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Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan 
2011 yılı Ocak-Ağustos döne-
minde düzenlenen yatırım teşvik 

belgelerine ilişkin açıklamalarda bulun-
du. Türkiye’nin emin adımlarla hedefi ne 
doğru ilerlediğini vurgulayan Çağlayan, 
bu gelişmelerin temelinde sağlanan siya-
si, ekonomik güven ve istikrarın yattığını 
dile getirdi. 2011 yılının ikinci çeyreğinde 
yüzde 8.8 büyüme ile Çin’den sonra dün-
yanın en hızlı büyüyen ekonomisine sahip 
olan Türkiye’nin, 2011 yılının ilk yarısında 
yüzde 10.2 ile çift haneli büyüdüğünü dile 
getiren Çağlayan, “İhracatımızda yaşanan 
artış, işsizliğin tek haneye inmesi ve diğer 
parametreler Türkiye’nin yatırımcılar için 
güvenli bir liman olduğunu göstermek-
tedir. Bunun en güzel kanıtı da yatırım 
teşvik belgelerindeki gelişmelerdir. 2011 
Ağustos ayında 370 adet yatırım teşvik 
belgesi düzenlenmiş olup söz konusu bel-
gelerde öngörülen sabit yatırım tutarı 3.3 
milyar TL, öngörülen istihdam sayısı 9 bin 
688 kişidir. Teşvik belgelerinin 350 adedi 
yerli, 20 adedi yabancı sermayeli şirketler 
için düzenlenmiştir. Söz konusu yatırım 
teşvik belgelerinde öngörülen sabit yatı-
rım tutarının yüzde 83’ünün komple yeni 
yatırımları içermesi Türkiye ekonomisine, 
Türkiye’nin potansiyeline ve Türkiye’nin 
geleceğine duyulan güvenin kanıtıdır. 2011 
yılının Ocak-Ağustos döneminde 39.2 mil-
yar TL’lik yatırımı kapsayan 3 bin 268 adet 
teşvik belgesinin sağlayacağı istihdamın 
90 bin 886 olarak öngörülmesi, Türkiye’de 
çarkların hızlanmaya başladığına, işsizlikte 
tek haneli dönemin devam edeceğine işa-
rettir” dedi. 

“Sabit yatırım tutarı 2009 yılına göre 
yüzde 121 arttı”

 Belge adedinde meydana gelen artışlar-
da 2011 Ocak – Ağustos döneminde yeni 
teşvik sistemine henüz geçilmeyen 2009 
yılının aynı dönemine göre yüzde 110, 
2010 yılının aynı dönemine göre ise yüz-
de 14’lük bir artışın söz konusu olduğunu 
vurgulayan Çağlayan şu değerlendirmeler-
de bulundu: 

“Sabit yatırım tutarı açısından ise 2011 
Ocak – Ağustos döneminde, 2009’a göre 
yüzde 121 oranında artış sağlanmasıdır. Bu 
açıdan yatırım projelerinin sayısı açısından, 
yeni teşvik sistemi ile birlikte yükselen bir 
artış trendi söz konusudur. Söz konusu 
trend, Türkiye’nin yatırım açısından ca-
zip bir ülke olduğunu ortaya koymaktadır. 
Nitekim Standart&Poors’un Türkiye’nin 
yerel para cinsinden kredi notunu yükselt-
mesi de bunun en somut örneğidir. İnanı-
yorum ki, kredi derecelendirme kuruluşları 
Türkiye ekonomisinin bu dinamizminin 
karşılığı olarak yabancı para cinsinden de 
kredi notunu artıracak, bu da daha fazla 
yatırımcının yatırım için Türkiye’yi tercih 
etmesine yol açacaktır. Ağustos ayında ve-
rilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 
toplam sabit yatırım tutarının 427 milyon 
TL’si enerji sektöründe, 1.01 milyar TL’si 
hizmetler sektöründe, 122 milyon TL’si 
madencilik sektöründe, 1.69 milyar TL’si 
ise imalat sektöründedir. Toplam yatırım 
tutarı içerisinde en yüksek payın imalat 
sektörü yatırımlarına gitmesi ve bu rakamın 
en yakın hizmetler sektörü yatırımlarının 
dahi yüzde 70 üstünde olması, ihracatının 
yüzde 80’inden fazlası sanayi ürünlerinden 

oluşan Türkiye’nin dinamizminin artarak 
devam edeceğinin kanıtıdır.” 

Büyük ölçekli yatırımlar, teşvikli 
yatırımların yüzde 28’ini oluşturdu

19 adedi yabancı sermayeli fi rmalar için 
düzenlenen 43 adet büyük ölçekli yatırım 
belgesinin, toplam sabit yatırım tutarı açı-
sından verilen tüm belgelerin yüzde 28’ine 
tekabül etmesinin, ulusal ve uluslararası 
büyük yatırımcıların Türkiye’ye olan il-
gisinin bir göstergesi olduğunu kaydeden 
Çağlayan, bu ilginin önümüzdeki dönem-
de artarak devam edeceğini vurguladı. Bu 
çerçevede, Türkiye’ye daha fazla yatırım 
çekmede önemli fonksiyon üstlenen Ya-
tırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon 
Kurulu’nun, çalışma usul ve esaslarının 
gözden geçirileceğini, geliştirileceğini ve 
etkinliğinin artırılacağını ifade eden Çağ-
layan, “27 Eylül 2011’de ilgili kurumların 
katılımıyla gerçekleştirilecek olan YOİKK 
toplantısıyla yatırımcılar için daha cazip 
bir ortam oluşturulacaktır. YOİKK’in et-
kinliğinin artırılması ile birlikte yerli ve 
yabancı yatırımcılar için güvenli bir liman 
olan Türkiye’ye daha fazla yatırım gerçek-
leşecektir” diye konuştu. 
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 5’de

Uzlaşma;
yurtta ve cihanda

Şefi k ÇALIŞKAN

 4’de

Çalınmış refah,
sahte refah

Atilla ÇINAR

 6’da

Devrim arabaları
artık daha öksüz

Abdullah ÇÖRTÜ

 10’da

Havadan sudan...

“90 bin yeni istihdam kapısı açıldı” 
 Bakan Çağlayan, Ağustos ayında sabit yatırım tutarı 3.3 milyar TL olan 370 adet 

yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini belirterek, Ağustos’ta en fazla yatırım teşvik 
belgesinin 1.7 milyar TL ile imalat sanayinde düzenlendiğini vurguladı. 

Ekonomi BakanıEkonomi Bakanı
Zafer ÇağlayanZafer Çağlayan
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Türkiye Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının organizasyon desteği 
ile bir araya gelen İran, Pakistan, 

Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve 
Nijerya’dan oluşan ülke heyetleri otomotiv 
sektörüne yönelik ortak çalışma kararı al-
dılar. 

 Kongrede konuşan Bilim Sanayi ve Tica-
ret Bakanı Bakan Nihat Ergün, D-8’in dün-
ya barışı, adalet ve ekonomik kalkınma için 
önemli bir adım olduğunu ifade etti  Ergün, 
D-8 ülkelerinin ticaret hacminin 2010 yılın-
da 100 milyar dolar seviyesine çıktığını, bu 
rakamların sevindirici ancak yeterli olma-
dığını söyledi. Ergün, “Gelinen aşamada 8 
ülkeye daha büyük rakamlar yakışır. Ben 
gelecek 5 sene için 200 milyar dolar ticaret 
hacmini yakalayacağımızı ümit ediyorum” 
dedi.

 Zirveye, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Ergün’ün yanı sıra, D-8 ülkelerinin 
sanayi bakanları, MÜSİAD Başkanı Ömer 
Cihad Vardan, TUSKON Başkanı Rıza-
nur Meral ve TOBB Başkan Vekili Murat 
Yalçıntaş ile çok sayıda kişi katıldı. Ev sa-
hipliği yaptığı zirvenin açılışında konuşan 
Bakan Nihat Ergün, D-8’in dünya barışı, 

adalet ve ekonomik kalkınma için önemli 
bir adım olduğunu ifade etti. Kaynakların 
adil bölüşüldüğü, adalet ve barışın egemen 
olduğu bir dünyanın kurulacağına inandık-
larını vurgulayan Bakan Ergün, “Tarih son 
senelerde maalesef olumsuz sahnelere ta-
nık oldu. Pek çok ülkenin kaynağı Batı’nın 
refahı adına sömürüldü. Batı ülkeleri ken-
dileri adına hümanizmayı diğer ülkelere de 
atom bombasını, diktatörlüğü reva gördü” 
diye konuştu.

“D-8 ülkeleriyle işbirliğini 
yukarılara taşımak istiyoruz”

 Türkiye olarak, bir yandan insanların ha-
yat standartlarını geliştirirken, diğer yandan 
dünya ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmaya bü-
yük önem verdiklerini vurgulayan Ergün, 
“1 milyara yakın nüfusuyla geniş bir coğ-
rafyayı temsil eden, büyük bir ekonomik 
potansiyele ve çeşitli kaynaklara sahip olan 
D-8 ülkeleriyle ilişkilerimizi de bu açıdan 
değerlendiriyoruz. D-8 ülkeleri arasındaki 
ticari, sanayi ve teknik alandaki işbirliğini 
çok daha yukarılara taşımayı arzu ediyo-
ruz” dedi.

“Ticaret hacmimiz 5 yılda 200 
milyar dolar seviyesine ulaşır”
 Türkiye’nin D-8 ülkeleriyle yaptığı tica-
ret hacminin 2,9 milyar dolardan, 20 milyar 
dolar seviyesine çıktığına işaret eden Bakan 
Ergün, “D-8 ülkelerinin kendi aralarındaki 
ticaret hacmi de 2009 yılında 66 milyar do-
lar olurken, 2010 yılında 100 milyar dolar 
seviyesine ulaşmıştır. Ben, önümüzdeki 5 
yılda 200 milyar dolar ticaret hacmine ula-
şacağımızı düşünüyorum. Kriz sonrasında 
ülkelerimizin büyük bir toparlanma ve atı-
lım içinde olması da, ticaret hacmini artır-
mak için önemli bir fırsat olacaktır” dedi.

“Ortak otomotiv üretimi,     
Ar-Ge merkezi kuralım”

 İstanbul’da gerçekleştirilen D-8 toplan-
tısında alınacak kararların uygulanması 
konusunda bütün ülkelere sorumlulukların 

düştüğünün altını çizen Bakan Ergün, ge-
çen yıl İran’da gerçekleştirilen D-8 toplan-
tılarında, üye ülkeler arasında bir otomotiv 
çalışma grubu kurulması yönünde karar 
alındığını hatırlatarak, D-8 ülkelerinin sa-
nayi bakanlarına, şu çağrıda bulundu: “Or-
tak otomotiv üretimi, eğitim, Ar-Ge mer-
kezi kurma gibi konularda çalışacak olan 
böyle bir organizasyonu bir an önce hayata 
geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. 
Türkiye olarak, burada alınacak kararların 
hayata geçmeleri için her türlü desteği ver-
meye hazır olduğumuzu bir kere daha ifade 
etmek istiyorum. Ben ev sahibi ülkenin bir 
bakanı olarak burada alınan kararların biz-
zat takipçisi olacağım. Diğer Bakan arka-
daşlarımın da aynı iradeyi göstereceklerine 
inanıyorum.”

 Ergün, Türkiye’nin önümüzdeki dönem-
de, sahip olduğu makro istikrarı, reel sektör 
için rekabet gücüne dönüştürmeyi hedefl e-
diklerini de sözlerine ekledi.

Ostim, D-8 platformunu izledi
 D-8 Ülkelerinin Türkiye toplantısı İstanbul’da Haliç 

Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Kongreyi Ostim Yönetim 
Kurulu da izledi. Toplantıya Ostim Yönetim Kurulu 

Başkanı ile Ostim OSB Küme yöneticileri katıldı.
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Enerji; üretimin de, tüketimin de lokomotifidir.

-İstatistiklere göre Türkiye’de elektrik tüketimi yüzde 
on artmış.

-Uzmanlara göre mevcut kaynaklarla beş yıllık enerjimiz 
kalmış.

-Ekonomistlere göre cari açığın en büyük nedeni enerji 
ithalatı.

Fosil kaynaklarımız kıt; petrolümüz, doğalgazımız yok 
denecek kadar. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarımız var; ama üretim 
sistemlerinde teknolojiyi neredeyse 20 yıl geriden takip 
ediyoruz. Doğan güneşten, esen yelden, akan sudan, 
kömürden, sıcak sudan, dalga gücünden, biyolojik atıktan 
yeterince yararlanamıyoruz. Hepsi var, üretime dönüştürecek 
teknolojimiz yok; dışa bağımlıyız. 

Nükleer santral konusunda ise zaten kafamız karışık. 

Medyaya yansıyan kamuoyu tepkilerine bakıyoruz: 
Anadolu’nun dört bir yanında protestolar var. Karadeniz’de, 
Ege’de, Trakya’da, Doğu’da, Güneydoğu’da… Halkımız 
nükleer santrale karşı, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı, 
termik santrallere karşı. Gösteriler karakollara, mahkemelere 
düşmüş. Neredeyse ‘çarşı, her şeye karşı’ tekerlemesine uygun 
bir vaziyetteyiz.

Özellikle HES’ler konusunda kitlesel bir çevreci tepki 
yayılıyor. İlgili meslek odalarının araştırmasına göre halk 
aslında direkt olarak HES karşıtı değil. Yatırımcıların doğayı 
gereksiz ve hoyratça tahrip etmelerinden, derelere yeterli 
can suyu bırakmamalarından ve suyu tümüyle mülkü gibi 
sahiplenmelerinden şikâyet var. Bir de sivil toplum tepkileri 
polis, jandarma ve yargı ile önlenmek isteniyor; bu da anti 
HES dalgasının daha da yükselmesine neden oluyor.

İdeal olan yatırımın çevre ve halkla barışık olmasıdır.

Ben de kişisel olarak derelerin, nehirlerin boşa akmasını 
istemiyorum. HES bilinci için bakanlık ve yatırımcıların iyi bir 
halkla ilişkiler çalışması yapması, HES alanlarındaki inşaatları 
denetlemesi, yörede yaşayanların da haklı olabilecekleri 
opsiyonunu dikkate alması gerekiyor.

Ülke ekonomisi, cari açık, enerjiye olan ihtiyaç tabi ki 
herkesi ilgilendiriyor. Aynı oranda tahrip edilmemiş, doğası 
korunmuş, yaşanabilir çevre de herkesi ilgilendiriyor; hatta 
gelecek nesilleri ilgilendiriyor. HES karşıtlığını genel olarak 
‘başka ülkelerin değirmenine su taşıma’  değil, yurttaşın kendi 
suyunu, doğasını sahiplenmesi olarak görmeliyiz. 

Bu arada Anadolu’da küçük hidroelektrik santralleri ile 
evlerin aydınlatıldığı, güneş paneli ile aydınlatılan muhtar 
evleri kurulduğu, bir köyün su pompasını rüzgar tribünü 
ile çalıştırdığı haberlerini de okuyoruz. Beldelerin, köylerin, 
kasabaların “Yenilenebilir Enerji” kavramını pratik olarak 
benimsediği gün gibi ortada.

Sanırım bu sevindirici ipucu bize özellikle güneş ve rüzgâr 
konusunda hemen hemen sonsuz kaynak ikram eden 
Anadolu’nun rotasını da gösteriyor.

Geleceğin enerjisini yakalamak istiyorsak bu ışığı izleyelim.

Editörden

Enerjide 
Anadolu’nun 
ışığı…

Kemal ÇEKÜÇKemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com

.tr Palandöken yaptığı yazılı açık-
lamada, spekülatörlerin bay-
ram öncesinde yine faal hale 

geçtiklerini söyleyerek, “Ülkemizde 
hayvan darlığını bahane ederek fi yat-
ları artıran spekülatörler vatandaşları 
yanlış yönlendirip panik oluşturuyor-
lar. Kısa dönemler halinde de olsa 
dişi koyun kesiminin yasaklanması 
ile ülkemizdeki koyun miktarı artacak 
ve fi yatlar abartıldığı gibi de yüksel-
meyecektir. Bunun için ülkemizdeki 
hayvan sayısının biran önce artırıl-
ması için acilen dişi hayvan kesimi 
yasaklanmalıdır. İlk kararda Kurban 
Bayramı öncesi alınmalı ve bu bay-
ramda özellikle dişi koyun kesimi ya-
saklanmalıdır” diye konuştu.

“Spekülatörler rahat 
durmuyor”

 Et fi yatlarındaki artışın ülke gene-
lindeki kasapların azalması ve büyük 
marketlerin devreye girmesi nede-
niyle fi yatlarda tekelleşme olduğunu, 
ithalat ile de bu tekelleşmenin önüne 
geçilemediğini belirten Palandöken, 
“Küçükler yok olunca büyükler fi -
yatları yükseltiyor. Yani büyükler 
tekelleşmeye gidiyor. Bayramın yak-

laşması ile birlikte de spekülatörler 
piyasada cirit atmaya başladılar. Ne-
rede bonfi lenin kilosu 70 TL imiş? 
Bunların hepsi yaklaşan Kurban Bay-
ramı öncesi spekülatörlerin bir oyu-
nudur. Çünkü, böyle bir fi yat artışı 
yoktur. Tarım Bakanlığı bu konuda 
gerekli tedbirleri almış bulunmakta-
dır. Ülke genelinde abartılacak bir et 
darlığı yok. Ancak önümüzdeki yıl-
larda sıkıntıya girilmemesi için şim-
diden tedbir alınmalı. Spekülatörler 
et fi yatlarının düşmesini istemiyor. 
Fiyatları yüksek tutuyor” dedi.

“Dişi hayvan kesimi 
yasaklanmalı”

 Et ile ilgili her kurban bayramı 
öncesi bu tür fi yat artışı haberlerinin 
yapıldığına dikkati çeken Bendevi 
Palandöken, şuan için yeteri kadar 
kurban kesimi için hayvan bulundu-
ğuna dikkat çekerek, “Önümüzdeki 
yıllarda et ile ilgili sıkıntı yaşanma-
ması için hayvancılık sektörü dikkate 
alınmalıdır. Başta yem olmak üzere 
küçük üretici her konuda desteklen-
melidir. En önemlisi bu bayramda ve 

belli bir dönem mecbur kalınmadıkça 
dişi hayvan ve damızlık hayvan ke-
simi yasaklanmalıdır. Bu uygulama-
ya da hemen bu kurban bayramında 
başlanmalı ve dişi koyun ile dişi dana 
kesimi zaman kaybedilmeden yasak-
lanmalıdır” şeklinde konuştu.

“Spekülatörler cirit atıyor”
 TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı’nın 

yaklaşması sebebiyle spekülatörlerin piyasada cirit atmaya başladığını 
ifade ederek, “Son günlerde pirzola, bonfile, antrikot gibi özel işleme tabi 

tutulan ve ekonomik seviyesi yüksek kesimler tarafından talep edilen 
ürünlerin fiyatlarındaki yükseliş oldukça abartılıdır. Bu kurban bayramı 

öncesi spekülatörlerin bir oyunudur” dedi.

