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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , 
2011 yılında en fazla ihracat ger-
çekleştiren fi rmaları ödüllendirdi. 

2011 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren 
ilk üç fi rma sırasıy la, Türkiye Petrol Rafi -
nerileri A.Ş., Ford Otomotiv A.Ş. ve Oyak-
Renault Otomobil A.Ş. oldu.

‘Balanced Scorcard’ (dengeli puan tab-
losu) metodolojisinin mucidi, Harvard 
Üniversitesi’nden Prof. Robert Kaplan, 
“500 Milyar Dolar İhracat Hedefi yle 2023’e 
Giderken Değer Yaratmak ve Liderlik” kon-
feranslarından ilkini Ankara’da verdi. Tür-
kiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 
düzenlenen konferans öncesi düzenlenen, 
2011 yılı ihracat şampiyonları ödül töre-
nine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın 
yanı sıra Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi 
katıldı.

En fazla ihracat yapan ilk 10 fi rma ve 26 
ayrı sektörün en fazla ihracat yapan fi rma-
larına ödüllerini Başbakan Erdoğan verdi. 
Törende konuşan Başbakan Erdoğan , 2023 
hedefl erini detaylandırarak bir takvime 
bağladıklarını söyledi. “Kararlı bir şekilde 
2023’e yürüyoruz. 2023 ihracat hedefi mize 
çok başarılı bir yol haritasıyla ilerliyoruz” 
diye konuşan Erdoğan, konunun artık mil-
li bir mesele olduğunu ifade etti. Erdoğan, 
özellikle stratejik alanlara ekstra bir önem 
verdiklerini belirterek, “500 milyar ihracat 
hedefi ne inanan TİM’e teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

Sivil toplum projesine 
başbakanlık desteği

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ise ko-
nuşmasında uzun vadeli yol haritalarının be-
lirlendiğini hatırlatarak, “9-10 yıl öncesine 
kadar 10 günlük bir planlama bile yapılamı-
yordu” dedi. Türkiye’nin katma değeri yük-
sek ihracat ürünlerine yönelik çalışmalarını 
büyük bir hızla sürdürdüğüne dikkat çene 
Çağlayan, “İlk defa TİM gibi bir sivil top-
lum kuruluşunun ortaya koyduğu bir hedef 
Başbakanlık tarafından destekleniyor” dedi.

“Başbakanımız ihracata 
da liderlik edecek”

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de ko-
nuşmasında hem 2023 stratejisini oluşturan 

ekibin lideri olan Robert Kaplan’ın Türkiye 
’de olmasının hem de 2011 yılı ihracat şam-
piyonlarının ödüllendirilmesinin önemine 
dikkat çekti. “Bugün burada Türkiye ihra-
catının planlama gücünü ve bir sivil toplum 
projesinin nasıl bir kamu projesi haline gel-
mekte olduğunu konuşacağız” diye konu-
şan Büyükekşi, 2023 projesini, 3 aşamada 
4’er yıllık vizyonlar ile “Atılım-Yatırım ve 
Liderlik” şeklinde dönemlere ayırdıklarını 
söyledi.

Büyükekşi, tüm aşamaları planlanan stra-
tejinin bir ‘iş liderine’ ihtiyacı olduğunu 

vurgulayarak Başbakan Erdoğan ’ın bu 

özelliğe ziyadesiyle sahip olduğunu belirtti. 

“Başbakanımızın talimatıyla bir kamu pro-

jesi haline gelen 2023 hedefi mizin, Yüksek 

Planlama Kurulu gündemine alınmasını 

bekliyoruz” diyen Büyükekşi, Türkiye’nin 

kısa süre içinde ihracat, tasarım, markalaş-

ma, inovasyon ve AR-GE alanında liderliğe 

yürüyeceğini ekledi.

İhracatın şampiyonu 
Türkiye Petrol Rafi nerileri

TİM, 2011 yılında en fazla ihracat yapan 

ilk 10 fi rma ve 26 ayrı ihracatçı sektörün 

birincilerini de açıkladı. Buna göre en fazla 

ihracat yapan ilk 10 fi rma şöyle sıralandı:

1- Türkiye Petrol Rafi nerileri

2-Ford Otomotiv

3-Oyak Renault Otomotiv

4-Vestel Dış Ticaret

5-Tofaş Türk Otomotiv

6-Arçelik

7-Toyota Otomotiv

8-Kibar Dış Ticaret

9-Habaş

10- İçdaş Çelik Sanayi
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Abdullah ÇÖRTÜ

 3’de

Yatırım teşvik 
sistemimiz

Şefi k ÇALIŞKAN

 6’da

Ekonomide 
tarihi karar

Atilla ÇINAR

 15’de

Çok kazanıp
az yaşamak

İhracat şampiyonları ödüllendirildi
 Başbakan Erdoğan, 2023’te 500 milyar dolar ihracat yaratma hedefi ne 

ulaşmada büyük katkı veren 2011 yılının ihracat şampiyonlarını ödüllendirdi. 
Behzat ZEYDAN

 4’de

Zararlı beşgen, 
faydalı üçgen

Veli SARITOPRAK
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500 milyar dolar 
ihracat hedefi ve 
KOBİ’ler

Rıdvan VERCAN

 16’da

Hindistan, Tayland
Ekonomileri Hızla Büyürken, 
Japonlar Gevşediler; 
Biraz da Hastaneler!

Cüneyt ÖRKMEZ

 17’de

Kadınlarla
değer yaratmak
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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, Kocaeli Valisi Ercan 
Topaca ve Kocaeli Büyükşehir Be-

lediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 
GOSB’de düzenlenen toplantıda OSB yö-
neticileriyle bir araya geldi. Bakan Ergün, 
toplantıda OSB’lerin nitelikli eleman ihti-
yacıyla ilgili eğitim konusu ve OSB’lerin 
birleşerek sanayi ve teknoloji odaklı bir 
vakıf üniversitesi kurması konularının gö-
rüşüldüğünü dile getirdi.

Geniş katılımlı toplantı

Gebze Organize Sanayi Bölgesi 

(GOSB)’nde geniş bir katılımla düzenlenen 
toplantıda Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Ergün, OSB yöneticilerinin yanı sıra 
sanayi ve ticaret odalarının başkanlarıyla 
buluştu. Toplantıya Vali Topaca ve Başkan 
Karaosmanoğlu ile birlikte KOTO, KSO, 
KTO’nun başkanları, İSU Genel Müdürü 
İlhan Bayram, MARKA Genel Sekreteri 
Erkan Ayan ve ilgili kurumların temsilci-
leri katıldı.

Mesleki eğitim ele alındı

Kocaeli’nde OSB’lerin Türkiye’nin sana-
yi yoğunluğu, üretim ve teknoloji kapasite-

si açsından önemine değinen Bakan Ergün, 
son yıllarda üniversite-sanayi iş birliğinin 
de ön plana çıktığına dikkat çekti. Sanayi 
ve ticaret odalarının başkanları ve OSB 
yöneticileriyle karşılıklı görüş alışveri-
şi şeklinde geçen toplantının sonunda bir 
açıklama yapan Bakan Ergün, “OSB’lerin 
nitelikli eleman ihtiyacıyla ilgili mesleki 
eğitim konusu ve OSB’lerin birleşerek bir 
vakıf üniversitesi, bir sanayi ve teknoloji 
üniversitesi kurması konusunu ele aldık” 
ifadesini kullandı.

Vakıf üniversitesi kurulacak

Her iki konuda da toplantıya katılım sağ-
layanların görüş ve düşüncelerini alma 
imkânı bulduklarına değinen Bakan Ergün, 
“OSB’lerin içinde, sanayi bölgesi ve orada-
ki sanayici ve işletmelerin ihtiyacına uygun 
meslek liseleri kurulması, hem de birlikte 
yeni bir vakıf üniversitesi kurulması konu-
sunda arkadaşlarımızla bir mutabakata var-
dık” açıklamasını yaptı.

Çalışma takvimi oluşturulacak

Çalışanların sosyal ihtiyaçlarının karşı-
lanmasına da önem verdiklerini dile getiren 
Bakan Ergün, sözlerine şöyle devam etti; 

‘’Bir vakfın kurulması ve bu vakıf bün-

yesinde üniversiteyle ilgili, üniversitenin 

organizasyon yapısının oluşturulmasına yö-

nelik çalışmaları yürütmeye başlayacağız. 

Sayın Valimiz bu konuda koordinasyonu 

sağlayacak. Bununla ilgili bir çalışma tak-

vimi oluşturulacak.’’

OSB’lerin ihtiyaçları 
da görüşüldü

Gündemin ikinci maddesinin de OSB’lerin 

hem yönetim, hem imar, hem de altyapıyla 

ilgili sorunlarına yönelik olduğunu açıkla-

yan Bakan Ergün, ‘’Her bir OSB yönetim 

kurulu başkanı veya bölge müdürü arkadaş-

larımız bu konudaki sorunlarını dile getirdi. 

Biz de bir müsteşar yardımcısı ve iki genel 

müdür arkadaşımızla buraya gelmiştik. 

Zaten bazı yönetmelik çalışmalarımız var. 

Bu yönetmelik çalışmalarında idari ve tek-

nik sorunları bir çözüme kavuşturmak için 

gerekli değişikliğin adımları atılacak. İdari 

ve teknik sorunlar da bir çözüme kavuşmuş 

olacak’’ bilgisini verdi.

OSB’ler vakıf üniversitesi kuracak
 Bakan Ergün, Kocaeli Valisi Ercan Topaca ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, OSB 

yöneticileriyle vakıf üniversitesi kurulmasını görüştü.

Metro ve Ankaray araçlarında 
kullanılan yedek parçaların, 
yerli sanayiciden karşılana-

bilmesi için, kullanılan parçaların detay-
lı özellikleri yıllık kullanım miktarları da 
belirtilerek sergilendiği etkinliğin açılı-
şına Proje Ofi si’nin koordinatörlüğünü 
yürüten OSTİM OSB Başkanı Orhan 
Aydın, EGO Genel Müdür Yardımcısı 
Fazlı Sarı, Ankara Metrosu Baş Müdürü 
Rahmi Akdoğan, BUGSAŞ çalışanları 
ve OSTİM’li sanayiciler katıldı. 

İthalatın önüne geçerek, yerli üretimi 
arttırmanın bir kişinin yapabileceği bir 
iş olmadığını, topyekun bir işbirliği ge-
rektirdiğini söyleyen OSTİM OSB Baş-
kanı Orhan Aydın, “Biz OSTİM olarak 
takımın kurulması sürecine dahil olduk. 
Ülkedeki bütün üreticileri, bütün işleti-
cileri, bütün yan sanayiyi ve üniversi-
teyi bir araya getirdik. Anadolu Raylı 
Ulaşım Sistemleri Kümesi kuruldu. 
Hükümetimizin politikası da bu yönde 
ve bu politikanın içini doldurması ge-
reken de bizim kurumlarımızdır. Biz 

bununla ilgili çok 
yetkin bir grubu 
bir araya getir-
dik. Burada ser-
gilenen ürünlerin 
hemen hemen 
hepsi ülkemiz-
de üretilebilecek 
ürünlerdir. Bizim 
tek ihtiyacımız 
s a n a y i c i m i z e 
inanmak ve gü-
venmektir” dedi.

EGO Genel 

Müdür Yardımcısı Fazlı Sarı ise, ürün-
lerin yerlileştirilmesi için bazı projeler 
yürüttüklerini ve bu süreci çok önem-
sediklerini vurgulayarak şunları söyle-
di: “Türkiye’de ilk metro ve hafi f raylı 
sistem 1994 yılında Ankara’da açıldı. 
Bu süreden beri bizim artık metro ve 
hafi f raylı sistemlerin hemen hemen 
tüm parçalarını yerli olarak üretebili-
yor olmamız gerekirdi. Bunlar çok üst 
düzey teknoloji gerektiren şeyler değil 
ki çok üst teknolojileri bile yapabilecek 
altyapıya sahibiz. Bizler hizmet eder-
ken ihtiyacımız 
olan malzemeleri 
kendi üreticimi-
ze ürettireceğiz 
ki kendi vatanda-
şımız kazansın. 
Bunun için de 
bizim yapmamız 
gereken şey ney-
se biz onu yapa-
cağız. Ne kadar 
katma değer üre-
tirsek bu ülke o 
kadar kazanacak. 

İnsanlar üretecek, kazanacak, vergisini 
verecek ve Ankara bir sanayi şehri ola-
cak.”

Ankara Metrosu Baş Müdürü Rahmi 
Akdoğan da daha önce OSTİM’deki 
fi rmalarla yerlileştirmiş oldukları 70-80 
civarında parça olduğunu, geriye yerli-
leştirilebilecek bir o kadar daha parça 
bulunduğunu söyledi. Akdoğan; “Tüm 
bunların ötesinde bizim yerli üreticimi-
zin metro ve tramvay bile üretebileceği-
ne olan inancımız tamdır” diye konuştu.

 Ankara Büyükşehir Belediyesi,  Ankara Sanayi Odası ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi koordinatörlüğünde, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaçlarının yerli kaynaklardan karşılanması amacıyla kurulan Proje 

Ofisi’nin çalışmaları kapsamında, raylı taşım sistemlerinin üretimi ve sürdürülebilirliğinde yerli üretim payının 
artırılabilmesi için planlanan METRO ve ANKARAY Yedek Parçaları Yerlileştirme Sergisi Metro ve Ankaray Yedek 

Parçaları olmak üzere iki paralel konuda gerçekleştirildi. 

Yerli üretim için önemli adım
Metro yedek parçaları yerlileştirme sergisi
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Konuya ilişkin yapılan açıklamaya 
göre, dernek, plastik üreticilerini 
bir araya toplayarak modern bir 

üretim alanı oluşturmak ve üretim tesisle-
rini şehir içinden çıkarmak için Kırklareli 
Vize’de plastik organize sanayi bölgesi 
kurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Hü-
seyin Semerci, ‘’Toprak zengini ülkenin 
mekan fakiri sanayicileriyiz. Büyükşehir-
ler ve yakın çevresindeki sanayi yerleşim 

alanları büyük servetler karşılığında el 
değiştiriyor.

Ülkemizin genç sanayisinin en büyük 
problemlerinden bir tanesi de sermaye 
zafi yetidir. Zaten az ve yetersiz miktarda-
ki sermayesini sanayi alanlarına aktaran 
sanayicilerimiz, büyümelerini öteliyor 
veya ciddi sıkıntılara giriyor. Oldukça 
geniş arazilere sahip, toprak zengini bir 
ülkeyiz.

Belli kriterler dâhilinde ucuz, hatta be-
delsiz ve çok uzun vadeli sanayi arsaları, 

sanayicilerin kullanımına sunulmalı’’ ifa-
delerini kullandı.

Türkiye’nin ilk özel OSB’sini ilk İhtisas 
Plastik Organize Sanayi Bölgesi olarak 
faaliyete geçireceklerini ifade eden Se-
merci, PAGDER & Aslan Özel Organize 
Sanayi Bölgesi için imzaların atıldığını 
kaydetti.

PAGDER & Aslan Özel Organize Sa-
nayi Bölgesi’nin toplam alanının 60 hek-
tar olduğunu anlatan Semerci, genişleme 
sahaları ile bölgenin büyüklüğünün 120 

hektara ulaşacağını aktardı.
PAGDER & Aslan Özel Organize Sa-

nayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Fidan Aslan da bölgenin lojistik olarak 
da üreticilere büyük kolaylık sunduğunu 
kaydetti.

PAGDER, plastik organize sanayi bölgesi kurdu
 Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER), ihtisas plastik organize sanayi 

bölgesini Kırklareli Vize’de kurdu.

Bakan Çağlayan yaptığı yazılı açık-
lamada, hükümetleri tarafından 
açıklanılan Yeni Teşvik sisteminde 

Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Ver-
gisi Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ile Kurumlar Ver-
gisi Kanunu’nda bir takım değişikliklerin 
yapılması gerektiğine işaret ederek, sözko-
nusu değişikliklerin gerçekleştirilebilmesi 
için Hükümetlerince “Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun Tasarısı”nın Meclis Genel Kurulu’na 
sevk edildiğini, söz konusu değişikliklerin 
31 Mayıs 2012 tarihinde TBMM’de kabul 
edilerek yasallaştığını anımsattı. Bakan Çağ-
layan, Kanun’da yeni teşvik sistemiyle ilgili 
düzenlemeler kapsamında; asgari 500 mil-
yon TL sabit yatırım tutarı öngörülen Stra-
tejik Yatırımların bina-inşaat harcamaları 
için Katma Değer Vergisi İadesi desteğinin 
sağlanması; Bakanlar Kurulunca belirlene-
cek, Türkiye’nin sosyo-ekonomik açıdan 
en az gelişmiş bölgesinde gerçekleştirilecek 

yatırımlarda istihdam edilen işçilerin asgari 
ücretleri üzerinden hesaplanan Gelir Vergi-
si Stopajının 10 yıl süreyle terkin edilmesi; 
Ayrıca söz konusu bölgede gerçekleştirile-
cek yatırımla sağlanan istihdam kapsamında 
ödenmesi gereken Sigorta Primi İşçi Hisse-
sinin asgari ücrete tekabül eden kısmının, 10 
yıl süreyle Ekonomi Bakanlığı bütçesinden 
karşılanması ve vergi indirimi desteğinin be-
lirli bir kısmının yatırım dönemi içerisinde 
ve fi rmaların diğer faaliyetlerinden elde edi-
len kazançlarına da uygulanması imkanını 
getirdiklerini söyledi.

Bu değişikliklerle yeni teşvik sisteminin 
yasal alt yapısının da tamamlandığını be-
lirten Çağlayan, “Söz konusu Kanun’un 
yürürlüğe girmesini müteakip, yeni teşvik 
sistemiyle ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ve 
Uygulama Tebliği de Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe konulacaktır. Yapılan 
değişikliklerin hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi.

 Ekonomi Bakanı Zafer 

Çağlayan, Yeni Teşvik 

Sisteminin yasal alt 

yapısının tamamlandığını, 

Kanunun yürürlüğe 

girmesiyle beraber 

teşvik sistemiyle ilgili 

Bakanlar Kurulu Kararı 

ve Uygulama Tebliği’nin 

Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe 

konulacağını bildirdi.

