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Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
li�i (TOBB) Hizmet Belgesi ve 
Ödül Töreni TOBB Binas�nda 

yap�ld�. Ödül töreninde Sanayi ve Ti-
caret Bakan� Nihat Ergün bir konu�ma 
yapt�. Bakan Ergün konu�mas�nda Tür-
kiye ekonomisindeki geli�melere yer 
verdi. “Biz sanal zenginlikler pe�inde 
ko�muyor, Türkiye’de yat�r�m, üretim, 
ihracat ve istihdam sa�layacak reel 
ekonomi ile yak�ndan ilgileniyoruz” 
diyen Ergün, reel sektörün önündeki 
engelleri kald�rmak, yollar� açmak ve 
küresel rekabet gücü kazanmak için, 
önemli projeler yürüttüklerini söyledi. 
Ergün, “Öncelikle nerede durdu�umu-
zu bilecek, nereye gitmek istedi�imizi 
tespit edecek, daha sonra bizi buradan 
oraya götürecek yollardan en uygun 
olanlar�n� seçece�iz” dedi. En büyük 
i�letmelerden en küçük esnaf ve sa-
natkara kadar, üreten herkesin do�ru 
alanlara yönelmesi, do�ru desteklerle 
bulu�mas� gerekti�inin alt�n� çizen Er-
gün, “Bu nedenle esnaf ve sanatkarlar 
strateji belgesini haz�rlayarak, esnaf ve 

sanatkarlar�m�z�n ça�a uygun dönü-
�ümlerini sa�layacak bir yol haritas� 
olu�turduk” dedi.

 
10, 20 ve 51 y�ll�k hizmetleri 

nedeniyle plaket verildi

 10 y�ll�k hizmetleri nedeniyle plaket  
alanlar�n isimleri �öyle: 
“Erdemli Ticaret ve Sanayi Odas� 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan Sar�, 
Ere�li Karadeniz Ticaret ve Sanayi 
Odas� Ba�kan� Mehmet Genç, Diyar-
bak�r Ticaret ve  Sanayi Odas� Meclis 
Üyesi Mehmet Evinç, Mersin Ticaret 
ve Sanayi Odas� Meclis  Üyesi Yakup 
Gitmi�, Trabzon Ticaret ve Sanayi 
Odas� Eski Yönetim Kurulu ve  Eski 
Meclis Ba�kan�, TOBB Eski Yönetim 
Kurulu Üyesi �adan Eren, Bodrum 
Ticaret  Odas� Yönetim Kurulu Üyesi 
Zafer Taylan, Band�rma Ticaret Odas� 
Meclis Üyesi  Ayhan Ayd�n, �stanbul 
Ticaret Odas� Meclis Üyesi Hüseyin 
Yüksel Toksoy, Kocaeli Ticaret Oda-
s� Meclis Üyesi Hüseyin Balc�, Konya 

Sanayi Odas� Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Ali Çiftçi, �stanbul Sanayi 
Odas� Meclis Üyesi, �stanbul Sanayi 
Odas� Eski Yönetim Kurulu ve Eski 
Meclis Ba�kan� Hüsamettin Kavi, Çar-
�amba Ticaret Borsas� Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Kaz�m Gürol Y�lmaz, K�r�k-
kale Ticaret Borsas� Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Harun Sümer, Mu�la Tica-
ret Borsas� Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Hayati Nizamo�lu, Çar�amba Ticaret 
Borsas� Yönetim Kurulu Ba�kan Veki-
li Muharrem Yaral�, Konya Karap�nar 
Ticaret Borsas� Meclis Üyesi Ahmet 
Dikici, Mersin Ticaret Borsas� Meclis 
Üyesi Yusuf Asfuro�lu” 20 y�ll�k hiz-
metlerinden dolay� plaket alanlar:
“Hayrabolu Ticaret Borsas� Yönetim 
Kurulu Ba�kan� Süreyya Çiftçio�lu, 
Ankara Ticaret Borsas� Meclis Üyesi 
Celal Demirer” 51 y�ll�k hizmeti için 
plaketi ise “�stanbul Ticaret Borsas� 
Onursal Ba�kan� Nejat Ekrem Basma-
c�” ald�.

Türkiye’nin, 2010 y�l�n�n ilk dört 
ay�nda verdi�i 17 milyar 599.9 
milyon dolarl�k d�� ticaret aç���-

n�n yüzde 69’u Rusya, Çin ve ABD’den 
kaynakland�. Y�l�n Ocak-Nisan döne-
minde Türkiye’nin üç ülkeye verdi�i 
d�� ticaret aç��� 12 milyar 104.8 milyon 
dolar oldu. Türkiye’nin en çok d�� tica-
ret aç��� verdi�i 10 ülkenin toplam d�� 
ticaret aç��� ise 18 milyar 650.6 milyon 
dolara ula�t�. 
 TÜ�K verilerinden yararlan�larak ya-
p�lan hesaplamaya göre, Türkiye y�l�n 
ilk dört ay�nda toplam 35 milyar 663 
milyon dolarl�k ihracata kar��l�k, 53 
milyar 263 milyon dolarl�k ithalat ger-
çekle�tirdi. An�lan dönemde 17 milyar 
599.9 milyon dolarl�k d�� ticaret aç��� 
verildi. Bu aç���n 12 milyar 104.8 mil-
yon dolarla yüzde 69’u Rusya, Çin ve 
ABD’den kaynakland�. Türkiye’nin y�-
l�n ilk dört ayl�k döneminde Rusya’ya 
verdi�i d�� ticaret aç��� geçen y�l�n ayn� 
dönemine göre yüzde 26.7 artarak 4 
milyar 642 milyon dolardan 5 milyar 
879 milyon dolara yükseldi. Böylece 
Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin en 
fazla d�� ticaret aç��� verdi�i ülke Rus-
ya oldu. Çin’e verilen d�� ticaret aç��� 
geçen y�l�n ayn� dönemine göre yüzde 
33.3 artarak 3 milyar 149 milyon dolar-
dan, 4 milyar 198 milyon dolara yük-
seldi. ABD’ye verilen d�� ticaret aç��� 
ise an�lan dönemde yüzde 25.7 artarak 
1 milyar 613 milyon dolardan 2 milyar 
28 milyon dolara ula�t�. 

En fazla aç�k verilen 10 ülke

 2010 y�l�n�n ilk dört ay�nda Rusya, 
Çin ve ABD’nin ard�ndan en fazla aç�k 

verilen 10 ülke aras�nda Almanya 1 milyar 
288 milyon dolarla dördüncü s�rada yer 
ald�. Onu, Güney Kore 1 milyar 65 milyon 
dolarla, �ran 1 milyar 64 milyon dolar-
la, Ukrayna 860 milyon dolarla, Japonya 

820 milyon dolarla, Hindistan 769 milyon 
dolarla, �talya 681 milyon dolarla izledi. 
Türkiye’nin en çok d�� ticaret aç��� verdi�i 
10 ülkenin d�� ticaret aç���n�n toplam� ise 
18 milyar 650.6 milyon dolara ula�t�. 

Kamula�t�rma m�? 
Özelle�tirme mi?

��çi külfet de�il, 
nimettir 

Ehil insanlar ve 
kurumsalla�ma

Ergün: Sanal zenginliklerin pe�inde de�iliz

D�� ticaret aç���n�n yüzde 69’u üç ülkeden

�leti�im sektörünün 
sahipsizli�i üzerine

�nsan� Ta��mak m� 
Önemli, Malzemeyi 
Ta��mak m�?

Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat Ergün, “Biz sanal zenginlikler pe�inde ko�muyor, Türkiye’de 
yat�r�m, üretim, ihracat ve istihdam sa�layacak reel ekonomi ile yak�ndan ilgileniyoruz” dedi. 
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Desteklerde, Kalk�nma Ajanslar� da devrede

Küme firmalar�na kolay tezgah yat�r�m�

Kalk�nma Ajanslar�, Küçük ve Orta Ölçekli ��letmeleri Geli�tirme ve Destekleme �daresi Ba�kanl��� (KOSGEB) ve Devlet 
Planlama Te�kilat� Müste�arl��� (DPT) aras�ndaki i�birli�inin çerçevesini belirlemek için protokol imzaland�. 

Devlet Bakan� Cevdet Y�lmaz ve 

Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat 

Ergün’ün kat�l�m�yla Ba�ba-

kanl���n yeni binas�nda gerçekle�tirilen 

törende, i�birli�i protokolüne KOSGEB 

Ba�kan� Mustafa Kaplan ve DPT Müs-

te�ar� Kemal Madeno�lu imza att�. 

 ��birli�i ne getirecek

 KOSGEB, DPT ve Kalk�nma Ajans-
lar� ��birli�i Protokolü, söz konusu 
kurumlar aras�nda yürüyen ortak ça-

l��malar� kurall� ve sistematik bir te-
mele oturtmak, daha verimli k�lmak 
ve yeni i�birli�i alanlar� geli�tirmek 
amac�yla imzalanan i�birli�i protokolü, 
KOB�’lere yönelik desteklerin hem ulu-
sal hem yerel dinamikler do�rultusunda 
tasarlanmas� ve hayata geçirilmesinin 
yolunu açacak.
 Ayr�ca KOB�’lere sa�lanacak des-
teklerde mükerrerlikler etkili biçimde 
kontrol edilecek ve tamamlay�c�l�k gö-
zetilecek. Sonuç olarak her iki kurum 
taraf�ndan i�letmelerin ve giri�imcilerin 
rekabet gücünün art�r�lmas�, di�er ta-
raftan da bölgesel ve yerel kalk�nmayla 
rekabet edebilirli�e katk� vermesi sa�-
lanm�� olacak. Protokol ile ayn� zaman-
da i�letmelerin ve giri�imcilerin KOB� 
desteklerine eri�imlerinin kolayla�t�r�l-

mas� ve destek faaliyetlerinin yerel i�let-

melerin özel ko�ullar�na uygun �ekilde 

tasarlan�p uygulanmas� da hede� eniyor. 

��birli�i Protokolünün Hede� eri

 DPT, KOSGEB ve Kalk�nma 

Ajanslar�’n�n ortak çal��mas�yla nihai 

hale getirilen  bu protokol çerçevesinde 

gerçekle�tirilecek hede� er �öyle: KOB� 

destek faaliyetlerinin geli�tirilmesi ve 

uygulanmas�nda i�birli�i sa�lanmas�, 

veri tabanlar�n�n payla��lmas�, ortak 

tan�t�m, bilgilendirme ve görünürlü-

�ü art�rma faaliyetlerinin yürütülmesi, 

yeni KOB� � nansman modellerinin ve 

araçlar�n�n geli�tirilmesine yönelik or-

tak faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi.

Uluslar, yeryüzünde ya�an-
makta olan medeniyet 
sürecini herhangi bir yerin-

den yakalayabildikleri ölçüde büyük 
yar��tan kopmamay� ba�ar�yorlar.
�nsanl���n tarihi boyunca ya�anan 
medeniyet sürecinin yaln�zca son iki 
yüzy�l�nda bile oldukça önemli, kilo-
metre ta�� niteli�inde, dönemler var: 
- 1830’lar buhar ve demiryollar�, 
- 1875’ler çelik, elektrik ve a��r 
sanayi, 
- 1900’lerin ba�� petrol, otomobil 
ve kitlesel üretim, 
- 1900’lerin sonu enformasyon ve 
telekomünikasyon, 
- 2000’ler biyoteknoloji, nanotek-
noloji ve biyoelektronik dönemlerini 
ça�r��t�r�yor.
Ku�kusuz bu yar�� bitmeyecek ve 
akl�m�za bile gelmeyen, ad� henüz 
konmam�� yeni dönemlerle kar��la-
�aca��z. Ülkelerin varl�klar�n� sürdü-
rebilmeleri, vatanda�lar� için belirli 
refah düzeyini sa�layabilmeleri için 
hem içinde bulunulan dönemleri 
iyi kavramalar�, hem de gelece�in 
ne getirece�inin fark�nda olmalar� 
gerekiyor. 
Kimi ülkeler bu yar��ta zaman 
zaman geride kalsalar da, do�ru ön-
görülerde bulunup, s�çrama anlar�n� 
yakalayarak yeniden süreçlere dahil 
olabiliyorlar. Bunun içindir ki belirli 
dönemlerde, baz� ülkeler kendilerin-
den hiç beklenmeyen at�l�mlar� ger-

çekle�tirebiliyorlar. H�zla geçip giden 
treni seyretmek, onunla ilgili öyküleri 
dinleyip anlatmakla yetinmek yerine, 
karar verip, güç toplay�p o trene 
binmek gibi… 
Son iki yüzy�l�n önemli dönem-
lerine yak�ndan bak�ld���nda, her 
dönemin en stratejik kaynaklar�n� 
h�zl�, ekonomik ve güvenilir �ekilde 
ta��man�n önemli oldu�unu görmek-
teyiz. T�pk� günümüzün en de�erli 
varl��� olan bilginin h�zl�, güvenilir ve 
ucuz ula�t�r�lmas�n�n önemi gibi.
Cumhuriyetimizin ilk y�llar�na ili�kin 
anlat�lan bir öykü bu ba�lamda 
önemlidir:
Çelik, elektrik ve a��r sana-
yi dönemlerini çe�itli nedenlerle 
tam yakalayamam�� olan Osmanl� 
�mparatorlu�u’nun yerine kurulan 
Cumhuriyet’in ayd�nlar�, gitmekte 
olan medeniyet trenini yakalaman�n 
yollar�n� arad�lar. Çünkü yar��tan 
kopmaman�n yolu içinde bulunu-

lan çelik ça��n�n yakalanmas�ndan 
geçiyordu. 
Anadolu’da çeli�in ba� maddesi 
olan demir cevheri vard�. Ancak 
demirin çeli�e dönü�ebilmesi için 
kömürle bulu�mas� �artt�. Yani, 
1930’lar�n ustaba�� Hasan Usta’n�n 
deyi�iyle, “Divri�i’nin madeniyle, 
Zonguldak’�n kömürü bulu�mal�, dü-
�ün dernek kurulmal�” idi. 
Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk 1 Mart 1922 tarihli 
Millet Meclisi aç�l�� konu�mas�nda 
durumu �öyle dile getiriyordu:
“…Ekonomik hayat�n i�lemesinde-
ki canl�l�k; ancak ta��t araçlar�n�n, 
karayollar�n�n, demiryollar�n�n ve 
limanlar�n içinde bulunduklar� duruma 
ba�l�d�r” 
Atatürk, ayn� tarihlerde gazetelere 
verdi�i demeçte: “Memleketin bütün 
merkezleri yekdi�erine az zamanla 
�imendiferle (demiryoluyla) ba�la-
nacakt�r. Mühim maden hazineleri 

aç�lacakt�r.”
Çelik ça��n� ba�ka türlü yakalama-
n�n mümkün olmad���n� görenler, 
onca yokluk ve yoksullu�a kar��n 
gerekeni yapma kararl�l���n� gös-
terdiler. Kömür ile demir cevheri 
bulu�up çelik olmal� ve bu çelik 
1900’lerle ba�layan yeni hamlenin 
(petrol, otomobil ve kitlesel üretim) 
yakalanmas�n� sa�lamal�yd�. Demiri 
ve kömürü, bunlar�n bir araya gel-
mesiyle do�an çeli�i h�zl�, ucuz ve 
emniyetli ta��man�n biricik yolu ise 
demiryoluydu. O halde bir yandan 
da demiryollar� yap�lmal�yd�. Cum-
huriyeti kuran kadrolar bu do�ru 
karar� verdiler. Onlar sanayile�menin 
her �eyden önce malzeme hareketi 
oldu�unun fark�ndayd�lar. 
Kendi çok yak�n tarihimizden 
ç�kar�lacak ders herhalde �u olma-
l�: Ça�� yakalamak için, ça��n en 
önemli ve stratejik malzemesini 
ta��yabilecek altyap�ya sahip olun-
mal�d�r. Sa�l�kl� bir üst yap�, an-
cak sa�lam ve güçlü bir altyap�n�n 
üzerine kurulabilir. Kimi dönemlerde 
kömür ve demir, kimi dönemlerde 
petrol, kimi dönemlerde kimyasallar, 
kimi dönemlerde de bilgi olan ba�at 
kaynaklar� h�zl� ve güvenilir �ekilde 
iletme kabiliyeti olmayan ülkelerin 
medeniyet trenini kaç�rmalar� kaç�n�l-
maz oluyor. Böyle ülkelerin zaman� 
hep bir dahaki treni beklemekle 
geçiyor ne yaz�k ki.

�nsan� ta��mak m� önemli, 
malzemeyi ta��mak m�?

acinar@
etik.com

.tr

Atilla ÇINAR
Makine Mühendisi

Ostim Savunma ve Havac�l�k 
Kümelenmesi, Form Maki-
ne CNC Tak�m Tezgahlar� ve 

Yap� Kredi Leasing aras�nda bir i�bir-
li�i protokolü imzaland�. Bu protokol 
kapsam�nda Ostim Savunma ve Hava-
c�l�k kümelenmesi üyesi � rmalar için 
tezgah yat�r�mlar�n� kolayla�t�rmak 

üzere özel ko�ullarla bir kampanya ha-
z�rland�.
 Ostim Savunma ve Havac�l�k küme-
lenmesi üyesi � rmalar için düzenlenen 
bu kampanyadan Ostim Medikal Sana-
yi kümelenmesi üyesi � rmalar da ayn� 
�artlarla faydalanabilecekler.
 Konuya ili�kin bilgi veren Savun-

ma ve Havac�l�k Kümelenmesi koor-
dinatörlü�ü, savunma sanayi � rmas� 
KOB�’lerin,  üretim, yeni pazarlar, va-
s�� � eleman, kalite güvence sistemleri 
gibi ana sanayinin taleplerini yerine 
getirdi�ini, bu arada yeni teknoloji ih-
tiyaçlar�n�n da kar��lanmas� gerekti�ini 
belirttiler. 
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Bas�n�m�z, KOB�’lere, üniversite-sanayi 
i�birli�i olu�umlar�na, onlar�n etkinliklerine, 
projelerine; yani Anadolu üretimi ve üreti-

cisi ile onlar�n bölgesel, yerel çabalar�na yeterince 
ilgi gösteriyor mu? 
Sanayici ve i�adam� örgütleri, meslek kurulu�u 
yöneticileri; bu kurulu�lar�n bas�n ve halkla ili�kiler 
sorumlular�, bas�n mü�avirleri tan�kt�r:
Medya mensuplar�m�z bir bakan ya da üst dü-
zey bir devlet adam� kat�lm�yorsa giri�te belirtti�i-
miz alanlardaki toplant�lara fazla ra�bet etmiyor. 
(istisnalar zaten konumuz de�il.) Ya da onunla 
gelip, ba�ka bir konuda demeç al�p gidiyorlar. 
Ertesi gün ilgili gazetelerde ç�kan haberlere bak�l-
d���nda bin bir emekle haz�rlad���n�z o etkinli�in 
hak etti�i izleri göremiyorsunuz. “Falanca bakan 
dedi ki...” Ne demi�se; o etkinlikle uzaktan yak�n-
dan ilgisi yok. 
Esas etkinli�in konusu nedir, organizasyonun 
amac� nedir, o kitlenin dertleri neler, topluma 
hangi mesajlar� vermek istemi�ler? Onlar yok. 
Allah için 5N1K’dan “nerede” sorusuna yan�t 
veriliyor bazen: “Ostim’de kat�ld��� bir toplant�da..”“Ostim’de kat�ld��� bir toplant�da..”
Gazeteci dostlar�m�zdan, “�çeride d��ar�da çok 
önemli güncel geli�meler var. Kadromuz yeterli 
de�il. Makro ekonomiyi ve olaylar� takip ediyoruz. 
Yaz�i�leri böyle istiyor,” gibi yan�tlar al�nca, ‘siz de 
hakl�s�n�z’ diyoruz. 
Piyasa; borsa, faiz, döviz…  Siyasi çeki�meler, 
polemikler… Tamam, belki okuyucular bunla-
r� tüketiyordur. Ama ülkenin gelece�i, i�i, a��, 
ba��ms�zl���, özgürlü�ü demek olan üretim ve 
üretimin yap�ld��� yerler; onlar� yapanlar önemli 
de�il midir? 
Uluslararas� bir sorunla kar��la�t���m�zda 
mesele,“kendi ihtiyaçlar�m�z� kendimiz ne kadar “kendi ihtiyaçlar�m�z� kendimiz ne kadar 
üretebiliyoruz, ne kadar d��a ba��ml�y�z” üretebiliyoruz, ne kadar d��a ba��ml�y�z” sorusunda 
dü�ümlenmiyor mu? E�er bu sorular�n yan�tla-
r� olumlu de�ilse kö�elerimizde sadece ba��r�p 
ça��r�yoruz. 
Ankara Sanayi Odas� Ba�kan� Nurettin Özdebir, 
Ostim’in evsahipli�ini yapt��� üniversite sanayi i�-
birli�i ulusal kongresinde diyordu ki, “En a��r re-“En a��r re-
kabet �artlar�nda varl���m�z� sürdürebilmemiz laz�m; kabet �artlar�nda varl���m�z� sürdürebilmemiz laz�m; 
önce i�letmeler olarak varl���m�z� sürdürebilmemiz önce i�letmeler olarak varl���m�z� sürdürebilmemiz 
laz�m. ��letmeler varl���n� sürdürebilirse ülkeler laz�m. ��letmeler varl���n� sürdürebilirse ülkeler 
de varl���n� sürdürebilir; ba��ms�zl���n� koruyabilir, de varl���n� sürdürebilir; ba��ms�zl���n� koruyabilir, 
onurlu bir devlet olarak ba�� dik ya�ayabilir.”onurlu bir devlet olarak ba�� dik ya�ayabilir.”
Sadece medya olarak, gazeteci olarak de�il; 
toplumun tüm kesimleri; bürokrat�, bilim adam�, 
siyasetçisi ve kamuoyu yerli üretim ve üretici kav-
ram�n� görmezden gelirsek en büyük savunma ve 
sald�r� silah�m�z ba��r�p ça��rmaktan ibaret kal�r. 
Bir Profesörümüzün dedi�i gibi, “E�er bu gün “E�er bu gün 
yola ç�kmazsak,  kalk�nmam�z bunlar� ba�arm�� yola ç�kmazsak,  kalk�nmam�z bunlar� ba�arm�� 
ülkelerin insaf� kadar olacakt�r.” ülkelerin insaf� kadar olacakt�r.” 

