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Talihsiz kazalar için yardm
kampanyas balatld
Ankara Sanayi Odas
(ASO), 3 ubat 2011
tarihinde Ostim ve
Ivedik Organize Sanayi
Bölgelerinde meydana
gelen patlamada zarar
gören oda üyeleri ile
hayatn kaybeden
çalanlar için Türkiye
çapnda yardm
kampanyas balatt.

A

nkara
Sanayi
Odas
(ASO), 3 ubat 2011 tarihinde Ostim ve ivedik
Organize Sanayi bölgelerinde meydana gelen patlamalarda zarar gören
ASO üyeleri ile hayatn kaybeden
çalanlarnn yaknlar için Türkiye
çapnda yardm kampanyas balatt. ASO’dan yaplan açklamada, 3
ubat 2011’de gerçekleen ve 20
kiinin öldüü patlamalar sonras,
yaralarn sarlmas amacyla youn bir çalma balatt belirtildi.
ASO’nun giriimleriyle patlamalarda zarar görenlerin kamuya olan
vergi ve dier yükümlülüklerinin
ötelenebilmesi için “mücbir sebep”
karar alnd kaydedilen açklamada, ASO’nun ayrca, patlamada
zarar gören iyerlerine hukuki ve
teknik destek salad ifade edildi.
ASO Bakan Nurettin Özdebir
de ASO’nun balatt kampanya
konusunda unlar kaydetti: “Geldiimiz nokta itibariyle, iletmelerin hayatiyetlerini sürdürebilmesi
için maddi yardm dnda u anda
yaplabilecek fazla bir ey kalmad. Patlamalarda hayatn kaybeden
çalanlarmz büyük fedakârlklar
içinde ailelerine bakmaya çalyordu. Hayatn kaybeden çalanlarmzn yaknlarna destek olmak zorundayz. Ayrca, iletmelerimizin
varln sürdürebilmesi, istihdam
yaratmaya devam edebilmesi için

destek olmak zorundayz. Bu durumu Ankara Valimiz Sayn Alaaddin
Yüksel ile de paylatk. Bir kampanya balatma krimize destek oldu ve
Valilik olarak gerekli izinleri verdi.
Hem Ankara Sanayi Odas’na üye
rmalarmza, hem de ekonomik
gücü olan vatandalarmza seslenmek istiyorum: imkânlarnz ölçüsünde bu kampanyaya katln ve bu

yaralar birlikte saralm.”
Kampanyaya katkda bulunmak
isteyenler 7 Nisan 2011 tarihine
kadar “Halk Bankas Bakanlklar
ubesi IBAN NO: TR91 0001 2009
4080 0016 0000 71” hesabna para
yatrabilecek. Halk Bankas, yaplacak yardmlardan havale ücreti
almayacak.
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Dinçer: En az 16 bin uzman gerekli
Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan Ömer
Dinçer, Türkiye’de u anda en az 16 bin civarnda i
güvenlii uzman olmas gerektiini, ancak u anda
1171 uzman olduunu söyledi.

letmeleri kapatmann kendileri için bir
amaç olamayacan sözlerine ekleyen
Dinçer, “Bizim amacmz iletmelerin hem
çalmasn salamak hem de insanlarn
hayatn tehlikeye atmadan bu ii yapmak
olmal. Madencilik, inaat ve metal sanayi
sektörü bata olmak üzere bu alanlarda biz
çok geni bir ekilde içileri ve iverenleri
eitmeye yönelik faaliyetler yapyoruz.
Bu yl 81 ile en az ikier kez giderek her
sektörün ayr ayr içisini ve iverenini
toplayarak eitmeyi ve onlarda bir bilinç
oluturmay düünüyoruz” dedi. Bakan
Dinçer, 2000 ylnda 100 bin içide ölümlü
kaza orannn yüzde 22 iken 2010 da bu
rakamn yüzde 10’lara dütüünü ifade etti.

Meslek odalarna sitem

Ç

almaveSosyalGüvenlikBakanl,
stanbul’da düzenlenecek olan
19. Dünya  Sal ve Güvenlii

Kongresi ve Fuar hakknda kamuoyunu
bilgilendirmek üzere Ankara Rixos Otel’de
bir toplant düzenledi. Uluslararas Çalma
Örgütü (ILO) ve Uluslararas Sosyal
Güvenlik Kurumu (ISSA) ile Çalma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl’nn ibirliinde
gerçekletirilecek olan 19. Dünya  Sal
ve Güvenlii Kongresi ve Fuar Türkiye’de
ilk kez düzenlenecek. 20 bine yakn ulusal
ve uluslararas katlmcnn beklendii
fuar 11-15 Eylül tarihleri arasnda stanbul
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.
Konuya ilikin olarak düzenlenen toplantda
dünyada ve Türkiye’de i salna ve i
kazalarna ilikin rakamlarn paylald
bir sunum yapld. Sunumda meydana
gelen meslek hastalklarnn tümünün ve
i kazalarnn ise yüzde 98’inin önlenebilir
olduunun alt çizilerek 50’den fazla içi
çaltran iyerlerinde ‘iyeri salk birimi’
kurma zorunluluunun olduu ancak yeni
yaplacak bir çalma ile 50’den az personeli
bulunan iletmelerde de bu konuya ilikin
yeni düzenlemelerin yaplaca belirtildi.

Türkiye’de her i kazas
kayt altna alnmyor
Dinçer yapt konumada, Türkiye’de
2009 ylnda i kazalar ile ilgili istatistiklere
bakldnda her 100 bin kiide her yl ortalama
176 i kazasnn olduunu ve 3.2 kiinin
de hayatn kaybettiini belirtti.  kazas
saysna bakldnda, Türkiye’nin i kazas
says itibariyle Almanya, ngiltere ve spanya
gibi gelimi ülkelerde yaanan i kazas
oranlarndan daha düük rakamlara sahip
olduunu ifade eden Dinçer, “Bunu iki türlü
izah etmek mümkün. Ülkemizde her i kazas
kayt altna alnmyor. Özellikle yaralanma
veya vefatla sonuçlanmayan kazalarn kayt
altna alnmadn ifade edebiliriz. Biz 2009
ylnda i kazalarn tam anlamyla kayt altna
alabilmek için bir çalma balattk” dedi.
Türkiye’nin hem i kazalarnn tespiti hem
de meslek hastalklarnn tespiti konusunda

yapt çalmalarn dünya ile uyumlu olduunu
ifade eden Dinçer, Türkiye’de uan da mevcut
kanunlara göre oranlama yapldnda 25 bin
201 tane 50 ve daha üstü içi çaltran iyeri
olduunu, bunlardan 9 bin 730’unun ise sanayi
iletmesi olarak kabul edildiini belirtti.
Dinçer, “Bu iletmelerin her biri aslnda i
sal ve güvenlii uzman bulundurmak
zorunda. Ancak Türkiye’de 2004’te yaklak
2 bin 474 kiiye i güvenlii uzman belgesi
verilmitir. Ancak TTB ve TMMOB’un açt
davalar sonucu bu belgeler iptal edilmitir.
Biz yeniden 2009’da yaptmz eitimlerden
sonra bin 771 kiiye yeniden belge verdik.
Mahkeme bu belgeleri iptal etmezse bin 771
i güvenlii uzman olacak Türkiye’de. Yani
9 bin 730 iletmeye karn bin 771 civarnda
i güvenlii uzman olmu olacak. Ancak
daha fazla uzman yetitirilmesi gerekir” dedi.

“ kazalar olduktan
sonra denetim yaplyor”
Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan Ömer
Dinçer, 205 müfettile yaptklar denetimlerde
karlat manzaray anlatarak, “Daha çok i
kazalar olmu, i kazalar ile ilgili inceleme
yapmaya gitmi müfettiler. Aa yukar 2009
ylnda 17 bin 284 denetim yapld. Modern
yönetim herhangi bir sorunu ortaya çkmadan
önleyecek olan yönetimdir. Yani erken uyar
sistemleri kurup i kazalarn önleyecek
tedbirler alnmas gerekir” eklinde konutu.

“çi saln tehdit eden
iletme dorudan kapatlacak”
2009 ve 2010 ylndan itibaren i saln
ve meslek hayatn tehlikeye atacak hiçbir
sorunda veya eksiklikte iletmelere idari
para cezas kesmediklerini, dorudan
doruya iletmeyi kapattklarn ifade
eden Bakan Dinçer, “Eer insan saln
tehdit ediyorsa iletmeleri kapattk. 2010
ylnda Türkiye’deki bütün madenleri tek
tek inceledik ve 58 tanesini kapattk. Yap
iletmelerinden de 256 tanesini kapattk.
Bu arada dier sektörlerden tespit ettiimiz
baz iletmelerin de 28’ini kapattk” dedi.

Çalma Bakan Dinçer yapt
konumann
ardndan
gazetecilerin
sorularn yantlad. Dinçer, bir gazetecinin
“ sal uzman yetitirilmesi meslek
odalar tarafndan neden mahkemeye
götürülüyor. Bunda birlikte çalmamann
bir etkisi olabilir mi?” sorusuna, “Biz
birçok çalmamza meslek odalarnn
temsilcilerini davet ediyoruz. Hatta hemen
hemen bütün toplantlarda ilgili sosyal
aktörler davet ediliyor. Meslek odalar
AB’nin direktierinden daha çok mevcut
alkanlklarn koruma eilimi ortaya
koyuyor. Sanrm asl sorun bu” dedi. 
sal konusunda bugüne kadar i yeri
hekimi yetitirme ve i yerine hekimi
belirleme yetkilerinin meslek odalarn
elinde olduunu belirten Bakan Dinçer,

“Bizse bu konuda üniversitelerden
yararlanabilecek belirli standartlara ve
kalitelere uygun eitim kurumlarnda
eitim alnmasna ilikin düzenlemeler
yaptk. Mesela buna baz meslek odalar
itiraz etti. Bunun neden olabileceini siz
de daha iyi biliyorsunuz” dedi.

yerlerinde güvenlik
hizmetine zorunluluk geliyor
50’den fazla içi çaltran yerlerde
sadece baz tedbirlerin alnmasn
doru bulmadn ifade eden Bakan
Dinçer, “ sal ve güvenlii
konusunda çalan saysna dayal
snrlamalar kaldrmak istiyoruz.
Çünkü bizim için 1 kii bile çalsa
o kiinin hayat ve sal önemlidir,
öyle düünüyoruz. O yüzden
bütün snrlamalar kaldracaz.
Ancak bunu kaldrrken bununla
ilgili herkese, ayn sorumluluklar
yükleyeceiz anlamna gelmez.
Herkese, yapt iin niteliine göre,
güvenlik hizmeti alma ve güvenlik
eleman çaltrma konusunda bir
zorunluluk oluturacaz” dedi.
uan saylar bin 171 olan i sal
güvenlii uzmanlarnn saysnn
yetersiz olduunu vurgulayan Bakan
Dinçer, bu saynn yakn zamanda
16 binler seviyesine çkarlmas
gerektiini vurgulad.

“Ev kadn” says artyor
TEPAV, Türkiye’de kentleme arttkça kadnlarn igücüne
katlm orannn gerilediini belirterek, Türkiye’de 1985
ylnda yüzde 44.3 olan kadnlarn igücüne katlm orannn
2008 ylnda yüzde 21.6’ya gerilediini bildirdi.

T

EPAV Aratrmacs Ülker
ener’in “8 Mart’n 101.
Ylnda Kadnlar” balkl
deerlendirme notu yaymland. Not’ta
Türkiye’de kadnlarn igücüne katlm
ve istihdamnn hem AB’ye hem de
ayn gelir grubunda yer alan ülkelere
(Meksika, Srbistan) göre son derece
düük olduu belirtildi. Kadnn igücüne
katlm oran AB ülkelerinde ortalama
yüzde 60 iken (zlanda yüzde 79,
Yunanistan yüzde 50), Türkiye’de 1985
ylnda yüzde 44.3 olan igücüne katlm
orannn 2008 ylnda yüzde 21.6’ya
geriledii belirtildi.
ener’in hazrlad raporda, kadn
istihdamnn gerilemesinin arkasnda
krdan kopan kadnlarn kentte göç ile
birlikte istihdam dnda kalmasnn rol
oynad savunularak, “Kente
göç ile birlikte kadnlarn
istihdamn dna itilmesi,
entegrasyon sorunlarndan
krsal ve kentsel alanlardaki
çalmaya bak açsna, sahip
olunan becerilere ve örenme
süreçlerine, bakm hizmetlerinin
örgütleniine kadar pek çok

etken tarafndan biçimlendirilmektedir”
denildi.
Kadnlarn istihdama katlmlarnn
düük düzeyde gerçeklemesinin,
hem kadnlarn “yapabilirlikleri”
önünde önemli bir engel tekil etmekte
olduu, hem de sosyal kalknmann
gerçeklemesini imkânsz kldnn ifade
edildii raporda, kadnlarn istihdama
katlm oranlarnn yüksek olduu
zlanda, sveç, Norveç ve Danimarka,
sosyal kalknma göstergelerinden insani
gelime endeksi ve toplumsal cinsiyet
eitlii endeksinde de önde yer ald
savunuldu. Türkiye’ye bakldnda ise
kadnlarn istihdama düük düzeyde
katlmasna paralel olarak, hem insani
gelime endeksinde hem de toplumsal
cinsiyet eitliinde çok gerilerde olduu
görüldü. Raporda, kadnlarn
ücretli çalma hayatnn dnda
yer almasnn kadn yoksulluunu
arttrd gibi erkee bamllk
ilikilerini sürekliletirmekte olduu
ve temel insan hakk olan “kendi
kaderini tayin hakkn” kullanmay
olanakszlatrdnn alt çizildi.
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Küresel
itah!
Libya…

KOB Zirvesi VII. kez yapld.
TOSYÖV Bakan ekonomi basnnn da
yakndan tand dostumuz Yalçn Sönmez ev
sahibi olarak yapt açl konumasnda Türk
Kobi’leri için yeni ve yakn pazarlar vurgulad.
Türkiye’nin Avrasya bölgesine, Kuzey Afrika’ya,
Ortadou, Uzakdou gibi bölgelere girebilecek
yetkinlikte ‘küresel itahl’ KOB’lere ihtiyac
olduunu söyledi.
Zirvenin bu vurgusu gazetemize kapak konusu
oldu.
…..
Biz ‘küresel itahl KOB’ler ararken, dost ve
karde ülke Libya’ya yönelik balatlan saldrlar
ile küresel itah her zaman yerinde olan ülkeleri
gördük. Koalisyon güçleri (itah grubu) ABD,
Fransa, talya, ngiltere, Kanada Kaddafi’nin
sunduu ‘itah urubu’ ile daldlar…
Bunlar hem eski hem yeni sömürgeciler.
ddialar ve itahlar her daim yüksek.
-Bu ülkede diktatör var!

“OSB’lere haksz
eletiriler doru deil”
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) tarafndan
Antalya’da düzenlenen II. OSB Çevre Zirvesi’nin açlnda
konuan Bakan Ergün, “Düne kadar OSTM’i vedik’i örnek
gösterip de böyle elim bir kazann sonrasnda haksz eletiriler
yöneltmek de doru deil” dedi.

Z

irvenin açlnda konuan
Bakan Ergün, 3 ubat 2011
tarihinde OSTM ve vedik
sanayi bölgelerinde meydana gelen patlamalara da deindi.  güvenlii için yaplacak yatrmlarn
rekabet gücünü azaltmayacan
vurgulayan Ergün, “ güvenlii
hatasndan kaynaklanan bir kaza
sonucu tüm rekabet gücümüzü ve
insanlarmz kaybediyoruz. Deer mi?” sorusunu yöneltti.
Bu kazalarda ihmal olup olmadnn teknik çalmalar neticesinde
ortaya çkacan kaydeden Ergün,
öyle devam etti: “Biz OSB’lerde
her i kuralna uygun yaplsn istiyoruz. Kanunda ruhsata aykr
iler yapmsa yakndan takibi
ve denetlenmesi gerekmektedir.
OSB’lerde bu dönemden sonra
çevreye duyarl çalmalar yapalm. Çevre i güvenlii açsndan
da salk koullarna uygun olma-

-Buraya demokrasi getireceiz! Özgürlük
getireceiz!

Anlayacanz mehur koalisyon güçleri için
demokrasi bahane.
…
Dediimiz gibi emperyalistlerin itah her zaman
yerindedir; dolays ile bölgesel ya da lokal
savalarn da sonu gelmiyor.
Bar, demokrasi, insan haklar, özgürlükler
söylemde kalyor.
Yani mantk deimiyor ki tavr deisin.
Birileri, “Ta devri talar bittii için bitmemitir,
mantklar deitii için bitmitir” demi.
Demek ki mantklar ayn. Ama hatrlamak ve
hatrlatmak lazm:
Yüksek ate gücünüz, son teknoloji uçaklarnz,
tanklarnz, toplarnz olabilir. Ancak hakllkla,
inançla ve irade ile verilen mücadelenin sahipleri
geç de olsa mutlaka galip gelir. 1982’deki srailLübnan savan anlatan bir film izledim. Filmde
srail askerlerinin kulland tankn içinde u sözler
yazyordu:
“Aslnda çelikten yaratlm olan insanoludur.
Tank ise sadece bir demir yndr”
…
Sava uçaklarnzn ekranlara yansyan görkemli
Take off’lar…
Dehet yaratan sortileri sizi de bizi de
yanltmasn!..

s açsndan da salam bir denetim
mekanizmasnn
oluturulmas
lazm.  kazalar zaman zaman
olabilir ama bunlar kamuoyunda tartrken mecrasndan saptrarak tartmann da bir faydas
yok. Düne kadar gururla OSTM’i
vedik’i örnek gösterip de böyle
elim bir kazann sonrasnda hak-

sz eletiriler yöneltmek de doru
deil. Teknik ekipler çalsn. Kusur ortaya çksn. Kusurun karl da kusurlu olana verilecektir.
Yanl yaplmsa, yanln üstüne
muhakkak gidilmesi lazm. Ama
teknik rapor açklanmadan, yanl
bilgilerle olaya yaklamak kimseye fayda vermez.”

Enerji kaynaklarnn
boa gitmesine tepki

Sonunda ne görüyor o ülke halk; ölümler,
kayplar, kymlar ve vahet!

