’lere sa�lad��� fon mik-
tar� 1 milyar dolara, Halkbank’�n ise 800 
milyon dolara ula�t�.

Çal��an 250’yi geçme-
yen kobi’ler yararlanacak

 Halkbank ad�na konu�an Halkbank 
Hazine Yönetimi ve Uluslararas� Banka-
c�l�k  Genel Müdür Yard�mc�s� Süleyman 
Aslan 5 y�l vadeli temin edilen kayna�� 
KOB�’lerin yat�r�m maliyeti 25 milyon 
Euro’ya kadar olan, verimlilik, istihdam�n 
korunmas� ve art�r�lmas�na yönelik pro-
jeleri için TL cinsinden kulland�r�laca�� 
bilgisini verdi.KOB� tan�m�n�n AB kapsa-
m�nda ele al�nd���n� dile getiren Süleyman 
Aslan kredi imkan�ndan y�ll�k cirosu 50 
milyon Euro, aktif büyüklü�ü 43 milyon 
Euro’yu a�mayan ve çal��an say�s� 250’yi 
a�mayan KOB�’lerin kullanabilece�ini 
kaydetti.Kaynak imalat sanayi, tar�m, tu-
rizm, e�itim, sa�l�k gibi alanlarda kullan-
d�r�lacak. Süleyman Aslan konu�mas�na 
�u �ekilde devam etti:
 “�imdiye kadar aktar�lan kaynaklar� 
KOB�’lere kredi olarak kulland�rmada 
gösterdi�imiz ba�ar�l� performans sonu-
cu, 75 Milyon Euro’luk yeni kaynak için 
Halkbank arac� olarak tercih edildi. AYB 

ile yeni bir protokol için tekrar masaya 
oturmaktan son derece gurur duyuyoruz. 
Bu kredi, özellikle ihracat� olmayan veya 
kur riski ta��mak istemeyen � rmalar�m�z 
için temin edilen yenilikçi bir imkand�r. 
Avrupa Birli�i Komisyonu taraf�ndan sa�-
lanan faiz deste�i önemli bir maliyet avantaj� 
sa�layacakt�r. Halkbank olarak KOB� ban-
kac�l���ndaki deneyimimizin ve piyasalarda 
tesis etti�imiz güvenin verdi�i güçle bundan 
sonra da uluslararas� finans kurulu�lar�yla 
yapt���m�z i�birliklerine devam edece�iz.”
 2001 y�l�ndan beri AYB ile i�birli�i yap-
t�klar�n� ifade eden Aslan “AYB ile alt� pro-
tokole imza att�k ve �imdiye kadar toplam 
540 milyon Euro’luk kaynak temin ettik. 
Bugün yap�lan yedinci protokol ile kaynak 
hacmi 615 milyon Euro’ya, bir di�er ifa-
deyle yakla��k 800 milyon dolara ula�t�. Bu 
kaynaklardan �imdiye kadar 1000’e yak�n 
KOB�’ye kredi kulland�r�ld�, 485 � rma da 
kaynaklardan aktif olarak yararlanmaya 
devam ediyor” dedi.

Türk Silahl� Kuvvetleri 2. Malzeme Sergisi Ankara 
Sanayi Odas� (ASO) taraf�ndan 1-10 Ekim tarihleri 

aras�nda Ankara’da gerçekle�tirilecek.

Ankara, TSK Malzeme Sergisine haz�r

ATO’dan karde� 
Pakistan’a yard�m

AYB’dan KOB�’ler 
için 150 milyon euro
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MAL�YE’den kay�td��� ile 
yeni mücadele yöntemi

Medikal küme üyeleri 
iftarda bulu�tu

Maliye Bakanl���, kay�t d��� 
ekonomiyle mücadele yeni 
bir ad�m daha att�. Vergi-

sel konularda dan��manl�k hizmeti 
sunan Vergi �leti�im Merkezi’nin 
(V�MER) hizmet a��r�n� geni�leten 
Maliye Bakanl��� Gelir �daresi Ba�-
kanl���, daha önce vatanda��n ver-

gi kay�p ve kaça��na ili�kin olarak 
189’a yapt�klar� bildirimleri, 444 0 
189 numaral� hattan V�MER’e yap-

mas�n� istedi. Maliye Bakanl���’ndan 
yap�lan aç�klamada, Maliye Bakanl�-
�� Gelir �daresi Ba�kanl���na ba�l� 
olarak vergisel konularda dan��-
manl�k hizmeti sunan Vergi �leti�im 
Merkezi’nin (V�MER) hizmet a��n� 
geni�letti�i bildirildi. Aç�klamada 
kay�t d��� ekonomi ile mücadelede 
önemli bir yere sahip olan ihbar mü-
essesesinin i�letilmesinde yeni ad�m-
lar at�ld���na dikkat çekilerek, “Yeni 
süreçte vatanda�lar, vergi kay�p ve 
kaça��na ili�kin telefon ile bildire-
cekleri ihbarlar� Vergi �leti�im Mer-
kezine yapacaklar. Bundan önce Alo 
Maliye 189 hatt�na yap�lan ihbarlar, 
1 Eylül 2010 tarihinden itibaren Alo 
Maliye 189 yerine, 444 0 189 numa-
ral� hattan Vergi �leti�im Merkezi’ne 
yap�lacakt�r” denildi.

OST�M Medikal Sanayi Kü-
melenmesi üyeleri iftar ye-
me�inde bir araya geldi. 

