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Çevre Ve Tüketici Haklar�n� Ko-
ruma Derne�i (ÇETKODER) 
Genel Ba�kan� Mustafa Gökta�, 

piyasada yabanc� marka ç�lg�nl���n�n, 
yabanc� hizmet al�m�n�n, yabanc� mal 
al�m�n�n, araç al�m�n�n, yerli üreticiyi 
yok etti�ini söyleyerek, devletin yerli 
üretimi desteklemesi gerekti�ini belirt-
ti.
 Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat 
Ergün’ün belediyelerin ve kamu ku-
rumlar�n�n otobüs, bilgisayar gibi ihti-
yaçlar�n�n bundan böyle yerli üreticiden 
kar��lanmak amac�yla çal��ma ba�latt�k-
lar�n� söylemesi üzerine Gökta� yaz�l� 
bir aç�klama yaparak, Bakan Ergün’ün 
görü�lerine kat�ld�klar�n� ifade etti.

“Yerli mal�na deste�iz 
ama içerik ve kapsam 
geni�letilmeli”

 Piyasan�n 10 senedir yang�n yerine 
döndü�ünü ifade eden Gökta�, “Ön-
cesi de çok iyi de�ildi. Birilerinin her 
dönemde i�i iyi olabilir. Esnaf�n, yerli 
üreticinin, yerli sanayinin i�i gerçekten 
çok kötü durumda. Piyasada yabanc� 
marka ç�lg�nl���, yabanc� hizmet al�-
m�, yabanc� mal al�m�, araç al�m�, yerli 
üreticiyi, esnaf�, sanayiciyi, tüccar� yok 
etti” dedi. Bakan Ergün’ün tespitinin 
do�ru ve yerinde oldu�unu ifade eden 
Gökta�, “Ancak Bakan�n söylemi için-
de bas�na yans�yan içeri�in, yani kap-
sam�n geni�letilmesini arzu ediyoruz. 
Bir iki i�le ve al�mla s�n�rl� olmamal�. 
Bu yerli mal� kullanma, yerli sanayici-
ye, üreticiye dönme, yerli araç ve ge-
reç kullan�m�n� artt�rma, araç gerecini 
alma i�i içerik ve kapsam olarak her 
i�te ve alanda olmal�, yay�lmal�” diye 
konu�tu.

Resmi kurum ve 
kurulu�lar�n tamam�nda 
bu i� benimsenmeli

 Sadece Belediyelerin toplu ta��ma 
araçlar�n�n al�m�n�n de�il, resmi ku-
rum ve kurulu�lar�n tamam�ndaki araç 
gereç malzeme al�mlar�nda, ta��t al�m-
lar�nda, demirba� al�mlar�nda, hizmet 
al�mlar�nda da bu i�in bir an evvel sa�-
lanmas� gerekti�ini ifade eden Gökta�, 
“Yerli’ye dönülmelidir. Yerli sanayici 
ve i� adam�, tüccar, esnaf, üretici te�-
vik edilmeli, desteklenmeli, kendi öz 
kaynaklar�m�z kullan�l�r hale gelmeli, 
at�l durumda olan i�letmeler çal��mal�, 
milli ekonomiye katk� sunulmal�, kendi 
ekonomimizi her aç�dan yaratmal�y�z” 
�eklinde konu�tu.
 Teknolojinin, kabiliyetin, yetene�in 
her �eyin Türkiye’de ve Türk insan�nda 
da oldu�unu ifade eden Gökta�, “Yeter 
ki yat�r�mc�n�n, i� adam�n�n, esnaf�n, 
üreticinin, imalatç�n�n, önü aç�ls�n ve 
de�erlendirilsin. Ülkemizin kaynaklar� 
d��a gitmesin. Paras� ve ekonomisi içer-
de kal�p ekonomik fayda arts�n. Fiyat 
istikrar� sa�lans�n. Kalite, güvence, sa-

t�� sonras� bak�m hizmetleri her aç�dan 
ülkemizin imkânlar� ile yap�ls�n” dedi.
 

�hale yasas� tümden 
de�i�meli

 �hale yasas�n�n tümden de�i�mesi 
gerekti�ini ifade eden Gökta�, “�hale 
yasas� yerli mal�n kullan�m�, üretimi 
aç�s�ndan ba�tan a�a�� yenilenmeli, res-

mi kurum ve kurulu�lar�n tamam� yerli 
mal�n� tercih etmeli. Gayret sarf etmeli. 
Bunun için yerli mal�n�, üretimini, yerli 
sanayiciyi, yerli otomobili, yerli ta��t�, 
yerli demirba��, yerli araç ve gereci, 
yerli hizmet al�m�n� te�vik eden madde-
ler ihale yasas�na konmal�. Devlet da-
irelerindeki makam araçlar� dahil, tüm 
hizmet araçlar�, yerliden yana tercih 
edilmeli” dedi.
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Cari aç�k, 
büyümedeki mum

Savunma Sanayi, 
Offset Kap�s� 
Ve Vali Bey Fark�…

Ekip, Tak�m, 
Tak�mda�l�k Ve Kobi

Firma Ziyaretleri ve 
54. Avrupa Kalite 
Kongresi

“Uyursan ölürsün”

“Yerli üretimi devlet de benimsemeli”

“Yerli’ye 
dönülmelidir. 
Yerli sanayici ve 
i� adam�, tüccar, 
esnaf, üretici 
te�vik edilmeli, 
desteklenmeli, 
kendi öz 
kaynaklar�m�z 
kullan�l�r hale 
gelmeli,

Mustafa Gökta�



ORGAN�ZE SANAY� GAZETES�EK�M 2010EK�M 2

“OSBÜK gücünü kanundan al�yor”

OSB Üst Kurulu�u Ba�kan� 
Mahmut Y�lmaz OSB’lerin 
h�zla de�i�en ko�ullara göre 

yeni sorunlarla kar��la�t�klar�n� ve 
bunlar�n çözümü için üst kurulu� 
olarak çal��ma yapt�klar�n� söyledi.
 OSB’lerin Yap� Denetim 
mevzuat�na ili�kin yeni düzenleme,   

öteden beri devam eden imarla 
ilgili kimi sorunlara ek olarak, 
do�algaz tüketimi, elektrik tüketimi 
ve enerji ithalat�na ili�kin sorunlar 
ya�ad�klar�n� söyledi. 
 BOTA�’�n daha özel bir kurulu� 
niteli�i kazanmas� gerekti�ini 
vurgulayan OSBÜK Ba�kan�, ayr�ca 

enerji sektörünün özelle�tirilmesi 
ile sanayicileri zora sokacak olas� 
ko�ulara kar�� EPDK kurallar�n�n 
olu�mas�n� önererek, “Enerjide 
bütün tasam�z dünya sanayicileri 
ile bizim sanayicilerimizin ayn� 
� yatlardan enerji kullanabilmesi, 
rekabet  �anslar�n�n yüksek olmas�n� 
temin etmek. BOTA� kamu kurulu�u 
niteli�inden daha özel bir konuma 
geçerse dünya ko�ullar�nda do�algaz 
ithal etme �ans�m�z olabilir” diye 
konu�tu. 

Y�lmaz �unlar� söyledi: 

“OSBÜK olarak do�algaz �irketini 
kurduk. Lisans ald�k, ancak kullan�m 
usul ve esaslar�na (KUE) göre enerji 
ithalat�nda çok büyük zorluklar 
oldu�unu, uygulaman�n zor oldu�unu 
görüyoruz. Bunun a��lmas� ve daha 
sempatik hale getirilmesi laz�m, 
rekabet h�zlans�n ve biz veya ba�ka 
bir kurulu�ta gaz getirebilsin. Bunun 
d���nda görüyorsunuz elektrikte h�zl� 
bir özelle�me var. Gelecekte EÜA� 
da özelle�tirilecek. Özelle�tirmelerle 
� yatlar TEDA� � yatlar�n�n da alt�na 
inmeye ba�lad�. Gelecekte EÜA�’IN 
elektrik santralleri de özelle�ecek. Bu 
esnada e�er devletin manipülasyonu 
varsa  bunlar ortadan kalkacak. Burada 
da tekelle�me ile ilgili endi�eler var. 
Büyük sermayelerle tekelle�me olur ve 
onlarda kâr� esas al�rlarsa sanayicilerin 
buralardan elektrik almas� zorla�abilir. 
Bunun için enerji piyasas� düzenleme 
kurulunun kurallar�n�n daha belirgin 
olarak ortaya ç�kmas� laz�m ve piyasa 
aktörlerinin rollerinin �imdiden iyi 
tayin edilmesi laz�m.” 

IV.Enerji Zirvesi 
Van’da yap�lacak

 Ba�kan Y�lmaz, sanayide elektrik 
kullan�m�na ili�kin mevzuattan 
kaynaklanan birtak�m sorunlar 

oldu�unu da belirterek bunlar�n 
Van’da yap�lacak “IV.Enerji 
Zirvesi”nde ele al�naca��n� vurgulad�. 
Y�lmaz, “Kongreye EÜA�’tan, 
TEDA�’tan, EPDK’dan uzmanlar� bu 
konularda bilgi versinler diye de davet 
ediyoruz. Onlar da bu konuda OSB 
yöneticilerine, sanayicilere doyurucu 
bilgiler vereceklerdir.”

OSBÜK Çevre Zirvesi 
de düzenleyecek

 Avrupa Birli�i (AB) üyelik 
müzakerelerinde çevre ba�l���n�n 
aç�ld���n� hat�rlatan OSBÜK Ba�-kan� 
Y�lmaz, Çevre Bakanl��� ile birlikte 
önümüzdeki günlerde OSB’leri de 
yak�ndan ilgilendiren çevre mevzuat�na 
ili�kin ‘zirve’ düzenleyeceklerini 
bildirdi. 
 Y�lmaz, “Hem yat�r�mlar yönün-den 
hem de yo�un sanayile�menin oldu�u 
yerlerde çevrenin muhafazas� yönünden 
çevre bakanl��� ile yapaca��m�z 
çal��malar etaplar�n a��lmas�nda büyük 
fayda sa�layacak. Sanayicilerimiz 
bu konuda büyük yapt�r�mlarla 
kar��la�maktan korku-yorlar. Çünkü 
büyük maliyetlerden bahsediliyor. 
Burada devlet de birtak�m maliyetlere 
katlanacak. Kaynaklar nas�l sa�lanacak. 
Bu konular�n aç�kl��a kavu�turulmas� 
gerekecek.”

OSBÜK gücünü kanundan al�yor

 OSBÜK’ten ayr� olarak dernek çat�s� 
alt�nda toplanan OSB’lere nas�l bakt��� 
yönündeki soru üzerine ise Y�lmaz, bu 
grubun da OSB sorunlar�n�n çözümü 
için çal��t���n�, kendilerine kar�� olup 
olmad�klar�n� önemsemedi�ini söy-
ledi. Y�lmaz,”Bizim bünyemizde 
olmamalar� bizi üzüyor. Onlar�n do�ru 
yapmad�klar� dü�üncesindeyiz. Birlikte 
olsak daha büyük güç oluruz. Ama �u 
aç�ndan bakal�m; biz kanunla kurulduk, 
gücümüzü kanundan ald�k; onlar ise bir 
dernek. Ama dernekleri devam ederken 
ayn� anda bize de kat�lm�� olsalar bundan 
mutluluk duyar�z. Hakl� olan� zaman 
gösterecek. Biz iyi i�ler yapt���m�z� 
dü�ünüyoruz.”

Organize Sanayi Bölgeleri 
Üst Kurulu�u (OSBÜK) 
Ba�kan� Mahmut Y�lmaz 
ve Genel Sekreter Ali 
Yüksel, Ostim OSB’yi 
ziyaret etti. Y�lmaz, bir süre 
önce yap�lan genel kurul 
dolay�s� ile Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Orhan Ayd�n ve 
yeni OSB yönetimini tebrik 
ederken, Ostim Gazetesi 
ad�na yöneltilen sorular� da 
yan�tlad�.
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BBu say�da geni� yer verdi�imiz, “u say�da geni� yer verdi�imiz, “Ekonomilerin Gizli Ekonomilerin Gizli 
Kahraman�: Savunma Sanayi” Kahraman�: Savunma Sanayi” ba�l�kl� yaz�y� umar�z ba�l�kl� yaz�y� umar�z 
ilgi ile okursunuz.ilgi ile okursunuz.

O makaledeki anlat�mla; O makaledeki anlat�mla; “Savunma, güvenlik ile ilgili kav-“Savunma, güvenlik ile ilgili kav-
ramlar�n tümünü içinde bar�nd�ran bir olgudur. Kap� kilitleri, ramlar�n tümünü içinde bar�nd�ran bir olgudur. Kap� kilitleri, 
su geçirmez kuma�lar, uzaya at�lan dev füzeler, hedeflerini su geçirmez kuma�lar, uzaya at�lan dev füzeler, hedeflerini 
kaç�rmayan ak�ll� bombalar ve her biri birer teknoloji harika-kaç�rmayan ak�ll� bombalar ve her biri birer teknoloji harika-
s� uçaklar da birer Savunma Sanayi ürünleridir… Savunma s� uçaklar da birer Savunma Sanayi ürünleridir… Savunma 
Sanayini bir ‘Ölüm Endüstrisi’ olarak lanse etmek hakkani-Sanayini bir ‘Ölüm Endüstrisi’ olarak lanse etmek hakkani-
yet içinde bir tan�mlama olmaz. Çünkü günümüzdeki birçok yet içinde bir tan�mlama olmaz. Çünkü günümüzdeki birçok 
büyük bulu� ve günlük hayat�m�z�n vazgeçilmez ö�elerinden büyük bulu� ve günlük hayat�m�z�n vazgeçilmez ö�elerinden 
pek ço�u Savunma amaçl� ara�t�rmalar�n sonucunda ortaya pek ço�u Savunma amaçl� ara�t�rmalar�n sonucunda ortaya 
ç�km��lard�r. Bu konuda kolumuza takt���m�z Quartz kol ç�km��lard�r. Bu konuda kolumuza takt���m�z Quartz kol 
saatlerinden notebook bilgisayarlara dek binlerce örnek saatlerinden notebook bilgisayarlara dek binlerce örnek 
verilebilir. Çünkü Savunma Sanayi temelde bir ARGE verilebilir. Çünkü Savunma Sanayi temelde bir ARGE 
(Ara�t�rma-Geli�tirme) endüstrisidir.”(Ara�t�rma-Geli�tirme) endüstrisidir.”

Son zamanlarda savunma sanayi ve dolay�s� ile Savunma Son zamanlarda savunma sanayi ve dolay�s� ile Savunma 
Sanayi Müste�arl��� (SSM) kümelenme, offset, yerlile�tirme Sanayi Müste�arl��� (SSM) kümelenme, offset, yerlile�tirme 
gibi kavramlarla savunman�n d���ndaki sektörlere de ilham gibi kavramlarla savunman�n d���ndaki sektörlere de ilham 
verici söylemlerde bulunuyor. Ba�kentte yap�lan TSK verici söylemlerde bulunuyor. Ba�kentte yap�lan TSK 
Sergisi, �zmir Serbest Bölgede gerçekle�en Küresel Havac�l�k Sergisi, �zmir Serbest Bölgede gerçekle�en Küresel Havac�l�k 
Uzay Ve Offset Konferans�, Ostim Savunma Sanayi Küme-Uzay Ve Offset Konferans�, Ostim Savunma Sanayi Küme-
lenmesi etkinlikleri, Erzurum’da yap�lan ‘Savunma Sanayi lenmesi etkinlikleri, Erzurum’da yap�lan ‘Savunma Sanayi 
Teknolojik Geli�ime Etkileri’ konferans� gibi geli�meleri Teknolojik Geli�ime Etkileri’ konferans� gibi geli�meleri 
sayabiliriz. sayabiliriz. 

Savumada KOB� pay�n�n artmas� ve yerlile�tirme çabalar� Savumada KOB� pay�n�n artmas� ve yerlile�tirme çabalar� 
içinde ‘offset’ kavram� da a��rl�kla i�lenen bir konu. Offset, içinde ‘offset’ kavram� da a��rl�kla i�lenen bir konu. Offset, 
yurt d���ndan yap�lan kamu al�mlar� veya ihale sonucu ya-yurt d���ndan yap�lan kamu al�mlar� veya ihale sonucu ya-
banc� firmalarca gerçekle�tirilen kamu yat�r�mlar� sebebiyle banc� firmalarca gerçekle�tirilen kamu yat�r�mlar� sebebiyle 
ülkemizden ç�kan dövizin telafisi amac�yla, ihaleyi kazanan ülkemizden ç�kan dövizin telafisi amac�yla, ihaleyi kazanan 
yabanc� firma taraf�ndan ana ihale anla�mas�na ek olarak yabanc� firma taraf�ndan ana ihale anla�mas�na ek olarak 
verilen taahhütlerdir. Bu taahhütler, ihaleyi açan ülkeden verilen taahhütlerdir. Bu taahhütler, ihaleyi açan ülkeden 
yap�lacak ihracat, ihaleyi açan ülkeye yönelik yabanc� yap�lacak ihracat, ihaleyi açan ülkeye yönelik yabanc� 
sermaye yat�r�mlar�, ortak yat�r�mlar, teknoloji transferi, sermaye yat�r�mlar�, ortak yat�r�mlar, teknoloji transferi, 
lisans ve know-how transferleri, kalifiye i�gücü yaratmak lisans ve know-how transferleri, kalifiye i�gücü yaratmak 
amac�yla, masraf� ihaleyi kazanan yabanc� firmaya ait amac�yla, masraf� ihaleyi kazanan yabanc� firmaya ait 
olmak üzere sa�lanan yurt içi ve yurt d��� e�itim imkanlar�, olmak üzere sa�lanan yurt içi ve yurt d��� e�itim imkanlar�, 
Ar-Ge çal��malar� ve yat�r�mlar� ile di�er döviz kazand�r�c� Ar-Ge çal��malar� ve yat�r�mlar� ile di�er döviz kazand�r�c� 
hizmet ve i�lemleri içerebilir.hizmet ve i�lemleri içerebilir.

SSM uzmanlar�n�n sunumlar� arac�l��� ile gündeme gelen SSM uzmanlar�n�n sunumlar� arac�l��� ile gündeme gelen 
offset sisteminin sadece askeri de�il, (belki daha da ya�am-offset sisteminin sadece askeri de�il, (belki daha da ya�am-
sal) sivil alanlar� da ilgilendirdi�i anla��l�yor. sal) sivil alanlar� da ilgilendirdi�i anla��l�yor. 

Devletin yetki ve sorumlulu�unu ta��yan idari üst kadrola-Devletin yetki ve sorumlulu�unu ta��yan idari üst kadrola-
r�n ise “offset” kavram� ve sistemini ilk kez duyuyor olmalar� r�n ise “offset” kavram� ve sistemini ilk kez duyuyor olmalar� 
da anla��l�r gibi de�il. Bu alandaki fikir öncülü�ünü yap�p, da anla��l�r gibi de�il. Bu alandaki fikir öncülü�ünü yap�p, 
bürokraside bilinç  yaratmak da görülüyor ki Savunma bürokraside bilinç  yaratmak da görülüyor ki Savunma 
Sanayi Müste�arl���na kal�yor. Sanayi Müste�arl���na kal�yor. 

Bu ayki kapak konumuzu Ankara Valisi’nin Ostim ziyareti Bu ayki kapak konumuzu Ankara Valisi’nin Ostim ziyareti 
ve bu ziyaret çerçevesinde söyledikleri olu�turdu. “Art�k ve bu ziyaret çerçevesinde söyledikleri olu�turdu. “Art�k 
Ankara’y� konu�al�m” diyen Vali Alaaddin Yüksel’in 40 Ankara’y� konu�al�m” diyen Vali Alaaddin Yüksel’in 40 
y�ll�k yöneticilik deneyimi, Anadolu sevgisi ve çal��ma azmi y�ll�k yöneticilik deneyimi, Anadolu sevgisi ve çal��ma azmi 
mesaisini “Ankara’ya verme” yönünde bulu�uyor. Bu Ba�-mesaisini “Ankara’ya verme” yönünde bulu�uyor. Bu Ba�-
kentlinin uzun süredir arzulad��� Ankara Valisi portresidir…kentlinin uzun süredir arzulad��� Ankara Valisi portresidir…

Yaz�y� bir haberi ve bir makaleyi özellikle okuman�z� Yaz�y� bir haberi ve bir makaleyi özellikle okuman�z� 
önererek bitirmek istiyorum. Biri ‘Çevre ve Tüketici Haklar� önererek bitirmek istiyorum. Biri ‘Çevre ve Tüketici Haklar� 
Koruma Derne�i’ nin ‘yerli üretim devlet taraf�ndan be-Koruma Derne�i’ nin ‘yerli üretim devlet taraf�ndan be-
nimsenmeli’ haberi, di�eri yazar�m�z A. Ç�nar’�n ‘uyursan nimsenmeli’ haberi, di�eri yazar�m�z A. Ç�nar’�n ‘uyursan 
ölürsün’ ba�l�kl� yaz�s�.ölürsün’ ba�l�kl� yaz�s�.

