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Mehmetçi�i yerli üretim z�rhl� araç koruyacak

BMC taraf�ndan yap�lan 37 adet 
may�na kar�� korumal� araç ve 
taktik tekerlekli araç BMC’nin 

I��kkent’teki tesislerinde düzenlenen ve 
Milli Savunma Bakan� Vecdi Gönül’ün 
de kat�ld��� bir törenle Türk Silahl� 
Kuvvetleri’ne teslim edildi. 

 Törenden önce bir konu�ma yapan BMC 
Savunma Sanayi ve Özel Projeler Bölüm 
Yöneticisi Nadi Posto�lu, � rman�n y�ll�k 
3 bin çal��an�yla Türk Silahl� Kuvvetleri 
(TSK)’nin ihtiyaçlar�na yönelik araç 
üretti�ini söyledi. TSK için bugüne kadar 
taktik ve lojistik olmak üzere 5 bin civar�nda 
araç ürettiklerini kaydeden Posto�lu, 
z�rhl� araçlar�n bir depo benzinle 800 km. 
yol katetti�ini, lastiklerinin de patlasa 
bile tekrar �i�erek 40 km. gidebildi�ini 
söyledi. Normal �artlarda bir araca bir 
may�n testi uyguland���n� aktaran Posto�lu, 
kendilerininse dört test yapt�klar�n� belirtti. 
“Kirpi” adl� may�na kar�� koruma arac�n�n 
yüzlerce özelli�i bulundu�unu vurgulayan 
Nadi Posto�lu, “NATO standard�na göre 
may�n ve balistik tehlikelere kar�� gerekli 
korumalar� sa�lamaktad�r. Ayn� zamanda 
motor alt�n�n da korumas� sa�land��� için 
herhangi bir may�n tehdidine maruz kalan 
araç, k�sa sürede onar�larak görevine devam 
etme yetene�ine sahiptir. Koltuklar, may�n 
patlamas� an�nda bas�nc� absorbe eden 
özel ask� sistemiyle donat�lm��t�r. Tankla 
muharebe edecek bir z�rhl� sava� arac� olarak 
da kullan�labilmektedir.” dedi.

Yerli sanayiye 600 
milyon liral�k katk�

 Milli Savunma Bakan� Vecdi Gönül de 
araçlar�n ilk etab�n�n teslim töreninde yapt��� 
konu�mada, Türk Silahl� Kuvvetleri’nin 
(TSK) ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas�na yönelik 
olarak son y�llarda ba�latt�klar� ve savunma 
sanayi eliyle gerçekle�tirdikleri önemli bir 
projenin daha sonucuna tan�kl�k etmekten 
duydu�u mutlulu�u dile getirdi. May�na 
kar�� korumal� araç ve 2.5-5-10 tonluk 
taktik tekerlekli araçlar�n Türk sanayisi 
eliyle gerçekle�tirilmesinin büyük ba�ar� 
oldu�unu vurgulayan Gönül, �öyle konu�tu: 
“Bilhassa öncelik verdi�imiz alanlarda 
yerli ürünlerimizi, kendi mühendislerimizle 
geli�tirmeyi ve ulusal savunma sanayi 
altyap�m�z� uluslararas� boyutlarda rekabetçi 
bir güç haline getirmeyi temel hede� miz 
olarak benimsedik ve gelinen nokta 
itibariyle Türk Silahl� Kuvvetlerinin kara 
platform ihtiyaçlar�n�n tamam�n�n kendi öz 
kaynaklar�m�z ile kar��lanmas�na yönelik 
somut projeleri hayata geçirmeye hep 
birlikte muvaffak olduk. Proje çerçevesinde 
tedariki gerçekle�tirilmekte olan 2,5-5-10 
tonluk taktik tekerlekli araçlar�n yan� s�ra 
may�na kar�� korumal� araçlar ile ülkemizde 
ilk defa yüksek seviyede may�n ve el yap�m� 
patlay�c�lara kar�� koruma sa�layan araçlar, 
Kara Kuvvetleri Komutanl��� envanterine 
girmeye ba�lam��t�r.” Gönül, proje 
kapsam�nda Kara Kuvvetleri Komutanl��� 

malzeme ve personelinin süratli ve 
emniyetli �ekilde intikalinin sa�lanmas�, 
bunun yan� s�ra iç güvenlik bölgesinde 
görev yapanlar�n may�n, el yap�m� patlay�c� 
ve silah etkisinden korunmas�na yönelik 4 
farkl� tipte arac�n üretildi�ini dile getirdi. 
468 may�na kar�� korumal� araçtan 37’sinin 
�ubat ay�nda Kara Kuvvetleri Komutanl���na 
teslim edildi�ini, teslimatlar�n önümüzdeki 
günlerde sürece�ini bildiren Gönül, 706 
adet 2.5 tonluk araçtan 364’ünün, 282 adet 5 
tonluk araçtan 188’inin, 403 adet 10 tonluk 
araçlardan ise 268’inin envanterlerine 
girdi�i bilgisini verdi. Küresel ekonomik 
krizin ya�and��� bir süreçte yerli sanayiye 
600 milyon liral�k bir katk� sa�land���n�, bu 
rakam�n yakla��k 150 milyon liras�n�n da 

projeye destek olan KOB�’lere aktar�ld���n� 
anlatan Gönül, BMC’den en büyük 
beklentilerinin askeri taktik araçlar� alan�nda 
dünya markas� olmalar� oldu�unu söyledi. 
Ba�lang�çta bu projenin ithalat projesi 
oldu�unu, Türkiye’nin ithalat yapmayarak 
BMC’nin de zorlu bir ihale süreciyle bu 
projeyi gerçekle�tirdi�ine dikkati çeken 
Gönül, “Bu projeyle Türk sanayisine, d��ar� 
gitmesi söz konusu olan 600 milyon lira kriz 
döneminde destek sa�lanm��t�r” dedi.

 Konu�malar�n ard�ndan Çukurova 
Holding ve BMC Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Mehmet Emin Karamehmet, Bakan 
Gönül’e, “Kirpi” maketi takdim etti. Gönül 
ve beraberindekiler, daha sonra araçlara 
binerek fabrikada bir tur att�lar.

 BMC taraf�ndan yap�lan 37 adet may�na kar�� korumal� araç ve taktik 
tekerlekli araç, Türk Silahl� Kuvvetleri’ne teslim edildi.
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D�� Ticaretten Sorumlu Devlet 
Bakan� Zafer Ça�layan, TÜ�K 
taraf�ndan aç�klanan 2010 y�l� 

GSY�H rakamlar� ve �ubat 2011 d�� ti-
caret rakamlar�n� de�erlendirdi. Bakan 
Ça�layan, Türkiye’nin bu performans� 
ile küresel kriz öncesi seviyeye döndü-
�ünü, gerek ihracat art���n�n, gerekse 
büyüme performans�n�n bunun kan�t� 
oldu�unu belirtti. Ça�layan “Türkiye 
�statistik Kurumu taraf�ndan aç�klanan 
2010 y�l� büyüme rakam� ve 2011 y�l� 
�ubat ay� d�� ticaret rakamlar� gösteri-
yor ki, Türkiye ekonomik büyüme ve 
ihracatta vites büyütmü�tür. Türkiye 
ekonomisi, 2010 y�l�n�n tamam�nda 
yüzde 8.9 oran�nda büyüyerek gerçek 
potansiyelini gerçekle�tirmi� ve 2010 
y�l�nda sadece yüzde 1.7 büyüyebile-
ce�i ortaya ç�kan AB-27 ile k�yaslana-
mayacak bir performans yakalam��t�r” 
dedi. 

Avrupa’n�n ve dünyan�n en 
dinamik ekonomisi Türkiye

 Son aç�klanan büyüme rakam� ile 
2010 y�l�nda, Avrupa’n�n ve dünyan�n 
en dinamik ekonomisinin Türkiye ol-
du�unun ortaya ç�kt���n� vurgulayan 
Bakan Ça�layan, “Büyüme perfor-
mans� aç�s�ndan, AB ülkeleri aras�nda 
krizden en az etkilenen Polonya’n�n 
dahi 2010 y�l�nda yüzde 3.8 büyüdü-
�ü göz önünde bulunduruldu�unda, 
Türkiye’nin ba�ar�s� bir kez daha net-
le�mektedir. 

 2010 y�l� büyüme rakam�, 
Türkiye’nin tüm dünyay� saran küresel 
krizden ne kadar h�zl� ç�kt���n� da gös-

termektedir. 2009 y�l�nda ekonomisi 
yüzde 5’den fazla daralan ülkeler ara-
s�nda yer alan Letonya, Slovenya, Ma-
caristan, H�rvatistan, �sveç, Litvanya, 
Bulgaristan, Danimarka gibi ülkeler ve 
krizden en az etkilenen Norveç, Fransa 
gibi ülkelerin dahi 2010 y�l� büyüme 
rakamlar� yüzde 5.5’in üzerine ç�ka-
mam��t�r” ifadelerini kulland�. 

Büyümeye ihracat�n 
katk�s� büyük

 Elbette büyüme rakam�n�n bu den-
li yüksek olmas�nda makro dengelerin 
sa�lanmas�, al�nan önlemlerin etkisi gibi 
faktörlerle birlikte, 2010 y�l�n�n genelin-
de yüzde 11.5 oran�nda artan ihracat�n�n 
büyümenin en büyük destekçisi oldu�unu 
kaydeden Bakan Ça�layan, “2010 y�l�n�n 
son çeyre�inde GSY�H yüzde 9.2 oran�n-
da büyürken, ihracat büyümesi 2009 göre 
Ekim 2010’da yüzde 12.4, Kas�m 2010’da 
yüzde 5.4 ve Aral�k 2010’da yüzde 18.1 
oran�nda olmu�tur” dedi.

Dünya Bankas� kurulu�u IFC 
Türkiye’nin deste�iyle haz�r-
lanan rapora göre, uluslararas� 

kriterler baz al�nd���nda Türkiye’de 
sürdürülebilir yat�r�mlar yok denecek 
bir noktada bulunuyor. Ancak, küresel 
kriz sonras�nda yükselen piyasalara 
yönelen kurumsal sermaye için Tür-
kiye bu alanda büyük bir potansiyel 

vaad ediyor. Ara�t�rma �irketi Illac’�n 
kurucu orta�� ve Sabanc� Üniversitesi 
ö�retim üyesi Prof. Dr. Melsa Ararat’�n 
ba�kanl���nda bir ekibin IFC için yapt�-
�� ara�t�rmada, �irketlerin halka aç�kl�k 
oranlar�n�n dü�üklü�ü, iç tasarru� ar�n 
yetersizli�i ve hisse senetleri piyasa-
s�n�n küçüklü�ünün kurumsal yabanc� 
yat�r�mlar�n Türkiye’ye gelmesini en-

gelledi�i vurguland�. 
 Rapor sonuçlar�yla ilgili bas�n top-
lant�s�na IFC Orta Do�u, Kuzey Afrika 
ve Güney Avrupa Direktörü Dimitris 
Tsitsiragos ve raporu haz�rlayan Illac 
�irketi kurucu orta�� Prof. Dr. Melsa 
Ararat kat�ld�. Melsa Ararat, kurumsal 
yabanc� sermayenin uzun vadeli yat�-
r�m perspekti� yle Türkiye’ye gelebil-
mesinin yolunun �irketler dünyas�nda 
sürdürülebilirlik kriterlerinin yerine ge-
tirilmesinden geçti�ini söyledi. Ararat, 
“Türkiye uluslararas� dereceleme kuru-
lu�lar� taraf�ndan riskli bölgeden ç�kar�-
l�p yat�r�m yap�labilir ülkeler kategori-
sine al�n�rsa kurumsal yat�r�mc�lar uzun 
vadeli fonlar�n� Türkiye’ye getirirler” 
diye konu�tu. 

“Kurumsal yat�r�mc� için 
Türkiye yat�r�m yap�labilir 
ülkeler aras�na girebilir”

 Prof. Dr. Ararat, Türkiye’nin sürdü-
rülebilir yat�r�mlar aç�s�ndan kurumsal 
yabanc� sermaye için hala riskli ülke-
ler aras�nda oldu�unu belirterek “Ku-
rumsal yabanc� sermaye ve emeklilik 
fonlar� yat�r�m yap�labilir ülke katego-
risinde yer alan ülkelere gidiyor. Ciddi 
yat�r�mlar ve büyük emeklilik fonlar� 
bu nedenle Türkiye’ye gelmiyor. Ku-
rumsal yabanc� yat�r�mc�larda, küresel 
kriz sonras�nda yükselen piyasalara 
do�ru bir kay�� var. Türkiye �u an bir 
geçi� döneminde. Seçimler dolay�s�yla 
bu süreç yava� i�liyor. Dereceleme �ir-
ketleri çok uzak olmayan bir gelecek-
te Türkiye’yi riskli bölgeden ç�kar�p, 
yat�r�m yap�labilir ülke kategorisine 
alabilir. Bu durumda �irketler dünya-

s�nda sürdürülebilirlik kriterlerine uy-
gun daha h�zl� bir geli�me de ba�larsa 
kurumsal yabanc� sermaye Türkiye’ye 
yönelecektir. Türkiye güçlü bankac�-
l�k sistemi ile büyük avantaja sahip. 
Dolay�s�yla sürdürülebilir yat�r�mlar 
konusunda bankalara büyük i� dü�ü-
yor” dedi. 

“KOB�’lerin � nan-
sa ula�malar� çok güç”

 Prof. Dr. Ararat, �irketlerin hisse 
senetlerine ve performanslar�na ili�-
kin ba��ms�z ara�t�rmalar bulunma-
mas�n�n kurumsal yabanc� yat�r�mlar 
için engel olu�turdu�unu ifade ederek 
“Türkiye’deki raporlar ve ara�t�rma-
lar daha çok arac� kurumlar taraf�ndan 
haz�rlan�yor. Ya da al-sat �eklinde tav-
siyelerden olu�uyor. �irket performans-
lar�n�n sürdürülebilirlik kriterleriyle 
de�erlendirilmesini sa�layacak ba��m-
s�z ara�t�rmalara ihtiyaç var” diye ko-
nu�tu. Ararat, KOB�’lerin uzun vadede 
sürdürülebilir yat�r�mlar için önemli bir 
potansiyel olu�turdu�unu vurgulayarak 
“KOB�’lerin �u an � nans kaynaklar�na 
ula��m� çok s�n�rl�. Ancak büyümeleri 
için de sermaye ihtiyaçlar� çok yüksek. 
Bu bilanço yap�lar� ile halka arz yap-
malar� da mümkün de�il. Sürdürülebilir 
kalk�nma aç�s�ndan KOB�’lerin � nans-
mana ula�malar�n� kolayla�t�rmak ge-
rekiyor. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 
sürdürülebilirlik konusunda olumlu bir 
etki yapaca��na inan�yoruz” de�erlen-
dirmesinde bulundu. 

“Türkiye’de sürdürülebilir yat�r�m yok” 
      Dünya Bankas� kurulu�u IFC Türkiye’nin 

deste�iyle haz�rlanan rapora göre, uluslararas� 
kriterler baz al�nd���nda Türkiye’de sürdürülebilir 

yat�r�mlar yok denecek bir noktada, ancak küresel 
kriz sonras�nda yükselen piyasalara yönelen 

kurumsal sermaye için Türkiye’nin bu alanda büyük 
bir potansiyeli bulunuyor.

��KUR Genel Müdürü Biçerli, 
yapt��� aç�klamada, Beyaz Yaka 
O� sleri’nin k�sa bir süre içerisinde 

hizmete sokulaca��n� ve bu o� slerin 
��KUR’a ait binalar içerisinde kuru-
larak vatanda�a bu �ekilde hizmet ve-
rilece�ini aç�klad�. �lk o� sin 1-1.5 ay 
içerisinde Ankara’da hizmete sokula-
ca��n� ifade eden Biçerli, “Mobil O� s 
hizmeti gibi Beyaz Yaka O� sleri’ni 
de Ankara’dan ba�lataca��z. Beyaz 
yakal�lara biraz daha fazla ihtimam 
gösterilmesi gerekti�ini ve bununla 
u�ra�man�n daha spesi� k bir hizmet 
gerektirdi�ini dü�ünüyoruz” dedi. Bi-
çerli, Ankara’dan ba�latacaklar� pro-
jenin di�er Büyük�ehirlere de yay�la-
rak devam ettirilece�ini ve bu �ekilde 
vas�� � i�sizlerin de i� bulmalar�nda ve 
farkl� alanlarda e�itim al�nmas� nokta-

s�nda katk�da bulunacaklar�n� söyledi. 
Biçerli, ��KUR’a kay�tl� çok say�da li-
sans, yüksek lisans ve doktora mezunu 
oldu�unu söyleyerek, bu insanlar�n i� 
bulma konusunda do�rudan  
Beyaz Yaka O� sleri ile i� bulabilece�i-
ni söyledi. 

 Biçerli, i�sizlik ödene�inden yarar-
lanacak ki�i say�s�n�n ve miktar�n�n ar-
t�r�lmas�na yönelik Çal��ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanl���’n�n bir çal��ma-
s�n�n bulundu�unu söyleyerek, “Olay 
somutla�t���nda, Çal��ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanl��� yetkilileri bir aç�k-
lama yapacakt�r. ��sizlik maa�� alan 
ki�i say�s�n�n ve bu maa��n miktar�n�n 
art�r�lmas� konusunda bir talep var. Bu 
yönde bir çal��ma da var. Ama �uan da 
hala çal��ma a�amas�nda” diye konu�-
tu. 

��KUR’dan 
“Beyaz Yaka O� sleri”

��KUR Genel Müdürü M. Kemal Biçerli, vas�� � i�sizlere ula��lmas� 
amac�yla kurulmas� planlanan “Beyaz Yaka O� sleri”nin 1-1.5 ay 
içerisinde hizmete sokulaca��n� aç�klad�. 

Bakan Ça�layan: “Türkiye 
ekonomisi vites büyüttü” 
Bakan Ça�layan, Türkiye’nin bu performans� ile 
küresel kriz öncesi seviyeye döndü�ünü, gerek ihracat 
art���n�n, gerekse büyüme performans�n�n bunun kan�t� 
oldu�unu belirttti.
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Türkiye ��veren Sendikalar� 
Konfederasyonu (T�SK), 
2010 y�l�n�n 4. çeyre�inde 

Türkiye’de çal���lan saat ba��na 
nominal i�gücü maliyeti art���n�n 
yüzde 10.3 oran�nda gerçekle�-
ti�ini belirterek bu rakam�n AB 
ülkelerinin hepsinin üzerinde 
oldu�unu ifade etti. Söz konusu 
dönemde AB ülkelerinin orta-
lamas�nda art�� yüzde 2 olarak 
gerçekle�irken, Euro bölgesinde-
ki i� gücü maliyeti art��� yüzde 
1.6 olarak belirlendi. AB içinde 
en yüksek art�� ise yüzde 7.6 ile 

Bulgaristan’da oldu. 

 T�SK’in, Eurostat ve TÜ�K ve-
rilerinden derledi�i bilgilere göre, 
Türkiye’nin 2010 y�l�n�n 4. çeyre-
�inde sanayide en yüksek i�gücü 
maliyeti art��� ya�anan ülke oldu-
�u anla��ld�. Avrupa Birli�i’nde 
çal���lan saat ba��na nominal 
i�gücü maliyeti söz konusu dö-
nemde bir önceki y�l�n ayn� dö-
nemine göre yüzde 2 oran�nda 
artt�. Euro Bölgesi’nde ise i�gücü 
maliyeti art��� yüzde 1.6 olarak 
gerçekle�ti. AB içinde en yüksek 
art�� yüzde 7.6 ile Bulgaristan’da 

ya�and�. Birlik üyesi ülkelerden 
�rlanda’da ise i�gücü maliyeti 
yüzde 1.2, Macaristan’da yüzde 
2.3 ve Yunanistan’da ise yüzde 
6.5 oran�nda gerileme ya�and�. 
Ayn� dönemde Türkiye’de çal�-
��lan saat ba��na nominal i�gücü 
maliyeti art��� yüzde 10.3 oran�n-
da gerçekle�erek AB ülkelerinin 
hepsinin üzerinde oldu. 

Türkiye’de, saat ba��na 
nominal i�gücü maliyeti 

art��� yüzde 10.1 oldu
 

 Sanayi sektöründe saat ba��-
na nominal i�gücü maliyeti ar-
t��� AB ülkelerinde yüzde 1,9; 
Euro Bölgesi’nde ise yüzde 1.7 
olurken, Malta, Yunanistan ve 
�rlanda’da bu rakam geriledi. AB 
ülkeleri içinde en yüksek art�� 
ise yüzde 7.9 ile Bulgaristan’da 
oldu. Türkiye’de ise sanayide söz 
konusu art�� yüzde 10.1 olarak 
gerçekle�ti. Türkiye AB ülkeleri 
ile k�yasland���nda saat ba��na 
nominal i�gücü maliyetinin en 
fazla artt��� ülke oldu. 

ATO Ba�kan� Bezci, gayri 
sa�  yurt içi has�la (GSYH) 
sonuçlar�yla ilgili olarak 

yapt��� yaz�l� aç�klamada, 2010 
y�l�nda ba�ta AB ülkeleri olmak 
üzere, geli�mi� ülkelerin uluslara-
ras� krizin etkisini ya�amaya de-
vam etti�ini hat�rlatt�. Türkiye’nin 
ihracat�n�, dolay�s�yla da üretimini 
olumsuz etkileyen bu tabloya ra�-
men 2009 y�l�n�n son çeyre�in-
den itibaren ba�layan ekonomik 
büyümenin 2010 y�l�n�n tümün-
de devam etti�ine dikkat çeken 
Salih Bezci, “2010 y�l�na üretim 
cephesinden bakt���m�zda, eko-
nomiyi imalat sanayi, in�aat, top-
tan ve perakende ticaret gibi özel 
sektörün etkili oldu�u sektörlerin 
sürükledi�i gözleniyor. Harcama 
taraf�na bakt���m�zda da yüzde 
33,5 oran�nda artan özel sektör 
yat�r�mlar�n�n büyümenin motoru-
nu olu�turdu�u anla��l�yor” dedi. 
Bezci, 2011 y�l�nda da ekonomi-

nin büyümeye devam edece�ini 
ifade etti. 

 Yakalanan bu ekonomik bü-
yümeyle birlikte milli gelirin ilk 
kez cari � yatlarla 1 trilyon TL’nin 
üzerine ç�kt���n� vurgulayan Bez-
ci performans�n böyle devam et-
mesi halinde Türkiye’nin en geç 
iki y�l içerisinde dünyan�n trilyon 
dolarl�k ilk 15 ekonomisi aras�na 
da girece�ine dikkat çekti. Eko-
nomi politikalar�n�n büyümenin 
sürdürülebilirli�ine odaklanmas� 
gerekti�ini ifade eden Salih Bezci 
�unlar� söyledi: 

 “Türkiye ekonomisindeki bu 
olumlu tablonun rengini sadece 
cari i�lemler aç��� buland�r�yor. 
��sizlik oranlar�n� da dikkate al�r-
sak Türkiye’nin, cari i�lemler aç�-
�� sorununu ekonomik büyümeden 
ödün vermeden çözmesi gerekti�i-
ne inan�yorum. Hem cari i�lemler 
aç���n� azalt�p hem de ekonomik 

büyümeyi sürdürmenin yolu da ih-
racat gelirlerini art�rmaktan geçi-
yor. Türk i�letmeleri ve ihracatç�-
lar�m�z d�� piyasalardaki aç�l�m�n�, 
son dönemdeki d�� politika aç�l�m� 
h�z�na paralel olarak art�rabilirler-
se cari aç�k sorununun çözümüne 
de ciddi bir katk� sa�layabiliriz.” 