Fatih Üniversitesi’nin ev sahipli�i 
yapt��� iftar yeme�i, birçok sanayi-
ci, akademisyen ve hekimi bir araya 
getirdi.
 Ostim Medikal Sanayi Kümelen-
mesi üyeleri düzenlenen bilgilen-
dirme, de�erlendirme toplant�s� ve 
iftar yeme�inde   bir araya geldi. 
Fatih üniversitesi T�p Fakültesinde 
gerçekle�en programda küme üyeleri 
birlikte i� yapma isteklerini bir kez 
daha dile getirdiler. Firma temsilci-
leri, akademisyenler ve destek me-
kanizmalar�ndan toplam 100 ki�inin 
kat�ld��� programda, medikal sanayi 
kümelenmesi taraf�ndan yürütülen 
çal��malardan ve önümüzdeki y�l� 
da kapsayan i� plan�ndan bahsedildi. 
Yürütülen çal��malar kat�l�mc�lara 
aktar�ld�ktan sonra taslak i� plan� 

küme üyelerinin görü� ve önerilerine 
sunuldu ve küme üyeleri mevcut pla-
n�n daha i�ler hale gelmesi için � kir 
ve görü�lerini aktard�lar.
 Küme Koordinatörü O�uz Ünal, 
halen 43 üyesi bulunan Medikal 
Sanayi Kümelenmesi üyelerinden 
30’dan fazla üreticinin programda 
birlik beraberliklerini sergiledik-
lerini  belirterek, “Fatih Üniversi-
tesi, Ba�kent Üniversitesi, ODTÜ, 
GATA, Ankara Üniversitesi �le Ha-
cettepe Teknokent, Hacettepe Tek-
noloji Transfer Merkezi ve ODTÜ 
Teknokentten Temsilcilerin oldu�u 
toplant�da yeni i�birlikleri ve � kirler 
ortaya at�ld�. Sektörü temsilen kat�-
lan SE�S, TÜMDEF, TÜDER �LE 
Türkiye Teknoloji Geli�tirme Vakf� 
ve KOSGEB gibi destek mekaniz-
malar� da toplant�da aram�zda yer 
ald�lar” dedi. 

Bir ülke ekonomisinin stratejik ve-
rilerinden biri kurdur. �ayet kur 
konusunda kafalar kar���k ise o 

ülkede ekonomi politika yok demek-
tir. Ekonomi politikan�n ihdas edici ve 
uygulay�c�s� hükümetlerdir. Kur, ülke 
ekonomisinin veri �artlar�, ekonomik 
potansiyeli ve ula��lmak istenen refah 
seviyesi hesaba kat�larak hükümetler 
taraf�ndan belirlenir. Kurlar�n serbest ya 
da sabit oldu�unu söylemek, o �art-
larda ülkenin refah�n� en iyi art�r�laca�� 
içindir. Yoksa kurlar�n serbest/sabit 
olmas�, kurlar� serseri may�n, ne zaman 
ve nerde patlayaca�� belli olmayan bir 
de�i�ken haline getirmez. Hele kurlar�n 
ülke ihracat�na engel olacak �ekilde 
de�i�im göstermesi ve yetkililerin buna 
mazeret üretmesi kabul edilebilir �ey 
de�ildir. �çinde bulundu�umuz durumda 
kur serseri may�na dönmü�tür. Bunun 
nedeni % 90 oran�nda ekonomide 
politikas�zl�k yatmaktad�r. Yüzde on 
da uluslararas� piyasalar�n çok dalgal� 
olmas�d�r. 

Kurlar�n dü�ük tutulmas� k�sa vadede 
iç piyasada ve özellikle hükümetlerin 
bütçe politikas�n� yönetmesinde sanal 
bir rahatlamaya sebep olur. Ülkemizde 
1950’den beri tüm hükümetler sabit/
serbest kur ad� alt�nda k�sa vadeli, 
iktidarda olduklar� süre boyunca kuru 
dü�ük tutmaya özen göstermi�lerdir. 
Kurlar dü�ük tutulunca ülkede özel-
likle imalat sanayi darbe yer. Bunun 
pe�inden ticaret yabanc� mallar üzerin-
den cereyan ederek karl�l�k son derece 
dü�er. Hizmetler sektörü ise tamamen 
içe dönük hale gelir. Neticede kar-
lar azal�r. Karlar azald��� için üretim 
faktörlerinden en önemlisi olan i�çilikten 
emekten çalmaktan (sigortas�z ve dü�ük 
ücretli i�çi çal��t�rmak) ba�ka yol kalmaz. 
Dü�ük karl�l�k tasarruf oran�n� negatif 
etkileyece�inden yat�r�mlar için kaynak 
bulunamaz hale gelir. Kaynak bulmak 
için yurt d���ndan borçlan�l�r. Bu dövizin 
kurlar�n daha da ülke aleyhine çal��ma-
s�na neden olur. Ülkeye ne yerli ne de 
yabanc� yat�r�mc� gelir.

Nitekim 2010 alt� ayl�k cari aç���n 
finansman�na bakt���m�zda 2,2 milyar 
dolar do�rudan yat�r�m varken 26 
milyar dolar kamunun, reel sektörün 
ve bankalar�n borçland���n� görüyoruz. 
Bu tablo 1950’den buyana de�i�medi. 
Bu veriler, dün hayra alamet geli�-
meler de�ildi bu gün ve gelecekte de 
olmayacak.