Teşvik sisteminin yasal alt yapısı tamamlandı

Ekonomi BakanıEkonomi Bakanı
Zafer ÇAĞLAYANZafer ÇAĞLAYAN

Geçtiğimiz dönem ekonomi günde-
minde teşvikler vardı. Teşviklerin 
genel yapısının açıklandığı 6 Nisan 

2012 tarihinde Ekonomi Bakanlığı’nın basın 
duyurusuyla başlayan süreç normal olarak iş 
aleminin ve ekonomi dünyasının dikkatlerini 
yeninden teşvik sistemine çekti. Bu sefer ki 
teşvikler Ekonomi Bakanlığı’nın kamu ilişki-
lerinde (PR) gösterdiği üstün performansla 
ses getirdi diyebilirim. Ekonomi dünyasına 
baktığımda her konuda olduğu gibi olum-
suz ve olumlu yaklaşımlar var. Bu yazımda 
olumlu ve olumsuz yaklaşımları özetledikten 
sonra dikkat çekici bazı hususları okuyucula-
rın dikkatine sunmak istiyorum:

Teşvik paketini olumlu yaklaşanlara göre 
bu sefer ki mevzuat hem yatay hem de 
dikey bir yaklaşım içermektedir. Sektörler 
ve bölgeler birlikte dikkate alınarak daha 
detaylı ve sistematik bir çalışma yapılmıştır. 
Üretim, teknoloji, istihdam, ihracat (ve it-
halatın ikamesi) konuları arasındaki ilişkiler 
dikkate alınarak yatırımlar teşvik edilecektir. 
Mesela ithalat bağımlığımız olan hammadde 
ve ara malı üretimi teşvik edici yatırımlar 
bu sefer ki teşvik sisteminde öngörülmüştür. 
İllerimiz altı bölgeye ayrılmış, büyük ölçekli 
yatırım ve stratejik yatırımların bölgelere 
göre yönlendirmesi yapılmıştır. Yani teşvik 
mekanizmamız kağıt üzerinde olduğu gibi 
uygulamada da çalışırsa altıncı bölgeye 

stratejik yatırımlarla büyük yatırımlar yoğun-
laşacaktır. Organize Sanayi Bölgeleri daha 
uzun süreli ve daha yüksek oranlarda devlet 
desteklerinden yararlanabilecektir.

Teşvik paketine karşı olumsuz yaklaşanlar 
da aslında genel olarak hazırlanan mev-
zuata itiraz etmiyorlar. Ancak bu teşvik 
sisteminin stratejik bir kalkınma işlevinin 
olmadığını söylüyorlar. Hatta Sn. Güven 
Sak Hocam’ın, “Bu Teşvik Sisteminden Bir 
Samsun Çıkar mı?” sorusuyla başladığı yazı-
sının başlığı bile zannederim içeriği hakkın-
da fikir veriyor. Hocanın yazısı gelecek se-
çimlerle gelecek nesilleri düşünerek yapılan 
politikaların farkını anlatıyor. Bazı yazarlar 
daha istatistiki verilerle yeni teşvik sistemini 
değerlendiriyorlar. Teşviklerin 01.01.2012 
tarihinde başlamasına rağmen, 2012 yılında 

önceki döneme göre alınan teşvik belgesi 
sayısında düşüş olduğunu söylüyorlar. 

Yeni teşvik sistemi aslında önceden ya-
yınlanan tüm teşvik mevzuatı dikkate alarak 
hazırlanmış bir derleme. Önceki teşvik uygu-
lamaları başarılı oldu mu? Elbette bu soruya 
toptancı bir yaklaşımla evet veya hayır 
demek doğru olmaz. Ama tarihi olarak 1913 
yılından beri, daha sistematik olarak 1982 
yılından beri uygulanan teşvik sistemi böl-
gesel dengesizlikleri ortadan kaldırmamıştır. 
Aslında teşvik uygulamalarıyla bu bölgelere 
ciddi kaynaklar da aktarılmıştır. Ama aktarı-
lan kaynaklar Türkiye’nin radikal problemle-
rini çözmeye yetmemektedir. 

Türkiye’de bölgesel kalkınmışlık fakları 
ciddi bir sorundur. Bu sorunu çözmek için 
teşvik tedbirlerinin ötesinde tedbirlere ihti-

yaç vardır. Nasıl ki günlük hayatımızın bir 
çok alanında ödül ve ceza sistemi var. Ödül 
bizi ne kadar motive ediyorsa, ceza da o 
kadar caydırıyor. Acaba bölgesel dengesiz-
likleri gidermek için teşvik sistemine benzer 
genel bir caydırma sistemi de uygulanabilir 
mi diye düşünüyorum. (Amacının yatırımla-
rın teşvik edilmesi değil de yatırımların yön-
lendirilmesi olan ve sanayinin yoğunlaştığı 
ve sosyal problemlerin yaşanmaya başlan-
dığı bazı bölgelere yaptırımlar konulacak bir 
düzenleme olabilir mi?)

Bu yazının hazırlandığı 16.06.2012 tarihi 
itibariyle teşvikle kararnamesinin çıkmadığı-
nı belirtmeliyim. Kararname çıktıktan sonra 
tebliğler ve bazı teşviklerin uygulamasına 
yönelik yönetmelikler de çıkması gerekecek. 
Geçmişte yönetmelikler çıkmadığı için bazı 
teşvikler uygulanamamıştı. 

Son olarak daha önceki yıllarda teşvik 
sistemimizde; genel teşvik kararnamesinin 
yanı sıra, KOBİ’ler için ayrı bir kararna-
menin çıkartıldığı dönemlerin olduğunu 
hatırlatmak istiyorum. Büyük yatırımlar, 
stratejik yatırımlar, bölgeler arası dengesiz-
liklerin giderilmesi derken ülkemizin kılcal 
damarlarını oluşturan ve sesleri çok çıkmasa 
da ekonominin temelini oluşturan KOBİ’ler 
ve mikro işletmelerin unutulmaması, teşvik 
sisteminin neresinde olduğunun belirlenmesi 
ve ilan edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

acortu@
hotm

ail.com

Abdullah ÇÖRTÜ

Yatırım Teşvik Sistemimiz
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
2012 yılının 1. Dönem Sanayi İş-
gücü Girdi Endeksleri verilerini 

açıkladı. Buna göre NACE Rev.2’ye göre 

hesaplanan 2005=100 temel yıllı Üç Aylık 

Sanayi İstihdam Endeksi 2012 yılı I. dö-

neminde geçen yılın aynı dönemine göre 

yüzde 4.6 artışla 107.9 oldu. Sanayide is-

tihdam bir önceki döneme göre değişiklik 

göstermedi.

Sanayide çalışılan saat geçen yılın 
aynı dönemine göre %4.6 arttı

Üç aylık Sanayide Çalışılan Saat Endeksi, 
2012 yılı 1. çeyreğinde geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 4.6, bir önceki döneme 
göre yüzde 0.6 arttı. Üç Aylık Sanayide Ça-
lışılan Saat Endeksi 106.2 oldu.

Sanayide brüt ücret ve maaş geçen 
yılın aynı dönemine göre %17.3 arttı

Üç aylık Sanayide Brüt Ücret-Maaş En-
deksi, 2012 yılı 1. çeyreğinde geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 17.3, bir önce-
ki döneme göre yüzde 0.9 arttı. Üç Aylık 
Sanayide Brüt Ücret-Maaş Endeksi 203.6 
oldu.

Ara malı imalatında 
istihdam %4.7 arttı

Ana Sanayi Grupları (MIGs) sınıfl amasına 
göre 2012 yılı 1. çeyreğinde istihdam, geçen 
yılın aynı dönemine göre ara malı imalatın-
da yüzde 4.7, dayanıklı tüketim malı ima-
latında yüzde 8.1, dayanıksız tüketim malı 
imalatında yüzde 2.4, enerjide yüzde 0.7 
ve sermaye malı imalatında yüzde 9.8 artış 
gösterdi.

Bir önceki döneme göre, ara malı imala-
tında yüzde 0.3 artış, dayanıklı tüketim malı 
imalatında yüzde 0.8, dayanıksız tüketim 
malı imalatında yüzde 0.9 azalış, enerjide 
yüzde 1.1 ve sermaye malı imalatında yüzde 
1.4 artış gösterdi.

Çalışılan saat sermaye malı 
imalatında %9.9 artış gösterdi

Çalışılan saat, geçen yılın aynı dönemine 
göre, ara malı imalatında yüzde 4.5, daya-
nıklı tüketim malı imalatında yüzde 9.4, da-
yanıksız tüketim malı imalatında yüzde 2.3, 
enerjide yüzde 1.1 ve sermaye malı imala-
tında yüzde 9.9 artış gösterdi.

Bir önceki döneme göre, ara malı imala-
tında yüzde 1.1 artış, dayanıklı tüketim malı 
imalatında yüzde 0.6, dayanıksız tüketim 
malı imalatında yüzde 0.6 azalış, enerjide 

yüzde 0.9 ve sermaye malı imalatında yüzde 

2.6 artış gösterdi.

Brüt ücret –maaş ara malı 
imalatında yüzde 17.3 arttı

Brüt ücret – maaş, geçen yılın aynı döne-

mine göre, ara malı imalatında yüzde 17.3, 

dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 20, 

dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 

16.4, enerjide yüzde 13.8 ve sermaye malı 

imalatında yüzde 20.5 artış gösterdi.

Bir önceki döneme göre, ara malı imala-

tında yüzde 1 artış, dayanıklı tüketim malı 

imalatında yüzde 4.3 azalış, dayanıksız tü-

ketim malı imalatında yüzde 2.9 artış, ener-

jide aynı kaldı ve sermaye malı imalatında 

yüzde 0.7 azalış gösterdi.

 Sanayide istihdam 2012 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.6 artışla 107.9 düzeyinde 
gerçekleşti. Sanayide çalışılan saat yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.6 artışla 106.2, 

sanayide brüt ücret ve maaş geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.3 artışla 203.6 oldu.

Sanayide istihdam ilk çeyrekte %4.6 arttı

Geleceğimizin teminatı olan 
gençlerimizin, deneyimli, bilgi 
birikimli ve fedakar büyüklerin 

ilgilerine ve bilgilerine ihtiyaçları var-
dır. Bu bilgi aktarımı, gençlerimizin 
yanlışa yönelmelerini önler ve zaman 
kaybı olmaksızın daha çabuk olgun-
laşmalarına ve başarılı olmalarına 
katkı sağlar.

Günümüzde, gençlerimizi tehdit 
eden tehlikelere dikkat çekmek ve 
başarılı olmaları için nasıl bir yol iz-
lemeleri gerektiğini, unutulmasın ve 
hafızalarına yer etsin diye geometrik 
şekillerle izah etmenin uygun olacağı-
nı düşünerek, yazımın başlığını zararlı 
beşgen, faydalı üçgen olarak belirle-
dim.

Gençlerimizi olumsuz yönde etki-
leyecek beş çeşit dış ve beş çeşit iç 
tehlikeyi şöyle tanımlayabiliriz. Zihni-
mizde bir beşgen tasarlayalım. 

Dış köşelerine ; 
1-ŞİDDET
2-ŞEHVET
3-ŞÖHRET
4-ŞANS OYUNLARI
5-İNTERNET yazalım.

İç köşelerine de ;
1-İÇKİ
2-SİGARA
3-UYUŞTURUCU
4-KUMAR
5-YALAN yazalım.
Sonra bu beşgenin ortasına bir direk 

dikelim ve direğe bir tabela asalım. 
Tabelaya şu uyarıyı yazalım;  

DİKKAT ! KAYGAN ZEMİN…
Medyada, yazılı ve görsel basında 

gençlerimizi örf, adet, gelenek, gö-
renek, ilmi ve dini yönden erozyona 
uğratmak için planlı bir kampanya 
yürütülmektedir. Gençlerimiz; fayda-
sız, gereksiz, zararlı ve boş hayallerle 
meşgul edilmektedirler. Bunu hafife 
almak, görmezlikten gelmek veya 

adam sende diyerek geçiştirmek ge-
leceğimizin teminatı olan pırıl pırıl 
gençlerimizi ateşe atmak ve ülkemizin 
geleceğini karartmak demektir. 

Beşgenin dış ve iç köşelerinde be-
lirtilen tehlikeler gençlerimiz için bir 
kaygan zemin oluşturmaktadır. Bir 
bina yapılmadan önce zemin etüdü 
yapılır. Zemin uygun değilse, yapı-
lacak binanın zemini kaygan olacağı 
için daha güvenli, kaygan olmayan bir 
zeminde bina inşa edilir. 

Karayollarında seyahat ederken 
özellikle kışın, araçların kaymaması ve 
yolcuların güvenliği için, yollarda kay-
mayı önleyecek tedbirler alınır. Araç-
lara kış şartlarına uygun lastik takılır 
ve çok daha kaygan yollarda ise, zin-
cir takılarak güvenli bir seyahat sağla-
nır. Dolayısıyla zemin çok önemlidir. 

Gençlerimizin ayaklarını yere sağlam 
basmaları ve onları olumsuz olarak 
etkileyecek kaygan zemine dikkat et-
meleri için zararlı beşgeni anlattım.
Şimdi, ideal bir gençlik için zihnimiz-

de bir eşkenar üçgen tasarlayalım. 
Dış köşelerine sırayla;
1-DÜRÜSTLÜK 
2-ÇALIŞKANLIK
3-İŞİNDE UZMANLIK yazalım.
İç köşelerine de;
1-SABIRLI OLMAK
2-SORUMLU OLMAK
3-GİRİŞİMCİ OLMAK yazalım.
Üçgenin ortasına bir direk dikelim, 

direğe bir tabela asalım ve tabelaya; 
SEVGİ dolu yürek yazalım.

Kin ve nefret duyguları ile değil, her 
şeye sevgi penceresinden bakan, beş-
genin zararlarını aklından çıkarmayan, 
üçgenin özellikleri ile donanımlı genç-
lerimizi uyarmak ve her zaman destek 
olmak birinci görevimiz olmalıdır.

Bir slogan ile yazımı bitirmek isti-
yorum; “Kahrolsun beşgen, yaşasın 
üçgen”

Behzat ZEYDAN

info@
dizaynm

akina.com
.tr

Zararlı beşgen, 
faydalı üçgen

Amerika Merkezli GOCA - Küresel 
Offset ve Dolaylı Ticaret Derneği ile 
İngiliz ADS - Havacılık, Savunma, 

Güvenlik Endüstrisi Derneği ve Alman DKF 
Endüstriyel OFFSET Uygulamaları Derneği 
organizasyonunda ESBAŞ’ın destekleriyle 
düzenlenen bu konferans, şimdiye kadar bu 
seride yapılmış toplantılar içinde en prestijli 
ve başarılı uluslararası offset toplantısı oldu.

Küresel havacılık, uzay ve savunma sektö-
ründe, çok önemli bir bölgesel sanayi gücü 
olarak tanımlanan ülkemizin sanayicileri için 

büyük önem taşıyan toplantının katılımcılar 
arasında ABD, Avrupa ve Uzak Doğu’nun 
sektörde lider şirketlerinin yanı sıra, içinde 
başarılı küresel OFFSET çözümleri uygula-
mış, iş geliştirme, eğitim, iletişim konuların-
da uzman özel sektör ve devlet temsilcileri 
de yer aldı.

20’ye yakın ülkeden, 400 kişinin katıldı-
ğı konferansta Lockheed Martin, Sikorsky, 
Boeing, General Dynamic, EADS, SAAB, 
Fokker Elmo, BAE Systems, Safran, Das-
sault, Northrop Grumman, Raytheon, Tha-

les, GE, Finmeccanica, Goodrich, Stemcor, 
Korea Aerospace, Rolls Royce, Rheinmetal, 
Lufthansa Technical gibi devler büyük ilgi 
gördü.

Konferans konuşmacıları arasında, GOCA 
Başkanı Cary Viktor, ADS Başkanı Rees 
Ward, Sikorsky Başkan Yardımcısı Stephen 
Estill, Lockheed Martin Direktörü Philip Ge-
orgariou, Dolin International Başkanı Dov 
Hyman gibi havacılık sektörünün tanınmış 
isimleri yer aldılar. Konferansta ayrıca, Bre-
zilya, Almanya, İngiltere, Malezya, Hindis-
tan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan 
gibi ülkelerin sektörde uzman çeşitli disip-
linlerinden konuşmacılar, deneyimlerini ve 
görüşlerini paylaştılar.

Konferansa Türkiye’den de Savunma Sa-
nayi Müsteşarı Murad Bayar, Türk Silahlı 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Başkanı 
Hayrettin Uzun, TAI Başkanı Muharrem 
Dörtkaşlı, Havelsan Başkanı Gökhan Köse-

oğlu, Kale Grup Başkanı Osman Okyay gibi, 
Türk havacılık sektörünün önde gelen isim-
leri konuşmacı olarak katıldılar. Konferansa 
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenme-
si (OSSA) adına da Koordinatör Hilal Ünal 
ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali 
Han katıldılar.

İzmir’de OFFSET buluşması
 İzmir’de yapılan GICC’12-Küresel Endüstriyel İşbirliği 

Konferansı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı himayelerinde, 
20-23 Mayıs tarihlerinde düzenlendi.
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Ergün, Türkiye Bilimsel ve Tekno-
lojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK), Türk Sanayicileri ve İşa-

damları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye 
Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tara-
fından düzenlenen “10. Teknoloji Ödül-
leri” töreninin 
açılışında yap-
tığı konuşmada, 
dünyanın için-
den geçtiği sü-
recin ilginç ge-
lişmelere sahne 
olduğunu, bu 
çerçevede du-
raklayan, yıkı-
lan ve yükselen 
ülkelerin oldu-
ğunu söyledi. 
Türkiye’nin ise 
yükselen ülkeler arasında yer aldığını, 
teknoloji açısından da yükseliş trendinde 
olduğunu belirten Ergün, “Teknolojide 
bazı konulara geç kaldığımızı düşünebi-
liriz, hayıfl anabiliriz de ama biz, tekno-
loji tabanı, geçmişi olmayan bir millet, 
bir ülke değiliz. Bir teknoloji geçmişimiz 
var. Onun için gelecek odaklı yaşıyoruz 
tabiki ama geçmişi ve bugüne yok saya-
rak değil” ifadelerini kullandı. 