“Yerli savunma sahas�.”
Karada ne kadar topunuz, tüfe�iniz, tank�n�z, z�rhl� arac�n�z 

olursa olsun. 
Hava sahan�za hakim de�ilseniz anlam� yok. Libya olay� 

bunun kan�t�. Uçaklar ithal, hava savunma sistemleri ithal. 
Ülke olarak yerli hiçbir savunma arac�n�z yoksa, müttefik 
güçler size satt��� tüm sava� malzemelerini havadan gelip 
yok ediyor ve siz bir süre sonra ayn�lar�n� tekrar onlardan 
almak zorunda kal�yorsunuz. 

“Dumans�z hava sahas�” sigara al��kanl���na kar�� verilen 
mücadeleden hat�rlad���m�z  çarp�c� bir  slogand�r. Bunun 
benzerini  ülkemizin savunma sistemlerinin ‘yerlile�tirilmesi’ 
yönündeki kampanyada kullanabiliriz.  

-“Yerli savunma sahas�.”

 Seçimler ve KOB�’ler…
Seçim arifesindeyiz. Kesinle�en adaylar�m�z belli.
“Milletvekili” ad� üstünde ‘tüm milletin ve ülkenin’ vekilidir. 

Ama kendi seçim bölgelerinin özelliklerini de iyi bilmeleri 
teamüldendir. Ünlü ve de�erli adaylar�n yar��aca�� Ankara 
�kinci Bölge adeta sanayi havzas�d�r. Bu bölgede OSB, KOB�, 
Giri�imci, Yerli Üretim, �� adam�, Sanayici, Kümelenme vb. 
tedavülde olan kavramlard�r.  

TBMM, Bakanl�klar ve Genel Müdürlükler gibi karar verici 
mekânlar hemen yan� ba��m�zda. Bazen, üretime fiziksel olarak 
yak�n olan bu mekan mensuplar�m�z�n, bilgi ve hissiyat aç�s�ndan 
çok uzakta olduklar�na tan�k oluyoruz. Dileriz, yeni dönem 
vekillerimiz  yerli üretime ve sanayiciye yak�n dururlar. 

Patlama üzerine uçurulan balonlar…
Ostim’de ve �vedik’te meydana gelen  kazalar sonras� 

yap�lan haks�z yorumlar�, yak��t�rmalar�, haber kirlili�ini 
biliyorsunuz. Nerede ise OSB’lerin ve sanayicilerin varl��� 
tart��ma konusu edilmi�; yöneticiler, i�verenler toptan linç 
edilmek istenmi�ti. �imdi hakl�l�k pay� da olabilecek tüm 
görü� ve yakla��mlar bile anlam�n� kaybetti.

�unlar ortaya ç�kt�:
-Patlamalara neden olan tüplerin dolum ve depolama 

yerlerinin Ostim’de olmad���,
-Patlaman�n ilgili i�yerinin i� güvenli�i kusurundan 

kaynaklanmad���, 
-Ostim ve �vedik’in OSB statüsünde olmas� ve OSB’lerde 

oldu�u varsay�lan denetim eksikli�inin olayla direkt ya da 
endirekt bir ili�kisinin olmad���. 

Yanl�� anla��lmas�n; OSB yönetimlerinin ‘bu musibet’ten 
ald�klar� nasihatler oldu�unu da eklemeliyiz. 

 De�i�im de �art…
Ülke sorunlar� sohbet gündemine gelince prototip öneri 

vard�r ya, “e�itim �art” denir. Buna ilave olarak “de�i�im de 
�art” diye eklemek laz�m: 

-Devlet ricalimizin, kamu erkimizin sanayicilere, yerli 
üretime yönelik paradigmas� de�i�meli;  ‘ithal ise iyidir, yerli 
ise kalitesizdir’ yönlü ezberleri bozulmal�. - S�ras� geldi�inde 
parlamentomuz, milletvekillerimiz, hükümetimiz, iktidar�m�z, 
bürokratlar�m�z de�i�meli.  -Gazetecilik anlay���m�z, bilmeden, 
görmeden yazma; karalama, suçlama al��kanl���m�z de�i�meli. 
-Ele�tirilere gözümüzü kapat�p, bildi�imizi okuma; önerileri 
‘toptan ret’ al��kanl���m�z da de�i�meli. 

Çünkü;
Toplumsal hayatta ve bilimde de�i�meyen tek �ey 
de�i�imin kendisidir…

Editörden

De�i�meyen 
tek �ey, 
de�i�imin 
kendisidir…

Kemal ÇEKÜÇKemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com
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Sanayide en yüksek i�gücü 
maliyeti art��� Türkiye’de 

Bezci’den ekonomiye övgü

 T�SK, 2010 y�l�n�n 4. çeyre�inde Türkiye’de çal���lan saat 
ba��na nominal i�gücü maliyeti art���n�n yüzde 10.3 oran�nda 
gerçekle�ti�ini belirterek bu rakam�n AB ülkelerinin hepsinin 
üzerinde oldu�unu ifade etti. 

 Ankara Ticaret Odas� Ba�kan� Salih Bezci, dünyan�n uluslararas� 
krizi henüz a�amad��� bir dönemde Türkiye ekonomisinin yüzde 
8.9 gibi oldukça yüksek bir oran�nda büyümesinin büyük ba�ar� 
oldu�unu bildirdi.

ATO Ba�kan�  Salih BEZC�ATO Ba�kan�  Salih BEZC�

Hava Kuvvetleri Komutan� Orgeneral Hasan 
Aksay, Türk Hava Kuvvetleri'nin 25 sene içinde 

kendi sava� uça��n� yapaca��n� söyledi. Milli sava� 
uça�� konusunda çal��malara ba�lad�klar�n� da ifa-
de eden Aksay, bunun için özel bir ekip kurdukla-

r�n� ve ekibin iki ayd�r çal��t���n� belirtti.”
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Dünyada, özellikle belge düzeni-
nin ve kontrol mekanizmas�n�n 
yetersiz oldu�u geli�mekte olan 

ülkelerde kay�t d��� ekonomi kavram�-
n�n son derece  yayg�n olarak kullan�ld�-
�� görülmektedir. ��verenler, i�çiler veya 
kendi hesab�na  çal��anlar özellikle vergi, 
sigorta primi vb. mali yükümlülüklerden 
kaç�nmak,bürokratik i�lemlerden kurtul-
mak amac�yla kay�t d��� ekonomik faaliyet-
te bulunmakta ve elde ettikleri geliri kay�t 
d���nda b�rakmaktad�rlar. 
      Kay�t d��� ekonomi en genel anlam�yla, 
bilinen istatistiki yöntemlerle tahmin edile-
meyen ve Gayri Sa�  Milli Has�la hesaplar�-
na yans�mayan mal ve hizmet üretimini ifa-
de etmektedir. Kay�t d��� ekonomi, yap�lan 
faaliyetin ve elde edilen gelirin tamamen 
kay�t d���nda b�rak�lmas� �eklinde olabi-
lece�i gibi k�smen saklanmas� �eklinde de 
ortaya ç�kabilmektedir. 
      Geli�mekte olan ülkelerde ekonomik 
sorunlar içerisinde kay�t d��� ekonominin 
di�erlerine nazaran ayr� bir yeri ve önemi 
vard�r.  Kay�t d��� ekonominin nedenlerine 
ve sonuçlar�na bak�ld���nda, di�er ekono-
mik sonuçlardan etkilendi�i ve bu sorunlar� 
etkiledi�i, son derece kompleks yap�l�, ba-
zen ba��ml� bazen de ba��ms�z de�i�ken bir 

olgu oldu�u  görülmektedir. 
 Ekonomik faktörler d���nda sosyal, 
psikolojik,siyasi ve ahlaki faktörlerle yak�n 
ili�ki içinde oldu�u bilinen kay�t d��� eko-
nomi, teorik alanda bir çok çözüm önerileri 
s�ralanan fakat bir türlü ortadan kald�r�la-
mayan bir sorun olarak kar��m�za ç�kmak-
tad�r. 
     Ülkemizde ve dünyada toplumlar�n kar�� 
kar��ya kald��� en önemli ekonomik ve top-
lumsal sorunlardan bir tanesi de kay�t d��� 
istihdamd�r. Kay�t d��� istihdam, sosyal gü-
venlik aç�s�nda niteli�i itibariyle yasal i�ler-
de çal��arak istihdama kat�lan ki�ilerin, ça-
l��malar�n�n gün ve ücret olarak ilgili kamu 
kurum ve kurulu�lar�na hiç bildirilmemesi 
ya da eksik bildirilmesi olarak tan�mlanabi-
lir. Bu tan�ma göre üç türlü kay�t d��� çal��-
ma söz konusudur.
     a) Sigortal�lar�n Sosyal Güvenlik Kuru-
muna hiç bildirilmemesi,
     b) Çal��ma gün say�lar�n�n eksik bildi-
rilmesi,
     c) Sigorta primine esas kazanç tutarlar�-
n�n eksik bildirilmesidir.
   Kay�t d��� istihdamla ilgili bir di�er önemli 
konu sosyal güvenlik kurumlar�na kay�t ol-
madan çal��anlar�n önemli bir k�sm�n�n ayn� 
zamanda kanun d��� çal��malar�d�r. Bu �e-

kilde çal��anlar; özellikle çocuklar,gençler 
ve yabanc� kaçak i�çiler olarak kar��m�za 
ç�kmaktad�rlar. Çocuk ve genç çal��anlar�n 
verimlili�i ortalama olarak daha dü�üktür 
ve geçmi� tecrübeleri az ve  performanslar� 
daha dü�ük oldu�u için verimlilik düzeyle-
ri i�verenler için daha az belirgin nitelikte 
olabilmekte ve bu nedenlerden ötürü i�ve-
renlerin bak�� aç�s�yla genç i�çilere yap�lan 
kay�tl�/resmi i� tekli� erinin maliyetleri daha 
yüksek olarak ortaya ç�kmaktad�r.Genç ça-
l��anlar, ayr�ca , sosyal güvenlik ve kay�tl� 
istihdam�n di�er faydalar�na daha az de�er 
vermekte ve kay�t d��� i� tekli� erine daha 
s�cak bakabilmektedirler. Ya� yelpazesinin  
di�er ucuna bakt���m�zda ise Türkiye’deki 
emeklilik sistemi kapsam�nda erken emek-
lili�e hak kazanan birçok  daha ya�l� çal��a-
n�n emeklilik sonras�nda kay�t d��� çal��arak 
i�gücünde kalma saiki ile hareket edebile-
cekleri görülmektedir. 
    Kay�t d��� istihdam�n çal��anlar aç�s�ndan 
k�sa vadede, çal��an�n ve bakmakla yüküm-
lü olduklar� ki�ilerin sa�l�k ve çe�itli k�sa 
vadeli riskler aç�s�ndan sosyal güvencesiz 
kalmalar�, sa�l�k yard�mlar�ndan yeterince 
faydalanamamalar�, uzun uzun vadede ise 
emeklilik haklar�ndan mahrum kalmalar� 
veya geçimlerini sa�layamayacak derecede 

dü�ük emeklilik ayl��� ba�lanmas�, i� kaza-
s� veya meslek hastal��� sonucu i�çinin u�-
rayaca�� gelir kayb�, tedavi masra� ar� ve i� 
gücü kayb� olarak say�labilir.
     Sonuç olarak; kay�t d��� istihdam� ön-
lemek için her �eyi devletten bekleme al��-
kanl���m�zdan vazgeçmeliyiz.Bir vatanda� 
olarak kendi üzerimize dü�eni yapma konu-
sunda gerekli kararl�l�k  ve titizlili�i göster-
memiz ve yasalar�n vermi� oldu�u haklar� 
birey olarak kullanmam�z gerekmektedir. 
Herkesin üzerine dü�en sorumlulu�u yerine 
getirmesi durumunda kay�t d���l���n önemli 
ölçüde azalarak geli�mi� ülkeler ortalama-
s�na hatta bu ortalaman�n da alt�na dü�mesi 
mümkün olacakt�r.

(SGK Ankara �l Müdürlü�ü 
Taraf�ndan Haz�rlanm��t�r)

Kay�td��� istihdam ve sonuçlar�

Bilindi�i gibi OST�M Sanayi 
Bölgesi’nde yerle�ik birçok 
i�letme, sistem tasar�m 

ve montaj� yapan, ‘ana sanayi’ 
diyebilece�imiz kurulu�lara yan 
sanayi hizmeti vermekte. Ba�kent 
bölgesi sanayisinin tarihsel geli�im 
sürecinin do�al bir sonucu olarak 
Ankara ve çevresinde ‘savunma 
sanayi’ di�er alanlara göre öne 
ç�km��t�r. Örne�in, cumhuriyet 
tarihimizin en eski ve köklü savunma 
sanayi kurulu�u olan Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) 
ve onun etraf�nda olu�turdu�u yan 
sanayi kurulu�lar�, Ankara için birinci 
ku�ak diyebilece�imiz bir sanayile�me 
hareketinin olgunla�mas�n� sa�lam��t�r. 
Ayr�ca MKEK ve benzer baz� kamu 
kurumlar� sanayi kurulu�u olman�n 
yan� s�ra, uzunca bir süre Türkiye 
sanayisi için insan yeti�tiren birer okul 
olma misyonunu da sürdürmü�lerdir.  

Ancak 1980’li y�llarla birlikte 
gündeme gelen ekonomi politikalar� 
kamu kurumlar�n� üretimden geri 
durmaya zorlam��t�r. Bu durum ise 
savunma sanayi alan�nda ikinci ku�ak 
diyebilece�imiz kurulu�lar�n ortaya 
ç�kmas�yla sonuçlanm��t�r. Hemen 
akla gelecek olan ASELSAN, TAI, 
ROKETSAN, FNSS ve di�er birçok 
kurulu�umuz bu dönemin öncüleri 
olmu�lard�r.

Yeni dönemin bu kurulu�lar� ilk 
üretime ba�lad�klar�nda, son ürünleri 
olan bütünle�mi� sistem veya alt 
sistemlere ait haz�r al�namayan 
komponentlerin neredeyse tümünü 
kendileri üretmek üzere altyap�lar 
olu�turma yoluna gitmi�lerdir. 

Ku�kusuz bunun en önemli 
nedenlerinden biri yeterli ve güvenilir 
nitelikte bir yan sanayinin o y�llarda 
henüz olmamas�d�r.

1980’li y�llar�n sonlar�nda, ben 
de yeni kurulan bir ana sanayi 
firmas�nda mühendis olarak çal��maya 
ba�lad���mda hat�rl�yorum: Son 
ürünümüz olan bir alt sistemin, haz�r 
al�nabilecek standart elemanlar 
d���nda kalan tüm parçalar�n� kendi 
bünyemizde üretiyorduk. Çünkü 
bunlar� ürettirebilece�imiz güvenilir 
alt yükleniciler yoktu. Var olanlara 
ise, yeni nesil bir sistem üretmekte 
oldu�umuzu dü�ünerek, yeterli 
güveni duyam�yorduk. O dönemde 
yan sanayi firmalar�nda ayn� dili 
konu�abilece�imiz mühendis 
ve teknik elemanlar�n henüz 
olmamas� da ku�kusuz önemli bir 
handikapt�. O dönem var olan yan 
sanayi firmalar�ndan ise, sistem 
komponentlerinin üretilmesi için de�il, 
daha çok üniversal üretim altyap�s� 
gerektiren kal�p-tak�m-aparat üretimi 
için yararlanma yoluna gidiyorduk.

Ancak 1980’lerden 2000’li y�llara 
uzanan süreçte, ana sanayi firmalar�na 

üniversal tak�m tezgahlar� altyap�s� 
ve ‘çekirdekten yeti�me ustal�k’ 
bilgilerini kullanarak kal�p-tak�m-
aparat yapan baz� atölyeler giderek 
kendilerini geli�tirip ana sanayi 
için komponent üreten durumuna 
geldiler. 2000’li y�llara gelindi�inde 
yan sanayi firmalar�nda CNC tezgah 
kullan�m�, CAD CAM uygulamalar�n�n 
yan�nda CMM kullan�m�n� da içeren 
kalite kontrol alt yap�lar� olu�tu. 
Bu yap� do�al olarak mühendis ve 
e�itilmi� insan kayna�� gereksinimini 
ortaya ç�kard�. Bir yandan ana 
sanayi firmalar�nda çal���p ayr�lm��, 
emekli olmu� teknik elemanlar bu 
kurulu�larda yer almaya ba�larken, 
di�er taraftan Anadolu’nun çe�itli 
yerlerindeki üniversitelerden mezun 
mühendisler usta babalar�n�n, 
amcalar�n�n atölyelerinde ‘ikinci 
ku�ak’ olarak görev üstlenmeye 
ba�lad�lar. Bu geli�meler baz� yan 
sanayi firmalar�n� kal�p-tak�m-aparat 
üretmekle s�n�rlarl� kalamayacak 
bir yap�ya ta��d�. Ortaya ç�kan bu 
yap� 2000’li y�llardan bu yana 
savunma ve havac�l�k endüstrisine 
komponent üretmekte. Bugün OST�M 
atölyelerinde dünya havac�l���n�n 

önemli markalar�na veya muhabere 
ve muharebe sistemlerine ait 
komponentlerin üretilmekte oldu�unu 
görmek sevindirici. Bu yeni durum, 
ana sanayi yan sanayinin ili�kilerinde 
‘üçüncü ku�ak’ diyebilece�imiz bir 
dönemin ve bir niteliksel dönü�ümün 
haberini vermektedir:

Ana sanayi firmalar�m�z art�k yirmi 
y�l öncesinde oldu�u gibi bir ya da iki 
proje ile u�ra�m�yorlar. Görüldü�ü 
kadar�yla proje say�lar� hem artmakta 
hem de çe�itlenmekte. Tüm projeler 
ve tüm çe�itler için üretim altyap�s� 
olu�turman�n olanaks�zl���n� bilen 
ana sanayi firmalar� eskisinden çok 
daha fazla yan sanayi deste�ine 
ihtiyaç duymakta. Bundan daha da 
önemlisi, günümüz ko�ullar�nda bu 
ihtiyaç yaln�zca do�ru parça üretmekle 
s�n�rl� da de�il. Kontratlardaki zaman 
bask�s� yan sanayi firmalar�n�n 
daha sözle�meler yap�l�rken sürecin 
önemli aktörleri olarak i�in içinde 
yer almalar�n� gerektiriyor. ��te bu 
durum yan sanayi firmalar�ndan, 
mühendislik, üretim ve kalite altyap�s� 
anlam�nda haz�r olmalar�n�n ötesinde 
bir nitelik bekliyor. Bunlarla birlikte 
art�k yan sanayi firmalar�ndan, resmin 
bütününü görebilecek kabiliyete 
sahip yönetim yap�lar� olu�turmalar� 
bekleniyor. Bu yepyeni bir durumdur, 
ayn� zamanda da birçok yan sanayi 
i�letmesi için bir f�rsatt�r.

Bu yeni durumda nelerin 
yap�labilece�ini, ayr�lan yerimizin 
s�n�rl� olmas� nedeniyle, bir dahaki 
say�da ele alaca��z. 

acinar@
etik.com

.trAtilla ÇINAR
Makina Mühendisi

Ana sanayi-yan sanayi 
ili�kilerinin de�i�en 
karakteristi�i
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Rekabet Kurumu Ba�kan� Nu-
rettin Yard�mc�, 2011 y�l� Re-
kabet Mektubu’nu müte�ebbis-

lerle payla�t�. Mektupta, 2011 Rekabet 
Mektubu’nun ana temas�n�, “rekabet 
gücü ve rekabet hukuku ili�kisi” olarak 
belirlediklerini ifade eden Kald�r�mc�, 
mektupta rekabet gücünün önemli oldu-
�unu, ancak hukuka uygun bir rekabet 
ortam�n�n ve hukuka uygun te�ebbüs 
faaliyetlerinin rekabet gücünü yüksel-
tece�ini vurgulad�klar�n� aktard�. Te-
�ebbüslere rekabet hukukuna uygunluk 
aç�s�ndan, kendi kendilerini de�erlendir-
melerine yard�mc� olaca��na inand�klar� 
tavsiyelerde bulunduklar�n� aktaran Kal-
d�r�mc�, bu Mektup ile ula�mak istenen 
as�l amac�n, te�ebbüslerin yasaklanan 
davran��lardan uzak kalmalar�n� temin 
etmek ve rekabet hukukuna uyum sa�-
lamaya çal���rken ba�ar�l� olmalar� için 

kendilerine yard�mc� olmak oldu�unu 
bildirdi. Kald�r�mc�, “Te�ebbüs yöne-
tici ve çal��anlar�n�n rekabetin hukuki 
boyutuna dair bilgileri ve bu yönde gös-
terecekleri uyum derecesi, ayn� zaman-
da onlar�n yönetim ba�ar�lar�n�n da bir 
göstergesi olacakt�r. Ayr�ca, belirtme-
liyim ki, ‘Rekabet Uyum Program�’ 
ba�l�kl� kurumsal çal��mam�z, en k�sa 
zamanda, internet sitemizde yay�mla-
nacakt�r” dedi. 

Oyunun kurallar�
 

 Rekabet hukuku ve politikas�n�n ya-
sal alt yap�s�n� olu�turan rekabet kanun-
lar� piyasa ekonomisinin anayasas� ola-
rak kabul edildi�ine dikkat çekilen 2011 
Rekabet Mektubu’nda te�ebbüslerin 
rekabet hukukunun fark�nda olmas� ve 
bu hukukun gereklerini yerine getirme-
si gerekti�i vurguland�. Genel anlamda, 
adil bir rekabet ortam�n�n varl��� ile eko-
nomik performans ve rekabet gücü ara-
s�nda çok yak�n bir ili�ki bulundu�una 
belirtilen mektupta, sürekli ve istikrarl� 
bir ekonomik geli�menin temel dinamik-
leri aras�nda uzun dönemli rekabetçi bir 
piyasa yap�s� ve bu yap�y� sa�lay�c� ve ko-
ruyucu bir stratejinin parças� olarak da re-
kabet hukuku ve politikas� bulundu�unun 
alt� çizildi. Geli�me ve kalk�nma yolunda 
mesafe alm��, ekonomik ve sosyal aç�dan 
geli�mi� denebilecek ülke yönetimlerinin 
rekabet ihlallerine ilgisiz kalmad���na de-
�inilen mektupta �u uyar�larda bulunuldu: 
 “(Bu ülkeler) kartelleri, ho� görmüyor 

ve cayd�r�c� cezalar veriyor. Rekabet hu-
kuku ve uygulamalar�n�n etkili oldu�u bu 
ülkeler, belirli piyasalarda hâkim durum-
da bulunan te�ebbüslerin güçlerini kötü-
ye kullanmalar�n� önlemek için tedbirler 
al�yor, birle�me ve devralmalar� yak�ndan 
takip ediyor, birle�me ve devralmalar� 
gerekirse yok saymak, �artl� kabul etmek 
gibi a��r müeyyidelerle uygulamalar�n� 
sürdürüyorlar.” 

Rekabetçi düzene 
ayk�r� davran��lar�n en 
somut örne�i karteller

 
 Rekabetçi düzene ayk�r� ekonomik gü-
cün ve davran��lar�n en somut örne�inin 
karteller oldu�una de�inilen mektupta, 
kartelci e�ilimlerin rekabeti önledi�i, k�-
s�tlad��� vurguland�. Mektuba göre k�sa 
vadeli, kartelci karlara dayal� bir i�letme 
politikas�, uzun vadede küresel ekono-
mik düzenin ko�ullar� kar��s�nda kay-
betmeye mahkum. Bölgesel ve küresel 
ölçekte sürdürülebilir bir rekabet gücü-
ne kavu�mak, kartelci e�ilimlerden uzak 
olmay� gerektirir! Hakim durumdaki 
te�ebbüslerin, uzun süreyle maliyetlerin 
alt�nda � yat belirleyerek veya da��t�m 
kanallar�n� kapatarak, rakiplerinin paza-
ra giri�ini önlemeye, onlar� pazar d���na 
ç�kartmaya ya da faaliyetlerini zorla�t�r-
maya dönük eylemleri kötüye kullanma 
hallerine birer örnek te�kil ediyor. 