Ç�nar’�n yaz�s� �öyle bitiyor:Ç�nar’�n yaz�s� �öyle bitiyor:“Dilim varm�yor söylemeye ama “Dilim varm�yor söylemeye ama 
biz belki de gerçekten uyuduk ve kim bilir belki de uyanmak biz belki de gerçekten uyuduk ve kim bilir belki de uyanmak 
için art�k çok geç!”için art�k çok geç!”

Birçok alanda nas�l derin uykularda oldu�umuz kesin.Birçok alanda nas�l derin uykularda oldu�umuz kesin.

Ama umar�z uyanmak için çok geç de�ildir…Ama umar�z uyanmak için çok geç de�ildir…

Editörden

Savunma 
Sanayi, 
Offset Kap�s� 
Ve Vali Bey 
Fark�…

Kemal ÇEKÜÇKemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com

.tr

Hayal et, hedef koy, çal��

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birli�i Bakan� Rifat Hisar-
c�kl�o�lu TOBB Etü Üni-

versitesinde düzenlenen ‘giri�im-
cilik’ konulu koneferansta gençle-
re hitape etti. Hisarc�kl�o�lu, “bü-
tün mesele kendinizeöz güveniniz 
olacak ve sizden ak�ll� insanlarla 
çal��maya bakacaks�n�z” dedi.
 Hisarc�kl�o�lu, TOBB ETÜ’deki 
konu�mas�nda �unlar� söyledi: 
 “Bu devirde giri�imci olmak 
için tek laz�m olmayan �ey para. 
Bak�n geçmi�te paraya ihtiyaç 
vard�. Ama bugünkü ça�da art�k 
paraya ihtiyaç yok. Teknolojiy-
le beraber para kazanma usulleri 
o kadar de�i�ti ki… Facebook’u 
kuran arkada��m�z 17 ya��ndayd�. 
Serveti neydi? Sadece bilgisayar. 
Peki sizin var m� bilgisayar�n�z? 
�u anda gelmi� oldu�u noktada 
400 milyon ki�iye ula�m�� ve � r-
mas�n�n de�eri, bir bilgisayardan 
15 milyar dolara gelmi�. �u anda 
kaç ya��nda? 24. �skoçyal� bir i�a-
dam� , ölünce mezar ta��ma �unu 
yaz�n diyor: “Burada kendisinden 
daha ak�ll� insanlar� yan�nda ça-
l��t�ran bir insan yat�yor”. Bütün 
mesele kendinize öz güveniniz 
olacak ve sizden ak�ll� insanlarla 
çal��maya bakacaks�n�z. Ben hep 
öyle yapt�m. Benim beraber çal��-
t���m arkada�lar�m�n hepsi ben-
den ak�ll� haberiniz olsun. 

“Giri�imci olmak için önce 
hayal etmeye ihtiyaç var”

 
 Giri�imci olmak için önce ha-
yal etmeye ihtiyaç var. Hiçbir�ey 

insan�n hayal gücü kadar hür de-
�ildir. Bunu hiçbir zaman unut-
may�n. Hiçkimsenin kar��amad��� 
alan oras�d�r. Onun için hayal gü-
cünüzü çal��t�rman�z laz�m. Bak�n 
Kristof Kolomb hayal kurmasa 
Amerika’y� ke�fedebilir miydi? 
Macellan dünyan�n yuvarlak oldu-
�unu ispat edebilir miydi? Uçma 
hayali olmasa uçak olur muydu? 
Elektrik olur muydu? ��in ba��, 
özü hayal etmek. �kincisi, muhak-
kak bir hede� niz olmal�. Hayali 
hedefe dönü�türmeniz laz�m. Es-
kiden Türkler için, önce ate� eder-
ler sonra ni�an al�rlar diyorlard�. 
Önce ni�an alaca��z, sonra ate� 
edece�iz. 

“Hedefsiz gemiye hiçbir 
rüzgar yard�mc� olamaz”

 
 Hedefsiz gemiye hiçbir rüzgar 
yard�mc� olamaz. Hayal kuracak-
s�n hedef koyacaks�n. Konfüsyus 
diyor ki e�er a�aca ç�kmak isti-
yorsan y�ld�zlara t�rmanmay� dü-
�ün ki, hede� ne ula�abilesin. Yani 
i�i yukarda tutacaks�n. Hayalinizi 
küçük kurmay�n, hede� nizi küçük 
koymay�n. Türk özel sektörü olarak 
hedef koyduk. Dünyadaki en bü-
yük düz cam üreticisiyiz. Bundan 
30 y�l önce, dünyaya mal sataca��z 
denince, akl�ma annemin çama��r 
makinesi gelmi�ti. Bunu mu dün-
yaya sataca��z demi�tim. Bugün 
ama Avrupa’da sat�lan her 3 beyaz 
e�yadan, televizyondan birisi Türk 
mal�. 
 Bugün bunlar�n hepsi gerçek-
le�ti. Hayal kurduk ordan hede-

� mize ula�t�k ama ba�ar� için bu 
yeterli mi ? Hay�r. Ne laz�m? Ça-
l��mak laz�m.” 

”Giri�imcilik için 
özgürlük �art” 

 Giri�imci olmak istiyorsan�z 
mutlaka özgürlükçü olmal�s�n�z. 
Özgürlü�ün olmad��� yerde gi-
ri�imcilik olmaz. Sonuna kadar 
özgürlükçü olman�z laz�m. Giri-
�imcili�in önüne set çekerseniz 
olmaz. Topluma ve insanlara gem 
vurdu�unuzda onlardan üretken 
olmalar�n� bekleyemezsiniz. Ek-
meksiz hürriyet, hürriyetsiz ek-
mek dü�ünülemez. Bu ikisi bir-
birinin karde�idir. Bir elman�n 
yar�s�d�r. Nas�l hürriyetsiz ekmek 
olmazsa, hürriyetsiz üniversite de 
olmaz. Buras� ne kadar hür olursa 
� kirler de o kadar güçlü olur. Bu 
kürsülerin hürriyeti çok önemli-
dir. Gerçek sorunlar o zaman ko-
nu�ulmaya ba�lar.” 

Birbirimizi ötekile�tirmeyelim

Birbirimizi tart��malardan do-lay� 
öteki diye görüyoruz. Öyle gördük-
çe birbirimizden uzak-la��yoruz. 
Uzakla�t�kça da hep beraber kay-
bediyoruz. Bir araya gelebilirsek 
rahmet ve bereketi buluruz. Empati 
yapmay� ö�ren-melisiniz. Birbiri-
mizi sa�c�-solcu, ba�� aç�k-kapal�, 
Türk-Kürt, alevi-sünni diye d��lama 
lüksümüz yok. Bu bizim zenginli-
�imiz. Biz 72 milyon birbirimize 
sar�lmal�y�z.

TOBB Ba�kan� M. Rifat Hisarc�kl�o�lu, TOBB ETÜ’de ö�rencilerle 
bulu�tu. Gençlere ‘giri�imcilik’ konulu bir konferans veren 
Hisarc�kl�o�lu, ba�ar�n�n formülünü; “Önce hayal etmek, sonra 
hedef koymak ve çok çal��mak” olarak verdi. 
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Türkler, ekonomide denetim istemiyor
Lobescan taraf�ndan 22 

ülkede gerçekle�tirilen 
bir ara�t�rma, halk�n, 

hükümetlerin vergi ge-
lirlerinin yar�s�ndan 
fazlas�n� kötüye kul-

land�klar�n� dü�ündü�ünü 
gösterirken bu ülkelerden 

sadece Türkiye, ABD, �s-
panya ve Avustralya’da hü-

kümetin ekonomiyi denetleme 
yetkisinin art�r�lmas�na kar�� 
ç�k�ld���n� da ortaya koydu. 

Vergilerinin toplumunun gereksinimleri do�-
rultusunda kullan�lmad���na inanlar�n oran�, söz 
konusu 22 ülkenin hiç birinde üçte birinin alt�na 
inmiyor. Bu oran, Kolombiya ve Pakistan’da üçte 
ikisini a�arken en dü�ük oldu�u ülke �spanya’da 
yüzde 34 düzeyinde kal�yor. 

Etkin hükümet beklentisi

     Ara�t�rma sonuçlar�n�n ilginç bir bulgusu da, 
vergi konusunda hükümetlere güvenmeyen halk, 
yine hükümetin ekonomide daha aktif rol oyna-

mas�n� istemesidir. Bu çerçevede söz konusu 22 
ülkede halk�n ortalama olarak yüzde 78’i, hükü-
metin temel g�da � yatlar�n�n dü�ürülmesi için ön-
lem almas�na destek verirken bu oran, ABD’de 
yüzde 50’i a��yor. Ankete kat�lanlar�n g�da yar-
d�mlar�na kar�� ç�kt�klar� tek ülkenin Almanya’da 
oldu�u belirlendi. Anketin di�er dikkat çekici bir 
sonucu, küresel ekonominin canlanmas�na ra�-
men, tüketici güveninin pek parlak olmamas�d�r.
 �yimser olanlar�n, kötümserleri, sadece Çin, 
Hindistan, Nijerya ve Brezilya’da iyice a��yor. 
En karamsar tüketiciler ise, ABD, �ngiltere ve 
Fransa’da görülüyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Konfederasyonu (TESK) 
Ba�kan� Bendevi Palan-

döken, Ekim ay� içerisinde parla-
mentoya sunulmas� beklenen prim 
borçlar�na dair yeniden yap�lan-
d�rma tekli� nde, prim faizlerinin 
revize edilmesinin sa�lanmas� 
gerekti�ini ifade etti. Palandöken, 
“Hükümet bizim dedi�imizi ya-
parsa esnaf�n yüzde 70’i borcunu 
nakit öder” dedi.

 Bankalar aras� faizin yüzde 5 ol-
du�unu  dile getiren Palandöken, 
“Bankalar aras� faiz yüzde 5, sen 
niye yüzde 25 fazla al�yorsun. Te-
feci faizi bu. Bunu kald�r. Yeniden 
yap�land�rmaya git, af yok bunda 
yeniden yap�land�racaks�n ama 
ödenebilir bir seviyeye getirecek-
sin. Diyelim ki, esnaf bu paray� 
yat�ramad� bir sene i�i bozuldu. ��te 
siz ekonomik bir krize soktunuz ül-
keyi, adam 20 y�l yat�rd��� primi bir 

ay aksatt� diye sa�l�k hizmetinden 
60 gün yararlanam�yor.
 Ama sen almad��� hizmetin be-
delini faizi ile istiyorsun” diye 
konu�tu.Sosyal Güvenlik ile ilgili 
yeniden bir yap�land�rman�n �art 
oldu�unu ifade eden Palandöken, 
“Sadece Sosyal Güvenlik ile ilgili 
de�il. Çark�n daha iyi dönebilmesi 
için ülkenin genelini kapsayacak bir 
yap�land�rma laz�m. �imdi dü�ünün 
insanlar yan�nda bir tane kalfa bir 

tane ç�rak çal��t�rd��� zaman 
i�sizlik yüzde 30 inecek 
diyoruz. Çünkü i�let-
melerin yüzde  98’i 
küçük i�letme. Onun 
için vergi borcunu 
kredi kart� borcunu 
ta��t vergi cezas�n�n 
borcunu sen yeniden 
yap�land�r. Biz borcu-
muzu ödeyelim” dedi.

“Prim borçlar�nda tefeci faizi al�n�yor”

la
gös

sade
panya

kümetin
yetkisin
ç�k�ld��
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ATO’nun yapt��� ara�t�rma, bankalar�n komis-
yon çark�n�n, taksimetreden h�zl� döndü�ünü 
ortaya koydu. ATO Ba�kan� Sinan Aygün’ün 

Ankara’n�n 15 ayr� bölgesinden ATO’nun bir banka-
n�n K�z�lay �ubesi’ndeki hesab�na gönderdi�i biner 

TL’lik EFT’lerden, 10 ile 52,5 TL aras�nda de�i�en 
farkl� komisyon ücretleri al�n�rken, bu komisyonlar�n 
baz� mesafelerde taksi ücretinin birkaç kat�na ula�t��� 
belirlendi.
 ATO, Devlet Bakan� ve Ba�bakan Yard�mc�s� Ali 

Babacan’�n bankalar� havale ücretlerinin yüksekli�i 
konusunda uyar�p, vatanda��n paray� taksiyle götürme-
si  halinde daha ucuz olaca��n� söylemesinin ard�ndan 
bankalar�n komisyon ücretlerini ara�t�rd�. Bankalar�n, 
bankac�l�k i�lemlerinde mü�terilerinden, ba�ta para 
transferleri olmak üzere 100’e yak�n isim alt�nda mü�-
terilerinden ald�klar� ücret, komisyon ve bankac�l�k 
hizmet gelirleri ad� alt�ndaki paralar vatanda�a havale 
geçirtti�inin alt�n� çizildi�i ara�t�rmada, yasal zorun-
luluklar nedeniyle de birçok ödemeyi bankalar arac�-
l���yla yapmalar� gereken vatanda�lar�n cebinin adeta 
bankalar�n insaf�na b�rakt��� vurguland�.
 Ara�t�rmaya göre ATO  Ba�kan� Sinan Aygün, önce 
Ankara’n�n 15 ayr� bölgesinden, ATO’nun bir bankan�n 
K�z�lay’daki �ubesindeki hesab�na biner TL’lik EFT 
göndertti. Sonra bankalar�n ald��� komisyonlar�, ayn� 
mesafedeki taksi ücretleriyle k�yaslatt�. Son olarak da 
elde etti�i sonuçlar� Ba�bakan Yard�mc�s� Ali Babacan 
ve Bankac�l�k Düzenleme ve Denetleme Kurumu Ba�-
kan� Tev� k Bilgin’e bir mektup göndererek bildirdi. 
Aygün mektubunda bankalar�n para transferlerini “tatl� 
kar kap�s�” haline getirdiklerini anlatt�. Sinan Aygün, 
Ba�bakan yard�mc�s� Ali Babacan’a “Bankalar�n ücret 
ve komisyonlar�n yüksekli�i, vatanda�� bankac�l�k sis-
temi d���na iterek kay�t d���l��� özendiriyor” �ikayetin-
de bulundu. 

Komisyon çark� taksimetreden h�zl�

Yüzmilyon dolarl�k KOB� kredisi 
için üç banka el s�k��t�

TEPAV: Toparlanan büyük �irketler 
yat�r�m konusunda temkinli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyo-
nu (TESK) Ba�kan� Bendevi Palandöken, 
Ekim ay� içerisinde parlamentoya sunulma-

s� beklenen prim borçlar�na dair yeniden yap�lan-
d�rma tekli� nde, prim faizlerinin revize edilmesi-
nin sa�lanmas� gerekti�ini ifade etti. Palandöken, 
“Hükümet bizim dedi�imizi yaparsa esnaf�n yüzde 
70’i borcunu nakit öder” dedi.
Bankalar aras� faizin yüzde 5 oldu�unu dile getiren 
Palandöken, “Bankalar aras� faiz yüzde 5, sen niye 
yüzde 25 fazla al�yorsun. Tefeci faizi bu. Bunu 
kald�r. Yeniden yap�land�rmaya git, af yok bunda 
yeniden yap�land�racaks�n ama ödenebilir bir sevi-
yeye getireceksin. Diyelim ki, esnaf bu paray� ya-
t�ramad� bir sene i�i bozuldu. ��te siz ekonomik bir 
krize soktunuz ülkeyi, adam 20 y�l yat�rd��� primi 
bir ay aksatt� diye sa�l�k hizmetinden 
60 gün yararlanam�yor.
 Ama sen almad��� hizmetin 
bedelini faizi ile istiyorsun” diye 
konu�tu.Sosyal Güvenlik ile il-
gili yeniden bir yap�land�rman�n 
�art oldu�unu ifade eden Palan-
döken, “Sadece Sosyal Güvenlik 
ile ilgili de�il. Çark�n daha iyi 
dönebilmesi için ülkenin geneli-
ni kapsayacak bir yap�land�rma 
laz�m. �imdi dü�ünün insanlar 
yan�nda bir tane kalfa bir tane 
ç�rak çal��t�rd��� zaman i�sizlik 
yüzde 30 inecek diyoruz. Çünkü 
i�letmelerin yüzde  98’i küçük i�-
letme. Onun için vergi borcunu kre-
di kart� borcunu ta��t vergi cezas�n�n 
borcunu sen yeniden yap�land�r. Biz 
borcumuzu ödeyelim” dedi.

“Bir milyar aç insan” 
için imza kampanyas�

0 y�l yat�rd��� primi
inden 

tin 
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KOB�’lerin  orta ve uzun 
vadeli � nansmana eri-
�im imkanlar�n� art�rmak 

amac�yla Kalk�nma Bankas�, De-
nizBank ve Garanti Bankas� yeni 
bir kredi anla�mas� imzaland�. 
Anla�maya göre Dünya Bankas� 
kaynaklar�ndan KOB�-II projesi 
kapsam�nda Türkiye Kalk�nma 
Bankas� taraf�ndan sa�lanan fonun 
65 milyon dolarl�k k�sm� Garanti 
Bankas�, 35 milyon dolarl�k k�sm� 
DenizBank arac�l���yla kulland�r�-
lacak.

 Kalk�nma Bankas�’ndan yap�lan 
aç�klamaya göre � nansman des-
te�inden; çal��an say�s� 250 ki�iye 
kadar olan ve y�ll�k sat�� tutarlar� 20 
milyon dolardan az olan i�letmeler, 
yat�r�mlar�n� gerçekle�tirmek, üretim 

aktivitelerinde ve istihdamda art�� 
sa�lamak amac�yla faydalanabile-
cekler. 100 milyon dolar tutar�ndaki 
kredi, 2 y�l� anapara ödemesiz olmak 
üzere toplam 5 y�l vadeli olarak kul-
land�r�lacak.

Türkiye Ekonomi Politi-
kalar� Ara�t�rma Vakf� 
(TEPAV), 2008 krizin-

den olumsuz etkilenen büyük 
�irketlerin toparlanmaya ba�-
lad���n�, ancak özellikle yeni 
yat�r�mlar konusunda temkinli 
davrand�klar�n� belirledi.
 TEPAV Ekonomi Çal��mala-
r� taraf�ndan haz�rlanan “2008 
Krizinden Bugüne: Büyük �ir-
ketler Hala Temkinli” ba�l�kl� 
politika notu yay�mland�. 2008 
küresel krizinden Türkiye’deki 
�irketler kesiminin performan-
s�n�n çok olumsuz etkilendi�i-
ni ve �irketlerin bilançolar�nda 

kayda de�er bir daralma ya-
�and���n� aç�klayan çal��mada, 
“2009 y�l�n�n son çeyre�iyle 
birlikte bilançolarda ya�anan 
söz konusu daralma yerini to-
parlanmaya b�rakmaktad�r. An-
cak, gerek dünya piyasalar�nda 
gerekse Türkiye’de söz konusu 
toparlanman�n yat�r�mlara yan-
s�mad��� ve �irketlerin gelece-
�i öngörememelerinden dolay� 
temkinli davrand��� tart���lmak-
tad�r” denildi. Yap�lan analiz 
�����nda, ilk olarak görece bü-
yük �irketlerin, 2008 y�l�n�n 
son çeyre�i ile birlikte krizden 
gerek karl�l�k gerekse sat��lar 

aç�s�ndan kötü etkilendiklerine 
dikkat çekilen bilgi notunda, 
i�letme sermayelerinin eridi�i 
ve ilk etapta stok biriktirdikleri 
vurguland�. 2009 y�l�n�n ikin-
ci yar�s�yla beraber �irketlerin 
stoklar�n� erittiklerine i�aret 
edilerek, sat��lar�n� art�rarak to-
parlanmaya ba�lad�klar� vurgu-
land�. 

