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“Yeni Slogan, ‘sfr sorunla snrsz ticaret.”
D Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan Zafer Çalayan, 2023 ylnda dünya mal ihracatnn 32-34
trilyon dolara ulaacan belirterek, “Dünya mal ihracatndan aldmz binde 85 paymz, 2023’de
yüzde 1.6’ya çkartrsak 500 milyar dolarlk ihracat hedeni gerçekletiririz” dedi.

bal olarak bu masalarn gelitirilmesinin planlandn bildirdi. Bu masalarda
görevli 14 kiini bulunduunu ve temsil
ettii ülkeyi tanyp, ihracatçya da tantacan belirten Çalayan, “Biz de pazarlama stratejimizi buna göre yapacaz”
dedi. Dünyadaki dier ülkelerin d ticaret
temsilci saysnn 20 bini bulduuna dikkat çeken Çalayan, “Biz 115 kii ile bu
ii yapyoruz. Ancak 30 kiilik ilave kadro
için mecliste bir Tasar üzerinde çallyor” dedi.
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 Ticaretten Sorumlu Devlet
Bakan Zafer Çalayan, 2023
ylnda dünya mal ihracatnn 3234 trilyon dolara ulaacan belirterek,
“Dünya mal ihracatndan aldmz binde
85 paymz, 2023’de yüzde 1.6’ya çkartrsak 500 milyar dolarlk ihracat hedeni
gerçekletiririz” dedi.
Türkiye’nin yeni ihracat stratejisini düzenledii bir basn toplants ile
stanbul’da açklayan Çalayan, son yaanan küresel nans krizi ile birlikte dünyada rekabet etme biçiminin deitiini
hatrlatt. 2008’de 16 trilyon dolar olan
dünya ticaret hacminin 4.4 trilyon dolarlk
gerileme ile 11.6 trilyon dolara dütüüne
dikkat çekti. Bu düüün yüzde 27.8’lik
bir gerilemeye iaret ettiini ifade eden
Çalayan, “2008 ylnda yakalanan rakam dünya ancak 2013’de yakalayabilecek.
Yani dünyaya 5 yl zaman kaybettirecek
bir küresel krizden bahsediyoruz. Kukusuz bütün ekonomiler de buradan kendine
çok ciddi dersler çkartacaklardr” dedi.
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Türkiye’nin yeni ihracat stratejisi çerçevesinde heden ihracatç saysn artrmak olduunu açklayan Bakan Çalayan,
“Kobilerimizi ihracatç yapmak istiyoruz.
hracatmz dütü ama ihracat yapan rma
says artt.
2009 Ocak’ta 20 bin 252 iletme ihracat yaparken, Ocak 2010’da 21 bin 82
iletme ihracat yapt. Yani ihracat yapan
rma says 800 artt” dedi. Ülke ekonomileriyle ilgili öngörüleri incelediklerini
belirten Çalayan, “Çin 2010’da ciddi bir
ithalatç konumuna dönüecek. Bununla birlikte Hindistan,Brezilya, Rusya ve
Çin’den ne kadar pay alabileceiz? Bu
konuda çalmalarmz yapyoruz” dedi.
Yine strateji çerçevesinde ihracata dönük üretim stratejisi yaptklarn dile getiren Çalayan, ilk olarak hracata dönük
üretim stratejisi deerlendirme kurulu
yapacaklarn söyleyerek, “thalat, cari
aç dikkate alarak, ara ama yerine üretimin Türkiye’de yaplmas, temin edilmesi
hedeni koyacaz. hracat için dardan
getirdiimiz girdilerin mümkün olduunca Türkiye’de üretimini salanacak” dedi.
Çalayan, yine bu kapsamda ortak satn
alma organizasyonu oluturacaklarn

bildirdi. Yeni strateji kapsamnda dahilde
ileme rejiminin de yeniden yaplandrlacan bildiren Çalayan, “D Ticaret
Müstearl’ndan (DTM) verilen devlet
yardmlarn da yeniden yaplandracaz.
Çünkü d ticarette tarmn pay yüzde 13
olurken, verilen destek yüzde 60 olmu.
Tarm sektörüne yardm kesmeyeceiz
ancak bu ii Tarm Bakanl’na devredeceiz. Böylelikle Ar-Ge ve teknolojiye
verilen destekler artacak” açklamasnda
bulundu.

Ülke masalar oluturulacak
DTM dönüüm projesi çerçevesinde
GEME bünyesinde 33 ülke masas oluturduklarn açklayan Çalayan, zaman
içerisinde ihtiyaca göre ve i younluuna

Türkiye’nin yeni ihracat
stratejisini içeren maddeler
- hracatç envanteri çkartlacak
- hracat koçluu projesi gerçekletirilecek
- Pazar giri komitesi kurulacak. Bu çerçevede pazara giri engelleri ve pazara
giri konusunda iki ayr komite oluturulacak.
- Fuarlar konusunda etkinlik artrlacak
- Dahilde ileme rejimi yeniden yaplandrlacak
- DTM tarafndan verilen yardmlar yeniden düzenlenecek
- Ortak satn alma organizasyonu oluturulacak
- hracata dönük üretim stratejisi kurulu
kurulacak
- Girdi tedarik stratejisi yaplacak.
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“Türkiye, böyle bask giriimlerine itibar etmez”
TOBB, Ermeni “soykrm” tasarsnn kabul edilmesine tepki göstererek, “Türkiye, böyle
iftiralara dayal bask giriimlerine itibar etmeyecek kadar büyük bir devlettir” dedi.

T

OBB’tan yaplan yazl açklamada, ABD Temsilciler Meclisi D likiler Komitesi’nin,
Ermeni iddialarnn tannmasna ilikin tasary kabul etmesini eletirildi.
Açklamada, “ABD Temsilciler Meclisi D likiler Komitesi’nin 1915
olaylarn soykrm olarak tanmlayan
karar tasarsn kabul etmesini esee
karlyoruz. Trajikomik oylama sürecini de, tarihi olaylarn siyasallatrlmasnn bir sonucu olarak görüyoruz” denildi. Tasarnn gerçeklerden
uzak, düüncesiz ve banaz bir metin
olduu kaydedilen açlamada, “Bilim insanlarnn susturularak tarihin
sorumsuz ve bilgisiz siyasetçiler
eliyle yazlmasn amaçlayan böylesine temelsiz bir karar, ne TürkiyeErmenistan ilikilerinin gelimesine,

ne de güney Kafkasya’nn istikrarna
hizmet etmektedir” denildi.
Türkiye’nin, böyle iftiralara dayal bask giriimlerine itibar etmeyecek bir devlet olduunu belirten
açklamada, Türkiye’nin hakllna
dayal bir ekilde, gerekli tepkilerin verilmesi gerektii kaydedildi.
Açklamada u ifadelere yer verildi:
“Tasarya kar verilen mücadeleye
destek veren ABD i camiasna da
teekkür ediyoruz. ABD yönetiminin, tasarnn kabulünü, hem tarihe
ve hem de dost bir ülkenin ve halknn onuruna yaplm bir saygszlk
olarak görmesini umuyoruz. ABD
Temsilciler Meclisi’nden bu tasary
onaylamamasn bekliyoruz. Bu tasarnn reddi, onlar için siyasi ve ahlaki
bir görevdir.”

2009 Türk Patent Ödülleri sahiplerini buldu

U

lusal ve uluslararas boyutta
gerçekletirilen, Türkiye’den
akademisyenler, sanayiciler,
bulu sahipleri, aratrmaclar, sanatçlar ile sivil toplum kurulular, kamu
ve özel sektör kurum/kurulular ile
birçok ülkenin snai mülkiyet kurumlarnn üst düzey temsilcileri katld
organizasyonun açl konumalar; Türk Patent Enstitü Bakan Prof.
Dr. Habip Asan, Avrupa Patent Osi
(EPO) dari Konsey Bakan Benoit
Battistelli, Sanayi ve Ticaret Bakan
Nihat Ergün ve Babakan Recep Tayyip Erdoan tarafndan yapld.
Türk Patent Enstitüsü Bakan Prof.
Dr. Habip Asan konumasnda, bu yl
üçüncüsü gerçekletirilen Türk Patent
Ödülleri’nin yeniliklerin ödüllendirilmesi ve tevik edilmesi açsndan
önem tadn belirterek “Bugün

binlerce bulu, marka, tasarm içerisinde daha özel olanlar ödüllendirmi
olacaz” dedi. Etkinliin, Türk Patent
Enstitüsü’nün snai mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi, gelitirilmesi noktasnda ortaya koyaca yeni projelerin
uygulanmasnda ve önümüzdeki dönemde gerçekletirecei faaliyetlerde
büyük bir motivasyon kayna olacan ifade etti. Snai mülkiyetin etkin
ve yaygn kullanmn salayarak Türk
sanayi ve teknolojisini küresel rekabette öne çkarmak; dünyada snai mülkiyet haklarnn geliimi için Avrupa’da
örnek ve model kurum olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren ve ülkemizde
snai mülkiyet haklarnn tescilinden
sorumlu tek yetkili kurulu olan Türk
Patent Enstitüsü’nün, ülkemizde snai
mülkiyet bilincinin arttrlmasnda çok
büyük önemi bulunan bu tür etkinlik-

leri önümüzdeki dönem de düzenlemeye devam edeceini söyledi.
Türk Patent Enstitüsü, Türk Patent
Ödüllerinin, ülkelerin ekonomik ve
teknolojik geliiminin göstergelerinden biri olan ve her geçen gün önemi
giderek artan snai mülkiyet haklar
konusunda toplumda farkndalk ya-

ratlmas, sanayicilerimiz, iverenlerimiz, akademisyenlerimiz ve dier
tüm kesimlerce inovasyona daha fazla
önem verilmesi, Türk patentleri için
daha çok kaynak ayrlmas, rekabet
gücü yüksek Türk markalar ve özgün
tasarmlar yaratlmas için daha çok
çaba gösterilmesi.

Üretimi düen KOB, hibe peinde
Ü
retimi düen KOB, çözümü hibe desteklerinde arad.
Yaanan ekonomik krizden
olumsuz etkilenen KOB’ler geçen
yl çözümü hibe desteklerinde arad.
2009 ylnda sanayi, teknoloji ve yenilik desteklerini kapsayan projeler
kapsamnda gerçekleen harcama tutar yüzde 92, rmalara verilen hibe
destekleri 74.7, destek kapsamna
alnan harcama tutar ise yüzde 74.6
artt.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu(TÜBTAK)
verilerinden yaplan hesaplamala-

ra göre, TÜBTAK ve Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar
Bakanl’nn(TEYDEB) sanayi,
teknoloji ve yenilik destek projeleri
kapsamnda gerçekletirilen harcama tutar 2009 ylnda bir önceki yla
göre yüzde 92 artarak 524 milyon
TL’den 1 milyar 6.5 milyon TL’ye
ulat.

Proje bavurularnda en büyük
pay makine ve imalatta
Önerilen proje bavurularnn
teknoloji alanlarna göre dalm

incelendiinde en yüksek pay
yüzde 32 makine ve imalat ald
tespit edildi. Bunu, yüzde 19’la
biliim, yüzde 16’yla elektrikelektronik, yüzde 10’la kimya
izledi.
Önerilen proje bavurularnn
yüzde 36.4’ü stanbul’dan geldi.
Ankara’dan gelen proje bavurularnn oran yüzde 17, zmir’den
gelenlerin yüzde 7.8 ve Bursa’dan
gelen bavurularn oran ise yüzde 7.7 oldu.
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Yerliletirme,
dizi film ihrac,
zirve ve laf
maratonu!

“Siz moralinizi bozmayn”
Cumhurbakan Abdullah Gül, Türkiye’nin geleceinin çok parlak
olduunu belirterek moralinizi bozmayn” diye konutu. Gül, vedik
Organize Sanayi Bölgesinde i adamlaryla bir araya geldi.

“Dur, dinle
Hep konuursan hiç bir ey duyamazsn”
(Kzldereli atasözü)

S

inerjitürk Savunma 2010 toplants
Antalya’da yapld.
Milli Savunma Bakan Gönül, açlta yapt konumada askerin Osmanl’dan bu yana ilk
kez yerli mal tüfek ve bomba atar kullanacan
açklad. Savunma Sanayii Müstear Murad Bayar
ise TSK’nn teçhizat ihtiyaçlaryla ilgili yurt dndan
hazr alm orannn yüzde 10’un altnda olduunu
söylüyor. Bayar, TSK’nn teçhizat ihtiyacn yurt
içinden karlanma orannn yüzde 44’e ulatn,
yurt içinden karlama orann bu yl yüzde 50’ye
ulatrmay hedeflediklerini vurguluyor.
Bunlar sevindirici gelimeler…
Ayrca, stratejik alanlara yönelik üretimlerin
yerliletirilmesi çabalar deiik sektörlerde devam
ediyor. Savunma Sanayi Müstearlnn ve bu konuda sorumluluk hisseden sivil toplum kurulularnn
öncülüünde ivme kazanan yaklama Türk Hava
Yollar da katld. THY Teknik A.’nin organize
ettii sergide kullanlan parçalar sanayicilerin görüüne açld. Ostim savunma sanayi küme firmalar
ziyaretçiler arasnda idi. Yaplan sunumlardan edinilen izlenim bu sektörden yerli sanayicilerimizin pay
almasnn imdilik biraz zor olduu yönünde.
Ama niyet ve atlan ilk adm önemli, diyoruz.
hracat cephesinde de ‘renkli’ bir giriim oldu.
Yaplan dizi filmlerin de ihracat kapsamnda
deerlendirerek dizi filmler ve yapmclarnn desteklerden faydalanacaklar bir mekanizma için çallyor.
Devlet Bakan Çalayan, hracatçlar Meclisinde 23
ana sektör olduunu belirterek dizi film sektörünün
24’üncü sektör olduunu ifade ediyor.
Sinema ve film endüstrisi için komu ülkeler,
slam ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri bata olmak
üzere büyük bir pazar var. Beklentimiz bu kadrajdaki halklarn ABD senaryolarndan sklm olmalardr…
Bu arada, VI. Kobi zirvesi bir yl aradan sonra
yeniden düzenlendi. KOB sorunlar yeni deerler
ve yaklamlar çerçevesinde ele alnd. KOB’ler ve
muhataplar gündemdeki sorunlar hararetle dile
getirdiler. OSTM ise ‘ortaklaa rekabette’ kendi
deneyimlerini sundu.
Laf maratonu!
Ülkemizde konuma-tartma-çekime olimpiyatlar düzenlendi de, haberimiz mi olmad. Özellikle
siyasi-politik arenada yüksek perdeden, yüksek
tansiyonlu konuma-tartma-atma devam ediyor.
Tabi ki demokrasi var, ifade özgürlüü var… Ama
bu çekimenin dozu artk ashap bozucu deil mi?
Üstelik de mevzular halka göre gündem d iken.
Bir yurtta olarak skldk!
(Varyans Aratrma Danmanlk irketinin yaptrd
aratrma, halkn gündeminin ekonomik skntlar
olduunu ortaya koyuyor. Aratrmaya göre halkn
yüzde 65’i geçim sknts ve isizlii en önemli sorun olarak görürken Türkiye’de acil olarak çözülmesi gereken sorunlarn banda isizlik ve ekonomik
sorunlar geliyor.)
“Dur, dinle Hep konuursan hiç bir ey duyamazsn” diyor Kzlderili atasözü.
Bu söze baka ne eklenir!
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umhurbakan Gül yapt
konumada, Türkiye’nin bir
deiim yaadn belirterek, i adamlarnn çalma azmi ve
hrsnn Türkiye’yi ksa sürede inanlmaz bir noktaya getireceini söyledi. Gül öyle konutu:

“Bugün yaanan olaylar, dün de
açkladk, anayasamz ortada, kanunlarmz ortada, bunlarn çerçevesi içinde her ey neticeye ulaacaktr. Siz asla bu ilere taklmayn
ve moralinizi bozmayn. Bunlarn
hepsi geçecektir. Bu tip eyler bir-

çok ülkede olmutur. Kanunlarmz,
kurallarmz, her ey çalmaktadr.
Meclisimiz çalmaktadr. Siz iinize ve gücünüze bakn, sonunda su
yolunu bulacaktr. Sakn ha moral
bozup geriye dümeyin. Türkiye’ye
morali çalarak, üreterek siz veriyorsunuz. Türkiye’de güzel eyler
oluyor. Bunlar gölgelemeyelim.”
Gül, vedik Organize Sanayi Bölgesinin ksa sürede büyük bir geliim gösterdiinin altn çizerek,
emei geçen i adamlarn kutlad.
Türkiye’nin en önemli sorunlarndan
birinin istihdam olduuna dikkat çeken Cumhurbakan Gül, yüzde 13
olan isizlik rakamnn hesapta olmayan rakamlar devreye girdiinde
daha da büyük olduuna iaret etti.
Gül, “Birinci önceliimiz isizlere i
bulmak. sizlere i bulmann yolu
artk devlet kapsndan geçmiyor”
diye konutu.

“En önemli ihtiyacmz istikrar ve konsensüs”
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Bakan Bendevi Palandöken,
son yaanan siyasi gelimelerin ülkeyi ihtiyacmz istikrar ve konsensüstür” dedi.

