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Mehmetçii yerli üretim zrhl araç koruyacak
BMC tarafndan yaplan 37 adet mayna kar korumal araç ve taktik
tekerlekli araç, Türk Silahl Kuvvetleri’ne teslim edildi.

B

MC tarafndan yaplan 37 adet
mayna kar korumal araç ve
taktik tekerlekli araç BMC’nin
Ikkent’teki tesislerinde düzenlenen ve
Milli Savunma Bakan Vecdi Gönül’ün
de katld bir törenle Türk Silahl
Kuvvetleri’ne teslim edildi.

7’de

Törenden önce bir konuma yapan BMC
Savunma Sanayi ve Özel Projeler Bölüm
Yöneticisi Nadi Postolu, rmann yllk
3 bin çalanyla Türk Silahl Kuvvetleri
Ka Yapaym Derken
(TSK)’nin ihtiyaçlarna yönelik araç
Göz Çkarmak
ürettiini söyledi. TSK için bugüne kadar
taktik ve lojistik olmak üzere 5 bin civarnda
araç ürettiklerini kaydeden Postolu,
8’de
zrhl araçlarn bir depo benzinle 800 km.
yol katettiini, lastiklerinin de patlasa
Atilla ÇINAR
bile tekrar ierek 40 km. gidebildiini
Ana sanayi-yan sanayi söyledi. Normal artlarda bir araca bir
mayn testi uygulandn aktaran Postolu,
ilikilerinin deien
kendilerininse dört test yaptklarn belirtti.
karakteristii
“Kirpi” adl mayna kar koruma aracnn
5’de
yüzlerce özellii bulunduunu vurgulayan
Nadi Postolu, “NATO standardna göre
mayn ve balistik tehlikelere kar gerekli
Mehmet GEVHER
korumalar salamaktadr. Ayn zamanda
motor altnn da korumas saland için
herhangi bir mayn tehdidine maruz kalan
Ostim’de i sal
ve güvenlii
araç, ksa sürede onarlarak görevine devam
etme yeteneine sahiptir. Koltuklar, mayn
patlamas annda basnc absorbe eden
20’de
özel ask sistemiyle donatlmtr. Tankla
muharebe edecek bir zrhl sava arac olarak
da kullanlabilmektedir.” dedi.
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Milli Savunma Bakan Vecdi Gönül de
araçlarn ilk etabnn teslim töreninde yapt
konumada, Türk Silahl Kuvvetleri’nin
(TSK) ihtiyaçlarnn karlanmasna yönelik
olarak son yllarda balattklar ve savunma
sanayi eliyle gerçekletirdikleri önemli bir
projenin daha sonucuna tanklk etmekten
duyduu mutluluu dile getirdi. Mayna
kar korumal araç ve 2.5-5-10 tonluk
taktik tekerlekli araçlarn Türk sanayisi
eliyle gerçekletirilmesinin büyük baar
olduunu vurgulayan Gönül, öyle konutu:
“Bilhassa öncelik verdiimiz alanlarda
yerli ürünlerimizi, kendi mühendislerimizle
gelitirmeyi ve ulusal savunma sanayi
altyapmz uluslararas boyutlarda rekabetçi
bir güç haline getirmeyi temel hedemiz
olarak benimsedik ve gelinen nokta
itibariyle Türk Silahl Kuvvetlerinin kara
platform ihtiyaçlarnn tamamnn kendi öz
kaynaklarmz ile karlanmasna yönelik
somut projeleri hayata geçirmeye hep
birlikte muvaffak olduk. Proje çerçevesinde
tedariki gerçekletirilmekte olan 2,5-5-10
tonluk taktik tekerlekli araçlarn yan sra
mayna kar korumal araçlar ile ülkemizde
ilk defa yüksek seviyede mayn ve el yapm
patlayclara kar koruma salayan araçlar,
Kara Kuvvetleri Komutanl envanterine
girmeye balamtr.” Gönül, proje
kapsamnda Kara Kuvvetleri Komutanl

malzeme ve personelinin süratli ve
emniyetli ekilde intikalinin salanmas,
bunun yan sra iç güvenlik bölgesinde
görev yapanlarn mayn, el yapm patlayc
ve silah etkisinden korunmasna yönelik 4
farkl tipte aracn üretildiini dile getirdi.
468 mayna kar korumal araçtan 37’sinin
ubat aynda Kara Kuvvetleri Komutanlna
teslim edildiini, teslimatlarn önümüzdeki
günlerde süreceini 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
girdii bilgisini verdi. Küresel ekonomik
krizin yaand bir süreçte yerli sanayiye
600 milyon liralk bir katk salandn, bu
rakamn yaklak 150 milyon lirasnn da

projeye destek olan KOB’lere aktarldn
anlatan Gönül, BMC’den en büyük
beklentilerinin askeri taktik araçlar alannda
dünya markas olmalar olduunu söyledi.
Balangçta bu projenin ithalat projesi
olduunu, Türkiye’nin ithalat yapmayarak
BMC’nin de zorlu bir ihale süreciyle bu
projeyi gerçekletirdiine dikkati çeken
Gönül, “Bu projeyle Türk sanayisine, dar
gitmesi söz konusu olan 600 milyon lira kriz
döneminde destek salanmtr” dedi.
Konumalarn ardndan Çukurova
Holding ve BMC Yönetim Kurulu Bakan
Mehmet Emin Karamehmet, Bakan
Gönül’e, “Kirpi” maketi takdim etti. Gönül
ve beraberindekiler, daha sonra araçlara
binerek fabrikada bir tur attlar.
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“Türkiye’de sürdürülebilir yatrm yok”
Dünya Bankas kuruluu IFC Türkiye’nin
desteiyle hazrlanan rapora göre, uluslararas
kriterler baz alndnda Türkiye’de sürdürülebilir
yatrmlar yok denecek bir noktada, ancak küresel
kriz sonrasnda yükselen piyasalara yönelen
kurumsal sermaye için Türkiye’nin bu alanda büyük
bir potansiyeli bulunuyor.

D

ünya Bankas kuruluu IFC
Türkiye’nin desteiyle hazrlanan rapora göre, uluslararas
kriterler baz alndnda Türkiye’de
sürdürülebilir yatrmlar yok denecek
bir noktada bulunuyor. Ancak, küresel
kriz sonrasnda yükselen piyasalara
yönelen kurumsal sermaye için Türkiye bu alanda büyük bir potansiyel

vaad ediyor. Aratrma irketi Illac’n
kurucu orta ve Sabanc Üniversitesi
öretim üyesi Prof. Dr. Melsa Ararat’n
bakanlnda bir ekibin IFC için yapt aratrmada, irketlerin halka açklk
oranlarnn düüklüü, iç tasarruarn
yetersizlii ve hisse senetleri piyasasnn küçüklüünün kurumsal yabanc
yatrmlarn Türkiye’ye gelmesini en-

Bakan Çalayan: “Türkiye
ekonomisi vites büyüttü”
Bakan Çalayan, Türkiye’nin bu performans ile
küresel kriz öncesi seviyeye döndüünü, gerek ihracat
artnn, gerekse büyüme performansnn bunun kant
olduunu belirttti.

D

 Ticaretten Sorumlu Devlet
Bakan Zafer Çalayan, TÜK
tarafndan açklanan 2010 yl
GSYH rakamlar ve ubat 2011 d ticaret rakamlarn deerlendirdi. Bakan
Çalayan, Türkiye’nin bu performans
ile küresel kriz öncesi seviyeye döndüünü, gerek ihracat artnn, gerekse
büyüme performansnn bunun kant
olduunu belirtti. Çalayan “Türkiye
statistik Kurumu tarafndan açklanan
2010 yl büyüme rakam ve 2011 yl
ubat ay d ticaret rakamlar gösteriyor ki, Türkiye ekonomik büyüme ve
ihracatta vites büyütmütür. Türkiye
ekonomisi, 2010 ylnn tamamnda
yüzde 8.9 orannda büyüyerek gerçek
potansiyelini gerçekletirmi ve 2010
ylnda sadece yüzde 1.7 büyüyebilecei ortaya çkan AB-27 ile kyaslanamayacak bir performans yakalamtr”
dedi.

Avrupa’nn ve dünyann en
dinamik ekonomisi Türkiye
Son açklanan büyüme rakam ile
2010 ylnda, Avrupa’nn ve dünyann
en dinamik ekonomisinin Türkiye olduunun ortaya çktn vurgulayan
Bakan Çalayan, “Büyüme performans açsndan, AB ülkeleri arasnda
krizden en az etkilenen Polonya’nn
dahi 2010 ylnda yüzde 3.8 büyüdüü göz önünde bulundurulduunda,
Türkiye’nin baars bir kez daha netlemektedir.
2010
yl
büyüme
rakam,
Türkiye’nin tüm dünyay saran küresel
krizden ne kadar hzl çktn da gös-

termektedir. 2009 ylnda ekonomisi
yüzde 5’den fazla daralan ülkeler arasnda yer alan Letonya, Slovenya, Macaristan, Hrvatistan, sveç, Litvanya,
Bulgaristan, Danimarka gibi ülkeler ve
krizden en az etkilenen Norveç, Fransa
gibi ülkelerin dahi 2010 yl büyüme
rakamlar yüzde 5.5’in üzerine çkamamtr” ifadelerini kulland.

Büyümeye ihracatn
katks büyük
Elbette büyüme rakamnn bu denli yüksek olmasnda makro dengelerin
salanmas, alnan önlemlerin etkisi gibi
faktörlerle birlikte, 2010 ylnn genelinde yüzde 11.5 orannda artan ihracatnn
büyümenin en büyük destekçisi olduunu
kaydeden Bakan Çalayan, “2010 ylnn
son çeyreinde GSYH yüzde 9.2 orannda büyürken, ihracat büyümesi 2009 göre
Ekim 2010’da yüzde 12.4, Kasm 2010’da
yüzde 5.4 ve Aralk 2010’da yüzde 18.1
orannda olmutur” dedi.

gelledii vurguland.
Rapor sonuçlaryla ilgili basn toplantsna IFC Orta Dou, Kuzey Afrika
ve Güney Avrupa Direktörü Dimitris
Tsitsiragos ve raporu hazrlayan Illac
irketi kurucu orta Prof. Dr. Melsa
Ararat katld. Melsa Ararat, kurumsal
yabanc sermayenin uzun vadeli yatrm perspektiyle Türkiye’ye gelebilmesinin yolunun irketler dünyasnda
sürdürülebilirlik kriterlerinin yerine getirilmesinden geçtiini söyledi. Ararat,
“Türkiye uluslararas dereceleme kurulular tarafndan riskli bölgeden çkarlp yatrm yaplabilir ülkeler kategorisine alnrsa kurumsal yatrmclar uzun
vadeli fonlarn Türkiye’ye getirirler”
diye konutu.

“Kurumsal yatrmc için
Türkiye yatrm yaplabilir
ülkeler arasna girebilir”
Prof. Dr. Ararat, Türkiye’nin sürdürülebilir yatrmlar açsndan kurumsal
yabanc sermaye için hala riskli ülkeler arasnda olduunu belirterek “Kurumsal yabanc sermaye ve emeklilik
fonlar yatrm yaplabilir ülke kategorisinde yer alan ülkelere gidiyor. Ciddi
yatrmlar ve büyük emeklilik fonlar
bu nedenle Türkiye’ye gelmiyor. Kurumsal yabanc yatrmclarda, küresel
kriz sonrasnda yükselen piyasalara
doru bir kay var. Türkiye u an bir
geçi döneminde. Seçimler dolaysyla
bu süreç yava iliyor. Dereceleme irketleri çok uzak olmayan bir gelecekte Türkiye’yi riskli bölgeden çkarp,
yatrm yaplabilir ülke kategorisine
alabilir. Bu durumda irketler dünya-

snda sürdürülebilirlik kriterlerine uygun daha hzl bir gelime de balarsa
kurumsal yabanc sermaye Türkiye’ye
yönelecektir. Türkiye güçlü bankaclk sistemi ile büyük avantaja sahip.
Dolaysyla sürdürülebilir yatrmlar
konusunda bankalara büyük i düüyor” dedi.

“KOB’lerin nansa ulamalar çok güç”
Prof. Dr. Ararat, irketlerin hisse
senetlerine ve performanslarna ilikin bamsz aratrmalar bulunmamasnn kurumsal yabanc yatrmlar
için engel oluturduunu ifade ederek
“Türkiye’deki raporlar ve aratrmalar daha çok arac kurumlar tarafndan
hazrlanyor. Ya da al-sat eklinde tavsiyelerden oluuyor. irket performanslarnn sürdürülebilirlik kriterleriyle
deerlendirilmesini salayacak bamsz aratrmalara ihtiyaç var” diye konutu. Ararat, KOB’lerin uzun vadede
sürdürülebilir yatrmlar için önemli bir
potansiyel oluturduunu vurgulayarak
“KOB’lerin u an nans kaynaklarna
ulam çok snrl. Ancak büyümeleri
için de sermaye ihtiyaçlar çok yüksek.
Bu bilanço yaplar ile halka arz yapmalar da mümkün deil. Sürdürülebilir
kalknma açsndan KOB’lerin nansmana ulamalarn kolaylatrmak gerekiyor. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun
sürdürülebilirlik konusunda olumlu bir
etki yapacana inanyoruz” deerlendirmesinde bulundu.

KUR’dan
“Beyaz Yaka Osleri”
KUR Genel Müdürü M. Kemal Biçerli, vas isizlere ulalmas
amacyla kurulmas planlanan “Beyaz Yaka Osleri”nin 1-1.5 ay
içerisinde hizmete sokulacan açklad.



KUR Genel Müdürü Biçerli,
yapt açklamada, Beyaz Yaka
Osleri’nin ksa bir süre içerisinde
hizmete sokulacan ve bu oslerin
KUR’a ait binalar içerisinde kurularak vatandaa bu ekilde hizmet verileceini açklad. lk osin 1-1.5 ay
içerisinde Ankara’da hizmete sokulacan ifade eden Biçerli, “Mobil Os
hizmeti gibi Beyaz Yaka Osleri’ni
de Ankara’dan balatacaz. Beyaz
yakallara biraz daha fazla ihtimam
gösterilmesi gerektiini ve bununla
uramann daha spesik bir hizmet
gerektirdiini düünüyoruz” dedi. Biçerli, Ankara’dan balatacaklar projenin dier Büyükehirlere de yaylarak devam ettirileceini ve bu ekilde
vas isizlerin de i bulmalarnda ve
farkl alanlarda eitim alnmas nokta-

snda katkda bulunacaklarn söyledi.
Biçerli, KUR’a kaytl çok sayda lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu
olduunu söyleyerek, bu insanlarn i
bulma konusunda dorudan
Beyaz Yaka Osleri ile i bulabileceini söyledi.
Biçerli, isizlik ödeneinden yararlanacak kii saysnn ve miktarnn artrlmasna yönelik Çalma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl’nn bir çalmasnn bulunduunu söyleyerek, “Olay
somutlatnda, Çalma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl yetkilileri bir açklama yapacaktr. sizlik maa alan
kii saysnn ve bu maan miktarnn
artrlmas konusunda bir talep var. Bu
yönde bir çalma da var. Ama uan da
hala çalma aamasnda” diye konutu.
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Kemal ÇEKÜÇ

Deimeyen
tek ey,
deiimin
kendisidir…

Sanayide en yüksek igücü
maliyeti art Türkiye’de
TSK, 2010 ylnn 4. çeyreinde Türkiye’de çallan saat
bana nominal igücü maliyeti artnn yüzde 10.3 orannda
gerçekletiini belirterek bu rakamn AB ülkelerinin hepsinin
üzerinde olduunu ifade etti.
yaand. Birlik üyesi ülkelerden
rlanda’da ise igücü maliyeti
yüzde 1.2, Macaristan’da yüzde
2.3 ve Yunanistan’da ise yüzde
6.5 orannda gerileme yaand.
Ayn dönemde Türkiye’de çallan saat bana nominal igücü
maliyeti art yüzde 10.3 orannda gerçekleerek AB ülkelerinin
hepsinin üzerinde oldu.

Hava Kuvvetleri Komutan Orgeneral Hasan
Aksay, Türk Hava Kuvvetleri'nin 25 sene içinde
kendi sava uçan yapacan söyledi. Milli sava
uça konusunda çalmalara baladklarn da ifade eden Aksay, bunun için özel bir ekip kurduklarn ve ekibin iki aydr çaltn belirtti.”

“Yerli savunma sahas.”
Karada ne kadar topunuz, tüfeiniz, tanknz, zrhl aracnz
olursa olsun.
Hava sahanza hakim deilseniz anlam yok. Libya olay
bunun kant. Uçaklar ithal, hava savunma sistemleri ithal.
Ülke olarak yerli hiçbir savunma aracnz yoksa, müttefik
güçler size satt tüm sava malzemelerini havadan gelip
yok ediyor ve siz bir süre sonra aynlarn tekrar onlardan
almak zorunda kalyorsunuz.
“Dumansz hava sahas” sigara alkanlna kar verilen
mücadeleden hatrladmz çarpc bir slogandr. Bunun
benzerini ülkemizin savunma sistemlerinin ‘yerliletirilmesi’
yönündeki kampanyada kullanabiliriz.
-“Yerli savunma sahas.”
Seçimler ve KOB’ler…
Seçim arifesindeyiz. Kesinleen adaylarmz belli.
“Milletvekili” ad üstünde ‘tüm milletin ve ülkenin’ vekilidir.
Ama kendi seçim bölgelerinin özelliklerini de iyi bilmeleri
teamüldendir. Ünlü ve deerli adaylarn yaraca Ankara
kinci Bölge adeta sanayi havzasdr. Bu bölgede OSB, KOB,
Giriimci, Yerli Üretim,  adam, Sanayici, Kümelenme vb.
tedavülde olan kavramlardr.
TBMM, Bakanlklar ve Genel Müdürlükler gibi karar verici
mekânlar hemen yan bamzda. Bazen, üretime fiziksel olarak
yakn olan bu mekan mensuplarmzn, bilgi ve hissiyat açsndan
çok uzakta olduklarna tank oluyoruz. Dileriz, yeni dönem
vekillerimiz yerli üretime ve sanayiciye yakn dururlar.
Patlama üzerine uçurulan balonlar…
Ostim’de ve vedik’te meydana gelen kazalar sonras
yaplan haksz yorumlar, yaktrmalar, haber kirliliini
biliyorsunuz. Nerede ise OSB’lerin ve sanayicilerin varl
tartma konusu edilmi; yöneticiler, iverenler toptan linç
edilmek istenmiti. imdi hakllk pay da olabilecek tüm
görü ve yaklamlar bile anlamn kaybetti.
unlar ortaya çkt:
-Patlamalara neden olan tüplerin dolum ve depolama
yerlerinin Ostim’de olmad,
-Patlamann ilgili iyerinin i güvenlii kusurundan
kaynaklanmad,
-Ostim ve vedik’in OSB statüsünde olmas ve OSB’lerde
olduu varsaylan denetim eksikliinin olayla direkt ya da
endirekt bir ilikisinin olmad.
Yanl anlalmasn; OSB yönetimlerinin ‘bu musibet’ten
aldklar nasihatler olduunu da eklemeliyiz.
Deiim de art…
Ülke sorunlar sohbet gündemine gelince prototip öneri
vardr ya, “eitim art” denir. Buna ilave olarak “deiim de
art” diye eklemek lazm:
-Devlet ricalimizin, kamu erkimizin sanayicilere, yerli
üretime yönelik paradigmas deimeli; ‘ithal ise iyidir, yerli
ise kalitesizdir’ yönlü ezberleri bozulmal. - Sras geldiinde
parlamentomuz, milletvekillerimiz, hükümetimiz, iktidarmz,
bürokratlarmz deimeli. -Gazetecilik anlaymz, bilmeden,
görmeden yazma; karalama, suçlama alkanlmz deimeli.
-Eletirilere gözümüzü kapatp, bildiimizi okuma; önerileri
‘toptan ret’ alkanlmz da deimeli.
Çünkü;
Toplumsal hayatta ve bilimde deimeyen tek ey

deiimin kendisidir…
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Türkiye’de, saat bana
nominal igücü maliyeti
art yüzde 10.1 oldu

T

ürkiye veren Sendikalar
Konfederasyonu (TSK),
2010 ylnn 4. çeyreinde
Türkiye’de çallan saat bana
nominal igücü maliyeti artnn
yüzde 10.3 orannda gerçekletiini belirterek bu rakamn AB
ülkelerinin hepsinin üzerinde
olduunu ifade etti. Söz konusu
dönemde AB ülkelerinin ortalamasnda art yüzde 2 olarak
gerçekleirken, Euro bölgesindeki i gücü maliyeti art yüzde
1.6 olarak belirlendi. AB içinde
en yüksek art ise yüzde 7.6 ile

Bulgaristan’da oldu.
TSK’in, Eurostat ve TÜK verilerinden derledii bilgilere göre,
Türkiye’nin 2010 ylnn 4. çeyreinde sanayide en yüksek igücü
maliyeti art yaanan ülke olduu anlald. Avrupa Birlii’nde
çallan saat bana nominal
igücü maliyeti söz konusu dönemde bir önceki yln ayn dönemine göre yüzde 2 orannda
artt. Euro Bölgesi’nde ise igücü
maliyeti art yüzde 1.6 olarak
gerçekleti. AB içinde en yüksek
art yüzde 7.6 ile Bulgaristan’da

Sanayi sektöründe saat bana nominal igücü maliyeti art 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
gerçekleti. Türkiye AB ülkeleri
ile kyaslandnda saat bana
nominal igücü maliyetinin en
fazla artt ülke oldu.