ATO Ba�kan� Sinan 
Aygün, Ankara’n�n 
15 ayr� bölgesinden, 
ATO’nun bir 
bankan�n K�z�lay’daki 
�ubesindeki hesab�na 
biner TL’lik EFT 
göndertti. Sonra 
bankalar�n ald��� 
komisyonlar�, ayn� 
mesafedeki taksi 
ücretleriyle k�yaslatt�.
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KOSGEB’ten i�letmelere 
‘destek’ tan�t�m�

On milyon emekli promosyon bekliyor

OST�M’li i�letmelere 
Haziran 2010 itiba-
ri ile i�letmeler ya-

rar�na sunulmaya ba�lan�lan 
KOSGEB’in yeni destek prog-
ramlar� tan�t�m� gerçekle�tirildi. 
OST�M Dan��manl�k ve E�itim 
Merkezi taraf�ndan gerçekle�ti-
rilen seminer organizasyonuna 
yo�un talep gösteren OST�M’li 
i�letmeler des-
tekler hakk�nda 
“desteklerin ama-
c�, desteklerden 
kimlerin nas�l ya-
rarlanabilece�i, 
destek limitleri ve 
ödemelerin nas�l 
yap�laca��” gibi bir çok konuda 
detayl� bilgi ald�lar. Yakla��k 
130 i�letme yetkilisinin kat�ld��� 

seminer program�nda kat�l�mc�-
lar ayn� zamanda destekler ile 
ilgili sorular�na da cevap alma 
imkan� buldular.
 Daha önceki destek program-
lar�na göre i�letmelerimiz için 
kullan�lmas� çok daha kolay 
ve i�levsel hale getirilen KOS-
GEB Destekleri, özellikle proje 
odakl� ve i�birliklerine yönelik 

destek prog-
ramlar� ile 
i�letmelerimi-
zin birçok ihti-
yac�na çözüm 
üretebilecek. 
Gerçekle�tiri-
len seminerde 

destek programlar�n�n tan�t�m�n� 
yapan KOSGEB OST�M ��let-
me Geli�tirme Merkez Müdürü 

Mehmet Tezyeti�, yeni destek 
programlar� için eri�imin ol-
dukça kolay hale getirildi�ini 
ve bürokrasinin en aza indiril-
di�ini söyledi. Tezyeti�, ayr�ca  
i�letmelerin desteklerden fay-
dalanabilmeleri için ilk etapta 
“KOSGEB Veri Taban� Bilgi 
Formu” arac�l��� ile ba�vuru 
yapmalar� gerekti�ini ve son-
raki süreçler de uzmanlar�n�n 
yönlendirmeleri do�rultusunda 
gerekli çal��malar�n süratle ta-
mamlanabilece�ini belirtti. 
 KOSGEB’in yeni destek 
programlar� kapsam�nda a�a��-
daki ba�l�klar yer al�yor;
1.KOB� Proje Destek Program�
2.Tematik Proje Destek Prog-
ram�
3.��birli�i-Güçbirli�i Destek 
Program�
4.Ar-Ge, �novasyon, Endüstri-
yel Uygulama Destek Program�
5.Giri�imcilik Destek Program�
6.Genel Destek Program�
 Söz konusu destek prog-
ramlar� i�letmelerimiz için 
fuar ve yurtd��� i� gezilerin-
den �stihdam ve Test Analiz 
ve Kalibrasyona kadar birçok 
konuyu kaps�yor. Yeni destek 
programlar� kapsam�nda ayr�-
ca Kümelenme çal��malar�na 
yönelik ve Enerji Verimlili�i 
Deste�i gibi Ülke ve Bölge-
miz stratejileri do�rultusunda 
haz�rlanm�� destek programla-
r� da mevcut.

Emekliler, memurlar�n 
bankalardan ald��� brüt 
maa�lar�n�n yüzde 60’� 

kadar olan promosyonun ken-
dilerine de verilmesini istedi. 
Türk Emekli-Sen Genel Ba�ka-
n� Osman Özdemir, 9.5 milyona 
yak�n emeklinin hükümetten 
promosyon müjdesi bekledi�i-
ni belirterek, “Memurlara yüz-
de 60 veriliyor, ama biz yüzde 
50’ye de raz�y�z. SGK bizim 
sorunumuzu çözsün” dedi.
 Türkiye’de 1 milyon 800 bin 
memur emeklisinin, 5.5 milyon 
i�çi emeklisinin, 2 milyona ya-
k�nda BA�-KUR emeklisinin 
oldu�unu ifade eden Özdemir, 
“Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
ba�land�k biz, kurum bünye-
sinde birle�tirildik. Emekli 
sand���,SSK, BA�-KUR SGK 
bünyesinde birle�tik. Bu ne-
denle SGK bizim için banka-
larla anla�mal�” diye konu�tu. 

SGK’dan y�ll�k maa� olmak 
üzere 75 milyar TL’nin ç�kt���-
n�, bunlara hastane ve ilaç para-
lar� da eklenince, kurum taraf�n-
dan 205 milyar TL’nin bankalara 
yat�r�ld���n� ifade eden Özdemir, 
büyük paralar�n bankalara yatt�-
��n�, ancak kendilerine hala pro-
mosyon verilmedi�ini belirtti.

“Bankalar 1-2 TL
promosyon verelim diyor”

 
 Bankalar�n emeklilere 1-2 
TL kadar promosyon vermek 
istediklerini ifade eden Özde-
mir, “Utanm�yorlar m� bunu 
söylemeye. Bizim bankada 
maa� çekti�imiz zaman  kalan 
param�z bu paran�n 3-5 kat�. 
Bunu mu geri vermek istiyorlar 
bize. Yani bizim istedi�imiz, 
bize de hiç olmazsa maa��m�z�n 
yüzde 50’si promosyon olarak 
verilsin. Bu para aylara da bö-

lünebilir veya 3 ayda bir de ve-
rilebilir. Biz bunda da mutab�k 
kal�r�z” dedi.

Ekim ay� program�m�za 
birlikte göz atal�m:
18 Ekim’den itibaren 

her hafta bir sokakta Ostim 
firmalar�na misafir olaca��z.
Geçmi� y�llardaki 
ziyaretlerimizde “bizi 
nas�l bilirsiniz?”i sorduk 
esnaflar�m�za; bu y�l, 
ayn� soruyla daha önce 
ula�amad�klar�m�z�n kap�lar�n� 
çalaca��z. Her giri�imcinin 
fikrini not al�p, program�n 
sonunda puzzle’�n bitmi� 
haline bakaca��z.
Bizler, yani Ostim çal��anlar� 
hem tek tek, tane tane 
firmalar�n içinde, sahada 
olmak durumunday�z; 
hem de Ankara’ya, sonra 
Türkiye’ye ve sonra dünyaya 
“neler oluyor” demeliyiz.
Be� y�ll�k Ostim ya�am�mda 
üzerimde hissetti�im gerçek 
bu. 

Burada olmak �u demek;
-Elektri�in birim fiyat�n� 
bilmelisin,
-Ya�mur ya�d���nda hangi 
sokakta kanal sorunu 
ya�an�yor bilmelisin,
-Hangi cadde üzerindeki 
asfalt�n onar�lmas� gerekiyor 
bilmelisin,
-Hangi firma ne i� yapar 
ezbere bilmelisin ki, i� 
getiren ziyaretçileri, proje 
için çal��an ö�rencileri 2 
dakika içinde do�ru firmaya 
yönlendirebilesin,
-Mühendissen gerekti�inde 
bir teknisyenin/teknikerin el 
becerisine sahip olmal�s�n; 
gerekti�inde  ise yap�lan 
i�leri yabanc� heyetlere 
aktarabilecek bir yabanc� dile 
sahip olmal�s�n,
-Mevzuat� takip etmelisin, 
hatta mevzuat kaynakl� 
sorunlar�n çözümü için 
mevzuat de�i�ikliklerinde var 
olmal�s�n,
-Alan�nla ilgili ulusal/
uluslar aras� konferanslar�, 
seminerleri, e�itimleri, fuarlar�  
takip etmelisin, bunlara i�tirak 
etmelisin.
Ostim haritas�n� bir insan 
vücudu gibi dü�ünün: Yollar, 
elektrik-do�algaz hizmetleri, 
imar plan� sa�l�kl� olmak 
durumunda ki gövde sa�l�kl� 
olsun. Bir ba��na gövdenin 
sa�l�kl� olmas� yeterli de�il, 
beyin geli�tirilmeli. Yerli 
üretimin önünü açan 
her organizasyonda yer 
almal�, konuyla ilgili baz� 
organizasyonlara ise öncülük 
edilmeli.
Uluslar aras� temsillerde 
Ostim konu�turulmal�, 
firmalar�n tamam� kendi 
özverisi olan o kadar geni� 

örnekleri var ki, bize yaln�zca 
bunu aktarmak dü�üyor. S�rf 
firma tecrübelerini aktararak 
dahi pek çok temsilde göz 
doldurmak mümkün oluyor.
Birim olarak bu ayki 
program�m�zda öncelikle 
sizleri dinlemek var, 
yine Ekim ay� içinde 
�zmir’de düzenlenecek 
olan 54. Avrupa Kalite 
Kongresi’nde ise sizlerle 
birlikte yürüttü�ümüz ortak 
çal��malar� sunaca��z. 
TSE’nin organize etti�i 
kongreye �ngiltere, Amerika, 
Belçika, Portekiz, Rusya, 
Macaristan, Almanya… gibi 
ülkelerden Kalite Yönetim 
Sistemini önemseyerek 
uygulayan pek çok farkl� 
kurulu�un sunumuna yer 
verilecek. Bu organizasyonda 
yabanc� ülke kat�l�mc�lar�na 
ve Türkiye’den kat�lan pek 
çok kurulu�a Ostim’de 
Mü�teri Memnuniyetini 
sa�lamak için Kalite Yönetim 
Sistemi standartlar�nda 
yürüttü�ümüz çal��malar� 
aktaraca��z.
Gelecek say�da kongre 
izlenimlerini aktarmak ve 
görü�mek üzere….

ÇOK OKUMALIÇOK OKUMALI

�iir ve Psikiyatri Kav�a��nda, 
Özgür Yay�nlar�, Prof.Dr. 
Yusuf ALPER
Sanat ile psikiyatri aras�ndaki 
ili�ki uzun y�llard�r tart���lan 
bir konudur. Psikiyatriye 
en çok ele�tiri bilinçd��� 
malzemeyi çok önemseyen 
ve çok kullanan kesimden 
gelmektedir. Asl�na bak�l�rsa 
gerçek bir sanatç�n�n, 
yap�t�na kimin nas�l, niye 
bakt���n� pek umursamad���n� 
söyleyebiliriz.

�ZLEMEL��ZLEMEL�

Genç Osman, Ankara Devlet 
Tiyatrosu
Yazan: Turan OFLAZO�LU
“�nsanl���n üstün bir anlay��a 
yükselmesi, ancak büyük 
birinin batmas�yla olur bazen.
Halk�n gecesine Tanr�’n�n 
uzatt���, yeni tutu�mu� bir 
me�aledir bu ölüm.
Yüz bin güne� birden 
���k salsa,onun kadar 
geni�letemez bilinç 
ufuklar�n�...”

Arzu AKAY
arzu.akay@

ostim
.com

.tr

Firma Ziyaretleri 
ve 54. Avrupa 
Kalite Kongresi



EK�M 2010ORGAN�ZE SANAY� GAZETES� 7

Serbest bölgelerdeki 
istihdam 45 bini a�t�

Türkiye’deki i�letmelerin 
yüzde 90’� küçük ölçekli

Türkiye’de bulunan 19 serbest 
bölgede Temmuz ay� itibariyle 
45 bin 398 ki�i istihdam edildi. 

En çok istihdam toplam istihdam�n 
yüzde 35.3’ünü kapsayan Ege Serbest 
Bölgesi’nde ya�and�. D�� Ticaret 
Müste�arl��� verilerinden yap�lan 
hesaplamalara göre,
  Türkiye’de bulunan 19 serbest 
bölgede Haziran ay� itibariyle 45 bin 398 
ki�i istihdam edildi. Geçen y�l�n Temmuz 
ay�na göre bu y�l�n Temmuz ay�nda 
istihdam say�s� yüzde 3 artt�. �stihdam 
edilenlerin yüzde 35.3’ü Ege Serbest 
Bölgesi’nde, yüzde 14’ü Bursa Serbest 
Bölgesi’nde, yüzde 11’i ise Mersin 

Serbest Bölgesi’nde istihdam edildi. Ege 
Serbest Bölgesi’nde geçen y�l�n Temmuz 
ay�nda istihdam edilen 12 bin 982 ki�i 
bu y�l�n ayn� dönemine göre yüzde 35 
artarak 16 bine yükseldi. Bursa Serbest 
Bölgesinde an�lan dönemde geçen y�l�n 
ayn� dönemine göre yüzde 3’lük bir art�� 
ya�anarak istihdam edilenlerin say�s� 6 
bin 369 oldu. Toplam istihdam�n yüzde 
11’ini olu�turan
  Bursa Serbest Bölgesinde ise geçen 
y�l�n Temmuz ay�na göre istihdam 
edilenlerin say�s�nda yüzde 19.6’lik 
bir dü�ü� ya�and�. Bölgede istihdam 
edilenlerin say�s� 4 bin 981’e dü�tü. 

Türkiye’de, Temmuz 2010 
itibariyle Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Konfederasyonu’na 

ba�l�, 491 meslek dal�nda kay�tl� 1 
milyon 920 bin 466 esnaf ve sanatkar�n 
oldu�u tespit edildi. Bu rakam, 1 ila 
9 i�çi çal��t�ran i�letmelerin, toplam 
i�letmelerin içerisinde yüzde 89.12’lik 
bir paya sahip oldu�unu gösterdi.
 TESK 18. Ola�an Genel Kurulu 
Çal��ma Raporu’nda, 1 ila 9 i�çi çal��t�ran 
i�letmelerin, toplam i�letmelerin yüzde 
89.12’sini olu�turarak en yüksek paya 
sahip olduklar�n� belirtti. Raporda, bu 
i�letmelerin büyük bir ço�unlu�unun 

esnaf ve sanatkar i�letmesi oldu�u 
belirtildi.
 Küçük ve Orta Büyüklükteki 
��letmeler’in (KOB�) toplam is-
tihdam�n yüzde 76.7’sini, toplam 
yat�r�mlar�n yüzde 26.5’ini, top-
lam katma de�erin yüzde 38’ini 
olu�turdu�u belirlendi. Ayr�ca 
KOB�’lerin toplam ihracat�n yüzde 
10’unu olu�turduklar� ve toplam 
kredi hacminden yüzde 25’lik bir pay 
ald�klar� tahmin edildi. Bu pay içinde 
ise esnaf ve sanatkar i�letmelerinin 
kulland�klar� kredilerin oran�n�n 
yüzde 5 civar�nda oldu�u belirlendi.

OST�M’in 17 A�ustos 2010’da 
düzenlenen geleneksel iftar 
yeme�inden sonra, yeme�e 

kat�lanlar NEFES filminin ba�lang�ç 
bölümünü birlikte izlediler. Filmin 
ba�lang�ç bölümünde çok s�k yinelenen 
‘uyursan ölürsün’ sözleri o ak�am 
orada bulunan kalabal�k grubu da bir 
kez daha derinden etkiledi.
 Filmin ba�lang�ç bölümünün 
izlenmesinden sonra protokol 
konu�malar�na geçildi. Hem devletin 
üst seviyeden yetkilileri hem de 
sanayicilerin temsilcileri konu�malar�nda 
üzerine basa basa dediler ki: 
Uyumamal�y�z, ülkemizin, dolay�s�yla 
da çocuklar�m�z�n gelece�i için duyarl� 
olmal�y�z. Çünkü gerçekleri anlatan 
NEFES filminin de çok iyi anlatt��� gibi 
uyursak ölürüz.
 Yap�lan bu konu�malar� dinlerken 
ülkemizde son y�llarda olup bitenleri 
dü�ündüm:
 Örne�in 1990’l� y�llar�n ba��nda Et 
ve Bal�k Kurumu’nun özelle�tirilmesi 
gündeme geldi�inde gerçekten 
uyumayan baz� ki�i ve kurumlar�m�z 
bu özelle�tirmeye kar�� ç�km��, ancak 
seslerini fazla duyuramam��t�. O günlerde 
özelle�tirme rüzgarlar� öyle sert esiyordu 
ki, ‘özelle�tirip kurtulmazsak ölürüz’ 
duygusu ortama neredeyse tümüyle 
hakimdi. O zaman dilimi içinde, 
uyumayanlar�n sesleri özelle�tirme 
rüzgarlar�n�n derin u�ultusu aras�nda 
kaybolup gitti ve Et ve Bal�k Kurumu 

özelle�tirildi. Ankara’n�n ortas�ndaki 
kötü koku da gitmi�ti. �imdi Et ve Bal�k 
Kurumu’nun yerinde büyük ve modern 
al��veri� merkezi var ve bu al�� veri� 
merkezinde ithal et de sat�l�yor! 
Bizlerin, büyük al��veri� merkezlerinin 
renkli reyonlar�nda serbest piyasa 
ekonomisi ve küreselle�menin büyüsüne 
kendimizi kapt�rd���m�z süreçlerde, 
ülkemizdeki büyükba� ve küçükba� 
hayvan say�s� yar� yar�ya azalm��. 
Çocuklar�m�z Avrupal� bir çocu�un y�lda 
tüketti�i etin onda biri kadar et tüketir 
duruma gelmi�. 
 Demek ki, Et ve Bal�k Kurumu 
özelle�tirilirken uyumamal�ym���z, yoksa 
ölürmü�üz.
 Sonra sessiz sedas�z Tavukçuluk 
Enstitüsü ortadan kayboldu. Tavukçuluk 
Enstitüsü’nün olmas� gereken yerlerde 
�imdi lüks konutlar yükseliyor. 
Tavukçuluk Enstitüsü me�hur ku� gribi 
sürecinde biraz hat�rlan�r gibi oldu 
ve uyumayan baz�lar� bu durumu 

sorgulad�larsa da, art�k geriye dönü�ü 
olmayan bir yolda ilerleniyordu.    
 Sonra Seydi�ehir Alüminyum 
Tesisleri de, kurumun devlet elinde 
verimsiz çal��t���, çiftlik haline geldi�i 
propagandas� yap�ld�ktan sonra 
özelle�tirildi. Bilmiyorum daha m� iyi 
oldu? Ama bir mühendis olarak �unu 
söyleyebilirim: Alüminyum, özellikle 
de nitelikli alüminyum stratejik bir 
malzemedir. Örne�in uçak yapmak için 
nitelikli alüminyuma sahip olmak �artt�r. 
Dünyan�n en mükemmel uçak tasar�m�n� 
da yapsan�z, e�er uygun malzemeniz 
yoksa ya da uygun malzemeyi bir 
yerlerden temin edemezseniz uça��n�z 
yok demektir. Türkiye gibi bir ülkenin 
uçak yapamamas�n�n maliyeti ise, bir 
alüminyum tesisini zarar�na i�letmenin 
maliyetinden çok daha fazla olabilir.  
 Hadi Seydi�ehir Alüminyum Tesisleri  
verimli çal��mad��� için özelle�tirildi. 
Peki ya TELEKOM’a ne denmeli, 
TÜPRA�’a, Ere�li Demir Çelik’e ne 
denmeli. Onlar pekala verimlili�i yüksek 

ve karl� i�letmelerdi. Ama i�te özelle�tirme 
rüzgar� esmeye bir ba�lad� m� durdurmak 
mümkün olmad�. Ku�kusuz bu süreçlerde 
özelle�tirmelerden nemalanan ve 
propaganda d���nda hiç de bir �ey 
üretmeyen bir kategori de ortaya ç�k�yor 
ve giderek uyumayan�n tepesine binecek 
kadar güçleniyor.

 Sonuç olarak, çocuklar�m�z�n temel 
protein kayna�� olan etin sa�lanaca�� 
hayvanlar� ço�altamaz, temel besin 
maddelerini Et ve Bal�k Kurumu gibi kar 
amac� gütmeyecek i�letmeler yoluyla 
ucuz ve sa�l�kl� biçimde evlerimize 
ula�t�ramazsak, çocuklar�m�z protein 
eksikli�i nedeniyle iyi geli�emeyebilir.