Editörden

Gücünüz 
üretti�iniz 
kadard�r…

Kemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com

.tr

HEZARFEN projesi Gaziantep’te
KOB�’lere inovasyonu ta��yan ve ilk kez Ostim’de uygulanan “Hezarfen” 
Teknoloji ve Tasar�m Geli�tirme Projesi, Gaziantep Sanayi Odas�’nda aç�l�yor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar� 
Konfederasyonu (TESK) 
Genel Ba�kan� Bendevi 

Palandöken, 632’ye ula�t���n� ve 
her geçen gün kredi kart� ma�dur-
lar�n�n ç�� gibi art���n� belirterek, 
kredi kart� ma�duru her 3 ki�iden 
birinin borcunu ödeyemez durum-
da oldu�unu vurgulad�.
 TESK Genel Ba�kan� Bendevi 
Palandöken yapt��� aç�klamada, 
i�sizli�in yüzde 14’lerin üzerin-
de seyretti�ini, asgari ücretin ise 
insanlar�n giderlerini kar��lamas�-
na yetmedi�i için hemen herkesin 
kredi kart� kullanmaya yöneldi�ini 
kaydederek, bunun sonucunda da 
kredi kart� ma�duru her üç ki�iden 
birisinin borcunu ödeyemedi�inin 
alt�n� çizdi. 
“Bankalar gecikme faiz oranlar�n� 
a�a�� çekmeliler”
 Türkiye’de en karl� kurum ve 
kurulu�lar�m�z�n ba��nda bankala-
r�n geldi�ine i�aret eden Palandö-
ken, �öyle devam etti:
 “Bu i�sizlik ve kriz ortam�nda 
bankalar da art�k ellerini ta��n alt�-
na koymal� ve uygulanan gecikme 
faiz oranlar�n� a�a�� çekmelidirler. 
Bugün bankalar�m�z gecikme faiz 
oran�n� ortalama ayl�k yüzde 3.55 
olarak uygulamaktad�rlar. Zaten 

zor durumda bulunan kredi kar-
t� borçlular�n�n, borçlar�n� bu faiz 
oranlar�ndan ödemesi mümkün gö-
zükmemektedir.” 
 Bankac�l�k Denetleme ve Düzen-
leme Kurulu’nun internet sitesinin 
“Kredi Kart� Ödeme Hesaplama” 
ekran�n�n bir y�l içinde 901 bin ki�i 
taraf�ndan t�kland���n� hat�rlatan 

Palandöken, “Görüyorsunuz insan-

lar borçlar�n� ‘nas�l ödeyebiliriz’ 

diye ç�rp�n�yorlar. Ama bu yüksek 

gecikme faiz oran� ile borçlar kar-

topu gibi yükselirken geri öden-

mesi de imkâns�zla��yor. Acilen 

faiz oranlar�n�n en� asyon oran�na 

çekilmesi kaç�n�lmaz oldu” dedi.

“Her 3 ki�iden birisi kredi kart� ma�duru”

Türk Patent Enstitüsü’nden 
yap�lan aç�klamaya göre, 
Türk Patent Enstitüsü, 

KOB�’lerde yenilikçi kültürü ar-
t�rmak ve KOB�’ler taraf�ndan 
üretilen yeniliklerin korunmas�n� 
sa�lamak amac�yla, 2001 y�l�nda 
Ankara Ostim OSB’de, 2008 y�l�n-
da Ankara Sincan 1. OSB ve 2009 
y�l�nda Konya’da uygulad��� “He-
zarfen” Projesi’nin dördüncüsünü 
Gaziantep’te hayata geçiyor.

 Türk Patent Enstitüsü, KOS-
GEB, Gaziantep Sanayi Odas� ve 
Endüstriyel Tasar�mc�lar Meslek 
Kurulu�u(ETMK) i�birli�i ile ger-
çekle�tirilecek projenin aç�l��� yar�n 
Gaziantep Sanayi Odas�’nda yap�-
lacak. Aç�l��ta, Gaziantep Sanayi 

Odas� Ba�kan� Nejat Koçer, ETMK 
Ba�kan� Berna Dalaman, KOSGEB 
Ba�kan� Mustafa Kaplan, Türk Pa-
tent Enstitüsü Ba�kan Yard�mc�s� 
Doç. Dr. Yüksel Birinci, Gazian-
tep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Yavuz Co�kun, Gaziantep 
Valisi Süleyman Kamç�, Gaziantep 
Büyük�ehir Belediye Ba�kan� As�m 
Güzelbey, istekleri halinde de Sa-
nayi ve Ticaret Bakan� Nihat Ergün 
konu�ma yapacaklar.

Konu�malar�n ard�ndan, Türk Pa-
tent Enstitüsü, KOSGEB, Gazian-
tep Sanayi Odas� aras�nda i�birli�i 
protokolü imzalanacak. Protokolün 
imzalanmas�ndan sonra TPE uz-
manlar�nca s�naî mülkiyet haklar� 
konusunda bir seminer gerçekle�-

tirilecek.
Aç�klamada, “Hezarfen” Teknolo-

ji ve Tasar�m Geli�tirme Projesinin, 
Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB, 
Gaziantep Sanayi Odas� ve ETMK 
i�birli�i ile Gaziantep ilinde yer 
alan 20 � rmaya 2010 y�l� boyunca 
ücretsiz sa�lanacak dan��manl�k 
hizmetinden olu�tu�u belirtilerek 
�öyle devam edildi:

“Dan��manl�k hizmeti kapsam�n-
da � rmalara, ulusal ve uluslararas� 
pazarlarda hede� ere ula�mak için 
de�i�ik � kri mülkiyet araçlar�n�n 
kullan�lmas�, 

Patent dokümanlar�nda yer alan 
mevcut bilgiler kullan�larak tek-
nik problemlere çözüm bulunmas�, 
yeni ürün, teknoloji ve projelerin 
geli�tirilmesi (Ar-Ge ve Ür-Ge 
Mühendisli�i) Teknoloji trendleri-
nin ve rakiplerinin takip edilmesi, 
Firmalar�n Tasar�m ihtiyaçlar�n�n 
belirlenmesi ve tasar�mc�lar ile bu-
lu�malar�n�n sa�lanmas� konusunda 
bilgiler sunulacak.”

Aç�klamada ayr�ca, dan��man-
l�k hizmetinden yararlanmak iste-
yen � rmalar�n en geç 11 Haziran 
2010’a kadar Gaziantep Sanayi 
Odas�’na kay�t yapt�rmas� gerekti�i 
bildirildi.
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ASAD’�n Balgat’taki yeni bi-
nas�n� Ba�bakan Yard�mc�s� 
Bülent Ar�nç açt�. Aç�l�� dola-

y�s�yla yap�lan törende konu�an Ar�nç,  
son küresel ekonomik krizin Türkiye’yi 
te�et geçip geçmedi�ini görmek için 
�ngiltere, Yunanistan, Portekiz, ABD 
gibi ülkelere bak�lmas� gerekti�ini söy-
leyen Ba�bakan Yard�mc�s�, hüküme-
tin son 3 y�lda reel sektöre 40 milyar 
liral�k destek sa�lad���n� kaydetti. 
“Bu krizi en az zararla atlatmaya mu-
vaffak olmu� ba�ar�l� siyasi istikrar 
var.” diyen Bakan Ar�nç, Merkez Ban-
kas� Ba�kan� Durmu� Y�lmaz’�n Ba-
kanlar Kurulu’na yapt��� bilgilendirme 
bri� ngi hakk�nda bilgi verdi. Merkez 
Bankas� Ba�kan�n�n büyüme öngörü-
sünün yüzde 6’n�n üzerinde oldu�unu 
bildiren Ar�nç, “Merkez Bankas� ba�-
kan�n�n bu öngörüsü bizi mutlu etti. 

Umutland�rd�. Ürdün, Suriye, Lübnan 
ve Türkiye aras�nda s�n�rlar�n kotala-
r�n kald�r�ld���n� aktaran Ar�nç, bunun 
muhte�em bir ba�ar� oldu�unu belirte-
rek salondakilerden alk�� bekledi. Ko-
nuklar�n alk��lamas�n� isteyen Ar�nç, 
Ankara Ticaret Odas� Ba�kan� Sinan 
Aygün’e tak�larak, “O Özal’�n de�il 
Demirel’in rahle-i tedrisinden geçti. O 
bu konuda biraz hasistir.” dedi. 
 ASAD Ba�kan� �ahin Altunta� ise 
ya�an�lan ça�da dayan��ma ve pay-
la��m kültürünün zorunluluk haline 
geldi�ini belirterek, dernek olarak bu 
do�rultuda çal��t�klar�n�n alt�n� çizdi. 
Aç�l��a Ankara Ticaret Odas� Ba�kan� 
Sinan Aygün, Ankaral� sanayiciler ve 
çok say�da davetli kat�ld�. Konu�ma-
lar�n ard�ndan ASAD üyelerine plaket 
takdim edildi.

Makina sektörü kamu al�c�lar� ile bulu�tu
Sanayi ve Ticaret Bakanl��� Müste�ar� Ali Bo�a, “Türk beyin gücünü öne ç�kartmak, katma de�eri yüksek ürünleri üretmek zorunday�z” dedi.

Sanayi ve Ticaret Bakan� Ni-
hat Ergün’ün de kat�l�m� ile 
Gaziantep’te yap�lan, ‘Türk Makine 

Sanayi ve Kamu Al�mlar�’ konulu panelin 
aç�l���nda konu�an Sanayi ve Ticaret Ba-
kanl��� Müste�ar� Ali Bo�a, sanayi ve tek-
nolojide istenilen geli�menin sa�lanmas�n�n 
çok önemli oldu�unu belirterek, panelin ya-
p�ld��� tarih olan 29 May�s’�n Türk tarihinde 
çok önemli bir yere sahip oldu�una i�aret 
ederek,”�stanbul’un fethedildi�i bu önemli 
ve anlaml� günde, Fatih Sultan Mehmet, ba-
�ar�l� olmak için toplar döktürmü�, gemileri 
karadan yürüterek ba�ar�ya ula�m��t�r. Bu 
bize, teknolojik geli�menin, inovasyonun ne 
kadar önemli oldu�unu aç�k bir �ekilde gös-
teriyor” diye konu�tu.

 Kamu �hale Kurumu Ba�kan� Hasan Gül 
ise yapt��� konu�mada, kamu al�mlar�nda te-
mel ilkelerin saydaml�k, rekabet ve e�it mua-
melede bulunmak oldu�una i�aret etti.

Gül, kamu al�mlar�n�n hacmi ve önemi, 
Türkiye’de kamu al�m sistemleri, kamu 
alanlar�nda temel ilkeler, kamu al�mlar�nda 
yerli istekli lehine uygulamalar ve kamu 
al�nlar�nda rekabetin sa�lanmas� konular�n-
da detayl� bilgiler verdi.

Kamu al�m sürecinin, ihtiyaç tespiti ile ge-
rekli kayna��n sa�lanmas� dahil al�m�n plan-
lanmas� ile ba�lad���na vurgu yapan Gül, �u 
bilgileri verdi:

“Bunu ihtiyac�n tan�mlanmas� ve ihtiyac�n 
temininde uygulanacak usulün seçilmesi 
izler. Daha sonraki a�ama ise al�m�n ger-
çekle�tirilmesi sürecini içerir. Son a�ama 

ise sözle�me yönetimini kapsar. Günümüz-
de kamu al�mlar� ülkemiz Gayri Sa�  Milli 
Has�las�’n�n (GSMH) yüzde 10’undan fazla-
s�n� olu�turmaktad�r. Kamu al�mlar� ekono-
mik ve sosyal politikalar�n en önemli araç-
lar�ndan birisidir. Kamu al�mlar� alan�nda 
sa�lanacak etkinlik ve verimlilikle ülkenin 
geli�me h�z� aras�nda yak�n bir ili�ki vard�r. 
Etkin bir kamu al�m sistemi, kurumsal kapa-
site ve eyi bir mevzuata sahip olma yan�nda, 
piyasalar�n yap�s�na ve geli�mi�li�ine ba�l�-
d�r. Kamu al�mlar�nda belediyeler birinci s�-
rada yer al�yor. Belediyeleri s�ras�yla Kamu 
�ktisadi Te�ekkülleri (K�T), Sa�l�k Bakanl�-
�� ve Milli E�itim Bakanl��� takip ediyor.”

Kamu al�mlar�nda yerli istekliler lehine 
yüzde 15 � yat avantaj� sa�land���n� anlatan 
Dr. Gül, �unlar� kaydetti:

“Örnek bir uygulama olan ‘Buy American 
Act’ ile tüm yerli isteklilere yüzde 6 � yat 

avantaj�, küçük i�letmeler ile i�sizli�in yo-
�un oldu�u bölgelerdeki i�letmelere yüzde 
12 � yat avantaj�, askeri ekipman alanlar�nda 
yüzde 50 � yat avantaj� uygulanabilmekte-
dir. Hizmet al�mlar� ve yap�m i�lerinde bü-
tün yerli istekliler lehine, mal al�mlar�nda 
ise yerli mal� olarak belirlenen mallar� teklif 
eden yerli istekliler lehine, yüzde 15 oran�na 
kadar � yat avantaj� sa�lanmas� hükümleri 
konulabilir.”

Dr. Gül, kamu al�mlar�nda yerli istekli lehi-
ne yap�lacak uygulamalara ili�kin olarak da 
�u önerilerde bulundu: “Fiyat avantaj� uygu-
lamas� konusunda ülkenin makro ekonomik 
politikalar�yla ba�lant�l� oldu�undan, yüzde 
15’e kadar � yat avantaj�n�n idarelerce nas�l 
uygulanaca��na ili�kin düzenleme yap�la-
bilir. Fiyat avantaj� uygulamas�nda sektörel 

ayr�ma gidilebilir,oligopolist piyasa yap�s�na 
sahip endüstrilerin korunmas� kaynak da��-
l�m�n� daha da bozar. E�ik de�erin alt�nda, 
ihalenin yabanc� isteklilere kapat�lmas� yerine 
yerli mal�na yönelik � yat avantaj� uygulamas� 
yolu tercih edilebilir. Yüzde 15’e kadar � yat 
avantaj� uygulan�r demek yerine sabit oranlar 
tespit edilebilir. Yerli ürün kullan�m� konu-
sunda kamu yöneticileri ve vatanda�lar�m�z 
nezdinde, zihniyet ve alg�lamada olumlu bir 
de�i�im için etkin kampanyalar yürütülmeli.”

Devlet Malzeme O� si (DMO) Genel Mü-
dür Vekili Gazi Kapan, 1926 y�l�nda kurulan 
DMO’nun, günümüze kadar olan tarihsel sü-
reçte, faaliyetleri, te�kilat yap�s� ve görevleri 
hakk�nda bilgi verdi.

Kapan, �öyle konu�tu: “DMO olarak, stok 
amaçl� al�mlar yap�yoruz. Katalog sözle�mesi 
ile tedarik yap�yoruz. Protokol sözle�mesi ile 
tedarik yap�yoruz. Müteferrik al�mlar yap�-
yoruz. 2009 y�l�nda 719 milyon liral�k al�m 
yapt�k, sat���m�z�n tutar� ise 823 milyon lira. 
Kamu al�mlar�nda, yüzde 3,5 oran�nda bir 
paya sahibiz.’ Orta Anadolu Makine ve Ak-
samlar� �hracatç�lar Birli�i Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali Eren de Türkiye’nin ekonomik 
alanda geli�mesinin, özel ve kamu sektö-
rünün birlikte çal��mas�na ba�l� oldu�unu 
kaydetti.”

ASAD, Balgat’taki yeni binas�nda
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Türkçe Konu�an Giri�imciler 
Ostim’i de ziyaret etti

TÜS�AD, TÜRKONFED’le 
Anadolu’ya aç�l�yor

TOBB 10. Türkçe Konu�an Giri-
�imciler E�itim Program� çerçe-
vesinde 24 ülkeden 45 giri�imciyi 

kabul eden TOBB Ba�kan� M. Rifat Hi-
sarc�kl�o�lu, “Yol haritam�z kar��l�kl� ola-
rak ticareti art�rmak olmal�” derken, zen-
ginli�in yolunun giri�imcilikten geçti�ini 
anlatt�. Hisarc�kl�o�lu, Türkiye’nin bugün 
Çin ile �talya aras�nda sanayi devi bir ülke 
oldu�unu vurgularken, i� yapabilmek için 
en önemli unsurun para de�il, giri�imci 
ruh oldu�unun alt�n� çizdi.
 �ran, Afganistan, Almanya, Arna-
vutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, 
Bulgaristan, Irak, Kazakistan, Karada�, 
K�rg�zistan, K�r�m Özerk Cumhuriyeti, 
Kosava, Makedonya, Moldova, Özbe-
kistan, Romanya, Rusya, Tacikistan, 
Tataristan, Türkmenistan, Ukrayna ve 
Yunanistan’tan gelen, Türkçe konu�an 
giri�imciler TOBB Birlik Merkezi’nde 
M. Rifat Hisarc�kl�o�lu ile bulu�tu. Hisar-

c�kl�o�lu kabulde yapt��� konu�mada, or-
ganizasyonun sebebinin dünyada Türkçe 
konu�an i�adamlar� aras�ndaki dayan��ma 
ve birlikteli�i sa�lamak oldu�unu bildir-
di.
 “Herkes zengin olmak ister. Onun yolu 
da ticaretten geçer. Al�p satacaks�n ki para 
kazanabilesin” diyen TOBB Ba�kan� Hi-
sarc�kl�o�lu, giri�imcili�in önemine dik-
kat çekti. Sovyetler Birli�i örne�ini veren 
Hisarc�kl�o�lu, dünyan�n iki büyük süper 
gücünden birisi olan Sovyetler Birli�i’nin 
kur�unla silahla de�il, giri�imci eksikli�i 
nedeniyle y�k�ld���n� ifade etti.
Türkçe konu�an giri�imciler heyeti daha 
sonra Ostim’i de ziyaret etti. Ostim Yö-
netim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n ve 
Ostim Yat�r�m A.� proje koordinatörü 
Abdullah Çörtü’nün Ostim hakk�nda yap-
t�klar� sunumlar sonras� i�adamlar� � rma 
temsilcileri ile bir araya gelerek ikili gö-
rü�melerde bulundular. 

Türk Sanayicileri ve ��adamlar� 
Derne�i(TÜS�AD) ile Türk Gi-
ri�im ve �� Dünyas� Konfederas-

yonu (TÜRKONFED) Anadolu’da, i� 
dünyas� ve Kalk�nma Ajanslar� aras�ndaki 
i�birli�ini ele alacak. “Bölgesel Kalk�nma 
ve �� Dünyas�n�n Rolü” toplant�lar�n�n ilki 
24 May�s’ta Gaziantep’te gerçekle�tirile-
cek.
 TÜS�AD ve TÜRKONFED, Ana-
dolu’nun birçok ilinde “Bölgesel Kalk�n-
ma ve �� Dünyas�n�n Rolü” ba�l�kl� bir 
toplant� serisi düzenleyecek. Kalk�nma 
Ajanslar� ile i� dünyas�n�n gönüllü temsil 
örgütleri aras�ndaki i�birli�ini güçlendir-
meyi hede� eyen toplant�lar kapsam�nda, 
bölgenin i� insanlar� ile kalk�nma, yerel 
ihtiyaçlar ve öncelikli proje alanlar� de-
�erlendirilecek. 
 Toplant� serisinin ilki 24 May�s’ta 
Gaziantep’te gerçekle�tirecek. Toplan-
t�n�n aç�l�� konu�malar� TÜS�AD Yö-
netim Kurulu Ba�kan� Ümit Boyner ve 
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Celal Beysel taraf�ndan yap�lacak. Aç�l�� 
konu�malar�n�n ard�ndan düzenlenecek 
“Dünyada ve Türkiye’de De�i�im ve 
Bölgesel Çözümler” ba�l�kl� panelin mo-
deratörlü�ünü TÜS�AD Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Bölgesel Geli�me ve �� Dünyas� 

Örgütleriyle �li�kiler Komisyonu Ba�kan� 
Muharrem Y�lmaz üstlenecek. “Bölgesel 
Kalk�nma ve �� Dünyas�n�n Rolü” toplan-
t� serisi Karadeniz, �ç Anadolu ve Do�u 
Anadolu bölgelerinde gerçekle�ecek dört 
toplant� ile devam edecek.