Petrol (ya da baka kazanmlar) ahane!
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Enerji Verimlilii Dernei (ENVER) Bakan Erkan Gürkan,
Türkiye’nin enerjide da bamllktan kurtulmas için rüzgar
ve su kaynaklarn iyi deerlendirmesi gerektiini söyledi.

F

inike Giriimci adamlar
Dernei (FGAD)’n organize ettii küçük ve orta ölçekli KOB’lere yönelik bilgilendirme konferansna ENVER Bakan Erkan Gürkan ile KOSGEB
Bakan Yardmcs Dr. Metin atr
konumac olarak katld. Akdeniz
Üniversitesi Finike Meslek Yüksek Okulu (MYO) konferans salonunda yaplan programa 150’den
fazla küçük ve orta ölçekli iletme
sahibi katld. Enerji Verimlilii
Dernei (ENVER) Bakan Erkan
Gürkan da konferans salonunu
dolduran iletmecilere, yeil ekonomi hakknda bilgi aktard.
Gürkan, Türkiye’nin enerjide
da bamllktan kurtulmas için
rüzgar ve su kaynaklarn iyi deerlendirmesi gerektiini söyledi.
Türkiye’nin sularnn bouna denizlere aktn ifade eden Gürkan,
bunun en bariz örneklerinden biri-

nin portakalyla ünlü Antalya’nn
Finike ilçesinde gördüünü belirtti. Akan sularn üzerinde bir
tane de olsa türbin görmediini
belirten Gürkan, “Türkiye, enerji
kaynaklarnn büyük bir ksmn
ithal ediyor. Güne, su ve rüzgâr
iyi deerlendirmeliyiz.” dedi.
Dünyann her yerinde yeil ekonominin hzla insan hayatna girdiini anmsatan Gürkan, “Burada
yeil ekonomiden kastmz çevreci ekonomi. Yani havay daha
az kirleten, insanlarn cebinden
daha az para harcatan ekonomi.
Güne enerjisinden yararlanma,
akarsulardan faydalanma ve esen
rüzgârlar iyi deerlendirme gibi.
Mesela geçenlerde Babakanmz
Recep Tayyip Erdoan ilk elektrikli aracn sipariini verdi. te
dünya buraya doru gidiyor.” eklinde konutu. “Türkiye’de evlerin
yüzde 95’i yaltmsz. Sanki soka stmak için habire klimalar ça-

lyor. Niye, çünkü evin duvarlar
yaltmsz olduu için içerideki
snn yüzde 50’sini sokaa veriyor.” diyen Gürkan, 2017 ylma
kadar Türkiye’de tüm binalarn
yaltml hale geleceini söyledi.

Erkan GÜRKAN
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yeri güvenlii için sigorta art
Sigorta irketlerinin sunduu kobilere özel
sigorta poliçeleri yangndan greve kadar bir i
yerini ve çalanlarnn bütün risklerini teminat
altna alyor.
sunuyor Riski tanmlamak, riski ölçmek,
riski mümkün olduunca elemine etmek ve
riski devretmek aamalarndan oluan bir
yönetim süreci özellikle küçük ve orta boy
ölçekli iletmeler (KOB) için çok önemli.
Poliçeler ayn zamanda doru risklere
doru teminat doru maliyetlerle almay
da salyor.
Örnein iletmeye konulacak bir
sprinkler sistemi veya bölümler arasna
yaplacak bir yangn duvar yangn riskini
çok azaltyor ve böylece sigorta maliyeti
büyük ölçüde düüyor. Bazen bir çim biçme
makinesi bile bir petrol tesisinde veya
büyük alana yaylm bir iletmede riski
büyük ölçüde azaltabiliyor.

A

nkara OSTM’ de yaanan
patlamalar sonuncunda meydana
gelen maddi zarar ve hayatn
kaybeden 20 kii bir kez daha sigortann
Önemini gündeme getirdi. Sigorta irketleri
OSTM’ de bulunan bu tip iletmelerin
bütün risklerini teminat altna alan poliçeler

Risk yönetimi ile önce o isletmenin maruz
kalaca riskler tanmlanyor, belirleniyor;
daha sonra baz teknik metotlarla bu
risklerin boyutlar ölçümleniyor, yani
verebilecekleri maddi manevi zararlarn
boyutu parasal olarak belirleniyor. Bu
aamada baz önlemlerle azaltlabilecek
veya ortadan kaldrlacak riskler için
gerekli çalmalar yaplyor ve son aamada

yok edilmeyen risklerin sigorta irketine
devredilmesi salanarak iletmenin riskleri
ortadan kaldrlm oluyor. Ancak en önemli
ilev risklerin ortadan kaldrlmas ve
iletmenin riske maruz kalmamasdr. Risk
olutuktan sonra maddi olarak yerine konsa
dahi felaketlerin yaratt manevi kayplar
çok büyük oluyor.
Son yllarda KOB poliçelerindeki arta
paralel olarak, KOB paket poliçelerine
verilen önemde de art oldu ve ürünler
teminat baznda zenginlemeye balad.
Akaryakt servis istasyonlar, eczaneler,
turistik tesisler ve hatta marketler gibi
çeitli alanlarda faaliyet gösteren küçük ve
orta boy ölçekli isletmelerin ihtiyaçlarna
yönelik özel paket poliçeler sunuluyor.
Paket poliçelerde KOB’lerin ihtiyaç
duyduklar ve her an yararlanabilecekleri
asistans hizmetleri de yer alyor. Tbb
danmanlk, acil salk, acil kara ambulans
ve acil hekim hizmetler de veriliyor.

Eksik teminata dikkat!
Poliçede yazl sigorta bedelinin,
sigortaya konu olan maln gerçek ve makul
deerinin altnda olmas durumuna eksik
sigorta deniyor. Eksik sigorta halinde
sigortal, sigortann, uranlan maddi
kayplarn tam anlamyla giderilmesi
prensibinden yeterince yararlanamyor.
Örnein bir konut poliçesi yaplrken
eyalarn toplam deeri 100.000 TL ise,
sigortal bu rakam herhangi bir sebeple
50.000 TL olarak beyan eder ve poliçede
bu rakam yer alrsa, eyalarnn yars
sigortalanm, yars sigortalanmam
oluyor. OSTlM’de de patlama yaanan
irketlerin birisinde eksik kloz oku
yaand. irket kredi ald banka ubesinin
yapt sigortann eksik klozlar nedeniyle
milyonlarcaTL’lik zararla kar karya kald.
Eksik sigortada dikkat edilmesi gereken bir
nokta da poliçe yapm aamasdr. Poliçe
yapm aamasnda sigortalnn yeterince
bilgilendirilmesi gerekiyor. OSTM’ de
yaanan olayda da bankann eksik sigorta
bilgilendirmesi nedeniyle poliçede eksik
teminatlarn yer ald belirtildi.

KOB paket
poliçeleri neleri
kapsyor?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yangn, yldrm, inlak
Dahili su
Frtna
Kara tatlar çarpmas
Hava tatlar çarpmas
Yer kaymas
Duman
 durmas
Alternatif iyeri deiiklii
masraar
Kira kayb
Enkaz kaldrma masraar
Grev, lokavt, kargaalk, halk
hareketleri
Kötü niyetli hareketler
Terör
Hrszlk
Bina sabit tesisat hrszlk
Geçici adres nakil
Hukuksal koruma

stee bal teminatlar
• Sel, su baskn
• Kar arl
• Deniz tatlar çarpmas
• Deprem ve yanarda püskürmesi
• Nakit para ve kymetli evrak
hrszl
• Tanan para
• Makine krlmas
• Elektronik cihaz
• veren sorumluluk
• Emniyeti suiistimal
• Cam ve reklam panosu krlmas
• Ürün sorumluluk (belirli faaliyet
konular için)
• Ferdi kaza (Tedavi masraar Gündelik tazminat)
• Yangn Mali Sorumluluu (Kiracnn
mal sahibine kar sorumluluu-Mal
sahibinin kiracya kar sorumluluuKomuluk mali sorumluluu)

CHP’li gençler Ostim’deydi

A

nkara l Gençlik Kollar Ekonomi
Komisyonu, geçtiimiz ay Ostim
ve vedik Organize Sanayi Bölgelerinde meydana gelen patlamalarla ilgili
geçmi olsun ziyaretinde bulundu. Ekonomi Komisyonu Bakan ve beraberindeki heyet, Ostim OSB yönetim binasnda
Ostim Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Bakan Orhan Aydn ve Ostim
Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Adem
Arc’yla bir araya geldi. Görümede patlamalar ve patlama sonrasnda yaplan
çalmalar, OSTM’de faaliyet gösteren
rmalarn içi sal ve i güvenlii konusuna verdikleri önem, patlama sonrasnda medyann patlamalara yaklam tarz
ve yaanan patlamalara dier kurum ve
kurulularn bak açs hakknda görü
alveriinde bulunuldu. Ziyaret bitiminde

Orhan Aydn ve Adem Arc Ekonomi Komisyonu heyeti araclyla CHP Ankara l
Gençlik Kollar’nn duyarllndan dolay
mutlu olduklarn ifade ettiler.
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KOB’lere ‘küresel itah’ önerisi

T

OSYÖV, TOBB, KOSGEB’in
ibirlii ve TO’nun ev sahipliinde
ve  Bankas ana sponsorluunda
gerçekletirilen “VII. KOB Zirvesi”,
stanbul’da yapld.

TOSYÖV Bakan Sönmez, deiim
Türkiye’ye Avrasya, Çin, Hindistan,
Ortadou, Afrika ve Güney Amerika
pazarlarnda büyük frsatlar sunduunu
belirterek, “Türkiye ekonomisinin, bütün
bu yeni pazarlara ulaabilecek KOB
temelli yüksek bir tedarikçi kapasitesi
bulunuyor. Açlan frsat kapsndan Türkiye
ancak, yüksek teknolojiyle üretimin
yapan, yenilikçilik ve rekabetçilik tutkusu
atelenmi, küresel itahl KOB’leriyle

girdii zaman bölgesel güç olma stratejisini
gerçekletirmi olur” dedi.
“KOB’ler için Rekabetçi Stratejiler
ve Uluslararas birlii mkanlar”
temal Zirve, TOSYÖV Bakan Yalçn
Sönmez, TOBB Bakan Yardmcs ve TO
Bakan Dr. Murat Yalçnta, SO Bakan
Yardmcs Nuri Tuna, KOSGEB Bakan
Mustafa Kaplan’n açl konumalaryla
balad.
TOSYÖV Bakan Yalçn Sönmez,
“Kendini Deitiren KOB’lerle Türkiye
Deiiyor”
konulu
konumasnda;
KOB’lerin son on ylda, ekonominin
çeperinden merkezine doru baarl bir

‘Biricik nsan’ insan
kaynaklar kongresi
Türkiye Kalite Dernei (KalDer) Ankara ubesi tarafndan
düzenlenen ‘Biricik nsan’ nsan Kaynaklar Kongresi ODTÜ
Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi

K

ongre’nin açl oturumu, kurucusu olduu Young Guru Akademi Vakf’yla Türk liderlerin
yetimesi için çaba harcayan, çok uluslu ve uluslararas rmalarn üst düzey
yöneticilerine danmanlk veren Sinan
Yaman’n konumas ile balad. Kongre
Sinan Yaman’n açl oturumunun ardndan 3 farkl oturumla devam etti.
Çeitli kurumlar kongre kapsamnda
kurulan stand alannda yer alarak müterileri ile buluma imkân yakaladlar.

Kariyer.net, Secret CV,
Yenibiri.com gibi internet tabanl i ve eleman bulma sitelerine
ek olarak Bilge Adam,
MESS Eitim Vakf ve Metalog Eitim
Araçlar gibi eitim
rmalaryla
birlikte
OSTM stihdam Osi
de stand alannda ilgililerle bulutu. Stand
ziyarete gelen katlmclara OSTM OSB
hizmetleri ve stihdam Ofisi çalmalar
hakknda bilgi verildi. OSTM stihdam
Ofisi’nin yakndan tannmas, bilinirliliinin arttrlmas için faydal çalmalarn yapld kongrede, 21 ve 23 ubat
tarihlerinde çaltaylarla K konusunda
çeitli yöntemler ve uygulama örnekleri
aktarlrken, 22 ubat’ta Kongre kapsamnda konumaclar bilgi ve deneyimlerini paylama imkân buldular.

yürüyü gerçekletirdiklerini, TOSYÖV’ün
bu uzun yürüyüün hem tan, hem orta
olduunu söyledi. Sönmez, Türkiye’nin
geri dönüü olmayan bir deiim sürecine
girdiini belirterek bu deiimi, kendini de
deitiren KOB’lerin tayacaklarn ifade
etti.Türkiye’de KOB’lerin gündemini
artk; “Giriimcilik, Ar-Ge, novasyon,
Küresel Rekabetçilik, Avrupa KOB’leriyle
Yarmak, Ortadou, Avrasya, Asya, Afrika
Hatta Güney Amerika Pazarlarna Girmek
ve Tutunmak” gibi konularn belirlediini
anlatan Yalçn Sönmez, KOB’leri
dünya ekonomisindeki deiimin bir
parças yapmay amaçladklarn, 7.
KOB Zirvesi’nin KOB’ler için stratejik
özellikte bir yol haritas oluturacan,
bunu da kamuoyuna bir sonuç bildirgesiyle
açklayacaklarn dile getirdi.Sönmez,
KOB’ler ve deiim konusunda u
noktalarn
altn
çizdi:“Güçlü
bir
eilim olarak, dünya üretimi Asya’ya
kaymaktadr. Çin ve Hindistan gibi dev
ithalatç yeni ekonomiler olumaktadr.
Gelimekte olan ülkelerde küçük ve orta
ölçek temelinde yeni bir dinamizm ortaya
çkmaktadr. Bu büyük deiim Türkiye’yi
de kuatmaktadr. Acil görevimiz, dayankl
bir ekonomik ve sosyal yap yaratmaktr.
Türkiye’nin klasik pazarlara aidiyeti
sürmektedir. Krizden sonra dünyada
en hzl toparlanan bir kaç ülkeden biri
olduk ama hepimiz, bunun sürdürülebilir
olmadnn farkndayz. Hala “cari açk”
konumaktayz. Scak para azaldkça
souk, çoaldkça scak terler döküyoruz.
Deiim bize Avrasya, Çin, Hindistan,
Ortadou, Afrika ve Güney Amerika
pazarlarnda büyük frsatlar sunuyor.
Çünkü Türkiye ekonomisinin, bütün bu
yeni pazarlara ulaabilecek KOB temelli
yüksek bir tedarikçi kapasitesi bulunuyor.
KOB’lere odaklanm bir politika
ile Türkiye bu yeni frsat kapsndan
girmelidir.”

Abdullah Çörtü
OSTM Modeli’ni
anlatt

Z

irvenin ikinci günü ‘uluslararas

frsatlar’ temal panelde
Ostim adna sunum yapan

D Projeler Koordinatörü Abdullah
Çörtü, KOB’ler için ‘frsatlar’ ve
‘tehditler’ analizi yapt. Çörtü, makro
ekonomik istikrar, Avrupa Birlii
tam üyelik süreci ve komu ülkelerin
artan takdirini KOB’ler için bir
frsat olarak gördüünü vurgulad.
Çörtü yüksek maliyetler, i mevzuat,
sertikaysan, ihracatn nansman,
uluslar aras rekabet ve Çin’i de tehdit
alglamas içinde deerlendirdi.
Çörtü, Marmara Grubu Vakf
Bakan Dr. Akkan Suver’in oturum
bakanln yapt konferansta
ayrca Ostim’in kurumsal yaps,
küme projeleri ve ‘Ostim Modeli’
çerçevesinde yürütülen ikili
ibirliklerini tantarak, Ostim’in
Kazakistan, Irak, Suudi Arabistan,
Yemen, Msr, Sudan, Nijerya ve
Irak gibi ülkelerle yaplan ibirlii
projelerini anlatt.
Çörtü sunumunu, “dealler yldzlara
benzer. Onlara ulaamazsnz, ama size
yol gösterirler” sözüyle tamamlad.

Kaplan: “KOB politikalar, KOB
zirveleri’nden ilham alyor”
KOSGEB Bakan Mustafa Kaplan
ise Ankara’da KOB politikalarnn,
yaplan KOB Zirveleri’nden alnan
ilhamla olutuunu söyleyerek balad
konumasnda;
dünya
ekonomisinde
KOB’lerin öneminin arttna dikkat çekti
ve öyle konutu: “Destek kurumu olarak
temel stratejimiz KOB’lerin rekabet
gücünü artrmaya odaklanmtr. Türkiye’de
KOB’lerin gelimesine duyarl iklim
yaratmak istiyoruz. KOB’lerin teknolojik
düzeyini yükseltmek amacndayz. Hedef
kitlemiz, 3 milyon, veri tabanmz 400 bin
KOB’dir. Proje bazl ve AB sistemine
uygun desteklerimiz Ar-Ge, inovasyon ve
ticariletirme konusunda 1 milyon TL’ye
ulamaktadr. KOB’lerin çok yönlü, sorun
çözmeye odakl tüzel kiilik olarak deil,
niyet olarak birletikleri projelere 750 bin TL
destek salyoruz. Kaplan, KOSGEB’in ksa
vadede yeni destekler ve mevcut desteklerde
revizyon çalmas yaparak giriimcilie ve
KOB’lere güç kazandrmay sürdüreceini
aktard.

Parti temsilcileri KOB’lere
baklarn anlatt
Zirve’nin 2. Gününde siyasi parti
temsilcileri mevcut KOB politikalar
ve partilerinin KOB politikalar üzerine
görülerini dile getirdiler. “Siyasi Partilerin
Rekabet

Gücünü

Arttracak

KOB

Politikalar”oturumunu eski Sanayi ve
Tiaret Bakanlarndan Ali Cokun yönetti.
Oturumda AKP Genel Bakan Yardmcs
Bülent Gedikli, CHP zmir Milletvekili
Mehmet Ali Susam, MHP zmir Milletveki
Kenan Tanrkulu ile DP Genel Bakan
Yardmcs Agah Oktay Güner birer
konuma yaparak, katlmclarn sorularn
yantladlar.
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“Vergi incelemesinde keyyete son veriliyor”
ATO Bakan Aygün, inceleme raporlarnn ilgili kurul
tarafndan en geç 60 gün içinde deerlendirileceini
belirterek, “Yaplan düzenlemeler vergi incelemesine çeki
düzen verecek” dedi.