 Sonuç olarak, alüminyum cevherini 
nitelikli alüminyuma, demir cevherini 
nitelikli çeli�e dönü�türen fabrikalar�m�z 
olmaz ise, sanayimiz malzeme s�k�nt�s� 
çeker ve ölebilir.  

 Demek ki her ne pahas�na olursa 
olsun sahip olmak zorunda oldu�umuz 
alt yap�lar birer birer avuçlar�m�z�n 
aras�ndan kay�p giderken bu gidi�e kar�� 
ç�kanlar, yani uyumayanlar hakl�ym��. 
Ancak tüm bu ya�ananlar, hakl� 
olman�n da tek ba��na i�e yaramad���n� 
anlatm�yor mu?

 Dilim varm�yor söylemeye ama biz 
belki de gerçekten uyuduk ve kim bilir 
belki de uyanmak için art�k çok geç!

acinar@
etik.com

.tr

Atilla ÇINAR
Makina Mühendisi

Uyursan ölürsün!
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Ankara Valisi Alaaddin Yüksel 
Ostim’i ziyaret etti. Ostim’in 
geli�im sürecini, yap�lanma-

s�n� ve çe�itli projelerini dinleyen Yük-
sel, “Orhan Bey anlat�yor. Onun anlat-
t�klar� bir i�letmeler manzumesi de�il, 
ortada bir yürek var. Ostim nedir, derse-
niz Ostim bir yürektir, dünya ile bulu�-
maya çal��an bir yürek” diye konu�tu. 

Ostim Yönetim Kurulu üyeleri ve 
Ostim’deki sivil toplum örgütlerinin 
temsilcilerine hitap eden Vali Yüksel, 
Türkiye’nin sanayi ve kalk�nma ham-
lesini ba�latma sürecini özetleyerek 
Ankara’ya yönelik izlenimlerini, gördü-
�ü potansiyeli dile getirdi. Yüksel, “�im-
di yap�lmas� gereken Ankara’y� konu�-
mak, destekleyici modellerle Ankara’y� 
daha ileriye götürmektir” dedi.

“Dünyan�n ya�ad��� her türlü trende 
ve risklere ra�men bu ülkede yat�r�m 
yapma dikkatini ve hasletini gösteren, 
vatan sevgisi ile Ostim’in güzel yürekli 
müte�ebbislerini ve onlar�n seçkin tem-
silcileri ile sanayici ve i� adamlar�n� se-
laml�yorum. Ben bir yönetici olarak her 
günümüzün dolu geçmesini istiyorum. 
Üç olay gerçekle�irse umudum artar. 
Bunlardan birisi güne a�aç dikmekle 
ba�larsam kendimi yeni do�mu� gibi 
hissederim. Okul aç�l���na kat�lm��sam; 
ama özellikle görev yapt���m yerlerde 
sanayi bölgesi geziyorsam sanayicile-
rin heyecan�n� payla��yorsam de�i�ik ve 
verimli bir gün ya�ad���m� hissederim. 
Bugün o günlerden biri. Orhan bey an-
lat�yor. Onun anlatt�klar� bir i�letmeler 
manzumesi de�il, ortada bir yürek var. 
Ostim nedir, derseniz OST�M bir yü-
rektir, dünya ile bulu�maya çal��an bir 
yürek. Az saman içinde neler anlatt�. Or-
han Bey yuttu dünyay� adeta. 

Bugün Ostim’de, Kazan’da, 
Sincan’�n herhangi bir yöresinde i�te 
Polatl� da, Antalya’da da, Bal�kesir’de, 
Gaziantep’te Denizli’de, Kayseri’de, 
Konya’da her yerde Anadolu’nun in-
sanlar� aya�a kalkt� ve dünya yar���na 
ba�lad�. �ükürler olsun bugün bu yar��ta 
var�z. Bugün art�k diri duruyoruz. He-
yecan�m�z� iyi muhafaza etmek. Yap�-
lanlarla geçmi�le gelecek aras�na köprü 
kurmak, durum muhakemesi yaparak 
hiç durmadan ko�mak. Mükemmeliye-
tin sonu yok. Dünya ve ak�l gerçeklerini 
kullanaca��z. �çinde bulundu�umuz ül-

keni ihtiyaçlar�n� inceleyip, onlar� belir-
leyip, yan yana getirerek medeni alemde 
bulunaca��z. Ankaral�larla üç ayd�r bir-
likte çal���yorum. O günden bu yana her-
kesle bulu�maya, bütün Ankaral�larla el 
ele tutu�maya, ortak ak�lda bulu�ma ve 
ortak ak�l yaratmaya, tak�m çal��mas�n-
da o tak�m�n bir oyuncusu olmaya gayret 
ediyorum. Ankara’da müthi� bir dina-
mikler manzumesi var. Müthi� bir Ankara 
ile kar�� kar��yay�z. Yani art�k Ankara’y� 
konu�al�m. Anadolu’daki birçok il h�zla 
de�i�iyor, geli�iyor. Ancak Ankara’n�n 
kendi potansiyelini de�erlendirip, bölgesel 
kalk�nmas�n� yeterince geli�tiremedi�ini 
de görüyoruz. Burada hiçbir �ehrin sahip 
olmad��� kadar akademik bir zenginlik 
var. Daha önce yan yana gelmeyen sana-
yici ile üniversitenin bir araya geldi�ini 
görüyoruz. Asl�nda her üniversite sanayi 
i�birli�i bir teknokenti ifade ediyor. Ostim 
olarak burada tabelas�z yüzlerce tekno-
kent olu�turmu�sunuz. Müthi� bir Ankara. 
Türkiye’de kap�lar�n� halkla bulu�turan bu 
kadar çok �ehir üniversitesi yok. Ankara 
üniversiteleri Ankaral� ile bulu�an ve onla-
r�n ihtiyaçlar�n� ke�fetmi�, ba�l�klar�n� iyi 
koymu� üniversitelerimiz var. Birçok vila-
yette konu�ulmayan �eyler bu olgular. Öte 
yandan i�, a� meselesini en iyi çözebilecek 
ve bana göre Cumhuriyet tarihinin planl� 
kalk�nmadan sonra ba�ard��� en önemli 
projelerden bir tanesi Organize Sanayi 
Bölgeleri üretimidir. Kim ne derse desin; 
yönetim yap�lanmalar�, altyap� ihtiyaçlar�, 
yayg�nl�klar�, yer seçimleri, tart���labilir 
ama, Cumhuriyet Türkiye’sinin en do�-
ru modellerinden biri OSB’lerdir. �imdi 

Anadolu topraklar�nda 40 y�ld�r görev 
yapan birisi olarak OSB’lerde müthi� 
bir Ankara ile kar��la�t���m� söylemek 
zorunday�m. �nan�lmaz bir heyecan var. 
Gitti�im her yerde kurduklar� OSB’yi 
heyecanla anlatan Ankaral�lar var. �im-
di yap�lmas� gereken bunlar� konu�-
mak, destekleyici modellerle Ankara’y� 
daha ileriye götürmektir. Biz Ankara 
valisi ve mülki idare ekibi olarak; kamu 
kurulu�lar� olarak, bu heyecan� duyar�z. 
Kazand�klar�n� bu ülkeye harcay�p ya-
t�r�m yapan Ankara’n�n müte�ebbisleri-
nin sanayicilerinin emrindeyiz. Sizinle 
beraber ko�aca��z ve aç�k olaca��z. An-
karal� sanayici ve i�adamlar� ile bulu�-
malar�m�zda adam gibi davranaca��z, 
samimi ve i�bitirici olaca��z.” 

Ayd�n: “Çal��malar�m�z 
Ankara’y� da Türkiye’yi de 
ilgilendiriyor”

Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan Ay-
d�n ilin en büyük mülki amiri olan Vali’yi 
Ostim’de sanayicilerin aras�nda görmek-
ten onur duyduklar�n� belirterek, “Yapt�-
��m�z çal��malar�n ço�u Ankara’y� ilgi-
lendiren, Türkiye’yi ilgilendiren konular. 
Ostim’i a�an konular” dedi.

Ayd�n, Vali Alaaddin Yüksel’in bilgi-
lendirilmesi amac�yla yap�lan toplant�da 
�unlar� söyledi:

“Valilik bizim için önemli bir ma-
kam. Bu makam�n sanayi bölgeleri ile 
yak�n temasta olmas�n� önemsiyoruz. 
Biz Ostim olarak kendi imkanlar�m�zla 
bir �eyler yapma çabas� içindeyiz. Va-
limizi Ostim’de görmek heyecan�m�z� 
ve motivasyonumuzu yeniledi. Ostim 
Ankara’daki sanayile�me kavram�n�n 
ba�lang�ç okulu. Ankara Kalk�nma Ajan-
s�n�n bir üyesi olarak bölgemizin topye-
kun kalk�nmas�na yönelik ilgimiz ve bu 
yönde projelerimiz var. Üniversitelerle 
enerji, savunma sanayi, i� makineleri ve 
medikal sektörlerinin geli�mesine yönelik 
i�birliklerimiz ve ortak projelerimiz var.  
Yapt���m�z çal��malar�n ço�u Ankara’y� 
ilgilendiren, Türkiye’yi ilgilendiren konu-
lar. Ostim’i a�an konular. Ostim’de olu�-
turdu�umuz kümelenme faaliyetleri dört 
ba�l�kta toplan�yor. Ancak bu yapt�  

��m�z çal��malar üniversite-sanayi i�bir-
li�inin gündemini olu�turdu. Geçti�imiz 
Haziran ay�nda yap�lan üniversite sanayi 
i�birli�i kongresinin ana temas� küme-
lenme oldu. Bu kongre s�ras�nda talepler 
üzerine Türkiye’nin di�er bölgelerindeki 
kümelerle birlikte Anadolu Kümeler Bir-
li�i platformunu olu�turduk. Mersin, 
Eski�ehir, Bodrum, Denizli, Ad�yaman 
gibi bölgelerdeki kümeler bir araya gel-
di, AK�P ad�yla bir platform kurdu. Bu 
çal��ma ile iyi bir rüzgar olu�turuldu. 
Biz Ostim olarak bölge ve ülke kalk�n-
mas�na katk� verecek olu�umlarda yer 
al�yoruz. Deneyimlerimizi aktar�yoruz. 
Çal��malar�m�z�n Ankara için de önem-
li oldu�unu dü�ünüyoruz. Ostim Anka-
ra Kalk�nma Ajans�n’da da üye olarak 
temsil ediliyor. Bizi lay�k gördükleri 
için te�ekkür ediyoruz. Ostim’in sade 
küçük i�letmelerden olu�an bir sanayi 
bölgesi de�il ayn� zamanda operasyo-
nel gücüyle kalk�nma konusunda da 
kafa yoran bir organizasyon oldu�unu 
belirtmek istiyorum.”

Vali Yüksel OST�M’den seslendi:
“�imdi yap�lmas� gereken Ankara’y� konu�mak, destekleyici 

modellerle Ankara’y� daha ileriye götürmektir. Biz Ankara 
Valisi ve mülki idare ekibi olarak; kamu kurulu�lar� olarak, 

bu heyecan� duyar�z. Kazand�klar�n� bu ülkeye harcay�p 
yat�r�m yapan Ankara’n�n müte�ebbislerinin sanayicilerinin 

emrindeyiz. Sizinle beraber ko�aca��z ve aç�k olaca��z. 
Ankaral� sanayici ve i�adamlar� ile bulu�malar�m�zda adam 

gibi davranaca��z, samimi ve i�bitirici olaca��z.”

Ankara’y� konu�al�m Ostim 
Meseleyi 

Yakalam��

Vali Yüksel, önümüzdeki za-
man diliminde organize sa-
nayi bölgelerinin, sanayici 

ve i�adamlar�m�z�n kar��la�abilece�i 
en ciddi olaylar�n ba��nda küresel �s�n-
man�n neden ve sonuçlar� meselesi ile 
enerji olaca��n� söyledi.
 Yüksel, “Enerji meselesini 
Ankara’da önümüzde tutaca��z. Ener-
ji art�k medeni alemde toplumlar�n 
namus de�erleri farkl�d�r ama yirmi 
sene sonra toplumlar�n namus de�erle-
ri farkl� olacakt�r. Enerji bir toplumun 
namusu haline gelecektir” dedi.
 Yüksel, Ostim’in bütün anlatt�k-
lar�n�n hepsinin kendisini yak�ndan 
ilgilendirdi�ini ancak, yenilenebilir 
enerjiye yönelik yapt��� çal��may� çok 
anlaml� buldu�unu belirterek �öyle 
dedi: 
 “Ostim’in gönderdi�i tüm bro�ürle-
ri inceledim. Burada bir �ey beni çok 
ilgilendirdi. Yöneticilerin ne kadar 
öngörü sahibi oldu�unu, yani bu konu-
daki alg�lama kabiliyetlerinin ne kadar 
yüksek oldu�un görebiliyoruz. Bütün 
bunlar� anlat�p da bana e�er enerji çe-
�itlendirmesini, ve de enerji uygula-
man�z� anlatmasayd�n�z genel anlamda 
enerji verimlili�i dedi�imiz konudaki 
dü�üncelerinizi payla�masayd�n�z yeri-
nizde sayd���n�z� dü�ünebilirdim, ama 
siz bana göre meseleyi yakalam��s�n�z. 
Problemi �imdiden görmü�sünüz. Bi-
nan�za ye�il bina demi�siniz.”
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Ostim Organize Sanayi 
Bölgesi Genel Kurulu 30 
Eylül’de yap�ld�. Genel 

kurulda yönetim ve denetim kuru-
lu üyeleri ile OSBÜK temsilcileri 
seçilirken, Orhan Ayd�n yeniden 
OST�M Yönetim Kurulu Ba�kan� 
oldu. 

2010 Haziran ay�nda yap�lmas� 
gerekirken, OSB yasas�ndaki yeni 
düzenlemeye göre Sanayi ve Tica-
ret Bakanl��� taraf�ndan ertelenen 
ve 30 Eylül 2010 Per�embe günü 
Ostim Ç�rak E�itim ve Ö�retim 
Vakf�’nda yap�lan genel kurul yeni 
olu�an delegelerle gerçekle�tirildi. 

Divan Ba�kanl���n� S�tk� 
Öztuna’n�n yapt��� toplant�da yö-
netim kurulu faaliyet raporu, de-
netleme kurulu raporu, çal��ma 
raporu ve 2010 bütçesi müzakere 
edilip, oylanarak kabul edildi. 

Genel  Kurulda yap�lan seçimler 
sonucu OSB  Yönetim Kurulu Or-
han Ayd�n, S�tk� Öztuna, A.Mithat 
Ertu�, Ufuk Bayraktar ve Ya�ar 
Özelge’den olu�tu. Denetim Kuru-
luna ise Süleyman Eser ve Behzat 
Zeydan seçildi. 

Genel Kurula, haziran ay�ndaki 
OSB yasa de�i�ikli�i hükümleri-
ne göre Ostim OSB s�n�rlar� için-
de olup genel kurullar�n� yapan ve 
yasaya uygun olarak OSB delege-
lerini belirleyen site temsilcileri 
kat�ld�.

Genel Kurul sonras� konu�an 
Ba�kan Ayd�n, delegelere ve çal�-
�anlara te�ekkür ederken, yeni dö-
nemde de hizmet anlay��lar�ndan 
taviz vermeyeceklerini, Ostim’in 
ba�ar�s� için çal��acaklar�n� vurgu-
lad�. 

Ankara’n�n ba�kent olu�u-
nun 87. Y�ldönümü Ankara 
Rixos Otel’de düzenlenen 

bir  resepsiyonla kutland�. Törende 
Ankara’ya katk� sunan isimlere “Sey-
men Büyük Ödülleri” verildi. Resep-
siyonda bir konu�ma yapan Ankara 
Valisi Alaaddin Yüksel, devletinin 
milletiyle bölünmez bütünlü�ünü ve 
al bayra��n yüceli�ini yüre�inde his-
seden Ankaral�lar�n bugün son dere-
ce anlaml� bir günü heyecanla idrak 

ettiklerini ifade ederek, Ankara’n�n 
ba�kent olu�unun 87. y�ldönümünün 
Ankaral�lara ve devlete kutlu olma-
s�n� diledi. 
 Vali Yüksel, dünyada bulunan 
bütün devletlerin ba�kent kabulü-
nün siyasi kararlarla oldu�unu be-
lirterek, “Ankara’n�n ba�kent olarak 
kabulü tamamen bir tarihi süreci ifa-
de etmektedir” dedi. Resepsiyonda, 
Ankara’ya katk�s� olanlara ilk kez 
bir ödül verildi. 

Ankara gibi bir yerde kültür ve tu-
rizmi konu�maman�n “büyük bir 
ga	 et ve dalalet” oldu�unu söyle-

yen Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, “Bir 
gün göreceksiniz, herkes Ankara’y� 
görmek isteyecek, bu kenti gör-
mek bir ayr�cal�k olacak. Göre-
meyenler çok üzülecek” dedi. 
Ankara’y� turizm kenti yapmak 
için turizm politikalar�n� ve yol 
haritas�n� belirlemek amac�yla ya-
p�lan Ankara Turizm ve Tan�tma 
Konseyi Toplant�s�’n�n ikincisi An-
kara Valisi Alaaddin Yüksel ba�kan-
l���nda yap�ld�. “Dün, dün de kald� 
canca��z�m, Ankara’da yeni �eyler 
konu�aca��z” diyen Vali Yüksel 
aç�l�� konu�mas�nda kenti marka 
haline getirmenin yolunun ortak 

ak�ldan geçti�ine vurgu yapt�. Ankara gibi 
bir yerde kültür ve turizmi konu�mamay� 
ga	 et ve dalalet olarak de�erlendiren Yük-
sel, “�kincisini yapt���m�z bu toplant�da, bu 

i�e emek verebilecek herkes var. Böyle 
bir sektörde ‘Ben de var�m’ diyebilmek 

için ortak bir ak�l olu�turulmal�. Önce 
yol haritas�n� belirleyece�iz. Anka-
ra turizm plan�n�n bugün yapaca��z. 

Bugün çok önemli. Ankara için önemli 
�eyler yapaca��z. Ankara’n�n bütün di-

namiklerini harekete geçirmek istiyoruz. 
Sanayi ve tar�m gibi kollarda da planlar�-
m�z olacak ama önceli�i bu yüzy�la dam-
ga vuran turizme verece�iz. Ankara gibi 
bir yerde kültür ve turizmi konu�mamak 
ga	 et ve dalalettir. Burada akil insanlar 
ve kanaat önderleri ile Ankara’n�n turizm 
gelece�ine yön verece�iz” dedi.