“Rekabetçi bir dünyadayız”

Türkiye’nin bilim ve teknoloji ile yük-
selmeye devam etmesi gerektiğini dile 
getiren Ergün, “Çok rekabetçi bir dünya-
dayız. O rekabetçi yapının içinde bilim 
ve teknoloji bizim temelimizi oluştura-
cak” dedi. Üretim gücü olmayan, ekono-
mileri sanayiye dayanmayan ülkelerin de 
gerçek bir ekonomi inşa edemeyecekle-
rini savunan Bakan Ergün, “İşte komşu-
larımızdan biri kısmı böyle. ‘kumu sata-
lım’, ‘havayı satalım’, ‘AB fonlarından 
beslenelim.’ Nereye kadar? Bitiyor yani 
sonunda deniz bitiyor. Sanayi işin özünü 
oluşturacak ama rekabetçi bir sanayi ola-
cak. Bilim ve teknolojiye önem veren bir 
sanayi olacak” diye konuştu. 

“Üç kafadar bir araya gelir, 
dünyayı değiştiren buluşları yapar”

Büyük fi rmaların daha çok bulundukla-
rı işi geliştirmenin Ar-Ge’sine odaklan-
dığına işaret eden Ergün, “Ancak dikkat 

ederseniz küçük 
fi rmaların bir 
kişidir. İki ar-
kadaştır, üç ka-
fadardır veya. 
Bunlar biraraya 
gelirler, dün-
yaya değiştiren 
buluşları daha 
çok onlar yapı-
yorlar. Küçük 
fi rma olma-
sının, KOBİ 
olmasının bu 

açıdan da önemi 
var. Israrla, inatla yoluna devam eden-
ler, Ar-Ge’ye, tasarıma önem verenler bu 
işleri yapmaya ve dünyayı değiştirmeye 
devam edecekler. Son zamandaki geliş-
meler de öyle oldu” dedi.

“TÜBİTAK üzerinden 
550 bin TL hibe desteği”

Ergün, Türkiye’de girişimciliğin des-
teklenmesi konusunda ise bakanlık ola-
rak, “Teknogirişim Sermayesi Desteği” 
programı başlattıklarını söyledi. Bu 
programın dört aşamalı olduğunu ve ilk 
iki aşamada girişimcilerin “ticarileşebi-
lir” olarak gördükleri projeleri için şirket 
kurduklarında 100 bin TL hibe desteği 
verdiklerini belirten Ergün, üçüncü aşa-
mayı ise TÜBİTAK ile başlattıklarını 
açıklayarak, şöyle devam etti: “Özelikle 
yüksek öğrenim görmüş gençler, dokto-
ra, yüksek lisans öğrencileri ve genç aka-
demisyenler, fi kir safhasından pazara ka-
dar desteklenmesi gerekiyor. Pazarda da 
destek mekanizmaları ayrıca yürüyecek. 
Bu Teknogirişim Sermayesi Desteği’nde 
birinci aşama fi krin seçilmesi, ikinci aşa-
ma şirketin kurulması ve başlangıç ser-
mayesi verilmesi, ön prototiplerin ortaya 
çıkması.. Üçüncü aşamada teknogirişici-
lere, prototip oluşturma ve bunu ticari-

leştirme safhasına getiriyoruz. Orada da 
550 bin TL destek... 500 bin artı genel gi-
derler 550 bin TL ve bu da hibe şeklinde 
bir destek. Teknogirişimin birinci, ikinci 
safhasını bakanlık üzerinden yürütüyo-
ruz. Bu safhayı TÜBİTAK üzerinden 
yürüteceğiz. Bu fi rmalar, 500 bin TL’lik 
desteğe de TÜBİTAK üzerinden ulaşmış 
olacaklar. Hemen onun programını baş-
latıyoruz.”

Teknogirişimciyi destekleyen 
fonlara 5 yıl vergi muafi yeti gelecek

Bu işin bir de dördüncü safhası oldu-
ğunu söyleyen Ergün, “Pazarda bunlara 
kim ortak olacak. Risk sermayesi şirket-
leri, yeni fonlar, bu teknoloji fi rmalarına 
yatırım yapanlar... Bizim ülkemizde, bu 
coğrafyada bu tam gelişmemişti, şimdi 

onu da bu coğrafyada değiştiriyoruz. Şu 
anda parlamentoda bir yasa tasarısı da 
bununla ilgili görüşülüyor. Muhtemelen 
bugün bu yasa da bitmiş olacak. Onun 
içerisinde de venture kapital şirketleri-
nin yatırım yapması ve bunun için fonlar 
oluşturulması teşvik ediliyor. Bu fonlara 
katılanlar ve teknoloji fi rmalarına yatı-
rım yapanlar, fonlara yatırdıkları parayı 
başka gelirlerinden indirebilecekler ve o 
teknoloji fi rmalarından elde ettikleri karı, 
bu kar ne kadar yüksek olursa olsun, 5 
yıl süreyle vergi muhafi yetine sahip ola-
caklar. Bu da yeni teknoloji fi rmaları için 
önemli bir fi nans kaynağı haline gelecek. 
Biz de böylece genç kuşaklarımızı, tek-
noloji odaklı çalışma yapanları teşvik et-
meye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Teknogirişimcilere 550 bin TL vereceğiz”
 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, fikirden pazara kadar teknogirişimcilerin projelerini destekleyeceklerini 

açıklayarak, “Bu kapsamda prototipini geliştirdiği fikrini, ürüne dönüştürmek isteyen teknogirişimcilere, TÜBİTAK üzerinden 550 
bin TL hibe desteği vereceğiz” dedi. 

2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hede-
fini gerçekleştirmek artık hayal olmaktan 
çıktı ve Türk sanayisi, işadamı ve ihracat-

çısı bu hedefe kilitlendi. İşte bu hedef doğrultu-
sunda Türk KOBİ’ leri de kendi AR-GE çalışma-
larıyla geliştirdikleri yeni ürün ve teknolojilerini 
patentle korumalı ve tescilli markaları ile dünya 
pazarlarına açılmalıdır. Türkiye ekonomisinin 
bel kemiği olan KOBİ’ lerimiz artık katma değer 
sağlayan yenilikçi ürün üretimine hız vermeli ve 
bu konuda yatırım yapmalıdırlar. 500 milyar 
dolar hedefine ulaşmanın olmazsa olmaz şartı 
AR-GE’ ye önem vermek ve marka ürün ya-
ratmaktır. Türkiye’de AR-GE alanında giderek 
artan teşvik ve destekler Türk ekonomisinin itici 
gücü olan KOBİ’ler için can suyu olmuş ve Türk 
KOBİ’ lerinin inovatif zekasını ve üretkenliğini 

dikkat çekici bir şekilde arttırmıştır.
İnovasyon Dedikleri
Türk KOBİ’leri hızla kabuk değiştiriyor. Bu 

değişime İNOVASYON yada Türkçe tercüme-
siyle  YENİLİKÇİLİK deniliyor. KOBİ sahipleri 
ve çalışanları düşünecek, hayal kuracak, AR-GE 
yapacak ve icat çıkaracak. Çıkardığı bu icatla 
fark yaratacak ve bu icadı paraya çevirecek. 

KOBİ’ler  artık enerjilerinin büyük bir bölümünü 
AR-GE’ ye harcamak zorunda. Artık dönem 
yeni düşüncelerin ekonomiye dönüştürülmesi 
dönemidir. Ekonomiye yani paraya dönüştü-
rülen ürün, fikir veya hizmetlerin pazarlanması 
da fevkalade önemlidir. 2023 hedefi için KOBİ 
sahipleri modern bir Evliya Çelebi gibi dolaş-
malı, gitmediği ülke kalmamalıdır. 2023’te 500 

milyar dolar ihracat hedefi için Türk KOBİ’leri 
küresel fırsatları yakından takip etmeli ve bir 
Türk Atasözünü unutmamalıdırlar. “Gezen tilki 
oturan aslandan daha çok avlanır” 

Sınır tanımayan Türk girişimcileri, KOBİ 
sahipleri Avrupa’da,  Afrika’da, Asya’da ve 
Ortadoğu’da inşaattan turizme, mobilyadan 
tekstile pek çok ürün ve hizmetleriyle yer almayı 
başardı. Türk KOBİ’leri  daha çok pazara ulaş-
malı, daha çok mal ve hizmet satmalıdırlar. Çün-
kü 500 milyar dolar rakamı zor bir hedeftir. Bu 
hedefe ulaşabilmek için hızlı ve çevik KOBİ’lerin 
sayısı artmalı ve KOBİ’ler piyasanın dinamosu 
olmalıdır. Ülkemizde her 100 işletmeden 98’inin 
KOBİ olduğu düşünülürse KOBİ’lere her türlü 
destek verilmeli, teşvik edilmeli ve en önemlisi 
takdir edilmelidir.

Veli SARITOPRAK

velisaritoprak@
gm

ail.com

500 milyar dolar ihracat 
hedefi  ve KOBİ’ler

OSTİM Savunma ve Havacılık Küme-
lenmesi OSSA  ve Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı, İspanya’nın Sevilla 

kentinde düzenlenen Savunma ve Havacılık 
iş görüşmeleri fuarına ortak katılım gerçekleş-
tirdi. Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nı Sana-
yileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş ve Uzman 
Belma Güngör temsil ederken, OSSA Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Han ve Ko-
ordinatör Yardımcısı Cengiz Yapıcı’da OSSA 

olarak 84 fi rmayı temsilen fuarda yer aldılar. 
Birebir iş görüşmelerinin gerçekleştiği fuarda 
OSSA savunma ve havacılık sektörüne iş ya-
pan KOBİ’lerini Avrupa’ya tanıtma imkanı 
buldu. Bunun yanında Avrupa Havacılık Kü-
melenmeleri Ortaklığı’na üyelik için başvuru-
da da bulunan OSSA, OSTİM’de oluşturulan 
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi’nin olu-
şum süreci ve bugün gelinen nokta ile ilgili 
sunumlar da gerçekleştirdi.

OSSA İspanya Havacılık ve
Savunma Fuarında
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Savunma ana sanayine yan sana-
yi olarak hizmet veren OSTİM’li 
KOBİ’lerin bir araya gelerek oluş-

turduğu OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA), bünyesindeki 
KOBİ’leri ana sanayi temsilcileriyle bir 
araya getirmeye devam ediyor. OSSA 
Yönetimi ve üye KOBİ’ler geçtiğimiz 
aylarda gerçekleştirilen TAI, Roketsan ve 
Otokar ziyaretlerinin ardından son olarak 
TEI’yi ziyaret ettiler.OSTİM OSB Baş-
kanı Orhan Aydın’ın da aralarında bu-
lunduğu ve TEI İmalat Direktörü Gürcan 
Duman, Programlar Direktörü Nazif Efe, 
AIT ve MRO Direktörü Bülent Tanrıku-
lu, Yurt İçi İş Geliştirme Müdürü Faruk 
Turan, Yan Sanayi Geliştirme Müdürü 
Ayhan Altıntop tarafından karşılanan 
OSSA heyetine ilk olarak TEI hakkında 
bir sunum yapıldı. Ardından TEI Yan 
Sanayi Geliştirme Bölümü Lideri Serkan 
Çalışkan TEI’nin yan sanayi ile çalışma 
şartları hakkında detaylı bir bilgilendirme 
yaptı.

Çalışkan sunumunda TEI olarak çalışa-
cakları yan sanayi fi rmalarının mutlaka 
kalite onayı almaları gerektiğini söyledi. 
2011 yılında 6 yeni yan sanayi fi rması-
nın onaylanarak TEI için imalat yapmaya 
başladığını söyleyen Çalışkan, yan sanayi 
kullanım oranının yıllık olarak takip edil-
diğini ve bu oranın arttırılmasının şirket 
politikasında yer aldığını belirtti. Çalışkan 
ayrıca, çalıştıkları fi rmalarda düzenli ola-
rak fi rma ve ürün denetlemesi yapıldığını, 
kalite sertifi kalarının da bu denetimlere 
tabi olduğunu söyledi.  Denetimler so-
nucunda uygunsuz bulunan fi rmalar için 
iyileştirme çalışmaları da yaptıklarını be-
lirten Çalışkan bu çalışmalar kapsamında 
eğitim programları da düzenlediklerini 
söyledi. 

Sunumlar sonrasında TEI’nin üretim 
tesislerini inceleyen OSSA heyetindeki 
fi rmalar TEI yetkilileri ile ikili iş görüş-
meleri yapma fırsatı buldular.

OSSA TEI Ziyareti

Ankara Kalkınma Ajansı 2011 
Teklif Çağrısı “Yenilikçi 
Uygulamalar” Mali Destek 

Programı kapsa-
mında destek-
lenen, OSTİM 
Medikal Sanayi 
Kümelenmesi 
tarafından yü-
rütülen “Sağlık 
Teknolojileri, 
Endüstriyel Ta-
sarım Koordinasyon Merkezi” projesi 
kapsamında “Kullanılabilirlik Analizi 
Saha Çalışmaları”, “Firma Endüstriyel 
Tasarım Anketi” ve “Firma Tanıma 
Anketi” çalışmaları değerlendirmeleri 
tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 
46 fi rma ve 62 ürün üzerinde analizler 
yapılmış ve analiz sonuçları fi rmala-

ra teslim edildi. Bu analiz çalışması 
sonucunda da 10 fi rmadan 10 farklı 
ürün, üzerlerinde endüstriyel tasarım 

geliştirme ça-
lışması ya-
pılmak üzere 
seçildi. Bu 10 
ürün Medikal 
Küme Koor-
dinatörlüğün-
de yapılacak 
olan endüstri-

yel tasarım çalışması ile hem kullanıcı 
odaklılık, hem de tasarımsal anlamda 
geliştirilecek. Bu şekilde tamamlana-
cak olan proje, OSTİM fi rmalarına en-
düstriyel tasarım hizmeti vermek adına 
hizmet edecek olan OSTİM Endüstri-
yel Tasarım Merkezi için de ilk adım 
olarak görülüyor.

OSTİM medikal fi rmalarına 
tasarım desteği

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Adil 
Konukoğlu, Gaziantep Orga-

nize Sanayi Bölgesi (GAOSB) ve Kilis 
Valiliği tarafından iki şehir ortaklığın-
da 34 milyon metrekare alan üzerine 
organize sanayi bölgesi kurulması için 
hazırlanan projenin, 4 yıl içinde ta-
mamlanmasını planladıklarını söyledi. 
İki şehir ortaklığında organize sanayi 
bölgesi kurulması için hazırlanan öneri 

dosyasını bakanların önerisine sunduk-

larını belirten Konukoğlu, “Gaziantep 

Sanayi Odası ve Ticaret Odası, aynı 

zamanda Kilis Ticaret Odası, Kilis 

Valiliği ve Gaziantep Valiliği olmak 

üzere bütün birimler olarak ortaklaşa 

yürüttüğümüz Gaziantep-Kilis illerinin 

sınırları içinde yapılacak olan yeni or-

ganize bölgesi, toplam 34 milyon met-

rekaredir” dedi.  

OSB projesi 4 yılda bitecek 

 OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi tarafından yürütülen 

Sağlık Teknolojileri, Endüstriyel Tasarım Koordinasyon 

Merkezi Projemiz Kapsamında doğrudan tasarım desteği 

almaya hak kazanan firmalar ve ürünleri belli oldu.

TBMM’de 13.Haziranda ülkemiz 
için ekonomi alanında hayati ve 
tarihi bir karar alındı. Alınan Bu 

karar, bir amentü (paradigma=olgu) 
değişikliğinin ilk adımı olur inşallah. 
Ülkemizde bu çaplı temel kararlar zin-
ciri en son 2001 bir krizinden sonra 
Koalisyon hükümeti zamanında alınıştı. 
Ak partinin on yıllık iktidarı boyunca 
ekonomide temel bir karar alınmamıştı. 
Ülkemiz ekonomi zihniyetinin 1950’den 
beri amentüsü, faiz, enflasyon, dolaylı 
vergiler, cari açık, borçlanma ve ticari 
ve imar rantı ile garip gurabadan iç ve 
dış zenginlere kaynak aktarmaktır. Bu-
nun meşrulaştırma aracı da dini ve milli 
duyguları coşturmak ve sahte refah ya-
ratmaktır. Bunların yetmediği yerde de 
ihtilale başvurulurdu. Son on yılımız da 
bu yönde tahakkuk etti.

Çıkan kanun bireysel emeklilik için 
tasarruf yapmayı kamu kaynakları ile 
teşvik etmektir. Bu şekilde, tasarrufları 
artırmak için faizlerin artması gerekir 
saçmalığı ilk defa terk edilmiş oldu. 
Ülkemizdeki en kronik sorun olan tasar-
ruf eksikliğine ciddi bir çözüm getirildi. 

Yetmez ama evet diyorum.

Bu karardan sonra bir şekilde ülkesi-
ni sevdiğini söyleyen bizlere hamaset 
değil, icraat düşmektedir. Halen ülke-
mizde 2.800.000. kişi bu sisteme üye ve 
16,5 milyar TL birikim bulunmaktadır. 
Koalisyon hükümeti zamanında çıkan 
kanunla günlük yaşamamıza giren bi-
reysel emeklilik sistemi ülkemizde çok 
yetersizdir. Burada üye sayımızın acilen 
beş milyona ve aylık tasarrufu da bir 
milyara çıkarmalıyız. Önümüzdeki beş 
yıl içinde de toplam tutar 100 milyar 
olmalı. Olmalı ki, ülkemiz verimlilik ve 
refah artırıcı yol, elektrik sağlık, konut, 

sanayi, hizmetler, alt yapı yatırımları 
için TL kaynak bulabilsin. Bu sayede % 
10’dan bir türlü aşağıya düşmeyen iş-
sizlik, 10 bin dolardan yukarıya bir türlü 
çıkmayan kişi başı gelirde şeytanın ba-
cağı kurulabilsin. Gelir seviyesi yüksek 
olan insanların uzun vadeli, düşük faizli 
ve hacimli tasarrufları, ülkemiz işsizle-
rine ve yatırımcılarına çok büyük katkı 
sağlayacaktır.

Bu sistemin güçlendirilmesi için acilen 
kıdem tazminatı da bu sitemin içine 
alınmalıdır. Şirketlere de Kıdem tazmi-
natını bu fona yatırdıkları için kurumlar 
vergisinden ciddi manada destek ve-

rilmelidir. Bu şekilde insan çalıştırma 
desteklenmelidir. Bu fonun çığ gibi bü-
yümesi sağlanarak ülkemizde yapılacak 
yatırımlar yabancı kaynaklarla değil, 
yerli kaynaklarla finanse edilmesinin 
önü açılmalıdır. Yabancıların ülkemize 
aynı zamanda finansmanları ile gelme-
si, ülkemizde imalatın ve istihdamın 
önünü kesmektedir. Kurların düşmesi, 
cari açığın artması, enflasyon ve yüksek 
faizlerin ana nedeni de budur. Yaşadık-
ları ülkeler batarken ülkemize not veren 
kuruluşların adaletsizliğinin kaynağı da 
tasarruf eksikliği ve ülkemizdeki amen-
tünün yanlışlığıdır.

