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Devlet Bakan� ve Ba�ba-
kan Yard�mc�s� Ali Baba-
can, bir televizyona verdi�i 

röportaj’da muhalefet temsilcileri-
nin, “en büyük kabahatleri, Türk Li-
ras�n� bu kadar de�erli k�lmakt�r sö-
zünün hat�rlat�lmas�” üzerine, Türk 
Liras�’n�n de�eri ve Türk Liras�’n�n 
güvenilirlili�inin herkesin ancak gu-
rur duymas� gereken bir konu oldu-
�unu söyledi.

“Paran�n pul oldu�u
günleri unutmay�n”

 Paran�n pul oldu�u günleri hiç 
kimsenin unutmamas� gerekti�ini 
vurgulayan Babacan, “Burada biz 
ne yap�yoruz? Türk Liras�n� dolara 
kar��, euroya kar�� daha itibarl� bir 
para haline getirmeye çal���yoruz. 
Bak�n bütün bu son krizde ben id-
dial� konu�uyorum; bir bak�n euro-
ya, bir bak�n dolara, bir bak�n ba�-
ka para birimlerine, bütün bunlar�n 
içerisinde zikzak en az ya�ayan, en 
istikrarl� para birimi Türk Liras� 
olmu�tur. Çünkü bugün maalesef 
Amerika’da, Avrupa Merkez Ban-
kas� da bu ekonomik kriz sebebiyle 

ve çok çok artan aç�klar ve borç se-
bebiyle kar��l�ks�z para bas�yorlar, 
biz yapm�yoruz. Onun için Türk 
Liras� istikrarl�. Onlar�n Türk Liras� 
neye göre de�erli diyorlar? Dolara, 
euroya göre de�erli diyorlar de�il 
mi? 
 Bu ne demek? Dolar, euro 
de�ersiz. Niye de�ersiz? 
Çünkü kar��l�ks�z bast�kla-
r� için de�ersiz, çok aç�k 
bu. Dolay�s�yla, bizim 
asla kar��l�ks�z para bas-
ma diye bir uygulamam�z 
yok. Biz vatanda��m�z� 
asla aldatan olmad�k, olma-
yaca��z da. Çünkü ben 
aç�k söy-
lüyorum; 
kar��l�ks�z 
para bas-
mak ve enf-
lasyon üret-
mek, devle-
tin yapt��� 
modern bir 
h � r s � z l � k 
t ü r ü d ü r . 
Kimse far-

k�nda olmadan herkesin cebindeki 
paran�n de�erini dü�ürebiliyorsu-
nuz. Ne yap�yorsunuz? Dönüyor-
sunuz merkez bankas�na, bas. 10 
kuru�luk ka��d� ver 200 lira diye 
piyasaya sür. Ondan sonra herkesin 
banka hesab�, herkesin cebindeki 
paran�n de�eri dü�sün, � yatlar, eti-

ketler arts�n. �imdi bunlar hep o 
dönemin al��kanl�klar�. Kendi 
dönemlerinde, iktidar olduk-
lar� dönemde ya da iktidar 
orta�� oldu�u dönemde bunu 
yapm��lar. Diyorlar ki, ya ne 
olacak, s�k���rsak yapar�z, ne 
olacak. Ve bu birkaç y�l kolay 

kolay hissedilmez bile yani. 
Birkaç y�l ne oluyor, 

ne bitiyor diyene 
kadar zaten vurup 
geçerler. Bunlar 
i�te hep modern 
h�rs�zl�k metot-
lar� ve dedi�im 
gibi biz bunu 
yapmad�k, yap-
mayaca��z da” 
diye konu�tu. 

“Maliye politikas� 
dik durmuyor”

TEPAV �stikrar Enstitüsü taraf�n-
dan haz�rlanan “2010 Y�l� Bütçe 
Uygulama Sonuçlar�: Konjonktü-
rel ve Yap�sal Bir Bak��” ba�l�kl� 
Mali �zleme Raporu aç�kland�. 
Rapor’da “Bütçenin Ekonomik 
Büyümeye Duyarl�l��� ve Yap�sal 
Bütçe Dengesi” ba�l�kl� bir bölü-
me yer verildi. 2010 y�l�n�n bütçe 
dinamikleri önceki iki y�lla kar��-
la�t�r�ld���nda çok daha olumlu bir 
tabloyla kar��la��ld��� ifade edilen 
Rapor’da, “Bu ya�anan iyile�me 
maliye politikas�ndaki yap�sal ve 
uzun dönemli bir iyile�meyi yan-
s�tabilece�i gibi özellikle gelir ka-
lemlerinin ekonomik konjonktüre 
olan duyarl�l���ndan da kaynakla-
n�yor olabilir. Dolay�s�yla, maliye 
politikas�n�n ve bütçe dengelerinin 
devresel hareketler ar�nd�r�ld�ktan 
sonra de�erlendirilmesi, uzun dö-
nemli bir maliye politikas� analizi 
için daha sa�l�kl� sonuçlar vere-
cektir” denildi.
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“Türk liras�n�n de�eri gurur veriyor”
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ve Türk Liras�’n�n güvenilirli�inin herkesin ancak gurur duymas� gereken bir 
konu oldu�unu söyledi. Babacan, paran�n pul oldu�u günleri hiç kimsenin 
unutmamas� gerekti�ini vurgulad�.
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Sine Fuarc�l�k taraf�ndan CNR 
Expo �stanbul’da düzenlenen ve 
dört ayr� fuar�n bir arada gerçek-

le�tirildi�i Endüstri Haftas�, �talya’dan 
Fas’a, Almanya’dan Yeni Zelanda’ya 
kadar birçok ülkeden gelen ana sanayi 
� rmalar� ile yerli üreticileri bulu�turdu. 
Yurt içindeki sektörlerin önde gelen � r-
malar�n�n da birebir görü�meler yapt��� 
ve yeni i�birliklerine imzalar�n at�ld��� 
fuarlarda sergilenen makineler, araç üstü 
ekipmanlar ile endüstriyel yan sanayi 
ürünleri be�eni kazan�rken, Türkiye’nin 
i� kazalar�nda elde etti�i Avrupa birinci-
li�i kimseyi sevindirmedi. 

Dünyada her y�l 2 milyon 
ki�i i� kazas� kurban�

 Endüstri Haftas� içerisinde yer alan 
dört fuardan biri olan �stanbul Güven-

lik Teknolojileri Fuar�’na kat�lan fir-
ma temsilcileri, i� güvenli�i alan�nda-
ki ürünlerini sergilerken, firmalar�n i� 
güvenli�ine önem vermemesinin sek-
tör için en büyük handikap oldu�unu 
belirttiler. Dünya’da her y�l 2 milyon 
ki�inin i� kazas� kurban� oldu�una 
dikkat çeken Türkiye �� Güvenli�i �� 
Adamlar� Derne�i (T�G�AD) Ba�kan� 
Ali Kaya, “Uluslararas� Çal��ma Ör-
gütü (ILO) raporuna göre Türkiye, i� 
kazalar�nda Avrupa birincisi, dünyada 
ise Hindistan ve Rusya’n�n ard�ndan 
üçüncü s�rada. Bu durum Türkiye’ye 
yak��mad��� gibi, güvenlik kültürü-
nün geli�medi�ini de ortaya koyuyor. 
Her y�l i� kazalar� ve meslek hastal��� 
nedenli i�günü kayb�n�n, 44 Milyar 
Liraya yak�n ekonomik yük olu�tur-
du�u tahmin ediliyor. Bu tabloyu ter-

sine çevirmek ve dünya sonuncusu ol-
mak istiyoruz. Bunun içinde hepimize 
görev dü�üyor” dedi. 

Makine sektörünün geli�imi 
Avrupa’y� korkutuyor

 �� güvenli�indeki olumsuz tablo-
nun aksine Endüstriyel Makine’de 
Türkiye, AB’nin korkulu rüyas� oldu. 
Makine �malatç�lar� Birli�i (M�B) 
Ba�kan� Yusuf Öksüzömer 1999 y�-
l�nda 1.6 milyar dolar ihracat yapan 
makine sektörünün, 2010 y�l�nda bu 
rakam� 10 milyar dolar�n üstüne ç�-
kard���n� belirterek, “Avrupa’y� teh-
dit edecek hale geldik. 2023 Y�l� ihra-
cat hedefimiz olan 100 milyar dolara 
ula�mak için de çal��malar�m�z� h�z-
land�rd�k” diye konu�tu. 

Yüz yüze görü�me f�rsat�

 Endüstri Haftas� çat�s� alt�nda dü-
zenlenen ve bugün sona erecek olan 
fuarlar için yurtd���ndan gelen al�c�-
lar, tüm fuarlar� bir arada gezme ola-
na�� buldu. SUBCON�ST Uluslara-
ras� Yan Sanayi Fuar� ile e� zamanl� 
gerçekle�tirilen EF Endüstri Fuar�, 
�stanbul Güvenlik Teknolojileri Fuar� 

ve bu y�l ilk kez düzenlenen ARÜS-
DER Araç üstü Ekipman Üreticileri 
Fuar� için Irak, Fildi�i Sahilleri, Mali 
ve Fas’tan al�m heyetleri kat�l�rken, 
�ran, �talya, Fransa, Yunanistan, Yeni 
Zelanda, Almanya, Nijerya, Birle�ik 
Arap Emirlikleri, Tunus gibi birçok 
ülkeden ana sanayi firmalar�n�n tem-
silcileri yan�nda, Türkiye’den Vestel, 
Türk Traktör, Indesit Company, Tu-
sa�, Otokar, Anadolu Isuzu ve Ana-
dolu Motor gibi önde gelen ana sa-
nayi kurulu�lar� da fuarlar esnas�nda 
yan sanayicilerle birebir görü�meler 
yapt�. 

23 May�s’ta vinç sektöründe “Pi-
yasa Gözetim ve Denetim Uygu-
lamas�” ba�lat�laca��n� aç�klayan 

Aksoy, konuyla ilgili yapt��� aç�kla-
mada, toplam 300 � rman�n denetle-
nece�ini söyledi. Son y�llarda derne�e 
sektörün yüzde 40’�na yönelik “uy-
gunsuz ürün ürettikleri do�rultusunda” 
�ikayetler geldi�ini belirten Aksoy, 
“Piyasada kalitesiz, güvensiz, CE stan-
darts�z, uygunsuz üretim yapan ve ne-
denle de haks�z rekabet ortam� yaratan 

f irmala-
r �m�z 

var. Bu � rmalar maalesef ki; sektörü-
müzü baltal�yorlar. Ayr�ca bu haks�zl�k 
hem iç piyasada hem de d�� piyasada 
sektörümüzü olumsuz etkiliyor” dedi. 

Makine strateji belgesine al�nd�

 Özellikle yurtd���na sat�lan mallar�n 
kalitesiz ve uygunsuz olmas� dolay�s�y-
la, mevcut pazarlar� da kaybetme riski 
ile kar�� kar��ya kald�klar�n�n alt�n� 
çizen Aksoy, “Denetimsiz ve standart-
s�z üretimin artmas�, özellikle ihracat 
yaparken ülkemizin imaj�n� riske atan 
bu tip risklerin ortadan kald�r�lmas�n� 
gerektiriyor. Bu nedenle de Sanayi ve 

Ticaret Bakanl��� koordinasyo-
nunda 6 Bakanl�k ve Ba�-

bakan Recep Tayyip 
Erdo�an’�n 

onay�y-
l a 

yürürlü�e giren Türkiye Makine Stra-
teji Belgesi bu uygulamay� da içerisine 
alm��t�r” diye konu�tu. 

81 ilde 500 ki�i denetim yapacak
 

 Aksoy, denetimlerin artmas� ile vinç 
sektörünün sa�l�kl� ve kaliteli büyümesi, 
insan sa�l��� ve güvenli�inin en üst seviye-
de tutulmaya, haks�z rekabetin önlenmesi 
ve 100 milyar dolarl�k makine ihracat� ile 
Türk makinelerinin tüm dünyaya yay�lma-
s�n�n hede� endi�ini bildirdi. Uygulama ile 
piyasadaki 300 � rman�n “uygunsuz üretim 
ve kay�t d���l�k” konular�nda gözetim ve de-
netim alt�na al�nd���n� vurgulayan Faruk Ak-
soy, “Türkiye’nin 81 ilinde Sanayi ve Ticaret 
Bakanl���’na ba�l� Sanayi �l Müdürlükleri 
taraf�ndan görevlendirilen 500 denetmen gö-
rev ba��nda. �ki etapta PGD Mevzuat� gere�i 
yap�lacak denetimlerde ilk önce 300 � rma 
gözetim alt�na al�nacak” dedi. �kinci etapta 

�üphe uyand�ran ve riskli gö-
rülen makineler için teknik 
belge, dokümanlar ve test 

raporlar� talep edilecek. 
Türkiye’de yakla-
��k 10 bin adet vinç 
kullan�ld���na dikkat 
çeken Faruk Aksoy, 
portal, gezer, kule 

ve mobil vinçlerin 
denetime tabi tutulaca��n� 

aç�klad�. Denetimlerin insan sal���n� ve gü-
venli�ini korumay�, uygunsuz, güvensiz ve 
kalitesiz ürün üretimini engellemeyi amaçla-
d���n� söyleyen Faruk Aksoy, “Makina Em-
niyeti Yönetmeli�i, AB güncel mevzuatlar 
ve CE standard� denetlenecek. �thal edilen 
ürünler de denetlenecek” dedi. 

Ticaretten men edilebilecek
 

 Uygulaman�n getirece�i cezalar konu-
sunda da bilgi de veren Faruk Aksoy, “Ce-
zai yapt�r�m 5 bin TL ile 50 bin TL aras�nda 
de�i�iyor. Denetimlerde kusurlu bulunan 
� rmalar�n ürünlerinin imha edilmesi de yine 
uygulama içerisinde yer al�yor. Bunlar�n 
yan� s�ra � rmalar�n uygunsuz ürün üretti�i 
veya satt��� tespit edilirse, aleyhte reklam 
cezas� da verilebiliyor. Buna göre; uygunsuz 
ürün üretti�i belirlenen � rma ulusal medya-
da ‘Ben Uygunsuz ve Güvensiz Ürün Üret-
tim’ diye ilan verecek. �lan�n paras� da yine 
kendisinden tahsil edilecek. A��r hükümler 
içeren cezalardan biri de kusurlu bulunan � r-
man�n ticaretten men edilmesi” dedi. Dene-
timlerde küçük riski tespit edilen � rmalar�n, 
bu eksikliklerini tamamlamas� için 1 ayl�k 
bir süre verildi�ine dikkat çeken Faruk Ak-
soy, e�er � rmalar bu uyar�y� dikkate almaz-
lar ise, onlar�n da cezalara tabi tutulaca��n� 
ifade etti. 