 Rekabetçi yakla��m, 
dünyan�n ortak dili

 Rekabet politikas� ve hukukunun, 
rekabetçi bir ortam�n olu�mas�, geli�-
tirilmesi ve böyle bir ortam�n olu�-
mas�n� engelleyen unsurlar�n bertaraf 

edilmesi için yap�lan düzenlemeler anla-
m�na geldi�ine dikkat çekilen mektupta, 
Türkiye’de de rekabetçi anlay�� ve uy-
gulamalar�n�n h�zla geli�ti�i bildirildi. 
Mektupta, Rekabet Kurulu’nun �ikayet 
üzerine veya re’sen,çe�itli sektörlerde 
açt��� soru�turmalarda, baz� i�letmelerin 
rekabeti s�n�rlay�c� anla�malar içinde ol-
duklar�; zaman zaman, bölge ya da il ba-
z�nda co�ra�  pazar payla��m�na gittikle-
rini, hangi miktarda ya da oranda sat�� 
yapacaklar�n�, sat�� � yat�n�, indirim ve 
kâr oranlar�n� belirlediklerini tespit etti-
�i ve söz konusu te�ebbüsleri a��r idari 
para cezalar� ile cezaland�rd��� hat�rla-
t�ld�. Bu soru�turmalar�n bir bölümünde, 
i�letmelerin üst ve orta düzey yönetici-
lerinin s�kl�kla bir araya geldikleri, üyesi 
olduklar� dernek ya da birlikleri yaln�zca 
teknik ya da sektörel sorunlar� tart��mak 
için de�il, ayn� zamanda rekabeti s�n�r-
lay�c� nitelikte i�birli�ine yönelik ticari 
konular� da görü�mek için kulland�kla-
r�n�n belirlendi�ine de�inilen mektupta, 
“Rekabet Kurulu, yap�lan ba�ka incele-
me ve soru�turmalar çerçevesinde, yine 
baz� mal ve hizmet piyasalar�nda hâkim 
durumda olan i�letmelerin, hakim du-
rumlar�n� kötüye kulland�klar�n� tespit 
etmi�tir. Bugüne kadar, Rekabet Kuru-
muna intikal eden �ikayetler üzerine ya 
da re’sen aç�lan soru�turmalar sonucu 
verilen cezalar, ciddi bir yekûn tutmak-
tad�r ve te�ebbüsler aç�s�ndan duyarl� 
olunmas�n�n ne kadar önemli oldu�unu 
göstermektedir. E�er, rekabet ortam�n� 
k�s�tlayan, engelleyen davran��lar ol-
masayd�, Rekabet Kurumu soru�turma 
açmayacak ve ceza vermek zorunda kal-
mayacakt�” ifadeleri kullan�ld�. 

Rekabet Kurumu, 2011 Rekabet Mektubu’nda, 

müte�ebbüsleri rekabetçi bir sistem için yapmalar� ve 

yapmamalar� gerekenler konusunda uyard�. 

Rekabet kurumundan sistem uyar�s�

Savunma Sanayi Müste�arl��� Stra-
tejik Planlama Dairesi uzmanlar�, 
yeni strateji plan�n ayr�nt�lar�n� 

payla�mak ve OST�M KOB�’leri ile ya-
pabilecekleri proje ortakl�klar� hakk�n-
da bilgi al��veri�inde bulunmak üzere 
OST�M’i ziyaret ettiler. Hem OST�M’in 
genel yap�s� hem de � rmalar�n üretim 
türleri ve kapasiteleri hakk�nda bilgi al-
mak istediklerini belirten konuk heyet, 
OST�M Vakf� Genel Sekreteri Gülnaz 
Karaosmano�lu ve E�le�tirme Birim 
Koordinatörü Dolunay Erdo�u�’la gö-
rü�tüler. Konuk heyet ad�na konu�an 

Stratejik Planlama �ube Müdürü Bülent 
Ecevit Beyo�lu, olu�turulacak olan yeni 
stratejik planda KOB� ve yan sanayi des-
teklerini daha yap�sal bir hale getirmeyi 
hede	 ediklerini, bunu için de kaynak 
olu�turmaya çal��t�klar�n� söyledi. Yeni 
planda yer vermeyi dü�ündükleri 2 pro-
jenin OST�M KOB�’leri için çok önemli 
olaca��n� dü�ündüklerini söyleyen Be-
yo�lu bu 2 projeyi, tavsiye edecekleri 
sabit alt yükleniciler olu�turmak ve ürün 
geli�imine verecekleri kredi deste�i ola-
rak özetledi. Beyo�lu �öyle devam etti: 
“Biz sözle�melerimizde, teklif ve ça�r� 
dosyalar�m�zda sabit yerli alt yüklenici 
listeleri yay�nlamak istiyoruz. Bu konu-
da bir çal��ma yapaca��z, belli � rmalar� 
kali� ye edece�iz, bu � rmalar bizim tav-
siye etti�imiz alt yüklenicilerimizdir di-
yece�iz. Aselsan’a Havelsan’a i� verdi-
�imizde ‘sizden bu � rmalara do�rudan 
i� vermenizi istiyoruz, ba�ka � rmalara 
gitmenizi istemiyoruz’ diyece�iz. Önü-
müzdeki dönemde KOB� i� pay� zorun-
lulu�unu %20’den %30’a ç�kartaca��z. 
Bir de ürün geli�tirme kredileri öngö-

rüyoruz. Diyelim ki � rmam�z�n bir � kri 
var bir ürün geli�tirebilece�ini söylüyor 
ve o ürünün Türkiye’de de Dünya’da da 
pazar bulabilece�ine inan�yor ama bu 
ürünü geli�tirmek için 20 milyon dolar 
gibi bir altyap� ve tasar�m harcamas�na 
ihtiyac� var. Burada riski payla�arak, 
belli yüzdesini � rma belli yüzdesini de 
biz kar��layacak �ekilde bir kredilendir-
me öngörüyoruz. Bu kredilerin de �art-

lar� zaman içinde netle�ecektir, 3-5 y�l 
geri ödemesiz planlayabiliriz. Faizlerini 
de ona göre planlayabiliriz.”
 Beyo�lu bu noktada OST�M’e çok 
önemli bir görev dü�tü�ünü belirterek, 
“Bu desteklerden faydalanmalar� için 
� rmalar� bilinçlendirmek ve bizlere de 
bu destekleri sunabilece�imiz � rmalar� 
bulmak konusunda destek vermek göre-
vi OST�M yönetimine dü�ecek” dedi.

  Savunma Sanayi 
Müste�arl��� 

olu�turulacak yeni 
stratejik planla 

KOB�’lere ve yan 
sanayiye verdi�i 

deste�i derinle�tiriyor. 

SSM’den KOB�’lere destek plan�

Rekabet Kurumu Ba�kan� Rekabet Kurumu Ba�kan� 
NurettinYard�mc�NurettinYard�mc�
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TOSYÖV Ankara Destekleme 
Derne�i taraf�ndan düzenle-
nen, “Türkiye’de Enerji Sek-

törü ve Yenilenebilir Enerji” konulu 
konferansta Dünya Enerji Konseyi 
Türk Milli Komitesi Yönetim Ku-
rulu Ba�kan� Süreyya Yücel Özden, 
Türkiye’de enerji sektörünün durumu, 
yenilenebilir enerji ve KOB�’lerin bu 
konuda yapabilecekleri hakk�nda gö-
rü�lerini kat�l�mc�larla payla�t�. 
 OST�M OSB’de faaliyet gösteren 
TELMEK Makine � rmas�n�n Kon-
ferans Salonu’nda gerçekle�en top-
lant�da Özden, öncelikle Türkiye’nin 
birincil enerji kaynaklar� alan�ndaki 
durumunu say�sal verilerle ortaya koy-
du. 
 Özden �u tespitleri yapt�: 
 “Petrolde 2,5 milyon ton üretim ka-
pasitemiz var, tüketimimiz ise 31 mil-
yon ton. Zaten d��a ba��ml�l���m�z�n 
çok büyük bir bölümü petrolden kay-
naklanmaktad�r. �kinci konu da do�al-
gazd�r. Do�algazda üretim durumu-
muz 0,73 milyar metreküp, yani yok 
denecek kadar az, tüketimimiz ise 37 
milyar metreküp. Yani bu konuda da 
tümüyle d��a ba��ml�y�z. Kömürde ise 
75 milyon ton linyit, 3 milyon ton da 
ta� kömürü üretimimiz var. Ne yaz�k ki 
20 milyon ton kömür ithal eder durum-
day�z. ��te Türkiye, i�te Ortado�u’ya 
hükmetmek isteyen, AB’ye politika 
öneren, olmazsa k�zan-ba��ran ülke-
nin enerji aç�s�ndan manzaras� bu; 
% 73 oran�nda d��a ba��ml�y�z. Yani 
d��ar�dan birisi vanay� kapatt��� anda 
yapabilece�imiz hiçbir �ey yok. �ehir-
lerimizde hayat durur, k���n ortas�nda 
donmaktan kurtulamay�z. Hiçbir an-
la�ma geçerli de�ildir, at�lan hiçbir 
imza da bizi kurtaramaz.”

Sanayicilere tavsiye

 OST�M’li sanayicilerden de daha 
verimli enerji kullan�m� için duyarl� ol-
malar�n� isteyen Özden, 4 birim elektrik 
tüketip 1 birim i� yapmak yerine 1 birim 
elektrik tüketip 1 birim i� yapabilecek 
duruma gelmelerini istedi. “Üretip pi-
yasaya sürdü�ünüz ürünler de verimli 
enerji kullanan ürünler olmal�d�r. Ör-
ne�in çama��r makinesi üretiyorsan�z o 
makine elektri�i verimli kullanabilen bir 
makine olmal�d�r” diyen Özden, bu tür 
makineler verimsiz olduktan sonra zaten 
vatanda��n yapabilece�i çok bir �ey de 
kalm�yor” dedi.

“Barajlar konusunda devletin 
bir plân yapmas� gerekiyor”

 Son günlerde s�kça gündemde yer 
bulan barajlar konusuna da de�inen 
Özden, Türkiye’de devletin milli bir 
baraj planlamas� yapmas� gerekti�i-
nin alt�n� çizdi. Özden �öyle konu�tu: 
“Türkiye’de devletin, ülkenin hangi 
bölgesine ne tür baraj yap�labilir, kaç 

tane yap�labilir, hangisinden ne kadar 
enerji elde edilebilir, tüm bu sorular� 
cevaplayan bir � zibilite çal��mas�n�n 
sonunda ortaya bir plan ç�karmas� 
gerekir. Bu plan yap�l�rken kömür de 
dikkate al�nmal�d�r, rüzgâr da, enerji 
nakil hatlar�ndaki durum da, iletim-
deki kay�plar da, çevreye olan etkiler 
de… Ondan sonra özel sektör ça��r�l�r 
ve denir ki buralara �u barajlar� yapa-
bilirsiniz, buyurun yap�n.”

Nükleer santrale gelmeden 
yap�labilecek çok �ey var

 Kat�l�mc�lar�n sorular� üzerine, 
Rusya ile yap�m anla�mas� imzalanan 
nükleer santral konusunda da dü�ün-
celerini dile getiren Özden; “Temiz 
üretim teknolojisi istiyorsan�z en te-
miz üretim teknolojisi Nükleer sant-
raldir. Üretirken çevreye hiçbir zarar� 
yok. Fakat 2 önemli olay var, öncelik-
le müthi� geli�mi� bir i�letme düzeyi-
ne ula�m�� olman�z laz�m, hata kabul 
etmez. �kinci olarak, nükleer santra-
lin 30 – 35 y�l gibi belirli bir ömrü 

vard�r. Bu ömür dolduktan sonra bu 

santrallere ne yap�laca�� sorgulan�-

yor. Ayr�ca kulland�klar� yak�t, kulla-

n�m�n ard�ndan at�k haline gelince ne-

rede nas�l depolanaca�� sorgulan�yor. 

Bunlar� çözmek çok büyük paralar 

gerektiriyor.” dedi. Ülkemizde yap�la-

cak bir nükleer santral gündeme geldi-

�inde acaba nükleerden önce yap�lacak 

ba�ka �eyler yok mu diye sorgulayan 

baz� kesimler de oldu�unu belirten Öz-

den, nükleer santrali dü�ünmeden önce, 

mevcut durumu iyile�tirmek için al�na-

bilecek önlemleri de �öyle s�ralad�: 

 “Örne�in, nükleer santrale gelmeden 

önce %17 kay�p-kaçak elektrik oran�n� 

s�f�ra indirebilsek, mevcut santralleri-

mizin bak�m onar�m�na para ay�rsak 

da o santrallerden daha çok elektrik 

elde edebilsek, toplumumuza anlatsak 

ve enerjimizi daha verimli kullanmay� 

ö�rensek, barajlar�n etraf�n� a�açland�r-

sak ve barajlar�n dolmas�na engel olup 

ömrünü uzatsak ve yenilenebilir enerji 

kaynaklar�m�z�n tümüyle verimli kulla-

n�lmas�n� sa�layabilsek de tüm bu yap-

t�klar�m�z yetmezse o zaman nükleer 

santrali dü�ünsek daha do�ru bir i� 

yapm�� oluruz kanaatindeyim.”

“Enerjide %75 d��a ba��ml�y�z”
 Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Ba�kan� ve Eski Ula�t�rma Bakanl��� 

Müste�ar� Süreyya Yücel Özden, Türkiye’nin enerji konusunda %75 d��a ba��ml� oldu�unu ve bu 
sebeple d��i�lerinde hiçbir gerçekçi politika üretemeyece�ini söyledi. 

�� dünyas�nda bir çok ki�i Giri�imci 
ile Yönetici aras�ndaki fark� 
de�erlendiremez. Ço�u kez bu iki 

kavram birbirine kar��t�r�l�r. Bana göre 
giri�imciler içimizdeki vizyon sahibi 
ki�ilerdir. Vizyonun tarifini yapmam 
gerekirse; vizyon sahibi ki�i görülmeyeni 
görebilen ki�idir. Ufku vard�r, basiret 
sahibidir ve hayal gücü ta��r. Giri�imciler, 
asla geçmi�te de�il gelecekte ya�ar. 
Giri�imci; insan�n yarat�c� ki�ili�idir. 
Bir yazar�n deyimiyle ; her zaman 
bilinmeyenle ilgilenir, gelece�i kurcalar, 
olas�l�klardan olanaklar yarat�r, kaoslar� 
uyuma çevirir. Giri�imcinin i�i merak 
etmektir. Giri�imcili�in esas sözcü�ü “ 
merak ediyorum” dur. Giri�imcilik; daha 
çok risk almay�, yenilikleri yakalamay� 
ve f�rsatlar� de�erlendirmeyi gerektirir. 
Giri�imcilik; sadece ki�inin kendi i�ini 
kurmas� de�il, mevcut i�ini revize etmesi 
veya yeni bir sektöre aç�lmas� da olabilir.

Giri�imcilerin özellikleri

Bir giri�imcide a�a��da say�lan özelliklerin 
bir ço�u rahatl�kla görülebilir.

H�zl� karar alma �
H�zl� dü�ünme �
Kararl� ve azimli olma �
Güçlü sezgi sahibi olma �
Yüksek hayal gücüne sahip olma �
Geni� çevre, iyi ili�kiler a�� �
�nsan kaynaklar�n� ba�ar� ile motive  �

edebilme ve yönetebilme
Muhakeme ve dü�ünme yetene�i  �
yüksek
Kendine güvenen , dayan�kl�, �srarl�  �
ve takipçi

Yönetici ve yöneticilik

Yönetici pragmatik ki�idir. Yönetici 
olmadan ne düzen olur ne de planlama. 
Yönetici için düzen daha önemlidir. 
Yönetici giri�imciye göre geçmi�te 

ya�ar. Yönetici statükoya ba�l� kal�r ve 
problemlere odaklan�r, onlar� çözmeye 
çal���r. K�sa bir benzetme yaparsak 
yönetici bir ev yapar ve sonuna kadar 
o evden ç�kmaz ve o evde ya�ar. 
Giri�imci ise evi in�a eder ve an�nda 
bir sonraki evin daha mükemmelini 
in�a etmek için plan yapma�a ba�lar. 
Yöneticinin i�leri düzgün ve özenlidir. 
Yönetici, giri�imcinin arkas�ndan ortal��� 
toparlayan ki�idir. Giri�imci olmazsa 
temizlenecek bir �ey de olmaz.

Son söz

Yönetici olmazsa i�ler ve toplum 
yürümez. Giri�imci olmazsa yenilik 
olmaz. Yönetici ve Giri�imcinin uyumlu 
ve ahenkli çal��mas�yla güdülen hedef 
rahatl�kla tavan yapar.

velisaritoprak@
gm

ail.comVeli SARITOPRAK

Giri�imcilik ve 
Yöneticilik

Süreyya Yücel ÖzdenSüreyya Yücel Özden

Dünya Enerji Konseyi Dünya Enerji Konseyi 
Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Ba�kan�Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Ba�kan�
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 UMEM Beceri’10 projesi Ostim’de tan�t�ld�. Toplant�da konu�an Ankara Sanayi Odas� (ASO) Ba�kan� 
Nurettin Özdebir,“Asl�nda ülkemizdeki sorun i�sizlikten çok mesleksizlik veya meslek be�enmemektir. 
Böyle bir kurs imkân� sa�lad���m�z halde kat�l�m taleplerinde istedi�imiz rakamlara ula�amad�k” dedi.

Kamu - özel sektör - üniversite 
i�birli�inde hayata geçirilen ve 
hem i�sizlere  istihdam olana-

�� sa�layacak, hem de sanayinin nite-
likli personel ihtiyac�n� kar��layacak 
“UMEM Beceri’10” projesi ASO Ba�-
kan� Özdebir ve Ostim Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Orhan Ayd�n’�n kat�ld��� top-
lant�da sanayicilere tan�t�ld�. 

 Ankara Sanayi Odas� (ASO), Çal��ma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� – ��KUR, 
Milli E�itim Bakanl��� Erkek Teknik Ö�-
retim Genel Müdürlü�ü, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birli�i (TOBB) ve TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin 
i�birli�i ile hayata geçirilen Uzman-
la�m�� Meslek Edindirme Merkezleri 
(UMEM) Beceri 10 projesi, OST�M 
�dare Binas� Konferans Salonu’nda 

OST�M’li sanayicilere tan�t�ld�. 

ASO Ba�kan� Özdebir, OST�M OSB 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n 
ve TOBB Reel Sektör Ara�t�rma Geli�-
tirme ve Uygulama Daire Ba�kan� Dr. 
Yüksel Vardar’�n kat�l�m�yla gerçek-
le�en toplant�da, projenin amaçlar� ve 
yöntemi hakk�nda bilgi verildi. 

Proje kapsam�nda i�siz, herhangi bir 
sosyal güvenlik kurumuna ba�l� olma-
yan gençlere aç�lan kurslarda mesleki 
e�itim verilecek. E�itim program� 3 ay 
e�itim, 3 ay staj �eklinde gerçekle�ti-
rilecek. Programa kat�lan kursiyerlere 
günlük 15 TL yevmiye verilirken, kurs 
bitiminde bu kursiyerlerden eleman al�-
m� yapan � rmalara da SSK i�veren pay� 
ödemelerinde kolayl�k sa�lanacak.

Özdebir: Sorun i�sizlikten 
çok “mesleksizlik”

Toplant�n�n aç�l�� konu�mas�n� yapan 
ASO Ba�kan� Özdebir, projenin genel 
hatlar�n� kat�l�mc�larla payla�t�. Özdebir, 
projenin olu�turulmas�ndaki ana amac�, 
sanayinin en öncelikli ve çözülemeyen 
sorunlar�ndan biri olan nitelikli i�gücü 
sorununu ve toplumun en önemli sorun-
lar�ndan biri olan i�sizli�i birlikte çözü-
me kavu�turabilmek olarak aç�klad�. 

Özdebir �öyle konu�tu: 

“Asl�nda ülkemizdeki sorun i�sizlikten 
çok mesleksizlik veya meslek be�enme-
mektir. Biz bu tespite açt���m�z kursla-
ra olan talepleri gözlemleyerek vard�k. 
Böyle bir kurs imkân� sa�lad���m�z 
halde kat�l�m taleplerinde istedi�imiz 
rakamlara ula�amad�k. ��in tam tan�m�-
n� bilmeden kursa kaydolan ki�ilerin de 
birkaç gün sonra kursa devam etmedi�i-
ni gördük. Bunun meslek be�enmemek-
ten ba�ka aç�klamas� yoktur.”

Projenin sanayici için de iki aç�dan fay-
das� olaca��n� söyleyen Özdebir, bunlar� 
�öyle s�ralad�:

“Ülkemizde sanayicimizin birçok soru-
nu var ama belki de en önemlileri aras�n-
da kali� ye i�gücü eksikli�i gelmektedir. 
��gücü eksikli�i sanayicinin elini kolunu 
ba�layan bir problemdir. Biz projemiz 
sayesinde gençlerimizi önce 3 ayl�k bir 
e�itime alaca��z, sonras�nda da 3 ay i�-
letmelerimizde stajyer olarak e�itimleri-
ni sürdürmelerini sa�layaca��z. Nitelikli 

i�gücü problemini bu �ekilde çözmeye 
çal���rken, i�verenlerimize de SSK prim 
ödemelerinde kolayl�k imkan� sunaca-
��z. Bu proje kapsam�nda e�itim görmü� 
gençlerimizden istihdam edilmesi duru-
munda 1 y�ldan 3 y�la kadar SSK i�veren 
pay� da devlet taraf�ndan kar��lanacak.”

“Mesleki e�itim projelerinde 
bizim de rolümüz var”

Özdebir’in ard�ndan söz alan OST�M 
OSB Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan Ay-
d�n da konu�mas�nda, bu projede sanayiciye 
dü�en görevlerin alt�n� çizdi. ��siz gençlerin 
nitelikli elemanlar olarak sanayiye hizmet 
vermelerini sa�layacak olan bu projede as�l 
önemli olan�n sektörde çal��arak alacaklar� 
e�itim dönemi oldu�unu söyleyen Ayd�n; 
“Stajyerlerimize odalar�m�z�, � rmalar�m�z� 
açmazsak, onlar�n e�itilmesine f�rsat ver-
mezsek, onlar�n risklerini almazsak ortaya 
ç�kan e�itimden memnun kalmama hakk�-
m�z da olmaz”  diye konu�tu. Sanayicinin 
e�itimin seyircisi de�il oyuncusu olmas� 
gerekti�ini söyleyen Ayd�n �öyle devam 
etti: 

“Biz OST�M sanayicileri olarak bu projenin 
önemine dikkat çekme konusunda üzerimize 
dü�en görevi canla ba�la yapmaya çal��aca-
��z. Biz de Ostim içinde meslek e�itimiyle il-
gili eksikleri görebildi�imiz kadar�yla tamam-
lamaya çal���yoruz, projeler olu�turuyoruz. 
Bu proje de bizim aç�m�zdan, bölgemiz ve 
� rmalar�m�z aç�s�ndan bir f�rsatt�r. O nedenle 
bu projede Ostim olarak seyirci olmak de�il 
görev almak ve projenin oyuncular�ndan 
biri olmak istiyoruz.”

