Ev Danasından Öküz olmaz!
Çok özlü bir Denizli sözü, en azından ben öyle biliyorum..Yanlışım varsa düzeltirsiniz lütfen. Bu
sözün söylenme sebebi bana göre “en yakınımızda varolan kişilerden, sorunlarımızı çözecek
ölçüde yararlanamayız”, ya da “yakınımızda olan insanların değerini bilmekte ve onları
kabullenmekte zorlanırız”. Çok anlamlı ve iddialı bir söz farkındaysanız. Bu söz, Denizlide iş
dünyası ile iş dünyasına destek sağlayan uzmanlık sahalarıyla ilgili pozitif bağlantının
kurulamamasını çok iyi açıklıyor. Hatta üniversite hocası olmam itibariyle daha somut ifade edecek
olursam, Üniversite-Sanayi işbirliğinin tam manasıyla kurulamamasını açıklayan çok güzel bir
sözdür kanaatindeyim. Neden böyle söylediğimiz biraz sonra anlaşılacak. Aslında Denizli’de tüm
kurum ve sektörler birbirinin farkında. Kurumların ve sektörlerin birbirlerine yaklaşımı muhteşem bir
nezaket çizgisinde işliyor. İletişimde saygı ve zerafet problemi yok.
Fakat böylesine güzel bir işleyiş özellikle iş dünyası ile iş dünyasına destek sağlayan unsurların
pratik paslaşmasına bir türlü yansıtılamıyor. Her iki tarafta paslaşmak istiyor ama her iki taraf da ilk
pası karşı taraftan beklediği için oyun kurulamıyor. Bazen kurulsa da süper ligdeki gibi değil de
üçüncü ligdeki gibi olabiliyor. Sebebine gelince..Önce Yeminli Mali Müşavirlerden (YMM) örnek
vereyim. Denizli’de 12-13 civarı YMM var. Yine Denizlide ihracat yapan 700 civarında firma var.
İhracat denilince hemen akla ihracatta nakden KDV iadesi uygulaması gelir. Çünkü ihracatta KDV
tam istisnadır. İhracatçılar satışta KDV tahsil etmezler. Fakat alışta KDV öderler. İhraç ettikleri
ürünlerle ilgili KDV’lerin üzerlerinde yük olarak kalmaması için, ihracat yaptıklarını vergi dairelerine
belgelendirerek ispat etmeleri koşuluyla alışta ödedikleri KDV kendilerine nakden iade edilir. İşte
bu tür işlemler için YMM’lerin yardımı gerekir. Fakat ne hikmetse ihracat yapan firmalarımızın çoğu
bu tür mali işlerle ilgili yardım almak üzere İstanbul-Ankara-İzmir’den YMM’lerle çalışırlar. Bu durum
Denizli’deki YMM’lerin bilgi ve beceri eksikliğinden mi kaynaklanmaktadır? Kocaman bir
HAYIRR..Peki neden? Lütfen yazının başlığını okuyunuz..
Aynı meyanda örnekleri çoğaltabiliriz. İdari ve adli hukuki uyuşmazlıkların çözümü için Denizlimize
dışarıdan birçok avukatın geldiğini, çok güzel inşaat projelerinde görev verilen mimarların
birçoğunun Denizli dışından davet edildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu durum Denizlideki avukat
ve mimarların ilgisizliğinden-bilgisizliğinden mi kaynaklanmaktadır? HAYIRR. Peki neden? Lütfen

yazının başlığını okuyunuz. Başka bir somut örneği de kendimizden yani üniversite hocalarıyla
Denizli iş dünyası arasındaki bağlantıdan vereyim. Yani Üniversite-Sanayi işbirliğinden. Aslında
burada vereceğim örnek, bakış, yaklaşım, sorun yani adına ne derseniz deyin aşağı yukarı
üniversite olan tüm illerimizde geçerli bir sorun (İstanbul-Ankara-İzmir-Bursa-Adana hariç). Birçok
ilde üniversite-sanayi işbirliği adına çeşitli bilimsel, siyasal, kültürel, sosyal etkinlikler yapılır. İşin
ehemmiyetinden, sık sık bir araya gelinmesi gerektiğinden bahsedilir.
Sanayiciler, işadamları, ticaret erbabları üniversitedeki hocaların yaptığı işin öneminden övgüyle
bahsederler. Hocalar da, işadamlarının ekonomiye katkısını anlata anlata bitiremezler. Fakat iş
somut bağlantıya gelince bir anda konuşulanlar unutulur. X fabrikası’nın mali işlerine, tekstil işlerine
veya diğer teknolojik işlerine dair bir problemi olduğunda veya çalışma alanlarıyla ilgili sivil toplum
kuruluşlarının bir bilimsel-pratik etkinlik düzenlemeleri sözkonusu olduğunda ilk akla gelen isimler
Pamukkale Üniversitesinin hocaları değildir. Önce probleme konu veya etkinliğe konu alanla ilgili
en ünlü isimlerle irtibata geçilmeye çalışılıyor ki bunu yadırgamıyorum. Fayda elde edilecekse
alanın en iyileri mutlaka davet edilebilir. Yadırgadığım husus, aynı veya benzer problemi rahatlıkla
çözebilecek hemen yanıbaşımızdaki Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinden destek alınabilir
olduğunun ya hiç düşünülmemesi ya da zaman zaman düşünülmesi. Halbuki profesyonel çalışma
ilişkisi itibariyle konuyu masaya yatırdığımızda, problemlerin en yakındaki uzmanlarla çözülmesi en
optimalidir. Bu çözüm tarzı hem daha az maliyetli olur, hem de başka bir sorun çıktığında müdahale
edilebilirliği daha avantajlıdır. Peki neden böyle yapılmıyor? Cevabı yazının başlığında.. Halbuki
diğer taraftan değerlendirildiğinde tüm sektörlerle samimi ve nezaketli kurumsal ilişki halinde olan
başta sayın rektörümüz olmak üzere tüm üniversite birimleri Denizli’nin yanında.. Pamukkale
Üniversitesi, her türlü projede sanayiyle çalışmaya hazır. Enteresandır ki, diğer illerin iş dünyasının
da bizim üniversitemizin hocalarından sıklıkla destek aldığını görüyoruz. Danışmanlık faaliyetleri,
seminerler, paneller, koordinatörlükler..Hocalarımızın maşallahı var.
Yani demekki yazımızın başlığında kullandığımız söz memleketimizin diğer köşelerinde de geçerli..
Önerimiz nedir? Denizlili olmayan fakat Denizliyi kendi memleketi kadar seven bir akademisyen
olarak diyorum ki: böylesine potansiyel bir şehir tüm sektörleri itibariyle üniversiteyle iç içe olmalıdır.
Üniversite iş dünyasına doğru sık ve pratik adımlar atmalı, iş dünyası da üniversiteye doğru sık ve
pratik adımlar atmalıdır. Her sektör kendi alanlarına uyumlu çalışan üniversite hocalarıyla bir araya
gelerek zaman zaman çalıştaylar yapmalı, yemekler yemeli çaylar içmelidir. Her üniversite hocası
da, bu şehir de hangi sektörler faalse, kendi çalışma alanı da hangi sektörle uyumlu ise, bu
sektörlere dolayısıyla bu büyükşehire ben ne tür çözümler üretebilir nasıl katkı sağlayabilirim
idealini taşımalıdır.