�� güvenli�inde s�n�fta kald�k

Kusurlu vinç üretene ilginç ceza 

     Endüstriyel yan sanayi, makine ve i� güvenli�i 
ürünlerinin sergilendi�i dört fuar� bir arada toplayan 
“Endüstri Haftas�”nda sergilenen teknolojik ürünler 

yerli ve yabanc� ana sanayi temsilcileri taraf�ndan 
be�enilirken, Türkiye’de küresel �irketlerin d���nda 
� rmalar�n i� güvenli�ine yeterli önem vermemesi 

nedeniyle artan i� kazalar�n�n önlenmesi için de çözüm 
yollar� arand�.

�SDER Genel Sekreteri Faruk Aksoy, 23 May�sta vinç sektöründe “Piyasa Gözetim ve Denetim 
Uygulamas�” ba�lat�laca��n�, denetimlerde kusurlu vinç üretti�i tespit edilen � rmalar�n, ulusal medyada, 
“Ben Uygunsuz ve Güvensiz Ürün Ürettim” diye ilan vererek, aleyhte reklam cezas� alabilece�ini bildirdi.
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ATO, üye � rmalar�n� 2011’de 
Paris’te tekstil, Moskova’da 
g�da, Tahran’da sanayi, 

Cannes’de gayrimenkul, Dubai’de 
in�aat teknolojileri, Gaziantep’te de 
genel sanayi fuarlar� ile d�� pazara 
açacak. 
 Ankara Ticaret Odas�’ndan yap�-
lan aç�klamaya göre üretim ve ihra-
cat�n artmas� için üye � rmalar�n� d�� 
pazara yönlendiren ATO D�� Ticaret 
Özel �htisas Komisyonu, bu amaç-
la 2011’de Fransa, Rusya, �ran ve 
Birle�ik Arap Emirlikleri’nde be�, 
Türkiye’de de bir uluslararas� fuara 
kat�l�m için organizasyon yap�yor. 
ATO, ilk olarak 2-5 Haziran tarih-
lerinde Gaziantep’te düzenlenecek 
olan 6. Uluslararas� Kom�u Ülkeler 
Genel Ticaret ve Sanayi Ürünleri 
Fuar�’na kat�lacak. Irak, �ran, Lüb-
nan, Suriye, Brezilya, Tayvan, Çin, 
Romanya, Birle�ik Arap Emirlikleri 
ve Ürdün aras�ndaki ekonomik ve 
ticari ili�kilerin geli�tirilmesini he-
de� eyen fuarda Ankaral� � rmalar 
da yer alacak. 

Ankaral� 
tekstilciler Paris’te

 ATO’nun tekstil ve haz�r giyim 

üzerine faaliyet gösteren � rmala-
r�n�n kat�l�m�na öncülük edece	i 
bir di	er fuar da 4-7 Eylül tarihleri 
aras�nda Paris’te yap�lacak Pret a 
Porter Uluslararas� Haz�r Giyim ve 
Moda Fuar�. 50 y�ll�k geçmi�i ile 
dünyan�n say�l� moda fuarlar� ara-
s�nda yer alan Pret a Porter fuar�nda 
Avrupa’n�n önde gelen al�c� butik 
ma	azalar� ile Ankaral� � rmalar bu-
lu�acak. 

 ATO’nun üyelerine öncülük ede-
ce	i bir di	er organizasyon 13-16 
Eylül tarihlerinde Moskova’da dü-
zenlenecek olan World Food Ulus-
lararas� G�da Fuar�. Ankara’dan 
g�da sektörünün farkl� alanlar�ndan 
� rmalar tan�t�m yapmak ve Rusya 
piyasas�nda yer almak amac�yla 
ürünlerini sergileyecek. 

Tahran’da 
sanayi, Cannes’de 
gayrimenkul fuar� 

 Ankaral� sanayi � rmalar�na yö-
nelik fuar da 6-9 Ekim tarihlerinde 
Tahran’da yap�lacak 11. Uluslara-
ras� Sanayi Fuar� olacak. Makine, 
yedek parça ürünleri ile teknik ve 
mühendislik hizmetlerinin tan�t�la-

ca	� fuara aralar�nda Çin, Malez-
ya, �ngiltere, �spanya, Hollanda ve 
�talya’n�n da bulundu	u 25 ülke ka-
t�lacak. 
 ATO’nun üyeleriyle birlikte stant 
açaca	� bir di	er fuar da Fransa’n�n 
Cannes kentinde 16-18 Kas�m ta-
rihlerinde yap�lacak MAPIC Ulus-
lararas� Gayrimenkul, �ehircilik ve 
Arazi Geli�tirme Fuar�. 66 ülkeden 
6 bini a�k�n � rman�n kat�ld�	� fuar-
da Türk perakende ve gayrimenkul 
yat�r�m sektörlerinin gücü ve proje-
ler yat�r�mc�lara tan�t�lacak. 
 ATO’nun üye � rmalar�yla birlikte 
kat�laca	� 2011 y�l�n�n en son fuar� da 
21-24 Kas�m tarihlerinde Dubai’de 
yap�lacak The Big 5 Show Uluslara-
ras� �n�aat Teknolojileri ve Makineleri 
Fuar�. �n�aat, su teknolojileri ve çevre, 
cam ve metal, havaland�rma ve so	ut-
ma ile temizlik ve bak�m sektörlerinin 
yer alaca	� fuar pazar potansiyeli ne-
deniyle Ankaral� � rmalar için ayr� bir 
önem ta��yor. Bu y�l 13.kez düzenle-
necek fuara 50’yi a�k�n ülke kat�l�yor. 

ATO’dan kurumsal 
stant deste�i

 ATO Ba�kan� Salih Bezci, An-
karal� � rmalar�n ihraç ürünlerini 
yurtd���nda en iyi �ekilde tan�tma 
ve pazarlamalar�na katk� sa	lamak 
amac�yla üye � rmalara stant ve ter-
cüman deste	i de verilece	ini kay-
detti. Bezci, “ATO ile birlikte fu-
arlara kat�lacak � rmalara kurumsal 
stant haz�rlanmas�na öncülük ediyor 
ve bu stant bedelinin yar�s�n� do	-
rudan yüklenici � rmaya ödüyoruz” 
dedi. 

Türkiye �hracatç� Birlikle-
ri (T�M) verilerine göre, 
y�l�n ilk 4 ay�nda ihracat� 

1 milyar dolar�n üzerine ç�kan il 
say�s� 7 oldu. �stanbul, Kocaeli, 
Bursa, �zmir, Ankara, Gaziantep 
ve Manisa’n�n y�l�n ilk 4 ay�nda-
ki ihracat�, toplam ihracat�n yüzde 
80.7’sini olu�turdu. 

�stanbul’un ihracat� 
toplam ihracat�n yüzde 

44.2’sini kar��lad�

Nisan ay�nda 5 milyar 313 mil-
yon dolarla en fazla ihracat yapan 
�stanbul’un ilk 4 aydaki ihracat� ise 
19 milyar dolar� geçti. Sektörlere 

göre da	�l�ma bak�ld�	�nda Ocak-
Nisan döneminde 19 milyar 99.6 mil-
yon dolar ihracat yap�lan �stanbul’da 
ki en çok ihracat�n 4 milyar 66 mil-
yon dolarla haz�r giyim sektöründen 
gerçekle�ti	i belirlendi. Haz�r giyim 
sektörünü 3 milyar dolarla demir çe-
lik sektörü takip etti. �stanbul’da y�-
l�n ilk 4 ay�nda en az ihracat yap�lan 
sektör ise 3 milyon 973 bin dolarla 
süs bitkileri sektörü oldu. 

�hracat�n yüzde 
11’i Kocaeli’den

Ocak-Nisan döneminde 4 milyar 
405.6 milyon dolar ihracat yapan 
Kocaeli listenin 2’nci s�ras�nda 

yer ald�. Kocaeli’de ise en fazla 
ihracat�n 1 milyar 852 milyon do-
larla kimyevi maddeler ve mamul-
lerinde yap�ld�	� belirlendi. Bunu 
1 milyar 512 milyon dolarla ta��t 
araçlar� ve yan sanayi takip etti. 

Bursa’da 4.3 milyar 
dolarl�k ihracat

Y�l�n ilk 4 ay�nda Bursa’da 4 mil-
yar 316.4 milyon dolar, �zmir’de 
2 milyar 672.7 milyon dolar, 
Ankara’da 1 milyar 809.4 milyon 
dolar, Gaziantep’te 1 milyar 429.4 
milyon dolar ve Manisa’da 1 mil-
yar 188.5 milyon dolarl�k ihracat 
yap�ld�. 

Savunma sanayi sektöründe görülen ivme ‘bar��� 
bozma’ e�ilimi de�ildir.

Tabi ki tarihsel süreç içinde bakarsak, 
özünde bir ‘sald�r� ve savunma’ mant��� bulunuyor. 
Ama sava� tarihinin kan�tlad��� di�er bir unsur da 
�DEF’11’in aç�l���nda Say�n Cumhurba�kan� Gül’ün 
söyledi�i gibi sava�a haz�rl�kl� olman�n ‘cayd�r�c�l���d�r.’ 

Türkiye’nin savunma sanayindeki ad�mlar� 
cayd�r�c�l���n� peki�tiriyor. Ekonomik ve askeri 
anlamdaki güçlü duru� ülkeler için sava�� ba�lamadan 
önleyen, dü�man�n hevesini kursa��nda b�rakan, 
dolay�s� ile “bar���” da getiren bir etken say�lmaz m�?

�DEF savunma fuar�nda insans�z hava arac�ndan, 
elektronik savunma sistemlerine, nöbetçi robottan, 
hedef tespiti, may�n tarama, gece görü�ü ve benzeri 
askeri ihtiyaçlar için imalât� ba�ar�lm�� yerli ürünler 
gördük. Bu süreçte ar-ge var, mühendislik var, 
uzmanl�k var, nitelik var.

Ne diyor sektörün yönetenleri ve üretenleri:
Kendi uça��m�z�, uçak gemimizi, helikopterimizi, 

tank�m�z�, gemimizi, roketimizi, z�rhl� arac�m�z� 
yapabiliriz. O yüzden �DEF 11’i ‘yerlinin mesaj�’ 
olarak alg�lad�k. Ostimli imalatç�lar ortak kat�l�mla bu 
mesaj� verenler aras�nda yerini ald�. 

Gelelim askeri operasyonlarda kullan�lan Amerikan 
köpekleri hikayesine:

Bildi�iniz gibi ABD, geçti�imiz günlerde El Kaide 
liderinin ortadan kald�r�lmas�n� bir ‘ayinle’ kutlad�. 
ABD kökenli veya onlar�n güdümündeki kitle ileti�im 
araçlar� da ABD ordusunun operasyonunu cilâlad� 
durdu. 

Bu ‘ayin’e ne yaz�k ki bizim gazete ve 
televizyonlar�m�z, internet haber sitelerimiz de kat�ld�. 
ABD’nin PR çal��mas�na destek verdiler. Neyse.. Bu 
en az�ndan bizim konumuz de�il. 

O günlerde bir gazetenin internet sayfas�nda 
operasyonda ABD askerlerine yard�m eden k�lavuz 
köpekler de övülüyordu. ABD kaynakl� (Made �n 
USA) oldu�u her halinden belli olan haberde �öyle 
deniyor:

“..79 özel askerin yan� s�ra korkusuz köpeklerin de 
operasyona kat�ld��� belirtilirken, köpeklerin giydi�i 
çelik yelek sayesinde ekibe lojistik destek sa�land��� 
bildirildi. Çok zorlu bir e�itimin ard�ndan her komutu 
alg�layabilen ve dü�mana sessizce yakla�an köpe�in 
en önemli özelli�i titanyum kaplama di�lere sahip 
olmas�. Bu sayede dü�manla yak�n dövü� s�ras�nda 
avantajl� konuma geçen köpek kula��ndaki al�c�lar 
sayesinde askerler taraf�ndan yönlendirilebiliyor. 
S�rt�nda 180 derecelik k�z�lötesi kameralardan 
kaydedilen görüntüleri pe�inden gelen ekiplerine 
gönderen köpeklerin su geçirmez yelekleri batmad��� 
için deniz operasyonlar�nda da kullan�l�yor.”

Aya��nda mektup ta��yan posta güvercinlerinden, 
hem karada hem denizde kullan�lan k�z�lötesi 
kameralarla donat�lm��, çelik yelekli, titanyum di�li 
k�lavuz köpeklere… 

‘Pes’ demek yeterlidir san�r�m…

Editörden

Posta 
güvercininden 
k�lavuz 
köpeklere…

Kemal ÇEKÜÇKemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com

.tr

ATO Ankaral� firmalar� 
dünyaya açacak 

�ampiyon 7 il ihracat�n 
yüzde 81’ini kar��lad� 

 ATO, be�i yurtd���nda biri de Türkiye’de olmak üzere alt� 
uluslararas� fuar organizasyonu ile Ankaral� � rmalar�n dünya 
pazarlar�na aç�lmas�na öncülük edecek.
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MPM’den yap�lan yaz�l� aç�k-
lamada, verimlilik bilinci 
art�rma, e	itim, dan��man-

l�k, ara�t�rma, verimlilik ölçme-izleme 
gibi hizmetler veren ve özerk yap�-
s�yla ulusal ölçekli bir Temiz Üretim 
Merkezi’nin çal��malar�n� yürütebile-
cek MPM’nin, bu konudaki haz�rl�k 
çal��malar�na, ülke örneklerini yap�-
lar� ve faaliyetleri aç�s�ndan incele-
yerek ba�lad�	� belirtildi. Dünya ge-
nelinde ulusal ya da bölgesel düzey-
de faaliyet gösteren ve say�lar� yüze 
yakla�an temiz üretim merkezlerinin, 
temiz üretim konusunda fark�ndal�k 
olu�turdu	u vurgulanan aç�klamada, 
e	itim ve dan��manl�k hizmeti veril-
di	i, benzer kurulu�lar, i�letmeler ve 
payda�lar aras�nda i�birli	i a	lar�n�n 
geli�tirildi	i kaydedildi. Özerk bir 

yap�ya sahip olan temiz üretim mer-
kezlerinin, faaliyet alanlar�na ili�kin 
sa	lanan pek çok fondan özerk yap�-
lar� sayesinde yararlanabildi	i belirti-
len aç�klamada böylesi fonlardan ya-
rarlanma kriterleri aras�nda özerklik 
bir önko�ul olarak ortaya ç�kabildi	i 
kaydedildi. 

Yeni payda�lar, yo�un i�birlikleri

 MPM bünyesinde yürütülecek Temiz 
Üretim Merkezi faaliyetlerinin, MPM için 
yeni i�birlikleri ve yeni payda�larla yo-
	un ili�kiler anlam�na geldi	i ifade edilen 
aç�klamada, “MPM’nin payda�lar� aras�na 
Sanayi ve Ticaret Bakanl�	�, Çevre ve Or-
man Bakanl�	�, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanl�	�’n�n yan� s�ra �u kurum ve kuru-
lu�lar kat�l�yor: DPT, TÜB�TAK, TOBB, 

EPDK, Elektrik ��leri Etüt �daresi Genel 
Müdürlü	ü, Birle�mi� Milletler S�naî Kal-
k�nma Te�kilat�, Küçük ve Orta Ölçekli 
��letmeleri Geli�tirme ve Destekleme �da-
resi Ba�kanl�	�, Üniversiteler” denildi. 