Özdebir: ��sizler meslek be�enmiyor

Geçen y�l�n sonunda Seul’de G20 
topland�. ABD, bu toplant�da Çin, 
Almanya, Japonya’n�n para politi-

kalar�nda de�i�ikli�e giderek cari fazlala-
r�n� eritmesini söyledi. Ancak bu ülkelerin 
hiç biri bunu kabul etmedi. Bunun üzeri-
ne ABD cari aç�k veren ülkelere yöneldi 
ve ‘cari aç���n�z� frenleyin’ dedi. Bu tarihe 
kadar ülkemizin ekonomi akl�n�n cari 
aç�k diye bir sorunu yoktu. Hatta ‘finanse 
edildi�i sürece önemli de�il’, dediler. 
‘Ülkemizi iyi yönetiyoruz ki s�cak para 
geliyor’ dediler. Ta ki ABD ‘cari aç���n�z� 
azalt�n diyene kadar. Bu saatten sonrada 
bir tela�la MB ç�k�� stratejisini uygulama-
ya koydu.
 ABD’nin ekonomi politikas�n�n özü, 
kendi insan�na i� ve a� bulmakt�r. Bu 
ABD’li politikac�lar�n ‘amentüsüdür’. 
Bunun için gerekirse sava�a bile girerler 
ve girmekteler. Çünkü ABD politikac�lar�-
n�n maa��n� Amerikan halk� vermektedir. 
Sözünü cari fazla veren ülkelere geçire-
meyen ABD, hemen cari fazla veren ül-
kelerin en büyük gider kalemi olan petrol 
fiyatlar�n� art�rarak bu ülkelerden paralar� 
petrol üreten ülkelere, bu ülkelerden de 
silah sat��� ya da para piyasas� i�lemleri 
ile kendi ülkesine aktarmaktad�r. Ayr�ca 
dolar� hem miktar olarak ço�altmakta 
hem de dü�ük faizle de�erini dü�ürerek 
cari fazla veren ülkelerle Amerikan va-
tanda�lar�n�n mutlulu�u için mücadele 
etmektedir. 

 ABD, Çin, Almanya, Japonya dünya 
ekonomisinin kö�e ta�lar�d�r. Bunlar ara-
s�ndaki ekonomik mücadele k�sa sürede 
bitmeyecek. Bunun anlam� ise, dünyada 
para bol olacak ve enflasyon yak�n gele-
cekte tehlike olmaktan çok uzak olacak. 
Ekonomik mücadelenin amac� ise, kendi 
insanlar�na bir fazla istihdam sa�lamak.
 Bu mücadele ortada iken ülkemiz 
ekonomi akl�n�n ABD’nin ‘cari aç���n�z� 
eritin’ talimat� üzerine ald��� önlemler tam 
evlere �enlik. Cari aç���n nedeni, banka-
lar�n fazla kredi vermesi imi�. Bu neden-
le, Bankalar�n kaynaklar� olan mevduat�n 
krediye dönü�me oran�n� belirleyen mun-
zam kar��l�klar� art�rarak engel olmaya 
çal���yorlar. Al�nan bu önleme tek kelime 
ile “Aman Allah�m!” demekten ba�ka 
elimizden bir �ey gelmiyor. Ülkede birden 

fazla paran�n dola�t��� ortamlarda mun-
zam kar��l�klarla kredi hacmini belirlemek 
imkâns�z. Para kayna�� ülkeler piyasalar� 
paraya bo�arken munzam kar��l�klar� 
art�rman�n kime ne faydas� olacak? Nite-
kim olmuyor. Mevduatlar� MB’ye kar��l�k 
olarak yat�ran bankalar, yurt d���ndan 
kredi bulmakta, o paralar� MB’ye vere-
rek munzam kar��l�k olarak verdiklerini 
geri almakta ve piyasaya sunmaktalar. 
MB’n�n uygulamaya soktu�u politikalar 
dünyan�n ve ülkemizin veri �artlar�nda 
‘laf olsun torba dolsun’dan öteye anlam 
ta��mayacakt�r.
 Oysa yap�lmas� gereken, öncelikle 
cari  aç���n nedeninin kötü kurgu-
lanan ve yönetilen maliye politikas�n�n 
oldu�unun kabulüdür. Bugün için cari 
aç��a dayal� gelir art��� ve vatanda��n 

yüksek borçlanmas� ile iyi yönetiliyor gö-
züken maliye politikas�, her zaman daha 
fazla cari aç��a ihtiyaç duyacak �ekilde 
kurgulanm��t�r. Nitekim 2009 krizinde 
cari aç�k verilmeyince ülkedeki i�sizlik ve 
kamunun borçlanmas�ndaki art���n nas�l 
oldu�u görülmü�tür.

 Dünyadaki egemen devletler ara-
s�ndaki ekonomik sava�, bölgemizdeki 
siyasi istikrars�zl�klar ve ülkemizdeki siyasi 
istikrar dikkate al�nd���nda uygulanan 
ekonomi politikas� bu olmamal�d�r. Kay-
naklar�n bu kadar bol oldu�u bir ortamda 
maliye politikam�z, cari aç��a neden olan 
tüm kalemlerde ülkemizde yat�r�m� te�vik 
edecek politikalar� acilen devreye almal�-
d�r. Ülkemizdeki maliyetleri a�a��ya çekici 
mali reformlar gecikmeden yap�lmal�d�r. 
Kobi’lerimizin yurt d���na ürün satmas� ya 
da �irketlerimizin yurt d���ndan i� alma-
lar� için Eximbank aktif �ekilde devreye 
girmelidir. Ülkemizin mali yap�s�n�n güç-
lenmesi ve vadelerin uzamas� için para 
politikas� de�il, maliye politikalar� devre-
de olmal�d�r. Bu güne kadar ekonomide 
gerekil olanlar yap�lmad��� için son sekiz 
y�lda ki�i ba��na gelirimiz y�ll�k %3,6 top-
lamda da % 32,5 ancak artm��t�r.

 Her ay ihracat art��� ile övünüp de 
ithalattaki kronik art��� görmezlikten ge-
lerek üç maymunu oynaman�n anlam� 
yoktur.

�e� k ÇALI�KAN

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

Ka� yapay�m 
derken
göz ç�karmak
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Ba�kent sa�l�k sektöründe bulu�tu

Rekabete haz�r…

 Ankara Kalk�nma Ajans� Do�rudan Faaliyet Deste�i kapsam�nda 
desteklenen Sa�l�k Endüstrisi ��verenleri Sendikas� (SE�S) taraf�ndan 
verilerek seçilen 17 proje aras�nda yer alan Ankara Sa�l�kta 
Yenilikçilik Hareketi- �novankara Projesinin Bulu�ma Toplant�s� ve 
Kurucu Çal��tay� 4-5 Nisan tarihlerinde gerçekle�tirildi.

Ankara Kalk�nma Ajans� Do�ru-
dan Faaliyet Deste�i kapsam�n-
da desteklenen Sa�l�k Endüstrisi 

��verenleri Sendikas� (SE�S) taraf�ndan 
verilerek seçilen 17 proje aras�nda yer 
alan Ankara Sa�l�kta Yenilikçilik Ha-
reketi - �novankara Projesinin Bulu�ma 
Toplant�s� ve Kurucu Çal��tay� 4-5 Nisan 
tarihlerinde Ankara’da gerçekle�tirildi. 

SE�S ve OST�M i�birli�i ile yürütülen 
projenin amac�n�n, “Ankara’n�n sa�l�k 
sektöründe rekabetçi de�er zincirini ve 
yenilikçi potansiyelini ortaya koyarak ta-
ra	 ar aras�nda ileti�im, i� ve güç birli�ini 
artt�rmak; yerli üretimin katma de�erini 
yükselterek bölgesel ve ulusal kalk�nma-
ya katk�da bulunmak” oldu�u vurgulan-
d�.

 Proje kapsam�ndaki faaliyetler, i�ti-
rakçi ve ilgili kurum ve kurulu�lardan 
olu�an �NOVANKARA Organizasyon 
Komitesi yönetiminde gerçekle�ti. Ko-
mitede, Ankara Üniversitesi, Ankara 
Sanayi Odas�, Ortado�u Teknik Üni-
versitesi, At�l�m Üniversitesi, Ba�kent 
Üniversitesi, Hacettepe Teknokent, Fatih 
Üniversitesi, GATA, ODTÜ-Ostim Tek-
nokent, Ostim Medikal Sanayi Küme-
lenmesi, Özel Hastaneler Platformu ve 
Türkiye Teknoloji Geli�tirme Merkezi 
gibi kurum kurulu�lar yer ald�. �NOVA-
ANKARA protokolüne 32 kurum imza 
att�. 

 Komite çal��malar� Ankara Kalk�nma 
Ajans� uzmanlar�n�n izleme ve de�erlen-
dirmesinde gerçekle�tirildi. Proje kapsa-
m�nda Ankara’n�n medikal sektörü de�er 
zincirine ait tüm tara	 ar�n�n bilgilerini 
içeren bir envanter ve istatistik çal��ma-
s�; ilgili tüm tara	 arla birebir görü�meler 
yap�larak fark�ndal�k ve ortak dil olu�tu-
rulmas�, Ankara’n�n sa�l�k sektöründeki 
rekabetçili�inin tüm tara	 arca bilinir-
li�inin ve görünürlü�ünün sa�lanmas�, 
bundan sonra bu konuda gerçekle�tiri-
lecek çal��malar�n sürdürülebilirli�i için 
organizasyonel yap�n�n belirlenmesi ve 
olu�an ortak görü�ün ortak bir niyet be-
yan� ile protokol alt�na al�nmas� ve ilk ça-
l��malar�n yürütülmesi için gereken ku-
rucu mekanizmalar�n olu�turulmas� için 
�NOVANKARA Bulu�ma Toplant�s� ve 
Kurucu Çal��tay� Faaliyetleri gerçekle�-
tirildi. 

Ayd�n: Sa�l�k giderlerimiz savunma 
giderlerinden daha yüksek

 Toplant�n�n aç�l�� konu�mas�n� yapan 
Ostim OSB Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Orhan Ayd�n toplant�n�n amac�n� �öyle 
özetledi: “ Sa�l�k sektöründe elimizde 
bulunan bilgileri payda�larla payla�arak 
bölgesel ve sektörel fark�ndal�k ve bilinç 
olu�turmak, ortak ak�l, ortak plan, i� ve 

güç birli�i için uygun ortam ve iklimi 
olu�turmak ve sa�l�k sektöründeki ça-
l��malar� kay�t alt�na alarak ve sürdürü-
lebilirli�i sa�lamakt�r.” Ayd�n, Ostim 
olarak Medikal Kümelenme ile sa�l�k 
sektöründe üretim yapan sanayi � rmala-
r�n� bir araya getirerek rekabetçiliklerini 
artt�rmaya ve o � rmalar� her alanda güç 
birli�i yapar hale getirmeye çal��t�klar�n� 
söyledi. Özellikle yerli üretimin önemi-
nin alt�n� çizen Ayd�n, Türkiye’nin sa�-
l�k alan�ndaki harcamalar�n�n savunma 
alan�ndaki harcamalardan daha yüksek 
oldu�unu ve bu bütçeyi azaltabilmenin 
en önemli yolunun da yerli üretimi artt�r-
mak oldu�unu söyledi. 

Demir: Yerli üretimimizi 
öncelikle biz desteklemeliyiz

 Toplant�n�n ev sahiplerinden Sa�l�k 
Endüstrisi ��verenleri Sendikas� (SE�S) 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Metin Demir, 
Inovankara’n�n sa�l�k sektöründe at�l-
m�� önemli ad�mlardan biri oldu�unu 
söyledi. Sektörle ilgili yap�lan her türlü 
etkinli�i önemsediklerini belirten Demir, 
�stanbul’da gerçekle�tirilen Expomed 
2011 fuar�n�n da Türkiye aç�s�ndan çok 
olumlu geçti�ini belirtti. Fuarda birçok 
yerli üretici � rman�n yurt d��� ba�lan-
t�lar kurdu�unu söyleyen Demir, yerli 
medikal ürünlerimizin yurt d���nda yurt 
içinden daha çok talep gördü�ünü, yurt 
d���nda bizim medikal ürünlerimizi sat�n 
almak için daha fazla ödeme yapan � r-
malar oldu�unu söyledi. Demir, bu talebi 
gösteren ülkelerin kap�s�n� öncelikli ola-
rak çalmal� ve yerli ürünlerimizi dünyaya 
açmal�y�z, dedi.

Prof. Onaral: Ankara 
sa�l���n da ba�kenti olabilir

 Dünyadaki yerli beyin gücünü temsi-
len toplant�ya dahil oldu�unu söyleyen 
Amerika Drexel Üniversitesi Biomedi-
kal Kurucu Dekan� Prof. Dr. Banu Ona-
ral da, bu toplant�yla Ankara’n�n kültür 
ve siyaset ba�kenti olman�n yan�nda 
art�k sa�l���n da ba�kenti olmaya aday 
oldu�unu söyledi. Bu gibi toplant�larda 
önemli olan�n yurt d���ndaki bilimsel 
yöntemleri ülkemizdeki çal��malara uy-
gulamak de�il, bizim kendi toplumsal 
ve bilimsel özelliklerimize uygun yön-
temleri geli�tirmek oldu�unu söyleyen 
Onaral, bu çal��mada da belirlenecek 
bilimsel yöntemin bizim geli�tirece�imiz 
yöntem olmas� gerekti�ini söyledi. Sa�-
l�k alan�nda çal��acak olan ara kadrolar�n 
olu�mas�nda e�itimin önemine de dikkat 
çeken Onaral; “Önemli olan sa�l�k ala-
n�nda, doktorundan ara kadrosuna kadar 
kali� ye bir i� gücüne sahip olarak, sa�l�k 
sektörünün son kullan�c�s� olan hastaya 

en iyi hizmeti verebilmektir” dedi.

Balc�: Medikal sek-
törün güç merkezi

 Ankara’da sa�l�k sektöründe rekabet-
çi ve yenilikçi potansiyelini ortaya koy-
may� hede	 eyen organizasyonun destek-
leyicisi olan Ankara Kalk�nma Ajans� 
Genel Sekreteri Doç. Dr. As�m Balc� da 
konu�mas�nda, dünyada h�zla ilerleyen 
sa�l�k teknolojilerinin sa�l�k sektöründe 
ciddi geli�meleri beraberinde getirdi�ine 
dikkat çekti. Türkiye’de de son y�llarda 
bu do�rultuda sektöre ivme kazand�r�c� 
geli�melerin ya�and���n� belirten Bal-
c�, Ankara’n�n sektörün konu�land��� 
önemli bir merkez oldu�unu vurgulad�. 
Balc� konu�mas�n� �öyle sürdürdü; “Sa�-
l�k teknolojileri sektöründe Türkiye’deki 
� rmalar�n %38,3’üne ev sahipli�i yapan 
Ankara, 2009 verilerine göre bu alanda 
Türkiye’nin ikinci ili konumundad�r. 
Ankara’da medikal cihaz üretiminin çe-
�itlili�i ve sektörü destekleyecek i�kol-
lar�n�n varl��� �ehri medikal sektörünün 
merkezlerinden biri haline getirmi�tir.”

Rekabetçi potansiyel var

 Proje kapsam�nda gerçekle�tirilen 
envanter çal��mas� sonuçlar�na göre �no-
vaankara Çal��tay� Ankara’da; 15 üni-
versite, 95 hastane, 155 sa�l�k ve t�p tek-
nolojileri ile ilgili sivil toplum kurulu�u, 
139 sa�l�kla ve t�p teknolojileri ile ilgili 
ara�t�rma merkezi, 121 t�p ve t�p tekno-
lojileri ile ilgili yay�n, 5 teknopark 5000 
üretici � rma, 36.991 sa�l�k sektörü çal�-
�an�, 139 sa�l�kla ilgili ara�t�rma merkez-
leri ve laboratuar 17.439 akademisyen, 
186.574 ö�rencisi ile sa�l�kta önemli bir 
rekabetçi güce sahip oldu�unu ortaya 
koydu.

 Teknoparklar: Ankara Teknopark, 
Cyberpark, Gazi Teknopark, Hacettepe 
Teknopark (�vedik Teknopark), ODTÜ 
Teknopark (Ostim Teknopark) 

Mesleki E�itim: 25 Endüstri Meslek Lise-
si, 5 Mesleki E�itim Merkezi 

 Ankara’da Hastaneler: 4 askeri hastane, 
20 devlet hastanesi, 14 üniversite hastane-
si, 26 özel hastane, 16 e�itim ara�t�r-
ma hastanesi, 72 özel dal merkezleri, 313 
aile sa�l��� merkezi, 75 özel poliklinik, 68 
özel t�p merkezi, 23 üremeye yard�mc� te-
davi merkezi, 25 toplum sa�l��� merkezi, 
28 semt poliklini�i bulunmaktad�r. 

 Ba�kent sanayisinin genel görünü-
mü: Türkiye’nin 2. büyük sanayi kenti, 
11 organize sanayi bölgesi, 5000 imalat-
ç� � rma, 36.8 ‘i ihracat yapmaktad�r ve 
300.000 istihdam. Merkezi Ankara’da 
bulunan sa�l�k sektörü ile ilgili 155 sivil 
toplum kurulu�u bulunuyor. Bu alandaki 

faal t�bbi yay�n say�s� ise 121 adet.

Yol haritas� belirleniyor

 Yol haritas�na göre destekleyici kurum 
ve kurulu�larca olu�turulacak sekreterya, 
platform için yönerge, çal��ma kurullar� 
esaslar� gibi kritik taslak dokümanlar� 
haz�rlayacak. Ayr�ca olu�turulacak ça-
l��ma gruplar�n�n çal��malar� için gerek-
li tan�t�m ve di�er faaliyetleri gerçekle�-
tirirken, çal��man�n ilerleyebilmesi için 
ilgili fonlar için proje haz�rlayacak ve 
ba�vuru i�lemlerini yapacak. Platform 
bu haz�rl�klar� yaparak 1 y�l içinde Ge-
nel Kurul’a gidecek. 
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Görü�ler
-Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ziya Burhanettin Güvenç-i�birli�inden 
ba�ka seçene�imiz yok.

-Ankara Sanayi Odas� Ba�kan� Nurettin 
Özdebir-D��a ba��ml�l���m�z azalacak.

-Y�ld�r�m Beyaz�t Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr Metin Do�an-Üniversiteler ge-
lece�i kurmakla yükümlüdür.

-Hacettepe Üniversitesi Rektör Yard�m-
c�s� Prof.Dr. H.Selçuk Geçim -Nitelikli 

insan gücümüz yeni alanlarda ba�ar�lara 
imza atacakt�r

-Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. 
R�za Ayhan-Sa�l�kta Ankara seçimi 
do�rudur, Ankara rekabete haz�rd�r.

-ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Mus-
tafa K�z�lta�-Sadece destekçi de�il 
inova’n�n parças�y�z.

-Fatih Üniversitesi Rekör Yard�mc�s� 
Ramazan Yi�ito�lu-Ortak çal��ma kül-
türümüz geli�ecek.

-TBMM Sa�l�k Komisyonu Ba�kan� 

Prof.Dr.Cevdet Erdöl-Sa�l�k sektörü 
çok say�da yenilikçi proje potansiyeli 
ta��maktad�r.

-Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr.Abdullah Atalar-Ankara bilim üre-
timinde Türkiye’nin lideridir.

-Ankara Üniversitesi Rektörü Cemal 
Talu�-Büyük hede	 ere gitmek için bir-
likte hareket etmeliyiz.

-Gazi Teknopark Genel Müdürü Han-
zade Sar�çiçek -Ar-Ge ve yenilikçilik 
ba�kentiyiz.

-Ba�kent Üniversitesi Rektörü Say�n 
Prof. Dr. Kenan Araz-Ankara sa�l�k 
sektörü ülke sektörünün %80’ini olu�-
turmaktad�r

-ODTÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Acar-
Sa�l�k sektörü yeni teknolojilerin geli�i-
minde lokomotif sektördür.

-TTGV Ba�kan� Mete Çakmakc�-
Sürdürülebilir ekosistem olu�turulmal�.

-KOSGEB Ba�kan Yard�mc�s� Dr. Me-
tin �at�r-Yerli üretimin tüm altyap�s�n� 
destekliyoruz.

-DTM �hracat Genel Müdürü �brahim 
�enel-Sa�l�k sektörümüzün yurtd���na 
aç�l�m�n� destekliyoruz.

-Ankara Ü. Rektör Yard�mc�s� Prof.Dr. 
Argun Karacabey-De�er zincirini gö-
rünür k�lmal�y�z. 

-Ankara �l Sa�l�k Müdürü Dr.�. Musta-
fa Aksoy-Ankara sa�l���nda ba�kenti.

-Biomaten Ba�kan� Prof.Dr.Vas�f 
Has�rc�-Akademik ortam endüstriye 
daha yak�n olacak.

-K�z�lay Genel Müdürü Ömer Ta�l�-
Dünyay� hedef almazsak kentimize de 
çözüm üretemeyiz.

-Halit Eryi�it -Yerli üretim bu i�birli�i-
ni bekliyor.

-Sinerjitürk Ba�kan� Abdullah Ra�it 
Gülhan -Beyin göçümüzü, beyin gücü-
müze dönü�türmeliyiz.

Kanaat önderlerinden tam destek
  �NOVAANKARA platformu olu�umuna sektörle 

ilgili kanaat önderleri ve akademisyenler tam 
destek verdiler. Görü�ü al�nan ki�iler Ankara’n�n 
sektörel yap�s�n�n ve bilim gücünün bu alandaki 
avantajlar�n� vurgulad�lar. 

Geç kalm�� harika bir giri�im. Rekabet-• 
çi avantaj alan� olarak "sa�l�k inovasyonu" 
çok do�ru bir tercih.

Temelde Ar-Ge, kreatif çal��malar ve • 
üretim bazl� çal��malar ve i�birli�i için çok 
yararl� çal��ma olarak görüyorum.

Üniversite- sanayi i�birli�i çerçevesinde • 
Türkiye'nin kaynaklar�n�n etkin kullan�l-
mas� �üphesiz çok önemli. Bu konunun 
gündeme getirilmesi ve ad�m at�lmas� çok 
önemli. Yerli sanayide ürün kalitesinin 
önemi vurgulanmal�yd�.

Etkinli�e yarar sa�layacak pek çok ta-• 
raf�n yer ald���n� dü�ünüyorum. Devam� 
gelirse ülke için çok yararl� sonuçlar ola-
cakt�r.

Giri�te kimlik kart� organizasyonu kö-• 
tüydü. Etkinli�in tüme yak�n payda�lar�-
n�n kat�lm�� olmas� iyiydi.

Mükemmel bir organizasyon. Yürüye-• 
cek lokomotif. �yi planl�.

Çal��man�n ç�kt�lar�n�n takibi önem ar-• 
zetmektedir.

Sa�l�k sektörünün tüm tara	 ar� bir ara-• 
ya getirilerek fark�ndal�k yarat�ld�. Bu ha-
reketin devam etmesi, sürdürülebilirli�in 
sa�lanmas� bundan sonraki çal��malar�n 
yolunu belirlemelidir.

�nsan kaynaklar� temelinde mesleki ve • 
teknik e�itimin yeri ve önemi konusu ek-
lenirse daha verimli olacakt�.

Bu çal��maya ö�rencilerinde dahil edil-• 
mesi gerekti�ini dü�ünüyorum. Bu etkin-
lik sadece � rmalar ve sanayiciler için de�il 
gençlerin gelece�ini de göz önüne almal� 
diye dü�ünüyorum.

�navankara oldukça yararl�, sa�l�kta • 
inovasyona yönelik bilinçlendirme ad�na 
tatmin edici payla��mc�l��a aç�k bir aktivi-
te olarak gerçekle�tirmi�tir.