Bezci’den ekonomiye övgü
Ankara Ticaret Odas Bakan Salih Bezci, dünyann uluslararas
krizi henüz aamad bir dönemde Türkiye ekonomisinin yüzde
8.9 gibi oldukça yüksek bir orannda büyümesinin büyük baar
olduunu bildirdi.

A

TO Bakan Bezci, gayri
sa yurt içi hasla (GSYH)
sonuçlaryla ilgili olarak
yapt yazl açklamada, 2010
ylnda bata AB ülkeleri olmak
üzere, gelimi ülkelerin uluslararas krizin etkisini yaamaya devam ettiini hatrlatt. Türkiye’nin
ihracatn, dolaysyla da üretimini
olumsuz etkileyen bu tabloya ramen 2009 ylnn son çeyreinden itibaren balayan ekonomik
büyümenin 2010 ylnn tümünde devam ettiine dikkat çeken
Salih Bezci, “2010 ylna üretim
cephesinden baktmzda, ekonomiyi imalat sanayi, inaat, toptan ve perakende ticaret gibi özel
sektörün etkili olduu sektörlerin
sürükledii gözleniyor. Harcama
tarafna baktmzda da yüzde
33,5 orannda artan özel sektör
yatrmlarnn büyümenin motorunu oluturduu anlalyor” dedi.
Bezci, 2011 ylnda da ekonomi-

nin büyümeye devam edeceini
ifade etti.
Yakalanan bu ekonomik büyümeyle birlikte milli gelirin ilk
kez cari yatlarla 1 trilyon TL’nin
üzerine çktn vurgulayan Bezci performansn böyle devam etmesi halinde Türkiye’nin en geç
iki yl içerisinde dünyann trilyon
dolarlk ilk 15 ekonomisi arasna
da gireceine dikkat çekti. Ekonomi politikalarnn büyümenin
sürdürülebilirliine odaklanmas
gerektiini ifade eden Salih Bezci
unlar söyledi:
“Türkiye ekonomisindeki bu
olumlu tablonun rengini sadece
cari ilemler aç bulandryor.
sizlik oranlarn da dikkate alrsak Türkiye’nin, cari ilemler aç sorununu ekonomik büyümeden
ödün vermeden çözmesi gerektiine inanyorum. Hem cari ilemler
açn azaltp hem de ekonomik

büyümeyi sürdürmenin yolu da ihracat gelirlerini artrmaktan geçiyor. Türk iletmeleri ve ihracatçlarmz d piyasalardaki açlmn,
son dönemdeki d politika açlm
hzna paralel olarak artrabilirlerse cari açk sorununun çözümüne
de ciddi bir katk salayabiliriz.”

ATO Bakan Salih BEZC
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Kaytd istihdam ve sonuçlar

D

ünyada, özellikle belge düzeninin ve kontrol mekanizmasnn
yetersiz olduu gelimekte olan
ülkelerde kayt d ekonomi kavramnn son derece yaygn olarak kullanld görülmektedir. verenler, içiler veya
kendi hesabna çalanlar özellikle vergi,
sigorta primi vb. mali yükümlülüklerden
kaçnmak,bürokratik ilemlerden kurtulmak amacyla kayt d ekonomik faaliyette bulunmakta ve elde ettikleri geliri kayt
dnda brakmaktadrlar.
Kayt d ekonomi en genel anlamyla,
bilinen istatistiki yöntemlerle tahmin edilemeyen ve Gayri Sa Milli Hasla hesaplarna yansmayan mal ve hizmet üretimini ifade etmektedir. Kayt d ekonomi, yaplan
faaliyetin ve elde edilen gelirin tamamen
kayt dnda braklmas eklinde olabilecei gibi ksmen saklanmas eklinde de
ortaya çkabilmektedir.
Gelimekte olan ülkelerde ekonomik
sorunlar içerisinde kayt d ekonominin
dierlerine nazaran ayr bir yeri ve önemi
vardr. Kayt d ekonominin nedenlerine
ve sonuçlarna bakldnda, dier ekonomik sonuçlardan etkilendii ve bu sorunlar
etkiledii, son derece kompleks yapl, bazen baml bazen de bamsz deiken bir

olgu olduu görülmektedir.
Ekonomik faktörler dnda sosyal,
psikolojik,siyasi ve ahlaki faktörlerle yakn
iliki içinde olduu bilinen kayt d ekonomi, teorik alanda bir çok çözüm önerileri
sralanan fakat bir türlü ortadan kaldrlamayan bir sorun olarak karmza çkmaktadr.
Ülkemizde ve dünyada toplumlarn kar
karya kald en önemli ekonomik ve toplumsal sorunlardan bir tanesi de kayt d
istihdamdr. Kayt d istihdam, sosyal güvenlik açsnda nitelii itibariyle yasal ilerde çalarak istihdama katlan kiilerin, çalmalarnn gün ve ücret olarak ilgili kamu
kurum ve kurulularna hiç bildirilmemesi
ya da eksik bildirilmesi olarak tanmlanabilir. Bu tanma göre üç türlü kayt d çalma söz konusudur.
a) Sigortallarn Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi,
b) Çalma gün saylarnn eksik bildirilmesi,
c) Sigorta primine esas kazanç tutarlarnn eksik bildirilmesidir.
Kayt d istihdamla ilgili bir dier önemli
konu sosyal güvenlik kurumlarna kayt olmadan çalanlarn önemli bir ksmnn ayn
zamanda kanun d çalmalardr. Bu e-

Atilla ÇINAR

acinar@etik.com.tr

B

ilindii gibi OSTM Sanayi
Bölgesi’nde yerleik birçok
iletme, sistem tasarm
ve montaj yapan, ‘ana sanayi’
diyebileceimiz kurululara yan
sanayi hizmeti vermekte. Bakent
bölgesi sanayisinin tarihsel geliim
sürecinin doal bir sonucu olarak
Ankara ve çevresinde ‘savunma
sanayi’ dier alanlara göre öne
çkmtr. Örnein, cumhuriyet
tarihimizin en eski ve köklü savunma
sanayi kuruluu olan Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)
ve onun etrafnda oluturduu yan
sanayi kurulular, Ankara için birinci
kuak diyebileceimiz bir sanayileme
hareketinin olgunlamasn salamtr.
Ayrca MKEK ve benzer baz kamu
kurumlar sanayi kuruluu olmann
yan sra, uzunca bir süre Türkiye
sanayisi için insan yetitiren birer okul
olma misyonunu da sürdürmülerdir.

kilde çalanlar; özellikle çocuklar,gençler
ve yabanc kaçak içiler olarak karmza
çkmaktadrlar. Çocuk ve genç çalanlarn
verimlilii ortalama olarak daha düüktür
ve geçmi tecrübeleri az ve performanslar
daha düük olduu için verimlilik düzeyleri iverenler için daha az belirgin nitelikte
olabilmekte ve bu nedenlerden ötürü iverenlerin bak açsyla genç içilere yaplan
kaytl/resmi i teklierinin maliyetleri daha
yüksek olarak ortaya çkmaktadr.Genç çalanlar, ayrca , sosyal güvenlik ve kaytl
istihdamn dier faydalarna daha az deer
vermekte ve kayt d i teklierine daha
scak bakabilmektedirler. Ya yelpazesinin
dier ucuna baktmzda ise Türkiye’deki
emeklilik sistemi kapsamnda erken emeklilie hak kazanan birçok daha yal çalann emeklilik sonrasnda kayt d çalarak
igücünde kalma saiki ile hareket edebilecekleri görülmektedir.
Kayt d istihdamn çalanlar açsndan
ksa vadede, çalann ve bakmakla yükümlü olduklar kiilerin salk ve çeitli ksa
vadeli riskler açsndan sosyal güvencesiz
kalmalar, salk yardmlarndan yeterince
faydalanamamalar, uzun uzun vadede ise
emeklilik haklarndan mahrum kalmalar
veya geçimlerini salayamayacak derecede

Ana sanayi-yan sanayi
ilikilerinin deien
karakteristii

düük emeklilik ayl balanmas, i kazas veya meslek hastal sonucu içinin urayaca gelir kayb, tedavi masraar ve i
gücü kayb olarak saylabilir.
Sonuç olarak; kayt d istihdam önlemek için her eyi devletten bekleme alkanlmzdan vazgeçmeliyiz.Bir vatanda
olarak kendi üzerimize düeni yapma konusunda gerekli kararllk ve titizlilii göstermemiz ve yasalarn vermi olduu haklar
birey olarak kullanmamz gerekmektedir.
Herkesin üzerine düen sorumluluu yerine
getirmesi durumunda kayt dln önemli
ölçüde azalarak gelimi ülkeler ortalamasna hatta bu ortalamann da altna dümesi
mümkün olacaktr.
(SGK Ankara l Müdürlüü
Tarafndan Hazrlanmtr)

önemli markalarna veya muhabere
ve muharebe sistemlerine ait
komponentlerin üretilmekte olduunu
görmek sevindirici. Bu yeni durum,
ana sanayi yan sanayinin ilikilerinde
‘üçüncü kuak’ diyebileceimiz bir
dönemin ve bir niteliksel dönüümün
haberini vermektedir:

Ana sanayi firmalarmz artk yirmi
yl öncesinde olduu gibi bir ya da iki
proje ile uramyorlar. Görüldüü
Kukusuz bunun en önemli
üniversal takm tezgahlar altyaps
kadaryla proje saylar hem artmakta
nedenlerinden biri yeterli ve güvenilir ve ‘çekirdekten yetime ustalk’
hem de çeitlenmekte. Tüm projeler
nitelikte bir yan sanayinin o yllarda
bilgilerini kullanarak kalp-takmve tüm çeitler için üretim altyaps
henüz olmamasdr.
aparat yapan baz atölyeler giderek
oluturmann olanakszln bilen
kendilerini gelitirip ana sanayi
ana sanayi firmalar eskisinden çok
1980’li yllarn sonlarnda, ben
için komponent üreten durumuna
daha fazla yan sanayi desteine
de yeni kurulan bir ana sanayi
geldiler. 2000’li yllara gelindiinde
firmasnda mühendis olarak çalmaya
ihtiyaç duymakta. Bundan daha da
yan sanayi firmalarnda CNC tezgah
baladmda hatrlyorum: Son
kullanm, CAD CAM uygulamalarnn önemlisi, günümüz koullarnda bu
ürünümüz olan bir alt sistemin, hazr
yannda CMM kullanmn da içeren ihtiyaç yalnzca doru parça üretmekle
alnabilecek standart elemanlar
snrl da deil. Kontratlardaki zaman
kalite kontrol alt yaplar olutu.
dnda kalan tüm parçalarn kendi
basks yan sanayi firmalarnn
Bu
yap
doal
olarak
mühendis
ve
Ancak 1980’li yllarla birlikte
bünyemizde üretiyorduk. Çünkü
eitilmi insan kayna gereksinimini daha sözlemeler yaplrken sürecin
gündeme gelen ekonomi politikalar bunlar ürettirebileceimiz güvenilir
önemli aktörleri olarak iin içinde
ortaya çkard. Bir yandan ana
kamu kurumlarn üretimden geri
alt yükleniciler yoktu. Var olanlara
yer almalarn gerektiriyor. te bu
sanayi firmalarnda çalp ayrlm,
durmaya zorlamtr. Bu durum ise
ise, yeni nesil bir sistem üretmekte
durum yan sanayi firmalarndan,
emekli olmu teknik elemanlar bu
savunma sanayi alannda ikinci kuak olduumuzu düünerek, yeterli
mühendislik, üretim ve kalite altyaps
kurulularda yer almaya balarken,
diyebileceimiz kurulularn ortaya
güveni duyamyorduk. O dönemde
anlamnda hazr olmalarnn ötesinde
dier taraftan Anadolu’nun çeitli
çkmasyla sonuçlanmtr. Hemen
yan sanayi firmalarnda ayn dili
yerlerindeki üniversitelerden mezun
akla gelecek olan ASELSAN, TAI,
bir nitelik bekliyor. Bunlarla birlikte
konuabileceimiz mühendis
mühendisler usta babalarnn,
ROKETSAN, FNSS ve dier birçok
artk yan sanayi firmalarndan, resmin
ve teknik elemanlarn henüz
kuruluumuz bu dönemin öncüleri
amcalarnn atölyelerinde ‘ikinci
bütününü görebilecek kabiliyete
olmamas da kukusuz önemli bir
olmulardr.
kuak’ olarak görev üstlenmeye
sahip yönetim yaplar oluturmalar
handikapt. O dönem var olan yan
baladlar. Bu gelimeler baz yan
bekleniyor. Bu yepyeni bir durumdur,
Yeni dönemin bu kurulular ilk
sanayi firmalarndan ise, sistem
üretime baladklarnda, son ürünleri komponentlerinin üretilmesi için deil, sanayi firmalarn kalp-takm-aparat ayn zamanda da birçok yan sanayi
üretmekle snrlarl kalamayacak
iletmesi için bir frsattr.
olan bütünlemi sistem veya alt
daha çok üniversal üretim altyaps
bir yapya tad. Ortaya çkan bu
sistemlere ait hazr alnamayan
gerektiren kalp-takm-aparat üretimi
Bu yeni durumda nelerin
yap
2000’li
yllardan
bu
yana
komponentlerin neredeyse tümünü
için yararlanma yoluna gidiyorduk.
yaplabileceini, ayrlan yerimizin
savunma ve havaclk endüstrisine
kendileri üretmek üzere altyaplar
Ancak 1980’lerden 2000’li yllara
komponent üretmekte. Bugün OSTM snrl olmas nedeniyle, bir dahaki
oluturma yoluna gitmilerdir.
uzanan süreçte, ana sanayi firmalarna atölyelerinde dünya havaclnn
sayda ele alacaz.
Makina Mühendisi
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SSM’den KOB’lere destek plan
Savunma Sanayi
Müstearl
oluturulacak yeni
stratejik planla
KOB’lere ve yan
sanayiye verdii
destei derinletiriyor.

S

avunma Sanayi Müstearl Stratejik Planlama Dairesi uzmanlar,
yeni strateji plann ayrntlarn
paylamak ve OSTM KOB’leri ile yapabilecekleri proje ortaklklar hakknda bilgi alveriinde bulunmak üzere
OSTM’i ziyaret ettiler. Hem OSTM’in
genel yaps hem de rmalarn üretim
türleri ve kapasiteleri hakknda bilgi almak istediklerini belirten konuk heyet,
OSTM Vakf Genel Sekreteri Gülnaz
Karaosmanolu ve Eletirme Birim
Koordinatörü Dolunay Erdou’la görütüler. Konuk heyet adna konuan

Stratejik Planlama ube Müdürü Bülent
Ecevit Beyolu, oluturulacak olan yeni
stratejik planda KOB ve yan sanayi desteklerini daha yapsal bir hale getirmeyi
hede ediklerini, bunu için de kaynak
oluturmaya çaltklarn söyledi. Yeni
planda yer vermeyi düündükleri 2 projenin OSTM KOB’leri için çok önemli
olacan düündüklerini söyleyen Beyolu bu 2 projeyi, tavsiye edecekleri
sabit alt yükleniciler oluturmak ve ürün
geliimine verecekleri kredi destei olarak özetledi. Beyolu öyle devam etti:
“Biz sözlemelerimizde, teklif ve çar
dosyalarmzda sabit yerli alt yüklenici
listeleri yaynlamak istiyoruz. Bu konuda bir çalma yapacaz, belli rmalar
kaliye edeceiz, bu rmalar bizim tavsiye ettiimiz alt yüklenicilerimizdir diyeceiz. Aselsan’a Havelsan’a i verdiimizde ‘sizden bu rmalara dorudan
i vermenizi istiyoruz, baka rmalara
gitmenizi istemiyoruz’ diyeceiz. Önümüzdeki dönemde KOB i pay zorunluluunu %20’den %30’a çkartacaz.
Bir de ürün gelitirme kredileri öngö-

rüyoruz. Diyelim ki rmamzn bir kri
var bir ürün gelitirebileceini söylüyor
ve o ürünün Türkiye’de de Dünya’da da
pazar bulabileceine inanyor ama bu
ürünü gelitirmek için 20 milyon dolar
gibi bir altyap ve tasarm harcamasna
ihtiyac var. Burada riski paylaarak,
belli yüzdesini rma belli yüzdesini de
biz karlayacak ekilde bir kredilendirme öngörüyoruz. Bu kredilerin de art-

lar zaman içinde netleecektir, 3-5 yl
geri ödemesiz planlayabiliriz. Faizlerini
de ona göre planlayabiliriz.”
Beyolu bu noktada OSTM’e çok
önemli bir görev dütüünü belirterek,
“Bu desteklerden faydalanmalar için
rmalar bilinçlendirmek ve bizlere de
bu destekleri sunabileceimiz rmalar
bulmak konusunda destek vermek görevi OSTM yönetimine düecek” dedi.

Rekabet kurumundan sistem uyars
Rekabet Kurumu, 2011 Rekabet Mektubu’nda,
müteebbüsleri rekabetçi bir sistem için yapmalar ve
yapmamalar gerekenler konusunda uyard.