A

nkara Ticaret Odas (ATO) Bakan Sinan Aygün, 1 Ocak’ta
yürürlüe giren dört yönetmelikle, vergi inceleme ve denetimlerine yeni
standartlar getirildiine dikkat çekti. Maliye Bakanl’nca yaplan yeni düzenlemelerin uzun süren vergi incelemelerine
çeki düzen getireceini belirten Aygün,
“Vergi incelemesinde keyyet ortadan
kalkacak. Bu düzenlemelerle çada
vergi sistemine yönelik büyük bir adm
atlmtr. Siyasilerin elinden vergi sopas alnyor. Siyasiler artk bizi istedii
gibi dövemeyecek” ifadelerini kulland.
Aygün, yeni düzenlemeler hakknda mükelleeri bilgilendirmek amacyla yazl
bir açklama yapt. Yaplan en önemli
düzenlemelerden birinin inceleme sürelerine snrlama getirilmesi olduunu
vurgulayan Aygün, mükelleerin tüm ilemlerinin incelendii “tam inceleme”nin
en fazla 1 yl, baz ilemlerinin incelendii “snrl inceleme”nin ise en fazla
6 ay içinde tamamlanacan söyledi.

Aygün, “Süre snrlamas sayesinde, incelemelerin yllarca sürmesinin önüne
geçiliyor” dedi. Aygün’ün verdii bilgiye göre, bu süreler içinde incelemenin
bitirilememesi halinde, gerekçeli bir yaz
ile ek süre talebinde bulunulabilecek
ancak ek süre 6 ay geçemeyecek. Ek
süre içinde de incelemeyi bitiremeyen
inceleme eleman hakknda disiplin hükümleri uygulanacak. Yeni düzenlemeler uyarnca vergi inceleme görevi yaz
ile verilecek. Vergi incelemesine yetkili
olanlar, görevin verilmesinden itibaren
en geç 10 gün içinde ie balayacak. 30
gün içinde de inceleme balatacak. Bu
süre içinde incelemeye balanamamasn
hakl klan bir mazeretin varl halinde
en fazla 15 günlük ek süre tannacak.
Defterler mükelleften yazl olarak
istenecek. nceleme srasnda defter ve
belgeler mükelleften yazl olarak istenecek ve tutanakla teslim alnacak. Maliye
Bakanl’nn elektronik ortamda tutulmasna izin verdii defter ve belgeler,

elektronik olarak da ibraz edilebilecek.
Vergi incelemesi, mükellen iyerinde
yaplacak. Ancak iyerinin müsait olmamas, iin terk edilmesi, ölüm gibi
zorunlu nedenlerle veya mükellef ve
vergi sorumlular isterlerse inceleme dairede de gerçekletirilebilecek. ncelemenin dairede yaplmas halinde istenilen defter ve belgeleri mazeretsiz olarak

zamannda teslim etmeyenler, bunlar
ibraz etmemi saylacak. Hakl bir mazeret gösterenlere ise ek süre verilecek.
Resmi çalma saatleri dnda inceleme
yaplamayacak ancak tutanak düzenlenmesi ve inceleme ile ilgili emniyet tedbirlerinin alnmas gereken hallerde, bu
ilemler resmi çalma saatleri dnda
da yaplabilecek.

Sanayiciye “ucuz elektrik” ASO’dan dizi yapmclarna çar
Bakan Mehmet imek elektrik konusunda yaanan
skntnn giderilmesi için çaltklarn söyledi.

M

aliye Bakan Mehmet imek,
istihdam üretmenin yolunun
devletin daha fazla fabrika yapmasndan deil, fabrika yapacaklarn önünü açmasndan geçtiini söyledi.
Bakan imek yapt konumada,
Türkiye’nin en büyük skntlarndan birinin
ara eleman ihtiyac olduunu belirterek, bir
yandan 3 milyon isiz bulunduunu, dier
taraftan da ara eleman bulmakta sknt çeken sanayiciler olduunu ifade etti. Konunun çözümü için ksa vadede aktif i gücü
politikalar çerçevesinde meslei olmayan
isiz gençlere yönelik kurslar açlmasna

katk sunduklarn, geçen yl 187 bin kiinin bu kurslardan yararlandn anmsatan imek, sanayicilere de bu gençleri
istihdam etmeleri için bir takm kolaylklar
getirdiklerini anlatt. Türkiye’nin rekabet
gücünü arttrmak için enerjide da bamlln azaltlmas gerektiini vurgulayan
imek, unlar söyledi: “Türkiye’nin rekabet gücünü arttrmalyz. Türkiye’nin
enerjide da bamlln azaltmak için
ülkenin tüm kaynaklarn harekete geçiriyoruz. Petrol kuyumuz yok denecek kadar
az, doalgazn yüzde 99’unu ithal ediyoruz. Bu memleketin güneini, suyunu,
rüzgarn, jeotermal kaynaklarn enerjiye
dönütürmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Nükleer enerji konusunda da youn
çaba var. Bunlarn hepsi orta ve uzun vadeli
admlar ama bunlarn bir ksm hayata geçmi durumda.”

Sanayiciye ucuz elektrik
Sanayi tesislerine daha uygun yatla enerji verilmesi gerektiine iaret eden imek,
“Türkiye’nin, oradan buradan borçlanarak
bir eyleri sübvanse verme dönemi geride
kald. Ama u yaplabilir, elektriin deiik kullanclar var. Sanayiciye biraz daha
düük tarifeyle, ötekilere biraz daha yüksek
tarifeyle bu denge salanabilir. Bu konuda
da önümüzdeki dönemde belki de bir çalma yapmamz gerekebilir. Çünkü istihdam
üretmenin yolu, devletin daha fazla fabrika
yapmas deil, fabrika yapacaklarn önünü
açmaktan geçiyor” dedi.

ASO Bakan Nurettin Özdebir, dizilerdeki oyuncularn,
özellikle meslek sahibi nitelikli ara eleman olarak
çalmasna dikkat edilmesini istedi.

A

nkara Sanayi Odas (ASO) Bakan Nurettin Özdebir, balattklar mesleki eitim kurslarna yönelik bilgi vererek, i imkan saladklar
staj ve eitim projesine ilgi görmemekten
yaknd. Özdebir, ‘3 ay okula, 3 ay kursa
gidecekler. 6 ayda, günde 15 TL yevmiye
alacaklar. Yemek ve servis gibi avantajlar da var. 6 ay sonra i garantisi var. 1835 ya aras meslek sahibi olmak isteyen
herkese açk’ dedi. Özdebir, rmalarn bu
proje kapsamnda bin tane stajyer talep ettiini ancak sade 360 kiinin kayt yaptrdn belirterek, ‘Kayt yaptranlardan da
sadece 100 kii geliyor. Bunlarn sadece
83 tanesi kursa balad. Kaç tanesi devam
edecek merak ediyorum’ dedi.

Rol modeller hep masa ba
Özdebir, bu projeye gençlerin ilgi göstermemesinin sosyolojik olarak incelenmesi
gereken bir olay olduunu kaydederek,
‘Çok izlenen dizilere bakyorum. Rol
modeller hep masa ba i yapyor. Oste
çalan k giyimli insanlar. Bizim ileri
beenmiyorlar. ‘çisin sen içi kal’ hor
görmesi var. Güvenlikçi arannca kouyor
hepsi, orada dikiliyor bir ey yapmyor ama
o houna gidiyor’ dedi.
Dizi yapmclar ile görüülecek
Sanayinin ara eleman ihtiyacnn artmas
üzerine ASO, fabrikada içi olmay özendirmek için kollar svad. ASO Bakan
Nurettin Özdebir, dizilerdeki rol modellerin
fabrikada
çalmas için dizi
yapmclaryla bir
araya
gelmeye
hazrlanyor. Konuya yönelik temas çalmalarn
Balatan Özdebir,
dizilerdeki barol
ya da yardmc
rollerde, içi, CNC
operatörü ya da
tornac olmasn
talep edecek.
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KOB borçlar yeniden yaplandrlyor
KOSGEB Bakan Mustafa Kaplan, “Torba Yasa” olarak bilinen kanun kapsamnda, KOSGEB destek veya
kredilerinin geri ödemelerini ihlal etmi iletmelere bir imkan salandn belirtti.
bulunan taahhütlü kredi faiz destekleri ,
- Haklarnda hukuki ilem balatlan
geri ödemeli destekler ve uygunsuzluu
tespit edilen geri ödemesiz destekler.”
Kaplan, sadece destek bedelinin aslnn talep edilip faizin talep edilmedii destekleri ise öyle sralad:
“- Hakknda kesinlemi yarg karar bulunmayan taahhütlü kredi faiz destekleri,
-Haklarnda hukuki ilem balatlmam
geri ödemeli destekler ve uygunsuzluu
tespit edilen geri ödemesiz desteklerdir.”

18 Eit taksitte ödenebilecek

K

OSGEB Bakan Mustafa Kaplan yapt yazl açklamada,
Torba Yasa kapsamnda, 31 Aralk 2010 tarihinden önce KOSGEB’ten
destek kullanm ve uygunsuzluu 25
ubat 2011 tarihinden önce tespit edilmi veya geri ödemelerini ihlal etmi iletmelerden 30 Nisan 2011 tarihine kadar

KOSGEB Hizmet Merkezleri’ne dilekçe ile bavuruda bulunan iletmelerin bu
kanun kapsamnda deerlendirileceini bildirdi. Kaplan, kanun kapsamnda
destek tutarlarnn asl ile gecikme faizi
yerine TEFE/ÜFE orannda faiz istenecek destekler hakknda u bilgileri verdi:
“- Hakknda kesinlemi yarg karar

“Evlerde bombayla yayoruz”

T

yönelik denetimlerin artrlmas gerektiini belirten Palandöken, “Vatandan daha
ucuza tüp kullanabilmesi için ÖTV’nin
düürülmesi gerekirken artyor. Bunu kullanan kesim bellidir. 2006 ylnda 1 milyon 491 bin ton olan tüplü LPG’nin sat,
2010 ylnda yüzde 33 azalarak 1 milyon
tonun altna dümütür. Bilhassa doalgaz olmayan taradaki evlerde kullanlan
tüp gaz yatnn pahal olmas, insanlar
farkl araylara yöneltiyor. Vatandan bu
zaafndan faydalanan standart d çalan,
kaçak dolum yapan iletmeler tespit edilerek ar cezalar uygulanmal, sert önlemler
alnmaldr. Yoksa tüketicinin can güvenlii ortadan kalkacaktr” ifadelerini kulland.
Vatandalar bu tür dolumlardan
uzak durmalar konusunda uyaran
Palandöken, “Belki ucuz ama böyle
tehlikeli ekilde dolum
yaptrdnzda hatanzn bedelini
hayatnzla
ödeyeceksiniz. Tüm vatandalarmz bu konuda
duyarl olmal
ve yetkilileri
uyarmaldr”
TESK Bakan -Bendevi PALANDÖKEN
dedi.

ürkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Bakan Bendevi Palandöken, tüp
gaz yatnn 60 TL snrna dayanmasna dikkat çekerek, “Toplamda 18 TL’ye
raneriden çkan 12 kilogramlk bir tüpün mutfaa girii 55-60 TL’yi buluyor.
Ucuz olmas için kaçak iletmelerden
tüp dolumu yaptran vatandalarmz evlerinde adeta bombayla yayor” dedi.
TESK Bakan Palandöken yapt yazl
açklamada, dar gelirli ailelerin evlerde kulland tüp gazn ÖTV’sine 2010 ylnda
yaplan yüzde 16’lk zam sonrasnda yatnn 60 TL snrna dayanmasna dikkat çekerek, “Ucuz olmas için kaçak iletmelerden tüp dolumu yaptran vatandalarmz
evlerinde adeta bombayla yayor” dedi.
Denetimden uzak dolum yapan iletmelere

Kaplan, ödemelerin taksitler halinde
yaplmas durumunda ilk taksitin Mays
2011 tarihi itibari ile ödenmek üzere ikier aylk dönemler halinde azami 18 eit
taksitte ödeneceini bildirdi. Taksitlerin
6, 9, 12 veya 18 eit taksitte ödenmesi
durumunda belirlenen borç tutarnn 6
eit taksit için 1,05; 9 eit taksit için 1,07;
12 eit taksit için 1,10; 18 eit taksit için
1,15 katsays ile çarplacan bildirdi.
Bulunan tutar taksit saysna bölünmek
suretiyle ikier aylk dönemler halinde
ödenecek taksit tutar hesaplanacan
kaydetti.

Uygun ödeme plan verilecek
Kanun hükümlerinden yararlanmak
üzere bavuruda bulunan iletmelere tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme
plan verileceini dile getiren Kaplan, tercih edilen süreden daha ksa sürede ödeme
yaplmas halinde ödenecek tutarn ilgili
katsayya göre düzeltileceini vurgulad.
Kaplan, ödenmesi gereken taksitlerden;
bir takvim ylnda iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik
ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarnn son taksiti
izleyen ayn sonuna kadar, gecikilen her
ay ve kesri için 6183 sayl Kanunun 51
inci maddesine göre belirlenen gecikme
zamm orannda hesaplanacak geç ödeme zamm ile birlikte ödenmesi artyla
bu Kanun hükümlerinden yararlanlabileceini aktard. Kaplan, “Söz konusu
Kanun, KOB’lerin KOSGEB’e olan
borçlarnn yeniden yaplandrmas için
çok çok önemli frsatlar sunmaktadr.
Bu nedenle KOSGEB’e borçlu olan
esnaf-sanatkarlarla KOB’leri, en geç
30 Nisan 2011 tarihine kadar KOSGEB
Hizmet Merkezlerine bavuruda bulunmaya davet ediyorum” dedi.
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DÜNYA
Gazetesi Ostim’in fotorafn çekti!
Dünya Gazetesi ile
Ostim Organize Sanayi
Bölgesi arasnda
“Ostim projeleri ve OSB
yönetiminin üretim
felsefesi” temal toplant
düzenlendi.

O

stim Yönetim Kurulu salonunda
gerçekleen toplantya Dünya Gazetesi Duayen Yazar Dr. Rütü
Bozkurt, Genel Yayn Yönetmeni Hakan
Gülda, Ankara Temsilcisi Ferit Parlak,
Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe
ile muhabirler Meltem Gündüz ve Özüm
Örs katlrken, bulumada Ostim’in yaplanmas ve kurumlar, kümelenme çalmalar, Ostim’in üretime ve bölgesel kalknmaya yönelik felse kaynaklar üzerine
sunum ve konumalar gerçekletirildi.
Ostim Yönetim Kurulu Bakan Orhan
Aydn istiare öncesi yapt giri konumasnda “Dünya Gazetesi ile Ostim arasnda uzun bir ibirlii ve çözüm ortakl geçmiimiz var. Dünya Gazetesi’nin
ekonomiye, üretime ve sanayiye yönelik
bak açs bizimki ile örtüüyor. Kendilerine bu yaklamndan ve her zamanki
desteklerinden dolay teekkür ediyoruz”
diye konutu.
Aydn, kalknmada üretimin yerliletirilmesi balamnda offset uygulamasnn
önemi, kamu alm ve tedarik anlaynn

deimesi gerektii, kamu ve bürokrasinin
üretimin önündeki engelleri kaldrmas
gibi konulara deindi.

bölgeler de alsn istiyoruz. Bunlar Ostim
kalknsn, Ankara kaslnsn, ülkemiz kalknsn diye yapyoruz” dedi.

Aydn, “Bölgesel uçak, rayl tama
araçlar, enerji santralar, rüzgar tribünü,
motor, savunma sanayi ihtiyaçlar gibi
pek çok malzemeyi tasarlayacak, üretecek
ve ihraç edecek potansiyele sahibiz. Ama
ortak hedefte bir araya gelmemiz gerekir.
Bunun için biz Ostim olarak rekabet analizi sonucu sektörel kümeler oluturduk.
Burada üreticiyi, üniversiteyi, kamu tarafn ve dier aktörleri bir araya getiriyoruz.
Yaptmz projeleri modüler olarak baka

Biz at arabasna binmeliyiz,
metroyu hak etmiyoruz
Aydn, ülkemizde yerli üretimin önündeki engelleri çarpc bir örnekle öyle
anlatt: “Derelerimiz akyor, kömürümüz yatyor, rüzgârmz esiyor ve bunlarn hiçbirinin önüne bir ey koyup elektrik üretme ansmz yok. Kömürü yakp
enerjiye çevireceksen, termik santral
için yabanc adama gidip bana santral
kur diyeceksin. Deren akyor, sen ondan

enerji üretmek istiyorsan yine yabancya
müracaat edeceksin. Bu sürdürülebilir
bir uygulama deildir. Dier bir örnek
rayl tama, metro. Bütün ehirlerimize
metro lazm m, lazm. Neden kendimiz
yapamyoruz? Biz hükümete diyoruz
ki ‘Metromuzu kendimiz yapabiliriz’.
Üniversite diyor ki ben bunu tasarlayabilirim, sanayi diyor ki ben bunu üretebilirim, belediye diyor ki bu bana lazm,
hadi gelin bunu kendimiz yapalm kendimiz binelim dediimiz noktada tkanyoruz. Diyorlar ki ihale kanunu var,
sen daha önce bunu yaptn m, bir yerde
çalyor mu senin metron? Çalmyor!
Sen bu engelleri benim önüme çkararak
bizim ülkemizi satn almac yapyorsun.
O zaman bizim metroya binme hakkmz nereden douyor? Neden metroya
biniyoruz da at arabasna binmiyoruz?
Bizim at arabasna binmemiz lazm çünkü biz metroya binmeyi hak etmiyoruz.
Üreten insann var, tasarm yapan insann var, ihtiyacn da var ve sen metroyu
yapp binemiyorsun ve yabanc adama
gel metro yap ben buna bineceim keyif
süreceim diyorsun. Biz böyle bir yere
gelemeyiz.”
Toplant sonras Yazar Rütü Bozkurt’a
1993 ylnda Ostim’de yapt konumadan pasajlarn ilendii bir teekkür
plaketi verildi. Ayn ekilde Ankara
Temsilcisi Ferit Parlak’a da Ostim’deki
iyerlerinde meydana gelen kaza sonras yazd makalenin ilendii teekkür
plaketi verildi. Genel Yayn Yönetmeni
Hakan Gülda’a da ziyaret ansna hediyesi verildikten sonra, birlikte aile fotoraf çekimi ile ziyaret tamamland.
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ORSAD üye firmalar uyard
Ostim ve vedik KOB’lerinin
üye olduklar ORSAD,  Sal ve
Güvenlii konusunda,“çimize, iimize
ve kendimize sahip çkalm” slogan ile
eitim kampanyas balatt.