T

ESK Genel Bakan Bendevi Palandöken yapt
açklamada, toplumu tedirgin eden “Son Dakika’ haberleri ile ekonominin ve piyasalarn
olumsuz etkilendiini ifade ederek,
Türkiye’nin artk bata üretim, yatrm ve isizlik olmak üzere gerçek
gündemine dönmesi gerektiini
vurgulad.
Esnaf ve sanatkarn piyasalar alt
üst eden “Son Dakika” haberlerine
artk tahammülü kalmadn belirten Palandöken, öyle devam etti:

“stikrarszln ve belirsizliin bir
göstergesi olan son dakika haberlerini artk televizyonlarda görmek
ve duymak istemiyoruz. Siyasi istikrarn olmad koullarda ekonomik istikrardan da söz edilemez.
Bu konuda en büyük görev siyasetçilere dümektedir. Siyasilerimiz
toplumda gerilimi arttrc her türlü
söz ve eylemden kaçnmaldrlar.
Siyasi ve toplumsal ilikilerde gerginlii arttrc deil, haetici söz
ve çabalarn ön plana çkarlmas
gerekmektedir.”

KOBDER: Bankalar kazanrken kobi’ler kaybediyor

K

üçük ve Orta
Büyüklükteki
letmeler Dernei (KOBDER) Bakan Nurettin Özgenç,
son yllarda bankalarn geçmi yllara göre
çok daha yüksek kar
elde ettiini belirterek,
bankalarn kazanrken
KOB’lerin kaybettiini ifade etti.
KOBDER Bakan
Nurettin Özgenç yapt
açklamada, “Yllarda
bankalarn açkladklar kar oranlarna bakl-

dnda geçmi yllara
göre çok yüksek olduu görülüyor. Finans
kurulularnn
güçlü
olmas ekonomi açsndan olumlu bir durumdur lakin bankalar
kazanrken KOB’lerin
kazanamamas ise dengelerin bozulduunu
gösteriyor. Reel sektörün hayat bulmas için
özel sektör ve kamu
bankalarnn
gerçek
ileri iletmelere kredi
sunmaktr” dedi.
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O

STM’de, bata mühendisler
olmak üzere, yenilik, yenilenme, inovasyon, icat peinde
olanlar için KOSGEB çok önemli
bir ulusal kurum niteliindedir ve
KOSGEB’den beklentiler çok fazladr.
2000’li yllarn balarna kadar
OSTM KOSGEB teknik eitim
hizmetleri veren, KOB’lerin ihtiyaç
duyduu danmanlk hizmetlerini
destekleyen, ayrca sanayiciye laboratuar hizmetleri de sunan önemli
bir kurum niteliinde idi. O yllarda
KOSGEB’in laboratuar alt yaps
KOB niteliindeki iletmelerin temel
ihtiyaçlarn asgari düzeyde karlayacak nitelikte idi. Ancak giderek
bu laboratuar altyaps ilevsiz hale
geldi. Ne yazk ki, birkaç clz sesin
ve yaknmann dnda ilevsiz kalan
laboratuar kimse dert edinmedi.
OSTM’de laboratuara ihtiyac olan
yüzlerce iletmenin, laboratuarn çalmamas karsnda sessiz kalmas ise
ders çkarlmas ve bir daha yaanmamas gereken bir durum olarak
deerlendirilmeli.
Daha önce de bu sayfalarda
birkaç kez dile getirildii gibi, bir
ortamda laboratuar altyaps olmadan
ar-ge çalmas yaplmas ve katma
deeri yüksek yeni ürünlerin ortaya
çkarlmas neredeyse imkânsz. Bunun
örneini OSTM’de en son açlan
donanma sergisi sonrasnda yaadk.
Donanmamzn yurtdndan temin
ettii ve yerliletirmek istedii yüzlerce ürün sergilendi. Bunlarn birçou
imal edilebilecek ürünlerdi. Ancak
bu ürünlerin yerliletirilmesi yolunda
önemli admlar atlamad. Çünkü,
malzeme, sertlik, yüzeydeki kaplamann özellikleri, yüzey pürüzlülüü,
geçme yerlerinin boyutsal hassasiyeti

OSTM KOSGEB’in
yenilenen yüzü

Atilla ÇINAR
Makine Mühendisi

gibi gömülü bilgilere erimeden bir
ürünü tanmak ve yeniden üretmek
mümkün deildir. Ürünün içindeki
gömülü bilgileri elde etmek için ise
laboratuarlara ihtiyaç vardr.
imdi sevinerek yazabiliriz ki, OSTM KOSGEB’in bünyesindeki laboratuar yeniden faaliyete geçiyor. Alnan
bilgiye göre, yakn bir zamanda
aadaki laboratuarlarda ilgili hizmetlerin verilmesine balanacak:
1. Kimyasal Analiz Laboratuvar
Kimyasal Analiz: Fe, Al, Cu,Zn,
ana metallerinin kimyasal analizlerinin
Optik Emisyon Spektrometresi ile
tespit edilmesi.
Karbon-Kükürt Analizi: Fe ana
metalinin içindeki C ve S deerinin
ölçümü.
Malzeme Kalitesi Belirleme: Kimyasal analiz sonuçlarnn uluslar aras
standartlara (TSE/EN/ASTM vb.) uygunluunun deerlendirilmesi yoluyla
malzeme snflandrlmas.
2-Mekanik Test Laboratuvari:
Çekme Testi: Malzemelerin çekme,
akma dayanmlarnn, yüzde uzama
ve kesit daralmasnnn tespit edilmesi. Laboratuarda 3 ton, 60 ton
ve 40 ton kapasiteli 3 adet çekme

cihaz bulunmaktadr.
Basma Testi: 40 tonluk cihazda
yay basma testi.
Eme Testi: 40 tonluk cihazda
kaynakl veya dikdörtgen kesitli numunelerde eme testi.
Çentik Darbe Testi: 300 Joule
kapasiteli cihazla malzemenin darbe
dayanmn ölçmeye yönelik test.
3-Sertlik Test Laboratuvari:
Brinell Sertlik Testi: TS EN ISO
6506-1 standartna göre metal sertlik
testi.
Rockwell Sertlik Deneyi: TS EN
ISO 6508-1 standartna gore metal
sertlik testi.
Mikrosertlik Deneyi: Isl ilemli
veya dier yöntemlerle belirlenemeyen çok ince metallerin ASTM E
384-89 standartna göre testleri.
Makrosertlik Deneyi: Kaynakl
malzemelerde TS EN ISO 6507-1
standartna göre malzeme sertlik
taramalar.
Shore Sertlik Deneyi: TS 9743
standartna göre plastik sertlik testi.
4- Metalografi Test Laboratuvari
Mikroyapi Inceleme: Malzemelerin
mikroskop altnda X500 büyütmeye
kadar incelenmesi.

Mikro Temizlik Incelemesi: Metallerde üretimden gelen kirliliklerin
ASTM E 45 metoduna göre belirlenmesi.
Fotoraf Çekme: Metallerin iç
yaplarnn X500 büyütmeye kadar
fotoraflandrlmas.
Makroyapi nceleme: Kaynakl
malzemelerin mikroskop altnda X50
büyütmeye kadar incelenmesi.
5- Metroloji Laboratuvari
Profil Projektör Ölçüm Cihazi:
Ürünlerin 2 boyutlu ölçümleri.
6-Teknik Deerlendirme Ve Gözetim
Hizmetleri
Gözetim Hizmeti (TEST): KOSGEB
Laboratuarnda yaplamayan testlerin
firma bünyesinde standardn öngördüü artlar dahilinde yaplarak raporlandrlmas.
Teknik Deerlendirme: Civatalarn,
somunlarn kalitelerinin belirlenmesi;
askeri, resmi ihalelerin teknik artnamelere göre deerlendirilmesi için
uygun testler (çekme, sertlik, analiz
vb.) yaplarak raporlandrlmas.
KOSGEB’in yeniden bu hizmetleri
verecek olmas, bir mühendis olarak
beni heyecanlandrd. Umarm sanayicilerimiz ve teknik elemanlarmz da
ayn heyecan duyar, laboratuarna bu
kez daha fazla sahip çkmak ve bu
altyapdan azami fayday salamak
için çaba gösterir.
Ayrca yine umarm ki, mühendislik
ve arge çabalar bürokrasinin çarklar
arasnda yok olmaz ve ülkemizin teknik insanlar daha fazla katma deeri
yüksek deerli ürünler gelitirirler.
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“2010 sonunda ekonomik politikalar gever”
Komisyonu Ekonomik ve Finansal ler Genel Direktörlüü yl
letiimin AB
sonuna doru doru dier gelimi ülkelerde olduu gibi AB’de de
yenilik
ekonomik politikalarda bir geveme (soft patch) beklendiini bildirdi.
üçüncü çeyreinde, AB tarihinin en ve geni bir belirsizlik bulunuyor. AB
içindeki
uzun ve en derin durgunluu sona için iyilemi güven göstergeleri, ileayak izi
ererken yeniden büyümeye balad riye yönelik olarak ekonomik etkin-

Arzu AKAY

S

ürekli edinme, zihne yeni eyler
ekleme veya daha önce örenilmi
olup unutulan tekrarlayarak unutmamak üzere örenme. Her uzmanlk
alan için genel geçer ifadeler.
Biz bu kavramlar kendi alanmz (iletiim sektörü) içinde nasl ete kemie
büründürebiliriz? Nedir olmas gereken?
1. Gündem çok yönlü takip edilmeli
(siyasi görüümüze uyan/uymayan her
detay okunmal, bilinmeli, teze kar anti
tezlere hazr olunmal.
2. Reklamclkla ilgili çallsn/çallmasn
reklam mecrasna mutlaka göz atlmal,
öyle ki yol mutlaka reklam sokandan
geçecek.
te Serdar Erener bu yl kimin için
çalyor, etkili slogan kriterleri, renklerin
psikoloji üzerindeki etkileri vesaire…

3. Çok sk diyalog kurulduundan “diyalog kalitesizlii” hastalna yakalanlmamal, yenik düülmemeli.
letiimci olma kural madde 1;
O günkü psikolojinize ramen sorun
çözmek, gülümsemek, anlyor olmak
durumundasnzdr. Zorundasnz demek
istemiyorum, çünkü iin etii budur.
Beenmiyorsanz dier meslekleri seçebilirdiniz, bir mimar projesini yüzü ask
olarak çizebilir, önemli olan söz verdii
tarihte ii yetitirmesidir. Bir cerrah,
ekibini paralayarak hastasn ameliyat
edebilir, önemli olan ameliyatn hatasz
sonlandrmasdr. Siz gergin ve ilgisiz bir
tarzla sorun çözemezsiniz, iin etiine
uygun deildir, olmas gereken de budur.
4. Hem sözel hem de saysal mecrada
yeni teknikler edinmelisinizdir, raporlamalarnz yenilenerek gelierek büyümelidir.
5. Yeniye dair ne varsa bu maddeye
ve sonrasna yazabilmelisinizdir.
Maddeler bu kadar, biraz istatistik paylaalm;
letmeler müterisini ne ekilde kaybeder?
a) %1 - Ölüm durumunda (doal süreç,
yaplacak bir ey yoktur)
b) %14 – ikâyetlerin çözümsüz kalmas
(orann daha büyük olmasn beklerdim)
c) %68 – Çalanlardan memnun olmama (asl marifetin nerede gizli olduu
netleiyor)
d) %9 – Fiyattan memnun olmama (baknz “b” ve “c” klarna göre ne kadar
sönük kalyor).
Örenmeye devam…
ÇOK OKUMALI
Fotoraf Hikayeleri, Ahmet KARCILILAR, Doan Kitapçlk
Siyasal Bilgiler Mezunu kitap kahramannn, mezuniyetle birlikte paral ve
“mutlu” yaam ve sonrasnda karsna
çkan krlma noktas. Bu krlma noktasnn ardndan fotoraf hikayeciliine
balamasnn öyküsü. Hem öykü hem
de fotoraf tahlilleri sizi yazlann gerçeine çekiyor.

A

B Komisyonu Ekonomik
ve Finansal ler Genel
Direktörlüü’nce yaymlanan ubat geçici tahmin raporuna
göre AB’de toparlanma krlgan bir
ekilde devam ediyor. Raporda AB
ekonomisinin, kar rüzgârlar sürerken tedrici bir ekilde toparland,
reel gayr sa iç hâslann 2009’un

belirtildi. Sonbaharda tahmin edildii
gibi büyümenin, geçici faktörlerin etkisiyle dördüncü çeyrekte rahatlad
kaydedilen raporda u saptamalar yapld:
“-AB’de ve büyük ticaret partnerlerinde uygulanan istisnai kriz önlemleri, ksa vadeli dinamikleri belirleyen
yenilikçi düzenlemelerle birlikte ekonomide karlln artmasnda anahtar
rol oynad.
-Gelecee bakldnda, son veriler kark bir fotoraf ortaya koyuyor.
Küresel ekonomi, özellikle de
yükselen Asya, daha önce beklenenden daha güçlü görünüyor, ancak
bunun AB’ye ne ölçüde yardmc olaca bu yl görülecek.
Finansal piyasada koullar 2009
bandan bu yana toparland, fakat
bilanço düzenlemeleri tamamlanmad

likte bir genilemeye iaret ediyor,
ancak mal gönderme, stok düzeyleri,
perakende satlara ilikin veriler,
özellikle endüstriyel üretim ve perakende satlarda son dönemde daha
az cesaret verici bir durumda. Ekonomideki oldukça büyük durgunluk,
enasyonun düük tutmaya devam
etti. Ana sürükleyici güçlerin AB’de
ve tüm dünyada hala geçici karakterde olmas nedeniyle toparlanmann
gücü test edilmedi ve böylece bu yln
sonuna doru dier gelimi ülkelerde olduu gibi AB’de de ekonomik
politikalarda bir geveme (soft patch)
bekleniyor.” Yedi büyük AB ülkesi
temelinde yaplan çalmalar dorultusunda AB için ekonomik görünümün, Komisyon’un geçen 2009
sonbahar tahminiyle geni ölçüde
benzetii belirtilen raporda u beklentiler ortaya kondu:

TSK’ten “ulusal istihdam program” önerisi
Türkiye veren Sendikalar Konfederasyonu (TSK) ekonomik ve sosyal
yapnn en büyük kesimlerinin uzlamasna dayal “Ulusal stihdam
Program’nn” oluturulup uygulanmas gerektiine dikkat çekti.

T

SK 2009 yl gücü Piyasas
Bülteni’ni yaynlad. Türkiye
statistik Kurumu Hanehalk
gücü Aratrmas sonuçlarn deerlendiren TSK, ekonomik ve sosyal
yapnn en büyük dümannn isizlik
olduunu vurgulayarak, Türkiye’de
kriz ile birlikte çok önemli mevziler
ele geçirdiini belirterek, isizlii
geriletmek için hükümet, iveren ve
içi kesimlerinin uzlamasna dayal “Ulusal stihdam Program’nn”
oluturulup uygulanmas gerektiine
dikkat çekti. TSK’in bültenine göre
2009 ylnda nüfusta 914 bin kiilik
art olurken, igücü piyasasndaki art 943 bin kiiyi buldu. gücü içinde
istihdam edilenler ancak 83 bin kii
artarken, isiz saysndaki art 860
bin kiiye vard. Çalma çandaki
nüfus artnn yüzde 94’ünü oluturan isizlik art igücü piyasasna
hakim oldu. 2009’da igücüne katlm oranndaki yükselite kadnlarn
arl hissedildi. gücüne katlm
oran kadn nüfusta yüzde 1.5 puan,
genç nüfusta 0.6 puan artt. Bir yl
önce igücü piyasasnda bulunmayan
85 bin ev kadnnn ve yine çou kadn 228 bin mevsimlik içinin çalma isteiyle igücü piyasasna dahil
olduu anlald.
2009’da igücüne katlan en büyük grup olan 252 bin kiilik dier
grubunun ise kimlerden olutuu,
açklk getirilmesi gerekecek bir
nokta olacak. gücüne katlma ora-

9.9 orannda art gösteren issiz says ise 2009’da yüzde 39.2 orannda
artt. Kriz öncesi dönemi temsil eden
2007 ylnda 2 milyon 376 bin kii
olan issiz says 2009’da yüzde 46.1
artarak 3 milyon 471 bin kisiye çkt.
2009’da bir önceki yla göre i arayanlarn says 860 bin kiilik bir art
gösterdi. Buna paralel olarak issizlik
oran da bir yl önceye göre 3 puanlk art kaydederek yüzde 14’e çkt.
ssizlik tarafnda erkek nüfusun daha
belirleyici olduu görüldü. ssiz saysndaki 860 bin kisilik artsn yüzde
71.4’ü erkeklerden olutu.

sizlik bavurular
yükselmeye balad

TSK Bakan Turul Kudatgobilik

n, kriz öncesini temsil eden 2007’ye
göre toplamda 1.7 puan, kadnlarda
2.7 puan artt.

sizlik son 20 yln
rekorunu krd
ssizlik oran, 2009’un ubat dönemindeki yüzde 16.1’lik rekor sonrasnda 2009 yl genelinde yüzde 14
olarak gerçekleti. Böylece issizlik
yllk oran açsndan son 20 yln en
yüksek düzeyine çkt. 2007 ylnda
yüzde 2.1; 2008 ylnda ise yüzde

ubat 2008’den itibaren azal
trendine giren isizlik ödeneine
aylk bavuru saysndaki hzl art
eilimi, 2009 Eylül ayndan itibaren
Kasm 2009 hariç yeniden yükselmeye balad. Ocak 2010’daki isizlik
ödenei bavuru saysOcak 2008’e,
yani Kriz öncesine göre, yüzde 206
orannda yüksek. 2007 yl toplamnda 381 bin 662 kii isizlik ödeneine
bavurmuken, ekonomik kriz 2008
ve 2009 yllarnda bavuru saysnn
hzla trmanmasna neden oldu. 2008
yl toplamnda 381 bin 662 kii,
2009 yl toplamnda ise 597 bin 806
kii isizlik ödeneinden faydalanmak amacyla Kuruma bavurdu.

6

MART 2010

ORGANZE SANAY GAZETES

Türk mal cep telefonu sata sunuldu

General Mobile, Türkiye’de ürettii “Türk Mal” cep telefonu modeli DST 500’ü TL’den yaplacak.
General Mobile DST 500 modeli Ulatrma Bakan Binali Yldrm’n katld toplant ile tantld.