“Bütünlüklü kalk�nma 
stratejileri belirlenmeli”

 TÜRKONFED Ba�kan� Celal Beysel, 
h�zl� büyüme beklentilerinin artt��� bu 
dönemde  yerel kalk�nma stratejilerinin 
önemine de�inerek, h�zl� ve sürdürülebilir 
büyümenin ve kalk�nman�n gerçekle�ti-
rilebilmesi için her bölgeye özel, ancak 
bütünlüklü kalk�nma stratejilerinin geli�-
tirilmesi gerekti�ini vurgulad�. Bu stra-
tejileri olu�turulurken yerel bilgiye ku-
lak verilmesi ve bölgedeki beklentilerin 
kar��lanmas� gerekti�ini belirten Beysel, 
“Kurulu�lar�n� tamamlam�� olan Kalk�n-
ma Ajanslar� bu de�i�imin ve büyümenin 
motoru olabilecek kapasitede kurumlar-
d�r. Bölgesel Kalk�nma ve �� Dünyas�n�n 
Rolü toplant�lar�m�zla de�i�im ihtiyac� 
konusunda fark�ndal�k yaratmay� ve yerel 
taleplerle kalk�nma politikalar�n�n uyum-
la�t�r�lmas�na yard�mc� olmay� amaçl�yo-
ruz” dedi.

HHalkla �li�kilerin kredisi ve güvenir-alkla �li�kilerin kredisi ve güvenir-
lili�i o denli dü�ük duruma geldi lili�i o denli dü�ük duruma geldi 
ki, birçok uzman halkla ili�kiler ki, birçok uzman halkla ili�kiler 

yapmaya devam ederken kendini halkla yapmaya devam ederken kendini halkla 
ili�kiler kavram�ndan uzak tutmaktad�r ili�kiler kavram�ndan uzak tutmaktad�r 
(Sparks, 1993).
Pazarlama emperyalizmi, halkla ili�kiler Pazarlama emperyalizmi, halkla ili�kiler 
fonksiyonunu tehdit etmektedir fonksiyonunu tehdit etmektedir 
(�rfan ERDO�AN, Gazi Ünv.�leti�im 

Fak.Ö�retim Üyesi).
Neden teknikerler ile mühendisler 

aras�nda net olan belirlilik kadar ileti�im 
sektörü çal��anlar� aras�nda fark edilir 
belirlilik yoktur?
Neden kamu sektöründe protokol 

uzman�, halkla ili�kiler uzman� gibi kav-
ramlar�n alt� dolu olmaya ba�lam��ken 
özel sektörde bu durum ihmal edilmek-
tedir?
Her �eyden öte, defalarca kez alt� çizile-
rek ö�retilen ileti�im eti�iileti�im eti�i olgusu, neden 
pek çok durumda bizler için dezavantaj 
olarak kullan�lmaktad�r?
Do�rudur, bu metin anla��ld��� üzere 

hiciv içeriklidir. Halkla ili�kiler ve bas�n-
yay�n payla��m sitelerinde, ilgili e-posta 
gruplar�nda çoktand�r gözümüze sokulan, 
tüm meslekta�lar�n can�n� s�kan, fakat 
çok de�erli bürokrasinin görmezden 
geldi�i bir ihmalden söz ediyoruz. 
Entelektüel beyin s�fat�yla seçilen/o 
hale gelmesi için e�itilen, zihinlerin-
deki al���lm�� duvarlar y�k�larak yerine 
pencereler aç�lan insanlar�n sektörün 
içine b�rak�ld�klar�nda sahipsiz kalmalar�yla 
ilgili bir hiciv bu. Çok uza�a gitmeye 
gerek yok, haber bültenlerinde son 

dakika bilgilendirmesi yapan muhabirlere, 
ünlü deterjan markas�n�n kampanyas�n� 
haz�rlayan reklamc�ya, be� y�ld�zl� otelin 
kurumsal halkla ili�kilerini yürüten halkla 
ili�kiler uzman�na “derdiniz nedir?” diye 
sorman�z yeterli. Birinin ekrana ç�karken 
giydi�i tak�m elbisesinin borcu ödenme-
mi�tir, di�eri kampanya lansman� için 
haz�rlad��� slogana kampanyada olmayan 
kelimeler eklemek zorunda b�rak�lm��t�r, 
bir di�eri alan e�itimi olmayan fakat fi-
ziksel özellikleri kendine göre a��r basan 
bir ba�kas� taraf�ndan i�inden edilmek 
üzeredir…
Zor de�ildir esasen; mesele e�itil-

mi� olan� güçsüz b�rakmamakt�r. Belki 
de tüm bu can s�k�c� güç eksikli�inin 
sebebi, karar al�c�lar içinde ileti�imcilerin 
olmamas�ndan kaynaklanmaktad�r. Ka-
munun sektör çal��anlar�n�n yan�nda yer 
almamas� özele katlanarak yans�maktad�r. 
S�n�rlar� belirlenmemi�, donan�m ölçütü 
olmayan sektörde tabiri caizse �ans� 
yaver gitmeyen/hakk�n� savunamayan ile-
ti�imci “bu yanl��t�r, olmas� gereken bu-

dur” diyememekte, pek çok tehditle ba� 
ba�a ya�am�na devam etmeye çal��mak-
tad�r. Konuyu somutla�t�rmak için küçük 
bir örnek vermek istiyorum; sondaj i�i 
ile u�ra�an bir �irket, maden mühendisi 
kadrosuna tan�d���md�r diye hem�irelik 
bölümü mezunu birini istihdam etmez. 
��veren için bu durum imkans�zd�r, hatta 
komiktir. Oysa ayn� �irket tan�d���md�r 
diye ayn� ki�iyi halkla ili�kiler depart-
man�na yerle�tirebilir. Benzer pek çok 
örnek ya�anm��t�r.
Zaman içinde olumlu küçük ad�mlar 

hissedilmiyor de�il. En az�ndan kamu, 
be� y�l öncesinde yapt��� hatay� tekrar-
lay�p, ileti�im kadrolar�nda iktisatç�lar� 
çal��t�rm�yor. Fakat sektör çal��anlar�n�n 
halen çok ciddi sahipsizlikleri oldu�unu 
unutmamak gerekiyor.
Sparks’�n cümlesindeki; pek çok uzma-

n�n halkla ili�kilerle u�ra��rken kendini 
halkla ili�kiler kavram�ndan uzak tutmad�-
�� zaman, çözüme ula��lm�� olacakt�r.

Arzu AKAY

arzu.akay@
ostim

.com
.tr

�leti�im 
sektörünün 
sahipsizli�i 
üzerine

Türk Sanayicileri ve ��adamlar� Derne�i ile Türk Giri�im 
ve �� Dünyas�  Konfederasyonu Anadolu’da, i� dünyas� 
ve, Kalk�nma Ajanslar� aras�ndaki i�birli�ini ele alacak.

ÇOK OKUMALIÇOK OKUMALI

Art�k Paydos, Truva Yay�nlar�, 
Mahmut K�PER

Genç Türkiye Cumhuriyeti, Kur-
tulu� Sava��’n�n hemen ard�ndan 
yeni bir mücadeleye giri�ir. Bu 
kez hedef, geç kal�nan sana-
yi devrimini yakalamak ve ileri 
medeniyetler seviyesine ula�makt�r. 
Elde avuçta bir �ey yokken, yine 
yoktan varlar� yaratmak gerek-
mektedir. Topyekün kalk�nma için 
ülkenin tüm kaynaklar� seferber 
edilir, ülke insan� kendisi için yap�-
lan bu çabalara içtenlikle, k�vançla 
ve büyük bir co�kuyla kat�l�r. Ta-
mamen bize özgü olan, ba��ms�zl�-
��, yurt kaynaklar�n� ve ülke insan 
gücünü esas alan bu kalk�nma 
modeli, o gün pek çok ülke 
taraf�ndan örnek al�nd��� gibi, �im-
dilerde örnek almaya çal��t���m�z 
birçok ülke için de ilham kayna�� 
olur. Kurulan her i�letme ya da 
yeni bir yere ula�an demiryolu, 
k�sa sürede o yörede bamba�ka 
bir ya�am ba�lat�r; kalk�nmaya 
öncülük eder...
Bu öncüler o kadar çoktur ki; 
Sümerbank tesisleri, �eker fab-
rikalar�, Demir-Çelik i�letmeleri, 
Uçak fabrikalar�, Cer atölyeleri, 
ET�BANK kurulu�lar�...
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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni-
versitesi (ETÜ) 2009-2010 aka-
demik y�l�nda mezun olan 527 ö�-

renci, keplerini havaya atarak mezuniyet 
sevincini ya�ad�. Sanayi ve Ticaret Bakan� 
Nihat Ergün’ün de konuk oldu�u törende 
konu�an TOBB Ba�kan� ve TOBB ETÜ 
Mütevelli Heyeti Ba�kan� M. Rifat Hisar-
c�ko�lu, mezun olan ö�rencileri kutlarken, 
baz� tavsiyelerde de bulundu. Hisac�kl�o�-
lu, “Mutlaka hayal edin. Hiçbir �ey insan�n 
hayal gücü kadar hür de�ildir. Hedef ko-
yun. Hedefsiz gemiye hiçbir rüzgâr yard�m 

etmez. Emek verin, sab�rla çal���n, kaybet-
mekten korkmay�n.” dedi.
 TOBB Ba�kan� ve TOBB ETÜ Müte-
velli Heyeti Ba�kan� Hisarc�ko�lu, Sanayi 
ve Ticaret Bakan� Ergün ile birlikte, hem 
sanayiyi hem de giri�imcili�i geli�tirecek 
çok önemli projeler yürüttüklerine de�indi. 
“Ne mutlu ki, giri�imcinin destekçisi bir ba-
kan�m�z var.” diyen Hisarc�kl�o�lu, Bakan 
Ergün’e desteklerinden dolay� te�ekkür etti. 
M. Rifat Hisarc�kl�o�lu konu�mas�nda “Ül-
kemizi yar�nlara ta��yacak genç arkada�la-
r�m�n mezuniyetlerini görmenin, heyecan� 

ve gururu içindeyim. Onlar ayn� zamanda, 
e�itim sistemine kazand�rd���m�z, ‘model 
üniversite’nin mezunlar�d�r. Mezunlar�m�z, 
yüksekö�retim sistemine örnek olacak pek 
çok yenili�i ya�ad�lar” ifadesini kulland�.

Hisarc�kl�o�lu’ndan yeni 
mezunlara tavsiyeler

 Hisarc�kl�o�lu sözlerine �öyle devam etti: 
“Yeni bir hayat sizleri bekliyor. Sorumlulu-
�unuz çok büyük. Size tavsiyelerim olacak. 
Hayat�n�zda mutlaka hayal edin! Hiçbir �ey 
insan�n hayal gücü kadar hür de�ildir! He-
def koyun! Hedefsiz gemiye hiçbir rüzgâr 
yard�m etmez! Emek verin, sab�rla çal���n, 
kaybetmekten korkmay�n! Kaybetmekten 
y�lmayanlar, kazanman�n e�i�indedir! Bir-
birinizi sevin, birbirinize sayg� duyun ve 
birbirinize de�er verin!

Eski köye yeni adet getirin

 Hangi görü�ü benimsemi� olursan�z 
olun, mutlaka vicdanl� olun. Zira Türkiye 
ne çektiyse, hep korkular�na esir olmaktan, 
yan�ndaki arkada��n�, öteki diye görmekten 
çekti. Al�n terinizi, ak�l teriniz ile birle�tirin. 
Eski köye yeni adet getirin. Yenilik pe�inde 
ko�un ama birlikte çal��may� da ö�renin.
Sizin sözlü�ünüzde içe kapanmak, komplo 
teorilerine itibar etmek, sloganlara ba�lan-

mak, de�i�imden korkmak, olmamal�. Siz-
ler emek verecek, üretecek ve bu topraklar-
da Cumhuriyetimizin, Demokrasimizin ve 
Kalk�nman�n garantisi olacaks�n�z.
Biz, sizlere, dünyan�n 17., Avrupa’n�nsa 6. 
büyük ekonomisi olmu� bir Türkiye dev-
rediyoruz. Sizlerin hede� yse; dünyan�n en 
büyük 10 ekonomisi aras�na giren, ekono-
misiyle, birinci s�n�f demokrasisiyle, kültü-
rel zenginli�iyle, bütün dünyan�n örnek al-
d���, Mustafa Kemal Atatürk’ün i�aret etti�i 
yönde, ça�da� uygarl�k seviyesine ula�m�� 
ve üstüne ç�km��, dünyadaki yeri tarihteki 
yerine yara�an bir Türkiye olmal�d�r.”

Bakan Ergün: “Türkiye’yi ileri 
götürecek olan giri�imci ruhtur”

 Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat Ergün 
ise konu�mas�nda, TOBB-ETÜ’den mezun 
olan ö�rencilerin serbest rekabet gücü yük-
sek birer insan olarak yeti�ti�ini, �imdi bu 
avantajlar�n� hem kendileri, hem de ülke, 
ve millet için daha ileri noktalara ta��nmas� 
gerekti�ini kaydetti.
 Törende konu�an TOBB ETÜ Rektörü 
Prof. Dr. Yücel Altunba�ak, üniversiteleri-
nin 2004’te 270 olan ö�renci say�s�n�n 2010 
y�l�nda 2 bin 716’ya, 38 olan ö�retim üyesi 
say�s�n�n da 160’a ç�kt���n� söyledi.

Yeni desteklerin ekonominin temel 
do�rular�yla birebir örtü�tü�ünü 
vurgulayan Bakan Ergün, reel 

sektörün makro planda sorun ya�ad��� tek-
noloji, ürün tasar�m�, ihracat, markala�ma, 
inovasyon ve kümelenme gibi alanlara 
a��rl�k vereceklerini aç�klad�. Yeni destek 
programlar�n�n reel sektörün dönü�ümünü 
sa�layacak ve güçlü makroekonomik ya-
p�y� anlaml� ve de�erli hale getirecek prog-
ramlar oldu�unu söyleyen Bakan Ergün, bu 
destek programlar�n�n uygulamaya girme-
siyle birlikte, kurum te�kilat yap�s�n� güç-
lendirmek için, 81 ilde KOSGEB Merkez 
Müdürlü�ü aç�lmas� karar�n� da ald�klar�n� 
belirtti. 263 milyon TL’lik kaynak ay�rd�k-
lar� yeni destek modellerinin, i�letmelerin, 
meslek örgütlerinin ve akademik çevrelerin 
görü�, ihtiyaç, talep ve beklentilerini dikka-

te alarak kat�l�mc� bir anlay��la haz�rland���-
n� belirten Bakan Ergün, farkl� bölge, sektör 
ve ölçeklerde faaliyet gösteren KOB�’lerin 
farkl� ihtiyaçlar�n�n kar��lanaca��n� ifade 
etti.
 Eri�imi kolay, etkin, yal�n ve esnek bir 
program haz�rlad�klar�n� kaydeden Bakan 
Ergün, böylece katma de�eri ve rekabet 
gücü yüksek, geli�me potansiyeli olan 
sektörlere öncelik vereceklerini, nitelikli 
KOB�’lerin nitelikli bir �ekilde desteklen-
mesini sa�layacaklar�n� ifade etti. Bakan 
Ergün bu çerçevede haz�rlad�klar� 6 adet 
destek program� oldu�unu belirterek, bun-
lar� �öyle s�ralad�:
 “KOB� Proje Destek Program�, Ar-Ge, 
�novasyon ve Endüstriyel Uygulama Des-
tek Program�, Tematik Proje Destek Prog-
ram�, ��birli�i-Güçbirli�i  Destek Program�, 

Giri�imcilik Destek Program�, Genel Des-
tek Program�.” Bakan Ergün, konjonktürel 
geli�meler �����nda yeni destek programla-
r�n�n devreye al�nmas�n�n da mümkün ola-
ca��n� vurgulad�.

��birli�i-güçbirli�ine 
geri ödemesiz destekler

 ��birli�i-Güçbirli�i Destek Program� 
kapsam�nda, ortak tedarik, ortak tasar�m, 
ortak pazarlama, ortak laboratuar ile ortak 
imalat ve hizmet sunumu gibi alanlarda 
bir araya gelen i�letmelerimize destekler 
sa�lanacak. Program kapsam�nda, 250 bin 
TL geri ödemesiz ve 500 bin TL geri öde-
meli destek verilecek. Destek oran� 1’inci 
ve 2’inci Bölgelerde yüzde 50;  3’üncü 
ve 4’üncü Bölgelerde ise yüzde 60 olarak 
uygulanacak. ��birli�i-Güçbirli�i Destek 

Program�’yla Türkiye’nin üretim yap�s�n�n 
en s�k�nt�l� özelliklerinden biri olan kü-
çük ve da��n�k i�letmelerden kaynaklanan 
sorunlara çözüm üreteceklerini bildiren 
Bakan Ergün, küçük ve da��n�k örgütlen-
menin i�letmelerin ölçek ekonomisinden 
yararlanmalar�n� engelledi�ini, maliyetleri 
art�rd���n�, kalite yükseltici ad�mlar� ise ya-
va�latt���n� söyledi. ‘Küçük olsun, benim 
olsun’ anlay���n� do�ru bulmad���n� belirten 
Bakan Ergün, i�letmelerimizin birle�me, i�-
birli�i ve ortakl�k yoluyla, mevcut pastay� 
büyütmelerini istediklerini vurgulad�. Ba-
kan Ergün, bu program�n KOB�’lerin teda-
rik, pazarlama, dü�ük kapasite kullan�m�, 
rekabet gücü zay�� ��� ve � nansman gibi tek 
ba�lar�na çözemeyecekleri birçok soruna 
çözüm bulmalar�n� sa�layaca��n� ifade etti. 

Destek sonuçlar�yla ilgili rapor 
kamuoyuyla payla��lacak

 Ergün ayr�ca yap�lan desteklerin so-
nuçlar�n� içeren bir raporun kamuoyuyla 
payla��laca��n� ifade etti. Ergün, “Bunlar�n 
sahada ölçülebilmesiyle alakal� bir saha ça-
l��mas� ba�latt�k” dedi. Ergün ayr�ca konu�-
mas�nda destekleme program� kapsam�nda, 
nitelikli KOB�’lerin desteklenmesinin ve 
KOB�’lerin nitelikli olmas�n�n sa�lanmas�-
n�n önemli oldu�unu vurgulad�. Ergün öte 
yandan, bütün KOB�’lere birle�in demedik-
lerini ortak i� yapma kültürünü geli�tirmeye 
çal��t�klar�n� kaydetti.

TOBB ETÜ’de mezuniyet sevinci

Yeni pakette 263 milyon liral�k destek var
Sanayi ve Ticaret Bakan� 

Nihat Ergün, 6 destek 
program�ndan olu�an 

yeni KOB� Destek 
Paketi’ni aç�klad�. Yeni 

paket çerçevesinde 
263 milyon TL kaynak 
aktar�laca��n� söyleyen 

Bakan Ergün, seneye bu 
rakam�n 500 milyon TL’ye 

ç�kar�labilece�ini belirtti.
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Türk Patent Enstitüsü, 2000-2009 
y�llar� aras�nda Ankara ilinde en 
fazla patent ba�vurusu yapan � r-

ma dal�nda, Türk Traktör A�’yi ödüllen-
dirdi. 10 y�ll�k süre içinde 41 patent ba�-
vurusu bulunan Türk Traktör’ün ödülü 

Türk Patent Enstitüsü’nün Ankara’daki 
merkezinde düzenlenen törenle verildi.

 Türk Traktör’ün Ankara’da patent 
�ampiyonlu�unu tescil eden bu ödül 
sonras�nda �irketin Genel Müdürü Mar-
co Votta bir aç�klama yapt�:

 “Modern tar�ma yön verme vizyonuy-
la çal��malar�n� sürdüren Türk Traktör, 
New Holland ve Case IH marka ürün-
lerimizin önemli bir bölümünü ülkemiz-
de tasarlam��, geli�tirmi� ve testlerini 
tamamlam��t�r. Tamamen Türk Traktör 
Ar-Ge merkezi taraf�ndan tasarlanan-
yarat�lan ve Ankara’daki fabrikam�zda 
üretilen bu traktörlerin önemli bir bö-
lümü dünyan�n 65 ülkesine ihraç edil-
mektedir. Mü�teri beklentilerini eksiksiz 
kar��layan modellerimizin temelinde 
yenilikçi ve rekabetçi tasar�mlar�m�z yer 
almaktad�r. Türk Patent Enstitüsü’nün 
yüksek yarat�c�l�k kapasitemize i�aret 
eden bu ödülü, çal��ma azmimizi güç-
lendirmi� ve bizim için gurur verici ol-
mu�tur.” 