R

ekabet Kurumu Bakan Nurettin Yardmc, 2011 yl Rekabet Mektubu’nu müteebbislerle paylat. Mektupta, 2011 Rekabet
Mektubu’nun ana temasn, “rekabet
gücü ve rekabet hukuku ilikisi” olarak
belirlediklerini ifade eden Kaldrmc,
mektupta rekabet gücünün önemli olduunu, ancak hukuka uygun bir rekabet
ortamnn ve hukuka uygun teebbüs
faaliyetlerinin rekabet gücünü yükselteceini vurguladklarn aktard. Teebbüslere rekabet hukukuna uygunluk
açsndan, kendi kendilerini deerlendirmelerine yardmc olacana inandklar
tavsiyelerde bulunduklarn aktaran Kaldrmc, bu Mektup ile ulamak istenen
asl amacn, teebbüslerin yasaklanan
davranlardan uzak kalmalarn temin
etmek ve rekabet hukukuna uyum salamaya çalrken baarl olmalar için

Rekabet Kurumu Bakan
NurettinYardmc

kendilerine yardmc olmak olduunu
bildirdi. Kaldrmc, “Teebbüs yönetici ve çalanlarnn rekabetin hukuki
boyutuna dair bilgileri ve bu yönde gösterecekleri uyum derecesi, ayn zamanda onlarn yönetim baarlarnn da bir
göstergesi olacaktr. Ayrca, belirtmeliyim ki, ‘Rekabet Uyum Program’
balkl kurumsal çalmamz, en ksa
zamanda, internet sitemizde yaymlanacaktr” dedi.

Oyunun kurallar
Rekabet hukuku ve politikasnn yasal alt yapsn oluturan rekabet kanunlar piyasa ekonomisinin anayasas olarak kabul edildiine dikkat çekilen 2011
Rekabet Mektubu’nda teebbüslerin
rekabet hukukunun farknda olmas ve
bu hukukun gereklerini yerine getirmesi gerektii vurguland. Genel anlamda,
adil bir rekabet ortamnn varl ile ekonomik performans ve rekabet gücü arasnda çok yakn bir iliki bulunduuna
belirtilen mektupta, sürekli ve istikrarl
bir ekonomik gelimenin temel dinamikleri arasnda uzun dönemli rekabetçi bir
piyasa yaps ve bu yapy salayc ve koruyucu bir stratejinin parças olarak da rekabet hukuku ve politikas bulunduunun
alt çizildi. Gelime ve kalknma yolunda
mesafe alm, ekonomik ve sosyal açdan
gelimi denebilecek ülke yönetimlerinin
rekabet ihlallerine ilgisiz kalmadna deinilen mektupta u uyarlarda bulunuldu:
“(Bu ülkeler) kartelleri, ho görmüyor

ve caydrc cezalar veriyor. Rekabet hukuku ve uygulamalarnn etkili olduu bu
ülkeler, belirli piyasalarda hâkim durumda bulunan teebbüslerin güçlerini kötüye kullanmalarn önlemek için tedbirler
alyor, birleme ve devralmalar yakndan
takip ediyor, birleme ve devralmalar
gerekirse yok saymak, artl kabul etmek
gibi ar müeyyidelerle uygulamalarn
sürdürüyorlar.”

Rekabetçi düzene
aykr davranlarn en
somut örnei karteller
Rekabetçi düzene aykr ekonomik gücün ve davranlarn en somut örneinin
karteller olduuna deinilen mektupta,
kartelci eilimlerin rekabeti önledii, kstlad vurguland. Mektuba göre ksa
vadeli, kartelci karlara dayal bir iletme
politikas, uzun vadede küresel ekonomik düzenin koullar karsnda kaybetmeye mahkum. Bölgesel ve küresel
ölçekte sürdürülebilir bir rekabet gücüne kavumak, kartelci eilimlerden uzak
olmay gerektirir! Hakim durumdaki
teebbüslerin, uzun süreyle maliyetlerin
altnda yat belirleyerek veya datm
kanallarn kapatarak, rakiplerinin pazara giriini önlemeye, onlar pazar dna
çkartmaya ya da faaliyetlerini zorlatrmaya dönük eylemleri kötüye kullanma
hallerine birer örnek tekil ediyor.

Rekabetçi yaklam,
dünyann ortak dili
Rekabet politikas ve hukukunun,
rekabetçi bir ortamn olumas, gelitirilmesi ve böyle bir ortamn olumasn engelleyen unsurlarn bertaraf

edilmesi için yaplan düzenlemeler anlamna geldiine dikkat çekilen mektupta,
Türkiye’de de rekabetçi anlay ve uygulamalarnn hzla gelitii bildirildi.
Mektupta, Rekabet Kurulu’nun ikayet
üzerine veya re’sen,çeitli sektörlerde
açt soruturmalarda, baz iletmelerin
rekabeti snrlayc anlamalar içinde olduklar; zaman zaman, bölge ya da il baznda cora pazar paylamna gittiklerini, hangi miktarda ya da oranda sat
yapacaklarn, sat yatn, indirim ve
kâr oranlarn belirlediklerini tespit ettii ve söz konusu teebbüsleri ar idari
para cezalar ile cezalandrd hatrlatld. Bu soruturmalarn bir bölümünde,
iletmelerin üst ve orta düzey yöneticilerinin sklkla bir araya geldikleri, üyesi
olduklar dernek ya da birlikleri yalnzca
teknik ya da sektörel sorunlar tartmak
için deil, ayn zamanda rekabeti snrlayc nitelikte ibirliine yönelik ticari
konular da görümek için kullandklarnn belirlendiine deinilen mektupta,
“Rekabet Kurulu, yaplan baka inceleme ve soruturmalar çerçevesinde, yine
baz mal ve hizmet piyasalarnda hâkim
durumda olan iletmelerin, hakim durumlarn kötüye kullandklarn tespit
etmitir. Bugüne kadar, Rekabet Kurumuna intikal eden ikayetler üzerine ya
da re’sen açlan soruturmalar sonucu
verilen cezalar, ciddi bir yekûn tutmaktadr ve teebbüsler açsndan duyarl
olunmasnn ne kadar önemli olduunu
göstermektedir. Eer, rekabet ortamn
kstlayan, engelleyen davranlar olmasayd, Rekabet Kurumu soruturma
açmayacak ve ceza vermek zorunda kalmayacakt” ifadeleri kullanld.
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“Enerjide %75 da bamlyz”
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Bakan ve Eski Ulatrma Bakanl
Müstear Süreyya Yücel Özden, Türkiye’nin enerji konusunda %75 da baml olduunu ve bu
sebeple dilerinde hiçbir gerçekçi politika üretemeyeceini söyledi.

T

OSYÖV Ankara Destekleme
Dernei tarafndan düzenlenen, “Türkiye’de Enerji Sektörü ve Yenilenebilir Enerji” konulu
konferansta Dünya Enerji Konseyi
Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Bakan Süreyya Yücel Özden,
Türkiye’de enerji sektörünün durumu,
yenilenebilir enerji ve KOB’lerin bu
konuda yapabilecekleri hakknda görülerini katlmclarla paylat.
OSTM OSB’de faaliyet gösteren
TELMEK Makine rmasnn Konferans Salonu’nda gerçekleen toplantda Özden, öncelikle Türkiye’nin
birincil enerji kaynaklar alanndaki
durumunu saysal verilerle ortaya koydu.
Özden u tespitleri yapt:
“Petrolde 2,5 milyon ton üretim kapasitemiz var, tüketimimiz ise 31 milyon ton. Zaten da bamllmzn
çok büyük bir bölümü petrolden kaynaklanmaktadr. kinci konu da doalgazdr. Doalgazda üretim durumumuz 0,73 milyar metreküp, yani yok
denecek kadar az, tüketimimiz ise 37
milyar metreküp. Yani bu konuda da
tümüyle da bamlyz. Kömürde ise
75 milyon ton linyit, 3 milyon ton da
ta kömürü üretimimiz var. Ne yazk ki
20 milyon ton kömür ithal eder durumdayz. te Türkiye, ite Ortadou’ya
hükmetmek isteyen, AB’ye politika
öneren, olmazsa kzan-baran ülkenin enerji açsndan manzaras bu;
% 73 orannda da bamlyz. Yani
dardan birisi vanay kapatt anda
yapabileceimiz hiçbir ey yok. ehirlerimizde hayat durur, kn ortasnda
donmaktan kurtulamayz. Hiçbir anlama geçerli deildir, atlan hiçbir
imza da bizi kurtaramaz.”

Dünya Enerji Konseyi
Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Bakan

Süreyya Yücel Özden

Sanayicilere tavsiye
OSTM’li sanayicilerden de daha
verimli enerji kullanm için duyarl olmalarn isteyen Özden, 4 birim elektrik
tüketip 1 birim i yapmak yerine 1 birim
elektrik tüketip 1 birim i yapabilecek
duruma gelmelerini istedi. “Üretip piyasaya sürdüünüz ürünler de verimli
enerji kullanan ürünler olmaldr. Örnein çamar makinesi üretiyorsanz o
makine elektrii verimli kullanabilen bir
makine olmaldr” diyen Özden, bu tür
makineler verimsiz olduktan sonra zaten
vatandan yapabilecei çok bir ey de
kalmyor” dedi.

“Barajlar konusunda devletin
bir plân yapmas gerekiyor”
Son günlerde skça gündemde yer
bulan barajlar konusuna da deinen
Özden, Türkiye’de devletin milli bir
baraj planlamas yapmas gerektiinin altn çizdi. Özden öyle konutu:
“Türkiye’de devletin, ülkenin hangi
bölgesine ne tür baraj yaplabilir, kaç

Veli SARITOPRAK

velisaritoprak@gmail.com



 dünyasnda bir çok kii Giriimci
ile Yönetici arasndaki fark
deerlendiremez. Çou kez bu iki
kavram birbirine kartrlr. Bana göre
giriimciler içimizdeki vizyon sahibi
kiilerdir. Vizyonun tarifini yapmam
gerekirse; vizyon sahibi kii görülmeyeni
görebilen kiidir. Ufku vardr, basiret
sahibidir ve hayal gücü tar. Giriimciler,
asla geçmite deil gelecekte yaar.
Giriimci; insann yaratc kiiliidir.
Bir yazarn deyimiyle ; her zaman
bilinmeyenle ilgilenir, gelecei kurcalar,
olaslklardan olanaklar yaratr, kaoslar
uyuma çevirir. Giriimcinin ii merak
etmektir. Giriimciliin esas sözcüü “
merak ediyorum” dur. Giriimcilik; daha
çok risk almay, yenilikleri yakalamay
ve frsatlar deerlendirmeyi gerektirir.
Giriimcilik; sadece kiinin kendi iini
kurmas deil, mevcut iini revize etmesi
veya yeni bir sektöre açlmas da olabilir.

tane yaplabilir, hangisinden ne kadar
enerji elde edilebilir, tüm bu sorular
cevaplayan bir zibilite çalmasnn
sonunda ortaya bir plan çkarmas
gerekir. Bu plan yaplrken kömür de
dikkate alnmaldr, rüzgâr da, enerji
nakil hatlarndaki durum da, iletimdeki kayplar da, çevreye olan etkiler
de… Ondan sonra özel sektör çarlr
ve denir ki buralara u barajlar yapabilirsiniz, buyurun yapn.”

Nükleer santrale gelmeden
yaplabilecek çok ey var
Katlmclarn sorular üzerine,
Rusya ile yapm anlamas imzalanan
nükleer santral konusunda da düüncelerini dile getiren Özden; “Temiz
üretim teknolojisi istiyorsanz en temiz üretim teknolojisi Nükleer santraldir. Üretirken çevreye hiçbir zarar
yok. Fakat 2 önemli olay var, öncelikle müthi gelimi bir iletme düzeyine ulam olmanz lazm, hata kabul
etmez. kinci olarak, nükleer santralin 30 – 35 yl gibi belirli bir ömrü

Giriimcilik ve
Yöneticilik

Giriimcilerin özellikleri
Bir giriimcide aada saylan özelliklerin
bir çou rahatlkla görülebilir.
9 Hzl karar alma
9 Hzl düünme
9 Kararl ve azimli olma
9 Güçlü sezgi sahibi olma
9 Yüksek hayal gücüne sahip olma
9 Geni çevre, iyi ilikiler a
9 nsan kaynaklarn baar ile motive

9
9

edebilme ve yönetebilme
Muhakeme ve düünme yetenei
yüksek
Kendine güvenen , dayankl, srarl
ve takipçi

Yönetici ve yöneticilik
Yönetici pragmatik kiidir. Yönetici
olmadan ne düzen olur ne de planlama.
Yönetici için düzen daha önemlidir.
Yönetici giriimciye göre geçmite

vardr. Bu ömür dolduktan sonra bu
santrallere ne yaplaca sorgulanyor. Ayrca kullandklar yakt, kullanmn ardndan atk haline gelince nerede nasl depolanaca sorgulanyor.
Bunlar çözmek çok büyük paralar
gerektiriyor.” dedi. Ülkemizde yaplacak bir nükleer santral gündeme geldiinde acaba nükleerden önce yaplacak
baka eyler yok mu diye sorgulayan
baz kesimler de olduunu belirten Özden, nükleer santrali düünmeden önce,
mevcut durumu iyiletirmek için alnabilecek önlemleri de öyle sralad:
“Örnein, nükleer santrale gelmeden
önce %17 kayp-kaçak elektrik orann
sfra indirebilsek, mevcut santrallerimizin bakm onarmna para ayrsak
da o santrallerden daha çok elektrik
elde edebilsek, toplumumuza anlatsak
ve enerjimizi daha verimli kullanmay
örensek, barajlarn etrafn aaçlandrsak ve barajlarn dolmasna engel olup
ömrünü uzatsak ve yenilenebilir enerji
kaynaklarmzn tümüyle verimli kullanlmasn salayabilsek de tüm bu yaptklarmz yetmezse o zaman nükleer
santrali düünsek daha doru bir i
yapm oluruz kanaatindeyim.”

yaar. Yönetici statükoya bal kalr ve
problemlere odaklanr, onlar çözmeye
çalr. Ksa bir benzetme yaparsak
yönetici bir ev yapar ve sonuna kadar
o evden çkmaz ve o evde yaar.
Giriimci ise evi ina eder ve annda
bir sonraki evin daha mükemmelini
ina etmek için plan yapmaa balar.
Yöneticinin ileri düzgün ve özenlidir.
Yönetici, giriimcinin arkasndan ortal
toparlayan kiidir. Giriimci olmazsa
temizlenecek bir ey de olmaz.
Son söz
Yönetici olmazsa iler ve toplum
yürümez. Giriimci olmazsa yenilik
olmaz. Yönetici ve Giriimcinin uyumlu
ve ahenkli çalmasyla güdülen hedef
rahatlkla tavan yapar.
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Özdebir: sizler meslek beenmiyor
UMEM Beceri’10 projesi Ostim’de tantld. Toplantda konuan Ankara Sanayi Odas (ASO) Bakan
Nurettin Özdebir,“Aslnda ülkemizdeki sorun isizlikten çok mesleksizlik veya meslek beenmemektir.
Böyle bir kurs imkân saladmz halde katlm taleplerinde istediimiz rakamlara ulaamadk” dedi.
Özdebir: Sorun isizlikten
çok “mesleksizlik”

K

amu - özel sektör - üniversite
ibirliinde hayata geçirilen ve
hem isizlere istihdam olana salayacak, hem de sanayinin nitelikli personel ihtiyacn karlayacak
“UMEM Beceri’10” projesi ASO Bakan Özdebir ve Ostim Yönetim Kurulu
Bakan Orhan Aydn’n katld toplantda sanayicilere tantld.
Ankara Sanayi Odas (ASO), Çalma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl – KUR,
Milli Eitim Bakanl Erkek Teknik Öretim Genel Müdürlüü, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birlii (TOBB) ve TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin
ibirlii ile hayata geçirilen Uzmanlam Meslek Edindirme Merkezleri
(UMEM) Beceri 10 projesi, OSTM
dare Binas Konferans Salonu’nda

OSTM’li sanayicilere tantld.
ASO Bakan Özdebir, OSTM OSB
Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn
ve TOBB Reel Sektör Aratrma Gelitirme ve Uygulama Daire Bakan Dr.
Yüksel Vardar’n katlmyla gerçekleen toplantda, projenin amaçlar ve
yöntemi hakknda bilgi verildi.
Proje kapsamnda isiz, herhangi bir
sosyal güvenlik kurumuna bal olmayan gençlere açlan kurslarda mesleki
eitim verilecek. Eitim program 3 ay
eitim, 3 ay staj eklinde gerçekletirilecek. Programa katlan kursiyerlere
günlük 15 TL yevmiye verilirken, kurs
bitiminde bu kursiyerlerden eleman alm yapan rmalara da SSK iveren pay
ödemelerinde kolaylk salanacak.

sefikcaliskan@hotmail.com

G

eçen yln sonunda Seul’de G20
topland. ABD, bu toplantda Çin,
Almanya, Japonya’nn para politikalarnda deiiklie giderek cari fazlalarn eritmesini söyledi. Ancak bu ülkelerin
hiç biri bunu kabul etmedi. Bunun üzerine ABD cari açk veren ülkelere yöneldi
ve ‘cari açnz frenleyin’ dedi. Bu tarihe
kadar ülkemizin ekonomi aklnn cari
açk diye bir sorunu yoktu. Hatta ‘finanse
edildii sürece önemli deil’, dediler.
‘Ülkemizi iyi yönetiyoruz ki scak para
geliyor’ dediler. Ta ki ABD ‘cari açnz
azaltn diyene kadar. Bu saatten sonrada
bir telala MB çk stratejisini uygulamaya koydu.
ABD’nin ekonomi politikasnn özü,
kendi insanna i ve a bulmaktr. Bu
ABD’li politikaclarn ‘amentüsüdür’.
Bunun için gerekirse savaa bile girerler
ve girmekteler. Çünkü ABD politikaclarnn maan Amerikan halk vermektedir.
Sözünü cari fazla veren ülkelere geçiremeyen ABD, hemen cari fazla veren ülkelerin en büyük gider kalemi olan petrol
fiyatlarn artrarak bu ülkelerden paralar
petrol üreten ülkelere, bu ülkelerden de
silah sat ya da para piyasas ilemleri
ile kendi ülkesine aktarmaktadr. Ayrca
dolar hem miktar olarak çoaltmakta
hem de düük faizle deerini düürerek
cari fazla veren ülkelerle Amerikan vatandalarnn mutluluu için mücadele
etmektedir.