U

latrma Bakan Binali Yldrm, yerli üretimin baarya ulaacandan endie etmediini
kaydederek, “Kimse bizim ürünümüzü,
yerli ürünümüzü küçük görmesin. Hiçbir aalk duygusuna kaplmayalm”
dedi.
Cep telefonunu ömrünün bir buçuk
sene olduunu, cep telefonlarnn 18
ayda bir deitirildiini belirten Yldrm, öyle devam etti:
“65 milyon cep telefonumuz var. Demek ki her yl 40 milyon cep telefonu
deiecek. 40’ta birini bile alsan pay
olarak yüzde 2.5 yapar. O bile bir yllk üretim kapasitesini dolduruyor. 72
milyon millet 1 milyon yerli üretime
gereken destei vermeyecek mi? Tabi ki
verecek.”

“Kendi ürünümüze
sahip çkalm”
Yerli üretimle istihdam oluturulduunu ve Türkiye’ye döviz kazandrldn

Tüketici oturduu yerden
2 milyar TL harcad

T

üketici evden çkmadan harcamaya devam ediyor. Geçen yl evden
çkmadan 19 milyar TL harcayan
tüketici, 2010 ylna da hzl girdi. Ocak
aynda geçen yln ayn ayna göre mektup, telefon ve internet üzerinden yaplan
alveri yüzde 77 artla 2 milyar 204
milyon TL’ye ulat. lem says ise 28.3
artarak 11 milyon 437 bin olarak belirlendi. Ocak aynda e-ticaret ise geçen
yln ayn ayna göre yüzde 73 artarak 1
milyar 137 milyona çkt.
Bankalararas Kart Mer-kezi(BKM)

verilerinden yaplan hesaplamalara göre,
tüketicinin mektup, telefon ve internet
üzerinden yapt ilem says bu yln
Ocak aynda geçen yln ayn ayna göre
yüzde 28.5 artt. Böylece geçen yln
Ocak aynda 8 milyon 916 olan ilem says 11 milyon 437’e çkt.
Ayn dönemde ilem tutarnda ise yüzde
77’lik bir yükseli görüldü. Geçen yln
Ocak aynda 1 milyar 247 bin TL olan
ilem tutar bu yl ayn aynda 2 milyar
204 bin TL’ye ulat.

Esnaf sanatkâr “yeniden
yaplandrma” istiyor

T

ürkiye Esnaf ve Sanatkarlar
Konfederasyonu (TESK) Genel
Bakan Bendevi Palandöken,
2009 ylnda isizlik orannn tarihi rekorlardan birine ulatna dikkat çekerek, KOB’lerin önünün açlmas
halinde isizliin önleneceini belirtti.
stihdamn yüzde 60’na yakn ksmnn
küçük iletmelerce salandn vurgulayan Palandöken, “Sanayi kesimine
verilen önem, esnafn youn olduu hizmet sektörüne de verilmeli.
Vergi ile SGK prim borçlar yeniden
yaplandrlmal” dedi.
TESK Genel Bakan Bendevi Palandöken, isizliin 2009 ylnda yüzde
14 ile korkutucu düzeye ulamas üzerine yazl açklama yapt. Palandöken

açklamasnda ülke genelinde en fazla
istihdamn esnafn youn olarak bulunduu hizmet sektörünce salandn,
isizliin önlenebilmesi için KOB’lerin
ve küçük iletmelerin önünün açlmas
gerektiini vurgulad.
Palandöken, “Türkiye’deki 21 milyon
277 bin kiilik istihdamn yüzde 60’na
yakn (12 milyon 766 bin kii) küçük
iletmeler, yani çounlukla esnaf ve
sanatkarlarmz tarafndan salanmaktadr. Türkiye genelinde isiz says, geçen
yln ayn dönemine göre 860 bin artarak, 3 milyon 471 bin kiiye ulamtr.
sizlii önlemenin en etkili yolu küçük
iletmelerin gelitirilmesi ve yaygnlatrlmasdr” dedi.

dile getiren Yldrm, “Eer bir ülke kendi malna kendi ürününe sahip çkmazsa,
bakalarnn da sahip çkmasn, desteklemesini bekleyemeyiz. Önce kendimiz
sahip çkacaz. thal telefona kar deilim. Ama bir eyi unutmamz lazm.
Ürünün hem yurtiçinde hem de yurtdnda rekabet edecek kaliteye ve özelliklere
sahip olmas lazm” diye konutu.

“Gönüllü pazarlamacym”
Türkiye’de katma deer üretilmesi,
katma deer oluturulmas halinde onlarn “gönüllü pazarlamacs” olacan vurgulayan Yldrm, 1994 ylndan
bu yana 135 milyon cep telefonun ithal
edildiini, bunun da 27-28 milyar dolarlk pazar oluturduunu kaydetti. Yldrm, her yl yenilenen cep telefonuna 7-8
milyar dolar harcandn dile getirdi.
Türkiye’de üretilen cep telefonunda yerli
katksnn yüzde 35 olduunu vurgulayan
Yldrm, telefonun “yükte haf, pahada
da haf” olduunu söyledi. Her yl 15-16
milyon cep telefonu ithal ediliyor BTK
Bakan Tayfun Acarer, Türkiye’ye ylda

15-16 milyon cep telefonu ithal edildiini
kaydederek, ithal edilen yüzde 20’sinin
Türkiye’de üretilmesi halinde 500 milyon
dolarn Türkiye’de kalacan söyledi.

Yerli üretim katks artrlacak
General
Mobile
Distribütörü
Gençcell’in Yönetim Kurulu Bakan
Necati Genç, üç yldr bunun üzerinde
çaltklarn belirterek, cep telefonlarnn üretiminin yaklak 20 milyon
dolarlk yatrm ile kurulan 7 bin 500
metrekarelik tesislerde gerçekletirildiini belirtti. Üretilen cep telefonlarn
Srbistan ve Hrvatistan’a ihraç etmeye baladklarn vurgulayan Genç,
Türkiye’de üretilen cep telefonlarn
Avrupa, Rusya, Ortadou, Güney Afrika ve Türkiye’nin komu ülkelere ihraç
edeceklerini açklad.
Yerli üretim katksn 2010 yl sonunda yüzde 50’ye çkarmay hedeediklerinin altn çizen Genç, DST 500
üretiminin yan sra DST 800 ve Q100
serilerini de üretmeye balayacaklarn
ifade etti.

Bin fidan binlerce nefes

O

STM Organize Sanayi Bölge
Müdürlüü her yl düzenledii aaç enliklerine bir yenisini daha ekliyor. Bu yl düzenlenecek
12. Ostim Geleneksel Aaç enlii ile
1238. Sokakta (Fatih Üniversitesi kars) yer alan yeil alan yeniden düzenlenerek bir park olarak sanayicilerimizin,
üyelerimizin kullanmna sunulacak.
Bölge Müdürlüü 10 Nisan 2010 tarihinde düzenlenecek aaç enliine tüm
Ostimlileri davet etti.

“TÜRKYE – Avrupann Parlayan ncisi”
 Makineleri ve malatçlar Dernei (MDER) dünyann
en büyük  Makinalar fuar olan Bauma Münih Fuarnda
Türk Makina Sanayii ve Türkiye  Makinalar sektörünü
tantmak amacyla bir konferans düzenleyecek.



MDER, Almanya’nn Münih ehrinde 23 Nisan 2010 tarihinde
12.15 – 13.30 saatleri
arasnda da gerçekleetirilecek olan TÜR-KYE – Avrupa’nn
Parlayan
ncisi””
“Türk Makine ve 
Makinalar malatçlaçlarnn Baarya Yürüyüü’’
koüyüü’’ ko
nulu konferansa sektör temsilcilerini
davet etti.
Türkiye dünyann 16. Büyük eko-

nomisi olarak cora konumunun
getirdii avantajlar ile hzl gelien pazarlar iç
içerisinde bölgesinin parlayan yldz
olduunu
vurguo
layan
MDER yöl
neticileri,
ekonon
mideki
dinamizm,
m
makina
sanayindeki
maki
gelimeler,
gelimeler dd ticaret potansiyeli, yatrm frsatlar, sektörel altyap
ve tevikler ile Türk Makina sanayiinin
tantmn yapacaklarn vurguladlar.
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“Bugünün çra, yarnn sanayicisi”
Çrak Eitim ve Öretim Vakf Mütevelli Heyet Bakan brahim Karakoç, Vakfn OSTM’in
kaliye eleman ihtiyacn karladn söyledi.

M

illi Eitim Bakanl’na bal
olarak hizmet veren Çraklk
Eitim Merkezi’nde eitim
gören örencilere iyi eitim verebilmenin yan sra sosyal, ruhsal ve bedensel
geliimlerine salkl yön verebilmek de
amaçlanyor.
Çrak Eitim ve Öretim Vakf, dar
gelirli aile çocuklarn çok daha iyi artlarda eiterek, ülke ekonomisine katkda bulunacak iyi birer sanatkar olarak
yetimelerini saladklarn söyleyen
Karakoç, Türkiye’de ilk defa çrak okullarnn OSTM’de hayata geçtiini anlatyor. Karakoç, “Ostim Çraklk Eitim
Merkezi’ni kurduk. Daha sonra Bakanlkça yaplan yasal düzenleme sonucunda Ostim Mesleki Eitim Merkezi adyla hizmet vermeye balad. Kurum 138
farkl meslek dalnda aday çrak, çrak,
kalfa ve usta yetitiriyor. Merkez, Ankara dndan gelen yaklak 200 örenciye
yatl okuyabilme olana salyor. Ostim Mesleki Eitim Merkezi, verdii örgün eitimler dnda yetikin çalanlara
yönelik ksa dönem kurslarla KOB’leri
nitelikli üretim sürecine yönlendiriyor”
diyor. Mesleki eitim konusunda ciddi
bir bilgi birikimine sahip olduklarn ve
ilerleme kaydettiklerini vurgulayan Ka-

rakoç, çraklk eitimi için örencilerin
3 yl okula geldiini, 3 yl sonra kalfalk
eitimi aldn bildiriyor.
Karakoç, “Türkiye genelinde 184 bin çramz var. Hiçbirinin i bulma sorunu
yok. Kalfalk diplomasn aldktan sonra
örencilerimiz i arayan deil, aranan
elemandr. Bu çocuklarmz askerlikten döndükten sonra ustalk imtihanna
girer, ustalk belgelerini, 2 yl sonra da
eitici ustalk belgelerini alrlar. Vakfmz, okula gelen çocuklara giysi, yiyecek ve salk açsndan her yl 150-160
bin TL’nin üstünde yardm yapyor.
Ayn zamanda amaz Sanayisi Çraklk Okullar’na, dört akam çraklk
okuluna, Ahi Evren ve Erkunt Çraklk
Okulu’na da yardm ediyoruz. Batkent
Meslek Lisesi ve Yenimahalle Meslek Lisesi ile de yakn iliki içerisindeyiz. Ankara’daki ve Türkiye’deki dier
meslek ve çraklk okullarna yardmc
oluyoruz. Bunlar sanayinin gelimesi,
sanayicinin kaliye eleman bulmas için
yapyoruz” diye konuuyor.
Türkiye’nin sanayilemenin öneminin farkna vardn belirten Karakoç,
bu süreçte kaliye elaman ihtiyacnn
giderilmesinde meslek liseleri ve çrak
okullarnn önemini vurguluyor. Meslek

Devlet yardmlar effaflayor

H

ükümetin, Meclis’e sunduu,
“Devlet Yardmlarnn zlenmesi ve Denetlenmesi Hakkndaki”
tasaryla, devlet yardmlarnn Türkiye ile
Avrupa Topluluklar arasndaki anlamalara uygun olarak düzenlenmesini ve ilgili mercilere bildirimini salamak üzere
ilke ve prensiplerin belirlenerek, yardmlarn izlenmesi ve denetlenmesine ilikin
usul ve esaslar yeniden düzenleniyor.
Tasaryla, Rekabet Faslnn müzakere
açl kriterleri arasnda; “Devlet yardmlaryla ilgili genel ilkelerin belirlenmesi
ve uygulamann denetlenmesine yönelik
yasann çkarlarak uygulamaya konulmas, Türkiye ile AB arasndaki ikili anlamalardan kaynaklanan yükümlülüklerin uygulanmasn salayacak yetkiyle
donanml, ilevsel anlamda bamsz bir
devlet yardmlar biriminin kurulmas, bu
birimin devlet yardmlarna onay verecek
ve uygun olmayan yardmlar da geri alacak yetkiyle donatlmas” hususu öngörülüyor.
Tasaryla ayrca, Türkiye’deki devlet
yardmlarnn AB kurallar ile uyumlatrlmasnn yan sra uygulama sonuçlarnn izlenmesi ve raporlanmas
öngörülmektedir. Bu çerçevede devlet
yardmlar uygulamalarn yürütmekle
görevli kurum ve kurulularn veri hazrlama, ileme ve saklama sistemlerini bu
faaliyetleri yürütmeye uygun bir ekilde
ve önceden belirlenecek bir standartta
yeniden yaplandrmalar öngörülüyor.
Böylelikle, farkl kurum ve kurulularca

uygulanmakta olan yardm niteliindeki
tedbirlerin ölçülebilirlii temin edilebilecek ve kamuya maliyetinin tespit edilmesi
yolu ile kamu kaynaklarnn tahsisindeki
etkinlik artrlabilecek, effak ve hesap
verilebilirlik salanacak ve mükerrer uygulamalar önlenebilecektir.
Tasaryla, devlet yardmlarnn Türkiye ile Avrupa Topluluklar arasndaki
antlamalara uygun olarak düzenlenmesini ve ilgili mercilere bildirimini salamak
üzere ilke ve prensiplerin belirlenerek
yardmlarn izlenmesi ve denetlenmesine
ilikin usul ve esaslar tespit ediliyor.

liselerinin eitimini yetersiz bulan Karakoç, u öneride bulunuyor: “Meslek liselerinde okuyacak örencileri bizim gibi
vakara verin. Bize pilot bölge okulu
verin. Biz buralar bir donatalm, öretmenini, örencisini kendimiz seçelim,
pratik bilgilerle donatarak örencileri
biz mezun edelim. Biz 1985-86-87 yllarnda OSTM’de Alman Çrak Okulu açtk, örenciler mezun olduktan kaplan

insan oldular. verenler de gelsin tan
altna elini bugünden koysun. Bu meslek
lisesinde okuyan gençleri yetitirirken
ayn zamanda iadamlarna eleman sunacaz. Bu çocuk okurken sanayiciyle
tanp, kaynasn. Komular birbirlerinin kaliye elemanlarn çalyorlar. Dolaysyla bizim ne yapp edip bu meslek
liseleri ve çraklk eitimini ele almamz
lazm.”
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sizlik düz lise mezunlarn vurdu

R

esmi istatistikî verileri de “ne i
olsa yaparm” devrinin yava yava kapanmaya baladn ortaya koydu. Türkiye statistik Kurumu’nun
(TÜK) açklad verilere göre, meslek
lisesi, yüksek okul ve üniversite mezunlar arasnda isizliin, düz lise ve ilköretim mezunlarndan daha düük olduu
saptand. 2009 ylnda düz lise mezunlar arasnda isizlik oran yüzde 18 iken,
meslek lisesi, yüksek okul ve üniversite
mezunlar arasnda isizlik yüzde 13.5
olarak belirlendi. gücü piyasalarnda

uzun bir süredir igücü piyasalarn eitim durumuna göre irdeledii veriler incelendiinde, lise ve dengi meslek okul
mezunlar arasnda 2009 ylnda yüzde
16.9 gibi yüksek bir oranda gerçekleen
isizliin, FOET 1999 snamas verilerine göre düz liselerden kaynakland görüldü. Buna göre 2009 ylnda düz
liselerde isizlik oran yüzde 18 iken,
meslek lisesi, yüksek okul ve üniversite
mezunlarnda bu oran yüzde 13.5 olarak
belirlendi. Düz liselerde istihdam yüzde
42.6 iken, meslek lisesi, yüksekokul ve
üniversite mezunlarnda yüzde 62.6 ola“nitelikle igücü” algsnn yükselmeye rak gerçekleti.
balamasnn ardndan okuryazar olmayanlar, okuryazar olup belgesi bulunma- Kriz yükseköretimlileri de vurdu
yanlar, ilköretim mezunu olanlar arasnYükseköretim mezunlar arasnda ida da isizlik orannnda art gözlendi.
ANKA’nn Türkiye statistik Kurumu sizlik oran yllar itibariyle azal göster(TÜK) 2009 Yl Hanehalk gücü veri- di. 2004 ylnda igücü piyasasnda bulunan yükseköretim mezunlar arasnda
lerinden yapt belirlemeye göre düz lise
isizlik oran yüzde 12.2 iken, bu oran
mezunlar arasnda isizliin daha yaygn
2005’te yüzde 10, 2006’da yüzde 9.6,
olduu belirlendi. TÜK’in Hanehalk 2007’de 9.5’e geriledi. Kriz nedeniyle
gücü Aratrmas’na yeni dahil ettii iten çkarmalarn artt 2008’de isizlik
FOET 1999 snamas bazndaki veriler oran yüzde 10.3’e, 2009’de ise 12.1’e
çarpc gerçei ortaya koydu. TÜK’in yükseldi.

Güvenlik hizmetlerinde
isizlik yüzde 1.6
Kriz döneminde olmasna karn, igücü piyasasna taleplerine duyarl bir
alanda eitim yapanlarn istihdam ans
artt. stihdam orannn ortalama yüzde
62.6, isizlik orannn yüzde 13.5 olduu
meslek lisesi ve yükseköretim mezunlarna igücü piyasasndaki durumuna yönelik veriler incelendiinde, isizlik orannn en düük olduu eitim alanlarnn
banda yüzde 1.6 ile güvenlik hizmetleri
geldi. Güvenlik hizmetleri alannda eitim görenlerin istihdam oran 2009’da
yüzde 64.6 oldu.