O

rganize Sanayi Bölgeleri
Sanayici adam ve Yöneticileri
Dernei (ORSAD) bölgede
yaanan iki ac i kazas sonucu i
sal ve güvenlii konusunda çalma
balatyor. Kii ve kurululara yönetim
sistemleri, ilkyardm, i sal ve
güvenlii, kiisel ve kurumsal geliim
konularnda eitim veren CTR rmas
uzmanlar sanayici ve iadamlarna
eitim verecek.
Semineri organize eden ORSAD,
eitim süreci sonras oluturduu
heyetle üye rmalarda denetim yaparak,
eksiklii bulunan rmalar ikaz edecek.
ORSAD Yönetim Kurulu Bakan
Özcan Ülgener balattklar çalma
hakknda bilgi verirken, “Üyelerimizin
çounluunu oluturan vedik ve Ostim
OSB’deki kazalar hepimizi üzdü. Bu

iki kazada i sal ve güvenliine
azami ölçüde dikkat edilmesine karn,
KOB’lerimizde i sal ve güvenlii
bilincinin tam olarak yerletirilmesi
ihtiyacnn olduunu da gördük. Ostim
OSB ile ibirlii yaparak SG konusunda
üyelerimizde ve bölgedeki rmalarda
farkndalk oluturmak istiyoruz” diye
konutu.

“Bu iin akas yok”
Bakan Ülgener, ülkemizin i
kazalarnn youn olarak yaand bir
ülke konumunda olduunu, SGK’nn
istatistiklerine göre 2009 ylnda
64.316 i kazas meydana geldiini,
kazalarda 1.117 kiinin hayatn
kaybettiini, 1.668 kiinin de sakat
kaldn hatrlatarak, unlar söyledi:
“Bu iin akas yok! Geçtiimiz
birkaç hafta içerisinde i kazalarndan
100 civarnda içi hayatn
kaybetmitir.  kazalar neden
olduklar ac ve zdraplarn yan sra
makine, malzeme, ürün kayplarna
da neden olmakta ve verimlilii
düürmektedir. Uluslararas
kurulularca yaplan aratrmalar
i güvenlii ile i gücü verimlilii

Atilla ÇINAR
Makina Mühendisi

acinar@etik.com.tr

G

enç mühendis ve teknik
elemanlara günümüzde teknik
resimlerin ne kadar önemli
olduunu ve özellikle otomotiv,
savunma sanayi, beyaz eya vb. hzl
yürüyen, çok miktarda parça üretilen
ve üretimin dünyann her yerinde
yaplabildii sektörlerde teknik
resimlerin rolünden söz ederken bir
veriyi sürekli dile getiriyorum.
Nereden aldm anmsamadm
ancak hem okuduklarmla, hem
de deneyimlerimle doruya yakn
olduunu bildiim bu veri aadaki
bilgileri içeriyor:
Aratrmalara göre, ortalama
bir otomobil prototipinin ortaya
çkarlmas sürecinde,
- 400 civarnda çounluu mühendis
ve yöneticiden oluan çalan arasnda
egüdüm salanyor,
- 5.000 adet civarnda parça
numaralandrlyor,
- 2.000 adet civarnda özel önemi
olan, bu süreçte tasarlanan parça
yaplyor,
- 125 adet civarnda alt bütün
(subassembly) yaplyor,
- Ürün pazara çkana kadar en az
12.000 teknik problem çözülüyor,
- Ürün pazara çkana kadar çeitli
seviyelerde 1.000.000 civarnda karar
veriliyor.

arasnda karlkl etkileim olduunu,
salkl ve güvenli iyerlerinde
verimliliin arttn ortaya
koymutur.”  Sal ve Güvenlii
konusunda önlem alma borcunun,
önlem almakla snrl olmadn,
önlem almann ayn zamanda
önlemlere uyulup uyulmadn
denetlemeyi de kapsadn belirten
Ülgener, bu konudaki Yargtay
kararn da hatrlatt. lgili Yargtay
karar öyle:
“Her iveren, iyerinde içilerin
saln ve i güvenliini salamak
için gerekli olan yapmak, bu
husustaki artlar salamak ve
araçlar noksansz bulundurmakla
yükümlüdür. Bu yükümlülüün
sadece önlem almakla yetinilebilecei
anlam tamad, alnan önlemlere
uyulup uyulmadn denetleme ve
giderek önlemlere uyulmasn temin
anlamnda bulunduu da kukusuzdur.

Kendi Otomobilimizi Üretebilir
miyiz / Üretmeli miyiz?

Günümüzün teknolojilerini kullanarak olan özlem depreir. “O yllarda
yeni model bir otomobili ortaya
bile yaptmz imdi yapamyor
çkarmann maliyet tablosu bu.
muyuz?” hakl sorgulamas balar.
Bugünün dünyasnda, bu maliyeti
Ancak unutulmamaldr ki, 1960’l
karlayan herhangi bir ülkenin
yllarn Devrim’i her eyden önce bir
heyecann ürünüdür. O süreci baka
kendine ait otomobili olur. O halde
gerekli maliyeti karlayabilirsek bizim türlü açklamak mümkün deildir.
Bugün otomobil üretmek için ise,
de kendimize ait otomobilimiz olur.
heyecana deil kaynaa ihtiyaç vardr.
Ancak günümüzde bir ülkenin,
Çünkü otomobil tasarlayp üretmek
örnein bizim ülkemizin kendine ait
otomobile sahip olma karar ne ölçüde artk çok da yaratclk gerektirmeyen,
stratejik bir karardr? Bir ülkenin kendi olaan bir mühendislik sürecidir.
tasarmnn ürünü olan bir otomobile Bugünün Türkiye’sinde yerli otomobil
üretmek üzerine tartanlar için asl
sahip olmas ona ne tür üstünlükler
salayabilir? ’Bizim de otomobilimiz tartlmas ve yant verilmesi gereken
olmal’, ya da ‘bizim niye otomobilimiz sorular baka olmaldr:
yok’ diyerek ortaya çkmak yerine,
Yukarda sralanan kaynaklar bir
bu kararn ne kadar stratejik bir karar araya getirip yerli otomobilimizi
olup olmadn düünmek gerekiyor. tasarlayp prototipi ortaya çkarsak
bile, seri üretime geçtiimizde gerekli
Kukusuz ’yerli otomobil’ üretimi
olacak olan sac, nitelikli çelik, nitelikli
gündeme geldiinde hemen akla
alüminyum üretim altyapsna sahip
1960’l yllarn Devrim otomobili
miyiz? Bu tür malzemeleri üretecek
gelir ve yarm kalm devrime

Baka bir deyile, iveren iyerinde,
geni anlamda domu ve doabilecek
tüm tehlikeleri önlemek zorundadr.
Bu zorunluluk sonucu olarak i
yerinde iveren tarafndan tam anlam
ile geni bir kontrol mekanizmas
kurulmaldr.”
11 Mart 2011 tarihinde
gerçekletirilen ve ORSAD
üyelerinin katld, “Kobi’lerde
 Sal ve Güvenlii Mevzuat
Gereklilikleri ve Yaptrmlar
Bilgilendirme Semineri”nde
“ Sal Güvenliinin
Salanmasnda verenin
Yükümlülükleri”, “ Sal
Güvenliinin Salanmasnda çilerin
Hak ve Sorumluluklar”, “Mevzuatta
 Kazalar ve Meslek Hastalklarnn
Yeri ve Yükümlülükleri”, “ yerinde
 Sal Güvenlii Organizasyonu,
Kontroller ve Tutulacak Belgeler”
konular ilendi.

fabrikalarmz var mdr, imdiye
kadar bu amaçla kurulmu olan
fabrikalarmz imdi ne durumdadr.
Örnein otomobil, uçak ve savunma
sanayi için nitelikli alüminyum üretme
misyonuyla kurulmu olan Seydiehir
Alüminyum tesisleri bugün ne
durumdadr?
Otomobil üretimi tam bir seri
üretimdir. Bu nedenle de malzemenin
kütle halinde (bulk material)
tanmasn gerektirir. Otomobil üretim
havzas olutuunda bu havzaya
sürekli olarak büyük miktarlarda
sac, alüminyum, çelik vb. malzeme
tanmas gerekecek. Ayrca bu
havzada üretilen otomobillerin
yurtiçine ve dna ucuz ekilde
nakledilmesi de gerekecek. Bu nakliye
kamyonla olamayacana göre, yeterli
demiryolu amz var m? Eer nakliye
giderleri toplam maliyetin önemli bir
kalemi olacaksa, kendi otomobilimizle
fiyat rekabetine girebilecek miyiz?
Sonuç olarak, kendi malzememiz
ve bu malzemeyi hzl, güvenli
ve ekonomik biçimde tayacak
altyapmz yoksa ’bizim’
diyebileceimiz bir otomobil modeli
olsa ne olur, olmasa ne olur?
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M Kümesi’nin 2 projesi onayland
Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüü - Çankaya Üniversitesi ibirlii ile yürütülmekte olan
 ve naat Makineleri Kümesi’nin (M) 2 projesine DTM’den onay geldi.

O

stim Organize Sanayi
Bölge Müdürlüü ve
Çankaya Üniversitesi
ibirlii ile 2007 ylndan beri
yürütülmekte olan  ve naat
Makineleri Kümesi (M) çalmalar kapsamnda oluturulan 2 yeni proje D Ticaret
Müstearl (DTM) tarafndan
onayland.
M Kümesi Proje Koordinatörü Bülent Çil, Ostim Organize
Sanayi Bölgesi Müdürlüü’nün
MKümesikapsamnda2adet
proje ile 31 Aralk 2010 tarihinde, D Ticaret Müstearl’nn
(DTM) kümelere yönelik yeni
balatt 2010/8 numaral teblii kapsamndaki “Uluslararas
Rekabetçiliin Gelitirilme-

sinin Desteklenmesi” programna bavurduunu açklad.
DTM’nin kabul ettii projelerin, “M Kümesi Haf naat
Makineleri ve Yedek Parçalar
Firmalarnn Uluslararas Rekabet Gücünün Artrlmas
Projesi” ve “M Kümesi 
Makineleri ve Yedek Parçalar Firmalarnn Uluslararas
Rekabet Gücünün Artrlmas
Projesi” olduunu söyleyen Çil,
“projeye bavurmu olan M
Kümesi rmalarnn uluslararas rekabet güçlerinin arttrlmas amaçlanmaktadr” dedi.
Söz konusu rmalarn bu proje
özelinde sadece ihracat konusuna odaklanarak ihracatlarn
arttrmalarnn salanacan
söyleyen Çil öyle devam etti:

“Proje balangcnda ilk olarak
bir analiz yaplacaktr ve bu
analizle rmalarmzn hracat
konusundaki eksiklikleri tespit
edilerek bu ihtiyaçlar dorultusunda bir program izlenecektir.
Eitim ve danmanlklar verilerek rmalara gerekli donanmlar salanacaktr. Yurtd
pazarlama programlar kapsamnda ortak pazar aratrmalar,
pazar ziyaretleri, küme tantm
faaliyetleri, ticaret heyetleri,
yurtd fuar ziyaretleri ve eletirme faaliyetleri yaplacaktr. Yurtdndan alm heyetleri
getirtilecektir. Bunlara ek olarak da bu proje kapsamnda 3
sene boyunca çalacak 2 kiilik
personel istihdam destei salanarak rmalarmzn ihracat

odakl bir stratejiye girmeleri
salanacaktr. Toplam bütçeleri
912.000 ve 918.000 dolar olan
projelerin %75’i DTM destei
ile, %25’i ise rmalarca karlanacaktr.”
Projenin amaçlar hakknda
da bilgi veren Çil unlar söyledi:
“Bu projenin amaçlar arasnda
bu kapsamda bir araya gelmi
olan rmalarn ihracatlarn (en
az %10) arttrmalar hedeenmektedir. Birlikte ihracat çalmalar yaparak rmalarmza,
ihracat nasl yaplacaklarn
ve gelitireceklerini öretmek
amaçlanmaktadr. Baka bir
ifadeyle projemiz rmalarmza
okyanusta balk tutmay öretmeyi amaçlamaktadr.”

300 bin kiiye emekli olma imkân
SGK Bakan Emin Zararsz, 270 bin kiinin son 5 yldr sigortall pasif hale getirdiini
belirterek, “Bu 270 bin kiinin tamam tekrar sigortalln aktif hale getirse emekli says birden
bire 300 bini geçer. Biz bir anlamda 300 binin üzerinde kiiye emekli olma imkân sunuyoruz” dedi.
ödedii taktirde bir anlamda 300
binin üzerinde kiiye emekli olma
imkan sunacaklarn söyledi.

3.8 milyon kii bize borçlu

S

osyal Güvenlik Kurumu Bakan Emin Zararsz, Sosyal
Güvenlik Prim yaplandrmalar hakknda düzenledii basn
toplants sonrasnda gazetecilerin
sorularn yantlad. Bir gazetecinin
emekli saysn sormas üzerine Zararsz, “Ben imdi kapsama giren
40 bin kii var derim ama 20 kii
müracaat eder bu nedenle tahmin
edemiyoruz” dedi. Zararsz, 270
bin kiinin son 5 yldr sigortall pasif hale getirdiini belirterek,
“Bu 270 bin kiinin tamam tekrar
sigortalln aktif hale getirse
rakam birden bire 300 bini geçer.
Ama kaç kiinin yararlanaca konusunda bir tahminde bulunamyoruz çünkü son 5 yl krize balanan
bir 5 yl deil. 2008-2009 krizi döneminde ödeyemiyordu desek olmaz çünkü ondan önceki senelerin
krizle balants yok” diye konutu.
Zararsz, 270 bin kiinin borcunu

Zararsz, bir gazetecinin u
an itibariyle olan borç miktarn
sormas üzerine, borç miktarn
açklayamayacaklarn belirterek,
“Toplam 3 milyon 790 bin kii
bize borçlu. Bunlar içerisinde iverenler, sigortallar, kamu kurumlar ve ayrca sosyal güvenlik
destek pirimi kapsamnda borçlu
olan herkes bu kapsama giriyor.
Bende yaklak 22 bin 533 iverene
mektup göndereceim. Benim imzamla kamu kurumlarna da mektup
gidecek. Bin TL altndakilere göndermeyeceiz. Kendilerine mektup
gidecek kii says ise 2 milyon 39
bin. Rakamlar maalesef veremiyoruz. Bu kadar borçludan kuruma kaç
kii müracaat eder bilemiyoruz. Son
müracaat tarihi gelip en son kiinin
müracaat etmesiyle ortaya çkacak
bir durum. Dolaysyla önceden tahmin yapmak yanltc oluyor. Toplam
anapara alacamz açklamyoruz.
Babacan 15 Kasm’da ‘borç tutar
hakknda önceden bir açklama yaplmayacak’ dedi. Gerçeklemeler
meydana geldikçe bunlar paylalacak. Hiç konuulmayacak gibi bir
durum yok” eklinde konutu.

OSB’lere muhasebe eitimi

O

SB
Üst
Kuruluu
(OSBÜK)
tarafndan
Antalya’da 18-19 Mart
tarihlerinde düzenlenen eitim
toplantsnda “OSB’lerin Muhasebe Ve Finans Konusundaki
Problemleri” ele alnd. Eitim
toplantsna Türkiye’nin farkl
ehirlerinde yer alan OSB’lerin
muhasebe birimlerinden 160 dolaynda yetkili katld. Toplantya bölgemizi temsilen OSTM
OSB Mali Ve dari ler Müdürü
Bekir Aktürk ve Ostim Mali ler Koordinatörü Musa Koç da
katldlar.
OSB Üst Kuruluu Bakan
Mahmut Ylmaz ve Genel Sekreter Ali Yüksel’in ev sahipliinde yaplan eitim toplantsnda
ayn zamanda OSB Üst Kuruluu Yönetim Kurulu Üyesi Olan
M. Nurettin Özdebir ve Tahir
Büyükhelvacgil oturum bakan
olarak iki paneli yönettiler.
Ostim Yatrm A. Koordina-

törü Abdullah Çörtü de toplantda “Bütçe Yapm Ve Uygulama
Esaslar” konulu bir tebli verdi. Ayrca örnek bir uygulama
olarak Ostim’in organizasyon
ve projelerinin anlatld eitim
toplantsnda OSB’lerin mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan
problemleri ele alnd. Özellikle
OSB idarelerinin vergi mevzuat
karsndaki durumu geni olarak
gündeme geldi.
Toplant OSBÜK Bakan Mahmut Ylmaz’n kapan konumas ile sona erdi.
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Ankara’dan dünya ihracatçs Çin’e ihracat
Türkiye’nin en
fazla ithalat yapt
ikinci ülke olan
Çin, Ankara’nn en
çok ihracat yapt
ülkeler sralamasnda
birincilie yerleti.