Kurlardan kimin sorumlu oldu�una 
dair reel sektör ve siyasilerin yap-
t��� aç�klamaya bakt���m�zda kafalar 

tamamen kar��maktad�r. Reel sektör 
temsilcileri özellikle (Türkiye �hracatç�lar 
Meclisi) T�M, baz� sanayi odalar� ve 
hükümet Merkez Bankas�n� adres gös-
termektedir. �thalatç�lar ve ithale dayal� 
üretim yapanlar, yurt d���ndan her türlü 
dayan�kl� ve dayan�ks�z mal getirenler 
ise son derece mutlular. Çünkü bunlar 
yurt d���ndan ucuza al�p yurt içinde çok 
iyi karlar ederek sat�� yapmaktad�rlar. 

Kurlarla ilgili Merkez Bankas� suç-
lanmaktad�r. Kurlar�n Merkez Bankas� 
taraf�ndan döviz al�narak yükseltilebile-
ce�i san�lmaktad�r. Bu san� veri �artlar� 
dikkate almayan bir yetersiz iktisat bilgi-
sizli�ine dayanmaktad�r. Bilgisizlik mazur 
görülebilir. Ancak biliniyor da Merkez 
Bankas�n�n üzerine gidiliyorsa bu tama-
men cambaza bak oyunundur. Merkez 
Bankas�n�, kurun gerçek sorumlular�, so-
rumluluklar�n� gizlemek için günah keçisi 
yapmaktad�rlar. Biraz iktisatta kurlarla 
ilgili mekanizma bilgisi olanlar Merkez 
Bankas�n�n bu i�te hiçbir sorumlulu�u 
olmad���n�, bu sorumlulu�un maliye/
iktisat politikas�nda oldu�unu görür.

Ülkemizde kurlar neden dü�mektedir? 
Ödemeler dengesine bakt���m�zda ülke-
deki kamu, özel sektör ve bankalar�n 
yurt d���ndan borçland���n� görmekteyiz. 
Niçin Yurt d���ndan borçlan�lmaktad�r? 
Ülkedeki tasarruflar yetersizdir. Niçin ta-
sarruf yetersizdir? Maliye/iktisat politikas� 
tasarruflar� ve istihdam� art�racak �ekilde 
kurgulanmamaktad�r. Bu durum kurlar�n 
ülke refah�n�n lehine i�lemesine engel 
olmaktad�r. Merkez Bankas� kurlar� belir-
leyen de�il, kurlar�n içinde bulundu�u 
durumun nedenlerini aç�klayan kurum-
dur. Merkez Bankas� bu aç�klamas� ile 
maliye/iktisat politikas�na yön gösterir. 
Maliye/iktisat politikas�n� belirleyen ülkeyi 
yönetenlerdir. Yoksa Merkez Bankas�na 
dolar ald�rarak kurlar� yükseltemezsiniz. 
Ancak, Amerika’ya çok ucuz faizle 
kredi açt�rm�� olursunuz. �lave olarak 
Merkez Bankas�n� döviz kar��l��� bast��� 
paralar� ülkede enflasyon olmas�n diye 
tekrar çekmek için de yüklü bir mali-
yete sokars�n�z. Nerden bakarsan�z zarar 
bir projedir Merkez Bankas�n�n döviz 
almas�. Rezervleri güçlendirmesi söylemi-
nin ise Amerika’ya dü�ük faizli, maliyeti 
ülkemize yüksek kredi açman�n ve 
yanl�� kurgulu maliye/iktisat politikas�n�n 
üstünü örtmekten ba�ka amac� yoktur.

�e� k ÇALI�KAN

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

Kur, kör 
dövü�ünün 
eskimeyen zemini
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At�k motor ya�lar� ormana dönü�ecek
Çevre Yönetimi Genel Müdür-

lü�ü, Petrol Sanayi Derne-
�i (PETDER) ile at�k motor 

ya�lar�n� ormana dönü�türecek. Bir 
Varil Bir A�aç Projesi kapsam�nda 
imzalanan protokol ile toplanan her 
bir varil (200 litre) at�k motor ya�� 
için bir � dan dikilecek.
Çevre Yönetimi Genel Müdürlü�ü, 
Petrol Sanayi Derne�i (PETDER) ile 
at�k motor dikilecek. Çevre Yöneti-
mi Genel Müdürlü�ü, Petrol Sanayi 
Derne�i (PETDER) ve A�açlan-
d�rma ve Erozyon Kontrolü Genel 
Müdürlü�ü, toplanan her at�k motor 
ya�� varili için bir � dan dikilmesini 
öngören bir protokol imzalad�. 
Protokol çerçevesinde, bugüne ka-
dar geri dönü�üm ve enerji üretimin-
de kullan�lan toplanan at�k motor 
ya�lar�n her bir varili için bir � dan 
dikilerek PETDER Hat�ra Orman� 
kurulacak.“Çevre Ve Orman Bakan-

l��� �le Petrol Sanayi Derne�i ��bir-
li�inde Yap�lacak A�açland�rma Ça-
l��malar�na �li�kin Protokol”, Çevre 
Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. 
Lüt�  Akça, A�açland�rma ve Eroz-
yon Kontrolü Genel Müdürü Hani�  
Avc� ve PETDER Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Erol Metin taraf�ndan imza-
land�.Protokole göre, at�k motor ya�-
lar�n�n toplanmas� konusunda yetki-
lendirilmi� kurulu� olan PETDER, 
toplad��� her bir varil (200 litre) için 
bir � dan dikilmesini � nanse edecek.

