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Batman’daki temaslar  kapsam nda 
Organize Sanayi Bölgesini ziyaret 
eden Y lmaz, i çilerin ramazan n  

kutlad . Y lmaz, burada yapt  aç klama-

da, OSB’de kurulan tesislerin, bölgede özel 

sektörün i letmeler kurarak istihdam ya-

ratmas n n ve ihracat yapmas n n mümkün 

oldu unu gösterdi ini söyledi. Yeni te vik 

sistemi ile kentte çok daha güzel tesisler 

kurulaca na inand n  ifade eden Y lmaz, 

“Burada arkada lar m z temelleri atm lar. 

Bu te vik sistemiyle sadece yeni yat r m ya-

p lmas  de il, mevcutlar n da geni letilmesi 

önemli. Yeni te vikimiz tesis büyütme aç -

s ndan da geçerli” dedi.

Y lmaz, te vikin bölge insana daha çok 

i  ve a  imkan  sa layaca n  ifade ederek, 

bölgenin tüm illerinde te vik paketine bü-

yük ilgi ve alaka oldu unu belirtti.

“Bu iki y l  iyi 
de erlendirmek laz m”

Y lmaz, yat r mc lar n yer konusundaki 

taleplerini kendilerine iletti ini, bu konuda 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl ’n n 

çal t n  söyledi. Büyük ilgi çeken te vik 

sistemini yerel düzeyde herkesin sahiplen-

mesi gerekti ini, çünkü yeni te vik pake-

tinin bir kampanya gibi oldu una dikkati 

çeken Y lmaz, unlar  söyledi: “Bu y l ve 

gelecek y l için en yüksek dozajda te vik 

veriyoruz. Bundan sonraki y llarda bu do-

zaj giderek dü ecek. 2012-2013 te vikler 

aç s ndan adeta bir kampanya. Bana göre 

i  adamlar n n yat r m konusunda bahanesi 

kalmad . Do u ve Güneydo u’da bu te vik-

ten sonra yat r m yapmamak için bir sebep 

yok. Tek s k nt m z maalesef terör hadise-

leri oluyor. Bu hadiseler ister istemez özel 

sektörü etkiliyor. Çünkü sermaye, kabul 

edelim, ürkektir. n allah terör olaylar n n 

azalmas yla ve huzur ortam n n peki mesiy-

le özel sektör yat r mlar nda çok daha bü-

yük canl l k görece iz. Biz teröre ve iddete 

bakmadan devlet yat r mlar n  yap yoruz. 

Özel sektör yat r mlar n  da te vik ediyoruz. 

Te vik etmeye de devam edece iz. 

Bat ’dan gelip Do u’ya yat r m 
yapan irketler vergiden dü ebiliyor

Bakan Y lmaz, Bat  bölgelerde kurulu 

irketlerin Do u’ya gelerek yat r m yapma-

lar  halinde önemli ölçüde vergi avantaj na 

sahip olacaklar n  söyledi. Y lmaz öyle 

konu tu: “Bunu ilk kez yapt k. Bunun için 

kentin f rsatlar n , hangi yat r m alanlar n n 

cazip oldu unu tespit edip anlatmak laz m. 

Bu konuda Kalk nma Ajans m z ile Ticaret 

ve Sanayi Odas  yat r mc ya her türlü deste-

i vermeye haz r. Burada bir tan t m kam-

panyas  yapmak laz m. Gerekirse i  adamla-

r na gitmek, tan tmak ve davet etmek laz m. 

Bu iki y l  iyi de erlendirmek laz m.”

Y lmaz, Batman’da bir sanayi kültürünün 

olu tu unu, ancak henüz potansiyelin tam 

olarak harekete geçemedi ine dikkati çeke-

rek, olu an sanayi kültürünün beslenmesi ve 

büyütülmesi gerekti ini ifade etti. 
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Bat ’dan gelip do u’ya yat r m yapana te vik
 Kalk nma Bakan  Cevdet Y lmaz, “Bat ’dan gelip Do u’ya yat r m yapan irketler 

vergiden dü ebiliyor. Bunu ilk kez yapt k” dedi.
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Türkiye statistik Kurumu 
(TÜ K), Sanayi üretim en-
deksinin 2012 y l  Haziran 

ay nda, geçen y l n ayn  ay na göre 

yüzde 2,7 artt n  aç klad . Buna 

göre, Haziran ay nda bir önceki y -

l n ayn  ay na k yasla madencilik ve 

ta  ocakç l  sektörü endeksinde 

yüzde 4,6, imalat sanayi sektörü en-

deksinde yüzde 1,8 ve elektrik, gaz, 

buhar-iklimlendirme üretimi ve 

da t m  sektörü endeksinde yüzde 

9,2 art  kaydedildi. Takvim etkisin-

den ar nd r lm  endeks Haziranda 

2011’in ayn  ay na göre yüzde 2,7 

artarken, mevsim ve takvim etki-

lerinden ar nd r lm  sanayi üretim 

endeksi bir önceki aya göre yüzde 2 

azald . Ana Sanayi Gruplar  S n  a-

mas na göre, Haziran ay nda geçen 

y l n ayn  ay na göre en yüksek ar-

t  yüzde 6,3 ile ara mal  imalat nda 

görüldü. Bunu, yüzde 6,1 ile enerji 

izledi.

Sanayi üretim 
endeksi artt
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Ekonomi Bakan  Zafer Ça layan, 

Haziran ay nda cari aç n 4.2 

milyar dolar ile son 10 ay n en 

dü ük seviyesine geriledi ini belirterek, 

cari aç n y l n ilk 6 ay nda geçen y l n 

ayn  dönemine göre, yüzde 30 azalarak 

31.1 milyar dolar oldu unu vurgulad . 

Cari aç ktaki iyile menin ihracat art n-

dan kaynakland n  dile getiren Bakan 

Ça layan, “Bir taraftan ekonomimiz bü-

yüyor, di er taraftan cari aç m z dü ü-

yor, ezber bozuyoruz” dedi.

Bakan Ça layan, Ödemeler Dengesi 

istatistiklerine ili kin yapt  de erlen-

dirmede, Haziran ay nda 4.2 milyar 

dolar, y l n ilk yar s nda ise 31.1 milyar 

dolar olarak aç klanan cari aç n eko-

nomik durumdaki iyile menin bir gös-

tergesi oldu unu bildirdi.

Haziran ay ndaki 4.2 milyar dolarl k 

aç n ayl k bazda son 10 ay n en dü-

ük aç  oldu unu, y ll kland r lm  

63.5 milyar dolar aç n ise son 12 ay n 

en dü ük düzeyi oldu unu vurgulayan 

Ça layan “ u an itibar yla OVP hede   

olan 64.5 milyar dolar seviyesinin alt n-

day z” dedi.

“Cari aç ktaki iyile me ihracat 

art ndan kaynakland ”

Cari aç ktaki iyile menin ihracat art -

ndan kaynakland n  özellikle vurgu-

layan Ça layan unlar  kaydetti:

“ lk 6 ayda cari aç k 44.7 milyardan 

31.1 milyar dolara indi. Geçen y la göre 

13.6 milyar gerileme var. Bu gerileme-

nin yakla k 11 milyar dolar  mal ve hiz-
met ihracat art ndan geliyor. thalatta-
ki gerilemenin etkisi ise 2 milyar dolar 
civar nda. Bunu Avrupa ve Orta-Do u 
krizlerine ra men ihracat n  art rmay  
ba arm  sanayicimize, i adam m za 
borçluyuz.”

“6 ayl k hizmet ihracat  15.9 
milyar dolar ile rekor k rd ”

Ekonomi Bakan  Ça layan 6 ayl k 
hizmet ihracat n n 15.9 milyar dolar ile 

rekor k rd n , alt  ayl k mal ihracat -
n n 79 milyar dolar  a arak rekor k rd -

n n alt n  çizdi. Geçen y la göre mal 
ihracat nda art n yüzde 14.6 oldu unu 
vurgulayan Bakan Ça layan, “Bu uzun 
vadeli stratejimizin bir parças . Bakanl k 
olarak özellikle 2009’dan bu yana Pazar 
çe itlendirmeye çok önem veriyoruz. 
Yeni pazarlarda ticaret mü avirlikleri 
aç yoruz. STK’larla ortak çal yoruz. 
Bugünkü rakamlar bu çal malar n bir 
sonucu” dedi.

“Do rudan yabanc  yat r m 
giri lerinde de k p rdanma ba lad ”

 

Do rudan yabanc  yat r m giri lerin-
de de k p rdanman n ba lad na dikkat 
çeken Ça layan “Haziran ay  yabanc  
yat r m giri i 1.77 milyar dolar. 6 Ayl k 
giri  ise 8.2 milyar dolara ula t . Geçen 
y la göre art  yüzde 20 düzeyinde. Ya-
t r m te viklerimizin etkisini görmeye 
ba lad k. Ben bu y l 20 milyar dolara 
do ru gitti imizi görüyorum. Ama as l 
2013’ten çok umutluyuz. Te viklerin 
as l etkisi 2013’te görülecek” dedi.

 Ekonomi Bakan  Zafer Ça layan, Haziran ay nda cari aç n 4.2 milyar dolar ile son 10 ay n en dü ük seviyesine 
geriledi ini vurgulad . Cari aç n geçen y l n ilk 6 ay nda geçen y l n ayn  dönemine göre, yüzde 30 azalarak, 31.1 milyar 

dolar oldu una dikkat çeken Ça layan, cari aç ktaki iyile menin ihracat art ndan kaynakland n  dile getirdi.

Cari aç ktaki iyile me ihracat art ndan 

Ekonomi BakanEkonomi Bakan
Zafer ÇA LAYANZafer ÇA LAYAN

Olgular de i ince fikirlerimi 
de i tiririm. (Keynes)

Bilindi i gibi ABD, Avrupa, Ja-
ponya ve Çin’de ekonomik 
s k nt  artarak devam ediyor. 70 

trilyon dolarl k dünya GSY H’n n yak-
la k 50 trilyon dolar n  zaten bu ülke-
ler üretiyor. ABD’de istihdam artt ra-
mama, Avrupa’da borç, Japonya’da 
büyüyememe, Çin’de ise büyüme 
kayb  s k nt s  bulunmakta. Ortado-
u’daki ülkelerde ve bilhassa kom u-

lar m zda ise siyasi istikrars zl k had 
safhada. Dünyada ekonomik ve siyasi 
atmosferinde stres hakim. Bu durum 
kar s nda ülkemiz ekonomi kurmay-
lar  ve bunlar  destekleyen merkez 
medya ekonomi yazarlar  ülkemiz 
ekonomisi için de karamsar bir hava 
olu turmaktalar. Yani dünya ekono-
misi ile ülkemiz ekonomisi aras nda 
simetrik bir bak  sergilemekteler. 

Ben bu bak  tarz n  hem do ru 
bulmuyorum hem de iyiniyetli kabul 
etmiyorum. yi niyetli de il, çünkü 
bu ekli ile ekonomi politikas ndaki 
yetersizlikler, beceriksizlikler ve kötü 
niyetin dünyadaki s k nt lar bahane 
edilerek üzeri kapat l yor. Garip gura-
ba ve KOB ’lerin faiz, enflasyon, cari 
aç k, rant ve kur ile fakirle tirilmele-
rinin üzeri örtülmektedir. sizlik ve 
istihdam dostu büyümedeki ba ar s z-
l k simetrik analizlerle gerekçelendiril-
mektedir.

Bu bak  tarz  do ru da de il. Çünkü 
ülkemiz ekonomik verileri ve gerek-
sinimleri dünya ekonomik krizi ile 
paralellik göstermemektedir. Hükü-
metin ekonomi kurmaylar , bu veri-

lere dikkat ederek dünya ekonomik 
krizine bak ta asimetrik bir yakla m 
sergilemeleri gerekirken tam tersini 
yapmaktalar. Kanaatimce bunun da 
gerekçesi, garip guraba (çal anlar) 
ve KOB ’lerden iç ve d  zenginlere 
kaynak aktarman n üzerini örtmek ve 
me rula t rmakt r.

Avrupa’daki krizi ülkemizi çok etki-
leyecekmi . Neden? Krizden dolay  
Avrupa’ya mal satamaz ve cari aç n 
finansman  için kaynak bulamazm -

z. Külliyen gerçek d  bir tespit. 
öyle ki, ayet ben Avrupa’ya mal 

satamaz isem Avrupa’dan da ithalat 
yapamam. Ba ta otomobil olmak 
üzere Avrupa’ya yüklüce satt m z 
mallar n içinde zaten katma de er çok 
dü ük. Di er taraftan ben Avrupa ile 
zaten cari aç k vermekteyim. Üstelik 
Avrupa’dan gümrük vergisi de alam -
yorum. Avrupa’ya satt m mallarda 
nerdeyse % 80 ila 90’a varan oranda 
kar l kl  ba ml l k var. Onlara araba 
sat yorum ama motoru onlardan ithal 
ediyorum. Yani Avrupa ile ticarette 
katma de er olarak ülkemize kedi 
pay  bile kalm yor. Avrupa’ya en bü-
yük ihraç kalemimiz olan otomobilde 
böyle. Haz r giyim nas l? Orada da 

zaten tüm makinalar  Avrupa’dan al -
yorum mal satmazsam ayet makine 
yenileyemem. Yani ithalat yapamam. 
K sacas  Avrupa ile aram zda bir den-
ge var. Bu denge Avrupa’da i ler iyi 
giderse ülkemizin daha aleyhine kötü 
giderse lehine. Hiç olmaz ise katma 
de er yüksek olan makine g da, teks-
til, turizm gibi ürünlerde öne geçerim. 
Üstelik bu s k nt  ülkemizin en büyük 
ithalat kalemi olan petrol ve di er 
maddelerde de maliyetlerin dü mesi-
ne ve cari aç n kapanmas na neden 
olacak. Di er taraftan 18 trilyon dola-
ra yakla an Avrupa GSY H hacminde 
ülkemizin ihracat rakam  % 0,5 bile 
de il. Avrupa’n n s k nt s  ülkemizin 
de il, dünya ihracat ampiyonu Çin, 
Japonya Kore ve petrol ülkelerinin 
karn n  a r ts n, bizim de il. 

Cari aç  finanse etmek için para 
bulamazm z. Sanki cari aç  ihracat 
ile finans ediyormu uz gibi. Avrupa 
borç krizini yönetmek için para bas-
mak zorunda. Bas yor da. Hem de 
bas lan paralar trilyonlarca Avro. Ül-
kemizin toplam cari aç  ise 50 milyar 
avro civar nda. ABD’nin AB’nin para 
bast , Çin, Japonya, Almanya, Kore 
ve petrol ülkelerin cari fazla patlamas  

yapt  bir ortamda cari aç k için pa-
ran n bulunamayaca n  iddia etmek, 
abesle i tigaldir. Arkas nda cehalet 
de il, kötü niyet yatmaktad r.

Kom ular m zda ve Ortado u’da 
siyasi istikras zl k var. Bu ülkemize 
çok mümbit bir ticaret ortam  sunmak-
tad r. Katma de eri son derece yüksek 
ürünlerimizi bu ülkelere satabiliriz ve 
satmaktay z da.

Ekonomiden sorumlu ba bakan yar-
d mc s n n dünya krizi hakk nda ABD, 
Avrupa ile simetrik tav r almas n n 
hiçbir hakl  gerekçesi yoktur. Bizim 
yapmam z gereken, konuya asimetrik 
yakla mak ve dünyan n içinde bulun-
du u ve tarihin çok nadir önümüze 
sundu u bu imkândan yararlanmakt r. 
Üreticimizin TL maliyetlerini dü ür-
meliyiz. Verimlili ini artt r c  maliye 
politikalar  izlemeliyiz. hracatç m z n 
maliyetlerini dü ürmeli ve risklerini 
üslenmeliyiz. Asl  astar  olmayan 
kayg larla özelle tirmenin önünü 
t kamamal y z. Elektrik da t m iha-
lelerinin elde kalmas n n nedeni Seul 
toplant s ndan sonra asl  astar  olma-
yan kayg larla al nan makroekonomi 
tedbirleridir. Kendi politik hatalar m z  
dünya ekonomisini bahane ederek 
örtmemeliyiz. Kolay olan  de il, ül-
kemiz gerçeklerine uygun politikalar  
tercih etmeliyiz.

Dünya ekonomik krizine simetrik 
yakla m devam ederse, dü mek için 
kendi kendimize kuyu kazm  olaca-

z.

e  k ÇALI KAN

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

Dünya ekonomisindeki krize 
asimetrik yakla mal y z
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hracatç   rmalar n üretim, istihdama, 
döviz kurlar  ve yeni pazarlar  içeren 
Nisan-Haziran ay  gerçekle meleri 

ve Temmuz - Eylül beklentilerini içe-
ren “T M hracatç  E ilim Anketi 2012 
kinci Çeyrek” sonuçlar , T M Yönetim 

Kurulu Ba kan Mehmet Büyükek i tara-
f ndan düzenlenen bas n toplant s yla ka-
muoyuna aç kland . Büyükek i’nin aç k-
lad  anket sonuçlar na göre, T M’in 
anketine toplam 508 ihracatç   rma ka-
t ld . Firmalar, Nisan-Haziran döneminde 
üretimlerinin yüzde 42.2, ihracatlar n n 
yüzde 44.9 ve kapasite kullan mlar n n 
ise yüzde 34.1 artt n  söylerken, an lan 
dönemde en fazla art , yüzde 64.5 ile 
girdi maliyetleri oldu.

hracatç lar, üretimde yüzde 35.5, 

ihracatta yüzde 37.6 art  bekliyor

Ankete göre, y l n üçüncü çeyre inde 
 rmalar, üretimlerinin yüzde 35.3, ihra-

catlar n n ise yüzde 37.6 artaca n  öngö-
rüyor. En çok art  beklenen alan ise yine 
yüzde 42.6 ile girdi maliyetleri. hracat-
ç lar, y l n ikinci çeyre inde hammadde 
ihtiyaçlar n n yüzde 67.1’ini yurtiçinden 
kar lad . Y l n ikinci çeyre inde  rmala-
r n yüzde 34.1’i yeni pazarlara girerken, 
bu y l n üçüncü çeyre inde  rmalar n 
yüzde 40.9’u d   nansman talebinde bu-
lunaca n  belirtti.

Te vik kapsam nda 508  rman n 

yüzde 20.7’si yat r m planl yor

T M anketinde ihracatç   rmalara ilk 

kez yeni te vik paketi ve yat r m planla-

r yla ilgili sorular da soruldu. Buna göre, 

ankete kat lan 508  rman n yüzde 20,7’si 

yat r m planlad n  belirtti. Planlanan 

ortalama yat r m tutar  ise  rma ba na 

5 milyon TL olarak hesapland . Yat r m 

planlanan bölgelerin ba nda yüzde 25.6 

ile Birinci Bölge geldi. kinci ve Üçüncü 

bölgede yat r m planlayan  rmalar n ora-

n  ise yüzde 35 olarak kald .

hracatç lar istihdam hede  ni a yor
 Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) Yönetim Kurulu Ba kan  Mehmet Büyükek i, 

2012 y lsonu için belirlenen 180 bin yeni istihdam hedefinin rahatl kla a laca n  
belirterek, “Y lsonunda ihracatç  firmalar n yakla k 200 bin yeni istihdam 

gerçekle tirece ini rahatl kla söyleyebiliriz” dedi.

stanbul Sanayi Odas  ( SO) 
Yönetim Kurulu Ba kan  Tan l 
Küçük, Haziran’da sanayi üreti-

minde yüzde 2.7’lik art n, ekono-

mide yumu ak ini  e iliminin yatay 

devam etti ini, iç talepte beklenen 

canlanman n henüz ba lamad n  

gösterdi ini söyledi. 2012 y l  Hazi-

ran ay  sanayi üretim rakamlar n  de-

erlendiren Küçük, unlar  söyledi: 

“Haziran ay  sanayi üretiminde yüz-

de 2.7’lik art , ekonomide yumu ak 

ini  e iliminin yatay olarak devam 

etti ini ve iç talepte henüz bekle-

di imiz canlanman n ba lamad -

n  göstermektedir. Di er taraftan, 

sanayi üretiminin birinci çeyrekte 

yüzde 2.8, ikinci çeyrekte yüzde 3.4 

büyümesi, gayrisa   yurtiçi has la-

n n (GSY H) ikinci çeyrekte, birinci 

çeyre e göre biraz daha iyi olaca -

na i aret etmektedir.”

ç talepte
canlanma
ba lamad

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl  ile 
TÜB TAK aras nda i birli i protokolü 
imzaland . Toplant da konu an Ener-

ji ve Tabii Kaynaklar Bakan  Taner Y ld z, 
geçti imiz y l gerçekle tirilen 54 milyar do-
lar civar nda enerji ithalat n n yüzde 65’inin 
ula m sektöründe kullan ld na dikkat çe-
kerek bugün 16 milyon civar na gelen ula m 
araçlar n n petrol ve ürünleri alan nda enerji 
sektöründe daha fazla tüketim sa lad n  bil-
dirdi. Teknolojik yap lar n kurulmas n n ve 
Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesinin enerji 
sektörünü oldukça fazla ilgilendirdi ini ifade 
eden Y ld z, rüzgar santralini örnek vererek 
“Rüzgar santralinde türbin ve jeneratörünü 
yapam yor iseniz yat r mlar n z  ithal kay-
naklardan yapmak durumunda kal yorsunuz. 
Bunu a mak durumunday z. Bu protokoller 
ve çerçevesinde yap lacak yat r mlar ile yal-
n zca rüzgârla alakal  karar verilmi  ve lisan-
sa ba lanm  minimum 15 milyar dolarl k 
ithalat n önünü kesmi  olaca z” dedi. 

Protokolle çok önemli bir ad m at ld n  
ifade eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan  
Nihat Ergün, ihtiyaçlar  kar larken bu ihti-
yaçlar n üretimi ve Ar-Ge’si konusunda ad m 
at lmad  sürece d a ba ml l n k r lama-
yaca n  dile getirerek “Türkiye uzun y llar 
bu hatalar  yapt . htiyaçlar n  tedarik etti. Te-
darik ederken i in üretimi ile ilgili daha h zla 
ad m atmal yd . Potansiyelini aç a ç karma 
konusunda geri kald ” dedi. 