Etkinlik kapsam�nda yurtd��� kaynak-• 
lar�n da incelenerek gerekli ba�lant�lar�n 
kurulmas� ve bilgilerin payla��lmas�.

Etkinli�in kamu k�sm�ndan destek al-• 
mas�n� çok olumlu buluyorum. Önemli 
olan istikrar�n sa�lanmas�.

Payda�lar�n bir araya gelerek sektörün • 
üretimden sahaya kadar kar��la�t��� s�k�n-

t�lar�n konu�ulmas�, pazar�n do�ru ürün-
lerle bulu�turulmas� önemli.

Özellikle yerli cihaz ve ekipmanlar�n�n • 
üretiminin ve kullan�m�n�n yayg�nla�t�r�l-
mas� için yap�lan çal��malar ve i�birli�i 
çok güzel.

T�bbi cihaz ve malzeme ihracat� ile ilgi-• 
li daha fazla bilgi verilseydi daha iyi olur 
diye dü�ünüyorum.

Birbiriyle endirekt ba�lant�l� olan ku-• 
rum/kurulu�lar� dahi ayn� amaç do�rultu-
sunda birle�tiren oldukça geni� kat�l�ml� 
inovatif hareket.

Çal��taya üretici kesimin ön ayak olma-• 
s�n� umut verici buldum.

Kat�l�mc�lar�n istekli ve payla��mc� ol-• 
malar�ndan etkilendim.

Hiçbir yarar� olmasa dahi kar��l�kl� ortak • 
bir paydada bulu�an gruplar�n birbirlerini 
tan�mas�na ve fark�ndal���n ortaya ç�kar�l-
mas�nda önemli bir rol oynam��t�r.

Tara	 ar�n birbirlerini tan�mas� ve gele-• 
cekte olu�abilecek ortakl�klara yol açaca�� 
dü�üncesini ta��maktay�m.

Sa�l�k konusunda i�birli�i potansiyeli • 
yüksek aktörlerin bir araya getirilmesi, 
sa�l�k sektörünün stratejik önemi ve ak-
törlerin yetenekleri, istekleri, kayg�lar� 
konusunda fark�ndal�k olu�turulmas� en 
faydal� yönleriydi.

Fark�ndal���n artt�r�lmas�, eyleme ge-• 
çi�in h�zland�r�lmas� ad�na kaç�r�lmamas� 
gereken bir f�rsatt�. Devam� dile�iyle.

Etkinlik verimli olmu�tur. Özellikle • 
elektronik ortamda payla��m (web sayfas�) 
önemlidir. Kat�l�mc�lar aras�nda üyelikler-
le etkin bir web sayfas� yap�lmal�d�r.

�lk defa yap�lmas�na ra�men amaç, or-• 
ganizasyon, kat�l�m ve içerik bak�m�ndan 
çok ba�ar�l� buldum.

Benzer konuda çal��an ki�ilerin birbiri-• 
nin tan�mas�na olanak verdi.

Özellikle yerli cihaz/ekipman/teknoloji-• 
nin geli�tirilmesi, patentlenmesi ve uluslar 
aras� rekabete sokulabilmesi için gerekli 
yasal mevzuatlar�n gerçekle�tirilmesi için 
at�l�mlar�n yap�lmas� üzerinde daha fazla 
durulmas� gerekti�ini dü�ünüyorum.

c�s� Prof.Dr. H.

ANKET
için ne dediler
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Türkiye Çevre Vakf�, Ankara Kal-
k�nma Ajans� ve Devlet Planlama 
Te�kilat� deste�iyle “KOB�’lerin 

çevre konusundaki ihtiyaç ve beklenti-
lerinin belirlenmesi” projesinin de�er-
lendirme toplant�s� Ostim idare binas� 
konferans salonunda gerçekle�tirildi. 
Toplant�da projenin amaçlar�, yöntemi 
ve elde edilen ç�kt�lar�n ayr�nt�lar�yla 
anlat�ld�. 
 Toplant�da konu�an Türkiye 
Çevre Vakf� Genel Sekreteri Av. Engin 
Vural, Türkiye’deki imalat sanayinin 

%99,5’ini olu�turduklar� ve çevreye etki-
leri de küçümsenemeyecek boyutta oldu-
�unu için ara�t�rmay� KOB�’ler üzerinde 
gerçekle�tirdiklerini söyledi. Vural �öyle 
devam etti: “Do�al kaynaklar�n h�zla tü-
kendi�i ve çevre problemlerinin artarak 
küresel boyutlara ula�t��� günümüzde, 
kaynak ve enerji tüketiminde azalma; geri 
dönü�üm ve yeniden kullan�m oran�nda 
art�� sa�lanmas� ile i�letmelerde hem ve-
rimlilik art��� sa�lanabilir hem de olu�an 
at�k miktar�n�n azalt�lmas� ile çevreye verilen 
zarar en aza indirilebilir.” Vural çal��man�n 
amac�n� da �öyle özetledi: “KOB�’lerin tek-
nik yard�m, bilgi edinme, dan��manl�k hiz-
meti alma, mevzuat, � nansman deste�i gibi 
konulardaki ihtiyaç ve beklentilerini ortaya 
ç�karmak, kamu otoritesinin bu çerçevede 
geli�tirece�i çal��malara ve hizmetlere de 
destek olmak ve Ankara’da temiz üretim 
aç�s�ndan öncelikli sektörlerin belirlenme-
sine yard�m etmek.”

�lginç sonuçlar ortaya ç�kt�

Proje çerçevesinde Ostim’den 100 
KOB�’yle görü�üldü ve ilginç sonuç-

lar ortaya ç�kt�. Buna göre, görü�ülen 
KOB�’lerden %80,58’in çevre kirlili�ini 
önlemeye yönelik uygulamalar� oldu-
�unu söylerken, yine %89,32’si temiz 
üretim konusunda teknik bilgi deste�ine 
ihtiyaç duyduklar�n� söylediler. Yap�lan 
anket çal��mas�ndan ortaya ç�kan baz� 
sonuçlar da �u �ekilde özetlendi:

KOB�’lerin %80,58’inde çevre kirli-• 
li�ine önlemeye yönelik uygulama-
lar var iken,  %19,42’sinde bu tip 
uygulamalar yok. 
KOB�’lerin %65,06’s� çevre kirlili-• 
�ini önlemek için at�k miktar�n� azal-
t�yor, %59,04’ü geri dönü�üm i�lemi 
uyguluyor, %60,24’ü at�k geri dönü-
�ümü yap�yor, %54,22’si at�k mikta-
r�n� azalt�yor, %37,35’ i hammadde 
kullan�m�n� azalt�yor, %33,73’ü su 
kullan�m�n� azalt�yor, %30,12’si 
üretim a�amas�ndaki at�k tür ve mik-
tarlar�n� belirliyor ve %21,69’u ise 
gürültü azalt�yor. KOB�’lerin sadece 
%1,20’sinde ar�tma birimi mevcut. 
Çevre duyarl� üretim yapan • 
KOB�’lerin %72,29’u bu üretim sa-
yesinde � nansal kazanç elde ettik-

lerini, %37,35’i ise � rma imaj�n�n 
geli�ti�ini belirtmi�.
KOB�’lerin %66,99’u “Temiz Üre-• 
tim” yat�r�m maliyetlerinin i�letme-
leri için karl� oldu�unu, %33,01’i 
karl� olmad���n� belirtiyor 
KOB�’lerin %24,27’si “Temiz Üre-• 
tim “için uygulanan destek ve kredi-
lerden haberdar iken, %75,73’si bu 
konudan haberdar de�il.
KOB�’lerin %67,39’u “Temiz • 
Üretim” konusunda teknik bilgi 
deste�ini OST�M OSB Yönetimin-
den, %16,30’u üniversitelerden, 
%27,17’si Çevre Bakanl���’ndan, 
%7,61’i sektör derneklerinden, 
%19,57’si Ticaret ve Sanayi 
Odas�’ndan almak istemektedir. 

Bu sonuçlara göre Ostim KOB�’lerinin, 
temiz üretim konusundaki teknik bilgi ek-
sikliklerini tamamlamak için Ostim OSB 
yönetiminden gelecek bir e�itime s�cak 
bakt�klar�n�n ortaya ç�kt���n�n alt�n� çizen 
Vural, Ostim OSB yönetiminin de bu tale-
bi kar��lamak için çal��malar yapaca��na 
emin olduklar�n� söyledi.

KOB�’lerde “temiz üretim” anketi
Türkiye Çevre Vakf�’n�n düzenledi�i anket sonucu, Ostim KOB�’lerinin ço�unlu�unun çevre kirlili�ini önlemeye 

yönelik uygulamalar� oldu�unu, fakat ayn� oranda KOB�’nin de teknik bilgi deste�ine ihtiyaç duydu�unu ortaya ç�kard�.

Sosyal Güvenlik Yüksek Dan��ma 
Kurulu toplant�s�n�n aç�l���nda 
konu�an Ömer Dinçer, �� Kanunu 

içinde yer alan düzenlemeler ve ikincil 
mevzuatla yönetilen bu alan�n ça�da� 
ihtiyaçlara cevap veren bir �ekilde ayr� 
bir yasal düzenlemeye tabi olaca��n�, 
seçimden sonra tasar�n�n TBMM günde-
mine gelmesini planlad�klar�n� kaydetti. 
�stanbul’daki tersaneler ile maden kaza-
lar� ve son olarak da Ankara OST�M’deki 
patlamalarla konunun alevlendi�ini be-
lirten Ömer Dinçer, sorumlu aray��� için-
deki sivil toplum örgütlerinin suçlay�c� 
tav�rlar�n�n çözüme katk� sa�lamad���n� 
ileri sürdü. Bürokratik kontrollerin i�çi 
güvenli�ini sa�lamaya yetmedi�ini savu-
nan Ömer Dinçer, “�� güvenli�i dinamik 
bir süreç. Diyelim ki, kontrol ettiniz, 
i�yerine belge verdiniz ama orada i�çi 
de�i�ti�i zaman, teknoloji de�i�ti�i za-
man i� güvenli�i esaslar� da de�i�iyor. 
Bu dinamik bir süreç. Bunun kontrol al-
t�na al�nmas� ve aç�kças� oradaki i�çiler 
dâhil herkesin kendi sa�l��� için süreci 
kontrol etmesi gerekir” dedi. Sivil top-
lum örgütlerinin de bu sürecin önemli bir 
parças� oldu�unu belirten Ömer Dinçer, 
toplumsal bilincin artmas� gerekti�ine 
i�aret ederek, i�verenlerin de bunu bir 
maliyet unsuru olarak görmemesi, olas� 
a��r kay�plar yerine önceden tedbir ala-
rak yat�r�m�n� koruma gözüyle bakmas� 
gerekti�ini kaydetti. Öte yandan, Ça-
l��ma Bakanl��� Müste�ar� Birol Ayde-

mir, Türkiye’de �� Sa�l��� ve Güvenli�i 
Ko�ullar�n�n �yile�tirilmesi Projesi’ne 
(�SG�P) ili�kin Bilgilendirme Konferan-
s�nda yapt��� konu�mada, i�çi s��l��� ve 
i� güvenli�i konular�nda bilinçli olman�n 
önemli oldu�unu belirtti. “Maden ocak-
lar�nda sigara içen bir i�çiye, siz hangi 
güvenlik önlemini al�rsan�z al�n bir �ey 
de�i�mez. Maden oca��na tüp götürülüp 
de orada yemek yap�labilir mi arkada�-
lar?” diyen Birol Aydemir, sürekli dene-
timi sa�layacak bir mekanizma üzerinde 
durduklar�n� “i�verenlerin ald��� nefesi 
takip eden” bir altyap� için çal��t�klar�m 
belirtti. Türkiye’nin i�çi ve i� güvenli�i 
alan�nda AB ülkelerinden daha geride 
bulundu�unu kaydeden Birol Aydemir, 
mevzuat uyum çal��malar� kapsam�nda 
33 yönetmelikle büyük oranda sa�land�-
��n� ancak uygulama sorunlar�n�n devam 
etti�ini kaydetti.  

��çi güvenli�i yasas� geliyor 
 Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan� Ömer Dinçer, son dönemde 

ard� ard�na gelen kazalarla gündeme gelen i�çi sa�l��� ve güvenli�i 
alan�nda yasal düzenleme yap�laca��n� aç�klad�.
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Ülgener Ostim ve �vedik’e yö-
nelik olarak Yenimahalle 
Belediyesi’nin çal��malar�n� 

de�erlendirdi. Üye ziyaretleri s�ras�nda 
� rma sahiplerinden ve OSB yönetici-
lerinden Yenimahalle Belediyesi’nin 
uygulamalar�na ili�kin yo�un �ikayet al-
d���n� bildiren Ülgener, “Bölgedeki tüm 
esnaf�n, üyelerimizin, emlak vergisi, çöp 
vergisi, ilan reklam ve tabela vergisi, 
Yenimahalle Belediyesine gidiyor. Yani 
Yenimahalle Belediyesi di�er bölgelere 
ne hizmet veriyorsa bizim bölgemize de 
verebilmeli” diye konu�tu.

OSB’lere bir çivi çakmad�lar

 Ostim ve �vedik’te ya�ayanlar�n da 
Yenimahalle Belediyesinin potansiyel 
seçmeni oldu�unu, onun �ehrinde ya�a-
d�klar�n� belirten Ülgener, “Evi burada 
olmasa da i�yerleri burada olan seçmen-
ler var” dedi.

Ülgener �unlar� söyledi:

 “Bölgemizde yakla��k 12 bin KOB� 
var, yeri geldi�i zaman bütün siyasiler 
burada imâlât yapt�r�yor, buna kar��l�k 
çakt�klar� bir tek çivi yok. Bölge insa-
n� faydalans�n diye ‘�u hizmeti götür-
düm veya �unu yapt�m’ diyece�i bir �ey 
söylesin. Say�n Ya�ar, baz� derneklerin 
genel kurullar�na kat�l�yor, yemeklerine 

kat�l�yor, oralarda OSB’leri ele�tiriyor. 
OSB’lerin Yollar�ndan, sokaklar�ndan 
ve kald�r�mlar�nda �ikayetçi. Say�n Ba�-
kan o zaman niye yapm�yorsun? Yap-
maman için yasal bir engel yok istesen 
bal gibi yap�yorsun.”

 
“Vergileri al�yorlar, ama ‘hiz-

met veremeyiz’ diyorlar”

 “Bölgedeki tüm esnaf�n, üyelerimizin, 
çöp vergisi, ilan reklam tabela vergisi, 
emlak vergisi Yenimahalle Belediyesine ya-
t�r�l�yor. Yani Yenimahalle Belediyesi di�er 
bölgelere ne hizmet veriyorsa bizim bölge-
mize de verebilmeli. Yani �a�maz’ daki es-
naftan farkl� bir para alm�yor. Yani oradaki 
sanayiciden ald��� para ile buradaki sanayi-
ciden ald��� para ayn�. Esnaf emlak vergi-
sini al�yor, çevre temizlik vergisini al�yor, 
çöp vergisini al�yor, ilan reklam vergisini 
al�yor. O zaman o bölgeye ne hizmet götü-
rüyorsa buraya da yapmak zorunda. Paray� 
al�rken ben alay�m ama OSB’lerde bulunan 
sanayicilere baz� hizmetleri vermeyeyim 
diyemezsiniz. Bu bölgede faaliyet gösteren 
esnaf�n OSB oldu�u için emlak vergisinden 
mua� yeti yok, ilan ve tabela vergisinden 
mua� yeti yok, çöp vergisinden mua� yeti 
yok, i�yeri açma çal��ma ruhsat� harc�ndan 
mua� yeti yok. Bunlar�n hepsini bölgemiz-
deki tüm sanayiciler Yenimahalle belediye-
sine veriyor. Buraya bütün hizmetleri verme 
zorunlulu�u var belediyenin. �unu diyebilir 

mi, ben sizden para da alm�yorum hizmet 
de vermiyorum, bu paralar� siz bölge yöne-
timine verin hizmeti de onlardan al�n. Öyle 
diyorsa tamam ama hem paray� al�yor hem 
de hizmet noktas�nda benim sorumlulu�um 
yok diyor.” 

“Ostim ve �vedik’in talep-
lerini sümenalt� ediyor” 

 “Bölge yöneticisi arkada�lardan edin-
di�imiz bilgiler var. Bugüne kadar bele-
diyeye yap�lan taleplerin hiçbirine olumlu 
cevap vermediler. Bölgemizdeki yollar�-
m�z�, çevre düzenlememizi, kald�r�m�m�z�, 
sadece buradaki sanayiciler mi kullan�yor? 
Yenimahallelinin %70’i Ostim içinden 
ula��m�n� sa�l�yor. Bölgemizdeki yollar� 
kullan�yor, kald�r�mlar� kullan�yor, cad-
delerimizi kullan�yor, Ostim ve �vedik 
OSB’nin bu yollar� kapatmak veya kontrol 
alt�na almak gibi bir �ans� yok. Bununla il-
gili en az�ndan ana yollarda yol kald�r�m 
düzenlemeleri yapabilirler.”

 
“Ostim’deki ruhsatlar�n 

%70’ini belediyeler vermi�”
  

 “Ostim’deki i�yeri açma ve çal��ma 
ruhsatlar�ndaki sorumluluk da halen Ye-
nimahalle Belediyesinde. OSB’yi yetki 
olarak b�rakm�� de�il. Onlara ‘buraya gire-
mezsin denetleyemezsin’ diyen bir hüküm 
yok. Gerçek anlamda denetim yapmak is-
terlerse yasalarda ve mevzuatta bunun için 
engelleyici hiçbir unsur yok.

 As�l önemli olan �u, buras� yeni bir OSB 
de�il. Edindi�imiz bilgiye göre Ostim’de 
halen % 70 oran�nda Yenimahalle ve 
Büyük�ehir  taraf�ndan ruhsatland�r�lm�� 
i�yerleri var. Zaten y�llard�r Yenimahalle 
ve Büyük�ehir belediyesi taraf�ndan yö-
netilmi�. ��yeri açma ve çal��ma ruhsat� 
aç�s�ndan 2005 y�l�nda OSB’ye verilmi�. 
Halen i�yeri ruhsatlar�n� OSB’ nin vermi� 
olmas�na ra�men tüm gelirler belediyeye 
aktar�l�yor. Buna istinaden ald�klar� paraya 

kar��l�k gelip denetim yapabilirler. Amaç 

sorumluluktan kaçmak veya olacak her-

hangi bir olumsuzlukta kusuru ba�kalar�na 

atmaya çal��mak m� yoksa gerçekten bura-

daki insanlara hizmet vermek mi?”

 Türk Havac�l�k ve Uzay Sanayii A.�. 
(TUSA�) 2010 y�l� Hissedarlar Ola�an 
Genel Kurul Toplant�s� 30 Mart 2011 tari-
hinde yap�ld�. Yeni Yönetim Kurulu’nun 
belirlendi�i genel kurul sonucunda Ostim 
OSB Ba�kan� Orhan Ayd�n da Yönetim 
Kurulu Üyesi seçildi.
 Genel Kurul nedeniyle ayn� ak�am 
TUSA� tesislerinde aralar�nda Milli Sa-
vunma Bakan�  M. Vecdi Gönül, Savunma 
Sanayii Müste�ar� Murad Bayar, Hv.K.K. 
Kur.B�k. Korg. Abidin Ünal, 
TSKGV Genel 
M ü -

dürü Hayrettin Uzun’un bulundu�u üst 
düzey sivil ve askeri yetkililerin kat�ld��� 
bir yemek verildi.
 Yemekte, hizmet sürelerini dolduran 
O�uz Ka�an Köksal, Bülent Özer, Nam�k 
Liman ve Ahmet Aksoy’a Yönetim Ku-
rulu Ba�kan� M. Yalç�n Kaya taraf�ndan 
�ilt, Genel Müdür Muharrem Dörtka�l� 
taraf�ndan hizmet an�lar� takdim edildi. 

Rekabet gücü artacak
 

 TAI Genel Kurulu karar� ile OST�M 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n 
yönetim kuruluna girdi. Ostim 1975 y�l�n-
da kooperatif olarak kuruldu. Bugün 5 bin 
KOB�’yi bünyesinde bar�nd�r�yor ve bun-
lar�n 72’si savunma alan�nda çal���yor. 
Ayd�n, “OST�M olarak i�birli�i yaparak 
rekabet gücümüz artt�rmak istiyoruz. 
TAI ve Savunma Sanayii Müste�arl��� 
(SSM) ile i�birli�i yaparak daha der-
li toplu organize çal���yoruz. Onlar�n 

projeleri ile bizim hederlerimiz uyu�uyor. 
KOB�’lere i� veren savunma � rmalar� sa-
yesinde bilgi, beceri, i� yapma �eklimiz de 
de�i�iyor. Onlardan çok �ey ö�reniyoruz” 
dedi. 
 Savunma Sanayii Müste�ar� Murad 
Bayar ise “Biz TAI’ye daha önce de 
farkl� konumlarda örne�in THY, Emni-
yet Genel Müdürlü�ü gibi kurumlardan 
birikimleri olan ki�ileri yönetim kurulu-
na ald�k ve çok büyük faydas�n� gördük. 

�imdi KOB�’lerin savunma ve havac�l��a 
daha çok girmesini istiyoruz. O yüzden 
karardan çok memnunum” dedi.  
 Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ve görev 
da��l�m� �u �ekilde belirlendi. Yönetim 
Kurulu Ba�kan�: M. Yalç�n Kaya, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri: Sedat Güldo�an, Öz-
den Bayram Argüz, Nam�k Kemal Çal��-
kan, Ye�im Co�ar, Hamdi Topçu, Orhan 
Ayd�n, Denetim Kurulu Üyeleri: Levent 
�enel, Ra�it U�ur Kaylan, Mehmet Gül.

OST�M Ba�kan� Orhan Ayd�n TA� yönetiminde

“Yenimahalle Belediye Ba�kan�na a��r ele�tiri”
Ostim ve �vedik 

OSB’deki KOB�’lerin üye 
oldu�u Organize Sanayi 

Bölgeleri Sanayici �� 
Adam� ve Yöneticileri 

Derne�i (ORS�AD) 
Yenimahalle Belediye 
Ba�kan� Fethi Ya�ar’� 

kamuoyuna �ikayet etti. 

Bu ele�tirilere yan�t veren Yenima-
halle Belediye Ba�kam Fethi Ya�ar 
da, îvedik ve OST�M OSB'de 

toplam 3 bin 500 ton asfalt döktüklerini, 7 
bin metrekare alan düzenlediklerini, 26 bin 
760 metrekare yeni yol açt�klar�n�, gereken 
deste�i vermek için çaba gösterdiklerini 
ve i�birli�i taleplerinin bölge yönetimleri 
taraf�ndan reddedildi�i öne sürdü. 
 Bu cevap üzerine bir aç�klama daha 
yapan Ülgener, �unlar� kaydetti: "OST�M 
ve �vedik OSB'lerdeki çal��malar�n hiçbiri 
kamu alanlar�nda yap�lmam��t�r. Dökülen 
asfalt, bir gece yar�s� operasyonu ile say�n 
Ya�ar'�n siyasi olarak yol arkada�� olan bir 
i�letme sahibinin i�yerinin önüne dökül-
mü�tür. Bölgenin as�l taleplerinin yaz�l� 
olarak Belediye'ye iletildi�ini ve olumsuz 
cevap al�nd���n� biliyoruz. Çevre Temizlik 
Vergileri'ni düzenli olarak yat�r�yoruz. 
Ancak çöpleri ald�rmak için defalarca ara-
mam�z gerekiyor. Say�n Ba�kan sanayimizle 
ilgili çöplerden do�an ho� olmayan görüntü-
yü esnaf�m�za ve bölge yönetimlerine fatura 
ediyor. Say�n Ba�kan, �imdi Yasal engele 
ra�men bir �eyler yapma gayretindeyiz 
ama bizi engelliyorlar' diyor. Bunu hayretle 
kar��l�yoruz. Esnaf her �eyin fark�nda. Say�n 
Ba�kan e�er gerçekten sanayimize katk� ver-
mek istiyorsa kendisine acil ihtiyaçlar�m�z 
hakk�nda dosya sunmaya haz�r�z. Bunlar� 
yerine getirsin biz de iyi niyet sahibi oldu�u-
na kanaat getirelim. Çünkü Belediye hizmet 
getirmek istiyorsa buna engel yok. OSB 
kanunu 'yolu, altyap�y� OSB yapar' diyor 
ama belediyeden yard�m alamaz demiyor.