Yeni görevler, yeni hizmetler
 

 Temiz Üretim Merkezi faaliyetlerinin 
ba�lamas�yla birlikte MPM’nin, ana faali-
yetleri aras�na dahil etmesi planlad�	� hiz-
metler �öyle s�raland�: 
-Temiz üretim alan�nda teknik dan��man-
l�k verilmesi, temiz üretim olanak de	er-
lendirmesi yap�lmas� ve teknik çal��ma ya-
pabilecek (e	itim, dan��manl�k, ara�t�rma) 
uzman ki�i ve kurumlar�n kapasitesinin 
geli�tirilmesi, 
-Sanayicilere, kamu, hizmetler ve tar�m 
sektörlerine ve ilgili alanlarda bu sektörle-
re hizmet verenlere e	itimlerin verilmesi, 
-Gösterim projelerinin gerçekle�tirilmesi, 
-Güncel temiz üretim teknolojilerinin, 
sektörel bazda en iyi uygulamalar�n, yap�-
lan gösterim projelerinin payda�lara tan�-
t�lmas�, 
-Yayg�nla�t�rma, tan�t�m ve fark�ndal�k 
yaratma etkinliklerinin (yay�n, bro�ür, ki-
tap, toplant�, konferans, seminer, web site-
si, vb.) gerçekle�tirilmesi, 
-Temiz üretim politikalar� konusunda öne-
riler geli�tirilmesi ve gerekli yasal düzen-
lemelerin olu�turulmas� için altyap� çal��-
malar�n�n yap�lmas�, 
-�lgili sektörlerde yürütülen temiz üretim 
uygulama projeleri için � nansman destek 
mekanizmalar�n�n olu�turulmas� ve/veya 
sektör ve i�letmelerin ilgili alanlardaki 
mevcut � nansman kaynaklar�na yönlendi-
rilmesinin sa	lanmas�, 

-�lgili faaliyet alanlar�nda ulusal ve ulusla-
raras� fon kaynaklar�ndan yararlan�lmas�na 
yönelik giri�imlerde bulunulmas�, projeler 
geli�tirilerek uygulanmas�, yap�lan ulusla-
raras� projelerin desteklenmesi, 
-Söz konusu alanda faaliyet gösteren/gös-
terecek ulusal kurum ve kurulu�lar, özel 
sektör kurulu�lar� (dan��manl�k, mühen-
dislik � rmalar�, vb.), üniversite ö	retim 
görevlileri ve di	er uzmanlardan olu�an 
bir i�birli	i a	�n�n olu�turulmas� ve geli�-
tirilerek süreklili	inin sa	lanmas�, 
-��letmelerin, olu�turulacak a	 arac�l�	�yla 
etkili ileti�im kurmalar�n�n sa	lanmas�, 
-�lgili alanlarda faaliyet gösteren uluslara-
ras� kurulu�lar ile ili�kilerin sürdürülmesi, 
i�birliklerinin yap�lmas� ve uluslararas� 
geli�melerin takip edilerek etkinliklere ka-
t�l�m sa	lanmas�, 
-KOB�’ler öncelikli olmak üzere sanayinin 
öngörülebilir ihtiyaçlar� do	rultusunda, 
çevreye duyarl� teknolojilerin geli�tirilme-
si, ticarile�tirilmesi ve pazara sunulmas� 
süreçlerini destekleyecek faaliyetlerin 
yürütülmesi.

“Temiz üretim” MPM’de yürütülecek
 Türkiye Sanayi Stratejisi Eylem Plan� 2011 
2014’te yer alan 44 say�l� Eylem ve Sanayi 

ve Ticaret Bakanl���’n�n 23 Mart 2011 tarihli 
görevlendirmesi uyar�nca Temiz Üretim 

Merkezi i�levleri MPM’nin mevcut faaliyetlerine 
eklenerek MPM bünyesinde yürütülecek.

�ç Anadolu Sanayici ve ��adam-

lar� Dernekleri Federasyonu 

(�ÇAS�FED) Yönetim Kurulu 

Ba�kanl�	�na Nihat Güçlü seçildi.

 �ÇAS�FED’ten yap�lan yaz�l� 

aç�klamaya göre,  gerçekle�tirilen 

Federasyonun 6’nc� Ola	an Genel 

Kurulunda yeni yönetim seçildi. 

Buna göre Federasyonun kuruldu-

	u 2004 y�l�ndan bu yana Yönetim 

Kurulu Ba�kanl�	�n� sürdüren Meh-

met Akyürek, görevi Nihat Güçlü ve 

ekibine devretti.

 Yeni �ÇAS�FED Yönetim Kurulu 

�u ki�ilerden olu�tu:

 Nihat Güçlü, Devrim Erol, Erkan 

Tabak, Çetin Tekin, Ahmet Kurt, Ha-

san Çelebi, Adnan Keskin, Ökke� 

Sultano	lu, A. Azmi Kalemcisoy, 

�lhan Kahraman, �erafettin Terzi, 

M. Turgay Bilge, Saime Yard�mc�,  

�ahin Ero	lu, Mehmet Bal�kç�o	lu.

Nihat Güçlü, �ÇAS�FED Ba�kan� oldu 
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Stratejide Ankara’da giri�imcili	in 

öncelikle; Ar-Ge ve yenilik içeren 

alanlar ile bili�im, savunma sana-

yi, kongre ve sa	l�k turizmi, e	itim sek-

törlerinin desteklenmesi hede� enirken, 

Ankara’n�n k�rsal bölgelerinin de bu des-

tekler kapsam�nda ele al�nmas� gerekti	i 

belirtildi. 

 TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Ara�t�r-

ma Merkezi’nden yap�lan aç�klamaya göre, 

Türkiye Ekonomi Politikalar� Ara�t�rma 

Vakf� (TEPAV) ve Ankara Genç Giri�im-

ciler Kurulu ile i�birli	i içinde ve Ankara 

Kalk�nma Ajans�’n�n � nansal deste	i ile 

yürütülen proje sonucunda geli�tirilen stra-

teji belgesinde; Ankara’n�n genç giri�imci 

potansiyelinin yerel ekonominin hizmetine 

sunulabilmesi için hayata geçirilecek olan 

32 faaliyet ad�m�, ‘10 temel stratejik hedef’ 

alt�nda ortaya konuldu. Stratejide ortaya ç�-

kan hede� er ve faaliyet ad�mlar�yla orta va-

dede Ankara’n�n giri�imci potansiyelini ge-

li�tirmeye ve bu suretle bölgenin istihdam 

yap�s�na olumlu anlamda katk� yap�lmas�, 

uzun vadede ise giri�imcilik kavram�n�n 

geli�erek bir kültür halini almas� amaçlan�-

yor. 

Ankara’da ilk olarak ‘or-
tak ak�l’ olu�turulacak

 Temel stratejik hede� erin ilk s�ras�nda 

‘Ankara’n�n Genç Giri�imci Potansiyelini 

Harekete Geçirecek Yöneti�imin Sa	lan-
mas�’ yer ald�. Bu çerçevede Ankara’da 
ortak bir akl�n olu�mas� ve konuyla ilgili 
tüm kurum ve kurulu�lar�n (Valilik, bele-
diyeler, Ankara Kalk�nma Ajans�, siyasi 
aktörler, odalar ve borsalar, üniversiteler, 
uluslar aras� kurulu�lar, ilgili STK’lar, il-
gili merkezi kamu kurumlar�) koordinas-
yon içerisinde çal��mas� için, Ankara’n�n 
genç giri�imci potansiyelini harekete ge-
çirecek yöneti�im mekanizmas� kurulmas� 
sa	lanacak. Bu amaçla Ankara Giri�im-
cilik Koordinasyon Kurulu olu�turularak, 
kamu kurumlar�, odalar, borsalar, sivil 
toplum kurulu�lar�, � nansal kurumlar, po-
litikac�lar ile yüz yüze görü�ülecek; stra-
teji payla��larak � kir al��veri�i ve i�birli	i 
sa	lanacak. 

 ‘Ankara’da Genç Giri�imcili	i Des-
tekleme Stratejisi’ ile ayr�ca giri�imcili	in 
� nansman�na yönelik olarak, giri�imcili	e 
yönelen kaynaklar�n ve bu kaynaklar�n et-
kinli	inin artt�r�lmas�, risk sermayesi ve 
melek yat�r�mc� a	� gibi alternatif � nans-
man kaynaklar�n�n geli�tirilmesi, genç 
giri�imcilerin bankac�l�k sektörünün sun-
du	u � nansman kaynaklar�na daha kolay 
eri�mesi hede� eri belirlendi. Strateji bel-
gesinde yer alan di	er hede� er ise giri�im-
cili	e yönelik tan�t�m ve e	itim faaliyet-
lerinin yayg�nla�t�r�lmas�, giri�imcilerin 
do	ru bilgiye h�zla ve güncel bir �ekilde 
ula�abilmesini sa	layacak bilgi destek 
merkezlerinin olu�turulmas�, giri�imcili	i 
kolayla�t�r�c� ve destekleyici yasal düzen-
lemeler ile yeni mekanizmalar�n hayata 
geçirilmesi, genç giri�imcilere mekân des-
te	inin artt�r�lmas� olarak belirlendi. 

Ankara’da Genç Giri�imci Potansiyeli harekete geçiyor 
 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 

Sosyal Politikalar Ara�t�rma Merkezi, “Ankara’da 

Genç Giri�imcili�i Destekleme Stratejisi’ni” 

olu�turmaya yönelik olarak 3 ayd�r yürüttü�ü 

projeyi tamamlad�. 

Hayat, hareket ve de�i�im de-
mektir. Hayat�n bu de�i�im ve 
hareketini kaç�r�rsan�z ya�am�n 

d���na dü�ersiniz. �çinde bulundu�umuz 
zaman diliminin geçmi� ile benzerliklerini 
ve ayk�r�l�klar�n� iyi tespit edip hüsrana 
u�ramamal�y�z. De�i�im her alanda var. 
Bize göre en çok de�i�im iktisat alan�nda 
olmakta. Düne kadar fiyat istikrar�na 
odaklanan parasal otoriteler �imdi fi-
nansal istikrar�n önemli oldu�unu söyle-
mekteler. Merkez Bankam�z�n ana hedefi 
fiyat istikrar� iken birden finansal istikrar 
ön plana ç�kt�. �ktisat ilminin amentüsü 
bozuldu yani. Bu da çok normal. De�i-
�im ve hareket geçmi�te kullan�lan amaç 
ve araçlar� de�i�tirebilir. De�i�memesi 
yani atalar dinine iman çok daha tehlikeli.
 Bu yaz�m�zda finansal istikrar� anla-
maya çal��aca��m. Maddenin nas�l üç hali 
varsa ekonomik sürecin de üç hali var : 
Kat�, s�v� ve gaz.  Ekonominin kat� hali, 
mal hareketinde üretim ve tüketim ara-
s�nda denge kurmay� ifade eder. Burada 
somut mal al�� veri�i vard�r. En büyük 
tehlike k�tl�kt�r. Yani mal�n yoklu�u. Mal 
ya üretilememekten ya da talebin oldu�u 
yere ta��namamaktan kriz ç�kmaktad�r. 
Bu tip k�tl�k günümüzde en vah�i �ekilde 
Afrika’da kendisini açl�k �eklinde göster-
mektedir. Dünyada mal bollu�u varken 
Afrika’da binlerce insan açl�ktan ve susuz-
luktan ölmektedir. �nsanl�k bu kara lekeyi 
ta��maya devam etmektedir.

 Ekonominin s�v� hali, üretim ve tüke-
tim sürecinde para ve bankan�n devreye 
girmesidir. Ekonomi bu a�amada somut 
de�il, soyut de�erlerle ifade edilmekte ve 
soyut araçlarla yönetilmektedir. Ekonomi 
mecazile�mi�tir bu a�amada. Ekonomi 
ancak metafor (mecaz) ile anla��lmaktad�r. 
Bu dönemin en belirgin özelli�i ise somut 
ile soyut aras�ndaki ili�kinin kopmas�d�r. 
Soyut(Para, banka, kredi), somutu (gere-
cek üretim ve talep) temsilde s�k�nt� çek-
mektedir. Aradaki ba� kopmakta, ba� ya 
gere�inden fazla yükselmekte ya da ge-
re�inden fazla dü�mektedir. Bu dönemin 
krizi enflasyon ve deflasyondur. Enflasyon 
somutu temsil eden soyut paran�n mal�n 
gerçek de�erini göstermemesidir. Bu de-
�erin soyutta yukar� do�ru esnemesidir. 
Deflasyon ise bunun tersidir. Halen içinde 

ya�ad���m�z ça�da iktisadi zihniyetimiz ve 
do�al olarak kurumlar�m�z bu a�amaya 
göre �ekillenmi�tir. Onun için içinde ya�a-
d���m�z ça�� anlamamaktay�z ve hüsrana 
u�ramaktay�z.
 Ekonominin gaz hali ise, iktisadi bü-
tün k�ymetlerin menkulle�ti�i ortam� ifade 
eder. Bu a�amada iktisadi de�erler sanki 
gaz molökülleri gibi çok h�zl� hareket et-
mekteler de�i�mekteler ve dönü�mekteler. 
Bir önceki dönemde mal ile fiyat aras�n-
daki istikrars�zl�k krize neden olurken, 
bu a�amada mal, hizmet, emtia, kurlar, 
para, borsa, istihdam, faiz, borç, alacak, 
türev ürünler, konut, taahhüt sözle�meleri, 
gelecek beklentileri ve tahminleri, gelecek 
tasavvurlar� vb gibi konular�n tamam� 
iktisadi k�ymete dönü�türülmekte ve h�zl� 
hareket kabiliyetine sahip araçlara dön-

mektedir. Bu durumda menkulle�en tüm 
de�erlerin olu�turdu�u piyasaya finansal 
piyasalar denmektedir. ��te bu piyasadaki 
istikrara da finansal istikrar denmektedir.

Finansal istikrar, fiyat istikrar�n� fiyat is-
tikrar� da mal ve hizmet üretim istikrar�n� 
kapsamaktad�r. Di�er deyi�le finansal 
istikrar� önceleyen bir ekonomi politikas� 
ayn� zamanda fiyat ve mal/hizmet istikra-
r�n� da kapsamaktad�r.