Toplantnn açl konumasn yapan
ASO Bakan Özdebir, projenin genel
hatlarn katlmclarla paylat. Özdebir,
projenin oluturulmasndaki ana amac,
sanayinin en öncelikli ve çözülemeyen
sorunlarndan biri olan nitelikli igücü
sorununu ve toplumun en önemli sorunlarndan biri olan isizlii birlikte çözüme kavuturabilmek olarak açklad.
Özdebir öyle konutu:
“Aslnda ülkemizdeki sorun isizlikten
çok mesleksizlik veya meslek beenmemektir. Biz bu tespite açtmz kurslara olan talepleri gözlemleyerek vardk.
Böyle bir kurs imkân saladmz
halde katlm taleplerinde istediimiz
rakamlara ulaamadk. in tam tanmn bilmeden kursa kaydolan kiilerin de
birkaç gün sonra kursa devam etmediini gördük. Bunun meslek beenmemekten baka açklamas yoktur.”
Projenin sanayici için de iki açdan faydas olacan söyleyen Özdebir, bunlar
öyle sralad:
“Ülkemizde sanayicimizin birçok sorunu var ama belki de en önemlileri arasnda kaliye igücü eksiklii gelmektedir.
gücü eksiklii sanayicinin elini kolunu
balayan bir problemdir. Biz projemiz
sayesinde gençlerimizi önce 3 aylk bir
eitime alacaz, sonrasnda da 3 ay iletmelerimizde stajyer olarak eitimlerini sürdürmelerini salayacaz. Nitelikli

Ka yapaym
derken
göz çkarmak

ek ÇALIKAN

ABD, Çin, Almanya, Japonya dünya
ekonomisinin köe talardr. Bunlar arasndaki ekonomik mücadele ksa sürede
bitmeyecek. Bunun anlam ise, dünyada
para bol olacak ve enflasyon yakn gelecekte tehlike olmaktan çok uzak olacak.
Ekonomik mücadelenin amac ise, kendi
insanlarna bir fazla istihdam salamak.
Bu mücadele ortada iken ülkemiz
ekonomi aklnn ABD’nin ‘cari açnz
eritin’ talimat üzerine ald önlemler tam
evlere enlik. Cari açn nedeni, bankalarn fazla kredi vermesi imi. Bu nedenle, Bankalarn kaynaklar olan mevduatn
krediye dönüme orann belirleyen munzam karlklar artrarak engel olmaya
çalyorlar. Alnan bu önleme tek kelime
ile “Aman Allahm!” demekten baka
elimizden bir ey gelmiyor. Ülkede birden

fazla parann dolat ortamlarda munzam karlklarla kredi hacmini belirlemek
imkânsz. Para kayna ülkeler piyasalar
paraya boarken munzam karlklar
artrmann kime ne faydas olacak? Nitekim olmuyor. Mevduatlar MB’ye karlk
olarak yatran bankalar, yurt dndan
kredi bulmakta, o paralar MB’ye vererek munzam karlk olarak verdiklerini
geri almakta ve piyasaya sunmaktalar.
MB’nn uygulamaya soktuu politikalar
dünyann ve ülkemizin veri artlarnda
‘laf olsun torba dolsun’dan öteye anlam
tamayacaktr.
Oysa yaplmas gereken, öncelikle
cari
açn nedeninin kötü kurgulanan ve yönetilen maliye politikasnn
olduunun kabulüdür. Bugün için cari
aça dayal gelir art ve vatandan

igücü problemini bu ekilde çözmeye
çalrken, iverenlerimize de SSK prim
ödemelerinde kolaylk imkan sunacaz. Bu proje kapsamnda eitim görmü
gençlerimizden istihdam edilmesi durumunda 1 yldan 3 yla kadar SSK iveren
pay da devlet tarafndan karlanacak.”

“Mesleki eitim projelerinde
bizim de rolümüz var”
Özdebir’in ardndan söz alan OSTM
OSB Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn da konumasnda, bu projede sanayiciye
düen görevlerin altn çizdi. siz gençlerin
nitelikli elemanlar olarak sanayiye hizmet
vermelerini salayacak olan bu projede asl
önemli olann sektörde çalarak alacaklar
eitim dönemi olduunu söyleyen Aydn;
“Stajyerlerimize odalarmz, rmalarmz
açmazsak, onlarn eitilmesine frsat vermezsek, onlarn risklerini almazsak ortaya
çkan eitimden memnun kalmama hakkmz da olmaz” diye konutu. Sanayicinin
eitimin seyircisi deil oyuncusu olmas
gerektiini söyleyen Aydn öyle devam
etti:
“Biz OSTM sanayicileri olarak bu projenin
önemine dikkat çekme konusunda üzerimize
düen görevi canla bala yapmaya çalacaz. Biz de Ostim içinde meslek eitimiyle ilgili eksikleri görebildiimiz kadaryla tamamlamaya çalyoruz, projeler oluturuyoruz.
Bu proje de bizim açmzdan, bölgemiz ve
rmalarmz açsndan bir frsattr. O nedenle
bu projede Ostim olarak seyirci olmak deil

görev almak ve projenin oyuncularndan
biri olmak istiyoruz.”
yüksek borçlanmas ile iyi yönetiliyor gözüken maliye politikas, her zaman daha
fazla cari aça ihtiyaç duyacak ekilde
kurgulanmtr. Nitekim 2009 krizinde
cari açk verilmeyince ülkedeki isizlik ve
kamunun borçlanmasndaki artn nasl
olduu görülmütür.
Dünyadaki egemen devletler arasndaki ekonomik sava, bölgemizdeki
siyasi istikrarszlklar ve ülkemizdeki siyasi
istikrar dikkate alndnda uygulanan
ekonomi politikas bu olmamaldr. Kaynaklarn bu kadar bol olduu bir ortamda
maliye politikamz, cari aça neden olan
tüm kalemlerde ülkemizde yatrm tevik
edecek politikalar acilen devreye almaldr. Ülkemizdeki maliyetleri aaya çekici
mali reformlar gecikmeden yaplmaldr.
Kobi’lerimizin yurt dna ürün satmas ya
da irketlerimizin yurt dndan i almalar için Eximbank aktif ekilde devreye
girmelidir. Ülkemizin mali yapsnn güçlenmesi ve vadelerin uzamas için para
politikas deil, maliye politikalar devrede olmaldr. Bu güne kadar ekonomide
gerekil olanlar yaplmad için son sekiz
ylda kii bana gelirimiz yllk %3,6 toplamda da % 32,5 ancak artmtr.
Her ay ihracat art ile övünüp de
ithalattaki kronik art görmezlikten gelerek üç maymunu oynamann anlam
yoktur.
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Bakent salk sektöründe bulutu
Rekabete hazr…

A

nkara Kalknma Ajans Dorudan Faaliyet Destei kapsamnda desteklenen Salk Endüstrisi
verenleri Sendikas (SES) tarafndan
verilerek seçilen 17 proje arasnda yer
alan Ankara Salkta Yenilikçilik Hareketi - novankara Projesinin Buluma
Toplants ve Kurucu Çaltay 4-5 Nisan
tarihlerinde Ankara’da gerçekletirildi.
SES ve OSTM ibirlii ile yürütülen
projenin amacnn, “Ankara’nn salk
sektöründe rekabetçi deer zincirini ve
yenilikçi potansiyelini ortaya koyarak tara ar arasnda iletiim, i ve güç birliini
arttrmak; yerli üretimin katma deerini
yükselterek bölgesel ve ulusal kalknmaya katkda bulunmak” olduu vurguland.
Proje kapsamndaki faaliyetler, itirakçi ve ilgili kurum ve kurululardan
oluan NOVANKARA Organizasyon
Komitesi yönetiminde gerçekleti. Komitede, Ankara Üniversitesi, Ankara
Sanayi Odas, Ortadou Teknik Üniversitesi, Atlm Üniversitesi, Bakent
Üniversitesi, Hacettepe Teknokent, Fatih
Üniversitesi, GATA, ODTÜ-Ostim Teknokent, Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi, Özel Hastaneler Platformu ve
Türkiye Teknoloji Gelitirme Merkezi
gibi kurum kurulular yer ald. NOVAANKARA protokolüne 32 kurum imza
att.
Komite çalmalar Ankara Kalknma
Ajans uzmanlarnn izleme ve deerlendirmesinde gerçekletirildi. Proje kapsamnda Ankara’nn medikal sektörü deer
zincirine ait tüm tara arnn bilgilerini
içeren bir envanter ve istatistik çalmas; ilgili tüm tara arla birebir görümeler
yaplarak farkndalk ve ortak dil oluturulmas, Ankara’nn salk sektöründeki
rekabetçiliinin tüm tara arca bilinirliinin ve görünürlüünün salanmas,
bundan sonra bu konuda gerçekletirilecek çalmalarn sürdürülebilirlii için
organizasyonel yapnn belirlenmesi ve
oluan ortak görüün ortak bir niyet beyan ile protokol altna alnmas ve ilk çalmalarn yürütülmesi için gereken kurucu mekanizmalarn oluturulmas için
NOVANKARA Buluma Toplants ve
Kurucu Çaltay Faaliyetleri gerçekletirildi.

Aydn: Salk giderlerimiz savunma
giderlerinden daha yüksek
Toplantnn açl konumasn yapan
Ostim OSB Yönetim Kurulu Bakan
Orhan Aydn toplantnn amacn öyle
özetledi: “ Salk sektöründe elimizde
bulunan bilgileri paydalarla paylaarak
bölgesel ve sektörel farkndalk ve bilinç
oluturmak, ortak akl, ortak plan, i ve

Ankara Kalknma Ajans Dorudan Faaliyet Destei kapsamnda
desteklenen Salk Endüstrisi verenleri Sendikas (SES) tarafndan
verilerek seçilen 17 proje arasnda yer alan Ankara Salkta
Yenilikçilik Hareketi- novankara Projesinin Buluma Toplants ve
Kurucu Çaltay 4-5 Nisan tarihlerinde gerçekletirildi.

güç birlii için uygun ortam ve iklimi
oluturmak ve salk sektöründeki çalmalar kayt altna alarak ve sürdürülebilirlii salamaktr.” Aydn, Ostim
olarak Medikal Kümelenme ile salk
sektöründe üretim yapan sanayi rmalarn bir araya getirerek rekabetçiliklerini
arttrmaya ve o rmalar her alanda güç
birlii yapar hale getirmeye çaltklarn
söyledi. Özellikle yerli üretimin öneminin altn çizen Aydn, Türkiye’nin salk alanndaki harcamalarnn savunma
alanndaki harcamalardan daha yüksek
olduunu ve bu bütçeyi azaltabilmenin
en önemli yolunun da yerli üretimi arttrmak olduunu söyledi.

Demir: Yerli üretimimizi
öncelikle biz desteklemeliyiz
Toplantnn ev sahiplerinden Salk
Endüstrisi verenleri Sendikas (SES)
Yönetim Kurulu Bakan Metin Demir,
Inovankara’nn salk sektöründe atlm önemli admlardan biri olduunu
söyledi. Sektörle ilgili yaplan her türlü
etkinlii önemsediklerini belirten Demir,
stanbul’da gerçekletirilen Expomed
2011 fuarnn da Türkiye açsndan çok
olumlu geçtiini belirtti. Fuarda birçok
yerli üretici rmann yurt d balantlar kurduunu söyleyen Demir, yerli
medikal ürünlerimizin yurt dnda yurt
içinden daha çok talep gördüünü, yurt
dnda bizim medikal ürünlerimizi satn
almak için daha fazla ödeme yapan rmalar olduunu söyledi. Demir, bu talebi
gösteren ülkelerin kapsn öncelikli olarak çalmal ve yerli ürünlerimizi dünyaya
açmalyz, dedi.

Prof. Onaral: Ankara
saln da bakenti olabilir
Dünyadaki yerli beyin gücünü temsilen toplantya dahil olduunu söyleyen
Amerika Drexel Üniversitesi Biomedikal Kurucu Dekan Prof. Dr. Banu Onaral da, bu toplantyla Ankara’nn kültür
ve siyaset bakenti olmann yannda
artk saln da bakenti olmaya aday
olduunu söyledi. Bu gibi toplantlarda
önemli olann yurt dndaki bilimsel
yöntemleri ülkemizdeki çalmalara uygulamak deil, bizim kendi toplumsal
ve bilimsel özelliklerimize uygun yöntemleri gelitirmek olduunu söyleyen
Onaral, bu çalmada da belirlenecek
bilimsel yöntemin bizim gelitireceimiz
yöntem olmas gerektiini söyledi. Salk alannda çalacak olan ara kadrolarn
olumasnda eitimin önemine de dikkat
çeken Onaral; “Önemli olan salk alannda, doktorundan ara kadrosuna kadar
kaliye bir i gücüne sahip olarak, salk
sektörünün son kullancs olan hastaya

en iyi hizmeti verebilmektir” dedi.

Balc: Medikal sektörün güç merkezi
Ankara’da salk sektöründe rekabetçi ve yenilikçi potansiyelini ortaya koymay hede eyen organizasyonun destekleyicisi olan Ankara Kalknma Ajans
Genel Sekreteri Doç. Dr. Asm Balc da
konumasnda, dünyada hzla ilerleyen
salk teknolojilerinin salk sektöründe
ciddi gelimeleri beraberinde getirdiine
dikkat çekti. Türkiye’de de son yllarda
bu dorultuda sektöre ivme kazandrc
gelimelerin yaandn belirten Balc, Ankara’nn sektörün konuland
önemli bir merkez olduunu vurgulad.
Balc konumasn öyle sürdürdü; “Salk teknolojileri sektöründe Türkiye’deki
rmalarn %38,3’üne ev sahiplii yapan
Ankara, 2009 verilerine göre bu alanda
Türkiye’nin ikinci ili konumundadr.
Ankara’da medikal cihaz üretiminin çeitlilii ve sektörü destekleyecek ikollarnn varl ehri medikal sektörünün
merkezlerinden biri haline getirmitir.”

Rekabetçi potansiyel var
Proje kapsamnda gerçekletirilen
envanter çalmas sonuçlarna göre novaankara Çaltay Ankara’da; 15 üniversite, 95 hastane, 155 salk ve tp teknolojileri ile ilgili sivil toplum kuruluu,
139 salkla ve tp teknolojileri ile ilgili
aratrma merkezi, 121 tp ve tp teknolojileri ile ilgili yayn, 5 teknopark 5000
üretici rma, 36.991 salk sektörü çalan, 139 salkla ilgili aratrma merkezleri ve laboratuar 17.439 akademisyen,
186.574 örencisi ile salkta önemli bir
rekabetçi güce sahip olduunu ortaya
koydu.
Teknoparklar: Ankara Teknopark,
Cyberpark, Gazi Teknopark, Hacettepe
Teknopark (vedik Teknopark), ODTÜ
Teknopark (Ostim Teknopark)
Mesleki Eitim: 25 Endüstri Meslek Lisesi, 5 Mesleki Eitim Merkezi
Ankara’da Hastaneler: 4 askeri hastane,
20 devlet hastanesi, 14 üniversite hastanesi, 26
özel hastane, 16 eitim aratrma hastanesi, 72 özel dal merkezleri, 313
aile sal merkezi, 75 özel poliklinik, 68
özel tp merkezi, 23 üremeye yardmc tedavi merkezi, 25 toplum sal merkezi,
28 semt poliklinii bulunmaktadr.
Bakent sanayisinin genel görünümü: Türkiye’nin 2. büyük sanayi kenti,
11 organize sanayi bölgesi, 5000 imalatç rma, 36.8 ‘i ihracat yapmaktadr ve
300.000 istihdam. Merkezi Ankara’da
bulunan salk sektörü ile ilgili 155 sivil
toplum kuruluu bulunuyor. Bu alandaki

faal tbbi yayn says ise 121 adet.

Yol haritas belirleniyor
Yol haritasna göre destekleyici kurum
ve kurulularca oluturulacak sekreterya,
platform için yönerge, çalma kurullar
esaslar gibi kritik taslak dokümanlar
hazrlayacak. Ayrca oluturulacak çalma gruplarnn çalmalar için gerekli tantm ve dier faaliyetleri gerçekletirirken, çalmann ilerleyebilmesi için
ilgili fonlar için proje hazrlayacak ve
bavuru ilemlerini yapacak. Platform
bu hazrlklar yaparak 1 yl içinde Genel Kurul’a gidecek.
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Kanaat önderlerinden tam destek
NOVAANKARA platformu oluumuna sektörle
ilgili kanaat önderleri ve akademisyenler tam
destek verdiler. Görüü alnan kiiler Ankara’nn
sektörel yapsnn ve bilim gücünün bu alandaki
avantajlarn vurguladlar.

Görüler

insan gücümüz yeni alanlarda baarlara
imza atacaktr

-Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ziya Burhanettin Güvenç-ibirliinden
baka seçeneimiz yok.

-Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.
Rza Ayhan-Salkta Ankara seçimi
dorudur, Ankara rekabete hazrdr.

-Ankara Sanayi Odas Bakan Nurettin
Özdebir-Da bamllmz azalacak.

-ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Mustafa Kzlta-Sadece destekçi deil
inova’nn parçasyz.

-Yldrm Beyazt Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr Metin Doan-Üniversiteler gelecei kurmakla yükümlüdür.
-Hacettepe Üniversitesi Rektör YardmH.
cs Prof.Dr. H.Selçuk
Geçim -Nitelikli

-Fatih Üniversitesi Rekör Yardmcs
Ramazan Yiitolu-Ortak çalma kültürümüz geliecek.
-TBMM Salk Komisyonu Bakan

-Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr.Abdullah Atalar-Ankara bilim üretiminde Türkiye’nin lideridir.
-Ankara Üniversitesi Rektörü Cemal
Talu-Büyük hede ere gitmek için birlikte hareket etmeliyiz.
-Gazi Teknopark Genel Müdürü Hanzade Sarçiçek -Ar-Ge ve yenilikçilik
bakentiyiz.
-Bakent Üniversitesi Rektörü Sayn
Prof. Dr. Kenan Araz-Ankara salk
sektörü ülke sektörünün %80’ini oluturmaktadr
-ODTÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet AcarSalk sektörü yeni teknolojilerin geliiminde lokomotif sektördür.
-TTGV Bakan Mete ÇakmakcSürdürülebilir ekosistem oluturulmal.

ANK

ET

Prof.Dr.Cevdet Erdöl-Salk sektörü
çok sayda yenilikçi proje potansiyeli
tamaktadr.

için ne dediler

• Geç kalm harika bir giriim. Rekabetçi avantaj alan olarak "salk inovasyonu"
çok doru bir tercih.
• Temelde Ar-Ge, kreatif çalmalar ve
üretim bazl çalmalar ve ibirlii için çok
yararl çalma olarak görüyorum.
• Üniversite- sanayi ibirlii çerçevesinde
Türkiye'nin kaynaklarnn etkin kullanlmas üphesiz çok önemli. Bu konunun
gündeme getirilmesi ve adm atlmas çok
önemli. Yerli sanayide ürün kalitesinin
önemi vurgulanmalyd.
• Etkinlie yarar salayacak pek çok tarafn yer aldn düünüyorum. Devam
gelirse ülke için çok yararl sonuçlar olacaktr.
• Girite kimlik kart organizasyonu kötüydü. Etkinliin tüme yakn paydalarnn katlm olmas iyiydi.
• Mükemmel bir organizasyon. Yürüyecek lokomotif. yi planl.
• Çalmann çktlarnn takibi önem arzetmektedir.
• Salk sektörünün tüm tara ar bir araya getirilerek farkndalk yaratld. Bu hareketin devam etmesi, sürdürülebilirliin
salanmas bundan sonraki çalmalarn
yolunu belirlemelidir.
• nsan kaynaklar temelinde mesleki ve
teknik eitimin yeri ve önemi konusu eklenirse daha verimli olacakt.
• Bu çalmaya örencilerinde dahil edilmesi gerektiini düünüyorum. Bu etkinlik sadece rmalar ve sanayiciler için deil
gençlerin geleceini de göz önüne almal
diye düünüyorum.
• navankara oldukça yararl, salkta
inovasyona yönelik bilinçlendirme adna
tatmin edici paylamcla açk bir aktivite olarak gerçekletirmitir.
• Etkinlik kapsamnda yurtd kaynaklarn da incelenerek gerekli balantlarn
kurulmas ve bilgilerin paylalmas.
• Etkinliin kamu ksmndan destek almasn çok olumlu buluyorum. Önemli
olan istikrarn salanmas.
• Paydalarn bir araya gelerek sektörün
üretimden sahaya kadar karlat skn-

tlarn konuulmas, pazarn doru ürünlerle buluturulmas önemli.
• Özellikle yerli cihaz ve ekipmanlarnn
üretiminin ve kullanmnn yaygnlatrlmas için yaplan çalmalar ve ibirlii
çok güzel.
• Tbbi cihaz ve malzeme ihracat ile ilgili daha fazla bilgi verilseydi daha iyi olur
diye düünüyorum.
• Birbiriyle endirekt balantl olan kurum/kurulular dahi ayn amaç dorultusunda birletiren oldukça geni katlml
inovatif hareket.
• Çaltaya üretici kesimin ön ayak olmasn umut verici buldum.
• Katlmclarn istekli ve paylamc olmalarndan etkilendim.
• Hiçbir yarar olmasa dahi karlkl ortak
bir paydada buluan gruplarn birbirlerini
tanmasna ve farkndaln ortaya çkarlmasnda önemli bir rol oynamtr.
• Tara arn birbirlerini tanmas ve gelecekte oluabilecek ortaklklara yol açaca
düüncesini tamaktaym.
• Salk konusunda ibirlii potansiyeli
yüksek aktörlerin bir araya getirilmesi,
salk sektörünün stratejik önemi ve aktörlerin yetenekleri, istekleri, kayglar
konusunda farkndalk oluturulmas en
faydal yönleriydi.
• Farkndaln arttrlmas, eyleme geçiin hzlandrlmas adna kaçrlmamas
gereken bir frsatt. Devam dileiyle.
• Etkinlik verimli olmutur. Özellikle
elektronik ortamda paylam (web sayfas)
önemlidir. Katlmclar arasnda üyeliklerle etkin bir web sayfas yaplmaldr.
• lk defa yaplmasna ramen amaç, organizasyon, katlm ve içerik bakmndan
çok baarl buldum.
• Benzer konuda çalan kiilerin birbirinin tanmasna olanak verdi.
• Özellikle yerli cihaz/ekipman/teknolojinin gelitirilmesi, patentlenmesi ve uluslar
aras rekabete sokulabilmesi için gerekli
yasal mevzuatlarn gerçekletirilmesi için
atlmlarn yaplmas üzerinde daha fazla
durulmas gerektiini düünüyorum.