Türkiye’nin 10 y l önce 230 milyar dolar-
l k üretim gücüne sahip oldu unu söyleyen 
Ergün, bugün ise 800 milyar dolarl k üretim 
gücüne sahip oldu unu kaydederek, bu iki 
üretim gücünde enerji ihtiyac n n ayn  olma-
d n  dile getirdi. Türkiye’nin fert ba na dü-
en milli gelir seviyesini 25 bin dolara ç kar-

may  hede  ediklerini bildiren Ergün, bunun 2 
trilyonluk üretim ve 500 milyar dolar ihracat 
ile gerçekle tirilebilece ini dile getirdi. Er-
gün, “Bu üretimi enerji olmadan gerçekle -
tiremezsiniz” diyerek, enerji ile alakal  hangi 

konu varsa hepsinin 

de erlendirilmesi ge-

rekti ini söyleyerek, 

Ar-Ge ve üretimin 

burada olmazsa olmaz 

oldu unu kaydetti. 

Türkiye’nin u anda 

65 milyar dolar n 

üzerinde enerji itha-

lat  oldu unu belirten 

TÜB TAK Ba kan  

Yücel Altunba ak ise 

ithalat n yüzde 25’in-

den fazlas n  enerjinin 

olu turdu unu kay-

detti. Bu aç dan imza-

lanan protokolün çok 

önemli oldu unu ifade 

eden Altunba ak, protokolün amac n n yurt-

d na ba ml l  azaltmak oldu unu dile 

getirdi. “10 senelik bir zamanda 10’a yak n 

projeden bahsediyoruz. Çok kapsaml  bir 

protokol. Enerjinin birçok alan n  kaps yor” 

diyen Altunba ak, stratejik i birli i protoko-

lü ile beraber en az yüzde 20 yerlilik art  

beklediklerinin alt n  çizdi. Altunba ak, stra-

tejik i birli i çerçevesinde teknoloji transferi 

yapmak istediklerini kaydederek “Türkiye’de 

yap lmayan eyleri yapmak istiyoruz” dedi. 

Altunba ak, “Türkiye’nin geldi i teknoloji 

seviyesi bunun için yeterli” diye konu tu. m-

zalanan protokol çerçevesinde TÜB TAK’ n; 

TE A , EÜA , TK , EPDK, YEGM, TEM-

SAN, MTA ve TAEK ile i birli i gerçekle -

tirece i bildirildi.

Enerjide yerlile me için dev protokol
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl  ile TÜB TAK aras nda, Türkiye’nin enerjide d a ba ml l n n azalt lmas na 

yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesine ili kin protokol imzaland . Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan  Taner Y ld z, 
“Bu protokoller ve çerçevesinde yap lacak yat r mlar ile yaln zca rüzgârla alakal  karar verilmi  ve lisansa ba lanm  

minimum 15 milyar dolarl k ithalat n önünü kesmi  olaca z” dedi. TÜB TAK Ba kan  Yücel Altunba ak ise, en az 
yüzde 20 yerlilik art  beklediklerini dile getirdi.
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Türkülere konu olmu  bir hikâye vard r ya 
“Bir yi it gurbete gitse, gör ba na neler 
gelir” diye. Ben de “Bir yi it sanayici 

olsa gör ba na neler gelir” konusunu kurgula-
y p i lemeye karar verdim.

OST M Organize Sanayi Bölgesi’nden bir 
sanayici arkada m beni arad  ve dedi ki; uzun 
zamand r ba mda bir a r  var, geçmek bilmi-
yor, çok rahats z m, tan d n iyi bir doktor var 
m ? Ben de var dedim, bulu tuk. Beraberce 
doktorumuzun muayenehanesine gittik.

Doktor bey, arkada ma; bu ba  a r s  sizde 
ne zaman ba lad  diye sorunca, arkada m da; 
sanayici olmaya karar verdi im andan itibaren 
ba lad  diye cevap verdi.

Sonra; doktor bey soruyor arkada m cevap-
l yor, sorular cevaplar derken birkaç dakikal k 
sessizlikten sonra doktor bey konu maya 
ba lad ;

“Say n sanayicim, sizin sürekli ba n z n a r -
mas na sebep olan bir de il birden çok neden 
var” dedi ve nedenleri s ralamaya ba lad :

1. letmenizi büyütme projeniz var.
2. Makina park n z  geni letme çaban z 

var.
3. Daha fazla personel çal t rma, istih-

dam do urma arzunuz var.
4. Daha fazla vergi verme iste iniz var.
5. Yüksek katma de erli, yüksek teknolo-

jik ürün üretme heyecan n z var.
6. A r sanayi kurulmas  projelerinde yer 

almak istiyorsunuz.
7. %100 yerli savunma sanayimizin olu -

mas  için kafa yoruyorsunuz.
8. Rayl  ula m sistemi için parça üretmek 

istiyorsunuz
9. Üretti iniz ürünlerin dünyadaki muadil 

ürünlerle rekabet edebilmesi için u ra-
yorsunuz.

10. Offset projelerde yer almak istiyorsu-
nuz.

11. De i en mü teri isteklerini kar lamak 
için efor sarf ediyorsunuz.

12. Sanayi ürünlerinde d a ba ml l ktan 
kurtulmak için çaba sarf ediyorsunuz.

13. Medikal ürünlerin tamam n n ülkemizde 
üretilmesi için çal malar yap yorsunuz.

14. %100 yerli otomobili hala nas l üretme-
di imizin ve pazar olu turamad m z n 
sebeplerini merak ediyorsunuz.

15. Kal pç l k sektöründe yüksek teknolojik 
seviyeye ç kmaya çal yorsunuz.

16.  ve n aat makineleri üretiminde ürün 
çe itlili ini artt rmak istiyorsunuz.

17. Türkî Cumhuriyetlerde Afrika’da ve 
Ortado u’da OST M Organize Sanayi 
Bölgesi gibi örnek OSB’ler kurulmas  
projelerinde yer almak istiyorsunuz.

18. Kümelenme faaliyetlerinde aktif rol 

al yorsunuz.
19. Okul - Sanayi i birliklerinde yer al yor-

sunuz.
20. Vergilerinizi ve SSK primlerinizi günün-

de ödüyorsunuz.
21. Yurtiçi ve yurt d  fuarlara kat l yor-

sunuz.
22. Daha fazla ihracat yapmak istiyorsunuz.
23. Sanayi konulu konferanslara, toplan-

t lara, panellere ve seminerlere kat l -
yorsunuz.

24. Üretimde kullan lan özel makinelerin, 
kesici tak mlar n  %100 yerli üretim 
olmas n  arzu ediyorsunuz.

25. Üretimde kullan lan özel hammaddele-
rin ülkemizde üretilmesini istiyorsunuz.

26. çi sa l  ve i  güvenli i tü-
zü üne uyumlu çal yorsunuz.                                                                                                                                  
   

27. Deneyimli, kalifiye eleman bulamama 
s k nt s  ya yorsunuz.

28. Çal anlar n e itimlerine büyük önem 
veriyorsunuz.

29. Borsada OST M’in hisselerini yak ndan 
takip ediyorsunuz.

30. Yeni Türk Ticaret Kanununda e lerin 
muvafakatnamesinin istenmesinin 
birçok sanayiciyi olumsuz yönde etkile-
yece ini dü ünüyor ve üzülüyorsunuz.

31. Kar l ks z çeklere uygulanan cezan n 
kald r lmas  ile ticari hayat n çok büyük 
zararlar gördü ünü üzülerek izliyorsu-
nuz.

32.  göremez ve mali s k nt  içindeki eli 
öpülesi ya l  sanayicilerimiz için bir 
huzurevi aç lmas n  istiyorsunuz.

33. Cari aç n mutlaka kapat lmas  gerekti-
inin s k nt s n  ya yorsunuz.

34. Çal anlar n alacaklar n  hiç aksatma-
dan ve eksiksiz ödüyorsunuz.

35. Alacakl lar n çeklerini, senetlerini ve 
nakit alacaklar n  günü gününe ödü-
yorsunuz.

36. Alacaklar n z n gününde tahsil edileme-
di inden kaynaklanan s k nt lar n z var.

37. Kulland n z kredilerin gününde geri 
ödemelerinin yap labilmesi için tedbir-

ler al yorsunuz.
38. Cumartesi - Pazar, tatil demeden gece 

gündüz i inizin ba ndas n z. le yat p 
i le kalk yorsunuz.

39. Tecrübelerinizi, deneyimlerinizi ve 
kazan mlar n z  devam ettirecek ikinci 
ku ak yak nlar n z n ilgisizli inden ve 
emeklerinizin bo a gidece i endi esinin 
vermi  oldu u rahats zl n z var.

Tüm bu gerçekle emeyen istekler, yüksek 
tempo, ko u turmalar, aksayan i ler, ya anan 
stresler, ilgililerin ilgisizli i ve dertler üst üste 
eklenince tabi ki ba  a r s na neden olur.

Bu kadar önemli sorunlara ve problemlere 
ancak mezardaki ölü bir insan n kafas  ta-
hammül edebilir. Yine de ansl s n z kafan z n 
çatlamad na ükredin ama hiç üzülmeyin 
size uygun bir reçete yazaca m dedi ve reçe-
teye u ilaçlar  yazd .

1- NSAN
2- MKAN
3-MEKAN 
Sonra bu üç ilac n tarifini yapmaya ba lad .
“1-Sizin, nitelikli, i  ahlak  tam, güvenilir, 
çal kan ve i inde uzman kaliteli insanlara 
ihtiyac n z var. Bu özelliklerdeki insanlar 
yeti tirmeli ve böyle insanlarla çal mal s n z.
2- letmenizin ihtiyaçlar n  kar layacak 
imkânlara sahip olmal s n z. Ya, yeterli öz 
kayna n z olmal  ya, projeler yap p des-
teklerden istifade etmelisiniz veya çok ucuz 
ve çok uzun vadeli krediler bulmal s n z. 
Döviz fatura kesmiyorsan z döviz borçlan-
mamal s n z. Malzeme ihtiyaçlar n z  finans 
kurumlar ndan kar lamal s n z. Kesinlikle 
pahal  ve k sa vadeli kredi kullanmamal s -
n z. Alacak borç dengesini çok iyi ayarlay p 
gereksiz borçlanmaya gitmemelisiniz. Küme-
lenmenin imkânlar ndan istifade etmelisiniz. 
Ortakl klar, imkânlar  birle tirmek demektir, 
yapt n z i e uyumlu irketlerle (i birli i- güç 
birli i) yapmal s n z.
3-Çal ma ortam n z yapt n z i in artlar n  
kar layan, en uygun yerde, en uygun bü-
yüklükte, alt yap  ve ula m sorunlar  olma-
yan, tüm ihtiyaçlar n za cevap verebilecek, 
p r l p r l bir mekan olmal .” 
Sonra ilave etti; “Önerdi im bu ilaçlar biraz 

pahal  ve temin edilmesi zor ilaçlard r, ayr ca 

bu üç ilaç bir arada olmazsa ba  a r n z de-
vam edebilir” dedi.

Ben de: “Say n hocam, arkada m bu ilaçlar  
temin etmekte güçlük çekerse ve bir sonuç 
alamazsa ba ka bir öneriniz olur mu?” diye 
sorunca;

“Olmaz olur mu hiç? Arkada n z  yan bi-
nam zdaki psikolojik destek bölümümüzde; 
depresyon, stres, öfke terapileri ile rahatlat-
maya çal r z, böyle imkânlar m z da vard r” 
deyince arkada m hemen aya a kalkt  ve 
unlar  söyledi: 
“De erli Hocam size çok te ekkür ederim. 

Çünkü önce beni sükûnetle dinlediniz, sonra 
biz sanayicilerin içinde bulundu umuz durumu 
en ince ayr nt lar na var ncaya kadar s rayla 
anlatt n z. Bu güne kadar sanayicinin bilinen 
bu problemleri etkili ve yetkili hiçbir kurum, 
kurulu  ve ki iler taraf ndan ciddi bir ekilde 
ele al nmad . Pansuman tedavilerle, zay f des-
teklerle ve özel bankalar n faiz sarmal nda ka-
derlerine terk edildiler. Bu yanl  uygulamalar 
ve ihmaller yüzünden KOB ’ler (küçük ve orta 
büyüklükteki i letmeler) hedeflenen büyümeyi 
gösteremediler. Çünkü KOB ’ler, genellikle 
özel banklardan k sa vadeli ve yüksek faizli 
krediler kullanmak mecburiyetinde kal yorlar 
ve bazen çok s k k anlarda ellerindeki uzun 
vadeli mü teri çeklerini factoring irketlerinde 
tahsile koyup daha yüksek faizli para kulla-
narak hem bekledikleri kâr’  yapam yorlar 
hem de büyüme geli me hayallerini ertelemek 
zorunda kal yorlar.  Tüm bu olumsuzluklar n 
do al sonucu olarak yaln z ben de il, tüm 
sanayicilerimiz ba  a r s  çekmektedir. Ayr ca, 
ba  a r m n geçmesi için son tavsiyeniz olan 
psikolojik destek önerinizden san r m u so-
nuca var yoruz, say n sanayicim; sizde biraz 
delilik emareleri görüyorum demek istiyorsu-
nuz. Evet hocam te hisiniz son derece isabetli 
ve do rudur, biz sanayiciler gerçekten biraz 
deliyiz.  delisiyiz, çal ma delisiyiz,  kalite 
delisiyiz, hammaddeyi mamule dönü türme 
delisiyiz ve bu güzel ülkemizin kalk nmas  için 
hem deliyiz hem de divaneyiz. Biz OST M’li 
sanayiciler olarak bu ülkeye seve seve hizmete 
devam edece iz. Vars n bizim ba m z a r s n, 
yeter ki, ülkemizin ba  a r mas n ve ba m z 
hep dik dursun.”

Vedala p doktorumuzun yan ndan ayr ld k-
tan sonra, ben de arkada ma unlar  söyle-
dim; “Esasen biz sanayiciler olarak ba m z a -
r m yorsa as l o zaman endi e etmeliyiz ve hiç 
zaman kaybetmeden hep beraber bir doktora 
gitmeliyiz ve doktorumuza öyle demeliyiz; 
Say n hocam, bugün hiç ba m z a r mad  çok 
merak ediyoruz, lütfen gizlemeyin, bize gerçe i 
söyleyin. Acaba, biz hasta m y z?”

“Bir yi it sanayici olsa gör ba na neler ge-
lir” Ne gelirse gelsin, “ Ho  gelir safa gelir” 

Ba  a r m z, ba  tac m zd r, her zaman ve 
her yerde hep bizimledir.    

Behzat ZEYDAN

info@
dizaynm

akina.com
.tr

Bir yi it sanayici olsa

Türkiye’nin ilk i  garantili teknik lisesini 
açan ASO, Özel Ankara Sanayi Oda-
s  Anadolu Teknik Lisesi için ö renci 

kay tlar n  almaya ba lad . ASO Ba kan  Nu-
rettin Özdebir, “Okulumuzdan mezun olacak 
ö rencilerimiz sadece Türkiye’de de il dün-
yan n her taraf nda i  sahibi olacak” dedi. 

“Yüzde 100 burs, yüzde 100” i  slogan yla 
yola ç kt klar n  söyleyen ASO Ba kan  Öz-
debir, “Globalle en dünyada sadece mallar n 
dola m ndan de il insanlar n da dola m n-
dan söz ediliyor. Art k dünyan n dört bir 
yan na bizden de gidip çal anlar olacak, bu 
nitelikte insanlar yeti tirmek üzere bir ad m 
att k” dedi. 

Yabanc  dil a rl kl  e itim olacak
 

Ö rencilerine iyi bir yabanc  dil e itimi 
vereceklerini ve Ankara’n n en iyi i letmele-
rinde staj imkân  sa layacaklar n  söyleyen 
Nurettin Özdebir, “Her ö rencimize istedi i 
bir proje konusunda çal ma imkân  verece-
iz. Mesleki e itimin teorik olarak yap lmas  

mümkün de il. Mesleki e itimde sanayi ve 
okulun iç içe olmas  gerek” diye konu tu. 

Okullar nda k z ö rencilerin de okuyabi-
lece i bilgisini veren Özdebir, “Bu alanlar n 
hepsinde k z ö renciler de çal abilir, çok 
da ba ar l  olabilir. Avrupa’da, ABD’de, 
Japonya’da bunu görüyoruz. K z ö rencileri-

mizin okulumuzda ö renim görmesini istiyo-
ruz” dedi.

Tüm bunlar n yan  s ra ö renci-
lere i  garantisi de sunacaklar n  
belirten Özdebir, “ e girmek 
için AB uyum prosedürleri ge-
re ince Mesleki Yeterlilik Ku-
rumu taraf ndan serti  kaland r-
ma yapaca z. Yeti tirdi imiz 
ö renciler bu yeterlilik düzeyinde 
olacak” dedi. 

Haz rl k s n f  olmayan 
okulda teknik dersler verilecek 

ÖZEL Ankara Sanayi Odas  Anadolu Tek-
nik Lisesi’nde, Endüstriyel Otomasyon Tek-
nolojileri Alan , Makine Teknolojisi Alan , 
Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan  olmak 
üzere 3 ana alanda e itim yap lacak. Haz rl k 
s n f  olmayan okulda e itim ö retim suresi 
toplam 4 y l. S n  ar 24 ki ilik, ancak toplam 
kontenjan 72 ki iyle s n rl . 

SBS’den 400 ve üzeri puan alan ö renciler 

okulu tercih edebilecek. Okul ö re-

nim ücreti almayacak, ö rencile-

rin tamam  burslu olacak. Okul-

da ö renim görenlere ASO 1. 

Organize Sanayi Bölgesi’nde 

METES arac l yla Uluslara-

ras  Mesleki Serti  ka Deste i 

(EUROPASS) sa lanacak. Mezun 

olanlar ba ta mühendislik fakülteleri 

olmak üzere üniversitelerin bütün bölümle-

rini tercih edebilecek. Okul tüm ö rencile-

re ücretsiz ö renci servisi hizmeti sunacak. 

n aat  devam eden okulun ilk ö rencileri 

Erkunt E itim Merkezi ve Türkiye E itim 

antiyesi’nde teorik e itimlerini alacak. Ö -

renciler bir y l sonra okul binas na ta nacak. 

Okulun ön kay tlar  30 A ustos’a kadar süre-

cek. Kesin kay tlar ise 3-7 Eylül tarihleri ara-

s nda yap lacak.

Türkiye’nin ilk i  garantili lisesi 
 ASO taraf ndan ac lan Özel Ankara Sanayi Odas  Anadolu Teknik Lisesi’ne bu y l 72 ö renci al nacak. ASO Ba kan  

Nurettin Özdebir, okulu bitiren ö rencilere yüzde yüz is garantisi verdi 

ASO Ba kanASO Ba kan
Nurettin ÖZDEB RNurettin ÖZDEB R
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanl ’n n ‘’Organize Sa-
nayi Bölgeleri Uygulama Yö-

netmeli inde De i iklik Yap lmas na 
Dair Yönetmelik’’i, Resmi Gazete’de 
yay mland . Yönetmeli e göre, yeni bir 
OSB yer seçimi talebinin de erlendir-
meye al nabilmesi için, il genelindeki 
ihtisas OSB’ler hariç, di er OSB’lerde 
bulunan toplam sanayi parsellerinin en 
az yüzde 75’inde üretim veya in aata 
ba lanm  olmas  gerekecek.

lave alan yer seçimi talebinin de er-
lendirmeye al nabilmesi için, ilave alan 
talebinde bulunan OSB’de toplam sa-
nayi parsellerinin en az yüzde 90’ nda 
üretim veya in aata ba lanm  olacak. 
Ancak o ilde ba ka bir OSB’nin bulun-
mamas  halinde 
bu oran yüzde 
75 olarak uygu-
lanacak.

Ayn  sektör gru-
bunu içeren ih-
tisas OSB’lerde 
söz konusu 
oranlar arana-
cak. Ancak, 
özel OSB’lerle 
Türkiye Yat r m 
Destek ve Ta-

n t m Ajans n n yat r mc  temin etti i 
projelerde söz konusu oranlar aran-
mayacak. Yer seçiminin sonuçland -
r lmas na kadar olan faaliyet, OSB ku-
rulu una kat lacak kurum ve kurulu lar 
taraf ndan Valilik kanal yla yürütüle-
cek.

Yat r m Program nda yer alan kalk n-
mada öncelikli yörelerde yap lacak 
OSB’ler ve ileri teknoloji kullanan 
ihtisas OSB’lere talepleri halinde, 
OSB’nin sevk ve idaresi için ihtiyaç 
duyulacak bölge müdürlü ü hizmet bi-
nas  in aatlar  da kredilendirilecek.

OSB’lerde kurulamayacak tesislere de 
aç kl k getirilen yönetmelik, bugünden 
itibaren yürürlü e girdi.

OSB Uygulama 
Yönetmeli i’nde de i iklik

 Yeni bir OSB yer seçimi talebinin de erlendirilmeye 
al nabilmesi için, il genelindeki ihtisas OSB’ler hariç, di er 
OSB’lerde bulunan toplam sanayi parsellerinin en az yüzde 
75’inde üretim veya in aata ba lanm  olmas  gerekecek.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kan  Nihat Ergün, bakanl kta 
düzenledi i bas n toplant s yla, 

Ba bakan Recep Tayyip Erdo an’ n 

ba kanl nda gerçekle tirilen Bilim ve 

Teknoloji Yüksek Kurulu kararlar n  
aç klad . 

Son iki BTYK toplant s nda çok 
önemli kararlar al nd n  ifade eden 
Ergün, al nan kararlar n özellikle e i-

tim sistemi üzerinde önemli etkileri 
olaca n  dile getirdi.

Bakan Ergün, bir önceki toplant da 
giri imcilik ve yenilikçilik endeksi-
ne göre üniversiteleri s ralama karar  
ald klar n  hat rlatarak, ‘’Bu s ralama 
a a  yukar  tamamland . n allah eylül 
ay  sonuna do ru Türkiye’deki bütün 
üniversiteleri, hangi üniversite daha ye-
nilikçi hangi üniversite daha giri imci 
diye s ralayaca z’’ dedi. 

Ergün, bilim merkezlerinin kurulu  
karar n  daha önceki toplant da ald k-
lar n  belirterek, toplant da bilim mer-
kezlerinin kurulmas  için TÜB TAK 
bünyesinde 1 milyar lira bütçe ayr lma 

karar  al nd n  bildirdi. 
‘’81 vilayette bilim merkezleri kur-

may  hede  iyoruz’’ diyen Ergün, u 
anda 6-7 büyük ehirde bu merkezlerin 
kurulmas na ili kin protokol imzalan-
d n  kaydetti. Ergün, 2013 sonuna 
kadar biri Konya’da di eri Kocaeli’de 
olmak üzere iki büyük bilim merkezi-
nin faaliyete ba layaca n  ifade etti. 