Finansal istikrar�n en önemli ve ay�rt edici 
bir özelli�i de fiyat istikrar� ya da mallarda 
gözüken arz talep istikrar�ndaki gibi yerel 
de�il global olmas�d�r. Yani hiç kimse 
finansal istikrar� tek ba��na sa�layamaz. 
Bunun için ülkeler aras�nda i�birli�i ve 
dayan��ma �art. Her ülke elindeki art� ve 
eksileri birbirine sunmak zorundad�r. 

 Finansal piyasalar yeni �ekillendi�i 
için burada ç�kan sorunlar ve çözüm 
yollar� da yeni �ekillenmekte. Dolays� ile 
henüz bu piyasan�n bir teorisi de yok. Ç�-
kan sorunlar al�nan önlemler de deneme 
yan�lma yolu ile hayata geçmektedir. So-
rundan ç�kmam�z için bilimsel yöntemlerle 
do�ru ve estetik araçlar ortaya koymal�y�z. 
Çözümleri ortaya koyarken dünyada mil-
yonlarca aç�n halini mutlaka samimiyetle 
dü�ünmeliyiz. Hakka ve hukuka sayg�l� 
olmal�y�z. Tabi ki sab�r ve kararl�l�kla da 
hareket etmeliyiz.

�e� k ÇALI�KAN

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

Finansal istikrar
ne demek?

Ostim Türkçe 
konu�an 
giri�imcileri 
a��rlad�

Balkanlar, Kafkasya, Orta Do	u ve 
Orta Asya gibi bölge ülkelerinde 
ya�ayan ve Türkçe konu�an gi-

ri�imcilere Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birli	i’nin tan�t�lmas� ve Türkiye ile ti-
cari ba	lar�n�n güçlendirilmesi amac�yla 
7-18 May�s tarihleri aras�nda 12. Türkçe 
Konu�an Giri�imciler program� düzen-
lendi.

 Toplam 24 ülke ve 3 özerk bölgeden 
kat�l�mc�lar�n oldu	u heyet, Ankara zi-
yaretlerinin bir gününü de OST�M Orga-
nize Sanayi Bölgesine ay�rd�. Yapmay� 
dü�ündükleri i� ortakl�klar� hakk�nda 
görü� al��veri�inde bulunma ve yat�r�m-
lar�yla ilgili i� kollar�nda faaliyet göste-
ren OST�M � rmalar� ile tan��ma imkan� 
bulan heyet temsilcileri, bir organize sa-
nayi bölgesi modeli olarak da OST�M’in 
ad�n�n ülkelerinde çok s�k duyuldu	unu 
dile getirdiler. 

 Karde� ve dost ülkelerden gelen ko-
nuklar�n� a	�rlamaktan ve i� ba	lant�-
lar�na arac�l�k edebilmekten çok mutlu 
olduklar�n� dile getiren OST�M OSB 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n 
da konu�mas�nda, hiçbir kar��l�k bekle-
meden, ticaret, üretim ve sanayi alan�nda 
bildikleri ne varsa payla�maya, destek 
olmaya haz�r olduklar�n� belirtti.

 Toplant� sonras�nda heyet temsilcileri 
OST�M � rmalar�n� üretim alanlar�nda, 
fabrikalar�nda ziyaret ederek üretim te-
sisleri, teknolojileri ve ürün çe�itlerini 
birebir inceleme imkan� buldular.
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Organize Sanayi Bölgesi Sanayici 
��adam� ve Yöneticileri Derne	i 
(ORS�AD) Ba�kan� Özcan Ül-

gener, “Verimlilik Haftas�” dolay�s� ile 
yapt�	� aç�klamada KOB�’lerin i� düzen-
leme, üretim plânlamas�, maliyet muha-
sebesi, verimlilik yönetimi gibi alanlar-
da ciddi problemler ya�ad�	�n� söyledi. 

 Kurumsalla�amayan ve faaliyetlerinde 
verimlilik ilkelerine uymayan KOB�’lerin 
kaynak israf� nedeniyle büyüyemedikle-
rini vurgulayan ORS�AD Ba�kan� Ülge-
ner, i�letme sahiplerini bilinçlendirmek 
için “Verimlilik Haftas�” dolay�s� ile 
Milli Prodüktivite Merkezi’nin (MPM) 
OST�M ve �vedik bölgesi � rmalar�na se-
miner verece	ini aç�klad�. 

 Ülgener, MPM’nin ulusal verimlilik 
çal��malar� kapsam�nda Türkiye genelinde 
KOB�’ler için özel verimlilik programlar� 
ve seminerler haz�rlad�	�n�, KOB�’lerin 
verimlilik ilkelerine uygun faaliyet göste-
rebilmeleri için MPM’nin bilgi birikimini 

ve deneyimlerini ORS�AD’�n organize 
edece	i toplant�larda bölge sanayicileri 
ile payla�aca	�n� kaydetti.

 Ülgener “Verimlilik Haftas�” dolay�s� 
ile yapt�	� aç�klamada KOB�’lerin sa-
dece daha çok tezgah sat�n alarak, daha 
çok eleman istihdam ederek, daha büyük 
mekânlara ve üretim alanlar�na ta��narak 
de	il; ayn� zamanda i�letmelerin üretim 
süreçlerini ve insan kaynaklar�n� verimli 
yöneterek büyüyebileceklerini söyledi. 

Dünyada ekonomilerin dinamizmini 
sa	layan ve gelir da	�l�m�ndaki bozuk-
lu	u düzelten önemli bir unsur olarak 
kabul edilen KOB�’lerin uzun ömürlü 
olmas�n�n ülkemiz ekonomisi aç�s�ndan 
büyük önem ta��d�	�n� ifade eden Ülge-
ner, “KOB�’lerin bilinen sorunlar�ndan 
biri de verimsizliktir. Milli Prodüktivite 
Merkezi KOB�’lerin ‘verimlilik’ sorun-
lar�n� yönetsel sorunlar, teknik sorunlar 
ve insan kaynaklar� sorunlar� ba	lam�n-
da çözmeye çal���yor. Verimlilik, ortaya 

konan ürünlerin de	erinin ya da miktar�-
n�n, bu ürünü elde etmek için kullan�lan 
kaynaklar�n de	erleri ya da miktarlar� 
toplam�na oranlanmas� yoluyla bulunan 
de	erdir. Ba�ka bir deyi�le, kaynaklar�n 
sabit oldu	u var say�m�yla, ayn� kaynak-
larla, daha fazla ürün, ç�kt� ya da ba�ar�l� 
sonuç elde etmektir” dedi.

Verimsizli�in bir nedeni 
de i�letme körlü�ü

 ��letmelerin ço	u zaman kullan�lan 
yöntem ve uygulamalardaki hatalar�n o 
i�letmede çal��anlar ve yöneticiler tara-
f�ndan alg�lanamamas� sorunu ya�ad�k-
lar�n�, buna “��letme Körlü	ü” denildi-
	ini belirten Ülgener, verimlilikle ilgili 
sorunlar�n kayna	�nda ��letme Körlü	ü-
nün de etken oldu	unu ileri sürdü.  

 Ba�kan Ülgener �öyle dedi:
 “Verimlilikle ilgili sorunlar�n büyük 
bölümü sorunlar�n kan�ksanmas�ndan, 
fark edilememesinden kaynaklan�yor. 
��letme körlü	ü, bir �irkette kullan�lan 
yöntem ve uygulamalardaki hatalar�n 
ve gelecekteki olas� f�rsatlar�n ve risk-
lerin çal��anlar taraf�ndan alg�lana-
mamas� sorunudur. Çünkü çal��anlar, 
zamanla �irketteki uygulamalara ve 
i� yap�� �ekillerine al��t�klar� için so-
runlar�, riskleri ve f�rsatlar� görmeleri 
zorla��r. Üstelik bu durum, yöneticiler 
için çok daha s�k�nt�l� olabilmektedir. 

Nitekim günlük problemlerle me�gul 
olan yöneticiler, i�letme körlü	ü ne-
deniyle, halledilmesi son derece kolay 
olan problemlere bile çözüm bulmakta 
zorlanabilmekte ve özellikle �irketin 
gelece	ini ilgilendirecek konularda, 
olu�abilecek f�rsatlar� fark edemeyerek 
veya riskleri öngöremeyerek �irkette 
önemli kay�plar yaratabilmekte veya 
�irketi yüksek kazan�mlardan mahrum 
b�rakabilmektedirler.”

 Ülgener, KOB�’lerde davran�� de	i-
�ikli	i geli�tirmelerini sa	lamak için, 
“KOB� Bilinçlendirme Projesi”ni, dev-
let, MPM, KOSGEB gibi kamu kurum-
lar�yla, giri�imcilik konusunda dan��-
manl�k veren özel kurulu�lar�n birlikte 
haz�rlamalar� gerekti	ini söyledi. 

Tayvan’da 2011 y�l�n�n Türkiye ile 
ticareti geli�tirme y�l� olarak ka-
bul edilmesi üzerine, ülkemize 

Tayvan’dan gelen ticari heyet say�s�nda 
art�� ya�and�. Tayvan Taipei Ekonomik ve 
Kültürel Misyonu Temsilcileri de bu kap-
samda OST�M yönetimini ziyaret ederek 
Ostim OSB Yönetim Kurulu Ba�kan� Or-
han Ayd�n, Ostim Yat�r�m A.�. Proje Ko-
ordinatörü Abdullah Çörtü ve Ostim Vakf� 
Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Çelikdo	an 
ile görü�tüler. 

 Türkiye ile yap�lacak ticari çal��mala-
r� çok önemsediklerini ve 2011 y�l�n� bu 
ili�kileri geli�tirebilmek için yapacaklar� 
çal��malara ay�rd�klar�n� belirten heyet 
temsilcisi James C.H. Chen, Türkiye’nin 
ticari ya�am�n� çok aktif bulduklar�n� ve bu 
anlamda kendi ülkelerine de benzettikleri-
ni söyledi. ��birli	i çal��malar�na öncelikli 
olarak yapacaklar� � zibilite çal��malar�yla 
ba�layabileceklerini, bu çal��man�n ard�nda 
da hangi sektörlerde i�birli	ine gidilebile-
ce	ini ortaya koyabileceklerini söyleyen 
Chen, özellikle elektronik, i� makineleri, 
otomotiv, plastik ve yenilenebilir enerji 
alanlar�nda çal��mak istediklerini belirtti. 
Chen �öyle devam etti: “Tayvan yenilene-
bilir enerji konusunda dünyada dördüncü, 
güne� enerjisi konusunda da dünyada birin-
ci s�radad�r. Türkiye’nin de iklim ve co	ra-

�  konum olarak güne� enerjisi konusunda 
avantajlar� ortadad�r. Biz de bu alanda i�-
birli	inin faydal� olabilece	ini dü�ünmek-
teyiz. Bu anlamda birlikte neler yapabiliriz, 
ne zaman yapabiliriz ve nas�l yapabiliriz 
sorular�n� de	erlendirmek isteriz.”

 Heyetle yap�lan görü�melerden çok he-
yecan duyduklar�n� ve i�birli	i çal��malar�-
na her zaman aç�k olduklar�n� söyleyen Os-
tim OSB Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 
Ayd�n da, ortak yap�labilecek çok çal��ma 
oldu	unu ama önemli olan�n do	ru � zibi-
lite çal��malar� yap�larak, faydal� sonuçlar 
ortaya ç�karabilmek oldu	unu söyledi. 

 Toplant�, i� makineleri alan�nda çal��ma 
yap�l�p, sanayici heyetlerin bir araya geti-
rilmesinin kararla�t�r�lmas�yla sona erdi.

Ba�bakanl�k genelgesiyle ku-
rulmu� olan kurulan �hracata 
Dönük Üretim Stratejisi De	er-

lendirme Kurulu girdi tedarik stratejisi 
alan�nda yapt�klar� çal��man�n ara�t�r-
ma a�amas�nda OST�M’li KOB�’lerle 
görü�meler yapt�lar. Yap�lan çal��ma-
n�n detaylar�yla ilgili görü�tü	ümüz 
D�� Ticaret Müste�arl�	� Ekonomik 
Ara�t�rmalar ve De	erlendirme Ge-
nel Müdürlü	ü Daire Ba�kan� Alper 
Kurto	lu, sanayinin daha etkin, daha 
dü�ük maliyetli sürdürülebilir girdi 
tedari	ini etkinle�tirmek amac�yla bu 
projeyi yürüttüklerini söyledi. Ülkenin 
ara mal� ithalat�na ba	l�l�	�n�n gideril-
mesinin ve yerli üreti-
min desteklenmesinin 
ayn� zamanda cari aç�-
	�n olumlu yönde kapa-
t�lmas�na dönük eyleme 
geçilmesi anlam�na gel-
di	ini vurgulayan Kur-
to	lu, projedeki amac�n 
k�sa dönemde sanayinin daha etkin, 
daha dü�ük maliyetli girdi tedari	ini 
sa	lamak d���nda uzun dönemde de ül-
kenin ithal ara mal� ba	�ml�l�	�n� azalt-
mak oldu	unu söyledi. Projede �u anda 
veri toplama a�amas�nda olduklar�n� 
söyleyen Kurto	lu, ülkenin farkl� böl-

gelerini dola�arak farkl� sektörlerdeki 
durum tespitini gerçekle�tirdiklerini, 
OST�M’de de makine sektöründeki � r-
malarla görü�tüklerini belirtti.  
 Kurto	lu projenin sürecini �öyle an-
latt�: “Ostim KOB� perspekti� nden ma-
kine sektörünün kalbi durumunda. Biz 
üç perspektifte ayr�m yaparak � rmala-
r�m�z seçtik, en fazla aç�k verdi	imiz 
ürünlerdeki üretici ihracatç� � rmalar, en 
fazla fazla verdi	imiz ürünlerdeki ihra-
catç� � rmalar ve bu � rmalar�n küçük i�-
letme olmalar�. Verilere göre Türkiye’de 
20 binin üzerinde makine sektöründe fa-
aliyet gösteren küçük i�letme var. Bu en 

önemli perspektif oldu.  Bu 
perspekti�  de en iyi nere-
de analiz ederiz diye dü-
�ündü	ümüzde ise cevap 
tereddütsüz OST�M oldu. 
Biz burada makine sek-
törü özelinde daha dü�ük 
maliyetli daha etkin girdi 

tedari	i için KOB�’lere dö-
nük neler yapabiliriz onu analiz etmeye 
çal��t�k. Biz bu görü�melerde sektörde-
ki durum tespitini yapm�� olduk. Yapa-
ca	�m�z çal��malarla da durumu daha 
iyile�tirebilmek için neler yapabilece	i-
mizi ortaya koymaya çal��aca	�z.”

  ORS�AD Ba�kan� Özcan Ülgener, KOB�’lerin 
sadece daha çok tezgah sat�n alarak, daha çok 

eleman istihdam ederek, daha büyük mekanlara 
ta��narak de�il, ayn� zamanda üretim ve hizmetin 

her a�amas�nda verimlilik ilkelerini hayata 
geçirdikleri takdirde büyüyebileceklerini söyledi. 