-KOSGEB Bakan Yardmcs Dr. Metin atr-Yerli üretimin tüm altyapsn
destekliyoruz.
-DTM hracat Genel Müdürü brahim
enel-Salk sektörümüzün yurtdna
açlmn destekliyoruz.
-Ankara Ü. Rektör Yardmcs Prof.Dr.
Argun Karacabey-Deer zincirini görünür klmalyz.
-Ankara l Salk Müdürü Dr.. Mustafa Aksoy-Ankara salnda bakenti.
-Biomaten Bakan Prof.Dr.Vasf
Hasrc-Akademik ortam endüstriye
daha yakn olacak.
-Kzlay Genel Müdürü Ömer TalDünyay hedef almazsak kentimize de
çözüm üretemeyiz.
-Halit Eryiit -Yerli üretim bu ibirliini bekliyor.
-Sinerjitürk Bakan Abdullah Rait
Gülhan -Beyin göçümüzü, beyin gücümüze dönütürmeliyiz.
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KOB’lerde “temiz üretim” anketi
Türkiye Çevre Vakf’nn düzenledii anket sonucu, Ostim KOB’lerinin çounluunun çevre kirliliini önlemeye
yönelik uygulamalar olduunu, fakat ayn oranda KOB’nin de teknik bilgi desteine ihtiyaç duyduunu ortaya çkard.

T

ürkiye Çevre Vakf, Ankara Kalknma Ajans ve Devlet Planlama
Tekilat desteiyle “KOB’lerin
çevre konusundaki ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi” projesinin deerlendirme toplants Ostim idare binas
konferans salonunda gerçekletirildi.
Toplantda projenin amaçlar, yöntemi
ve elde edilen çktlarn ayrntlaryla
anlatld.
Toplantda konuan Türkiye
Çevre Vakf Genel Sekreteri Av. Engin
Vural, Türkiye’deki imalat sanayinin

%99,5’ini oluturduklar ve çevreye etkileri de küçümsenemeyecek boyutta olduunu için aratrmay KOB’ler üzerinde
gerçekletirdiklerini söyledi. Vural öyle
devam etti: “Doal kaynaklarn hzla tükendii ve çevre problemlerinin artarak
küresel boyutlara ulat günümüzde,
kaynak ve enerji tüketiminde azalma; geri
dönüüm ve yeniden kullanm orannda
art salanmas ile iletmelerde hem verimlilik art salanabilir hem de oluan
atk miktarnn azaltlmas ile çevreye verilen
zarar en aza indirilebilir.” Vural çalmann
amacn da öyle özetledi: “KOB’lerin teknik yardm, bilgi edinme, danmanlk hizmeti alma, mevzuat, nansman destei gibi
konulardaki ihtiyaç ve beklentilerini ortaya
çkarmak, kamu otoritesinin bu çerçevede
gelitirecei çalmalara ve hizmetlere de
destek olmak ve Ankara’da temiz üretim
açsndan öncelikli sektörlerin belirlenmesine yardm etmek.”

lginç sonuçlar ortaya çkt
Proje çerçevesinde Ostim’den 100
KOB’yle görüüldü ve ilginç sonuç-

lar ortaya çkt. Buna göre, görüülen
KOB’lerden %80,58’in çevre kirliliini
önlemeye yönelik uygulamalar olduunu söylerken, yine %89,32’si temiz
üretim konusunda teknik bilgi desteine
ihtiyaç duyduklarn söylediler. Yaplan
anket çalmasndan ortaya çkan baz
sonuçlar da u ekilde özetlendi:
• KOB’lerin %80,58’inde çevre kirliliine önlemeye yönelik uygulamalar var iken, %19,42’sinde bu tip
uygulamalar yok.
• KOB’lerin %65,06’s çevre kirliliini önlemek için atk miktarn azaltyor, %59,04’ü geri dönüüm ilemi
uyguluyor, %60,24’ü atk geri dönüümü yapyor, %54,22’si atk miktarn azaltyor, %37,35’ i hammadde
kullanmn azaltyor, %33,73’ü su
kullanmn azaltyor, %30,12’si
üretim aamasndaki atk tür ve miktarlarn belirliyor ve %21,69’u ise
gürültü azaltyor. KOB’lerin sadece
%1,20’sinde artma birimi mevcut.
• Çevre duyarl üretim yapan
KOB’lerin %72,29’u bu üretim sayesinde nansal kazanç elde ettik-

lerini, %37,35’i ise rma imajnn
gelitiini belirtmi.
• KOB’lerin %66,99’u “Temiz Üretim” yatrm maliyetlerinin iletmeleri için karl olduunu, %33,01’i
karl olmadn belirtiyor
• KOB’lerin %24,27’si “Temiz Üretim “için uygulanan destek ve kredilerden haberdar iken, %75,73’si bu
konudan haberdar deil.
• KOB’lerin %67,39’u “Temiz
Üretim” konusunda teknik bilgi
desteini OSTM OSB Yönetiminden, %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 eksikliklerini tamamlamak için Ostim OSB
yönetiminden gelecek bir eitime scak
baktklarnn ortaya çktnn altn çizen
Vural, Ostim OSB yönetiminin de bu talebi karlamak için çalmalar yapacana
emin olduklarn söyledi.

çi güvenlii yasas geliyor
Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan Ömer Dinçer, son dönemde
ard ardna gelen kazalarla gündeme gelen içi sal ve güvenlii
alannda yasal düzenleme yaplacan açklad.

S

osyal Güvenlik Yüksek Danma
Kurulu toplantsnn açlnda
konuan Ömer Dinçer,  Kanunu
içinde yer alan düzenlemeler ve ikincil
mevzuatla yönetilen bu alann çada
ihtiyaçlara cevap veren bir ekilde ayr
bir yasal düzenlemeye tabi olacan,
seçimden sonra tasarnn TBMM gündemine gelmesini planladklarn kaydetti.
stanbul’daki tersaneler ile maden kazalar ve son olarak da Ankara OSTM’deki
patlamalarla konunun alevlendiini belirten Ömer Dinçer, sorumlu aray içindeki sivil toplum örgütlerinin suçlayc
tavrlarnn çözüme katk salamadn
ileri sürdü. Bürokratik kontrollerin içi
güvenliini salamaya yetmediini savunan Ömer Dinçer, “ güvenlii dinamik
bir süreç. Diyelim ki, kontrol ettiniz,
iyerine belge verdiniz ama orada içi
deitii zaman, teknoloji deitii zaman i güvenlii esaslar da deiiyor.
Bu dinamik bir süreç. Bunun kontrol altna alnmas ve açkças oradaki içiler
dâhil herkesin kendi sal için süreci
kontrol etmesi gerekir” dedi. Sivil toplum örgütlerinin de bu sürecin önemli bir
parças olduunu belirten Ömer Dinçer,
toplumsal bilincin artmas gerektiine
iaret ederek, iverenlerin de bunu bir
maliyet unsuru olarak görmemesi, olas
ar kayplar yerine önceden tedbir alarak yatrmn koruma gözüyle bakmas
gerektiini kaydetti. Öte yandan, Çalma Bakanl Müstear Birol Ayde-

mir, Türkiye’de  Sal ve Güvenlii
Koullarnn yiletirilmesi Projesi’ne
(SGP) ilikin Bilgilendirme Konferansnda yapt konumada, içi sl ve
i güvenlii konularnda bilinçli olmann
önemli olduunu belirtti. “Maden ocaklarnda sigara içen bir içiye, siz hangi
güvenlik önlemini alrsanz aln bir ey
deimez. Maden ocana tüp götürülüp
de orada yemek yaplabilir mi arkadalar?” diyen Birol Aydemir, sürekli denetimi salayacak bir mekanizma üzerinde
durduklarn “iverenlerin ald nefesi
takip eden” bir altyap için çaltklarm
belirtti. Türkiye’nin içi ve i güvenlii
alannda AB ülkelerinden daha geride
bulunduunu kaydeden Birol Aydemir,
mevzuat uyum çalmalar kapsamnda
33 yönetmelikle büyük oranda salandn ancak uygulama sorunlarnn devam
ettiini kaydetti.
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OSTM Bakan Orhan Aydn TA yönetiminde
Türk Havaclk ve Uzay Sanayii A..
(TUSA) 2010 yl Hissedarlar Olaan
Genel Kurul Toplants 30 Mart 2011 tarihinde yapld. Yeni Yönetim Kurulu’nun
belirlendii genel kurul sonucunda Ostim
OSB Bakan Orhan Aydn da Yönetim
Kurulu Üyesi seçildi.
Genel Kurul nedeniyle ayn akam
TUSA tesislerinde aralarnda Milli Savunma Bakan M. Vecdi Gönül, Savunma
Sanayii Müstear Murad Bayar, Hv.K.K.
Kur.Bk. Korg. Abidin Ünal,
TSKGV Genel
M ü -

dürü Hayrettin Uzun’un bulunduu üst
düzey sivil ve askeri yetkililerin katld
bir yemek verildi.
Yemekte, hizmet sürelerini dolduran
Ouz Kaan Köksal, Bülent Özer, Namk
Liman ve Ahmet Aksoy’a Yönetim Kurulu Bakan M. Yalçn Kaya tarafndan
ilt, Genel Müdür Muharrem Dörtkal
tarafndan hizmet anlar takdim edildi.

Rekabet gücü artacak
TAI Genel Kurulu karar ile OSTM
Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn
yönetim kuruluna girdi. Ostim 1975 ylnda kooperatif olarak kuruldu. Bugün 5 bin
KOB’yi bünyesinde barndryor ve bunlarn 72’si savunma alannda çalyor.
Aydn, “OSTM olarak ibirlii yaparak
rekabet gücümüz arttrmak istiyoruz.
TAI ve Savunma Sanayii Müstearl
(SSM) ile ibirlii yaparak daha derli toplu organize çalyoruz. Onlarn

projeleri ile bizim hederlerimiz uyuuyor.
KOB’lere i veren savunma rmalar sayesinde bilgi, beceri, i yapma eklimiz de
deiiyor. Onlardan çok ey öreniyoruz”
dedi.
Savunma Sanayii Müstear Murad
Bayar ise “Biz TAI’ye daha önce de
farkl konumlarda örnein THY, Emniyet Genel Müdürlüü gibi kurumlardan
birikimleri olan kiileri yönetim kuruluna aldk ve çok büyük faydasn gördük.

imdi KOB’lerin savunma ve havacla
daha çok girmesini istiyoruz. O yüzden
karardan çok memnunum” dedi.
Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ve görev
dalm u ekilde belirlendi. Yönetim
Kurulu Bakan: M. Yalçn Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri: Sedat Güldoan, Özden Bayram Argüz, Namk Kemal Çalkan, Yeim Coar, Hamdi Topçu, Orhan
Aydn, Denetim Kurulu Üyeleri: Levent
enel, Rait Uur Kaylan, Mehmet Gül.

“Yenimahalle Belediye Bakanna ar eletiri”
Ostim ve vedik
OSB’deki KOB’lerin üye
olduu Organize Sanayi
Bölgeleri Sanayici 
Adam ve Yöneticileri
Dernei (ORSAD)
Yenimahalle Belediye
Bakan Fethi Yaar’
kamuoyuna ikayet etti.

Ü

lgener Ostim ve vedik’e yönelik
olarak
Yenimahalle
Belediyesi’nin
çalmalarn
deerlendirdi. Üye ziyaretleri srasnda
rma sahiplerinden ve OSB yöneticilerinden Yenimahalle Belediyesi’nin
uygulamalarna ilikin youn ikayet aldn bildiren Ülgener, “Bölgedeki tüm
esnafn, üyelerimizin, emlak vergisi, çöp
vergisi, ilan reklam ve tabela vergisi,
Yenimahalle Belediyesine gidiyor. Yani
Yenimahalle Belediyesi dier bölgelere
ne hizmet veriyorsa bizim bölgemize de
verebilmeli” diye konutu.

OSB’lere bir çivi çakmadlar
Ostim ve vedik’te yaayanlarn da
Yenimahalle Belediyesinin potansiyel
seçmeni olduunu, onun ehrinde yaadklarn belirten Ülgener, “Evi burada
olmasa da iyerleri burada olan seçmenler var” dedi.
Ülgener unlar söyledi:
“Bölgemizde yaklak 12 bin KOB
var, yeri geldii zaman bütün siyasiler
burada imâlât yaptryor, buna karlk
çaktklar bir tek çivi yok. Bölge insan faydalansn diye ‘u hizmeti götürdüm veya unu yaptm’ diyecei bir ey
söylesin. Sayn Yaar, baz derneklerin
genel kurullarna katlyor, yemeklerine

katlyor, oralarda OSB’leri eletiriyor.
OSB’lerin Yollarndan, sokaklarndan
ve kaldrmlarnda ikayetçi. Sayn Bakan o zaman niye yapmyorsun? Yapmaman için yasal bir engel yok istesen
bal gibi yapyorsun.”

mi, ben sizden para da almyorum hizmet
de vermiyorum, bu paralar siz bölge yönetimine verin hizmeti de onlardan aln. Öyle
diyorsa tamam ama hem paray alyor hem
de hizmet noktasnda benim sorumluluum
yok diyor.”

“Vergileri alyorlar, ama ‘hizmet veremeyiz’ diyorlar”

“Ostim ve vedik’in taleplerini sümenalt ediyor”

“Bölgedeki tüm esnafn, üyelerimizin,
çöp vergisi, ilan reklam tabela vergisi,
emlak vergisi Yenimahalle Belediyesine ya-

“Bölge yöneticisi arkadalardan edindiimiz bilgiler var. Bugüne kadar belediyeye yaplan taleplerin hiçbirine olumlu
cevap vermediler. Bölgemizdeki yollarmz, çevre düzenlememizi, kaldrmmz,
sadece buradaki sanayiciler mi kullanyor?
Yenimahallelinin %70’i Ostim içinden
ulamn salyor. Bölgemizdeki yollar
kullanyor, kaldrmlar kullanyor, caddelerimizi kullanyor, Ostim ve vedik
OSB’nin bu yollar kapatmak veya kontrol
altna almak gibi bir ans yok. Bununla ilgili en azndan ana yollarda yol kaldrm
düzenlemeleri yapabilirler.”

trlyor. Yani Yenimahalle Belediyesi dier
bölgelere ne hizmet veriyorsa bizim bölgemize de verebilmeli. Yani amaz’ daki esnaftan farkl bir para almyor. Yani oradaki
sanayiciden ald para ile buradaki sanayiciden ald para ayn. Esnaf emlak vergisini alyor, çevre temizlik vergisini alyor,
çöp vergisini alyor, ilan reklam vergisini
alyor. O zaman o bölgeye ne hizmet götürüyorsa buraya da yapmak zorunda. Paray
alrken ben alaym ama OSB’lerde bulunan
sanayicilere baz hizmetleri vermeyeyim
diyemezsiniz. Bu bölgede faaliyet gösteren
esnafn OSB olduu için emlak vergisinden
muayeti yok, ilan ve tabela vergisinden
muayeti yok, çöp vergisinden muayeti
yok, iyeri açma çalma ruhsat harcndan
muayeti yok. Bunlarn hepsini bölgemizdeki tüm sanayiciler Yenimahalle belediyesine veriyor. Buraya bütün hizmetleri verme
zorunluluu var belediyenin. unu diyebilir

ORSAD Bakan
Özcan ÜLGENER

“Ostim’deki ruhsatlarn
%70’ini belediyeler vermi”
“Ostim’deki iyeri açma ve çalma
ruhsatlarndaki sorumluluk da halen Yenimahalle Belediyesinde. OSB’yi yetki
olarak brakm deil. Onlara ‘buraya giremezsin denetleyemezsin’ diyen bir hüküm
yok. Gerçek anlamda denetim yapmak isterlerse yasalarda ve mevzuatta bunun için
engelleyici hiçbir unsur yok.
Asl önemli olan u, buras yeni bir OSB
deil. Edindiimiz bilgiye göre Ostim’de
halen % 70 orannda Yenimahalle ve
Büyükehir tarafndan ruhsatlandrlm
iyerleri var. Zaten yllardr Yenimahalle
ve Büyükehir belediyesi tarafndan yönetilmi. yeri açma ve çalma ruhsat
açsndan 2005 ylnda OSB’ye verilmi.
Halen iyeri ruhsatlarn OSB’ nin vermi
olmasna ramen tüm gelirler belediyeye
aktarlyor. Buna istinaden aldklar paraya

Hizmet tartmas büyüdü

B

u eletirilere yant veren Yenimahalle Belediye Bakam Fethi Yaar
da, îvedik ve OSTM OSB'de
toplam 3 bin 500 ton asfalt döktüklerini, 7
bin metrekare alan düzenlediklerini, 26 bin
760 metrekare yeni yol açtklarn, gereken
destei vermek için çaba gösterdiklerini
ve ibirlii taleplerinin bölge yönetimleri
tarafndan reddedildii öne sürdü.
Bu cevap üzerine bir açklama daha
yapan Ülgener, unlar kaydetti: "OSTM
ve vedik OSB'lerdeki çalmalarn hiçbiri
kamu alanlarnda yaplmamtr. Dökülen
asfalt, bir gece yars operasyonu ile sayn
Yaar'n siyasi olarak yol arkada olan bir
iletme sahibinin iyerinin önüne dökülmütür. Bölgenin asl taleplerinin yazl
olarak Belediye'ye iletildiini ve olumsuz
cevap alndn biliyoruz. Çevre Temizlik
Vergileri'ni düzenli olarak yatryoruz.
Ancak çöpleri aldrmak için defalarca aramamz gerekiyor. Sayn Bakan sanayimizle
ilgili çöplerden doan ho olmayan görüntüyü esnafmza ve bölge yönetimlerine fatura
ediyor. Sayn Bakan, imdi Yasal engele
ramen bir eyler yapma gayretindeyiz
ama bizi engelliyorlar' diyor. Bunu hayretle
karlyoruz. Esnaf her eyin farknda. Sayn
Bakan eer gerçekten sanayimize katk vermek istiyorsa kendisine acil ihtiyaçlarmz
hakknda dosya sunmaya hazrz. Bunlar
yerine getirsin biz de iyi niyet sahibi olduuna kanaat getirelim. Çünkü Belediye hizmet
getirmek istiyorsa buna engel yok. OSB
kanunu 'yolu, altyapy OSB yapar' diyor
ama belediyeden yardm alamaz demiyor.

karlk gelip denetim yapabilirler. Amaç
sorumluluktan kaçmak veya olacak herhangi bir olumsuzlukta kusuru bakalarna
atmaya çalmak m yoksa gerçekten buradaki insanlara hizmet vermek mi?”
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CEMATEK büyümeye devam ediyor
Metal ileme makineleri
ve üretim hatlar
konusunda üretim
yapan CEMATEK,
Bakent Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki fabrikasna
tand.