TESK BaşkanıTESK Başkanı
Bendevi PALANDÖKENBendevi PALANDÖKEN

Tokat’ta Rüzgâr 
Elektrik Santral-
leri (RES) Proje-

si kapsamında deneme 
üretimine başlandığı 
bildirildi. Türkiye’nin 
yenilenebilir enerji 
kaynaklarının gelişme-
sine önemli katkı sağ-
layacak rüzgâr enerjisi 
yatırımlarından KİNİK 
RES projesi yakla-
şık olarak 42 milyon 
Euro’ya mal olacak. 
Tokat merkeze bağlı 
Killik köyü mevkiinde 
Eksim Yatırım Hol-
ding tarafından hayata 
geçirilen proje kapsa-
mında yılda 40 mega-
vat elektrik üretecek. 
Resmi elektrik üretimi 
ekim ayında başlaya-
cak tesiste ilk grupta 
yer alacak rüzgârgülleri 
ile enerji üretimine baş-
lanacak. Şuan itibariyle 
5 rüzgârgülünde dene-
me üretimi yapılırken, 
Tokat OSB’den ülke 
ağına bağlanacak olan 
RES’le çevreye zarar 
verilmeden temiz ener-
ji üretilmiş olacak. 

Rüzgâr 
enerjisinde 

deneme 
üretimi 
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OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA) 
Genel Kurulu OSTİM-

ODTÜ Teknokent toplantı salonunda 
gerçekleştirildi. Ankara Sanayi Odası 
Başkanı Nurettin Özdebir, OSTİM 
KOSGEB Müdürü Mehmet Tezyetiş, 
OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, 
Bölge Müdürü Adem Arıcı ile savun-
ma sanayi sektör üreticilerinin katıldığı 
genel kurulda, divan başkanlığına 
Orhan Aydın, üyeliklere de KOSGEB 

Başkan Danışmanı Murat Kepir ve 
SSM Helikopter Daire Başkanı Kök-
sal Liman seçildi. Kurulda bir önceki 
döneme ilişkin faaliyet raporu, yeni 
çalışma dönemine ilişkin program 
ve hesaplar onaylandı. Ayrıca, yeni 
yönetim ve denetim kurulu üye seçim-
leri de yapıldı. Seçim sonucunda 
Mithat Ertuğ, Hamdi Tavşan, Nihat 
Özönder, Ali Han, Behzat Zeydan, 
Sedat Çelikdoğan ve Ümit Çağlayan 
yönetim kurluna seçildi.

OSTİM Savunma Kümelenmesi 
Genel Kurul yaptı

Çin, Japonya, Güney Kore ve 
petrol ihraç eden ülkeler, döviz 
kuru istismarı ile dünyadaki 

ekonomik dengeyi geri dönülemez 
şekilde alt üst ettiler. Özellikle Çin, bu 
istismarın baş temsilcisi. Çin dünya 
ekonomisinde başat rol oynamaz 
iken diğer ülkelerin istismarı bir şekil-
de dengeleniyordu. Çin’in son yirmi 
yılda dünya ekonomisinde oyuncu 
olması ile artık ‘cin’ şişeden çıktı. 
Kur istismarı ile refah çalan ülkeler 
bedeli isteyerek ya da istemeyerek 
ödeyecekler. ABD, döviz kuru ile 
istismarcılara karşı tedbir almak için 
karar alacak.

 Çin, 1996’dan bu yana toplam 
1.850 milyar dolar cari işlem fazlalığı 
vermiş. Ancak kurları sabit; bu olacak 
iş değil! Dünya krizinin bedelini döviz 
kuru istismarı ile cari fazla veren ül-
keler ödeyecek, ödemeliler. ABD, kur 
istismarını bu güne kadar çok güçlü 
şekilde dillendirmiyordu. Özel top-
lantılarda ve platformlarda dikkatlere 
sunuyordu. Ancak sonuç alamayınca 
faizleri düşürdü ve dünyayı dolara 
boğdu. Bu aşamada mezarlıkta ıslık 
çalarak gezen AB ülkeleri hiç üzerleri-
ne alınmadılar. Burada Almanya’nın 
açık şekilde Avro bölgesini istismarı 
yatmaktadır. Almanya’nın Avro 
bölgesinden çıkıp Marka geçmesi ve 
Avronun dolarla birlikte cari fazla 
veren ülke para birimleri karşısın-
da hızla değer kaybetmesi gerekir. 
Almanların yeni para biriminin ve 
cari fazla veren ülkelerin paralarının 
da hızla değer kazanması gerekir. 
Almanya, bu şekilde bedel ödemek-
tense tüm Avrupa’yı tehlikeye atarak 
anlamsız şekilde kısa vadeli çıkarını 
düşünmektedir. Almanya, Avro’dan 
çıkmakla ya da  Avro yüzünden if-
las etmesi kaçınılmaz olan ülkelerin 
borçlarını üstlenme konusunda hesap 
yapmaktadır. Bu hesapta kendisine 
Çin de yardımcı olmaktadır. Avro 
bölgesinde Almanya dışındaki tüm 
ülkelerin maliyesi bozulmuşken hâlâ 
Çin tarafından hazine bonolarına 
yatırım yapılması, Çin’in pazarını 
koruma çabasından başka bir şey 
değildir. Ancak bu durum da Çin’in 
kısa vadeli çıkarları için Avro bölge-
sinin ekonomisini geri dönülmeyecek 
şekilde iflasa sürüklemesine neden 
olacaktır.

 Bu arada, ABD’de zenginler 
kendilerinden az vergi alındığı için 
vicdan azabı çektiklerini ifade etmeye 
başladılar. Vicdan azabı çekenle-
rin tamamı da borsa, spekülasyon, 
manipülasyon ve rant zenginleri. 
Kendileri % 17 vergi veriyorlarmış da 
yanında çalışanlardan alınan vergi % 
34’müş, bu adil değilmiş! Kendilerin-

den de % 34 hatta daha fazla vergi 
alınmalıymış! Süper bir talep, tam 
timsahın gözyaşı. Bence bu zenginle-
rin tüm paralarına el konulsa gıkları 
çıkmayacak. Hatta devlet tarafından 
el konulmazsa kendileri paraları 
götürüp verecekler. Bu arkadaşların 
tüm paralarını alabilirsiniz ama bir 
şartla: O da mevcut iktisadi sitemin 
çalışmasına dokunmayacaksınız. 
Mevcut sitemle üç beş yıl içinde tek-
rar eski servetlerine kavuşurlar. Cari 
fazla veren ülkelerin döviz rezervlerini 
mutlak manada silebilirsiniz. Onun 
da şartı belli: Döviz kuru istismarına 
göz yumacaksınız.

 Dünya 2008’de krize girmişti. 
Hani bizi teğet (?!) geçen krize. Ne-
den krize girilmişti? Cari açık veren 
ülkelerde sürdürülemez bir ekonomik 
yapı oluşmuştu. Bu krizin sonunda 
cari açıklar düştü ve kamunun borç-
ları çok arttı. Bugün geldiğimiz nok-
tada cari açıklar tekrar arttı. Ancak 
başka bir şey de oldu: Kamu borçları 
da artık enflasyonla ve düşük faizle 
yürütülemez hale geldi. Enflasyon 
yaratılamıyor. Çünkü millet para har-
camıyor. Ülkeler büyümüyor çünkü 
talep yok. Olmayan talep ortamında 
faiz sıfır olsa ne olur? Dünya gözü-
nün önündeki köyü görmek zorunda 
artık. Kur oyunları ile sağlanan cari 
fazlaları tek kalemde silmekten başka 
yol kalmadı. Tüm dünya Arjantin 
olacak yani. Borçları enflasyonla 
yok etme ya da sıfır faiz verme dö-
nemi geçmiştir. Mutlak anlamda 
borcun silinmesi gerekmektedir. Bu 
da yetmez, tek paraya geçerek kur 
istismarlarının da önü kapatılmalıdır. 
Ayrıca spekülasyonlar ya da tekellerle 
veya manipülasyonlarla haksız rant 
sağlayanların gelirlerinden de toplum 
adına ya yüklü vergi alınmalı ya da 
bu oyunlara fırsat veren sistem değiş-
tirilmeli.
 
 Ülkemize gelince, dünyadaki gidi-
şattan etkilenmemek mümkün değil. 
Özellikle son sekiz yılda cari açık 
vererek ürettiğimiz sahte refahı daha 
fazla sürdüremeyiz. Hastalığa (Cari 
açığa) bir türlü antibiyotikle müda-
hale edilemiyor. Son antibiyotikle 
müdahale 2001 krizinden sonra oldu. 
Vücut kısmen iyileşti. Ancak halkı-
mız kerhen cesur bu kararı almak 
zorunda olanları sandığa gömdü. Bu 
saatten sonra da hiçbir siyasetçi san-
dığa gömülmek istemeyecek. Aspirin 
tedavisi ile hasta ölene kadar devam 
edecek. Yani bedeli siyasetçi değil, 
halk ödeyecek.

Şefi k ÇALIŞKAN

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

Çalınmış refah,
sahte refah
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Ankara Sanayi Odası (ASO) 
tarafından, Ankara iş dünyası 
ile Ankara’daki yabancı misyon 

temsilcilerini bir araya getiren resepsi-
yona Bakan Çağlayan’ın yanı sıra, ASO 
Başkanı Nurettin Özdebir, Büyükelçiler ve 
Ticaret Ateşe’leri katıldı. Bakan Çağlayan 
törende yaptığı konuşmada, hükümetin 
dünyada yapmış olduğu faaliyetleri an-
latarak, barış ve huzurun hâkim olması 
yönünde siyasi görüşmeler ve gayretlerin 
artarak devam ettiğini kaydetti. Sadece 
komşular değil, Dünya’nın her ülkesiyle 
ekonomik gelişmeler yapmanın hüküme-
tin öncelikleri arasında olduğunu söyley-
en Çağlayan, Türkiye’nin her bir yanda 
önemli toplantılarda temsil edildiğini be-
lirtti.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 
Hükümet olarak serbest dalgalı bir kur 
rejimini seçtiklerini belirterek, “Bu alanın 
dışında bazen yükselecek bazen düşecektir. 
Gerektiğinde Merkez Bankası devreye 
girerek, ateş yükselmişse ateşi düşürecek, 
ateş düşükse ateşi normal seviyeye get-
irilmesi noktasında gerekli müdahaleyi 
yapacaktır” dedi.

 Bakan Çağlayan, “Dünya’nın birçok 
ülkesinden uluslararası yatırımcıların özel-
likle Türkiye’nin son yıllarda göstermiş 
olduğu ekonomik performans, siyasi is-
tikrar ve yatırım ortamının her geçen gün 
gelişmesi vesilesiyle, Dünya’nın birçok 
yerinde ki yatırımcılar, Türkiye’yi kend-
ilerine güvenilir bir yatırım olarak seçi-
yorlar” diye konuştu.

Çağlayan, resepsiyon sonrası gazetecilerin 
sorularını yanıtladı. Merkez Bankası’nın 
‘dövize yaptığı müdahalelerin’ 
hatırlatılması üzerine Çağlayan, “Bu ko-
nuda kendi görevi olan bir kuruluşumuz. 
TL’nin aşırı değerlenmesi kadar değer 
kaybetmesi de ekonomide bazı işletmeler, 
işverenler ve ihracatçılar açısından sıkıntı 
oluşturabilir. Merkez Bankası’nın yapmış 
olduğu uygulamalar, Merkez Bankası 
kendi görevini yapıyordur. Yapmış 
olduğu müdahalelerle ilgili herhangi bir 
değerlendirmemden öte Merkez Bankası 
bu işin düzenleyicisi, bu işle ilgili den-
genin nerede olması ve hangi bankaların 
olması gerektiği konusunda en yetkili 
kurum. Bu konuda onlar dövizin gidişatı 
ile ilgili gerek gördükleri zaman piyasa-
ya girip gerekli çalışmaları yapıyorlar. 
Şunu özellikle ifade etmek isterim ki 
burada yapılan şey dünyadaki konjonk-
türel görüşmeler, dünya ekonomisindeki 
sıkıntılar, özellikle Avrupa ekonomisinde 
giderek artan sıkıntılardan Türkiye’nin de 
bir küresel oyuncu olmasından kaynaklan-
an sıkıntılar. Türkiye açısından bir sıkıntı 
oluşturmamaktadır” diye konuştu. 

 Hükümet olarak serbest dalgalı bir kur 
rejimini seçtiklerini kaydeden Çağlayan, 
“Bu alanın dışında bazen yükselecek ba-
zen düşecektir. Gerektiğinde Merkez 
Bankası devreye girerek, ateş yükselmişse 
ateşi düşürecek, ateş düşükse ateşi normal 
seviyeye getirmesi noktasında gerekli mü-

dahaleyi yapacaktır” dedi.

 Bir gazetecinin, “İthalatta bir yavaşlama 
oldu mu?” sorusuna Bakan Çağlayan, 
“Türk Lirası’nın aşırı değerlenmesi 
ithalatı cazip kılar. İnsanları ithalat yap-
maya cezbeder, zorlar. Bunun etkisini 
geçen yılın sonunda çok net görmüştük” 
cevabını verdi. Çağlayan, Türkiye’de 
üretilebildiği halde Türkiye’de üretilemey-
en, yurtdışından Türkiye’ye gelecek olan 
yatırımları özendireceklerini kaydederek, 
ithal yerine Türkiye’de yapılacak olan 
yatırımlarla üretimi sağlayacak olan yeni 
bir çalışma içerisinde olduklarını anlattı. 
Başka bir gazetecinin, ‘Ekonomi Koor-
dinasyon Kurulu’nun aldığı tedbirleri ve 
sağlık harcamalarını kısmak için muayene 
katılım paylarının artırılacağı iddialarının’ 
hatırlatması üzerine ise Çağlayan, “Ben 
sizden duyuyorum. Bu konuda başka 
bir çalışma var mıdır yok mudur şahit 
değilim” dedi.

 ASO Başkanı Nurettin Özdebir de 
yaptığı konuşmasında, Ankara’nın 10 tane 
Organize Sanayi Bölgesi’yle her geçen 
gün daha da geliştiğini ve sanayileştiğini 
kaydederek, “Diğer illerden sanayileşme 
olarak Ankara’yı diğer illerden ayıran en 
önemli fark ise açık ara bütün illerimizde 
Ankara orta üstü ve yüksek teknolojidedir” 
dedi. Özdebir, “Yalnız bir başkent olarak 
değil bir üniversite, sağlık, sanayi şehri 
olan Ankara’da sizleri ağırlamaktan büyük 
gurur duymaktayım” şeklinde konuştu.

“Türkiye rol model özelliği kazandı”
  Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara’daki iş adamları ile yabancı misyon temsilcilerinin bir araya geldiği bir 

resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye’nin ekonomisiyle dünyada 
bir rol model olma özelliği kazandığını söyledi.

Olaylara yaklaşım tarzlarımız kişiden 
kişiye farklıdır. Buna saygı duymak 
gerek. Ama iş memleket meselesi 

olacak kadar önemli konulara geldiğinde 
farklı görüşleri anlamaya çalışmayı, saygı 
duymayı demokrasi kültürünün bir parçası 
olarak değerlendirmeliyiz. Bu kültüre sahip 
miyiz, değil miyiz ? Bu önemli bir tartışma 
konusu olabilir. Kişisel kanaatim tabanda 
bir demokrasi kültürüne sahip olduğumuz 
yönünde. Yukarılara çıktıkça bu kültürün 
farklı beklentilerle yozlaşması söz konusu. 
Çocukluk ve yetişkinlik arasındaki fark gibi 
bir şey bu. Bir çocuğun duygularını ifadesin-
de saflık ve doğruluk dikkat çekicidir. Utan-
mak ya da çekinmekten, farklı değerlendi-
rilmekten korkmadan kendini ifade etme 
tarzını çocuklarda sıkça görürüz. Büyüdükçe 
işin içine beklentiler, çıkarlar, toplumsal 
değer yargılarının ağırlığı, geleneksel yanlış 
inanışların baskısı girer. Politik söylemlere 
sıkça rastlanılır. Başbakanın Sarkozy ile ilgili 
söylediği “gelecek seçimlere değil gelecek 
nesillere yatırım yapma” çağrısı ilginç bir 
örnek söylem olarak buraya tam oturuyor. 
Uzlaşma gerçekten çok etkili bir kavram an-
cak eyleme dönüştüğü takdirde. Bu kavramı 
sosyal yaşamda iyi kullananların başarısına 
çok şahit oldum. Memleket gündemine 
hakim mevzulara baktığımızda uzlaşmaya 
ihtiyacımız var. Yeni Anayasa hazırlığı gibi 
iç politika konularından dış politikaya kadar 

uzlaşma ihtiyacı hat safhada. İş dünyası 
açısından ise bu uzlaşma kavramı hayati 
bir anlam taşıyor. En azından bana öyle 
geliyor. Kendini kaybedip “benim için bir 
anlamı yok kavga edelim” diyen varsa ona 
da saygı duyarım. Yok ama, yapmayalım, 
etmeyelim, vicdanlı olalım. Yani kavga et-
meyelim boşuna çekişmeyelim kısır döngü-
lerde girdaplarda politik jargonlarda tüken-
meyelim derim. İçerde bu anayasa konusu 
daha uzun zaman gündemde kalacak görü-
nüyor. Başbakanın bir yıl hedefi mantıklı. 
Uzun nişanlılığın, tanıma döneminin aşkı 
öldürdüğü gibi tüm kesimlerin değişmesinde 
yarar gördüğü anayasanın çalışmalarının 
da sonun tatlı bitmesi için bir nihai tarihin 
verilmesi son derece mantıklı.  Siyasi çekiş-
meler bu halkı yoruyor. Bunu kendimden 
biliyorum. Gergin ortamda büyüyen çocuk-
lar gibi olduk. Büyüklerin kavgaları hepimizi 

etkiliyor. O yüzden büyüklük uzlaşanda 
kalsın. Ticaretin özellikle KOBİ’ler açısından 
modası dışarıyla yapılanı oldu. Yeni nesil 
KOBİ’lerde bu eğilimi gittiğimiz her ortam-
da görüyoruz. KOBİ’ler dış ticaret yapmak 
istiyor. Bu yönde  KOBİ’lere sağlanan 
devlet desteklerinde inanılmaz bir artış var. 
Küresellik KOBİ’ler tarafından karlı yanıyla 
doğru algılanma başlanmış. Yılların İnegöllü 
mobilyacısı artık markalaşmak, taklitten, 
esinlenmeden sıyrılıp kendi tasarım kültü-
rünü nasıl yaratacağının arayışına girmiş. 
Yeni Ekonomi Bakanlığı’nın bu açıdan çok 
önemli bir yapı. Desteklerin yeni tarafı proje 
ve ortak çalışmayı özendiren taraflarının 
olması. Kümelenme artık KOBİ’ler açısından 
yeni bir ışık. Bu ışığı birlikte hareket edenler 
güçlü kılıyor. İş adamları, sanayici örgütleri 
bu ışığı fark ettiler. Kümelerin gözleri sınır 
ötesinde. Ancak sınır ötesinde de farklı şey-

ler oluyor. Uzlaşma bir sihirli kelime sanki. 
Gözümüzü diktiğimiz dış piyasalar da sorun-
larımız var. Suriye’yi çok değil bir yıl kadar 
önce çok önemli pazar görenlerimiz vardı. 
Hatta yatırım yapmayı düşünenlerimiz bile. 
Hatay’a sık giderim. Suriye yakınlaşması 
ne yatırımlar yaptırdı Hataylı girişimciye 
ne yatırımlar… Kuzey Irak keza öyle. Az iş 
gezisi düzenlenmedi, az fuar yapılmadı hem 
Irak’ta hem Suriye’de. KOBİ’ler açısından 
da ilginçti bu ülkeler. İsrail, Mısır dünden 
farklı. İşin özü şu;  Ticaretin siyaseti olur mu 
? Olmaz mı ? Bir tarafta dış pazarlara dönen 
gözler. İç piyasa bardağının taştığı, tatmin 
edemediği KOBİ’ler. Bir tarafta değişen dış 
ilişkiler. Dostluktan hasımlığa giden, inen 
çıkan tansiyonu artan uluslararası ilişkiler. 
Evet, iş dünyası açısından memnun olan var 
mı ? Sanmıyorum. Genel anlamda yeni dış 
ticarete soyunan KOBİ’ler açısından yakın 
komşular önemli bir pazar değeri taşıyor.  
Fırsatı dışarıda arayanların seçenekleri azal-
dıkça büyümesi de zor olur dersek yanlış 
olmaz. Dış ilişkileri bir de bu açıdan, ticari 
yönleri ile değerlendirmek gerek. Barışçıl 
tarafı güçlü olan bir ülke olarak uzlaşma 
bizim için komşuluğun gereği, ama tabii ki 
karşımızda uzlaşacak adam bulabilirsek. İş 
dünyası açısından kaygıda haklılık payımız 
var. Moralimiz yerinde, işimiz için gelişmeler 
hayırlı olsun. 