Tayvan Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyonu Temsilcileri • 
Türkiye ve Tayvan aras�nda ticari ili�kileri geli�tirebilmek 
için yap�labilecekleri görü�mek üzere Ostim’i ziyaret etti.

D�� Ticaret Müste�arl��� bünyesinde �hracata Dönük Üretim Stratejisi • 
De�erlendirme Kurulu kuruldu. Devlet Bakan� Zafer Ça�layan’�n 
ba�kanl���nda çal��malar�n� yürüten kurul üyeleri yürüttükleri projenin 
çal��ma ayaklar�ndan biri olarak da OST�M’i seçtiler.

Verimli yönetilemeyen KOB� küçük kal�r

Tayvan – Türkiye ticareti geli�iyor DTM’den ara mal� takibi
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Devlet Bakan� ve Ba�-
bakan Yard�mc�s� Ali 
Babacan, AK Parti 

Sanayi Komisyonu üyeleri ile 
birlikte OST�M’i ziyaret ede-
rek KOB�’lerin s�k�nt�lar�n� 
dinledi. OST�M Organize 
Sanayi Bölgesi yönetim 
binas�nda OST�M Yö-
netim Kurulu Ba�kan� 
Orhan Ayd�n taraf�n-
dan a	�rlanan Ba-
bacan, tüm gününü 
OST�M’li sanayici-
lere ay�rd�. 

Ostim Ba�kan� 
Orhan Ayd�n gö-
rü�mede öncelikle 
OST�M yönetimi 
olarak bünyelerin-
deki i�letmelerin 
geli�mesi ve daha 
rekabetçi olabil-
meleri için yapt�k-
lar� çal��malar hak-
k�nda Babacan’a 
bilgi verdi. Ayd�n, 
belirlemi� oldukla-
r� 4 ana sektördeki 
� rmalarla küme-
lenme yap�lar�n� 
olu�turduklar�n�, 
savunma, medikal, 
yenilenebilir ener-
ji ve i� ve in�aat 
makineleri olarak 
belirledikleri bu 
sektörlerdeki � r-
malar� için önemli 
projeler yürüttük-
lerini söyledi. Kümelenme çal��mala-
r�nda devletten de destek bekledikle-
rini özellikle vurgulayan Ayd�n �öyle 
konu�tu: “Bizler sanayiciler olarak 
istikrar� çok önemsiyoruz. �stikrars�z 
dönemlerde neler ya�and�	�n� gördük 
ve sanayiciler olarak çok a	�r be-
deller ödedik. Böyle durumlar�n bir 
daha ya�anmamas�n� istiyoruz. Say�n 
Bakan�m�z bölgemizi yak�ndan takip 

ederek her zaman destek oldu. Katk�-
lar� için te�ekkür ediyoruz.”

 OST�M’in belirlemi� oldu	u sek-
törlerin çok do	ru hede� er oldu	unu 
söyleyen Ali Babacan, bu sektörle-
rin gelece	in lokomotif sektörleri 
oldu	unu söyledi. D�� ticaret aç�	�n� 
kapatabilecek sektörlerin bu sektör-
ler oldu	unu belirten Babacan; “Bu 
alanlara yap�lan yat�r�mlar do	ru ya-
t�r�mlard�r. Bugünün yat�r�m� yar�n�n 

ihracat� anlam�na gelir. Dolay�s�yla 
bu alanlarda yap�lacak yat�r�mlara 
destek olmal�y�z” dedi.

 Yönetim binas�ndaki toplant�-
n�n ard�ndan OST�M’de üretim ya-
pan � rmalar� ziyaret eden Babacan, 
OST�M’li birçok � rman�n faaliyet 
alanlar�, üretim kapasiteleri hakk�nda 
bilgi sahibi oldu. 

Sanayiciden itfaiye �ikâyeti

Babacan, � rma ziyareti program�n�n 
ard�ndan, OST�M yönetimi,  ORS�-
AD yöneticileri ve OSB’deki sektör-
lerin önde gelen temsilcileri ile ö	le 
yeme	inde bir araya geldi. Toplant�da 
söz alan sanayiciler Babacan’a önem-
li yerel ve ekonomik sorunlar�n� dile 
getirirken;  ihracatta vergi iadesinin 
geç ödenmesinden, KOSGEB kredi 
desteklerindeki yanl�� uygulamalar-
dan, serti� kasyon engellerinden, TSE 
hizmetlerinin yeterli olmamas�ndan 
ve kamu kurulu�lar�n�n yerli imalata 
ilgi göstermemesinden yak�nd�lar. 

 Söz alan kat�l�mc�lar ayr�ca 
OST�M’de özellikle büyük�ehir be-
lediyesinin baz� hizmetleri vermek-

ten imtina etti	ini de dile getirerek,  
meydana gelen patlamalardan sonra 
büyük�ehir belediyesine ba	l� itfa-
iye gurup ba�kanl�	�n�n OST�M’li 
KOB�’lerin talep etti	i itfaiye uy-

gunluk raporlar�n� vermedi	ini, ula-
��mda rahatlama sa	layacak 

AT�SAN köprüsünün 
halen yap�lmad�	�n� ve 

ASK�’nin baz� bölge-
lerde OSB ile anla�-
mazl�	� gerekçe gös-
tererek kanalizasyon 
altyap� hizmeti ver-
medi	ini söylediler. 
Baz� OST�M’li � r-
malar ise OST�M’de 

mekânlar�n dar gel-
meye ba�lad�	�n�, OSB 

taraf�ndan talep edilen 
kat izninin verilmemesi 
halinde OST�M’deki � r-
malar�n üretim yapamaz 
hale geleceklerini, kimi 
� rmalar�n ise bölgeyi 
terk etmek zorunda ka-
lacaklar�n� ifade ettiler.

 Devlet Bakan� Ba-
bacan daha sonra soru 
ve �ikâyetleri yan�tlad�. 
Özellikle büyük�ehir 
belediyesi taraf�ndan 
itfaiye uygunluk belge-
sinin verilmemesi ve bu 
yüzden 500 kadar � rma-
n�n ruhsat alamamas�n�n 
ho� bir durum olmad�	�-
n� vurgulayan Babacan, 
“Biz bir yandan üretime, 
istihdama, ihracata ihti-

yac�m�z var diyoruz, bir yandan i�let-
me açacak insanlar� zora sokuyoruz. 
Bu olmaz. Bu sorunu büyük�ehir be-
lediye ba�kan�m�za iletece	im, ama 
san�r�m bir araya gelip pazarl�k edil-
mesi gerekiyor” diye konu�tu. 

 Babacan, genel ekonomik durumun 
iyi oldu	unu, halk�n istikrar ve güven 
içinde harcama yapt�	�n�, Türkiye’nin 
büyüdü	ünü söyledi. Yeni anaya-
sa ihtiyac�na da de	inen Babacan, 
“Ekonominin muhataplar�, yat�r�m 
yapacaklar� ülkede hukuk devleti ar�-
yorlar. �stikrar ar�yorlar. Biz sürdürü-
lebilir bir kalk�nma ve makul bir bü-
yümeden yanay�z. Popülist politikalar 
izlemiyoruz”
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Babacan’dan tam gün OST�M mesaisi
Devlet Bakan� ve Ba�bakan 

Yard�mc�s� Ali Babacan, AK 
Parti Sanayi Komisyonu 
üyeleri ile birlikte OST�M’i 
ziyaret etti. Gününü bölgeyi 

gezerek ve sanayicileri 
dinleyerek geçiren Babacan 
“OST�M’le sadece Ankara 
de�il tüm Türkiye gurur 

duyuyor” dedi.
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470 � rman�n 75.000 metrekarelik alanda ürünlerini sergiledi�i 12. KOMATEK Fuar�na yerli-yabanc� 
bir çok ziyaretçi kat�ld�. Fuara çok say�da � rmayla kat�lan OST�M stand� büyük ilgi gördü. 

Geçti	imiz y�l 7.700 adetlik sat�� 
rakam� ile yüzde 93’lük bir büyü-
me kaydeden ve bu alanda dünya 

rekoru k�ran Türk makine sektörü, bu ba-
�ar�s�n� bu y�l 12’ncisi düzenlenenUlusla-
raras� �� ve �n�aat Makine, Teknoloji ve 
Aletleri �htisas Fuar� KOMATEK 2011 ile 
kutluyor. Türkiye �� Makineleri Distribü-
törleri ve �malatç�lar� Birli	i (�MDER) ve 
OST�M’in deste	i ile Ankara Atatürk Kül-
tür Merkezi’nde düzenlenen fuar�n aç�l���-
na Ankara Büyük�ehir Belediye Ba�kan� 
Melih Gökçek, Tar�m ve Köy ��leri Ba-
kanl�	� Müste�ar� Vedat Mirmahmuto	ul-
lar�, Sanayi ve Ticaret Bakanl�	� Müste�ar 
Vekili Hüsnü Tekin, OST�M OSB Yöne-
tim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n, Çan-
kaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya 
Burhanettin Güvenç, �MDER Yönetim 
Kurulu Ba�kan� Cüneyt Divri� ve Sada Fu-
arc�l�k Genel Müdürü Levent Baykal kat�l-

d�. Avrasya’n�n en büyük, Avrupa’n�n ise 
dördüncü büyük i� makineleri fuar� olan 
Komatek’i 30 bin profesyonel ziyaret etti.

Aç�l��ta “Yerli üretime 
destek” talebi

 Fuar�n aç�l���nda konu�an OST�M OSB 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n, i� 
ve in�aat makineleri deyince Ankara’n�n, 
özellikle de OST�M’in art�k neredeyse 
uluslar aras� çapta bilinen bir marka hali-
ne geldi	ini söyledi. Bu alanda � rmalar�n 
rekabetçiliklerini artt�rabilme ad�na Çan-
kaya Üniversitesiyle de birçok çal��ma 
yürüttüklerini söyleyen Ayd�n, Sanayi 
Bakanl�	�’n�n da bu alandaki çal��malar�n� 
takip ve taktir ettiklerini sözlerine ekledi. 
Bu sektörde geli�imi sa	lamak için as�l 
yap�lmas� gerekenin, yerli üretime destek 
olmak oldu	unun da özellikle alt�n� çizen 

Ayd�n �öyle konu�tu: “�� ve in�aat makine-
leri ile ilgili olarak biz geçmi�te bir giri�im 
ba�latt�k ve metro araçlar�n�n Türkiye’de 
üretilebilece	ine dair oldukça detayl� ça-
l��malar yapt�k. Bununla ilgili, özellikle 
savunma sanayine üretim yapan � rmalar�-
m�z� bir araya toplad�k. Bu � rmalar�m�z�n 
çal��malar� sonucunda yerli metromuzu 
üretebilece	imize karar verdik. Ancak bi-
zim endi�emiz, �u anda ihtiyaç duyuldu	u 
gündeme gelen rayl� ta��tlar�n h�zl�ca yurt 
d���ndan sat�n al�nmas�d�r. Oysa biz bu 
ürünü yerli yapmay� kafam�za koyarsak, 
Sanayi Bakanl�	�m�z da bize destek olur 
ve belediyemiz de arkam�zda durursa bu 
üretimi yerlile�tirebiliriz ve bundan mil-
yarlarca dolar katma de	eri bölgemize ta-
��yabiliriz.”

Yerli üretim konusunda deste	e her zaman 
haz�r olduklar�n� söyleyen Ankara Büyük-
�ehir Belediye Ba�kan� Melih Gökçek de, 
sanayicilere özellikle imalat konusunda 
üzerlerine dü�en her türlü katk�y� vermeye 
haz�r olduklar�-
n� yineledi.  
Gökçek sözle-
rini �öyle sür-
dürdü: “Kanu-
ni de	i�iklikler 
müsaade etti	i 
taktirde metro 
gibi araçla-
r�n imalat�n�n 
gönül rahatl�-
	�yla OST�M 
sanayicilerine 
verilmesini is-
teriz. San�r�m 

Sanayi ve Ticaret Bakanl�	� da buna des-
tek olur. �n�allah elbirli	i ile Ankaram�z�, 
Türk sanayisini ilerletiriz ve sanayicimiz 
de çok ciddi �ekilde yol al�r.”

KOMATEK 2011’de 
OST�M damgas�

 Aç�l���n ard�ndan fuar alan�na geçen he-
yet alanda � rmalar� ziyaret etti. Ostim OSB 
Ba�kan� Orhan Ayd�n da, Ostim Sanayici 
ve ��adam� ve Yöneticileri Derne	i Ba�ka-
n� (ORS�AD) Özcan Ülgener, OST�M OSB 
Bölge Müdürü Adem Ar�c� ve Çankaya Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin 
Güvenç ile birlikte kat�l�mc� � rmalar� ziyaret 
etti. 

 �� ve in�aat makineleri alan�nda yetkinli	i 
ile bilinen OST�M OSB Bölge müdürlü	ü, 
OSB üyesi � rmalarla birlikte fuarda yerini 
ald�. Yakla��k 4.000 m2 alanda 70 � rma ile 
fuara kat�lan OST�M stand�nda �� ve in�aat 
makineleri kümelenmesi ev sahipli	i yapt�.

KOMATEK fuar�na OST�M damgas�

OST�M Gazetesini yak�ndan takip 
eden, yaz�lar�m�z� okuyan Avukat 
Ali ÇAVU�O�LU lütfedip bize 

de bir kitab�n� göndermi�. Av. Çavu�o�lu; 
marka, patent, endüstriyel tasar�m ve 
co�rafi i�aretler konular�nda uzmanla�m�� 
Adres-Patent firmas�n�n sahibi, marka 
ve patent vekili bir hukukçu. Bir çok 
sivil toplum kurulu�unda üyeli�i ve aktif 
görevi olan, konu ile ilgili kitaplar yazan, 
konferans ve seminerler veren duyarl� bir 
avukat. PATENTLE KAZANMAK isimli 
kitab�n� dikkatle inceledim ve baz� önemli 
notlar ald�m. Bu bilgileri ve notlar� sizlerle 
payla�mak istedim. Yazar; kitab�n giri� 
bölümünde PATENTLE KAZANMAK 
kitab�n� yay�nlamaktaki amac�n� �öyle 
aç�kl�yor. “Yap�lan bir ara�t�rmaya göre 
Amerikal�lar 1.000.000 patente 1911 
y�l�nda ula�m��lar. 2009 y�l� itibar�yla ise 
8.000.000 adet patent tescili vermi�ler. 
2022 y�l�nda ise 10.000.000 patente 
ula�may� hedefliyorlar. Ülkemizde ise 
1.000.000 patente ne zaman ula�mam�z 
gerekti�i ile ilgili hiçbir hedef bulunmuyor. 
Türk Patent Enstitüsü Ba�kan� Prof. 
Dr. Habip ASAN, 2023 y�l�nda 
50.000 adet patente ula�acak alt yap� 
çal��malar�n�n yap�laca��ndan bahsetmi� 
ve “Cumhuriyet tarihinde ilk kez patent 
ba�vurusu 10.000 in üzerine ç�kt�. 
Türkiye’de potansiyel var, hedefimize 
rahatl�kla ula�abiliriz. Her mühendisin 
y�lda en az bir bulu�, geli�tirme yapmas�n� 

sa�layacak �ekilde çal��malar yapmas� 
gerekiyor” demi�ti. Bulu� ve patentin 
tan�m�na da geni�çe yer verilen çal��mada 
patentlerin önemi a�a��daki gibi 
özetlenmi�.