A

nkara’nn en çok ihracat
yapt ülkeler sralamasnda birincilie, Çin yerleti. 2010 ylnda Ankara’nn 5 milyar
620 milyon dolarlk ihracatnn 440
milyon dolar Çin’e gerçekletirildi.
Ankara Ticaret Odas, Türkiye statistik
Kurumu (TÜK) verilerinden yararlanarak “hracatta Ankara”nn durumunu
ortaya koydu. Buna göre, Ankara 2010
ylnda 5 milyar 620 milyon dolarlk ihracat yaparken, 19 milyar dolarlk da ithalat
gerçekletirdi. Türkiye’nin en çok ithalat
yapt ülkeler arasnda ikinci srada yer
alan Çin, Ankara’nn ihracat yapt ül-

keler arasnda da birincilie yükseldi.
ki yl öncesine kadar en çok ihracatn
Almanya’ya yapan Ankara, son iki yldr,
Çin pazarn d ticaretinde lider yapt.
2009 ylnda Çin’e 333 milyon dolarlk
ihracat yapan Ankara, 2010 ylnda bu
ülkeye 440 milyon dolarlk mal satt.
ABD ve Libya sralamalarda yer alyor
Ankara’nn ihracat yapt ülkeler sralamasnda Çin’i 322 milyon dolarla ABD
takip ediyor. 2009 ylnda Ankara’nn en
çok ihracat yapt 4’üncü ülke olan ABD,
2008 ylnda da üçüncü srada yer alyordu.
Ankara’nn en çok ihracat yapt üçüncü
ülke ise Libya oldu. 2010 ylnda 316
milyon dolarlk ihracat yaplan Libya’ya
2009 ylnda da 293 milyon dolarlk ihracat gerçekletirilmiti. Libya 2008 ylnda Ankara’nn en çok ihracat yapt
ülkeler listesinde 9. srada yer alyordu.
Ankara
ihracatta
fark
att
Ankara’nn 2002’den bu yana ihracatta
elde ettii baar Türkiye ortalamasn da
geride brakt. 2002 ylnda 36 milyar 59
milyon dolar olan Türkiye ihracat 2010’a
gelindiinde 113 miyar 929 milyon dolara çkarken yüzde 216 orannda art
gösterdi. Ayn süre içinde Ankara’nn ihracat da yüzde 270 orannda artt. 2002

sefikcaliskan@hotmail.com

Ü

lkemiz OVP’na göre bu yl %3,5 büyüyecekti. Son açklanan rakamlara göre
büyüme % 8 civarnda olacak. Bu fark
revizyonla açklanamaz. Ülkemiz ekonomisi,
güçlü rüzgâr (cari açk) önünde savrulan son
bahar yapraklar gibi. Rüzgâr bazen yapra
yukar frlatyor, bazen ise yere savuruyor.
Ülkemiz ekonomi akl, yaprak yukar çktnda çlgnlar gibi seviniyor. Yaprak yere yaklatnda ise kendisi hariç herkesi suçluyor.
Ürkütücü olan ekonomi aklnn bu tavr deil,
bu tavrn gerisinde yatan gerekçedir: ülkede
birçok ekonomik verinin (enflasyon, faiz,
büyüme vb) iyi gittii, ancak bu deikenlerden sadece cari açn kötü gittii eklindedir.
Oysa iyi gitti denilen bütün verilerin nedeni,
cari açktr.
Ekonomiakltutarszolunca,cariaçkiçin
alnan önlemler de anlamsz olacaktr. Nitekim
MB, BDDK’nn ald son önlemler de bu
açdan tutarsz ve anlamszdr. MB, cari açn
nedeni olarak, scak paray görmekte. Scak
para ülkeye gelmekte, kurlar düürmekte,
düen kurlar ithal mallarn fiyatlarn indirmekte, paray bollatrmakta ve ülkede talep ve
ithalat patlamaktadr. MB, cari açk sayesinde
düen enflasyondan dikkatini birazda finansal
istikrara kaydrm durumda. Cari açn ülkedeki finansal araçlar arasndaki maliyet ve
vade yapsn bozaca endiesini tamakta.
Bunun için de karlk oranlar ile oynayarak
bankalarn kredi ve kaynak vadelerini uyumlu
hale getirmeye çalmakta. BDDK, uzun vadeli
tahvil ihracna izin vererek kaynakta vade
uzamasn tevik etmekte. Alnan bu tedbirlerle scak para girii engellenecek, buna ramen
giren para daha az kazanç salayacak, cari
açn artmas frenlenecek.
MB, ve ülkemiz ekonomi akl, cari
aç düürme hedefine seçtii araçlarla ulaabilecek mi? Kesinlikle hayr. Ekonomi akln
kurgusu ile ekonomik gerçekler arasnda paralellik yok. Bu politika yanltr. Bu yanlln
neler olduunu ortaya koymaya çalacam.
1. Alnan önlemler, cari açn nedenleri ile
deil, sonuçlar ile ilgili. Bu bir mantk hatasdr. Cari açn finansman cari açn nedeni
deildir. MB’nin ald tedbirler cari aç fi-

ylnda 1 milyar 515 milyon dolarlk ihracat yapan Ankara bu rakam 2010 ylnda 5 milyar 620 milyon dolara yükseltti.

hracatn yüzde 75’i
sanayi sektöründen
Türkiye hracatçlar Meclisi verilerine
göre, 2010 ylnda gerçekletirilen 5 milyar 620 milyon dolarlk ihracatn 4 milyar
265 milyon dolarn sanayi sektörü, 608
milyon dolarn madencilik sektörü, 312
milyon dolarn da tarm sektörü ald. Sektörlerin genel ihracat içindeki oranlar ele
alndnda ise, sanayi sektörü yüzde 75,9
pay elde ederken, madenciliin pay yüzde
10.8, tarm sektörünün pay yüzde 5.5 oldu.
Sanayi sektörü ihracatnn alt kalemlerine
bakldnda da, sanayi mamülleri toplam
sanayi ihracatnn yüzde 79’unu oluturdu.
Ankara, 2010 ylnda 3 milyar 373 milyon
dolarlk sanayi mamulü ihraç etti. Sanayi
mamulleri içinde de makine ve aksamlar
864 milyon dolarlk, demir çelik ürünleri
783 milyon dolarlk, tat araçlar ve yan
sanayi de 701 milyon dolarlk ihracat yapt.
“ATO Bakan Aygün: Memur kenti
olarak bilinen Ankara rütünü ispatlad”

Krk Katrdan Krk
Satra: Cari Açk
Politikas

ek ÇALIKAN

nansman modelini deitirmeye çalmaktadr.
Bu durum, aya büyüyen çocua, dar ayakkab giydirerek ayak büyümesini durdurmaya
benzer. Anlamszdr.
2. MB’nin karlk oranlarnda deiiklik
yaparak kaynan vadesini uzatmaya çalmas da anlamszdr. Çünkü ülkemizde mevduatn ksa vadeye ylmas da bir sonuçtur
sebep deil. Mevduatn vadesinin ksa olmas
ülkemizde uzun vadeli mevduat yapacak bir
düzenlemenin ve yaplanmann olmaydr.
Alnan tedbirin etkili olmas için bu yönde bir
kaynak birikiminin olmas gerekir.
3. Cari açn nedeni ülkede uygulanan
maliye politikasdr. Para politikas deil. Yani
para politikas tedbirleri ile cari açk azaltlamaz. Sadece durum tespiti yaplr. Ve maliye
politikasna yol gösterilir. Burada MB, kendi
görev, yetki ve ilev alannda olmayan bir
ie soyunmutur. tibarn anlamszca ortaya
koymutur.
4. Ülkemizde cari aç bir fonksiyon olarak
tanmlamak gerekirse; Cari açk, büyüme,
reel kur endeksi, tasarruf, verimlilik, ihracatn
GSYH’ya oran, hracatn ithalata bamllk
oran, Sanayi çkts içinde ihracatn oran
verileri ile dorudan ilikilidir. Bu fonksiyonda
büyüme oran ve reel kur endeksi ksa vadeli,
dierleri ise uzun vadeli ve yapsaldr. Yani
cari açkla mücadele edilecekse, büyüme
orannn düürülmesi ve kurlarn artrlmas
ile deil, dier verilerde yaplacak, üretilecek

politikalarla mücadele edilir. Ancak yapsal
olanlarda üretilecek politika ekonomik aklda
kapasite, zaman ve kararllk gerektirir.
5. MB’nin üzerine farz olmadan uygulad
politika ekonomi için krk katr ya da krk satr
seçeneini tayor. Cari açktan fedakârlk
ettiimizde büyüme düüyor. Cari açk olduunda da istihdamda düü ve finansal istikrar
riske giriyor. Gerçekte bu ikilem de yanl.
Cari açk olduunda, yani büyüme olduunda
istihdam da artmamaktadr. Azalan istihdam
bir yanlsamadr. Çünkü istihdam kalc olarak
artmad gibi içi ücretlerinde düü meydana
gelmektedir.
6. Bir büyümenin gerçekçi, istihdam yaratc
olabilmesi için büyüyen ekonomilerde cari
açn % 2’nin altna dümesi gerekir. Ve zamanla da cari fazlaya dönümesi lazm. Ancak
ülkemizde bu böyle gerçeklememektedir.
7. Bizim gibi mevduatnn önemli bir ksm
dolara kaym, ekonominin ana girdilerinin
tamamna yaknnn enerji bata olmak üzere
ithalata dayanan ülkelerde kur art cari aç
önlemez. Kura dayal ihracat aratacan var
saymak veri mali yapmzla imkânszdr.
8. Büyüme arttkça cari açn artmas gerçekte TL’nin suni olarak deerlendii anlamna gelmektedir.
9. MB’nin uygulad bu politika cari aça
pansuman tedavisi dahi olmayacaktr.
10. MB’nin bu politikas karl bankalar

ATO Bakan Sinan Aygün, Türkiye’nin
gelime sürecinden Bakent Ankara’nn da
payn aldn belirterek, “memur kenti”
olarak bilinen Ankara’nn yapsnn deitiini kaydetti. Bu deiikliin en önemli
göstergesinin ekonomideki veriler olduuna
dikkat çeken Aygün, “Ankara’nn ihracatndaki sektörlerin payna bakldnda yüzde
75,9’la sanayi sektörü ilk srada yer alyor.
Bu rakam gösteriyor ki memur kenti Ankara sanayide de rütünü ispatlamtr” dedi.
Ankara’nn dünyann hemen her ülkesine
ihracat yapan Çin’e mal sattn hatrlatan
Aygün, “Bundan 15-20 yl öncesine kadar
Ankara bir memur ehri olarak tannyordu.
Bugün geldiimiz aamada 5 organize sanayi bölgesinde 150 bin çalanyla sanayi
ehri halini almtr” diye konutu.

likiditelerini korumak ve karllklarn artrmak
için hazine bonolarn nakde dönecekler,
Ülkemizdeki yabanc banka oran % 49 civarnda olduu ve gelimi ülkelerde karllklarn
dümesi, riskin artmas ve hem ABD’nin hem
de AB’nin trilyon dolardan fazla para basmas
ülkemize döviz akn arttracaktr. Bu nedenle
MB’nin kredi artnda radikal düü salamas, ya da dövizin ülkeye giriine engel olmaya
çalmas anlamszdr. Çünkü ülkeye para
gelmesi bizim kontrolümüzde deildir. Uluslar
aras piyasann kontrolündedir.
11. MB’nin önlemleri faizde bir arta neden
olmaz. Çünkü MB, gerek iç kaynaklar (hazine
kâtlar) gerekse d varlklar (döviz) para
yaratmaya devam edecektir. Ayrca; bütçenin
ocak aynda fazla vermesi, yaplan özelletirmelerden nakit girileri, krizde indirilen vergi
oranlarnn eski haline gelmesi, bata vergi ve
SGK alacaklar olmak üzere kamu alacaklarnn yeniden yaplandrlmas 2011 bütçesini
çok rahatlatacaktr. Kamu para piyasalar
üzerinde gerilim yaratacak bir müteri olmayacaktr.
12. MB’nin ald tedbirlerin tüketimi ksmaktan ziyade üretimin maliyetini artracak olmas
da alnan önlemlerin krk satrlk tarafn temsil
etmektedir.
13. Tüketici kredilerinin maliyetini artrmak da
ülkemiz tüketici kredisinin niteliine baktmzda anlamszdr. Ülkemizde kullanlan tüketici
kredisinin %47’si konut kredisidir. Dierleri ise
ihtiyaç ve kredi kartdr. Bu kalemlerin tamam
da özellikle orta ve alt gelir gruplar tarafndan
cari açktan dolay düen refah seviyelerini
korumak için yaplan borçlanmalardr. Bu
kredilerin maliyetini arttrmak insanlarn barnma, giyim, gda, ulam, eitim ve iletiim
maliyetlerini artrmak denmektir. MB burada
ka yapaym derken göz çkarmaya kalkmaktadr.
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Medikalde mükemmeliyet merkezi
Yurt dndan
temin edilen
biyomalzemelerin
yerli teknolojilerle
üretimini yapacak
olan BIOMATEN, ODTÜ
bünyesinde faaliyete
geçti.

H

asar gören organlarn tedavisinde kullanlan ve büyük çounluu yurt dndan temin
edilen biyomalzemelerin yerli teknolojilerle üretimini yapacak “Biyomalzeme
ve Doku Mühendislii Mükemmeliyet
Merkezi-BIOMATEN” ODTÜ’de açld.
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen açl töreninde konuan
ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Öretim Üyesi ve “Biyomalzeme ve Doku
Mühendislii Mükemmeliyet Merkezi”
Bakan Prof. Dr. Vasf Hasrc, ilevini
kaybeden organlara destek veren kalp
kapakç, kontak lens, kalça protezi gibi
pek çok farkl özellikteki ürünün biyomalzemelerden yapldn anlatt. Bu
malzemelerden kemik ve deride kullanlanlarn vücutta eriyerek yerini gelimekte olan yeni dokuya braktn kaydeden
Hasrc, böylece iyilemenin hzlandrldn belirtti. Hasrc, bugün dünyada
75 milyon kiinin kontakt lens taktn,
ortopedide ylda 200 binden fazla kalça
ve diz protezi ya da polietilenin kullanldn, bu gelimelere karn binlerce

hastann halen organ beklediini ve her
yarm saatte yeni bir kiinin bekleyenler
listesine eklendiini kaydetti.
Biyomalzemelerin tamamen yerli
teknolojilerle gelitirilmesi için kurulan
mükemmeliyet merkezine, GATA, Hacettepe, TÜ, Yeditepe, Kocaeli, TÜ,
Çukurova ve Acbadem Üniversitelerinden aratrmaclarn da destek vereceini
bildiren Hasrc, ayrca Salk Endüstrisi verenler Sendikas (SES), OSTM Medikal Kümelenmesi ve ODTÜ
Teknokent’in Ulusal Danma Kurulu
olarak görev yapacan anlatt.
Hasrc, merkeze ayrca, eitim ve aratrma kurumlarndan üniversitelerden
Harvard, MIT, MGH, Drexel ve Tufts
Üniversiteleri (ABD), Londra Üniversitesinden (ngiltere) ve Minho Üniversitesinden (Portekiz) öretim üyelerinin de
çalmalarda Uluslararas Danma Grubu olarak destek verme rolünü üstlendiklerini kaydetti.
“OSTM’in destei bizim için çok
önemli”Hasrc, Ulusal Danma Kurulu
içinde yer alarak projeye destek veren
OSTM’in varlnn, yaptklar i için
çok hayati olduunu belirterek öyle konutu: “Saygdeer bakann tanmaktan da son derce mutluluk duyduum
OSTM’in projeye verdii destek, bizim
gelitirdiimiz her ürünün hayata geçebilmesi anlamnda büyük önem tayor.
Onlarn üretimi olmadkça bizim ortaya
koyduumuz projelerin hepsi havada kalrd. Bu sebeple bizlerden her türlü desteini esirgemeyen Sayn Orhan Aydn’a
ve OSTM Medikal Kümelenmesi’ne

minnetlerimi sunuyorum.”
Toplantda söz alan, OSTM OSB Bakan Orhan Aydn da OSTM’de 50’ye
yakn rmann salk sektörü alannda faaliyet gösterdiini, ancak dank halde bulunan bu rmalar bir platform altnda toplamaya çaltklarn anlatt. Türkiye’nin
bu alanda ihtiyaç duyduu malzemelerin
büyük çounluunu yurt dndan temin
ettiine iaret eden Aydn, “Türkiye’de
yabanc ürüne odakl mantalite deimeli. Bunu sürdürmek ve bundan refah elde
etmek mümkün görünmüyor. bu nedenle
açlan bu merkez bizler için büyük önem
tayor” diye konutu.
Son olarak konuan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar da ODTÜ’nün
toplam harcamalarnn üçte birinin ara-

trmaya ayrldn ifade etti. ODTÜ’nün
aratrmadaki baarsnn “tartlmaz” olduunu vurgulayan Acar, “Türkiye ucuz
hammadde ve içilikle rekabet eden bir
ülke resminden sanayi ve verimlilik için
mücadele eden bir ülke haline geldi. Ama
önümüzdeki esas görev, inovasyon düzleminde rekabet ve kendi teknolojisi ve
ürünlerini yaratr bir ülke haline gelmek”
dedi.
Merkezin uluslararas danma kurulu
üyelerinden Drexel Üniversitesi Yaam
Bilimleri Fakültesi Dekan Prof. Dr. Banu
Onaral da Türkiye’nin yurt dndaki beyin gücünün Türkiye’de kurulan mükemmeliyet merkezlerinde yürütülecek aratrmalar için hazr beklediini söyledi.

ÜSMP 2011 Ulusal Kongresi Ege’de OSTM MYO örencileri sertika ald

Ü

niversite Sanayi birlii Merkezleri Platformu (ÜSMP) tarafndan düzenlenen ve bu yl
“Üniversite-Sanayi birliinde Beklentiler, Sorunlar, Ulusal Modeller” temas ile
organize edilecek olan 4. Ulusal Kongre,
üniversite sanayi ibirliinin önemini geleneksel bir etkinlikle devam ettirmek amacyla gerçekletirilecek.
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Aratrma Merkezi (EBLTEM)
ile Ege Bölgesi Sanayi Odas (EBSO)’nn
ibirlii ile 2-3 Haziran 2011 tarihleri arasnda “Ege Üniversitesi Atatürk Kültür
Merkezi’nde düzenlenecek olan etkinlik,
Türkiye’nin tüm üniversitelerinden akademisyenleri, sanayicileri/i adamlarn ve
ülkemizin kalknma alannda çalan beyinlerini bir araya getirmeyi hedeiyor.

USMP
2011’de
üniversite-sanayi-kamu bak açlarndan “ÜniversiteSanayi birliinde Beklentiler, Sorunlar, Ulusal
Modeller” ana balklar katlmclardan
toplanan cevaplar nda açk oturumlarda tartlacak. ÜSMP 2011’in, katlmclarn da katklar ile ülkemizde üniversite sanayi - kamu ibirliinin kurumsallamas
için somut öneriler getirecei düünülüyor.
Planlanan panel, sözlü ve poster bildiri
sunumlar temalar öyle belirlendi:
-Üniversite-Sanayi
birliinde
Modern Yaklamlar-Uluslararas Modeller
-Sanayide
novasyon
Üniversite ve Sanayi Birbirinden Öreniyor - birlii’nden Beklentiler
-Üniversite-Sanayi
Köprülerindeki Engeller - birlii’nde Sorunlar
- Üniversite-Sanayi Aras Kurumsal Köprüler - Daha Etkin bir birlii için Ulusal Modeller

Ostim Meslek Yüksekokulu örencileri, ODEM
tarafndan düzenlenen “Temel Yetkinlik Eitimi”
katlm sertikalarn aldlar.