Cüneyt ÖRKMEZ

Uzlaşma; yurtta ve cihanda

cuneytorkm
ez@

tosyov.org.tr

Resepsiyonda OSTİM OSB Başkan Yardımcısı Sıtkı ÖztunaResepsiyonda OSTİM OSB Başkan Yardımcısı Sıtkı Öztuna
yabancı misyon temsilcileri ile görüşmeler yaptı.yabancı misyon temsilcileri ile görüşmeler yaptı.
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Bundan tam üç yıl önce, 2008 yılının 
Ekim ayında OSTİM OSB’nin orga-
nizasyonu, hemen ardından 2008 

yılının Kasım ayında ise bu kez OSİAD’ın 
organizasyonu ile OSTİM çalışanları aile-
leri ile birlikte ‘Devrim Arabaları’ adlı filmi-
nin özel gösterimlerini izlemişti.
Bu nedenle OSTİM’de çalışanlar, ülkemiz-
de yapılan ilk (ve belki de tek) özgün yerli 
otomobil olan DEVRİM otomobilinin ya-
pılmasının coşkulu 129 günlük hikayesi ile 
bir o kadar hüzünlü sonunu iyi bilirer.
Zaman zaman ülkemizde gündeme ge-
tirilip, sonra daha önemli meselelerimiz 
nedeniyle çabuk unutulan ‘niçin yerli 
otomobilimiz yok’ tartışması bu günlerde 
yeniden manşetlerde. Bu tartışmalar bu 
kez ne kadar sürer bilemeyiz ancak yerli 
otomobil konusunun yeniden gündemde 
olduğu bugünlerde, Devrim Arabası tasa-
rım ve üretim ekibinden bir büyüğümüzü 
daha kaybettik. Ekibin ‘Süspansiyon ve 
Fren Grubu’nda yer alan Yüksek Mühen-
dis Mustafa Seyrek 29 Eylül 2011 günü 86 
yaşında vefat etti. İzleyebildiğim kadarıyla, 
Mustafa Seyrek Devrim Arabası projesinde 
çalışan 23 çok değerli teknik insanın hala 
hayatta olan son üç veya dört kişisinden 
biriydi. 1925 yılında Bilecik’de doğmuş 
olan Mustafa Seyrek, Türkiye’nin başarılı 
öğrencilere verdiği bursla İsviçre’de mü-
hendislik eğitimini almış ve döndükten 
sonra da Demiryolları’nda çalışmaya baş-
lamıştı. İlk yerli otomobil olan Devrim’den 
sonra aralarında Afşin-Elbistan Termik 
Santralı ve Oymapınar Barajı’nın yapımı 
dahil birçok projede yer almış, ilerleyen 
yaşına rağmen, 7 yıl önce meydana gelen 
Pamukova’daki tren kazasına dair hazırla-
dığı kaza raporunu TCDD’ye göndermişti.

Ne yazık ki onun ölümünün ülkemizde 
kayda değer bir yankısı olmadı. Mustafa 
Seyrek yazılı ve görsel basının günde-
minde yer bulamadı. Yalnızca Devrim 
Arabası’nı ve onu yoktan var eden 23 
kahramanı unutmayanlar Mustafa Seyrek’i 
de sessiz sedasız sonsuzluğa uğurladılar. 
Artık Devrim Arabası biraz daha öksüz, 
biraz daha kimsesiz ne yazık ki.
Bir mühendis olarak, Devrim Arabası’nı 
ortaya çıkaran ve ne yazık ki yavaştan 
unutulmaya başlayan meslek büyüklerimi 
bir kez daha minnetle anarken, bu köşede 
onlardan bir kaçının Devrim ile ilgili görüş-
lerine yer vermek istedim.

Motor şanzuman grubundan Yük. 
Müh. Salih Kaya Sağın’ın söyledikleri:
“Bu proje Türkiye’nin otomobil tipinin 
geliştirilmesiydi. İşte bunu anlayamadılar. 
Türkiye’de otomobil ve motor yapılaca-
ğına kimse inanmıyordu. Bizim görevimiz 
bunu kanıtlamaktı. Kendi özel otomobille-
rimizi söküp parçalarını inceledik. Pres ma-
kinelerimiz, başka bir çok teknik gerecimiz 
yoktu. Parçaları alçı kalıplarıyla hazırladık. 
Teknik olarak bu gülünç bulunabilir. Ama 

asıl gülünç olan Türkiye’de bir otomobilin, 
motoruyla birlikte bir otomobilin yapılaca-
ğına inanmamak değil mi?
“Bir ülke düşünün ki ’motor yapılamaz’ 
densin. Olanaksız bir sürede motor yapıl-
sın ve bu küçümsensin. Otomobili yaptık. 
Bu otomobil yürüdü ve hala yürüyor. Biz 
kendi Amerikamızı keşfettik ama ürettiği-
miz otomobile ruhsat bile alamadık...
“Haber, yorum ve fıkralarda, harcanan 
bunca paranın boşa gittiğinden dem vuru-
yorlardı. Bize 1 milyon 600 bin lira tahsis 
edilmişti. Oysa aynı yıl orduda süvari 
birlikleri kaldırıldığı halde Tarım Bakanlığı 
bütçesine ’At neslinin ıslahı’ için konmuş 
bulunan 25 milyon lira ödenekten ve 
sonucundan kimse söz etmiyordu. Hala 
merak ederim, at neslinde o günden bu 
yana bir gelişme sağlanmış mıdır?“

Projenin yönetim ve tasarım grubundan 
Yük. Müh. Nurettin Erguvanlı o günleri 
şöyle anlatmış:
“Heyecanlı günlerdi. Özel sektör otomotiv 
sanayisinde bir hamleye hazırlanıyordu. 
Bir kaç yıl sonra bir sürü üretim kusuruyla 

sokaklarımızı dolduracak, yerli (!) arabala-
rın hazırlığı yapılıyordu. Binlerce ve binler-
ce motor ithal edilecekti Türkiye’ye. Ford, 
Fiat motorları filan. Tümüyle yerli bir mo-
tor üretimi de o günlerde gerçekleşince...“

Motor şanzuman grubundan Yük. 
Müh. Şecaattin Sevgen ise, bugün de 
geçerli olan bir gerçeği dile getirmiş:
”Basının ne denli büyük bir güç olduğunu 
kavramıştım o günlerde ve aralarında 
gerçekleri sabırla araştıran ve uzun vadeli 
çıkarları gözetenlerin pek ender bulunduğu 
kanısına varmıştım. Biz seri üretime uygun 
bir otomobil yapmadık. Bir prototip yaptık 
biz. Şayet ilk imalat sorunsuz olursa bu 
daha kötü olur, eksikleri geliştirilemez. İşte 
bu anlaşılamadı.“

Henüz geçtiğimiz ay kaybettiğimiz, 
süspansiyon ve fren grubundan Yük. 
Müh. Mustafa Seyrek ise şöyle demiş:
“Bu bir meydan okumaydı. Toplu iğnenin 
bile ithal edildiği bir ülkede bir meydan 
okumaydı. Devrim projesi başarıya ulaş-
mış ve kendini kanıtlamıştır. Engellenme-
siyle ilgili ayrıntılara girmek istemiyorum. 
Ama şunu vurgulamak istiyorum. Biz, bu 
ülkenin yetişmiş elemanlarının, bu ülkenin 
servetler harcayarak yetiştirdiği mühen-
dislerinin en zorlu teknik sorunların üste-
sinden gelebileceğini kanıtladık. Bunun 
onuru bize yeter.”

Alıntılar için kaynak: Mühendislik ve Mi-
marlık Öyküleri – TMMOB 2004

acinar@
etik.com

.trAtilla ÇINAR
Makina Mühendisi

Devrim arabaları
artık daha öksüz

ATO Başkanı Salih Bezci yaptı-
ğı açıklamada, Bilişim Vadisi 
için Ankara, Kocaeli, İstanbul, 

İzmir ve Bursa illeri arasından seçim ya-
pılacağını ancak Bakanlar Kurulu’nun 
bu konuda henüz bir karar vermediğini 
belirtti. Geçen yıl ATO’da bir araya ge-
len TOBB, Ankara Sanayi Odası, An-
kara Ticaret Borsası, İl Genç Girişim-
ciler Kurulu başkanlarının da projenin 
Ankara’da hayata geçirilmesini iste-
diklerini vurgulayan Bezci, Ankara’nın 

ulaşım, altyapı, trafi k, üniversiteler, 
teknokentler ve bilişim yatırımları açı-
sından projeye en uygun kent olduğunu 
ifade etti. Bezci, “Devlet Planlama Teş-
kilatı uzmanlarının yaptığı değerlendir-
me de Ankara’yı işaret ediyor” ifadele-
rini kullandı. Bezci, karar aşamasında 
olan Bakanlar Kurulu’nun Ankara’daki 
odaların yanı sıra DPT’nin görüşlerini 
de dikkate alması talebinde bulundu. 

“Ankara her bakımdan ‘Bilişim 
Vadisi Projesi’ni hak ediyor”
Ankara’da dördü devlet üniver-
sitesi olmak üzere 13 üniversi-
te, 6 teknokent ve TAİ, Milsoft, 
Havelsan, Aselsan ve Roket-
san gibi dev fi rmaların faaliyet 
gösterdiğini vurgulayan Bezci, 
Ankara’nın, her bakımdan Bili-
şim Vadisi Projesi’ni hak ettiğini 
aktardı. Bezci, Ankara’nın üni-
versiteler bakımından Eskişehir 
ve Kocaeli’ne, altyapı, ulaşım ve 
trafi k bakımından da İstanbul’a 

kıyasla daha avantajlı olduğunu bil-
dirdi. Bezci, Ekonomi ve Dış Politika 
Araştırmalar Merkezi’nin (EDAM), 81 
il bazında yaptığı rekabet endeksinde, 
Ankara’nın 100 puan alarak “En Reka-
betçi İl” seçildiğini de anımsattı. 

“Ankara’yı uçuracak proje”
Bilişim Vadisi Projesi’nin Ankara’yı 
Avrupa’nın yazılım ve teknoloji üssü 
haline getirebileceğini belirten Bezci, 
şöyle devam etti: “Bilişim Vadisi, bil-
gi teknolojileri fi rmaları için üretim ve 
operasyon merkezi olacak. DPT’nin 
çalışmasına göre, ileri ve orta-ileri tek-
noloji alanlarında en çok yatırım çeken 
bölge Ankara… Ayrıca ileri teknoloji 
istihdamında da açık ara lider. Ankara 
olarak Hindistan’la yarışabilecek ka-
pasiteye sahibiz. Bu proje Ankara’yı 
uçurur” dedi. Bezci, proje için 2000-
5000 hektar büyüklüğünde bir araziye 
ihtiyaç olduğunu, Ankara’nın bu ihtiya-
cı karşılayabileceğini ifade etti. Bezci, 
Ankara-Eskişehir bölümü tamamlanan 
Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi’nin 
hayata geçmesiyle birlikte Ankara’nın 
ulaşım avantajlarının daha da öne çıka-
cağını sözlerine ekledi.  

“Silikon vadisi için doğru adres Ankara” 
• ATO Başkanı Salih Bezci, eski Devlet Planlama 

Teşkilatı’nın da Bilişim Vadisi için Ankara’yı işaret 
ettiğini hatırlatarak, “Ankara, Bilişim Vadisi için 

aranan tüm kriterlere uyuyor. Bu proje için doğru 
adres Ankara’dır” dedi.

Organize Sanayi’de altya-

pı tamam Nazilli Bele-

diyesi, Organize Sanayi 

Bölgesi’nde altyapı ve yol çalış-

malarına el attı. Sanayi bölgesin-

de kanalizasyon, yağmurlama ve 

elektrik hattı döşeme gibi altyapı 

çalışmaları biterken, yollarda dü-

zenleme yapılarak taş döşeme ça-

lışmaları başladı. Organize sanayi 

bölgesindeki çalışmaları takip 

eden Başkan Haluk Alıcı, işçiler-

le taş döşeyerek objektifl ere poz 

verdi. Nazilli’nin üniversite ve 

organize sanayi şehri olması için 

her türlü çalışmayı yaptıklarını 

söyleyen Alıcı, “Nazilli’nin önü-

nü açmak gerekiyor. Bunları yap-

tığımızda aş ve iş derdine büyük 

ölçüde çare bulacağız” dedi.

Organize 
sanayide 
altyapı
tamam 

ATO BaşkanıATO Başkanı
Salih BEZCİSalih BEZCİ
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Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Melih Gökçek ile Or-
ganize Sanayi Bölgeleri (OSB) 

arasındaki çatışma sona erdi. Organize 
Sanayi Bölgeleri Kanunu çıktığından 
beri, OSB’lere verilen yetkileri yanlış 
bulduğunu ve bu yüzden birtakım anlaş-
mazlıklar yaşadıklarını belirten Gökçek, 
Ankara sanayisinin daha fazla yara alma-
ması için geri adım attığını ve OSB’lere 
işbirliği teklif ettiğini söyledi.

 Bu işbirliği planı çerçevesinde Anka-
ra Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 
Ankara’da bulunan OSB’lerin yönetim 
kurulu başkanları arasında bir işbirliği 
protokolü imzalandı. Meclis Başkanı 
Cemil Çiçek, AKP Milletvekili Salih 
Kapusuz, ASO Başkanı Nurettin Özde-
bir, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Rıza Ayhan ve OSB Başkanlarının ka-
tıldığı Protokol imza töreni Ankara Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı binasında 
gerçekleştirildi.

 Törende konuşan Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Melih Gökçek belki de 
ilk defa prensiplerinden taviz vererek, bir 
konuda geri adım attığını ve OSB’lerle 
masaya oturduğunu söyledi. OSB kanu-
nu çıktıktan sonra OSB’lerdeki yönetim 
şeklinin, kendi belediyecilik anlayışına 
uymadığını ve bu sebeple bir türlü içine 
sindiremediğini söyleyen Gökçek, An-

kara sanayisinin daha fazla zarar görme-
mesini istediğini, bu sebeple OSB yöne-
timleriyle işbirliğine gittiğini belirtti.

 Gökçek şöyle devam etti: “Geçtiği-
miz günlerde ASO’da yaptığımız top-
lantıda OSB’leri masaya yatırdık. Oraya 
gittiğimizde OSB’lerin bir takım taleple-
ri olacağını planlamıştık. Ancak oradaki 
samimi ortam ve sohbet benim OSB’ler 
konusunda birçok proje üretmem gerek-
tiğini düşündürdü. Biz daha önce İvedik 
Organize Sanayi ve OSTİM’in alt yapı-
larını yapmış ve bunları yaparken de her 
türlü kolaylığı temin etmiştik. Sonrasın-
da OSB kanunu çıktı, belediye yetkile-
ri OSB’ye geçti. Ruhsatı onlar veriyor. 
İmar yetkilerini onlar kullanıyor. Suyu, 
gazı onlar dağıtıyor. Her türlü yetkiyi 
onların kullanması benim belediyecilik 
anlayışımla uyuşmadı. Biz o günden iti-
baren OSB’leri değil, düz sanayi bölge-
lerini desteklemeye başladık. Son üç yıl 
içerisinde Akyurt, Kazan ve Hasanoğ-
lan Sanayi Sitelerine verdiğimiz destek 
sayesinde yaklaşık 30 bin kişi istihdam 
edildi ve ekmek sahibi oldu.”

 Bu görüşmelerin ardından OSB’lerle 
ilgili bir çok projeyi OSB başkanlarına 
sunmaya başladıklarını söyleyen Gök-
çek, bu durum karşısında onlarda da 
inanılmaz bir memnuniyet gördüklerini 
belirtti. 

Yapılacak hizmetler…
 Gökçek protokol kapsamında 
OSB’lere yapılacak olan hizmetleri de 
şöyle özetledi: “Öncelikle Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi olarak OSB’lerin 
her türlü alt yapılarına (asfalt, kaldırım, 
yeşillendirme faaliyetleri, su, doğalgaz 
vs...) her ay 3 milyon TL, yılda 36 mil-
yon TL yatırım yapacağız. OSB’lerde 
açılmayan ve asfaltlanmayan yol kal-
mayacak. Ayrıca OSB’lerle BEL-TEK 
kurslarıyla işbirliği yapıp hiç bir ücret 
almadan hangi dalda istiyorlarsa ara ele-
man yetiştirilmesi konusunda yardımcı 
olacağız. OSB’lerin ve belediyenin içe-
risinden seçilecek teknik heyet devamlı 
olarak münasebet içerisinde olacak. Bun-
ların tek görevi başta metro ve belediye 
otobüsleri olmak üzere belediyenin tüm 
araç ve gereçlerinin ihtiyacı olan yedek 
parça tespiti yapıp bunların üretiminin 
OSB’lerde temin edilmesi olacak. Ya-
bancı parçalara göre değerli parçaların 
ucuz olacağı gerçeği rekabeti OSB’lerin 
lehine bozacak. OSB, Büyükşehir Bele-
diyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle başta 
metro olmak üzere belediyelerin ihti-
yacı olan konularda AR-GE çalışması 
yapılacak. Prototip üretimler yapılacak 
ve ilerleyen dönemde inşallah metro va-
gonlarını ve diğer parçalarını Ankara’da 
üreteceğiz. OSB’lerdeki yangınla ilgili 
ruhsatları Büyükşehir Belediyesi vere-

cek. OSB ve belediye elemanları müşte-
rek denetimler yapacak. Ruhsatsız yer-
lerin kapatılması konusunda da sürekli 
işbirliği içerisinde olacağız.”