 Marco Votta geçti�imiz 10 y�lda ba�-
vurulan 41 patentin tamam�na yak�n�n�n 
Türk Traktör’ün üretim ve hizmet sü-
reçlerine yans�yan bulu�lar oldu�una da 
dikkat çekerek aç�klamas�n� �öyle sür-
dürdü:

 “Tek ba��na patent sahibi olmak, bir 
ticari ba�ar� de�ildi. Türk Traktör’ün as�l 
ba�ar�s� ald��� bu patentlerin tamam�na 
yak�n�n� hizmet ve üretim süreçlerinde 
kullan�yor olmas�d�r. Yani Türk Traktör 
yarat�c�l���n� ticarile�tirebilen yenilikçi 
bir kurum olabilmi�tir. TUIK verilerine 
göre �ubat ay�ndaki iç pazardaki yakla-
��k yüzde 46’l�k pazar pay�m�z ve aç�k 

ara ile liderlik konumumuzun arkas�nda 
yatan gerçek de budur.” 

 Türk Patent Enstitüsü’nün geçti�imiz 
10 y�l�n patent �ampiyonlar� s�ralama-
s�nda Türk Traktör’ün ard�ndan gelen iki 
kurulu� ise, 36 ba�vuru ile TÜB�TAK ve 
25 ba�vuru ile MSB Teknik Hizmetler 
Daire Ba�kanl��� oldu. 

Türk Traktör Ankara’n�n patent �ampiyonu
2000-2009 y�lar� 
aras�nda 10 y�ll�k 

süre içinde yap�lan 
patent ba�vurular�n� 
de�erlendiren Türk 

Patent Enstitüsü, 
Türk Traktör A�.’yi 
Ankara’n�n patent 

�ampiyonu ilan etti. Türk 
Patent Enstitüsü’nün 
Ankara �ampiyonlar 

s�ralamas�nda TÜB�TAK 
ikinci, MSB Teknik 

Hizmetler Dairesi üçüncü 
s�rada yer ald�.

Sanayi strateji belgesi 
yüksek planlamada

Türkiye’nin 4 y�ll�k yol haritas�-
n� ortaya koyan Sanayi Strate-
ji Belgesi geçen hafta Yüksek 

Planlama Kurulu’na gönderildi. Sanayi 
Strateji Belgesi çerçevesinde sektörel 
strateji belgeleri haz�rlayan Sanayi ve 
Ticaret Bakanl���, bu ay içinde 3 sek-
töre ait strateji belgesini daha Ekonomi 
Koordinasyon Kurulu’na göndermeyi 
planl�yor.
 Sanayi ve Ticaret Bakanl��� Sana-
yi Genel Müdürü Süfyan Emiro�lu, 
“Makine Sanayi Strateji Belgesi” üze-
rindeki mutabakat toplant�s�n� takiben 
EKK’ya gönderilece�ini aç�klad�. Emi-
ro�lu, “Elektrik ve Elektronik Stratejisi 
Belgesi” ve “Seramik Strateji Belgesi” 
nin de çal��malar�n�n son a�amaya gel-
di�ini ve bu ay içinde Ekonomi Koor-

dinasyon Kurulu’na gönderilece�ini 
ifade etti.

Seramik, elektrik, elektronik’te 
çal��malar son a�amada

 “Elektrik ve Elektronik Strate-
jisi Belgesi” ve “Seramik Strateji 
Belgesi’nin de çal��malar�n�n son a�a-
maya geldi�ini kaydeden Emiro�lu, 
“Seramik, elektrik ve elektronik haz�r. 
Onu da bu ay içinde EKK’ya göndere-
ce�iz” dedi. 
 Cam, g�da ve mobilya sektörlerine 
yönelik strateji belgelerinin ise gün-
demlerinde oldu�unu dile getiren Emi-
ro�lu, tekstil ve haz�r giyim sektörünün 
strateji belgesinin 18 ayd�r uygulamada 
oldu�unu an�msatt�.
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2001 krizi ile %6’dan % 
10 band�na ç�kan i�sizlik 
rakam� 2009 krizi ile % 

14 band�na ç�kt�. %14 band�, 
liselerin dört y�la ç�kar�lmas�, 
i�e kat�l�m oranlar�n�n dü�mesi 
ve mevsimin olumlu etkilerine 
ra�men ula��lm�� bir rakam-
d�r. �zlenen ekonomi politika 
i�sizlik oran�n� % 18 band�na 
oturtacakt�r.

��sizlikdeki bu dramatik art�� 
yetkilileri savunmaya ve tedbir 
almaya itmi� gibi. Önce i�siz-
li�in dünyan�n sorunu oldu�u 
söylendi. Herkese i� bulunama-
yaca�� ifade edildi. ��sizlik ka-
derdi, i�çi külfetti yani. �imdi 
ise “ulusal istihdam stratejisi” 
ad� alt�nda birtak�m hedefler 
konmakta ve planlar yap�lmak-
tad�r. ��sizlik 2023 y�l�na kadar 
bir hizaya sokulacakm��. Bu 
strateji bana göre tam bir “laf 
olsun torba dolsun” çal��mas�-
d�r. Neden mi? Çünkü zaten 
bu tip çal��malar y�llardan bu 
yana DPT taraf�ndan ilgili tüm 
taraflar�n kat�l�m� ile be� y�ll�k 
kalk�nma planlar�nda zaten 
yap�l�r ve hiçbiri ne hayata 
geçirilir ne de hedeflenen ra-
kamlara ula��l�r. Millet ve onun 
temsilcilerinden olu�an meclis 
de denetim yetkisini kullanarak 
DPT’ye ve di�er kat�l�mc�-
lara ve tabi ki hükümetlere 
bu konu ile ilgili hiçbir soru 
sormaz. Yani bürokrasisi, sen-
dikas�, i�vereni, bilim adam�, 
hükümeti, bas�n� ve meclisi 
ile i�sizlik konusunda yap�lan 
bu çal��ma, daha öncekileri 
gibi tam bir “bo� durma bo�a 
çal��” vecizesi örne�i olacakt�r.

Yap�lan bu çal��malar�n ba-
�ar�l� olmas� zaten imkans�zd�r. 
Çünkü bu çal��malar eklektik 
bir yap�ya sahiptir. Ad�n�n 
strateji gibi kavramlar�n eklen-
mesi ise tam bir �ark kurnazl�-
��. Stratejik çal��malar eklektik 
de�il, organik olur. Çal��mada 
mant�k hatas� bulunmaktad�r. 
Haz�rlanan plan�n ana fikri 
büyümenin art�r�lmas� ile istih-
dam�n art�r�lmas�d�r. Ülkemiz 
2002-2007 aras�nda büyümü�-
tür. �stihdam art��� sa�lanm�� 
m�d�r? Tabi ki hay�r! Peki 
�imdi sa�layaca��n�z büyüme-

nin istihdam art��� sa�laya-
ca��n� nerden biliyorsunuz? 
Stratejik belgenin dayand��� en 
önemli argüman, yani büyüme 
Allah emanet. Hükümet 8 
y�ll�k iktidar�nda ortaya koy-
du�u hangi büyüme hedefini 
tutturdu ki bundan sonrakileri 
tuttursun? Stratejinin oturdu�u 
temel çürük.

Di�er yap�lacak i�lere bakt�-
��m�zda ise, kurslar�n aç�lmas�, 
i�sizlik sigortas�ndan yararla-
nanlar�n say�s�n�n art�r�lmas�, 
engellileri i�e ba�latma vb 
strateji gibi a��r bir kavram ile 
adland�r�lan belgenin içinde yer 
almaz. Bunlar zaten kanunlar-
da var. Bunlar� hayata geçir-
mek için ne bekliyoruz ki? 
Bunlar� niye strateji gibi a��r 
bir kavram�n içine sokarak 
habbeyi kubbe yap�yoruz ki?

��sizlik nas�l önlenir? Önce 
i�çiyi külfet de�il, nimet olarak 
görmekle i�e ba�lanmal�d�r. 
Bunun yeri istihdam odak-
l� maliye politikas�d�r. Bunun 
arac� ise giri�imcilerdir. Giri-
�imciyi destekleyeceksiniz ki, 
yat�r�m yap�ls�n yat�r�m yap�ls�n 
ki i�çiye ihtiyaç olsun. ��çi 
nimet olsun. Uygulanan maliye 
politikas� ile ülkede sa�lanan 
büyüme, cari aç�k ve yurt d��� 
borçlanmaya dayanmaktad�r. 
Bu büyümenin yurt içinde 
de�il, yurt d���nda istihdam 
sa�lad���n� herkes bilir. Ayn� 
büyüme modeline dayanarak 
“ulusal istihdam stratejisi” ha-
z�rlamak komediden ba�ka bir 
�ey de�ildir.

Maliye politikas� de�i�tirilme-
den haz�rlanan strateji raporlar� 
DPT’nin y�llarca yapt��� raflar-
da çok ��k duran raporlardan 
daha fazla bir anlam ifade 
etmeyecektir. �zlenen maliye 
politikas� ile yurt içine de�il, 
yurt d���na istihdam sa�lan�r-
ken i�sizli�i çözmek amac� ile 
raporlar haz�rlamak timsah�n 
gözya�lar�n� gizleyemeyecektir.

�e� k ÇALI�KAN
sefikcaliskan@

hotm
ail.com

��çi külfet de�il, 
nimettir..

Ortam düzeldikçe istihdam artar

Ostim Modeline talep Yemen’den de geldi

TOBB Ba�kan� Rifat Hisarc�kl�o�lu, 
i�sizli�in Türkiye’nin en büyük soru-
nu oldu�unu ve i� dünyas� olarak bu 

sorunun, Türkiye’nin gelece�ini tehdit etti�i-
nin fark�nda olduklar�n� söyledi. 2002-2008 
aras�nda, özel sektörün, 3 milyon ki�iye yeni 
istihdam sa�lad���n� ifade eden Hisarc�kl�o�lu, 
kay�td��� ekonominin azalt�lmas�na da katk�da 
bulunduklar�n� belirtti. “Türkiye’de i� ve yat�-
r�m ortam� düzeldikçe, ekonomi büyüdükçe, 
bizim de istihdam� art�rd���m�z ortada” diyen 
Hisarc�kl�o�lu, istihdam meselesinde kesin çö-
zümün çarklar�n daha h�zl� dönmesi, üretim ve 
rekabet gücünün artmas� oldu�unu vurgulad�.

TOBB Ba�kan� Rifat Hisarc�kl�o�lu, bürok-
ratlar taraf�ndan, her i�letmenin, potansiyel 
olarak vergi kaç�ran, kötü niyetli bir mükellef 
gibi alg�lanmas�n�n, Anadolu’da büyük bir s�-
k�nt� yaratt���na dikkat çekti. Bu durumun i� 
yapmay� imkâns�z hale getirdi�ini dile getiren 
Hisarc�kl�o�lu, bir k�s�m denetim elemanlar�-
n�n ‘biz raporumuzu yazal�m, sonra siz yarg�-
ya gidip çözün’ �eklinde, umursamaz bir tav�r 
içinde oldu�unu ileri sürdü. Hisarc�kl�o�lu, 
haks�z muameleye maruz b�rak�lan müte�ebbi-
sin üzerine yap��an damgadan kurtulmak için 
mahkeme kap�lar�nda y�llarca u�ra�t���n� dile 
getirdi.

Türkiye’nin gelece�ine ortak olan ki�iler ola-
rak, sorunlara da, çözümlere de ortak oldukla-
r�n� ifade eden Hisarc�kl�o�lu, “Ancak bir nok-
tan�n da alt�n� çizmek istiyoruz. Bizler, sizin de 
her zaman belirtti�iniz gibi, ne aldatan olduk, 
ne de aldanan olduk. Birileri gibi ‘asl� yok yay-
las�nda bin 500 koyunumuz var’ iddias�nda 
bulunmad�k. Masa ba��nda hesap yap�p, 100 

binlerce yeni istihdam sa�layaca��z, havas� 
vermeye çal��mad�k. Yanl�� anla��lsak da, gö-
zümüzün gördü�ünü konu�tuk. Özel sektörün 
tek çat� örgütü olarak, � rmalar�m�zla ve di�er 
i� dünyas� örgütleriyle beraber, istihdam so-
rununun çözümü için aray�� içinde olduk. Ve 
ba�ard�k” dedi.

Yat�r�m ortam� rakipler-
le ayn� kaliteye yükseltilmeli

Hisarc�kl�o�lu, daha güçlü bir Türkiye için 
önce yat�r�m ortam�n�n rakiplerle ayn� kaliteye 
yükseltilmesi gerekti�ini vurgulad�. Bu çerçe-
vede, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu, vergi sistemi reformu 
ve perakende sektörünün düzenlenmesi gibi, 
yat�r�m ortam�n� iyile�tirecek yasal düzenleme-
lerin, h�zla tamamlanmas� gerekti�ini söyleyen 
Hisarc�kl�o�lu, �irketlerin � nansmana eri�imi 
nin kolayla�t�r�lmas� gerekti�ini belirtti.

Hükümetin Kredi Garanti Fonu’na ilave te-
minat sa�lamas�n�n, Eximbank’�n kaynaklar�-
n� art�rmas�n�n, KOB�’lere önemli bir destek 
oldu�unu vurgulayan Hisarc�kl�o�lu, Avrupa 
Birli�i piyasalar�nda büyüyen sorunlar� dikkate 
alarak, yurtd���nda alternatif pazarlara aç�lmay� 
kolayla�t�rmak üzere, ihracat sigortas� sistemi-
nin daha etkin çal��t�r�lmas�n� ve sanayicilerin 
yurtd��� ta��mac�l�k maliyetlerine Hazine des-
te�i sa�lanmas�n� istedi. 

Kalk�nma ajanslar� yeni bürokra-
tik kurumlara dönü�türülmemeli

Bölgesel kalk�nma ajanslar�n�n, yeni bürok-
ratik kurumlara dönü�türülmemesini isteyen 
Hisarc�kl�o�lu, bunlar vas�tas�yla, il il, bölge 
bölge, Türkiye’nin gelece�inin tasarlanmas� 
gerekti�ini vurgulad�. Buralarda yerel f�rsatla-
r�, küresel avantaja çevirecek projeler üzerine 
odaklanman�n gerekti�ine de�inen Hisarc�kl�-
o�lu, Tübitak ile Kosgeb’in, özel sektörle daha 
yak�n i�birli�i yapan, destek veren kurumlar 
haline gelmesinin memnuniyet verici oldu�u-
nu dile getirdi. Ar-Ge te�viklerinin son y�llarda 
art�r�lmas� ve geni�letilmesi de olumlu sonuç-
lar verdi.

Yemen Sanayi ve Ticaret Bakan� 
Yahya El Mütevekkil’i OST�M’i 
ziyaret etti. OST�M Yönetim Kurul 

Ba�kan� Orhan Ayd�n ve OSB yöneticileri ile 

bir araya gelen Bakan El Mütevekkil, OSB ça-
l��malar� hakk�nda bilgi ald�. Daha önce Sin-
can OSB’yi de ziyaret eden Yemenli sanayi 
bakan�, kendi ülkesinde kurulmas� planlanan 
yeni sanayi bölgesi için OST�M Modelinden 
yararlanmak istedi�ini belirterek, Ostim yöne-
timinin bu yönde kakt� vermesini teklif etti. 

Bilgi ald��� Ostim’in altyap� ve üretime 
yönelik olu�turdu�u sistemlerden etkilendi-
�in vurgulayan Bakan El Mütevekkil, ayr�ca 
Yemen’le ticaretin geli�mesi içinde elinden 
gelen çabay� gösterece�ini söyledi. El Mü-
tevekkil, ülkesine dönü�te kendi özel sektör 
kurulu�lar�n� toplayarak projeyi anlataca��n� 
ve Ostim’in de projeye dahil olmas�n� bekle-
diklerini belirtti.

Rifat Hisarc�kl�o�lu, bürokratlar taraf�ndan, her i�letmenin, potansiyel 
olarak vergi kaç�ran, kötü niyetli bir mükellef gibi alg�lanmas�n�n, 
Anadolu’da büyük bir s�k�nt� yaratt���na dikkat çekti.
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Üniversite Sanayi ��birli�i Merkez-
leri Platformu (ÜS�MP) taraf�n-
dan üçüncüsü düzenlenen ulusal 

kongre ODTÜ’de Ostim’in ev sahipli�inde 
gerçekle�tirildi. Halkbankas�n�n sponsor 
olarak destekledi�i kongre “Üniversite Sa-
nayi ��birli�inde Kümelenmenin Önemi” 
ana temas� ile iki gün sürdü.
 Kongre Ostim OSB ad�na OMEDYA 
ajans� taraf�ndan haz�rlanan tematik k�sa 
video gösterisi ve Yönetim Kurulu Ba�ka-
n� Orhan Ayd�n’�n ho� geldiniz konu�mas� 
ile aç�ld�. Daha sonra Ankara Sanayi Odas� 
(ASO) Ba�kan� Nurettin Özdebir, Çankaya 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burha-
nettin Güvenç, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Acar’�n konu�malar� ile devam etti.

Anadolu Kümeleri ��birli�i 
Platformu (AK�P) kuruldu

 Aç�l�� konu�malar�ndan sonra çe�it-
li sektörlerde kurulan kümeler ve küme 
giri�imleri aras�ndaki i�birli�i ve koor-
dinasyonu sa�lamak amac�yla 15 küme 
temsilcisi aras�nda protokol imzalad�. 
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ziya Burhanettin Güvenç, Anadolu Kü-
meleri ��birli�i Platformunun Üniversite 
Sanayi ��birli�i 3.Ulusal Kongresinin 
de�erli bir ç�kt�s� olarak hayata geçti�ini 
söyledi.
 AK�P’in i�birli�i platformunda Dev-
let Planlama Te�kilat�, KOSGEB, Türk 
Standartlar Enstitüsü, Türk Patent Ens-
titüsü, TÜB�TAK, TOBB, TTGV, Yerel 
Yönetimler, Üniversiteler, Sivil Toplum 
Kurulu�lar�, Meslek Birlikleri ve TESK 
gibi kurulu�lar da yer al�yor. 

AK�P Protokolüne 
�mza Atan Kat�-
l�mc� Kümeler:

Ostim �� Ve �n�aat Küme-
lenmesi, Ostim Savunma 
Yan Sanayi Kümelenmesi, 
Ostim Yenilenebilir Enerji 
Ve Çevre Teknolojileri Kü-
melenmesi, Ostim Medikal 
Sanayi, Kümelenmesi, 
Bodrum Yatc�l�k Kümesi, 
Ad�yaman Tekstil Ve Ha-
z�r Giyim Kümesi
�zmir Organik G�da Küme-
si, Eski�ehir Seramik �� Kü-
mesi, Eski�ehir Esba� Uzay 
Ve Havac�l�k Kümesi, �z-
mir �noviz Sa�l�k Kümesi, 
Denizli Jeotermal Küme-
lenmesi, denizli Tekstil ve 
Tekstil Makinalar� Kümelenmesi, Denizli 
Tar�m ve Hayvanc�l�k Kümelenmesi, De-
nizli Mermer ve Mermer Makineleri Kü-
mesi, Denizli Turizm Kümelenmesi.

OST�M’deki Kümelenme 
Örnekleri Anlat�ld�

 Çankaya Ünversitesi Röktörü Prof. Ziya 
Burhanettin Güvenç’in yönetti�i oturumda 
Ostim’de kurulu kümelerin sunumlar� ya-
p�ld�. Küme giri�imleri öncesi OST�M’de 
yap�lan rekabet analizi çal��malar� Ostim 
Vakf� Genel Sekreteri Gülnaz Karaosma-
no�lu taraf�ndan sunulurken Savunma ve 
Havac�l�k Kümelenmesi Koordinatörü Ba-
r�� Cihan Ba�er, �� ve �n�aat Kümelenme-
si Koordinatörü Bülent Çil, Yenilenebilir 
Enerji Kümelenmesi Koordinatörü Mete 
Ba�dat ve Medikal Sanayi Kümelenmesi 
Koordinatörü O�uz Ünal küme çal��mala-
r�n� içeren sunumlar yapt�lar.