D

aha büyük alana sahip fabrikaya tanmann ürün çeitlilii ve
kapasite art ile ilgili hede ere
ulamada kendilerine önemli avantaj salayacan belirten irket Müdürü Yusuf
Tekin, ürettikleri hidrolik abkant preslerin
düük ilk yatrm maliyeti, seri kullanm
ve düük enerji tüketimi ile küçük metal
parça bükümleri için müterilerini rekabetçi kldn söyledi. Tekin “Hidrolik
preslerimiz 15 ton – 800 ton kapasite aralnda üretilmektedir ve Avrupa normlarnda istenen fonksiyon, kalite ve i güvenlii
gereksinimlerini salamakta olup yurtiçi
ve yurtd müteriler tarafndan tercih
edilmektedir.’’ dedi. Lokomotif sektör durumundaki inaat sektörünün 2011 ylnda
daha da büyüyeceini ve sektörde rekabetin artacan düündüklerini söyleyen Tekin ’’Metal yap malzemesi üreten makine
ve üretim hatlarnda mühendislik çalmas, tasarm, güncel teknoloji ve otomasyon

konusuna önem verdik. Bu konuda TÜBTAK projeleri gelitirdik ve gelitirmeye
devam ediyoruz” dedi.

“yi makinenin anahtar özgün tasarm”
Tekin, iyi bir makinenin anahtarnn
özgün tasarmdan geçtiini ve yüksek hz,
hassasiyet, kolay kullanm, uzun ömür
gibi tasarm kriterlerini göz önünde bulunduran CEMATEK tasarm grubunun,
AutoCAD, Autodesk Inventor, UBECO
rollform tasarm yazlmlar kullanarak,
Avrupa normlarna uygun makineler ürettiklerini vurgulad. Firmann ürettii sva
köe proli üretim hatt EN 13658, Avrupa normlarna uygun farkl modellerdeki
köe prollerini yüksek hz ve hassasiyette
üretiyor. Makineler üzerindeki kalp ve
makaralarn tasarm ve imalat tamamen
CEMATEK bünyesinde gerçekletiriliyor
ve yaplan kalplarn da piyasadaki edeer kalplarla kyaslandnda 10 kat daha
uzun ömre sahip olduunun alt çiziliyor.
Firmann metal yap malzemeleri üretimine yönelik dier bir uygulamasnn da
alçpan proli üretim hatt olduunu belirten Tekin, yurtiçi ve yurtd müteriler
tarafndan tercih edilme nedenlerinin özgün tasarmn yan sra, düük ilk yatrm

maliyeti ve EN14195 Avrupa normuna uygun prollerin yüksek hzda sürekli üretim
yapmas olduunu ifade etti. Dier yandan
rmann inaat yap malzemesi üretimine
yönelik üreticiye katma deer yaratan dier bir uygulamas da delikli metal asma
tavan üretim hatt olup, yurtiçi kullanc
üreticilere ihracat yapmalar konusunda
önemli rekabet avantaj salyor.
Tekin, kendilerinin ürettii delikli metal asma tavan üretim hattnn yurtdndan
en az 3 - 4 kat yata satn alnan üretim
hatlar ile ayn hz ve hassasiyete sahip olduunun özellikle altn çizdi. Tekin, CEMATEK olarak TÜBTAK destekli Ar-Ge
projelerinde mühendislik, tasarm ve makine imalat deneyimini en iyi ekilde kullanarak hem kendilerinin gelitiini hem
de yerli sanayiye katkda bulunduklarn
söyledi.

2011 ylnda %15 Ciro art!
Tekin ’’15 ülkeye ihracat yapyoruz.
2011 ylnda %15 ciro art hede iyoruz.
Bu hede yakalamak için yurtd fuarlara
ve yurtiçi uluslar aras düzeyde fuarlara
katlmaya devam edeceiz. Prototip üretimleri tamamlanm yeni ürünlerin ticarilemesi için çalmalarmza hz vereceiz.
Yeni pazarlar bulacaz. Buna ilave olarak
%20 istihdam art ve kapasite art ile

birlikte verimlilii de arttrmamz zorunlu’’ dedi.

“En büyük problem
nitelikli igücü bulmak’’
Karlatklar en önemli problemin
nitelikli igücü bulmak olduunu söyleyen Tekin, “Makine imalat ile ilgili üretimde dorudan çalacak nitelikli igücü
bulmakta zorlanyoruz. Bu zorluu amak
için mevcut ve yeni istihdam edeceimiz
igücünü iç ve d eitimlerle istediimiz
düzeye getireceiz. Bu konuda organize
sanayi bölge yönetimlerinin Milli Eitim
Bakanl ile ibirlii yaparak mesleki eitim kurslar düzenlemesi ve OSB istihdam
bürosu açmak gibi çalmalar yapmalar
gerekir diye düünüyoruz” dedi.

Ünye ekonomisi ilham aryor
Ü

nye Ticaret ve Sanayi Odas üyesi
35 kiilik heyet Ostim’i ziyaret etti.
Ünye’nin sanayi giriimcilii ve ekonomisini güçlendirme yönünde arama çalmas balatan Oda yöneticileri Ostim Modeli
içinde yaplan çalmalardan ilham alacaklarn söylediler.
Ünye Ticaret ve Sanayi Odas Bakan
Hasan imek bakanlndaki heyet Konya, Kayseri’den sonra Ostim’i de ziyaret etti.
Ostim Vakf Genel Sekreteri Gülnaz Karaosmanolu ve Enerji Platformu Bakan Erkan
Gürkan tarafndan karlanan sanayici ve i
adam heyeti ile yaplan toplantda rekabet
analizi, kümelenme ve bölgesel kalknmaya
yönelik projelere ilikin sunum yapld.
“Ünye ne yapmal” sorusunun gerçek
yantn bölgenin mesleki ve sivil toplum
kurulularnn analiz etmesini öneren Karaosmanolu; “Ünye bugün içinde bulunduu
konumu itibariyle hangi alanda öne çkmal
ya da çkarlmaldr. Ünye’yi dier ehirlere
ve dier ehirlerde yaayanlara oranla benzersiz klarak rekabet ettirecek konu nedir?
Bu konuda gerek ülkemizde, gerekse Ünye
de baarszlkla sonuçlanm bir sürü örnekler var. Ama bütün bu olumsuzluklar bizim
top yekûn Ünye ve geleceine yönelik beraber çalmamz engellememeli. ehrin karar
vericileri, ehrin gelimesine katk salamak
için çalan bilgeler rekabet analizini iyi yapmallar ki Ünye’nin 15-20 yl sonrasna bugünden yatrm yapm olunsun” diye konutu.
Enerji Platformu Bakan Erkan Gürkan
da, yapt konumada küresel rekabetin acmaszl karsnda hzl karar almak gerektii uyarsn yaparak, “Sizin i anlaynz ve
ticaret yapnz ekillendiren kurallar, hükümetleri de aarak küresel tanmlarla geliyor.
Yani hem standard hem de bununla ilgili
arkasndan gelen mevzuatlar çok key olan
eyler deil” diye konutu.

“Yeni ekonomik düzende batmak ya da
daha çok kazanmak tamamen sizin pozisyonunuza bal” diyen Erkan Gürkan unlar
söyledi:
“Eski ekonomik iletme düzeniyle yürümüyor artk iler. Ünye bizim memleketimiz
ve Ünye’nin güçlü olmas bize güç verir.
Yatrm yapmak illa bir fabrika kurup istihdam salamak olarak alglanmamal. Ben
KOSGEB Bakanyken biz Ünye’de baz
Ünyeliler’in raz olduu bazlarnn da olmad 50 iletmeyi analizden geçirdik, veriler
topladk. Bu toplanan bilgiyi de düzenleme
sürecine girmitik, yani kim nereye gidecek
ve gücü nedir bunu tanmlamaya çaltk.
Ostim’in sistemini Ünye’de de tatbik etmeye çaltk ama ben ayrldktan sonra sistem
çöktü. Ünye kalknabilir mi, evet kalknabilir. Ünye’nin zihinsel farkll var. Bu yeni
ekonomide yer alabilir Ünye. Çünkü aykr
düünebiliyor. Ruhu dinamik bir toplum var
Ünye’de. Bence hep beraber bu ie omuz verin ve sonuca gitsin.”
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Ünlüler Ankara 2. Bölgeden aday

A

nkara kinci bölgede her üç
partinin ön sralarnda tandk
simalar var. CHP’den Sinan
Aygün, AK Parti’den Cemil Çiçek, Salih Kapusuz, Haluk pek ve Ahmet yimaya, MHP’den de Deniz Bölükba,
Cihan Paçac ve Özcan Yeniçeri kamuoyunun yakndan tand isimler olarak
dikkat çekiyor
Bu adaylar milletvekili seçilmeleri
halinde Ostim, vedik, Gimat, Gersan,
amaz, Büyük Sanayi, Sincan OSB,
Bakent Osb, Anadolu Osb gibi sanayi bölgelerinin olduu Ankara kinci
Bölge’de KOB dünyasn temsil edecekler. Ankara 2. Bölge 2 milyon 192
bin nüfusa sahip. Bölge seçmeni 15 milletvekili için sandk bana gidecek.

1.

Cemil Çiçek (Avukat)

2.

Haluk pek (Avukat)

3.

Salih Kapusuz (letmeci)

4.

Nurdan anl (letme, Marka Patent Ve Kalite Yön.Sist.Danman)

5.

Ahmet yimaya (Arastrmac Hukukcu)

1.

Aye Gülsün Bilgehan (Öretim Görevlisi)

2.

zzet Çetin (Mali Müavir)

3.

Sinan Aydn Aygün (Müteahhit)

4.

Gökhan Günaydn (Ziraat Mühendisi)

5.

Seyhan Erdodu (ktisatç)

1.

Ahmet Deniz Bölükba (Diplomat)

2.

Mustafa Cihan Paçac (ktisatç)

3.

Mustafa Erdem (Öretim Üyesi)

4.

Özcan Yeniçeri (Öretim Üyesi)

5.

Hamit Ayanolu (Yüksek Bürokrat)

“Borçlarnz yaplandrn, geçmiinizle barn”
Ankara Vergi
Dairesi Bakanl,
kamuoyunda torba yasa
olarak bilinen “Baz
Alacaklarn Yeniden
Yaplandrlmasna
likin 6111 Sayl
Kanun” un detaylarn
OSTMli iletmelerle
paylat.

Son günlerin en çok
tartlan konularndan
biri olan yerli
enerji teknolojileri,
düzenlenen çaltayla
masaya yatrld.

O

OSTM Çrak Eitim ve Öretim
Vakf Konferans Salonu’nda gerçekletirilen toplantda, Ankara Vergi
Dairesi Bakanl Grup Müdürü Zekeriya Kaya bakanlndaki uzman
ekip öncelikle kanunun genel hatlarn anlattlar. OSTM’li iletmelerin
youn ilgi gösterdii toplantda genel
sunumu yapan Grup Müdürü Zekeriya
Kaya, kanunun genel hatlaryla ilgili
genel olarak unlar söyledi:
“Baz alacaklarn yeniden yaplandrlmasna ilikin 6111 sayl Kanun,
25.02.2011 tarih ve 1. Mükerrer 27857
sayl Resmi Gazetede yaymlanarak
yürürlüe girmitir. 6111 sayl Kanu-

DTÜ Mezunlar Dernei’nin
Nurol Makine sponsorluunda düzenledii “Yerli

Enerji Teknolojileri Çaltay” geni
katlmla Ankara Sheraton Oteli’nde

C

umhuriyet tarihinin en büyük
mali yaplandrmas olarak
tanmlanan, kamuoyunda da
torba yasa olarak anlan “Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmasna likin 6111 Sayl Kanun” Ankara Gelir
Dairesi Bakanl’nn düzenledii
bilgilendirme toplantsnda tüm detaylaryla OSTM’li iletmelere anlatld.

Yerli Enerji
Teknolojileri
Çaltay

gerçekletirildi.
Akademisyenler, ilgili dernek ve
vakf üyeleri ile sanayi temsilcilerinin katlmyla gerçekleen çaltayda, güne, hidrolik, kömür, doalgaz
na göre, vergi borcu aslna güncelleme
orannn (TEFE/ÜFE) uygulanmas ile
hesaplanan borçlarn ödeyen mükelleflerin; gecikme faizi ve gecikme zamm
ile vergi aslna bal olan cezalarnn
tamamnn tahsilinden vazgeçilmektedir. Ayrca, matrah ve vergi artrm
uygulamas ile artrm yaplacak yllar
için vergi incelenmesi ve tarhiyata muhatap olmamak, stok beyan yoluyla
kaytlar düzeltme, Kanun kapsamnda
hesaplanan birikmi borçlara taksitle
ve kredi kart ile ödeme kolayl getirilmektedir. Kanun, 31 Aralk 2010
tarihine kadar beyan edilmesi gereken
yllk gelir ve kurumlar vergisi, katma
deer vergisi, özel tüketim vergisi, gelir ve kurumlar vergisi stopaj, damga
vergisi gibi beyana dayal tüm vergi-

ler ile 31 Aralk 2010 tarihinden önce
tahakkuk eden yllk harçlar, motorlu
tatlar vergisi gibi alacaklar kapsamaktadr.”
Kanundan yararlanmak isteyen mükelle erin en geç 2 Mays 2011 tarihine kadar bal olduklar vergi dairelerine bavurmalar gerektiini söyleyen
Kaya, bu kanunun Cumhuriyet tarihinin en büyük mali yaplandrmas olduunu ve vergi konusunda skntlar
olan mükelle erin geçmilerini temizlemek için çok iyi bir frsat olduunu
da sözlerine ekledi.
Genel sunumun ardndan geçilen
soru – cevap bölümünde ise, iletmeler kendi özel durumlaryla ilgili daha
detayl bilgi edinme imkân buldular.

ve rüzgâr enerjileri balklar altnda
gruplanan konular, çalma gruplar
tarafndan ele alnd. Ele alnan konularn “Tasarm – Malzeme – malat – Çaltrma – Devreye Alma”
balklar altnda deerlendirildii
toplantda, her enerji alan için mevcut durum tespiti yaplp, yerli üretimin önündeki engeller tanmlandktan sonra çözüm önerileri ortaya
koyulmaya çalld. Daha sonra yaplan tümletirme çalmasnda, tüm
enerji kollarnda ortaya konan durum
tespiti ve çözüm önerileri birletirilerek ortak çözüm için yol haritas
çkarma çalmas yapld.
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Atlm Üniversitesi - OSTM ibirlii
Üniversite –
Sanayi ibirliini
gelitirme çalmalar
çerçevesinde bir araya
gelen Ostim yönetimi
ve Atlm Üniversitesi
Rektörü olas
ibirlikleri hakknda
görü alveriinde
bulundular.

O

stim yönetim binasnda gerçekleen bulumaya Atlm
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Abdurrahim Özgenolu ve Atlm
Üniversitesi’nden öretim görevlilerinin
yan sra Ostim adna Ostim Yönetim
Kurulu Bakan Orhan Aydn, Ostim
Vakf Genel Sekreteri Gülnaz Karaosmanolu, Ostim Küme yetkilileri ve
Ostim’den baz rmalarn yetkilileri katld.
Geçmiten bugüne Ostim’in geliiminin,
kümelenme çalmalarnn ve üniversitelerle ortaklaa yürütülen projelerin genel
bir tantmnn yapld toplantda, Atlm Üniversitesi ve Ostim arasnda ortak
çalma alanlarnn ne olabilecei sorusu
cevaplandrlmaya çalld. Üniversitelerle yaplan ibirliklerine son derece
büyük önem verdiklerinin özellikle altn çizen Ostim Yönetim Kurulu Bakan
Orhan Aydn; “Birlikte yapacak iimiz,
ibirlii konusunda ortak konu balklarmz oldukça fazla. Tabi ki üniversitelerimiz bize bu projelerde çok eyler
katyorlar. Bizim Ostim olarak aklmzn
yettii, yapabildiimiz projeler bunlar
ama sizler de bizimle birlikte olursanz,
destek verirseniz daha çok eyler yapacamz düünüyoruz” dedi.
Aydn’n ardndan söz alan Atlm
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Özgenolu da Ostim’le ibirlii
içinde projeler üretmeye hazr oldukla-

rn, hatta bu konuda geç kalm olduklarn düündüklerini söyledi. Bundan
sonra yaplacak çalmalarla bu aray
kapatmay istediklerini söyleyen Özgenolu öyle devam etti: “Aslnda biz
birkaç proje çerçevesinde daha önce de
Ostim’e gelmitik. Ostim’de Endüstriyel
ilikiler osi açmtk. Bu os yaklak 2
yl kadar burada çalmalarn sürdürdü
ve endüstri ile olan ilikileri kurmaya
çaltk. Tabi o yllardan bu yana, görüyorum ki Ostim’de bir hayli gelime olmu. Bunlardan beni en çok etkileyen de
üniversite sanayi ibirliine verdiiniz
önem ve vizyoner görüünüz oldu. Bu
bizi çok memnun etti, fakat bir taraftan
da Atlm Üniversitesi olarak biz neden
böyle bir ibirliine imdiye kadar dahil
olmamz diye üzüldüm. Tabi hiçbir
ey için geç deildir.”

“Kümelerin projelerinin
içinde mutlaka bulunmalyz”
Zaman içinde Ostim’de olduu gibi
Atlm Üniversitesi’nin de oldukça büyük gelimeler kat ettiini söyleyen Özgenolu; “Bizim o yllarda mühendislik
fakültesinde 6-7 bölümümüz varken u
anda bu sayy ikiye katlam durumdayz. Dier fakültelerimizdeki bölüm saylarmz da artt. Burada sadece teknik
konular deil, onun dnda da birtakm
çalmalar yaplyor. hracat, nansman,
lojistik vb. o bakmdan ben bundan son-

ra mühendislik fakültemiz yannda dier
fakülte ve bölümlerimizle de ibirlikleri
yaplabileceini düünüyorum. Üniversite olarak bize çok önemli görevler düüyor. Ben bu görevleri geç de olsa yerine getirmemiz gerektiini düünüyorum.
Ostim’deki 4 küme alan ile ilgili ortak
çalma alanlar bulabileceimizi düünüyorum. Mutlaka bu kümelerin içinde
yer almamz gerektiini düünüyorum”
dedi.
Mühendislik Fakültesi Dekan Prof.

Dr. Gülhan Özbayolu da, özellikle son
snf örencilerinin bitirme ödevi projelerinde Ostim’in çok iyi bir çalma
alan olabileceini, teoride örenilen
bilgilerin gerçek hayatta uygulama alan
olarak Ostim’in örencilere çok ey katabileceini söyledi.
Toplantnn ardndan Ostim’de bulunan baz rmalar ve Ostim ODTÜ
Teknokent’i de ziyaret eden heyet, rmalarn imalatlarn yerinde inceleme
frsat buldu.