25 bin istihdam garanti edildi
 Yapılan protokol karşılığında sanayi-
ciden tek bir söz aldığını belirten Gök-
çek, bunu da şöyle açıkladı: “Protokol 
sayesinde Büyükşehir Belediyesi’nin 
tüm bu hizmetleri karşısında onlardan 
tek bir söz aldım. İki yıl içerisinde 50 bin 
istihdam sözü vermelerini istedim. On-
lar da, ‘Başkanım 25 binin sözünü ve-
riyoruz. 50 bin için de elimizden geleni 
yapacağız’ dediler. En alt seviyede bile 
kalsa 25 bin kişi, 25 bin aile demek. Bu 
da Ankara’nın en az 40’ta biri demek. 
Bayram ertesi aldığımız bu kararların 
sonuçlarını bir bir görmeye başlayaca 
sınız.”

“Diğer illere örnek olacak” 
 ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise 
“Büyükşehir Belediye Başkanı Melih 
Gökçek, OSB’lerin düzenli gelişmesin-
de önemli bir pay sahibidir. OSB’lerde 
kamunun yapması gereken tüm işleri 
Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Her-
kesin gıpta ile bakacağı bir protokole 
imza atıyoruz. Diğer illere örnek olaca-
ğız. İllerin yerel basınlarında şimdiden 
‘OSB’lere Gökçek formülü’ başlıkları 
atılıyor” dedi.

OSB’lere ‘Gökçek Modeli’
• Ankara Büyükşehir 

Belediyesi ile OSB’ler 

arasında yaşanan 

gerginlik imzalanan 

işbirliği protokolü ile 

sona erdi. Bu çekişmenin 

Ankara’ya zarar verdiğini 

söyleyen Büyükşehir 

Belediye Başkanı Melih 

Gökçek, artık çekişme 

değil işbirliği ve istihdam 

var mesajı verdi.

Protokol töreninde konuşan Meclis 

Başkanı Cemil Çiçek de sanayileş-

mede zihniyet değişiminin gerekli 

olduğunu belirtti. Çiçek, şöyle konuştu: 

“Maalesef biz bu değişimi tam yakala-

yamadık. Hem kişilerin hem de devletin 

kaynaklarını kullanarak ülkemize zarar 

veriyoruz. Binayı yapıyoruz, ruhsatı sonra-

dan almaya kalkıyoruz. Sonra da kanunlar 

çıkararak, yanlışlıkları düzeltmeye çalışıyo-

ruz. Tabi ki yanlışlıklar düzeltilmiyor. Bir 

zaman sonra sırıtıyor.”

Çiçek, protokolü imzalamanın yeterli ol-
madığını belirterek, “Herkes üzerine düşen 
görevi yapmalı. ‘Nasılsa imzaladık sonra 
bir yolunu buluruz’ demek olmaz. Maze-
ret üreteceksek biz bu işte olmayız. Çünkü 
bu tartışmalar Ankara’ya çok şey kaybet-
tiriyor” diye konuştu. “Sanayileşme bizim 
rüyamız” diyen Çiçek, gelişmiş toplumun 
sanayileşmiş toplum anlamına geldiğini 
söyledi.

Değişimi yakalamalıyız

Meclis BaşkanıMeclis Başkanı
Cemil ÇİÇEKCemil ÇİÇEK
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İş ve sanayi dünyası, önümüzdeki 
yılın başından itibaren uygulanma-
sı planlanan yeni teşvik paketinden 

birbirinden farklı konularda destek bek-
liyor. İş ve sanayi çevresini temsil eden 
kimi sivil toplum kuruluşları yeni teşvik 
paketinde rekabet gücü olan sanayi ya-
tırımlarına öncelik verilmesini isterken, 
kimileri ise yerli üretimin arttırılmasını 
ve istisnai durumlar hariç OSB’lerin dı-
şında yatırım yapılmasına izin verilme-
mesini talep ediyor. 

 Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı 
Nurettin Özdebir geçmişten bugüne ka-
dar özellikle Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolu bölgeleri için yapılan teşviklerin 
pek başarılı olamadığını belirtti. Teşvik-
lerin sektörel ve bölgesel olması gerek-
tiğini kaydeden Özdebir, “Bir bölgede 
güvenliğin olması lazım, asayişin olması 
lazım. Bölgenin sosyo-ekonomik, kültü-
rel, gelişmesini sağlamak lazım” dedi. 
Yatırım yapılacak bölgelerdeki otel, 
sinema gibi sosyal ve kültürel alanların 
desteklenmesinin önemine dikkati çeken 
Özdebir, “Eğitim, sağlık gibi hizmetleri 
veren kurumlar desteklenmelidir. Bir 
bölgeye sanayi yatırımı yapacağınız za-
man bu bölgelerde uygun sosyal ortam, 
yetişmiş, eğitimli insan bulamıyorsunuz. 
Bu konularda verilen teşvikler o bölge-
lerdeki rekabeti bozmaz” dedi. 

 Sektörlerin girdi ve taşıma maliyetle-
rinin de ucuzlatılması gerektiğini anla-
tan Özdebir, “Proje bazlı uygulamaları/
yatırımları teşvik etmemiz lazım. Katma 
değeri yüksek ürünleri üretenlere des-
tek olmak lazım, istisnai durumlar hariç 
OSB’lerin dışında yatırım yapılması-
na izin vermememiz lazım” ifadesini 
kullandı. Tarım arazilerini koruyacak 
önlemlerin de alınması gerektiğini vur-
gulayan Özdebir, “Sanayiyi her yerde 

yapabilirsiniz ama domatesi her yerde 
yetiştiremezsiniz” diye konuştu. 

‘Yatırım teşviki önemli’ 
 Teşvik paketinden beklentilerini 
paylaşan Ankara Ticaret Odası (ATO) 
Başkanı Salih Bezci de yeni teşvik siste-
minin 2023 yılı için öngörülen ‘2 trilyon 
dolarlık ekonomi, 500 milyar dolarlık ih-
racat’ hedefl erine ulaşılmasında itici güç 
olarak tasarlanması gerektiğini kaydetti. 
Türkiye’nin şu anda uyguladığı genel, 
bölgesel ve büyük yatırımlara yönelik 
teşvik sisteminin seçilmiş sektörleri des-
teklemeye, bölgesel farklılıkları azalt-
maya ve büyük yatırımları özendirmeye 
yönelik olarak kurulmuş çatısını doğru 
bulduğunu ifade eden Bezci, “Ancak 
önümüzdeki dönemde desteklenen sek-
törler ve destek türleri konusunda yeni 
yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu görü-
yoruz” dedi. 

 Türkiye’nin hedefl ediği ekonomik 
büyüklüklere ulaşabilmesi için yatırım 
teşvikinde temel önceliğin ‘rekabet gücü 

olan sanayi yatırımlarına’ verilmesi ge-
rektiğini dile getiren Bezci, küresel dü-
zeyde rekabet gücü olmayan ve ileride 
de olmayacak yatırımları desteklemenin 
kaynak israfına yol açacağını ifade etti. 
Türkiye ekonomisinin en temel soru-
nunun cari işlemler açığı ve istihdam 
olduğuna dikkati çeken Bezci, teşvik 
edilecek sektörlerin ihracat yapacak, dö-
viz kazandıracak ve istihdam sağlayacak 
sektörler olmasına dikkat edilmesi ge-

rektiğini söyledi. Girişimciliği özendi-
recek, enerji kullanımında verimliliği ve 
tasarrufu artıracak, illerin ve bölgelerin 
yerel potansiyelini harekete geçirecek, 
yatırım ve işletme maliyetleri içerisinde 
önemli bir yet tutan vergi ve sigorta pri-
mi gibi kamu yüklerini azaltacak unsur-
ların yeni teşvik paketinde yer almasını 
beklediklerini kaydeden Bezci, “Teşvik 
kapsamındaki yatırımlar, inşaat harçları 
ve emlak vergisi harçlarından muaf tu-
tulmalıdır. Anadolu’nun her köşesinin 
ihracata katkı sağlayabilmesi için uzak 
bölgelerinden yapılan ihracatın nakli-
yesine mazot desteği sağlanmalıdır” de-
ğerlendirmesinde bulundu. 

 Yatırımlarda yerli yatırım malı kul-
lanımını, üretimde de yerli girdi kulla-
nımını özendirecek teşvik unsurlarına 
da yer verilmesi gerektiğini dile getiren 
Bezci, yıllardır teşviklerden yeterince 
yararlanamamış turizm, yer altı suları, 
hayvancılık gibi Ankara’nın yerel po-
tansiyellerinin değerlendirilmesine yö-
nelik bölgesel teşviklerin devreye sokul-
masını istedi.

İş dünyası yeni teşvik paketinden umutlu 
• İş ve sanayi dünyasının gözü önümüzdeki yıl uygulanması planlanan yeni teşvik paketinde. 
İşadamları, OSB’ler, yerli üretim ve rekabet gücü olan sanayi yatırımları için destek bekliyor.

KOBİ’leri kurumsal sosyal 
sorumluluk, çevre, ener-
ji verimliliği, iş sağlığı ve 

güvenliği konularında bilinçlendir-
meyi hedefl eyen KOBİ Dönüşüm 
Projesi Kasım ve Aralık döneminde 
Halkbank ve Ostim Organize Sana-
yi Bölgesi işbirliğiyle devam ediyor. 
Ücretsiz olan eğitimler hafta içi saat 
17.00 – 20.00 arasında düzenlenecek. 
Katılımcılar, eğitim programının ta-
mamı ya da seçilmiş konu başlıkları 

için kayıt yaptırabilecek.
 Eğitim, haftada 2 gün İSG Temel 
Eğitimi, 2 gün İSG Mevzuat ve Hu-
kuk Eğitimi, 3 gün İSG Risk Değer-
lendirme Eğitimi olmak üzere toplam 
21 saat sürecek. Tüm katılımcılara 
verilecek olan katılımcı belgesinin 
yanı sıra, eğitimlere katılanlar ara-
sından çekilişle belirlenecek kişiler 
ayrıca ücretsiz İş Güvenliği Uzman-
lığı Temel Eğitimi de alacak. 

KOBİ Dönüşüm Projesi’ne 
Halkbank desteği

ASO BakanıASO Bakanı
Nurettin ÖZDEBİRNurettin ÖZDEBİR
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Hava sterilizasyon ve cerrahi 
alet sterilizasyon cihazlarının 
üretiminde yoğunlaşan TEK-

NOMAR Makina Ltd. Şti.’nin başlıca 
üretimleri arasında; düşük ısıda ve gaz 
ile çalışan cerrahi alet sterilizasyon 
cihazları, temiz oda uygulamaları, bi-
yogüvenlik kabinleri, hava temizleme 
ve iklimlendirme sistemleri yer alıyor. 
Dünyada üretimleri bulunan ancak 
Türkiye’de ilk kez Teknomar tarafın-
dan Ar-Ge süreci tamamlanarak üre-
tilen Hidrojen Peroksit Plasma Steri-
lizasyon cihazı da fi rmanın üretimleri 
arasında. 

 Ar-Ge’ye ve teknolojiye son derece 
duyarlı bir sektörde hizmet verdikle-
rini söyleyen; TEKNOMAR Makina 
Ltd. Şti. Kurucusu ve Şirket Müdürü 
Hasan Tahsin ÖZBEK, üretilen ürü-
nün yenilikçi olmasının yanı sıra, tek-
nolojiye adapte olmasının da önemi-
nin altını çizdi. Doktorların ve bölüm 
sorumlularının sorunlarını dikkate ala-
rak yeni ürünleri projelendirdiklerini 
ya da mevcut ürünlerini yeniledikleri-
ni söyleyen Özbek, bu sebeple müşteri 
memnuniyeti tabanlı çalıştıklarını be-
lirtti. 

 Özbek, yerli üretici için sektörle-
rindeki sıkıntıları da şu şekilde dile 
getirdi:  “Çin üretimi ürünlerin piya-
sadaki yansıması tabi ki tüm yerli üre-

ticiler gibi bizi de olumsuz etkiliyor. 
Katıldığımız ihalelerde Çinliler ile 
karşılaştırılıyoruz, yerli üretici fi yat 
avantajı uygulanması yönünde zaman 
ve enerji harcamak zorunda kalıyoruz. 
Maalesef, bugün var olup yarın ol-
mayan, adı distribütör olan fi rmaların 
ülkeye getirdiği ürünlerin servisi için 
her gün telefon alıyoruz. Kurumlar 
çaresiz ilgili bulmaya çalışıyor. Yer-
li üreticilerde ise sıkıntı, hemen her 
ürünü “ben de yaparım” mantığı ile 
işe girişilmesi. Ürün nedir, ne işe ya-
rar, içinde kullanılan teknoloji nedir, 
nasıl çalışır, bunları bilmeden pazara 
girip sektörel kirlenme oluşturuyorlar. 
Teknomar’a özgü teknolojik gelişim-
lerin patentlerini almamıza rağmen 
Sağlık Bakanlığı’nın ihalelerine bir 
katalogla “biz de yapıyoruz” la iştirak 
edip kurumları yanıltıyorlar.

 OSTİM’i kendi üretim alanları ola-
rak tanımlayan Özbek, OSTİM’in slo-
ganı olan “iş birliği güç birliği”nin tam 
kendi çalışma prensiplerini anlattığını 
dile getirdi. 2500 m2 kapalı; hizmet 
ve üretim alanına sahip olan fi rmada 
ağır işçilik, makine, ekipman parku-
ru bulunmadığını belirten Özbek bu 
noktada OSTİM’li olmanın avantajını 
şu şekilde tanımladı: “Kesim, büküm, 
kaynak gibi işler bizde dış prosestir. 
Bu kadar rahat olmamızın arkasında; 

güvendiğimiz iş ortaklarımız ve güçlü 
bir girdi kalite kontrolümüz var.  Ağır 
işçilik ve vasıfl ı işçilik gerektiren, za-
man alan proseslere harcayacağımız 
enerjimizi ürün geliştirmede kulla-
nıyoruz.  Bu sayede nerdeyse her yıl 
minimum iki ürünü ürün grubumuza 
ekliyor, yenilik yapıyoruz. Yani, fi r-
mamız OSTİM’li olmanın nimetlerin-
den fazlasıyla faydalanıyor.  Konusun-
da tecrübeli birçok fi rma ile iş birliği 
içerisinde çalışıyor ve iş ortaklarımız 
olan taşeronlarımızın hareket kabili-
yetlerini geliştirmelerini sağlıyoruz.” 

 Teknomar, müşteri memnuniyetini 
esas alarak ürettiği ürünleri yaklaşık 
20 ülkeye ihraç ediyor. Özbek, yeni-
likçi ürünlerine yurt dışından çok talep 
olmasına rağmen, Pakistan, Suriye, 
Mısır, Tunus gibi ekonomisi ve idaresi 
karışık ülkelerle çalıştıkları için ileti-
şimlerini temkinli tuttuklarını söyledi. 
Rusya, Gürcistan gibi kuzey ülkelere 

de ihracatlarının olduğunu söyleyen 
Özbek, yurt dışı pazarda yine birçok 
tanınmış dünya markası ile rekabet et-
tiklerini belirtti.

 Son yıllarda bir marka olmanın 
avantajlarını iyice yaşamaya başla-
dıklarını belirten Özbek, “Firmamızda 
ISO 9001, ISO 13485 uygulamakta ve 
kalite yönetim sistemi sertifi kalıdır. 
Tıbbi cihaz kapsamında olan ürünle-
rimiz yine direktife uygun olarak CE 
belgelidir. Her geçen gün ülkemizde 
yeni bir birlik, yeni bir belge çeşidi 
oluşmakta biz de bunlara kısa sürede 
adapte olarak pazarda ki yerimizi ko-
rumaya, markamızı büyütmeye çalışı-
yoruz. Son yıllardaki Teknomar’ın bü-
yüme eğrileri sevindirici düzeylerde. 
Markanın hizmet verdiği sektörlerdeki 
pazar payı her geçen gün artarak, mar-
ka olmanın avantajlarını bize yaşatı-
yor” şeklinde konuştu.

Amatör bir gözlemle toplumumuz 
için yara olarak gördüğüm iki 
konuyu sizinle paylaşmak istedim. 

Sizin için de bu konular önemliyse ka-
muoyu oluşturmak amacımı da gerçek-
leştirmiş olacağım. 

Çocuklarımız ve gençlerimiz gelece-
ğimizdir. Onların sağlıklı, üretken ve 
kaliteli bir beden ve ruh yapısıyla ge-
leceğe hazırlamalıyız. Fakat bir engel 
var: cep telefonu… GSM şirketlerinin 
özellikle genç kitleyi hedef alıp çok cazip 
kampanyalar sunması gençlerimizi ba-
ğımlı hale getiriyor. En basit yaklaşımla 
ticari kaygılar toplumumuzu sağlıksız 
hale getiriyor. Reklamlarla gençlerimizin 
konuşması ve mesajlaşması için müthiş 
imkanlar (!) sunuluyor. Sizce de gençleri-
miz zarara maruz kalmıyor mu?

İkinci konu: yerli diziler… Dizilerimizin 
ünü sınırlarımızı aşmış durumda… Üç 
saati bulan yerli diziler üç saate çok fazla 
olay sığdırmadan seyirciye vaktin nasıl 
geçtiğini hissettirmemeyi başarabiliyor. 

Boşa vakit harcamak için ideal bir aktivi-
te… Lost adlı bir yabancı dizi vardı. Top-
lam 20 dk. süren dizi düşünce sınırlarını 
zorluyordu.

Bizim diziler çok uzun sürünce dizi kah-
ramanlarıyla karakter bütünleşmesi ya-
şayan seyirci gerçek hayatla sanal hayatı 
karıştırıyor. Dizideki gelişmelerden dolayı 
seviniyor, üzülüyor, kızıyor vs. Seyircinin 
gerçek hayatla diziyi, gerçek kahramanla 
sanal kahramanı karıştırması doğal ola-

rak toplum mühendisleri için üzerinde 
proje üretilebilecek çok uygun bir zemin 
oluşturuyor. 

Siyasi hayatımız, ekonomik hayatımız, 
kültürel hayatımız kısaca hayatımızın 
farklı alanları gerçek ve sanal karmaşası 
içinde devam ediyor. Hayatımızdaki 
kahramanların bile gerçek mi sanal mı 
olduğunu bilemiyoruz. Dizi bitince öğ-
reneceğiz de diziler de bir türlü bitmek 
bilmiyor.