Hizmet tart��mas� büyüdü

ORS�AD Ba�kan�ORS�AD Ba�kan�
Özcan ÜLGENERÖzcan ÜLGENER
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Ünye Ticaret ve Sanayi Odas� üyesi 
35 ki�ilik heyet Ostim’i ziyaret etti. 
Ünye’nin sanayi giri�imcili�i ve eko-

nomisini güçlendirme yönünde arama çal��-
mas� ba�latan Oda yöneticileri Ostim Modeli 
içinde yap�lan çal��malardan ilham alacakla-
r�n� söylediler.
 Ünye Ticaret ve Sanayi Odas� Ba�kan� 
Hasan �im�ek ba�kanl���ndaki heyet Kon-
ya, Kayseri’den sonra Ostim’i de ziyaret etti. 
Ostim Vakf� Genel Sekreteri Gülnaz Karaos-
mano�lu ve Enerji Platformu Ba�kan� Erkan 
Gürkan taraf�ndan kar��lanan sanayici ve i� 
adam� heyeti ile yap�lan toplant�da rekabet 
analizi, kümelenme ve bölgesel kalk�nmaya 
yönelik projelere ili�kin sunum yap�ld�. 
 “Ünye ne yapmal�” sorusunun gerçek 
yan�t�n� bölgenin mesleki ve sivil toplum 
kurulu�lar�n�n analiz etmesini öneren Kara-
osmano�lu; “Ünye bugün içinde bulundu�u 
konumu itibariyle hangi alanda öne ç�kmal� 
ya da ç�kar�lmal�d�r. Ünye’yi di�er �ehirlere 
ve di�er �ehirlerde ya�ayanlara oranla ben-
zersiz k�larak rekabet ettirecek konu nedir? 
Bu konuda gerek ülkemizde, gerekse Ünye 
de ba�ar�s�zl�kla sonuçlanm�� bir sürü örnek-
ler var. Ama bütün bu olumsuzluklar bizim 
top yekûn Ünye ve gelece�ine yönelik bera-
ber çal��mam�z� engellememeli. �ehrin karar 
vericileri, �ehrin geli�mesine katk� sa�lamak 
için çal��an bilgeler rekabet analizini iyi yap-
mal�lar ki Ünye’nin 15-20 y�l sonras�na bu-
günden yat�r�m yapm�� olunsun” diye konu�-
tu.
 Enerji Platformu Ba�kan� Erkan Gürkan 
da, yapt��� konu�mada küresel rekabetin ac�-
mas�zl��� kar��s�nda h�zl� karar almak gerek-
ti�i uyar�s�n� yaparak, “Sizin i� anlay���n�z� ve 
ticaret yap�n�z� �ekillendiren kurallar, hükü-
metleri de a�arak küresel tan�mlarla geliyor. 
Yani hem standard� hem de bununla ilgili 
arkas�ndan gelen mevzuatlar çok key�  olan 
�eyler de�il” diye konu�tu.

 “Yeni ekonomik düzende batmak ya da 
daha çok kazanmak tamamen sizin pozisyo-
nunuza ba�l�” diyen Erkan Gürkan �unlar� 
söyledi:

 “Eski ekonomik i�letme düzeniyle yürü-
müyor art�k i�ler. Ünye bizim memleketimiz 
ve Ünye’nin güçlü olmas� bize güç verir. 
Yat�r�m yapmak illa bir fabrika kurup istih-
dam sa�lamak olarak alg�lanmamal�. Ben 
KOSGEB Ba�kan�yken biz Ünye’de baz� 
Ünyeliler’in raz� oldu�u baz�lar�n�n da olma-
d��� 50 i�letmeyi analizden geçirdik, veriler 
toplad�k. Bu toplanan bilgiyi de düzenleme 
sürecine girmi�tik, yani kim nereye gidecek 
ve gücü nedir bunu tan�mlamaya çal��t�k. 
Ostim’in sistemini Ünye’de de tatbik etme-
ye çal��t�k ama ben ayr�ld�ktan sonra sistem 
çöktü. Ünye kalk�nabilir mi, evet kalk�nabi-
lir. Ünye’nin zihinsel farkl�l��� var. Bu yeni 
ekonomide yer alabilir Ünye. Çünkü ayk�r� 
dü�ünebiliyor. Ruhu dinamik bir toplum var 
Ünye’de.  Bence hep beraber bu i�e omuz ve-
rin ve sonuca gitsin.”

CEMATEK büyümeye devam ediyor

Ünye ekonomisi ilham ar�yor

Daha büyük alana sahip fabrika-
ya ta��nman�n ürün çe�itlili�i ve 
kapasite art��� ile ilgili hede	 ere 

ula�mada kendilerine önemli avantaj sa�-
layaca��n� belirten �irket Müdürü Yusuf 
Tekin, ürettikleri hidrolik abkant preslerin 
dü�ük ilk yat�r�m maliyeti, seri kullan�m 
ve dü�ük enerji tüketimi ile küçük metal 
parça bükümleri için mü�terilerini reka-
betçi k�ld���n� söyledi. Tekin “Hidrolik 
preslerimiz 15 ton – 800 ton kapasite aral�-
��nda üretilmektedir ve Avrupa normlar�n-
da istenen fonksiyon, kalite ve i� güvenli�i 
gereksinimlerini sa�lamakta olup yurtiçi 
ve yurtd��� mü�teriler taraf�ndan tercih 
edilmektedir.’’ dedi. Lokomotif sektör du-
rumundaki in�aat sektörünün 2011 y�l�nda 
daha da büyüyece�ini ve sektörde rekabe-
tin artaca��n� dü�ündüklerini söyleyen Te-
kin ’’Metal yap� malzemesi üreten makine 
ve üretim hatlar�nda mühendislik çal��ma-
s�, tasar�m, güncel teknoloji ve otomasyon 

konusuna önem verdik. Bu konuda TÜB�-
TAK projeleri geli�tirdik ve geli�tirmeye 

devam ediyoruz” dedi.

“�yi makinenin anah-
tar� özgün tasar�m”

 Tekin, iyi bir makinenin anahtar�n�n 
özgün tasar�mdan geçti�ini ve yüksek h�z, 
hassasiyet, kolay kullan�m, uzun ömür 
gibi tasar�m kriterlerini göz önünde bu-
lunduran CEMATEK tasar�m grubunun, 
AutoCAD, Autodesk Inventor, UBECO 
rollform tasar�m yaz�l�mlar� kullanarak, 
Avrupa normlar�na uygun makineler üret-
tiklerini vurgulad�. Firman�n üretti�i s�va 
kö�e pro� li üretim hatt� EN 13658, Avru-
pa normlar�na uygun farkl� modellerdeki 
kö�e pro� llerini yüksek h�z ve hassasiyette 
üretiyor. Makineler üzerindeki kal�p ve 
makaralar�n tasar�m� ve imalat� tamamen 
CEMATEK bünyesinde gerçekle�tiriliyor 
ve yap�lan kal�plar�n da piyasadaki e�de-
�er kal�plarla k�yasland���nda 10 kat daha 
uzun ömre sahip oldu�unun alt� çiziliyor. 
Firman�n metal yap� malzemeleri üreti-
mine yönelik di�er bir uygulamas�n�n da 
alç�pan pro� li üretim hatt� oldu�unu be-
lirten Tekin, yurtiçi ve yurtd��� mü�teriler 
taraf�ndan tercih edilme nedenlerinin öz-
gün tasar�m�n yan� s�ra, dü�ük ilk yat�r�m 

maliyeti ve EN14195 Avrupa normuna uy-
gun pro� llerin yüksek h�zda sürekli üretim 
yapmas� oldu�unu ifade etti. Di�er yandan 
� rman�n in�aat yap� malzemesi üretimine 
yönelik üreticiye katma de�er yaratan di-
�er bir uygulamas� da delikli metal asma 
tavan üretim hatt� olup, yurtiçi kullan�c� 
üreticilere ihracat yapmalar� konusunda 
önemli rekabet avantaj� sa�l�yor.

 Tekin, kendilerinin üretti�i delikli me-
tal asma tavan üretim hatt�n�n yurtd���ndan 
en az 3 - 4 kat � yata sat�n al�nan üretim 
hatlar� ile ayn� h�z ve hassasiyete sahip ol-
du�unun özellikle alt�n� çizdi. Tekin, CE-
MATEK olarak TÜB�TAK destekli Ar-Ge 
projelerinde mühendislik, tasar�m ve ma-
kine imalat deneyimini en iyi �ekilde kul-
lanarak hem kendilerinin geli�ti�ini hem 
de yerli sanayiye katk�da bulunduklar�n� 
söyledi.

2011 y�l�nda %15 Ciro art���!

 Tekin ’’15 ülkeye ihracat yap�yoruz. 
2011 y�l�nda %15 ciro art��� hede	 iyoruz. 
Bu hede�  yakalamak için yurtd��� fuarlara 
ve yurtiçi uluslar aras� düzeyde fuarlara 
kat�lmaya devam edece�iz. Prototip üre-
timleri tamamlanm�� yeni ürünlerin ticari-
le�mesi için çal��malar�m�za h�z verece�iz. 
Yeni pazarlar bulaca��z. Buna ilave olarak 
%20 istihdam art��� ve kapasite art��� ile 

birlikte verimlili�i de artt�rmam�z zorun-
lu’’ dedi.

“En büyük problem 
nitelikli i�gücü bulmak’’

 Kar��la�t�klar� en önemli problemin 
nitelikli i�gücü bulmak oldu�unu söyle-
yen Tekin, “Makine imalat� ile ilgili üre-
timde do�rudan çal��acak nitelikli i�gücü 
bulmakta zorlan�yoruz. Bu zorlu�u a�mak 
için mevcut ve yeni istihdam edece�imiz 
i�gücünü iç ve d�� e�itimlerle istedi�imiz 
düzeye getirece�iz. Bu konuda organize 
sanayi bölge yönetimlerinin Milli E�itim 
Bakanl��� ile i�birli�i yaparak mesleki e�i-
tim kurslar� düzenlemesi ve OSB istihdam 
bürosu açmak gibi çal��malar� yapmalar� 
gerekir diye dü�ünüyoruz” dedi.

Metal i�leme makineleri 
ve üretim hatlar� 

konusunda üretim 
yapan CEMATEK, 

Ba�kent Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki fabrikas�na 

ta��nd�.
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ODTÜ Mezunlar� Derne�i’nin 

Nurol Makine sponsorlu-

�unda düzenledi�i “Yerli 

Enerji Teknolojileri Çal��tay�” geni� 

kat�l�mla Ankara Sheraton Oteli’nde 

gerçekle�tirildi. 

 Akademisyenler, ilgili dernek ve 

vak�f üyeleri ile sanayi temsilcileri-

nin kat�l�m�yla gerçekle�en çal��tay-

da, güne�, hidrolik, kömür, do�algaz 

ve rüzgâr enerjileri ba�l�klar� alt�nda 

gruplanan konular, çal��ma gruplar� 

taraf�ndan ele al�nd�. Ele al�nan ko-

nular�n “Tasar�m – Malzeme – �ma-

lat – Çal��t�rma – Devreye Alma” 

ba�l�klar� alt�nda de�erlendirildi�i 

toplant�da, her enerji alan� için mev-

cut durum tespiti yap�l�p, yerli üre-

timin önündeki engeller tan�mlan-

d�ktan sonra çözüm önerileri ortaya 

koyulmaya çal���ld�. Daha sonra ya-

p�lan tümle�tirme çal��mas�nda, tüm 

enerji kollar�nda ortaya konan durum 

tespiti ve çözüm önerileri birle�tiri-

lerek ortak çözüm için yol haritas� 

ç�karma çal��mas� yap�ld�. 

Yerli Enerji
Teknolojileri
Çal��tay�
Son günlerin en çok 
tart���lan konular�ndan 
biri olan yerli 
enerji teknolojileri, 
düzenlenen çal��tayla 
masaya yat�r�ld�.

Cumhuriyet tarihinin en büyük 
mali yap�land�rmas� olarak 
tan�mlanan, kamuoyunda da 

torba yasa olarak an�lan “Baz� Alacak-
lar�n Yeniden Yap�land�r�lmas�na �li�-
kin 6111 Say�l� Kanun” Ankara Gelir 
Dairesi Ba�kanl���’n�n düzenledi�i 
bilgilendirme toplant�s�nda tüm detay-
lar�yla OST�M’li i�letmelere anlat�ld�. 

 OST�M Ç�rak E�itim ve Ö�retim 
Vakf� Konferans Salonu’nda gerçek-
le�tirilen toplant�da, Ankara Vergi 
Dairesi Ba�kanl��� Grup Müdürü Ze-
keriya Kaya ba�kanl���ndaki uzman 
ekip öncelikle kanunun genel hatla-
r�n� anlatt�lar. OST�M’li i�letmelerin 
yo�un ilgi gösterdi�i toplant�da genel 
sunumu yapan Grup Müdürü Zekeriya 
Kaya, kanunun genel hatlar�yla ilgili 
genel olarak �unlar� söyledi:

 “Baz� alacaklar�n yeniden yap�lan-
d�r�lmas�na ili�kin 6111 say�l� Kanun, 
25.02.2011 tarih ve 1. Mükerrer 27857 
say�l� Resmi Gazetede yay�mlanarak 
yürürlü�e girmi�tir. 6111 say�l� Kanu-

na göre, vergi borcu asl�na güncelleme 
oran�n�n (TEFE/ÜFE) uygulanmas� ile 
hesaplanan borçlar�n� ödeyen mükellef-
lerin; gecikme faizi ve gecikme zamm� 
ile vergi asl�na ba�l� olan cezalar�n�n 
tamam�n�n tahsilinden vazgeçilmek-
tedir. Ayr�ca, matrah ve vergi art�r�m� 
uygulamas� ile art�r�m yap�lacak y�llar 
için vergi incelenmesi ve tarhiyata mu-
hatap olmamak, stok beyan� yoluyla 
kay�tlar� düzeltme, Kanun kapsam�nda 
hesaplanan birikmi� borçlara taksitle 
ve kredi kart� ile ödeme kolayl��� ge-
tirilmektedir. Kanun, 31 Aral�k 2010 
tarihine kadar beyan edilmesi gereken 
y�ll�k gelir ve kurumlar vergisi, katma 
de�er vergisi, özel tüketim vergisi, ge-
lir ve kurumlar vergisi stopaj�, damga 
vergisi gibi beyana dayal� tüm vergi-

ler ile 31 Aral�k 2010 tarihinden önce 

tahakkuk eden y�ll�k harçlar, motorlu 

ta��tlar vergisi gibi alacaklar� kapsa-

maktad�r.”

 Kanundan yararlanmak isteyen mü-

kelle	 erin en geç 2 May�s 2011 tarihi-

ne kadar ba�l� olduklar� vergi dairele-

rine ba�vurmalar� gerekti�ini söyleyen 

Kaya, bu kanunun Cumhuriyet tarihi-

nin en büyük mali yap�land�rmas� ol-

du�unu ve vergi konusunda s�k�nt�lar� 

olan mükelle	 erin geçmi�lerini temiz-

lemek için çok iyi bir f�rsat oldu�unu 

da sözlerine ekledi.

 Genel sunumun ard�ndan geçilen 

soru – cevap bölümünde ise, i�letme-

ler kendi özel durumlar�yla ilgili daha 

detayl� bilgi edinme imkân� buldular. 

Ankara �kinci bölgede her üç 

partinin ön s�ralar�nda tan�d�k 

simalar var. CHP’den Sinan 

Aygün, AK Parti’den Cemil Çiçek, Sa-

lih Kapusuz, Haluk �pek ve Ahmet �yi-

maya, MHP’den de Deniz Bölükba��, 

Cihan Paçac� ve Özcan Yeniçeri kamu-

oyunun yak�ndan tan�d��� isimler olarak 

dikkat çekiyor

 Bu adaylar milletvekili seçilmeleri 

halinde Ostim, �vedik, Gimat, Gersan, 

�a�maz, Büyük Sanayi, Sincan OSB, 

Ba�kent Osb, Anadolu Osb gibi sana-

yi bölgelerinin oldu�u  Ankara �kinci 

Bölge’de KOB� dünyas�n� temsil ede-

cekler. Ankara 2. Bölge 2 milyon 192 

bin nüfusa sahip. Bölge seçmeni 15 mil-

letvekili için sand�k ba��na gidecek.

“Borçlar�n�z� yap�land�r�n, geçmi�inizle bar���n”

Ünlüler Ankara 2. Bölgeden aday

Ankara Vergi 
Dairesi Ba�kanl���, 

kamuoyunda torba yasa 
olarak bilinen “Baz� 
Alacaklar�n Yeniden 

Yap�land�r�lmas�na 
�li�kin 6111 Say�l� 

Kanun” un detaylar�n� 
OST�Mli i�letmelerle 

payla�t�.

Cemil Çiçek (Avukat)1. 

Haluk �pek (Avukat)2. 

Salih Kapusuz  (��letmeci)3. 

Nurdan �anl� (��letme, Marka Patent Ve Kalite Yön.Sist.Dan��man�)4. 

Ahmet �yimaya (Arast�rmac� Hukukcu)5. 

Ay�e Gülsün Bilgehan (Ö�retim Görevlisi)1. 

�zzet Çetin (Mali Mü�avir)2. 

Sinan Ayd�n Aygün (Müteahhit)3. 

Gökhan Günayd�n (Ziraat Mühendisi)4. 

Seyhan Erdo�du (�ktisatç�)5. 

Ahmet Deniz Bölükba�� (Diplomat)1. 

Mustafa Cihan Paçac� (�ktisatç�)2. 

Mustafa Erdem (Ö�retim Üyesi)3. 

Özcan Yeniçeri (Ö�retim Üyesi)4. 

Hamit Ayano�lu (Yüksek Bürokrat)5. 
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Ostim yönetim binas�nda ger-
çekle�en bulu�maya At�l�m 
Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Abdurrahim Özgeno�lu ve At�l�m 
Üniversitesi’nden ö�retim görevlilerinin 
yan� s�ra Ostim ad�na Ostim Yönetim 
Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n, Ostim 
Vakf� Genel Sekreteri Gülnaz Karaos-
mano�lu, Ostim Küme yetkilileri ve 
Ostim’den baz� � rmalar�n yetkilileri ka-
t�ld�. 

Geçmi�ten bugüne Ostim’in geli�iminin, 
kümelenme çal��malar�n�n ve üniversite-
lerle ortakla�a yürütülen projelerin genel 
bir tan�t�m�n�n yap�ld��� toplant�da, At�-
l�m Üniversitesi ve Ostim aras�nda ortak 
çal��ma alanlar�n�n ne olabilece�i sorusu 
cevapland�r�lmaya çal���ld�. Üniversi-
telerle yap�lan i�birliklerine son derece 
büyük önem verdiklerinin özellikle alt�-
n� çizen Ostim Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Orhan Ayd�n; “Birlikte yapacak i�imiz, 
i�birli�i konusunda ortak konu ba�l�k-
lar�m�z oldukça fazla. Tabi ki üniversi-
telerimiz bize bu projelerde çok �eyler 
kat�yorlar. Bizim Ostim olarak akl�m�z�n 
yetti�i, yapabildi�imiz projeler bunlar 
ama sizler de bizimle birlikte olursan�z, 
destek verirseniz daha çok �eyler yapa-
ca��m�z� dü�ünüyoruz” dedi. 

 Ayd�n’�n ard�ndan söz alan At�l�m 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdur-
rahim Özgeno�lu da Ostim’le i�birli�i 
içinde projeler üretmeye haz�r oldukla-

r�n�, hatta bu konuda geç kalm�� olduk-
lar�n� dü�ündüklerini söyledi. Bundan 
sonra yap�lacak çal��malarla bu aray� 
kapatmay� istediklerini söyleyen Öz-
geno�lu �öyle devam etti: “Asl�nda biz 
birkaç proje çerçevesinde daha önce de 
Ostim’e gelmi�tik. Ostim’de Endüstriyel 
ili�kiler o� si açm��t�k. Bu o� s yakla��k 2 
y�l kadar burada çal��malar�n� sürdürdü 
ve endüstri ile olan ili�kileri kurmaya 
çal��t�k. Tabi o y�llardan bu yana, görü-
yorum ki Ostim’de bir hayli geli�me ol-
mu�. Bunlardan beni en çok etkileyen de 
üniversite sanayi i�birli�ine verdi�iniz 
önem ve vizyoner görü�ünüz oldu. Bu 
bizi çok memnun etti, fakat bir taraftan 
da At�l�m Üniversitesi olarak biz neden 
böyle bir i�birli�ine �imdiye kadar dahil 
olmam���z diye üzüldüm. Tabi hiçbir 
�ey için geç de�ildir.”

“Kümelerin projelerinin 
içinde mutlaka bulunmal�y�z”

 Zaman içinde Ostim’de oldu�u gibi 
At�l�m Üniversitesi’nin de oldukça bü-
yük geli�meler kat etti�ini söyleyen Öz-
geno�lu; “Bizim o y�llarda mühendislik 
fakültesinde 6-7 bölümümüz varken �u 
anda bu say�y� ikiye katlam�� durumda-
y�z. Di�er fakültelerimizdeki bölüm sa-
y�lar�m�z da artt�. Burada sadece teknik 
konular de�il, onun d���nda da birtak�m 
çal��malar yap�l�yor. �hracat, � nansman, 
lojistik vb. o bak�mdan ben bundan son-

ra mühendislik fakültemiz yan�nda di�er 

fakülte ve bölümlerimizle de i�birlikleri 

yap�labilece�ini dü�ünüyorum. Üniver-

site olarak bize çok önemli görevler dü-

�üyor. Ben bu görevleri geç de olsa yeri-

ne getirmemiz gerekti�ini dü�ünüyorum. 

Ostim’deki 4 küme alan� ile ilgili ortak 

çal��ma alanlar� bulabilece�imizi dü�ü-

nüyorum. Mutlaka bu kümelerin içinde 

yer almam�z gerekti�ini dü�ünüyorum” 

dedi.

 Mühendislik Fakültesi Dekan� Prof. 

Dr. Gülhan Özbayo�lu da, özellikle son 

s�n�f ö�rencilerinin bitirme ödevi pro-

jelerinde Ostim’in çok iyi bir çal��ma 

alan� olabilece�ini, teoride ö�renilen 

bilgilerin gerçek hayatta uygulama alan� 

olarak Ostim’in ö�rencilere çok �ey ka-

tabilece�ini söyledi.

 Toplant�n�n ard�ndan Ostim’de bu-

lunan baz� � rmalar� ve Ostim ODTÜ 

Teknokent’i de ziyaret eden heyet, � r-

malar�n imalatlar�n� yerinde inceleme 

f�rsat� buldu.

At�l�m Üniversitesi - OST�M i�birli�i
Üniversite – 

Sanayi i�birli�ini 

geli�tirme çal��malar� 

çerçevesinde bir araya 

gelen Ostim yönetimi 

ve At�l�m Üniversitesi 

Rektörü olas� 

i�birlikleri hakk�nda 

görü� al��veri�inde 

bulundular.