Orman�n maliyeti 75 bin TL

 “Bir Varil Bir A�aç Projesi” ola-
rak adland�r�lan çal��ma ile PET-
DER, kamu kurum ve kurulu�lar�nda 
olu�an at�k motor ya�lar� kar��l�-
��nda dikilecek � danlar için 75 bin 
TL ödeyecek. Bu ödemeye kar��l�k 
A�açland�rma Genel Müdürlü�ü be-

lirlenecek illerde a�açland�rma ve 
bak�m çal��mas� yapacak. Projeye 
at�k motor ya�� teslimi ile kat�lanla-
ra da serti� ka verilecek.Proje ile iki 
y�l içinde 30 bin adet � dan dikilme-
si, be� y�ll�k bir dönem zarf�nda ise 
toplam 25 bin m2 alan�n a�açland�-
r�lmas� hede� eniyor.

At�k ya�dan elektrik üretiyor

 Türkiye genelinde at�k motor ya�� 
toplama faaliyetlerini gerçekle�tir-
mek üzere Eylül 2008’de yetki bel-
gesi alan PETDER, 2009 y�l�nda, 
ba�l�ca askeri birlikler, belediyeler 
ve çe�itli kamu kurum ve kurulu�lar� 
ile sanayi kurulu�lar�ndan toplanan 
17 bin 640 ton at�k motor ya��n� 

yüzde 7’si ürün geri kazan�m�, yüzde 
93’ü ise enerji geri kazan�m� ama-
c�yla ekonomiye kazand�rd�.Topla-
nan at�k motor ya�lar� y�lda 193 mil-
yon kwh elektrik enerjisine e�de�er 
olup, 83 bin ki�inin 1 y�ll�k elektrik 
enerjisi ihtiyac�n� kar��layabiliyor. 
PETDER’in 2004 y�l�ndan bu yana 
yapt��� çal��malar çerçevesinde de 
Temmuz 2010 itibari ile 80 bin ton 
at�k motor ya�� toplanarak lisans-
l� i�letmelerde enerji ve hammadde 
olarak geri kazan�ld�. At�k motor 
ya�lar�n�n toplanmas�n�n ekonomik 
getirisine kar��l�k, bu ya�lar�n do�a-
ya sal�nmas�n�n, her 1 litre at�k ya��n 
1 milyon litre suyu kirletmesi sonu-
cunu do�urdu�u belirtiliyor.

Dünya h�zla her alanda global-
le�me denilen ve ya�am�n her 
safhas�n� etkileyen bir sürecin 

içinde ilerliyor. Globalle�me veya 
küreselle�me ad� verilen bu süreç, 
teknolojik geli�meleri h�zland�r�yor, daha 
çok ekonomik imkanlar sunuyor, siyasi 
ve kültürel reformlar� kaps�yor. Hede-
fi dünyay� küçük bir köy ve tek bir 
Pazar haline getirmek olan bu sürecin 
d���nda kalmak hemen hemen imkan-
s�z gibi. Globalle�me, dünyadaki bütün 
sermayenin , üretimin ve piyasalar�n 
birbirine kaynaklanmas�, eklemlenmesi-
ne ülke ekonomilerinin entegrasyonu 
�eklinde geli�iyor.
 Siyaset bilimciler, sosyologlar ve 
ekonomistler globalle�me sürecinin etki-
lerinin olumlu mu yoksa olumsuz mu 
oldu�u üzerinde yo�un tart��malar� ya-
�ama�a ba�lad�lar. Globalle�meye kendi 
bak�� aç�lar�na göre aç�klama getirmeye 
yorum yapmaya çal��an ara�t�rmac�lar-
dan bir k�sm� sürecin olumlu etkilerini 
savunurken bir k�sm� da ortaya ç�kar-
d��� olumsuzluklar ve tehditler üzerinde 
durmaktad�rlar.
 Globalle�me taraflar�, bu sürecin 
orta ve uzun vadede herkes için bir 
zenginle�meyi beraberinde getirece�ini 
iddia etmektedirler. Taraflara göre glo-
balle�me; ça�da�la�ma geli�me demek-
tir ve desteklenmesi gereken yararl� 
bir süreçtir. Keza bu sürecin ; e�itlik, 
özgürlük ve demokrasi getirece�ini 
ve ülkeler aras�nda kar��l�kl� ba��ml�l��� 
art�raca��n� savunmaktad�rlar.
 Globalle�me kar��tlar� ise bu sürecin 
özellikle az geli�mi� ülkelere; yoksulluk, 
e�itimsizlik, sosyal güvencesizlik, sosyal 
ili�kilerde zay�fl�k ve toplumsal faaliyetle-
re kat�l�ms�zl�k gibi bir y���n dezavantaj-