-Patentlerin öneminin ba��nda bulu� 
sahiplerine verdi�i tekel hakk�yla 
sanayinin ve teknolojinin önünü açmas� 
gelmektedir.

-Patentler �irketler için fuar görevi görür.

-Patentler teknolojik bir istihbarat arac�d�r.

-Patentler, bilimin ve sanayinin geli�mesi 
için bilgi sa�lar.

-Bilimin ve teknolojilerin geli�mesinin 
te�vik edilmesi patent sisteminin ana 
hedefidir.

-Patentler ki�isel de�il, toplumsal fayda 
için verilirler.

-Patentlerin amac� yeni ke�if ve icatlar� 

tahrik ederek ve cesaretlendirerek 
toplumun refah�n� art�r�rlar.

Kitapta en çok ilgimi çeken bölüm ise 
ÜN�VERS�TELER�M�Z PATENT FAK�R� 
ba�l���n� ta��yan ara�t�rma oldu. Söz 
konusu sahifeyi noktas�na virgülüne 
dokunmadan kö�eme ta��yor ve 
yorumunu sizlere b�rak�yorum.

ÜN�VERS�TELER�M�Z PATENT FAK�R�

Ülkemizde Temmuz 2009 tarihi itibar�yla 
üniversite say�s� 139 oldu. Peki hiç 
merak edeniniz oldu mu? Ülkemizde 
üniversite ba��na dü�en patent say�s� 
kaç adet? Biz ara�t�rd�k. Üniversite 
ba��na dü�en patent say�s� 0,2 adet, bir 
ba�ka deyi�le Türkiye’de Üniversitelerin 
yapt��� patent ba�vuru say�s� sadece 28 
adet, yanl�� okumad�n�z sadece “28”. 
Yabanc� üniversitelerin Türkiye’deki 
patent say�s� ise 337 adet. Tam 12 kat�. 
Yabanc� üniversitelerin Türkiye’deki 

patent say�s�na bakarak ne kadar çok 
patent alm��lar demeyin. �imdi s�k� 
durun, yabanc� üniversitelerin Avrupa’da 
ald��� patent say�s� ise 100.000 adedin 
üzerinde. Avrupa ve Amerika’da baz� 
üniversitelerin ald��� patent say�s� 750 
adedin üzerinde.

Bu durumu düzeltmek için neler 
yap�lmal�?

Teknik ö�retim yap�lan mühendislik 
ve fen edebiyat fakültelerinde her y�l 
patent- faydal� model hedefi konmal�. 
Üniversite ö�retim üyeleri bulu� yapmas� 
için te�vik edilmeli, ö�retim üyesinin 
bulu�un gelirinden alaca�� gelir oran� 
yükseltilmeli en az %50 olmal�. Bulu� 
yapan ö�retim üyesinin akademik 
kariyerinde yükselmesi daha kolay 
olmal�. Üniversitelerin mühendislik 
ve fen edebiyat bölümlerinde zorunlu 
patent dersi olmal�. Üniversitelerden 
patent ba�vuru ve di�er ara�t�rma 
–inceleme ücretleri ve y�ll�k sicil ücretleri 
al�nmamal�. Üniversite sanayi i�birli�i 
geli�tirilmeli, üniversitelerin sanayi için 
yapt��� bulu�lar�n patent ba�vurular�, 
üniversite ve sanayi �irketleri ad�na ortak 
tescil edilmeli. Dünyan�n en çok patent 
alan üniversitelerini inceledi�imizde 
yüzlerce patentin sanayi �irketleriyle ortak 
al�nd���n� görüyoruz.

velisaritoprak@
gm

ail.comVeli SARITOPRAK

Patentle
kazanmak
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Polis Akademisi Ba�kanl�	�nda dü-
zenlenen tören, Komiser Yard�mc�s� 
Atilla Ç�nar’�n i�birli	i protokolü 

üzerine yapt�	� de	erlendirme ile ba�lad�. 
Ostim Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan Ay-
d�n ve Polis Akademisi Ba�kan� Prof. Dr. 
Zühtü Arslan yapt�	� birer konu�madan 
sonra protokol iki kurum yöneticileri tara-
f�ndan imzaland�.

Orhan Ayd�n: “Üniversitelerle 
ayn� masada bulu�up, 

konu�abiliyoruz.”

 Ostim Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 
Ayd�n da yapt�	� konu�mada Ostim olarak 
üniversite sanayi i�birli	i çerçevesinde yap-
t�klar� çal��malar� anlatt�. Ayd�n, savunma, 
medikal, yenilenebilir enerji ve i� maki-
neleri sektörlerinde kümelenme çal��mas� 
yapt�klar�n�, bu çerçevede Ankara’daki tüm 
üniversitelerle protokolleri, i�birlikleri ve 
çözüm ortakl�klar� kurduklar�n� ifade etti. 
Üniversitelerle yap�lan i�birli	i ile ayn� he-
de� ere yöneldiklerini, önemli ç�kt�lar elde 
ettiklerini vurgulayan Ayd�n, ODTÜ, Gazi 
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ba�kent 
Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, TOBB 
Üniversitesi, Gülhane T�p Akademisi gibi 
üniversite ve akademilerle yapt�klar� i�-
birli	inin en son Türk Hava Kurumu’nun 
Havac�l�k Üniversitesi ile devam etti	ini 
hat�rlatarak, “Hangi üniversite veya aka-
demi ile i�birli	imiz yok diye bakt�k, Polis 
Akademisi’nin de mutlaka bu i�birli	i sü-
recine eklenmesi gerekiyordu. �imdi bunu 
gerçekle�tiriyoruz. Bu i�birli	inin ilk olum-

lu ç�kt�lar� al�n�yor, daha da ba�ar�l� nokta-
lara getirece	iz” diye konu�tu. 

Prof. Dr. Zühtü Arslan: 
“Protokol eksik alanlar�m�zdan 

birini tamamlayacak”

 Polis Akademisi Ba�kan� Prof. Dr. Zühtü 
Arslan, imza törenini  ‘tarihi bir an’ diye ni-
teleyerek, Ostim’deki çal��malardan gurur ve 
heyecan duydu	unu söyledi. Arslan, kurum 
olarak iki temel görevleri oldu	unu, bunlar-
dan birincisinin emniyet te�kilat�na memur 
ve amir yeti�tirmek, di	erinin de bilimsel 
çal��malar yapmak oldu	unu ifade etti.  

 “Okullar�m�zda 15 binin üzerinde ö	ren-
ci e	itim görüyor. Fakültemizde 1.700 ö	-
rencimiz var. Birçok kom�u ülkeye eleman 
yeti�tiriyoruz. Okul ve fakültelerimizde 18 
farkl� ülkeden 300 ö	rencimiz var. Onlar 
kendi ülkelerine dönüp görev al�yorlar. Bu 
bize gurur veriyor” diyen Arslan konu�ma-
s�na �öyle devam etti:

 “Özellikle iki üç y�ld�r yeni bir görev ala-
n�m�z var. O da güvenlik alan�nda bilimsel 
ara�t�rma yapmak. O yönü pek bilinmiyor. 
Bizim 9 ara�t�rma merkezimiz var. Bu mer-
kezler güvenli	in farkl� alanlar�nda bilimsel 
çal��malar ve yay�nlar yap�yor. Ara�t�rma 
geli�tirme faaliyetleri ile güvenlik alan�na 
bilimsel katk� yapmaya çal���yoruz. Bu ko-
nuda maalesef tekeliz. Ke�ke bu i�i yapan 
üniversiteler olsayd�. Üniversiteler güvenlik 
alan�na pek girmiyorlar.  Görev bize dü�ü-
yor.”

 Arslan, Ostim Yönetimi ile yap�lan i�birli-
	i protokolü için de “Eksik olan alanlar�m�z-

dan birisini tamamlayacak. Her iki taraftan 
da büyük bir anlay�� ve gayretle bu protolü 
olu�turanlara, emek verenlere te�ekkür edi-
yorum. Akademimize, Ostim’e ve milletimi-
ze hay�rl� olsun” dedi.

Komiser Yard�mc�s� Atilla 
Ç�nar: “Emniyetimiz 
uluslararas� rekabet 
gücünü art�racak”

 Protokolün muhtemel kazan�mlar�n� anla-
tan Komiser Yard�mc�s� Atilla Ç�nar, proto-
kolün yürütülmesi ile güvenlik hizmetlerin-
de kullan�lan araç gereçlerin daha verimli 
ve daha etkili olarak kullan�labilece	ini ve 
ihtiyaca cevap verebilecek yenilerinin üreti-
lebilece	ini söyledi. 

Ç�nar, �öyle dedi:

 “Protokolle hizmet veren kurumlarla alan 
kurumlar aras�ndaki ma	duriyetler en aza 
indirilerek, görev sebebiyle ya�anan can ve 
mal kay�plar� azalt�lacak, medeni kuvvet ko-
runabilecektir. Güvenlik personeli görevde 
kulland�	� ekipmana daha fazla güven hisse-
dece	inden ba�ar�s� artacakt�r. Uluslar aras� 
güvenlik hizmetleri ve bunlar�n tedarikçileri 
mercek alt�na al�narak, teknolojik imkanlar 
ülkemize ta��nabilecektir. Güvenlik sek-

töründe ar-ge faaliyetlerinde bir canlanma 
ya�anarak, ekonomik etki olu�turulabilecek 
ve emniyet hizmetleri dünyada daha fazla 
rekabet imkan� bularak, uluslararas� e	itim 
ve ticaret faaliyetleri kurulabilecektir.”

OST�M-Akademi i�birli�inin 
amac� ve kurullar�

 Protokolle, “güvenli	in bilimsel bir plat-
formda, tüm yönleri ile analiz edilerek, suç 
ve suçlar�n önlenmesi ve güvenli	in sa	-
lanmas�na yönelik olarak güvenlik ürün ve 
hizmetleri üretiliciler ve tedarikçiler için uy-
gulanacak yöntem, teknik ve stratejiklerin, 
polis-üniversite-sivil toplum kurulular� ve 
özel sektör uzmanlar�n�n kat�l�m�yla, güven-
lik malzemeleri, ürünler ve hizmetleri hak-
k�ndaki bilimsel öneri ve de	erlendirmeleri-
ni almak, gelecek için çe�itli projeksiyonlar� 
ortaya koyarak ve analitik bir dü�üce ile sen-
tez yaparak sektörler-üniversiteler i�birli	i 
yap�lmas�n�n” amaçland�	� vurguland�.

 Protokolün yürütülmesi için “Düzenle-
me Kurulu”, de	erlendirme ve denetleme 
için “Bilim Kurulu” takip için “Sekretar-
ya” kurulacak. Polis Akademisi Ba�kan-
l�	� ve OST�M OSB Yönetimi taraf�ndan 
“�cara Kurulu” ad�yla bir de yetkili organ 
olu�turulacak.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Cihan Paçac�, MHP’nin ekonomik program�n� payla�mak ve 
KOB�’lere ili�kin s�k�nt�lar� dinlemek için OST�M OSB yönetimini ziyaret etti.

 Polis Akademisi Ba�kanl��� ile OST�M OSB Yönetimi 
aras�nda güvenlik hizmet ve ürünleri konusunda 

dan��manl�k, Ar-Ge projeleri ve e�itim programlar� 
konular�na ili�kin i�birli�i protokolü imzaland�. Törene 

Akademi yöneticileri, Ostim Yönetim Kurulu Ba�kan� ve 
OSB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birim müdürleri de kat�ld�.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel 
Sekreteri Cihan Paçac�, Ankara 
2. Bölge milletvekili adaylar� ile 

birlikte OST�M OSB yönetimini ziyaret 
etti. OST�M OSB Yönetim Kurulu Ba�ka-
n� Orhan Ayd�n taraf�ndan a	�rlanan MHP 
heyetinde Paçac�’ya Ankara 2. Bölge mil-
letvekili adaylar� Ahmet Deniz Bölükba��, 
Ömer Demirel, Tev� k Yalç�n ve Kerim 

�nal e�lik etti.

 Görü�mede KOB�’lerin ya�ad�	� s�-
k�nt�lar� ve çözüm isteklerini dile getiren 
OST�M OSB Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Orhan Ayd�n, öncelikle yerel yönetimlerin 
OSB yönetimlerini kendilerine rakip ola-
rak gördükleri için hizmet vermekte s�k�nt� 
yaratt�klar�n� dile getirdi. Üretimin ve sa-
nayicinin desteklenmesi yerine, daha çok 

s�k�nt�ya sokulmas�na anlam veremedikle-
rini dile getiren Ayd�n, ülkenin kalk�nma-
s�nda büyük rol oynayan bu i�letmelerin 
önlerindeki engellerin kald�r�lmas�n�, yerli 
üretimin desteklenmesini istediklerini be-
lirtti.

 “Türk insan�n�n desteklendi	i takdirde 
ba�aramayaca	� hiçbir �ey yoktur”, diye-
rek sözlerine ba�layan MHP Genel Sekre-
teri Cihan Paçac� da, devletin sanayiciyi, 
üreticiyi destekleyecek tedbirleri almas� 
gerekti	ini vurgulad�. Paçac� �öyle konu�-
tu: 

 “Bizde maalesef devletin baz� organlar� 
bir �ekilde yerli üretimin önünü kapat�yor. 
Sanayici bir taraftan üretimle, bir taraftan 
rekabetle u	ra��rken, bir taraftan da devlet 
bürokrasisi ile u	ra��yor. Biz parti olarak 
KOB�’lere, üreticiye bak���m�z� daha ön-
ceki dönemlerde de gösterdik. Zaten eko-
nomimizin temel felsefesi de KOB�’lere, 
üretime dayan�yor.  Bugüne kadar belli 
ölçüde devletle beraber çal��an KOB�’leri 

bundan sonra devletin orta	� haline getir-
mek istiyoruz.”

 “Biz bedelini ödedik, AK 
Parti meyvelerini toplad�”

 Kendi hükümetleri döneminde olu�-
turduklar� ekonomik program�n ülke için 
çok önemli oldu	unu belirten Paçac�; 
“Ülkemiz için iki önemli ekonomik dö-
nüm noktas� vard�r. Bir tanesi Turgut Özal 
döneminde serbest piyasa ekonomisine 
geçilmesidir. Bu olmas� gereken müthi� 
bir dönü�ümdür. Di	eri de bizim hükü-
metimiz döneminde al�nan tedbirlerdir” 
diye konu�tu. O dönemdeki tüm sorunla-
r�n aras�nda müthi� bir ekonomik program 
haz�rlad�klar�n� söyleyen Paçac�; “Tabi bu 
program�n a	�r bir siyasi faturas� oldu, biz 
bu faturay� ödedik ama ald�	�m�z tedbirleri 
uygulayarak meyvesini toplayan da AKP 
hükümeti oldu” dedi.