Kongre de�erlendirme 
Toplant�s� ile sona erdi

 �ki gün süren ve yüze yak�n sunumun 
yer ald��� kongrenin ard�ndan kapan�� otu-
rumu düzenlenerek Kongre Kurulu taraf�n-
dan de�erlendirme yap�ld�. De�erlendirme 
oturumuna TTGV Teknoloji Politikalar� 
Uzman� Mahmut Kiper, Ostim Yönetim 
Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n, Çankaya 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Bur-
hanettin Güvenç ve ODAGEM Genel Ko-
ordinatörü Prof. Dr. Engin K�l�ç kat�ld�lar. 
Yap�lan de�erlendirme konu�malar� özetle 
�öyle:

Orhan Ayd�n 
(OST�M Yönetim Kurulu Ba�kan�)

 “Aç�l���ndan itibaren güzel ve heyecan 
verici bir kongre oldu. Çok �ey ö�rendik, 
yararl� oldu. �ki önemli olay gerçekle�ti; 
üniversite sanayi i�birli�i anlam�nda birçok 
kurum ve kurulu� yan yana geldi. �lerleyen 
zamanda daha ba�ar�l� bir i�birli�i geli�ecek-
tir. Daha önemlisi bu kongremizin üniversi-
te sanayi i�birli�ine katk� verecek Anadolu 
Kümeleri ��birli�i Platformunun kurulmas� 
gibi bir ç�kt�s� oldu. Bu olu�um ülkemizde 
di�er sektörlerde gelecekte küme kurmak 
isteyenlere ���k tutacak, bir ba�vuru adresi 
olacakt�r. Bu kongrenin gelecek y�llarda da 
sürmesi ve hay�rl� sonuçlar vermesini dili-
yorum.”

Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç: 

 “Kongrenin önemli ç�kt�lar�ndan biri 
Anadolu Kümeler Birli�inin olu�umudur. 
‘21. Yüzy�lda açl�k-tokluk olay� nedir’ 
diye sordu�umuzda bunun yan�t�n�n bilgi 
oldu�unu söyleyebiliriz. Ar-Ge kültürü-
nün oldu�unu söyleyebiliriz. Gerçek bu 
ise kültürümüzün kalbinden gelen bir sesi 
hat�rlamam�zda yarar var; ‘kom�usu aç 
iken tok yatan bizden de�ildir’ . Bunun 
21.yüzy�ldaki anlam� nedir? Anlam� bil-
giye ula�amayanlarla ula�anlar aras�nda-
ki dengesizlik sorunudur. Bilgiye sahip 
olanlarla olmayanlar aras�ndaki denge-
sizlik. Üniversiteler olarak biz kendimizi 
bu anlamda vebal alt�nda hissediyoruz. 
Çünkü üniversiteler bizim KOB�’lere göre 
karn�m�z daha tok. O nedenle sanayiye git-
tik.  Zorunda oldu�umuzu hissederek, bu 
vebalin alt�nda ezilmemek için gittik. Dev-
letimizin her kurumu bunu yaparsa; DTM, 
TPE, KOSGEB, TSE ve di�erleri bu vic-
dan muhasebesini yaparsa kendi açlar�n� 

bulur, tespit eder, onlara gitmek zorunda 
oldu�unu fark ederler. O zaman tart���lan 
te�vikler vs. Hiçbir �ey kalmaz. Bizim 
sorunumuz kalmad���nda Türkiye’nin so-
runu kalmaz. �yi niyetli gayretler var, hiç 
sesini ç�karmayanlar var. Bizim geri kal-
m��l���m�z�n nedeni �udur: Kimse kendi 
açlar�n�n sorunlar�na e�ilerek, el uzatm�-
yor. Biz istedi�imiz kadar konferans ya-
pal�m, üsttekilere bunu iyi aktaramazsak 
ne kanun, ne yönetmelik de�i�ir. Neden 
zor oluyor bu geli�me. Çünkü onlar kendi 
vicdani muhasebelerini yapm�yor. Herkes 
bulundu�u yere, makama bunlar� taahhüt 
ederek geliyor. Belediyeler, sivil toplum 
kurulu�lar�, i�letmeler, devlet kurumlar�, 
özel sektör, yerel yönetimler kümelerin 
do�al üyeleridir. Onlar da vebal alt�ndalar. 
�n�allah bu tür organizasyonlar becereme-
di�imiz birlikte çal��ma al��kanl���m�z� 
a�mam�za yard�mc� olur. Bunu a�mam�-
z�n en önemli arac� toklar�n aç olanlara 
gitmesidir. Açlar�n da toklara rahat ula�a-
bilmesidir. �n�allah Anadolu Kümeleri ��-
birli�inin de verdi�i cesaretle bu projeler 
yay�l�r, yeni kümeler kurulur. Toplumda-
ki kültürel de�i�im, gelecekte var olma 
mücadelesidir.”

Ostim’in Ulusal Kongre ba�ar�s�
Ostim Organize Sanayi 

Bölgesinin katk�s� ve OSB 
birimlerinin çal��mas� ile 

organize edilen ‘Üniversite 
Sanayi ��birli�inde 

Kümelenmenin Önemi’ ana 
temal� Ulusal Kongre ba�ar� 

ile tamamland�. Kongre 
organizasyonu akademik 

çevreler ve kat�l�mc�lar 
taraf�ndan övgüyle kar��land�. 

Kongrede, Türkiye’de Kongrede, Türkiye’de 
farkl� sektörlerde farkl� sektörlerde 

kurulan küme kurulan küme 
temsilcileri Anadolu temsilcileri Anadolu 

Kümeleri ��birli�i Kümeleri ��birli�i 
Platformunu hayata Platformunu hayata 

geçiren protokolü  de geçiren protokolü  de 
imzalad�lar.imzalad�lar.

Prof. Dr. Ahmet AcarProf. Dr. Ahmet Acar
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Üniversite Sanayi ��birli�inde Kü-
melenmenin Önemi’ konulu kong-
rede davetli konu�mac� olarak söz 

alan Ankara Sanayi Odas� (ASO) Ba�kan� 
Nurettin Özdebir, üniversite sanayi i�birli�i 
içinde stratejik konular üzerine acil ara�t�r-
malar yap�lmas� gerekti�ini vurgulad�.
 ASO Ba�kan� Özdebir, “Bugün havada 
uçan uçaklar�m�z�n, yerde yürüyen tanklar�-
m�z�n ve daha birçok silah�m�z�n moderni-
zasyonu bu ülke taraf�ndan yap�ld� ve yap�l-
makta. Bunlardan bizim ders ç�karmam�z 
laz�m. Üniversite sanayi i�birli�i özellikle 
böyle stratejik konularda gelece�in üretim 
teknolojisi konusunda vakit geçirmeden 
ara�t�rmalar yapmal�” diye konu�tu. 

“Bir avuç ülke dünyaya 
meydan okuyor”

 Önümüzdeki 20-3 0 y�l içinde dünya-
daki üretimlerin ve üretim sistemlerinin 
de�i�ece�ini bugünkü üretim sistemlerinin 
tamamen antika olaca��n� hesaba katmam�z 
gerekti�ini vurgulayan Özdebir konu�ma-
s�nda �unlar� söyledi:

 “Bu haftaya kötü ba�lad�k. Bizim va-
tanda�lar�m�z�, bizim bayra��m�z� ta��yan 
gemiye sald�r� yap�ld�. Bunu hepimiz k�n�-
yoruz. Ben sözü ba�ka bir konuya getirmek 
istiyorum. Bir avuç ülke dünyaya adeta 
hükmediyor. Bugün havada uçan uçaklar�-
m�z�n, yerde yürüyen tanklar�m�z�n ve daha 
birçok silah�m�z�n modernizasyonu bu ülke 
taraf�ndan yap�ld� ve yap�lmakta. Bunlar-
dan bizim ders ç�karmam�z laz�m. Üniver-
site sanayi i�birli�i kapsam�nda özellikle 
böyle stratejik konularda gelece�in üretim 
teknolojisi konusunda ara�t�rmalar yap�p, 
vakit kaybetmememiz laz�m. Asl�nda gece 
rüyam�zda bile sorunlar� görüp, onlar� çöze-
rek kalkmam�z gereken bir süreçteyiz.”

“Rekabet öncesi i�bir-
li�i için kümelenme”

 “Dünya çap�nda ya�anan krizden sonra, 
çok kuvvetle muhtemeldir ki, önümüzde-
ki birkaç y�l içinde birçok teknolojik ürün 
piyasaya sürülecek. Elektrikli araçlar�n 
Türkiye’de üretimi konusunda çok büyük 
çaba var. Sanayi Bakanl��� devlet buna 

odaklanm�� durumda. Bunun bir an önce 
devreye sokulmas� laz�m. Renkli televiz-
yonunun ilk ç�k���n� hat�rlars�n�z. Bugün 
üç boyutlu televizyonlar var. Teknoloji çok 
h�zl� geli�iyor, bilgi çok h�zl� tüketiliyor. 
Ülke olarak almam�z gereken çok yol var. 
Biz birtak�m �eyleri yeniden bulmaya ça-
l��makla enerji kaybediyoruz. Özel sektör 
� rmalar� olarak üniversite sanayi i�birli�i 
içinde olsak Amerika’y� yeniden ke�fetme-
mize gerek yok. Özel sektör � rmalar� ayn� 
�eyi ayr� ayr� bulmaya çal���yor. Ayn� konu 
üzerinde enerjisini tüketen, sermayesini 
zaman�n� harcayan � rmalar�m�z var. Onlar 
da güç birli�i yapsalar, her biri ayr� u�ra�-
mayacak. Kümelenme bunun için de son 
derece önemli. Ülkemizde maalesef geli�-
memi�, tan�nmam�� bir kavram var; rekabet 
öncesi i�birli�i. Kümelenme bunun için de 
gerekli bir modeldir.”

“��letmeler varl���n� sürdüre-
bilirse, ülkeler de sürdürebilir”

 “Bizim art�k rakibimiz yaln�z kom�u-
muz, biti�i�imizdeki dükkân, ayn� ilde ayn� 

imalat� yapan insan de�il.  Rekabet bütün 
dünya ile. Eskiden yurtd���na ç�kt���m�zda 
rekabeti görüyorduk. D�� pazarda bu kadar 
yo�un bir rekabet yoktu. �imdi dünyan�n 
herhangi bir yerinde ne üretiliyorsa üç gün 
be� gün içinde Türkiye’de ra� arda yerini 
al�yor. �nternetle ke�fedilip piyasaya ç�k�-
yor. O zaman bizim en a��r rekabet �artla-
r�nda varl���m�z� sürdürebilmemiz laz�m; 
önce i�letmeler olarak varl���m�z� sürdü-
rebilmemiz laz�m. ��letmeler varl���n� sür-
dürebilirse ülkeler de varl���n� sürdürebilir, 
ba��ms�zl���n� koruyabilir, onurlu bir devlet 
olarak ba�� dik ya�ayabilir. Bunun için bil-
giye sahip olmam�z laz�m, teknolojiyi üret-
memiz laz�m. Dünya ile rekabet edebiliyor 
olmam�z laz�m. O zaman biz de dünyaya 
gerekti�inde posta koyar�z.”

Prof. Dr. Engin K�l�ç 
(ODAGEM)

 “Üniversite sanayi i�birli�inin tüm ko-
nular� ele al�nd�. Gönül isterdi ki tüm ta-
ra� ar eksiksiz burada olsun. Milli E�itim 
Bakanl���m�z�n da yeter düzeyde temsil 
edilmesini beklerdik. Sanayi ve Ticaret 
Bakanl���m�zdaki kimi kurulu� temsil-
cileri vard�. KOSGEB vard�. Sanayici-
leri Ankara Sanayi Odas� Ba�kan� say�n 

Özdebir temsil etti. ODTÜ destekledi. 
Üniversitelerimiz ad�na Çankaya üni-
versitemizin de�erli rektörü sürekli yan�-
m�zdayd�. Yap�lan sunumlarda anlat�lan 
üniversite sanayi ili�kilerini sürdürüle-
bilir hale getirmek için konuya taraf ku-
rumlar�n sürece en üst düzeyde kat�l�m� 
gerekiyor.” 

Mahmut Kiper (TTGV)

 “Oturumlarda ülkemize özgü ve özel 
arayüz tasar�mlar�n�n gerekli oldu�u vur-
guland�. Rekabet öncesi i�birli�i kültürü, 
inovasyon ve yeni yakla��mlar�n önemi 
vurguland�. Ama birlikte ele al�nmas� 
ve sentezlerinden yola ç�karak tümle�ik 
ulusal programlar uygulanmas�na yöne-
lik beklentiler de öne ç�kt�. Kümelenme 
desteklerinde oldu�u gibi pek çok kurum 
benzer destekleri sunuyor. Di�er yandan 
kimi kanun ve yönetmeliklerin bu tür 
desteklerin sa�lanmas�n� zorla�t�rd��� 
dile getirildi. Bu programlar�n birlikte 
ele al�nmas� talebi öne ç�kt�. Kongrenin 
önemli bir ç�kt�s� da ilgili tüm tara� ar�n, 
büyük küçük sanayi kurulu�lar�, �emsiye 

kurulu�lar�, arayüzlerin i�birli�i yaparak, 
karar vericiler kat�nda lobi yaparak, bri-
� ngler vermesinin önemi, arayüzler için 
lobi ve bri� ng faaliyetlerinin kurgulan-
mas� dile getirildi. Ayr�ca � kri haklar, 
sermaye destekleri gibi pek çok unsurun 
bir arada ele al�nmas� istendi. Bunlardan 
yararlanacaklar�n ortak görü�lerinin al�n-
mas� vurgulad�. Son olarak çok say�da 
örnek anlat�ld�. Tüm bu örneklere bak�l-
d���nda bunlar gelecek için umut veriyor. 

Anla��lan bildi�imiz-bilmedi�imiz konu-
larda kütleler yarat�lm��, bir araya gelinip 
bir �eyler yap�lm��. Ancak bunlar�n or-
takla�a hareketleri için ortak platformlar 
tasarlanmal�. Küme platformunun günde-
me gelmesi bu anlamda önem ta��yor. Bu 
yöndeki faaliyetler ve olu�umlar artt�r�l-
mal�. Yürütme kurulu üyesi olarak kong-
renin çok ba�ar�l� bir düzenleme oldu�u-
nu dü�ünüyor ve katk�s� olanlara te�ekkür 
ediyorum.”

Özdebir: Olanlardan ders ç�karmal�y�z
Ankara Sanayi Odas� Ba�kan� 

Nurettin Özdebir, ÜS�M- 

Üniversite Sanayi ��birli�i 

Kongresinin aç�l���nda 

yapt��� konu�mada, �srail’le 

ya�anan olay� an�msatarak, 

bir avuç ülkenin dünyaya 

adeta hükmetti�ini söyledi.

Kongredeki Di�er 
Oturumlar:

 ��birli�ine Yönelik Destekler Ve 
Kümelenme Destek Politikalar�, 
Kuluçkal�k-Üniversite-Sanayi �� Birli�i 
Merkezleri, Teknoloji Transfer Mer-
kezleri, Türkiye’deki Kümeler,  Uluslar 
Aras� ��birli�i A�lar�, Teknoparklar Ve 
Kümelenme, Üniversitelerdeki ��birli�i 
Yap�lanmalar�, Teknoloji Platformlar�. 
Tüm sunumlar için web adresi: http://
www.usimpkongre2010.org/Files/su-
num_bildiri/

Kümelenmenin önemi 
konulu kongreyi Ostim 
OSB Yönetim Kurulu 
Üyeleri de izledi.

Kongrenin aç�l���na kat�lan ve bir konu�ma yapan Ankara Sanayi Odas� Kongrenin aç�l���na kat�lan ve bir konu�ma yapan Ankara Sanayi Odas� 
Ba�kan� Nurettin Özdebir’e ÜS�MP Yürütme Kurulu Ba�kan� taraf�ndan Ba�kan� Nurettin Özdebir’e ÜS�MP Yürütme Kurulu Ba�kan� taraf�ndan 
te�ekkür plaketi verildi. te�ekkür plaketi verildi. 
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 Ayça Han�m, � rman�z� ve üretim alan-
lar�n�z� anlat�r m�s�n�z?

 Na-Me Endüstri Ürünleri Sanayi Ve D�� 
Ticaret A.�. 1982 y�l�nda �u an yönetim 
kurulu ba�kan�m�z Mehmet Gül taraf�ndan 
kuruldu. NA-ME ÇEL�K olarak faaliyetine 
ba�layan �irketimiz, 1993 y�l�nda Na-Me 
Endüstri Ürünleri Sanayi Ve D�� Ticaret 
A.�. olarak yeniden yap�land�. �malata ba�-
lad��� gün itibariyle çelik/ paslanmaz çelik 
kontrüksiyon alan�nda faaliyet gösteren 
� rmam�z 15 y�la yak�n süredir kompozit 
malzemeden mamul ürünler üretmekte ve 
bununla birlikte yenilenebilir enerji alan�n-
da çal��malar�n� sürdürmektedir. 

 Yine yakla��k 15 y�ld�r mevcut altya-
p�m�z ile geli�en teknoloji ve yenilikleri 
birle�tirerek yenilenebilir enerji alan�nda 
kendimize geni� bir ürün gam� olu�turduk. 
Güne� enerji panelleri ile çal��an solar so-
kak ayd�nlatma sistemlerinin tüm ekipman-
lar�n� tek tek ya da sistem olarak kullan�c�ya 
sunmak üzerine kurulu bir hizmet yürüt-
mekteyiz.

 Yenilebilir Enerji alan�na olan ilginiz 
nas�l ba�lad�.

 1992 y�l�nda Mehmet Bey’in yurtd��� 
fuar ziyaretleri s�ras�nda ki�isel ilgisi ile 
ba�lad�. Kendisinin sektörün bu alana yön-
lenece�ini o zamandan öngörmesi ile yava� 
ancak emin ad�mlarla bugünlere geldik.

 Siz yenilenebilir enerji konusuna nas�l 
bak�yorsunuz. Neden önemli?

  Enerji tüm ülkeler için önemli. Fosil 
kaynaklar�n azald��� herkes taraf�ndan bili-
niyor. Buna tek alternatif do�al kaynaklar�. 
Bunlar�n ba��n� güne� ve rüzgar çekiyor. 
Ülke olarak bu kaynaklar aç�s�ndan zengin 
durumday�z. Varolan kaynaklar� en verimli 
�ekilde kullanarak biz de bu alana kapasite-
miz oran�nda katk� vermeye çal���yoruz.

 Türkiye bu kavrama ve teknolojiye ne 
kadar yak�n?

  Türkiye’ de ticaret yapan insanlar�n var-

l��u konunun h�zla yay�lmas�na neden ol-
makla birlikte teknik olmayan arkada�larca 
konunun kullan�c�ya do�ru �ekilde anlat�l-
mamas� maalesef yanl�� bilginin yay�lmas�-
na da neden oluyor. Kullan�c� ald��� ürünün 
‘taahhüt edilen ile ayn� olmad���n�’ ancak 
deneyip yan�ld�ktan sonra anl�yor. Bu da 
kimi kullan�c�lar� sektörden uzakla�t�r�yor. 
Bununla birlikte Türkiye’deki ‘al-sat’ man-
t���n�n esas odaklan�lmas� gereken teknolo-
ji know-how’ �ndan uzakla��lmas�na neden 
oldu�unu dü�ünüyorum. Bizim nacizane 
üzerinde durdu�umuz konu evet al-sat an-
cak kendinden bir �eyler de kat-sat ya da 
ö�ren, örnekle, geli�tir ve sat.

 Solar sokak ayd�nlatma sistemi nedir?

  Solar sistemler genel olarak güne� enerji 
panelleri ile enerji ihtiyac�n� kar��layan her 
türlü elektrikli sistem için kulland���m�z 
bir tan�mlama. NA-ME A.�. kullan�c�ya 
sistem ekipmanlar� olan güne� panelleri, re-
gulatorler, power led lamba ve armatürler, 
7 m yüksekli�ine kadar park-bahçe-sokak 
ayd�nlatma sistemleri ile su üstü ikaz sis-
temleri konular�nda hizmet vermektedir.

 Firma olarak hede� eriniz?

  AR-GE’ ye yeni yat�r�mlar yaparak, 
teknolojik, çevreye duyarl� ve insanl��a 
faydal�, taleplere cevap verebilen, kullan�-
m� kolay ve muadillerine göre uzun ömür-
lü ürünlerle; sadece yurt içi de�il yurt d��� 
pazar pay�nda da yer alarak, markal� ve 
patentli bir ürün gam�na sahip olmak hedef-
lerimiz aras�nda bulunmaktad�r.

 AR-GE çal��mas� olarak dikey eksenli 
rüzgâr tribünleri ile ilgileniyoruz. Faydal� 
model belgesini ald���m�z bir kanat yap�s� 
var. Kanat tasar�m�n� da imalat�n� da ken-
dimiz yap�yoruz. 2011 ba�� gibi ticari ürün 
olarak piyasaya sunabilmeyi hede� iyoruz. 

 �hracata yönelik olarak neler yap�yor 
Na-me?

  �hracata çok önem veriyoruz. Zaten ima-
lat�m�z�n yüzde 60’ a yak�n�n� ihraç ediyo-
ruz. Libya, Azerbaycan, Türkmenistan, �ran 
sürekli çal��t���m�z ülkeler. Bunun yan�nda 
son zamanlarda Afganistan ve Nijerya ek-
lendi. 