“Ankara’da turizmi konu�mamak gaflet ve dalalet”

Ostim OSB Genel Kurulu yap�ld� Ankara’n�n Ba�kent olu�unun 87. y�l�

MESS  (Türkiye Metal Sa-
nayicileri Sendikas�)’in 
kurulu�undan bu yana, 

farkl�la�an bir dünya ve Türkiye’de 
ya��yoruz. Tüm bu y�llar içerisinde 
siyasi, ekonomik, teknolojik, kültürel 
ve demogra� k ko�ullarda köklü de�i-
�imler,  s�çramalar ve gelgitler ya�and�.
 MESS tüm bu de�i�imlerin için-
den süzülerek bugüne geldi. �lkele-
rinden ödün vermeden kendini yeni 
geli�melere uyarlayabildi. Büyük 
deneyimler biriktirdi. Bu birikim 
yaln�zca i�çi sendikalar� ile i�veren 

örgütleri aras�ndaki çeli�kili ili�kiyi, 
kar��l�kl� yarar sa�layan bir i�birli�i-
diyalog-uzla�ma ili�kisine dönü�tür-
me deneyimiyle s�n�rl� de�ildir. Ça-
l��ma ya�am�n�n bütün ekosisteminde 
etkin olma çabas�n�n zengin tecrübe 
ve kazan�mlar�n� da içermektedir.
 MESS çok çe�itli kaynaklardan 
beslenen bir kurulu�tur. Kamu yöne-
timi, özel sektör, sivil toplum kurulu�-
lar�, ülkemizin � kir hayat�n�n yarat�c� 
ki�ileri ve uluslararas� örgütlerle ö�-
renen ve ö�reten bir ili�ki içindedir.
 Bundan sonraki y�llarda da MESS, 
i�çisiyle, i�vereniyle,  i�çi sendikala-
r�yla, siyasi ve sivil toplumla birlikte, 
gelece�e güvenle bakarak insanl���n 
esenli�i için çal��maya devam ede-
cektir.
Sayg�lar�mla,

Aytül ANLAR
MESS Bas�n,Yay�n ve 
Halkla �li�kiler Müdürü

 TÜRK�YE’N�N �LK ��VEREN 
SEND�KASI MESS, 51. YILINDA
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Ankara Valisi Alaaddin Yük-
sel de, ‘Ahilik’ kavram�n�n  
Osmanl�’n�n temel kurum-

lar�ndan oldu�u vurgusunu yaparak 
toplum bilimcilerin bu kavram� anla-
makta zorland�klar�n� anlatt�. Bugün 
mü�teri memnuniyeti ve tüketici hak-
lar� kavramlar�n�n Osmanl�’da yüzy�l-
lar öncesinden Ahilik kurumu çat�s� 
alt�nda kurumsalla�t���n� anlatan Vali 
Yüksel, “Osmanl�y� 62 y�l ayakta tu-
tan güç nedir? Topraklar�n�n geni�li�i 
mi, ordusunun gücü mü? Hazinesinin 
zenginli�i mi? Asla de�il. Bir üçgen 
var; bir taraf�nda Ahilik, bir taraf�nda  
esnaf, bir taraf�nda devlet. ��te onlar� 
ayakta tutan güç budur” diye konu�tu.
 Bugün iktisat uzmanlar�n�n dahi bu 
sistemi alg�lamas�n�n mümkün olma-
d���n� belirten Yüksel, Osmanl�’da bir-
çok padi�ah ve valilerin birer meslek 
erbab� oldu�unu ifade ederek, ‘tüketici 
haklar�’ kavram�n�n Ahilik müessesi-
nin içinde oldu�unu anlatt�. 

Yüksel devamla �öyle dedi:

 “Ahilik kurumunda esnaf�n uymas� ge-
reken kurallar vard�r. Örne�in bu�day ö�ü-
ten de�irmencilerle ilgili kurallar vard�r. 
Hiçbir de�irmenci telekli, kanatl� hayvan 
besleyemez. Niye? Çünkü de�irmen sahibi 
tavuk bekliyorsa, gelen bu�day çuval�ndan 
tane al�r da, sebepsiz zenginle�meye u�rar 
diye. Daha bunun gibi birçok tüketicileri 
koruyan kurallar koymu�tur.�imdi yap�l-
mas� gereken �u. Ahilik kurumunu gelecek 
y�ldan itibaren böyle bir çat� alt�nda birbi-
rimize anlatmayal�m. Bu anlatt�klar�m�z� 
çocuklar duysun. Onlara ula�al�m. Otursun 
ve dü�ünsünler; atas�n�n, ceddinin dünyaya 
hangi müesseselerle egemen oldu�unu gör-
sün. Atas�na ceddine sayg� duysun, gurur 
duysun.”
 Ankara’daki ilk gün Ahilik kutlamala-
r�nda Ulus meydan�nda Ahilik pilav� da��-
t�l�rken, se�men gösterileri düzenlendi. 
 Daha sonra 23.Ahilik Haftas� Kutla-
ma Etkinlikleri çerçevesinde Ortaö�re-
tim ö�rencileri aras�nda yap�lan �iir ve 
kompozisyon yar��malar�nda dereceye 
giren ö�rencilere ödülleri verildi. Ge-
leneksel hale gelen Ahi Pilav� da��t�-
m� ise Ulus’ta bulunan Atatürk An�t� 
önünde ve Güvenpark’ta halk�n çok 

büyük ilgisi ve kat�l�m� ile gerçekle�ti. 
Ahilik haftas� kutlamalar� kapsam�nda 
Ostim’deki meslek e�itim merkezinde-
ki toplant�da da Ahilik kültürü üzerine 
konu�malar yap�ld�.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu(TESK) Genel Ba�kan� Bendevi Palandöken, Ankara’n�n mobilyac�lar si-
tesinde daha önce 150 bine yak�n çal��an�n, 20 bin i� yerinin oldu�unu belirterek, sitelerde bugün i�letme say�s�n�n 15 
bine, çal��an say�s�n�n ise 50 binler civar�na dü�tü�ünü ifade etti.

Ortado�u ve Balkanlar�n 
en büyük üretim ve is-
tihdam merkezi olan An-

kara Sitelerde bulunan mobilyac� 
esnaf�n�n sorunlar�na acil çözüm 
bekledi�ini Palandöken, “Ankara 
Siteler tekrar Ortado�u’nun ca-
zibe merkezi haline getirilmeli. 
Dikimevi-Siteler aras� rayl� sistem 
kurularak ula��m kolayla�t�r�lmal�-
d�r. Avrupa’da �talya’y� yakalama 
hede�  olan mobilya sektörümüzün 
Ortado�u ve Balkanlar�n en büyük 
mobilya üretim üssü olan Ankara 

Mobilyac�lar Sitesinin sorunlar�-
n�n çözümü için Konfederasyon 
olarak gerekli görü�melere ba�la-
d�k” diye konu�tu.
 Ankara Sitelerin eski günlerini 
arad���n� belirten Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarlar Konfederasyonu 
Palandöken, konuya ili�kin yapt�-
�� aç�klamada, “Bak�n daha önce 
150 bine yak�n çal��an�, 20 bin 
i� yeri olan 7 bin dönüm üzerine 
kurulu ülkemizin en büyük mobil-
ya üretim merkezi Ankara Siteler 
büyük bir markayd�. Ama bugün 

i�letme say�s� 15 bine, çal��an 
say�s� 50 binler civar�na dü�erek 
küçülmü�tür” dedi.
 Rayl� ula��m sistemlerinin ku-
rulmas� ve sosyal alanlar�n geni�-
letilmesi durumunda siteler tekrar 
eski günlerindeki gibi cazibe mer-
kezi haline gelece�ini ifade eden 
Palandöken, “Esnaf i� yaparsa, 
yarataca�� sinerjiyle 2009 y�l�nda 
400 bin dolar olan ihracat� bir mil-
yar dolara ç�karabilecek üretim 
gücü vard�r” diye konu�tu.

YÜKSEL: Ahili�i çocuklara da anlatal�m

Siteler’de çal��an say�s� 50 binlere dü�tü

23. Ahilik Haftas� ba�kentte düzenlenen çe�itli 
etkinliklerle kutland�. Ulus Atatürk An�t�na çelenk 
konulmas� ile ba�layan ilk gün kutlamalar� hafta 

boyunca devam etti. Ankara Konya Sokakta bulunan 
Esnaf Sanatkarlar Odas� binas�nda düzenlenen ilk 

törende ahilik kuruman yönelik de�erlendirme 
konu�malar� yap�ld�.

Hak ile sab�r dileyip bize 
gelen bizdendir. 
Ak�l ve ahlâk ile çal���p 
bizi geçen bizdendir.

Ahilik Nasihati
Harama bakma , haram yeme, 
Haram içme.
Do�ru, sab�rl�, dayan�kl� ol.
Yalan Söyleme.
Büyüklerinden önce söze ba�-
lama.
Kimseyi kand�rma, kanaatkar ol.
Dünya mal�na tamah etme.
Yanl�� ölçme, eksik tartma.
Kuvvetli ve üstün durumda iken 
affetmesini, hiddetli iken yumu-
�ak davranmas�n� bil ve kendin 
muhtaç iken bile ba�kalar�na 
verecek kadar cömert ol.
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Kamu yöneticileri KOB� dünyas�nda

Ankara Ak Parti yöneticilerinden ziyaretTOBB Üniversitesi 
hocalar�yla Ostim’de

Ostim OSB Ba�kanl���n�n davetli-

si olarak OSB yönetim binas�nda 

bir araya gelen yakla��k 25 ki�ilik  

YÖNETDER üyelerine savunma alan�n-

daki kamu d�� al�mlar�nda uygulanan 
offset yöntemi hakk�nda Savunma Sa-
nayi Müste�arl��� (SSM) Sanayile�me 
Daire Ba�kan� Nuran �nci ve  Offset 
�ube Müdürü Dinçer Bat�rbek taraf�n-
dan sunum yap�ld�. �nci, sunum sonras� 
kat�l�mc�lar�n konuya ili�kin sorular�n� 
yan�tlayarak, SSM’nin ‘offset’ kavram�-
na yönelik kamuoyunu ve kamu yöneti-
cilerini ayd�nlatmay� amaçlayan pek çok 
etkinlik yapt���n� ve bu çal��malara deva 
edece�ini vurgulad�. 
 OST�M Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Orhan Ayd�n’�n da Ostim’in tan�t�m� ve 
kümelenme projelerine ili�kin süreçleri, 
elde edilen somut kazan�mlar� ve gele-
ce�e yönelik hede	 erini anlatt�. Dernek 
üyeleri daha sonra OSB yöneticileri ile 
birlikte Ostim’de Dizayn Makine, OSP 
ve Ostim ODTÜ TEKNOKET’te bulu-
nan DIGITECH � rmas�n� ziyaret edip, 
faaliyet konular�na ili�kin bilgi ald�lar. 

Toplant�ya Kat�lan Yöneticiler:

 Kenan Çiftçi (Yenimalle Kaymakam�), 
Mustaf Güler (Keçiören Kaymakam�), 
Hicabi Ece (K�K Üyesi) , �smail Destan 
(Say��tay Üyesi), �smet Duman (TCDD 
Genel Md. Yard�mc�s�), Bekir Akbay 
(Tar�m Kredi Kooperati	 eri Ankara Böl-
ge Müdürü), Ali Yüksel (OSBÜK Genel 
Sekreteri), Adnan Yalç�n (Türkiye Kal-
k�nma Bankas� Genel Müdür Yard�mc�-
s�), M.Zeki Adal� (Tapu Kadastro Gen. 
Md), Mehmet Arif Adl� (TÜB�TAK 

Ba�kan Yard�mc�s�), Kamil K�l�ç (ASK� 
Genel  Müdürü), Mahmut Emirdo�an 
(ASK� Genel Müdür Yard�mc�s�), 
Mahmut Ball� (SGK Hukuk Mü�avi-
ri), Nahit Bingöl (PTT Bölgesel Gen. 
Md. Yrd.), Ömer Duman (Maliye Ba-
kanl��� Muh. Gen. Md.), Ünal Taylan 
(Maliye Maliye Bakanl��� Genel Md. 
V.) �akir Z. Özgül (TETA� Genel 
Müdür Yrd.), Hamit Akça, Salim Ko-
�ar (Petrol ��leri Genel Müdl. Genel 
Md. Yrd.), Muharrem Özdo�an (DMO 
Genel Md. Sat�nalma Daire B�k.)

Ostim OSB e�le�tirme organizasyonu çer-
çevesinde TOBB ö�retim üyeleri Rek-
tör Prof. Dr. Ziya Altunba�ak’la birlikte 

Ostim’de inceleme yapt�lar. TOBB ETÜ ö�retim 
üyeleri grubu Osb yönetimi ve � rmalarla bir araya 
gelerek Makine ve Mühendislik Bölüm faaliyetle-
rine ili�kin sunumlar yap�p, � rmalar� ziyaret etti-
ler.
 OSB toplant� salonunda Ostim’in rekabet ana-
lizi sonras� olu�an kümelenme projeleri hakk�nda 
OST�M Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n’�n 
sunumundan sonra Rektör Altunba�ak da söz ala-
rak Ostim’in üniversite sanayi i�birli�i yönünde 
somut ve kararl� ad�mlar att���n�, buna sanayici ve 
esnaf kurulu�u TOBB’un kurdu�u bir üniversite 
olarak ilgisiz kalamayacaklar�n� söyledi. Ö�retim 
üyelerinin maa� art���n� özel sektöre yönelik yap-
t�klar� projeleri de dikkate alan bir sistem kurduk-
lar�n� belirten Altunba�ak, i�birli�i yap�labilecek 
alanlar� Ostim’in üretim ve ihtiyaç analizini de ya-
parak somut hale getireceklerini, olu�turulan küme 
projelerinde yer alacaklar�n� söyledi.
 Daha sonra TOBB-ETÜ Ö�retim Üyeleri uz-
manl�k alanlar�na ili�kin sunum yapt�lar. Bu kap-
samda Savunma ve Enerji alan�nda Prof. Dr. Ünver 
Kaynak, Elektrik-Elektronik bölümünden Doç. Dr. 

Kahraman Güçlü 
Köprülü, Bilgisayar 
Bölümünden Doç. 
Dr. Erdo�an Do�-
du, Endüstri Bölü-
münden Prof. Dr. 
Ömer Saatçio�lu, 
Mikro ve Nanotek-
noloji Bölümünden 
Prof. Dr. Saleh Sul-
tansoy kendi alan-
lar�, örnek proje ve 
mü�teri kurumlar� 
hakk�nda bilgiler 
verdiler. 

Ak Parti Ankara �l yönetimi-
nin kurdu�u ‘�l Sanayi Ko-
misyonu’ Ostim’i ziyaret 

etti. �l Ba�kan Yard�mc�s� Sabahattin 
Korkmaz’�n ba�kanl���nda OST�M 
OSB yöneticileri ile bir araya gelen 
heyet OSB’nin çal��malar� hakk�nda 
bilgi ald�lar. Heyet ayr�ca Ostim’in 
geli�im süreci ile ünlü 
Türk giri�imcisi Nuri 
Demira�’�n giri�imci-
lik, meslek ve dü�ün-
ce hayat�n� anlatan 
sunumlar� izlediler. 
 Ak Parti Ankara 
�l Yönetim Kurulu 
Ba�kan Yard�mc�s� 
Sabahattin Korkmaz, 
üniversite-sanayi i�-
birli�i kavram� gibi, 
siyasetçi sanayici i�-
birli�inin de olmas� 
gerekti�ini belirterek, 
“siyasetçi sanayiciyi 
dinlemeli ki do�ru 
politikalar üretsin, 
üretti�i politikalar� 
test edebilsin” dedi. 

Korkmaz �unlar� söyledi:
“Ostim’in sunumlar�nda s�kça duy-

du�umuz üniversite sanayi i�birli�i 

sözcü�ünün ça�r��t�rd��� gibi biz de 

siyasete ba�larken siyaset-üniversite 

i�birli�i kavram�ndan yola ç�karak, 

siyaset akademisini kurmu�tuk. Bu 
dü�ünceyi geli�tirerek sanayici ve 
siyasetçinin de bulu�up i�birli�i yap-
mas� gerekir. Siyasetçi e�er sanayici 
ile i�birli�i yaparak politikalar olu�-
turmazsa Türkiye, bölgesi için do�-
ru politika üretemez. Bu nedenle Ak 
Parti Ankara �l Yönetimi olarak “Sa-
nayi Komisyonu” ad�yla bir çal��ma 
grubu olu�turduk. Burada Ostim’in 
kurulu�undan bu yana geçen süreci 
dinledik. Biliyoruz ki Ostim yöneti-
minin gelece�e yönelik plânlar�, pro-
je ve projeksiyonlar� var. Onlar� da 
daha geni� bir zamanda saha gezisi 
de yaparak ö�renmek isteriz. Ayr�ca 
bu tür ziyaretlerle iktidar mensubu 
olarak izledi�imiz politikalar�n yan-
k�lar�n�, de�erlendirmesini de bizzat 
gözleme ve ölçme f�rsat� veriyor.” 

Aralar�nda  Yenimahalle ve Keçiören Kaymakamlar� 
ile baz� genel müdürlerin de bulundu�u kamu kurumu 

yöneticilerinden olu�an Uluslararas� Yöneticiler 
Derne�i (YÖNETDER) üyeleri Ostim Organize Sanayi 

Bölgesini gezerek çe�itli etkinliklere kat�ld�lar. 

Ak Parti Ankara �l 

Ba�kanl��� ‘�l Sanayi 

Komisyonu’ ad�yla 

bir komisyon kurdu. 

Komisyon ilk ziyaretini 

Ostim’e yapt�. 
Ak Parti �l Ba�kan Yard�mc�s�Ak Parti �l Ba�kan Yard�mc�s�
Sabahattin KorkmazSabahattin Korkmaz

Nuran �nciNuran �nci
SSM Daire Ba�kan�SSM Daire Ba�kan�
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Her geçen gün yeni oyuncularla 
kar��la�t���m�z ve Yeni Ekono-
mi olarak adland�rd���m�z yo-

�un rekabet ortam�nda, Uzak Do�u’dan 
ba�layarak, önce Rusya’y� etkileyen 
kriz, içinde bulundu�umuz günlerde 
ba�ta Türkiye ve Arjantin olmak üzere 
bir k�s�m geli�mekte olan ekonomileri 
de vurmu�tur. Söz konusu kriz bölgesel 
olarak de�erlendirilse de, ba�ta ABD 

olmak üzere Avrupa ve di�er geli�mi� 
ekonomilerde büyük bir durgunluk bek-
lentisine yol açmaktad�r. ABD Merkez 
Bankas� (FED), yakla�an felaketi önle-
yebilmek amac� ile sürekli olarak faiz 
indirimi yapmakta, ABD Hükümeti ise 
vergi indirimleri ile ekonomideki dur-
gunlu�u a�maya çal��maktad�r.

 Tüm bu geli�meler yetmezmi� gibi 
bir de 11 Eylül sald�r�s� ile t�rmanan 
geli�meler ve uluslar aras� ili�kilerde-
ki belirsiz dönem, tüm i� dünyas� için 
adeta bir karabasana dönü�mek üze-
redir. ABD’nin 11 Eylül sald�r�lar�na 
kar�� gösterdi�i tepki ve izledi�i politi-
kalar dünya borsalar�nda karamsarl��a 

ve dü�ü�lere yol açarken yaln�zca sa-

vunma �irketlerinin hisselerinin artt��� 

dikkatlerden kaçmam��t�r. Peki nedir 

Savunma Sanayi? Savunma sadece si-

lah sistemleri ve patlay�c� maddelerle 

mi s�n�rl�d�r? Bu sektörün görünmeyen 

yüzünde neler ya�anmaktad�r?

Savunma, güvenlik ile ilgili kav-
ramlar�n tümünü içinde bar�n-
d�ran bir olgudur. Kap� kilitleri, 

su geçirmez kuma�lar, uzaya at�lan 
dev füzeler, hede	 erini kaç�rmayan 
ak�ll� bombalar ve her biri birer tek-
noloji harikas� uçaklar da birer Savun-
ma Sanayi ürünleridir. Günümüzde 
Savunma Sanayinin tüm dünyadaki 
cirosu 780 Milyar Dolard�r. Bu paza-
r�n %45’i ABD, %18.5’u �ngiltere, 
%16’s� Fransa, %5.4’ü Rusya, %3.3’ 
�srail, %2.2’si Çin ve %1.6’s� Alman-
ya taraf�ndan kar��lanmaktad�r. Ba�ka 
bir deyi�le 7 ülke Dünya Savunma Pa-
zar�n�n %92’sine hükmetmektedir. Bu 
rakam son y�llarda oldukça küçülen 
bir pazard�r asl�nda. Çünkü so�uk sa-
va��n ard�ndan tüm Dünyada Savunma 
bütçeleri oldukça k�s�lm�� ve Savun-
ma �irketleri zor günler ya�am��lard�r. 
Bunun sonucu olarak çok say�da �irket 
birle�mek zorunda kalm��lard�r. (Bo-
eing/McDonnell Dougles, Lockheed/
Martin Marietta, Northrop/Grumann) 
Ancak 11 Eylül sonras�nda bu duru-
mun de�i�ece�ini söylemek bir keha-
net olarak alg�lanmamal�d�r.