Bin ki iye dü en ara t rmac  say s n n 
ABD’de 5, Kore’de 5,4, Almanya’da 4 
oldu unu belirten Bakan Ergün, ‘’Biz-
de 0,9. 1 diyelim hadi. Ara t rmac  sa-
y s n  mutlaka art rmam z icap ediyor’’ 
diye konu tu.

 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) kararlar n  
aç klamak üzere bas n toplant s  düzenleyen Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakan  Nihat Ergün, bilim 
merkezlerinin kurulmas na 1 milyar lira bütçe 
ay rd klar n  belirterek, bu merkezleri 81 ilde kurmay  
planlad klar n  söyledi.

Bilim merkezlerine 1 milyar bütçe

Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan
Nihat ERGÜNNihat ERGÜN

ATO Ba kan  Salih Bezci, yapt  
yaz l  aç klamada, günün ihti-
yaçlar na cevap vermekten uzak 

olan eski kanunun yerine ç kart lan Borç-
lar Kanunu’nun genel olarak i  âlemini 
sevindirdi ini ancak uygulamada s k nt  
yaratacak baz  maddelerin düzeltilme-
ye muhtaç oldu unu kaydetti. Bezci, “1 
Temmuz’dan itibaren ticaret hayat m za 
yön vermeye ba layan Borçlar Kanunu 
birçok yönüyle olumlu düzenlemeleri 
içerse de baz  konular n tekrar gözden 
geçirilmesi isabetli bir karar olacakt r. 
Özellikle e lerin kefalet durumunda ya-
z l  r zalar n n al nmas na zorunluluk ge-
tiren kanun burada ticari hayat n ak n  
yava latt  gibi e ler aras nda da prob-
lemler ç kmas na neden olacakt r” dedi.

“Sosyal politikalara 
zarar verir”

Kanunun 584. Maddesinin, “E lerden 
biri mahkemece verilmi  bir ayr l k ka-
rar  olmad kça veya yasal olarak ayr  
ya ama hakk  do mad kça, ancak di e-
rinin yaz l  r zas yla ke  l olabilir” art  
içerdi ini hat rlatan Bezci, bu maddenin 
birçok ailenin huzurunu kaç raca n  be-
lirtti. Ke  llik sorunu yüzünden bo anma 
say s nda art a yol açabilece ine de dik-
kat çeken Beczi, “  adam m z örne in 
bir banka kredisine ke  l olaca  zaman, 
e inin yaz l  r zas n  almas  ticari hayat n 
ola an ak na uygun olmad  gibi, i i 

eve ta yarak aile içinde anla mazl klar n 
ya anmas na da yol açacakt r.  dünya-
s nda pek çok tacirin e i ticari hayattan 
uzaklar ve ticari re  eksleri de bilmedik-
leri gibi kefalete de r za göstermeyebilir-
ler. Bu durum, i  adamlar n n itibar na 
kadar uzanacak bir dizi sorunu berabe-

rinde getirir” ifadelerini kulland .

“Kanunlar hayat  
kolayla t rmal ”

Kanunlar n amac n n düzen sa layarak 

hayat  kolayla t rmak oldu unu da hat r-

latan Bezci, unlar  kaydetti: “Kanunlar 

ticaret hayat n  h zland rmaya yönelik 

olmal d r. E in r zas n  alarak i  yapmak 

ticaret h z n  da yava latacakt r. E ine 

ba l  bir i  temposu birçok i adam  için 

kâbus olabilir. Ba bakan Yard mc s  Ali 

Babacan ve Gümrük ve Ticaret Bakan  

Hayati Yaz c ’n n kanunun de i ece-

ine ili kin yapt  aç klamalar bizleri 

rahatlatm t r. Umuyorum ki Türk Ti-

caret Kanunu’nda oldu u gibi Borçlar 

Kanunu’nda da yanl tan dönülerek daha 

gerçekçi bir düzenleme yürürlü e konu-

lur.”

 Ankara Ticaret Odas  Ba kan  Salih Bezci, Borçlar 
Kanunu’nun baz  maddelerinin uzun vadede ekonomik ve 
sosyal krizlere yol açabilece ini belirterek, “Bu hatalar n 

ivedilikle giderilmesi için Borçlar Kanunu’nda rötu  
gereklidir” dedi.

 “Borçlar kanununa 
rötu  gerekir”
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TEPAV son dönemde ev kad n  say s n-
da görülen art n, 2008 küresel eko-
nomik krizinin etkilerinin ha   iyor 

olmas ndan, böylece hane halk  geliri üze-
rindeki bask n n azalmas ndan kaynakland  
aç klayarak, “Kad nlar m z n çok önemli bir 
bölümü yaln zca mecbur kald nda çal mak-
tad r” dedi.

TEPAV Ara t rmac -
lar  Damla Özdemir ile 
Hasan Ça layan Dündar 
taraf ndan haz rlanan 
“Türkiye’nin Kriz Sonras  
Eve Dönen Kad nlar - -
gücüne Kat l mda Kriz 
Etkisi Ve F rsat Maliyeti” 
ba l kl  de erlendirme notu yay mland . Ça-
l mada, Türkiye’de 37 milyon 191 bin ka-
d n bulundu u belirtilerek, “Bu kad nlar n 27 
milyon 594 bini çal abilir durumda iken yal-
n zca 7 milyon 300 bini çal maktad r. gücü 
d ndaki kad nlar n ise 11 milyon 933 bini 
ev kad n d r. Türkiye’de çal an kad nlar n 
bir buçuk kat ndan daha fazla ev kad n  bu-
lunmaktad r” denildi. De erlendirmeye öyle 
devam edildi:

“2004’te son 30 y l n en dü ük seviyesine 
ula mas ndan sonra sürekli olarak yükselmi  
olan kad nlar n i gücüne kat l m oran , 2012 
y l n n ilk çeyre inde kayda de er bir dü ü  
göstererek tart ma konusu olmu tur. Öte yan-
dan kad nlar n i gücüne kat l m oranlar n n 
1980’den bu yana seyrine bak ld nda, dü ük 
kat l m oranlar n n yeni bir olgu olmad  gö-
rülmektedir. Türkiye’de son 30 y lda ya anan 
ekonomik dönü ümle beraber kad nlar yeni 
düzenin gereklerine cevap verememi , bu 
dönü üme uyum sa layamam lard r. Kad n-
lar n sahip oldu u beceri seti de, göç ettikleri 
kentlerde i gücüne kat labilmeleri için yeter-
siz kalm t r. Bu durum, 1980-2011 dönemi 

genelinde kad nlar n y ll k i gücüne kat l m 
oranlar n n, son y llardaki olumlu geli me-
lere ra men yüzde 2.7 gerilemesine neden 
olmu tur. statistikler, Türkiye’de kad nlar n 
i gücüne dü ük kat l m n n yap sal bir sorun 
oldu una i aret etmektedir. Din ve e itim se-
viyesi gibi akla ilk gelen unsurlar göz önünde 
bulunduruldu unda dahi Türkiye’deki kat -

l m oranlar  di er ülkelere 
göre oldukça dü üktür. Son 
7 y lda kad nlar n i gücüne 
kat l m n n artmas  bu an-
lamda çok olumlu bir geli -
me olarak ortaya ç km t r. 
2012’nin ilk çeyre indeki 

dikkate de er dü ü  ise bu 
geli melerin geçici olabilece ine dair ku ku 
uyand rm t r.”

Son dönemdeki eve dö-
nü  neden kaynaklan yor

Çal mada, son dönemde ev kad n  say s n-
da görülen art n, 2008 küresel ekonomik 
krizinin etkilerinin ha   iyor olmas ndan, 
böylece hane halk  geliri üzerindeki bask n n 
azalmas ndan kaynakland  aç kland . Ka-
d nlar n i gücüne kat l m  ile milli gelir ara-
s ndaki ili kinin, Türkiye’nin son 20 y ldaki 
kriz deneyimleri incelendi inde de ortaya 
ç kt  kaydedilen çal mada u ifadelere yer 
verildi:

“1989’dan sonra dü ü e geçen kad nlar n 
i gücüne kat l m oran , 1994 kriziyle yüzde 
27.5’ten yüzde 30.2’ye yükselmi tir. Daha 
sonraki y llarda dü ü e devam eden oran, 
1998’de Asya krizinin etkilerinin Türkiye’yi 
de sarsmas yla yüzde 27.6’dan yüzde 30.4’e 
yükselmi tir. Benzer bir e ilim, 2001’de pat-
lak veren ekonomik krizde de görülmü tür. 

2000’de yüzde 26.6 olan kad nlar n i gücü-
ne kat l m , 2001’de yüzde 27.1’e ç km , 
2002’de yüzde 27.9’a ula t ktan sonra tekrar 
dü ü e geçmi tir. Son küresel ekonomik kri-
zin etkilerinin hissedilmesiyle ise 2007’de 
yüzde 23.6 olan kat l m oran  2008-2011 y l-
lar  aras nda h zla yükselerek yüzde 28.8’e 
ula m t r. Kriz etkilerinin ha   edi i 2012 
y l n n ilk çeyre inde ise kad nlar n i gücüne 
kat l m oran n n yüzde 27.9’a geriledi i görül-
mektedir.”

Üniversite 
mezunu kad nlar da evde

Çal maya göre, kriz döneminde en çok ilko-
kul mezunlar  i gücüne kat ld , son bir y lda ise 
en çok ilkö retim ve üniversite mezunlar  eve 
döndü. Ayr ca kriz döneminde en çok 25-29 ya  
grubundaki kad nlar i gücüne kat ld , kriz sonra-
s nda ise en çok 35-39 ya  grubundaki kad nlar 
i gücü d nda kald .

lkö retim ve alt , lise ile üniversite mezunlar  
içinde i gücüne kat lmayan kad nlar n oranlar  
ayr  olarak incelendi inde, her e itim seviye-
sinde Türkiye’de i gücüne kat l ma oranlar n n 

Avrupa’n n yakla k yar s  oldu u görüldü. Va-
s   çal an olarak nitelendirilebilecek üniversite 
mezunu kad nlar n üçte biri i gücü d nda yer 
ald  tespit edildi. Kriz s ras nda i gücüne ka-
t lan ve kriz sonras nda eve dönen kad nlar n 
çizdi i bu tablo, son dönemde çal ma hayat n n 
üniversite mezunu kad nlar için cazibesinin kay-
boldu una dikkat çekti.

De erlendirmede, son dönemde i gücü d nda 
kalan üniversite mezunu kad n say s nda görü-
len art n, ücretlerin Türkiye’de özellikle e i-
timli kad nlar n i gücüne kat l m nda önemli rol 
oynuyor olabilece ini akla getirdi i belirtilerek 
öyle denildi:
“Kad nlara dü ük ücret ödenmesi, kad nlar n 

i gücüne kat l m n n f rsat maliyetini yükselt-
mektedir. Bu durum kad nlar n, çal malar n n 
geri dönü ünü yeterli görmeyerek, i gücüne 
kat l mdan vazgeçmeleriyle sonuçlanabilir. 
Türkiye’de çal an kad nlar için çocuk bak m 
imkânlar  ile esnek çal ma olanaklar n n k s tl  
olmas , bu unsurlar n da kad nlar n i gücüne ka-
t l m  önünde engel te kil ediyor olabilece ini 
göstermektedir. Bu alandaki çal malar n art -
r lmas  ile Türkiye’nin yüksek ev kad n  oran-
lar n n nedenleri daha iyi anla labilecektir.”

Kad nlar m z yaln zca mecbursa çal yor

Bu y l OST M OSB taraf ndan düzenlenen 
iftar yeme inde kat l mc lara bir kitap 
da t ld . Ald m n ertesi gün okumaya 

ba lad m ‘Sanayile menin Gizli Tarihi’ adl  
kitap çok önemli iki ders içermekte.

Bir ülke dü ünün:

Bu ülke, insanlar n n ABD ordusundan gelen 
margarin, soya sosu ve biber ezmesiyle beslen-
di i bir dönemi ya am .

Bu ülkede 1961’de bir general askeri darbe ile 
iktidara gelmi .

Bu ülkede iktidar  ele geçiren general bir süre 
sonra siville mi  ancak iktidar  b rakmam . Bu 
‘siville mi ’ general 1972 y l nda ‘demokrasi 
fazla geldi ayr ca kuzeyden gelmesi muhtemel 
komünizm tehlikesi var’ diyerek parlamentoyu 
la vedip kendisini ömür boyu devlet ba kan  
yapacak bir seçim ‘ayarlam ’.

Bu diktatör ba kan n, kendi istihbarat te kilat -
n n efi taraf ndan suikasta u ramas  ile ülkede 
bir ‘bahar döneminin’ ba layaca  dü ünülmü  
ancak bu kez de bir ba ka general 1980 y l n-
da sahneye ç k p yeniden bir askeri hükümet 
kurmu .

Tarihler ve olaylar ne kadar tan d k geliyor de il 
mi? Tüm olup bitenler geçti imiz 50 y lda ya-
anm  ve son 50 y l çok yak n tarih say l r.

Bu, ayn  k tada yer ald m z bir ülkenin, 1950-
1980 aras  neredeyse bizim ülkemiz ile ayn  
kaderi payla m  olan Güney Kore’nin hikayesi.

Peki, belli bir dönemde benzer kaderi payla an 
iki ülkenin yollar  1980’den sonra nas l ayr l-

m ? Bugün Güney Kore ekonomide belirli bir 
yolu alm  ve zengin ülkeler aras na girmi ken 
bizim ülkemiz hangi nedenlerle hala ‘kalk nma 
yolunda bir ülke’ durumunda?

Kitap bir ölçüde bu sorulara verilebilecek en net 
yan t  içeriyor:

“… Gerçekte Kore’nin bu dönemde yapt  
ey, hükümet taraf ndan özel sektöre dan la-

rak seçilen belirli endüstrileri; tarife korumas , 
sübvansiyonlar ve di er türde devlet destekle-
riyle (örne in, devlet ihracat kurumu taraf ndan 
sa lanan yurt d  pazarlama bilgilendirme 
hizmetleri) uluslar aras  rekabete dayanabilecek 
ölçüde ‘olgunla ncaya’ kadar geli tirmek ol-
mu tur. O dönemde Kore’de hükümet, bütün 
bankalar n sahibiydi. Böylelikle ticaretin can 
suyu olan krediyi yönlendirebiliyordu. Ülke 
devlet mülkiyeti konusunda ideolojik olmaktan 
ziyade pragmatik bir tavra sahip olmas na 
ra men, kamu iktisadi te ebbüsleri (en iyi 
örne i çelik imalatç s  POSCO) baz  büyük 
projeleri do rudan üstlendi. E er özel sermayeli 

giri imler iyi i leri nedeniyle olumlu kar lan yor; 
fakat önemli alanlara yat r m yapmaktan imtina 
ediyorlarsa da hükümet, bu alanlarda kamu 
iktisadi te ebbüslerini (K T) bizatihi kurmaktan 
çekinmiyordu…” (sayfa 22).

Yani herkes Güney Kore’nin liberal ekonomi ile 
kalk nd n  söylüyorsa da, gerçek tam olarak 
öyle de ilmi . Bizim hükümetlerimizin ‘zarar 
eden K T’leri sat p kurtulmaya çal t  bir dö-
nemde Güney Kore hükümetleri bir yandan 
büyük K T’lere kalk nma için görev verip yeni 
dönemsel misyonlar tan mlarken, bir yandan 
da gerek gördü ü alanlarda yeni K T’ler kur-
maktan çekinmiyormu .

Dünyan n ve ülkemizin 1980’li y llar  bugün 
ya  50’nin üzerinde olan konuyla ilgili herkesin 
tan kl nda geçmi tir. O dönemler ünlü ba ba-
kan m z merhum Turgut Özal ‘transformasyon’ 
dev irme terimini dilimize yerle tirmi ti.  1980’li 
y llar gerçekten köklü de i ikliklerin habercisi 
bir dönemdi. Özellikle ileti im teknolojilerindeki 
geli meler adeta yeni bir dünyan n ayak sesleri 

gibiydi. Bu nedenle ülkelerin, irketlerin ve 
hatta bireylerin, de i imi gözlemlemesi, gücü 
oran nda müdahil olmas  ve tutucu olmadan 
bu de i ime göre tav r almas  önemli olmu tu.

1980’li y llara kadar ayn  kaderi payla arak 
gelmi  benzer iki ülkenin, Güney Kore ve 
Türkiye’nin büyük dönemece gelindi inde 
seçimlerini nas l yapt klar  sonuçlar  ile ortada. 
Güney Kore bize göre daha do ru bir seçim 
yapm  görünüyor.     

Bu arada kendimize de haks zl k etmeyelim. 
Güney Kore’yi Güney Kore yapan gerçekleri 
öngören birçok yurtsever kamu yöneticisi, 
iktisatç  ve bilim adam  1980’lerden sonra bizim 
ülkemizde de dile getirdi. Ama bu insanlar n 
nas l ‘out’ olduklar n  ve bizim halk m z n onlar  
anlamaya çal mak yerine nas l özelle tirmeyi 
bayrak yapan politikac lara sar ld klar n  bir kez 
daha hat rlamakta yarar var. 

Bu kitab  çeviren, yay mlayan ve de bizlere 
ula t ran taraflara bir kez daha te ekkür eder-
ken, kitab n ikinci önemli dersini, yerimizin 
s n rl  olmas  nedeniyle, bir sonraki say ya 
b rak yorum.
(¹) Sanayile menin Gizli Tarihi
     Ha-Joon Chang
     EPOS Yay nlar
     ngilizce’den çeviren: Emin Akçao lu

acinar@
etik.com

.tr

Atilla ÇINAR
Makina Mühendisi

Sanayile menin Gizli Tarihi ¹   

 TEPAV son dönemde ev kad n  say s nda görülen art n, 2008 küresel ekonomik krizinin etkilerinin 
hafifliyor olmas ndan, böylece hane halk  geliri üzerindeki bask n n azalmas ndan kaynakland n  aç klad .
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Konya Sanayi Odas  Ba kan  Ta-
hir Büyükhelvac gil, MÜS AD 
Konya ubesi Geni letilmi  

Yönetim Kurulu toplant s na konuk oldu. 

Tahir Büyükhelvac gil, ilk olarak Konya 

OSB’de ya anan geli melere de indi. Bü-

yükhelvac gil, Yeni OSB için 132 civa-

r nda müracaat dosyas  al nd n  belirtti. 

Yeni Te vik Sistemi hakk nda da bilgi ve-

ren Ba kan Büyükhelvac gil, “61 kriterde 

ehirlerin geli mi lik endeksine göre ya-

p l yorlard . Biz ne olduysa anlayamad k. 

Konya daha önce 3. Te vik bölgesindey-

ken, imdi 2. Bölgede. Burada önemli 

olan stratejik yat ranlar n te viki, bunla-

r n tamamen artlar  ayr . Asl nda yeni 

te vikte istenen kalk nma ajanslar n n 

oldu u yap yd . TR52 olarak 3. Bölgede 

geçiyorduk ayn  kriterde kalsayd k de i -

mezdi. Bana göre Konya’n n 4. Bölgede 

olmas  gerekiyordu. Biz gerekli mercilere 

taleplerimizi ilettik” dedi. 

Yeni Türk Ticaret Kanunu hakk nda 

görü lerini belirten Büyükhelvac gil, 

“Konya’da çe itli çal malar yapt k. Ka-

nun tasar s  hakk nda çok çal t k. Ba ka 

iller bizim kadar ticaret kanunu hakk nda 

birlik ve beraberlik içerisinde çal lmad . 

Yeni Kanunda Hapis maddeleri düzenle-

di. Ticaret sicilinin tutulmas ndaki sorum-

luk, denetçilerin bulunmas  ile ilgili mad-

delerde de i ik bekleniyor” diye konu tu.

Çelik, düzenledi i bas n toplant s n-
da bakanl n n çal malar  hakk nda 
bilgi verdi. Çelik, i sizleri meslek sa-
hibi yapmak amac yla i ba  e itim 
program  ba latacaklar n , bu uygula-
mayla vas fs z eleman  tezgah ba n-
da e iteceklerini ifade etti. Çelik, 6 
ay sürmesi planlanan e itim boyunca 
kat lanlara günlük 25 lira ödenece ini 
ve sigortalar n n yap laca n  anlatt .  

KUR’a kay tl  i sizler aras ndan se-
çilecek ki iler, i i bizzat yerinde ö -
renmek üzere i verene gönderilecek. 

çi bu sayede hem i i ö renecek hem 
de i verene kendini kan tlama f rsat n  
elde edecek. Bu süre içerisinde maa  
devlet taraf ndan kar lanacak. Çe-
lik, program n bütçesi 
konusunda bir tavan 
belirlemediklerini, ye-
tersiz kald  takdirde 
kaynaklar n art r labi-
lece ini bildirdi.

Primler 
devletten

Çelik, meslek kurs-
lar  için i çilere öde-
nen günlük 15 liral k 
harçl n da 20 liraya 
ç kart ld n  söyledi. 
Ancak bu kurslar daha 
k sa sürede tamam-
lan yor. Ye il kart-
l lar n çal maktan 

kaç nd na ili kin iddialar n an msa-
t lmas  üzerine Çelik, bugüne kadar 
11 milyon 600 bin ki inin gelir testi 
yapt rd n , 8 milyon 45 bin ki inin 
priminin devlet taraf ndan kar lana-
ca n  söyledi. Çelik, “Önümüzdeki 
dönem içerisinde kendilerine birkaç 
kez i  sundu umuz ve mesleki e itim 
imkân  sa lad m z ye il kartl lar, 
çal mama konusunda bir direnç gös-
terirlerse ye il kart imkân ndan mah-
rum olacaklard r” dedi. K dem tazmi-
nat  tart malar na da de inen Çelik, 
y llard r tart ma konusu olan k dem 
tazminat n , Meclis’te görü ülmeyi 
bekleyen Toplu  li kileri Yasas  
ç kmadan gündeme almayacaklar n  
söyledi.