G

azi Üniversitesi Ostim Meslek Yüksekokulu örencileri,
Ostim Danmanlk ve Eitim
Merkezi (ODEM) tarafndan verilen
“Temel Yetkinlik Eitimi” sonrasnda
katlm sertikalarn aldlar. 1 hafta boyunca devam eden toplam 20 saatlik eitimde örenciler, etkili iletiim, birey ve
toplum ilikileri, kiisel geliim, beden
dili ve dil becerileri konularnda eitimler aldlar. ODEM Konferans Salonu’nda
gerçekletirilen törende, Gazi Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi’nden
Prof. Dr. Alemdar Yalçn bir konuma
yapt. Yalçn konumasnda gençlere
geleceklerini iyi deerlendirmeleri gerektiini söyledi. Dünün artk eskidiini
ve atldn ama yarn doru kullanlrsa gelecein parlak olacan söyleyen Yalçn, “eer yarn yanl kullanr

ihmal ederseniz, tembellik yaparsanz
yarn eskimi olarak gidecek ve tekrar
yerine yeni bir yarn gelmeyecek” dedi.
Ostim Meslek Yüksekokulu örencileri
için ODEM’in de büyük bir ans olduunu söyleyen Yalçn, sözlerini öyle
sürdürdü: “ODEM sizin baarl olmanz için büyük çaba harcyor. ODEM
bu meslek yüksekokulunun dierlerine
örnek olmasn istiyor. En büyük avantajnz da 5 bin sanayicinin bulunduu
bir bölgede olmanz. Tüm bu avantajlarn kymetini bilin, birbirinizin içini
olumsuzluklarla karartmayn, kendinize
inann ve güvenin, çünkü geleceinizi
çok çok parlak görüyorum.” Yalçn’n
konumasnn ardndan örencilere sertikalar datld ve hocalarla birlikte
hatra fotoraf çektirildi.
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Ostim ODTÜ Teknokent Müdürü Necip Özbey:

“Dünyada i kazalarn sfrlayan bölge yok”
Üniversite Sanayi birlii
kapsamnda Ostim’de faaliyet
gösteren Ostim ODTÜ
Teknokent Müdürü Endüstri
Mühendisi Necip Özbey,
Ostim ve vedik’te meydana
gelen i kazalarna ilikin
deerlendirme yapt. Özbey,
“Dünyann hiçbir yerinde,
artk burada i kazas
olmuyor, bizim sanayimiz bu
ii çözdü, diyebilen bir bölge
yok” dedi.

A

nkara Ostim ve vedik’te iki i
yerinde meydana gelen kazalarn kamuoyundaki tartmalar
sürerken, OSTM’de faaliyet gösteren
ODTÜ Teknokent Müdürü Necip Özbey, i sal ve güvenlii alannda yeni
yaklamlar ve uygulamalar gelitirilebileceini; üniversitelerin bu alana yönelik acil çalmalar yapmas gerektiini
söyledi.
 kazalarnn sanayi devriminden bu

yana her zaman gündemde olduunu,
daima varln sürdürdüünü hatrlatan Özbey,“Maalesef u anda dünyann
hiçbir yerinde ‘artk burada i kazas
olmuyor, bizim sanayimiz bu ii çözdü’
diyebilen bir bölge yok. Çünkü insann
olduu her yerde daima küçük bir ihmal,
küçük bir gözden kaçma sonucu oluan
kazalarda can ve mal kayb gibi büyük
bedeller ödenebiliyor” diye konutu.
Özbey, Avrupa’da ve dünyann baka
gelimi ülkelerinde de küçük insan hatalarndan tren kazalar, platform kazalar,
deniz kazalar, uçak kazalar, maden kazalar gibi kazalarn olduunu ifade etti.
Ostim OSB’nin altyapsnn bu anlamda
yetersiz olduunu söylemenin doru bir
tehis olmadn açklayan ODTÜ Teknokent Müdürü Özbey u yorumu yapt:
“Kazalar sadece Türkiye’ye özgü
kazalar deil. Tabi bunlar minimuma
indirmek için mutlaka birçok deneyimden faydalanmak ve birçok konuda ciddi tedbirler almak gerekiyor. Biz biraz
kendimizi bu konuda acmaszca eletiriyoruz ama bir taraftan da baz kazalara
baktmzda zannettiimiz gibi bunlarn
ciddi bir ihmal neticesinde olmadn da

görebiliyoruz. Bence hiçbir iyeri sahibi
kendi iyerinde i kazas olsun istemez.
Bu konuda eksikleri mutlaka vardr,
ama ona yol gösteren kurumlar da var
Türkiye’de ve bu kurumlar artk eskisinden çok daha etkin çalyorlar. OSB’ler
açsndan bu ie baktmzda Ostim’in
altyapsnn eksik olduunu söylemek
bence hiç kimsenin söyleyebilecei bir
ey deil. Neticede siz organize sanayi
bölgelerinde daha güvenli yerler oluturuyorsunuz. Bu son kazann bir OSB’de
deil de konutlarla kark bir bölgede
olan bir tesiste olduunu düünebiliyor
musunuz, o zaman sonucun çok daha
trajik olacan kabul edersiniz. Böyle
olunca biz belki de hem üniversite sanayi ibirlii arayüzü olarak, hem OSB
yönetimleri ki bu konuda oldukça hassas
olduklarn düünüyorum, hem de üniversitenin bu konularda tekrar çalmas
gerektii kanaatindeyim.”
“Teknokent sanayici ile kol kola”
Ostim ODTÜ Teknokent Müdürü Endüstri Mühendisi Necip Özbey, ODTÜ
Teknokent’in Türkiye’de ilk kurulan teknoparklardan biri olduunu, Ostim Teknokentin de Türkiye’de sanayi bölgesinde olan
dört teknokent içinde yer aldn söyledi.
Özbey,“Türkiye’de 4 Teknokent sanayi
bölgesi içinde, yani 39 teknopark arasnda
yalnzca 4 tanesi sanayinin içinde yerlemitir. ODTÜ Ostim Teknokent de bunlardan bir tanesidir. Bunun avantaj bence
üniversitenin sanayiyle olan balantsn
salamak için bu konuda ciddi bir ara yüz
oluturmasdr” dedi.
OSTM Teknokent’te daha çok sanayi

konusunda ar-ge yapan rmalarn olduunu
belirten Özbey, u anda biliim sektöründe
olup da ODTÜ Teknokent’e gidemedii
için Ostim’de olan sadece 7 rma olduunu, bunlarn dndaki yaklak 36 rmann
ise savunma sanayi, enerji gibi alanlarda ve
bu sektörlerle ilgili ara aratrmalar yapan,
örnein aktarma organlar üzerine çalan,
yeni bir cihaz tümden tasarlayan rmalar
olduunu bildirdi.

Özbey öyle devam etti;
“ODTÜ Teknokent’in Ostim’de yapm olduu bu giriiminin aslnda sanayiciyle elele kol kola girebilecei bir
yer olduunu yava yava fark ediyoruz.
Bizim rmalarmzn bir ksm savunma
sanayine arlkl olarak çalrken, bir
ksm hem savunma sanayi hem salk
sektöründeki projelere katlyor. Birkaç
tane rmamzn da ciddi mühendislik çözüm rmas olduunu görüyoruz, yani bu
rma bir taraftan iklimlendirme odasyla
ilgili komple bir tasarm yaparken, dier
bir taraftan F16 uçann roketi brakmas
için gerekli olan elemann yeni tasarmn
yapabiliyor. O zaman mühendislik çözümü yapan rmalarn da ciddi olarak Ar-Ge
projesi ürettiklerini ve bunlarn da fabrika
ksmn Ostim’de saladklarn görüyoruz. Yani adam anahtar teslim bir projeyi,
Ostim’deki lazer kesim veya CNC tezgah kullanmasn bilen birçok küçük atölyeyle çalarak gerçekletirebiliyor. Bu
da aratrma gelitirme, ürün ve üretim
gelitirmenin bir araya gelebildii
yer olduunu gösteriyor. Ben o yüzden bu projeyi oldukça baarl görüyorum.”
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“Sanayilemede derinleme zaman”
aa doru yansmaya balar. Sektöre göre bu farz fark deiir. Birinde
1 senedir, birinde 3, birinde 5 senedir.
Savunma Sanayi bunun en zor olduu alanlardan biridir, çünkü bu alan
teknoloji, kalikasyon, sertikasyon,
personel eitimi, gibi bütün unsurlar
bir araya getirmenizi gerektiren zor bir
alandr” dedi.

SSM Sanayileme
Daire Bakanl
görevine getirilen
Sedat . Güldoan,
tanmak ve OSTM’de
yaanan üzücü olayla
ilgili taziyelerini
iletmek için OSTM’i
ziyaret etti.

S

avunma Sanayi Müstearl
Sanayileme Daire Bakanl görevine getirilen Sedat .
Güldoan, hem geçtiimiz haftalarda
Ostim ve vedik Organize Sanayi bölgelerinde yaanan üzücü kazalar için
taziyelerini iletmek hem de üstlenmi
olduu yeni görev sebebiyle OSTM’e
bir tanma ziyaretinde bulundu.
Ostim yönetim binasnda Ostim
OSB Yönetim Kurulu Bakan Orhan
Aydn tarafndan kabul edilen Güldoan, öncelikle yaanan kazadan dolay
son derece üzgün olduklarn dile getirdi. Bu kazann böylesine büyük bir

sanayi alann ypratmamas gerektiini söyleyen Güldoan, sorumlularn
mutlaka cezalandrlmas gerektiini
ama sanayicinin de moralini bozmadan, kendini toparlayp üretimini sürdürmesi gerektiini söyledi.
Daha sonra Orhan Aydn tarafndan Güldoan’a Ostim, Ostim’in yan
kurulular ve kümelenme sistemiyle
ilgili ksa bir sunum yapld. Bugüne
kadar Ostim bünyesinde oluturulmu tüm kurumlarn çalma alanlar
ve kümelenme sisteminin oluumu ve

Kanada’nn havaclk
devi OSTM’de

K

anada’nn havaclk ve demiryolu tamacl alannda çalan köklü rmas
Bombardier, Türkiye’nin havaclk
ve savunma sanayi sektörü hakknda
aratrma yapmak için ülkemize geldi.
Havaclk ve savunma sanayimizi
tanmak ve alt yükleniciler edinmek
için ülkemize gelen yabanc rmalara
bir yenisi daha eklendi. Kanada’nn
havaclk ve demiryolu tamacl
alannda lider rmas Bombardier,
stanbul ve Eskiehir’i de içeren 3

günlük Türkiye gezisinin 2. gününü
Ankara ve Ostim’e ayrd. Ostim’li
Savunma ve Havaclk Yan Sanayi
Kümelenmesi üye rmalaryla görüen Bombardier yetkilileri, ülkemizin
yatrm ve üretim koullar hakknda
bilgi edinmeye çaltlar. Görütükleri rma yetkilileriyle ülkemizin
üretim koullar, kalite standartlar,
vergiler ve tevikler gibi konularda
da bilgi alveriinde bulunan rma
yetkilileri, Ostim’li rmalara ziyaretlerde bulunarak üretim ortamlarn
yerinde inceleme frsat buldular.

özellikle Ostim Savunma ve Havaclk
Kümelenmesi’nin (OSSA) çalmalaryla ilgili detayl bir bilgilendirmenin
yapld sunum sonrasnda Güldoan
ve beraberindeki heyet, Ostim’de savunma ana sanayine alt yüklenici olarak hizmet veren, ürün üreten birkaç
rmay ziyaret ederek, rma yetkililerinden de üretim süreçleri hakknda
bilgi aldlar. Programn sonunda Ostim
Danmanlk ve Eitim Merkezini’de
ziyaret eden Güldoan, burada Ostim
ve savunma sanayi arasndaki iliki
hakknda görülerini dile getirdi. Savunma sanayinin ana oyuncularnda
satlar bandnda 2,5 katlk bir büyüme olduunu fakat bu büyümenin henüz ayn oranda aaya yansmadn
söyleyen Güldoan; “Bütün sanayileme modellerinde bu i böyledir. Belli
bir büyüme olur ve bu farz farkyla

Türk sanayinin neredeyse %99’unu
oluturan kobilerin alt yüklenici olarak savunma sanayine çok büyük hizmetler verdiini söyleyen Güldoan,
kobilerin organize olmu hali olan Ostim ve OSSA’nn da kendileri için bu
anlamda çok kymetli olduunu sözlerine ekledi. Güldoan sözlerini öyle
sürdürdü:
“Ben gidip Ostim bünyesindeki 70
rmaya tek tek ulaacama, size ulayorum, siz o 70 rmay toparlayp
bana getiriyorsunuz. Aramzdaki görü
alveriini salyorsunuz. Çok önemli
bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Yani
siz bu derece organize olamazsanz biz
bu derinlemeyi salayamayz. Derinlemeden de kastmz çok net, hem tasarm hem üretim anlamnda dardan
aldmz alt ekipman, sistem, süreç,
hizmet neyse bunlar mümkün olduu
kadar içeride yaymak. Hem oyuncu
saysn arttrmak, hem oyuncularn,
küçük rmalarn hacmini büyütmek.
Bundan sonra savunma sanayi ileriye
bir adm daha atacaksa derinlemeyle
atacak. Burada da en önemli unsur sizlersiniz, yani Ostim ve OSSA kümelenmesidir.”

“Bu gençlikte i var”

T

ÜSAD’n (Türk Sanayicileri ve adamlar Dernei) 40.
Yl faaliyetleri kapsamnda
hayata geçirdii, “Bu Gençlikte 
Var” projesi, TÜSAD Yönetim Kurulu Bakan Ümit Boyner’in katld basn toplants ile tantld. Toplantda konuan Boyner, Türkiye’de
yatrm ortamnn iyiletirilmesi ve
istihdam olanaklarnn gelitirilmesi
konusunda aratrma raporlar yaynladklarn ve seminer çalmalar
yaptklarn, bu konuda TÜSAD’n
önerilerini dile getirmeye ve çözüm
süreçlerine katk vermeye devam
ettiini söyledi. Boyner, “Eitim,
istihdam ilikisinin güçlendirilmesi, giriimciliin güçlendirilmesi
ve KOB’lerin önemi konusuna
deinmeye devam edeceiz” dedi.

2009 yl verilerine göre isizliin yüzde 11.9 gibi çok çarpc bir
oranda göründüünü, bunun içinde
genç isizlik yüzde 21.7 olduunu
hatrlatan Boyner, “Türkiye’nin nüfus yapsnda baktmz zaman, igücüne katlan genç says da önümüzdeki yllarda artmaya devam edecek.
Ekonomide görülen yapsal dönüümle
beraber kamunun istihdam yaratma
potansiyeli düerken özel sektörde artyor. Dolaysyla, isizlik orannn aa
çekilmesi için izlenecek politikalar kapsamnda
gençler arasnda
giriimciliin gelitirilmesi kritik
önem
tayor”
eklinde konutu.
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“Hedefimiz öncelikle insan ve insann geliimidir”
Günümüz i yaamna
ayak uydurabilmek
için hem kiisel hem
de mesleki alanda
sürekli yenilenmek,
yeni teknik ve metotlar
örenmek bir yaam
koulu haline gelmi
durumda. Bu noktada
da insan kaynaklar ve
danmanlk irketlerinin
önemi ortaya çkyor,

Çeliktürk Yönetim Kurulu Bakan Muammer Çelik
türk nsan Kaynaklar Danmanlk Eitim
ve stihdam Hizmetleri Tic. Ltd. irketini
faaliyete geçirdim.

biz de Çeliktürk -irketiniz ve çalmalarnz
hakknda ksaca bilgi verir

Yönetim Kurulu Bakan misiniz?
Muammer Çelik ile
görütük…
-Muammer Bey, öncelikle
kendinizi tantr msnz?
- 1960 Ankara doumluyum. 33 yldr
Danimarka’da yayorum. Sosyal Psikoloji alannda yüksek örenim gördüm ve
Organizasyon Sosyolojisi dalnda da yüksek lisansm yine bu ülkede tamamladm.
Uzun yllar Danimarka  Kurumu Genel
Müdürlüünde stihdam Projeleri Gelitirme ve Uygulama Sorumlusu olarak çaltm. Bu projeler kapsamnda i piyasasna
yönelik kiisel geliim eitimleri verdim.
2 yl önce kamu görevinden ayrldm ve
Danimarka’da, nsan Kaynaklar alannda
faaliyet gösteren kendi irketimi kurdum.
Yakn zamanda da, uzun yllarn verdii
bilgi, i, eitim deneyim ve birikimlerini
ülkemizin hizmetine sunmak üzere, Çelik-

- 2010 ylnda Türkiye’de faaliyete geçirdiimiz Çeliktürk Ltd. irketi, Danimarka ve sveç’te nsan Kaynaklar
alannda faaliyet gösteren ana irketlerimizin karde irketidir. Türkiye’de ilgili
mercilerden alnmas gerekli tüm izin ve
belgelerimiz tamamland. Özel olarak
tasarlanm geni bir osimiz bulunuyor. Bunlarn yannda, www.ishedef.
com.tr adl i ve eleman arama portalmz faaliyete geçmi durumda. Ayrca,
ücretsiz bilgilendirme toplantlarmz ve
çeitli kurumlarda eitim çalmalarmz
da devam ediyor.

-Ne tür bir eitim
veriyorsunuz? Bunu biraz açar
msnz?

lerini gelitirmi olanlarn tercih edildii
bir i piyasasnn olutuunu görüyoruz.
Bu gelime karsnda aldnz bir eitim
veya meslek 5-10 yl sonra yaamanzn
kalan bölümünde i bulmak için yeterli olmayacaktr. Günümüzde, bir meslek ya da
elinizdeki bir ile ömür boyu geçim salanamyor. Gelien i dünyasnda, biz insanlarn da kendini sürekli gelitirmesi gerekiyor. Yaamn gerçekleri her geçen gün
deiiyor. Yaamla birlikte i piyasas da
deiiyor. Mesleklerin ve ilerin karakterleri de bu orantda deiime uruyor. Bu
nedenle hem kiisel hem de mesleki alanda
sürekli yenilenmemiz, yeni teknik ve metotlar örenmemiz bir yaam koulu haline
geliyor. te tam bu noktada eitim ayr bir
önem kazanyor. Verdiimiz eitim bilgi
ve biliim çann denenmi, doru sonuçlar alnm metot ve teknikleriyle i aramann balangcndan ie alnma noktasna
kadar olan aamalarn tamamnn tek tek
nasl alacana yönelik bir eitimdir.