Salkta da isizlik düük
sizlik orannn en düük olduu eitim alanlarndan bir dieri ise salkçlar
oldu. 2009 ylnda salk alannda eitim
alp, igücü piyasasna giren 373 bin kiiden 15 bini isiz iken, 359 bininin istihdam ettii görüldü.
Salk mensuplar arasnda isizlik
oran yüzde 4 olarak belirlenirken, istihdam oran yüzde 77.5 olarak gerçekleti.
2009 ylnda hukuk mezunlar arasnda
isizlik oran yüzde 4.3 oldu. stihdam
oran ise yüzde 74 orannda gerçekleti.

OSB “Entegre Yönetim” belgesini ald

O

stim Organize Sanayi Bölge Müdürlüü 2005 ylndan bu yana
ISO 9001 Kalite Belgesine sahipken, çkt kalite yolculuunda 2010
ylnn ilk aylarnda Entegre Yönetim
Belgesini almay baard. Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) tetkik heyeti tarafndan yaplan denetim sonucunda OSTM
OSB olumlu rapor alarak, kalite-çevrei sal ve güvenlii unsurlarn ayn
sistemde barndran Entegre Yönetim
Sistemini uygulayan ilk OSB’ler arasna
girdi.
Ostim OSB Müdürü Adem Arc,
“Türkiye’de Entegre Yönetim Sistemine
geçen ilk Osb’ler arasnda yerimizi alyoruz. Bu çalma uyumlu bir ekip çalmasnn baarsdr” dedi. Bölge Müdürü
Arc, Kalite Yönetim Sistem Temsilcisi
Burcu Özbay ve Çevre  Sal ve Güvenlii Yönetim Temsilcisi Arzu Kayabnar entegre yönetim belgesine ilikin
unlar söylediler:
Adem Arc (OSTM OSB Müdürü):
Bildiiniz üzere dün (23 ubat 2010)
TSE den uzman arkadalar, devam eden
SO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin
gözden geçirilmesini ve ayn zamanda
geçen sene balattmz fakat henüz
belge almadmz TS EN SO 14001 ve
TS 18001 içine alan Entegre Yönetim
Sisteminin denetimini tamamladlar. Denetim sonras heyet adna tüm yönetim ve
personele teekkür ederek çalmalarn
olumlu olduunu, gelitirmemiz gereken
birkaç husus bulunduunu açklayarak
Ostim OSB’ye 14001 ve 180001 belgelerin verilmesi yönünde rapor yazacaklarn
söylediler. Yani hak ettiimiz belgemizi
alyoruz ve bu konuda Türkiye’de Entegre Yönetim Sistemine geçen ilk Osb’ler

arasnda yerimizi alyoruz. Bu çalma
uyumlu bir ekip çalmasnn baarsdr.
Bu çalmaya katk veren tüm arkadalara çok ama çok teekkür ediyorum.”
Burcu Özbay (Kalite Yönetim Temsilcisi):
“Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüü olarak 2005 ylndan bu yana ISO
9001 Kalite Belgesine sahipken, çktmz kalite yolculuunda 2010 ylnn
ilk aylarnda “Entegre Yönetim Belgesi” ni almay baardk. Bu kapsamda
2009 yl içerisinde yürütülmeye balanan çalmalar çerçevesinde ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 18001
 Sal ve Güvenlii sistemlerini tek
çat altnda topladk. Enetgre Yönetim
Sistemi; ortak prosedürlerin ayr ayr
dökümante edilmesi gereinin ortadan
kalkmas, her bir sistemin tek seferde
denetlenmesiyle hem maliyetin azalmas hem de dokümantasyon kalabalnn
ortadan kaldrlmas gibi avantajlar
salamaktadr.”
Arzu Kayabnar (Çevre -  Sal
ve Güvenlii Yönetim Temsilcisi):
“TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi; kurulularn, çevreye verdikle-

ri etkileri sürekli olarak azaltabilmelerine veya kontrol altnda tutabilmelerini salayan bir yönetim sistemidir. TS
18001  Sal ve Güvenlii (SG)
Yönetim Sistemi(OHSAS); i sal
ve güvenlii faaliyetlerinin kurulula-

rn genel stratejileri ile uyumlu olarak
sistematik bir ekilde ele alnp sürekli iyiletirme yaklam çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtr. Bu
sistemler ile, çalanlar, çevre boyut
etki ve SG risklerinin belirlendii ve
önlemlerle asgari seviyeye indirildii, yasalara uyan, hedeerin yönetim
programlar ile hayata geçirildii, uygun çevre ve SG eitimlerinin uygun
kiilere verildii, acil durumlara hazr,
performansn izleyen, izleme sonuçlarn iyiletirme faaliyetlerini balatmak
için kullanan, faaliyetlerini denetleyen,
yaptklarn gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluta çevre ve SG
faaliyetlerine gereken önemi veren bir
sistemin parças olacaklardr.”
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KOSGEB yeni model hazrlyor
KOSGEB Bakan Mustafa Kaplan yeni bir destek modeli hazrladklarn söyledi. Kaplan KOB
Zirvesi’nde yapt konumada, “Sizin ihtiyaçlarnza sizin bölgenize, sizin sektörünüze sizin
ölçeinize göre dizayn edilecek bir destekleme modeli gelitirmeye çalyoruz” dedi.

K

OSGEB Bakan Kaplan, yeni
bir destek modelinin birkaç ay
içinde tamamlanacan söyledi.
KOB Zirvesindeki konumasnda, iletmelerin kendi hedef ve projelerini ortaya
koymak sureti ile destek bavurusu yapacaklarn belirten Kaplan, “ Ben de artk
‘bende bu var sana uyarsa’ diye konfeksiyon usulü standart bir öneri ile deil,
terzi usulü, size nasl yardmc olabiliriz;
ihtiyaçlarnza, bölgenize, sizin sektörünüze sizin ölçeinize göre dizayn edilecek bir destekleme modeli gelitirmeye
çalyoruz” diye konutu.
Kriz döneminde ekonomide dökülenler olduunu, ancak bütün ülkelere bakldnda ülkemizin artlarnn olduunu
belirten Kaplan, KOB’ler için önemli

olann makro yaklamlar yerine ayakta
kalmak, gemiyi yüzdürebilmek olduunu
söyledi. Kaplon unlar söyledi:
“Kriz nansman ve pazarda daralma
sorunlarna yol açt. Yeni pazarlar ve nansman konusundaki tkanklklara kar çözüm önerileri de ortaya çkt. Altnc
KOB zirvesini ben genel olarak baarl
bulduumu vurgulamak istiyorum. Sonuçlar itibari ile bu zirvenin çktlarn
dikkatle izleyeceiz, bize de dersler gelecektir, dikkate alacaz.”

Ya farkl olacaksnz,
ya güçlü olacaksnz.
KOB’lerin rekabet edebilmelerinin
iki temel anahtar olduunu söyleyen

Kaplan, “Bunu özetlemek gerekirse, ya
farkl olacaksnz, ya güçlü olacaksnz.
Farkl olmak inovasyon, ar-ge, yenilik
gibi kavramlardan geçiyor. Günümüzde
bilmeliyiz ki, herkesin ürettiini üretenin
ii çok zor. Hepimiz yenilik yapmak zorundayz. Farkl eyler yapmak zorundayz” dedi.
Ekonominin kurallarnn deitiini,
küresel krizin oyunu yeni ekonominin
kurallarna göre oynanmas sonucu çktn ifade eden Kaplan konumasna
öyle devam etti:
“Bilgiye dayal, inovasyona, farkl olmaya, güçlü olmaya dayal ekonomi öyle
kavramlar dikte ediyor ki; eer yola o
kavramlarla devam etmiyorsanz, siz aslda kendi krizinizi zaten yayorsunuz.
nsan hayatna benzettiimizde bu küresel krizi öyle görüyorum; kyamet ne
zaman kopacak, kyamet koptu mu veya
kyamet günü ne zaman gibi sorularn
yannda aslnda insann kyameti kendi
ölümüdür. Buradan baktmzda da iletmemizi ne kadar rekabetçi klabiliyoruz. Bu rekabetçi klabilme, sürdürülebilir bir rekabet gücüne sahip olmak, kendi
etki alanmzda dünyada nelere oluyor,
nans piyasalarnda neler oluyor gibi ilgimizi datan sorulardan syrlp kendi
iletmemizde, kendi etki alanmzda ben
neler yaplabileceine odaklanlmas gerekiyor. Eski ekonomide enasyonist ortamda biz kendi oluturduumuz maliyete kafamza göre kâr marj koyarak sat
yatmz çok rahat belirleyebiliyorduk.
Ama artk oyunun kural deiti. Ben
sat yatm kendi kafama göre koyamyorum. Yani maliyet art kar eittir sat yat diyemiyorum. Kendi alanmda
oynayacam tek alan maliyetler kald.
Kârm kendim belirleyemiyorum, sat
yatm kendim belirleyemiyorum. O za-

man rakiplerime göre bir konumlanmaya
gitmem gerekiyor. Yani siz neredesiniz, ne yapyorsunutz, kendinizi analiz
edebiliyor musunuz, iletmenizi analiz
edebiliyor musunuz? Frsatlar, tehditleri
güçlü ve zayf yönleri analiz ediyor musunuz?”

2010 ylnda projelere
destek vermek istiyoruz.
Kaplan, KOSGEB olarak 2010 ylnda
rekabet gücünü artrc hamlelere projelere
destek vermek istediklerini, iletmelerin
günlük dertlerine, günlük skntlarna çözüm olmaktan çkp, onlarn kendi geleceklerine projeksiyonla baktklarnda destek
olmak istediklerini belirtti.
“letmeler yarn nerede olduklarn bilecek. Yani ormanda yaayp ormanda ne
olduunu bilmeme durumu yerine; aacn
tepesine ormanda nereye yürüyor, ülkedeki
artlar, bulunduu corafya ve dünya bu
sektörde nereye gidiyor, yarnlarda nerede
olmak istiyor; bunun plan ve projelerini
yapacak. Bizim daha önce balattmz
stratejik yol haritas bunu arzu ederek oluturulmu bir yap idi. Maalesef kurgularnda yaanan sorun nedeniyle destek almay
bir amaç haline getiren yaklamlar nedeniyle istenen elde edilemedi. imdi destek
almay amaç deil araç haline getirecek bir
yaklam sergilemenin zaman geldi. letmeler kendi hedef ve projelerini ortaya
koyacaklar, ben de artk ‘bende bu var sana
uyarsa” deil, size nasl yardmc olabiliriz
diyerek, terzi usulü sizin ihtiyaçlarnza,
bölgenize, sizin sektörünüze sizin ölçeinize göre dizayn edilecek bir destekleme
modeli gelitirmeye çalyoruz.”

VI. KOB ZRVES yapld
KOB sorunlarnn tartld ve KOB’ler için yol haritalarnn çizildii KOB Zirveleri’nin VI.s stanbul’da yapld.

TOSYÖV Bakan
Hilmi DEVEL

K

OB sorunlarnn tartld ve
KOB’ler için yol haritalarnn
çizildii KOB Zirveleri’nin VI.s
stanbul’da yapld. 11-12 Mart 2010 tarihleri arasnda gerçekleen zirve TOSYÖV,
TOBB ve KOSGEB ibirlii ile düzenlendi. “Deien Piyasalarda Kobi’lere
Yol Haritas“ ana temas ile yaplan zirve
açlnda konuan TOSYÖV Bakan

Hilmi Develi, KOB Zirvesi’nin küresel
krizin yaand bir dönemde yaplmasn
önemsediklerini belirterek, “Umuyoruz ki
buradan çkacak sonuçlar hükümetimize,
akademisyenlerimize ve iletmelerimize
yol gösterme ilevini tekrar etmi olacak.
KOB Zirveleri Türkiye’de kamu, i dünyas ve sivil toplum örgütlerinin bir araya
gelmesi ve bir sinerji yaratmas konusunda
güzel bir örnektir” diye konutu.

Develi unlar söyledi:
“Gönüllülük esasna dayanan ve 21 yllk
geçmii olan TOSYÖV ekonomi alannda en çok toplant yapp, öneri oluturan
bir örgüt. 2009 ylnda deiik bölgelerde
70 toplant yapmz. Mensuplarmz ülkemizin dört bir yanndaki kadn ve genç
giriimcilere neler yapmalar gerektii konusunda katkda bulunmaya çalyorlar.

Türkiye, gündemi çok hzl deien bir
ülkedir. Demokrasi, insan haklar, özgürlük; bunlar bizim için olmazsa olmazlarmz. Bunlarn temel koulu ise ekonomik
bamszlk, onun koulu da insanlarn i
ve aa sahip olmasdr.  ve a konusunda üzerimize düenleri yapamazsak,
toplumsal uzlay salama konusunda
da zorlanrz. Halen %14’lere ulaan bir
isizlik var. Her 4 gençten birisi isiz. O
nedenle istihdam odakl politikalarn yaama geçirilmesi gerekiyor.”

Ostim DENEYM
KOB ZRVES’NDE
“Sürdürülebilir Kalknma: KOB’ler
çin Çözüm Önerileri” konulu oturuma
Ostim Yönetim Kurulu Bakan Orhan
Aydn da panelist olarak katld. Aydn,
bölgedeki çalmalar “Ortaklaa Reka-

bette Ostim Deneyimleri” sunumu ile
anlatt. Panel sonras Eski Maliye Bakan
ve TOSYÖV Bakan Yardmcs Ahmet
Kurtcebe Alptemoçin tarafndan teekkür
belgesi takdim edildi.
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“KOB’ler sorunlarn tek sorumlusu deil”
tikrarn etkilemekte, krlganln artrYüksek isizlik düzeyi
maktadr
Kayt d ekonominin büyüklüü
Prof. Durmu Kobi’lerin belli bal soReel faiz oranlarnn yükseklii
runlarn; “Pazarlama ve pazar payn arÇarpk vergi sistemiyle ar vergi yükü
tramama, Kaliye Eleman, PlanlayamaDorudan yabanc sermaye girilerinde
ma, Finansman faaliyetleri ve nansman
istenilen seviyenin yakalanamamas
skntlar, Bürokrasi, Kalite ve Standart,
Kamu kaynaklarnn etkin dalmnn
Bilimsel olmayan çalma yöntemleri,
önündeki sorunlar
Teknolojik yetersizlikler, Eitimsizlik ve
Yolsuzluk ve politik yozlamalarn
bilgisizlik, Üniversite – sanayi ibirliinyaygnl
deki eksiklikler” diye sralad.

KOB’lerin görünen
en enömli sorunlar



stanbul Kültür Üniversitesi ktisadi Ticari Bilimler Fakültesi Dekan
Prof. Dr. Durmu Dündar Sürdürülebilir Kalknma, Kobiler çin Çözüm Önerileri konulu zirvede KOB’lerin yaad sorunlar tek sorumlusunun Kobi’ler
olmadn söyledi.
Durmu, ‘tek sorumlu kobi sahipleri
mi’ diye sorduu sunumda, “Bir ülkenin
rekabet gücünü belirleyen ana unsurlar vardr. Bunlar altyap, altyap, döviz
Kurlar, hukuk sistemi,iç ekonomik istikrar, siyasi istikrar, vergi oranlar, döviz kuru, faiz oran eklindeki sermayenin maliyeti, sosyal güvenlik katklar ve
igücü maliyeti ile yenilikçilik yetenei
ve verimlilik düzeyi gibi etkenler vardr”
dedi.
Durmu KOB’lerin ülke ekonomileri
için avantaj ve dezavantajlarn da öyle
sralyor:
KOB’ler bulunduklar ekonomiye dinamizm salarlar
Ekonomik kriz ve olumsuzluklardan
daha az etkilenirler
Az yatrmla daha çok üretim ve ürün
çeitlilii salarlar
stihdamn artrlmasna ve isizliin
azaltlmasna katkda bulunurlar
Bölgeler aras kalknmada denge unsuru niteliindedirler

Üretim ve sanayilemeyi bütün ülkeye
yaymada bir araç konumundadrlar
Orta snf oluturarak ekonomide denge unsurudurlar
Küçük birikimlerin dorudan yatrmlara yönelmesinde önemli ilevler yerine
getirirler
Büyük ölçekli iletmelerinin destekleyici ve tamamlaycsdrlar

KOB’lerin ülke ekonomisi
için dezavantajlar:
Genellikle gelimekte olan ve gelimi
ülkelerde ekonomide kayt dln artmasnda önemli rolleri vardr
Mali tablolarndaki düzensizlik ve belirsizlik nedeniyle mali denetimler esnasnda zorluklar yaamaktadrlar
Maliyet düürme çalmalar srasnda
kaliteden ödün vermek ve düük kaliteli
ürün üretmek konusunda büyük rmalar
kadar hassas davranmamaktadrlar
Eitim seviyesi düük kiilerle çalmalar ya da çalabilmeleri, ülke istihdamnn genel eitim seviyesi üzerinde
olumsuz etkiler yaratmaktadr
Risk yönetimi konusunda bilgi sahibi
olmamalar ya da düük seviyede bilgi
sahibi olmalar, ülke ekonomisinin is-

Kredi bulamamak
Kredi maliyetlerinin yükseklii
Orta ve uzun vadeli yatrm kredisi bulmakta güçlükler
Özkaynak yaratamamak
letme sermayesi ihtiyac
Finansal teviklerin yetersizlii
Piyasadan tahsilatta karlalan güçlükler
D kaynakl dalgalanmalar
Etkin bir sermaye piyasasnn olmamas
Mevcut sermaye piyasasnda etkin bir
ekilde yer al(a)mama

Politikann desteklenmesinde
olmazsa olmaz koullar
 Ortamnn yiletirilmesi (Kaynaklarn Etkin Kullanlmas)
Snai Deiimin Desteklenmesi (Bilgi
Toplumuna Geçi ve Küreselleme)
Rekabetin Güçlendirilmesi
Piyasa Güçleri ile Uyumlu Makro Ekonomik Yapnn Kurulmas ve Devam Ettirilmesi

Sonuç olarak

Sürdürülebilir Kalknmann “Neferleri”
Kabul Edilen Kobilere Merkezi Bütçeden Ayrlan %3 Destek En Ksa Sürede
Finansman sorunlarnn nedeleri Artrlmaldr.
Kobilerin Kredi Koullar yiletirilmeMakro ekonomik etkenler
li ve Kefalet ile potek Gösterme SkntKüresel ekonomik sistemdeki dalgalan- lar Haetilmelidir.
malarn olumsuz etkileri
Pazarlama ve Bir Sonuç Olarak da hYeterli karllk oranlarna sahip olmaracat Konusunda Her Türlü Destek Vemalar
rilmelidir.
Tadklar nansman riskleri
Kobilerin Atlm Yapabilmesini SaTeminat yetersizlii
layacak
Her Türlü Ortaklk ve birlii
Yüksek faiz oranlar ve uygun olmayan
Desteklenmelidir.
ödeme koullar
halelere Katlmlar ile lgili Sorunlarletmeleri ve bireyleri ilgilenldiren na Çözüm Üretilmelidir.
Kobilerin nsan Kaynann Temini ve
risklerimiz mevcut mu
gücünün Kalitesi ile Verimliliini Artran Eitim ve Benzeri Programlara DesKamu borç stokunun yükseklii
Cari ilemler aç
tekler Salanmaldr..