Bankalardan uzun vadeli, düşük faizli 
ve hacimli kredi bulamayınca şikâyet 
eden şirketlerimizin, tüketici kredisinin, 
kredi kartları miktarından ve yüksek 
faizlerden şikâyet edenler samimiyet 
sınavı ile karşı karşıyalar. Ya bu sitemi 
destekleyeceğiz ya da laf olsun torba 
dolsun diye konuşmaya devam edece-
ğiz. Yazımı bir ayet meali ile bitireceğim. 
“Siz kendi halinizi değiştirmedikçe Allah 
sizin halinizi değiştirecek değildir.”(Ra’d 
13/11)

Şefi k ÇALIŞKAN

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

Ekonomide tarihi karar 
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Kalkınma Bakanı Cevdet Yıl-
maz, Ekonomi Muhabirleri 
Derneği’nin (EMD) yeni yöne-

timini kabul etti. Bakan Yılmaz, kabulde 
yaptığı konuşmada, makro politikalar 
kadar, mikro politikaların da önemine 
dikkat çekti. Sahada olup bitenlerle il-
gilenmek gerektiğini vurgulayan Bakan 
Yılmaz, “Sahada gerçekleşen bir takım 
somut işleri takip etmek, işletmelerin 
nasıl geliştiğini görmek, işgücünün nite-
liğini artırıcı programlar uygulamak, böl-
gesel gelişmede, belli yörelerde bir takım 
gelişmeler sağlamak gerekiyor. Bu işin 

mikro ekonomi tarafı. Makro ekonomik 
ile mikro ekonominin birleşmesiyle bir-
çok şey oluyor. Makro ekonomi dediğiniz 
zaman istikrar sağlıyorsunuz, hakikaten 
uygun ortam oluşuyor. Ama bu uygun or-
tamı nasıl değerlendireceğiniz, bu mikro 
müdahalelerle oluyor. Anadolu’ya yayı-
lan müdahalelerle oluyor” diye konuştu. 

“Kalkınma ajanslarına 
20 bine yakın proje geldi” 

Bu konuda ellerinde geçmişe göre çok 
fazla enstrüman bulunduğunu söyleyen 
Bakan Yılmaz, en önemlisinin kalkınma 
ajansları olduğunu kaydetti. Kalkınma 
ajanslarına 20 bine yakın proje geldiği-
ne dikkat çeken Bakan Yılmaz, sözlerine 
şöyle devam etti: “4 binden daha faz-
la hibe desteği sağlamışız. Bunlar daha 
küçük ölçekli projeler. Bundan daha da 
önemlisi bana göre, 70 binden fazla insa-
na ulaşıp, bu işleri anlatmışız. Proje nasıl 
yapılır, proje nedir anlatmışız. Projecilik 
kültürünü yaymışız. 4 binden fazla pro-
jenin desteklenmesinin ötesinde 20 bin 
tane projenin hazırlanmasına başlı başı-
na vesile olmak önemli bir iş. Şimdi bu 
sayı 100 bine ulaşmıştır. İnsana ulaşmak 
ve bilgilendirmeyi yapmak, projecilik 
konusunda az da olsa kapasite genişlet-
mek önemli. Bunlar kurumlarla oluyor. 
Ajanslar o yönden, proje kültürünü yay-

gınlaştırıyor. Diyelim ki, iyi bir proje ha-
zırlıyor ancak ajansın bütçesi yetmediği 
zaman, gidip başka bir yerden alabilir. 
Yeter ki proje olsun. Proje stokumuz ol-
sun. KOSGEB ayrı, Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı’nın kırsal kalkınma 
fonları ayrı, İŞKUR’un meslek kursları 
ayrı bir proje kanalı. TÜBİTAK’ın Ar-Ge 
destekleri var. Hepsi de proje gerektiren 
işler. Bu arada biz projeyi fi kirle karış-
tırıyoruz. Fikirden projeye geçiş emek, 
analiz gerektiriyor. Bir fi kri projeyi ge-
liştirme yeteneği kazanıyor insanlarımız. 
Bu yeteneği topluma, Anadolu’ya kazan-
dırmak önemli. Bu yeteneği Mardin’de, 
Hakkari’de sağlamak, Trakya’dan Kars’a 
her tarafta bunu yapmak çok önemli. Bu 
bir süreç tabii. 1 yılda her şey olacak diye 
beklememek lazım. Önemli olan kurum-
sal yapı. Bazı işler bir defalık işlerdir. 
Kurumsal yapıları iyi kurduğunuzda çok 
iyi sonuç elde edilir, her yıl faydalar elde 
edilir” şeklinde konuştu. 

“Ajanslara yeni teşvik 
sisteminde 3 işlem yükledik”

Kalkınma ajanslarının gerçekten önemli 
işler yaptığının altını çizen Bakan Yıl-
maz, özellikle yeni teşvik sistemiyle çok 
daha aktif hale geleceklerini bildirdi. 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’la bu 
konuda görüşmeler yaptıklarını aktaran 

Bakan Yılmaz, “Ajansları yeni sistemde 
daha etkili kullanabileceğiz. Ajanslara 3 
işlem yükledik. Bunlardan ilki teşvik bel-
gesi düzenleme, ikincisi tanıtmak, yani 
yatırımcılara, bölgelerindeki teşviki an-
latacaklar ve tanıtacaklar. Bir de izleme 
görevleri olacak. Zaten sahada oldukları 
için yatırımların gerçekleşmesini takip 
edecekler. Bu üç konuda inşallah yeni 
teşvik sistemi içinde ajanslarımıza yeni 
görevler vereceğiz” dedi. 

“Ajanslar taahhütlerin 
kapatılmasında da rol alabilirler”

Taahhütlerin kapatılması konusunda 
ajansların rolünün sorulması üzerine ise 
Bakan Yılmaz şu açıklamalarda bulundu: 
“Doğrusu bu detayı konuşmadık. Ama 
orada da bir rol alabilirler diye düşünü-
yorum. Nihai olarak Ekonomi Bakanlığı 
Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’nün 
otoritesi altında, burayla irtibatlı şekilde 
bu işler de yapılabilir diye düşünüyorum. 
Kars’ta bir proje var diyelim; buradan bir 
uzmanınız gidecek. Uzmanın gitmesi, 
gelmesi bile büyük mesele. Orada hazır 
bir kurum var. Dil bilen, projeciliği bilen 
çok iyi bir kadromuz var. Bu kadronun 
görevlerini yeni işler vererek geliştiriyo-
ruz.” 

 Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, kalkınma ajanslarına yeni teşvik sistemi içinde yeni roller vereceklerini açıkladı. Kalkınma 

ajanslarının yeni teşvik sistemi çerçevesinde teşvik belgesi düzenleyeceğini bildiren Bakan Yılmaz, ayrıca ajansların bölgedeki 

teşvik sistemini yatırımcılara tanıtacaklarını, sahada olup biteni izleyeceklerini söyledi.

Kalkınma ajanslarına yeni roller verilecek

Parkın açılışında konuşan OSTİM 
OSB Başkanı Orhan Aydın, OS-
TİM olarak14. Kez bu şenliği 

düzenlemekten dolayı çok mutlu ol-
duklarını söyledi. Bir sanayi bölgesi 
ile konut bölgesi yan yana olabilir mi 
konusunun ülkemizde çok tartışıldığını 
ve ‘Sanayi şehrin içinde kaldı, konutla-
rın içinde kaldı, bu bölgeyi şehir dışına 
taşımalıyız’ düşüncesinin hakim oldu-
ğunu söyleyen Aydın “Bizler yurt dışı 
gezilerimizde bu konuyu da inceliyoruz, 
sanayinin şehrin ve konutların içinde 
olabileceğinin çok güzel örneklerini gö-
rüyoruz. Bunun da tek şartı var; çevre 
duyarlılığı…” diye konuştu.

Sanayinin içinde bulunduğu çevrenin 
ne suyuna, ne havasına, ne toprağına 
zarar vermemesi gerektiğini vurgula-
yan Aydın,  “Zaten sanayi şehrin dı-

şında bile olsa çevre konusunda aynı 
duyarlılığı göstermek zorunda” dedi. 
OSTİM’i temiz üretim merkezi yapmak 
için çalıştıklarını söyleyen Aydın şun-
ları söyledi: “Sanayi ve yaşam alanları 
ancak bu şekilde beraber olabilir. Biz 
de OSTİM’i böyle bir noktaya taşımaya 
çalışıyoruz. OSTİM’i temiz bir üretim 
merkezi yapmaya çalışıyoruz ve buna 
inanmış durumdayız. Bu anlamda fi r-
malarımızın çalışma şeklini ve bilinçle-
rini değiştirmeye gayret ediyoruz. Böl-
gemizi temiz üretimin hakim olduğu ve 
sanayi ile yaşam alanlarının sorunsuzca 
bir arada bulunduğu bir örnek bölge 
haline getireceğiz çünkü biz bir sanayi 
şehriyiz. OSTİM’in kuruluşunda sadece 
sanayi yok, ticaret merkezleri, okullar, 
spor alanları, yeşil alanlar ve konutlar 
var. Yani baştan tasarlanırken burası bir 
sanayi şehir olarak tasarlanmış. Bu ne-

denle biz bu kavramları birbirinden hiç 
ayırmadık. Hep beraber, dostça, birbiri-
mize zarar vermeden yaşamalıyız.” 

Bu sene yaptıkları parkın şehidin ismi-
ni taşımasının çok anlamlı olduğunu da 

vurgulayan Aydın; “Parkımızın anlamı 

şehidimizin adıyla ikiye katlandı. Sa-

dece bir park olmanın dışında hepimiz 

için ayrı bir maneviyat yüklendi” diye 

konuştu.

OSTİM’den şehidine vefa

Parkın açılışına OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, Bölge Müdürü Adem Arıcı, ORSİAD 
Başkanı Özcan Ülgener, OSTİM OSB Yöneticileri, Şehit Astsubayın ailesi ve bölge halkı katıldı.

Kalkınma BakanıKalkınma Bakanı
Cevdet YILMAZCevdet YILMAZ

 OSTİM OSB gelenekselleşen ağaç şenliğinin 14.’sünü 
gerçekleştirdi. Şenlik kapsamında düzenlenen parka 1995 

yılında şehit düşen ve ailesi OSTİM’de ikamet eden Şehit 
Jandarma Astsubay Çavuş Çetin Güleç’in ismi verildi.
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Ülkemiz ekonomisinin en büyük 
sorunlarının başında cari açık 
problemi geliyor. Bu önem-

li sorunun çözümü için, en azından cari 

açık oranının düşürülmesi için de birçok 

alanda birçok farklı uygulama yapılıyor. 

Tüm bu uygulamaların vardığı ortak çö-
züm noktası ise yerli üretimin arttırılması 
ve ithalatın önünün biraz olsun kesilebil-
mesi…

İşte bu çalışmalardan biri de raylı ulaşım 
sistemleri sanayicileri tarafından hayata 

geçirildi. “Raylı sistem milli davadır” 

diyerek yola çıkan, ülkenin raylı ulaşım 

sistemlerindeki her türlü ihtiyacının yerli 

sanayici tarafından üretilebileceğini sa-

vunan raylı ulaşım sistemleri sanayicileri, 

“iş birliği güç birliği” inancıyla bir araya 

gelerek, Türkiye’nin ilk bölgesel olma-
yan, tüm Anadolu’yu kapsayan kümelen-
mesini hayata geçirdiler. Anadolu Raylı 
Ulaşım Sistemleri Kümesi’nin hedefi  ise; 
küme üyesi fi rmalar tarafından, tasarı-
mından üretimine kadar her şeyi ile yer-
li raylı ulaşım sistemlerini üretebilmek 
ve oluşturulan yerli markanın bir dünya 
markası olabilmesi için çalışmak…

Kümenin Kurucu Yönetim Kurulu 
toplantısı Ankara’da, özellikle kümelen-
me konusundaki tecrübeleri ve başarılı 
çalışmalarıyla süreçte büyük pay sahibi 
olan OSTİM OSB’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. Toplantıya Küme üyesi 
37 fi rmanın temsilcilerinin yanı sıra, kü-
melenme oluşumunun hayata geçirilme-
sinde öncülük yapan Çankaya Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin 
Güvenç, OSTİM OSB Başkanı Orhan 
Aydın ve OSTİM Vakfı Yönetim Kuru-
lu Üyesi Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan da 
katıldılar.

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
OSTİM Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 
Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan sunumunda, 
öncelikle hükümetin yerli üretime ver-
diği önemi gösteren bazı örnekler verdi. 
Çelikdoğan, Türkiye’nin milli otomobi-
lini ve markasını üretmesi gerektiğinin 

 “Raylı sistem milli davadır” diyerek yola çıkan, ülkenin raylı ulaşım sistemlerindeki her türlü 
ihtiyacının yerli sanayici tarafından üretilebileceğini savunan raylı ulaşım sistemleri sanayicileri, “iş 

birliği güç birliği” inancıyla bir araya gelerek, Türkiye’nin ilk bölgesel olmayan, tüm Anadolu’yu kapsayan 
kümelenmesini hayata geçirdiler. Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümesi’nin hedefi  ise; küme üyesi 
fi rmalar tarafından, tasarımından üretimine kadar her şeyi ile yerli raylı ulaşım sistemlerini üretebilmek 

ve oluşturulan yerli markanın bir dünya markası olabilmesi için çalışmak…

Yerli Sanayici “Kümelenme” modelini sevdi
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümesi Kuruldu



HAZİRAN 2012ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 11
Başbakan tarafından dile getirilmesinin, 
dış ticaret açığının azaltılması ve bunun 
için ithalatı yapılan katma değeri yüksek 
ürünlerin üretilmesi gerektiğinin söy-
lenmesinin, bu hususta yeni teşvik pa-
ketinin açıklanmasının ve özel projelere 
daha fazla teşvik desteğinin verilmesinin, 
2023 yılı ihracat hedefi nin 500 milyar 
USD olarak açıklanmasının, yerli üretimi 
desteklemenin artık bir devlet politikası 
haline geldiğini gösteren en iyi örnekler 
olduğunu söyledi.

Otomotiv sektörünün bugünkü duru-
muna genel bir bakış yapan Çelikdoğan, 
“Otomotiv sektörünün üretim değer-
leri anlamında sektörün mevcut duru-
muna baktığımızda takriben 1,3 milyar 
dolar açık olduğunu görmekteyiz. So-
nuç olarak; Türk otomotiv endüstrisin-
de Türkiye’nin milli markası yoktur, 
mevcut ürünlerinde de güç paketi %80 
oranında ithal edilmektedir. Sektörün 
ihracatı 20 milyar doları aşmış olması-
na rağmen bazı yıllarda dış ticaret açığı 
vermektedir 20 milyar USD ihracatı olan 
bir sektör bundan böyle dış ticaret açığı 
vermemeli, bilakis, Kore fi rmaları gibi 
ihracat fazlası vermelidir. Bunun için ne 
gerekiyorsa yapılmalı ve artık güç guru-
bu (motor+transmisyon) Türkiye’de imal 
edilmelidir” dedi.

Otomotiv pazarının, yabancı fi rmalar 
tarafından paylaşılmış durumda olduğu-
nu söyleyen Çelikdoğan, Türkiye olarak 
Milli marka ürünlerimizi çıkarmamızın 
çok zor göründüğünü, ancak imkansız 
olmadığını vurguladı. Çelikdoğan şunları 
söyledi: “Öncelikle RAYLI TAŞIT SEK-
TÖRÜNDE yerli katkı oranı çok düşük-
tür. Bu oran ancak %10-20 civarındadır. 
Bu husus kendi milli sanayimizi geliş-
tirmek için bir şans olarak görülmelidir. 
Yani en azından bu oran yabancı marka-
lar tarafından kapatılmamıştır. Bu durum 
şansa çevrilmelidir. 324 adetlik Ankara 
metro araçları ihalesinde %51 yerli katkı 
payı şartı getirilmiştir. AB, ABD ve dün-
ya ancak %50 yerli katkı oranı ile (OFF-
SET) yabancılara üretim izni vermek-
tedir. Dış ticaret açığımız ekonomimizi 

zora sokabilecek durumdadır. Tüm bun-
lara rağmen Milli Marka olmaya hazır, 
tasarımı ve üretimi ile umut vaad eden 
şirketlerimiz doğmuştur. BOZANKAYA 
fi rması Almanya ve Türkiye’de raylı taşıt 
sistemi parça ve ürün üreticisidir. DUR-
MAZLAR fi rması tasarımını ve proto-
tipini tamamladığı tramvayını üretmiş 
ve Bursa’nın 18 adet seri imal siparişini 
almıştır. RTE İstanbul Ulaşım, tasarım 
ve üretimini tamamladığı ürününün seri 
üretim siparişini almıştır.”

Otomotiv sektöründe bulunmayan milli 
markaların raylı ulaşım sistemleri sek-
töründe olduğunu söyleyen Çelikdoğan, 
ayrıca sektörde zora girecek yabancı ya-
tırımcının da olmadığını söyledi. “Türki-
ye bu fırsatı değerlendirmek zorundadır” 
diyen Çelikdoğan sözlerini şöyle sürdür-
dü: “1-2 yıl için yeni ihalelerde %51 şartı 
aranmalı veya acilen OFFSET (yerli kat-
kı) kanunu çıkarılmalıdır. Bundan böyle 
1-5 yıl içerisinde %70-80 katkı oranına 
çıkacak milli markalarımız hazırdır. Bu 
konuda 2013-14-15 ve sonrası ihtiyaçlar 
için bu fi rmalar ile işbirliği yapılmalı ve 
özel olarak teşvik edilmelidir. Sağlık Ba-
kanlığı OFFSET’in önemini anlamış ve 
sağlık sektörü için %50 OFFSET kanu-
nunu çıkarmıştır. Savunma Sanayi Müs-
teşarlığı daha da ileri götürerek alacağı 
ürünlerde yerli katkı oranını %70’e ve 
KOBİ’lerin payını %30’a çıkarmıştır.”