Ostim’de gerçekle�en bu-
lu�man�n ard�ndan, yap�l-
mas� planlanan i�birli�ini 

detayland�rabilmek için Ostim 
yönetimi ve Ostim’den � rma tem-
silcileri de At�l�m Üniversitesine 
ziyarette bulundular. Üniversitede 
Mühendislik Fakültesi’nde gerçek-
le�tirilen bulu�mada, mühendislik 
bölümlerinin tan�t�mlar� yap�ld�. 

 Toplant�da konu�an At�l�m 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Abdurrahim Özgeno�lu, üniver-
site olarak sanayiyi yak�ndan ta-
n�malar�n�n önemine dikkat çekti. 
Sanayiyi tan�madan, taleplerini ve 

eksikliklerini bilmeden yeti�tire-
cekleri ö�rencilerin, sahaya ç�kt�k-
lar�nda yetersiz kalacaklar�n� söy-
leyen Özgeno�lu, bu sebeple hem 
i�sizlik probleminin artaca��n� 
hem de sanayinin kali� ye eleman 
ihtiyac�n�n yeterince kar��lanama-
m�� olaca��n� sözlerine ekledi. 

 Tan�t�mlar�n ard�ndan Ostim 
heyeti fakültenin laboratuarlar�n� 
gezerek yetkili hocalardan yap�lan 
çal��malar hakk�nda bilgi ald�lar. 
Heyet son olarak Metal �ekillen-
dirme Mükemmeliyet Merkezi’ni 
ziyaret etti. 

Ostim yönetimi At�l�m 
Üniversitesini ziyaret etti
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Bu y�l 11. si gerçekle�tirilen An-
kara Endüstri Mühendisli�i plat-
formunda bu sene giri�imcilik 

konusu ele al�nd�. ilk defa üniversite- sa-
nayi i�birli�i ile gerçekle�tirilen etkinlikte 

OST�M Organize Sanayi Bölgesi, Ula�-
t�rma Bakanl���, Plus Akademi ve OS-
T�M Dan��manl�k ve E�itim Merkezi ana 
sponsor olarak yer al�rken; Dereli Elekt-
ro Mekanik Fren Sanayi, Akarsu Motor, 
Özel Renk �� Otomotiv, Ceylan Group 
ile Türkiye Teknik Elemanlar Vakf�, Çe-
liktürk �nsan Kaynaklar� sergi ve etkinlik 
sponsoru olarak yer ald�. 

Ankara’daki tüm üniversitelerin yan� s�ra 
�stanbul ve Gaziantep üniversitelerinden 
yakla��k 400 gencin yer ald��� etkinlik 2 
temada i�lendi.

Ö�renciler 2 gün süren etkinliklerde “her 
ba�lang�c�n bir öyküsü vard�r…” temas� ile 
E�itim Ara�t�rma Geli�tirme Vakf� Ba�ka-
n� Hüseyin Hüsnü Tek���k, Coca- Cola Eski 

Genel Müdürü Faik Byrns, Markapon’dan 
U�ur Y�ld�z, General Elektrik �nsan kay-
naklar� Müdürü Sibel Bostanc� Çelebi, 
TOBB Genç Giri�imciler Ba�kan� Üner 
Karab�y�k ve Ci�erci Naci (Naci Örki) gibi 
ba�ar�l� giri�imcilerin öykü ve deneyimleri-
ni dinleme f�rsat� buldular. Yine organizas-
yonda bir ilk olan “giri�imci olmak yaln�z-
ca öykülerden ibaret de�ildir…” temas�nda 
OST�M Dan��manl�k ve E�itim Merkezi 
taraf�ndan ücretsiz olarak düzenlenen Te-
mel Giri�imcilik E�itimini ald�lar. E�itim 
sonunda tüm kat�l�mc�lara kat�l�m belgesi 
ve çe�itli hediyeler de verildi.

At�l�m Endüstri Mühendisli�i Ö�renci 
Kulübü Ba�kan� Menek�e Salar ve Ankara 
Endüstri Mühendisli�i Platformu Temsil-
cisi Can Bilgen, yapt��� aç�l�� konu�ma-
lar�nda Ankara’daki sekiz üniversitenin 
ö�renci kulüpleri taraf�ndan düzenlenen 
ortak bir organizasyonu bu y�l gerçekle�tir-
mekten dolay� duyduklar� mutlulu�u dile 
getirdiler. Kalk�nman�n iki temel unsuru 
olan üniversite ve sanayi i�birli�inin sa�-
lad��� güçle; ö�rencilerin mesleki ve aka-
demik alanlardaki geli�melerden haberdar 
olmalar�n�, �� hayat� ile ilgili pratik bilgiler 
edinmelerini amaçlad�klar�n� belirttiler.

At�l�m Üniversitesi Rektörü Abdurrahim 
Özgeno�lu giri�imci olmak isteyen gençler 
için Teknogiri�im, KOSGEB vb. bir çok 

devlet desteklerinin bulundu�unu belirte-

rek, özellikle bu desteklerin genç giri�imci-

ler için önemli f�rsat oldu�unu ve bu konuyu 

gençlerin özellikle ara�t�rmas� gerekti�ini 

vurgulad�. Ayr�ca Özgeno�lu üniversite-

sanayi i�birli�i kapsam�nda OST�M’le ger-

çekle�tirilen bu birlikteli�in ileride giderek 

artaca��n� söyleyerek, OST�M’e verdi�i 

destek ve katk�lardan dolay� te�ekkür etti.

Aç�l�� konu�malar�nda yer alan OST�M 

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 

Ba�kan� Orhan Ayd�n ise üniversitelerde 

ö�renciler taraf�ndan kurulan bu ve ben-

zeri birçok platformlarda OST�M olarak 

yer ald�klar�n�, özellikle bu tür etkinliklerin 

üniversite-sanayi i�birliklerinde önemli rolü 

oldu�unu ve birçok projenin bu tür organi-

zasyonlar sonucunda gerçekle�tirildi�ini 

dile getirdi. Giri�imcilikte önemli olan�n 

entelektüel sermaye oldu�unu belirten Ay-

d�n, tüm genç giri�imcilere örnek olacak 

“Nuri Demira�” belgesel � lmini izlettirerek 

ayn� zamanda giri�imcili�in y�lmadan yola 

devam etmek oldu�una dikkat çekti. 

 Etkinli�e konuk konu�mac� olarak yer 

alan Barbaros �ansal’�n katk�lar� ve üniver-

site ö�rencileri ile yap�lan sokak röportajla-

r� � lmi ile renkli bir atmosferde gerçekle�en 

Ankara EM’11 kat�l�mc�lar taraf�ndan bü-

yük be�eni ile takip edildi.

ANKARA EM11’de Üniversite - Sanayi elele
• At�l�m Üniversitesi 

- Endüstri 
Mühendisli�i Ö�renci 

Kulübü (IESC) ev 
sahipli�inde 9-10 

Nisan 2011 tarihinde 
düzenlenen Ankara 
EM’11, kurgusu ve 

organizasyonu ile fark 
yaratt�. 
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Bir i�letmenin kurulu�undan 
itibaren insana özgü üç 
mesleki nitelik ön plana ç�-

kar. Bu nitelikleri veya meslekleri,

Giri�imcilik �

Yöneticilik ve  �

Teknisyenlik �

olarak belirleyebiliriz.(art�k bilgi 
toplumunda teknisyenlik ve yöne-
ticilik gibi giri�imcili�i de bir mes-
lek olarak kabul ediyoruz. Hem de 
bilgi toplumunun küresel rekabet 
ortam�n�n en önemli mesle�i ola-
rak ön plana ç�kar�yoruz.) ��letme-
nin kurulu�undan itibaren büyüme 
süreci içinde ve içinde bulunulan 
sektör ve/veya piyasa �artlar�na 
(rekabetçi piyasa, tekel piyasa vb.) 
göre bu mesleki niteliklerin bazen 
biri, bazen di�eri ve bazen de iki-
si veya üçü birden ön plana ç�kar. 
Bunlar�n aras�nda giri�imcilik mes-
le�i ise ba�ar�l� bir i�letme olman�n 
“olmazsa olmaz �art�” olarak hep 
ön plandad�r.

 Bir defa i�letmenin kurulmas� 
olay� bir giri�imcilik olay�d�r. Esa-
sen giri�imcinin en önemli özelli�i 
yaratmaya (i� kurma) ve büyüme-
ye odaklanan bir ki�ili�e sahip ol-
mas�d�r. Giri�imci bir ruh ta��yan-
lar kendilerini çal��maya zorunlu 
hissederler. Bu ki�iler genellikle 
bireycidirler, yaln�z kendileri için 
çal���rlar. Otoriteye, ba�ka bir ifa-
deyle baba figürlere tahammül 
edemezler. Otonomi ve ba��ms�zl�k 
pe�indedirler. Yaln�zca kendilerine 
güvenirler. Ba�ar�y� (zengin olma, 
sayg�nl�k kazanma, ba��ms�zl�k 
v.d.) bir kez kafaya takt�ktan sonra 
yapamayacaklar� �ey yoktur. Yeter 
ki yapmaya muktedir olsunlar.

Giri�imcinin tohumu dü� kurmak, 
tarlas� çevrenin f�rsat ve tehlikele-
rini görüp her ikisini dengelemek, 
meyvesi ise uluslararas� standart-
larda katma de�eri yüksek üretim 
yap�p global pazarlar�n rekabetçi 
ortamlar�nda ürünlerini kârl� bir 
�ekilde satabilmektir.

Genellikle klasik e�itim veren 
akademik seviyeleri yüksek okul 
mezunlar�ndan ba�ar�l� giri�imci-
ler ç�kmamaktad�r. Verimli giri-
�imcilik ortamlar� genelde sava� 
sonras� ve “s�k� yönetim” gibi zor 
zamanlard�r. Göçmenlerden ve 
az�nl�k gruplardan da bol miktar-
da giri�imci ç�kmaktad�r. Örne�in 
Türkiye’de 1960’l� y�llar�n sonuna 
kadar Balkan göçmenlerinden ve 
1970’li y�llardan sonra da Do�u ve 
Güneydo�u’dan �stanbul’a gelen-
lerden bol miktarda giri�imci ç�k-
m��t�r. Yine do�an�n fazla imkan 

sa�lamad���, devlet yat�r�mlar�n�n 
nisbeten az oldu�u Denizli, Ga-
ziantep gibi illerimizden; Akseki, 
Ermenek, Darende, Babada� gibi 
ilçelerimizden ve Do�u Karadeniz 
Bölgemizden çok say�da giri�imci 
ç�kt���n� görüyoruz. Bu yerle�im 
merkezlerinin bu tür insanlar ye-
ti�tirme konusundaki özellikleri 
sosyolojik aç�dan oldukça ilginç 
ara�t�rma konular� olu�turabilir. 
Mesela, neden Antalya’n�n Akseki 
ilçesinden daha ziyade giri�imci 
ç�karken hemen yan�ba��ndaki �b-
rada ilçesinde daha ziyade bilim 
adam� ve bürokrat ç�kmaktad�r. 
Ayn� durum Konya’n�n Had�m, 
Ta�kent ile Bozk�r ilçeleri ve Erme-
nek �lçesi içinde geçerlidir.

Yöneticilik ise giri�imcilikten fark-
l� nitelikler gerektiren bir meslek. 
Ayn� durum teknisyenlik içinde ge-
çerli. Bir i� adam�m�z�n a�a��daki 
de�erlendirmesi söz konusu mes-
leki farkl�l�klar� anlaml� bir �ekilde 
ifade ediyor:

“Ben giri�imcilik ya�am�m�n en 
büyük s�k�nt�s�n� bir mühendislik-
ten (teknisyenlikten),bir i� ada-
m� olmaya bir de giri�imciden bir 
yönetici olmaya geçti�im anlarda 
ya�ad�m. �irketimiz de, bir giri�im 
�irketinden kurumsalla�maya geçi-
�in s�k�nt�lar�n� ya�ad�. Asl�nda Sili-
kon Vadisindeki (Slikon Valley) gi-
ri�imcilerin asl�nda bizden farklar� 
yok. Ancak onlar�n belli bir boyuta 
(ba�ar�ya) geldi�i görüldü�ün-
de, onlara para yat�rabilecek risk 
sermayesi, giri�im sermayesi var. 
Ayr�ca giri�im sermayesi onlar� i�-
lerine ve hayallerine belli düzeyde 
kar��acak, ama tüm i�e kar��maya-
cak, i�in i� taraf�n� (yönetim yan�n�) 
götürecek yöneticiyle de bulu�tura-
biliyor. Bir Bill Gates böyle olu�tu. 
Steve Jobs i�ini böyle kurdu. Bu-
gün dünyan�n birçok büyük �irketi 
böyle kuruldu.”

Yönetici temkinlidir. Görür, ana-
liz eder, risk kontrolü yapar, ders 
ç�kar�r ve uygular. Giri�imciler ise 
zehirli mantarlara ilk at�lanlard�r. 
Tehlikeli yolculuklara ilk ç�kanlar-
d�r. Bu özellikleri ile kanaatimizce 
Christoph Colomb tarihin en bü-

yük giri�imcisidir. Dolay�s� ile onun 
giri�imcilik aç�s�nda tüm özellikleri 
ile de�erlendirilmesi gerekir.

�yi yöneticilik i�letmenin devaml�-
l��� için çok önemli. Fakat i�in ku-
rulmas� ve büyüme sürecinde giri-
�imcilik daha a��r basan bir nitelik 
arz eder. Yöneticili�in a��r basmas� 
halinde i�letme dinamizmini kaybe-
diyor, dura�anla��yor. ��letme bü-
yüdükçe yönetim olgusu a��r bas�-
yor ve sistem bürokratik bir nitelik 
kazan�yor, dura�anla��yor. Buna 
kar��l�k h�zla büyüyen bir �irkette 
giri�imcilik gere�i önem kazan�r-
ken yöneticilik ihmal edilirse kaos 
olur. Bir �irketi kaosla da, bürok-
rasiyle de ba�ar�ya götüremezsiniz. 
Ancak yöneticilik ruhu ve giri�im-
cilik ruhunun dozaj� iyi ayarlan�rsa 
sorunlar minimum seviyeye iner, 
i�letme büyüme sürecine ba�ar�l� 
bir �ekilde devam eder. Hatta bu 
dozaj i�letmenin büyüme evresine 
ve büyümenin gerçekle�ti�i orta-
ma göre farkl�l�klar gösterir. Büyü-
menin ilk evrelerinde giri�imcilik 
niteli�i a��r basarken, daha ileri 
seviyelerdeki büyüme evrelerinde 
yöneticilik önem kazan�r. De�i�i-
min a��r bast��� belirsizlik ortamla-
r�nda giri�imcilik niteli�i ön plana 
ç�karken, istikrar�n hüküm sürdü�ü 
dura�an ortamlarda yöneticilik ni-
teliklerine ihtiyaç artar. 

Bilgi toplumunda, global rekabet 
ortam�nda giri�imcili�in artan öne-
mi bu özelliklerden kaynaklan�yor. 
Zira içinde bulundu�umuz ça��n 
tipik özelli�i de�i�im sürecinin h�z-
lanmas�, yeniliklerin ve belirsizli-
�in artmas�d�r. Yenili�in pe�inden 
ko�mak giri�imcinin ba�ta gelen 
özelliklerinden biri iken, yöneti-
ciler yenili�e fazla ilgi duymazlar. 
Hatta yeniliklerden, mevcut duru-
mun (statükonun) de�i�mesinden 
rahats�z olurlar. Mevcut sistemi ris-
ke sokmak istemezler. Günümüzde 
ise yenilikler hem önem kazand� ve 
hem de h�zland�. Ürün ömür süre-
si k�sald�. Yeni pazarlar (f�rsatlar) 
ve yeni rakipler (tehlikeler), yeni 
malzemeler ve yeni kaynaklar ar-
t�k her gün i�letmeleri bamba�ka 
�artlarla kar�� kar��ya b�rak�yor. Bu 

durumda i�letmede çal��an pro-
fesyonel yöneticileri profesyonel 
giri�imcilere dönü�türmek önem 
kazanmaya ba�lad�. Bu yeni mes-
le�e (profesyonel giri�imcilik) iç 
giri�imcilik veya kurum içi giri�im-
cilik (intrapreneurship) diyoruz. Bu 
durum i�letme büyüdükçe önem 
kazan�yor ve çok büyük i�letme-
lerde hayati bir önem kazan�yor. 
Hatta bu ba�lamda -çok büyük i�-
letmeler için- “özel sektör i�letme-
lerinin özelle�tirilmesi” gibi çarp�c� 
bir slogan kullan�l�yor. Özelle�tir-
menin sadece devlet i�letmelerini 
de�il, bürokratik bir nitelik kazan-
m�� olan büyük özel �irketleri de 
kapsamas� gerekti�i vurgulan�yor. 
Yani, Ekonomik etkinli�i sa�lamak 
aç�s�ndan sadece Devlet ��letme-
lerinin özelle�tirilmesi de�il, art�k 
kat� bürokratik yap�lar� ile devlet 
i�letmelerine benzemeye ba�layan 
çok büyük ölçekli özel �irketler-
de de bürokratik yap�n�n k�r�larak 
dinamik bir giri�imcili�e dönü�-
türülmesi gerekmektedir. Son y�l-
larda, Küresel Kriz sonras�nda s�k 
s�k gündeme getirilen “batmas�na 
izin verilemeyecek kadar büyük 
i�letmeler” deyimi de bu gerçe�in 
ba�ka bir �ekilde dile getirilmesi-
dir. “Batmas�na izin verilemeyecek 
kadar büyük i�letmeler”, art�k özel-
le�tirilmesi gereken, ba�ka bir ifade 
ile bürokratik yap�lar� k�r�larak di-
namik bir giri�imcilik yap�s�na dö-
nü�türülmesi zarureti do�mu� olan 
�irketlerdir. 

Ça��m�z�n bu ilginç gerçe�i 1994 
y�l�nda Berlin’de yap�lan Avrupa 
Kalite Vakf� ödül töreninde bir ko-
nu�ma yapan o dönemin Siemens 
Yönetim Kurulu Ba�kan�(halen 
Koç Holding Yönetim Kurulu Üye-
si) Heinrich von PIERER’in a�a��-
daki sözlerinde anlaml� bir �ekilde 
dile getirilmi�tir:

“Biz 400 bin personeli olan Sie-
mens �irketi kendimizi 20 ba��ms�z 
üniteye ay�rd�k. Biz daha önce Ok-
yanusta bir transatlantiktik. �im-
di 20 sürat motoruna dönü�tük. 
Daha h�zl�k ve daha esnek 20 sürat 
motoruna. �imdi bizim bir kaptana 
de�il 20 kaptana ihtiyac�m�z var. 
Belki de on y�l sonra 100 sürat mo-
toruna, yirmi y�l sonra 1000 sürat 
motoruna dönü�ece�iz. O zaman 
100 kaptana de�il, 1000 kaptana 
ihtiyaç duyaca��z. Çok daha h�zl�, 
çok daha esnek, çok daha dinamik 
bir yap�ya kavu�aca��z. Çok daha 
h�zl�, k�saca çok daha giri�imci bir 
�irket olaca��z.”

Prof. Dr. 
M. Tamer Müftüo�lu 

tam
er.m

uftuoglu@
teb.com

.tr

Giri�imcilik, 
yöneticilik ve 
teknisyenlik              
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Tayvan d�� ticaret heyeti, yeni i� 
ba�lant�lar� kurmak ve yat�r�m 
olanaklar� hakk�nda bilgi almak 

için Ankara’dayd�.Ankara Taipei Ekono-
mi ve Kültür Misyonu taraf�ndan düzen-
lenen ve TBMM – Türk Tayvan Dostluk 
Grubu, Anadolu ��adamlar� Federasyonu 
(ANFED) ve Ankara ��adamlar� ve Sa-
nayicileri Derne�i’nin (ANK�SAD) des-
te�iyle organize edilen Tayvan Ticaret 
Heyeti Tan��ma Toplant�s�, Tayvan Eko-
nomi Bakan Yard�mc�s� ve Tayvan Anka-
ra Büyükelçisi’nin de kat�l�m�yla gerçek-
le�tirildi. 

 TBMM – Türk Tayvan Dostluk Grubu 
Ba�kan� Vahit Erdem, eski Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakan� Hilmi Güler, AN-
K�SAD Yönetim Kurulu Ba�kan� Harun 
Akça, ANFED Genel Sek-
reteri Do�an Kaynak ve An-
kara Kalk�nma Ajans� Genel 
Sekreteri Doç. Dr. As�m 
Balc�’n�n da kat�ld��� toplant� 
Tayvan’la ticaret yapmak is-
teyen giri�imciler için bir ilk 
ad�m niteli�indeydi. 

 Toplant�da konu�an Tay-
van Ekonomi Bakan Yar-

d�mc�s� Sheng-Chung Lin, Ticaret Heyeti 

olarak Türkiye’ye 57 � rma temsilcisi ile 

çe�itli görü�melerde bulunmak üzere gel-

diklerini söyledi. �ki ülke aras�nda kültürel 

ba�lar ve ortak noktalar oldu�una dikkat 

çeken Lin, bu ba��n ekonomi alan�nda da 

kurulmas� gerekti�ini vurgulad�. Özellikle 

bili�im ve enerji sektöründe Türkiye ile 

çal��may� arzulad�klar�n� kaydeden Lin, 

Ankara’da bulunmaktan duydu�u mem-

nuniyeti dile getirdi. Lin �öyle konu�tu: 

“Bu benim bakanl���m�n Türkiye’deki 

ilk resmi toplant�s� ama son olmayacak. 

Gittikçe daha fazla kar��l�kl� görü�memiz 

olacak. Ayr�ca hepinizi Tayvan’a bekleriz, 

her tür hizmeti ve deste�i vermeye haz�r�z. 

Sizinle her tür i�birli�i f�rsat�n� de�erlen-

dirmekten mutluluk duyar�z.” 

Ankara’da 
Uzakdo�u rüzgar�

  Savunma �DEF’e Haz�r

Bölgemizde bulunan � rmalar OST�M 
öncülü�ünde kurulan SAVUNMA 
Yan Sanayi Kümelenmesi kapsa-

m�nda ilk ortak kat�l�m� gerçekle�tirecekler. 

 Ostim’de savunma sanayi alan�nda üre-
tim yapan KOB�’lerimiz 10-13 May�s 2011 
tarihleri aras�nda TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde aç�lacak olan Türk Savunma 
Sanayisinin en büyük fuar� say�lan “IDEF 
2009 Uluslararas� Savunma Sanayi Fuar�na” 
kat�lacak.

 Özel olarak tasarlanan stantta kümelenme 
logosu alt�nda küme üyesi � rmalar�n logolar� 
ile birlikte � rma unvanlar� yer alacak. Bunun 
d���nda 232  M2 lik alanda 13 Adet � rmam�z 
ile ortak kat�l�m gerçekle�tirece�iz. 

 Tüm küme üyesi � rmalar�m�z görü�me-
leri için KÜME’ye ait stand� kullanabile-
cekler; gerekirse yabanc� dil deste�ini Ostim 
Savunma Yan Sanayi Küme elemanlar�ndan 
alabilecekler.

 Firmalar�m�z�n tan�t�m�n�n yap�labilme-
si amac�yla haz�rlanan özel tan�t�m bro�ürü 
ve kataloglar� fuar süresince yurt içi ve yurt 

d���ndan kat�lacak olan ziyaretçilere, Ana sa-
nayi sat�nalma birimlerine ve yurt d��� al�m 
heyetlerine ula�t�r�lacak. Ayr�ca fuar süresin-
ce kuvvetlerin lojistik komutanl�klar�, yerli 
ve yabanc� savunma ana sanayi � rmalar� ile 
üst düzey i�birli�i ve tan�t�m görü�meleri ya-
p�lacak.