Mademki gerçek hayatla sanal hayatı 
karıştırıyoruz işletmemizi, üç saatin 
nasıl geçtiğini anlamadan hiçbir olayın 
geçmediği yerli dizilerden değil de yirmi 
dakikaya çok olayın sığdırıldığı üzerinde 
düşünülmüş dizilerden etkilenerek yöne-
telim bari...

Abdullah ÇÖRTÜ

Havadan sudan…
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Sterilizasyonda OSTİM markası: TEKNOMAR
• Hastaneler, hastaneler için üretim yapan 

profesyonel fi rmalar, gıda, tarım, elektronik, 
savunma sanayi gibi farklı alanlara hitap eden 8 
ayrı ürün grubu ve 60’ın üzerinde farklı modelde 

üretim yapan Teknomar, ar-ge projeleri ile 
sektörün öncülüğünü yapıyor.
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1980’li yıllarda 5 eleman ve 5 
tezgâhla kurulan Berdan Cıvata, 
bugün toplam 23.000 m² lik alan 

üzerine kurulu 6.000 m²’si kapalı tesi-
sinde, 140 civarında kalifi ye persone-
liyle üretim faaliyetlerini sürdürüyor. 
Uluslararası standartlarda yüksek mu-
kavemetli çelik cıvata, somun, ankeraj 
saplamaları ve benzeri bağlantı ele-
manlarını daldırma galvanizli, elektro 
galvanizli ve dakromet kaplamalı ola-
rak üretmekte olan fi rma çelik bağlantı 
elemanları konusunda Türkiye‘nin 4-5 
entegre tesisinden birisi. 

 Cıvata, somun, saplama üretimi, ısıl 
işlem, elektro galvaniz ve daldırma 
galvaniz ve dakromet kaplama dâhil 
ihtiyaç duyulan bütün nihai işlemle-
ri kendi bünyesinde tamamlayabilen 
Berdan Cıvata ISO 9001 belgesi ya-
nında Türkiye’de Bağlantı Elamanları 
sektöründe CE ve TUCSAmark belge-
lerine sahip ilk fi rma.

 Geniş bir yelpazede üretim yapan 
Berdan Cıvata zengin üretim çeşitleri 
nedeniyle pek çok sektöre hizmet veri-
yor. Bu sektörlerden bazıları; çelik ya-

pılar, endüstriyel tesisler, petrokimya 
tesisleri, rafi neriler, tersaneler, liman-
lar, rüzgâr enerji santralleri, termik 
santraller ve hidroelektrik santraller, 
otomotiv ve makine sanayi, demir çe-
lik ve çimento sanayi, basınçlı kaplar, 
boru ağlantıları, pompa, vana sanayi.

Kaliteli ve özel üretim yapabilmeleri 
ve entegre bir tesis olmaları nedeniyle 
sipariş sorunu yaşamadıklarını belirten 
fi rma sahibi Haşan Şemsi, Türkiye de 
bir çok sektörün ihtiyacı olan büyük 
boyutlu özel çelik bağlantı elemanla-
rını üretebildiklerini söyledi. Türkiye 
de birçok sektörün ihtiyacı olan büyük 
boyutlu özel çelik bağlantı elemanla-
rını üretebildiklerini belirten Şemsi 
Türkiye’de bağlantı elemanları sektö-
ründe CE ve TUCSAmark belgelerini 
alan ilk fi rmanın da Berdan olduğunun 
altını çizdi.

 Sektörlerinde yaşanmakta olan sen 
önemli sıkıntının DIN veya ISO stan-
dartlarına göre cıvata ve somun kalite-
lerinin çokluğu ve karmaşıklığı oldu-
ğunu belirten Şemsi, kalite – kontrol 
teşkilatını kurmuş kurumsal fi rmaların 

dışında kalite konusunda yeterli bilin-
cin oluşmadığını belirtiyor. Bu bilinç 
yokluğunun kaliteli bir cıvatanın kali-
tesiz bir cıvatadan ayırt edilmesini zor-
laştırdığını belirten Şemsi konuyu şöy-
le açıkladı: “Bu bilinçsizlik sebebiyle 
tüketici tercihini düşük fi yatlar nede-
niyle kalitesi de düşük cıvatalardan 
yana yapıyor. Standartlardan bihaber, 
çatlak kontrollü malzemenin önemi-
ni bilmeyen, dışarıda fason yaptırdığı 
ısıl işlemi, iş yerinde hiç laboratuar 
cihazı olmadığı için kontrol edeme-
yen, merdiven altı üreticiler daha çok 
iş yapmakta, standartların öngördüğü 
şekilde kaliteye önem veren üreticiler 
ise çoğu zaman iş kaybetmektedirler. 
Fakat kalite yerine fi yatlara odakla-
nan tüketiciler de hatalarını sonradan 
büyük bedeller ödeyerek görmektedir-
ler.”

 Şemsi, yurtdışı pazarlarla da çalış-
tıklarını belirterek, yurt içi ve yurt dışı 
pazarlar arasındaki farkları da şöyle 
ortaya koydu: “Üretimimizin takribi 
%30 kadarını ihraç etmekteyiz. Bu oran 
gün geçtikçe artmaktadır. Avrupa’nın 

sanayide gelişmiş ülkelerinin yüksek 
dayanımlı çelik bağlantı (cıvata, so-
mun, saplama, ankraj vb.) elemanları 
taleplerine yıllardır sorunsuz olarak 
cevap vermekteyiz. Almanya, Hol-
landa, Belçika, İspanya, Rusya, Katar, 
Libya, Suriye, Türkî Cumhuriyetler 
gibi dünyanın değişik bölgelerinde 26 
ülkeye ihracat yapmaktayız. Yabancı 
fi rmalar, uluslararası iş yapan yurtdışı 
müteahhitlerimiz ve büyük sanayi ku-
ruluşları bilinçli satın alma yapıyorlar. 
Tesislerinde kalite sistemi kurmuş, 
mühendis çalıştıran fi rmalar kalitenin 
önemini biliyorlar. Kalitenin bir mali-
yeti olduğunun da bilincindeler. Fiyat 
odaklı satın alma yapan bazı fi rmalar, 
denetim fi rmalarının yaptırımları son-
rası veya kalitesiz cıvata – somunlar 
nedeniyle karşılaştıkları hasarlardan 
uğradıkları kayıplardan sonra kaliteli 
üretim yapan fi rma arayışına girmek-
teler. Bu noktada her zaman söyledi-
ğimiz sloganı tekrar etmek istiyorum 
‘Kendi emniyetiniz için kaliteli ve ser-
tifi kalı bağlantı elemanlarını seçin.”

Yerli otomobil, uçak derken şimdi 
de yerli savaş gemisi üretimi gün-
demde. Cumhurbaşkanı Abdullah 

Gül, daha önce dışa bağımlı olarak satın 
alınan savaş gemilerini bugün Türk mü-
hendisler, teknisyenler, işçiler ve emekçi-
lerle beraber üretmenin gururunun yaşan-
dığını söyledi. 

 Gül, Preveze Deniz Zaferi’nin 473. 
yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü 
kapsamında, dizaynı ve entegrasyonu ta-
mamen milli imkânlarla gerçekleştirilen 
‘’Heybeliada’’ gemisinin hizmete girişi, 
“Büyükada’’ gemisinin de denize indiril-
mesi amacıyla düzenlenen törende yaptığı 
konuşmada, barış ve huzura vurgu yaptı. 
Gül, “Barış istiyorsanız, istikrar istiyor-
sanız, hak ve hukukunuzu korumaya ha-
zırsanız savaşa da hazır olmanız gerekir. 
Savaş, en son tercih edilen bir olaydır. 
Savaşı hiç kimse tercih etmez. Aslında en 
kötü senaryodur ama savaşmamak ve sa-
vaşı önlemek, barışı tesis etmek ve barışa 
herkesi mecbur kılmak için savaşa da hazır 
olmak gerekir.’’ diye konuştu. Heybeliada 
ve Büyükada gemilerinin yapımında 50’ye 
yakın özel sektör fi rması görev aldı. Gül, 
sanayi, bilim ve teknolojide çok ileri giden 

ülkelerde motor gücün savunma sanayii 
olduğunu belirtti. 

 Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral 
Murat Bilgel, Türkiye’de ilk kez bir savaş 
gemisinin silah ve sensör sistemlerinin 
kısmen tasarım ve tüm entegrasyonunun 
bütün safahatlarıyla milli olarak gerçek-
leştirildiğini söyledi. Genesis Savaş Yöne-
tim Sistemi’nin milli kabiliyetlerin gelişi-
minde önemli bir kilometre taşı olduğunu 
belirten Bilgel, bu sayede tamamen milli 
bir yazılım altyapısıyla tüm sensör ve silah 
sistemlerinin hiçbir bağımlılık olmadan 
tam performanslarında kullanılma kabili-
yeti kazanıldığını kaydetti. 

İlk millî savaş gemisi denize açıldı
• Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Heybeliada’’ ve “Büyükada’’ 

gemilerinin hizmete alındığı törende “Barış istiyorsanız, istikrar 
istiyorsanız, hak ve hukukunuzu korumaya hazırsanız savaşa 

da hazır olmanız gerekir.” dedi.

Berdan Civata: ‘Bağlantı’ uzmanı
• Tarsus’ta 5 eleman ve 5 tezgâhla kurulan Berdan Cıvata, bugün birçok Avrupa ülkesine ihracat 

yapan bir fi rma haline geldi. Üretimine OSTİM OSB’de devam eden fi rma tüketiciyi uyarıyor; “Kendi 
emniyetiniz için kaliteli ve sertifi kalı bağlantı elemanlarını seçin.”
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ASAD Konferans Salonu’nda düzen-
lenen sertifi ka törenine, Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 

Kamil Kılıç, KOSGEB Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Tüysüz, SGK Başmüfettişi Fevzi 
Çakmak, Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt 
A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ayhan İsen, 
KOSGEB Ostim Hizmet Müdürü Mehmet 
Tezyetiş, ASAD Yönetim Kurulu Başka-
nı Şahin Altuntaş, ASAD Yönetim Kurulu 
Üyesi Metin Büyükşahin ve ASAD üyeleri 
katıldı.

 Programda konuşan Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi Genel Sekreteri Kamil Kılıç, 
“Ankaralı sanayici işadamlarına Türkiye 
ekonomisine ve istihdama verdiği destekten 
dolayı çok teşekkür ederim. Bugüne kadar 
150 kişiye girişimcilik sertifi kası verdiğini 
öğrendiğim ASAD bu kapsamda gerçekten 
önemli işlere imza atıyor. Girişimciliğin bu 
denli desteklendiği günümüzde halkımızın 
bu tür organizasyonlara ilgisi beni gerçekten 
mutlu etti. Eski Beypazarı Belediye Baş-
kanımız İbrahim Demir de kızıyla beraber 
ASAD’ın organize ettiği girişimcilik kursu 
ile sertifi kalarını bugün aldılar, halkımızın 
babalı kızlı girişimci olması ülkemiz ekono-

misi ve istihdamı açısından gerçekten önem-
lidir. Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak 
girişimcilik eğitimi sertifi kalarını almaya 
hak kazanan girişimcilerimizi huzurunuzda 
şahsım ve kurumum adına kutluyor, kendile-
rine iş hayatında başarılar diliyorum.” dedi.

 Eski Beypazarı Belediye Başkanı İbra-
him Demir de ASAD’ın organize ettiği gi-
rişimcilik kursundan kızı Bahar Demir ile 
beraber sertifi ka alarak girişimci oldu. De-
mir, yaptığı konuşmada “Kızımla beraber 
kursa katıldım ve dersleri takip ettim, KOS-
GEB ve ASAD’a bize bu imkânı tanıdıkları 
için ve projelerimize destek verdikleri için 
çok teşekkür ederim. Bizim güzel projele-
re imza atacağımızdan şüpheniz olmasın. 
KOSGEB’in yeni destek sisteminde, giri-
şimcilik ayrı bir destek programı olarak yer 
almıştı. Girişimcilik kültürünün yaygınlaştı-
rılması, başarılı ve uzun ömürlü işletmelerin 
kurulması için iş arayanlar başta olmak üzere 
kadınlar, gençler, engelliler gibi tüm grupla-
ra, gerek KOSGEB olarak gerekse çeşitli 
kurum/kuruluşlarla işbirliği yaparak uygula-
malı girişimcilik eğitimleri vermeye devam 
etmeliyiz.’’ dedi.

 Başarmanın inanmaktan geçtiğini söyle-
yen KOSGEB Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Tüysüz ise şöyle konuştu: “Girişimcilik ru-
hunun zirvede olduğu bir şehirde olmaktan 
dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek 
istiyorum. Başarmak inançla başlar. Eğer 
başaracağına inancın varsa, zihnin tamamı 
başarıya odaklanacak ve zihin başarı için 
mücadele edecektir. Ama içinde en ufak 
endişe ve şüphe varsa, zihin o şüpheye, en-
dişeye ve başarısızlıklara odaklanacaktır. Bu 
sebeple de başarısızlık kaçınılmaz olacaktır. 
Sizlerin de inanarak bu programa katılması 
başarılı olacağınızın göstergesidir. Başta 
istihdam olmak üzere ekonomik ve sosyal 
anlamda son derece hayati işlevler yerine ge-
tiren girişimciliğin desteklenmesinin büyük 
bir önem taşındığını hepimiz biliyoruz. Gi-
rişimciliğin geliştirilmesi konusunda KOS-
GEB olarak, girişimcilik potansiyelimizin 
ortaya çıkartılması, girişimciliğin yaygınlaş-
tırılması ve başarılı işletmelerin kurulması 
için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz 
ve etmeye devam edeceğiz. Ülkemizde giri-
şimcilik konusundaki bilinçlenme ve olumlu 
bakış açısının giderek artması çok önemli ve 
sevindirici bir gelişme. KOSGEB olarak bu 
konuda ülkede başlattığımız seferliğin bü-

yük etkisi olduğuna inanıyoruz. Şimdilerde 
Türkiye’nin dört bir yanında girişimci olma-
ya niyetlenen insanların sayısında önemli bir 
artış olduğunu, bunların içinde kadınların da 
azımsanmayacak oranlarda bulunduğunu 
gözlemliyoruz.’’

 ASAD Başkanı Şahin Altuntaş da yap-
tığı konuşmada şunları belirtti: “Bu proje 
bizim için bir sosyal sorumluluk projesidir. 
Biz dernek olarak istihdamı nasıl arttırırı-
zın arayışı içerisindeyiz. Bu konuya destek 
veren her projenin içinde ASAD olarak her 
zaman bulunduk. Bugüne kadar edindiğim 
tecrübelere dayanarak diyorum ki işini iyi 
seçmelisin, branşına göre iş seçmelisin, sa-
bırlı olmalısın, işini kurarken iyi araştırmalı-
sın, mesleğin olan işte büyümelisin, fırsatları 
iyi değerlendirmelisin. İşte benim yıllar yılı 
yaşadığım olaylardan edindiğim ticari tecrü-
beleri siz bu 60 günlük kurs neticesinde öğ-
rendiniz. Uygulamalı Girişimcilik Kursunun, 
ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının 
çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin 
desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, başarı-
lı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, 
girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması 
gibi amaçları mevcut. İnşallah aldığınız bu 
sertifi kalarla kendi işlerinizi kurarsınız. Böl-
ge ekonomimize bir kazanç, bir katma değer 
getirisiniz.”

ASAD 120 girişimciye sertifika verdi
 KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programı kapsamında, Ankaralı Sanayici 

ve İşadamları Derneği ile KOSGEB Ostim Hizmet Merkezi Müdürlüğü 
işbirliğinde düzenlenen “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” tamamlandı. Eğitimi 

tamamlayan 120 kursiyer, düzenlenen törenle sertifi kalarını aldı.  

Başkent Ankara’nın kalkınması 
için çalışmalarını sürdüren An-
kara Kalkınma Ajansı, “2011 

yılı doğrudan faaliyet destek programı” 
kapsamında bir toplantı düzenledi. Tür-
kiye Barolar Birliği Konukevi’nde ger-
çekleştirilen bilgilendirme toplantısına, 
kaymakamlık, belediye, üniversite ve 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 
katıldı.

1 milyon TL doğrudan destek
 Toplantının açılış konuşmasını ya-
pan Ankara Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Asım Balcı, 2011 Yılı Doğ-

rudan Faaliyet Destek Programı ile 
Ankara’nın kalkınmasını ve rekabet 
gücü açısından önemli fırsatlardan ya-
rarlanılmasını hedefl eyen çalışmaların 
destekleneceğini belirterek, “Program 
kapsamında desteklenecek faaliyetler 
için toplam kaynak miktarı 1 milyon 
TL olup, verilecek destek miktarı 20 
bin TL ile 75 bin TL olarak belirlen-
miştir” dedi. Proje süresinin üç ay ol-
duğu programdan Ankara’da faaliyet 
gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının 
yanı sıra yerel yönetimler, üniversite-
ler, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları, kar amacı gütmeyen sivil 
toplum kuruluşları ile birlik ve koope-
ratifl erin yararlanabileceğini hatırlatan 
Balcı, program için son başvuru tarihi-
nin 9 Aralık olduğunu söyledi.

Yerel aktörlere azami 15 bin TL
 2011 Yılı Teknik Destek Programı 
hakkında da bilgi veren Balcı şunları 
söyledi: “Program, Ankara’daki yerel 
aktörlerin çalışmalarına destek sağla-
mayı amaçlamaktadır. Toplam bütçe-
si 500 bin lira olan programdan kamu 
kurum ve kuruluşlarının yanı sıra kar 

amacı gütmeyen sivil toplum kuruluş-
ları ile birlik ve kooperatifl er yararla-
nabilecek. Ayrıca azami teknik destek 
tutarı 15 bin TL olan programda, eğitim 
verme, program ve proje hazırlanması-
na katkı, geçici uzman personel görev-
lendirme, danışmanlık sağlama, lobi fa-

aliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma 
gibi kurumsal nitelikli ve kapasite ge-
liştirici faaliyetlerin olduğu programlar 
desteklenecek.” Balcı son olarak 2011 
Yılı Teknik Destek Programı için son 
başvuru tarihinin 30 Kasım olduğunu 
kaydetti. 

İki yeni programa toplam 1.5 milyon lira destek
 Ankara’nın kalkınmasını ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasını hedefl eyen 

Ankara Kalkınma Ajansı, iki yeni destek programı için toplam 1.5 milyon lira bütçe ayırdı.