“Verimlilik kalknmann tek anahtardr”
Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Ünal, kuruluun yaps ve
çalmalar hakknda bilgiler içeren sunumunda kurumun çalmalar ile verimlilik üzerine görülerini anlatt.

K

Kerim ÜNAL

OB zirvesinde konuan Ünal, “Ülkelere
rekabet gücü kazandran esas faktör, ucuz igücü
veya uygun döviz kurlar deil;
verimlilik düzeyinin yüksek
olmas, yeni ve kaliteli ürünler
üretmektir. Kalknmasn ve
büyümesini her alanda salad verimlilik artlarna dayal
olarak sürdürmeyi baaran ülkeler günümüzde gelimi ülkeler olarak tanmlanmaktadr”
diye konutu.
MPM’nin en temel slogan
olan “Verimlilik Kalknmann
Anahtardr” ifadesinin bu gerçei çok ksa ve özlü bir ekil-

de ortaya koyduunu söyleyen
Ünal, “Düük verimlilik, yat
artlarna, ödemeler dengesindeki açn artmasna, kalknma
hznn yavalamasna ve isizlie neden olur. Bu ksr döngüyü
ortadan kaldrmak için, ülkeler
her alanda verimlilik artn salamay temel politika olarak belirlemelidir” dedi.
MPM Genel Sekreteri Ünal,
günümüzde verimliliin üretimden, üretim sürecinden, üretim
teknik ve yöntemlerinden, insan
faktöründen, kaliteden, iin ve
iyeri ortamnn insana uyumundan, çevresel duyarlklardan,
yeni yönetim anlaylarndan,

teknolojiden, esneklikten, hzdan, yenilikten, giriimcilik güç
ve yeteneinden, bamsz düünülemeyeceini vurgulad.
Milli Prodüktivite Merkezinin
bir verimlilik harekete eklinde
sürdürmekte olduu çalmalarn ülke sathnda gider daha da
yaygnlatrmay hedeediini
belirten Ünal, Merkezin aratrma, verimlilik ölçme ve izleme,
danmanlk, eitim, yayn tantm ve halkla ilikiler ve bilinçlendirme, uluslar aras projeler
ve çalmalar ile iller düzeyinde
verimlilii artrma projeleri yürüttüünü söyledi.
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nsan kaynaklarnda RENGARENK buluma
Türkiye Kalite Dernei (KalDer) Ankara ubesi, 23–24–25 ubat tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde
nsan Kaynaklar Kongresi’ni düzenledi. Kongre’ye OSTM OSB stihdam Osi de özel stand ile katld.

K

ORSAD, sanayicinin yannda

O

RSAD Yönetim Kurulu Bakan Özcan Ülgener, üyelerinin
d ticaret hacminin gelimesine ve iadamlaryla balant kurmalarna, ayn sektörde faaliyet gösteren
rmalarn birbirleriyle kir alverii yapmalarna yardmc olduklarn
söylüyor. KOB’lere ithalat ve ihracat
konularnda eitim vermek için bilgilendirme seminerleri düzenlediklerini belirten Ülgener, kamu kurum ve
kurulularyla ATO, ASO, OSB’lerle
KOSGEB, Ostim Çraklk Eitim ve
Öretim Vakf, bankalar, sivil toplum
örgütleri, çevre kurulu ve kurumlaryla iletiim halinde olduklarn ifade
ediyor.
Ülgener, sanayi üretiminin Aralk’ta
bir önceki yla göre yüzde 25.2 art
göstermesi ve en büyük art imalat sanayisinin göstermesi, ekonomik krizin
haemesi ve uluslararas kurulularn
rapor ve tahminlerine göre de Türkiye
ekonomisinin dünyada en hzl ve istikrarl büyüyen ekonomiler arasnda yer
alaca açklamalarn oldukça sevindirici buluyor. Dünya çapnda etkili olan
krizden çkta devlet müdahalesi gerektiini vurgulayan Ülgener, özellikle

istihdam ve yatrmlarn özendirilmesi,
ihracatn gereklilii üzerinde durulmas, rmalarn nansman skntlarnn
giderilmesinin salanmas gerektiini
dile getiriyor. Ülgener, “Bu amaçla hükümetin 2009 ylnda açklam olduu
ekonomik önlemlerle piyasalarda var
olan dalgalanmalarn azalaca, yeni
yatrmlar konusunda salanan teviklerle de yatrmlarn artaca ve istihdamda meydana gelen daralma hznn
2010 yl bandan itibaren yavalayacan ümit etmekteyiz. Hükümetin
açklad kriz paketinde yer alan teviklerle iç piyasann canlanmas ve nakit aknn hzlanmas yönünde olumlu
beklentilerimiz var” diye konuuyor.
letmeler arasnda i ve güçbirliini
artrmak amacyla yenilikçi projeleri
olan Ostim OSB’nin sektörel kümelenme projelerinin bölgede ihtiyaç duyulan bir çalma olduunu kaydeden
Ülgener, bölgesel kalknma modelleri
kapsamndaki  ve naat Makinalar
Kümesi, Yenilenebilir Enerji Kümelenme Projesi, Savunma Sanayi Kümelenme Projesi’nin iletmelere çok ciddi
katklar salayacana inanyor.
ORSAD Bakan
Özcan ÜLGENER

tütürüldü. “Yaamn ve baharn rengi” olan
yeil oturumda, insan kaynaklar bölümlerinin kurumlara nasl hayat verdii ele alnd.
“Verimlilik ve direncin rengi” turuncu oturumda motivasyon ve ödüllendirme, “toplumsal yaam ve birliktelii” simgeleyen
sar oturumda kurum kültürü, “ball ve
huzuru” yanstan mavi oturumda da güven
ve ballk konular tartld.

Para
Sava

D

ünya’da ekonomik krizi ile
ilgili doru tehis konulmaya balad. Dars ülkemizdeki krizin bana. Dünya’da
ekonomik krizin nedeni Çin’in
düük kur içeren para politikas
ile normal ticari kurallarn dnda
davranarak dünyay sömürmesidir.
Günümüzde ülkelerin ekonomik
olarak birbirini istismar gümrük
vergileri ve kotalarla olamamaktadr. Dünya ticaret örgütüne üye
olan ülkeler gümrük ve kotalarla
dier ülkelerin ekonomilerini istismar etmemektedirler. Günümüzde
bu i özellikle düük kur politikas
ile olmaktadr. 2,4 trilyon dolar
rezerv fazlal olan Çin, parasnn
deerlenmesine izin vermeyerek
içisine ve KOB’lerine i bulmakta, kendi ülkesindeki isizliini
de ihraç etmektedir. Çin’in bu
durumundan en çok ABD ve AB
bölgesi zarar görmektedir. Bu iki
bölge uzun süre Çin’in bu haksz
rekabetini görmezlikten geldiler.
Ancak bu ekonomilerinde sürdürülemez durumdur. Bata ABD
olmak üzere AB ülkeleri ve Çin’e
kar cari açk veren ülkelerin tamamnda refah kayb olacaktr. Bu
durum iç politikaya da yansyacak
ve hükümetler bu olay karsnda
tedbir almak isteyeceklerdir.
Nitekim ABD kur konusunda
Çin’e basklarn artrmtr. Bu
basklar daha da iddetlenecektir.
AB ülkeleri imdilik bu baskya
destek vermemektedir. Dünyada
sorun çözme kabiliyetini tamamen
kaybetmi bu ülkeler daha hzl
refah kaybna uramann aknl
içindeler.
Çin’in bu basklar karsnda
kendini savunmaktadr. Dünyadaki
krizin izledii para politikasndan
deil, bata ABD olmak üzere
dier ülkelerin maliye politikalarndan kaynaklandn, konunun
ticari deil siyasi olduunu söylemektedir.
Böylece Çin, para politikasnda izledii siyasi çizginin üzerini
kapatarak kendisine kar tavr
alan ülkeleri siyaset yapmakla suçlamaktadr. Çin topu taca
atmaktadr. Ekonomik kriz konu-

Kongre, Ali Poyrazolu’nun, tüm
renkleri temsil eden “beyaz” oturumda
tek kiilik sunumuyla son buldu. Oturum
konumaclar arasnda ILO Türkiye temsilcisi Gülay Aslantepe, Sabanc Holding
Kurumsal Yönetim Platformlar Direktörü
Rza Murat Ylmaz, zgören&Akn Yönetim Kurulu Bakan Ahmet erif zgören
gibi isimler yer ald.
sefikcaliskan@hotmail.com

ongre kapsamnda 23–24 ubat
tarihlerinde çaltaylarla nsan
Kaynaklar konusunda çeitli
yöntemler ve uygulama örnekleri aktarld. 25 ubat’ta Kongre kapsamnda
konumaclar bilgi ve deneyimlerini
paylatlar.
Dernek Yönetim Kurulu Bakan
Fahir Altan, açl konumasnda iyerlerinde kurum kültürlerinin ve insanlarn
ayn yapda olmad görüünden hareketle “rengarenk” temasnn belirlendiini kaydetti ve “Hem kurumlarmz
hem çalanlarmz çeit çeit, rengarenk.
Kurumlarmz da bu renklilie göre yönetmek ve buna uygun yönetim anlaylarn gelitirmek zorundayz” dedi.
Kongredeki oturumlar da renklerle ör-

ek ÇALIKAN

sunda taraflar henüz tam olarak
mutabakat salam deiller. Bu
nedenle dünya ekonomik olarak
her an daha büyük krizlerle kar
karya kalabilir.
Dünya’nn Çin’e kar alaca
ekonomik tedbir, tahvil faizlerini
düük tutmaktan baka bir ey
görünmemektedir. Bu ekilde
ticarette haksz rekabet yapan Çin
cari fazlasnn dünyay faiz olarak sömürmesine engel olmaktr.
Hatta faizleri reel olarak negatifte
tutarak Çin cari fazlasn anapara
olarak da eritmektir. Dolays ile
global anlamda faizlerin yükseleceini beklemek yakn zamanda
mümkün gözükmemektedir. Veri
artlarda Çin’in mal ve hizmet
ticaretinde etkin olacan düündüümüzde global bir enflasyon
beklemek de anlaml gözükmemektedir.
Kendisine kar uygulanan bu
politikalara Çin, cari fazlasn borsa,
madenler ve emtia piyasasna
yönlendirerek bu alanlarda rant
yaratmaya çalmaktadr. Tahvillerdeki kaybn bu ekilde dengelemeye
çalmaktadr. Yaplan bu ilemin
sonu da hüsranla bitecektir. Yaratlan rantn nakde dönülmesi annda
alc olmayacandan piyasalarda iddetli çökmeler olacaktr. Çin’e kar
uygulanan para politikalarnn ie
yaramad, yani isizlii çözmedii
anlaldnda gerçekle yüzleilecektir.
Bu kapsamda veri artlarda dünyada faiz ve enflasyonda yükselme
olmas mantkl deildir. 2010
boyunca ve 2011’in ilk yarsnda
dünyada para ve mal bolluu
devam edecektir. Para politikasnn
Çin’e kar ie yaramad anlalana kadar ise Emtia fiyatlarnda ve
borsalarda mehter yürüyüü beklenebilir. Garip guraba (çalanlar ve
KOB’ler) için daha da fakirleme,
zenginler için ise daha da zenginleme atmosferi hakim dünya da
ve ülkemizde.
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Sanayiciden ‘prim borçlar yeniden yaplandrlsn’ talebi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) Sanayi Odalar Konsey Toplants Ortak Bildirisi’nde
iletmelerin vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarnn yeniden yaplandrlmas istendi.

A

r-Ge teviklerinden KOB’lerin
daha fazla faydalanabilmesini salayacak düzenlemeler
yaplmasnn talep edildii bildirilde,
ihracat sigorta leme Rejimi kapsamna alnmas, kamu almlarnda yerli
üretime yüzde 15 yat avantaj getiren
ancak uygulanmayan kararn yeniden
yaplandrlmas gibi taleplere de yer
verildi.
TOBB, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birlii Sanayi Odalar Konsey Toplants Ortak Bildirisi’nde yaynlad.
Türk sanayinin ve Sanayi Odalarnn
sorunlar detayl biçimde görüüldüü
Konsey Toplants Ortak Bildirisi’ne
göre iletmelerin vergi ve sosyal güvenlik prim borçlar yeniden yaplandrlmal. Ar-Ge teviklerinden
KOB’lerin daha fazla faydalanabil-

mesini salayacak düzenlemeler yaplmal. KOB birlemelerine yönelik
teviklerin süresi uzatlmal. Salkl
bir kentleme ve çevre dostu bir sanayileme için ehirler içinde faaliyet
gösteren sanayi tesislerinin OSB’lere
tanmas tevik edilmeli.

Kamu almlarnda yerli
üretime avantaj verilmeli
Kamu almlarnda yerli üretime yüzde
15 yat avantaj uygulanmas karar alnmasna ramen, iliyatta bugüne kadar uygulama olmad. Baz kamu kurumlar satn
alma artnamelerine “ithal mal” eklinde
ibareler bile dütü. Sözkonusu mevzuatn
daha açk olarak yenilenmesine ihtiyaç duyuluyor.

Demiryolu tamacl gelitirilmeli
Akaryakt üzerindeki ar vergi yükünden dolay, bugün yurtiçinde yaplan Tamacln maliyeti çok yükseldi. Demiryolu
tamacl gelitirilmelidir. Enerji yatlar
üzerindeki yüksek vergilemeden de vazgeçilmeli, TRT pay gibi ilgisiz eklentiler tamamen kaldrlmal.

Mesleki eitim cazip hale getirilmeli
Mesleki eitimin cazip hale getirilmesi, sanayi için gerekli yetimi insan
gücünün temini açsndan olmazsa olmaz
bir koul. Demokrasilerde Milleti temsil
eden Meclis, burada yaanan sorunu çözmeli. TBMM, toplumun önemli bir kesimini dorudan ilgilendiren bu meselede
yasal düzenleme yapmal ve yaanan kargaaya son vermeli.

“Krizi bahane etmedik, kredi vermeye devam ettik”

H

alkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydn, bankaclk
sektörünün 2009’da toplam
kredi vermeye devam ettik” dedi.

Halkbank Gen. Md.
Hüseyin AYDIN

Halkbank KOB’lerin kurumsal
sosyal sorumluluk, çevre, i sal
ve güvenlii konularnda ulusal ve
uluslararas mevzuat ve uygulamalara uygun hale getirilmesi amacyla
balatt “KOB Dönüüm” projesi
kapsamndaki eitim konferanslarnn altncsn Ankara’da düzenlendi.
Konferansta konuan Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydn, “Krizin
Türkiye’ye olan etkisinin nispeten
düük olmasnn nedenlerinden biri
arasnda Halk Bankas’nn izledii
pozitif nans politikas olduunu
söylemek yanl olmayacaktr” dedi.
Halkbank’n toplam kredilerinin
yüzde 38’lik payn KOB kredilerinin oluturmakta olduunu ifade
eden Aydn, “Bankamz, 2010 ylnda kredilerde yüzde 20’nin üzerinde büyüme öngörmektedir. Ayrca Halkbank olarak, 2009 ylnda
hiçbir krediyi geri çarmadk. Her
müterinin ayana giderek yaplandrma destei veya kredi verdik. Net

karmz bir önceki yla göre yüzde
60.2 artrarak 1 milyar 631 milyon
TL’ye çkardk. 2010 ylnda da bu
baarmz devam ettireceiz” dedi.
Aydn, Halkbank’n, 2009’da müteri portföyüne yaklak 1 milyon 150
bin yeni müteri eklemi olduunu
belirtti.
Halkbank’n KOB’lere yöne-

lik nansal desteini çeitlendirme
arayn daima sürdürdüünü ifade
eden Aydn, “Uzun vadeli ve uygun
koullu kaynak temini için Fransz
Kalknma Ajans, Dünya Bankas ve
Avrupa Yatrm Bankas gibi uluslararas nans kurulular ile ciddi anlamda ibirlii yapmaktadr” dedi.