-  piyasasna yönelik kiisel geliim ei-

-Ayn alanda faaliyet gösteren
irketlerden farkl yönleriniz
neler olacaktr?

timi veriyoruz. Bugünün dünyasnda artk
miras yoluyla i olmadn görüyoruz.
Eitimli, kiisel ve mesleki olarak kendi-

Öncelikle biz hiçbir rmay veya kurumu kendimize rakip olarak görmüyoruz.
Temel yaklammz karlkl ibirlii ve

çözüm ortaklna yöneliktir. Bunun yannda biliyorsunuz, Danimarka ve sveç
Avrupa’nn gelimi toplumlar arasnda,
gelien dünya içinde bilgi çana ilk giren ve kendi bünyelerinde ilk uygulamaya
balayan ülkelerdir. Toplum düzeni ve demokratik sistem açsndan örnek konumda
olan bu skandinavya ülkelerinde nsan
Kaynaklar alannda uzun yllara dayanan
deneyim ve bilgi birikimine sahip olduk.
Anavatanmz olan Türkiye, ülke olarak
küresel geliim içinde kayda deer bir
ilerleme göstermektedir ve bu yolda daha
fazla gelimeye yönelik kendi içinde büyük bir potansiyel tad da yadsnamaz
bir gerçektir. Kazandmz birikimleri ve
elde ettiimiz deneyimleri gelien ve büyüyen Türkiye’nin iyerlerinin ve i arayanlarn tamamnn hizmetine sunmak ve
büyümeye ve gelimeye birlikte katkda
bulunmak istiyoruz.

-Hedef kitleniz kimlerdir?
- Hedemiz öncelikle insan ve insann geliimidir. Çaltrann ve çalann her ikisi
de bize göre insandr ve doru insan doru ie yerletirmek hedeerimizin banda
gelmektedir. Türkiye’de çalan kesimin
büyük bir bölümünün i piyasasna girmekte
zorlandn, hatta birçok sistemde yer almadn gördük. Özellikle ilgi alanmza giren
2 gurup var: Bunlardan yeni mezunlar veya
mezun olmak üzere olanlar ilk önemli gruptur.  deneyimleri olmad için bu gruptakiler ie girmekte zorlanyorlar. Dier bir grup
ise mavi yaka dediimiz ara elemanlardan
oluuyor. Bu çerçevede Organize Sanayi
Bölgelerine ayr bir önem veriyoruz.

-Son olarak eklemek
istedikleriniz?
- Türkiye’ye Avrupa Birliinin i ve eleman aramayla ilgili gelimi teknik ve
metotlarn ve ayrca yüksek standart ve
kalitesini getirdiimizi söylemek isterim. Teekkür ediyorum.

Yeni fikirler içinizde kalmasn
Yeni kirlerinizi içinizde tutmayn, kendinize saklamayn, yarmaya katln, krinizi ie dönütürün…

O

DTÜ Teknokent’in düzenledii ve
gelecein patronlarna os açan ve
toplamda 245 bin TL’lik sermaye destei veren ‘Yeni Fikirler Yeni ler” yarmas, bu yln yeni patronlarn aramaya balad.
Elginkan Vakf ana sponsorluunda Savunma
Sanayi Müstearl (SSM), Türk Telekom,
OSTM ve ntel’in destek verdii yarmay
kazanan ekipler, ODTÜ Teknokent’te 3 yl
süreyle os açp kendi kendilerinin patronu
olabiliyor. ODTÜ ve ODTÜ Teknokent’in
2005 ylndan bu yana Elginkan Vakf ana
sponsorluunda düzenledii yarma, giriimcilii tevik etmek isteyen kurum ve kurulularca ilgiyle izleniyor. Yarma kapsamnda,
Elginkan Vakf’nn yan sra, Savunma Sanayi
Müstearlnn ‘Savunma Sanayii Kategorisi”, Türk Telekom’un “Biliim ve Telekomünikasyon Kategorisi”, “OSTM Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi Özel Ödülü” ile “Intel
Özel Ödül destei” bulunuyor. Yarma bu yl

da teknoloji tabanl i krine sahip giriimciler aryor. Genel, Savunma Sanayii ve Biliim
- Telekomünikasyon kategorilerinde yaran
ve birinci olmaya hak kazanan örencileri,
para ödülünden daha fazlas bekliyor. ODTÜ
Teknokent’ te 3 yl süreyle ücretsiz os alan,
 Plan ve Giriimcilik Kurslar, uluslararas
fuar katlmlar, hukuki ve teknolojik danmanlk hizmetleri gibi pek çok frsat, yarmaya bavuracak ve nale çkmaya hak kazanacak örencilerin olacak.
Üniversitede örencilik yllarnda ya da
yeni mezun bir gençken yarmaya katlarak
dereceye giren onlarca genç giriimci, yarmada derece yaparak hayallerini gerçee dönütürdü. Yarmaya katlan 12 ekip, ODTÜ
Teknopark’nda kurduklar irketlerinin patronu oldu. Bu irketlerde 50’nin üzerinde genç
aratrmac, biliim, elektronik ve biyoteknoloji bata olmak üzere pek çok sektöre yönelik
çalmalaryla Türkiye’nin AR-GE altyapsna

önemli oranda katk salyor.
Yarmaclar yenilikçi ve teknoloji tabanl olmak kouluyla her konuda ve diledikleri sektöre yönelik olarak proje tekli getirebilecekler.
Konularn seçiminde ticari baar ansna ve
uygulanabilirlie önem verilmesi gerekiyor ve
disiplinler aras bir anlayla hazrlanan projelere özel önem veriliyor. Dikkat edilmesi gereken
hususlardan biri, teknolojik i krinin yenilikçi
olmas gerektii. Dier önemli husus ise i krinin ie dönütürülebilirlii…
Bavurulacak i krinin ‘yenilikçi’ olarak tanmlanabilmesi için aadaki kriterlerden birine
uymas yeterli:
-Tamamyla yeni bir teknolojik uygulama olabilir.
-Var olan bir teknolojinin yeni bir alanda uygulamas olabilir.
-Üretilecei bölge için yeni bir teknolojik uygulama olabilir.

-Var olan bir teknolojinin gelitirilmi kullanm
olabilir.
Yarmaya bavurmak için www.yfyi.infoadresinden kayt yaptrmak ve proje tekli göndermek gerekiyor. Yarmann ilk aamas için son
bavuru tarihi 8 Nisan olarak belirlendi.
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Türkiye hzlandrc teknolojileri alannda altyap kuruyor
Ülkemizin ilk
Hzlandrc Enstitüsünü
hayata geçiren, Ar-Ge
amaçl ilk hzlandrc
tesisini kurmakta olan
ve Türk Hzlandrc
Merkezini (THM)
projelendiren THM
Projesi yetkilileri Ostim
rmalarna olas ibirlii
olanaklarn anlattlar.

2

1. yüzyln 10 jenerik teknolojisinden birisi olarak kabul
edilen

parçack

hzlandrc

teknolojileri üzerine çalmalarn
sürdüren Ankara Üniversitesi Hz-

landrc Teknolojileri Enstitüsü Müdürü ve Türk Hzlandrc Merkezi
Projesi Yürütücüsü Prof. Dr. Ömer
Yava, kuruluu için çalmalarn sürdürdükleri Türk Hzlandrc
Merkezi Projesini ve Ostim’in projeye verebilecei katklar anlatt.
Parçack hzlandrclarnn atom alt
parçacklara çeitli yöntemlerle enerji aktararak yüksek hzlara çkarmak
için tasarlanan ve boylar kilometrelere kadar uzanabilen makineler olduunu söyleyen Yava, hzlandrclarn çalabilmek için modüler ve
yüksek teknolojik sistemlere ihtiyaç
duyduklarn belirtti.
TürkHzlandrcMerkezi’ninana
hedeerine de deinen Yava, hedeflerini öyle sralad: “Ülkemizin hzlandrcya dayal Ar-Ge altyap oluumunu balatmak ve bu kapsamda

“Para” üzerine
özlü sözler
Veli SARITOPRAK

9 Yalnz bedelinin hakk verilen eyler
deerlidir. Thomas Paine
9 Para ile satn alnan sadakat, daha fazla
bir para ile satlr. Seneca
9 Bir parann nereden geldiini görmek
istiyorsan, nereye gittiine bak. Ebu Hanife
9 Para kötü bir efendi, iyi bir uaktr.
9 Servetin batrd insan says,
P.T.Bamum
kurtardndan fazladr.
9 nsanlar önce para kazanmak için
9 Bir insan doyurmak istiyorsanz, ona
salklarn, sonra da salklarn korumak
her gün balk vermeyin. Ona balk tutmay
için paralarn verirler. Von Goethe
öretin.
9 Para gübreye benzer, yaylmad sürece
9 Para ilk eydir, son ey deildir.
pek ie yaramaz. Francis Bacon
9 Parann deerini örenmek isterseniz,
9 Para insan avlamak için en iyi yemdir.
borç para almaya çaln. Benjamin Franklin
Thomas Fuller
9 Kaybedilen para bir ey deildir;
9 Paranz korumak için ne kadar sk
kaybedilen namus her eydir. A. Krupp
çalrsanz çaln, dardan birileri, onu
9 Para, yaam bizler için akc klan bir
sizden alabilmek için iki misli çalmaya
çeit yaa benzer. Onu iyi ya da kötü, doru
hazrdrlar.
ya da yanl, dost ya da düman yapan,
9 Para kazandran yere, bilgi deer
bizim onu nasl kullandmzdr. Richard
bulduu yere, insan özgür olduu yere
Templar
gider. Prof. Dr. Fevzi Ylmaz
9 efkat dolu bir gülücük parayla satn
9 Para, menfaatçi insanlar gibi iyi gün
dostudur. Arand zaman ele geçmez.
alnamaz.
Hâlbuki aranlmad zaman fazlasyla
9 Bir eyin deeri, bakalarnn ona
elinizdedir.
vermeyi uygun gördüü para miktaryla
9 Parasz adam, oksuz yay gibidir.
ölçülür.
Thomas Fuller
9 Bo apkaya kimse para atmaz. Kendi
9 Para ile ilaç alnr, ama salk alnamaz. zenginlik apkanza ilk yüklemeyi siz
9 Para yatak alr ama uyku almaz.
yapmalsnz.
9 Hayatta en iyi eyler para ile
9 Maddiyat, mutluluk deil, mutlulua
alnamayanlardr. New Age
basamaktr.
9 Paraya fazla güvenin olmasn, fakat onu
9 Para ve makam insan deitirmez,
güvenilir bir yere koy. Oliver Holmes
sadece yüzündeki maskeyi düürür.
9 Parann yeri kalp deil kasadr.
9 Dünyann bir numaral yöneticisi
9 Dünyann en yoksul insanlar paradan
maalesef paradr. Jan Nahum
baka hiçbir eyleri olmayan insandr.
9 nsanlarn yaptklar sahte paralar kadar,
Schopen Hauter
9 “Para her eyi yapar” diyen, para için paralarn yapt sahte insanlar da vardr.
Sydney J. Harris
her eyi yapar. Benjamin Franklin
9 Para bir defa, itibar ise sürekli insan
9 Hem para harcayan, hem de para
kahraman yapar.
biriktiren adama ne mutlu. S. Johnson
9 öhret paraya benzer, orada çok
9 Güvenme varla, düersin darla.
kalrsanz fiyatlar düer. F. Bacon
9 Beklenmedik bir yerden gelen para
9 Parann yüzü scaktr. Türk Atasözü
beklenmedik bir harcamaya gider.



stanbullu sanayici dostumuz, R. Ali
TOPÇU’ nun derledii “Para” üzerine
özlü sözler destesini OSTM Gazetesi
okurlarnn bilgilerine sunuyorum. R. Ali
TOPÇU’ ya tekrar teekkürler…

ilk tesisi kurmak, Türk Hzlandrc
Merkezi’nin Teknik Tasarmn tamamlamak ve projelendirerek hükümete sunmak, Hzlandrc Teknolojileri Enstitüsünü kurmak, dünyann
önde gelen hzlandrc merkezleri
ile ibirlii gelitirmek, hzlandrc
ve dedektör teknolojileri alannda
yetimi insan gücü açn kapatmak.”
Temelhzlandrcbileenlerigenellikle özel tasarm olsa da vakum,
soutma, kontrol grubu gibi ihtiyaçlarnn özel sektör aracl ile salandnn altn çizen Yava, Ostim
ile ibirliinin bu noktada kendileri
için çok önemli olduunu vurgulad.
Yava, Gölba’nda kurulumu süren Elektron Hzlandrcs ve buna
dayal Infrared Serbest Elektron Lazeri (IR SEL) tesisinde bata üretimi OSTM’de sürmekte olan Elektron Kayna (e-Gun) olmak üzere
OSTM’den temin edilebilecek ve
OSTM’de üretimi yaplabilecek donanmlar ve ilgili teknolojileri öyle
sralad:
\ Metal ve yüzey leme
\ Istma (klimlendirme) ve Sout-

ma (He, su, azot v.b.) Sistemleri
\ Katod sistemleri
\ Vakum sistemleri
\ RF Güç sistemleri
\ Kontrol sistemleri
\ Güvenlik sistemleri (Radyasyon,
kii ve makine koruma vb)
\ Optik sistemler
\ Kablolama sistemleri
\ Veri iletimi ve analizi sistemleri
\ Radyasyon zrhlama sistemleri
Enstitü olarak THM projesinin
Endüstriyel Strateji Plan v.b. konularda OSTM yönetimi ile ibirlii
yapmalar gerekliliini özellikle vurgulayan Yava unlar söyledi:
“TürkHzlandrcMerkezikapsamnda tasarlanan 4 büyük hzlandrc tesisi için yaplacak yatrm
Gölba’nda yaplan yatrmn yaklak 50 kat olaca için 2020’li yllarn ortalarna kadarki süreçte, bahsedilen tüm sistemler için yerli sanayi
ile bata OSTM ile ibirliini arttrarak devam ettirmek istiyoruz.”

18

MART 2011
MAR

ORGANZE SANAY GAZETES

Medikal sektörü 4 fuarla bir araya geliyor
Ekspomed, Labtek, Ekspo Termal, Hastaneler ve Salk Merkezleri Fuarlar medikal sektör
temsilcilerini stanbul’da bir araya getirecek.

E

kspomed 2011 18. Uluslararas
stanbul Tbbi Analiz, Tehis,
Tedavi, Koruma ve Rehabilitasyon Ürün, Cihaz, Teknik ve Ekipmanlar Fuar ve Labtek 2011 14. Uluslararas stanbul Laboratuar Teknolojisi ve
Ekipmanlar Fuar 31 Mart -3 Nisan tarihleri arasnda TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece, stanbul’da
gerçekleecek.
Fuar, Tüyap Tüm Fuarclk Yapm
A.. tarafndan TÜMDEF - Tüm Tbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu ve Bal Dernekleri
(MASSAD - Marmara Salk Sektörü
 Adamlar Dernei, TÜDER - Tbbi
Cihaz Üreticileri Dernei, ÇUMED Çukurova Medikalciler Dernei, MDER - ç Anadolu Medikalciler Dernei,
Anadolu Medikalciler Dernei, Balkesir Tbbi Malzemeciler Dernei, Denizli
Tbbi Malzemeciler Dernei, DOMED
- Dou Anadolu Medikalciler Dernei, E.T.M.D. - Ege Tbbi Malzemeciler
Dernei, EGESAD - Ege Salk Malzemeleri Sanayici ve  Adamlar Dernei,
Gaziantep Tbbi Malzeme, thalat, hracat, malat Satclar Dernei, Karadeniz
Salk Sektörü  Adamlar Dernei,
Malatya Medikalciler Dernei) SES -

Türkiye Salk Endüstrisi verenleri
Sendikas ve SADER - Salk Gereçleri
Üreticileri ve Temsilcileri Dernei ibirlii ile hazrlanyor.
2010 ylnda 55.000 m2 kapal alanda
47 ülkeden 1.164 rma ve rma temsilciliinin katlmyla düzenlenen Ekspomed ve Labtek Fuarlar ile bu yl e
zamanl olarak gerçekletirilecek Ekspo
Termal, Termal ve Doal Salk Merkezleri, Salk Ürünleri, Ekipman, Donanm, Malzemeleri Fuar, Hastaneler
ve Salk Merkezleri Fuar ve TESHAD (Temizlik ve Tesis Hizmetleri Yönetimi  Adamlar Dernei) ibirliinde
gerçekleecek, ICSM EXPO 2011 Endüstriyel Temizlik Servis, Yönetim Hizmetleri, Sistem, Donanm, Makine ve
Temizlik Ürünleri Fuarnn yarataca
sinerji sayesinde Avrasya Corafyas’nn
en önemli sat ve pazarlama platformu
oluacak.
Bu yl 60.000 m2 kapal alanda 79 ülkeden 2000’in üzerinde rma ve rma
temsilciliinin katlmas beklenen fuarlar için TÜYAP, sektörün hedef pazarlar olan 50’nin üzerinde ülkede youn
tantm çalmalar gerçekletiriyor. Söz
konusu tantm çalmalar neticesinde
her yl olduu gibi bu sene de fuarlarn

hedef ziyaretçi kitlesini toplamas bekleniyor.
Ekspomed, Labtek, Ekspo Termal,
Hastaneler ve Salk Merkezleri Fuar,
ICSM Expo Fuarlar stanbul TÜYAP

Fuar ve Kongre Merkezi’nde 31 Mart –
2 Nisan 2011 tarihlerinde 10:00-19:00
saatleri arasnda 3 Nisan 2011’de 10:0018:00 saatleri arasnda ziyaret edilebilecek.