MHP KOB�’lere umut vadetti

KOB�-POL�S kolkola!
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�DEF’te yerli üretim mesaj�
 Dünyan�n en büyük 5 savunma fuar� aras�nda yer alan Uluslararas� 

Savunma Sanayi Fuar�’na (IDEF) Türk yap�m� silah ve donan�mlar 

damgas�n� vurdu. Fuara Ostim Savunma ve Havac�l�k Kümelenmesi 

(OSSA) 15 � rma ile ortakla�a kat�l�m gerçekle�tirdi. 

Aç�l���n� Cumhurba�kan� 
Abdullah Gül’ün yapt�	� 
ve dünyan�n çe�itli ül-

kelerinden yüzlerce �irketin ka-
t�ld�	� 2011 Uluslararas� Savun-
ma Sanayi Fuar�’na (IDEF’11) 
Türkiye imalât� ürünler büyük 
ilgi çekti.

 Fuarda savunma sanayinin 
yerli kurulu�lar� olan TA�, TE�, 
ROKETSAN, HAVELSAN, 
ASELSAN, MKE gibi kamu ku-
rulu�lar�n geli�tirdi	i ürünler ka-
dar yerli ana tedarikçi � rmalar�n 
ürünleri de boy gösterdi. 

 Ostim Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren 

Savunma ve Havac�l�k Küme-
lenme Derne	i de bölge � rmalar� 
ile ortak kat�l�m gerçekle�tirdi. 

 �DEF 11’in aç�l�� ve ilk gün 
törenlerine Ostim Yönetim Ku-
rulu Ba�kan� Orhan Ayd�n, Ba�-
kan Yard�mc�s� S�tk� Öztuna, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Mithat 
Ertu	, Ya�ar Özelge, Behzat 
Zeydan, Ufuk Bayraktar, Os-
tim Vakf� Yönetim Kurul Üyesi 
Sedat Çelikdo	an ile  ORS�AD 
Ba�kan� Özcan Ülgener de kat�l-
d�.

 Ostim Savunma ve Havac�l�k 
Kümelenmesi Ba�kan� Mithat 
Ertu	, Savunma Sanayi Müste-

�arl�	�n�n son y�llarda uygulad�-

	� politika ve kriterlerin sektöre 

yönelimi art�rd�	�n� söyledi. 

Ertu	 �DEF’te yerli imalat vur-

gusunun ön plana ç�kmas�n�n 

olumlu bir geli�me oldu	unu 

belirterek, “Biz buraya kat�la-

rak birilerine Türkiye’de nelerin 

yap�ld�	�n� gösterdik. Kimi çev-

reler Türkiye’de nelerin yap�la-

bildi	inin fark�nda de	ildi. Bu 

kat�l�m onlara da etkili bir mesaj 

oldu. Önümüzdeki fuarlara daha 

fazla � rma ortak kat�l�m yapma-

y� planl�yoruz” diye konu�tu.

Mithat Ertu�
(OSSA Yönetim
Kurulu Ba�kan�)

�“Son dönemde savunma sana-
yi özel sektörün yöneldi	i bir 

alan haline geldi. Çünkü kriterlerin 
yüksek olu�u bu sektörü nitelikli 
hale getiriyor. Firmalar kendilerini 
o kriterlerin içine sokmaya, adapte 
etmeye çal���yor. Ana yükleniciler 
de alt tedarikçilerin niteli	ini yukar� 
çekmeye çal���yor. E	itimlerini ona 
göre verip prosedürlerini ona göre 
düzenliyorlar. Ayr�ca Türkiye’de 

savunma sanayiindeki i� miktar� 
savunma sanayi müste�arl�	�m�-
z�n uygulad�	� politikalarla art�-
yor. Örne	in offset uygulamalar� 
i� olanaklar�n� art�rd�. Biz savunma 
kümelenmesi olarak birlikte kat�-
l�m�n avantajlar�n� kullan�yoruz. 
OST�M olarak kümelenmeye ve 
sektöre verdi	imiz destek sonucu 
�DEF fuar�nda bulunmam�z yerli 
olarak nelerin yap�labildi	ini gös-
termeyi amaçl�yor. Birtak�m i�lerin 
Türkiye’de yap�lamayaca	� inanc� 
vard�. Türkiye’de her �eyin yap�la-
bilece	i mesaj�n� vermi� oluyoruz. 
Bir sonraki �DEF’te 40’dan fazla 
� rma ile yer alaca	�m�z� umuyo-
rum. Çünkü burada kar��la�t�	�m�z 
birçok � rma bu yönde istekli olduk-
lar�n� söylüyor. Tekrar vurgulamak 
istiyorum. Biz buradaki kat�l�m�m�z 
ile birilerine Türkiye’de nelerin ya-
p�ld�	�n� gösterdik. Kimi çevreler 
Türkiye’de nelerin yap�labildi	inin 
fark�nda de	ildi. Bu kat�l�m onlara 
da etkili bir mesajd�r.”

Ferhat Ünal
(GÖKSER Makine)

�“1987 y�l�nda kurulduk. Savun-
ma sanayine � eks�ble hortum 

imalat� ve mobil iklimlendirme ci-
hazlar� konusunda hizmet veriyoruz. 
Türkiye’nin bir slogan� var; güçlü 
ordu güçlü Türkiye. Bunu �öyle ge-
ni�letebiliriz, güçlü savunma sanayi, 
güçlü ordu, güçlü Türkiye. Güçlü bir 
savunma sanayiniz olursa, ordumu-
zun güçlü olmas�n�n süreklili	i sa	-

lanm�� olacak. Dolay�s� ile biz burada 
elini ta��n alt�na koyan � rmalardan 
olu�an bir aileyiz. Amac�m�z yerli 
savunma sanayini geli�tirmek. Hem 
ülkeye katk�da bulunmak, hem de 
savunma sanayinin ihracat kap�lar�-
n� yurt d���na aç�p ülkemizin gücünü 
ekonomik anlamda da kan�tlamak. 
�DEF’e savunma kümesi ile kat�ld�k, 
küme olman�n gereklerinden birisi de 
bu tür ortak organizasyonlar yapmak-
t�r ve biz bu çal��man�n devam etme-
sini istiyoruz. Ortak kat�l�mda stant 
tasar�mlar�n�n da ortak olmas� gerekir 
ki, OST�M savunma sanayi olarak bir 
arada oldu	umuzun, ayn� renk ve di-
zaynlarda bulu�tu	umuzun görülme-
si gerekir. Tek bir fabrikay�z imaj�n� 
vermeliyiz. O yüzden tasar�m önemli. 
�DEF kendini her y�l geli�tiren bir 
organizasyon. O yüzden memnunuz. 
Burada geli�meleri, � rmalar� ve ürün-
leri görüyoruz. Bu bize gurur veriyor 
ve sorumlulu	umuzu hat�rlat�yor.”

MEDSAV
(Do�an Türkmen)

�“�vedik ve OST�M � rmas�y�z. 
Firmam�z�n temel faaliyet alan� 

savunma sanayi ve teknolojileri olmak-
la birlikte, çelik, alüminyum ve paslan-

maz esasl� makine elemanlar� üretimi, 
elektromekanik tasar�m, medikal cihaz 
tasar�m�, yaz�l�m ve donan�m� konula-
r�nda hizmet veriyoruz. Savunma sa-
nayiinde FNSS, ROKETSAN, ASEL-
SAN ve özel � rmalara fason imalat 
yap�yoruz. Savunma sanayiini dünyada 
oldu	u gibi Türkiye’de de yükselen bir 
sektör olarak görünüyor. ASELSAN, 
TA�, ROKETSAN ve benzeri � rma-
lar�n Ankara’da olu�u bizim de kalite 
ve kapasitemizin artmas�na yol aç�yor. 
OSSA çat�s� alt�na kat�lmaktan son de-
rece mutluyuz çünkü birlikten kuvvet 
do	ar. Ayn� çat� alt�nda olmak yarar 
sa	l�yor.”

Doç.Dr.  Sedat Çelikdo�an
(OST�M Vakf� 
Yönetim K. Üyesi)

�Türkiye izlenen d�� politika ça-
balar�n�n sonucu olarak Ortado-

	u ve Afrika ülkelerinde tutunulacak 
bir dal olarak görülüyor. Türkiye onlar 
için konu�ulacak, yana��lacak ve i�bir-
li	i yap�labilecek bir ülke olarak öne 

ç�k�yor. Savunma ve otomotiv sanayi-

indeki geli�meler ülkemizi cazibe mer-

kezi yap�yor. Bat�dan alamayacaklar�-

n� Türkiye’den almak için geliyorlar. 

�DEF 2011 bugüne kadar gördü	üm en 

kalabal�k savunma sanayi fuar�. Yerli 

� rmalar�n ürün çe�itlili	inin artt�	�n� 

görüyoruz. Bu süreç yeni silahlar�n, 

teknolojilerin geli�ece	ini gösteriyor. 

Küme olarak kat�lan tek bölge OST�M. 

Yerimiz biraz kenarda kalm��. Bizim 

daha önlere ç�k�p görünür hale gelme-

miz gerekir. Bu bir deneyim olacak. 

Küme, önümüzdeki dönemde daha çok 

ilgi çekecek. Yeni havac�l�k faaliyetleri 

var.  OST�M’e yeni i�ler getirecek te-

maslar ba�lad�. Dolay�s� ile inan�yorum 

ki savunma sanayi kümesi önümüzdeki 

süreçte iki kat daha büyüyecektir.
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Ali Han  - 
(MEGE Teknik 
Kurucu Genel Müdür)

�“2001 y�l�nda kurulmu� bir � rma-
y�z. Bu y�l onuncu kurulu� y�ldö-

nümümüzü kutlayaca	�z. Firmam�z�n 
kurucular� ASELSAN gibi sektörde en 
önde bilinen kurulu�lardan ayr�lan mü-
hendislerdir. Havac�l�k sektöründe önem-
li yol kat ettik. kurulu�umuz �u anda ba�ta 
ASELSAN, TA�, RORKETSAN, HA-
VELSAN olmak üzere bunlar�n birlikte 
çal��t�	� yabanc� � rmalar dâhil onlara ta-
sar�m, prototip ve üretim hizmetleri ver-
mektedir. Ana konumuz ileti�im sistem-
leri. Hede� miz dünya pazarlar�nda yer 
almak. Birçok � rman�n savunma sanayine 
yöneldi	ine tan�k oluyoruz. Firmalar ya-
�ad�	�m�z krizlerde kendilerine yeni ç�k�� 
arad�lar ve savunma sanayinin yükselen 

trend oldu	unu gördüler. Savunma sana-
yiinin izledi	i politika ile d��ar�dan al�nan 
birçok ürünün yerli üretilmesine karar ve-
rildi. O da çekicili	i artt�ran etkenlerden 
birisi oldu. Sermayesi olan herkes ilgilen-
meye ba�lad�, ancak kendi içinde bilgi bi-
rikimi gerektiren bir sektör. O nedenle bu 
i�in içinden gelenler daha kal�c� olacakt�r. 
�DEF iki y�lda bir düzenlenen ve savun-
ma sanayiinin ürünlerini ön plana ç�karan 
bir fuar ve oldukça yararl� oluyor. Fuara 
ortak i� yapt�	�m�z imalatç� � rmalar da 
kat�ld�. Onlar pazar� kaybetmek istemi-
yor. Ortado	u, Afrika, Asya gibi do	u 
ülkeleri de buray� yak�ndan izliyor. Onlar 
da Türkiye için bir pazar. Bizde de tekno-
lojinin geli�ti	ini, serti� kasyon oldu	unu 
gördüler. Örne	in bizim � rmam�z geçti-
	imiz aylarda S.Arabistan’a �ube açt� ve 
orada da imalat yap�yoruz. Avrupa’ya 
ürün satmak oldukça zor. O yüzden Orta-
do	u ve Afrika gibi ülkeler bizim potan-
siyel pazarlar�m�z ve hede� miz o ülkeler 
olmal�. OST�M’de OSSA kümelenmesi 
içinde faaliyet gösteren � rmalar bir araya 
geldik. birlikte olman�n avantajlar�n� ya-
��yoruz. �lk kez ortak kat�l�m yap�yoruz. 
Önümüzdeki fuara mekan ve aç�s�ndan 
daha organize gelmeyi planl�yoruz. Tek 
tek � rmalarla ilgilenemeyecek i�letmeler 
küme alt�nda daha etkili oluyorlar.“

Behçet Konak
(ELS�S A�. Yönetim 
Kurulu Ba�kan�)

�“Savunma sanayi bana göre bir 
ülkenin teknolojisinin lokomoti�  

olmal�.  Son on y�ld�r verilen önemle önce 
büyük ana � rmalar olu�turarak, sonra 
bunlara tedarikçi olacak alt yükleniciler 
olu�turarak ve bunlara da destekler veri-
lerek özendirilmeye ba�land�. Bunun en 
önemli yönü ülkede Ar-Ge hevesini alev-
lendirilmesi ve milli teknolojinin yarat�l-

mas�na yard�mc� olmas�. Bu uluslar aras� 
rekabette hem ekonomik hem güvenlik 
aç�s�ndan bir ülke için son derece önemli 
bir faktör. Biz �DEF’e ilk kez kat�l�yoruz. 
Biz uzun y�llar ASELSAN’a Ar-Ge ve 
tasar�ml� üretim hizmet ile yürüttük i�le-
rimizi. Fakat yapt�	�m�z ürünler uluslar 
aras� standartlara uyumlu ürünler. Art�k 
oraya ba	�ml� kalmayal�m, bu yarat�lan 
ürünleri uluslar aras� pazara da sunal�m 
umudu ve hevesi ile kat�ld�k. �lk kez 
kat�ld�	�m�z için sonucunu bilemiyo-
ruz, önümüzdeki y�llarda görece	iz ama 
faydal� bir giri�im oldu	u kan�s�nday�m. 
OSSA’n�n yürütme kurulu üyesiyim. 
Bunun bir nedeni var. Biz hevesli bir ku-
rulu� olarak buna destek veriyoruz. Bir-
likten güç do	aca	�na inan�yoruz. Burada 
hizmetler ortakla�a yap�l�yor. Dolays� ile 
� rmalara maliyeti daha az oluyor. Orga-
nizasyon daha iyi oluyor. OST�M’in yap-
t�	� bu organizasyon çok faydal�. Gelecek 
y�llarda daha iyi organize olup, ileriye 
götürece	imiz inanc�nday�m.”