“Vize uygulamas rencide edici”

T

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birlii(TOBB) Bakan Rifat Hisarcklolu, vize uygulamas zaman zaman neredeyse insanlk onurunu
rencide eden noktalara vardna dikkat
çekerek, bunun kiisel maduriyetlere
neden olduunu, Türkiye ile AB arasndaki sivil toplum diyalogunun güçlendirilmesi hedenin zora sokulduunu
kaydetti.
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birlii(TOBB) ile ktisadi Kalknma
Vakf tarafndan yürütülen
“Vize ikayet Hatt Projesi” kapsamnda hazrlanan rapor, TOBB Birlik
Merkezi’nde düzenlenen basn toplants ile
duyuruldu.
Burada konuma
yapa TOBB Bakan
Rifat Hisarcklolu,
AB üyesi ülkelere girite Türk vatandalarna
uygulanan “vize alma mecburiyeti” uygulamasnn 1980
ylnda balam olduunu belirten Hisarcklolu, “Bu tarihten itibaren vize
alma sürecinde vatandalarmzn karlat sorunlar biliyoruz. Biliyoruz,
çünkü ya kendimiz, ya çok yaknmz,
ya da iyerimizdeki çalanlarmz bu
sorunlar yaad. Yaamaya da devam
ediyor” eklinde konutu.
Yaanan sorunun giderek daha da

yaygnlatn kaydeden Hisarcklolu, “Önce, sorunun daha ziyade sosyal
boyutu öne çkt. Sonra, Türkiye ile AB
üyesi ülkeler arasndaki ticari, ekonomik, eitim ve siyasi ilikiler younlatkça, sorunun etki alan da geniledi.
Sorun artk, ekonomik, ticari yaam,
eitim ilikilerini, sivil toplum diyalogunu dorudan olumsuz etkiler hale geldi.
Bu arada, vize uygulamas, Ortaklk
Anlamalarmzdan kaynaklanan
haklarla çelitii için de yargnn
konusu haline gelmeye balad” ifadelerini kulland.
adamlarnn, çalanlarn, bilim insanlarnn, aratrmaclarn,
örencilerin, medya
mensuplarnn ve sanatçlarn vize uygulamasndan madur
durumda olduunu
vurgulayan Hisarcklolu,  adamlarnn
mallarnn serbestçe AB
üyesi ülkelerin piyasalarna
girerken, kendileri veya çalanlarn, i
amacyla seyahat etmekte zorlandnn
altn çizdi. Hisarcklolu, “Vize alamyor, bazen de vizeyi zamannda alamad için i görümesini kaçryor. Bu
noktada, Türk giriimcileri ve onlarn
profesyonel çalanlar için, adeta bir tarife d engel söz konusudur” eklinde
konutu.
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Sorunun kayna düük katma deerli üretim
Ostim rmalarndan Akn Makine rmasnn yeni kuak yöneticisi Cenk Özdemir, ekonomide yaanan
skntnn öncelikle ürettiinden daha fazla tüketen bir ülke olmaktan kaynaklandn söyledi.



kinci nedenin, sanayide bilgi gücü deil insan gücü gerektiren katma deeri düük üretim yaps olduunu
belirten Özdemir, “Yatrmclarmz bu dengeleri deitirmedikçe en ufak bir rüzgârdan
hastalanmamz
kaçnlmazdr”
dedi.
Yüksek gerilim ekipmanlar imal eden rmann 3 kuak öncesine dayandn ve 1968’de
kurulduunu belirten Özdemir, birçok rmada olduu gibi Akn Makine’nin de kurulduu yllardaki ülke ve sanayinin zor artlarnda
yorulduunu ve olgunlaarak günümüze ulatn belirtti. Sektördeki rekabet koular ile iç
pazar hakknda deerlendirme yapan Özdemir,
Salkl bir rekabet ortam için zaman ihtiyaç
duyduklarn, ürün ya da hizmetin ucuzluunun
ya da pahallnn ardn salkl bir ekilde sorgulayabilen tüketiciler arttkça, koullarn dengeleneceini söyleyen Özdemir, “Ben bir ürünün malzeme ve içilik kalitesinden, ya da sat
sonras hizmetinden çalmadan ucuz üretilemeyeceini çok iyi biliyorum. OSB sanayicisinden de beklentimiz her zaman bölgenin kaliteli
üretim yapan bir yer olarak anlmas için üzerlerine düeni yapmalardr. Ankara – Ostim bir
marka gibi kullanlabilmelidir” diye konutu.

portföylerine katldn belirten Özdemir, yeni
portföyün yepyeni bir i hayat deneyimi olduunu belirterek, “Önceki yönetim anlay
geleneksel, tutucu ve dar bir portföyle çalyordu. Yeni portföyün bir ksm salkl ticari
ilikiler , bir ksm zaman kayb, bir ksm nansal zorluklar dourdu, fakat uzun yllara
yaylm olan bu genileme totalde kesinlikle
faydal oldu. Kalite çalmalar detaylandrld
ve hayata geçirildi. hracat hamleleri için gerekli alt yap çalmalar ve zibilite çalmalar
balatld ve devam etmekte. Alternatif sektörlerde faaliyet göstermek adna aratrmalar yapld, bir ksm hayata geçirildi” diye konutu.
çounluunun kolay üretilen ürünleri üretip
ayakta kalmaya çalmalardr. Teknolojik,
elektronik vb gibi tüketim malzemelerine zaman
ve zahmet harcamayan sanayiciliin kalknmas kesinlikle mümkün deildir ve hiçbir zaman
tam olarak krizi atlatamazlar. Özellikle elektrik
elektronik sektörü hammadde maliyeti en düük sat deeri en yüksek sektördür, sanayicimizin bu konuya daha fazla eilmesini temenni
ediyorum. Önümüzdeki ça bilgiyi ve teknolojiyi satabilen ülkelerin refah ça olacaktr.”

Finansal ahlak zayad

Vas eleman sorunu
yaamayan sektör yok

Özdemir’in
sektörde
yaanan
skntlara
yönelik
görüleri
ise
öyle:
“Hem üretim hem ticaret alanlarnda çaltmzdan sorunlar daha geni perspektifte gördüümüzü düünüyorum. Öncelikli sorun ülkede
nansal ahlakn çok zayam olmasdr. Firmalarn yüksek çounluu hergün nansal sorunlarla uramaktan ilerine odaklanamamaktadrlar. Bu konuda kanuni boluklarn da etkisi
mevcut. kinci sorun ise sanayicimizin büyük

Akn Makine olarak 22 eleman istihdam
ettiklerin belirten Özdemir, vas eleman
sorunu yaamayan sektörün olmadn, bu
konuda tamamen eitim kurumlarnn sorumlu olduunu belirterek, “Eitimini hiçbir
dersten kalma korkusu olmadan bitiren bir
örenci kolay elde etmeyi öreniyor. Gerçek
hayata atldnda karlatklar ile ba etmesi mümkün olmuyor ve baarsz istihdamlarla



çinde bulunduumuz ekonomik
koullar imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarn bugüne
kadar süregelen davranlarn gözden geçirmeyi zorunlu klmaktadr.
Özelikle kurumsallamam küçük
iletmelerin kaynaklarn yerinde
kullanm israftan kaçnmalar gerekiyor.
malatç KOB’LER ara eleman
istihdam için neden mühendis
tercih eder?
Birincisi iletme sahibi ara
eleman ile mühendis fonksiyonlarn tam kavrayamamtr. Teknik
büroda teknik ressam, konstrüktör,
kalite bölümünde teknisyen, üretim
bölümünde ustaba/tekniker/teknik
öretmen gibi ara pozisyonlar için
mühendis istihdam ediyorlar.
kincisi Anadolu’nun dört bir
yannda olanaklar snrl, geliimini
tamamlayamam üniversitelerin istihdam fazlasna yol açacak kadar
niteliksiz mühendis mezun etmesi
ve bu mühendislerin düük ücrete
raz olmas
Üçüncüsü sistemli, gelimi
iyerlerinde doru pozisyonda i

sanayici ayakta kalmaya çalyor. Zor artlara
uyum, rekabet, çalann kazand, çalmayann kaybettii alt yaplarda eitilip hazrlanan gençlerin tüm dünyaya kar ülkemizi
ayakta tutacana inanyorum” diye konutu.

Ostim belirli bir
sektörde uzmanlamal
“Her sanayi bölgesinde olduu gibi OSB
de büyük gayretle çalan biryerlere gelebilmi ve gelmeye gayret eden bir çok yatrmcy barndrmaktadr. stihdam gücü ve katma deeri tartlmazdr. ahsi hayalim OSB
nin uzun vadede belli bir sektörde, alanda ün
yapm bir sanayi bölgesi olmasdr. Böylece tüm dünyada OSB nin imaj, kredibilitesi, yaptrm gücü gibi deerleri artacaktr.”

kinci kuak yönetici olarak yeni portföy oluturdum
kinci kuak yönetici olarak rmada görev
balamas ile birilkte birçok yeni müterinin

gücü planlamasnda
eitimin önemi
Yusuf TEKN
(Makina Yük. Müh.)
CEMATEK

bulamayan çok sayda mühendisin tecrübe kazanmak için küçük
iletmeleri belirli bir süre (askerlik
gibi) tercih etmeleri
Dördüncüsü baz küçük iletme
sahiplerinin vitrin ve diploma ak
ile ara eleman pozisyonlarna mühendis almalar. Hal böyle olunca
ara eleman altyaps ve eitim
formasyonuna sahip olmayan
mühendis doal olarak bocalyor.
Sonuç: küçük iletme sahibi ile
mühendis ayr dünyalarn insanlar.
liki kopuyor.
Zaman zaman KOB sahipleri
mühendisin elinde sihirli denek
olduuna inanyor ve fazla beklentiye giriyor. Mühendisin performans konusunda yaad hayal

krkln üniversitelerin sanayinin
ihtiyac olan nitelikli mühendisi
yetitiremediine balyor.
KOB’ler ara eleman ihtiyacn
karladktan sonra mühendis de
istihdam etmeliler. Hangi alanda?
Tabi ki tasarm gerektiren ürün
gelitirme, mühendislik hizmetleri,
üretimin planlanmas, kalite mühendislii, üretim mühendislii gibi
alanlarda. letme sahibi doru
yerde mühendisi istihdam ettiinde
mühendisin performansna bakp
üniversitelerin iyi mühendis yetitirip yetitirmediini sorgulayabilir.
Bu arada sorgulama yaparken
ilgili üniversiteye hakszlk etmemeli. Yeni mezun mühendis daha
bir sene dahi geçmeden makine

Altyapnz tam olmazsa
sorun çkabilir.
“Kontrolsüz bir ekilde ve altyapsz olarak yönetimde yer alrsanz rmay yavalatacanz ve zarara uratacanz muhakkaktr diyorum. Örencilik yllarnda motive
edilmi ve eitim görmü bir rma çalan
olarak göreve baladmdan, birçok problemi kolay atm. Önemli engellerden birisi
mekteplinin alaylya kendini kabullendirebilmesidir, ilk yllarda yaanan eksi yön buydu
diyebilirim. Bu konu her üniversite mezununun kesinlikle karlaaca bir sorundur ama
doru yoldan gidenler ksa zamanda atlatrlar. Der bir konu ise bir yöneticinin baz
eyleri tam olarak örenmesi için o hatay
yapmas ve yaamas gerekmektedir, yöneticinin yetkisi ne kadar büyük ise bu hatalar
örenmenin bedeli de o kadar büyük olmaktadr, 2.kuan yeni üyelerine bu hususta
dikkatli olmalarn ve 1.kuamzn sözlerini ciddiyetle dinlemelerini öneriyorum.”

elemanlar dersinde gördüü dili
hesabn yapamyorsa mezun olduu üniversite ne yapsn?
Küçük imalat iletmelerinin
doru pozisyonda donanml, iyi
eitim alm, not tutabilme, okuma ve aratrma alkanl edinmi nitelikli mühendisleri istihdam
etmeleri genel olarak zor görünüyor, ama imkansz deil.
Küçük iletme sahipleri ara
eleman istihdam için düük ücretli
mühendisi ie alp “bana diploma
getirin” anlayn terk etmeli.
Kstl olan maddi olanaklarn israf
etmemeli.
Doru yere, doru ve orantl
eitim seviyesinde, doru huy ve
davran kalplarna sahip eleman
ie aln.
yerinizde oför, sekreter, muhasebe, sat, teknik büro ve üretim elemanlarn okumaya, aratrmaya ve ilerini daha iyi yapmaya
tevik edin. Bireysel sorumluluk
alabilecekleri görevler verin.
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THY Teknik A..’nin parça imalat konusunda ülkemizde alt yapnn
kurulmas ve sivil havacln gelimesine katkda bulunmak ve tedarik
zincirinde de iyiletirme amaçlayan sergisine Ostim de katld.

U

çak parçalar, yurtiçinde
imalatlarnn yaplabilmesi
için, bu konuda kabiliyeti
olan veya kabiliyet kazanabilecek
olan rmalara yönelik sergi Atatürk
Havalimanndaki hangarda düzenlendi.
Küme Yürütme Kurulu Üyelerinin ve havaclk sektörüne parça
ve sistem üretimi yapan küme üyesi
rmalarn katld sergide Ostim
Savunma Yan Sanayi Kümelenmesi hakknda bilgi veren ve THY’den
isteklerin dile getirildii bir de sunum yapld.
Serginin açl konumasn yapan THY Teknik A.. Genel Müdürü Doç. Dr. smail Demir, serginin amac ve THY Teknik A..’nin
çalmalar hakknda bilgi verdi.
Serginin öleden sonraki bölümünde Savunma Sanayii Müstearl
Sanayileme Dairesi Bakan Nuran nci’nin offset uygulamalar
hakknda bilgi veren sunumu ile
balad. Küme Koordinatörü Bar

Cihan Baer tarafndan da kümelenme kapsamnda yürütülen faaliyetler ve küme üyesi rmalarn yetenekleri ile ilgili bir sunum yapld.
Baer, yapt konumada THY’nin
uçak almlarnda “offset” art koymamas halinde havaclk sanayinin
gelimesinin çok zor olduunu belirterek, bu tür sergilerle bir sonuç
alnamayacan belirtti. Savunma
Sanayii Müstearlnn bu konuda
örnek alnmas gerektiini vurgulad. Baer, konumasn; “Ostim’in
savunma ve havaclk sektöründe
çalan rmalar, offset’in uygulamasnn THY yetkililerinin en
önemli gündem maddesi olmasn
ümit ediyor” sözleriyle bitirdi.
Sergiye küme üyesi 15 rmann
yetkililerinden oluan bir ekiple
katlm saland. Ekibe Ostim Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn
ve Küme Yürütme Kurulu Bakan
Mithat Ertu da elik etti.
Sergiye Emge, Gökser Makine,
Mege Teknik, Özben Metal, Dora

Makine, Digitest Elektronik, Elsis,
Telmek, Ekon Kontrol Sistemleri,
Ada Savunma, Moment Mühendislik, Yavuz Motor ve Temsan rmas yetkilileri katld.
“Hedef 2023” sloganyla 27
Eylül- 2 Ekim 2009 tarihlerinde
stanbul Haliç Kültür ve Kongre
Merkezi’nde düzenlenen “10. Ulatrma uras” sonunda havaclk
sektörüne ilikin alnan kararlar
arasnda “Hava arac ve/veya parçasnn sertikasyonunun Türkiye
tarafndan salanabilir hale getirilmesi” ve “Yerli imalat olarak en az
2 tip uluslararas bilinirlii olan tek/
çift motor pervaneli ve çift motorlu
haf jet uça üretiminin gerçekletirmesi” konular hedeer arasnda
belirtilmiti.

THY Teknik A.’nin amaçlar
• Firmalarmza yönelik potansiyelleri deerlendirerek, kendilerini
gelitirmelerine yönelik frsatlar
oluturmak.
• Havaclk alanndaki gelimeleri takip ederek, rmalarmzn bu
alanda entegrasyonunu salamak.
• Firmalarmzn, gerek ulusal gerek uluslararas arenada i yaparken
ihtiyaç duyabilecei bilgi, tecrübe
ve ilikileri paylamak.
• Firmalarmzn ilgili pazarlar
inceleyerek, Türkiye ekonomisinin
geliimine katk salayacak potansiyeli deerlendirmelerini salamak.
• Firmalarmzn bilgi ihtiyacn
hzl, skntsz ve dolaysz yoldan,
konunun uzmanlaryla deerlendirerek gidermek.

OSB’den KOB’lere ‘i gelitirme’ destei
Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüü olarak bölgede faaliyet gösteren rmalarn
desteklenmesi için Eletirme ve  Gelitirme Merkezi ad altnda bir birim kurdu.

E

letirme birimi bölgede faaliyet gösteren rmalarn hali
hazrda var olan ve potansiyel
müterileri ziyaret ederek i ve ibirlikleri gelitirmek, her sektörde yaplacak olan ana sanayi ziyaretleri ile
özellikle ana sanayilerin satn alma
mekanizmalarna Ostim’in üretim
kapasitesinin daha iyi tantlmasn
salamak, ana sanayilerin kobilerden
beklentilerini rmalarmza tamak,
için çeitli faaliyetler yapyor.
Birimin temel görevi Ostim’e
ulaan taleplerin hzl bir ekilde rmalara ulatrlmas ve sonuçlarnn
izlenerek bu süreçte yaanabilecek
sorunlarn tespiti ve çözüm önerilerinin getirilmesi oldunu söyleyen
bölge yönetimi, yerliletirme faaliyetlerini takip ve rmalarn bu faali-

yetlerden haberdar edilmeleri ve katlmlarn organize etmek, sektörlere
özel Ana Sanayi Günleri organize
etmek, ticari ateelikler ile balantya geçerek ilikileri güçlendirmek,
Ostim’e ihale, heyet ziyareti, telefon,
birebir görüme vb. yollarla ulaan
müteri taleplerini karlayarak
takibini yapmak
olduunu söylediler.
Bölge Müdürlüü, özellikle
ana sanayilerin
satnalma mekanizmalarna
Ostim’in üretim
kapasitesinin
daha iyi tantl-

masn salamak, bata Savunma Sanayi,  ve naat Makinalar, Enerji
ve Medikal sektörleri olmak üzere
rmalarn faaliyet gösterdii balca
sektörlerde ana sanayi almlarnda
yerli üretimin paynn arttrlmasn
salamak olduunu vurguladlar.