Çal ma Bakan  Faruk Çelik, i siz gençleri i  sahibi 
yapma konusunda “ ba nda e itim” ad yla yeni bir 
program  uygulamaya koyacaklar n  söyledi. Çelik, 

tezgah ba nda çal arak i  ö renecek bu ki ilerin 6 ay 
süreyle devletten günlük 25 lira (ayl k 750 TL) maa  

alaca n  belirtti. 

sizlere 750 TL 
maa  geliyor

Yeni OSB’ye 132 müracaat

Çal ma BakanÇal ma Bakan
Faruk ÇEL KFaruk ÇEL K
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efik ÇALI KAN
OST M Yat r m A. . Finans Koordinatörü

Allah, akl n  i letmeyenlerin üzeri-
ne pislik ya d r r. (Yunus 100)

OST M Organize Sanayi 
Bölgesi’nin geleneksel iftar  3 
A ustos 2012’de yap ld . OST M 

ftar n n özelli i ayr ca bir konusunun 
olmas d r ve bu konu mutlaka üretim 
ve payla m odakl  olacakt r. Bu iftar n 
konusu da ülkemiz kalk nma amentü-
sünün sorgulanmas  idi. ftarda Vecihi 
Hürku ’un ya am  anlat ld . Yakla k 
90 y l önce Osmanl n n son dönemi ve 
cumhuriyetin ilk y llar ndaki o gerilimli 
ortamda ülkemizde nas l bir uçak sana-
yinin oldu u, nas l giri imler yap ld , 
elde edilen ba ar lar, kar la lan zor-
luklar giri imci Vecihi Hürku  odakl  
olarak kat l mc lara sunuldu. Ülkemiz 
kalk nmas  için bu i in pratik yönüydü. 
Ancak iftarda bir de kitap da t ld . Kore 
as ll , ngiltere’de kalk nma iktisad  ala-
n nda önemli profesörlerden olan Ha-
Joon CHANG’ n “Sanayile menin Gizli 
Tarihi” (Epos Yay nlar ) adl  kitab  tüm 
kat l mc lara hediye edildi. Bu kitap da 

kalk nman n teorik yönünü kat l mc lara 
anlat yordu.

Bu yaz mda kitab n içeri inden bah-
sedece im. Ülkeyi yönetenlerin birinci 
görevi, vatanda lar n n refah seviyesini 
artt rmakt r. Dünyada vatanda lar n n 
refah seviyesini artt rm  iki elin par-
ma n  geçmeyecek say da geli mi  
ülke vard r. Bu ülkeler refahlar n  nas l 
artt rm  da di erleri artt ramam t r. 
Yazar, geli mi  ülkelerin geli memi  
ülkeleri sömürdü ünü ve kurduklar  
uluslararas  kurulu larla az geli mi  ül-
keleri az geli mi li e mahkûm etti ini, 
bu mahkûmiyettin ancak ve ancak geli -
mi  ülkelerin nas l geli tiklerinin tarihsel 
olarak iyi anla lmas  ile a labilece ini, 
20. Yüzy l n ikinci yars nda ve sonuna 
do ru geli en Japonya, Kore, Çin, Ma-
lezya, Honk Hong, Singapur gibi ülke-
lerin geli mi  ülkelerin dediklerini de il, 
yapt klar n  yaparak az geli mi likten 
kurtulduklar n  tarihi ve günümüz verile-
rini kullanarak ispatlamaktad r.

Yazar, geli mi  ülkelerin az geli mi  
ülkeleri ak l tutulmas  içine soktu undan 
bahsetmektedir. Ak l tutulmas , sebep ile 
sonucun kar t r lmas d r. Hâlbuki ancak 
i leyen bir ak l n az geli mi lik zincirini 
k rabilece ini söylemektedir. Az geli mi  
ülke ayd n ve yöneticilerinin geli mi  

ülkeler taraf ndan yaz lan reçeteleri do -
ru kabul ettikleri için inatla o reçeteleri 
uygulamaya çal t klar n  ve halklar n  
sefalete ve bask ya maruz b rakt klar n  
belirtmektedir.

Di er taraftan yazar, az geli mi  ül-
kelerdeki ayd n ve yöneticilerin ak l 
tutulmas n  pratik ve teorik bazda orta-
ya koyan örnekler vermektedir. 
Serbest piyasa, özelle tir-
me, hizmet sektörüne 
a rl k verme, ba m-
s z merkez bankas , 
serbest ticaret, patent 
haklar , enflasyon, 
yüksek faizler, rant, kur, 
K T’ler, rü vet, yolsuz-
luk, kültür, hukuk düzeni, 
kar la t rmal  üstünlükler 
teorisi, e itim, ihracat, ya-
banc  sermaye gibi kalk nma 
iktisad n n önemli kurum ve 
süreçlerinin geli mi  ülkelerce 
az geli mi  ülke ayd n ve yöne-
ticilerinin zihnine nas l enjekte 
ettirildi ini ilginç tarihi ve gü-
nümüz verileri ile anlatmaktad r. 
Günümüz az geli mi  ülkelerin 
ayd n ve yöneticilerinin gönüllü köleye 
nas l çevrildi ini ve ülkelerini i tah ve 
kararl l kla nas l sömürttüklerini anlat-
maktad r.

Geli mi  ülkelerin ve bunlar n kurdu-
u kurumlar n geli mekte olan ülkelere 

yazd klar  reçetelerin asl  astar n n ol-

mad  ve yaz lan reçetelerin bu ülkeleri 
geli tirme yönünde de il, geli tirmemek 
için oldu unu somut delillerle ortaya 
koymakta yazar. Kalk nman n sonuç-
lar  olan birtak m kurum ve süreçleri 
kalk nman n sebebiymi  gibi sunman n 

iyi niyetli olmad n  tüm kitap 
boyunca yazar ispatlam  bu-
lunmaktad r.

Yazar, kalk nma için geli -
mi  ülkelerden medet um-
man n nafile caba oldu u-
nu, kendi kendinize karar 
vererek zor yolu tercih 
etmedi imiz sürece 
geli mi  ülkelerin asla 
yukardan merdiven 
uzatmayacaklar n , 
hatta alttan uzat lma-
ya çal lan merdi-
venin de geli mi  
ülkelerce itilece ini, 

tarihi verilerle ve teorik 
çerçeve ile kitab nda ortaya koy-

mu  bulunmaktad r. Bu kitab  özellikle 
ekonomi bürokrasimizin okumas n  kime 
daha yak n durduklar n  anlamalar  için 
tavsiye ediyorum. 

“Siz kendi halinizi de i tir-
medikçe Allah sizin halinizi 
de i tirmeyecektir.”(Rad 13/11) 

OST M Organize Sanayi Bölgesi’nin 
her y l geleneksel olarak düzenle-
di i iftar daveti bu y l da Ankara i , 

sanayi, politika ve sivil toplumunun önem-
li isimlerinin kat l m yla gerçekle tirildi. 
OST M Lale Restoran’da gerçekle tirilen 
iftara kat lan isimler aras nda Ankara Vali 
Yard mc s  Mahmut Y ld r m, Yenima-
halle Belediye Ba kan  Fethi Ya ar, ASO 
Ba kan  Nurettin Özdebir, ATO Ba kan  
Salih Bezci, AKP K r ehir Milletvekili Ab-
dullah Çal kan, AKP Ankara Milletvekili 
Prof. Dr. Emrullah ler, CHP Ankara Mil-
letvekili Sinan Aygün, Birle mi  Milletler 
Türkiye Mukim Temsilcisi Shahid Najam, 
SSM Müste ar Yard mc s  Sedat Güldo an, 
SSM Sanayile me Daire Ba kan  Bilal Ak-
ta , Ekonomi Bakanl  Müste ar Yard m-

c s  Cemalettin Damlac , Çal ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanl  Müste ar Yard mc s  
Mustafa Konuk, Yenimahalle lçe Emniyet 
Müdürü Mahmut Çetin, Çankaya Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Gü-
venç, Y ld r m Beyaz t Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Metin Do an, Tapu Kadastro 
Genel Müdürü Davut Güney, THY Genel 
Müdür Yard mc s  Halil Tokel, Roketsan 
Genel Müdürü Nevzat Ça layan, FNSS 
Genel Müdürü Nail Kurt, TAI Sanayile me 
Operasyonlar  Ba kan  Naki Polat, Aselsan 
Strateji Yönetim Direktörü Baki ensoy, 
Rekabet Kurumu Ba kan  Prof. Dr. Nuret-
tin Kald r mc , ORS AD Ba kan  Özcan 
Ülgener, OS AD Ba kan  Adnan Keskin, 
Ç rak E itim Vakf  Ba kan  brahim Kara-
koç ve AKP Ankara l Ba kan  Murat Al-

parslan yer ald .
OST M OSB’de faaliyet gösteren sana-

yicilerin de kat ld  iftar n bu y lki temas  
Türk havac l k tarihinin en önemli isimle-
rinden Vecihi Hürku ’tu. ftar n ard ndan 
kat l mc lara hitaben bir konu ma yapan 
OST M OSB Ba kan  Orhan Ayd n bu y l 
neden “Hürku  olmak” temas yla bir araya 
geldiklerini anlatt . 

“OST M olarak her y l bu güzel güne ila-
veten bir tema belirliyoruz” diyen Ayd n, 
genel olarak OST M’in temas n n zaten 
yerli ve milli üretim oldu unu belirtti. Bu 
temay  hiç de i tirmediklerini söyleyen 
Ayd n Vecihi Hürku  hakk nda da unlar  
söyledi: 

“Biz yerli üretimin ve milli üretimin öne-
mini fark ettirmeye çabal yoruz. Bu her za-
man çok fark edilmiyor, her zaman çok his-
sedilmiyor. Bu nedenle biz her ortamda, her 
platformda bunun vurgulanmas n n gerekli 
oldu una inan yoruz. Geçti imiz y llarda 
Somali’yi gündemimize alm t k, bir önce-
ki y l da Türkiye’nin uçak sanayisine imza 
atm  bir gizli kahraman , Nuri Demira ’  
i lemi tik. Biliyorsunuz Türkiye’de bir 
e itim uça  tasarland , üretildi ve Ba ba-
kan m z n kat l m yla TUSA  tesislerinde 

hangardan ç k  yap ld . Bu Türkiye için 
çok önemliydi. Neden? Bugün temas n  
inceleyece imiz Vecihi Hürku  bu uça  
hemen hemen 100 y l önce uçurmu tu. Tür-
kiye Cumhuriyeti 100 y l önce semalar nda 
kendi uça n  uçurmu  bir ülkedir. Bak n 
100 y l n sonunda tekrar yeniden tasarlad k, 
yeniden ürettik ve uçu a haz r hale getirdik. 
Bu arada bir eylerin kayboldu unu anla-
mam z laz m. Yani geçen bu 100 y l içinde 
çok ey kaybettik. Bu nedenle biz Vecihi 
Hürku ’u hat rlamak ve hat rlatmak iste-
dik.”

Gecenin temas na uygun olarak iftar ala-
n na getirilen, TAI taraf ndan yap lan Ve-
cihi Hürku ’un ilk uçu unu yapt  uça n 
birebir maketi kat l mc lar taraf ndan ilgiyle 
incelendi.

ftar program nda ayr ca Kore as ll , 
ngiltere’de kalk nma iktisad  alan n-

da önemli profesörlerden olan Ha-Joon 
CHANG’ n “Sanayile menin Gizli Tari-
hi” (Epos Yay nlar ) adl  kitab  da t ld . 
Türkçe’ye çevirisi Gazetemiz yazarlar ndan 
Doç. Dr. Emin Akçao lu taraf ndan yap -
lan bu kitab  OST M Yat r m A. . Finans 
Koordinatörü e  k Çal kan gazetemiz için 
yorumlad :

 OST M OSB Bölge Yönetimi her y l oldu u 
gibi bu y l da geleneksel olarak düzenledi i iftar 
yeme i ile önemli konuklar  a rlad . Her y l iftar 

daveti için farkl  bir tema seçen OST M’in bu y lki 
temas  “Hürku  olmak”t .

OST M “Hürku ” olmay  anlatt

OST M iftar  ve bir kitap
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Vecihi Feham 1896’da stanbul’da do -
du. 

Tophane sanat okulunu bitirdi.
1912 de Balkan Harbine kat ld , harbin 

sonunda Beykoz Serviburun esir kamp  
kumandan  oldu.

1914 y l nda stanbul-Kahire seferinde 
Fethi, Nuri ve Sad k Beylerin ehit olma-
lar ndan çok etkilenerek teyyareci olmaya 
karar verdi.

“Ye ilyurt Tayyare Makinist Mektebi’ni 
Küçük Zabit olarak bitirip Makinist ola-
rak Ba dat cephesine gönderildim, orada 
uçak kazas nda yaralanarak stanbul’a 
döndüm. Bu kaza beklenildi i gibi ko-
lumu kanad m  k rmad , tam tersine ka-
natlanmak istedim ve pilot olmaya karar 
verdim. Bu karar beni tam 50 y l göklere 
ba lad .”*

1916’da pilot olarak ilk uçu unu gerçek-
le tirdi ve ayn  y l pilot diplomas n  ald .

1917 y l nda Kafkas cephesine 7. Tay-
yare Bölü ü’ne atand  ve uçak dü üren 
ilk pilot oldu. Bir hava sava nda yarala-
narak dü ünce Ruslar’a teslim olmadan 

önce uça n  teslim etmemek için yakt . 
Nargin adas ndaki bir y ll k esaretinin 
ard ndan Azeri Türkleri’nin yard m yla 
adadan yüzerek kaçt .

1920’de Kuvva-i Hava- yeci arkada la-
r yla birlikte “sivil tayyareci” olarak kur-
tulu  sava na kat ld .

1922’de kurtulu  sava nda son uçu u 
gerçekle tiren Hürku , 3 takdirname ala-
rak k rm z  eritli stiklal Madalyas  ka-
zand .

“Sava  sonras  zmir Seydiköy’de yeni 
tayyarecileri e itmeye ba lad m. Sava ta 
çekilen yokluklar  gidermek amac yla ha-
vac l  millile tirme dü üncelerim de bu 
dönemde ba lad ”*

Kurtulu  sava nda de i ik marka, 
modelde uçakla uçan ve gerekti inde 
bunlar  tamir ederek test uçu lar  yapan 
Hürku ’un zihninde ve kalbinde, özellik-
le kurtulu  sava nda bizzat tan k oldu u 
malzeme s k nt s  neden kendi uça m -
z n olmad  sorusunu uyand rm t r.

Bu sorular n cevab n  ise icatç  ve giri-
imci ruhuyla 1924 y l nda ilk Türk uça-
n  yaparak verecektir.
Ve bu tarihten itibaren Vecihi 

Hürku ’un kahramanl klarla dolu pilotluk 
hikâyesinin yan na dik yoku lar ve engel-
lerle dolu “giri imcilik” hikâyesi eklenir. 
Vecihi kararl d r. Dik yoku lar  ve engel-
leri “kanatlar yla” a acakt r.

1923’te Hava Kuvvetleri Müfetti i Al-
bay Muzaffer Bey’in tamir ederek uçur-
du u uçaklardan birine “Vecihi” ad n  
vermesiyle cesaretlenir ve uçak yapma 
projesini sunarak yap m  için onay al r.

“ilk uça m Vecihi K6 uça m n tasa-
r m  ve yap m na Halkap nar Tayyare 
Atölyesi’nde ba lad m. Tasar m kriterle-
rim;

1. Tayyarenin nakil ve monte i lemini 
en az zamanda, en az el i i ile müm-
kün k lmak,

2. Ke if tayyaresi olmas na ra men 
h z n  200 kilometrenin üstüne ç -
karmak ve t rmanma kabiliyetini 
kaybetmemek,

3. Savunma silahlar n n kolayl kla 
kullan labilmesi için görü  vasf n  
yükseltmek ve manevra kabiliyeti 
temin etmek.

(yaz  ile VEC H  K6  1- ekonomik 2- 200 
km h z 3-t rmanma kabiliyeti 4-yüksek 
görü  ve manevra kabiliyeti)

Bu kriterler dünya havac l na adeta 
bir meydan okumayd ”*

14 ayda tamamlanan Vecihi K6 uça  
1924 y l nda uçu  serti  kas  almaya haz r 
hale gelmi  ancak yeterli teknik perso-
nel bulunamad  için i lem gecikmi tir. 
Sonunda teknik ekibin ba kan  “Vecihi 
biz sana bu lisans  veremeyiz uça na 
güveniyorsan atla, uç ve bizi de kurtar” 
sözü üzerine Vecihi ilk tecrübe uçu unu 
28 ocak 1925 tarihinde 15 dakika hava-
da kalarak yapar ve emniyetli bir ekilde 
yere iner. Bu tecrübe uçu unun o zamanki 
standartlara uygunlu unu ve yap lan i in 
büyüklü ünü Vecihi Hürku ’ un u söz-
leri anlat r:

“ imdi bo lukta uçuyorum, berrak se-
mada... Kendi elimle, kendi kafamla yap-
t m kanatlar üzerindeydim. Süratim 180 
kilometrelere yükselirken tayyarem tok ve 
h rç n t rman na devam ediyordu. Bu 
sürat bizdeki mevcut tayyarelerin hiç bi-
rinde yok. Kumanda hassasiyeti çok iyi, 
süreli yapabildi im manevralar tayyare-
min itaatinin tam oldu unu do ruluyor-
du. Uzun zaman kullan lm  bir tayyare-
de uçuyor gibiydim. 15 dakikadan sonra 
normal bir uça n hassasiyetiyle indim ve 
kendimi etraf m  ku atan arkada lar m n 
omuzlar nda buldum.”*

zin almadan uçtu u için cezaland r -
l nca, istifa ederek hava kuvvetlerinden 
ayr l p Ankara’ya gider ve kurulmakta 
olan Türk Tayyare Cemiyeti’ne (T.T.C.) 
kat l r.

Gazi Mustafa Kemal’in “ stikbal gök-
lerdedir...” sözüyle havac  bir ku ak 
yeti tirmek için kurulan Türk Tayyare 
Cemiyeti, halk n ba lar  ile ya ayan 
bir kurulu  olacakt . Bunun için bir okul 
açmak, milli bir hava sanayi kurmak ama-
c ndayd . Hürku , yapt  uça n  geri 
al p, T.T.C.’nin ba  toplama faaliyetle-
rinde kullanarak halka havac l k sevgisini 
a lamak istiyordu ama uça n  geri alma-
y  ba aramad . 

Bu arada Hürku , Avrupa havac l -
n  incelemek için bir heyetle ikinci kez 
Avrupa’ya gider.

Potez 25 tipindeki rekor tayyaresiyle 
akrobasi uçu undan sonra fabrika taraf n-
dan Atlantik Okyanus geçi  uçu u yap-
mas  için teklif yap l r, fakat Frans z Aero 
Kulübü’nün bask s  ile teklif geri çekilir.

Türkiye’ye dönü te 19 Ekim 1925’de 
Tayyare Cemiyeti Yönetim Kurulu istifa 
etmi , cemiyetin tasar  ve projeleri suya 
dü mü tür. Elindeki tayyare, vas ta ve 
elemanlar  hava kuvvetlerine verilerek 
havac l kla ilgisi kesilmeye çal l r.

Milli Savunma Bakanl , Kayseri’de 
Tayyare Onar m ve Motor Anonim ir-
keti (TOMTA ) ad nda bir fabrika kur-
mak için anla r. Hürku , TOMTA ’ n 
tekli  ni kabul ederek Almanya’ya gider. 
Hürku , Almanya’da Junkers A.20 tayya-
relerinde baz  noksanl klar bulur, onlar n 
düzeltilmesi ile Junkers A.35’lerin yap -
m n  da üstlenir. 

18 Temmuz 1926’da telgra  a memle-
kete ça r l r, Junkers A.35’in sat n al n-
mas  için tecrübe uçu u istenir. Junkers 

Hürku ’un sevdas Hürku ’un kanatlan

Hürku ’un sava lar

HÜRKU ’un HikayesiHÜRKU ’un Hikayesi
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“HÜRKU ” olmak

Hürku ’un yaln zl

bu uçu un özellikle Hürku  taraf ndan 
yap lmas n , uça n n zaman n en mo-
dern ve yüksek ate  kudretinde iki ki ilik 
av tayyaresi, sava ta her tarafa ate  saça-
bilme gücü oldu unun kan tlanmas  için 
Frans zlar n gözde uça  Nieuport Delage 
ile sava n  ister. 1 A ustos 1926 da tem-
sili sava  yap l r, sava  Junkers A.35 ile 
Hürku  kazan r. 

Hürku  yurda döndükten sonra, TOM-
TA  emrinde biri 14 ki ilik 3 motorlu 
Junkers G.24, di eri alt  ki ilik tek motor-
lu Junkers F.13 yolcu tayyareleriyle An-
kara - Kayseri aras nda ula m uçu lar  
yapar. 

Tarih 1927’dir… Hürku ’un bu uçu la-
r n n, yurdumuzda ilk hava yollar  uçu la-
r  oldu u dü ünülebilir

16 Eylül 1926 tarihinde Türkiye’de ilk 
para üt gösterisi Ankara’da yap l r. Ve-
cihi Hürku ’un kulland  Junkers F - 13 
uça ndan Alman para ütçü Heinke’nin 
700 m irtifadan yapt  178. atlay n  An-
karal lar Gazi Mustafa Kemal ile birlikte 
izlerler.

Milli havac l m z için güzel bir ba -
lang ç olan TOMTA ’ n 1928 y l nda 
i  as etmesi üzerine Hürku , Türk Hava 
Kurumu’ndaki eski görev yeri olan Tek-
nik ubeye döner. 

1930 y l  Sanayi Kongresi Ankara’da 
toplanm , Halkevi’nde de Yerli Mallar 
Sergisi aç lm t r. Hürku  burada yerli 
mal  uçaklar n n resim ve maketleri ile 
üstten kanatl  kapal  kabinli Vecihi K-XI 
tipi uçak modelinin minyatürünü sergiler 
ve büyük ilgi görür. Kurumda bo  dur-
maz, yeni uçak model ve tiplerini tasarla-
maya devam eder. 

1930 y l  y ll k iznini iki ay ücretsiz 
olarak uzat p Kad köy’de bir keresteci 
dükkân n  kiralayarak, üç ay içinde ilk 
Türk sivil uça n , asl nda ikinci uça  
Vecihi XIV uça n  in a eder. lk uçu unu 
27 Eylül 1930’da Kad köy Fikirtepe’de 
büyük bir kalabal k ve bas n toplulu-
u kar s nda yaparak uça  ile birlikte 

Ankara’ya döner ve Ankara üzerinde bir 
gösteri yapar. Ba bakan smet nönü ve 
baz  komutanlar taraf ndan uça  incele-
nerek tebrik edilir ve uçabilirlik serti  kas  
verilmesi için ktisat Bakanl ’na müra-
caat ederek müsaade istenir. 