Ostim yönetimi Atlm
Üniversitesini ziyaret etti

O

stim’de gerçekleen bulumann ardndan, yaplmas planlanan ibirliini
detaylandrabilmek için Ostim
yönetimi ve Ostim’den rma temsilcileri de Atlm Üniversitesine
ziyarette bulundular. Üniversitede
Mühendislik Fakültesi’nde gerçekletirilen bulumada, mühendislik
bölümlerinin tantmlar yapld.

Toplantda konuan Atlm
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Abdurrahim Özgenolu, üniversite olarak sanayiyi yakndan tanmalarnn önemine dikkat çekti.
Sanayiyi tanmadan, taleplerini ve

eksikliklerini bilmeden yetitirecekleri örencilerin, sahaya çktklarnda yetersiz kalacaklarn söyleyen Özgenolu, bu sebeple hem
isizlik probleminin artacan
hem de sanayinin kaliye eleman
ihtiyacnn yeterince karlanamam olacan sözlerine ekledi.
Tantmlarn ardndan Ostim
heyeti fakültenin laboratuarlarn
gezerek yetkili hocalardan yaplan
çalmalar hakknda bilgi aldlar.
Heyet son olarak Metal ekillendirme Mükemmeliyet Merkezi’ni
ziyaret etti.
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ANKARA EM11’de Üniversite - Sanayi elele
• Atlm Üniversitesi
- Endüstri
Mühendislii Örenci
Kulübü (IESC) ev
sahipliinde 9-10
Nisan 2011 tarihinde
düzenlenen Ankara
EM’11, kurgusu ve
organizasyonu ile fark
yaratt.

B

u yl 11. si gerçekletirilen Ankara Endüstri Mühendislii platformunda bu sene giriimcilik
konusu ele alnd. ilk defa üniversite- sanayi ibirlii ile gerçekletirilen etkinlikte

OSTM Organize Sanayi Bölgesi, Ulatrma Bakanl, Plus Akademi ve OSTM Danmanlk ve Eitim Merkezi ana
sponsor olarak yer alrken; Dereli Elektro Mekanik Fren Sanayi, Akarsu Motor,
Özel Renk  Otomotiv, Ceylan Group
ile Türkiye Teknik Elemanlar Vakf, Çeliktürk nsan Kaynaklar sergi ve etkinlik
sponsoru olarak yer ald.
Ankara’daki tüm üniversitelerin yan sra
stanbul ve Gaziantep üniversitelerinden
yaklak 400 gencin yer ald etkinlik 2
temada ilendi.
Örenciler 2 gün süren etkinliklerde “her
balangcn bir öyküsü vardr…” temas ile
Eitim Aratrma Gelitirme Vakf Bakan Hüseyin Hüsnü Tekk, Coca- Cola Eski

Genel Müdürü Faik Byrns, Markapon’dan
Uur Yldz, General Elektrik nsan kaynaklar Müdürü Sibel Bostanc Çelebi,
TOBB Genç Giriimciler Bakan Üner
Karabyk ve Cierci Naci (Naci Örki) gibi
baarl giriimcilerin öykü ve deneyimlerini dinleme frsat buldular. Yine organizasyonda bir ilk olan “giriimci olmak yalnzca öykülerden ibaret deildir…” temasnda
OSTM Danmanlk ve Eitim Merkezi
tarafndan ücretsiz olarak düzenlenen Temel Giriimcilik Eitimini aldlar. Eitim
sonunda tüm katlmclara katlm belgesi
ve çeitli hediyeler de verildi.
Atlm Endüstri Mühendislii Örenci
Kulübü Bakan Meneke Salar ve Ankara
Endüstri Mühendislii Platformu Temsilcisi Can Bilgen, yapt açl konumalarnda Ankara’daki sekiz üniversitenin
örenci kulüpleri tarafndan düzenlenen
ortak bir organizasyonu bu yl gerçekletirmekten dolay duyduklar mutluluu dile
getirdiler. Kalknmann iki temel unsuru
olan üniversite ve sanayi ibirliinin salad güçle; örencilerin mesleki ve akademik alanlardaki gelimelerden haberdar
olmalarn,  hayat ile ilgili pratik bilgiler
edinmelerini amaçladklarn belirttiler.
Atlm Üniversitesi Rektörü Abdurrahim
Özgenolu giriimci olmak isteyen gençler
için Teknogiriim, KOSGEB vb. bir çok

devlet desteklerinin bulunduunu belirterek, özellikle bu desteklerin genç giriimciler için önemli frsat olduunu ve bu konuyu
gençlerin özellikle aratrmas gerektiini
vurgulad. Ayrca Özgenolu üniversitesanayi ibirlii kapsamnda OSTM’le gerçekletirilen bu birlikteliin ileride giderek
artacan söyleyerek, OSTM’e verdii
destek ve katklardan dolay teekkür etti.
Açl konumalarnda yer alan OSTM
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
Bakan Orhan Aydn ise üniversitelerde
örenciler tarafndan kurulan bu ve benzeri birçok platformlarda OSTM olarak
yer aldklarn, özellikle bu tür etkinliklerin
üniversite-sanayi ibirliklerinde önemli rolü
olduunu ve birçok projenin bu tür organizasyonlar sonucunda gerçekletirildiini
dile getirdi. Giriimcilikte önemli olann
entelektüel sermaye olduunu belirten Aydn, tüm genç giriimcilere örnek olacak
“Nuri Demira” belgesel lmini izlettirerek
ayn zamanda giriimciliin ylmadan yola
devam etmek olduuna dikkat çekti.
Etkinlie konuk konumac olarak yer
alan Barbaros ansal’n katklar ve üniversite örencileri ile yaplan sokak röportajlar lmi ile renkli bir atmosferde gerçekleen
Ankara EM’11 katlmclar tarafndan büyük beeni ile takip edildi.
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\ Giriimcilik
\ Yöneticilik ve
\ Teknisyenlik
olarak belirleyebiliriz.(artk bilgi
toplumunda teknisyenlik ve yöneticilik gibi giriimcilii de bir meslek olarak kabul ediyoruz. Hem de
bilgi toplumunun küresel rekabet
ortamnn en önemli meslei olarak ön plana çkaryoruz.) letmenin kuruluundan itibaren büyüme
süreci içinde ve içinde bulunulan
sektör ve/veya piyasa artlarna
(rekabetçi piyasa, tekel piyasa vb.)
göre bu mesleki niteliklerin bazen
biri, bazen dieri ve bazen de ikisi veya üçü birden ön plana çkar.
Bunlarn arasnda giriimcilik meslei ise baarl bir iletme olmann
“olmazsa olmaz art” olarak hep
ön plandadr.
Bir defa iletmenin kurulmas
olay bir giriimcilik olaydr. Esasen giriimcinin en önemli özellii
yaratmaya (i kurma) ve büyümeye odaklanan bir kiilie sahip olmasdr. Giriimci bir ruh tayanlar kendilerini çalmaya zorunlu
hissederler. Bu kiiler genellikle
bireycidirler, yalnz kendileri için
çalrlar. Otoriteye, baka bir ifadeyle baba figürlere tahammül
edemezler. Otonomi ve bamszlk
peindedirler. Yalnzca kendilerine
güvenirler. Baary (zengin olma,
saygnlk kazanma, bamszlk
v.d.) bir kez kafaya taktktan sonra
yapamayacaklar ey yoktur. Yeter
ki yapmaya muktedir olsunlar.
Giriimcinin tohumu dü kurmak,
tarlas çevrenin frsat ve tehlikelerini görüp her ikisini dengelemek,
meyvesi ise uluslararas standartlarda katma deeri yüksek üretim
yapp global pazarlarn rekabetçi
ortamlarnda ürünlerini kârl bir
ekilde satabilmektir.
Genellikle klasik eitim veren
akademik seviyeleri yüksek okul
mezunlarndan baarl giriimciler çkmamaktadr. Verimli giriimcilik ortamlar genelde sava
sonras ve “sk yönetim” gibi zor
zamanlardr. Göçmenlerden ve
aznlk gruplardan da bol miktarda giriimci çkmaktadr. Örnein
Türkiye’de 1960’l yllarn sonuna
kadar Balkan göçmenlerinden ve
1970’li yllardan sonra da Dou ve
Güneydou’dan stanbul’a gelenlerden bol miktarda giriimci çkmtr. Yine doann fazla imkan

tamer.muftuoglu@teb.com.tr

B

ir iletmenin kuruluundan
itibaren insana özgü üç
mesleki nitelik ön plana çkar. Bu nitelikleri veya meslekleri,
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Giriimcilik,
yöneticilik ve
teknisyenlik
Prof. Dr.
M. Tamer Müftüolu

salamad, devlet yatrmlarnn
nisbeten az olduu Denizli, Gaziantep gibi illerimizden; Akseki,
Ermenek, Darende, Babada gibi
ilçelerimizden ve Dou Karadeniz
Bölgemizden çok sayda giriimci
çktn görüyoruz. Bu yerleim
merkezlerinin bu tür insanlar yetitirme konusundaki özellikleri
sosyolojik açdan oldukça ilginç
aratrma konular oluturabilir.
Mesela, neden Antalya’nn Akseki
ilçesinden daha ziyade giriimci
çkarken hemen yanbandaki brada ilçesinde daha ziyade bilim
adam ve bürokrat çkmaktadr.
Ayn durum Konya’nn Hadm,
Takent ile Bozkr ilçeleri ve Ermenek lçesi içinde geçerlidir.
Yöneticilik ise giriimcilikten farkl nitelikler gerektiren bir meslek.
Ayn durum teknisyenlik içinde geçerli. Bir i adammzn aadaki
deerlendirmesi söz konusu mesleki farkllklar anlaml bir ekilde
ifade ediyor:
“Ben giriimcilik yaammn en
büyük skntsn bir mühendislikten (teknisyenlikten),bir i adam olmaya bir de giriimciden bir
yönetici olmaya geçtiim anlarda
yaadm. irketimiz de, bir giriim
irketinden kurumsallamaya geçiin skntlarn yaad. Aslnda Silikon Vadisindeki (Slikon Valley) giriimcilerin aslnda bizden farklar
yok. Ancak onlarn belli bir boyuta
(baarya) geldii görüldüünde, onlara para yatrabilecek risk
sermayesi, giriim sermayesi var.
Ayrca giriim sermayesi onlar ilerine ve hayallerine belli düzeyde
karacak, ama tüm ie karmayacak, iin i tarafn (yönetim yann)
götürecek yöneticiyle de buluturabiliyor. Bir Bill Gates böyle olutu.
Steve Jobs iini böyle kurdu. Bugün dünyann birçok büyük irketi
böyle kuruldu.”
Yönetici temkinlidir. Görür, analiz eder, risk kontrolü yapar, ders
çkarr ve uygular. Giriimciler ise
zehirli mantarlara ilk atlanlardr.
Tehlikeli yolculuklara ilk çkanlardr. Bu özellikleri ile kanaatimizce
Christoph Colomb tarihin en bü-

yük giriimcisidir. Dolays ile onun
giriimcilik açsnda tüm özellikleri
ile deerlendirilmesi gerekir.
yi yöneticilik iletmenin devamll için çok önemli. Fakat iin kurulmas ve büyüme sürecinde giriimcilik daha ar basan bir nitelik
arz eder. Yöneticiliin ar basmas
halinde iletme dinamizmini kaybediyor, duraanlayor. letme büyüdükçe yönetim olgusu ar basyor ve sistem bürokratik bir nitelik
kazanyor, duraanlayor. Buna
karlk hzla büyüyen bir irkette
giriimcilik gerei önem kazanrken yöneticilik ihmal edilirse kaos
olur. Bir irketi kaosla da, bürokrasiyle de baarya götüremezsiniz.
Ancak yöneticilik ruhu ve giriimcilik ruhunun dozaj iyi ayarlanrsa
sorunlar minimum seviyeye iner,
iletme büyüme sürecine baarl
bir ekilde devam eder. Hatta bu
dozaj iletmenin büyüme evresine
ve büyümenin gerçekletii ortama göre farkllklar gösterir. Büyümenin ilk evrelerinde giriimcilik
nitelii ar basarken, daha ileri
seviyelerdeki büyüme evrelerinde
yöneticilik önem kazanr. Deiimin ar bast belirsizlik ortamlarnda giriimcilik nitelii ön plana
çkarken, istikrarn hüküm sürdüü
duraan ortamlarda yöneticilik niteliklerine ihtiyaç artar.
Bilgi toplumunda, global rekabet
ortamnda giriimciliin artan önemi bu özelliklerden kaynaklanyor.
Zira içinde bulunduumuz çan
tipik özellii deiim sürecinin hzlanmas, yeniliklerin ve belirsizliin artmasdr. Yeniliin peinden
komak giriimcinin bata gelen
özelliklerinden biri iken, yöneticiler yenilie fazla ilgi duymazlar.
Hatta yeniliklerden, mevcut durumun (statükonun) deimesinden
rahatsz olurlar. Mevcut sistemi riske sokmak istemezler. Günümüzde
ise yenilikler hem önem kazand ve
hem de hzland. Ürün ömür süresi ksald. Yeni pazarlar (frsatlar)
ve yeni rakipler (tehlikeler), yeni
malzemeler ve yeni kaynaklar artk her gün iletmeleri bambaka
artlarla kar karya brakyor. Bu

durumda iletmede çalan profesyonel yöneticileri profesyonel
giriimcilere dönütürmek önem
kazanmaya balad. Bu yeni meslee (profesyonel giriimcilik) iç
giriimcilik veya kurum içi giriimcilik (intrapreneurship) diyoruz. Bu
durum iletme büyüdükçe önem
kazanyor ve çok büyük iletmelerde hayati bir önem kazanyor.
Hatta bu balamda -çok büyük iletmeler için- “özel sektör iletmelerinin özelletirilmesi” gibi çarpc
bir slogan kullanlyor. Özelletirmenin sadece devlet iletmelerini
deil, bürokratik bir nitelik kazanm olan büyük özel irketleri de
kapsamas gerektii vurgulanyor.
Yani, Ekonomik etkinlii salamak
açsndan sadece Devlet letmelerinin özelletirilmesi deil, artk
kat bürokratik yaplar ile devlet
iletmelerine benzemeye balayan
çok büyük ölçekli özel irketlerde de bürokratik yapnn krlarak
dinamik bir giriimcilie dönütürülmesi gerekmektedir. Son yllarda, Küresel Kriz sonrasnda sk
sk gündeme getirilen “batmasna
izin verilemeyecek kadar büyük
iletmeler” deyimi de bu gerçein
baka bir ekilde dile getirilmesidir. “Batmasna izin verilemeyecek
kadar büyük iletmeler”, artk özelletirilmesi gereken, baka bir ifade
ile bürokratik yaplar krlarak dinamik bir giriimcilik yapsna dönütürülmesi zarureti domu olan
irketlerdir.
Çamzn bu ilginç gerçei 1994
ylnda Berlin’de yaplan Avrupa
Kalite Vakf ödül töreninde bir konuma yapan o dönemin Siemens
Yönetim Kurulu Bakan(halen
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi) Heinrich von PIERER’in aadaki sözlerinde anlaml bir ekilde
dile getirilmitir:
“Biz 400 bin personeli olan Siemens irketi kendimizi 20 bamsz
üniteye ayrdk. Biz daha önce Okyanusta bir transatlantiktik. imdi 20 sürat motoruna dönütük.
Daha hzlk ve daha esnek 20 sürat
motoruna. imdi bizim bir kaptana
deil 20 kaptana ihtiyacmz var.
Belki de on yl sonra 100 sürat motoruna, yirmi yl sonra 1000 sürat
motoruna dönüeceiz. O zaman
100 kaptana deil, 1000 kaptana
ihtiyaç duyacaz. Çok daha hzl,
çok daha esnek, çok daha dinamik
bir yapya kavuacaz. Çok daha
hzl, ksaca çok daha giriimci bir
irket olacaz.”
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Ostim sektörel fuarlarda
dndan katlacak olan ziyaretçilere, Ana sanayi satnalma birimlerine ve yurt d alm
heyetlerine ulatrlacak. Ayrca fuar süresince kuvvetlerin lojistik komutanlklar, yerli
ve yabanc savunma ana sanayi rmalar ile
üst düzey ibirlii ve tantm görümeleri yaplacak.

Komatek2011 Balyor
Savunma DEF’e Hazr

B

ölgemizde bulunan rmalar OSTM
öncülüünde kurulan SAVUNMA
Yan Sanayi Kümelenmesi kapsamnda ilk ortak katlm gerçekletirecekler.

Ostim’de savunma sanayi alannda üretim yapan KOB’lerimiz 10-13 Mays 2011
tarihleri arasnda TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi’nde açlacak olan Türk Savunma
Sanayisinin en büyük fuar saylan “IDEF
2009 Uluslararas Savunma Sanayi Fuarna”
katlacak.
Özel olarak tasarlanan stantta kümelenme
logosu altnda küme üyesi rmalarn logolar
ile birlikte rma unvanlar yer alacak. Bunun
dnda 232 M2 lik alanda 13 Adet rmamz
ile ortak katlm gerçekletireceiz.
Tüm küme üyesi rmalarmz görümeleri için KÜME’ye ait stand kullanabilecekler; gerekirse yabanc dil desteini Ostim
Savunma Yan Sanayi Küme elemanlarndan
alabilecekler.
Firmalarmzn tantmnn yaplabilmesi amacyla hazrlanan özel tantm broürü
ve kataloglar fuar süresince yurt içi ve yurt

Ülkemizin i ve inaat makinalar konusundaki en büyük fuar olan KOMATEK
Uluslararas  ve naat Makine, Teknoloji ve Aletleri fuar 20-24 Nisan 2011
tarihleri arasnda Atatürk Kültür Merkezi
Ankara’da düzenlenecek.
Bölge müdürlüü olarak Ostimli rmalarmzla yaklak 4.000 m2 alanda 70
rma ile fuarda yer alacaz.  ve inaat
makinalar kümelenmemizin ev sahiplii
yapaca bölge müdürlüümüz stand da
fuarmzda yer alacaktr.

Kent ve Çevre
Fuar düzenlendi
Ostim OSB 5. Uluslar Belediye ve
Çevre Fuarna stant kurarak katld. Ankara Altnpark Expo Center’da düzenlenen ve NFO Fuarclk tarafndan organize edilen fuar 3 gün süreli sergide
belediyelerin çevre düzenlemesinde ve
inaatlarnda kullanabilecekleri malzemeler sergilendi. Ankara Büyükehir
Belediye Bakan Melih Gökçek tarafndan açlan fuarda yerel yönetimler
zirvesi de düzenlendi. Fuar özellikle

Ankara’da
Uzakdou rüzgar

T

ayvan d ticaret heyeti, yeni i
balantlar kurmak ve yatrm
olanaklar hakknda bilgi almak
için Ankara’dayd.Ankara Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu tarafndan düzenlenen ve TBMM – Türk Tayvan Dostluk
Grubu, Anadolu adamlar Federasyonu
(ANFED) ve Ankara adamlar ve Sanayicileri Dernei’nin (ANKSAD) desteiyle organize edilen Tayvan Ticaret
Heyeti Tanma Toplants, Tayvan Ekonomi Bakan Yardmcs ve Tayvan Ankara Büyükelçisi’nin de katlmyla gerçekletirildi.
TBMM – Türk Tayvan Dostluk Grubu
Bakan Vahit Erdem, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler, ANKSAD Yönetim Kurulu Bakan Harun
Akça, ANFED Genel Sekreteri Doan Kaynak ve Ankara Kalknma Ajans Genel
Sekreteri Doç. Dr. Asm
Balc’nn da katld toplant
Tayvan’la ticaret yapmak isteyen giriimciler için bir ilk
adm niteliindeydi.
Toplantda konuan Tayvan Ekonomi Bakan Yar-

dmcs Sheng-Chung Lin, Ticaret Heyeti
olarak Türkiye’ye 57 rma temsilcisi ile
çeitli görümelerde bulunmak üzere geldiklerini söyledi. ki ülke arasnda kültürel
balar ve ortak noktalar olduuna dikkat
çeken Lin, bu ban ekonomi alannda da
kurulmas gerektiini vurgulad. Özellikle
biliim ve enerji sektöründe Türkiye ile
çalmay arzuladklarn kaydeden Lin,
Ankara’da bulunmaktan duyduu memnuniyeti dile getirdi. Lin öyle konutu:
“Bu benim bakanlmn Türkiye’deki
ilk resmi toplants ama son olmayacak.
Gittikçe daha fazla karlkl görümemiz
olacak. Ayrca hepinizi Tayvan’a bekleriz,
her tür hizmeti ve destei vermeye hazrz.
Sizinle her tür ibirlii frsatn deerlendirmekten mutluluk duyarz.”

yerel yönetim temsilcileri tarafndan
ilgi gördü.