Veli SARITOPRAK

velisaritoprak@gmail.com

THY de yerliye açlyor

sizlik ve
giriimcilik

B

ana göre Türkiye’nin kronikleen en
önemli yapsal sorunu isizliktir. sizlik,
tüm Cumhuriyet Hükümetlerinin ban
artm, Türkiye’nin sosyal refahn hep olumsuz etkilemitir. 2010 ylnn Mart ay itibar ile
de isizlik ülke meselelerine duyarl , ülkesini
ve devletini seven herkesin uykusunu kaçran
ve tedirgin eden bir gündem konusudur. Ve
hatta Türkiye gündeminin birinci maddesidir.
Yazy kaleme aldm srada ajanslar devletin
resmi istatistik kurumu olan TÜK’ in isizlik rakamlarn geçti. 2009 da isizlik oran
yüzde 14 olmu ve 3,5 milyon kii i aryor
ve bulamyor. Ve daha vahimi genç nüfusun
isizlik oran 2009 da yüzde 23,3 e yükselmi.
Türkiye’de 4 gençten 1’i isiz durumda.
PANZEHR VEYA LAÇ: GRMC
Türk ekonomisini hasta, tehisi isizlik farz ve
kabul edersek ilaç veya panzehir süratle giriimci yetitirmektir. Giriimcilik isizlik sorununa
önemli bir çözüm olana sunduu gibi ekonomik büyümenin de dinamosudur. Üniversiteler,
finans kurulular, özel eitim kurumlar, TOBB,
i dünyasnn önde gelen sivil toplum kurulular ve devlet durumdan vazife çkartp youn
bir giriimcilik eitimine girimeli ve giriimci
yetitirmelidir.
GRMCLK NEDR?
 fikri üretebilmektir. Kaynaklar bir araya
getirip, risk alarak üründe, yönetimde, teknolojide pazarlamada sürekli yeniye doru deime
çabas sürdürebilmektir.
GRMC KMDR?
Giriimci i kurma sürecine girerken; yeteneini
bilgi ve becerisini, maddi varlklarn, çevresini
ve ilikilerini, unvann, hayattan beklentilerini,
cesaretini, zamann, liderlik veya yöneticilik
özelliklerini ortaya koyan kiidir. Giriimci risk
ve sorumluluk alabilen kiidir. Giriimci risk ve
sorumluluk alabilen kiidir. Zor artlarda ar
çalmalara hazr olan, kendini gelitirme arzusu
tayan kiidir.
SON SÖZ
Türkiye nüfusunun %70’i 30 ya ve 30 ya
alt gençlerden oluuyor. Bu nüfus giriimcilik için potansiyel bir birikimdir. Türkiye bu
genç nüfusun arln dezavantajdan avantaja
çevirmeli, bu gençlere risk almay, kendi ilerini
kurmay ve kendi kendilerinin patronu olmay
öretmelidir. Ne kadar çok giriimci yetitirebilirsek o kadar çok isizlii geriletebiliriz. sizlii
geriletemez, yeni i imkanlar yaratamazsak
Allah korusun sosyal patlamalara davetiye
çkarrz.
Tekrar altn çizerek belirtiyorum ki çözüm;
ekonomik kaynaklarn düük üretkenlik alanlarndan yüksek alanlara aktaracak ba aktörler
(Giriimciler ) yetitirmektir. Resmi, özel, gönüllü ne kadar kurulu varsa hepsini göreve davet
ediyorum.
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acortu@hotmail.com
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luslar aras ticarette her ülke
kendinde kt olan kayna dier
ülkeden temin etmektedir. Gelimi ülkelerle daha az gelimi ülkeler
arasndaki ekonomik iliki incelendiinde, az gelimi ülkelerin ihtiyaçlar olan
katma deeri yüksek olan varlklar
gelimi ülkelerden aldklar bir vakadr.
Bu al sonrasnda az gelimi ülkelerin
yöneticileri ülkelerini gelimi bir ülke
haline getirdiklerini düünmekte, yaayan
insanlar da gelimi bir ülkede yaama
hissine sahip olmaktadr. Genel hatlaryla
az gelimi ve gelimi ülkeler arasndaki karlkl kaynak alverii u ekilde
ilemektedir:
Gelimi ülkelerden transfer edilenlerin
banda teknoloji gelmektedir. Teknoloji
üretmek teknik altyap, rasyonel düünme,
eitim ve sistematik bir süreklilik gerektirmektedir. Bunlar da zaten azgelimi
ülkelerin en büyük skntsdr. Bu sknty
gidermek için az gelimi ülkeler sürekli
teknoloji satn almak arzusu ve ihtiyacndadr. Gelimi ülkeler genellikle son
teknolojiyi kendileri kullanrken, daha eski
olan teknolojiyi yüksek bedelle okuturlar.
Son teknoloji transfer edilse bile, yüksek
bedeller ödenerek alnan yeni teknolojinin ürüne dönümesinde ve ihtiyaçlar
gidermesinde kurumsallama salanamaz.
Sonuç olarak görece az gelimi ülkeler,
teknolojinin peinde sürekli nefes nefese
bir koturma halindedir.
Gelimi ülkelerden transfer edilen
dier birikim sermayedir. Sermayenin
ak da genellikle gelimi ülkelerden
azgelimi ülkelere doru seyretmektedir.
Doal kaynak zengini ülkeleri saymazsak
azgelimi ülkeler gelimi ülkelerin kendi
ülkelerine yatrm yapmasn beklerler.
Özellikle reel sektöre yabanc yatrmcy
çekme konusunda benim imdiye kadar
ziyaret ettiim ülkelerde gördüüm kadaryla, görece az gelimi ülkeler yabanc
yatrmlar cezbetmek için özel çabalar

Gelimi ve Az Gelimi
Ülkeler Arasnda
Kaynak Al Verii

Abdullah ÇÖRTÜ
sarf ederken, gelimi ülkeler için böyle
bir öncelik bulunmamaktadr.
Sistem ve model transferi de gelimi
ülkelerden azgelimi ülkelere doru seyreder. Yllarn getirdii birikimi düzenli ve
sistematik bir biçimde bir araya getirmek
gelimilik gerektirmektedir. Görece az
gelimi ülkeler bunu beceremedikleri için
gelimi ülkelerin gelitirdikleri sistemleri
kullanrlar.
Doal kaynaklarda tersine bir ak söz
konusudur. in tabiat gerei az gelimi
ülkelerden gelimi ülkelere doru bir
doal kaynak transferi gerçeklemektedir.
Bu doal kayna kullanan ve ileyen
gelimi ülkeler, oluturduklar sistemi az
gelimi ülkelere satarlar. Tabii koyduklar
katma deeri kendi ülkelerinde brakarak…

diyerek bu sefer sermaye transfer ederler.
Bu zinciri kracak ve ülkenin makus talihini deitirecek doal kaynak ve insan
kaynan da gelimi ülkelere satarlar
ya da transfer ederler. Ülkede bu ksr
döngüyü deitirecek zihniyet yaps varsa
o ülkeler gelimi ülke olmaya adaydr.
Bu süreçten memnun olan hatta bunun
felsefesini yapan zihniyetlerin yaad
ülkeler, az gelimi ülke olarak kalacaktr.
Mail adresime yorum gönderen deerli okuyuculara çok teekkür ediyorum. Bu
emeklerin daha geni kapsamda deerlendirilebilmesi adna yorumlardan en az
birini köemde paylaarak okuyucu ilgisini,
tecrübesini ve bilgisini bu platforma tamay planlyorum.

Geçen hafta “Akl Tasarlar, Beden
Yapar” balkl yazmda insann beden ve
beyin olarak yaratldn varsayarak, sanain garibi insan kaynann ak
yi alannda beynin fonksiyonunun tasarm
da az gelimi ülkeden gelimi ülkeye
dorudur. ster niteliksiz içi olsun, isterse ve teknolojiye, bedenin fonksiyonunun
nitelikli beyin göçü olsun ak, görece az da üretime karlk geldiini, esas olann
gelimi ülkeden gelimi ülkeye doru bir beyni kullanmak olduunu anlatan köe
yazmla ilgili Sn. Adem DAVARCI’nn
seyir izler.
yorumu aada okuyucularla paylalmtr.
in özeti az gelimi ülkeler para
ödeyerek teknoloji ve sistem ithal ederler. “Yazn okudum. Akl tasarlar ama
Bu süreç sermaye birikimini olumsuz etki- özgür ise. Alt yandan yirmi iki yaledii için bizim sermaye birikimimiz zayf na kadar taklitçi bir eitim sisteminden
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geçen beyinlerin arasndan yaratc
tasarmclar ve dünyaya meydan okuyacak cesarette KOB sahipleri çkmaz
ya da çok az sayda çkar. Ben 1977
ylnda, snf arkadam 42 genç ile
birlikte, o zamanlar Türkiye’nin en
iyi meslek lisesi olan Çnarl Endüstri
Meslek Lisesi Elektronik bölümünde,
gece gündüz yeni bir cihaz yapmak
için kafa patlatrdm. Hocalarmzn tek
yapt ise bizi engellemek ve yaratc
düünce yerine ezber ve taklit yeteneimizi gelitirmeye çalmakt. Bizler
ise sürekli yeni bir eylerin peinde
komaya çalrdk ve bu hrsmz o
kadar güçlüydü ki, paraszlk yüzünden
rezistans, transistör gibi ihtiyacmz olan
parçalar çalmay bile göze alrdk. Bu
genç beyinlerin bazlar TV tamircisi
oldu, bazlar da benim gibi iletme,
hukuk, iktisat gibi bölümleri bitirip meslek deitirdiler. Aradan 33 yl geçti
ama hala ülkemizin eitim sistemi bir
arpa boyu yol gidemedi. Meslek liseliler
33 yl önce de istedii bölümü kazanamyordu, u anda da ayn durumdalar.
Bunun sebebi ise TÜSAD ve Sanayi
Odalarndaki yöneticilerin ya da YÖK
bakannn söyledii gibi sadece katsay
engeli deil, ayn zamanda yanl ve
eksik ders programlar. Katsay engeli
kalkarsa, ders programlar ve öretmenleri yeterli olan sadece baz lise
mezunlar olumlu etkilenir, meslek lisesi
mezunlar ise yine istedikleri hiçbir
bölümü kazanamazlar. Sorun tabii ki
meslek liseleri ile snrl deil, tüm eitim sistemi yaratcl törpülemek üstüne kurulmu; yaratcl her platformda
ödüllendiren genel bir anlay deiiklii
olmad sürece “senin ifadenle 200
yllk”, “benim düünceme göre 400
yllk” korkularmzdan kurtulamayz.”
Sn. Adem DAVARCI’ya duyarll ve
(konuya olan) ilgisi için teekkür ederim.

Ankara Üniversitesi’nden kobilere ziyaret

A

nkara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cemal Talu ve Öretim Üyeleri Ostim’de inceleme
yapt. Ostim OSB yönetim binasnda
yaplan toplantda mesleki eitim ve
üniversite sanayi ibirlii çerçevesinde
olas dier etkinliklere ilikin istiare

yapld. Heyet, Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn ve Bakan Yardmcs
Stk Öztuna’nn da katlm ile bölgedeki sanayi kurulular EMGE, Senkron
Plastik, Ostim Kalpçlk, OSP, EMD ve
Ostim ODTÜ Teknokent’i ziyaret ederek inceleme yapt.

Ostim’deki toplantda Yönetim Kurulu Bakan Aydn tarafndan OSB’nin
mesleki eitim, sektörel kümeler ve bölgedeki kurulular hakknda bilgiler verildi. Toplantya i ve inaat makineleri,
yenilenebilir enerji, savunma ve medikal
sektör küme koordinatörleri de katld.
Ostim’deki KOB gezisine Ankara
Üniversitesi mensuplarndan Prof. Dr.
Argun Karacabey, Pof. Dr. smail Yalçn, Prof. Dr. Esin Ak Yalçn, Prof. Dr.
Hasip Yeniova, Prof Dr. Mustafa Güllü, Prof. Dr. Yalçn Karatepe, Yardmc
Doç. Dr. Fazl Gökgöz, Yrd. Doç. Dr.
Ali Fkrkoca, Yrd. Doç. Dr. Dilber Ula,
Ara. Gör. Yetkin Çnar, Ar.Gör. Arcan

Tuzcu, prof. Dr. Aliye Öztan, Prof Dr.
Erol Demir, Prof. Dr. Sonay Ok ve Prof
Dr. Bülent Güçbulak katld.
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ASO Bakan: Artk IMF’ nin katks olmaz
leyecek ve raporlayacak bir kurum
olmal. Böyle bir dönemde IMF’yle
anlama yaplsayd, bu hassas denge
üzerinde giden bütçeyi ve mali disiplini denetleyecekti. Bununla ilgili hem
iç piyasaya ve hem de dünyaya mesaj
veren bir kurum görevini de görecekti. imdi bu aç bir ekilde doldurmak lazm. Türkiye’nin kendi kendine
yapt raporlara deil, güvenilir bir
mekanizma tarafndan yaplan raporlara ihtiyaç var. Bu raporlar olsun ki
Türkiye’yi fon aklar devam edebilsin” diye konutu.

Piyasalarn hala ciddi
bir nakit sknts var

ASO bakan
Nurettin ÖZDEBR

A

nkara Sanayi Odas Bakan
Nurettin Özdebir yapt açklamada, IMF ile krizin banda
bir anlama yaplsayd, özellikle sanayi sektöründeki istihdam daralmasnn
azalabileceini kaydederek, “Bu dönemde IMF’nin gelitirici politikalara
tekrar izin vereceini zannetmiyorum.
Bu açndan baktmzda bu saatten
sonra IMF ile bir anlama yaplmas-

nn Türkiye’ye çok büyük bir katks
olmayacak. IMF anlamasna sadece
para açsndan bakarsak, bizim bu paray istediimiz gibi kullanmamza zaten izin vermeyeceklerdi” dedi.
IMF ile anlamada sadece para unsurunun önemli olmadn vurgulayan Özdebir, “Türkiye’nin gerek Orta
Vadeli Programa gerekse Mali Kurala
ne kadar uyduunu izleyecek, denet-

Piyasalarn nakit konusunda hala
ciddi skntlar yaadn söyleyen Özdebir, bu konuda özelikle KOB’lerin
etkilendiini belirtti. “Bunlar aslnda
bizim kuluçka makinesindeki yumurtalarmz” diyen Özdebir, ekonomide
yaanan erozyonun üretim gücünü ve
giriimcilerin evkini krdn kaydetti.
Bankalarn her krediyi desteklemediini
ve kullandrlan kredilerinde çok pahal
olduundan yaknan Özdebir, “Orada
bir mekanizme gelitirmek lazm. Büyük rmalar banka kredilerine çok uygun yatlarla rahat rahat ulaabiliyor.
Art borsaya açlabilme imkanlar da var.

Bunun dnda baka enstrümanlarla da
gerek yurt içinden gerekse yurt dndan
nansman temin edebilme imkanlar
var. Düük karlarla çalan iletmelerin
bu yüksek faizleri ödemesi bir paradoks
oluturuyor. Böyle bir mekanizme gelitirip bu küçük iletmelerinde ucuz kredi
kullanabilmelerinin imkann salanmak
lazm” eklinde konutu.
Kredi eriimin bir arac olarak oluturulan KGF’de adeta 3’lü bir yapnn
oluturulduunu söyleyen Özdebir, öyle devam etti:
“Hazine’nin taahhütte bulunduu
KGF’de çok ar bir tasarm yapld ve
bürokrasiden dolay çalamad söyleniyor. Bu ne kadar geçerli bilmiyorum
ama u anda ikayet orada. Bu krediye
müracaat edenlerin sabka kaytlarna
kadar birçok ey isteniyor. Teminat yerine geçebilecek baka enstrümanlarnda devreye sokulabilmesi lazm. letme
rehini gibi bir sistem yaplabilir. ki aslnda bu iletmelerin kurumsal hafzasndan kaynakl bir iletme deeri var.
Bunlar markayla beraber deerlendirilebilir. Bunlar da belki teminat olarak
kabul edebilecek bir sistem gelitirilirse,
bankaclarda biraz daha rahat edebilirler. Orta ve küçük iletmelerinde kredi
eriiminde rahatlama olabilir.”

Bura Kaynak’tan müterilerine eitim semineri
Ostim vedik bölgesinde faaliyet gösteren Bura Kaynak Makinalar, birbirinden deerli akademisyen kadrosu
ve kaynak mühendisleri ile birlikte düzenledii eitim seminerleri vastasyla, müterileri ile bulutu.