14 Ekim 1930’da, “Tayyarenin teknik 
vas  ar n  tespit edecek kimse bulunma-
d ndan gereken vesika verilmemi tir” 
cevab  üzerine uçak Ankara’da sökülür, 
Demiryolu vagonlar  ile Haydarpa a’ya, 
Sirkeci’den de Prag’a gönderilir. 

Hürku  23 Nisan 1931’de Çekoslovak-
yal  yetkililer taraf ndan civardaki bir 
gazinoda düzenlenen bir törenle, ba kö-
esinde “Ya as n Türk Tayyarecili i” 

yaz l  bir pankartla onurland r larak uçu  
müsaadesini al r. 

Bu arada Türk Hava Kurumu yeni bir 
turne planlar. Ankara’dan ba layan uçu  
Aksaray, Konya, Manavgat, Antalya, Fet-
hiye, Mu la, Ayd n, Denizli, U ak, Eski-
ehir, Adapazar , zmit ve Ye ilköy’de 

tamamlan r. Uçu  büyük bir ba ar yla 
tamamlanm t r. Kurum ubeleri ba -
larla zenginle mi tir ama 3 Kas m 1931 
tarihli telgra  a büyük yard mc s  maki-
nisti Hamit’in i ine son verilir. Hürku ’a 
ödenen uçu  tazminat  kesilerek Vecihi 
XIV uça  uçu tan men edilir. Bundan 
sonraki uçu lar n Milli Savunma Bakan-
l  taraf ndan verilecek uçakla gerçekle -
tirilece i bildirilir. Bu durum Hürku ’un 
kurumdan tekrar ayr lmas na neden olur. 

Gezileri s ras nda gençlikte olu turdu u 
uçma sevgisi ile bir havac l k okulu aç-
may  dü ünür. 21 Nisan 1932’de lk Türk 
Sivil Havac l k Okulu’nu kurar. kisi k z 
olmak üzere 12 ö renci kaydolur. 

27 Eylül 1932’de e itim ve ö retime 
ba lan r. Okulun gayesi Türk gençli ini 
havac l a al t rmak, tayyareci ku aklar 
yeti tirerek Türkiye Cumhuriyeti hava 
ordusunun yedek gücü olmakt r. 

1933’te, ruhu idealist dima  realist 
büyük Türk giri imcisi Nuri Demira , 
bir tayyare yap m  için Hürku ’a 5.000 
TL verir ve ad  “Nuri Bey” olan “Vecihi 
XVI” kapal  kabin uça  Türk havac l k 
tarihindeki yerini al r.

Ayn  y l tek sat hl  “Vecihi XV” uça  
da in a edilir ve 30 A ustos 1933’de iki 
Vecihi XIV, iki tane Vecihi XV ve Nuri 
Bey Vecihi XVI uçaklar  ile ö rencileri, 
stanbul göklerinde gösteri uçu u yapar. 

Okulda, bir de “Vecihi SK-X” adl , uçak 
motoru ile çal an deniz botu yap lm t r. 

Ö rencilerinden Sait Bayav, Tev  k Ar-
tan, Muammer Öniz, Osman Kandemir, 
ilk kad n tayyarecimiz Bedriye Gökmen 
ve k z  (ye eni) Eribe yaln z uçmay  ba-
arm lard r. Vecihi Sivil Tayyare Okulu 

parasal sorunlardan ve yeti tirdi i ö ren-
cilerin diplomalar na denklik verdireme-
mi  olmas ndan kapanm t r. 

 “1935 y l  ba lar nda Türk Hava Ku-
rumu Ba kan  Fuat Bulca, ça r l  olarak 
Rusya’ya gider. Orada sivil havac l n 
durumunu görür ve dönü ünde Atatürk’e 
anlat r. Atatürk, gezdi i her yerde kendi-
sini havadan sayg yla izleyen, gazeteler-
deki yaz lardan izledi i Hürku  hakk nda 
da Fuat Bey’den bilgi ister. Ald  cevap-
lar kar s nda Büyük Atam z: “Ya, öyle 
mi? O halde Türk Ku u nam  ile yeni bir 
çal ma yolu aç n ve Vecihi’den faydala-
n n!” emrini verir.”*

Hürku  Ankara’ya ça r larak ba ö ret-
men s fat yla amatör gençleri çal t rma-
ya ba lar.

Türk Hava Kurumu, 1937 sonbahar n-
da mühendislik e itimi için Hürku ’u 
Almanya’ya gönderir. Vecihi Hürku , 
Weimar Mühendislik Mektebi’ne ihtisas 
s n f ndan ba lat lm , bir buçuk y l sonra 
da mezun olmu tur. 

“27 ubat 1939’da Tayyare Makine 
Mühendisli i diplomam  ald m. Ancak 
kendi ülkemin yetkililerinin “iki y lda mü-
hendis olunmaz” gerekçesiyle vermedi i 
“Tayyare Mühendisli i Ruhsatnamesini” 
Dan tay karar  ile kabul ettirebildim.”*

Ne yaz k ki tam bu s rada Türk Hava 

Kurumu’nda da yönetim de i mi , vazi-
feleri ba kalar na verilmi ti. O günkü ko-
ullarda teknik imkân n olmad  Van’a 

tayin edilir. Bunun üzerine istifa ederek 
yine kurumdan ayr l r. 

1942 Y l nda “Vecihi Havada” kitab n  
yay nlar. Havac l ktan uzun bir ayr l ktan 
sonra 1947’de Kanatl lar Birli i’ni kurar 
ve ayn  ad  ta yan dergiyi 12 say  ç kar r 
ancak büyük ço unlu u üniversite ö ren-
cileri olan Kanatl lar Birli i fazla ya aya-
maz. 

1951’de be  arkada yla birlikte hava-
dan zirai ilaçlama yapmak üzere “Türk 
Kanad ” ad  ile bir irket kurar ancak 
ortaklar yla ç kan anla mazl klar üzerine 
Hürku , haklar ndan vazgeçerek irketten 
ayr l r. 

6 A ustos 1954’de “40. Hizmet Y l ”n  
kutlamak için Ye ilköy Uluslararas  
Havaalan ’n n salonunda “Türk Havac -
lar Bayram ” ad yla bir jübile yap l r. 

29 Kas m 1954’de Hürku  Hava 
Yollar ’n  kurar. Türk Hava Yollar ’n n 
seferden kald rd  uçaklardan sekiz tay-
yare Ziraat Bankas ’ndan kredi ile sat n 
al nm t r. Bir tak m güçlüklerle u ra a-
rak hava yollar n n sefer yapmad  yer-
lere seferler koyarak, izin vermediklerin-
de gazete ta yarak çal mak ister, ama 
kazalar, kaç r lmalar, sabotajlar sonunda 
Hürku  Hava Yollar ’n n uçaklar  uçu -
tan men edilir. Buna ra men elinde kalan 
son uça n  (TC-ERK) da Maden Tetkik 
Arama Enstitüsü’nün emrinde kullanarak 
Güney Do u Anadolu’da toryum, uran-
yum ve fosfat arayarak zor do a ko ulla-
r nda çal r. 

Gözleri ve kalbi göklerde olan Vecihi 
Hürku , insanlar n aya ayak basmak üze-
re dünyadan ayr ld  gün olan 16 Tem-
muz 1969 tarihinde Gülhane Askeri T p 
Akademisi Hastanesi’nde hayata gözleri-
ni yumarken, kendi akl  ve elleriyle yap-
t  ama ufuklar  göremeyen hoyrat eller 
taraf ndan kanatlar  k r lan tayyarlerinin 
a r borçlar  nedeniyle vatana hizmet ter-
tibinden ahs na ba lanan maa  bile ha-
ciz alt ndayd .

 *  * *

Gezdi i yabanc  ülkelerde havac l a 
nas l ba lad klar n , nas l atölyeler yapt k-
lar n  çok iyi biliyordu. Her eyden önce 
milli inanç ve te vik bu yoldaki ba ar n n 
tek çaresiydi. O da muvaffak olmak için 
buna muhtaçt . 

Elimizden al namayacak tek özgürlük 
tavr m z  seçme özgürlü üdür…

Vecihi Hürku , bundan 88 y l önce ül-
kesini kanatland rarak soyad n  hak etti…

Onun özgürlü ü Milli ba ms zl a gi-
den tek yolun milli üretimden geçti ine 
olan inanc na ömrünü vakfetmekti. 

Çünkü ba kalar n n kanatlar yla uçmaya 
çal anlar Hürku  olamazlar…

*Bu bölümler Vecihi Hürku ’un an la-
r ndan al nt d r.
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 OST M OSB Ba kan  Orhan Ayd n Dünya Gazetesi Ankara Temsilcisi Ferit Parlak’ n sorular n  yan tlad . Sohbetin ana temas  

OST M’in ana temas yla ayn yd ; yerli üretimin artt r lmas … Bu noktada özellikle offset uygulamas n n alt n  çizen ve Sivil 

offset uygulamalar na ili kin Ekonomi Bakanl  tebli inin uygulanmad n  kaydeden Ayd n, tebli de ‘sivil al mlarda da offset 

uygulamas  yap ls n’ denildi ine dikkat çekerek, “Bunu yapsak, cari aç n yüzde 50’si kapan r” dedi. 

Dünya Gazetesi Ankara Tem-
silcisi Ferit Parlak’ n yerli 
üretim, offset uygulamalar  

ve teknolojik geli im ile ilgili sorula-
r n  yan tlayan OST M OSB Yönetim 
Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n, “Enerji 
üretmek için yap lan bütün santrallerde 
d a ba ml y z. Yani yapt m z bütün 
santraller, hidroli i, güne i, rüzgâr , 
nükleeri, termi i 8-10 y l d ar  çal a-
cak. Yaz k, bu gidi i yerli üretim stra-
tejisiyle, o iradeyle durdurabiliriz; ko-
nu arak, bo lu a plan yaparak de il.” 
eklinde konu tu. 

 OST M, bürokrasideki bilin-
dik engellemelere ra men, bu-
ralara kadar geldi, daha nereye 
gider? 

Yo un çal yoruz. Bölgemiz yap -
sal olarak biraz da n k ve 5 bine ya-
k n i letme var burada. Yol, su, kanal, 
elektrik için altyap  çal malar  rutin 
i imiz. Do rudur, altyap   rmalar m -
za rekabet avantaj  sa l yor ama i imiz 
bununla bitmiyor. Firmalar n bireysel 
rekabetlerinin d nda, “Onlara yeni 
bir ey katabilir miyiz?” sorusu, ceva-
b n  en çok arad m z soru, yapmaya 
çal t m z i  bu. Firmalar zaten kendi 

bildiklerini, eri ebildiklerini yap yor-
lar. Biz ise 20 ki i bir araya gelirse, 
üniversiteleri de eklersek, destekleyici 
kurulu lar  da onlar n yan na getirir-
sek, yeni ürünler, yeni pazarlar, yeni 
stratejiler üretebilir miyiz? Bunlara 
kafa yoruyoruz. Mesela ‘kümelenme’ 
bu çal malar sonucunda ç kt . 

> Nedir ‘Kümelenme’? 
Biz  rmalara unu anlatmaya çal -
yoruz; “Siz birbirinizin rakibisiniz, 

ama iyi bir futbolcu, iyi bir tak m ol-
mak istiyorsan z, bir stadyumda antren-
man  beraber yapal m. yi bir stadyum 
yapal m. Cim saha yapal m, hepimizin 
antrenman n  iyi yapabilece i bir saha-
m z olsun. Sonra ç kal m maç yapal m 
kim yenerse o kazans n. Yani sahay  
beraber yapal m, sen ayr  bir saha, ben 
ayr  bir saha yapmayal m” diyoruz. 
Bizim son ç kan kitab m zda güzel 
bir hikâyemiz var; “Bir adam her y l 
bölgesinde yap lan bu day yar ma-
s nda birinci oluyormu . Çevresinde-
kiler merak edip sormu  sen bunu her 
y l nas l ba ar yorsun diye. Çok basit, 
demi  adam, ben kom u tarlalar n sa-
hiplerine de kendi bu day tohumlar m  
da t yorum. Onlar n bu daylar  da iyi 
olursa benim bu day ma zararl  eyler 
gelmiyor ve ben de en iyi bu day  ye-
ti tiriyorum.” Yani, e er çevrenizdeki 

tarlalarda kötü bu daylar olursa siz de 
bir süre sonra bu day n z  iyi halde tu-
tam yorsunuz. 

  Kaç sektörü bir araya getire-
bildiniz? 

Savunma, medikal, i  ve in aat maki-
neleri, yenilenebilir enerji kümelenme-
leri devam ediyor. Bir de imdi Ana-
dolu Rayl  Ta tlar Kümemiz kuruldu. 
Rayl  Ta tlar kümemizde Türkiye’nin 
ihtiyac na denk gelecek ekilde, Türki-
ye kendi rayl  ta tlar n  nas l üretir so-
rusunun cevab  var. Bir sürü üretici  r-
mam z var. Herkes bir ey yap yor ama 
bir türlü toplu olarak bir araya gelip, 
soruna çözüm üretemiyoruz. Bu neden-
le bürokrasi de yerli ürünü tan m yor. 
Bu kopukluklar  gidermeliyiz. Mesela 
rayl  ta tlarla ilgili yap lan çal man n 
sonucunda çok enteresan bir yere geldi 
Türkiye. Bu bizim yapmam z gereken 
bir i  de il asl nda. Daha yukar larda 
tasarlan p yap lmas  gerekiyor. Daha 
stratejik olarak ele al nmal . Mesela 
bir Sanayi Bakanl , bir Ekonomi Ba-
kanl . Ben ülkede otomobili, rayl  ta-

tlar , uça , enerji santrallerimi nas l 
yapar m n cevab  bu. Biz yerel olarak 
burada ç rp n yoruz. Bir ekilde du-
rumdan vazife ç kararak kendimize i  
ç kar yoruz. Ama göreceksiniz ki, rayl  
ta tlar kümesi gelecek y ldan itibaren 
Türkiye’nin metro araçlar n  yapar hale 
gelecek.

 

 Metroyu yapaca m zdan 
eminsiniz. Firmalar da emin, biz 
de eminiz. Bürokrasi engel olma-
yacak m ? 

u anda 25 civar nda  rmam z kü-
melenmenin içinde. Ankara, Bursa ve 
Kayseri’den 3 ana oyuncumuz var. 
Bunlar  ilen metro arac n  yapm  
 rmalar. Mesela  rmalar m zdan biri 

en son toplant m zda, “Bütün Ar-Ge 
çal malar n  bitirdim, arac  tamamla-
d m. Arac  Ankara belediyesine hedi-
ye edece im.” dedi. Biz, ‘TÜB TAK 
deste i alal m.” dedik ama “Hay r. An-
kara metrosuna koyaca m, çal s n. 
Baks nlar test etsinler. Tamam derlerse 
yapmaya ba layaca m” dedi. Bu  r-
mam z n Almanya’da iki ehirde fab-
rikas  var. Ayr ca, ABD’de 6 eyaletin 
rayl  ta tlar n n yap mc s . Büyük  r-

malarla i birli i halinde yapm . Yani, 
yoldan geçen adam  konu muyoruz 
ama bunu ke fedip Türkiye’nin ihtiyaç-
lar yla bulu turmak önemli. Tek ba na 
mücadeleyi yapam yor. Üç kere gidi-
yor devletin kap s na, orada bürokratla 
görü üyor, görü emiyor, azarlan yor, 
koskoca dünya  rmas . Sonra da yoru-
luyor ama biz yorulmuyoruz, y lm yo-
ruz. Yeni i lerin tamam n , Türkiye’de 
ç kacak ihalelerin tamam n  yerli yap-
mak üzere haz rl k yap yoruz. 

 ‘Sanal fabrika’ projeniz uy-
gulanabilir mi? 

Biz o proje ile  rmalara tasar m ka-
biliyeti kazand rmay  amaçl yoruz. Bir 
anlamda  rmalar sanal bir fabrikan n 
atölyesi gibi olsun istiyoruz. Bir araya 
gelerek bir sistemi tamamlayabilsin-
ler. OST M’de de hep vurgulad -
m z, ula maya çal t m z yer buras . 
O zaman bir  rmadan iki buçuk  r-
ma ç karabiliriz. 50  rmay  bir araya 
getirip bir sistemi tamamlayabilirsek 
daha çok katma de erli i ler yapabili-
riz. Örne in, bir beton santrali yapan 
 rmay  dü ünün. 20-30 kalem i i var, 

bunu parçalara da t yor. Tasar m n  
kendisi yapm . OST M’de atölyeler 
bunlar  yap yor. Sonra siz bunlar  bir 
araya getiriyorsunuz, damgan z  bas -
yorsunuz ve bütün dünyaya sat yorsu-
nuz. OST M’in tamam  sizin fabrika-
n z, i iniz yok, yar n tek ba n zas n z 
ve giderleriniz s f r. Bu çok önemli bir 
ey. iniz oldu unda bütün buray  kul-

lanabilirsiniz, i iniz olmad nda yar n 
sabah bu i çilerin paras n  siz ödemek 
zorunda de ilsiniz. Böyle esnek bir 
eyi kapal  alanda tek ba n za yapa-

mazs n z. Biz burada çok rekabetçiyiz 
ve çok avantajl y z. Bizim esas ortaya 
ç karaca m z de er buras . 

 Te vik düzenlemesi yay nlan-
d , beklentilerinizi kar lad  m ? 

Genel olarak iyi bir te vik kanunu 
ç kt . Bölgeleri tasnif eden, OSB’lere 
biraz daha avantaj sa layan, sektörle-
ri öne ç karan, bölgeleri yar t ran bir 
tak m iyi eyler ç kt . Ama biz halen, 
yine gazete diliyle konu uyorum; bu 
te vikten Türkiye bir Samsung ç kara-
bilecek mi? Bir Hyundai ç karabilecek 
mi? Bunu görece iz. Bu te vik sonu-

“Sivil offsetle cari aç k
yar  yar ya azal r” 

OST M OSB Ba kanOST M OSB Ba kan
Orhan AYDINOrhan AYDIN



A USTOS 2012ORGAN ZE SANAY  GAZETES 13

cunda bizim bir ç ta atlamam z gereki-
yor. Çünkü bu te vikler yeni de il. Bu 
te viklerle Türkiye otomobilini yapa-
bilecek mi? Hay r, yapamayacak. Çün-
kü otomobili yapmak ba ka bir strateji 
olu turmay  gerektiriyor. 

 Nas l bir strateji gerekiyor 
burada? 

Bunlarla ilgili bizim çözüm önerile-
rimiz oldu. Kafa yoruyoruz. Mesela, 
otomotivdeki kritik nokta kendinize 
özgün bir tasar m ve özgün bir motor-
dur. Ayr ca kendinize potansiyel bir 
pazar olu turman z gerekiyor. Motoru-
nuz yoksa otomobil yapmay  a z n za 
bile almay n. Motoru d ar dan al p 
otomobil üretemezsiniz. Tasar m  size 
ait olacak,  kri ve mülki haklar  size ait 
olacak. Peki, Türkiye pazar  otomobil 
üretmek için yeterli mi? Çünkü milyar 
dolarl k ve milyon adetlik bir potansi-
yel olmadan bu alana giremiyorsunuz. 
Türkiye pazar  bu i  için yeterli de il. 

 Ne yap lmal ? 

O zaman geni  bir pazar olu turacak-
s n z. Bunu sizinle beraber yapmak 
isteyen, sizinle beraber pazar olu tu-
racak bir tak m olu turacaks n z. Bu 
mümkün mü? Mümkün. Bu i e gönül-
lü olan ve Türkiye’nin a abeylik yap-
mak istedi i ülkeler var. O ülkelerle 
beraber, onlar n ekonomisine de katk  
verecek bir ey bu. Kuru kuruya “dos-
tuz, karde iz” demek yerine, ekonomik 
olarak birbirini destekleyen ve herke-
sin karl  ç kaca , tam bir kazan- kazan 
projesi eklinde bölgenin otomobili ya-
p labilir. 

 Her ey pazara m  ba l ? 

Bizim bunu organize etmemiz gere-
kiyor. Çok tuzak bir soru soruluyor: 
OST M otomobil yapabilir mi? Olay 
teknik de il ki; olay stratejik bir olay. 
Ve ekonomik olarak dü ünülen rakam-
lar n onda biri rakam na Türkiye’ye 
mal olacak bir olay. 2 milyar dolardan 
söz ediyorlar, 200 milyon dolara Türki-
ye bunu halledebilir. Çin ve Hindistan 
u anda otomobil sektöründe gelecek-

te Türkiye’ye rakip olarak gözüküyor. 
Zaten büyük, milyarl k pazarlar  var. 
E er siz gelece e de oynamak istiyor-
san z, böyle büyük bir pazar olu tura-
rak sisteme girmeniz gerekiyor. Bizim 
akl m zda ilk 10 ülke var, ilk 20 ülke 
de var. Girebilecek, girebilmesi muh-
temel olabilecek, ikna edebilece imiz 
ülkeler. Türk Cumhuriyetleri var, s-
lam ülkeleri var, yak n dostluk ili ki-
lerimizi ekonomik olarak geli tirmeye 
niyetlendi imiz ülkeler var. Endonez-
ya, Malezya gibi belli potansiyeli olan 
ülkeler var. Bunu yapabilece imiz bir 
sürü ülke var etraf m zda. D-8 ülkele-
ri var mesela. Devlet Ba kanlar  alt na 
imza atm , haz r bir ekonomik i bir-
li i var. Karadeniz ekonomik i birli i 
var. Türkiye bunun önderli ini yapa-
cak. Böylece hem kendi otomobilimi-

zi yap yor olaca z, hem de birilerine 
verece imiz bir eyler olacak. Buralara 
gidece iz ve diyece iz ki bunlar  bir-
likte yapal m, senin de otomobilin ol-
sun, benim de. Sen de d ar dan al yor-
sun, ben de d ar dan al yorum. 

 Metro da birlikte olabilir mi? 

Tabi ki, bunun arkas na rayl  ta tla-
r  da koyabiliriz mesela. Her ülkenin 
metroya ihtiyac  var. Onu da beraber 
ayn  mant kla yapal m. Paras  olan ül-
keler var, Türkiye’ye yat r m yapmak 
isteyen ülkeler, onlar  da koyal m bu 
i in içine. 

 D  aç n kapat lmas nda da 
rol oynayabilir mi bu model? 