Ankara Kalkınma AjansıAnkara Kalkınma Ajansı
Genel SekreteriGenel Sekreteri

Asım BALCIAsım BALCI
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Sadece enerji tasarrufl arı ile enerji 
ithalat rakamlarında önemli miktar-
larda azalma yaşanacağını kayde-

den Uğurtaş, “enerji verimliliği” konusu-
nun devlet politikası olarak benimsenmesi 
gerektiğini söyledi. 2012 -2023 Enerji 
Verimliliği Strateji Belgesi’nde, ulusal 
enerji politikamızın öncelikli ve önemli 
bileşenleri olarak belirlenen; enerji verim-
liliği konusunda, İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’ nin yaklaşık 1.5 yıl önce 
önemli bir adım attığına işaret eden Uğur-
taş; ABD Enerji Bakanlığı tarafından İA-
OSB’ nin “Sıfıra Yakın Bölge” projesinde 
pilot bölge seçildiğini hatırlattı. Geçtiği-
miz günlerde Ankara’da gerçekleşen imza 
töreni ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajan-
sı (USTDA) tarafından İAOSB’ye 404 bin 
dolarlık hibe verildiğini söyleyen Uğurtaş, 
bunun önemli bir basan olduğunu belirtti. 
Sadece enerji tasarrufu ile cari açık rakam-
larında sağlanacak düşüşün bile önemli bir 
başarı olduğunu söyleyen Uğurtaş, “Sana-
yicinin üretim maliyetlerinde en önemli 
kalem olan enerjide sağlanacak tasarruf, 

ekonomik canlanmayı da beraberinde ge-
tirecektir. Diğer boyutu ile ele alındığında 
dünya kaynaklarının etkin kullanımı gibi, 
birçok ekonomik sosyal ve çevresel katkı-
ları olan enerji verimliliği projelerine ciddi 
boyutta önem verilmelidir. Toplumun tüm 
kesimlerine olumlu katkılar sağlayacak bu 
projelere verilecek destekler konusunda 
hükümetin kapsamı geniş kararlar alması-
nı ve bunları bir an evvel hayata geçirme-
sini bekliyoruz” diye konuştu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 
tarafından hazırlanan yerli otomo-
bil raporu, Bilim, Sanayi ve Tek-

noloji Bakanı Nihat Ergün’e sunuldu. Ba-
kan Ergün’ün konuyla ilgili düzenlediği 
basın toplantısında Türkiye’nin otomobil 
sektöründeki 50 yıllık deneyimi sonucun-
da yerli bir marka ve model oluşturma 
çalışmalarının başlatılmasını istediklerini 
söyledi.

 Türkiye’nin hem iç pazarının hem de 
dış şartlarda Türkiye’nin yükselen konu-
munun bu sektörde adım atmayı gerekli 
kıldığını anlatan Ergün, ‘’Bunun için ilk 
biraya geleceğimiz kişiler Türk otomotiv 
sektöründe sanayici olan arkadaşlarımız-
dı. OSD ile bir araya geldik, bu 50 yıllık 
birikimin bize ne fırsatlar sunduğunu, 
böyle bir şey yapabilmek için nasıl bir 
çalışmaya ihtiyaç olduğunu, kendilerinin 
ortak bir görüş oluşturup oluşturamayaca-
ğı konusunda bir değerlendirme yaptık’’ 
dedi.

 OSD’nin bunun için kendilerinden bir 
süre istediğini kaydeden Ergün, çünkü bir 
sivil toplum örgütü çatısı altında toplanan 
bu kişilerin aynı zamanda birbirine rakip 
ve başka yabancı ortakları olan fi rmalar 
olduğunu kaydetti. OSD’nin de bir ‘’reka-
bet öncesi işbirliği çalışması’’ gerçekleş-
tirdiğini ifade eden Ergün, şöyle konuştu: 
‘’8 aya yakın bir zamandır bu çalışmayı 

arkadaşlar sürdürdüler. Ayrıntılı bir çalış-
ma yaptılar. Sonuç itibariyle teknik, yani 
tasarımdan üretim safhalarına varana ka-
dar, A’dan Z’ye her şeyinin Türkiye’de 
üretileceği bir modelin veya onun biraz 
daha farklı modellerini... Nasıl bizim yan 
sanayimiz başka ülkelerin markalarına 
parça satıyorsa, bizim ortaya koyacağımız 
modele, markaya da başka ülkenin yan sa-
nayisinden parçalar alabiliriz. Bunun orta-
ya çıkaracağı maliyetleri arkadaşlarımız 
çalıştılar.’’

Satış ve pazarlama boyutu
 Konunun ikinci boyutunun pazarlama 
ve satış boyutu olduğunu anlatan Ergün, 
iç pazar, yakın pazarlar ve Avrupa pa-
zarlarında bu otomobilin yer bulabilmesi 
için nasıl bir çalışma yapmak gerektiğini 
ve bunun maliyetlerinin de çalışmada yer 
aldığını söyledi.

 Üretilmesi planlanan otomobilin, pa-
zarda en geniş kitlelere hitap eden bir oto-
mobil olması üzerinde çalıştığını belirten 
Bakan Ergün, ‘’Yaklaşık 20-25 bin TL’lik 
maliyeti olan bir otomobilin üretimi, ta-
sarımı, pazarlanması iç pazar açısından 
ortalama hesaba katıldı ve üretimle ilgili 
çalışmalar bu çerçevede yapıldı’’ diye ko-
nuştu.

İAOSB BaşkanıİAOSB Başkanı
Hilmi UĞURTAŞHilmi UĞURTAŞ

 İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, cari açığın en 

önemli nedenlerinden biri olan, “enerji ithalatı”nın 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 42.5 oranında 

artış gösterdiğine dikkat çekti. 

  Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından hazırlanan 
yerli otomobil raporu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat 
Ergün’e sunuldu. Ergün, ‘’Vergi ve teşvik öncesi satış fi yatı 20-
25 bin TL olan bir otomobilin üretimi, tasarımı, pazarlanması iç 
pazar açısından hesaba katıldı ve üretimle ilgili çalışmalar bu 

çerçevede yapıldı’’ dedi.

“Hükümet enerji yatırımlarını 
motive etmeli” 

Yerli otomobile adım adım...
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Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
Başkanı Hulusi Şentürk, sanayici-
lere “yabancı belgelendirme kuru-

luşları yerine TSE’den belge alma” çağ-
rısında bulundu. Başbakanlık genelgesi 
ile kamu alımlarında gündeme getirilen 
‘yabancı belgelendirme kuruluşları tara-
fından düzenlenen ve zorunlu olmayan 
belgelerin ihale dokümanlarında aran-
maması koşulunun özel sektör tarafın-
dan da benimsenmesini isteyen Şentürk, 
“Sanayicilerimiz, KOBİ’lerimiz, TSE ile 
çalışarak, yabancı belgelendirme kuru-
luşlarına ödedikleri milyonlarca dolardan 
tasarruf edebilir” dedi. 

 TSE Başkanı Hulusi Şentürk yaptığı 
açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan imzasıyla yayımlanan “Kamu Ku-
rum ve Kuruluşlarında Yerli Ürün Kulla-
nımına İlişkin Genelge”nin; ekonominin 
canlanması, Türk Sanayisinin gelişmesi, 
yerli üretimin kalitesinin çok daha üst 
noktalara taşınmasını sağlayacak önemli 
bir adım olduğunu belirtti. Şentürk, kamu 
alımları için söz konusu olan düzenleme-
nin özel sektör tarafından da benimsen-
mesi ve uygulanması gerektiğini vurgu-
ladı. 

“Yerli ürün kullanımı genelgesi 
Türk sanayisi açısından çok 

büyük öneme sahip”

 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ta-
rafından yayımlanan, Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında Yerli Ürün Kullanımına 
İlişkin Genelge’nin Türk sanayisi açı-
sından çok büyük öneme sahip olduğunu 
vurgulayan Şentürk, “Genelge ile Tür-
kiye sanayisinin gelişimi, yerli üretimin 
kalitesinin daha da arttırılması, ülke kay-
naklarının yurtiçinde kalması yönünde 
adım atılmıştır. Uygulamanın özel sektö-

rümüz tarafından da benimsenmesi Tür-
kiye ekonomisinin en ciddi sorunu olarak 
görülen cari açığın azalmasına da önemli 
katkı sağlayacaktır. TSE olarak, söz ko-
nusu Genelge’de yer alan ‘ürünlere iliş-
kin olarak yabancı belgelendirme kuru-
luşları tarafından düzenlenen ve zorunlu 
olmayan belgelerin ihale dokümanlarında 
aranmaması’ maddesine büyük önem at-
fediyoruz. Kamu alımlarına yönelik ola-
rak düzenlenen bu maddenin özel sektör 
kuruluşları tarafından da benimsenmesi 
ve uygulanması, yabancı belgelendirme 
kuruluşlarına ödenen milyonlarca dola-
rın tasarruf edilmesi, ülke içinde kalma-
sı anlamına gelecektir. Özellikle inşaat 
işlerinde, proje aşamasında, yabancı ku-
ruluşlardan belgeli ürün şartı aranması, 
yapı sektörümüzün gelişimi ve rekabetini 
olumsuz etkilemektedir” dedi. 

“İnşaat projelerini hazırlayan 
şirketler aynı hassasiyeti 

göstermiyor”
 Son günlerde inşaat fi rma yöneticile-
rinin basında yer alan ‘yerli malı ürün’ 
kullanacaklarına yönelik açıklamalarını 
memnuniyetle karşıladıklarını belirten 
Şentürk, “Ancak ne yazık ki, inşaatların 
projelerini hazırlayan şirketlerin aynı 
hassasiyeti göstermedikleri görülmekte-
dir. Avrupa Birliği kuruluşları tarafından 
tanınan TSE belgeleri, yerli proje kuru-
luşları tarafından tanınmamakta, ihale 
dokümanlarında yabancı belgelendirme 
kuruluşlarının belgelerine yer verilmek-
tedir. Bu durum, Türk sanayisinin geli-
şimini olumsuz yönde etkilemektedir. 60 
yıla yakın bir süredir Türkiye’de standar-
dizasyon, kalite, uygunluk değerlendir-
me, belgelendirme, gözetim ve muayene, 
metroloji ve kalibrasyon, eğitim ve de-
ney laboratuarları alanlarında çalışma-

larını sürdüren TSE, bu çalışmalarıyla 
uluslararası kuruluşlar arasında saygın 
bir yere sahiptir. Türk sanayisine ve ti-
caretine hizmet etmeyi ana ilke edinmiş 
olan TSE, alt yapı ve personel açısından 
yerli ve yabancı rakiplerinin çok üstünde 
imkan ve niteliklere sahiptir. Bugün iti-
barıyla TSE, Türk sanayisinin ihtiyaçları 
doğrultusunda, 18 farklı ilde toplam 92 
bin 587 metrekare kapalı alanda hizmet 
vermektedir” ifadelerini kullandı. 

“TSE Türk sanayicisinin ilk 
başvuracağı kurum olmalı” 

 Türk Cumhuriyetleri, Körfez Ülkeleri 
ve Ortadoğu’da muadili kuruluşlara reh-
berlik görevini üstlenen TSE’nin, Türk 
ürünlerinin bu pazarlara girişini de ko-
laylaştırıcı bir rol edindiğini vurgulayan 
Şentürk, “TSE aynı zamanda faaliyet ala-
nında düzenleyici ve belirleyici ulusla-
rarası kuruluşların yönetim kurullarında 
önemli görevler üstlenmektedir. Gerek 
sahip olduğu teknik ve idari altyapı do-
nanımıyla, gerekse uluslararası saygınlık 
ve kabul edilirliği ile TSE, Türk sanayici-
sinin ve girişimcisinin ürün, personel ve 
sistem belgelendirme, metroloji, kalibras-

yon, deney laboratuarları konularında ilk 
başvuracağı kurum olmalıdır. TSE olarak 
hem milli servetin ülke dışına gitmesini 
önlemek, hem zaman ve kaynak tasar-
rufu sağlamak için üreticilerimize ürün, 
sistem, personel belgelendirme, metroloji 
ve kalibrasyon alanlarında TSE’yi tercih 
edin diyoruz.” 

2010’da 300 bin 657 belge ve 
rapor verildi 

 Şentürk açıklamasında 2010 yılı Fa-
aliyet Raporu sonuçlarına da yer verdi. 
Buna göre; CE İşareti ve 8 farklı alanda 
sürdürülen ürün belgelendirme hizmetle-
ri çerçevesinde 300 bin 657 adet belge ve 
rapor verildi. Türk sanayisinin ihtiyaçları 
doğrultusunda hizmete sunulan 42 adet 
uluslararası alanda akredite laboratuar-
da toplam 29 bin 318 adet işlem yapıldı. 
Kalibrasyon hizmetlerinde toplam 20 bin 
878 adet sertifi ka düzenlenirken, sistem 
belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde 3 
bin 983 adet, personel belgelendirme fa-
aliyetleri çerçevesinde 999 adet belge ve-
rildi. İthalata uygunluk değerlendirmesi 
faaliyetleri çerçevesinde 88 bin 364 adet 
gözetim ve muayene işlemi yapıldı. 

“Belgelerinizi TSE’den alın, tasarruf edin”
• TSE Başkanı Hulusi Şentürk sanayicilere çağrıda bulunarak, 
“Yabancı belgelendirme kuruluşları yerine TSE’den belge alın, 

ödediğiniz milyonlarca dolardan tasarruf edin” dedi.

Siemens’ten yapılan açıklamaya 
göre Siemens ve Volvo, yeni tekno-
lojiler yaratmak amacıyla kaynak-

larını biraraya getirdi. Dünya otomobil 
devlerinden Volvo ile yapacağı işbirliği 
Siemens’e elektrikli sürüş teknolojisi ala-
nındaki liderliğini, otomotiv sektörüne 
de taşıma şansı sunacak. Elektrikli oto-
mobillerin geliştirilmesi ve üretiminde 
en önemli teknolojiler olarak gösterilen 
elektrikli aktarma organları, batarya yö-
netimi ve şarj teknolojisi konusunda uz-
man olan Siemens, bu iş birliğiyle ileride 
yapılacak seri üretim öncesinde de kendi-

sini denemiş olacak. Konuyla ilgili görüş 
bildiren Siemens Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Siemens Endüstri Sektörü CEO’su Si-
egfried Russwurm, “Volvo ile yaptığımız 
işbirliği, ileride seri üretimini yapmayı 
düşündüğümüz elektrikli otomobiller 
için üstün kaliteli parça ve sistemlerin 
geliştirilmesinde önemli bir kilometre ta-
şını oluşturuyor” dedi ve şunları ekledi: 
“Uzun vadeli hedefi miz, Siemens’i elekt-
rikli araçların hem içinde hem de dışın-
da kullanılacak çözümler için global bir 
sistem tedarikçisi haline getirmek. Ken-
dimizi geniş kapsamlı bir elektrikli mobi-

lite alanında öncü olarak görüyoruz.”
 Siemens, sürdürülebilir elektrikli mo-
bilite için geliştirilen kapsamlı bir ener-
ji konseptinin bir parçası olarak, yakıt 
hücrelerine yönelik hidrojen üretiminin 
sanayileştirilmesi amacıyla çalışmalarını 
sürdürüyor. Hedef, yenilenebilir enerji 
üretiminde oluşan geçici enerji fazlalı-
ğının “yeşil” hidrojene dönüştürülmesi. 
Hidrojen endüstriyel uygulamalar ve 
yakıt hücreli araçlarda doğrudan kullanı-
labilmesinin yanı sıra, bataryadan enerji 
alan elektrikli otomobillerde de enerjiyi 
yeniden dönüştürme prosesinin ardından 
kullanılabilecek.
 Otomotiv sektörü için özel olarak ge-
liştirilen Siemens elektrik motorları mo-
düler kompakt yapıda olup 220 Newton 
metre azami tork ile 108 kilowatt güç 

çıktısına sahip 
olacak. İnverter 
tasarımı, oto-
motiv uygula-
masında gerekli bütün güvenlik şartları-
nı karşılayacak şekilde müşterek olarak 
optimize edilecek. Bunun yanı sıra, Sie-
mens yüksek etkinliğe sahip araca mon-
teli veya harici şarj sistemleri de tedarik 
edecek. Siemens sürüş teknolojisi onlar-
ca yıldır, raylı sistemler ve hibrit otobüs-
ler başta olmak üzere birçok taşımacılık 
çözümünde kullanılıyor. Elektrikli ve 
mekanik bileşenlere sahip drive sistemle-
ri üretiminde dünya çapında lider olan Si-
emens Drive Teknolojileri Birimi, 36 bin 
çalışanı 43 aynı noktada bulunan global 
üretim ağıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Siemens ve Volvo’dan elektrikli otomobil ortaklığı
• Siemens ve Volvo, elektrikli otomobillerin geliştirilmesi 

konusunda birlikte çalışma kararı aldı. İşbirliği kapsamında; 
elektrikli sürüş teknolojisi, güç elektroniği ve şarj 

teknolojisinin birlikte geliştirilmesi ve bu sistemlerin 
Volvo’nun C30 Elektrikli Otomobili‘ne entegre edilmesi 

planlanıyor. Bu modelin Siemens elektrikli motorlarına sahip 
ilk örnekleri, bu yıl içerisinde test pistine inmiş olacak.

TSE BaşkanıTSE Başkanı
Hulusi ŞENTÜRKHulusi ŞENTÜRK
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2005 yılından beri Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB)’nin sponsorluğunda 

gerçekleştirilen Türkçe Konuşan İşa-
damları Programının 13.’sü gerçek-
leştirildi. Balkanlar, Kafkaslar, Orta 
Doğu ve Orta Asya bölgelerinden, 
kendini Türkçe ifade edebilen giri-
şimci iş adamlarının, Türkiye’deki iş 
olanakları hakkında bilgi edinerek, 
ticari işbirlikleri kurmalarını amaç-
layan program çerçevesinde, 45 katı-
lımcı Türkiye’ye geldi.  Bulgaristan, 
Kazakistan, Ukrayna, Rusya, Ta-
taristan ve İran gibi birçok ülkeden 
gelen katılımcılar programın Ankara 
ayağında da OSTİM Organize Sana-
yi Bölgesi’ni ziyaret ettiler. 

 OSTİM’de Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Aydın, OSTİM Yatırım 

A.Ş. Projeler Koordinatörü Abdullah 
Çörtü ve Genel Koordinatör Bünya-
min Kandazoğlu tarafından kabul 
edilen heyet, iş alanları ile ilişkili 
olan OSTİM fi rmaları ile birebir gö-
rüşmeler yaptılar. 

 Program çerçevesinde 13. kez 
OSTİM’i ziyaret ettiklerini belir-
ten Türkiye Odalar Borsalar Birliği 
Türkçe Konuşan İşadamları Prog-
ramı Sorumlusu Birsen Karaloğlu, 
“Grubu OSTİM’e getirdiğimizde 
kendimizi işi bitirmiş olarak hissedi-
yoruz” dedi. Karaloğlu, heyet üyele-
rinin OSTİM’de hem birçok fi rmayla 
buluşma imkânı bulduklarını, hem 
de Türk misafi rperverliğinin en gü-
zel örneğini gördüklerini söyledi.