İlk defa bölgesel 
olmayan bir 

küme kuruluyor

Dünyada örnekleri olmasına karşın 
Türkiye’de ilk defa bölgesel olmayan 
bir kümelenme kurulduğunu söyleyen 
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ziya Burhanettin Güvenç de, 6 yıldır 
Anadolu’da kümelenme çalışmasını yay-
maya çalışırken edindikleri tecrübeleri bu 
yeni oluşuma aktarmaya devam edecek-
lerini söyledi. Güvenç “Bizim varmak 
istediğimiz hedef ortada. Her türlü raylı 
taşıtın üretimini yapar hale gelmek, itha-

latın önünü kesmek, sektörü geliştirerek 
mezunlarımıza iş sağlamak istiyoruz” 
diye konuştu. İşsizliğin çözümünün an-
cak üreten, güçlü bir sanayiyle mümkün 
olduğunu söyleyen Güvenç, bu anlamda 
kümelenmenin de çok önemli bir araç 
olduğunun altını çizdi. Güvenç şöyle 
devam etti: “Sizin bugün küme üyesi ol-
manızla olmamanız arasında bir fark yok. 
İşleriniz yine sürüyor, kümenin herhangi 
bir yaptırımı yok, gönüllük prensibiyle 
yürüyor işler, rızanızın olmadığı hiçbir 
işe girmiyorsunuz. Küme ile ihtiyacınız 
olan ekosistem oluşturulacak. Bakanlık-
lara ulaşılacak, sorunlarınız takip edi-
lecek, lobicilik yapacağız. Kümelenme 
birden bire gelişen bir süreç değil, çalış-
malar belki de nesiller boyu yürütülme-
li. Kümenin kritik kütleye gelmesi şart. 
Kritik kütle kümeye dahil olan kaliteli 

insan sayısı demek, mühendis, işletmeci 

demek. Ancak sözünü ettiğimiz bu kritik 

kütleye olaşabilirsek kendi tasarımınızı 

kendiniz yapmaya başlayacaksınız. Da-

ğınıkken bu kitle yakalanamaz. Bundan 

sonraki süreçte de Kümeye kontrollü üye 

kaydı yapılmalı, bu size bağlı. Bu kitlenin 

çalışmaları sayesinde bir bütünün tasarı-

mını yapar hale gelinecek. Çok güzel he-

defl er var, kişisel menfaat yok. Kümeniz 

Türkiye’de kurulan, Anadolu’ya yayıl-

mış ilk küme. Adresi vatanımız. Merkezi 

yok. Hangi ilde ihale varsa, sorun varsa 

merkez orası. Adımlarınıza yardımcıyız. 

Karar sizin, biz sadece tecrübe paylaşa-

cağız. Adımların doğru olmasına çalışa-

cağız.”
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1990 yılında BCC&C adıyla Wolfenbüt-
tel–Almanya’da bir mühendislik bürosu 
olarak kurulan ve sistem tasarımı ko-

nularında çalışan şirket, 1997 yılında Salz-
gitter–Almanya’da Bozankaya GmbH adıyla 
ilk üretim tesisini kurmuştur. 2003 yılında 
Ankara’da ikinci işletmesiyle Türkiye’deki 
faaliyetlerine başlamış, 2005 yılında Sacra-
mento–Amerika’da Bozankaya LLC adıyla 
üçüncü işletmesini kurmuştur. 2006 yılında 
da Plauen–Almanya’da dördüncü işletmesi 
ile faaliyetlerini sürdürmekte olan firma, 
kurulduğu tarihten itibaren hızla büyüyerek 
otomotiv sektöründe önde gelen firmaların 
sistem ortağı olarak yerini almıştır. Almanya, 
Amerika ve Türkiye’deki tesislerinde dünya 

çapında otobüs ve tramvay karoseri, otobüs 
kapakları ve üretim süreçleri için gerekli kalıp 
tasarım ve imalatı ile uluslararası standartlar-
da ürünler üretmektedir.

Kurulduğu günden bu yana uzun bir süre 
geçmemesine rağmen, şirket Türkiye’de de 
otomotiv endüstrisinde üst sıralardaki yerini 
alarak, gelecek için çizmiş olduğu vizyonu-
nun gereklerini yerine getirdiğini ispatlamak-
tadır.

Bozankaya A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı

Doğan Bozankaya

Kümenin amacı zaten politik çözümdür, 
bürokrasinin çözümüdür. Ben de bunu ba-
şaracağımıza inanıyorum. Biz de yönetimde 
olduğumuz için küme çalışmaları içinde katkı 
vereceğimiz her noktada var olmaya çalışaca-
ğız. Kümede bulunan bütün firmaların belirli 
zamanlarda belirli toplantılar yaparak, bu işi 
soğutmadan bürokraside nasıl yol alırız, poli-
tikada nasıl yol alırız, karşı tarafı nasıl etkileriz 
diye düşünmesi ve çalışması lazım. Kümeye 
katkı veren tüm firmalara gönülden teşekkür 
ediyorum. Bu firmaların hepsinin sertifikalaş-
ması, denetimden ve eğitimden geçmesi, AB 
standartlarına yakın noktalara gelmeye çalış-
ması, daha sonra yapacağımız işlerde bizim 
önümüzü açacaktır. Bizim Ankara’da 127 
tane yan sanayi olarak çalıştığımız firmamız 
var. Bu 127 firmanın ilk 10 firması bizim fir-
mamızın denetiminden geçerek sertifikalandı-
rılmış firmalardır. Aynı şeyi ilerde raylı sistem-
de bunu yaparken de kalitenin yükselmesi 
için muhakkak sertifika ve denetleme olması 

gerekiyor. Bunu yapmazsanız ileride sadece 
Türkiye içinde belirli ürünleri satarsınız, yurt 
dışına açılma noktasında sertifikasyonlarınız 
eksikse belli bir yerde tıkanırsınız. 

Bozankaya Amerika 
Referansları
• Portland: 21 Dizi x 3 Modül: 63 Araç

• Minneapolis: 41 Dizi x 3 Modül: 123 
Araç

• Salt Lake City: 77 Dizi x 3 Modül: 231 
Araç

• San Diego: 67 Dizi x 3 Modül: 201 Araç

• Houston: 18 Dizi x 3 Modül: 54 Araç

• Charlotte: 16 Araç x 3 Modül: 48 Araç

• Norfolk: 9 Araç x 3 Modül: 27 Araç

• Atlanta: 4 Araç x 3 Modül: 12 Araç

• 1956 yılında kuruldu

• Dünyanın en büyük sac ve metal 
işleme makineleri üreticilerinden-
dir.

• 6000 adet/yıl makine üretim kapa-
sitesi vardır. 

• Üretiminin %80’ini, 82 ülkeye 
direk ihraç ediyor.

• 65 ülkeye yayılmış bayilik ağı 
vardır.

• 890 personele sahiptir.

Durmazlar Proje Direktörü 

Taha Aydın
Bu tür kümelenmeler hem ana üreti-

ciler hem de yan sanayi açısından çok 
önemli. Yerlilik oranının arttırılması 
hedefi de çok önemlidir. 2023 hedef-
lerinde 500 milyar dolarlık ihracat he-
defi söz konusu ve cari açık da gittikçe 
büyüyor. Dolayısıyla bü tür gelişmeler 
cari açığın kapatılması için de önemli 
çalışmalardır. Burada koyulan hedefler-
le, yapılan çalışmalarla, hem ucuz, hem 
kaliteli, hem daha teknolojik ürünler 
üretilecek Türkiye’de. En azından Türk 
sanayicisinin mevcut alt yapısı daha da 
güçlenecek. Buradaki çalışma yalnızca 
Türkiye’nin kendi ihtiyaçlarını karşıla-
mak olarak düşünülmemeli. Uluslar arası 

pazardan da alacaklarımız var bizim. 
Bizler sektörün ana üretici firmaları 
olarak kaliteli bir yan sanayiye ihtiyaç 
duyuyoruz, bu tür platformlarda yan 
yana olmamız çok önemli. Yan sana-
yilerin ulaştığı mühendislik ve teknoloji 
seviyeleri, bizim de seviyemizi belirleyen 
bir unsur. Dolayısıyla bizler o firmaları 
desteklemek, eksik olan taraflarını güç-

lendirmek, onları uluslar arası platform-
lara taşımak zorundayız. Kümelenme 
güç birliği anlamına geliyor. Dolayısıyla 
biz onları yönlendireceğiz, onlardan 
hangi standartlarda ürün beklediğimizi 
ileteceğiz, onlar buna ilişkin mühendislik, 
Ar-Ge, test çalışmalarını yapacaklar. Bu 
sayede bize uluslar arası standartlarda 
ürünler verecekleri gibi, bu ürünleri 
uluslar arası pazarda da satma imkânları 
olacak. Ben inanıyorum ki Türkiye 
5-10 yıl içinde Avrupa’dan önce raylı 
sistem teknolojilerinin merkezi olacaktır. 
Önümüzdeki ilk hedef OFFSET (yerli 
katkı) oranının kanunlaştırılması olma-

lıdır. Bunun için de şu anda en yakın 
yapılacak ihale olan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin Üsküdar – Ümraniye 
ihalesi var. O ihale öncesi biraz lobi 
çalışması yapıp, OFFSET uygulamasını 
anlatmamız gerekiyor. Daha önce An-
kara Belediyesi’nin yapacağı ihalede de 
böyle bir lobi çalışması sonucunda ihale 
şartnamesine %51’lik bir oranın girme-

sini sağlamıştık. Umuyoruz ki orada da 

başarılı bir sonuç alınır.

Küme Üyesi Ana Sanayi Firmaları

Bozankaya

Durmazlar
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İstanbul Ulaşım A.Ş., İstanbul’da-
ki mevcut Tramvay, Metro, Hafif 
Metro, Füniküler ve Teleferik hat-

larının işletmeciliğini yapan, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir şirkettir. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan İstanbul’da kent içi raylı sistemlerin 
işletmeciliğini yapmak üzere kurulan 
İstanbul Ulaşım A.Ş. toplam 75 km 
uzunluğundaki 7 kent içi raylı sistem 
hattının işletmeciliğini yapmaktadır. İşlet-
meciliğini yaptığı Zeytinburnu-Kabataş 
tramvay hattı Uluslararası Toplu Taşı-
macılar Birliği tarafından yüksek yolcu 
talebini karşılama alanında dünyada en 
iyi uygulama seçilen İstanbul Ulaşım her 
gün 865.000’in üzerinde yolcuya hizmet 
vermektedir.

İstanbul’da giderek ivme kazanan raylı 
sistem yatırımlarının tamamlanmasıyla 
birlikte kısa zamanda çok daha fazla sa-
yıda yolcuya hizmet verecek olan Ulaşım 

A.Ş. 2005 yılında imzaladığı Uluslararası 

Toplu Taşımacılar Birliği Sürdürülebilir 

Gelişme Beyannamesi ile sürdürülebilir 

gelişme alanındaki taahhüdünü de orta-

ya koymuştur.

• 2006 yılında demiryolu vagon ve 
yedek parçalarının üretim ve ba-
kımlarını yapmak için Kayseri’de 
kurulmuştur.

• Ülkemizin ilk ve tek Avrupa Birliği 
standartlarında Sarnıç Vagon ve 
Boji üretimi yapan fabrikasıdır.

• 10 mühendis, 15 tekniker olmak 
üzere toplamda 130 kişi çalışmak-
tadır.

• Üretiminin %100’ünü Avrupa 
Birliği ülkelerine ihraç etmektedir.

Railtur Vagon Endüstrisi Genel 
Müdürü 

Nadir Namlı

Beş yıldan beri bize sahip çıkan kimse 
yoktu. Böyle bir kuruluş, böyle bir dü-
zen, böyle bir niyet her şeyin üstünde 
bizim için. Buradaki arkadaşların çoğu 
heyecanlı ve çok istekli. Ben demiryolu 
endüstrisini bir ceviz ağacına benzetirim, 
hiçbir zaman bugün diktiğiniz cevizden 
siz meyve yiyemezsiniz. Mutlaka ondan 
çocuklarınız yararlanır. Bizler de bütün 
fedakârlığımızı gösterip, bütün gayre-
timizi sarf ederek geleceğimize yatırım 
yapıyoruz. Firmamıza bu küme yapısı 
içinde bir öğretmenlik görevi de düştü-
ğünü düşünüyoruz. Bizim gibi belli bir 
altyapıya sahip firmalar belli bir hocalık 
görevini de üstlenmeliler. Çünkü daha 
önce bizim ürünlerimizin yurt dışı pazar-
lardan pay edinmiş durumda. Bugün 

yurt dışı pazarda hiçbir deneyimi olma-
yan firmalar bu işe kalkıştıklarında işlerin 
maliyeti çok yükseliyor. Bizim gibi ku-
ruluşlar bu işe girdiğinde çok daha ucuz 
maliyetlere ürün ortaya çıkarabiliyoruz. 
Bu küçük firmalara danışmanlık hizmeti 
de verebiliriz. Yapacağımız ürünlerin 
tamamı kaynaklı konstrüksiyon ve tek-
nolojiye dayanıyor. İşçilik yoğun işler ve 
teknolojik işler var. Bizim yılda 350-400 
milyon TL civarında eğitim giderlerimiz 
var, sertifikasyon giderlerimiz var. Bun-
ları küçük ölçekli firmaların kaldırması 
mümkün değil. Biz orada bir abi şirket 
görevi üstleneceğiz, tüm bilgi birikimi-
mizi küme firmaları ile paylaşıp faydalı 
olmaya çalışacağız. 

İstanbul Ulaşım

RailTur
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 Dr. Ahmet Lokurlu “Tükenmeyen enerji kaynağı güneşin enerjisini dönüştürerek soğutmada kullanabilmek 
mümkün mü?” sorusundan yola çıkarak 1999’da kurduğu Solitem Group bünyesinde, dünya genelinde bütün 

insanlığa sunmak için çevreyi koruyan ve insanlığa kazanç getiren bir teknoloji geliştirir… Lokurlu ile geliştirdiği 
sistemi, Türkiye’de açtığı tesisi ve tükenmeyen enerji güneşi konuştuk…

1999 yılında Dr. Ahmet Lokurlu 
tarafından Almanya’da kurulan 
Solitem, parabolik güneş kollek-

tör sistemi ile güneş enerjisinden sıcak 
su temini, buhar elde edilmesi, ısıtma 
yapılması, soğutma yapılması, elektrik 
üretimi gibi alanlarda hizmet veriyor. 
Şu anda Portekiz, İtalya, İspanya, Mek-
sika gibi birçok ülkede temsilcilikleri, 
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Şili’de 
de fabrika kurma çalışmaları bulunan 
şirket, Türkiye’de kurduğu tesisi ile ilk 
kez otomatik üretime geçmiş durumda. 

Firmanın çalışmaları hakkında gö-
rüştüğümüz şirket kurucusu Dr Ahmet 
Lokurlu, güneşi yoğun ülkelerde kulla-
nılabilecek olan ve şu an gelinen nokta 

itibarıyla dünyada yalnızca kendileri-
nin ticari olarak kullanıma sunabildik-
leri sistemi şu şekilde anlattı: “Biz So-
litem olarak tesislerimizde ürettiğimiz 
parabol kolektörler ile güneş enerjisin-
den sıcak su temini, buhar elde edilme-
si, ısıtma yapılması, soğutma yapılması 
ve elektrik üretimi yapabiliyoruz. Kul-
lanıcı sadece kurulum masrafıyla 20 yıl 
boyunca bu alanlarda enerji ihtiyacını 
karşılayabiliyor. Ayrıca kullanıcının 
bizim sistemimize yaptığı yatırım da 
bulunulan (bölgedeki enerji maliyet-
lerine bağlı olarak) 4-6 yılda kendini 
amorti ediyor.” 

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kay-
nakları bakımından son derece zengin 
olduğunu, fakat bu gücünü kullana-
madığını da belirten Lokurlu, kendi 
topraklarına yatırım yapma isteği se-
bebiyle Türkiye’de çok önemli bir tesis 
kurduklarını, fakat Türkiye pazarına 
ürünlerinin avantajlarını anlatmakta 
sıkıntı yaşadıklarını belirterek şunla-
rı söyledi: “Türkiye’deki ticari bakış 
açısından çok rahatsızız, bu sistemin 
bu boyuttaki karlılığını anlatmakta 
zorlanıyoruz. Sürekli pazarlıkla kar-
şılaşıyoruz. Türkiye’deki alıcı sadece 
fi yat odaklı düşünülüyor. Ticari kültür 
“kazan-kazan” mantığıyla işlemelidir. 
Türkiye’de bu kültür çok zayıf.  Tüke-
ticinin istediği fi yatlara da ürün yapıla-
bilir ama ellerinde kalır. Bunun sonun-
da da asıl zararı kendileri görür. Benim 
de dünyada bu konuyu ortaya çıkarıp 
onunla anılan bir kişi olarak, öylesi-
ne, herhangi bir ürün üretip satamam. 
Ben Türkiye’deki kullanıcının bizimle 
detaylarda pazarlık yapacağına kalite 
talep etmesini, garanti talep etmesini 
istiyorum. Asıl ticari zeka budur.”

%78 dışarıya bağımlı bir 
ülke hiçbir zaman güç olamaz

İş yapabileceklerini öngördükleri 
70’ten fazla ülkenin analizini yaptık-
larını söyleyen Lokurlu, ilk üçteki ül-
kelerden birinin de Türkiye olduğunu 
belirtti. “Türkiye enerjide inanılmaz 
pahalı bir ülke” diyen Lokurlu, şunla-
rı söyledi: “Ayrıca biz çevre kavramı-
na hiç duyarlı değiliz. Kağıt üzerinde, 
sözde çevre, etik gibi kavramları çok 
kullanıyoruz ama uygulamada maale-
sef çok eksiklerimiz var.  Türkiye bu 
konuya önem veremeyecek, yatırım ya-
pamayacak kadar fakir bir ülke de de-
ğil. Bu sistemlere maddi kaynak ayıra-
bilecek yüzlerce fi rma var. Türkiye’nin 
fakirliği zihniyette. Bunun biran önce 
değişmesi gerekiyor. Ülkemizin gü-
neşi öylece duruyor, yararlanmıyoruz, 
Ruslar’a, Azeriler’e, Kazak’lara para 
ödemekten bütçemiz açık veriyor. Şu 
anda Türkiye’de bulunduğumuz nokta-
ya bir metrekareye yılda 1910 kilovat 
saat güneş geliyor. Almanya’ya 700 
kilovat saat, neredeyse 3’te 1’i. Böy-
le baktığımızda Almanya’da şu anda 
kurulu kapasitenin haddi hesabı yok. 
Orada oluyor da burada neden olma-
sın. Orası kadar teknolojiye sahip ola-
mayabiliriz ama kendi imkânlarımıza 
uygun birçok teknoloji var. %78 dışa-
rıya bağımlı bir ülke hiçbir zaman güç 
olamaz. Türkiye çok zangin bir ülke, 
güneşiyle, rüzgarıyla, yer altı kaynak-
larıyla çok zengin. Her şeyden önce bir 
yarımada burası. Burası dünyanın 5. je-
otermal kaynağı. Küçücük İzlanda’ya 
gidin, enerjisinin %95’ini jeotermalden 
elde ediyor. Siz istediğiniz kadar boru 
hatları döşeyin, unutmayın ki vanalar 
sizin elinizde değil.”