Ekonomi Bakanl  masada te viki 
çal yorken biz bu d  aç n kapat l-
mas  ile ilgili ne yap labilir sorusuna da 
bir cevap üretmi tik asl nda. Bu yerli 
katk  formülünü getirmi tik. Gazete-
lerde de çok yaz ld . Ekonomi Bakan-
l n n sayfas nda da yer al yor offset 
tebli i. Ben bu soruyu cevaplayacak 
bir makam bulamad m. Tebli i, 2007 
y l nda bilinçli bir grup yazm . Sivil 

al mlarda da offset 
uygulamas  yap l-
s n, savunma sana-
yinin yapt  gibi 
denilmi . Bu ne de-
mek? Sivil bir kamu 
al m  yap yorsunuz. 
Diyelim bu metro. 
O tebli  diyor ki, 
sivil al mlarda, 10 
milyon dolara ka-
dar al mlarda offset 
uygulamas  mecbu-
ri. Bunu yaparsak, 
aç n yüzde 50’si 
kapan yor. Ba ka 
bir ey yapman za 
gerek yok. 

 Sivil al m-
larda uygulama-
malar n n sebebi 
ne? 

Biz kendimizi çok 
ba ml  hissediyoruz. Dünya Ticaret 
Örgütü’nün ve Dünya Bankas ’n n ku-
rallar n  çok kutsalla t r yoruz. Onlar n 
istemedi i kadar teslim oluyoruz. Teh-
likeli bir ey söylüyorum fark nday m 
ama, bunu böyle söylemedi imiz za-

man olay anla lm yor. Bu kadar teslim 
olmak zorunda de iliz, AB ve bunlara 
bu kadar teslim olmak zorunda de iliz. 
Mesela offsetle ilgili tebli e bakarsak, 
yaz lm  ama uygulanam yor. Devletin 
Ekonomi Bakanl ’n n tebli i (Ofsett 
uygulamalar na ili kin tebli  2007/6 
say l  Ekonomi Bakanl -DTM- teb-
li i) Dünya Ticaret Örgütü’nün uygu-
lamalar na ayk r  olabilir mi? Olamaz. 
O kurallara uygun yay mlan r tebli . 
Niye uygulam yorsun o zaman? Niye 
uygulanm yor diye sorunca, rahatl kla 
‘uygulanm yor’ deniliyor. Bak n rayl  
ta tlarda oldu. Biz kavga ettik, sava  
verdik, oldu. Biz de K K’e (Kamu ha-
le Kurumu) gittik. Niye olmuyor diye 
sorduk. K K yasas  bunun neyine engel 
oluyor bize bir anlat n dedik. “Asl nda 
olabilir” dediler. Kiminle sava yoruz, 
belli de il ki. Kar m zda kimin oldu-
unu anlayam yoruz. Kendi insan mla 

m  yabanc yla m  sava yorum, belli 
olmuyor. Bu kafayla da aç m z n ka-
panmas  mümkün de il. 

 Her alanda böyle de il mi? 

Evet, her alanda böyle... Örne in, 
enerji santralleri… Enerjide aç k veri-
yoruz, do ru mu? Neyle kapat yoruz? 
Rüzgar tribünü ile. Bu rüzgar tribünün 
1 megavat  1 milyon dolar. Tamam, sa-
t n ald k. Kim getiriyor bunu: Almanya, 
Çin. Sipari  veriyorsun getiriyor. Sana 
ait ne var burada. 8 y l sen buna çal -

yorsun. Sat n ald n ya, 8 y l elektrik 
sana ait de il, malzeme için çal yor-
sun. Sonra da bunun bak m onar m n  
da garanti edeyim sana diyor, 2 y l da 
ona çal yorsun. Bu gitti mi, sonradan 
unu diyor, bu 1 megavatl kt  ya, ben 

bunun daha verimlisini ürettim diyor. 
Ayn  yerde ayn  makineyle 1.5’unu ya-
pabiliyorum diyor. Bunun sonu yok ki.

* Dünya Gazetesi – Ankara Sohbet-
leri Kö esi – Röportaj: Ferit Parlak - 
Özüm Örs - 27.07.2012

Serbest piyasa ekonomisi tuza  
var. Diyorlar ki, bu alanda para 
varsa zaten birisi gelir onu ya-

par. Yapmaz, bunlar n hepsini öbür 
adam 150 y l önce yapm , ticarile -
tirmi , pazara hakim olmu , ba kala-
r n n gelmesine de engel koymu . Sen 
simdi tam bu a amadas n. Buray  nas l 
a acaks n. Bir merdiven dayay p üs-
tünden z playacaks n. Adam üst katta, 
merdivenini de atm . Simdi diyor ki, 
gücü yeten gelsin. Ç kam yorsun ki. 0 
merdiveni tekrar dayarsa ç kabiliyor-

sun, yalvar yorsun. Rüzgâr santralin-
deki dire in montaj n  yaparken adam 
sokmuyor yan na. Görürsün, ö renir-
sin, elinden al rs n diye. Bizimkiler de 
zannediyor ki, bunlar sokakta sat l r, 
paramla gider al r m. Alamazs n, hadi 
al. Kendin yeri t rmalayarak onu bula-
caks n. Kaz yarak oraya ç kabiliyorsan 
ç kacaks n. Ç kam yorsan böyle köle 
olarak kalacaks n. Bütün çolu unun 
çocu unun gelece ini buraya ödeye-
ceksin. Bir t r dolusu malzeme gönde-
receksin, bir tane telefon alacaks n. 

Serbest piyasa tuza  var, güçlü 
olan kendi teknolojisini vermiyor 

Devaml  kafa yoruyoruz. Ne 
yapmak laz m? Özellikle bu 
tip pazar potansiyelimizi stra-

tejik olarak de erlendirecek modeller 
üretmemiz laz m. Biz iyi bir al c y z. 
Tamam, ben senden bunu alaca m 
ama sadece sat n alma artnamesi de-
il, üretme artnamesine dönü türme-

miz gerekiyor bunu. Bugün çaresizim 
bunu alaca m ama kafaya koydum, 
üçüncü y lda, dördüncü y lda bunun 
yap m n  gerçekle tirece im. Bütün bu 
sat n alma gücümü de bunun strateji-
sinde kullanaca m. Bir  rmayla anla-
aca m. Sa l k Bakanl  buna benzer 

modeli uyguluyor. Yeni kanun ç kartt . 
Kümelenmeyle beraber sat n alma gü-
cünü üretimde kullanmak üzere strateji 
geli tiriyor. Savunma Sanayi Müste-
arl  bunu yap yor. Türkiye’nin bu 

kadar ihtiyac  var, bunu sat n alaca z 
ama sen bunun yüzde 60’ n  Türki-
ye’deki  rmalar ma yapt racaks n. Be-
nim bunu zaten yapma ans m yoksa 
da o zaman bunu yapacak. Diyelim 
rüzgâr türbini. Ben bu paray  ödemek 
zorunda m y m? 0 zaman bunun yüz-
de 50 - 60’  Türkiye’de olacak. Aç n 
yüzde 50’s n  kapatabiliyorum yerli 
katk yla. 

thalatta ‘üretim 
artnamesi’ getirilmeli
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Sivas 1. Organize Sanayi 
Bölgesi’nde geri dönü üm tesisi 
kurulaca  bildirildi. Sivas Ti-

caret ve Sanayi Odas nda düzenlenen 

toplant da konu an çevre mühendisi 

Özgür Özkan, vatanda lara “Ömrünü 

Tamamlam  Lastiklerin Geri Kazan -

m  Tesisi Projesi” hakk nda bilgi ver-

di. Proje kapsam nda, Sivas 1. OSB’de 

geri dönü üm tesisi kurulaca n  bildi-

ren Özkan, tesiste 20 ki inin istihdam 

edilece ini belirtti. Sivas’ta böyle bir 

tesisin ilk kez yap laca n  ifade eden 

Özkan, tesisin 1 y l içinde tamamla-

naca n  kaydetti. At klar n gelenek-

sel metotlarla geri kazan m n n büyük 

oranda enerji ve i  gücü gerektirmesi 

nedeniyle büyük s k nt lar ya and -

na i aret eden Özkan, at klar n geri 

kazan m  s ras nda ya anan s k nt lar n 

giderilmesi amac yla geri dönü üm 

tesisinin kurulaca n  söyledi. Özkan, 

tesiste, ömrünü tamamlam  araç las-

tiklerinin çe itli i lemlere tabi tutulma-

s yla, çelik, hurda tel ve baz  sektörler-

de yak t olarak kullan labilen pirolitik 

gaz üretimi yap labilece ini bildirdi.

OSB’ye geri 
dönü üm tesisi 

kurulacak 

 OST M OSB yönetimi, AK PART  Halkla li kilerden Sorumlu Genel Ba kan Yard mc s  ve Ankara Milletvekili Salih 
Kapusuz’u ziyaret etti. Ziyarette OST M yönetiminin ülkenin kalk nma meselesine verdi i eme i takdir ettiklerini 

söyleyen Kapusuz, “Biz ülke olarak güçlü olmak zorunday z ve bu da ancak üretimle mümkündür” dedi.

OST M Organize Sanayi Bölge-
si Yönetimi AK PART  Halk-
la li kilerden Sorumlu Genel 

Ba kan Yard mc s  ve Ankara Milletve-

kili Salih Kapusuz’u ziyaret etti. OST M 

OSB Ba kan  Orhan Ayd n, Ba kan 

Yard mc s  S tk  Öztuna, Bölge Müdü-

rü Adem Ar c , Projeler Koordinatörü 

Doç. Dr. Sedat Çelikdo an ve D  li -

kiler Koordinatörü Hamza Akça’y  Ak 

Parti Genel Merkezi’ndeki makam nda 

kabul eden Kapusuz’a OST M OSB 

yönetimi taraf ndan, çal malar na ver-

di i destekten dolay  bir ükran plaketi 

sunuldu. Kapusuz ziyarette “Sizler hem 

OST M’i yönetiyor hem de Türkiye’nin 

kalk nma meselelerine kafa yoruyorsu-
nuz. Bu alanda projeler üretiyor, emek 
veriyorsunuz. Bu anlamda çal malar -
n z  takdirle izliyorum” diye konu tu.

Son günler Türkiye’nin çevresinde çok 
s k nt l  olaylar ya and n  ve bu sebep-
le ülkemizin her zamankinden daha güç-
lü olmas  gerekti ini söyleyen Kapusuz, 
bu gücün de ancak üretimle olabilece-
inin alt n  çizdi. Ülkemizde yap lan 

üretime teknolojinin de dâhil edilmesi 
gerekti ini vurgulayan Kapusuz unla-
r  söyledi: “Teknoloji konusunda ben 
çok ümitliyim, gittikçe iyiye gidiyoruz. 
Her alanda yeni ad mlar atmaya müsait 
bir altyap ya sahibiz art k. Potansiyeli-
miz gitgide iyiye do ru gidiyor. Birçok 
önemli çal ma görüyoruz üniversitele-
rimizde. Bir irade olursa yerli üretimin, 
yerli teknoloji geli tirmenin önü aç k 
demektir. Son günlerde dünyada bir kriz 
ortam  var ve biz ülkemizdeki olumlu 
gidi in sekteye u ramas n  istemiyoruz. 
Bu anlamda sepeti çe itlendirerek, alan  
geni leterek, kolayl klar sa layarak bu 

mekanizma dönsün istiyoruz. Te vik 

sistemimiz bu anlamda çok önemli bir 

i lev görüyor. Yabanc  yat r mc lar n 

üretim yapmak üzere ülkemize gelme-

leri, yat r m yapmalar  aç s ndan çok 

önemli ad mlar at yoruz.” 

OST M OSB Ba kan  Orhan Ayd n 

da, OST M olarak OFFSET uygulama-

lar n n artt r lmas  için yo un çaba sarf 

ettiklerini söyledi. “Bizler birçok alanda 

çal malar yap yoruz. Hükümetimizin 

de bu alandaki kararl l n  görmekten 

mutluyuz” diyen Ayd n unlar  söyledi: 

“Özellikle Savunma Sanayi Müste arl -

m zda yerli üretim alan nda gösterilen 

iradenin en alt kademeye kadar yans d -

n  ve bunun da çok güzel sonuçlar n n 

al nd n  görüyoruz. Ba bakan m z is-

tedi ve Savunma Sanayi Müste arl -

m z insans z hava arac n  yapt  ve uçur-

du. Bu iradeyi tüm birimlerine ta d  ve 

hayata geçirdi.”

“Ülkemiz ancak üretimle güçlü olabilir”

Türkiye statistik Kurumu’nun 
(TÜ K) ocak-haziran 2012 d  ticaret 
istatistikleri ve Türkiye hracatç lar 
Meclisi’nin (T M) temmuz ay  ihra-
cat verilerinden derledi i bilgiye göre, 
Türkiye’nin, aralar nda Irak, ran, Bir-
le ik Arap Emirlikleri (BAE), srail, 
M s r, Libya gibi ülkelerin de bulundu-
u Ortado u bölgesine 2001 y l nda 3 

milyar 600 milyon dolar olan ihracat , 
ilk kez 2005 y l nda 10 milyar dolar 
s n r n  a t . 2008 y l nda bu bölgeye 
ihracat yakla k 27 milyar dolara ula-

rken, 2009 y l nda dü erek 22 milyar 
679 milyon dolara geriledi.

Türkiye’nin Ortado u ülkelerine ih-
racat  2010 y l nda, ayn  
y l n sonunda ba layan 
Arap Bahar ’na ra men, 
bu durumdan etkilenmeyen 
ülkelerin ihracata sa lad  
katk yla 26 milyar 456 mil-
yon dolar düzeyine yükse-
lirken, bu bölgeye geçen y l 
ise yakla k 30 milyar dolar 
tutar nda ihracat gerçekle -
tirildi.

Türkiye’nin 2011 y l nda 
bir önceki y la göre Bah-
reyn, Kuveyt, Libya, Suri-
ye, Ürdün ve Yemen’e ih-
racat  azal rken, BAE, Fas, 

Irak, ran, srail, Katar, Lübnan, M s r, 
Suudi Arabistan, Tunus ve Umman’a 
yap lan ihracatta art  sa land .

Bu y l n ocak-haziran döneminde ise 
ran ve Libya’ya yap lan ihracat 2011 

y l sonu rakamlar n  geride b rakt . 
2011 y l nda ran’a gerçekle tirilen ih-
racat 3,5 milyar dolar iken 2012 ilk alt  
ay nda yap lan ihracat 5,8 milyar dolara 
ula t .

Ayn  dönemde Libya’ya yap lan ihra-
cat ise 748 milyon dolardan 1,04 milyar 
dolara yükseldi.

Türkiye’nin 2012 Ocak - Haziran dö-
neminde Ortado u ülkelerine yapt  

ihracatta ran ve Irak ba  çekerken, 
Türkiye’nin Ortado u’ya gerçekle tir-
di i 22,6 milyar dolarl k ihracat n 11 
milyar dolar  ran ve Irak’a yap ld . lk 
yar da ran’a 5 milyar 891 milyon do-
lar, Irak’a 5 milyar 56 milyon dolarl k 
ihracat gerçekle tirildi.

Suriye’ye ihracat azal yor

lk kez 2008 y l nda 1 milyar do-
lar ihracat s n r n  a an Suriye’ye 
Türkiye’nin ihracat , ya anan son geli -
melerle birlikte daralmas n  sürdürüyor. 
Geçen y l Türkiye’den Suriye’ye yap -

lan ihracat yüzde 12,7 ora-
n nda azalarak 1 milyar 610 
milyon dolara gerilerken, 
bölgedeki iç kar kl klar ne-
deniyle bu y l n ilk yar s nda 
bu ülkeye sadece 304 milyon 
dolarl k ihracat yap ld .

Temmuz ay nda ise 
Suriye’ye sadece 32 milyon 
dolar tutar nda ihracat ger-
çekle tirildi. T M verilerine 
göre Suriye’ye ihracat geçen 
y l n ayn  ay na göre yüzde 
83 oran nda gerileyerek 32 
milyon dolara dü tü.

hracatta ran ve Irak ba  çekti
 Türkiye’nin Haziran döneminde Ortado u ülkelerine yapt  ihracatta ran 

ve Irak ba  çekti. Türkiye’nin Ortado u’ya gerçekle tirdi i 22,6 milyar dolarl k 
ihracat n 11 milyar dolar  ran ve Irak’a yap ld .
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 Türkiye’nin ihracat lideri illerinden olan ve ülkenin 
Ortado u’ya aç lan kap s  Gaziantep’te sanayiciler, 

organize sanayi bölgelerinde (OSB) yat r m yap lmayan 
arsalar n geri al nmas  karar na s cak bakm yor. 

Yat r mlar n büyümesi için bunun 
do ru bir karar olmad  i  dünya-
s  taraf ndan seslendirilirken, arsa 

bulmakta problem çekildi i dile getiriliyor. 
Sanayicinin arsay  rant de il yat r m amaçl  
olarak ald n  kaydeden i adamlar , organi-
ze sanayi bölgelerinde arsa s k nt s  çekildi-
ini, özellikle ticaret ehri olan Gaziantep’te 

5. Organize Sanayi Bölgesi’nde daha geni  
alanlar n imara aç lmas  gerekti ini savunu-
yor. 

Naksan Plastik Yönetim Kurulu Ba kan  
Osman Nak bo lu, sanayiciler olarak ya a-
d klar  arsa s k nt s n  detaylar yla anlatt . 
Bu sorunun birçok ilin organize sanayi böl-
gelerinde ya and n  kaydeden Nak bo lu, 
“Organize sanayi bölgeleri için imara daha 
fazla arsa tahsis edilip, daha fazla yerlerin 
aç lmas n  talep ediyoruz. Bilhassa da bu ko-
nuda sanayicilerin önü aç k olmal . stedi i 
an, istedi i metrekarede arsa bulabilmeli.” 
ifadelerini kulland . 

Yat r m yap lmayan sanayi arsalar n n el-
den al nmas n n da yanl  bir uygulama ol-
du una dikkat çeken Nak bo lu, “2005 y -
l nda 4. Organize Sanayi Bölgesi 12 milyon 
metrekare olarak imara aç ld . O s rada talep 
azl ndan 5 -6 milyon metrekaresi sat ld . 
Geri kalan , büyük sanayicilere ‘Al n’ diye 
zorla verildi. Bugün dönüp bakt m zda, 7 
y l içerisinde 4. bölgede hemen hemen yüz-
de 60-70 yap lanma oldu u görülür. Elinde 
arsas , imkân  olan ben buraya nas l yat r m 
yapar m diye arsay  de erlendirme amaçl  
bak yor. O zaman sanayi yat r m yapmak 
için önü aç ld . Küçük bir alanda i  yapmaya 
kalkan geli mek istedi inde önüne bulundu-

u arsan n yetersizli i ç k yor” diye konu tu. 

Arsa problemi sanayicinin
büyümesini engelliyor 

Türkiye te vik konusunda bonkör 
bir ülke... Yat r mlar  te vik, ih-
racat  te vik, fuar kat l m n  te -

vik, ar-ge faaliyetlerini te vik, bölgesel 
kalk nmay  te vik, yabanc  sermayeyi 
te vik, sektörleri te vik gibi birçok alan-
da te vik uygulamam z var. Geldi imiz 
noktada “Türkiye te vik politikalar nda 
neden ba ar l  olamamaktad r?” soru-
sunun cevab n  k smen 2012 olimpiyat 
oyunlar na bakarak bulabiliriz. 

Olimpiyatlara kat lan 204 ülke ara-
s nda madalya alacak sporcusuna en 
çok prim veren ülke Türkiye… Yani 
sporcular m z madalya almaya te vik 
edilmi tir. lk üçe girebilen sporcula-
r m za s ras yla 2000 – 1500 ve 1000 
cumhuriyet alt n  verilecektir. Cumhu-
riyet alt n  622 TL civar nda oldu una 
göre birinci olan sporcumuz 1.240.000 
TL’nin üzerinde prim alacak demek-
tir. Hatta olimpiyatlara kat lan her 
bir sporcumuza 60 cumhuriyet alt n  
(37.320 TL) verilmi tir.

Dünya gazetesinin haberine göre 
olimpiyatlarda en çok madalya alan 
ülkeler aras nda bulunan baz  ülke-
lerin alt n madalya alan sporcular na 
verdikleri primler u ekilde: ABD 
25.000 dolar, Almanya 20.000 dolar, 
Japonya 30.000 Euro, Fransa 50.000 
Euro, Rusya ise 100.000 Euro… Yani 
gümü  ve bronz madalya alanlar daha 
az prim al yorlar. Dikkatinizi çekerim 
biz her kat lan sporcumuza 60 cumhu-
riyet alt n  verdik. Ve televizyona ç kan 
sporcular m z madalya bask s  alt nda 
olduklar n  ve bu nedenle kötü derece 
yapt klar n  söyledi. (bütün haltercileri-
miz antrenmandan daha dü ük derece 
yapt k dediler).

Tarihindeki en kalabal k kadroyla 
olimpiyatlara kat lan Türkiye bekle-
di i sonucu alamad . Her ne kadar 
1500 mt. bayanlarda alt n ve gümü  
almam z morallerimizi biraz düzelttiyse 
de genel olarak ba ar l  oldu umuz 
söylenemez. Tarihindeki en kalabal k 
kadroyla olimpiyatlara kat lan Türkiye 
tarihindeki en büyük ba ar y  elde 
etmeliydi. Asl nda bunu da amaçlad  
ama olmad . Toplam 5 madalya (2-2-
1) ile otuz ikinci oldu. (1996 y l nda 6 

madalya (4-1-1) ile yirmi ikinci, 2000 
y l nda ise 5 madalya (3-0-2) ile yirmi 
alt nc  s rada yer alm t k.)

Ke ke devlet sporculara te vik vere-
ce ine tesisle me konusuna önem ve-
rebilse; antrenör ve hoca yeti tirse ya 
da yeti mi  hoca getirtebilse; üniversite 
s nav  denen, tüm gençleri tek hedefe 
yönlendiren ve dershaneye mahkum 
eden saçma uygulamay  de i tirebilse; 
beden e itimi derslerinde s nav ça-
l mak zorunda kalmasa gençlerimiz. 
Elbette bütün bunlar  yapmak zor; ama 
te vik vermek kolay…

Ke ke devlet sanayi alan nda kay t 
d n  önleyebilse; faizleri dü ürüp 
vadeleri uzatabilse; vergileri ve girdi 
maliyetlerini indirecek tedbirler alabil-
se; mesleki e itim konusunda köklü 
projeler geli tirebilse; ihracat etti imiz 
mal n vergisini iade etmek için bin 
dereden bin su getirmese vergi siste-
mimiz. Elbette bunlar  yapmak da çok 
kolay de il. 