 Kali� ye eleman sorunu ya��yor musu-
nuz?

 Kali� ye eleman s�k�nt�s�n� imalat kad-
rosundan ziyade idari kadro için ya��yoruz. 
Yeni mezun genç arkada�lar için sanayinin 
temposu ve çal��ma �artlar� a��r geliyor. 
�dealist zihniyetler azal�yor. Kimse zora 
gelmek istemiyor. 

 Bir kad�n olarak sanayici olmak…

  Maalesef Türkiye’de kad�na yönelik bir 
ön yarg� her zaman var. �çinde bulundu�u-
muz sektör erkek egemen bir sektör.  �an-
tiyede, sahada çal���yoruz. Zaman zaman 
olumsuzluklar�n� elbette görüyorum ama 
i�in içinde bir süre sonra cinsiyet ayr�m� 
kalmad���n� görüyorum.

 Ostim’de olu�turulan ‘ikinci ku�ak’ 
grubu vard�, siz de o grupta yer ald�n�z. 
Nas�l buldunuz o hareketi?

  �kinci ku�ak hareketinde yer al�yorum. 
Uzunca bir süredir i� yo�unlu�u sebebiyle 
kat�lamasam da çok güzel ve önemli bir 
topluluk oldu�unu dü�ünüyorum. Sizin 
gibi insanlar�n Ostim’ de oldu�unu, ortak 
sorunlar�n oldu�unu bilmek güç veriyor. 
Toplulukta gerçekten çok donan�ml� arka-
da�lar var, üstelik çok da keyi� i toplant�la-
r�m�z oluyor. Tümüne buradan kolayl�klar 
diliyorum.

 Ostim’in üretim iklimi.. nas�l yans�yor. 
Avantajlar� neler?

 Hizmete ve malzemeye ula��m anla-
m�nda Ostim’ de olmak elbette bir avantaj. 
Ancak kapasite ve personel say�s� aç�s�ndan 
mevcut potansiyelimize � ziki alan dar gel-
meye ba�lad�. Önümüzdeki senelerde Ba�-
kent OSB’ de yer alan 8 dönümlük arsaya 
geçece�imizi umut ediyorum 

 Ostim Yenilenebilir Enerji ve çevre tek-
nolojileri kümesinde de yer al�yorsunuz. 
Kümelenme giri�imini nas�l de�erlendiri-
yorsunuz? 

  Küme çal��malar�nda aktif bir �ekilde 
yer al�yoruz. Toplant�lara kat�lmaya çal���-
yoruz. Birlikten kuvvet do�aca��n� biliyor, 
bu anlamda kümeye güç veren herkese te-
�ekkür ediyoruz.

 Kendinizi nas�l geli�tiriyorsunuz?

  Üretimini yapt���m�z kompozit malze-
meler konusunda yüksek lisans yap�yorum. 
Gerek kurumiçi gerekse d��ar�da kat�l�m 
gösterdi�imiz e�itimlere ciddi zaman ay�-
r�yoruz. Önümüzdeki haftalarda Almanya’ 
da bir ba� evinin 200 kW l�k çat� üstü pv 
panel uygulamas� için ben ve teknisyen bir 
arkada��m ile bir ay sürecek bir  uygulama-
ya kat�laca��z.

 Aile �irketisiniz, baba mesle�i devam 
edecek. Sizin gelecekte name � rmas�n�n 
olmas�n� istedi�iniz yer…

  En genel hatlar�yla mevcut departman-
lar� koruyarak, altyap�m�z� ve personelimi-
zi muhafaza ederek, daha donan�ml� hale 
gelmek, bünyemize yeni ekip arkada�lar� 
katarak güçlenmek. Somut örnek verecek 
olursam önümüzdeki aylarda halihaz�rda 
üretimini yapt���m�z paslanmaz çelik dai-
resel konik direk imalat� konusunda ek bir 
yat�r�m planl�yoruz. Kompozit departman�-
m�z�n ürün gam�n� yeni kal�p yat�r�mlar� ile 
geni�letmeyi dü�ünüyoruz. Yenilenebilir 
enerji ile ilgili ise bahsetti�im uygulamal� 
e�itim kat�l�m�ndan sonra proje bazl� çal��-
maya ba�layaca��m�z� söyleyebilirim. 

 Mehmet Bey, bir baba ve patron olarak 
yeni ku�a��n temsilcisi Ayça Han�m�n � r-
madaki performans�n� nas�l de�erlendiri-
yorsunuz.  

  Öncelikle bizim � rma olarak planlar�-
m�z var. Yol haritam�z var. �ki tane gerçe�i 
var bu haritan�n.  Biri hayallerimiz ve he-
de� erimizle ilgili, biri de günün realitesiy-
le.  Biz günün realitesini gerçekle�tirmeden 
hayallerimize de ula�amayaca��m�z� dü�ü-
nüyoruz. Günün gerçe�i içinde dü�ünürsek 
Ayça Han�m’ �n pozisyonu hem yönetici 
hem de joker eleman gibidir. Bulunan bo�-
lu�u doldurmak KOB�’ler için önemlidir.  
Gerekti�inde çayc�lar�n görevini de üstle-
nir, gerekti�inde yönetim düzeyinde ka-
rarlara da kat�l�r. Ayça bu gerçe�i biliyor, 
ya��yor. Yol haritam�zdaki hede� ere do�ru 
ilerlememizi ve stratejilerimizi de belirle-
mi� durumday�z. Yolda revizeler yapabili-
riz, ancak yürüyece�imiz yolda gücümüz-
den eminiz. 

NA-ME, enerji sistemlerinde d��a aç�l�yor
OST�M’in enerji ve 

yenilenebilir enerji alanlar�nda 
at�l�m yapan �irketi Na-Me A.� 
imalat�n�n yüzde 60’a yak�n�n� 

ihraç ediyor. �irketin ikinci 
nesil yönetici ve ayn� zamanda 

aktif çal��an� olan Ayça 
Gül � rman�n faaliyetlerini 
ve hede� erini anlatt�. Gül, 
Na-Me A�’nin halen Libya, 

Azerbaycan, Türkmenistan, 
�ran, Afganistan ve Nijerya’ya 
gibi ülkelere ihracat yapt���n� 

söyledi. 
Gül, gazetemizin yöneltti�i 
sorulara �u yan�tlar� verdi:

Ayça ve Mehmet GÜL
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Ostim, bir sanayi bölgesi olmas�-
n�n d���nda, çal��an� ve ya�aya-
n� ile birlikte sportif çal��malar� 

da birlikte rekabet kültürünün bir par-
ças� olarak görüyor. 
 Bölgenin kurumsal yap�s� içinde ayr� 
bir yeri bulunan OST�M� Spor Kulübü 
Derne�i, üreten, istihdam sa�layan, ge-
lecek için projeler üreten ve uygulayan 
insanlarla beraber sosyal, kültürel ve 
sportif alanda yapt��� amatör faaliyet-
lerle bölgeye renk kat�yor.

Futbol Bran��

 Bünyesinde 193 sporcu, 3 teknik 
adam, 1 malzemeci, 1 masör ve 1 ku-
lüp müdürü bulunduran ekibip, Amatör 
Futbol Federasyonunun kriterleri do�-

rultusunda yeniden yap�land�. Amatör 
1. kümede mücadele eden futbol ekibi,  
daha ziyade üniversite ö�rencileri için-
den seçilen sporcularla müsabakalara 
kat�l�rken, 2009-2010 sezonunda �am-
piyon olarak tekrar Amatör Süper lige 
yükseldi. 2008 - 2009 sezonunda, ku-
lüp miniklerde Ankara �ampiyonlu�u, 
B gençlerde Ankara �ampiyonlu�u, A 
gençlerde ise grup 1.si olarak play-of 
müsabakalar�na kat�lma hakk� elde etti. 

Masa Tenisi

 Masa tenisi olarak dört sporcu 1 
antrenör mevcudmu olan ekip Türkiye 
ikinci liginde mücadele ediyor. 2008 - 
2009 sezonunda klasman gurubunda 
�ampiyon olarak Türkiye ikinci ligine 
ç�kma ba�ar�s� gösterildi.  

Di�er faaliyetleri

 2009 y�l� içerisinde Ostimspor futbol 
okulundan ve cevre mahallelerin kat�l�-
m�yla birlikte 14-16 ya� guruplar� aras� 
futbol turnuvas� düzenlendi. Yap�lacak 
olan tesislerle birlikte Ostim Futbol ligi 
olu�turmak, Ostim çevresinde sanayici 
ve çal��anlar�m�z�n kat�laca�� bisiklet 

yar��lar� ve atletizm yar��lar� düzenle-
mek amac� ile giri�imlere ba�lat�ld�.  

Tesisle�me faaliyetleri

 Kulübümüzün herhangi bir kurum 
ve kurulu�tan yard�m almaks�z�n faa-
liyetlerini yürüterek ba�ar�l� olmas�n� 
temin etmek amac� ile ba�latt���m�z te-

sisle�me faaliyetlerinde önemli bir me-
safe al�nm��t�r. Kulübümüz vas�tas� ile 
Bölge içerisine farkl� bir anlay�� getiren 
bu çal��ma, hem bölgenin geli�mesine, 
hem de insanlar�m�z�n rahat bir �ekilde 
spor yapabilece�i mekanlara kavu�-
mas�na sebep olmu�tur. Kulübümüz 
aç�s�ndan da önemli bir gelir kayna�� 
olu�turulmu�tur.

Ostim Spor Kulübü geçen 
sezonu futbol, masatenisi, taek 
wondo gibi faaliyet gösterdi�i 

bran�larla birlikte sosyal ve 
kültürel etkinlikler alan�nda da 

ba�ar�l� çal��malarla kapatt�.

Spor sahas�nda da ba�ar� var

2009-2010 sezonu Ostimspor 
futbol tak�m� aç�s�ndan mutlu 
bitti. 1987 y�l�nda kurulan gü-

zide kulübümüz 2007-2008 sezonun-
da gerek hoca, gerekse bünyemizde 
bulundurdu�umuz futbolcu arkada�-
lar�m�z�n uyumsuzlu�u nedeniyle 
tarihinde ilk defa bir alt kümeye, An-
kara Amatör Süper Ligden bir alt kü-
meye dü�mü�tü.
 Tabi ki yönetim olarak bu bizi de-
rinden sarst� ve çok üzüldük. Ama 
çabuk toparland�k bizim yerimiz 
buras� de�il dedik. Hede� erimiz 
do�rultusunda hareket edebilmemiz 
için dü�tü�ümüz yere tekrar ç�kma-
m�z gerekiyordu. Yeni bir yap�lanma 
yaparak radikal kararlar do�rultusun-
da OST�M’e ve Ostimspor’a yak���r 
�ekilde hareket ederek her zaman ön 
planda tuttu�umuz karakter yap�s� 
düzgün hocalar ve futbolcularla ça-
l��mam�z gerekiyordu. 4-5 sezondur 
çal��t���m�z altyap� sorumlusu Hakan 
Demir ve yard�mc� Hocam�z Ser-
hat, bizde iyi bir referans b�rakm��t� 
ki onlar� bir nevi ödüllendirerek A 
Tak�m�n ba��na getirdik. Bir sezon 
boyunca takip eti�imiz bizleri yar� 
yolda b�rakmayacak düzgün özveri-
li karakterli sporcu arkada�lar�m�z� 
kadromuza katt�k. Mevcut kadro-

muzdaki o arkada�larla kayna�arak, 
Ostim camias�na yak���r bir kadro 
olu�turduk.
 Hedef belliydi; disiplinli bir ça-
l��ma. Yönetim olarak destek bizden 
gayret sporcu karde�lerimizdendi… 
Bu parola ile yola ç�kt�k.
 Amac�m�z Ostimsporumuzu fut-
bol camias�nda lay�k oldu�u �ekilde 
temsil etmekti.
 �ükürler olsun ki 2009-2010 sezo-
nu tam dü�ündü�ümüz gibi geçti. �yi 
bir futbol sezonu geçirdik. 50 tak�-
m�n 5 grupta oynad��� maçlarda grup 
�ampiyonu olduk. Play Off’a kald�k. 
10 tak�m aras�nda geçen mücadele-
den yenilgisiz ç�karak �ampiyon olup 
1. Süper lige yeniden ç�kt�k. Do�ru 
zamanda, do�ru yerde do�ru ki�ilerle 
bir araya gelerek neler yap�labilece-
�ini gösterdik.
 Yönetimimize, hocam�za, özverili 
sporcu evlatlar�m�za ve bu �ampi-
yonlu�a eme�i geçen, bizi destekle-
yen herkese te�ekkür ederim. 
 Yeni sezonda da ba�ar� dilekle-
rimle…

Ostim Sanayici ve ��adamlar� 
Derne�i’nin 19. kurulu� y�l-
dönümü gecesi, �srail sald�r�s� 

ve �skenderun’daki askeri birlikte �ehit 
dü�en askerler nedeniyle e�lence prog-
ram� iptal edilerek kutland�. �ki ac� olay 
nedeniyle salon çok mütevaz� �ekilde 
haz�rland� ve gece yemekli toplant�ya 
dönü�tü. Konu�mac�lar�n tümü her iki 
sald�r�y� da k�nayarak üzüntüsünü dile 
getirdi. 
 Gazi Kültür Merkezi’nde gerçekle�-
tirilen gecenin aç�l�� konu�mas�n� yapan 
OS�AD Ba�kan� Adnan Keskin, 1991 y�-
l�nda kurulan derne�in rant ekonomisini 
de�il üretim ekonomisini savundu�unu 
söyledi. Geli�mi� bir demokrasinin ge-
li�mi� ekonomiyle mümkün olaca��na 
dikkat çeken Keskin, ekonomik sorun-
lar�n art�k sosyal soruna dönü�tü�ünü 
ifade etti. Her 100 ki�iden 14.6’s�n�n 
i�siz oldu�unu, i�çinin de i�verenin de 
i� arad���n�, protestolu senetler ile icra-
lar�n artt���n�, reel sektör kan a�larken 
� nans kesiminin bayram etti�ini anlatan 
Keskin, gelir da��l�m�ndaki e�itsizli�e 
dikkat çekti.  

Akyürek: �stihdam artmal�
 �çanadolu Sanayici ve ��adamlar� 
Dernekleri Federasyonu Ba�kan� Meh-
met Akyürek, kad�nlar�n üretim içinde 
daha fazla rol almalar� gerekti�ini söyle-
di. Türkiye’nin gelece�inin üretimde ol-
du�unu ifade eden Akyürek, “�stihdam� 
ne kadar geli�tirirsek gelece�imiz o kadar 
güvende demektir” dedi. 
Ostim OSB Ba�kan� Orhan Ayd�n ülke-
lerin gücünün kalabal�klarla de�il üretim 
gücüyle ölçüldü�üne dikkat çekerek, re-
kabetçi üstünlü�ü elde etmek gerekti�ini 
anlatt�. 

Ya�ar: Devlet üretene 
sahip ç�kmal�

 Yenimahalle Belediye Ba�kan� Fethi 
Ya�ar da geli�mi� ülkelerde devletlerin 
kendi � rmalar�na sahip ç�kt�klar�n� ancak 
Türkiye’de üretenin cezaland�r�ld���n� 
söyledi. Te�vik ç�kar�ld���n� ancak bu 
te�viklerden kimsenin yararlanamad���n� 
belirten Ya�ar, “Yabanc� sermayeye kar-
�� de�iliz. Yabanc� sermaye gelip burada 
fabrika kuruyorsa kar�� de�iliz ancak ku-
rulmu� fabrikalar� sat�n almak için geli-
yorsa, istemiyoruz” diye konu�tu. 

 Özdebir: Zenginlik 
istihdamla olur

 Ankara Sanayi Odas� Ba�kan� Nuret-
tin Özdebir, daha az harcay�p daha çok 
çal��mak zorunda olduklar�n� belirtti ve 
“Para ve maliye politikalar�yla kendi 
sanayimizi korumal�y�z. �stihdam, özel 
sektör olmadan art�r�lamaz. Zenginlik, 
istihdamla artar” diye konu�tu. 

Te�ekkürler Ostimspor

Ekrem ALGÜL

OS�AD, 19. y�l�n� buruk kutlad�
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Yap�lan genel kurulda mevcut 
yönetim kuruluna çok say�da 
yeni isim kat�l�rken, Ba�kan Öz-

can Ülgener, “Genç ve çal��kan bir ekip 
olu�turmak istedik. Gelecek dönemde 
bu ekipten büyük ba�ar�lar bekliyorum” 
dedi.

Divan Ba�kanl���n� Ostim OSB Ba�kan 
Yard�mc�s� ve �kmal Market A.� � rmas�-
n�n sahibi S�tk� Öztuna’n�n yapt��� Genel 
Kurul’da OST�M Yönetim Kurulu Ba�-
kan� Orhan Ayd�n da bir konu�ma yapt�. 
Ostim’deki üretim birimleri ve organi-
zasyonlar�n do�ru kurguland���n� anlatan 
Ayd�n, “Bu kurgu ile birçok kamu ve ana 
sanayi kurulu�unun bölgemize gelmesi 
sa�land�. Temel sektörlerde ana teda-
rikçileri Ostim’e getiriyoruz. Böylece 
bölgemizdeki � rmalar�n, üyelerimizin i� 
yapmas�n�, i�lerini geli�tirmesini hede� i-
yoruz” diye konu�tu. 

 ORS�AD’a gelecek döneme ili�kin 
çal��malar�nda destek sözü veren Ba�kan 
Ayd�n, “Biz bölgeyi olu�turan birçok ku-
rumun yöneticisi konumunday�z. Bu ku-
rulu�lar aras�nda denge sa�lamak, onlar�n 
haklar�n� korumak bizim görevimiz. Bu 
çerçevede bölgemizdeki sanayici ve i� 
adamalar�n� temsil eden, onlar için çal�-
�an sivil toplum kurulu�lar�na destek olu-
yoruz” dedi. Daha sonra ORS�AD Ba�-
kan� Ülgener taraf�ndan Ba�kan Ayd�n’a, 
Divan Ba�kan� Öztuna’ya ve derne�e 
geçen dönemde maddi ve manevi katk�da 
bulunan dernek üyesi i�adamlar�na te�ek-
kür plaketi verildi.

 Derne�in geçen dönem faaliyetleri ve 
denetim kurulu raporlar�n�n okunmas�n-
dan sonra yeni yönetim ve denetim kuru-
lu seçimleri yap�ld�. Genel Kurul, gelecek 
faaliyet dönemine ili�kin çal��ma raporu 
ve tahmini bütçenin onaylanmas� ile sona 
erdi.

 Genel kurul sonras� yeni dönemde 
yapacaklar� çal��malar� anlatan Ülgener, 
“Büyük fedakârl�klarla devam ettirdi�i-

miz sanayi ve ticaret hayat�m�zda; birlik 
ve beraberlik içerisinde yapabilece�imi-
zin en iyisini yapabilmek, yard�mla�ma 
ve dayan��ma içinde çal��an�m�za, bölge-
mize ve milletimize fayda üretmek azim 
ve gayretindeyiz” diye konu�tu.

 Ba�kan Ülgener, yeni dönemde der-
ne�in donan�m eksiklerini tamamlayarak 
üye potansiyelini geni�letmeyi, sanayici 
ve i� adamlar�n�n sorun ve taleplerinde 
sivil, bürokrat ve siyasi çevrelerde etkili 
olarak i� dünyas� ve kamuoyundaki et-
kisini art�rmay�, üyelere yönelik e�itim, 
dan��manl�k, i� gezisi programlar� orga-
nize etmeye devam edeceklerini ve gerek 
müstakil gerekse çözüm ortaklar� ile AB, 
��KUR gibi projelerle çal��ma hayat�na 
katk� sa�layacaklar�n� ifade etti. Ülgener, 
“Yeni yönetim kurulu üyesi arkada�lar�-
m�zla her geçen gün güçlenen ve büyü-
yen derne�imizin kurumsal bir kimlik 
kazanarak yeni proje ve at�l�mlara imza 
ataca��na inan�yorum” diye konu�tu.

ORS�AD’�n Genel Kurul sonras� yöne-
tim, denetim ve dan��ma kurulu �u isim-
lerden olu�tu:

 Yönetim Kurulu: Ba�kan Özcan Ül-
gener, Ba�kan Yard�mc�s� Nedret Yener, 
Genel Sekreter Veli I��r, Sayman Rak�p 
Seyirt, Üye Mehmet Ali I��k, Üye Bay-
ram Suat Çiftci, Üye Murat Göynük, Üye 
Bilal Güne�, Üye Murat Tuncel. Yönetim 
Kurulu Yedek: Kerim Kocaer, �smail 
Erdo�an, Mustafa Garip, Ahmet Özen, 
Mustafa Bülent Irk�lata, Adem Yasin 
Polat, Sedat Mert, Kamil Bolat, Ergün 
Olcay. Denetim Kurulu: Emre Ayd�n, 
Mustafa Korkmaz, Hamza Akça, Dene-
tim Kurulu Yedek: Abdullah Bar�� �en, 
Selçuk Dilsiz, �ahin Kad�o�lu. Dan��ma 
Kurulu: Hasan Hüseyin Ergenç, Fatih 
Uçar, Y�lmaz Akkaya, Sinan Sayiç, Ah-
met Murat, Ha�im �lhan.