Lokurlu, Türkiye’de kurdukları üre-
tim tesisi ve ürettikleri sistem hakkında 
da şunları söyledi: “Şu ana kadar 13 
tane tesis kurduk. Türkiye’ye muaz-
zam bir yatırım yaptık. Dünyada hiç 
olmayan robotik bir sistem kurduk. Bu 
sistemle yılda 35-40 bin tane parabol 
kollektör üretebilecek kapasiteye gel-
dik. Bu inanılmaz bir potansiyel. Bu 
şekle geldikten sonra hem verimimiz 
çok arttı, hem de maliyetimiz düştü. 
Fiyatları neredeyse %50 düşürdük. Bu 
maliyet düşüklüğünden dolayı da sis-
temin kendini maliyeti geri döndürme 
süreleri çok azaldı. Buradan tüm dün-
yaya ürünlerimiz gönderiyoruz. Ro-
botik sistem kurmamızın nedeni ürün 
kalitesinin arttırmak ve korumaktır. 
Bu derece hassas üretimler ancak ro-
botlarla gerçekleştirilebiliyor. Elle hiç-
bir zaman bu derece hassas bir üretim 
yapamazsınız. Bizim ürettğimiz sistem 
endüstride de kullanılabilir bir sistem. 
Endüstride istemediğiniz kadar buhar 
ihtiyacı var. Sistemi sadece otellerde 
soğutma olarak düşünmemek lazım. 
Endüstrinin buhar, soğutma, kızgın su, 
basınç ve yüksek sıcaklık ihtiyaçların-
da sistemimiz kullanılabilir. Biz güneş 
enerjisi deyince ya ısıtma ya da elektrik 
aklımıza geliyor. Biz onların ötesinde 
bir iş yapıyoruz. Biz 180-200 derecede 
buhar üretiyoruz ve buhardan soğutma 
yapıyoruz. Bu bambaşka bir proses. 
Ayrıca ekonomik olarak hiçbir destek 
almadan bu tesisleri kurduk. Güneşi 
yoğun olan ülkelerdeki en büyük so-
run soğutma ihtiyacıdır. Arap ülkeleri 
elektriğin %85-90’ını soğutma için 
kullanıyorlar. Biz ise o ülkenin doğal 
olarak sahip olduğu güneş enerjisiy-
le bu sorunu çözüyoruz. Kışın ısıtma, 
yazın soğutma, endüstride buhar, elekt-
rik, ee bir sistemden daha ne istenir?”

Solitem; enerjisini güneşten alıyor

Dr. Ahmet LOKURLUDr. Ahmet LOKURLU
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Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu’nun 
(BDDK) açıkladığı geçici 

verilere göre Nisan 2012 itibarıyla en 
büyük plasman kalemlerinden olan 
krediler 2011 yılı sonuna göre yüzde 
4 artışla 710 milyar 344 milyon TL 
düzeyinde gerçekleşti. Kredilerde son 
1 yılda ise yüzde 23.8 oranında, 136.4 
milyar TL tutarında artış yaşandı. 
KOBİ kredileri, 2011 yılı sonuna göre 
yüzde 1.6 oranında, geçen yılın aynı 
dönemine göre ise yüzde 21 oranında 
artışla 164 milyar 761 milyon TL 
düzeyine yükseldi. Kredi kullanan 
KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı 
Nisan’da son 4 aylık dönemde yüzde 
5.4 oranında, yıllık bazda ise yüzde 
17.4 artarak 1 milyon 628 bin 743’e 
yükseldi.

Takibe düşen kredilerde 
artış süreci devam etti

KOBİ kredilerinin takibe 

dönüşümündeki artış eğilimi 2012 

yılı Nisan ayında da devam etti. Nisan 

itibarıyla takipteki KOBİ kredileri 

yüzde 6 oranında, 310 milyon TL 

tutarında artışla 5 milyar 506 milyon 

TL’ye ulaştı. Bu dönemde kredisi 

takibe düşen KOBİ sayısı yüzde 6.7 

azalışla 156 bin 96 oldu.

Orta ölçekli KOBİ’lerin takibe 
düşen kredileri 1.7 milyar TL

Nisan ayı itibariyle 2011 yılı sonuna 
göre orta ölçekli işletmelerin toplam 
kredi tutarı yüzde 1.5 azalışla 63 
milyar 803 milyon TL’ye yükselirken, 
kredi kullanan ortak ölçekli KOBİ 
sayısı yüzde 7.7 artışla 117 bin 215’e 
ulaştı. Orta ölçekli işletmelerin Nisan 
ayı itibarıyla takibe düşen kredi tutarı 
2011 yılı sonuna göre yüzde 16.3 
artışla 1 milyar 726 milyon TL’ye 
ulaştı. Bu dönemde kredisi bankaların 
takibine düşen orta ölçekli KOBİ 
sayısı ise yüzde 3.8 artışla 5 bin 850 

düzeyinde gerçekleşti. 

Küçük ölçekli 
işletmelerin takibe düşen 

kredileri %11.3 arttı

Nisan itibarıyla kredi kullanan küçük 

ölçekli işletme sayısı 2011 yılı sonuna 

göre yüzde 7.2 artışla 259 bin 591’e 

ulaştı. Küçük işletmelerin kullandığı 

kredi tutarı ise yüzde 4.9 artışla 44 

milyar 595 milyon TL oldu. Bu 

dönemde küçük ölçekli işletmelerin 

takibe düşen kredileri yüzde 11.3 

artışla 1 milyar 418 milyon TL 

olurken, kredisi takibe düşen işletme 

sayısı yüzde 4.2 oranında azalışla 22 

bin 926 oldu. 

Mikro işletmelerin 
kullandığı krediler %2.9 arttı

2012 yılı Nisan ayı itibariyle mikro 

işletmelere kullandırılan nakdi krediler 

4 aylık dönemde yüzde 2.9 oranında 

artarak 56 milyar 363 milyon TL’ye 

ulaştı. Anılan dönemde kredi kullanan 

mikro işletme sayısı yüzde 4.8 artışla 1 

milyon 251 bin 937 oldu. 

Banka takibindeki KOBİ kredileri arttı 
 KOBİ’lerin kullandığı krediler 2012 yılı Nisan ayı itibarıyla geçen yıl sonuna 
göre yüzde 1.6 oranında artışla 164 milyar 761 milyon TL’ye yükselirken, 

KOBİ’lerin batık kredileri yüzde 6 oranında artışla 5 milyar 506 milyon TL oldu.

Bilginin olağanüstü biz hızla dolaşa-
bilmesini sağlayan ‘iletişim devrimi’ 
dönemi 1990’lı yıllara rastlamak-

ta. Bu yıllar aynı zamanda, bilginin her 
zamankinden daha önemli ve güçlü bir 
sermaye durumuna gelişine de tanık oldu. 
Bilgiyi, özellikle de stratejik öneme sahip 
bilgiyi elinde tutanlar artık çok daha güçlü 
duruma geldiler.

Özellikle internet olanaklarının da kul-
lanılabilmesi sayesinde, her türlü bilginin 
dünyayı saniyeler içerisinde birkaç kez 
dolaşabilmesi tüm süreçleri, dolayısıyla 
insanları olağanüstü hızlandırdı.

Bu hız 1990’lı yıllarla birlikte, özellikle 
gelişmiş ve gelişmekte olan tüm toplum-
larda üç kavramın öne çıkmasına neden 
oldu: Batılıların kısaca 3C (Change, 
Complexity, Competition) olarak isim-
lendirdikleri Değişim, Karmaşıklık ve 
Rekabet.

Gerçekten de her şey, ama her şey 
durmadan artan bir hızla değişiyor. Bu 
değişim, özellikle de biraz geride kalanlar 
için karmaşıklığı arttırıyor. İşletmeler ise 
hızla değişen bu karmaşık ortamda ayakta 
kalabilmek için birbirleriyle kıyasıya, ne 
yazık ki çoğu zaman da acımasızca reka-
bet ediyorlar.

Kısaca ‘küreselleşme’ olarak tanımlanan 
bu manzara tüm dünyada ve ülkemizde 
en fazla ‘nitelikli’ insan kaynağını etkili-
yor. Özellikle eğitim süreçlerinin anlatılan 

bu manzarayı hızlıca kavrayıp ‘işe el 
atacak’ özelliklerde insan yetiştiremediği 
toplumlarda tüm işler hazırda olan insan 
kaynağına yükleniyor. Bu durumun doğal 
sonucu olarak, zaten en fazla çalışmakta 
olanlar daha da çok çalışmak zorunda ka-
lıyorlar. Baş döndüren bir tempo ile çalışı-
lırken ve çözülmesi gereken problemlerin 
sayısı her gün biraz daha çoğalırken yeni 
insanlara işi öğretmek için zaman bulmak 
ne mümkün!

Öte yandan, problemlerin çözümünde 
yardımcı olması ve çalışan insanlara 
zaman kazandırması beklenen teknoloji 
harikası birçok araç gerecin bizzat kendisi 
çalışanların zamanını çalmakta. Pek çok 
nitelikli insanın sahip olduğu zamanın 
önemli bir bölümü yenilenen ofis araç-
larını, gelişmiş bilgisayar veya telefonları 
anlayıp öğrenmeye çalışırken harcanıyor. 
Aslında zaman kazandırması için alınan 

araçlar zaman kayıplarına neden olabili-
yor. Bu nedenle de zaten çok çalışmakta 
olan insanların iş yüklerinin sürekli artışı-
na tanık olmaktayız.

Karmaşıklığın artması tüm dünyada 
özellikle beyaz yakalı çalışanların daha 
fazla çalışmak zorunda kalmalarının temel 
nedeni olarak görülmekte. Örneğin 90’lı 
yıllarda ABD’de yapılan araştırmaların 
sonuçları, tipik bir Amerikalı’nın haftalık 
çalışma süresinin 1973 yılında 40.6 saat 
iken, 1984’de 47.3 saate çıkmış olduğunu 
gösteriyor. Aynı araştırmaya göre, orta-
lama Amerikalı’nın kendisine ayıracağı 
boş zamanlar da giderek azalmakta ve 
Amerikan vatandaşının 1975’te haftada 
24.3 saat olan ortalama boş zamanının 
1984’de haftada 18.1 saate düştüğü gö-
rülmekte.  

Bir başka bilgiye göre ise, elektrik ampu-
lü keşfedilinceye kadar günde ortalama 9 

saat uyuyan Amerikalılar, o günden bugü-
ne günde ortalama 7 saat uyuyorlar! 

Boş zamanları azaltan nedenlerin ba-
şında bilgi ve enformasyon patlamasının 
geldiğini söylemek yanlış olmaz. İnsanlar 
bilgisayarlarla ulaşılan bilgilere sahip ola-
bilmek için daha uzun çalışmak zorunda 
kalıyorlar. Günlük tanımlanmış işlerini 
bitirdikten sonra da, virüs taraması, yığın-
la bilginin düzen içerisinde saklanması ve 
kopyalanması, dünyanın dört bir yanın-
dan gelen yığınla enformasyonun elden 
geçirilmesi vb. işler için çalışıyorlar. 

Muhtelif sektörlerden çok yoğun çalışan 
ama daha az çalışıp daha da az kazanma-
ya çoktan razı o kadar fazla insanla kar-
şılaşıyorum ki. Değişimin, karmaşıklığın 
ve rekabetin ortaya çıkardığı bu ortamda 
birçok insan ne yazık ki hızlı yaşayıp hız-
lıca da yaşlanıyorlar. Ne kazandıklarını 
harcayacak ne de öğrendiklerini öğrete-
cek zamanları oluyor. 

Kimi zaman bunun bir oyun olduğunu, 
hatta ‘yeni dünya düzeninin’ oldukça 
zevkli oyunu olduğunu iddia edenler çı-
kıyor. Bu oyun, böyle bir oyunun içinde 
olmak isteyenlere gerçekten zevk veriyor 
olabilir. Ancak geçen zamana, özellikle 
de son yirmi yıla bakıldığında bu oyunun 
dünyayı daha güzel, insanı daha mutlu 
yapamadığı açıkça görülmekte.      

acinar@
etik.com

.tr

Atilla ÇINAR
Makina Mühendisi

Çok kazanıp az yaşamak

Ankara Sanayi Odası Başkanı 
Nurettin Özdebir, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın, Organize Sanayi 

Bölgeleri’nin (OSB) veya işletmelerinin 
kendi ihtiyacı için eleman yetiştirmek 
üzere kurmuş oldukları meslek liselerine 
ciddi bir katkı sağlanacağını belirterek, 
“Bakan Bey 2 bin lira teklif etmişti. Tah-
minim odur ki öğrenci başına 3 bin lira 
verilecek gibi gözüküyor” dedi. İnsanlar 
çalışmak istemiyor

Bugün Türk sanayisinin en önemli çık-
mazlarından bir tanesinin “eleman sıkın-
tısı” olduğunu ifade eden Özdebir, şöyle 
konuştu: “İşsizliğin bu kadar yüksek oldu-
ğundan şikayet ediyoruz. Türkiye Cum-
huriyeti Beceri’10 Uzmanlaşmış Meslek 
Edindirme Merkezleri (UMEM) projesini 
ortaya koydu. Bunun için 7 milyar lira 
kaynak ayrıldı. Ama gidecek adam bu-
lamıyoruz maalesef. İnsanlar demek ki 
çalışmak istemiyorlar. Çünkü verdiğimiz 
kurslarda bir üniversite mezununun çok 
üzerinde maaş alabilecekleri alanlar var. 
Maalesef talep yok.

Öğrenci başına 3 bir TL

Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştüm. 
Geçen gün müjdesini verdiler. Organize 
Sanayi Bölgeleri’nin hatta işletmelerinin 
kendi ihtiyacı için eleman yetiştirmek 
üzere kurmuş oldukları meslek liselerinde 
öğrenci başına ciddi bir katkı koyacaklar. 
En son pazarlığımız 2 bin lirada kalmıştı. 
Bakan Bey 2 bin lira teklif etmişti, ben ka-
bul etmedim. Bizim meslek alanlarımızda 
devlete ne kadar mal oluyorsa o parayı 
bize vermelerini istemiştim. Tahminim 
odur ki öğrenci başına 3 bin lira para ve-
rilecek gibi gözüküyor. Bakan Bey de her 
türlü hazırlığın tamamlandığını yakında 
yasalaşacağını söyledi. Hazırlıklı olmakta 
fayda var.”

MEB’den meslek
liselerine destek
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Halkbank ile OSTİM Organize 
Sanayi Bölgesi enerji verim-
liliği konusunda işbirliği yap-

tı. İki kurum arasında kredi protokolü 
imzalandı. Protokolü, Ostim Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın ile Halk-
bank Genel Müdür Yardımcısı Taner 

Aksel imzaladı. Söz konusu protokol 

ile Ostim’de faaliyet gösteren fi rma-

lara, bankanın enerji verimliliği ve 

yenilenebilir enerji kredileri ürünlerini 

“uygun koşullarla” kullanma fırsatı su-

nuldu. 

Üç yıl ödemesiz 

Faaliyetlerinde yenilenebilir enerji 

kaynaklarını kullanmak isteyen veya 

kullandığı enerjiyi verimli hale getir-

mek isteyen fi rmalar, söz konusu kre-

dilerden faydalanabilecek. Firmalar, 

Enerji Verimliliği Kredisi’ni 2 yıl öde-

mesiz olmak üzere toplam 7 yıl vade 

ve Euribor 3,75 faiz oranıyla, Yenile-

nebilir Enerji Kredisi’ni de 3 yıl öde-

mesiz toplam 10 yıl vade ve Euribor 

4,75 faiz oranıyla kullanabilecek. 

Temiz enerjinin merkezi 

Protokol töreninde konuşan OSTİM 

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 

Aydın, Türkiye’nin enerji konusunda 

dışa bağımlı olduğunu, bunun önüne 

geçebilmek için ellerinden gelen im-

kanları kullandıklarını söyledi. Aydın, 

Türkiye’nin enerji ihtiyacının her yıl 

yüzde 10 civarında arttığını ve bu ih-

tiyacı karşılayabilmek için büyük ya-

tırımlara ihtiyaç olduğunu belirterek, 

bunun için yenilenebilir enerji kaynak-

larının daha çok kullanılması gerekti-

ğini vurguladı. Aydın, “Halkbank ile 

yaptığımız protokolle, OSTİM temiz 

enerjinin de merkezi olacak” dedi. 

40 milyon euro kaynak 

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı 

Aksel ise birçok ilki OSTİM’de gör-

dükleri için söz konusu kredi ürünle-

rini de ilk kez OSTİM’de başlatmak 

istediklerini bildirdi. Bu kredileri 

OSTİM’in ardından tüm Türkiye’ye 

yayacaklarım dile getiren Aksel, Ener-

ji Verimliliği Kredisi için 60 milyon 

avro, Yenilenebilir Enerji Kredisi için 

ise 40 milyon euro kaynak ayırdıkları-

nı sözlerine ekledi.

OSTİM’e enerji verimliliği kredisi 
 Halkbank ile OSTİM arasında imzalanan kredi protokolü ile OSTİM’de faaliyet gösteren fi rmalar, bankanın 

yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kredilerinden uygun koşullarla faydalanacak. 