OSAD’da yeni yönetim

G

enel Kurul’da konumaclarn tamam, bölgede meydana
gelen kazalardan dolay duyduklar üzüntüleri dile getirirken, iki
iletmenin yeniden üretime geçmesi
için dayanma ilikisinin örgütlenmesi
gereine iaret edip, patlamadan ders
çkarlmas gerektiini söylediler.
Kurul’da söz alan Keskin, d ticaret yapan iki rmadan birisinin ithalatç olduunu, ihracatn yüzde 60’n
250’den az çalan olan KOB’lerin
yaptn, ithalatn da yüzde 60’nn
250’den fazla çalan olan irketler
tarafndan gerçekletirildiini, yani iki
rmadan birisinin ithalatç olduunu,
Türkiye’nin kendi üreticisini ithalatçya bodurduunu belirtti. Keskin, artk
simidin susamnn bile Çin’den getirtildii bir dönemin yaandn söyledi. Bankalarn yüzyln kazançlarn

elde ederken, reel sektörün nans sorununun halen devam ettiini belirten
Keskin, “bölgesel gelimilik farklarnn hala giderilmemi olmas, hala dört
gençten birinin isizliin pençesinde
kvranmas, yoksulluun tahrip gücü
yüksek bir sosyal bomba olarak orta
yerde durmas, isizlik bu kadar yaygn
iken sanayicinin ara eleman sknts
yaamas, yüksek vergiler, yüksek girdi maliyetleri içimizi hala burkan konu
balklar olarak sralanabilir” dedi.

Yeni yönetim göreve balad
OSAD’n 20. Olaan Genel Kuruluna tek liste gidildi. ki yldr OSAD
Bakanl’n yapan Adnan Keskin’in
listesi oy birlii ile yeniden seçildi.
Yönetim Kuruluna Adnan Keskin,
Ahmet Kurt, Emrullah Balkçolu,
Serhad ahin, Ahmet Erbasan, Erol
Akkaya, Kemal
Deirmenci, Atilla Çnar,
Ahmet Cemil Abi,
Ömer Ildroyuk,
Yeliz Özkaraolu seçildi. Denetim Kurulu ise
Nihal Ermi, smet Beyazklç
ve Mehmet Fatih
Özeren’den olutu.
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Yeni Ticaret Kanunu yüksek maliyetler getirecek
20 ile 30 bin Euro’dan balayp, büyük
irketlerde milyon Euro’lar bulmas
irketlere zorunlu maliyetler de getirecek. Yasa ile ortaklarn ve yönetim kurulu üyelerinin kanundan kaynaklanan
yükümlülüklerini yerine getirmedii
takdirde hukuki ve cezai sorumluluklarnn da olacan belirterek, “Cezai
sorumluluklarnn önemli bir ksm yenidir. Yasada adli para cezalar mevcut
olup, bu ceza olutuu takdirde kiinin
siciline ilenmesi bakmndan önem
arz etmektedir” dedi.

Türkiye Kurumsal
Yönetim Dernei üyesi
ve Kurumsal Yönetim
Danman Selda
Ergökçen, Yeni Türk
Ticaret Kanunu’nun,
irketlere milyon
Euro’lar bulan zorunlu
maliyetler getireceini
açklad.

T

ürkiye Kurumsal Yönetim
Dernei (TKYD) üyesi ve
Kurumsal Yönetim Danman Selda Ergökçen, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun, irketlere hukuki,
mali ve kurumsal danmanlk açsndan en az 20 bin Euro’dan balayarak, milyon Euro’lar bulan zorunlu maliyetler getireceini açklad.
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu deerlendiren Ergökçen, kanunun kurumsal yönetim ilkeleriyle birçok yönden
uyumlu olduunu söyledi. Özellikle
aile irketlerinin gelecek planlamas
ve ekonomiye katks açsndan, ileyii, yeni jenerasyona devri ve halka
arza hazrlanma sürecinde modern ve
ilevsel yapsyla büyük kolaylklar
sunacan belirten Ergökçen, ayrca
Yönetim Kurullarna ve yöneticilerine

yükledii ciddi yaptrmlar ile irketlere yeni düzen ve disiplin getireceine dikkat çekti. Ergökçen, “Kanun’un
yürürlülüe girecei 1 Temmuz 2012
tarihini, ilgili taraar açsndan yeniden bir dou, yeni dönemin balangc olarak görüyorum. Yaklak yarm
asrdr, güne ilk defa güncel yaamn
ak ve ticaret hayatnn yeni kurallar ile birlemek için yükselecek” dedi.

sizlik sorununa
çözüm yolu olabilir
Yeni TTK’nn, Türkiye’nin en büyük sorunu olan isizlik sorunu için de
bir çözüm yolu olabileceini düündüünü dile getiren Ergökçen, “Yani,
genç veya yeni giriimciler ilerini kurarken gerekli nans kaynaklarna eriim için Kurumsal Yönetim lkelerini

anahtar almaldrlar. Aslnda
Kanun iverene de yol gösterdi.
Bundan böyle, hangi meslek gruplar
ve niteliklere sahip kiileri ie almalar gerektiini bilecekler. Yeni yasann
öne çkard meslek gruplar, deneyimli ve donanml profesyonelleri
seçme ve deerlendirmelerinde onlara
k tutacaktr. Bu konuda patronlarn,
derneklerin, sosyal sorumluluk kurulularnn ve akademik dünyann ele
ele vererek bu ortam hazrlamas onlarn en kutsal görevleri olacaktr.

irketlere en az 20 bin Euro’dan
balayan maliyet getirecek
Kanun’un irketlere danmanlk
açsndan baz maliyetleri de getireceini belirten Ergökçen, “irketlerin ölçeine göre denetim fonksiyonu en az

Hannover Messe Fuar 4-8 Nisan’da
Her yl olduu gibi 2011 ylnda da düzenlenecek
olan Hannover Messe Fuar 4-8 Nisan 2011
tarihleri arasnda Hannover’de düzenlenecek.



lgili tüm sektör ve teknolojileri bir
araya getirerek sinerji yaratmak
amacyla yola çkan Hannover
Messe Fuar, 4-8 Nisan 2011 tarihleri
arasnda her yl olduu gibi bu yl da
Hannover’de düzenlenecek. Bu amaçla
13 önde gelen fuar ayn anda gerçekleecek ve endüstriyel deer zincirinin
tüm elemanlar tamamlayc ve bütünleik bir ekilde sergilenecek. Bu 13 fuarn içerikleri; endüstriyel otomasyon,
güç aktarm ve kontrol, enerji, elektrik
santrali ve teknolojileri, rüzgar üretim
teknolojileri, komponentleri, servisleri,
hibrit ve elektrik güç aktarm teknolo-

jileri, mobil enerji depolama, alternatif
mobilite çözümleri, bütünleik proses
ve IT çözümleri, sktrlm hava ve
vakum teknolojileri, endüstriyel tedarik, elektrik motoru, transformatör
ve jeneratör teknolojileri, yüzey ileme teknolojileri, nanoteknoloji ve lazer mikro-malzeme ileme, Ar-Ge ve
teknoloji transferi olarak belirlendi.
Fuarda ayrca, Avrupa letmeler A
kapsamnda Firma Eletirme Etkinlii
düzenlenecek. TTGV de bu etkinlie
“E Düzenleyici” olarak katlacak. Etkinlik, fuar alannn “Küresel  & Pazarlar” ksmnda gerçekleecek.

Web sitesi kurmayana 6
aya kadar hapis gelebilecek
Bu kadar geni olarak ele alnan
yeni yasa kapsamnda, irketlerde effa salamak amacyla, kamuyu
aydnlatma ve bilgilendirme yükümlülüüne dikkat çekiliyor. Kanunun
yürürlüe girmesinden itibaren 3 ay
içinde internet sitesini oluturmayan
veya ‘bilgi toplumu’ hizmetlerine özgülemeyen irket yöneticilerine, 6 aya
kadar hapis ve 300 güne kadar adli
para cezasna çarptrlaca bilgisini
veren Ergökçen, “Küçük ölçekli iletmelere ise internet sitesi kurmalar için
1 yl süre verilecek. Bunun yan sra
bir kereye mahsus bin TL ile 5 bin TL
arasnda websitesi kurulum maliyeti,
daha sonrasnda aylk 100 TL ve 250
TL arasnda yenileme maliyeti olacan düünüyorum” dedi.

“Genç Asad” kuruldu
Ankaral Sanayici ve  Adamlar Dernei (ASAD),
Ankara’da eitimlerini lisans ve yüksek lisans
seviyesinde devam ettiren üniversiteli genç giriimcileri
bir araya getirmek amacyla “Genç ASAD” kurdu.

A

nkaral Sanayici ve  Adamlar Dernei, Ankara’da eitimlerini lisans ve yüksek lisans
seviyesinde devam ettiren üniversiteli genç giriimcileri bir araya getirmek amacyla “Genç ASAD” kurdu.
ASAD’tan yaplan yazl açklamada, dernein Genç ASAD üyelerine,
üniversite eitimleri boyunca edindikleri teorik bilgileri uygulayabilecekleri, uygulama sahalarn açmay
ve hedef göstermeyi kendine amaç
edindii vurguland. Ayrca ASAD,
üyelerin kiisel geliimlerini takviye
etmek amacyla eitim programlarn
düzenleyecek. Açklamada, “Genç
ASAD sadece müstakbel iadamlarnn urak yeri deil ayn zamanda,
bütün çalma alanlarnda eitimlerini sürdüren giriimci üniversite
örencileri için de bir urak merkezi olmay hedeemektedir” denildi.
Dernek Bakan ahin Uluta konuya

ilikin açklamasnda “Ankaral Sanayici ve  Adamlar Dernei bünyesinde Genç ASAD’ kurmu bulunmaktayz. Genç ASAD, Ankara’da
faaliyet gösteren genç iadamlarn
ve hâlihazrda Ankara’da üniversitede eitimlerini, lisans veya yüksek
lisans seviyesinde sürdüren müstakbel iadamlarn bir araya getirmeyi
hedeemektedir. Bu amaç dorultusunda kurduumuz Genç ASAD tantm kokteylini TRT ile ortak organize
ettiimiz ‘Geçmile Gelecein Bulumas’ adn verdiimiz bir programla gerçekletireceiz” dedi. Uluta gelecek dönemde Genç ASAD’la
mevcut genç iadam ve adaylarnn
gelien ve deien dünya düzenine
ayak uydurabilmeleri adna eitim
faaliyetlerini ortaklaa yürüteceklerini bildirdi.
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Bilgiye Dayal letme Yönetimi için somut bir çalma

Ç

amzn en çok kullanlan
yönetim kavramlarndan biri
“Planlama”
biliyorsunuz.

Ancak dier kavramlarda olduu
gibi bu kavramn da içini boalttk aslnda; gerçek ve doru bilgiye
ulamadan sadece kanaatlerimizle
plan sözcüünü e tutuyoruz. Bu
nokta ve tespitten hareketle ekonomimizin damar sistemi olarak faaliyet gösteren KOBlerimizin “çevik”
yaplarn “bilgiye dayal öngörü”
alkanln kazandrarak desteklemek, bu damarlarda olacak her türlü
tkankln yaratabilecei pek çok
ekonomik ve sosyal komplikasyonlara kar korunmak zorundayz.
OSTM bu görü paralelinde
önemli bir adm atm durumda.
Pilot uygulama halinde balatlan
çalma ile “360 derece deerlendirme” olana sunan bir saha çalmas yürütülüyor. Bu çalmada
giriimcinin kendini deerlendirdii, alan uzmanlarnn iletme
hakknda ölçüm ve deerlendirme
yapt, iletmenin yerel-bölgeselulusal-uluslar aras eksende konumunun ölçüldüü ve tüm çktlarn
bir “reçete” olarak iletmeye sunulduu aamalar yürütülüyor. Bu
çalma neden çok önemli; iletmeler ile ekonomik ortam arasnda
“gerçek ve somut veriler” nda
bir konumlanma tespiti iletmelerin kontrol edip yönetebilecekleri
gelecek önceliklerini alglamalarn salyor. Bu yolla KOB ‘ler için
frsat ve risk koullar analizinin
yaplarak, sürdürülebilir bir yap
içinde iletmelerin risklerini yönetebilecekleri “planlama”, “performans” “bilgi üretimi ve yönetimi”
alanlarndaki kurumsal geliimine
destek verilmesi salanyor. Çalmada bilgi ve bulgular nda
iletmelerin ; “stratejik yönetim”,
”nansman”, “teknoloji ve inovasyon”, “sat ve pazarlama” ve
“üretim yönetimi” temel alanlarnda öncelikleri dikkate alnarak,
“kapasite”, “verimlilik”, “karllk”
ve “sürdürülebilirlik” eksenlerinde geliim yol haritalar oluturuluyor.
Çalmann ilk aamasn takiben
öncelikli olarak, Medikal, Savunma Sanayi, Yenilenebilir Enerji ile
 ve naat Makineleri kümeleri
olmak üzere rmalarda “kurumsal
geliim odakl, sektörel kapasite
arttrc” örnek bir model gelitirilmesi hedeeniyor. KOBler için
özel olarak tasarlanacak ve “dari”, “Mali” ve “Teknolojik” alanlar

bata olmak üzere kapasite artrm
ile i kültürü ve verimlilii gelitirici bir uygulamay destekleyecek
olan modelin bölgesel, ulusal ve
uzun vadede uluslar aras uygulama ölçütleri ile eletirilmesi planlanyor.
1.ubat 2011 tarihinde balatlan
çalmada 15 Mart 2011 itibariyle
110 rmann ziyareti gerçekletirilmi durumda. Bu rmalardan
elde edilen bilgiler nda iletmelerin aratrma kapsamndaki
tüm rmalar ve yer aldklar küme
rmalar gösterge ortalamalar baznda konumlar hesaplanm ve derinlemesine deerlendirme kuruluna
sunulmu bulunuyor. Saha uzmanlar ve danmanlardan oluan kurulun
rma yol haritalarn 2 Nisan 2011
tarihli toplantda tamamlamas bekleniyor.
Gerçek alan verileri ve iletmelerin istekli katlmlar ile oluan çalma iklimi baz alndnda; “somut
saha bilgi ve bulgular”nn “bilimsel
yöntemler”le kullanld bu uygulama, yerel bazda iletme özelinde; ölçek sorunu olmakszn kullanlabilir
bir “check-up” olarak dikkat çekiyor. leriki aamalarda uygulamann
yaygnlatrlmas ile birlikte hem
rmalarn kendi durumlarn örnek
rmalarla karlatrabilmelerinin,
hem de cora-sektörel pozisyonlarn bilerek gelecek planlama ve
yönetme netlii bulmalarnn kolaylaaca açk görünüyor. Ayrca
çalmann ülkemizin en önemli sorunlarndan biri olan bilgi kirlilii
ve paralelinde yaadmz “güncel
envanter” eksikliinin de ortadan
kaldrlabileceine somut bir örnek
olacan söylemek iyimserlik olmayacaktr. Emei, destei ve çabas
olan herkesi kutlamak gerek…
Salkl ve Mutlu Kaln…

Saha Gözlemleri-Ufuk BATUM

S

onuç raporu ve genel deerlendirmeleri yaknda tamamlanarak paylalacak olan projenin saha çalmas ksmnda baz
kayda deer gözlem ve tecrübeler
ortaya çkmtr.
Örnein;
160 soru içeren ve yaklak 2 saat
süren saha uygulamas her eyden
önce birçok irkete, bu süre zarfnda
irketlerini 360 derece gözden geçirmelerine, zihinlerinde uçuan birçok
kir ve yaklamlarn bir bütünlük
içerisinde derleyip toparlamalarna
olanak vermitir. Çalmaya katlan üst düzey irket temsilcilerinin
bir ksm, bu uygulama sonucunda
geni bir perspektifte irketin gidiatna karn genel bir “tarama ve
farkndalk” elde etmitir.
irketlerimizin büyük bir ksm
önemli boyutta ve çeitlilikte “üretim yetkinliine” sahiptir. Üretim
kapasitesi ve yetkinlii, sanayileme süreci için çok önemli bir altyapdr. Türkiye’de ve OSTM’de
son 15-20 ylda bu alanda elde
edilen ilerlemeler gurur verici
boyutlara gelmitir. Ancak saha
çalmasnda genel olarak irketlerimizin küresel rekabetin çok
gerekli kld “sat, pazarlama,

ticarileme” gibi alanlarda henüz
yeterli düzeye gelmedii tecrübe
edilmitir.
Ekonomik krizler, nansal kstlamalar, iletme sermayesi yetersizlii ve günlük operasyonel skntlar sonucunda; irketlerimizin
üst düzeyi, gelecee dair yeterli
hazrlk yapamamaktadr. irketlerin gelecei, Türkiye’nin geleceini belirlemektedir. Geleceini
planlayamayan irketler büyük
riskler ve sürprizlerle kar karya
kalmaktadr. Saha çalmasnda,
birkaç öncü irket dnda, irketlerin çok önemli bir ksmnda
“stratejik planlarn” hiçbir ekilde
yaplamad tespit edilmitir.
Sahada elde edilen bir baka
önemli gözlem ise iç ve d eitime, mentorlua ve geliime imkan
salayacak içerik ve sistemlere yeterli kaynan ayrlarak insan kaynaklarn gelitirecek uygun yatrmlarn yaplamamasdr. nsan
kaynaklarn daha etkin kullanabilmenin bir baka önemli aya ise
“motivasyon tekniklerinin ve enstrümanlarnn” bütün çeitliliiyle
yaama geçirilmesidir. Bunun da
arzu edilen seviyede yaplamad
sahada gözlemlenmitir.

Uur ERSOY,
Sosyolog, Koordinatör
Danman - ODEM

Üniversiteliler Atlm’da buluuyor
Tüm üniversite örencileri giriimcilik konusunda
yaplacak etkinlikte bir araya geliyor.
Organizasyon, Ankara
Endüstri Mühendisleri
Platformu tarafndan
Atlm Üniversitesi ibirlii ile 9-10 Nisan 2011
tarihlerinde gerçekletirilecek. Organizasyon
kapsamnda giriimcilik
konusunda çeitli paneller ve söyleiler yapla-

cak, sürpriz konuklar ve
konumaclar yer alacak.
Geleceklerini planlama
süreçlerinde yepyeni
ufuklar ve kirlerle
karlama imkân bulabilecekleri etkinliklere
tüm üniversite örencileri
katlabilirler.