larda getirdi�ini �srarla dile getirmekte-
dirler.
Globalle�me  sürecinin yoksullukla 
ili�kisi incelenirken üzerinde durulmas� 
gereken en önemli nokta bu sürecin 
ürünleri olan uluslar aras� kurulu�lar ve 
bunlar�n az geli�mi� veya geli�mekte 
olan ülkelere uygulama için dayatt�klar� 
uyum programlar�d�r. Özellikle az geli�-
mi� ülkelere 1980 li y�llardan itibaren 
dayat�lan IMF ve Dünya Bankas� re-
çeteleri bu ülkeler için bir nevi “ �ok 
tedavisi “ uygulanm�� ve bu ülkelerin 
tabiri yerinde ise fele�i �a�m��t�r.
Bu uygulamalar sonucu ;Bu uygulamalar sonucu ;
-  Büyük ölçekli i�ten ç�karmalar 
sonucu kitlesel i�sizlik ba� göstermi�
- Ar�zi ve dü�ük ücretli yeni tip 
i�lerde art�� olmu�
- Sendikalar�n faaliyetleri zay�flam�� ve 
güçlerini kaybetmi�lerdir
- Devletin sosyal rolü zay�flam��
- Sosyal programlar için bütçeler 
k�s�lm��
- Kamu hizmet sektörleri özelle�tiril-
mi�
- Tar�m çökertilmi�, temel besin 
maddelerinde k�tl�k ba�lam��
- Çevre ve do�a bozulmu�
- Temel mal ve hizmetlerin fiyat� 
artm��
- Okuma yazma oran�nda göreceli 
azalma ya�anm��
- Toplumsal huzursuzluk ve �iddet 
artm��t�r.
Buna göre bu sürecin özellikle az 
geli�mi� ve geli�mekte olan ülkelere 
götürüsü getirisinden fazla olmu�tur. 
Sizler ne dersiniz?

Veli SARITOPRAK

velisaritoprak@
gm

ail.com

Globalle�me
(getirisi-götürüsü)
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Vak�fbank üç y�ll�k ve üç a�amal� 

bir zaman plan�yla 2013 y�l�na ka-

dar tüm birimleriyle birlikte Genel 

Müdürlü�ünü Ankara’dan �stanbul’a ta��-

yaca��n� aç�klad�.

 Vak�fbank Genel Müdürü Süleyman 

Kalkan ta��nma sürecinin 2011 y�l� ile bir-

likte ba�layacak olan üç a�amal� ve 2013’de 

tamamlanmas� öngörülen bir süreç oldu�u-

nu, gelecek y�l ba��ndan itibaren öncelikle 

sat��, pazarlama, hazine ve kredi bölümle-
rinin �stanbul’a gelece�ini söyledi. Kalkan, 
bu süreçte Genel Müdür olarak kendisinin 
de sürekli hareket halinde olaca��n� be-
lirterek, “Ben �imdiki durumda üç gün 
Ankara’da, iki gün �stanbul’day�m. Ta��n-
ma h�zland�kça �stanbul’da kald���m süre 
de artacak. Ta��nman�n Vak�fbank’a büyük 
fayda sa�layaca��na inan�yorum. Ama bi-
zim birinci a�amam�z için önemli ölçüde 
bir maliyet görünmüyor. Çünkü bir sat�n 
alma yapmad�k, burada bir bina kiralad�k. 
�stanbul Ata�ehir’de kurulmas� planlanan 
�stanbul Finans Merkezi’nde arsa al�p bir 
bina in�a etmenin maliyeti yüksek. Bizim 
de orda arsa tahsisimiz var. Ancak bu daha 
sonra dü�ünülecek bir süreç” diye konu�tu.

 KOB�’lere ve birey-
sel kredilere odaklanma

 �stanbul’da ekonomi gazetecileriyle 
bir sohbet toplant�s� yapan Genel Müdür 
Süleyman Kalkan, Vak�fbank’�n mü�teri 
taban�n� geni�letme hede�  do�rultusun-
da  KOB� bankac�l��� ve bireysel banka-
c�l�k faaliyetlerine daha fazla yo�unla-
�aca��n� söyledi. Kalkan, Vak�fbank’�n 
geçen y�l reel sektöre en azla kredi veren 
bankalardan biri oldu�unu, 2010’da tüm 
bankalar gibi kendilerinin de kredilerde 
büyümeye devam ettiklerini kaydetti. 
Genel Müdür Kalkan, 2010’da konut 
kredilerinde sektörün üzerinde bir bü-
yüme performans� ortaya koyduklar�n�, 
artan �ube say�s� ve pazarlama faaliyet-
leri ile bireysel kredilerin yan� s�ra KOB 

kredilerinde de bir art�� hede� ediklerini 
bildirdi. KOB� kredilerinin toplam kre-
di portföyü içinde henüz istenen oranda 
olmad���n� ifade eden Kalkan “ KOB� 
bankac�l���na odaklanma hede� miz 
do�rultusunda �ube müdürlerimizin tek 
ba�lar�na karar verecekleri kredi limitle-
rini att�rd�k. Belirli program ve kriterler 
dahilinde �imdi bir �ube müdürümüz 
500 bin TL’ye kadar Genel Müdürlük 
onay� olmaks�z�n kredi verebilmektedir. 
Ve bu �ekilde krediler de verilemeye de-
vam ediyor” dedi.

�ube say�s� 620’ ye ç�kacak

 Vak�fbank’�n mü�teri taban�n� bü-
yütme hede� ne uygun olarak �ube a��n� 
da geni�letmeye devam edece�ine vur-
gu yapan Süleyman Kalkan, son olarak 
bankan�n �ube say�s�n�n 602’ye ula�t�-
��n� belirterek, “Y�l sonunda bu say�n�n 
minimum 620’ye ç�kaca��n� öngörüyo-
ruz” dedi.
 Yurt d���nda �ubele�me konusunda 
da bilgi veren Kalkan, �u anda sadece 
Kuzey Irak’ta Erbil’de �ube açma pro-
jeleri oldu�unu ifade ederek, “Oradaki 
merkezi hükümetten ön onay� ald�k. 
�imdi Türkiye’deki süreçlerin tamam-
lanmas�n�n bekliyoruz. Bu �ubeyi y�l 
sonundan önce açabilece�imizi dü�ü-

nüyoruz” diye konu�tu.