ORS�AD 11. Ola�an Genel Kurulunun i� 
dünyas�na, sanayici i�adam� ve yönetici-
lerimize hay�rl� olmas�n� dileriz. 

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici �� Adam� ve Yöneticileri Derne�inin (ORS�AD) 11. Ola�an Genel Kurulu, OST�M 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n, Ostim Yönetim Kurulu Üyeleri, birçok sanayici ve i�adam�n�n kat�l�m�yla yap�ld�. 

ORS�AD genç ve yeni ekiple güçlendi 

Kamu sektörünün �irket kurma 
ve geli�tirme misyonu var m�d�r? 
�irket kavram� bizatihi özel 

inisiyatif nitelikli midir? Yoksa kamunun 
da piyasada rekabet edecek �irketleri 
olabilir mi? 
 Türkiye’deki tecrübe kamunun çok 
kötü bir i�letmeci oldu�unu göstermek-
tedir. Ancak çok kötü olan bu i�let-
meci halen Türkiye’nin dünya çap�nda 
olan �irketlerini kurmu� ve belli bir süre 
yönetmi�. Sizce burada bir gariplik yok 
mu? Böyle bir kamuya kötü i�letmeci 
diyebilir miyiz? Ama birçok örnekten 
hareketle kamunun kötü bir i�letmeci 
oldu�unu da biliyoruz. O zaman soruyu 
�öyle soral�m: kamu kaynakl� olan 
�irketlerden ba�ar�l� olanlarla ba�ar�s�z 
olanlar aras�ndaki fark nedir? Niçin baz� 
kamu kurulu�lar� ba�ar�l� olmu�tur da 
baz�s� olamam��t�r?
Bu sorular�n cevab� bilimsel ara�t�rma-
larla detayl� ve analitik olarak ortaya 
ç�kar�labilir. Ancak kaba gözlemle her-
kesin ilk yapt��� tespit kamunun sahip 
oldu�u iktisadi i�letmelerin teknik olarak 
yönetilmedi�i, popülist olarak yönetildi-
�idir. Teknik, rasyonel ve dinamik bir 
dünyada, popülist bir anlay��la rekabet 
etmek mümkün de�ildir. O zaman 
sorular�ma devam ediyorum: kamuya 
ait i�letmeler neden popülistçe yönetil-
mektedir? ��letmenin kamuya ait olmas� 
popülistçe yönetilmesini mi gerektirir?
Türkiye’nin müzmin ve temel proble-
mi olan popülizm nereden kaynaklan-
maktad�r? Kamu bizatihi popülist midir? 
Yoksa kamuyu yönetenler mi popülist-
tir? Siyasi iktidar ile kamu ayn� �ey mi-
dir? Makalemiz kamu ile siyasal iktidar 
aras�ndaki ili�kiye gelmi� bulunmaktad�r. 
Bu noktada kamunun sözlük tan�m�na 
bakal�m: Bir ülkedeki halk�n bütünü, 
halk, amme… Yani çe�itli toplumsal 
kesimlerden veya meslek gruplar�ndan 

olu�an insan toplulu�u… Mesela ka-
muoyu, “bir sorun ya da olay üzerine 
halk�n genel dü�üncesi” demektir.
Siyasi iktidarla kamu birbirinden ayr� 
oldu�una göre iddial� bir yakla��mla 
Türkiye’ye çok büyük fayda sa�layabi-
lecek i�letmelerin iktidar�n kontrolünden 
kamunun kontrolüne geçmesinin çok 
ba�ar�l� sonuçlar verebilece�ini iddia 
edebilir miyiz? 
Sizce yat�r�m yapamayan, karar ala-
mayan, a��r� istihdamla büyük zararlar 
eden, ekonomiye yük olu�turan bir 
i�letme ne yap�lmal�d�r? Cevap olarak 
özelle�tirilmeye çal���lmal�d�r, ba�ar�lamaz-
sa kapat�lmal�d�r diyebiliriz. Peki ba�ka 
yol yok mudur? Mesela i�letme 1 TL 
bedelle fabrika çal��anlar�na, fabrika-
n�n bulundu�u yöre sanayi ve ticaret 
odas�na, esnaf ve sanatkarlar derne�ine, 
bireysel olarak yöre halk�na ve esnaf�na 
devredilirse ne yap�lm�� olur? Bu say-
d�klar�m o yöredeki kamuyu olu�turmaz 
m�? Bu operasyona tesisin kamuya 
aç�lmas� diyemez miyiz? Bu operasyon 
kamula�t�rma m�d�r?
1995 y�l�nda 1 TL sembolik bedelle 
halka maledilen KARDEM�R Kara-
bük Demir Çelik Ticaret ve Sanayi 
A.�. ba�ar�dan ba�ar�ya imza atarak 
Türkiye’nin en büyük ilk 50 �irketi ara-
s�nda her geçen y�l üst s�ralara ç�kmak-
tad�r. (�SO taraf�ndan aç�klanan 2008 
y�l� listesinde 41. S�rada yer alm��t�r.) 
Ortada ba�ar�l� bir operasyon oldu�una 
göre bu ba�ar�n�n temel sebebi nedir? 
Bu operasyon ba�ka �irketlerde yap�la-
maz m�? neden yap�lmamaktad�r? 
De�erli okuyucum, fark�nday�m 
yaz�m kö�e yaz�s�ndan daha çok 
bulmacaya döndü. Ancak eskiler soru 
ilmin yar�s� demi�ler. Ben sorular�mla 
i�in yar�s�n� çözdüm, size de cevap-
lanmak üzere di�er yar�s�n� b�rak�yo-
rum. 

acortu@
hotm

ail.com

Abdullah ÇÖRTÜ

Kamula�t�rma m�? 
Özelle�tirme mi?
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Toplant�da, �zmir’in sa�l�k alan�nda 
öncü bir �ehir haline gelmesi için 
yap�lmas� gerekenler tart���ld�. EÜ 

Bilim Teknoloji Ara�t�rma ve Uygulama 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fazilet Vardar 
Sukan, �NOV�Z’in çok kapsaml� bir proje 
oldu�unu söyledi. Prof. Dr. Sukan, “Fir-
malar ve ara�t�rmac�lar için bir i�birli�i 
platformu kurmay� hede� eyen �NOV�Z, 

günümüz bilgi toplumuna donan�ml� bi-
reyler yeti�tirecektir. Teknoloji ve bilgi 
transferine ortam haz�rlanacak, �irketlerin 
pazara giri� faaliyetlerine destek olunacak-
t�r. �ehrimizdeki üniversitelerde biyomedi-
kal teknolojiler hakk�nda çal��an çok say�da 
bilim adam� bulunmaktad�r. Bu bilgi biri-
kimi de �zmir`deki biyomedikal teknoloji 
pazar�n� desteklemeye yeterli bir alt yap� 
olu�turmaktad�r. Amac�m�z, sa�l�k alan�nda 
�zmir’i liderli�e ta��makt�r” dedi.
 Üniversite-sanayi i�birli�inin önemini 
vurgulayan ESBA� Özel Projeler Koordina-
törü Ayhan �zmirli de, iki alan�n i�birli�i sa-
yesinde olu�turulan platformun, �zmir`deki 
biyomedikal sanayiyi destekleyecek i�gücü-
nü artt�rarak, �ehri bir cazibe merkezi haline 
getirece�ini söyledi. Türkiye’deki medikal 
sanayi kurulu�lar�n�n ürünlerinin dünyayla 
yar��acak kadar kaliteli oldu�unu belirten 
Türk Medikal Dernekler Federasyonu Ba�-
kan� Mehmet Ali Özkan da “Biyomedikal 
ürünler son derece kaliteli olmas�na ra�men 
kamu ihalelerinde yerli mal� tercih edilmi-
yor. Ar-Ge çal��malar�yla yap�lan ürünlerin 

kaliteli ve tercih edilebilir olaca�� dü�ün-
cesinin yerle�mesi gerekiyor. Biyomedikal 
sektörünün � nans boyutu da ç�kmazda; en 
kazançs�z sektörlerden biri. Yabanc� patent-
li t�bbi cihazlar ülkemize çok rahat girebili-
yor. Kalitesi yüksek olmayan ucuz ürünler, 
pazarda yerli ve kaliteli ürünlerimizin önüne 
geçiyor. Bu problemlerin çözümünde, sana-
yiyle üniversitenin i�birli�i hayati önem ta-
��yor” diye konu�tu.
 Kamudan destek beklediklerini vurgula-
yan Ege T�bbi Malzemeciler Derne�i Ba�-
kan� Ömer Biçer ise �unlar� söyledi: “Sektö-
rün kendini geli�tirmesi için para kazanmas� 
gerek. Kazanç sa�lamak için de kamunun 
deste�ine ihtiyac�m�z var. Yabanc� patent-
li ürünler yerine yerlilerin al�m�na öncelik 
tan�nmal�. �htiyaçlar do�ru belirlenip güçlü 
bir alt yap� haz�rlan�rsa �zmir, biyomedikal 
sanayi sektöründe öncü durumuna gelebi-
lir.”

Toplant�da OST�M Medikal 
Sanayi Kümelenmesi de vard�

 Toplant�da Ostim Medikal Küme Ko-

ordinatörü O�uz Ünal da bir konu�ma 
yapt�. “Sa�l�k �novasyonlar� Yönetimi Ve 
Finansman�-�yi Uygulamalar Ve Modeller” 
konulu oturumda konu�an Ünal, Ostim’deki 
Medikal Sanayi Kümelenme süreci ve kü-
melenme sonras� olu�turulan projeler hak-
k�nda bilgi verdi. 

 “4. Avrasya T�p Günleri”

 �stanbul’da düzenlenen “4.Avrasya T�p 
Günleri” kongresinde de Ostim Medikal 
Küme tan�t�m stand� kuruldu. �ki gün süren 
kongrede Türkiye ve Avrasya bölgesinden 
birçok uzman ve medikal sektör üreticisi 
� rma bir araya geldi. Ostim Medikal Sek-
tör Kümelenmesinde yer alan baz� medikal 
sektör � rmalar� da fuara kat�ld�. Bay�nd�r 
Sa�l�k Grubu ve T�KA taraf�ndan organize 
edilen etkinliklere Afganistan, Arnavutluk, 
Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Irak, 
Karada�, Kazakistan, K�rg�zistan, Kosova, 
Makedonya, Moldova, Nijerya, Özbekis-
tan, Suriye, Türkmenistan ve Ukrayna’dan 
sa�l�k sektörü ve t�p uzmanlar� kat�ld�. 

Seçilen yeni Yönetim Kurulu tara-
f�ndan Genel Ba�kanl��a Yalç�n 
Sönmez getirildi. Sönmez, yapt��� 

te�ekkür konu�mas�nda, “TOSYÖV’ün 
bayra��n� daha da yükseklere ta��mak için 
sivil toplum kurulu�lar� ve kamu kurum-
lar� ile i� ve güçbirli�imizi geli�tirece�iz, 
yeniliklerle yolumuza devam edece�iz” 
dedi. Sa�l�k sorunlar� nedeniyle görevi b�-

rakt���n� aç�klayan Hilmi Develi ise yeni 
yönetimde Denetim Kurulu Üyesi olarak 
görev yapacak.
 TOSYÖV Ba�kanl���n� 8 y�ld�r sürdüren 
Hilmi Develi, yapt��� aç�l�� konu�mas�nda 
Türkiye’de özel sektörün kalk�nma modeli-
ni benimseyen TOSYÖV’ün KOB� bilinci-
nin olu�mas�na ve geli�mesine, giri�imcili-
�in bir kültür olarak yayg�nla�mas�na ciddi 
katk�lar� olan bir kurulu� oldu�unu söyledi. 
Genel Kurul’da konu�an KOSGEB Ba�ka-
n� Mustafa Kaplan, KOB�’ler için yeni bir 
destekleme modeli geli�tirdiklerini aç�kla-
d�. KOSGEB’in KOB�’lerin önünü açan, 
onlara tam anlam�yla destek olan bir ku-
rum olmay� amaçlad���n� belirten Kaplan, 
yeni kurgulad�klar� model kapsam�nda bir 
çerçeve yönetmelik haz�rlad�klar�n� söyle-
di. Bu yönetmeli�in KOB�’lerin ihtiyac�na 
göre istedikleri destek program�n�n önünü 
açt���n� ve proje bazl� bir destek program� 
olaca��n� ifade etti. Kaplan, bundan son-
ra KOB�’lere “Sizi nas�l geli�tirebiliriz?” 
anlay���yla yakla�acaklar�n� söyledi. Ana 

program dahilinde 150 bin liraya kadar 
KOB�’leri geri ödemesiz destekleyecekle-
rini anlatan Kaplan, KOB�’lere “ya farkl� 
ya da güçlü olun” ça�r�s�nda bulundu ve 
farkl� olman�n anahtar�n�n inovasyon ve 
Ar-Ge’den geçti�ini belirtti.
 Genel Kurul’da Divan Ba�kanl���n� 
yürüten Sanayi ve Ticaret eski Bakan� 
Ali Co�kun, sanayiyi Anadolu’ya yaymak 
amac�yla yola ç�kt�klar�n� belirterek, KOS-
GEB, TOSYÖV, TOBB, KOB� A.�. ve 
KGF gibi kurumlar�n kurulu� süreçlerini 
anlatt�ktan sonra, “KOB�’ler güçlenirse 
büyükler de güçlenir” dedi. Türkiye’nin 
y�llar y�l� yar� kapal� bir ekonomiye sahip 
oldu�unu ve demokratikle�me sürecinde 
kay�plar ya�ad���n� ifade ederek, bu süre-
cin geli�mesinde siyasi partiler kadar sivil 
toplum kurulu�lar�n�n büyük önem ta��d�-
��n� vurgulad�.
TOSYÖV Ba�kan Yard�mc�s� ve eski Dev-
let Bakan� Ayfer Y�lmaz, Türkiye’nin bir 
dönem ara mal� üretmek yerine ithal etme-
ye ba�lad���n�, bu dönemde TOSYÖV’ün 

üretici KOB�’lere gitti�ini kaydetti. Nüfu-
sun yüzde 50’sinin 28 ya��n alt�nda oldu-
�unu an�msatan Y�lmaz, gençlere moral 
verdiklerini, yat�r�m bilincini geli�tirdik-
lerini, moralsizli�i morale döndürmede, 
Türkiye’nin gelece�inde refah�n adil pay-
la��m�nda TOSYÖV’ün önemli rol oyna-
d���n� ifade etti. 

TOSYÖV Yeni Yönetim Ku-
rulu görev da��l�m� yapt�

 Tek listeyle ve oybirli�i ile seçilen 
TOSYÖV’ün yeni Yönetim Kurulu ve gö-
revleri: 
 Yönetim Kurulu: (Asil) Yalç�n Sönmez 
(Yönetim Kurulu Ba�kan�), Ayfer Y�lmaz 
(Ba�kan Yard�mc�s�), Dr. Niyazi Erdo-
�an (Ba�kan Yard�mc�s�), Osman Deveci 
(Ba�kan Yard�mc�s�), Mahmut Esat Yal-
ç�n (Ba�kan Yard�mc�s�), Rahmi Aktepe 
(Genel Sekreter), Ali R�za Dastar (Sayman 
Üye), Halil Özgökçe (Üye), Osman Sam-
sunlu (Üye), Tahsin Rende (Üye), �hsan 
Be�er (Üye).  

Ege ve Dokuz Eylül 
Üniversiteleri, �zmir Yüksek 

Teknoloji Enstitüsü (�YTE) 
ve Ege Serbest Bölge 

A.�. (ESBA�) i�birli�iyle 
düzenlenen “Sürdürülebilir 

Bilim-Teknoloji-Sanayi 
Köprüleri” (�NOV�Z) 

toplant�s� yap�ld�. Toplant�ya 
Ostim Medikal Sanayi 

Kümelenmesi de kat�ld�.

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli ��letmeler Serbest Meslek Mensuplar� ve Yöneticiler Vakf�’n�n (TOSYÖV) Seçimli Ola�an 
Genel Kurul Toplant�s� 27 May�s 2010’da Ankara Sanayi Odas� (ASO) Meclis Salonu’nda gerçekle�tirildi. Kongrede Hilmi 
Develi’nin yerine KobiEfor Dergisi sahibi ve Ba�yazar� gazeteci Sönmez ba�kanl��a getirildi 

Medikal Küme, �NOV�Z ve Avrasya T�p Günlerinde

TOSYÖV’ün yeni ba�kan� gazeteci Yalç�n Sönmez
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Ostim’de faaliyet gösteren Ersoy 
Gaz Sanayive Ticaret A.� ileriye 
dönük olarak; tam kapasiteli üre-

tim � rmas� olmak istiyor. “Gazlarla �lgili 
Her �ey” slogan�yla, önceliklerini belirleyen 
� rman�n Genel Müdürü Kas�m Ersoy, en az 
5 sene içinde Türkiye’nin en büyük 3 üretici 
gaz �irketi aras�na girebilmek için çal��t�kla-
r�n� söyledi.
 1983 y�l�nda kurulan �irketin büyümekte 
olan Türkiye ekonomisi içerisindeki yerini 
ald���n�, bu do�rultuda de�i�en teknolojik 
geli�meler �����nda Türk Sanayisine hizmet 
verdi�ini anlatan Ersoy faaliyetleri hakk�n-
da �u bilgileri verdi:
 “Sektörde uzun y�llar bulunman�n ver-
di�i tecrübe, uzman kadro, geli�mi� servis 
a��, Anadolu’ya yay�lm�� bayileri ve üstün 
hizmet anlay��� ile pazar pay�n� artt�rm��t�r. 
Mü�terilerimizin ihtiyaçlar�na ve beklenti-
lerine en iyi �ekilde cevap verecek kalite-
de ürün ve kesintisiz hizmet sunmak için 
sürekli olarak yat�r�ma gitmi�, do�al ola-
rak endüstriyel ve medikal gaz sektöründe 
hak etti�i yeri alm��t�r. Sanayide ve sa�l�k 
kurulu�lar�nda kullan�lan gazlar�n dolum 
ve da��t�m�n� yapan Firmam�z, Ostim te-
sislerinde bulunan yüksek kapasiteli depo-

lama tanklar� sayesinde hizmet süreklili�ini 
garanti alt�na alm�� bulunmaktad�r. Sincan 
tesislerinde modernizasyon çal��malar�n� 
tamamlam�� olan � rmam�z burada kurmu� 
bulundu�u yeni fabrikan�n eklenmesiyle 
daha da güçlenecek ve bu gücünü güvenli 
ve kaliteli hizmet anlay��� dahilinde mü�te-
rilerine yans�tacakt�r.”

 Sektördeki rekabet ko�ullar�n�n yabanc� 
sermayenin etkileri ve yerli kalitesiz � rma-
lar nedeniyle olumsuz yönde etkilendi�ini 
anlatan Ersoy,” Özellikle Ersoy Gaz A.�. 
gibi hem yerli olup hem de markala�ma-
yan � rmalar�n olmamas� rekabet ko�ullar�n� 
olumsuz yönde etkiliyor. �ç piyasada hem 
özel sektör hem de kamu sektörüne hitap 

ve de özel gaz üretim ve sat��� yapan bir 
� rmad�r Ersoy Gaz. Bu da iç piyasada bize 
önemli bir özellik kazand�rmaktad�r” diye 
konu�tu. 
 25 kadar nitelikli pazarlama ve ihtiyaç 
duyulan alanlarda mühendis personel is-
tihdam eden Ersoy Gaz, tam kapasiteli 
üretim � rmas� olabilmek için 5 sene içinde 
Türkiye’nin en büyük 3 üretici gaz �irketi 
aras�na girmeyi hede� iyor. 
Genel Müdür Ersoy’un genel ekonomiye 
ili�kin de�erlendirmesi de �öyle:
 “Finansal olarak i�letme sermayesine 
bakt���m�z zaman, net i�letme sermayesi 
yo�un oldu�u için borçlanmaya gitmiyo-
ruz. Ancak 2011 y�l�nda Temelli bölge-
sinde kurulacak olan üretim tesisimiz için 
d�� kayna�a ihtiyaç duyabiliriz. Ekonomik 
konjonktür d��a ba��ml� bir seyir izlemek-
tedir. Hammadde di�er üretim giderlerinin 
maliyet art��lar� � rmalar�n ayakta kalabilme-
lerini olumsuz etkileyecek gibi gözüküyor. 
Sanayide büyüme h�z� %20 artm�� gözükse 
bile bu oran�n gerçek olmad���n� dü�ünüyo-
rum. Her an ekonomik bir krize girece�iz 
izlenimi al�yoruz. Bu durumun gerekçesini 
çal��t���m�z �irketlerdeki tahsilât sorunlar�n-
dan ileri gelerek dü�ünmekteyim.”