Program çerçevesinde Türkiye’ye 
gelen heyetlerin seçiminin Dışişleri 

Bakanlığı tarafından yapıldığını söy-
leyen Karaloğlu, program hakkında 
şu bilgileri verdi: “Program yaklaşık 
iki hafta sürüyor. Her seferinde An-
kara ve İstanbul mutlaka olmak üze-
re, Anadolu’dan bir ya da iki kente 
gidiliyor. 13. Program kapsamında 
da Nevşehir ve Kayseri ziyaret edi-
lecek. Bu ziyaretler genelde ticaret 
ve sanayi odalarına ve OSB’lere 
gerçekleşiyor. Programımızın ama-
cı, Türkçe dilinin uluslar arası iş 
dünyasında yaygınlaşmasını, Türkçe 
dili ile çok uzak coğrafyalardaki in-
sanların birbirleri ile anlaşıp kolay iş 
yapabilmelerini sağlamak.” 

 Program sayesinde kendisini 
Türkçe ifade edebilen girişimci işa-
damlarının birbirleriyle tanışma ve 
ticari işbirlikleri geliştirebilme im-
kanı bulduklarını söyleyen Kara-
loğlu, “Programın güzel çıktılarını 
görmek de bizi çok mutlu ediyor. 
Yararlı alışverişler yapıldığını, güzel 
işbirlikleri doğduğunu zaman içinde 
görüyoruz. Hem bu ülkelerle ülke-
miz arasında, hem de bu ülkelerin 
birbirleri arasında kaynaşmalarını 
görmek de ayrı bir mutluluk vesilesi 
bizler için” diye konuştu.

 Karaloğlu ayrıca, programı yılda 
2 kez düzenlediklerini, fakat prog-
ramın güzel çıktılarını gören TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, 
program sayısının arttırılması yö-
nünde talimat verdiğini de belirtti.

OSTİM’de Türkçe iş buluşması

Yeni yönetmeliğe göre rüzgâr 
enerjisi üreticisinin ürettiği 
fazla elektriği artık dağıtım şir-

ketine satabileceğini söyleyen Soyut-
wind İş Geliştirme Müdürü Serhat Ay, 
“Yatırımcı, sanayici, elektrik üretimin-
de yerli rüzgâr türbinini tercih ederse 
bu satıştan yüzde 50 daha fazla kazanç 
sağlayacak” dedi. Yönetmeliğin ardın-
dan rüzgâr enerjisine yatırım yapmak 
isteyen kişi ve kuruluşlardan büyük 

talep aldıklarını söyleyen Serhat Ay, 
“Ekiplerimiz şu an da Trabzon, Ak-
çaabat, Elbistan, Ankara, Kırıkkale ve 
Elazığ’da rüzgâr türbinleri kurulumun-
da çalışmalar yapıyor. Piyasada inanıl-
maz bir hareketlilik var” diye konuştu. 

 Rüzgâr enerjisine sanayi, turizm, 
tekstil, akaryakıt dağıtım ve gıda sek-
törlerinden yoğun ilgi olduğunu ifade 
eden Serhat Ay, “Türkiye’de elektrik 

maliyeti çok yüksek. 
Bu nedenle işletme 
sahipleri kendi elekt-
riklerini kendileri üret-
mek istiyor. Rüzgâr 
potansiyeli uygun olan 
yerlere rüzgâr türbini 
kurduruyorlar. Tesisler 
çalışırken kendi üret-
tikleri elektrikleri ken-
dileri kullanıyor. İşlet-
melerin kapalı olduğu 
dönemdeyse üretilen 
fazla elektrik dağıtım 
şirketine satılabiliyor. 
Yeni yönetmelikle bu sağlandı. Üste-
lik yerli rüzgâr türbinini tercih edenler 
bu satıştan yüzde 50 daha fazla kazanç 
sağlayacak. Yani EPDK yerli serma-
yeyi destekleyen bir yönetmeliğe imza 
attı” açıklamasında bulundu. Yönet-
melik sayesinde önümüzdeki dönemde 
Türkiye’de rüzgâr türbini üretiminin 

hızlanacağım ifade eden Serhat Ay 
sözlerini şöyle tamamladı: “Yerli sa-
nayi gelişecek, türbin, kanat, alternatör 
ve dişli kutusu üretimi artacak. Ayrıca 
bunların satış ve pazarlamasında da 
birçok kişi görev alacak. Böylece yeni 
yönetmelik sayesinde en az 10 bin kişi-
ye istihdam yaratılacak.”

Rüzgârla 10 bin kişi istihdam edilecek 
• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) tarafından temmuz ayında 

çıkarılan, ‘Elektrik Piyasasında 
Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin 
Yönetmelik’ ile rüzgâr enerjisine 

yatırım yapanların sayısı arttı. 

• TOBB’un sponsorluğunda düzenlenen Türkçe Konuşan İş Adamları 
Programı’nın 13.’sü düzenlendi.  Program kapsamında OSTİM OSB’yi de 

ziyaret eden heyet üyeleri, toplantıda oluşan işbirliği ortamından son 
derece memnun kaldıklarını belirttiler. Osmancıklı işadamları Derne-

ği (OSMİAD) Başkanı Sakin 
Bilge ve Yönetim Kurulu üye-

leri, Osmancık Kaymakamı İbrahim 
Küçük’ü ziyaret etti. Dernek Başkanı 
Sakin Bilge, “ilçe merkezimiz sürekli 
göç almakta ve nüfusu artmaktadır. 
Bu nedenle ilçemizin hem istihdam 
açısından yatırım olarak hem de kamu 
kurum ve kuruluşlarının nüfus artışı-
na hazır olması gerekmektedir, ilçe-
mize yeni yatırımların yapılması için 
yeni teşviklere de ihtiyaç vardır” dedi. 
Bilge, Osmancık için organize sana-
yi bölgesinin gerekliliğini vurguladı, 
ilçenin birçok fabrikasının yerleşim 
yeri içerisinde kaldığını belirten Bilge, 
“Osmancık için bir an önce başlanması 
gereken en önemli girişimlerden birisi 
organize sanayi bölgesi çalışmasıdır. 
İlçemizin fabrikaları artık mahalle 
içerisinde kaldı. Dolayısı ile ilçemizin 
bu sanayi alanına ihtiyacı var. Ancak 
Çorum bu alanda haksız bir girişimde 
bulunuyor. Organize sanayi bölgesi 
dolma aşamasına geldiğinde yeni arsa 
tahsisi yapıyorlar ve Osmancık’ın önü-
nü kapatıyorlar. Bizim ilçemizde orga-
nize sanayi olmadığından buradaki bir 
fabrika teşvikten yüzde 80 oranında 
yaralanabilirken Çorum’da organize 
sanayi bölgesi olduğundan oradaki fab-
rika yüzde 100 yararlanıyor. Günümüz 
piyasasında yüzde 20 büyük bir oran. 
Böylelikle bizim fabrikalarımızın or-
ganize sanayisi olan yerlerle rekabet 
etme gücü kısıtlanıyor” diye konuş-
tu. Kaymakam Küçük ise, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
Osmancık’ın geleceği için istatistikle-
rin takip edildiğini ve belirli girişim-
lerde bulunulduğunu kaydetti. Küçük, 
kırsal alana yapılacak plansız yatırım-
lardan ziyade ilçe merkezine yapılacak 
yatırımların Osmancık için daha önce-
likli olduğunu vurguladı.

Osmancık 
organize sanayi 
bölgesi istiyor

Soyutwind İş Geliştirme MüdürüSoyutwind İş Geliştirme Müdürü
Serhat AYSerhat AY
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TÜRKONFED Yönetim Kurulu 
Başkanı Çenesiz, TÜRKON-
FED tarafından Türkiye’nin 

ekonomi ve sanayisini güçlendirmek 
hedefi ne yönelik olarak hazırlanan 
“Yeni Dönem Yeni Hedefl er” rapo-
runa ilişkin yaptığı açıklamada, ça-
lışmada, yeni fabrikaların tesisi için 
TOKİ’nin konut inşa modelini öne-
rildiğini belirtti. “

 TOKİ’nin dar gelirli vatandaşlara 
yönelik konut inşa modeli kullanıla-
rak, kısıtlı sermayesi olan KOBİ’ler 

için nitelikli yatırım tesisi inşa edi-
lebilir” diyen Çenesiz, TÜRKON-
FED olarak bu konuda yapılacak 
her türlü saha ve masa başı çalış-
masına katkıda bulunmaya hazır ol-
duklarını bildirdi. Çenesiz, bölgesel 
ve sektörel gelişmeyi kısıtlayan en 
önemli faktörlerden birisinin, uygun 
nitelikli yatırım yeri temin etmek-
teki zorluklar olduğunu vurgulaya-
rak, bu meselenin TOKİ modeli ile 
aşılabileceğini kaydetti. Çenesiz, 
TOKİ’nin konut inşa modelinin 
özellikle KOBİ’lerin rekabet gücünü 
arttıracağını ve daha verimli üretim 
yapmalarını sağlayacağını söyledi. 
Erdem Çenesiz, fabrika binası olarak 
düşünülen yapıların organize sanayi 
bölgelerinde, mikro işletmeler için 
yapılacak atölyelerin ise küçük sana-
yi sitelerinde yapılabileceğini belirt-
ti. Çenesiz, TOKİ modeli ile gerçek-
leşecek yatırım tesisinin girişimciye 
birtakım sorumluluklar yükleyeceği-
ni, girişimcinin üretim ve istihdam 
yükümlülüklerini yerine getirmeme-
si halinde binanın geri alınmasının 
söz konusu olacağını ifade etti. Bu 
arada; TOKI-Bala Belediyesi işbir-

liğiyle Ankara’nın Bala ilçesinde 
yapılacak toplam 168 adet konut için 
yeterli başvuru sayısına erişilmeme-

si durumunda projenin, iptal edilerek 
Yatırım Programı’ndan çıkartılacağı 
bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü’nün “İklim Deği-

şikliği Ulusal Eylem Planı” (İDEP) 
tamamlandı. Binaların enerji verimli 
hale getirilmesi çalışmasında Türkiye 
Japonya ile işbirliği yapacak. Bu kap-
samda Japonya’dan gelen teknik heyet 
Türkiye’de “Yeşil Bina” alanında ilk 
örneklerden olan OSTİM Organize Sa-
nayi Bölgesi yönetim binasını ziyaret 
etti. 

Japonya ile işbirliği

 Binalarda kullanılan enerjinin ve-
rimli hale getirilmesi çalışmasında 
Türkiye Japonya ile işbirliği yapacak. 
Bu kapsamda Japonya’dan gelen tek-
nik heyet de ortalama 1,5 yıl sürecek 
olan fi zibilite çalışmalarına başladı. 
İlk olarak Türkiye’deki mevcut ‘enerji 
verimli’ binaları inceleyen heyet, bu 
kapsamda Türkiye’de “Yeşil Bina” 
alanında ilk örneklerden olan OSTİM 
OSB yönetim binasını ziyaret etti. 

 Ostim OSB Yönetim Kurulu Baş-

kanı Orhan Aydın ve Bölge Müdürü 
Adem Arıcı tarafından ağırlanan he-
yet, bina hakkında bilgi aldı. Binanın 
yapım süreci ve tasarruf yüzdeleri hak-
kında detaylı bilgi edinen heyet üye-
leri, binanın kendileri için önemli bir 
örnek teşkil ettiğini belirttiler.

OSTİM’in mesajı: Yerli üretim

 Heyeti ağırlamaktan ve yapılacak 
olan çalışmalarda işbirliği içinde ol-
maktan mutluluk duyacaklarını belir-
ten OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın; 
“OSTİM olarak tüm imkânlarımızla 
Bakanlığımızın bu projesinin yanında-
yız” dedi. OSTİM Yenilenebilir Enerji 
Kümesi’nin tüm üye fi rmalarının da bu 
süreçte üretim desteği verebilecekleri-
ni de söyleyen Aydın, bu noktada yerli 
üretimin özellikle altını çizdi. Aydın 
şöyle konuştu: 

 “Biz OSTİM olarak enerji verimli-
liğini çok önemsiyoruz. Yalnız burada 
önemli bir nokta var. Bizler enerji ve-
rimliliğini sağlarken seçtiğimiz malze-
meleri başka ülkelerden alacaksak bir 

anlam ifade etmiyor. Proje kapsamında 
ortaya konan çözümlerin yerli çözüm-
ler olması lazım. Enerjiden tasarruf 
edelim ama bunu sağlayacak malze-
meyi dışarıdan alalım dersek, bu bize 
bir fayda sağlamaz. Diğer bir önemli 
nokta da yerel çözümler üretmektir. 
Örneğin Ankara için oluşturduğunuz 
proje diğer iller için uygun ve verim-
li olmayabilir. Ankara için Ankara’ya 
uygun, Erzurum için Erzurum’a uy-
gun, Diyarbakır için Diyarbakır’a uy-

gun çözümü bulmak zorundayız.  Her 
bölgenin iklimine uygun yerel mal-
zemeler vardır. Bazı bölgede taş kul-
lanılır, bazı bölgede perlit kullanılır 
vb. Bu hem projenin doğru ve işlevsel 
olması için hem de yerli ekonomiyi 
desteklemek anlamında çok önemlidir. 
Enerjiden tasarruf ederken malzemeyi 
savurmayalım. Yerel, bölgesel ve yerli 
ürünlerle çözümler üretmezsek bizim 
için bu projenin hiçbir anlamı olmaya-
caktır.”

İş dünyası, elektriğe yapılan zamlarla 
“enerjide dışa bağımlılığın faturası-
nın ödendiğine” dikkat çekti. Sana-

yide kullanılan doğalgaz fi yatlarına yüz-
de 13.7 ile yüzde 14.30 arasında zammın 
ardından elektriğe de yüzde 9.26’lık zam 
yapılması iş dünyasında ‘daralma’ yaşa-
nabilir uyansına neden oldu. İzmir Ata-
türk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, enerjide 
dışa bağımlılığın faturasının ödendiği-
ne dikkat çekerek “Zam bekleniyordu 
ancak yaşamak kolay olmuyor. Bölge 
olarak daha fazla hissediyoruz. Elektriği 
kendimiz üretiyoruz. Üreticimize düşük 
marjlarla elektrik veriyorduk. Doğalga-
za zam gelince büyük sıkıntıya girdik. 
Elektrik fi yatlarımızı yüzde 15 oranın-

da arttırmak zorunda kaldık. İhracatta 
da artış aman aman değil. İç pazarda 
daralma olabilir, büyüme oranlarımız-
da aksamalar yaşanabilir” dedi. İzmir 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ekrem Demirtaş da “Bir dünya gerçeği 
dolar ve Avro gibi Türk parası karşısın-
da değeri değişken olan para birimiyle 
alınan malın fi yatlarında artış gündeme 
gelecektir. Buna göre kendimizi uyar-
layacağız. Yaşam biçimimizde tasarruf 
edeceğiz. İşyerlerimizde bir şeylerden 
kısarak elektriğin farkını karşılayıp zam 
yapmadan ürünümüzü üreteceğiz” diye 
konuştu. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Ender Yorgancı-
lar da yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelmenin önemli olduğunu belirtti.

KOBİ’ler için TOKİ modeli önerisi 

İş dünyasını elektrik çarptı

  Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, 
Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) dar gelirli vatandaşlara yönelik konut inşa modeli kullanılarak, kısıtlı 

sermayesi olan KOBİ’ler için nitelikli yatırım tesisi inşa edilebileceğini bildirdi. 

  “İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı” (İDEP) dâhilinde kamu binalarının ‘enerji verimli’ hale getirilmesi 
için çalışmalar başlatıldı. Bu çalışmalara destek verecek olan Japon teknik heyeti fi zibilite çalışmaları 

kapsamında, “Yeşil Bina” konseptinde inşa edilen OSTİM OSB yönetim binasını ziyaret etti.

  Son zamlar “iş dünyasında iç pazarda daralma 
olabilir, büyüme oranlarımızda aksamalar yaşanabilir” 

yorumlarına neden oldu 

OSTİM Yeşil Bina’da Japon incelemesi

TÜRKONFEDTÜRKONFED
Yönetim Kurulu BaşkanıYönetim Kurulu Başkanı

Erdem ÇENESİZErdem ÇENESİZ
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Ülkelerinde OSTİM OSB 
benzeri bir yapı kurmak 
için harekete geçen Nijerya 

hükümeti, OSTİM’i yerinde incele-
mek üzere OSTİM yönetimini ziya-
ret etti.

 OSTİM OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Ya-
tırım A.Ş. Koordinatörü Abdullah 
Çörtü ve Bölge Müdürü Adem Arıcı 
tarafından yönetim binasında ağırla-
nan Nijer Delta Bölgesi Sorumlusu 
Bakan Elder Godsday Orubebe ve 
heyeti, OSTİM’in genel yapısı, iş-
leyişi ve kurumları hakkında detaylı 
bilgi aldılar. OSTİM’i tüm dünya-

da örnek olan bir sanayi bölgesi ve 
çok iyi bir bölgesel kalkınma mo-
deli olarak gördüklerini söyleyen 
Nijerya Sanayi Bakanı, ülkelerinde 
kurmayı planladıkları sanayi böl-
gesi için de en iyi modelin OSTİM 
olduğunu vurguladı. Bu dost ülke 
sanayisinin gelişimi için tüm des-
teği vermeye hazır olduklarını söy-
leyen OSTİM OSB Başkanı Orhan 
Aydın da, bu anlamda tüm ülkelerle 
işbirliğine hazır olduklarını söyledi. 
Heyet ayrıca OSTİM’li firmaları da 
ziyaret ederek üretim alanlarını ye-
rinde inceledi. Firma ziyaretlerinin 
ardından iki taraf arasında işbirliği 
için ön protokol imzalandı.

Nijerya heyeti OSTİM’i gezdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Türkiye Mobilya Sektör 
Meclisi Başkanı ve Doğtaş Mo-

bilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut 
Doğan, Türkiye’nin 2023’te dünyanın 
en büyük 10’uncu mobilya ihracatçısı 
ülke olacağını açıkladı. 

 Doğan yaptığı yazılı açıklamada, 
Türkiye’nin mobilya sektörü olarak şu 
anda dünyada 22’nci sırada yer aldığı-
nı ifade ederek, geçen yıl yaklaşık 1.5 

milyar dolar olan Türkiye’nin mobilya 
ihracatının bu yıl 1.8 milyar dolar ile 
kapatılacağını söyledi. 

 Dünyada 130 milyar dolarlık mobil-
ya ihracatı yapıldığını ifade eden Do-
ğan, “Sektör olarak özellikle markala-
şan firmalarımızın dünya pazarlarına da 
hitap etmesi, hükümetin verdiği Turqu-
alty destekleri ile sektörümüz daha da 
büyüyecektir. 2023 yılında konulan he-
deflerde biz de mobilya sektörü olarak 

kendimize 10 milyar dolarlık bir hedef 
koyduk. Bu 10 milyar dolarlık ihracat 
hedefimiz ile 2023 yılında, dünyanın en 
büyük 10’uncu ekonomisi olmayı hedef-
leyen ülkemiz gibi biz de dünyanın en 
büyük 10’uncu mobilya ihracatçısı ola-
cağız” dedi. Doğan, Türkiye’nin şu an 
dünyanın en büyük mobilya ihracatçıla-
rı olan Çin, İtalya, ABD, Almanya, Po-
lonya, Kanada, Meksika ve Fransa’dan 
sonra dünyada söz sahibi olacağını dile 
getirdi. 