“

Size geliyoruz!” sloganyla müterilerini fabrikalarda
bire bir ziyaret eden ve gerek
kaynakçlarna, gerekse yönetici kadroya kendilerinin talepleri
dorultusunda eitim hizmeti götüren Bura Kaynak Makinalar,
seminer sonunda katlmclara katlm sertikas sundu.
Bura Kaynak Makinalar Genel Müdürü Asm Ptlak, sürekli
deien ve gelien teknoloji ile
birlikte günümüzde bilginin kymeti ve paylalmas giderek daha
büyük bir öneme sahip olduuna
dikkati çekerek,
“Sanayimizin
bel kemiini oluturan kaynak uygulamalarndaki sorun ve hatalar
hayatiyet arz edebilmektedir. Bu
süreçte gerek çalanlarmzn,
gerekse yöneticilerimizin kalikasyonlarnn arttrlmas, i sal ve güvenlii, daha yüksek i
verimi ve yüksek kalitede sonuç

için eitimlerine bir nebze de olsa
katk salayabilmeyi amaç bildik.
Bu dorultuda, deerli akademisyenlerimiz ve kaynak mühendisleri ile eitim seferberlii balattk” eklinde konutu.
Eitim faaliyetlerinin artarak süreceini kaydeden Ptlak,
“Kaynak uzmanlarmz ile birlikte fabrikalarda düzenlediimiz
eitim seminerleri vastas ile
daha nitelikli ve bilinçli kaynak
uygulamalarna katk salarken,
öte yandan, kaynak konusundaki
skntlar, doru bilinen yanllar, hatal uygulamalar ve sanayimizin ihtiyaçlarn yerinde ve
bire bir gözlemleme ansna kavutuk. Edindiimiz bu tür tecrübelerle kendimizi ve ürünlerimizi
de daha fazla gelitirmeyi, Türk
sanayisine daha etkin ve kaliteli hizmet vermeyi amaçlyoruz”
dedi.
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KOB’lere ortak katlml fuarlar
Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüümüzün her yl rmalar ile fuarlara katlmakta ve rmalarmza
avantajl yat, stand hizmetleri ve ödeme kolaylklar salamaktadr. 2010 ve 2011 ylnda gerçekleecek
fuarlara ilikin sat sürecine balanan fuarlar, katlm tipi ve m2 bedelleri aada belirtildii gibidir.
FUAR ADI : KONYA 2010 - Konya 7. Metal leme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme, Teknolojileri, Malzemeler, El
Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuar
FUAR TARH : 13 - 16 Mays 2010
YER : KTO - TÜYAP Konya Uluslararas Fuar Merkezi
OSTM OSB m2 BEDEL : standl : 145 TL / m2 - standsz:
115 TL / m2
EKSTRA HZMETLER :Özel dekorasyonlu stand ( masa –
sandalye – karlama bankosu – bar taburesi – zemin hals –
broürlük – üçlü priz – kilitli depo alan – aydnlatma - alnlk)

FUAR ADI : Ankiros 2010 - Uluslararas Demir-Çelik ve
Döküm Teknolojileri, Makine ve Ürünleri Fuar
FUAR TARH: 11 - 14 Kasm 2010
YER : Tüyap stanbul Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi
OSTM OSB m2 BEDEL : 170 Euro / m2
EKSTRA HZMETLER : Özel dekorasyonlu stand ( masa
– sandalye – karlama bankosu – bar taburesi – zemin hals – broürlük – üçlü priz – kilitli depo alan – aydnlatma

FUAR ADI : KOMATEK 2011 – Uluslararas  ve naat Makina, Teknoloji ve Aletleri htisas Fuar
FUAR TARH : 19-24 Nisan 2011
YER : Atatürk Kültür Merkezi 1 Nolu Alan – Hipodrom Ankara
OSTM OSB m2 BEDEL: Özel stand: 175 tl/ m2 – Sistem
stand : 165 TL/m2 – Standsz:150 TL/m2
EKSTRA HZMETLER : Özel dekorasyonlu stand ( masa –
sandalye – karlama bankosu – bar taburesi – zemin hals – broürlük – üçlü priz – kilitli depo alan – aydnlatma - alnlk) , *Bo
Stand,
*Sistem Stand (Paneller – zemin hals – üçlü priz –
aydnlatma – alnlk)

- alnlk)

Planlar ve detayl bilgi için; DERYA ERDO AN
Fuar ve Organizasyon Yöneticisi - 312. 385 50 90 – 1315
derya@ostim.com.tr

GENEL FUAR TAKVM
NSAN - MAYIS 2010
Fuarn Ad: Marble 16.Uluslararas Doal Ta ve Teknolojileri
Fuarn Tarihi: 24-27 Mart 2010
Yer: Uluslararas zmir Fuar Alan - ZMR
Fuarn Ad: Bursa 22.Yap ve Yaam Fuar ve Kongresi
Fuarn Tarihi: 24-28 Mart 2010
Yer: Tüyap Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi - BURSA
Fuarn Ad: AEBursa 5.Istma, Soutma, Havalandrma ve Doalgaz Teknolojileri Fuarn Tarihi: 24-28 Mart 2010
Yer: Tüyap Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi - BURSA
Fuarn Ad: Citytech 4.Uluslararas Belediye ve Çevre 2010 Fuar
Fuarn Tarihi: 25-28 Mart 2010
Yer: ANFA Altnpark Fuar Merkezi – ANKARA
Fuarn Ad: BUSWORLD TURKEY 2010
Fuarn Tarihi: 25-28 Mart 2010
Yer: stanbul Fuar Merkezi Yeilköy - STANBUL
Fuarn Ad: Ambalaj Plastik 2010 - Ambalaj ver Plastik Makineleri, Malzeme
ve Ürünleri, Paketleme lemleri, Kat Endüstrisi, Çevre Teknolojileri
Fuarn Tarihi: 25-28 Mart 2010
Yer: Tüyap Adana Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi – ADANA
Fuarn Ad: KAY TARIM 2010 Kayseri Tarm ve Hayvanclk Fuar
Fuarn Tarihi: 01-04 Nisan 2010
Yer: Kayseri Dünya Ticaret Merkezi - KAYSER
Fuarn Ad: Prefabrik Fuar Türkiye
Fuarn Tarihi: 01-04 Nisan 2010
Yer: stanbul Fuar Merkezi - stanbul
Fuarn Ad: 4.Malatya Tarm Teknolojileri, Makine, Hayvanclk ve Ekipmanlar
Fuarn Tarihi: 01-04 Nisan 2010
Yer: Mimi Park Fuar Alan – MALATYA

TPE’nin 2023 beklentisi
Türk Patent Enstitüsü (TPE) Cumhuriyetimizin 100. Kurulu
Yl olan 2023 ylnda 50.000 patent bavurusu bekliyor.

T

PE Bakan Prof. Dr. Habip
Asan, Fikri Mülkiyet Haklar (FM) Ve KOB’ler konulu
sunumunda KOB’lerde kri mülkiyet sisteminin çok karmak bir
yapya sahip olduu ve maliyetlerin
çok yüksek olduu eklinde yanl
bir alg olduunu söyledi.
Türkiye’de KOB’lerde kri
mülkiyet bilincinin yetersiz olmasnn nedenlerini anlatan Prof. Asan,
bunlarn “Risk unsurundan dolay
Ar-Ge yatrmlar farkl ürünleri
kapsayacak ekilde çeitlendirilememesi, likidite kstlarnn uzun
vadeli Ar-Ge yatrm yapmalarn
engellemesi, FM konusundaki bilgi
yetersizliinin ortaya konulan inovasyonun FM’ye dönümesini engellemesi, iletme bünyesinde FM
uzman istihdam edilememesi” gibi
etkenlerden kaynak
landn
belirtti.
Fikri Mülkiyet Haklarn, “insan
düüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen haklardr”
diye tanmlayan Asan, Fikri Mülkiyet haklarnn KOB’ler için neden
önemli olduklarn da u ekilde sralad:
“Rakiplerin ürün ve hizmetlerinizi

Fuarn Ad: PIPEXPO 2010 - 1.Boru Endüstrisi Fuar
Fuarn Tarihi: 07-11 Nisan 2010
Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi - STANBUL
Fuarn Ad: 4.Yapdecoor Ankara 2010
Fuarn Tarihi: 08-11 Nisan 2010
Yer: Atatürk Kültür Merkezi 1.Nolu Alan – ANKARA
Fuarn Ad: Konya Kent 2010 6.Yerel Yönetim htiyaçlar, Kent Mobilyalar,
Park Bahçe Düzenlemeleri ve Spor Tesisleri - Konya 7. Yap Malzemeleri, Yap
Teknolojileri ve Dekorasyon Fuar 2010 - Konya 7.Istma, Soutma, Havalandrma, Doalgaz, Pompa, Vana, Tesisat, Yaltm Malzemeleri ve Boru Fuar
Fuarn Tarihi: 08-11 Nisan 2010
Yer: KTO Tüyap Konya Uluslararas Fuar Merkezi - KONYA

TPE Bakan
Prof. Dr. Habip ASAN

kopyalamasn engelleme, marka
stratejisi üzerinden ortak kimlik,
imaj oluturma, lisans, devir, kri
mülkiyet esasl kontrat anlamalar yapma imkân, iletmenin piyasa
deerini yükseltme, fon ve kredi
alma imkânlarn artrma, yatrmclar stratejik ortaklk konusunda ikna
etme, müteriler nezdinde olumlu
imaj salama, iletme içerisinde inovasyon kültürünü yayma, rakiplerin
teknoloji eilimlerini takip etme, patent dokümanlarndan yola çkarak
problem çözme.”
Asan, Fikri Mülkiyet haklar
konusunda Kobi’lere baz önerilerde
de bulunarak unlar söyledi. “Günümüz Küresel Rekabet Ortamnda
FM Sadece büyük iiletmeler için
deil KOB’ler için de olmazsa olmaz olduunun yönetim tarafndan
tartmasz kabul edilmesi gerekir.
Bu kapsamda Kobi’lerin çalanlar FM konusunda eitmeleri, FM
alannda personel istihdam etmeleri,
FM’nin çalan tarafndan iverene
iletilmesini salayacak bir düzenleme yaplmas, üreten ve ivereni bilgilendiren personeli ödüllendirme .
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Devlet destekli eitimler sürüyor
D Ticaret Müstearl’nn Yetkilendirilmi Eitim Kuruluu olarak OSTM Danmanlk ve Eitim Merkezi tarafndan, devlet
destekleri ile gerçekletirilen eitim programlar devam ediyor. Bu çerçevede ilk eitim program “D Ticarette Teslim ekilleri,
Ödeme ekilleri - Uygulamalar ve D Ticarette Kullanlan Belgeler Eitimi” baar ile tamamland.

E

itim programna Alkan Makine, temleri, AQAP ve Süreç Yönetimi eitimMed Makine, Hakan Saç Metal, Zir- leri ile program devam edecek. Savunma
ve Plastik, Kardelen Makine, Ankara Yan Sanayi Kümelenmesinde yer alan veya
Hadde Bakr, Artes Metal, Emge Kollektif, Savunma Yan Sanayi’ne hizmet vermek
isteyen rmalarmza
STA, Digitech,
özel olarak tasarlanan
Çesan Ltd ve Pro- Devam eden eitimler:
Tp A.. olmak
AQAP Kalite Yönetim
19,20 Mart 2010
Sistemi Eitimi ve Süüzere toplam 12
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim
rmadan katlmreç Yönetimi Eitimleri de iletmelerimizden
clar yer ald. Ei- Sistemi (10 Saat)
tim programlarna 25,26,27 Mart 2010
youn talep görmeye
devam ediyor.
eitim
ücretinin
AQAP Kalite Yönetim Sistemleri
ODEM Eitim Uzsadece % 30’unu için Kalite Güvence artlar (16 saat)
man Sibel Pak devlet
ödeyerek katlan
22,23,24 Nisan 2010
katlmclar, eitim
destekli eitimler için;
Süreç Yönetimi (16 saat.)
“Katlmak isteyen iprogram sonunda
letmelerimiz vakit kayhem eitimden alm olduklar fayda hem de bu eitimlerin betmeksizin ön kaytlarn yaptrmallar.
devlet destekleri ile gerçekletirilmesinden Çünkü eitimlerimiz snrl kontenjanlar
dolay iletmelerine minimum maliyetle ile gerçekletirilmektedir. Bu çerçevede
yanstlmasndan duyduklar memnuniyeti destekler ile düzenlenen eitimlerimizin
kapsamn genileterek önümüzdeki süreçdile getirdiler.
D ticaret konusundaki eitimlerin tamam- te tüm eitimlerimizi bu çerçevede sunabilanmasnn ardndan Kalite Yönetim Sis- leceiz” dedi.

Güne enerjisi için
nitelikli eleman yetitirilecek

O

stim Danmanlk ve Eitim
Merkezi OSTM adna üç yeni
mesleki eitim projesini daha
hayata geçiriyor. Günümüzün ve gelecein önemli sektörlerinden olan ve nitelikli
eleman ihtiyacnn fazla olduu alternatif
enerji kaynaklar ve medikal alanlarnda
KUR fonlarndan yararlanlarak gerçekletirilecek olan projeler ile mesleki
eitimler gerçekletirerek bir ilke daha
imza atyor.
OSTM’de mesleki eitim çalmalarn
OSB adna uygulayan OSTM Danmanlk ve Eitim Merkezi, Gazi Üniversitesi
ile birlikte Güne Enerji Sistemleri Teknik Elemanl, Balgat Endüstri Meslek
Lisesi ile birlikte Mekatronik Teknik Elemanl ve Güvercinlik Endüstri Meslek
Lisesi ile birlikte Otomotiv Kaporta-Boya
elemanl alanlarnda mesleki eitimler
gerçekletirileceini bildirdi.
Yaplan açklamada, “Güne Enerji
Sistemleri teknik elemanl eitimi ülkemizde mesleki açdan bir kurum yada
kurulu tarafndan eitimi verilmeyen bir
alan. Dolays ile bu sektörde ilgili alanda

çalmak üzere çok sayda yetimi personele ihtiyaç duyulmaktadr. Özellikle yenilenebilir enerji alannda gerek Ülkemiz
politikalar ve gerekse sektörel yönelimler
göz önünde bulundurulduunda bu alanda
çalabilecek çok daha fazla yetimi personele ihtiyaç duyulacaktr. Dier bir alan
ise Medikal Sektöründe oldukça fazla
ihtiyaç duyulan Mekatronik alannda çalacak nitelikli personeldir. Hem elektrikelektronik hem de makine teknolojisi
eitimi alacak olan kursiyerler sadece
medikal alannda kalmayp birçok sektörde i sahibi olabileceklerdir. OSTM’de
en önemli sektörlerimizden bir dieri de
otomotiv sektörüdür. Bu sektörde motor
bakm onarm alannda eitim veren birçok meslek lisesi ve buralardan mezun
olan gençler olmasna ramen özellikle
OSTM’de ve büyük otomotiv rmalarnn yetkili servislerinde çalabilecek çok
fazla sayda oto kaporta-boya alannda nitelikli elemanlara ihtiyaç duyulmaktadr.
Tüm projeler KUR tarafndan desteklenecek olup kursiyerler meslek edinmek için hiçbir ücret ödemeyeceklerdir.”

ngilizce eitimine uzaktan destek

G

ünümüz i dünyasnda, rekabet artk bölgesel snrlar am ve dünyay kapsayan bir
ortama dönümütür. Bununla birlikte, sat-pazarlama (ihracat – ithalat)
yaparken ngilizce olmazsa olmaz tek
unsur olarak karmza çkmaktadr.
Kald ki içinde bulunduumuz dönem itibariyle, “Herkes her yerde, her
yer herkeste”* cümlesinin geçerlilii ngilizce eitimini i hayatnda ve
sosyal yaammzda zorunlu klmaktadr.
Yabanc dil eitim tasarmmz;
bilinen snf içi yöntemlerden, kur
sisteminden, gramer öretim sistemlerinden ve bilgisayar destekli eitim
sistemlerinden farkl bir yapya sahiptir.
Bu güne kadar OSTM’ de snf
içi uygulamalarmzla, kitap kullanmadan, kur ve snf sistemi olmadan
seçilmi özel gruplarla güncel kelimeleri birletirerek ngilizce eitimi
verilmitir. Program kolaylkla cümle
kurmaya, konumaya, dinleme, yazma
ve okuma becerilerini oluturmaya ve
gelitirmeye yöneliktir. Bu alanda hazrlanan resimler, video ve ses klipleri, hikâye çevirileri ile desteklenmektedir. imdi yabanc dil eitimimize
yeni bir boyut ekleyerek; özellikle
katlmclarn evlerinde ya da i yerlerinde çalma disiplinini oluturabilmek için uzaktan eitim program ile
birletiriyoruz. Snf içinde eitmeni-

mizle, farkl bir ajanda teknii ile ezbersiz, hafzaya kayt salayan eitim
sistemimiz ayn örenim metodu kullanlarak uzaktan eitimle de güçlendirilecektir.
Uzaktan eitim program; seviye
düzeyiniz ne olursa olsun, ilerleme
durumunuza, örenme becerinize ve
seviyenize göre otomatik olarak ilerlemektedir. lk test sonrasnda alg
düzeyi ve çalma performansna göre
kiiye özel olarak program gereken
aamalara da yönlendirmelerde bulunulmaktadr. Ayn zamanda bütün bu
aamalar, birebir eitim veren eitmenimizin takibi ile gerçekletirilmektedir.
ngilizce örenmek isteyenler; sadece snf içi eitim, snf içi eitim ve
uzaktan eitimi birlikte ya da sadece
uzaktan eitim hizmetlerini seçerek
programmzdan faydalanabilirler.
ngilizce programnn bilgilendirme
ve tantm çaltay 9 Nisan 2010’da
OSTM Teknokent binas konferans
salonunda gerçekletirilecektir. Seminerimize katlan herkese gramer kitab hediye edilecektir. Ayn zamanda çekilile 3 kiiye 1 aylk ücretsiz
uzaktan eitim imkân salanacaktr.
Tüm OSTM Firmalarmz
seminere davetlidir.
Detayl bilgi ve kayt için;
ODEM:385 01 66 - 385 73 13
*Kaynak: Malik Aviral