Ancak Savunma Sanayini bir ‘Ölüm 

Endüstrisi’ olarak lanse etmek hakka-
niyet içinde bir tan�mlama olmaz. Çün-
kü günümüzdeki birçok büyük bulu� 
ve günlük hayat�m�z�n vazgeçilmez 
ö�elerinden pek ço�u Savunma amaçl� 
ara�t�rmalar�n sonucunda ortaya ç�k-
m��lard�r. Bu konuda kolumuza takt�-
��m�z Quartz kol saatlerinden notebook 
bilgisayarlara dek binlerce örnek veri-
lebilir. Çünkü Savunma Sanayi temel-
de bir ARGE (Ara�t�rma-Geli�tirme) 
endüstrisidir. Savunma alan�nda ger-
çekle�tirilen bir bulu� daha sonra s�ra-
s�yla Sivil Havac�l�k ve Otomotiv en-
düstrilerini izleyerek ucuzlamakta ve 
sonra günlük hayat�m�za girmektedir. 
50 y�l önce ABD’de ordu mevcuduna 
oranla ARGE/Üretim/Tedarik gibi et-
kinliklerle u�ra�an sivil çal��an oran� 
%3 iken günümüzde sivillerin bu oran� 
%30’lara ç�km��t�r. Tahmin edilece�i 
gibi ARGE çal��malar� çok pahal� bir 
süreçtir. Hele ARGE a�amas� sonu-
cunda üretilecek ürün adeti dü�ükse, 
bu büyük harcama kalemi astronomik 
rakamlara ula�maktad�r.

ARGE harcamalar�n�n büyüklü�ü-
nün en somut örne�i ABD’nin yeni 
nesil sava� uçaklar� olan F-22 ve F-35 

projeleridir. Günümüzde bir sava� uça-
��n� geli�tirmek, asgari 18-20 Milyar 
Dolar tutar�nda bir harcamay� gerektir-
mektedir. ABD Hava Kuvvetleri için 
tasarlat�lan F-22 uça��ndan sadece 335 
adet sipari� verildi�i için, her bir uça��n 
birim maliyeti 180 Milyon dolara ula�-
maktad�r. Ancak yine ABD ve �ngiliz 
ordular� için geli�tirilen F-35 uça�� ise 
�imdiden 3.300 adetlik bir sipari� ald�-
�� için birim maliyet 30 Milyon dolara 
dü�mü�tür. Bu nedenle art�k ülkeler ve 
�irketler tek ba�lar�na ARGE faaliyet-
leri yerine konsorsiyumlar olu�turarak 
tasar�mlar� gerçekle�tirme yoluna git-
mektedirler.

ABD 1993 y�l�nda Savunma Yetki 

Kanuna’na dayanarak ileri teknoloji 
üreten 35 � rmay� özel koruma alt�na 
alm�� ve antitröst yasalar kapsam�nda 
tutmu�tur. Karakteristik olarak bir sa-
vunma �irketi asl�nda bir ARGE, kalite 
kontrol ve montaj �irketidir. �irket bir 
ürünü çok say�da nitelikli mühendis 
çal��t�rarak tasarlar, test eder ve sis-
temi olu�turan parçalar� yan sanayiye 
imal ettirir. Daha sonra yan sanayi � r-
malar�ndan gelen parçalar� k�l� k�rk ya-
ran bir kalite kontrol sürecinden geçi-
rerek monte eder ve sistemi olu�turur. 
Bu nedenle herhangi bir silah sistemi-
nin bir üreticisi varm�� gibi görünse de 
asl�nda yüzlerce, binlerce irili ufakl� 
�irketin ortak ürünüdür.

Dünyada 780 Milyar dolar olan 
y�ll�k savunma endüstrisinde 9 
Milyar dolarl�k savunma bütçesi 

ile Türkiye önemli bir oyuncudur. Ülke-
miz savunma harcamalar� toplam paza-
r�n %1.15’ini kapsamaktad�r. Tüm dün-
yada so�uk sava��n ard�ndan savunma 
harcamalar� k�s�l�rken ne yaz�k ki ülke-
miz bunu ba�aramam��t�r. Bunun temel 
nedeni dünyadaki 16 s�cak ve sorunlu 
bölgeden 13 tanesinin s�n�rlar�m�z yak�-
n�nda olmas�d�r. Ayr�ca kom�ular�m�z�n 

savunma harcamalar� da bu iyimserli�e 
ülke olarak katk�da bulunmam�za olanak 
vermemektedir.  Türkiye’nin GSMH’nin 
4.2’sine kar��l�k gelen savunma harcama 
oran�, Suriye’de 7.2, Irak’da 6.8, �ran’da 
6.5, Ermenistan’da 8.2, Yunanistan’da 
4.2, Bulgaristan’da da 3.7 dir. Tüm bun-
lara ra�men dünyada ki�i ba��na 180 
dolar olan savunma harcama miktar� ül-
kemizde 120 dolard�r. Ba�ka bir deyi�le 
harcad���m�z para milli gelirimize oranla 
yüksek, ancak rakamsal olarak dü�üktür. 

Türkiye’nin savunma harcamalar�n� 
k�s�tlayamamas�n�n bir di�er nedeni de 
1985’lere dek TSK’n�n ihtiyaç duydu�u 
teçhizat�n, dost ülkelerden hibe yoluyla 
al�nan kullan�lm�� ve faydal� ömrünü dol-
durmu� sistemlerden olu�mas�d�r. TSK 
envanterinde  hala 1950 ve 1960’lardan 
kalan silah ve teçhizat varken kom�ula-
r�m�z�n edindi�i modern silahlar kar��-
s�nda bütçe k�s�nt�lar�na gitmek hiç de 
gerçekçi de�ildir. 

Yukar�daki rakamlara ra�men ülkemi-
zin savunma sanayinde büyük bir denge-
sizlik söz konusudur. Türkiye sat�n ald��� 
silah sistemlerinden sadece %21’ini yurt 
içinden, kalan %79’unu ise yurt d���ndan 
sa�lamaktad�r. Hedef k�sa vadede bu 
rakam� %40-%60 oran�na getirmektir. 
Türk Silahl� Kuvvetlerinin (TSK) önü-
müzdeki 25 y�l için 150 Milyar dolarl�k 

araç ve gerece ihtiyac� vard�r. Ülkemiz 
dünya savunma pazar�nda %1.15 pay 
al�rken, silah ihracat�nda pay�m�z sade-
ce %0.1’dir. Bu dengesizli�i kapatma-
n�n tek yolu mümkün olabildi�ince çok 
� rman�n Savunma Sanayine girmesi ve 
ihtiyaçlar� kar��lamas� iken, savunma sa-
nayi konusunda faaliyet gösteren � rma 
say�s� son derece azd�r.

1974 y�l�na kadar hemen hemen hiç-
bir at�l�m yap�lmam�� olan bu sektörde, 
ilk k�p�rdanmalar ABD silah ambargo-
su ile ba�lam�� ve 1985 y�l�nda SSM ve 
SSDF’nin kurulmas� ile hareketlenmi�-
tir. Türkiye d��ar�ya en çok savunma 
ihalesi veren NATO ülkesidir. Y�ll�k 
NATO ihalelerinin %25’i ülkemiz tara-
f�ndan verilmektedir. Çünkü yurt içinde 
bu i�i yüklenecek yeterli savunma �irketi 
yoktur.

Ekonomilerin Gizli Kahraman�: 

TEKNOLOJ�K GEL��MELER�N ARDINDA
 ‘ÖLÜM TEKNOLOJ�S�’ M� VAR?

SAVUNMA SANAY� TÜRK�YE �Ç�N
B�R UMUT I�I�I MI?

SAVUNMA SANAY�



ORGAN�ZE SANAY� GAZETES�EK�M 2010EK�M14

Türkiye, Suudi Arabis-
tan, ABD ve M�s�r’�n 
ard�ndan Dünyan�n 4. 

silah ithalatç�s�d�r. Türkiye’yi 
5. Olarak �srail izlemektedir. Ancak 
ABD ve �srail ayn� zamanda dünyan�n 
1. Ve 5. Silah ihracatç�lar� olduklar� için 
bütçe dengelerinde büyük bir art� de�er 
vard�r.
Ülkemizde Savunma Sanayi olarak ele 
al�nabilecek alt ekonomik grubun y�ll�k 
cirosu 4 Milyar dolard�r. Bu rakam�n 
%56’s� yurt içi, %26’s� TSK ve %18’i 
yurt d���na sat�lmaktad�r.
TSK de  ihtiyaçlar önceden belirlidir. Bu 
ihtiyaçlar Türkiye Milli Askeri Stratejisi 
(TÜMAS) kapsam�nda planlanarak te-
darik edilir. Strateji dahilinde ihtiyaç du-
yulan silah ve araç gereçler için bir plan 
haz�rlan�r. Stratejik Hedef Plan� (SHP) 
olarak adland�r�lan bu plan10 y�ll�k bir 
dönemi kapsar. SHP’de TSK’nin ihtiyaç 
duydu�u bütün malzeme ve kalemler yer 
al�rlar. Daha sonra SHP’yi olu�turan bu 
ihtiyaç kalemleri, eldeki bütçe imkanla-
r�na bak�larak yeniden düzenlenir. On 
Y�ll�k Tedarik Plan� (OYTEP) ad� veri-
len bu plan çerçevesinde ihtiyaçlar temin 
yoluna gidilir. Ba�ka bir deyi�le SHP ev-
deki hesap, OYTEP çar��daki durumdur. 
OYTEP’ler her iki y�lda bir yeniden göz-
den geçirilirler. OYTEP’ler kapsam�nda 
yer al�p ihale a�amas�na gelen al�mlarda 

çe�itli ödeme kaynaklar� kullan�l�rlar. 
Bunlar Milli Savunma Bakanl��� (MSB) 
bütçesi, Savunma Sanayi Müste�arl��� 
(SSM) kaynaklar� ve Savunma Sanayi 
Destekleme Fonu (SSDF), Özel Ödenek-
ler (Bedelli askerlik), TSK Güçlendirme 
Vakf� kaynaklar� ve d�� kredilerdir. Tür-
kiye uzun bir süredir çok acil bir ihtiyaç 
de�ilse yurt d���ndan ve dost ülkeler-
den kullan�lm�� veya hizmet d��� sistem 
kabul etmemektedir. MSB bütçesinin 
%49’u silah/teçhizat/malzeme al�mlar�-
na, %19’u sefer stoklar�na, %25’i i�let-
me/bak�m giderlerine ve %7’si in�aat i�-

lerine ayr�lmaktad�r. Sonuç olarak eldeki 
k�t olanaklarla en iyisi yap�lmaya çal���l-
maktad�r. Ancak geçti�imiz y�l OYTEP 
uygulama oran� %28’de kalm��t�r. Kriz 
nedeniyle ertelenen 32 projenin toplam 
bedeli 19.5 Milyar dolard�r.
Bir silah ya da araç/gereç ülkemizde 3 
yöntemle al�n�r. Bunlar :1. Yurt d���ndan 
do�rudan al�m 2. Teknoloji transferi ile 
ortak üretim 3. Milli �irketlerden tedarik-
tir. Yurt d���ndan do�rudan al�mlarda da  
4 kriter göz önüne al�n�r. 1. Silah veya 
malzemenin performans� 2.  Fiyat� 3. 
Teknolojisi 4.Offset. 

Burada Offset çok önemli bir f�rsatt�r. 
Offset, sat�n al�nan malzeme ya da hiz-
met bedelinin belirli oran�ndaki ürünün, 
Türkiye’den yurt d���na ihraç edilmesi 
anlam�na gelir. Halen bu oran Toplam 
proje bedelinin %30’udur. Bu oran pro-
je kapsam�nda ithal edilecek ürün bede-
linin %50’sinden de az olamaz.  Ba�ka 
bir deyi�le her savunma projesi belirli 
orandaki Türk sanayi ürünün sat�c� �irket 
taraf�ndan yurt d���na ihraç edilmesi an-
lam�na gelmektedir.  
TSK’nin ihtiyaçlar� ‘Milli Olmas� Zorun-
lu’, ‘Kritik’ ve ‘Di�er’ olarak 3 kategori-
de toplan�r. Bunlardan ‘Milli Olmas� Zo-
runlu’ ürün ve hizmetlerin sat�n al�naca�� 
� rmalar�n %100 Türk sermayeli olmas� 
gerekir. ��te tam bu noktada ilginç bir 
tart��ma ba�lar ‘Milli’ nedir. Sermayesi 
%100 Türk olan bir �irkette ya yönetim 
yabanc� uyruklulardan olu�uyorsa, ya da 
en az�ndan yabanc� uyruklular yer al�-
yorsa, o �irket yine de ‘Milli’ olarak ni-
telendirilecek midir. Ya da �u anda ülke-
miz savunma sanayi aç�s�ndan çok büyük 
ba�ar�lara imza atan Neta�, FNSS, TEI,  
TAI, Thomson-Tekfen ve Ayd�n Yaz�l�m 
gibi yabanc� ortakl� ama yerli �irketlerin 
durumu ne olacakt�r? Sorun sadece baz� 
bilgisayar yaz�l�mlar�n�n nitelikleri ile il-
gili ve ‘devlet s�rr�’ kapsam�nda ise bu 
tür bir k�s�tlama gerçekci midir?

Türk Savunma Sanayine bir bak��
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Savunma sanayi yüksek kar içeren 
bir sektördür. Bunun temel neden-
lerinden biri al�c�lar�n sadece ordu 

olmas�d�r. Ba�ka bir deyi�le sipari� say�-
s� son derece s�n�rl�d�r. Birim maliyetler 
yüksektir. Gereksinim duyulan yüksek 
ARGE harcamalar� için kar pay�n�n yu-
kar�da tutulmas� zorunluluktur. Bu asl�n-
da büyük bir avantajd�r da. Çünkü sat�c� 
aç�s�ndan alacaklar�n tahsil edilememe 
sorunu kendili�inden ortadan kalkmak-
tad�r.
 10 y�lda SSM taraf�ndan yürütülen 
projelerde 902 Milyon dolar tasarruf 
edilmi�tir. Proje ba��na ortalama 90 Mil-
yon dolar tutar�ndaki bu tasarruf %39’luk 
bir yerli katk� oran�na da ula�m��t�r. Baz� 
projelerde yerli katk� oran� %80’lere ç�k-
m��t�r.
 Y�llard�r gerek MSB, gerek SSM 
ve gerekse TSK’nin yo�un u�ra�lar�na 
ra�men Türk Özel Sektörü Savunma 
Sanayi konusuna yeterli ilgiyi göster-
memektedir. Aselsan, Kalekal�p, Hema 
Di�li, Parsan, Hisarçelik, Burçelik, Co�-
kunöz, Otokar, Havelsan, �brahim Örs, 

Roketsan ve Milsoft gibi ‘Milli’, FNSS, 
TAI,TEI, Mikes, Markoni Kominikas-
yon, Thomson-Tekfen, Ayd�n Yaz�l�m 
ve Neta� gibi ‘Yerli’ birkaç � rman�n d�-
��nda bu sektörde faaliyet gösteren � rma 
say�s� yok denecek kadar azd�r. Oysa bir 
önceki bölümde de belirtildi�i gibi bir 
savunma sanayi demek yaln�zca silah 
demek de�ildir. Savunma Sanayi, aske-
rin giydi�i bottan, kamu	 aj boyas�na, su 
geçirmez çad�r bezinden, palet parças�na 
kadar on binlerce kalem malzemeden 
olu�an dev bir sektördür. Bu nedenle 
istesek de istemesek de önümüzdeki 25 
y�l içinde harcamak zorunda oldu�umuz 
150 Milyar dolar�n, ülkemizde kalmas�n� 
sa�lad���m�z her bir dolar� bizim için bir 
ba�ar� olacakt�r.
 Son y�llardaki k�p�rdanman�n bir i�a-
reti de Avrupa Kalite Vakf�’na üye olan 
�irket say�s�nda görülmektedir. Geçti-
�imiz y�llarda 3 olan üye Türk �irke-
ti say�s�, günümüzde 15’e ula�m��t�r. 
Örne�in Teknoplazma adl� �irketimiz, 
kendi geli�tirdi�i iyon buharla�t�rma 
tekni�i ile mü�terek sava� uça�� (F-35) 

projesinde teknoloji satmak üzeredir. 
Teknoplazma’n�n yan� s�ra savunma sa-
nayine girmek için çabalayan Hema ve 
Nurol gibi ‘Milli’ �irketler desteklenme-
lidir.
 KOSGEB (Küçük ve Orta Boy Sa-
nayi Geli�tirme Ba�kanl���) Savunma 
sanayinin olu�turulmas� için son derece 
stratejik öneme sahiptir. Burada önemli 
olan sektör baz�nda TSK’nin ihtiyaçlar�-
n� belirleyerek KOB�’ler baz�nda üretim 
koordinasyonu yapacak anahtar sektör 
ve dan��manl�k kurulu�lar�n�n olu�tu-
rulmalar�d�r. Halen çok say�da küçük 
ve orta boy � rma i�sizlikten yak�n�rken 
koordinasyonsuzluk nedeniyle onlar�n 
üretebilece�i pek çok ürün yurt d���ndan 
ithal edilmektedir.
 Geli�mi�li�in en önemli tan�mlar�n-
dan biri de ‘�yi Organize Olmak’t�r. Türk 
Savunma Sanayine bakt���m�zda bu ta-
n�m�n do�rulu�u son derece net bir bi-
çimde ortaya ç�kmaktad�r. Ülkemiz pek 
çok �eyi yapma potansiyeline sahip, ama 
bir türlü örgütlenemeyen, organize ola-
mayan bir yap�y� sembolize etmektedir. 
Belki de önümüzdeki günlerde SSM’nin 
temel görevi yeni silah sistemleri pro-
jelerine imza atmak yerine KOB�’ler 
ba�ta olmak üzere tüm ülke endüstrisini 
savunma sanayi konusunda organize et-
mek olmal�d�r. 
 
HARCADIKÇA ZENG�N 
OLMAK: SAVUNMA SANAY� 
VE OFFSET
 Eski SSCB’nin da��lmas�n�n ard�ndan 
sona eren so�uk sava� ve tek kutuplu hale 
gelen dünya düzeni, beraberinde tüm 
dünyada �l�ml� ve umut dolu bir havan�n 
olu�mas�na yol açm��t�r. Bu bahar hava-
s�n�n kaç�n�lmaz sonucu da kesintiye u�-
rayan savunma bütçeleri ve iptal edilen 
savunma projeleridir. Bu geli�melerin 

sonucunda pek çok hükümet, kamuo-
yunu olu�turan kesimlerin pek çoklar� 
taraf�ndan gereksiz olarak nitelendirilen 
savunma harcamalar�n� k�sm��t�r. Buna 
kar��l�k ayn� ülkelerin savunma politi-
kalar�n� olu�turan kurum ve ki�iler, elle-
rinde kamuoylar�na aktaramad�klar� pek 
çok tehdidi içeren  istihbarat raporlar� ile 
ba� ba�a kalarak çaresizlik içinde çözüm 
yolu aray��lar�na gitmi�lerdir.
 Savunma nitelik olarak ba�ka benze-
ri bulunmayan bir sektördür. Savunma 
alan�nda gerçekle�tirilen al��veri�ler 
dünyadaki tüm al��veri�lerin aksine ‘kul-
lan�lmamak’ umuduyla yap�l�rlar. Bu 
nedenle ‘kullan�lmayacak’ mallara para 
yat�rmak ak�lc� bir görünüm sergilemez. 
Tüm dünyada ülkelerin milli gelirlerin-
den önemli paylar alan savunma harca-
malar� büyük oranda kullan�lmadan es-
kiyecek sistem, teçhizat ve araç/gereçten 
olu�ur. Bu nedenle bir ülkenin refah� için 
harcanabilecek büyük miktardaki para-
n�n, savunma amaçl� harcanmas� pek çok 
kesimce ‘gereksiz’ olarak nitelendirilir. 
Oysa güçlü bir ordunun, silah kullanma-
dan da  neler yapabilece�i, PKK örgütü 
lideri Abdullah Öcalan’�n  yakalanma 
sürecini ba�latan Suriye’den ç�kar�lma 
olay�nda bizzat görülmü�tür. E�er Türk 
Silahl� Kuvvetleri’nin ezici üstünlü�ü ol-
masayd�, Suriye y�llard�r besledi�i sad�k 
adam�n� ülke d���na ç�kar�r m�yd�?
 Güçlü bir ordu mu yoksa güçlü bir 
ekonomi mi sorusunun cevab� oldukça 
ilginçtir. 2.Dünya Sava��n�n ard�ndan 
savunma harcamas� yapmad��� için k�sa 
sürede birer ekonomik dev olan Japonya 
ve Almanya’n�n, a��rl�klar�n� ayn� oran-
da siyasal anlamda gösteremedikleri de 
bir gerçektir. Örne�in ekonomik olarak 
daha zay�f olan �ngiltere ve Fransa, aske-
ri aç�dan daha güçlü olduklar� için dünya 
siyasetinde çok daha etkin ve bask�n bir 
konumda bulunmaktad�rlar. 
 Savunma ve istihbarat yetkilileri, ra-
kip ve ço�u görünürde dost olan kom�u 
ülkelerin sessiz ve sinsice yürüttükleri 
askeri projeleri yaln�zca izlemenin, ama 
ço�u zaman da kamu oyundan gelen 
yo�un bask�lar�ndan dolay� kesintiye 
u�rayan savunma bütçelerinden dolay� 
pek bir �ey yapamaman�n çaresizli�ine 
içindedirler. Bu sorunun yaln�zca kamu 
oyunun, potansiyel savunma harcamala-
r�n�n genel bütçeye ve toplum refah�na 
herhangi bir yük getirmeyece�i yönünde 
ikna edilmesi ile a��labilir. Hatta daha da 
ileri gidilerek savunma projelerinin itha-
lata dayal� bile olsa, ülke refah�na katk�da 
bulunabilece�i  gösterilebilir. Bu çözüm 
‘’offset’’ ad� verilen modelde yatmakta-
d�r. 