Küçüklü ümde ölenlerin ruhuna kar  
yap lan jestleri (dua ederek, Kuran-  
Kerim’den sure okuyarak ya da kurban 
keserek vb. öbür dünyadaki yak n n n 
ruhuna hediye göndermek) bir türlü 
akl m almazd . “Ölen ki i hayat nda 
yapt klar n n kar l n  görecek. Benim 
buradan bir ey göndermemin ne anla-
m  var” diye dü ünürdüm. Kafamdaki 
bu soruyu Babama sordum. Rahmetli 
Babam öyle demi ti: “ölen ki inin 
dünyada yapt klar  manevi sermaye-
sini art r r ya da azalt r. Öbür dünyaya 
bu sermayesiyle gider. Biz ise ona 
hediye gönderiyoruz. Hediye sermaye 
de ildir. Gönderdi imiz hediye öbür 
dünyadaki yak n m z n sermayesini/
servetini art ramaz ama sevinmesini 
sa layabilir.”

Zannederim gerek spor alan nda 
gerek sanayi alan nda devletin te vik 
politikalar  sonucu hediye ile serma-
yeyi birbirine kar t r yoruz. Hediyeyle 
sermayeyi birbirine kar t ran bir 
toplum hem maddi, hem ahlaki, hem 
de estetik aç dan sa l kl  bir toplum 
olamaz.

abdullah.cortu@
ostim

.com
.tr

Abdullah ÇÖRTÜ

Te vik Sorunu

stanbul Serbest Muhasebeci Mali 
Mü avirler Odas ’n n ( SMMMO) 
“Tüketici Kredileri ve Borçlar n 

Türkiye Panoramas ” adl  raporuna 
göre, vatanda  k sa vadeli nakit s k n-
t s na çareyi banka kredisi, kredi kart , 
kredili mevduat hesab nda buldu. Ra-
pora göre, ev hayali kuranlar, ortalama 
10 y ll k gelece ini ipotek alt na soka-
rak kulland  kredilerle son be  y lda 
konut kredilerini adeta patlatt . Otomo-
tiv kredilerinde görece dü ük rakamlar 
gerçekle irken, genel e ilim “acil nakit 
çözümleri ve zorunlu konut ihtiyac ” 

olarak belirdi. Rapora göre, vatanda la-
r n kulland  toplam tüketici kredileri 
son 5 y lda yüzde 154 oran nda art la 
172 milyar liraya ula t . Günü kurtarma 
pe indeki vatanda a ‘’ilaç’’ olan banka-
lar n kredili mevduat hesaplar  ise ayn  
dönemde ikiye katlanarak 4 milyar lira-
y  geçti. Al -veri ten ziyade art k nakit 
ihtiyac n n vazgeçilmez ö esi haline dö-
nü en kredi kart  borçlar  ise 5 y lda iki 
kat ndan fazla art  göstererek 58 milyar 
liray  a t .

Vatanda  borcu borçla kapat yor

Türkiye, yat r m artlar nda Av-
rupa Birli i’nin baz  ülkele-
rini geride b rakt . Türkiye 6 

gün olan “ letme Açma Süresi” ile 
OECD ülkeleri ve ngiltere’yi geride 
b rak rken, Amerika ile ayn  s rada yer 
ald . “Kali  ye gücüne Eri me mka-
n ” aç s ndan sahip oldu u 5,7 puan 

de eriyle Türkiye; Bulgaristan, Çek 

Cumhuriyeti, Yunanistan, Romanya, 

Slovakya ve Polonya gibi AB üyesi 

ülkeleri de geride b rakt .“Finans Sek-

töründe effa  k” kriterlerine göre de 

Türkiye 6,8 puan ile birçok AB ülkesi-

nin önünde yer ald .

Türkiye yat r m 
artlar nda AB’yi geçti
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Çevre ve ehircilik Bakanl , at k 
pillerin toplamas  için Diyanet -
leri Ba kanl  ve Adalet Bakanl  

ba ta olmak üzere bakanl klar ve kamu ku-

rum kurulu lar yla i birli i yapacak. Çevre 

ve ehircilik Bakanl ’ndan al nan bilgiye 

göre, at k pil miktar n n art r lmas  ve kamu 

bilincinin geli tirilmesi amac yla kamu ku-

rum ve kurulu lar yla i  birli i yap lacak.

Çevre ve ehircilik Bakanl , at k pil-

lerin camilerden toplanmas  için Diyanet 

leri Ba kanl , cezaevleri için Adalet 

Bakanl , orduevleri ve askeri birlik kan-

tinleri için Genelkurmay Ba kanl , poli-

sevleri için Emniyet Genel Müdürlü ü ile 
protokol imzalayacak. Sa l k Bakanl  ile 
hastaneler, Kültür ve Turizm Bakanl  ile 
oteller, Gençlik ve Spor Bakanl  ile izci 
kamplar , Ula t rma, Denizcilik ve Haber-
le me Bakanl  ile tren istasyonlar , hava-
alanlar , limanlar ve postaneler için i birli i 
yap lacak. birli i protokolleri çerçevesin-
de cami, cezaevi, hastane, orduevi, postane, 
liman, otel ve askeri birlik kantinlerine at k 
pil toplama kutular  yerle tirilecek. Top-
lanan at k pil miktar  2007 y l nda 48 ton 
iken, bu rakam geçen y l 289 tona ula t . 
Bakanl k, bu y l n sonuna kadar 354 ton 
at k pil toplamay  hede  iyor.

Çevre ve ehircilik Bakan  Erdo an 
Bayraktar çevre kirlili ine sebebiyet 
veren i letmelere toplamda 30 milyon 
807 bin 236 TL para cezas  verildi i-
ni aç klad . Çevre ve ehircilik Bakan  
Erdo an Bayraktar yapm  oldu u ya-
z l  aç klamada 2012 y l , Ocak-Tem-
muz aylar  aras nda toplamda 18 bin 
103 adet i letmenin, çevre denetimi-
nin gerçekle tirildi ini bildirdi. Bakan 
Bayraktar, tespit edilen uygunsuzlukla-
ra toplam 30 milyon 807 bin 236 TL 
para cezas  verildi ini ve bu uygulama 
sonucunda 120 tesisin kap s na kilit vu-
ruldu unu belirtti.

60 adet denetim arac  al nacak

Bakan Erdo an Bayraktar, ayr ca 5 
milyon 132 bin TL ye mal olacak 60 
adet denetim arac n n, DMO (Devlet 
Malzeme O  si) arac l  ile al naca -
n n müjdesini verdi. Bu ekilde dene-
timlerin daha etkin bir ekilde yap -
laca n  belirten Bayraktar “Yap lan 
denetimlerle çevreye ne kadar duyarl  
oldu umuzu göstermi  bulunmaktay z. 
Denetim için al nacak 60 adet denetim 
arac yla birlikte, Türkiye genelinde et-
kin denetimlerimiz artarak devam ede-
cektir” dedi.

Türkiye Cum-
huriyeti Devlet 
Demiryol lar  
(TCDD) Ge-
nel Müdürlü ü, 
T Ü B T A K -
B LGEM ve 
stanbul Teknik 

Üniversitesi i -
birli iyle Ulu-
sal Demiryolu 
Sinyalizasyon 
Sistemi geli -
tirdi. lk etapta 
s inyal izasyon 
sistemi olmayan 6 bin 100 kilometrelik 
demiryolu hatt na uygulanmas  planla-
nan sistem sayesinde, yakla k 2 mil-
yar lira devletin kasas nda kalacak. 

Bakan Y ld r m: 
‘’Türkiye’nin par-

lak gelece ine talibiz’’

Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me 
Bakan  Binali Y ld r m, hede  erinin 

sadece yollar yap-
mak olmad n , 
ilgili bütün sektör-
lerin canlanmas n  
hatta güçlenmesini 
sa lama gayreti 
içinde olduklar n  
belirterek, öyle 
konu tu:

‘’Türkiye’deki 
geçmi ten günü-
müze kadar elde 
edilen kazan mlar  

yok saym yoruz, iyi ve güzel olan hep-
sine sahip ç k yoruz, ama bizim as l 
hede  miz; Türkiye’yi parlak bir gele-
ce e kavu turmak. te biz bu parlak 
gelece e talibiz. Bu nedenle de bütün i  
alanlar m zda yerli üretime çok önem 
veriyoruz. 2009 y l nda 10. Ula t rma 

uras ’nda belirlenen ‘yerli demiryolu 
sanayinin geli tirilmesi’ hede   do rul-
tusunda ‘Ulusal Demiryolu Sinyalizas-
yon Projesi’ni geli tirdik, uygulamaya 
koyduk ve projeyi yayg nla t raca z.’’

Cami ve cezaevlerinde 
at k pil toplanacak

Çevreyi kirletenlere 
rekor ceza

Demiryollar nda 
sinyalizasyon milli olacak 

Kimin söyledi ini bilmiyorum ama çok 
be endi im bir söz var; “Kendi ge-
lecekleriyle ilgili öngörüleri olmayan 

ülkeler, ba kalar n n öngörülerini ya arlar.” 
Bu sözün üzerine Bilim, teknoloji ve AR-
GE üzerine dü üncelerimi bina etmek iste-
dim. K sa, alt ba l klar ve maddeler halinde 
bu özet çal may  OST M Gazetesi okurlar  
ile payla yorum.

B L M: Belli bir konuyu bilme iste inden 
yola ç kan, belli bir ere e yönelen bir bilgi 
edinme ve yöntemli ara t rma sürecidir.

TEKNOLOJ : Bilimsel bilgiden yararlan -
larak yeni bir ürün geli tirmek, üretmek ve 
hizmet deste i sa lamak için gerekli bilgi, 
beceri ve yöntemler bütünü.

Bu duruma göre özgün üretim için gerekli 
safhalar da dörde ayr l r.

1. Bilimsel bilgiye ula mak ve geli tir-
mek

2. Bilgiden faydalanarak bir ürün tasar-
lamak

3. Tasarlanan bu ürünün üretim teknik-
lerini belirlemek

4. Üretime geçmek
Gelelim ça m z n yükselen de eri olan 

AR-GE’ye.
AR-GE (Ara t rma ve deneysel ge-

li tirme):  E itim, bilim ve teknolojinin 
geli mesini sa layacak yeni bilgileri elde 
etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, 
i gücü, kültür ve toplumun bilgisinden 
olu an bilgi da arc n n artt r lmas  ve bu 
da arc n yeni uygulamalar tasarlamak 
üzere kullan lmas  için sistematik temelde 
yürütülen yarat c  çal malar.

AR-GE teriminin kapsad  3 temel faali-

yet ise:
1. Temel ara t rma
2. Uygulamal  ara t rma
3. Deneysel geli tirmedir
Temel ara t rma; görünürde herhangi bir 

özel uygulamas  veya kullan m  bulunma-
yan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir 
gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edin-
mek için yürütülen deneysel veya teorik 
çal malard r.

Uygulamal  ara t rma: Yeni bilgi elde 
etmek amac yla üstlenilen özgün bir ara t r-
mad r. Bununla birlikte, öncelikle belirli bir 

pratik amaç veya hedefe yöneliktir.
Deneysel geli tirme: Ara t rma ve/veya 

pratik deneyimden elde edilen mevcut 
bilgiden yararlan larak yeni malzemeler, 
yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye, yeni 
süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye 
yada kurulmu  olanlar  önemli ölçüde geli -
tirmeye yönelik sistemli çal malard r.

Sonuç ve neler yap lmal ?
• Türkiye süratle ara t rmac  ve geli tir-

meci bir toplum yaratmal , öncelikle 
gençleri bilinçlendirmelidir.

• Bilim ve sanayide ba ar ya sayg  
duyan ve ödüllendiren bir ülke ol-
mal y z.

• Merak eden, ö renen bir topluma 
dönü mek zorunday z. Yoksa ba ka 
ülkelerin, ba ka toplumlar n öngörü-
lerini ya ar z.

Veli SARITOPRAK

velisaritoprak@
gm

ail.com

KOB ’ler ve ileti im

 Bakan Erdo an Bayraktar, son 7 ayda yap lan 18 bin 
103 adet çevre kirlili i denetiminde, toplamda 30 milyon 

807 bin 236 TL para cezas n n verildi ini belirtti.
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OST M Merkezli Aktif Sanayici ve 
 Adamlar  Derne i faaliyetlerini 

sürdürüyor. Dernek bu çerçevede 

entepe mahallesinde ihtiyaç sahibi yak-

la k 300 aileye iftar ve sahur için yiyecek 

yard m  yapt . Da t m program na kat lan 

Yönetim Kurulu üyeleri ailelerle tek tek il-

gilendi. Dernek, da t m n yap ld  günde 

çocuklar  da dü ünerek k rtasiye ve oyuncak 

paketi da t m  da yapt . Dernek üyelerinin 

de e lik etti i yemek da t m program nda 

Ba kan Ufuk Bayraktar çocuklarla tek tek 

ilgilenerek oyuncak ve k rtasiye malzeme-
lerini da tt .

Da t m merkezine gelemeyen ailelere de 
iftar sofras na koyacaklar  yemeklerin özel 
kaplarda evlerinde teslim edildi ini söyle-
yen Aktif Sanayici ve  Adamlar  Derne i 
Yönetim Kurulu Ba kan  Ufuk Bayraktar, 
bundan böyle her ramazanda yap lacak olan 
s cak yemek da t m  ile günde yakla k 
1500 ihtiyaç sahibi aileye yemek ula t r ld -

n  ve bu tür yard mlar n hay rseverlerimi-
zin deste iyle sürdürülece ini ifade etti.

Özel sektör imalat sanayinin için-
de bulundu u ko ullar , sorun-
lar , beklenti ve öngörülerini 

tespit edebilmek, çözüm önerileri geli -
tirebilmek amac yla SO üyeleri aras n-
da gerçekle tirilen anketin 2012 y l n n 
ilk alt  ay n  kapsayan sonuçlar  ile 2012 
ikinci yar  beklentileri, SO Yönetim 
Kurulu Ba kan  Tan l Küçük taraf ndan 
bas n toplant s yla kamuoyuna aç klan-
d . Ankete göre, 2012 y l  ilk yar  eko-
nomik durum tespit anketinin, 2011 y l  
ikinci yar ya k yasla biraz daha olumsuz 
sonuçland  görüldü. Buna göre, 2012 
ilk yar da, 2011 ikinci yar ya göre tüm 
temel göstergelerde art  bildiren i let-
melerin oran  azal rken, azal  bildiren 
i letmelerin oran  artt .

Üretimde art  bildirenlerin 
oran  %49’a geriledi

Bu y l n ilk yar s nda art  bildi-
ren i letmelerin oran  üretimde yüzde 
53.5’den yüzde 49’a, iç sat larda yüz-
de 52’den yüzde 46.1’e, yeni sipari -

lerde yüzde 48.8’den yüzde 46.9’a, 
istihdamda ise yüzde 42.5’ten yüzde 
38.9’a geriledi. Azal  gerçekle ti ini 
bildiren i letmelerin oran  ise üretimde 
yüzde 18.1’den yüzde 26.3’e, iç sat -
larda yüzde 17.3’ten yüzde 27.7’ye, d  
sat larda yüzde 23.2’den yüzde 30.8’e, 
yeni sipari lerde yüzde 16.9’dan yüzde 
25.1’e, istihdamda yüzde 17.3’ten yüz-
de 25.2’ye yükseldi. Böylelikle 2012 ilk 
yar da, bir önceki y l n ayn  dönemine 
göre tüm temel göstergelerde sorun ya-
ayan i letmelerin oran  önemli ölçüde 

artarken, özellikle iç sat larda sorun ya-
ayan i letmeler oran nda 10.4 puanl k 

art  iç talepteki durgunlu u göstermesi 
aç s ndan dikkat çekici bulundu.

letmeler ikinci yar da iyimser

letmeler, 2012 y l n n ikinci yar s -
na yönelik beklentileri ise daha iyimser 
oldu. letmeler, ikinci yar n n tüm gös-
tergelerde ilk yar ya göre daha olumlu 
geçmesini beklerken, ikinci yar da i -
letmeler, üretimde yüzde 15, iç sat lar-

da yüzde 13.7, d  sat larda yüzde 16, 
yeni sipari lerde yüzde 13.4, istihdamda 
yüzde 10.5 oran nda daralma bekliyor. 
Tüm göstergelerde daralma bekleyen 
i letmelerin oran  ise yüzde 10’lar n 
üzerinde seyretti. hracat yapan i let-
melere ölçekler itibariyle bak ld nda, 

2012 ilk yar da çal maya kat lan büyük 
ölçekli i letmelerin yüzde 92.9’unun, 
orta ölçekli i letmelerin yüzde 78.7’inin 
ve küçük ölçekli i letmelerin de yüzde 
68.2’sinin ihracat yapabildikleri görül-
dü.

Aktif Sanayicilerden
Ramazan yard m

Sanayicinin üçte biri kaynak s k nt s nda
 stanbul Sanayi Odas n n ( SO) Ekonomik Durum Tespit Anketi’ne göre, 2012 y l n n ilk yar s nda 
zarar etti ini belirten i letmelerin oran  1.4 puanl k art la 35.7’ye yükselmesi, i letmelerin üçte 

birinden fazlas n n kaynak yaratmakta zorluk çekti inin i areti.

 OST M Merkezli Aktif Sanayici ve  Adamlar  Derne i 
faaliyetlerini sürdürüyor. Dernek Ramazan ay  boyunca entepe 
mahallesinde ihtiyaç sahibi yakla k 300 aileye iftar ve sahur için 

yiyecek yard m  yapt .

Nijerya Ulusal Siyaset ve Strate-
jik Ara t rmalar Enstitüsünün, 
ülkenin üst düzey yöneticile-

rinden seçti i 14 ki ilik Nijerya heyeti, 
ülkelerinde sürdürülebilir bir kalk nma 
stratejisi olu turabilmek için birçok ül-
keye inceleme gezisi gerçekle tiriyor-
lar. Ayn  amaçla Türkiye’ye de gelen 
heyet, sanayi bölgesi yap lanmas  ince-
leme alan  olarak OST M’i seçti.

OST M OSB Ba kan  Orhan Ayd n, 
Bölge Müdürü Adem Ar c  ve OST M 
Yat r m A. . Projeler Koordinatörü 
Abdullah Çörtü taraf ndan misa  r edi-
len heyete OST M’in yap s , kurumla-
r  ve yönetim sistemi hakk nda detayl  
bir bilgilendirme yap ld . Heyet yetki-
lileri, KOB ’lerin yo unlukta oldu u 

OST M’in, özellikle küçük i letmelerin 
ortak çal ma kültürüyle ürün ortaya 
koyma yeteneklerinden çok etkilendik-
lerini ve ülkeleri için do ru bir kalk n-
ma metodu olabilece ine inand klar -
n  söylediler. Üniversite hocalar n n, 
bakanl klardan, güvenlik güçlerinden, 
sanayi ve ticaret odalar ndan üst düzey 
yöneticilerin ve bas n mensuplar n n 
yer ald  heyet, ülkelerine döndük-
lerinde Cumhurba kanlar na sunmak 
üzere bir kalk nma stratejisi raporu ha-
z rlayacaklar n  belirttiler. 

Sunumlar sonras nda OST M’de  r-
ma ziyaretleri de gerçekle tiren heyet, 
 rmalar n üretim kabiliyetlerini yerinde 

inceleme imkân  buldular.

Nijerya’ya kalk nmada 
OST M Modeli
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Geli meler, aktüalite, toplumsal 
sorunlar, konular, beklentiler, 
yap lmas  gerekenler, yanl  

yap lanlar, nas l do rusunun yap laca  
yönünde öneriler… Biraz edebi, biraz 
bilgi yo un yaz lar, makaleler. Her biri 
ayr  bir de er her biri ayr  bir dü ün 
ürünü. Kolay de il yazmak. Asl nda 
zorlamaya da gelmeyecek kadar önemli 
bir i . Bazen okumak zor oluyor baz  
yaz lanlar . Yaz lanlar diyorum, çünkü 
“yaz ” denemeyecek kadar yaz lm . Hiç 
okunamayanlar var. Okumak güzeldir, 
herkes okuyabilir, ama yazmak çok ayr , 
herkesin yapamayaca  cinsten bir i , 
bir eylem. Hani sayfay  doldurmu , yeri 
sa lam ama okunmuyor. Tats z, tuzsuz 
anlams z… Yazan  bile yazarken s k lm  
olmal  diye dü ündüren cinsten.  Ak l-
da  kal c l k,  ak c l k, keyif veren yönü 
önemli bir yaz n n, ama sonuna kadar 
okunabilmesi çok daha önemli.  Hele 
yaz n yaz yorsan o zaman daha dikkatli 
olmal s n.

Yaz ay n n yazarlar  olarak i imiz zor. 
Özellikle cay r cay r yanan zmir’den 
yazmak. S cak bir yaz ya yoruz. Çal ma 
ili kileri aç s ndan i  ileti imi, ramazan ve 
yazla birlikte rehavet noktas nda.  ç ve 
d  geli meler yaz n daha s cak hissedil-

mesine neden olabiliyor. 