Devletin, TEDA�’� iyi i�leteme-
di�i ele�tirisinde bulunan Ba-
kan �im�ek, “�yi i�letiyor mu? 

Hay�r. �yi i�letse TEDA� bu kadar çok 
alacakl� ve borçlu olmazd�. Demek ki 
devlet bu i�i iyi beceremiyor. O zaman 
özel sektör als�n bunu i�letmesini iyi yap-
s�n” dedi. �im�ek �ngiltere ve �talya’da 
elektrik da��t�m �irketleri özelle�tiril-
di�inde i�letme giderlerinin yüzde 50, 
elektrik kesintilerinin yüzde 40 dü�tü�ü-
nü, yat�r�m maliyetlerinin de yüzde 40 
azald���n� kaydetti. �im�ek konuyla ilgili 
�unlar� söyledi. “�ngiltere’de 
�irketler bize dönem dönem 
bro�ür gönderirdi. Aboneli-
�inizi bize geçirirseniz, ma-
liyetleriniz y�ll�k �u kadar 
pound dü�ecek diye. GSM 
�irketleri gibi. Tüketici bir 
tercihle kar�� kar��ya olurdu. 
Bu sürecin sonunda tüketici 
bir tercihle kar�� kar��ya 
kalacak. Burada yap�lan bir 

varl�k sat��� de�il, bir özelle�tirme de�il, 
hisse devri söz konusu. Devlet, bunlar� 
i�letemiyor. �yi i�letiyor mu? Hay�r. �yi 
i�letse TEDA� bu kadar çok alacakl� ve 
borçlu olmazd�. Demek ki devlet bu i�i 
iyi beceremiyor. O zaman özel sektör al-
s�n bunu i�letmesini iyi yaps�n. Elektrik 
hatlar�, direkler hepsi Türkiye’de kalacak. 
Türkiye’nin mal� hiçbir yere gitmiyor. 
Tekrar Devlete dönecek. Ama biz bunun 
kar��l���nda bir miktar gelir elde ediyo-
ruz. Vatanda��n e�itimine,  gelece�ine, 
ara�t�rmaya, geli�tirmeye harc�yoruz.” 

BOSTA�’tan Enerji’de Türk devrimi

Vak�fbank yava� yava� �stanbul’a ta��n�yor

�im�ek: Devlet TEDA�’� 
iyi i�letemiyor

Üretti�i 500kW güç kapasiteli 
rüzgar türbini ile verimlilik ve 
amortisman süresi konusunda 

Dünya’ya meydan okuyan BOSTA� 
ENERJ�, Ankara’daki fabrikas�nda 
“Dünya’n�n En Verimli Rüzgar Türbi-
nini” devreye ald�.
 Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan�l���’n� temsilen törene kat�lan 
Enerji ��leri Genel Müdürü Mustafa 
Çetin’in, yenilenebilir enerji konu-
sunda böyle önemli bir ba�ar� elde 
edilmesinin kendisini gururland�rd���-
n�, bakanl�k olarak da enerji alan�nda 
Türk Sanayicilerine maddi ve manevi 
desteklediklerini devam edeceklerini 

söyledi.Yenilenebilir enerji konusun-
da gerekli yasal düzenlemelerin en 
k�sa zamanda yap�laca��n� bildiren 
Çetin, BOSTA� ENERJ� Teknik Mü-
dürü Yücel Hökelek’i kutlad� ve Be-
mis Grup Yönetim Kurulu Ba�kan� �i-
nasi Güne�’e ve eme�i geçen herkese 
te�ekkür etti.
 Enerji Bakanl���, dernekler, mes-
lek odalar�, i� adamlar�n�n ve bas�n 
mensuplar�n�n kat�ld��� organizas-
yonda yapt��� konu�mada 22 y�ll�k 
eme�in meyvesini bugün alabildi�ini 
ifade eden BOSTA� ENERJ� Teknik 
Müdürü Makine Mühendisi Yücel 
Hökelek, bu serüvenin ba�ar�ya ka-

vu�mas�na destek olan BEM�S GRUP 
Yat�r�m ve Finans Koordinatörü �lhan 
ÖZPINAR’a ve BEM�S GRUP Yöne-
tim Kurulu Ba�kan� �inasi Güne�’e 
te�ekkür etti. “Geli�tirdi�imiz rüzgâr 
türbinini kendisini bundan sonra veri-
lerle kan�tlayacakt�r” dedi. 
Rüzgar türbinin üretiminde %80 ora-
n�nda Türk tedarikçilerle çal��t�klar�n� 
ifade eden Hökelek, her geçen gün bu 
konuyla alakal� üretici say�s�n�n ve 
üretim kalitesinin de buna ba�l� olarak 
artaca��n� söyledi. Ayr�ca yasal dü-
zenlemelerin ülkemiz için çok önemli 
oldu�una de�indi. 
 BEM�S GRUP Yönetim Kurulu 
Ba�kan� �inasi Güne� de yapt��� ko-
nu�mada, üretti�i ürünlerle Türkiye’de 
birçok ilki gerçekle�tiren BOSTA� 
ENERJ�’nin dünya’daki en verimli 
rüzgar türbinini üretmeyi ba�ard���n� 
ifade etti. 