(Not: Makaledeki kimi rakamlar 
ve oranlar güncel olmayabilir.)
Kaynak: http://www.projea.com/

Hedef: KOB�’lere daha çok pay 
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Ostimspor yeni kadrosuyla sahada

ASELSAN Yönetimi Ostim’de 
yard�mc� sanayi ile bulu�tu.

2009-2010 Sezonunda Ankara 
1.Amatör ligini �ampiyonlukla 
bitiren Ostimspor Futbol Tak�-

m�, 2010-2011 Sezonunu 2 A�ustos’ta 
açt�. Yeni sezonda Amatör Süper li-
ginde mücadele eden tak�m�m�z, ge-
çen sezonun gururu, mutlulu�u ve he-
yecan�yla çal��malar�n� sürdürüyor. 
 Teknik Sorumlu Hakan Demir-
kan ve yard�mc� Antrenör Serhat 
Y�ld�r�m yönetiminde, çal��malar�na 
devam eden futbol tak�m�m�z,  ge-
çen sezondan kalan oyuncular�m�z, 
Ahmet, Onur, Salih, Burak, Mert, 
Emrah Güldürmez, Emrah Koçak, 
U�ur, Necdet, ve yeni transferler, 
Ali Bilgin(Polatl�spor), Ali R�za 
(E.�eker), Ferdi(D.L.H.), Ertaç (Hay-
manaBld.), Kemal(Tar�mspor), Can-
soy (Tar�mspor), Yahya(Yolspor), 
Haydar (Kastamonu), Bedrettin 
(Y. Yozgat), Köksal (Çubuk Bld.), 
Hasan(Çubuk Bld.), Gökhan  (Türk 
Telekom)’la takviye yap�p, kadrosu-
nu güçlendirdi.
 Çal��malar�n� sürdüren futbol tak�-
m�m�z, yapm�� oldu�u haz�rl�k maç-
lar�nda, Akyurt bld. 5-1, Karadeniz-
gücüne 3-1 yenildi. Adliyespor 1-1, 

Kazan bld. 2-2, Gölba�� bld. 2-2 ile 
berabere kald�. Ank.Demirspor 3-2, 
T.K.�. 2-1 Yenen tak�m�m�z, Amatör 
Süper ligde yapt��i maçlarda Yap�sporu 
4-1, T.K.�.Sporu 3-1 yenerek lige iyi 
bir ba�lang�ç yapt�.Tak�m�m�z oynad��� 
futbol ve göstermi� oldu�u performans-
la gelecek için umut verdi.

 Futbol Kulübümüz alt yap�da U13, 
U16, U17, U19 Tak�mlar�yla camia-
m�z� Ant.Serhat Y�ld�r�m ve yard�m-
c�s� Ahmet Durak yönetiminde en iyi 
�ekilde temsil etmektedir.
  Ostimspor Futbol Tak�m� Teknik 
Sorumlusu Hakan Demirkan, Ge-
çen sezon ya�anan �ampiyonlugun, 
geride b�rak�ld���n�, tüm planlar�n�n 

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) üzerine 
yap�ld�g�n�, yeni statüye göre i�imizin 
zor ama imkans�z olmad�g�n� belirtti. 
Sezon sonu mutlu sona ulas�p Tüm 
Ostim camias�n� Spordada Ankara d�-
��nda en iyi �ekilde temsil etmek oldu-
�unu söyleyen Demirkan, katk�s� ve 
deste�i olan herkese te�ekkür etti.

Aselsan -Ostim Savunma Ve 
Havac�l�k Sanayi Küme-
lenmesi �le Payla��m Top-

lant�s� düzenlendi. Etkinlik kapsa-
m�nda Ostim OSB’yi ziyaret eden 
ASELSAN Genel Müdürü Cengiz 
Ergeneman ve yöneticiler Ostim 
Savunma ve Havac�l�k Kümelen-
mesi � rmalar�n�n da kat�ld��� top-
lant�da i�birli�i potansiyelini, yan 
sanayi politikas� ve kriterleri ile 
beklentileri isti�are ettiler. 
 Aselsan Yetkilileri gerek yürü-
yen projeler gerekse gelecekteki 
projeler hakk�nda yard�mc� sana-

yicilerine detayl� bilgi verdiler. 
�� hacminin büyüklü�ü nedeni 
ile yard�mc� sanayi ile olan i� 
hacminin de kayda de�er mik-
tarlarda artaca�� Aselsan yet-
kilileri taraf�ndan belirtildi. 
Yeni dönemde sadece üretimle 
ilgili i�leri de�il, tasar�mla il-
gili i�leri de yard�mc� sanayi-
nin yüklenmesini istediklerini 
ve bunun için insan kayna�� 
ve kurumsall�k konular�nda 
yard�mc� sanayiden perfor-
mans art��� beklediklerini be-

lirttiler.  

Hedeflenen bir i�i amaca uygun 
�ekilde gerçekle�tirecek eleman 
say�s�na tak�m denir. Bireylerin 

yapaca�� i�lerde ba�ar�y� yakalamak çok 
kolayd�r. ��e uygun nitelikte bir eleman 
buldu�unuz takdirde zaten ba�ar�y� yar� 
yar�ya yakalam�� olursunuz. Ancak birden 
fazla ki�i ile yap�lacak i�lerde ba�ar�y� 
yakalamak oldukça zordur. Her �eyden 
önce bu durumda birden fazla faktörü en 
uygun �ekilde planlay�p, uygulamaya koy-
mak ve sonuçta çok iyi bir sentez yapmak 
zorundas�n�z. Tak�m halinde yap�lan i�lerde 
ba�ar�l� olmak için �u hususlar�n bir araya 
getirilmesi zorunludur.

Birinci planda ferdi dü�ünce ve tav�rlardan 
ar�nm��, kollektif akla ve yard�mla�ma-
ya inanan elemanlar�n temin edilmesi, 
ikinci olarak da uygun nitelikte bir liderin 
bulunmas� gereklidir. Daha sonra plan-
lama, norm kadro, sistem ve uygulama 
gelmektedir. 

Planlama, yap�lacak i�in yol haritas�n�n 
ç�kart�lmas�d�r. Plan ne kadar anla��l�r ve 
uygulanabilir olursa ba�ar�ya ula�mak da o 
ölçüde kolay olur. 

Norm kadro, planlanan i�e uygun nitelik 
ve say�da eleman�n bir araya getirilmesi 
demektir. Bu kadronun eksik ya da fazlas� 
olmamal�d�r. Eksikler i�in aksamas�na, 
fazlal�klar motivasyonun bozulmas�na yol 
açar.

Sistem, planlanan i�in uygulanmas�nda ele-
manlar�n nas�l dizayn edilece�ini ve hangi 
teknikleri uygulayaca��n� kapsayan kurallar 
bütünüdür. 

Lider ise, planlanan i�i kendisine verilen 

norm kadro ile bir sistem çerçevesinde 
yöneterek amaca uygun bir �ekilde sonuç-
land�ran ki�i demektir. 

 Ayr�nt�lar�n� verdi�imiz bu konuyu bir 
orkestra örne�i ile izah edersek daha iyi 
anlam�� oluruz. Orkestran�n icras�nda mü-
zi�in notalar� yol haritas�n�, sanatç�lar norm 
kadroyu, makam sistemi ve orkestra �efi de 
lideri temsil etmektedir. �ef eserin icras�n� 
yönetirken eserin makam�na uygun olarak 
sanatç�lara verece�i i�aretlerle notay� izle-
yerek seslendirmeyi gerçekle�tirmektedir. 
�ef sanatç�lardan birisine yanl�� i�aret verse 
veya sanatç�lar bir notay� yanl�� çalarlarsa 
müzi�in ahengi bozulur. Ba�ar�l� bir icra 
için, sanatç�lar aras�nda birbirini koruyup 
kollayan, birbirine inanan, liderinin emir-
lerini yerine getiren kolektif anlay��a sahip 
bir tak�mda�l�k ruhunun olmas� zorunlu-
dur. Sinai ve ticari i�letmeler de ( KOB� ) 
ayn� orkestralar gibi bir tak�md�r. Burada 
yol haritas� ve hedef maliyeti dü�ürmek 
ve kar� maksimize etmektir.dolay�s�yla 
KOB� sahibi de aynen bir orkestra �efi gibi 
davranmal�d�r. Nas�l ki bir orkestra �efi 
yanl�� i�aret verdi�inde müzi�in ahengi ve 
ritmi bozuluyorsa KOB� sahibi ve yöneticisi 
de �irketi yanl�� yönetirse üretim ve sat��ta 
ahenk bozulur ve �irkette zararl� günler 
ba�lar. KOB� lerde ekip, tak�m, tak�mda�l�k 
kavramlar� fevkalade önemlidir.

Ekip çal��malar�nda, arkada�l�k ruhu, 
i�letme ruhu gibi güçlü tak�mda�l�k ruhuna 
ihtiyaç vard�r. Hedefi olanlar�n ve bu 
hedefe ula�mak için tak�m kuranlar�n, hatta 
tak�mda�l�k kültürünü geli�tirenlerin yollar� 
aç�k, ba�ar�lar� daim olsun.    

Veli SARITOPRAK

velisaritoprak@
gm

ail.com

Ekip, Tak�m, 
Tak�mda�l�k Ve Kobi

Teknik SorumluTeknik Sorumlu
Hakan DEM�RKANHakan DEM�RKAN

Tüm Ostim camias�n� Tüm Ostim camias�n� 
Spordada Ankara Spordada Ankara 
d���nda en iyi d���nda en iyi 
�ekilde temsil etmek �ekilde temsil etmek 
oldu�unu söyleyen oldu�unu söyleyen 
Demirkan, katk�s� ve Demirkan, katk�s� ve 
deste�i olan herkese deste�i olan herkese 
te�ekkür etti.te�ekkür etti.



EK�M 2010ORGAN�ZE SANAY� GAZETES� 17

Ostim, Havac�l�k Ve Ofset Kongresine kat�ld�

2. �zmir Küresel Havac�l�k Uzay Ve 
Offset Konferans� �zmir’de Ege 
Serbest Bölgesinde Teknoloji Mer-

kezinde yap�ld�. 3 Gün süren konferansa 
Ostim Sanayi Kümesi (OSSA) da kat�ld�. 
Kongreye Savunma Bakan� Vecdi Gönül, 
Savunma Sanayi Müste�ar� Murat Bayar 
ile uluslar aras� havac�l�k sektörünün 
önde gelen � rmalar� ile yerli tedarikçiler 
ile havac�l�k sektöründe kurulu dernek ve 
kümelenme yöneticileri kat�ld�lar.
Ostim Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 
Ayd�n’la birlikte Savunma Sanayi Küme-
lenmesi Derne�i Ba�kan� Mithat Ertu� ve 
koordinatör Bar�� Cihan Ba�er’in de iz-
ledi�i kongrede OSSA Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Ertu�, OSSA’n�n çal��malar�n� 
Ankara ve Ostim’in sektörel avantajlar�n� 
da belirten bir sunum yapt�.  
 250 ki�inin davetli oldu�u ve 65 ko-
nu�mac�n�n yerald��� 3 günlük konfe-
ransta, ürünlerini Türkiye’ye pazarlayan 
yabanc� kurulu�lar�n Türkiye’de yat�r�m 
yapmalar�n� öngören “offset” anla�malar� 
da masaya yat�r�ld�. Türkiye’den Alp Ha-
vac�l�k, Kale Havac�l�k, Roketsan ve TA� 
ve TE� yöneticileri ile yabanc� kat�l�mc�-
lar bir araya gelerek ortak yat�r�m imkan-
lar�n� de�erlendirdiler.

Yetkililer bugüne kadar imzalanm�� 
toplam 84 offset sözle�mesi kapsam�nda 
8.2 milyar dolar offset’in taahhüt 
alt�na al�nd���n� , bu t a -
ahhütlerin 4 milyar 
dolarl�k k�sm�n�n 
gerçekle�tirildi�i-
ni, havac�l�k ala-
n � n d a 
o f f -
set 

kan�yla 2007 y�l�nda 130 milyon dolar, 
2008 y�l�nda 189.5 milyon dolar tutar�nda 
ihracat gerçekle�tirildi�ini kaydettiler. 

Kongrenin ikinci gününde ise ilk yer-
li Türk uça��n� yapan giri�imci Nuri 
Demira�’�n torunu Prof. Dr. Banu Onu-
ral da Ostim taraf�ndan haz�rlanan video 
gösterisinin ard�ndan ‘Nuri Demira�’�n 
Vizyonu’ bölümünü sundu.

Ertu� “Ostim’de 
her �ey yap�labilir”

Ostim Savunma ve Havac�l�k Küme-
lenmesi Derne�i Yönetim Kurulu Ba�ka-
n� Mithat Ertu� ‘havac�l�k savunma ofset 
dernekleri’ bölüm oturumunda yapt��� 
sunumda “Ostim’de her �ey yap�labilir” 
tezi çerçevesinde bir konu�ma yapt�. 
Ostim’de dört sektördeki kümelenme sü-
recini özetleyen Ertu�, Ostim Savunma 
Kümesini destekleyen  9 önemli oldu�u-
nu belirterek “Savunma Sanayii Mü�te-
�arl��� kümenin kuruldu�u ilk günden bu 
yana strateji geli�tirme konusunda büyük 
katk� sa�lam��t�r. Sektördeki büyük resmi 
sadece gören de�il ayn� zamanda çizen 
otoritenin kümeyi sadece desteklemekle 
kalmay�p ayn� zamanda sahiplenmesi bu 
gün geldi�imiz noktan�n en önemli sebe-
bidir” diye konu�tu. 

Ertu�u, savunma sanayi kümesini 
destekleyen kurulu�lar olarak SASAD, 
KOSGEB, Ostim Organize Sanayi Böl-
gesi, Ankara Sanayi Odas�, Ankara Tica-
ret Odas�, ODTÜ Teknokent, ODAGEM 
ve Türkiye Teknoloji Geli�tirme Vakf� 
oldu�unu söyledi.  Ostim Savunma ve 
Havac�l�k Kümelenmesini olu�turan � r-
malar�n 32 tanesinin  ASELSAN’�n, 26 
tanesinin ROKETSAN’�n, 25 tanesinin 
TA�’nin, 21 tanesinin MKE’nin ve 21 ta-
nesinin FNSS’in onayl� alt tedarikçisi ol-
duklar�n� söyledi.Ertu�, Ostim Savunma 
ve Havac�l�k Kümelenmesinin üç önemli 
rekabet avantaj� oldu�unu da �u sözlerle 
anlatt�:

 “Bunlardan ilki içinde faaliyet göster-
di�imiz Ankara �ehri ve Ostim Organize 
Sanayi Bölgesi’dir. Ankara Türk Savun-
ma Sanayinin Merkezi durumundad�r. 
Aselsan, TAI, FNSS, Roketsan, Makine 
Kimya gibi savunma sanayinin en önemli 
oyuncular� Ankarada’d�r. Savunma Sana-
yi sektörünün otoritesi ve en önemli sat�n 
al�c�s� olan Savunma Sanayi Müste�arl�-

�� Ankarada’d�r. Savunma Yan Sanayi 
� rmalar�n�n büyük bölümü 

Ankara’dad�r. 
S a v u n m a 
Sanayinin 

Ar-ge faa-
liyetlerinin 
büyük k�sm� 

Ankara’dad�r. Sektörün ihtiyac� olan 
nitelikli insan kayna�� Ankara’dad�r. 
Dolay�s� ile Ankara’da olmak savunma 
sektörü için hiç süphesiz önemli bir re-
kabet avantaj�d�r.  �kinci rekabet avanta-
j�m�z “Ostim’de her �ey yap�labilir” sözü 
ile özetlenebilir. Ostim Organize Sanayi 
Bölgesi ve civar�nda 15.000’den fazla � r-
ma faaliyet göstermektedir. Firmalar ara-
s�ndaki i�birli�i a�lar� uzun y�llar içinde 
kendili�inden geli�mi�tir. Böylece Ostim 
bir anlamda Ostim sanal fabrika olu�-
mu�tur. Üretim zincirindeki her a�amay� 
istenilen kalite ve sürede yapabilecek çö-
züm ortaklar� ile ayn� bölgede bulunmak; 
� rmalar�n gereksiz yat�r�mlar yerine kali-
te ve serti� kasyona yönelmesini sa�lam�� 
ve bunun do�al sonucu olarak her � rma 
üretim zincirinde kendi alan�nda uzman-
la�m��t�r. Ostim’de uzun y�llar�n getirdi�i 
i�birli�i kültürü sayesinde � rmalar, sabit 
giderler ve maliyet aç�s�ndan bir küçük 
ölçekli i�letme, uzmanl�k ve 
i� alma aç�s�ndan bir büyük 
ölçekli i�letme gibi hareket 
edebilir hale gelmi�tir. Ayr�-
ca Ostim’de her türlü üretim 
kabiliyetinin mevcut olmas� 
bölgeyi yeni teknoloji giri-
�imcileri için bir cennet ha-
line getirmi�tir. Üretim için 
hiçbir yat�r�ma gerek yoktur. 
Ostim’deki Teknokent’de bir 
yer tutman�z ve mühendislik 
ekibinizi olu�turman�z ye-
terlidir. Sadece ürünü ortaya 
ç�karak mühendislik ve � r-
maya paray� kazand�racak 
pazarlama konular�na odak-
lanman�z yeterlidir. Üretimi 
Ostim sanal fabrikas� en ka-
liteli �ekilde halletmektedir. 
Asl�nda Ostim’deki yap�y� 
anlatmak için bir benzetme 
kullanabiliriz. KOB�’lerin 
hepsinin elinde bir ka��k var 
ve çorba yemek istiyorlar. 
Ancak KOB� olman�n verdi-

�i birtak�m s�k�nt�lar mevcut. Sanki bu 
ka��klar�n ucuna birer oklava ba�lan-
m�� da elinize o �ekilde verilmi� gibi. 
Ortada büyük bir kase çorba var ama 
oklavan�n uzunlu�undan KOB�’ler bir 
türlü ka���� a��zlar�na götürüp de çor-
bay� içemiyor. ��te içinde bulundu�u-
muz Ostim OSB’deki i�birli�i kültürü 
ve yürüttü�ümüz kümelenme çal��mas� 
sayesinde ben kendim yiyemesem bile 
çorbay� Ostim’deki çözüm ortaklar�ma 
yediriyorum onlar da bana yediriyor. 
Böylece herkesin karn� doyuyor. Üçüncü 
rekabet avantaj�m�z ise ba�ta Say�n Or-
han AYDIN olmak üzere vizyoner Ostim 
Yönetimi ve özverili Ostim çal��anlar�d�r. 
Ostim Savunma ve Havac�l�k Kümelen-
mesi Ostim OSB’nin bölgenin gelece�i-
ni planlamak için yürüttü�ü çal��malar�n 
sonucunda ortaya ç�km�� ve Ostim OSB 
yönetiminin � nans ve insan kayna�� des-
te�i ile yürütülmektedir.”