Türkiye, mobilyada dünya ile yarışacak
 TOBB Türkiye Mobilya Sektör Meclisi Başkanı ve Doğtaş Mobilya Yönetim Kurulu 

Başkanı Davut Doğan, Türkiye’nin 2023’te dünyanın en büyük 10’uncu mobilya 
ihracatçısı ülke olacağını açıkladı.

TOBB Türkiye Mobilya Sektör Meclisi BaşkanıTOBB Türkiye Mobilya Sektör Meclisi Başkanı
Doğtaş Mobilya Yönetim Kurulu BaşkanıDoğtaş Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı

Davut DOĞANDavut DOĞAN

Akdeniz Üniversitesi Antalya 
Teknokenti Müdürü Yrd. Doç. 
Dr. Mustafa Helvacı teknokent 

bünyesindeki bir firma tarafından, yaz 
döneminde 300 ve bin metrekarelik iki 
serada güneş enerjisi kullanılarak soğut-

ma işlemi gerçekleştirildiğini kaydetti. 
Sistemin daha önce bazı otellerde kul-
lanıldığına dikkati çeken Helvacı, se-
ralarda kullanılan soğutma işleminden 
başarı elde edildiğini söyledi. Sistemin 
şimdi daha geniş alanlarda uygulanması 
için çalışmalara başladıklarını belirten 
Helvacı, seralarda güneş enerjili soğut-
ma projesinin TÜBİTAK tarafından da 
desteklendiğine dikkati çekti. Helvacı, 
proje sayesinde Antalyalı çiftçiler tara-
fından “Ölü” ya da “Kayıp” olarak tabir 
edilen 4 aylık yaz döneminin ortadan 
kalkacağını belirterek, şöyle konuştu: 

 “Örtü altı tarımdaki en büyük so-
runlar ısıtma ve soğutmadır. Akdeniz 
Bölgesi, sebze ve meyve deposu nite-
liği taşıyor, örtü altı tarımıyla Türkiye, 
Rusya, Ortadoğu ve Avrupa’yı besliyor. 
Fakat yaz sıcakları nedeniyle 4 aylık bir 
kayıp dönem yaşanıyor. Daha önce gü-
neş enerjisiyle ısıtma yapılabiliyordu, 
bundan sonra soğutma da yapılacak. 
Böylece yaz aylarında da seralarda üre-
tim yapılabilecek.” 

 Yaz aylarındaki üretimle birlikte 

gelirin 4’de bir oranında artacağını an-
latan Helvacı, üretimin 12 aya yayıl-
masının döviz girdisini de artıracağını 
açıkladı. Çiftçi ve ihracatçıların bu dö-
nemde de kazanmaya devam edeceğine 
değinen Yrd. Doç. Dr. Helvacı, “Sera-
larda çalışmak için gelen işçiler de bu 
dönemde memleketlerine geri dönmek 

yerine, çalışmalarını sürdürecek. Bu 

sayede istihdam da artmış olacak. Sera-

lara kurulacak sistemi çiftçi bir kaç yıl 

içinde amorti edebilecek. Türkiye için 

hayati öneme sahip bu proje için Av-

rupa Birliği’nden de destek almak için 

başvuruda bulunacağız” dedi.

Seralar güneş enerjisiyle soğutulacak 
 Antalya 

Teknokenti’ndeki 
bir fi rma tarafından 

geliştirilen sistem ile 
seraların da oteller 

gibi güneş enerjisiyle 
soğutulacağı ve bu 

sayede “ölü” olarak 
tabir edilen 4 aylık 

yaz sezonunda 
dikim yapılabileceği 

bildirildi. 
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Türkiye’de İşyerlerinde İş 
Sağlığı ve Güvenliği Koşul-
larının İyileştirilmesi Projesi 

(İSGİP) kapsamında, 8 ilde toplam 
9 ayrı İş Sağlığı ve Güvenliği Yö-
netim Sistemi (İSG-YS) eğitimi 
düzenlenecek. İşçiler, birim amir-
leri, danışmanlar, nezaretçiler, iş 

güvenliği uzmanları, orta ve üst 
düzey yöneticiler de dâhil olmak 
üzere atölye seviyesinden yönetim 
kadrosuna kadar herkese açık olan 
ücretsiz eğitimlere katılımcı sayısı, 
her çalıştay için azami 200 kişi ola-
rak belirlendi. Tarih sırasına göre 
kabul edilecek başvurular, www.is-
gip.org internet sitesinden alınmaya 
başladı. 

 Türkiye’de metal, inşaat ve 
madencilik sektörlerinde faali-
yet gösteren 128 KOBİ ile başa-
rılı çalışmaların yürütüldüğü İS-
GİP, İşyerlerinde Sağlık Gözetimi 
Eğitimleri’nin ardından, yine kendi 
alanında Türkiye’de gerçekleştirilen 
en kapsamlı eğitimlerden olan İSG-
YS eğitimleri ile İSG profesyonel-
lerine ulaşacak. İşletme düzeyinde 
bir İSG-YS oluşturulması üzerine 
yoğunlaşılan proje kapsamında, ay-
rıntılı ve uygulamaya yönelik olarak 
sektöre özel iş sağlığı ve güvenliği 
alanlarında kapsamlı rehberler de 
hazırlanıyor. 

Tüm sektörler için ücretsiz 
katılım

 Yalnızca KOBİ’ler için değil, 
ilgili bölgelerde bulunan bütün 
sektörlerden firmalar için ücretsiz 
olarak gerçekleştirilecek olan eği-
timler; işçiler, birim amirleri, da-
nışmanlar, nezaretçiler, iş güvenliği 
uzmanları, orta ve üst düzey yöne-
ticiler de dâhil olmak üzere atölye 
seviyesinden yönetim kadrosuna 
kadar herkesin katılımına açık ola-
cak. Kontenjanın sınırlı olması ne-
deniyle yalnızca ilk 200 başvuru 
sahibinin kabul edileceği eğitimlere 
bireysel olarak veya işletme adına 
yapılabilen başvuruların alınmasına 
www.isgip.org internet adresinden 
başlandı. 

İSGİP ile işyerlerindeki 
güvenlik kültürünün 

oluşturulması amaçlanıyor
 T.C. Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güven-
liği Genel Müdürlüğü’nün yarar-
lanıcısı olduğu İSGİP, AB Katılım 
Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 
desteğinde yürütülüyor. İş sağlığı 

ve güvenliği alanında Türkiye’nin 
en büyük ölçekli projelerinden olan 
ve KOBİ’lerde sağlık ve güvenlik 
şartlarının iyileştirilmesinin plan-
landığı İSGİP’in çalışmalarına, 
Ankara, Denizli, Kocaeli, Kütahya 
ve Zonguldak’ta bulunan 16 metal, 
maden ve inşaat firmasıyla başlandı 
ve sonrasında çevre illerde belirle-
nen 112 işyerinin dâhil edilmesiyle 
faaliyet alanı genişletildi. Proje ile 
işletmelere ve iş sağlığı ve güven-
liği profesyonellerine, yaklaşım ve 
anlayışlarını iyileştirme konusunda 
yardımcı olunmasının yanı sıra, iş-
yerlerindeki güvenlik kültürünün de 
oluşturulması amaçlanıyor. Projey-
le ayrıca iş kazası ve meslek has-
talıkların, iş hayatının bir parçası 
olmadığının ve çoğu zaman basit 
tedbirlerle önlenebilir olduklarının 
herkes tarafından fark edilmesine 
yardımcı olmak hedefleniyor. Pro-
je kapsamında 2011 Mayıs ayında 
başlatılan İşyerlerinde Sağlık Göze-
timi Eğitimleri de geniş katılım ve 
yoğun ilgiyle devam ediyor. 

İSGİP, 8 ilde ücretsiz eğitimlere başlıyor 
  Türkiye’de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (İSGİP) 
kapsamında, 8 ilde toplam 9 ayrı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSG-YS) eğitimi 
düzenlenecek. Atölye seviyesinden yönetim kadrosuna kadar herkese açık olan ücretsiz 

eğitimlere katılımcı sayısı, her çalıştay için azami 200 kişi olarak belirlendi.
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Genç Sanayici İşadamları ve 
Yöneticileri Derneğinin (GE-
SİAD) eylül ayı sinerji toplan-

tısında, herkesi yakından ilgilendiren 
enerji meselesi masaya yatırıldı. İs-
tanbul ve Bursa’daki pek çok organize 
sanayi bölgesinin enerji danışmanlığını 
yapan Elektrik Yüksek Mühendisi Tah-
sin Yüksel Armağan, GESİAD üyeleri-
ne, “Yeni Yüzyılda Elektrik” konusunu 
anlattı. 
 1965 yılına kadar Bursa’nın bütün 
ilçelerinde dizel jeneratörlerle elektrik 
üretildiğini anlatan Armağan, “Kişi başı 
elektrik enerjisi tüketiminde dünyada 
69. sıradayız. Bizim bu konuda en az 
20. sıralara çıkmamız lazım. Bu yüzden 
Türkiye’deki enerji yatırımları devamlı 
olmak zorunda. Elektrik enerjisinin yüz-
de 46’sı sanayi tarafından tüketilmekte. 
Ülkemizdeki enerji tüketimi GSMH ile 
doğru orantılı olarak büyümekte. Li-
sans almış ve lisans için başvurmuş tüm 
projeler tamamlandığında, şayet ilave 
santraller tesis edilmezse 2016 yılından 
itibaren üretim enerji talebini karşılaya-
mayacaktır” dedi. 

Doğalgaz ithalinde 7’nci 
sıradayız

 Türkiye’deki elektrik enerjisi tüketi-
minde, yüzde 46 ile sanayinin ilk sırada 
yer aldığını, bunu yüzde 15 ile ticari, 
yüzde 24’le mesken, yüzde 8’le diğer, 
yüzde 4’le kamu, yüzde 3 ile de aydın-
latmanın takip ettiğini anlatan Armağan, 

“Türkiye, enerjide dış kaynaklara bağım-
lı bir ülke. Türkiye bu yüzden dünyada 
en çok doğalgaz ithal eden 7’nci, kö-
mür ithal eden ülkeler sıralamasında ise 
8’incidir. Türkiye’deki elektrik enerjisi 
üretiminin yüzde 49’u doğalgaz, yüzde 
20’si linyit, yüzde 19’u hidrolik, yüzde 
8’i kömür, yüzde 3’ü sıvı yakıt ve yüzde 
birlik bir kısmı da rüzgâr ve jeotermal-
den karşılanmaktadır” diye konuştu. 

Enerji fi yatları artacak 
 Devletin enerji üretiminde halen ku-
rulu gücün yüzde 57’sine sahip olduğu-
nu kaydeden Armağan, özelleştirmele-
rin devam ettiğini hatırlatarak sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki yıllarda 
enerji fi yatları artacaktır. Çünkü şu an 
elektrik üretiminin yüzde 57’si devlet 
tarafından karşılanmaktadır. Mesela 
yüksek maliyetli, onarılması gereken 
santraller devlet gücüyle onarılmak-
ta. Fakat özel fi rmalar arttıkça bu oran 
enerji fi yatlarına yansıyacaktır. Bu alan-
da en önemli unsurlardan biri olan ve 
kendi alanındaki elektriği karşılama an-
lamına gelen otoprodüktörlerin artması 
gerekir. Şu anda ülkemizde otoprodük-
tör oranı yüzde 8’dir. Enerji tüketimin-
de yıllık yüzde 8’lik bir talep artışı da 
mutlaka göz önüne alınmalıdır. Elektrik 
elde etmek için yüzde 70lik kısmı hava-
ya atıyoruz. Sadece yüzde 30luk kısmı 
kullanıyoruz, önemli olan bu boşa giden 
yüzde 70lik kısmı kullanmaktır.” 

Türkiye’nin 5 yıllık 
elektriği kaldı! 

21 Eylül 2011 tarihinde gerçekleşti-
rilen ve KOBİ’lerin eğitim ve ge-
lişim faaliyetlerini teşvik etmeyi 

amaçlayan “1. Eğitim ve Gelişim Zirve-
si” Türk Telekom Akademi tarafından 
düzenlendi. 

 “1. Eğitim ve Gelişim Zirvesi” kap-
samında Türkiye’nin her bölgesinden 
283 KOBİ’nin katıldığı “Gelişen KOBİ, 
Geliştiren KOBİ” Yarışması düzen-
lendi. Eğitime Stratejik Bakış, Eğitim 
Uygulamaları ve Eğitimde Süreklilik 
kategorilerinde yapılan değerlendirme-
de her kategoride ilk üç sırada yer alan 
KOBİ’lere ödülleri verildi.

 Yarışmada OSTİM Danışmanlık ve 
Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştiri-
len eğitim programlarına en çok katılım-
da bulunan OSTİM’den 10 fi rma aday 
gösterildi. ODEM tarafından aday gös-
terilen bu fi rmalar arasında olan Alkan 
Makina Eğitim Uygulamaları kategori-
sinde üçüncü olarak İş İngilizcesi’nde 
küresel ölçekte tanınmış bir dil oku-
lundan iş yönelimli grup İngilizce eği-
timi ve Lider Geliştirme Sertifi kasyon 
Programı’nın tüm modüllerine katılım 
ödüllerini almaya hak kazandı. Firma-
mızı yarışmada Alkan Makine’nın 2. 
kuşak yöneticisi Filiz Akcan temsil etti.

ALKAN MAKİNA’nın eğitim başarısı

OSTİM Danışmanlık ve Eğitim 
Merkezi ve Türkiye Bilimsel 
Kültürel ve Stratejik Araştır-

malar Merkezi işbirliği ile OSTİM’de 
lisans üstü eğitim düzeyinde Türkiye’de 
başka bir yerde uygulanmayan yeni bir 
çalışmanın startı verildi. “Kişisel Geli-
şim ve Liderlik Okulu” olarak başlatılan 
eğitim programında tüm yöneticiler ve 
yönetici adayları iş yaşamında sahip ol-
maları gereken yetkinlikleri kazanmak 
doğrultusunda son derece verimli bir 
eğitim programına katılma imkânı bula-
bilecekler. 
 Lisans düzeyinde alınan eğitimlerin 
hiçbirinde bulunmayan fakat kurum / 
kuruluşlarda ve işletmelerimizde büyük 
ihtiyaç duydukları alanlarda paket bir 
eğitimin verilmesinin yararlı olacağı 
düşüncesi ile hazırlanan söz konusu eği-
tim programı ile iş akışı ve verimliliği 
etkileyen; zaman, emek ve ekonomik 
kayıplara sebep olan unsurların önüne 
geçmek amaçlanıyor. Bunun yanı sıra 
“kişisel gelişim ve liderlik okulu” ka-
tılımcılarının; risk alabilen, girişimci, 
kendisini yeni bilgilerle donatabilen, iş 
ilişkilerinde yabancı dil eksiğini pratik 
ve yeni yöntemlerle çözebilmiş, daha 
az hata ile daha çok verimlilik elde ede-
bilen, ast ve üstlerine isteklerini, amaç 
ve hedefl erini etkili bir biçimde aktara-
bilen, bilgi kaynaklarına hızla ulaşarak 

bunlardan yararlanmayı bilen, kişiler 
olmaları hedefl eniyor.
 Eğitim uygulamaları alanlarında uz-
man eğitmenler tarafından lisansüstü 
eğitim düzeyinde, son derece verimli 
uygulama, canlandırma ve outdoor eği-
timleri ile renklendirilerek sunuluyor.
Eğitim programı toplam 28 hafta (260 
saat) sürecek ve katılımcıların mesaile-
rini aksatmamak için, mesai sonrası ve 
hafta sonlarında gerçekleştirilecek. 

ODEM KOBİ’lere destek 
olmaya devam ediyor…

 Ostim Danışmanlık ve Eğitim Merke-
zi tarafından öncelikle KOBİ’lerimizin 
ihtiyaçlarına göre planlanan eğitimler 
2011 yılı 2. dönem kayıtlarıyla devam 
ediyor. 
 Aralık ayı sonuna kadar sürecek olan 
eğitim döneminde İngilizce, Teknik Re-
sim, Geometrik Boyutlandırma ve To-
leranslandırma, Mastercam, İç Tetkik 
eğitimleri verilecek. Sene içinde ‘%70 
Devlet Destekli Eğitimler’ başlığı altın-
da sunulan eğitimlerin son ayağı olan 
‘Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Odaklı 
Tasarım Eğitimi’ 17 Kasım’da 3 gün sü-
recek bir programla başlayacak. Ayrıca 
ilkyardım eğitimleri de önümüzdeki 3 
ay boyunca devam edecek. 

ODEM ve TUBİKAM işbirliği ile

Kişisel gelişim ve
liderlik okulu

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İh-
racatçıları Birliği Başkanı Sabri 
Ünlütürk yaptığı yazılı açıklama-

da, Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri 
ihracatı incelendiğinde, ihracatın 2010 
yılında yüzde 18’lik artışla 6.5 milyar 
dolar seviyesine ulaştığını, Birlikleri-
nin ihracatının da bir önceki yıla göre 
yüzde 23’lük artışla 250 milyon dolar 
seviyesine ulaştığını söyledi. Tekstil 
sektörünün, gerek Türkiye’de gerekse 
bölgemizde toplam üretim ve ihracatın-
daki payı, katma değeri ve bu doğrul-
tuda istihdama sağladığı katkı ile lider 
sektör olarak ekonominin küresel pazar-

lardaki lokomotifi  konumunda yer aldı-
ğını ifade eden Ünlütürk, “Ege Tekstil 
ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 
olarak üyelerimizin sürdürülebilir ihra-
cat artışı ve 2023 vizyonumuz doğrul-
tusunda 600’den fazla üyemize yönelik 
olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalara 
bir yenisini daha eklemek ve ihracatçıla-
rımızı küresel pazarlardaki rakiplerden 
bir adım daha ileriye taşımak istiyoruz. 
Bu amacımız doğrultusunda Ekonomi 
Bakanlığımız tarafından desteklenen 
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştiril-
mesi Programı’ndan faydalanmak pro-
je hazırlık çalışmalarına başladık” diye 
konuştu.

Ege’de tekstil kümelenmesi
 Ege İhracatçı Birlikleri, 

organik ve mobilya 
sektöründen sonra 
uluslararası rekabetin 
geliştirilmesi programı 
kapsamında bir 
kümelenme çalışmasını 
da tekstil sektörüne 
yönelik olarak Ekonomi 
Bakanlığı’na sunmak için 
çalışmalara başladı.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri Ege Tekstil ve Hammaddeleri 
Birliği BaşkanıBirliği Başkanı
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