“EKSPOMED 2011”
41 ülkeden 1402 katlmc ile düzenlenen
EKSPOMED, LABTEK, EKSPO TERMAL,
HASTANELER ve SALIK MERKEZLER
ile ICSM EXPO fuarlar sektör profesyonelleri
tarafndan büyük bir ilgi ile takip edildi. Medikal Sanayi Kümelenmesi’nin ilk kez stantl
olarak katld fuarda, Medikal Küme rmalar açsndan birçok ibirlii frsat bulundu ve
yeni üye kaytlar gerçekleti. Bununla birlikte
stantl Ostim, katlm salayamayan rmalara,
ortak stant olarak da hizmet verdi. Kümenin ve
yerli üreticilerimizin tannrllnn arttrlmas
için birçok görümenin de gerçekletirildii
Ostim standnda yerli ve yabanc birçok ziyaretçi misar edildi.

“Automechanika stanbul 2011”
Ülkemizin en büyük fuarlarndan biri olan
Automechanika Fuar Tüyap stanbul Fuar
merkezinde düzenlendi. Fuar Otomotiv yan
sanayi, üretim, datm ve tamir sektörlerini
bir araya getirdi. Ostim 50 m2’lik alanda katld tantm stand ile bölgeyi, projeleri ve
bölgedeki rmalar tantt. Fuar ziyaret eden
Ostim’li iadamlarna stantta ev sahiplii yapld. Ülkemizde üretilen yerli motorlardan
“Yavuz Motor” ürünleri Ostim standnda ser-

gilendi. Tamamen Türk bilgisi ve tasarm ile
üretilen bu motor ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekti ve gururlanmalarna sebep oldu.

“Ostim OSB Hannover’de”
Bu yl 10.su düzenlenen fuara Ostim
Organize Sanayi Bölgesi olarak 4.kez katlm bulunuyoruz. Otomasyon, enerji, güç aktarm&kontrol teknolojisi, endüstriyel yan sanayi, üretim teknolojileri,
aratrma&teknoloji gibi alanlarn olduu hollerde, Ostim olarak enerji holünde yer aldk.
Dünya’nn lider endüstri teknolojileri fuar
olan Hannover Messe 2011, 65 farkl ülkeden
6500 rmann katlm 4-8 Nisan 2011 tarihlerinde düzenlendi. Fransa’nn partner ülke
olarak katld fuara, Çin, talya, Fransa,
Türkiye ve sviçre milli katlm salarken,
uzmanlar geçmi yllara nazaran ziyaretçi
katlmnn düük olduu tespitinde bulundular. Fuarda ayrca Ostim OSB rmalar
adna olumlu sat temaslarnn yapld,
ikili görüme ve karlkl ibirlikleri planland belirtildi.
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Savunma firmalar Ostim’de
• Ostim Savunma ve Havaclk Kümesi (OSSA), yurt
dndan rmalar arlamaya devam ediyor.

O

stim’de faaliyet gösteren savunma
sanayi rmalarnn bir araya geldii OSSA, yurt içinden olduu
kadar yurt dndan da rmalar arlamaya devam ediyor. Son olarak spanya’dan
ve Fransa’dan gelen, savunma ve havaclk alannda faaliyet gösteren birkaç rma
Ostim’deydi. lk bulumaya spanya’dan
konuk rma adna, Mensan A.. Bakan
Yardmcs Aslan Yalçn Keçeci, Mensan
A.. Savunma Sanayi Projeler Genel Koordinatörü Ali Öztürk ve Expal / spanya
Tedarik Sorumlusu Ruben Rodriguez Usero katld. Usero, mühimmat üretiminde

O

stim OSB’de bilindii üzere; çeitli ticarethane, imalathane, depo hizmetleri faaliyetlerinde bulunan irili ufakl yaklak 5000
civarnda iyeri bulunmaktadr. Bu ise; yine yaklak
ortalama 50000 civarnda insann geçimini salayan
bir istihdam sahasdr.
Günümüz artlarnda isizliin giderilmesi son
derece önemli bir olgudur. Bu yönüyle; yllardr
istihdam salayan ve milli ekonomiye katkda bulunan ve her türlü imalatlarn yapld bölgemizin son
derece önemli olduunu özellikle belirtmek isteriz.
Pek tabidir ki; belirtilen bu ilerin yaplmas yetimi
kalifiye insan unsuruna dayanmaktadr.
Bu düünce ile; Ostim OSB idaresi olarak; çalanlarn salk ve güvenliine son derece önem vermekteyiz ve verilmesi için de gerekenlerin yaplmasn her
kurum ve kurulutan istemekteyiz.
Bu nedenle; bünyemizde ODEM (Ostim danmanlk ve eitim merkezi) unvanl ayr bir birim
oluturmak sureti ile gereken eitim ve danmanlk
hizmetleri vermekteyiz.
Yine; bölgemizde ve hatta tüm dünyada çevre ve
hijyen artlar ile güvenlik unsurunun en üst düzeyde
olmas ve korunmasnn son derece önemli olduunun bilinci ile; Yllar önce “Çevre ve Güvenlik”
müdürlüümüzü oluturmu bulunmaktayz.
Bir baka faaliyetimiz ise; Gerek çalanlarmzn
sal ve güvenlii ve gerekse iverenlerimizin
“Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ve bal
kurulularda” i ve ilemlerinin rahat takibi ve zaman
tasarrufu için; 2005 ylnda “Tek Çat” unvan ile
bölgemizde “Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl”
ile protokol yaplarak gerekli yer tashihini ve dier
mütemilat konusunda tüm ilemleri yapm
bulunmaktayz.
Ayrca; Çalanlarmzn sal ve güvenlii ile mal
ve cann korunmasna yönelik ODEM (Ostim danmanlk ve eitim merkezi) aracl ile “i sal ve
güvenlii” konusunda danmanlk ve hizmet alm
yaplarak bölgemizdeki iverenlerimizin hizmetine
ücreti mukabili sunmu bulunmaktayz.
Bir bakas ve önemlisi ise; Ostim OSB idaresi
olarak; mevcut yasa ve yönetmeliklere göre zorunlu
olmadmz halde insana verdiimiz deer nedeni
ile; bünyemizde bir “i sal ve güvenlii” uzmanl
ve koordinatörlüü oluturarak; konusunda uzman
emekli teknik bir ba i müfettii ve (A) snf belgeli i
sal ve güvenlii uzman ile hizmet alm sözlemesi yapm bulunmaktayz.
Ostim OSB idaresi olarak; Belgeli bir iyeri hekimi
ile anlama yaplmak sureti ile gerekli çalmalara
balam bulunmaktayz.
Ostim OSB idaresi olarak; mevcut yasa ve yönetmeliklere göre zorunlu olmadmz halde; “i sal
ve güvenlii” kurulu oluturmak sureti ile çalmalara
balanlmtr.
Yangn ve acil durumlarla ilgili; mevzuatn
tamamlanmas ve olmas muhtemel acil durumlarn
bertaraf için; çalanlarmzn eitimleri ile ekiplerin
oluturulmas salanm ve gerekli alarm ve tahliye
denemelerinin yaplmas için; konusunda uzman
kurulularla anlama yapm bulunmaktayz.
Ayrca; Bölgemizden bulunan iyerlerimizin
ruhsatlandrma ilemleri 4562 sayl yasa gereince
idaremizce yaplmas nedeni ile; ruhsatlandrma aamasnda; belirtilen yasann ilgili maddeleri gereince;
iyerlerimizin ”i sal ve güvenlii” yönünden
uygunluu yada uygunsuzluu tespit edilerek uygun
olmayanlarn uygun hale getirilmesine müteakip

kullanlmak üzere deiik alt kompenentleri deiik kaynaklardan tedarik etmekte
olan rmann, Türkiye’de hangi alanda
üretim yaptrabilecei konusunda bir ön
aratrma yapmak üzere OSSA rmalar
ile tanmak istediklerini belirtti.
OSSA’nn dier konuklar ise
Fransa’dand. Toplantya Diamoutils
Genel Müdürü Jean-François Bucourt,
Desgranges hracat ve Sat Müdürü JeanFrançois Bain, Aircostcontrols  Gelitirme Müdürü Dominik Fenkl, Corima
Genel Müdürü Vincent Belorgeot, Spect-

racom Avrupa Sat Müdürü David Silva
ve Turbomeca Müteri likileri Müdürü
Manuel Sorozabal katld. Ostim dare
Binas Toplant Salonu’nda gerçekletirilen görümede konuklara Ostim ve OSSA
hakknda tantm yapldktan sonra, kendi

Ostim’de i sal ve güvenlii

alanlarna uygun rmalardan bazlarna ziyaretler gerçekletirildi. Firmalarn üretim
konular hakknda bilgi edinen ziyaretçi
rma yetkilileri, ziyaretler sonucunda hangi alanlarda ibirlii yaplabilecei konusunda kir sahibi oldular.
10-Sözde iverenin lehine gibi gözüken ve fakat
neticede i kazasn ve meslek hastaln önleyecek
baz yasal mevzuatlarn deitirilmemesi ya da
uygulamadan kaldrlmamas,
O halde ne yaplmaldr?

Mehmet GEVHER
Kimya Mühendisi - A Snf  Güvenlii Uzman
Ostim OSB  Sal ve Güvenlii Koordinatörü
(mehmet.gevher@ostim.com.tr)
ruhsat verilmektedir.
Ostim OSB idaresi olarak; ksaca bahsettiimiz
bu faaliyetlerin yaplmasna ramen birçok yerde
olduu gibi maalesef bölgemizde de müessif i
kazalar olmaktadr.
Bu kazalarn skl, mal ve can kaybna sebep
olmalar ise; kanaatimizce;
a-veren boyutunda;
1-“ sal ve güvenlii” yönünden birçok
iverenimizin ve çalanlarnn halen yeterli düzeyde
eitimsiz olmas ve bu nedenle; kaytsz kalmas,
2-Bu konuda; yapaca küçük maliyetli tedbirleri
almayarak; i kazas sonrasnda daha çok boyutlu
maddi ve manevi maliyetlere urayacann halen
farknda olmamas ve tabiri caiz ise; maalesef
vurdumduymaz olmas,
3-Çok küçük tedbirlerle çok büyük kazalar önleyecei bilincinde olmamas,
4-lgi gösterenlerin ise; “ sal ve güvenlii”
tedbirlerine uyulup uyulmadnn takibinin yapmamas/yaptrmamas,
5-imdiye kadar bir kaza olmad “bundan sonra
m olacak” zihniyetinde olmas,
6-Makine ve aksamlarn peryodik bakm ve
kontrollerinin (basnçl kaplar, kaldrma araçlar
havalandrma sistemleri, topraklama kontrolleri v.b)
yapmamas/yaptrlmamas,
7-Elektrikle ilgili gerekli ve tüm tedbirleri almamas/
aldrmamas,
8-Yüksekte çalmalarda uygun ve yeterli tedbirleri
almamas/aldrmamas,
9-Dar ve kifayetsiz yerde çalma yaplmas,
10-Tertip, düzen ve termal konfor (aydnlatma,
havalandrma, s, nem v.b) artlarnn uygun hale
getirilmemeleri
11-Parlayc, patlayc ve tehlikeli kimyasallar
hakknda gerekli bilgilere sahip olunmamas,
12-Yaptklar ilerle ilgili; ciddi risk deerlendirmesi
yapmamalar/yaptrmamalar,
13-Kullanlan makine ekipman ve kimyasallarla
ilgili talimatlarn hazrlanmamas,
14-Yasalarla belirlenen mesai saatlerine uyulmayarak çalanlarn motivasyonun bozulmas,
15-Kiisel koruyucularn verilmemesi ya da verilse
dahi; kullanlp kullanlmadnn takip edilmemesi,
b-çiler (çalanlar) boyutunda;
1-Çalanlarn; halen yeterli düzeyde mesleki ve
teknik eitimli olmamas,
2-Çalanlarn; halen yeterli düzeyde “i sal ve
güvenlii” konusunda eitimli olmamas,
3-Çalanlarn; halen yeterli düzeyde “kiisel koruyucu donanmlar” kullanma alkanlklarnn
olmamas,
4-Çalanlarn; Parlayc, patlayc ve tehlikeli
kimyasallar hakknda gerekli bilgilere sahip

olmamas,
5-yerinde; vurdumduymaz, lakayt, nemelazmc,
ilgisi olmayan ie karmalar, ben bu ii
biliyorum gibi yanl tavr, düünce ve uygulama
yapmalar,
c-Devlet boyutunda;
1-Her ne kadar 4857 sayl i kanunu ve bu
kanunla deiik 5763 sayl kanunun ilgili maddelerinde i kazalarnn önlenmesine yönelik maddeler
bulunmas ve her konuda çeitli yönetmelikler
çkartlmasna ramen; uygulamadaki eksikliklerin
olmas, öyle ki;
a-lk defa kurulmakta olan i yerinin “i sal ve
güvenlii” kurallarna uygun olup olmadnn tespit
edilmemesi (kurma izninin kaldrlmas)
b-17/12/2004/25673 tarih ve sayl Resmî
Gazete’de yaymlanan “yeri Kurma zni ve
letme Belgesi Alnmas Hakknda Yönetmelik”
in. 04.12.2009/27422 tarih ve sayl resmi gazete
yaynlanan “letme Belgesi Yönetmelii” nin 9/1
maddesi gereince yürürlükten kaldrlarak 50 ve
daha yukarsnda içi çaltrlan iyerlerine yönelik
hale getirilmesi,
c-50 den az içi çaltran iverenler açsndan;
iletme belgesi alma zorunluluunun kaldrlmas
iverenler açsndan balangçta lehlerine gözüküyorsa da, denetim görmemesi yönüyle de muhtemel
olacak kazalarda maddi ve manevi yönden çok
daha aleyhine olaca göz ard edilmemelidir. Ayn
unsur yeni açlacak iyerleri için “kurma izni” içinde
geçerlidir.
d-Baz yaptrmlarn 50’den az içi çaltran iyerlerine uygulanmamas, (SG uzman, yeri hekimi,
SG kurullar olumas gibi)
2-Etkin, youn ve eitim amaçl periyodik denetim
ve gözetim yaplmamas,
3-Denetimlerin; tahrik edici deil, tevik edici,
caydrc deil, ikna edici, ve eitici yaplmamas,
4-Yaplan bu denetimler sonucunda; yaptrmlar
yapmayanlar hakknda ciddi manada caydrcln
olmamas,
5-Yeterli, bilgili, mevzuata hakim, pratik bilgisi
olmayan ve donanml denetim elamanlarn bulundurulmamas,
6-Çeitli ve yeterli “i sal ve güvenlii” etkinliklerinin yaplmamas,
7-Çkartlan yönetmeliklerin; sanayideki uygulamalar da göz önüne alarak ve altyap oluturarak
çkartlmamas,
8-Gerek iverenlerin ve gerekse içilerin yeterli
eitimleri konusunda ciddi manada etkinler ve
çalmalarn yaplmamas ya da yetersiz kalmas,
9-Her defasnda ve kaza olduktan sonra hamasi
konumalarn yaplmas ve bilahare unutularak ciddi
ve uygulanabilirlii olabilecek tedbir ve teviklerin
alnmamas,

1-Öncelikle; bölgemizde; 2005 tarihinde “Tek
Çat” unvan ile “Çalma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl” ile yaplan protokolün 5/5 maddesi
gereince “i sal ve güvenlii” yönünden gerekli
ve yeterli danmanlk ve eitim hizmetlerinin etkin
bir ekilde bakanlkça yerine getirilmesi,
2-verenlerimizin “i sal ve güvenlii” yönünden yasal ve fiziki noksanlklarnn giderilmesine
yönelik yazl ve görsel basnda belirlenecek zaman
dilimlerinde bilgilendirilmesi ve bu yönüyle bölgemizin bakanlkça pilot bölge seçilmesi,
3-Çalanlarmzn (içilerimizin) “i sal ve
güvenlii” yönünden yasal ve fiziki noksanlklarnn
giderilmesi için; ciddi ve etkin olarak eitimlerinin yaplmasna yönelik bakanlkça programlar yaplmas
ve uygulanmas,
4-Bu konulardaki iverenlerimizin maliyetlerinin
devletin tüm birimlerince ciddi manada kabullenilerek gereken her türlü tevik edici maddi ve manevi
desteklerin yaplmas, bu manada; hibe ya da uzun
süreli ve faizsiz kredi salanmas,
5- sal ve güvenlii yönünden yetkili uzman
kurulularn masraflarnn Devletçe karlanarak iverenlerimizin danmanlk hizmetlerinin yaplmasna
sunulmas,
6-Bakanlkça sayca yeterli olmayan denetim
elamanlarna takviye olmas ve hatta geçi olmas
bakmndan  sal ve güvenlii yönünden yetkilendirilmi özel kurum ve kurulularn devlet adna
ve bir plan dâhilinde denetim yetkisinin verilmesi
(Örnek; Yeminli mali müavirlik hizmetleri)
7-Özellikle; 4857 sayl yasann 4. maddesinde
belirtilen istisnai iyerlerinin haricindeki tüm iyerlerinin de 50 saysna baklmakszn etkin, peryodik
ve eitim amaçl denetimlere tabi tutulmas ve
yaptrmlarn ciddi manada uygulanmas,
8-“ sal ve güvenlii” konusunda hassas olan
ve haliyle bir harcama yapan iverenlerin bu konuda
hassas olmayan iverenlere kar rekabet gücünü
artrc tedbirlerin alnmas
9-“yeri Kurma zni ve letme Belgesi Alnmas”
konusunun tekrar gözden geçirilerek; 50 saysna baklmakszn ve özellikle; Parlayc, patlayc ve tehlikeli
kimyasallar üreten, depolayan, kullanan iyerlerinin
zapturapt altna alnmas hususunda acilen gerekli
mevzuat deiikliklerinin gerçekletirilmesi,
10-letme belgesi alma müracaatlarnda iverenlerimizin maduriyetlerinin önlenmesi bakmndan;
bakanlkça bu konudaki denetimlerin ivedi bir
ekilde yaplmas,
11- sal ve güvenlii yönünden yaplan denetimlerin; aceleci olmayacak ekilde, peryödik, etkin,
youn ve eitim amaçl yaplmas.
..
Yukarda ksaca ve özlü bir ekilde tespit ve tavsiyelerimizle ilgili; Ostim OSB yönetimi olarak
üzerimize düen her türlü katky yapacamzn
bilinmesini tüm kamuoyu ve ilgili ve yetkili
birimlere iletmeyi kutsal bir vazife bildiimizi özellikle belirtmek istiyoruz. Kazasz çalmalar
dileiyle.