Yetkililer bugüne kadar imzalanm��
toplam 84 offset sözle�mesi kapsam�nda
8.2 milyar dolar offset’in taahhüt
alt�na al�nd���n� , bu t a -
ahhütlerin 4 milyar
dolarl�k k�sm�n�n 
gerçekle�tirildi�i-
ni, havac�l�k ala-
n � n d a 
o f f -
set 

TA� nin, 21 tanesinin MKE nin ve 21 t
nesinin FNSS’in onayl� alt tedarikçisi o
duklar�n� söyledi.Ertu�, Ostim Savunm
ve Havac�l�k Kümelenmesinin üç önem
rekabet avantaj� oldu�unu da �u sözler
anlatt�:

 “Bunlardan ilki içinde faaliyet göste
di�imiz Ankara �ehri ve Ostim Organi
Sanayi Bölgesi’dir. Ankara Türk Savu
ma Sanayinin Merkezi durumundad
Aselsan, TAI, FNSS, Roketsan, Maki
Kimya gibi savunma sanayinin en önem
oyuncular� Ankarada’d�r. Savunma San
yi sektörünün otoritesi ve en önemli sat
al�c�s� olan Savunma Sanayi Müste�ar

�� Ankarada’d�r. Savunma Yan Sana
� rmalar�n�n büyük bölüm

Ankara’dad
S a v u n m
Sanayin

Ar-ge fa
liyetlerin
büyük k�sm

ESBA� ESBA� 
Yönetim Kurulu Ba�kan�Yönetim Kurulu Ba�kan�
Kaya TUNCERKaya TUNCER

Prof. Dr. Banu ONARALProf. Dr. Banu ONARAL

65 konu�mac�n�n yerald��� 
3 günlük konferansta, 

ürünlerini Türkiye’ye 
pazarlayan yabanc� 

kurulu�lar�n Türkiye’de 
yat�r�m yapmalar�n� 

öngören “offset” 
anla�malar� da masaya 

yat�r�ld�.
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Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� �� 
Tefti� Kurulu Ba�kanl��� Ostim OSB ve 
Ç�rakl�k E�itim Vakf� i�birli�i ile “i�-

yerlerindeki Çal��ma Sorunlar� �le �� Sa�l��� ve 
Güvenli�i Ortam�na �li�kin Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri” konulu panel düzenlendi. Panelde ço-
cuk i�çili�inin sona erdirilmesi ve ç�rak ve genç 
i�çilerin çal��ma ko�ul ve ortamlar�n�n iyile�tiril-
mesi için haz�rlanan proje anlat�ld�.

Panelde i� tefti� grup ba�kan� ile i� müfetti�leri 
taraf�ndan çocuk ve genç i�çiler ile ç�raklara ili�-
kin yasal düzenlemeler, i�çi ve i�verenlerin sos-
yal hak ve yükümlülükleri, i� sa�l��� ve güvenli�i 
mevzuat�n�n uygulanmas�nda devlet, i�veren ve 
i�çilerin görev ve sorumluluklar�  konular�nda 
bildiriler sunuldu. 

Toplant�ya Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl���  Müste�ar Yard�mc�s� Dr. S�dd�k Topa-
lo�lu, Yenimahalle Kaymakam� Kenan Çiftçi, 

Ostim Yönetim 
Kurulu Ba�ka-
n� Orhan Ay-
d�n, ORS�AD 
Ba�kan� Özcan 
Ülgener, Ç�rak 
E�itim Vakf� 
Ba�kan� �bra-
him Karakoç 
ve bölgedeki  
� rma temsilci-

leri kat�ld�. 
Bu arada proje kapsam�nda Ba� i� Müfetti�le-

ri önderli�indeki proje çal��ma grubu Ostim’de 
sanayicileri bilgilendirme ve sorunlar� de�erlen-
dirme amac�yla birtak�m ücretsiz seminerler dü-
zenleyecek. Seminer içeri�inde; ‘i� mevzuat�n-
da ücret, çal��ma ve dinlenme sürelerine ili�kin 
düzenlemeler ve sosyal güvenlik hakk�, mesleki 
E�itim Mevzuat�na göre ç�rak ve i�verenlerin 
hak ve sorumluluklar�, i� mevzuat�nda i� sa�l��� 
ve güvenli�ine ili�kin düzenlemeler, i�yerlerinde 
çal��ma ko�ullar� ve i� sa�l��� ve güvenli�i or-
tam�na ili�kin eksiklikler ve al�nacak önlemler’ 
i�lenecek.

Seminerler proje süresince Kas�m ve Aral�k 
aylar�nda OST�M ODTÜ Teknokent Seminer 
Salonunda verilecek.

Seminerlerin ilki 5 Ekim 2010 tarihinde OS-
T�M OSB �� Sa�l��� ve Güvenli�i Yönetim Tem-
silcisi Arzu Kayab�nar’�n yönetiminde OST�M 
OSB E�itim Salonunda gerçekle�ti. E�itime 
Ostim’deki � rmalar�n yetkilileri ve çal��anlar� ile 
OST�M OSB çal��anlar�ndan olu�an yakla��k 30 
ki�i kat�ld�. Temel bilgilendirmenin ard�ndan se-
miner sonunda kat�l�mc�lar i� sa�l��� ve güvenli�i 
ile ilgili sorular�n� direk Çal��ma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanl��� personeline yöneltme ve cevap 
bulma �ans�n� yakalad�lar. 

Manisa’daki fabrikas�nda son teknoloji ile 

üretilip hem Türkiye’de, hem Dünya’da yeni-

likçi, kesintisiz kaynak çözümleri sunan MAG-

MAWELD, bu y�l da mü�terisiyle bulu�mak 

için 32 ilde tan�t�m günlerine ba�lad�. Gelenek-

selle�en tan�t�m günlerinin 20.’si bu y�l Eylül’de 

Ankara’da Erkan Makine Metal ve Teknik Tic. 

�th. �hr. Ltd. �ti.’nde gerçekle�ti. 

Magma yine Anadolu’yu il il gezecek, kaynak 

ustalar�yla kayna�acak. Kolay ileti�im kurulur, 

kolayca eri�ilebilir bir marka olarak s�cak bu-

lu�malar�n hedeflendi�i bu tan�t�m günlerinde, 

geçen y�llarda oldu�u gibi köfte ekmek e�li�inde 

kaynak ustalar�n�n dertleri, istekleri dinlenecek, 

ustalarla kaynak teknolojisinde gelinen son nok-

ta payla��lacak. 

Magma markas�n�n simgesi olarak tasarlanan, 

yeni nesil kaynakç�y� temsil eden ça�r�s� 32 ilde 

yer al�yor. Kaynak ustalar�n�n içinden biri olan 

Memet, meslekta�lar�n� bu güne “Tan��al�m, 

kayna�al�m, ayn� kaptan iki lokma yiyelim” diye 

ça��r�yor.

�� Sa�l��� ve Güvenli�i paneli

Magma’n�n köfte ekmekli 
tan�t�m� Ostim’de yap�ld�
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OST�M stand�na büyük ilgi

 ANSAF’10  da aç�lan OST�M stan-
d� ziyaretçi ak�n�na u�rad�. Ba�bakan 
yard�mc�s� Cemil Çiçek,  Devlet Ba-

kan� Ba�bakan Yard�mc�s� Ali Baba-
can, Devlet Bakan� Zafer Ça�layan, 
Eski Sanayi Ve Ticaret Bakan� Ali 
Co�kun taraf�ndan da ziyaret edildi.
 Ostim stand�, Savunma Ve Havac�l�k 
Kümelenmesi (OSSA) platformunda 

yer alan � rmalarla birlikte OST�M 
OSB’deki üretim temas� ile fuar bo-
yunca çok say�da kat�l�mc� taraf�ndan 
ziyaret edildi. Ostim Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Orhan Ayd�n, stand� ziyaret 
eden bakanlara savunma sanayi kü-
melenmesi ve OSB çal��malar� hak-
k�nda bilgiler verdi. 

OFFSET, ANSAF’10’da 
da seminer konusu oldu

 Ankara’da Ankara Sanayi Odas� 
Sincan Organize Sanayi Bölgesinde 
geçti�imiz günlerde ilki gerçekle�-
tirilen Ankara Sanayi Fuar� kapsa-
m�nda  ”Savunma Sanayiinde Offset 
ve Yan Sanayi Uygulamalar�” konu-
lu panel düzenlendi. 
 Savunma Sanayi Müste�arl��� 
Proje Yönetim Derne�i taraf�ndan 
düzenlenen seminerde Savunma 
Sanayi Müste�arl���, SASAD, Ana 

yüklenici � rmalarla ‘KOB� konu�-
malar�na yer ver-ildi. KOB� konu�-
malar�nda ise Ostim Savunma ve 
Hava-c�l�k Kümelenmesi  üyeleri 
MEGE Mühendislik ve Küçükpa-
zarl� � rmalar� � rma süreçlerini, sa-
vunma sanayine yönelik çal��ma-
lar�n�, sorun ve beklentilerini dile 
getirdiler.  
 Savunma Sanayi Müste�arl��� ad�-
na sunum yapan SSM Sanayile�me 
Daire Ba�kan� Nuran �nci, SSM 
olarak temel politikalar�n�, “Yerli 
sanayi altyap�s�ndan azami ölçüde 
yararlanmak, ileri teknolojili yeni 
yat�r�mlar� yönlendirmek ve te�vik 
etmek, yabanc� teknoloji ile i�birli�i 
ve sermaye katk�s�n� sa�lamak, ara�-
t�rma geli�tirme faaliyetlerini te�vik 
etmek suretiyle ulusal savunma sa-
nayi altyap�s�n� olu�turmak” olarak 
özetledi.

ANSAF ’ta Ostim’e ilgi
Ankara Sanayi Fuar� ‘10 ve Türk Silahl� Kuvvetleri 

(TSK) ve Ankara Sanayi Odas�’n�n (ASO) 

i�birli�iyle gerçekle�tirilen 2. TSK Malzeme 

Sergisi, Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde 

bulunan ASO Ticaret Merkezi’nde aç�ld�.

Baz� uzmanlar, Osmanl� eko-
nomik yap�s�n�n fetih ekono-
misine dayand���n� söyler. 

Yani içerde ekonomi iyi gitmeyince 
fetih yap�l�yor. Fetih yap�lan yer-
den al�nan ganimetlerle ekonomi 
rahatl�yordu. Tabi fetihte çok say�-
da �ehit de verildi�inden nüfusta da 
o günkü �artlarda azalma oluyordu. 
Ayr�ca yeni al�nan yerlere nüfus 
yerle�tirildi�inden Anadolu’da da 
rahatlama oluyordu. K�saca ne ka-
dar fetih o kadar ekonomide rahat-
lama oluyordu. Osmanl� fetih ya-
pamaz hale gelince ekonomi dara-
l�yor ve iç karga�a ç�k�yordu. Ülke 
h�zla fakirle�iyor enflasyon(ta��i�) 
ba� gösteriyordu. Osmanl�da eko-
nomi ordunun fetih kabiliyetine 
ba�l�yd�. Osmanl� ekonomiyi dü-
zeltmek için orduyu düzeltmesi 
gerekti�ini biliyordu. Bu nedenle 
Osmanl�daki tüm yenilikçi hareket-
ler ister istemez ordudan ba�lamak 
zorundayd�. Kendi içinde tutarl� bir 
mücadele anlay���yd� bu. Ancak 
art�k ordularla ekonominin düzelti-
lece�i ça�lar geçti�inden ya da Os-
manl�n�n bu gücü kalmad���ndan 
milyonlarca kilometrelik anavatan 
topraklar� terk edilerek Anadolu’da 
ancak tutunabilindi. Cumhuriyetin 
kurulu�u ile ülke üretime dayal� bir 
ekonomik yap� kurmak için faaliye-
te geçildi. Milli sanayi ve giri�imci 
s�n�f olu�turman�n temelleri at�ld�. 

Bu geli�me 1950’ye kadar sürdü.

1950 ile birlikte ülkemizde tek-
rar fetih ekonomisi ba�lad�. Fetih 
ekonomisinin yeni ad� cari aç�kla 
kalk�nmayd�. Önceleri ba�kalar�-
n�n topra��n� alarak kalk�n�yorduk. 
�imdi ise ba�kalar�n�n paras�n� ve 
mal�n� alarak kalk�nacakt�k. Önce-
leri ba�kalar�n�n topra��n� almak 
için �ehit veriyorduk �imdi ise bol 
KOB� kapat�yoruz ve i�siz yarat�yo-
ruz.

Orta vadeli program güncellene-
rek kabul edildi. Verilere bakt���-
m�zda ülkenin büyümesi bu zama-
na kadar oldu�u gibi bundan sonra 
da verilecek d�� ticaret aç��� ve cari 
aç��a ba�l�. Ne kadar çok cari aç�k 
verilirse o kadar ülke büyüyecek. 
Cari aç�k vererek ülkeyi büyütmek 
uyu�turucu ba��ml�s� insana benzer. 
�lk defa ald���n�zda uyu�turucuyu 
size mutluluk verebilir, kendinizi iyi 

hissedebilirsiniz. Ancak daha sonra 
bu durum her seferinde daha faz-
la uyu�turucu alman�z� gerektirir. 
Sonunda alt�n vuru�la hayat�n�za 
son vermek zorunda kal�rs�n�z. Cari 
aç�kta ülkeler için uyu�turucu müp-
telas�na yapt��� etkiyi yapar.

Cari aç�k kar��s�nda tutarl� politi-
ka üretemeyen yetkililer, cari aç��� 
içselle�tirmek için bahaneler ar�yor-
lar. Bahane hiçbir �ekilde gerçek-
lerin üzerini örtmeyecektir. Maliye 
politikas�n�n kurgusunda bilerek 
yanl�� yap�lmas� cari aç��� kaderle�-
tirmektedir. Oysa cari aç���n nede-
ni belirlidir. Hükümetler günü kur-
tarmak için maliye politikas�n� para 
politikas�n� istismar edecek �ekil-
de kurgulamaktad�r. 1950’den bu 
yana bu devam etmektedir. Kendi 
paras� ile cari aç�k veren ABD kriz-
le bo�u�maktad�r. Yetkililerin cari 
aç�k için katma de�eri yüksek ürün 
üretilmesi gerekti�ini söylemesi ise 

insan� gülmekten öldürecek. Sanki 
ABD katma de�eri dü�ük mal m� 
üretiyor. AB, Çin’e paras�n�n de-
�erini yükseltmesini talep ederken 
katma de�eri yüksek ürün üretmeyi 
ak�l edemiyor mu? Bir de cari aç�-
�� finanse etti�imiz için endi�eye 
gerek yok diyorlar. Cari aç�k zaten 
finanse edilirse verilebilir. Finans-
man�n bedelinin i�sizlik, esnaflar�n 
i�i b�rakmas�, ödemelerde aksama 
oldu�u bilinmiyor mu? Yetkililer in-
san akl� ile alay edercesine cari aç�k 
kavram�n� hafife al�yorlar.

Dünyada tüm devletler ekono-
milerini, i�sizini KOB�’sini garip 
gurabas�n� korumak için kur sava-
�� ba�lat�rken bizim yetkililerimizin 
bunda geri kalmas� nas�l bir ortam-
da oldu�umuzu göstermektedir. 
Bu s�rada iç ve d��ar�dan ekono-
mimizin iyi gitti�i ile ilgili haberler 
bilinçli �ekilde pompalanmaktad�r. 
Nedense paralar� döviz olan ülkeler 
cari aç�k verme ihtimalleri dahi do-
�arken di�er ülkelerle her türlü da-
la�a girerken, bizim bu kadar cari 
aç�kla sakin oturmam�z� sa�layacak 
gaz vermeler anla��l�r de�il. 

Cari aç�kta mum ne zamana ka-
dar yanacak bakal�m?

�e� k ÇALI�KAN

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

Cari aç�k, 
büyümedeki mum
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OST�M OSEP yeni e�itim y�l�na ba�lad� “EXPO 2020” ye Ankara ve �zmir aday
OSEP Okul Sanayi E�itim Program-

lar� OST�M’de 4. Y�l uygulamala-

r� olan 2010-2011 E�itim Ö�retim 

Y�l�nda Metal Teknik alan�nda CNC Ope-

ratörlü�ü ve Kaynakç�l�k dallar�nda devam 

ediyor. Gerçekle�tirilen mülakatlar sonucu 

CNC Operatörlü�ü Bölümüne 18 ö�renci, 

Kaynakç�l�k Bölümüne ise 17 ö�rencinin 

kayd� al�narak e�itim faaliyetlerine ba�lan-

d�. �� ba�� faaliyetlerini gerçekle�tirecekleri 

i�letmeler ile de e�le�tirmeleri yap�lan OSEP 

Projesi ö�rencileri 3 y�l sürecek olan mesleki 

e�itim faaliyetlerine ba�lam�� oldular.

Yeni dönemde kayd� al�nan ö�rencilerin 

e�itim süreçlerine destek olunmas� do�rul-

tusunda ilk etapta okul k�yafetleri, k�rtasiye 

malzemeleri ve ö�rencilerin e�itim süreçle-

rinde kullanmalar� için ki�isel bak�m ve te-

mizlik ürünlerinin yer ald��� sa�l�k çantalar� 

temin edilerek ö�rencilere da��t�ld�. Her y�l 

oldu�u gibi bu y�l da �� Sa�l��� ve Güvenli�i, 

�lk Yard�m vb. e�itimler ve Fuar Organizas-

yonlar�, Tiyatro, Sinema gibi çe�itli kültürel 

ve teknik geziler ile mesleki e�itimlerine 

katk�da bulunulacak olan ö�rencilerin e�i-

tim süreleri sonunda uygulama e�itimlerinin 

gerçekle�tirildi�i i�letmelerde istihdam edil-

meleri sa�lanacak. 

OSEP Ö�rencileri e�itim sürelerince i�-

ba�� faaliyetlerde bulunduklar� i�letmelerden 

asgari ücretin % 30’u oran�nda ücret al�yor-

lar. �� kazas� ve meslek hastal�klar�na kar�� 

sigortalar� MEB taraf�ndan yapt�r�lan ö�ren-

ciler e�itim süreleri boyunca devam ettikleri 

i�letmelerinde onlar�n prensipleri, üretim 

alanlar� ve üretim ko�ullar� do�rultusunda 

yeti�tirilerek nitelikli birer ara eleman olarak 

i� ya�ant�s�na girebiliyorlar. 

��letmeler ile birlikte gerçekle�tirilen uy-

gulamalar ile bir yandan gençlerimize mes-

leki e�itim ve i� imkanlar� sunulmakta bir 

yandan da i�letmelere ihtiyaçlar� duyulan 

nitelikli çal��anlar�n yeti�tirilmesi do�rultu-

sunda katk� verilmekte. EXPO 2020 için iki büyük�ehir 

Ankara ve �zmir’in ismi geçi-

yor. �zmir Valili�i Ankara’dan 

h�zl� davrand� ve Cumhurba�kan� Ab-

dullah Gül ve Ba�bakan Recep Tayyip 

Erdo�an ba�ta olmak üzere hükümetin 

tüm bakanlar�na bir mektup gönde-

rerek, EXPO 2020 adayl���na talip 

oldu�unu iletti. Ankara’n�n ise henüz 

resmi ba�vurusu olmad�. EXPO 2020 

adayl��� için hükümete resmen ba�vur-

du�unu belirten 

�zmir Valisi Ca-

hit K�raç yapt��� 

de�erlendir-

mede �zmir’de 

7’den 70’e her-

kesin 10 y�l son-

ra gerçekle�ecek 

organizasyona ev sahipli�i yapmak 

istediklerini söyledi. 

Ankara henüz hükümete 
resmen ba�vurmad�

D��i�leri Bakanl��� Yurtd��� Tan�-

t�m Daire Ba�kanl���’ndan edinilen 

bilgiye göre, EXPO 2020 için ismi 

geçen Ankara’n�n konuyla ilgili henüz 

bir giri�imi olmad�. D��i�leri Bakanl��� 

Yurtd��� Tan�t�m Daire Ba�kan� Ne-

cil Nedimo�lu, Ankara’n�n hükümet 

resmi ba�vurusu olmad���n� belirtti. 

Nedimo�lu, referandum çal��malar� 

kapsam�nda �zmir’de konu�an Devlet 

Bakan� ve Ba�bakan Yard�mc�s� Ali 

Babacan’�n, “Bizim aday�m�z �zmir” 

aç�klamas�n� hat�rlatt�.