Politikan n içi d  kalmad . Türkiye 
sanki dünyan n ortas  gibi bir hisse kap l-
d m bu yaz. Nasrettin Hoca’ya sormu lar 
dünyan n ortas  neresidir diye. “Tam bu-
ras d r” demi . nanmayanlar içinse “is-
terseniz ölçün” diye kolay bir yol öner-
mi ! Buras  Türkiye ve buras  dünyan n 
ortas . Orta yerde neler oldu u da tabi ki 
tüm dünyay  ilgilendiriyor. Orta’n n do-
usu son dönemde oldukça kar k. Bu 

kar kl k d ar  bakarken içeriyi unutma 
anlam  ta m yor bizim aç m zdan. Yani 
bildi imiz resmi tarih bize bulundu u-
muz co rafyada sürekli bir hareketin var 
oldu unu gösteriyor. imdiye kadar dur-
mayan afacan çocu u imdiden sonra 
yerinde tutamazs n z. Oyuna davet eden 
bir taraf  var bu co rafyan n. O yüzden 

ta uzaklar n bile ilgisini çekiyor orta 
do unun oyun kültürü.  dare edip gidi-
lecek. Bu saatten sonra evimizi de i tire-
meyece imize göre evimizi, ideallerimizi, 
ihtiyaçlar m z  göz önünde bulundurarak  
daha ya an l r k lmak için çal maya 
devam edece iz. Bu ülkenin çok güzel 
de erleri var ve bu sayede sorunlar n n 
üstesinden gelecektir.   

 dünyas  aç s ndan bakt m zda 
orta yerde meydana gelen geli melere 
iyimser ve tela s z bakabilme anlay n n 
yerle ti ini görüyoruz. Bunca toz bulutu 
aras nda, bunca u ra t ran geli me var-
ken yine de bir sa duyu ikliminin yer-
le mi  olmas  kolay bir ey de il. Dünya 
ekonomisinde genel olarak ya anan 
durgunlu a ra men Türkiye’nin kendi 
ekonomisinin güçlendirmek ad na alm  

oldu u kararlar  uygulamaya koymas  
bir anlamda durgunluk sonras  güçlü bir 
Türkiye’nin altyap s n  kurma anlam  
ta yor. Terör, Suriye sorunu yaz boyu 
hem iç hem d  niteli i olan geli meler 
olarak gündemdeki yerini korudu. Bu 
sorunlar  asla küçümseyemeyiz. An-
cak büyük ülke, sorunlar n n varl na 
ra men geli me yolundan geri ad m 
atmayand r. Ülke ç karlar m z  asla göz 
ard  edemeyiz. Bu inan lmaz bir hata 
olur. Bu bak  aç s n n toplumu temsil 
eden kesimler taraf ndan ortak bir anla-
y  olarak benimsenmesi bizi güçlü ülke 
yapacak önemli bir bak  aç s  olacakt r. 

Bu günün sorunlar  ile ba a ç kmada 
ekonomik gücün ne derece önemli ol-
du u tart mas z bir gerçek.  Orta yerde 
ya anan geli meleri birbirimize zarar 
verecek bir politika malzemesi haline 
dönü türmek bize hiçbir yarar sa la-
mayaca  gibi as l hasar  ekonomiye 
verecektir. Bir yanda yüksek yo unluklu 
çat maya ve tart malara aç k s cak bir 
yaz, di er tarafta i in gücün bitmedi i bir 
piyasa. ten korkumuz yok ama u ra -
lar m z huzura yarasa çok daha sevine-
ce iz. Buna her zamankinden daha çok 
ihtiyac m z var.

Cüneyt ÖRKMEZ

çeriden ve d ar dan 
geli meler ve yaz n 
yazma sanat

cuneytorkm
ez@

tosyov.org.tr

Van OSB Ba kan  Sinan Ha-
kan, “Son dönemdeki te -
viklerin yan  s ra Van’ n 

bölgeye hakim bir konumda olmas  
sanayicinin i tah n  kabart yor. Dep-
remden sonra adeta sanayide devrim 
ya yoruz” dedi. Kent, geçen y l 23 
Ekim’de Richter ölçe ine göre 7.2 ve 
9 Kas m’da 5.6 büyüklü ündeki dep-
remlerin ard ndan ya anan göçle ölü 
bir kente döndü. Göç edenlerin dön-
meye ba lamas yla hayat normal ak -

na girmeye ba larken, sanayide de 
h zl  bir geli me ya an yor. Van Or-
ganize Sanayi Bölgesi Ba kan  Sinan 
Hakan, bunu deprem sonras  sanayi 
devrimi olarak yorumlad . Hakan, 

yat r m yapmak isteyen  rmalara yer 
tahsisi konusunda yo un bir çal ma 
içine girdiklerini söyledi. Özellikle 
g da ve in aat alan nda farkl  üretim 
tekniklerinin geli tirildi ini belirten 
Hakan, Van’ n önümüzdeki günlerde 
alt n ça n  ya ayaca n  anlatt . 

126 yat r mc  fabrika kurmak için 
s ra bekliyor 

Deprem sonras  karamsar bir tab-
lonun çizildi ini belirten Hakan, sa-
nayiciler olarak hiçbir zaman umut-
lar n  kaybetmediklerini söyledi. 
Van OSB’de yak nda ihtisasla m  
 rmalar n ön plana ç kaca na ve 

baz  markalar n söz sahibi olaca -
na dikkat çeken Hakan, “Deprem 

sonras  Van’da sanayi bak m ndan 
önemli ad mlar at ld . Özellikle son 
te viklerden sonra Van’da yat r ma 
büyük bir ilgi oldu. Öte yandan Van 
çok k sa bir süre sonra Ortado u’nun 
da içinde bulundu u sanayi merke-
zi konumuna gelecek. u anda 126 
 rma Van OSB’de yat r m yapmak 

için s ra bekliyor. OSB içinde yeni 
bir etab n alt yap s n  tamamlamaya 
çal yoruz. Bu s ra bekleyen yat -
r mc lar içinde yabanc  sermayeli 5 
dev  rma da bulunuyor. Van’da sa-
nayicilik ve üretim bir kültür haline 
geldi. stihdam da h zla art yor” diye 
konu tu.

Van’da deprem sonras
sanayi devrimi 

 Van’da ya anan depremler 
sonras  hayat yeni yeni 

normale dönerken, sanayide 
adeta bir devrim ya an yor. 
Organize sanayi bölgesinde 

özellikle in aat ve g da 
sektöründe yeni fabrikalar 

art arda aç l rken, 5’i yabanc  
olmak üzere 126 yat r mc  

da Van Organize Sanayi 
Bölgesi’nde fabrika kurmak 

için yer tahsisi bekliyor. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar  
Konfederasyonu (TESK) Ge-
nel Ba kan  Bendevi Palandö-

ken, i sizlik rakamlar n n azalmas -

n n sevindirici bir geli me oldu unu 

bildirdi.  TESK Genel Ba kan  Ben-

devi Palandöken yapt  yaz l  aç k-

lama i sizlik rakamlar n  de erlen-

dirdi. siz say s n n geçen y l n ayn  

dönemine göre 278 bin ki i azalarak 

yüzde 8.2 seviyesinde gerçekle me-

sinin son derece olum oldu unu be-

lirten Palandöken unlar  kaydetti: 

“  bularak çal maya ba layan her 

i siz hane halk n n gelirini de art -

r yor. sizlik rakamlar n n bu dü-

zeyde kalmas  için imdiden önlem 

al nmal . Yeni te vik sistemi büyük 

ve teknoloji odakl  yat r mlar  des-

tekliyor bu yönüyle istihdam art na 

yeterli katk s  olmayacakt r. sizli-

in önlenmesi ve istihdam art na 

yönelik ayr ca bir istihdam  te vik 

paketi haz rlanmal d r. Paket içinde 

istihdam n yüzde 80’ini bar nd ran 

KOB ’lere öncelik verilmelidir.”

“ sizli in 
azalmas  

sevindirici” 
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Dr.Toyoda’n n rehberinin “kalite yönetimi 
konusunda bat  dünyas ndan bulgular” 
ba l kl  yaz s  önümde, ilk sayfada d  

ticaret aç  veren bir ülkenin grafi i var. Ben-
ce, yaz n n oda  d  ticaret dengesinin art ya 
döndürülmesi! lk cümlelerine sorularla ba l yor; 
“Biz neredeyiz? imizi nas l yap yoruz? D  
ticaret dengesine göre ülkede i ler iyi yap l yor 
mu? lerde daha iyi durumda olaca z sözlerinin 
ard ndaki kan t nedir?”

Köstence’nin en iyi yerinde bir ma aza aç-
sam; bir ay, iki ay, ... bir y l, on y l zarar etsem; 
i i bilmedi imi hemen anlar m. Çok önceden de 
icab na bakar m! Fakat bu memleket olunca, te-
melde önemli büyük hatalar n var oldu unu da 
ilk anda dü ünüveririm. Bakal m yaz da, ülkede 
neler eksik, hatal  yap l yor görebilecek miyim? 

Dikkatimi çeken u cümle de çok do ru! 
“Daha da kötüsü, insanlar m z  mahvediyoruz. 
Bizim birbirimize, insanlar m za ihtiyac m z her 
zaman olacak!” deyip; problemin kalite oldu u-
nu vurguluyor. “A a da sunulan menüdekilerin 
hepsi yetersiz; hatta baz lar  olumsuz sonuçlara 
sahiptir.” dedi i menüde, ki bu menü ilginçlikler-
le dolu; “  standartlar , kotalar, zaman standart-
lar ; üretim veya servis sektöründe olsun üretim 
maliyetlerini ikiye katlar. Kalite yerine say lar 
üzerinde durulmas , çal anlar n onurlar -haysi-
yetleri ile oynanmas na neden olur. Geli meye 
(kaizen, innovasyon vesaireye) bariyer te kil 
eder.” cümleleri gözüme çarp yor. 

Aaa, bunlar; endüstri mühendisli inde 
Suzanna’n n ö rendi i, benim ve tedarikçim, 
dostum Dimitri’nin i yerlerinde uygulad  ey-
ler! yile meler olmu tu, nas l üretim maliyetlerini 
ikiye katlar, hiç inanm yorum! Hep FW Taylor 
deyip dururdu, endüstri mühendisli inin babas  
diye! 

Yaz da geçen Taylorizm undan daha fazlas -
na benziyormu ; “Köhnemi  kafamla fabrikam-
da, birkaç sekreterli odaya aç lan kap l  salon 
salomanjede genel müdür olarak tahta kurulmu-
um! Sorun ç kt nda masam n önüne sorun 

ç karan , kafas na gelen fikirleri orada burada 
öneri diye söyleyeni ça r p, anas ndan emdi i 
sütü burnundan getirmekle vazifeliyim; belki de 
kafas ndaki fikri benimmi  gibi kullan r m! Çal -
anlara hiç güvenim yok! Benim, müdürlerimin 

stotükolar , prestijleri önemli, asla vazgeçmeyiz.” 
Herhalde, Matsushita San bu gerçe i anlam ! 

Acaba onun da rehberi var m yd ? Varsa, Dr. 
Toyota’n n rehberi ile ayn d r; 2’ye 500 nesine 
isterlerse bahse girerim! Panasonic firmas n n 
sahibi mütevaz  Konosuke Matsushita, bir grup 
Amerikal  i  adam na hitaben yapt  konu ma-
n n ilk k sm nda; 

• Sürekli d  ticaret aç , cari aç k elde 
eden Amerikal lar n kaybetmesinin 
nedeni olarak Taylor’un prensiplerini 
göstermesi,

• çlerindeki hastal n kafalar n n Taylorize 
olmas ,

• Yöneticileri bir taraf, çal anlar  di er bir 

taraf olarak göstermesi; (vay can na iki 
cephe aç lm , hem de i yerlerinde!) 

• Bir taraftakiler dü ünürken, di er tarafta-
kilerin sadece çal t n  söylemesi,

• Onlar için yönetimin anlam  “üst düzey 
yönetim fikirlerini i çilerin ellerine, be-
denine tam anlam  ile transfer edilmesi 
sanat  olmas ”

saptamalar  özellikleri zaten dikkatimi celb 
etmi ti! yi ama Japonya’da da endüstri mü-
hendisli i bölümleri var! Bu ne demek oluyor, 
imdi? Gizlemeye çal t klar , basit bir ey mi var, 

yoksa? Matsushita San konu mas n n devam n-
da “Evet, biz kazanaca z, siz kaybedeceksiniz. 
Eskimi  Taylorizmi tam anlam  ile kafalar n zdan 
temizlemeye muktedir olamayacaks n z.“ demi . 
Kaybetmeyi, bozulmay , kalitesizli i, cari aç k 
verilmesini Taylorizme ba lad  pek aç k! 

Hiyerar ik yap lar n ortaya ç kmas n  da sa la-
yan Taylormu ; sonradan kendisi de bin pi man 
olmu , ama neye yarar. Bi kere, ta  kuyuya 
atm ! 1000 de il, 22 milyon ak ll  bunu zor 
ç kart r. Cari aç k da pek aç k orada durur, tabii, 
bu durumda! ahidim 5 maddeyi harfiyen yeri-
ne getirdi ine, daha neler var, dilim dönmüyor. 
Çünkü nas l i ledi ini bilmedi im arabam n içine 
girdi im gibi, hiyerar ik yap n n içine her gün 
girip ç k yorum. Kuyuya at lan ta n kuyunun 
dibine dü mesi gibi; hiç a mam ; hayret ki, ne 
hayret! Bu sistemin kökü belki de, 6-7 as r geri-
de, sömürgeci bat  Avrupa’da vard r. Sonuçta, 
cari aç n olu mas na neden olan, hiç iyile me-
yen hastal k da ortaya ç km . Bu hastal k bat -
daki üniversite bölümlerinin derslerini etkilemi ; 
i letmelerle ilgili, üretimle ilgili derslerin oda na 
çal anlar aras  rekabet ve hiyerar ik yap lar 
konmu ! Üniversitede bu konuyu açsam m , 
acaba? Geli me f rsat  olarak m  görürler, yoksa 
Taylorize kültürleri harekete mi geçer ya da hiç 
mi ald rmazlar, kestiremiyorum. Aaa, Chen’den 
mektup geldi, sormu tum fikrini; “Hakk  Bey, 
Merhabalar, Her gün araban n içine girdi in 
gibi, Taylor’un kurdu u sistemin içine de giriyor-
sun. Yönetici olarak da bilemeden; gizli olarak 
çal anlara; “senin beynin yok; makinenin par-
ças s n; sak n bana ak l vermeye kalkma; benim 
akl m her i e yeter.” diye fark etmeden sürekli 
m r ldan p duruyorsun! Araban n gitti i gibi bu 
sistem de sen fark etmeden gidiveriyor. Sistemi 
tam istedi i amaçlara göre kurmu , Taylor! 

• Rekabete yol açan yönetim tekniklerinin 
kullan m ,

• Bencillik, rekabet sonucu, çal anlar aras , 
yönetimdekiler de dahil, çeki menin 
olu mas ,

• Aç k ya da silik ç kar gruplar n n olu -
mas ,

• Yöneticilerin sorun yok, mükemmeliz 
anlay nda olmalar  ve benzerleri

çal anlar  sorun söyleyemez, hatalar  gizler 
hale getirir. Özünde hata olan önerilerin, kaize-
nin, innovasyonun önü de t kan r. Sorun yoksa 
geli me de olmaz, tabii ki! 

Katmandu’da 100 metrede bir kasis var; kaza 
olmad  için de problem yok!- Prof.Seiichi 
Fujita

Sonuçta, kendi ellerinizle i letmelerinizin ayak-
lar na “elektronik” pranga takm  olursunuz! 

Suzanna, e itimim yetersiz kald ndan, 
Almanya’da çal an  makine parças  yerine 
koyan kafadaki kurumda uzun uzun ihtisas 
yapt m, bu i in ö retmeniyim diye söylemi ti. 
Kaizenden, innovasyondan sonra,  olu turulan 
standardlar n yenisi ile de i tirilmesi gerekli! 
Taylor’un baz  teknikleri kullan labilir, belki! 
Oralarda baz  endüstri mühendisleri de ista-
tistiksel tekniklerden olu an pahal  5 varyans 
e itimi al yorlarm , uzun uzun! Gördü ün 
gibi, ne yapacaklar n  bilemez halde, oraya 
buraya ko turup duruyorlar! Taylorize endüstri 
mühendisli inin, i letme e itimlerinin, Deming 
felsefesine uygun olmad n  anlam s nd r, en 
az ndan bu örneklerle! Deming felsefesinin f’sini, 
derslerin içine kat t r p, laçkal n, varyasyonun, 
bozulman n daha da h zl  artmas na neden de 
oluyorlar, Karpatlarda! Kafalar  Taylorize olanlar 
gibi i in sonuna de il, ba na bakar m! Yani, 
bal k ba tan kokar! Bunlardan dolay , e itim 
sistemi hatal , mezun ö rencilerin elinden ne 
gelebilir? Üniversitedeki tan d klar na tavsiyem; 
unvanlardan, stotüko konumlar ndan vaz geçip, 
masalar n arkas ndan kalk n; kalk n da yatay 
sistemi ö renin! Bu konuda ustala n, yani 
knowledge sahibi olun, uygulay n, sonra da ö -
retin, birlikte uygulay n! Ama i i yar m yamalak 
ö renece inize de kaniyim; Deming felsefesine 
uygun istatistik e itimi gerekli, i  için! Stok kont-
rol, mesela, ileri seviyede istatistik, matematik 
gerektirir. statistik laf  çok geçiyor, sak n ora-
lardaki istatistikçilerin bu i lere a ina oldu unu 
da zannetme; ya Deming’in teorilerinden felse-
fesinden bi haberler ya da Deming’den nefret 
ederler. Dr. Deming istatistiksel tekniklerden bir 
k sm n n hatal  oldu unu söylüyor ki, çok do ru! 

Bir de masalar n arkas ndan kalk n diyor, hem 
onlara hem de mezun ettikleri ö rencilere hem 
de yöneticilere! O zaman kesinlikle anlarlar 
hangi metodun do ru oldu unu, hangisinin 
yanl  oldu unu! Bir de bütün patronlar n ve de 
memleketin çuval  çil çil alt nlarla dolar, ta ar, 
neticede! Her iki grup için de umar m istisnai 
vakalar vard r; en az ndan biri sensin! Hem iki 
gruba giriyorsun, hem de biliyorum, ç rakl  
elde etme çabalar  esnas nda neler çekti ini! 

Taylor rekabeti iyi zannetmi ; endüstri mühen-
disli i e itimlerinin oda na yerle tirmi ! Sadece 
o olsa iyi, oralardaki ekonomi, i letme e itimle-
rinin oda nda da rekabet var. Bi kere rekabet 
optimal de il! 2+2=4 gibi do ru, optimal 
oldu u ispatl  teoriye gözün kapal  uy, kazan rs n 
demi tim, hat rla! imdi de, optimal olmayan, 
oralarda verilen yetersiz üniversite e itimlerinin 
oda nda olan rekabete gözün yumuk uyarsan, 
hiyerar ik yap lara girip ç karsan; en güçlü, iyi 
çabalarla i lerini yürütsen bile, üstüne üstlük 
365 gün gözün fal ta  gibi aç k olsa da hiç fark 
etmez; en nihayetinde kaybedersin diyorum, 
kaybedersin! Bulundu un ülkenin de cari aç k 
vermesi de çok ola an, dramatik vakalar n, 
davran  bozulmalar n n, kurumsal yap larda bo-
zulmalar n artan bir h zda seyir izlemesi de çok 
ola an!  Deming’in kitab ndaki ekilde görmü -
sün bu durumu! Bir de hayret etmi sin; ben de 
senin hayret etmene çok hayret ettim, do rusu! 
Günayd n, Tsuda”

Merhum Matsushita San 1988 y l ndaki ko-
nu mas n  a a daki cümleleri ile tamamlam ; 
“Biz Taylor dönemini geçtik. lerin son derece 
karma k oldu unun fark nday z. Riskle, beklen-
meyenle ve rekabetle dolu ortamlarda firman n 
hayatta kalmas  çok zordur. Bunun için, bir 
irket hayatta kalmak için bütün çal anlar n n 

akl na ihtiyaç duyar, bu ortam n haz rlanmas  
veya ön ayak olmas  liderlerin, patronlar n 
sorumlulu undad r. Bizim için, iyi yönetim tarz  
firman n servislerinde, bütün i  gücünün entel-
lektüel kapasitesini-zekas n  en iyi ekilde kul-
lanmakt r; s n fsal, kastsal, fonksiyonel bariyerler 
olmaks z n.  

Teknolojik ve ekonomik olarak birbirimizi kar-
la t rd m zda, sizden çok daha iyi durumda 

oldu umuz ölçülerle ortadad r. Birkaç teknokra-
t n, hatta çok ak ll lar n n zekas  firman n, ku-
rumlar n hayatta kalmas n  sa lamak için yeterli 
de ildir. Bulunulan çevrede, ini lerin – ç k lar n 
oldu u ortamlarda, sadece bütün çal anlar n n 
zihinleri ile i letme ya amaya, geli meye devem 
eder. Evet, biz kazanaca z, siz kaybedeceksiniz. 
Eskimi  Taylorizmi tam anlam  ile kafalar n zdan 
temizlemeye muktedir olamayacaks n z.“ 

R dvan VERCAN

rvercan@
hotm

ail.com

Sonuçta, kendi ellerinle 
i letmenin aya na 
elektronik pranga takm  
olursun!

Geçti imiz y l haziran ay nda KOS-
GEB taraf ndan uygulamaya konulan 
‘Geli en letmeler Piyasas  KOB  
Destek Program ’na toplamda 24 
ba vurunun geldi ini dile getiren 
KOSGEB Ba kan  Mustafa Kaplan, 
13 A ustos tarihi itibariyle MKB 
G P Listesine kabul edilen toplam 
i letme say s n n 9 oldu unu, bu i -
letmelerden de 5’inin söz konusu 
destek program ndan yararland n  
belirtti. Kaplan, i lem gören i letme 
say s n n y lsonuna kadar 15’e ç ka-

ca n  öngördüklerini söyledi.
KOB ’lerin ve i letmelerin sermaye 

piyasalar ndan fon temin edebilmesi-
ne imkan sa lanmas  amac yla Geli-
en letmeler Piyasas  (G P) KOB  

Destek Program ’n n haz rland n  
ve 2011 y l n n Haziran ay  itibariyle 
uygulamaya konuldu unu ifade eden 
KOSGEB Ba kan  Mustafa Kap-
lan, “G P KOB  Destek Program  
ile geli me ve büyüme potansiyeli-
ne sahip küçük ve orta ölçekli i let-
melerin; MKB Geli en letmeler 

Piyasas ’nda i lem görmesinin sa -
lanmas , sermaye piyasalar ndan fon 
temin edilmesine imkan sa lanmas  
amaçlanmaktad r” diyerek, G P ile 
geri ödemesiz 100 bin liraya kadar 
destek verdiklerini bildirdi. Kaplan, 
A ustos ba ndan bu yana söz konu-
su destek program na stanbul’dan 
11, Ankara’dan 4 ve zmir, Kayseri, 
Antalya, Ayd n, Çorum, Tekirda , 
Osmaniye, Kocaeli ve Bursa’dan 
birer KOB  olmak üzere toplam 24 
ba vurunun geldi ini kaydetti.

MKB G P’e KOB ’lerin talebi art yor
 MKB bünyesinde 

olu turulan G P’e 

24 irket ba vurdu. 

KOSGEB bu irketlere 

100 bin liraya kadar 

geri ödemesiz destek 

sa l yor.