Ostim Yat�r�m ve Ostim Kooperatifi genel kurul yapt�

Ersoy Gaz’�n slogan�: Gazlarla ilgili her �ey…

Ostim Endüstriyel Yat�r�mlar A.� 
ve Ostim Kooperati� nin genel 
kurullar� yap�ld�. Ortak ve üye-

lerin yo�un kat�m� ile yap�lan genel ku-
rulda divan ba�kanl���n� Kamu Bankala-
r� Yönetim Kurulu Ba�kan� Zeki Say�n 
yapt�. Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 
Ayd�n gerek Ostim Kooperati� nin ge-
rekse Ostim Yat�r�m A�’nin bölgede fa-
aliyet gösteren � rmalara yönelik verdi�i 
maddi ve manevi katk�lar� anlatt�.  
 Ayd�n, “Kooperati� miz, kuruldu�u 
1967 y�l�ndan bugüne kadar ortaklar�n�n 
menfaatleri do�rultusunda hizmet etme-
ye gayret etmi� ve belki de ülkemizde 
kurulmu� olan kooperati� er içerisinde 
örnek olarak gösterilebilecek önemli fa-
aliyetler gerçekle�tirmi�tir” diye konu�-
tu. 
 Ba�kan Ayd�n, sadece ortaklar�na 
dükkan yapmak de�il, bölgenin bütün 
ihtiyaçlar�n� kar��lamak üzere planlama 
yapan Ostim Kooperati� nin büyük feda-
karl�klarla sanayi ve ticaret alan�nda fa-
aliyet gösteren ortaklar�n e�itim, sosyal 
ve kültürel ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas�na 
da büyük önem verdi�ini söyledi. 
 Ayd�n �öyle dedi: “Bu camia büyük 
u�ra� ve gayretlerle dü�ünülmeyeni 
dü�ünmü�, yap�lamayanlar� yapm�� ve 

ülkemize büyük hizmetler gerçekle�-
tirmi�tir. Bugüne kadar bu hizmetlerin 
gerçekle�mesinde büyük fedakârl�klarla 
hizmet veren de�erli yöneticilerimizi, 
ortaklar�m�z� ve çal��anlar�m�z� minnetle 
an�yorum.” Ostim Yat�r�m’�n faaliyetle-
ri, bütçesi ve gelecek dönem çal��malar� 
�irket koordinatörleri Abdullah Çörtü ve 
�e� k Çal��kan taraf�ndan sunuldu

Ayd�n : “Bu camia büyük u�ra� ve gayretlerle 
dü�ünülmeyeni dü�ünmü�, yap�lamayanlar� yapm�� ve 

ülkemize büyük hizmetler gerçekle�tirmi�tir.Bugüne kadar 
bu hizmetlerin gerçekle�mesinde büyük fedakârl�klarla 
hizmet veren de�erli yöneticilerimizi, ortaklar�m�z� ve 

çal��anlar�m�z� minnetle an�yorum.”

Genel Müdür Kas�m Ersoy, en az 5 sene içinde Türkiye’nin en büyük 3 üretici gaz �irketi aras�na girebilmek için çal��t�klar�n� söyledi.

O.AYDIN A.ÇÖRTÜ �.ÇALI�KAN
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Fuar�n Ad�: Ordu 4.Otomobil-Otomotiv ve Yan Sanayi 

(Oto’2010)

Fuar�n Tarihi: 12 – 17 Haziran 2010

Yer: Ordu Belediyesi Fuar Alan� – ORDU

Fuar�n Ad�: Ordu 6.Yap� Dekorasyon Ürünleri ve Do�al-

gaz (Yap� 2010) - Ordu 14. Karadeniz Sanayi ve Ticaret 

Fuar� (Katif 2010)

Fuar�n Tarihi: 28 Haziran – 04 Temmuz 2010

Yer: Ordu Belediyesi Fuar Alan� – ORDU

Fuar�n Ad�: 18. Malatya Fuar�

Fuar�n Tarihi: 14 – 18 Temmuz 2010

Yer: Mi�mi� Park Fuar Alan� - MALATYA

Fuar�n Ad�: ��’TE B�Z �STANBUL 2010

Fuar�n Tarihi: 19 – 25 Temmuz

Yer: �stanbul Fuar Merkezi – Ye�ilköy - �STANBUL

Fuar Takvimi 
HAZ�RAN – TEMMUZ 2010

Avrasya’n�n en büyük 
Avrupa’n�n 4. Büyük 
i� makineleri fuar� 

ANKOMAK, 5 gün boyunca 
sektörün yeni teknolojilerini 
merak edenleri ve profesyo-
nelleri bir araya getirdi. ITE 
Group Plc’nin Türkiye tem-
silcisi E Uluslararas� Fuarc�l�k 
önderli�inde düzenlenen fuar 
�stanbul Fuar Merkezi’nde yet-
mi�bin metrekarelik bir alanda 
gerçekle�tirildi. 
 OST�M OSB, 18. si dü-
zenlenen �� Makineleri, Yap� 

elemanlar� ve �n�aat Teknolojileri 
Fuar�na bu y�lda üye � rmalar� ile 
birlikte kat�ld�. 
 Fuara olan yo�un talep nedeniyle 
s�n�rl� miktarda yer ayr�labildi�ini 
belirten Ostim OSB fuar organi-
zasyon yöneticileri bu nedenle çok 
say�da � rman�n talebinin yerine ge-
tirilemedi�ini söylediler. 
 Fuara OST�M OSB stand�ndan ba-
��ms�z olarak bölge � rmalar� Özkara-
o�lu Hidrolik, ARS Ankara Rulman, 
Gülhan Kauçuk, BMR Ayna Mahruti 
kendi stantlar� ile kat�ld�lar. 
 Bu arada Ostim �� ve �n�aat Ma-
kinalar� Kümesi de (���M) projeler 
kapsam�nda fuarda yerini alarak, 
yürütülen faaliyetleri ile kümede 
üyesi � rmalar hakk�ndaki bilgileri 
ziyaretçi ve kat�l�mc� � rmalarla pay-
la�t�. 

ANKOMAK Fuar�’ndaki büyüme taleplere yans�d�

Ürünlerimiz Ostim Yat�r�m ile BAUMA vitrininde
Fuar alan�, kat�l�mc� ve ziyaretçi 

say�s� bak�m�ndan dünyan�n en 
büyük fuar� kabul edilen ve her üç 

y�lda bir  düzenlenen “Bauma i� ve in�a-
at makineleri fuar�” 19-25 Nisan tarihle-
rinde Almanya Munich’de gerçekle�ti. 
Türkiye’den toplam 88 kat�l�mc� � rman�n 
bulundu�u fuarda Ostim Yat�r�m A.�. de 
3 ki�ilik d�� ticaret ekibiyle Ostim’de üre-
tilen i� ve in�aat makineleri yedek parça-
lar�n� tan�tt�. 
 Ostim’de üretilen yedek parçalar� dün-
yan�n otuz ülkesine ula�t�ran Ostim Yat�-
r�m A.�. d�� ticaret ekibi bu fuarda yeni 
pazarlar, yeni mü�teriler bulman�n yan� 
s�ra mevcut mü�terileriyle de ili�kilerini 
geli�tirdi. 
 �zlanda’daki volkanik patlaman�n se-

bep oldu�u kül bulutunun Avrupa hava 
sahas�n� kapatmas� nedeniyle fuar�n ilk 
günlerini sönük geçirdi. Ba�ta Amerika, 
Ortado�u ve Uzakdo�u olmak üzere, 
deniza��r� co�rafyalardan fuara gelecek 
olan kat�l�mc� ve ziyaretçilerin birço�u 
fuara kat�l�m gösteremedi. Ancak Al-
manya hava sahas�n�n aç�lmas�yla fuar�n 
3. gününden sonra ziyaretçi tra� �inde ha-
reketlilik görüldü.
 Ostim Yat�r�m A.�. yöneticileri, ih-
racatta yakalad��� trendi daha art�rmak, 
Ostim’li KOB�’lerin ürettikleri ürünle-
ri dünyan�n her taraf�na ula�t�rabilmek 
amac�yla Bauma Fuar� benzeri dünya ça-
p�nda organizasyonlara kat�lmaya devam 
edeceklerini kaydettiler.

Ostim, Konmak 2010’a kat�ld� Yat�r�m A.�. Suriye BU�LDEX fuar�nda
TÜYAP Konya Fuarc�l�k A.�. 

taraf�ndan T�AD Tak�m Tez-
gahlar� ��adamlar� Dayan��ma 

Derne�i i�birli�i, Konya Ticaret Oda-
s�, Konya Sanayi Odas� ve Makine 
Mühendisleri Odas� Konya �ubesi 
ve KOSGEB deste�i ile düzenlenen 
Konya 7. Metal ��leme Makinele-
ri, Kaynak, Kesme, Yan Sanayileri, 

Ekipmanlar�, Delme Teknolojileri, 

Malzemeler ve El Aletleri, Hidro-

lik ve Pnömatik Fuar� 13 - 16 May�s 

2010 tarihleri aras�nda KTO - TÜYAP 

Konya Uluslararas� Fuar Merkezide 

gerçekle�tirildi.

Metal Endüstrisi için büyük önem 

ta��yan ve Anadolu’nun sektördeki 

en büyük ve en kapsaml� fuar� olan 

KONMAK Fuar�’na, OST�M OSB 

� rmalar� ile kat�ld�.

 OST�M OSB, V�BROMAK ve 

GÜL TEKN�K ile kat�l�m sa�larken, 

kat�l�m sa�layan � rmalar�n fuardan 

olumlu i� birliktelikleri ile ç�kt��� ifade 

edildi. Fuar yöneticileri KONMAK’�n 

2010 y�l�nda da bölgesindeki en kap-

saml� fuar oldu�unu belirttiler. 

Ostim Yat�r�m A.�, Suriye’de 
düzenlenen BU�LDEX 2010 
Uluslar aras� Yap� ve �n�aat 

Teknolojileri Fuar�na kat�ld�. Fuar� Su-
riye Yat�r�m Bakan� ile Türkiye’den 
giden Ankara Ticaret Odas� Ba�kan� 
Sinan Aygun ve Beraberindeki 150 ki-
�ilik ATO i� adamlar� heyeti ve Ankara 

Yenimahalle �lçe Belediye Ba�kan� Fet-

hi Ya�ar da ziyaret etti. Ostim Yat�r�m 

temsilcisi Suriye Yat�r�m Bakan�’na 

Ostim’in faaliyetleri hakk�nda bilgi ve-

rirken, kom�u ve �slam ülkelerindeki 

Organize Sanayi Bölgeleri kurma pro-

jelerini de anlatt�.
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Bana göre Türkiye’nin 
kronikle�en en büyük 
problemi kurumsal-

la�amamakt�r. Ne ac�d�r ki 
dünyadaki h�zl� de�i�imlere 
bir türlü ayak uydurama-
d�k ve yönetim sistemimizi 
kurumsalla�t�ramad�k. Millet 
olarak en göze çarpan 
özelli�imiz ferdiyetçili�imizin 
a��r basmas�, ekip çal��mas� 
yapamamam�z ve tak�m 
oyunu oynamamam�zd�r. 
Ayn� durum kurumsal ha-
yat�m�zda da geçerlidir.
Biz genelde fertlere ba�-
l�y�zd�r ve bireysel ba�ar�y� 
hep ön plana ç�kar�r�z. 
Devlet kurumlar�n�n ba�a-
r�s� da tepe yöneticilere 
ba�l� olarak de�i�mektedir. 
Tepeye kim gelirse gelsin, 
hatta çok yeteneksiz birisi 
olsa da sistemin ba�ar�l� 
olmas� esast�r.  Sistemimiz 
fertlere ba��ml�d�r. Sistemi 
fertlere ba��ml� olmaktan 
kurtaracak olan kurumsalla�-
mada ba�ar�y� bir türlü tam 
yakalayamad�k. 2010 y�l�n� 
yar�lad���m�z bu günlerde 
kurumlar�n i�ledi�i bir dev-
let yap�s�na do�ru zorla da 
olsa yava� yava� ilerleme 
kaydediyoruz.

Dünyadaki de�i�imler Dünyadaki de�i�imler 
ve bizve biz
Yaz�m�z�n ba��nda da 
dedi�im gibi millet ve 
devlet olarak biz dünyadaki 
de�i�imlere uyum sa�la-
makta geç kal�yoruz. Bu 
de�i�imlere bazen direniyor, 
bazen de çok a��rdan 
al�yoruz. Dolay�s�yla bu 
durumdan ekonomik, sosyal 
ve kültürel geli�memiz 
olumsuz etkileniyor ve ça�� 
yakalayam�yoruz. Oysa ça�� 
yakalamak için her �eye 
sahibiz. Genç ve dinamik 
nüfusumuz iyi e�itimli, viz-
yon sahibi giri�imcilerimiz, 
do�al zenginliklerimiz, alt 
yap�m�z, zengin tarihimiz 
ve kültürel miras�m�z hep 
bizim art�lar�m�z. Ancak 
hep a��r kal�yoruz. 1789 
Frans�z Devriminin de�erle-
rini bile maalesef 1923‘te 
Cumhuriyetle ve Atatürk’le 
yakalayabildik. Liberal 

ekonominin enstrümanlar�n� 
(serbest piyasa, özelle�tirme, 
yabanc� sermaye, mevzuat� 
basitle�tirme, k�rtasiyecili-
�i azaltma, v.b…) dünün 
‘demirperde ülkeleri’ çoktan 
tamamlay�p bitirdiler. Biz 
hala özelle�tirme tart��ma-
lar� yap�yoruz. Özelle�tirme 
sistemini oturtamad�k.

Bilgi toplumu olma Bilgi toplumu olma 
zorunlulu�uzorunlulu�u
Yüksek teknoloji, AR-GE, 
�novasyon, giri�imcilik gibi 
kavramlar�n gittikçe daha 
büyük önem kazand��� 21. 
yüzy�lda, yüksek teknoloji 
üretebilen, bilimsel bilgiyi 
ekonomik de�erlere dönü�-
türebilen ülkeler dünyay� 
yönetmektedirler. Bizler bu 
kavramlarla daha yeni yeni 
tan��maya ba�lad�k.  Bil-
gisayarla�may�, e-devlet’e 
dönü�meyi gerçekle�tireme-
dik. Bu yüzden ça�da�l�k 
yar���nda maalesef geriyiz.

ÇareÇare
Türkiye dünyadaki h�zl� 
geli�im ve de�i�imi takipte 
zorlan�yor. Ancak zaman 
zaman iç ve d�� (özellikle 
Avrupa Birli�inin) zorlama-
lar� ile gerçekle�en s�çra-
malarla ilerleme�e çal���yor. 
Asl�nda çare ve çözüm 
tektir. Türkiye 2010 lu 
y�llarda bir zihniyet devrimi 
gerçekle�tirmeli, ehil, tok, 
dürüst, kaliteli ve vizyon 
sahibi insanlar� ve ekip-
leri lay�k olduklar� yerlere 
getirmelidir. Bu ekipler 
kurumsalla�may� gerçekle�-
tirmeli ve tak�m oyunu ile 
Türkiye’nin ç�tas�n� yükselt-
melidirler.

Son söz
Akbank’�n kurucular�ndan 
rahmetli Ahmet Dall�’dan, 
“Ehil insanlar, lay�k olduk-
lar� yerlere getirilmedikçe o 
ülke rahat yüzü göremez.”

Veli SARITOPRAK

velisaritoprak@
gm

ail.com

Ehil insanlar ve 
kurumsalla�ma

Uluslararas� Yat�r�mc�lar 
Derne�i YASED Yöne-
tim Kurulu Ba�kan� Pira-

ye Antika, son dönemde kamuoyu-
nu me�gul eden siyasi geli�meleri 
de�erlendirdi ve Türkiye’nin gün-
deminin ekonomik önceliklerden 
giderek uzakla�t���n� belirtti. 
 Piraye Antika yapt��� aç�kla-
mada, “Türkiye’yi önümüzdeki 
y�l seçim ortam� bekliyor. Bunun 
d���nda özellikle son dönemde 
ya�anan siyasi tart��malar ve Ana-
yasa görü�meleri ile bizi bekleyen 
referandum süreci de göz önüne 
al�nd���nda, önümüzdeki bir y�lda 
Türkiye’nin gündemini neredeyse 
tamamen siyasetin yönlendirme-
si kaç�n�lmaz görünüyor. Ancak 
ekonomik aç�dan at�lmas� gere-
ken pek çok acil ad�m var ve bu 
ad�mlarda geç kal�nmas� Türkiye 
ekonomisinde büyük zararlar� da 
beraberinde getirecektir. Bugün 
at�lmayan ad�mlar için yar�n çok 
geç olabilir. Özellikle en büyük 
ihracat pazar�m�z olan Avrupa’n�n 
ya�amakta oldu�u krizin d�� ticaret 

kanal� ile ekonomimizi ciddi �ekil-
de etkileme riskini de göz önüne 
ald���m�zda kaybedecek hiç zama-
n�m�z yoktur” dedi.
 Geçti�imiz günlerde yap�lan 
mali kural aç�klamas�n�n son de-
rece olumlu oldu�unun alt�n� çizen 
Piraye Antika, “Dünyada ekono-
mik zay�� �klara ve mali problem-
lere tolerans�n son derece azald��� 
bir dönemde, hükümetin ve eko-
nomi bürokrasisinin bu giri�imini 
tam zaman�nda ve yerinde at�lm�� 
bir ad�m olarak de�erlendiriyoruz. 
‘Mali kural’�n ivedilikle yasala�-
mas� ve ard�ndan uygulaman�n 
süratle ve sa�l�kl� bir �ekilde i�-
leyebilmesi için  gözetim organ�-
n�n da olu�turularak yapt�r�mlar�n 
belirlenmesi gerekiyor. Mali kural 
uygulamas�n�n basta vergi, kay�t 
d��� ve sosyal güvenlik olmak 
üzere yap�sal reformlar�n önemini 
daha da hayati hale getirece�ini 
vurgulamak isteriz” dedi. 
 Türkiye’ye gelen do�rudan 
uluslararas� yat�r�mlar�n özellikle 
son üç y�lda bir dü�ü� içinde oldu-

�unun da alt�n� çizen Piraye Antika, 
yat�r�mlarla ilgili çarp�c� rakamlar 
verdi: “2007 y�l�nda gerçekle�en 
uluslararas� do�rudan yat�r�m giri-
�inin miktar� 22 milyar dolar iken, 
bu rakam, 2009 y�l�nda ekonomik 
krizin de etkisiyle sadece 7.6 mil-
yar dolarda kald�. Bu gerileme 
bir önceki y�la göre %58’lik bir 
dü�ü�ü ifade etmektedir. 2010’un 
ilk çeyre�inde gerçekle�en yat�-
r�m tutar� ise ancak 1 milyar 476 
milyon dolard�r. 2009’un ilk çey-
re�iyle kar��la�t�r�ld���nda dahi, bu 
rakam yakla��k %40’l�k bir dü�ü�ü 
ifade etmektedir (2009 ilk çeyrek 
yat�r�m tutar� 2 milyar 419 milyon 
dolard�r). Özellikle krizin etkileri-
nin hala hissedildi�i bu dönemde 
ekonomik aç�dan gerekli hamlele-
rin yap�lmamas� halinde bu dü�ü� 
trendi devam edecek, cari aç���n 
büyüme e�iliminde oldu�u bir y�l-
da bu aç���n kapat�lmas�n� zorla�t�-
racak ve bu da ülkemiz ekonomisi 
aç�s�ndan tela�  edilemez s�k�nt�lar� 
beraberinde getirecektir.”

Gen Power markas� ürün-
lerin sat��a sunuldu�u 
Ankara Güç Sistemleri 

Showroomu Ostim’de aç�ld�.  1176. 
Sokaktaki adreste (Eski 8. Sokak) 
Ostim Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Orhan Ayd�n ve ilgili marka üre-
ticisinin üst düzey yöneticilerinin 
kat�l�m�yla aç�lan i�yerinde jene-
ratörler, motorlar, kaynak maki-
neleri, çim biçme makineleri, çapa 
makineleri, su pompalar�, ���ldaklar 
ve kontrol panelleri bulunuyor. 
 Ankara Enerji sistemleri yöne-
ticileri, “Benzersiz teknolojisiyle 
üretilen ve yüksek performans�y-
la sektörde bir trend haline gelen 
Genpower ürünlerinin en modern 
�ekilde tüketiciyle bulu�aca�� 
Ankara Güç Sistemleriyle do�ru 
ürüne, do�ru adreste ula�abilecek” 
dediler.  

Siyaset ekonomiyi gölgelemesin

Gen Power ürün Showroomu aç�ld�

“Türkiye Ekonominin Önceliklerine ve �stihdam Yaratmaya Odaklanmal�. 
Siyasi Geli�melerin ekonominin gündemini gölgelemesinden endi�eliyiz.”
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