Tribünün özellikleri:

 2m/s Rüzgar H�z�nda Enerji Üreten 
Dünya’daki 500kw’l�k �lk Rüzgar Tür-

bini.
 500kW’l�k rüzgâr türbini 16m kanat 
uzunlu�una 40m kule uzunlu�una sahip 
2m/s rüzgâr h�z�nda bile elektrik ürete-
biliyor. BOSTA� ENERJ�’nin üretmi� 
oldu�u rüzgâr türbinleri aerodinamik 
üstünlü�ünün yan� s�ra dayan�kl�l�k 
konusunda da rakiplerine k�yasla üs-
tün. 2,5kW’l�k rüzgar türbinlerinden 
1MW (1000kW)’l�k rüzgar türbini 
üretebilen BOSTA� ENERJ� mü�teri-
lerine 3+2 y�l parça ve servis garantisi 
sa�lamaktad�r.
 Dünya’n�n En Üstün Rüzgar Türbini 
Kanat Pro� li: “YÜCEL” kanat pro� li
Türkiye’de bir Türk Bilim Adam� 
taraf�ndan geli�tirilen rüzgâr türbi-
ni kanat pro� li dünyadaki en yak�n 
rakibine %40 verimlilik fark� ortaya 
koymu�tur. Makine Mühendisi Yücel 
Hökelek’e ait patentli “YÜCEL” kanat 
pro� li dünyadaki bu alandaki 3 mo-
delden biri. Kanat pro� li kullan�ld��� 
tüm rüzgar türbinlerinin verimlili�ini 
%40’�n üzerinde art�r�yor ve yat�r�m�n 
amortisman süresini k�salt�yor.
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Bakanl�k haz�rlad��� �� sa�l��� ve 

güvenli�i tasar�s� tasla��n� sos-

yal tara� ara sundu.

 Buna göre, çok tehlikeli s�n�fta yer 

alan i�yerlerinde A s�n�f�, tehlikeli s�-

n�fta yer alan i�yerinde en az B s�n�f�, 

az tehlikeli s�n�fta yer alan i�yerinde en 

az C s�n�f� belgeye sahip i� güvenli�i 

uzmanlar� çal��t�r�lacak. Taslak, i�yer-

lerinde, sa�l�k ve güvenlikle ilgili ça-

l��malara kat�lma, tekli� erde bulunma, 

tedbir al�nmas�n� isteme gibi konularda 

çal��anlar� temsil etmeye yetkili �� sa�-

l��� ve güvenli�i çal��an temsilcilerinin 

görev yapmas�n� öngörüyor.

 Sosyal tara� ara sunulan �� Sa�l��� ve 

Güvenli�i Kanunu Tasar�s� tasla��, 30 

maddeden olu�uyor. ��yerlerinde i� sa�-

l��� ve güvenli�inin sa�lanmas�, mevcut 

sa�l�k ve güvenlik �artlar�n�n sürekli 

olarak iyile�tirilmesi amac�yla haz�rla-

nan taslakta, TSK’nin ve genel kolluk 

kuvvetlerinin e�itim, operasyon, tatbikat 

ve benzeri kendine özgü faaliyetlerinde, 

sivil savunma ve acil durum birimlerinin 

e�itim, tatbikat ve afetlere müdahale gibi 

faaliyetlerinde, ev hizmetlerinde, çal��an 

istihdam etmeksizin kendi hesab�na mal 

ve hizmet üretimi yapanlar hakk�nda ka-

nun hükümlerinin uygulanmamas� ön-

görülüyor. 

Uzmanl�k belgesi için 
gerekli �artlar

 ��yeri hekimi ve i� güvenli�i uzman�-
n�n çal��ma süresi i�yerinde çal��an sa-
y�s� ve i�yerinin yer ald��� tehlike s�n�f� 
göz önünde bulundurularak tespit edile-
cek. Bu süreler çal��an ba��na ayda; çok 
tehlikeli s�n�fta yer alan i�yerleri için en 
az 20 dakika, tehlikeli s�n�fta yer alan i�-
yerleri için en az 15 dakika, az tehlikeli 
s�n�fta yer alan i�yerleri için en az 10 da-
kika olacak �ekilde hesaplanacak. Belir-
tilen çal��ma sürelerinin i�yeri hekimi ve 
i� güvenli�i uzman�n�n tam süreli görev-
lendirilmesini gerektirdi�i durumlarda, 
i�veren, i�yeri sa�l�k ve güvenlik birimi 
kurmakla yükümlü olacak. ��yeri tehlike 
s�n�� ar� ise 5510 say�l� Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanunu’nun 
83’ncü maddesine göre belirlenen k�sa 
vadeli sigorta kollar� prim tarifesi esas 
al�narak Bakanl�kça ç�kar�lacak bir teb-
li� ile belirlenecek.

 Tasla�a göre üniversitelerden mühen-
dis, mimar, teknik ö�retmen ile � zikçi ve 
kimyager unvan� ile mezun olanlar C, B 
ve A s�n�f� i� güvenli�i uzmanl��� belge-
si, meslek yüksekokullar�n�n maden, in-
�aat, metal, kimya, elektrik, elektronik, 
makine, tesisat, iklimlendirme, petrol, 
otomotiv, seramik, mobilya, a�aç, teks-
til, g�da, tar�m, metalürji alanlar�ndaki 
programlar ile i� sa�l��� ve güvenli�i 
bölümlerinden mezun olanlar C ve B uz-

manl�k belgesi alabilecekler. 
 Tasla�a göre, çal��anlar�n i�le ilgili 
sa�l�k ve güvenli�ini sa�lamak yüküm-
lülü�üne uymayan i�verene bin TL, i� 
güvenli�i uzman� ve i�yeri hekimi gö-
revlendirmeyen i�verene görevlendir-
medi�i her ki�i için 5 bin TL idari para 
cezas� verilecek. Ayk�r�l���n devam� 
halinde, görevlendirmedi�i her ki�i ve 
takip eden her ay için ayn� miktar idari 
para cezas� uygulanacak.