Hindistan, Tayland ekonomileri hızla bü-
yürken, Japonların gevşediği gerçeğini 
dile getiren,  Japon Otomobil Üreticileri 

Birliği, Nippon Keidanren ve Toyota Başkanı 
Okuda Hiroshi, 
• Toyota’nın dünyayı ezen ve dünyanın en 

karlı otomobil fabrikası olma başarısın-
daki sırrın, fabrikalarının en düşük fiyata 
kaliteli otomobilleri üretme kabiliyeti 
olduğunu, 

• Üretimde kaliteye odaklanıldığından, 
Hindistan ve Tayland ekonomilerinin 
hızla büyüdüğünü,

• Eğer Japon firmaları en üst düzeyde 
kaliteye dikkatlerini ayırmazlarsa, Hin-
distan ve Tayland’ın yakında Japonya’yı 
geçeceğini, 

• Kaliteye en üst seviyelerde dikkat ayrıl-
mamasından başka, Japon şirketlerinin 
Deming Prize’ını-ödülünü kazanma 
konusuna da artık çok büyük ilgi göster-
mediklerini,

• Halbuki Hindistan ve Tayland’da kalite 
hareketinin yayılmakta olduğunu ve bir 
çok firma tarafından göz dikilen Deming 
Prize’ı kazandıklarını 

2005 yılında Hindistan Endüstri Konfederasyo-
nu, CII, (CII ve Nippon Keidanren, TOBB’un 
emsali!) tarafından organize edilen bir toplan-
tıda belirtmiştir. Ayrıca, 1932 doğumlu Hiroshi 
San hibrid otomobil ihtiyacını en erken keşfe-
dip üretime alınmasını sağlayan Toyota çalı-
şanıdır. Hiroshi Sanın tespitleri hem firmalar 
hem de bir ülke için ne yapılması gerektiğini 
pek açık ortaya koyuyor. Japonya gibi 60 yıl 
gelişip, sonra da gevşememek, rehavete kapıl-
mamak için ne yapılması gerektiğini de Hiroshi 
San ortaya koymuş!
Toyota’nın kurucusunun oğlu, patron, 1925 
doğumlu Dr. Shoichiro Toyoda da
• Toyota’da Dr. Deming’in felsefesini 

1961de kullanmaya başladıklarını,
• 1965de Deming Uygulama Ödülünü 

almaya hak kazandıklarını,
• Toyota Keiretsuya ait diğer işletmelerin 

de bir biri ardından bu ödülü aldıklarını,
• Dr. Deming’in öğrettiklerini uygulamaya 

devam ettikçe, hem ürünlerinin kalite 
seviyesini yükselttiklerini hem de işletme-
deki operasyonların verimliliğini, katma 
değerini arttırdıklarını,

• Deming Prize’ı almaya çalıştıkları esnada 
ve sonrasında olumlu değişimi uygula-

mak için sürekli devam eden çabalarının 
sonucunda, bugünkü Toyota’nın meyda-
na geldiğini,

• Her gün kendileri için onun ne anlama 
geldiğini düşündüğünü, Dr. Deming’in 
öğrettiklerinin yönetim anlayışlarının 
nüvesini, özünü oluşturduğunu

2010 yılında belirtmiştir. Dr. Toyoda ve Hi-
roshi Sanın tespitleri bir ülkenin ve bir şirketin 
global alanda nasıl başarılı olabileceğini, nasıl 
önemli problemleri çözebileceğini aydınlatıyor, 
başarı için yol gösteriyor. 
Genelde, bir ülkedeki köklü sorunlardan cari 
ve dış ticaret dengelerinin sürekli eksilerde ol-
ması temelde önemli hataların olduğunu gös-
terir. Temelde oluşan derinlere kök salmış so-
runlar da özellikle üniversite eğitimleri, hiyerar-
şik yapılar ve ilgili Taylor yönetim anlayışıdır. 
Eğitim, sistem ve yönetim sorunu temeldedir. 
Mevcut yönetim anlayışından ve ilgili yapılar-
dan, tespitlerin odağında bulunan diğer yöne-
tim anlayışına, yatay yapılara geçişle birlikte 
cari denge artıya dönerken, köklü sorunlar 
da çözülmüş olur. Bu geçişe transformasyon 
denmiştir. Kamuda, hastanelerde, okullarda 
ve özel sektör işletmelerinde transformasyon 
elzemdir. Mevcut durumda kalındığında ise, 
artan hızda insan davranışlarında, işletmeler-
de, kurumlarda ve işletmeler arası-kurumlar 
arası işbirliğinde, uyumda ve sairelerde bozul-
malar artarak devam eder! Bu arada, şu bo-
zulmaları tersine çeviren, innovasyonu müthiş 
arttıran, genel müdürün, başhekimin ve saire-
nin prestijinden, stotükosundan vaz geçmesi 
de, innovasyonun birçok anlamından biri! Bu 
araya ilaveten, başhekimin stotükosundan 
vazgeçmesi, devasa masasını-gepgeniş odasını 
terk edip, birkaç kişinin bulunduğu odadaki di-
ğerleri ile aynı ebattaki masaya yerleşmesi, bu 
masanın arkasından kalkıp, gembaya, felsefeyi 
özümseyerek, inmesi ile hastanelerde yaşanan 
şu son duyulan, çoğu duyulmayan dramatik 

vakaların keskin bir biçimde azaltılması arasın-
da da direk ilişki var. Bu işler, vibrasyonu artan 
makineye, dengesiz monte edilen lavabonun 
ve sairenin çalışmasına, noise’u artan sinyale 
benzer;  vibrasyon, çalışma, noise, hastanede, 
işletmede istatistiksel kavram olan varyasyona 
denk gelir! Ne kadar az varyasyon, o kadar çok 
güven, işbirliği, refah, iş-kazanç, kaliteli malze-
me, ürün ve saire demektir. Bu vibrasyonlar, 
çalışmalar nasıl ilerler, nasıl hızlanır, sonunda 
ne olur, ilgili ustalara sorun da, işin vahametini 
takdir buyurun!
1951de ilk defa Deming Prize’ı Fuji Iron&Steel 
almaya hak kazanmasının ardından, her yıl 
bu ödül şahıslara ve firmalara verilmiştir. 
Toyota Keiretsuya ait firmalardan, Toyota 
Motor 1965te, Kanto Auto Works 1966da, 
Toyota Auto Body 1970de, Hino Motors 
1971de, Aisin Seiki 1972de Deming Prize 
almışlardır. 2011 yılında, Deming Prize şahıslar 
için Japonya’da bulunan Ricoh şirketinden 
Masamitsu Sakurai’ya; işletmeler için de 
Hindistan’dan Sanden Vikas, Tayland’dan 
CPAC Roof Tile ve Tayvan’dan Unimicron 
Technology şirketlerine verilmiştir. Son 10 yıl-
dır sıklıkla Hint ve Tayland işletmelerinin ödülü 
almaya hak kazandıkları görülmektedir. 
Deming Prize alınması mutlaka gerekmez; fa-
kat bir işletmede Deming Prize alma doğrultu-
sunda geçirilen aşamalar gerekli! Deming Prize 
alma durumuna sonuçta gelinebilir. Örneğin 
kamusal alana yönelik ödül de yok! Bir KOBİ-
nin gücü de yetmez! Fakat bir araya gelerek bu 
sorunu aşabilirler. Yalnız şunları sakın gözden 
hiç kaçırmayın: Deming Prize alırsanız; işletme-
nizin prestiji global arenada inanamayacağınız 
kadar çok artar; işletmenizin reklamını ucuza 
yaparsınız; rüyada dahi hayal edemeyeceğiniz 
yerlere ürünlerinizi hızlı pazarlarsınız; et cetera 
et cetera! 
Dr. Toyoda ve Hiroshi Sanın tespitlerinin 
odağında Dr. Deming’in felsefesi ve Deming 

Prize bulunmaktadır. Deming felsefesine, teo-
rilerine, hiçbir kalite uygulamasında karşılığını 
bulamayan kalite anlayışına ve Deming Prize’a 
yazılarda değineceğiz. Ki, Toyota Keiretsu gibi 
yapılar elde edilsin, Japonya geçilebilsin, pek 
açık cari açık artıya çevrilirken, aynı zamanda 
da büyünsün, bol bol işler olsun, dramatik kök-
lü sorunlar çözülsün! Bugünkü övülen duruma 
Hindistan’ın getirilmesinde başrol oynayan, 
Deming Prize almayı gönlüne koyduğunda 
üniversite mezunu genç olan patrona ve guru-
suna, Dr. Toyoda’nın rehberinin tek tek sözleri-
ne, konunun öğrenilmesinin yollarına ve diğer 
ilgili konulara yazılarımızda odaklanacağız. 
Hiroshi Sanın methiyelerini Hindistan ve Tay-
land gerçekten hak etmiştir. Fakat bu ülkelerin 
çok fevkinde daha da mükemmelini elde etme 
yolunda olan, belki de elde eden devasa bir 
ülke daha var; Çin! Bu durumu fark eden para 
sihirbazı Soros’un ortağı, gelecek için endişeli 
olan Avrupalılara tavsiyelerde bulunmuş, 
“Eğer Çince konuşuyorsanız Çin´e gidin. Ya 
da çiftçiliği deneyin. Diğer sektörlere kıyasla 
tarım için daha iyimserim. Eğer çiftçiliği düşün-
müyorsanız, hammadde ve doğal kaynaklara 
yönelin.” Bunlardan dolayı da, yönetim anla-
yışları değişen, WE Deming’in, “ustasının” ve 
akıl hocaları CI Lewis’in teorilerini, felsefesini 
benimseyen liderlerine, transformasyona 
uğramış kamu kuruluşlarına ve işletmelerine, 
Deming felsefesine uyumlu ilgili gelişmelere 
yazılarımızda yer verirken, Dr. Toyoda’nın do-
ğum yılından beri var olan, askeri paramiliter, 
tıbbi paramedic adlarına benzeyen istatistiki 
parastat kavramına ve uygulamasına da deği-
neceğiz. Böylelikle, Çin’in bugünkü durumuna 
gelmesine yol açan emeğin, ustalığın değerini 
bir nebze anlayalım, kadrini, kıymetini bilelim; 
bunlarla Dr. Toyoda ve Hiroshi Sanın tespitleri 
arasındaki bağlantıları kuralım! 
Ki, işletmeler global alanda nasıl başarılı 
olurmuş, pek açık cari açık, işsizlik, dramatik 
olaylar ve saireler nasıl önlenirmiş, anlaşılsın 
da, cari açığın kapatılması ile ilgili, daha sonra 
listelenecek, safsatalardan vazgeçilsin, zaman, 
işgücü ve saireler israf edilmesin! Bu senin 
söylediklerin de hem safsata hem de siyasi 
diyorsan, kesinlikle değil, iş bilimsel, açıklarım, 
derim; diğer safsatalar çok denendi, iş işten 
geçmeden bunu da deneyin, belki hoşunuza 
gider, de derim! Suşiyi deneyin, göbete, lor 
dolması yiyin, çayı yavaş için de soğuğunun 
tadına bakın, belki onlardan da hoşlanırsınız! 

rvercan@
hotm

ail.com

Rıdvan VERCAN

Hindistan, Tayland Ekonomileri 
Hızla Büyürken, Japonlar 
Gevşediler; Biraz da 
Hastaneler!
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Gelişmekte olan 8 ülkenin bir araya 
gelerek oluşturduğu D8 (Develo-
ping Eight) Platformu üyesi ülke-

lerin, ülkemizdeki KOSGEB muadili ku-
rumlarının temsilcileri 3 günlük bir çalıştay 
programı için Türkiye’de bir araya geldi. 
D8 KOBİ Çalışma Grubu’nun çalışmalarını 
Türkiye adın ayürüten KOSGEB’in ev sa-
hipliğinde düzenlenençalıştay programında 
Türkiye’nin gelişmiş olduğu alanlardan 
yan sanayi borsası, kümelenme, inovasyon 
ve girişimcilik konuları ele alındı. Çalış-
taya Pakistan hariç tüm D8 ülkelerinden 
(Nijerya, Malezya, İran, Bangladeş, Mısır, 
Endonezya) temsilciler katıldı.

Heyete OSTİM OSB ziyaretinde OSTİM 
OSB Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Vakfı 
Genel Sekreteri Sedat Çelikdoğan ve OS-
TİM Yatırım A.Ş. Projeler Koordinatörü 

Abdullah Çörtü tarafından ,OSTİM mode-
li hakkında sunumlar yapıldı. OSTİM’in 
özellikle kümelenme çalışmaları ile ilgi-
lenen heyet, 4 farklı alanda faaliyet göste-
ren OSTİM kümelenmelerinin oluşum ve 
gelişim süreci hakkında da detaylı olarak 
bilgilendirildi.

“Kalkınma sürecimizi, kalkınmış 
ülkelerin insafına bırakamayız”

Toplantıda konuşan OSTİM OSB Başka-
nı Orhan Aydın, sözlerine D8 platformu-
nun çalışmalarını çok önemsediklerini ve 
bir araya gelmenin önemini çok iyi bildik-
lerini söyleyerek başladı. “Bizler kalkınma 
sürecimizi, kalkınmış ülkelerin insafına bı-
rakamayız, birbirimizin kalkınma çabasına 
destek vermek zorundayız” diyen Aydın, 

“Bizler de kümelenme modelinde oldu-
ğu gibi bir araya gelmeli, birlikte rekabet 
edebilmeyi, birlikte üretebilmeyi öğren-
meliyiz” diye konuştu. Şu anda bu masada 
oturan ülkelerin hiçbirinin kendi motorunu, 
otomobilini, enerji santrallerini, ilacını, cep 
telefonunu kendisi üretemediğini söyleyen 
Aydın şöyle devam etti: “Bizler üretemedi-
ğimiz her ürün için diğer ülkelere elaçıyo-
ruz. Ne yapmalıyız derseniz, onlara rağmen 
onlarsız başarmak zorundayız diyoruz. 
Enerjimizi, sinerjimizi bir araya getirmek 
zorundayız. Saydığımız ürünleri bir ülke 
tek başına yaparsa ekonomik olmuyorsa 
bizler birlikte üretme kültürümüzü geliş-
tirmeliyiz. Örneğin buradaki her ülkenin 
otomobilin farklı alanlarında uzmanlıkları 
var, bu uzmanlıklarımız birleştirerek, en 
azından birbirimizden satın alarak bile bir 

otomobil üretebiliriz. D8’in asıl fotoğra-
fı bizim için budur. Böyle katma değerli 
ürünler üretmek kalkınmanın en önemli 
adımıdır.”

OSTİM olarak da D8 ülkeleri ile payla-
şabilecekleri her türlü bilgi ve deneyimi 
hiçbir karşılık beklemeden paylaşmaya 
hazır olduklarını söyleyen Aydın; “Bun-
ları yaparsak ülkemiz için, bölgemiz için, 
dünya için iyi bir şey yapmış olacağız. Biz 
yapmazsak da bunu kimse yapmayacak. 
Dolayısıyla yeni bir dünya için bu masanın 
etrafında oturan herkes sorumluluk alacak, 
çaba sarf edecek. Başka çaremiz yok” diye 
konuştu.

Heyette bulunan temsilciler toplantının 
ardından OSTİM fi rmalarını gezerek, üre-
tim ortamlarını yerinde inceleme fırsatı da 
buldular.

D8 KOBİ’lerine OSTİM Modeli
 D8 Platformu üyesi ülkelerin temsilcileri KOSGEB’in davetiyle geldikleri ülkemizde sanayi bölgesi modeli olarak OSTİM OSB’yi 

incelediler. Ziyaret programında konuşan OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın bu ülkelerin güç birliği yapmasının şart olduğunu 

belirterek, “Hepimiz kendi artı değerimizi birbirimizle paylaşmazsak diğer ülkelerin pazarı olmaktan kurtulamayız” dedi.

1990’larda başlayan ve bu güne kadar 
artarak devam eden kadın girişimciliği 
faaliyetleri oldukça ilginç bir noktaya 

geldi. En son TOBB desteğinde Ticaret ve 
Sanayi Odaları kapsamında oluşturulan Kadın 
Girişimci Kurulları ile farklı bir kurumsal yapıya 
bürünen örgütlü kadın çalışmaları, artmış gibi 
görünse de kadının girişimciliği önünde var 
olan engeller hala devam ediyor. 

Kadın girişimciliği derken,  konunun 
kadın boyutuna özel bir dikkatle yaklaş-
mak ve belki de konuyu kadınlara özgü 
yanlarıyla birlikte ele almak gerekiyor. Bu, 
kadın çalışmalarının genel hedefinde yer 
alan sosyal gelişme ve kalkınma kapsamın-
daki hedeflerine sadece kadınca sayılama-
yacak kadar değerli bir ele alış olmalı. 

Kadın girişimciliğinin geliştirilmesinden, 
daha çok sayıda kadının, halen sahip 
olduklarından daha yüksek bir gelire ulaş-
masını sağlayacak ve toplumsal anlamda 
güçlenmelerinin önünü açacak çalışmala-
rın desteklenmesini anlamak gerek. 

Bu gün girişimcilik işsizliğin en önemli 
çözüm yolu. Daralan istihdam piyasasında 
bundan daha iyi bir alternatif ne yazık ki 
yok.  Alternatifsizlik gibi negatif bir yargı 
karşısında girişimcilik faaliyetleri, kamu, 
sivil toplum kuruluşları ve uluslararası ku-
ruluşlar tarafından yoğun olarak destekle-
niyor. Girişimcilik, kadınları güçlendirmede 
son derece önemli olmasına rağmen, bu 
süreci, tek düze bir şekilde kredi verme, 
para kazanma, güçlenme ilişkisiyle açıkla-
mak mümkün değil. 

Kadın girişimciliğini desteklemek ve 
sürdürebilirliğini sağlamak için toplumsal 
cinsiyet ilişkilerini anlamak kadar,  ülke-
nin sosyo-ekonomik yapısını da anlamak 
gerekiyor. Tüm eşitlemeci yaklaşımlara 
ve ayrımcılığı pozitife çevirme çabalarına 
rağmen ülkenin erkek egemen toplum 
yapısı kadın girişimciliği önünde ciddi 
engeller oluşturmakta. Kadının reklam 
yüzü girişimcilik reklamlarına da oldukça 
yakışıyor. Girişimcilik özendirilirken ka-
dınlar arasında var olan girişimcilik farkın-
dalığını daha öteye taşımak için mutlaka 
eğitim ve tanıtım çalışmalarına özel bir 
önem verilmeli. Zaten kurulu bir aile şirketi 
içerisinde aile bireyi olan, eş olan, evlat 
olan bir kadın profilini “kadın girişimci” 
yapmış gibi görünmek sadece var olan 
istatistiklerde bir yanılgıyı sağlamanın öte-
sine geçemez. Evde, akşam yemeği için 
ne pişireceğini, aile bütçesinin yetersizliği 
karşısında nasıl katkı sağlayacağını, ya da 
var olan yeteneklerini katma değer yaratan 

ürün ve hizmetlere dönüştürerek girişime 
adım atmayı hayal eden kadınları, kadın 
girişimci yapmak üzerine kafa yormak 
gerekiyor. Bu açıdan yerel, bölgesel, kırsal 
çözümler göz ardı edilmemeli. Geleneksel 
taraflarımızı nostaljik özlemlerden öteye 
taşıyamadığımız sürece, içimizde var olan 
çözümler yerine gerçekleşmesi zor yada 
politik varsayımlar, içleri doldurulamayan 
kavramlar arasında zaman kaybetmeye 
devam edeceğiz. 