Komatek2011 Ba�l�yor

 Ülkemizin i� ve in�aat makinalar� konu-
sundaki en büyük fuar� olan KOMATEK 
Uluslararas� �� ve �n�aat Makine, Tekno-
loji ve Aletleri fuar� 20-24 Nisan 2011 
tarihleri aras�nda Atatürk Kültür Merkezi 
Ankara’da düzenlenecek. 

 Bölge müdürlü�ü olarak Ostimli � r-
malar�m�zla yakla��k 4.000 m2 alanda 70 
� rma ile fuarda yer alaca��z. �� ve in�aat 
makinalar� kümelenmemizin ev sahipli�i 
yapaca�� bölge müdürlü�ümüz stand� da 
fuar�m�zda yer alacakt�r. 

Kent ve Çevre 
Fuar� düzenlendi

 Ostim OSB 5. Uluslar  Belediye ve 
Çevre Fuar�na stant kurarak kat�ld�. An-
kara Alt�npark Expo Center’da düzen-
lenen ve �NFO Fuarc�l�k taraf�ndan or-
ganize edilen fuar 3 gün süreli sergide 
belediyelerin çevre düzenlemesinde ve 
in�aatlar�nda kullanabilecekleri malze-
meler sergilendi. Ankara Büyük�ehir 
Belediye Ba�kan� Melih Gökçek tara-
f�ndan aç�lan fuarda yerel yönetimler 
zirvesi de düzenlendi. Fuar özellikle 

yerel yönetim temsilcileri taraf�ndan 
ilgi gördü.

“EKSPOMED 2011”

 41 ülkeden 1402 kat�l�mc� ile düzenlenen 
EKSPOMED, LABTEK, EKSPO TERMAL, 
HASTANELER ve SA�LIK MERKEZLER� 
ile ICSM EXPO fuarlar� sektör profesyonelleri 
taraf�ndan büyük bir ilgi ile takip edildi. Me-
dikal Sanayi Kümelenmesi’nin ilk kez stantl� 
olarak kat�ld��� fuarda, Medikal Küme � rma-
lar� aç�s�ndan birçok i�birli�i f�rsat� bulundu ve 
yeni üye kay�tlar� gerçekle�ti. Bununla birlikte 
stantl� Ostim, kat�l�m sa�layamayan � rmalara, 
ortak stant olarak da hizmet verdi. Kümenin ve 
yerli üreticilerimizin tan�n�rl�l���n�n artt�r�lmas� 
için birçok görü�menin de gerçekle�tirildi�i 
Ostim stand�nda yerli ve yabanc� birçok ziya-

retçi misa� r edildi.

“Automechanika �stanbul 2011”
 

 Ülkemizin en büyük fuarlar�ndan biri olan 
Automechanika Fuar� Tüyap �stanbul Fuar 
merkezinde düzenlendi. Fuar Otomotiv yan 
sanayi, üretim, da��t�m ve tamir sektörlerini 
bir araya getirdi. Ostim 50 m2’lik alanda ka-
t�ld��� tan�t�m stand� ile bölgeyi, projeleri ve 
bölgedeki � rmalar� tan�tt�. Fuar� ziyaret eden 
Ostim’li i�adamlar�na stantta ev sahipli�i ya-
p�ld�. Ülkemizde üretilen yerli motorlardan 
“Yavuz Motor” ürünleri Ostim stand�nda ser-

gilendi. Tamamen Türk bilgisi ve tasar�m� ile 
üretilen bu motor ziyaretçilerin oldukça ilgisi-
ni çekti ve gururlanmalar�na sebep oldu.

“Ostim OSB Hannover’de”

 Bu y�l 10.su düzenlenen fuara Ostim 
Organize Sanayi Bölgesi olarak 4.kez ka-
t�lm�� bulunuyoruz. Otomasyon, ener-
ji, güç aktar�m�&kontrol teknolojisi, en-
düstriyel yan sanayi, üretim teknolojileri, 
ara�t�rma&teknoloji gibi alanlar�n oldu�u hol-
lerde, Ostim olarak enerji holünde yer ald�k. 

 Dünya’n�n lider endüstri teknolojileri fuar� 
olan Hannover Messe 2011, 65 farkl� ülkeden 
6500 � rman�n kat�l�m� 4-8 Nisan 2011 tarih-
lerinde düzenlendi. Fransa’n�n partner ülke 
olarak kat�ld��� fuara, Çin, �talya, Fransa, 
Türkiye ve �sviçre milli kat�l�m sa�larken, 
uzmanlar geçmi� y�llara nazaran ziyaretçi 
kat�l�m�n�n dü�ük oldu�u tespitinde bulun-
dular. Fuarda ayr�ca Ostim OSB � rmalar� 
ad�na olumlu sat�� temaslar�n�n yap�ld���, 
ikili görü�me ve kar��l�kl� i�birlikleri plan-
land��� belirtildi.

Ostim sektörel fuarlarda
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Ostim OSB’de bilindi�i üzere; çe�itli ticaretha-
ne, imalathane, depo hizmetleri faaliyet-
lerinde bulunan irili ufakl� yakla��k 5000 

civar�nda i�yeri bulunmaktad�r. Bu ise; yine yakla��k 
ortalama 50000 civar�nda insan�n geçimini sa�layan 
bir istihdam sahas�d�r. 

Günümüz �artlar�nda i�sizli�in giderilmesi son 
derece önemli bir olgudur. Bu yönüyle; y�llard�r 
istihdam� sa�layan ve milli ekonomiye katk�da bulu-
nan ve her türlü imalatlar�n yap�ld��� bölgemizin son 
derece önemli oldu�unu özellikle belirtmek isteriz. 
Pek tabidir ki; belirtilen bu i�lerin yap�lmas� yeti�mi� 
kalifiye insan unsuruna dayanmaktad�r.

Bu dü�ünce ile; Ostim OSB idaresi olarak; çal��an-
lar�n sa�l�k ve güvenli�ine son derece önem vermek-
teyiz ve verilmesi için de gerekenlerin yap�lmas�n� her 
kurum ve kurulu�tan istemekteyiz. 

Bu nedenle; bünyemizde ODEM (Ostim dan��-
manl�k ve e�itim merkezi) unvanl� ayr� bir birim 
olu�turmak sureti ile gereken e�itim ve dan��manl�k 
hizmetleri vermekteyiz.

Yine; bölgemizde ve hatta tüm dünyada çevre ve 
hijyen �artlar� ile güvenlik unsurunun en üst düzeyde 
olmas� ve korunmas�n�n son derece önemli oldu-
�unun bilinci ile; Y�llar önce “Çevre ve Güvenlik” 
müdürlü�ümüzü olu�turmu� bulunmaktay�z. 

Bir ba�ka faaliyetimiz ise; Gerek çal��anlar�m�z�n 
sa�l��� ve güvenli�i ve gerekse i�verenlerimizin 
“Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� ve ba�l� 
kurulu�larda” i� ve i�lemlerinin rahat takibi ve zaman 
tasarrufu için; 2005 y�l�nda “Tek Çat�” unvan� ile 
bölgemizde “Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���” 
ile protokol yap�larak gerekli yer tashihini ve di�er 
mü�temilat konusunda tüm i�lemleri yapm�� 
bulunmaktay�z.

Ayr�ca; Çal��anlar�m�z�n sa�l��� ve güvenli�i ile mal 
ve can�n korunmas�na yönelik ODEM (Ostim da-
n��manl�k ve e�itim merkezi) arac�l��� ile “i� sa�l��� ve 
güvenli�i” konusunda dan��manl�k ve hizmet al�m� 
yap�larak bölgemizdeki i�verenlerimizin hizmetine 
ücreti mukabili sunmu� bulunmaktay�z.

Bir ba�kas� ve önemlisi ise; Ostim OSB idaresi 
olarak; mevcut yasa ve yönetmeliklere göre zorunlu 
olmad���m�z halde insana verdi�imiz de�er nedeni 
ile; bünyemizde bir “i� sa�l��� ve güvenli�i” uzmanl��� 
ve koordinatörlü�ü olu�turarak; konusunda uzman 
emekli teknik bir ba� i� müfetti�i ve (A) s�n�f� belgeli i� 
sa�l��� ve güvenli�i uzman� ile hizmet al�m� sözle�me-
si yapm�� bulunmaktay�z. 

Ostim OSB idaresi olarak; Belgeli bir i�yeri hekimi 
ile anla�ma yap�lmak sureti ile gerekli çal��malara 
ba�lam�� bulunmaktay�z.

Ostim OSB idaresi olarak; mevcut yasa ve yönet-
meliklere göre zorunlu olmad���m�z halde; “i� sa�l��� 
ve güvenli�i” kurulu olu�turmak sureti ile çal��malara 
ba�lan�lm��t�r.

Yang�n ve acil durumlarla ilgili; mevzuat�n 
tamamlanmas� ve olmas� muhtemel acil durumlar�n 
bertaraf� için; çal��anlar�m�z�n e�itimleri ile ekiplerin 
olu�turulmas� sa�lanm�� ve gerekli alarm ve tahliye 
denemelerinin yap�lmas� için; konusunda uzman 
kurulu�larla anla�ma yapm�� bulunmaktay�z. 

Ayr�ca; Bölgemizden bulunan i�yerlerimizin 
ruhsatland�rma i�lemleri 4562 say�l� yasa gere�ince 
idaremizce yap�lmas� nedeni ile; ruhsatland�rma a�a-
mas�nda; belirtilen yasan�n ilgili maddeleri gere�ince; 
i�yerlerimizin ”i� sa�l��� ve güvenli�i” yönünden 
uygunlu�u yada uygunsuzlu�u tespit edilerek uygun 
olmayanlar�n uygun hale getirilmesine müteakip 

ruhsat verilmektedir. 
Ostim OSB idaresi olarak; k�saca bahsetti�imiz 

bu faaliyetlerin yap�lmas�na ra�men birçok yerde 
oldu�u gibi maalesef bölgemizde de müessif i� 
kazalar� olmaktad�r.

Bu kazalar�n s�kl���, mal ve can kayb�na sebep 
olmalar� ise; kanaatimizce;

a-��veren boyutunda;
1-“�� sa�l��� ve güvenli�i” yönünden birçok 

i�verenimizin ve çal��anlar�n�n halen yeterli düzeyde 
e�itimsiz olmas� ve bu nedenle; kay�ts�z kalmas�,

2-Bu konuda; yapaca�� küçük maliyetli tedbirleri 
almayarak; i� kazas� sonras�nda daha çok boyutlu 
maddi ve manevi maliyetlere u�rayaca��n�n halen 
fark�nda olmamas� ve tabiri caiz ise; maalesef 
vurdumduymaz olmas�,

3-Çok küçük tedbirlerle çok büyük kazalar� önleye-
ce�i bilincinde olmamas�,

4-�lgi gösterenlerin ise; “�� sa�l��� ve güvenli�i” 
tedbirlerine uyulup uyulmad���n�n takibinin yapma-
mas�/yapt�rmamas�,

5-�imdiye kadar bir kaza olmad� “bundan sonra 
m� olacak” zihniyetinde olmas�,

6-Makine ve aksamlar�n peryodik bak�m ve 
kontrollerinin (bas�nçl� kaplar, kald�rma araçlar� 
havaland�rma sistemleri, topraklama kontrolleri v.b) 
yapmamas�/yapt�r�lmamas�,

7-Elektrikle ilgili gerekli ve tüm tedbirleri almamas�/
ald�rmamas�,

8-Yüksekte çal��malarda uygun ve yeterli tedbirleri 
almamas�/ald�rmamas�,

9-Dar ve kifayetsiz yerde çal��ma yap�lmas�,
10-Tertip, düzen ve termal konfor (ayd�nlatma, 

havaland�rma, �s�, nem v.b) �artlar�n�n uygun hale 
getirilmemeleri 

11-Parlay�c�, patlay�c� ve tehlikeli kimyasallar 
hakk�nda gerekli bilgilere sahip olunmamas�,

12-Yapt�klar� i�lerle ilgili; ciddi risk de�erlendirmesi 
yapmamalar�/yapt�rmamalar�,

13-Kullan�lan makine ekipman ve kimyasallarla 
ilgili talimatlar�n haz�rlanmamas�,

14-Yasalarla belirlenen mesai saatlerine uyulma-
yarak çal��anlar�n motivasyonun bozulmas�,

15-Ki�isel koruyucular�n verilmemesi ya da verilse 
dahi; kullan�l�p kullan�lmad���n�n takip edilmemesi,

b-��çiler (çal��anlar) boyutunda;
1-Çal��anlar�n; halen yeterli düzeyde mesleki ve 

teknik e�itimli olmamas�,
2-Çal��anlar�n; halen yeterli düzeyde “i� sa�l��� ve 

güvenli�i” konusunda e�itimli olmamas�,
3-Çal��anlar�n; halen yeterli düzeyde “ki�isel koru-

yucu donan�mlar�” kullanma al��kanl�klar�n�n 
  olmamas�,
4-Çal��anlar�n; Parlay�c�, patlay�c� ve tehlikeli 

kimyasallar hakk�nda gerekli bilgilere sahip 

  olmamas�,
5-��yerinde; vurdumduymaz, lakayt, nemelaz�mc�, 

ilgisi olmayan i�e kar��malar�, ben bu i�i 
  biliyorum gibi yanl�� tav�r, dü�ünce ve uygulama 

yapmalar�,
c-Devlet boyutunda;
1-Her ne kadar 4857 say�l� i� kanunu ve bu 

kanunla de�i�ik 5763 say�l� kanunun ilgili maddele-
rinde i� kazalar�n�n önlenmesine yönelik maddeler 
bulunmas� ve her konuda çe�itli yönetmelikler 
ç�kart�lmas�na ra�men; uygulamadaki eksikliklerin 
olmas�, �öyle ki;

a-�lk defa kurulmakta olan i� yerinin “i� sa�l��� ve 
güvenli�i” kurallar�na uygun olup olmad���n�n tespit 
edilmemesi (kurma izninin kald�r�lmas�)

b-17/12/2004/25673 tarih ve say�l� Resmî 
Gazete’de yay�mlanan “��yeri Kurma �zni ve 
��letme Belgesi Al�nmas� Hakk�nda Yönetmelik” 
in. 04.12.2009/27422 tarih ve say�l� resmi gazete 
yay�nlanan “��letme Belgesi Yönetmeli�i” nin 9/1 
maddesi gere�ince yürürlükten kald�r�larak 50 ve 
daha yukar�s�nda i�çi çal��t�r�lan i�yerlerine yönelik 
hale getirilmesi,

c-50 den az i�çi çal��t�ran i�verenler aç�s�ndan; 
i�letme belgesi alma zorunlulu�unun kald�r�lmas� 
i�verenler aç�s�ndan ba�lang�çta lehlerine gözüküyor-
sa da, denetim görmemesi yönüyle de muhtemel 
olacak kazalarda maddi ve manevi yönden çok 
daha aleyhine olaca�� göz ard� edilmemelidir. Ayn� 
unsur yeni aç�lacak i�yerleri için “kurma izni” içinde 
geçerlidir.

d-Baz� yapt�r�mlar�n 50’den az i�çi çal��t�ran i�yer-
lerine uygulanmamas�, (�SG uzman�, ��yeri hekimi, 
�SG kurullar� olu�mas� gibi)

2-Etkin, yo�un ve e�itim amaçl� periyodik denetim 
ve gözetim yap�lmamas�,

3-Denetimlerin; tahrik edici de�il, te�vik edici, 
cayd�r�c� de�il, ikna edici, ve e�itici yap�lmamas�,

4-Yap�lan bu denetimler sonucunda; yapt�r�mlar� 
yapmayanlar hakk�nda ciddi manada cayd�r�c�l���n 
olmamas�,

5-Yeterli, bilgili, mevzuata hakim, pratik bilgisi 
olmayan ve donan�ml� denetim elamanlar�n bulun-
durulmamas�,

6-Çe�itli ve yeterli “i� sa�l��� ve güvenli�i” etkinlikle-
rinin yap�lmamas�,

7-Ç�kart�lan yönetmeliklerin; sanayideki uygula-
malar da göz önüne alarak ve altyap� olu�turarak 
ç�kart�lmamas�,

8-Gerek i�verenlerin ve gerekse i�çilerin yeterli 
e�itimleri konusunda ciddi manada etkinler ve 
çal��malar�n yap�lmamas� ya da yetersiz kalmas�, 

9-Her defas�nda ve kaza olduktan sonra hamasi 
konu�malar�n yap�lmas� ve bilahare unutularak ciddi 
ve uygulanabilirli�i olabilecek tedbir ve te�viklerin 
al�nmamas�,

10-Sözde i�verenin lehine gibi gözüken ve fakat 
neticede i� kazas�n� ve meslek hastal���n� önleyecek 
baz� yasal mevzuatlar�n de�i�tirilmemesi ya da 
uygulamadan kald�r�lmamas�,

O halde ne yap�lmal�d�r?

1-Öncelikle; bölgemizde; 2005 tarihinde “Tek 
Çat�” unvan� ile “Çal��ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl���” ile yap�lan protokolün 5/5 maddesi 
gere�ince “i� sa�l��� ve güvenli�i” yönünden gerekli 
ve yeterli dan��manl�k ve e�itim hizmetlerinin etkin 
bir �ekilde bakanl�kça yerine getirilmesi,

2-��verenlerimizin “i� sa�l��� ve güvenli�i” yönün-
den yasal ve fiziki noksanl�klar�n�n giderilmesine 
yönelik yaz�l� ve görsel bas�nda belirlenecek zaman 
dilimlerinde bilgilendirilmesi ve bu yönüyle bölgemi-
zin bakanl�kça pilot bölge seçilmesi,

3-Çal��anlar�m�z�n (i�çilerimizin) “i� sa�l��� ve 
güvenli�i” yönünden yasal ve fiziki noksanl�klar�n�n 
giderilmesi için; ciddi ve etkin olarak e�itimlerinin ya-
p�lmas�na yönelik bakanl�kça programlar yap�lmas� 
ve uygulanmas�,

4-Bu konulardaki i�verenlerimizin maliyetlerinin 
devletin tüm birimlerince ciddi manada kabullenile-
rek gereken her türlü te�vik edici maddi ve manevi 
desteklerin yap�lmas�, bu manada; hibe ya da uzun 
süreli ve faizsiz kredi sa�lanmas�,

5-�� sa�l��� ve güvenli�i yönünden yetkili uzman 
kurulu�lar�n masraflar�n�n Devletçe kar��lanarak i�ve-
renlerimizin dan��manl�k hizmetlerinin yap�lmas�na 
sunulmas�, 

6-Bakanl�kça say�ca yeterli olmayan denetim 
elamanlar�na takviye olmas� ve hatta geçi� olmas� 
bak�m�ndan �� sa�l��� ve güvenli�i yönünden yetki-
lendirilmi� özel kurum ve kurulu�lar�n devlet ad�na 
ve bir plan dâhilinde denetim yetkisinin verilmesi 
(Örnek; Yeminli mali mü�avirlik hizmetleri) 

7-Özellikle; 4857 say�l� yasan�n 4. maddesinde 
belirtilen istisnai i�yerlerinin haricindeki tüm i�yer-
lerinin de 50 say�s�na bak�lmaks�z�n etkin, peryodik 
ve e�itim amaçl� denetimlere tabi tutulmas� ve 
yapt�r�mlar�n ciddi manada uygulanmas�,

8-“�� sa�l��� ve güvenli�i” konusunda hassas olan 
ve haliyle bir harcama yapan i�verenlerin bu konuda 
hassas olmayan i�verenlere kar�� rekabet gücünü 
art�r�c� tedbirlerin al�nmas� 

9-“��yeri Kurma �zni ve ��letme Belgesi Al�nmas�” 
konusunun tekrar gözden geçirilerek; 50 say�s�na ba-
k�lmaks�z�n ve özellikle; Parlay�c�, patlay�c� ve tehlikeli 
kimyasallar üreten, depolayan, kullanan i�yerlerinin 
zapturapt alt�na al�nmas� hususunda acilen gerekli 
mevzuat de�i�ikliklerinin gerçekle�tirilmesi,

10-��letme belgesi alma müracaatlar�nda i�veren-
lerimizin ma�duriyetlerinin önlenmesi bak�m�ndan; 
bakanl�kça bu konudaki denetimlerin ivedi bir 
�ekilde yap�lmas�,

11-�� sa�l��� ve güvenli�i yönünden yap�lan dene-
timlerin; aceleci olmayacak �ekilde, peryödik, etkin, 
yo�un ve e�itim amaçl� yap�lmas�.

..

Yukar�da k�saca ve özlü bir �ekilde tespit ve tavsi-
yelerimizle ilgili; Ostim OSB yönetimi olarak

üzerimize dü�en her türlü katk�y� yapaca��m�z�n 
bilinmesini tüm kamuoyu ve ilgili ve yetkili 

birimlere iletmeyi kutsal bir vazife bildi�imizi özellik-
le belirtmek istiyoruz. Kazas�z çal��malar 

dile�iyle.

Mehmet GEVHER
Kimya Mühendisi - A S�n�f� �� Güvenli�i Uzman�
Ostim OSB �� Sa�l��� ve Güvenli�i Koordinatörü
(mehmet.gevher@ostim.com.tr)

Ostim’de i� sa�l��� ve güvenli�i

Savunma firmalar� Ostim’de

Ostim’de faaliyet gösteren savunma 
sanayi � rmalar�n�n bir araya gel-
di�i OSSA, yurt içinden oldu�u 

kadar yurt d���ndan da � rmalar� a��rlama-
ya devam ediyor. Son olarak �spanya’dan 
ve Fransa’dan gelen, savunma ve havac�-
l�k alan�nda faaliyet gösteren birkaç � rma 
Ostim’deydi. �lk bulu�maya �spanya’dan 
konuk � rma ad�na, Mensan A.�. Ba�kan 
Yard�mc�s� Aslan Yalç�n Keçeci, Mensan 
A.�. Savunma Sanayi Projeler Genel Ko-
ordinatörü Ali Öztürk ve Expal / �spanya 
Tedarik Sorumlusu Ruben Rodriguez Use-
ro kat�ld�. Usero, mühimmat üretiminde 

kullan�lmak üzere de�i�ik alt kompenent-
leri de�i�ik kaynaklardan tedarik etmekte 
olan � rman�n, Türkiye’de hangi alanda 
üretim yapt�rabilece�i konusunda bir ön 
ara�t�rma yapmak üzere OSSA � rmalar� 
ile tan��mak istediklerini belirtti. 

 OSSA’n�n di�er konuklar� ise 
Fransa’dand�. Toplant�ya Diamoutils 
Genel Müdürü Jean-François Bucourt, 
Desgranges �hracat ve Sat�� Müdürü Jean-
François Bain, Aircostcontrols �� Geli�-
tirme Müdürü Dominik Fenkl, Corima 
Genel Müdürü Vincent Belorgeot, Spect-

racom Avrupa Sat�� Müdürü David Silva 
ve Turbomeca Mü�teri �li�kileri Müdürü 
Manuel Sorozabal kat�ld�. Ostim �dare 
Binas� Toplant� Salonu’nda gerçekle�tiri-
len görü�mede konuklara Ostim ve OSSA 
hakk�nda tan�t�m yap�ld�ktan sonra, kendi 

alanlar�na uygun � rmalardan baz�lar�na zi-
yaretler gerçekle�tirildi. Firmalar�n üretim 
konular� hakk�nda bilgi edinen ziyaretçi 
� rma yetkilileri, ziyaretler sonucunda han-
gi alanlarda i�birli�i yap�labilece�i konu-
sunda � kir sahibi oldular.

• Ostim Savunma ve Havac�l�k Kümesi (OSSA), yurt 
d���ndan � rmalar� a��rlamaya devam ediyor.