Devletin “ceza kesme” s�-
ras�nda gösterdi�i perfor-
mans, tahsilatta ya�anmad�. 

2006 ve 2009 y�llar� aras�nda ver-
gi, yarg�, idari ve di�er para cezas� 
olarak toplam 59.8 milyar TL’lik 
ceza kesen devlet, bu cezan�n yüz-
de 85’ini 10 kente fatura etti. Ceza 
keserken eli titremeyen devlet, tah-
silatta ayn� performans� göstere-
medi. �stanbul Serbest Muhasebeci 
Mali Mü�avirler Odas� (�SMMMO), 
ilkini 2009’da haz�rlad��� ve para 
cezalar�nda rekor art��� masaya ya-
t�ran “Cezaland�r�l�yoruz” raporu-
nu güncelledi. “Türkiye’nin Cezal� 
Kentleri” ba�l�kl�, son 4 y�ll�k ger-
çekle�me rakamlar�n� içeren hesap-
lamaya göre, bu dönemde en çok 
para cezas� �stanbul’da kesilirken, 

10 kente tahakkuk ettirilen cezala-
r�n toplam� 50.8 milyar TL’yi buldu. 
Böylece, dört y�lda kesilen, toplam 
59.8 milyar TL’lik cezan�n yüzde 
85’i 10 kentin hanesine yaz�ld�. 4 y�l-
l�k dönemde kesilen cezalar�n yüzde 
34.8’i �stanbul’a yönelik gerçekle�ti. 
�stanbul’u 8.7 milyar TL’yle Ankara, 
5.7 milyar TL’yle �zmir, 2.9 milyar 
TL’yle Antalya izledi. Di�er alt� il 
ise s�ras�yla, Mersin, Bursa, Adana, 
Kocaeli, Gaziantep ve Konya oldu. 
10 ile toplam 50.8 milyar TL’lik 
ceza kesilmi� oldu. En az para ceza-
s� ise sanayiden nasibini alamayan 
kentlerde uyguland�. 2006-2009 dö-
neminde en az para cezas� kesilen il 
Bayburt olurken, bu kenti Tunceli ve 
Gümü�hane izledi. 

Devletin “ceza kesme” s�ra-
s�nda gösterdi�i performans, 
tahsilatta ya�anmad�. 2006 

ve 2009 y�llar� aras�nda vergi, yar-
g�, idari ve di�er para cezas� olarak 
toplam 59.8 milyar TL’lik ceza kesen 
devlet, bu cezan�n yüzde 85’ini 10 
kente fatura etti. Ceza keserken eli tit-
remeyen devlet, tahsilatta ayn� perfor-
mans� gösteremedi. �stanbul Serbest 
Muhasebeci Mali Mü�avirler Odas� 
(�SMMMO), ilkini 2009’da haz�rla-
d��� ve para cezalar�nda rekor art��� 
masaya yat�ran “Cezaland�r�l�yoruz” 
raporunu güncelledi. “Türkiye’nin 
Cezal� Kentleri” ba�l�kl�, son 4 y�ll�k 
gerçekle�me rakamlar�n� içeren he-
saplamaya göre, bu dönemde en çok 
para cezas� �stanbul’da kesilirken, 

10 kente tahakkuk ettirilen cezala-
r�n toplam� 50.8 milyar TL’yi buldu. 
Böylece, dört y�lda kesilen, toplam 
59.8 milyar TL’lik cezan�n yüzde 
85’i 10 kentin hanesine yaz�ld�. 4 y�l-
l�k dönemde kesilen cezalar�n yüzde 
34.8’i �stanbul’a yönelik gerçekle�ti. 
�stanbul’u 8.7 milyar TL’yle Ankara, 
5.7 milyar TL’yle �zmir, 2.9 milyar 
TL’yle Antalya izledi. Di�er alt� il 
ise s�ras�yla, Mersin, Bursa, Adana, 
Kocaeli, Gaziantep ve Konya oldu. 
10 ile toplam 50.8 milyar TL’lik ceza 
kesilmi� oldu. En az para cezas� ise 
sanayiden nasibini alamayan kentler-
de uyguland�. 2006-2009 döneminde 
en az para cezas� kesilen il Bayburt 
olurken, bu kenti Tunceli ve Gümü�-
hane izledi. 

��verene uzman çal��t�rma zorunlulu�u

Devlet cezay� kesiyor,
tahsil edemiyor

�� güvenli�i kusurlar�na 
30 milyon ceza kesildi

Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���’n� harekete geçirdi. 
Bakanl�k haz�rlad��� �� sa�l��� ve güvenli�i tasar�s� tasla��n� 
sosyal tara� ara sundu.Taslak, i�yerlerinde, sa�l�k ve 
güvenlikle ilgili çal��malara kat�lma, tekli� erde bulunma, 
tedbir al�nmas�n� isteme gibi konularda çal��anlar� temsil 
etmeye yetkili �� sa�l��� ve güvenli�i çal��an temsilcilerinin 
görev yapmas�n� öngörüyor.