Mesleki eğitim ve beceri kursları, ortak 
üretim ve pazarlama olanaklarının ya-
ratılması, üretim ve pazarlama koopera-
tiflerinin kurulması, rehberlik, eğitim ve 
danışmanlık hizmetleri, kadın emeğini 
değerlendirme ve kadının girişimciliğe 
yönelmesine giden yolda yardımcı olacak 
faaliyetlerdir. Bu yolların birini ya da bir-
den fazlasını gerçekleştirmek için kamusal 
hizmet sorumluluğu taşıyan belediyele-
rin, valilik ve kaymakamlıkların, TSO ve 
OSB’lerin kadın çalışmalarını ekonomik 

açıdan da rahatlatacak çözümlere ortak 
olmaları gerekiyor. Burada etkili olması 
beklenen yeni bir uygulamadan da söz 
etmekte yarar var. KOSGEB desteklerinin 
yeniden yapılandırılması kapsamında 
başlayan Girişimci Destek Programı, Uy-
gulamalı Girişimcilik Eğitimleri yolu ile 
finansal destek sağlayarak yeni girişimciler 
yaratma açısından önemli bir uygulama. 
Bu uygulamanın ayrıntısına girmeden 
şunu belirtmekte yarar var. Bu programa 
başvuran, eğitimlere katılarak bu destekten 
yararlanmak isteyenler içerisinde kadın 
oranı oldukça yüksek. Uygulamanın iyi 
tarafı eğitim ile girişimciliğe adım atılacak 
olunması. Uygulamanın sonuçlarını bek-
lemek gerek. Bakalım bu yolla kaç kadın 
KOSGEB’den sağlayacakları eğitim ve 
finansman desteği ile iş fikirlerini hayata 
geçirebilecek? Daha güçlü bir ülke olmanın 
yolu insan kaynaklarımızı en iyi biçimde 
değerlendirmemize bağlı. Nüfusumuzun 
yarısını kadınlarımız oluşturuyor. Aslında 
nüfusun kaynağı da onlar, yaşama dair 
sahip olduğumuz her şeyin üzerinde emeği 
olanlar da yine onlar.  Onlar için yapılacak 
çalışmalarda artık kaybedecek zamanın 
olmadığını düşünerek şunu belirtmekte 
yarar var. Kadın çalışmalarını artık moda 
kavramlar arasından çıkarıp üzerinde so-
mut destekleri olan, uygulanabilir ve sür-
dürülebilir projelerle hayata geçirmeliyiz. 
Kadın emeğinin yaratacağı iş ve istihdam 
gücü düşündüğümüzden çok daha hızlı bir 
toplumsal değişim ve dönüşümün kaynağı 
olacaktır. 

Cüneyt ÖRKMEZ

Kadınlarla değer 
yaratmak

cuneytorkm
ez@

tosyov.org.tr



ORGANİZE SANAYİ GAZETESİHAZİRAN 201218

KOBİ’lerin dil
sorununu çözüyor

1972 yılında İtalya’da öğretmen Pecini-
ni tarafından kurulan Wall Street Insti-
tute (WSI), bugün 27 ülkede 450’den 

fazla merkezde hizmetveriyor. Türkiye’de 
ise ilk WSI 2000 yılında kuruldu. Şu anda 8 
ilde 15 merkezde faaliyet göstermekte olan 
Wall Street Institute, bu yıl içinde 3 yeni 
merkez daha açmayı planlıyor. Bugüne kadar 
50.000’in üzerinde kişiye İngilizce öğreten 
WSI, 1300’den fazla kuruma hizmet verdi.

Wall Street Institute Ostim merkezi 2007 
yılında hizmete girdi. Ostim’de faaliyet göste-
ren fi rma sahiplerini ve çalışanları dünya dili 
İngilizce ile buluşturmayı amaç edinen Wall 
Street Institute, kurumlara özel farklı prog-
ramlar da sunarak farklı bir eğitim anlayışı 
ortaya koyuyor. Mart ayında öğrencilerine 
daha iyi hizmet verebilmek amacıyla OFİM 
İş Merkezi’ne taşınan Wall Street Institute 
Ostim Merkezi Direktörü Selahattin Yazıcı, 
OSTİM’de fi rma sahibi olan veya çalışan pek 
çok öğrencilerinin olduğunu ve öğrencileri-
nin hayatlarında sağladıkları gelişimlere şahit 

olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

İngilizce eğitiminde bireysel ihtiyaçların 

yanı sıra kurumsal anlamda da her türlü ih-

tiyaca cevap verecek kapsamlı programlara 

sahip olan Wall Street Institute’da kurumların 

üst düzey yöneticilerinin yanı sıra farklı gö-

revlerdeki tüm çalışanlarına aynı anda, kendi 

seviyelerinde farklı eğitim verilebiliyor. OS-

TİM OSB içindeki yeni merkezi ile, özellikle 

KOBİ’lerin yurt dışı ile çalışırken yaşadıkları 

dil sorununu çözmek için, farklı çalışma sa-

atlerine uygun, farklı programlarda eğitimler 

veriliyor. Eğitimler Wall Street Institute mer-

kezlerinde veya kurumların kendi bünyesin-

de de gerçekleştirilebiliyor. Bugüne kadar 

1300’ün üzerinde kurumsal fi rmaya hizmet 

veren WSI, çözüm ortağı olarak kurumla-

rın hedefl erini ve ihtiyaçlarını analiz ederek 

bu hedefl eri en kısa sürede gerçekleştirecek 

programlarımızla İngilizce eğitimini kazançlı 

bir yatırıma dönüştürüyor.
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Ülkemizdeki üretim ortamının 
en önemli eksiklerinden ola-
rak görülen üniversite – sanayi 

işbirliğinde, Ankara’da Gazi Üniversi-
tesi OSTİM Meslek Yüksek Okulu ile 
önemli bir adım atılmıştı. 2 yıl önce 
eğitime başlayan yüksek okul, bu yıl ilk 
mezunlarını vermenin sevincini yaşadı. 
Endüstriyel Tasarım, Mekatronik ve 
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Da-
ğıtımı alanlarında mezun veren okul ay-
rıca bünyesinde düzenlenen BELTEK 
kursları ile de 1000 kursiyere eğitim 
imkânı sağladı.

Okulda düzenlenen mezuniyet progra-
mına Polonya Büyükelçisi (Eski YÖK 
Başkanı) Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, 

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Rıza Ayhan, OSTİM Meslek Yüksek 
Okulu Müdürü Doç. Dr. Behçet Gü-
lenç, OSTİM OSB Başkanı Orhan Ay-
dın, OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem 
Arıcı, bölge sanayicileri, öğrenciler ve 
veliler katıldı. 

Törende katılımcılara hitaben konuşan 
Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Behçet 
Gülenç, öncelikle Gazi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan’a “Biz-
lere bu cevherlerden mücevher yapma 
fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür edi-
yorum” dedi. Ülke sanayisine 2 yılda 80 
tekniker, 1000 BELTEK kursiyeri yetiş-
tirdiklerini söyleyen Gülenç; “Destekle-
rinizle en modern kaynak laboratuarını 
kurduk, daha da iyilerini kuracağız. Bu-
rayı sizlerle birlikte teknolojinin merke-
zi haline getireceğiz” diye konuştu.

OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın 
da konuşmasında, 2 yıl önce Gazi Üni-
versitesi ile attıkları bir imza ile bölge-
lerindeki çok önemli bir açığı kapatmış 
olmanın sevincini yaşadıklarını belitti. 
OSTİM’in üretim tarzının birçok ülke 
için model haline geldiğini söyleyen 
Aydın, bundan böyle üniversiteyle yap-
tıkları bu işbirliğinin de önemli bir örnek 
olacağını belitti. Aydın şunları söyledi: 
“Bizim bu geleneksel üretim tarzımızla 
artık rekabet yapmamız mümkün değil. 
Bunu üniversitemizle, bilgiyle, tekno-
lojiyle yan yana getirip, katma değeri 
yüksek ürünlere çevirip bütün dünyaya 
satmanın yolunu bulmamız lazım. Bu-
nun yolu da üniversitedeki bilgi biri-
kimini bölgemize taşımaktan geçiyor. 
Bu sebeple okulumuz bizim bölgemiz 

için, sanayicimiz için çok önemli bir gö-
rev yapıyor. Sanayiciler olarak bu okul 
için yaptıklarımızın çok daha fazlasını 
yapabileceğimizin farkındayız. Biz bu-
ranın Türkiye’de örnek bir okul, örnek 
bir model olmasını hedefl iyoruz. Bunun 
için elimizden geleni yapacağız. Bu 
okul bizim bölgemize ve tüm Türkiye 
sanayisine çok önemli değerler yetişti-
riyor.”

Burası sadece bir okul 
değil, çok önemli bir projedir

Son olarak konuşan Gazi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan da, “OS-
TİM Meslek Yüksek Okulu sadece bir 
yüksek okul değildir, bir projedir, sa-
nayi üniversite işbirliğinin zirvesidir” 

dedi. “Eğer Türkiye, muasır medeniyet-
ler seviyesinin üstüne çıkmak istiyorsa 
mutlaka örnek alınması gereken ve des-
teklenmesi gereken bir projedir” diyen 
Ayhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Burası 
üniversite – sanayi işbirliğini geliştir-
mek amacıyla oluşturulmuş ve o amaca 
doğru yürüyen bir okuldur. Projenin yer 
seçimi de çok doğrudur. Doğru kişiyle 
doğru yerden başlamak, doğru bir proje 
gerçekleştirmek için elzemdir. Bu se-
beple OSTİM yönetimine, bize verdiği 
destekten dolayı şükranlarımı sunuyo-
rum. Doğru yerden başlamamızda en 
büyük katkı şüphesiz OSTİM Başkanı 
Orhan Aydın’a aittir.” Konuşmaların 
ardından mezun öğrenciler geleneksel-
leşen kep atma seremonisini gerçekleş-
tirdiler.

OSTİM ilk teknikerlerini mezun etti
 Üniversite Sanayi 

işbirliğinin hayata geçirildiği 

en önemli örneklerden biri 

olan Gazi Üniversitesi OSTİM 

Meslek Yüksek Okulu ilk 

mezuniyet sevincini yaşadı. 

Açılışta yaptığı konuşmada, 

Ankara’nın en önemli sanayi 

merkezi içinde kurulu olan 

okulun çok başarılı bir proje 

olduğunu söyleyen Gazi 

Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Rıza Ayhan “Burası 

üniversite-sanayi işbirliğinin 

zirvesidir” dedi.

Teknoloji ve internet dünyasının ge-
lişmesine rağmen birebir ilişkilerin 
kurulduğu fuarlar hala sektörlere yön 

vermekte ve sektörün aynası olmaya devam 
etmektedir. İnsan sosyal bir varlık olduğu 
için fuarların ve ikili ilişkilerin önemi mutlaka 
devam edecektir. 

Gittikçe sanallaşan ve yalnızlaşan dünyada 
yüz yüze ilişkilerin önemi daha da artmak-
tadır. Rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir 
dönemde ikili ilişkiler pazarlamada daha 
öne çıkmaktadır. 
İkili ilişkilerin arttırılabileceği en uygun 

ortamlardan birisi hiç kuşkusuz fuarlardır. 
Fuara katılan firmalarımız yeni müşteriler 

bulup pazar paylarını arttırabilirler. Sektör 
ile daha yakından ilişki kurup sektördeki 
gelişmeleri ve değişimleri daha yakından 
takip ederler. Fuarlarda dostluklar kurup, 
halkla ilişkiler ve müşteri ilişkileri çalışmala-
rını geliştirirler. Müşterisi olduğu firmalarla 
yakın ilişkiler kurabilir ve daha ucuza mal ve 
hammadde satın alabilirler.

Fuarın saydığımız faydalarından daha 
önemli bir faydası ise markanızın oluşma-
sına çok büyük bir katkı vermesidir. Fuar 
katılımları ile sektördeki varlığınızı beyan 

edersiniz. Sürekli katılım ile kalıcı olduğunu-
zu ve güvenilir olduğunuzu beyan edersiniz. 
Nasıl bir firma olduğunuz ise katılım şekliniz 
ile ortaya çıkar. Bu yüzden stand görün-
tünüz ve stand düzeniniz sizin vitrininizdir. 
Müşterilerinizi karşılama şekliniz, ikramlarınız 
ve ağırlamanız firmanızın yapısı hakkında bir 
fikir verir. Görsellik çoğu zaman yaptığınız 
işin önüne geçebilir. Çok kaliteli bir ürü-
nünüz olsa bile standınızın görselliği bunu 
yansıtmıyor ise olumsuz tepkiler alabilirsiniz 
ve marka imajınıza zarar verebilirsiniz.

Fuar katılımlarında diğer önemli bir husus 
ise standınızın yeri ve konumudur. Sektör-
deki diğer firmaların yer aldığı salonlarda 
yer alınması daha uygun olacaktır. Sergilene 
ürünün yerleşimi kağıt üzerinde ölçekli 

olarak yapılmalı ve bu yerleşime göre alan 
seçimi yapılmalıdır.

OSTİM OSB 2012 fuar katılımları
Bölge müdürlüğümüz 2012 ilkbahar 

döneminde 10 adet fuar katılımı gerçekleş-
tirmiştir. Bu fuarlarda bölgemizin ve firmala-
rımızın tanıtımı yapılmıştır. Ülkemizde örnek 
model olarak sunduğumuz kümelerimiz 
kendi kurumsal kimliklerini ve firmalarını 
temsilen ilgili sektör fuarlarına katılmışlardır. 

Yenilenebilir enerji ve çevre teknoloji-
leri kümelenmemiz 3. SOLAREX Güneş 
Enerjisi ve Teknolojileri fuarına ve 19. ICCI 
Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konfe-
ransına katılmış ve küme üyelerimizi başarı 
ile temsil etmişlerdir. 

Ülkemizin en büyük medikal fuarı olan 20. 
EXPOMED Uluslararası Medikal Fuarına 
Medikal Sanayi Kümelenmemiz katılmıştır. 
İş ve İnşaat Makineleri Kümemiz ise 19. 

ANKOMAK Uluslararası İş Makinaları ve 
Yapı Teknolojileri fuarına katılarak küme 
üyelerini ve bölgemizi temsil etmiştir.

Kümelenme olarak yapılan fuar katılımı 
ile kümelerin kendi sektörlerindeki bilinirliği 
arttırılmış ve bu çalışmalar kümelerimizin bir 
marka olmalarına destek olmuştur.  Bu fuar 
katılımları, kümelerimizin sektörde daha da 
güçlenmeleri ve daha çok söz sahibi olmala-
rı anlamında faydalı olmuştur.

Sonbahar 2012 döneminde ise Bölge Mü-
dürlüğümüz 7 fuara katılacaktır. Bunlardan 
MAKTEK 2012 Metal İşleme sektörünün 
en büyük fuarıdır. OSTİM olarak bu fuara 
1.000 m2 stand alanı ile ülkemizin en büyük 
metal işleme fuarına katılarak, OSTİM’in 
metal işleme ve makina konusundaki tecrü-
besi sergilenecektir.

Bereketli fuarlar olması dileği ile.

Mustafa AKTAŞ

m
ustafa.aktas@

ostim
.com

.tr

Fuarlara neden ve
nasıl katılmalıyız?
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OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kü-
mesi (İŞİM) üyesi 22 fi rmadan 26 
fi rma yetkilisi, Ekonomi Bakanlı-

ğı UR-GE Projesi kapsamında yürütmekte 
olan 2 ihracatı geliştirme projesi kapsamında 
Rusya/Moskova CTT 13. Uluslararası İnşaat 
Ekipman ve Teknolojileri Fuarı’na katıldılar.

Fuara İŞİM Kümesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve aynı zamanda Çankaya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, 
Ostim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. 
Sedat Çelikdoğan, T.C. Ekonomi Bakanlığı 

İhracat Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Ya-

vuz Özutku ve bir uzman yardımcısı, İŞİM 

Kümesi Koordinatörü ve UR-GE Proje Yö-

neticileri de katıldı.

Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti kapsamında 

ziyaretçi olarak fuara katılan fi rmalar yurt 

dışındaki fi rmalara eşleştirme faaliyetinde de 

bulundular. Türkiye’nin Moskova Ticari Ata-

şesi ile de görüşme fırsatı bulan İŞİM heyeti, 

oldukça zor bir pazar olan Rusya pazarına 

girmek için ilk adımını attıklarını belirttiler. 

İŞİM Kümesi Moskova CTT fuarındaydı!

• OSTİM Spor U19 Takımı 2. Genç kü-

mede şampiyon olarak 1.Genç kümeye 

yükseldi. Genç sporcuların hedefi ; 1. 

genç kümede de şampiyon olmak daha 

sonra Türkiye Şampiyonası’na katıla-

rak burada da iyi bir derece yapmak…

• Ostim Spor’un düzenlemiş olduğu 16 

takımın katıldığı OSTİM futbol turnu-

vası devam ediyor. Geçen seneye oranla 

daha fazla ilginin ve katılımın olduğu-

nu turnuvada her yıl daha fazla katılım 

sağlayabilmek amaçlanıyor. Turnuva 

ile esnafl ar arasında birlik ve beraber-

liği sağlamak ve OSTİM sinerjisini ya-

ratmak hedefl eniyor.

• Turnuva bitiminden hemen sonra ise 

OSTİM Spor Futbol okulu açılarak ye-

tenekli geçleri OSTİM Spor bünyesine 

katmak hedefl eniyor. Ayrıca kulüpde 

futbolun dışında da yeni branşlar açıla-

rak herkesin istemiş olduğu spor imkan-

ları da yaratılmaya çalışılacak.

OSTİM Spor
Kısa Kısa…