Mustafa Atamtürk Atikcan
(EPS�LON Havac�l�k 
A.� Sözle�meler Ve �� 
Geli�tirme Müdürü)

�“Havac�l�k sektörüne kompozit 
kal�p, tasar�m ve imalat� üzerine 

çal���yoruz. Ankara OST�M’de iki fab-

rikam�z var. Yeni bir tesis için de ya-
t�r�m çal��malar�m�z var. Ülkemiz dün-
yada savunma sanayine en fazla yat�r�m 
yapan birkaç ülkeden birisi. D��ar�dan 
direkt al�mlar ve offset uygulamalar� ile 
temin etti	i araç gereçler var. Son dö-
nemlerde savunma sanayi müste�arl�	�-
n�n yeni politikalar� ve direkti� eri var. 
Kobilere yüzde 20 oran�nda i� verme 
ko�ulu getiriyor. Dolay�s� ile bu pasta-
dan birçok � rma pay almaya çal���yor. 
�DEF fuarlar� birçok al�c� ve sat�c� � r-
man�n bir araya geldi	i ve kat�l�c�lara 
f�rsat sunan bir ortam. Biz OSSA ile 
kat�ld�k çünkü tek ba��na kat�l�mda bir 
güç oldu	unuz anla��lm�yor. OSSA 
ile toplu bir tan�t�m faaliyeti oldu ama 
�DEF direkt olarak mü�teri getiren bir 
platform de	il, ancak paralel çal��ma-
larla i� getirebilir. Burada gözümüze 
kestirdi	imiz � rmalar var onlarla ikili 
görü�meler yapaca	�z.”

Hamdi Tav�an
(D�G�TECH LTD. �T�.)

�“Bölgesel kar���kl�klar dolay�s� ile 
büyük �irketlerden ciddi talepler gel-

meye ba�lad�. Ülkemizin merkezi konumda 
olmas� bu � rmalar�n �anslar�n� yükseltiyor. 
�DEF’e önceki y�llara göre daha çok kat�l�m 
var. Bizim de endüstriyel, bilimsel ve askeri 
çözümlere yönelik i�lerimiz var. Birçok � r-

man�n savunma sektörüne girdi	ini görüyo-
ruz. Bir k�sm� bu i�te para var diye giriyor. 
Bir k�sm� da kendini art�k yetkin gördü	ü, 
teknolojisine, bilgisine güvendi	i için gi-
riyor. Önümüzdeki on y�l bu sektör parlak 
olabilir. Önemli olan büyük bal�klar�n ara-
s�nda küçük bal�klar�n yüzebiliyor olmas�. 
Bunu çözer ve anlarsak i� geli�ir. Türkiye 
bu konuda geli�me �ans� var. Yerel �irket-
ler o zaman çözüm orta	� olarak seçilebilir. 
Küme �irketlerinin direkt ürün ç�kartmalar� 
o kadar kolay de	il. As�l olan nihai ürünü 
yapan kazan�r. Ara ürün yap�yorsan�z, ta-
�eron çal���yorsan�z günlük çal��abilirsiniz, 
i�iniz garanti de	ildir. Bu da sizin i� plan� 
yapman�z� zorla�t�r�r. Do	ru olan bizlerin 
nihai ürünü yakalamas�. OST�M’li savun-
ma sanayi kümesindeki � rmalar�n ortak 
kat�l�m� tek tek kat�lmam�� � rmalar için bir 
�ans. Bu onlar için ayr�ca fuar deneyimi ola-
cakt�r. Burada i�lerin nas�l döndü	ünü göz-
lemleme ve i� ba	lama �ans� bulabilirler.”

Müge Ertu� 
(EMGE Koll. 
D�� Ticaret Müdürü)

�“Firmam�z 1975 y�l�nda kurulmu�, 
savunma elektronik ve mekanik 

sistemler üzerine çal���yoruz. Savunma 

sanayinine yakla��k 30 senedir hizmet ve-
riyoruz. ASELSAN’�n stratejik orta	� ola-
rak yolumuza devam ediyoruz. Sektör son 
y�llarda ASELSAN, TA� gibi türk silahl� 
kuvvetlerini güçlendirme vakf�n�n etkin ça-
l��malar� ile daha da h�zl� geli�ti. Havac�l�k 
sektörü özellikle ilgi çekiyor. Alt yüklenici 
ili�kileri geli�me içinde. Tüm bunlar savun-
ma sanayiini firmalar�n gözbebe	i haline 
getiriyor. Biz furlara çok fazla kat�lmayan 
bir firmay�z. Küme sayesinde son iki �DEF 
fuarlar�nda da yer ald�k. Ankara firmas� 
olarak �stanbul’da bu tür organizasyonlar� 
takip etmemiz zor. Ancak OST�M çat�s� al-
t�nda sorun ya�amadan, avantajl� fiyatlarla 
stand�m�z� kuruyoruz. Heyetlerin ve ziya-
retçilerin ilk irtibat noktas� savunma küme 
stand� oluyor. O sayede ortak kat�l�ma dâhil 
firmalar� da ziyaret etmi� oluyorlar.”

Güner Koçak
(Küçükpazarl� Havac�l�k
Genel Müdür Yard�mc�s�)

��“Küçükpazarl� havac�l�k, di	er te-
sislerden ayr� olarak 2005 y�l�nda, 

uzay ve havac�l�k, savunma ve elektronik 
sanayine yönelik imalat yapmak üzere 
kuruldu. Be� y�ll�k süreçte önemli bir ge-
li�me ya�ad�k. Özellikle savunma sanayi 
müste�arl�	�n�n yard�mc� sanayicilerin 
geli�mesi stratejisi sayesinde kendimizi 
geli�tirme ve do	ru i� f�rsatlar� bulduk. 
�u anda TA�’nin stratejik orta	�y�z ve 
TA�’den sonra en büyük parçal� karma��k 
üretimleri yapan � rmay�z. Avrupa � rma-

lar� ile de ortakl�klar kurarak, ihracat po-
tansiyelimizi artt�rmak istiyoruz. Savun-
ma sanayi müste�arl�	�n�n bir amac� var. 
Bizim eski savunma politikas� tamamen 
d��ar�ya odakl� idi ve d��ar�ya kaynak ak-
tar�l�yordu. Son be� y�ld�r nerede ise bu 
miktar�n yar�s�n�n Türkiye’de kalmas� 
isteniyor. Bunda yan sanayinin geli�tiril-
mesi, offset gibi uygulamalarla ortakl�klar 
kuruldu. Yabanc� � rmalar offset’e s�cak 
bakm�yordu. Bundan dolay� SSM yerli 
sanayinin geli�tirilmesine yöneldi. �imdi 
yurt d��� yükleniciler içerde yerli ortak 
bulabiliyor. Dolay�s� ile yerli � rmalarda-
ki hareketlilik bundan kaynaklan�yor. Biz 
OST�M’de kurulduk. Daha sonra hava-
c�l�k � rmas� kuruldu. Biz küme � rmas� 
olduk. Kümenin yapmak istediklerini an-
lay�nca içinde yer ald�k. Kümenin birlikte 
hareket etmesi ana sanayi � rmalar� kar��-
s�nda küçük � rmalara güç veriyor. Çünkü 
ana sanayi d���ndaki herkes çok küçük. 
Ana tedarikçilere güven verecek daha iri 
bir yap�ya ihtiyaç var. Muhatap organi-
zasyonun büyük olmas� laz�m. Sektörde 
yükümlülükler çok büyük. Ancak küme 
gibi, OST�M gibi büyük ve güçlü bir or-
ganizasyon onlara güven verebiliyor.”

Sercan Tuncay 
(EMD Savunma
Tekolojileri Genel Müdürü)

��“Firmam�z savunma sanayine, 
özellikle uçan platformlara, sava� 

uçaklar�na özel imalat yapmak üzere 

kurulmu� bir � rma. Yap�lan imalâtlar�n 
ba��nda alüminyumu kaynak kullan-
madan üretmek son haline getirmek 
geliyor. Bu özel bir teknoloji ve biz 
bunu ülkemize kazand�rd�k. Savunma 
sanayi günümüzde önemli bir sektör. 
Bunun ba��nda geçmi�te ya�anm�� 
K�br�s ç�karmas� sonras� ambargo gibi 
nedenler var. 2000 y�landan sonra milli 
bir dönem ya��yoruz. Daha önce ya-
banc� ortakl�klar kurularak yap�labilen 
imalatlar�n yerine, hükümetin de 2023 
vizyonu çerçevesinde d��ar�ndan al�-
nan ürünlerin yerlile�tirilmesi ön pla-
na ç�kt�. Yerli katk� oran� artt�. Bu da 
sektördeki potansiyeli artt�rd�. Savun-
ma sanayi kümelenmesi olarak ortak 
kat�l�m yapt�k. Beklentimiz fuara gelen 
insanlar�, gruplar� OST�M kat�l�m ala-
n�na çekmekti. Bu anlamda daha aktif 
olunabilir.”
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OST�M Organize Sanayi Bölgesi-
nin her y�l geleneksel olarak dü-
zenledi	i Geleneksel A	aç Dik-

me �enli	i’nin 13.’sü 7 May�s Cumartesi 
günü gerçekle�tirildi.  Etkinlikte yakla��k 
4 dönümlük park alan�nda 800 � dan dikil-
di ve kat�l�mc�lara da kendi bahçelerinde 
dikmeleri için çam � danlar� da	�t�ld�. Ba-
t�kent Endüstri Meslek Lisesi kar��s�ndaki 
park alan�nda gerçekle�tirilen �enli	e Os-

tim OSB Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 
Ayd�n, Yönetim Kurulu Üyeleri, OST�M 
OSB Bölge Müdürü Adem Ar�c�, Ankara 
Büyük�ehir Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Daire Ba�kanl�	� Ye�il Alan Yap�m 
�ube Müdürü �smail Alt�n, OST�M OSB 
çal��anlar� ve tüm OST�M’liler kat�ld�. OS-
T�M Yönetim Kurulu üyelerinden merhum 
Ercan Dedeo	lu’nun ad�n�n verildi	i park�n 
aç�l���nda konu�ma yapan OST�M OSB Yö-

netim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n, sana-
yi denince herkesin akl�na öncelikle çevre 
kirlili	inin geldi	ini, bu sebeple bu imaj� 
de	i�tirmek ve çevreye kar�� duyarl�l�kla-
r�n� göstermek için bu �enli	i çok önemse-
diklerini söyledi. 
 Ayd�n Konu�mas�n� �öyle sürdürdü: 
“Çevreye zarar vermeye hiç kimsenin hak-
k� yok. Biz çevre deyince yarat�lm�� bütün 
mahlukat� anl�yoruz. A	ac�, suyu, topra	�, 
havay� anl�yoruz. Hiçbir sanayicimizin ya-
rat�lm�� olan bu varl�klara zarar vermeye 
hakk� olmad�	�n� dü�ünüyoruz. Bu evrende 
hep birlikte ya��yoruz. Çevreye verilen zarar 
insanlar�m�za, çocuklar�m�za, gelece	imize 
zarar demektir. Çevre bilincini ayakta tut-
mak ve sanayicilerimizin dikkatini çekmek 
için her y�l bu töreni yap�yoruz.  Ye�il alan 
ve park çal��malar�m�z bölge müdürlü	ü-
müzün birimleri taraf�ndan gerçekle�tirili-

yor. Büyük�ehir Belediye Ba�kanl�	�m�z�n 
çevre düzenleme dairesinin de, bugüne ka-
dar OST�M’de düzenlenen tüm parklarda 
eme	i ve katk�s� bulunuyor. Ayr�ca Çevre ve 
Orman Müdürlü	ü de katk� veriyor. Katk�s� 
olan tüm kurum ve ki�ilere te�ekkür ediyo-
rum.”
 OST�M OSB Bölge Müdürü Adem Ar�c� 
da konu�mas�nda, a	aç dikmeyi gelece	e 
bir yat�r�m olarak gördüklerini ve bu sebeple 
son derece önemsediklerini, ayr�ca sadece 
bu etkinlikle de	il y�l içinde de bölgedeki 
parklar�n bak�m� yaparak, çevre konusun-
da duyarl�l�klar�n� her zaman gösterdiklerini 
belirtti. 
 Törende ayr�ca, katk�lar�ndan dolay� An-
kara Büyük�ehir Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Daire Ba�kanl�	� Ye�il Alan Ya-
p�m �ube Müdürü �smail Alt�n’a te�ekkür 
plaketi verildi.

Ostimli’ler A�aç Dikme �enli�inde bulu�tu
OST�M OSB 13. Geleneksel A�aç Dikme �enli�i 7 May�s Cumartesi günü OST�M’de gerçekle�tirildi.  

OST�M OSB Yönetim Kurulu, OSB çal��anlar� ve tüm OST�M halk�n�n davetli oldu�u etkinlik bahar 
güne�inin de katk�s�yla panay�r havas�nda gerçekle�tirildi.

ODTÜ Teknokent’in hayata geçirdi-
	i Eleen Enerji Verimlili	i ve Ulus-
lararas� ��birli	i Etkinli	i projesi, 

OST�M’li KOB�’lerle bulu�tu. Bulu�mada 
enerjiyi verimli kullanma yöntemlerinden, 
bunun i�letmelere sa	layaca	� katk�ya, 
TTGV ve KOSGEB desteklerinden, bu 
destekleri almak için geli�tirilebilecek 
projelere kadar birçok konuda KOB�’lere 
bilgi verildi.
 Toplant�n�n aç�l���nda ELEEN projesi-
nin amaçlar�n� k�saca anlatan proje koor-
dinatörü D. Konuralp Pirinççi, � rmalar�n 
çevreye vermi� olduklar� zarar� azaltarak 
karlar�n� art�rmalar�na destek olmak, ener-
ji verimlili	i, ekodizayn, çevre yönetim 
sistemleri hakk�nda bilinçlendirme ça-
l��malar� yapmak, zararl� kimyasallar�n 
kullan�m�n�n s�n�rland�r�lmas�na çal��mak, 
emisyon azalt�m� ve çevre ile ilgili di	er 
konularda KOB�’leri bilinçlendirmek için 
çal��t�klar�n� söyledi. Projeyi �sveç, �span-
ya, Slovakya ve �talya ile birlikte yürüttük-
lerini söyleyen Pirinççi, Türkiye’de de bu 
çal��malar� OST�M KOB�’leri aras�ndan 
seçecekleri � rmalarla yapmak istediklerini 
belirtti. Seçecekleri � rmalar�n Metal üreti-

mi ve i�leme, tekstil, elektrik/elektronik alet 
ve ekipmanlar�n üretimi ve yüzey i�leme 
alanlar�nda olaca	�n� söyleyen Pirinççi, 
proje kapsam�nda 50 � rmaya destek olmak 
istediklerini ve bu 50 � rmadan da en az 5 
tanesinden önemli ba�ar� hikayeleri ç�kar-
may� amaçlad�klar�n� söyledi.
 Toplant�ya ODTÜ Tekno-kent’te çal��-
malar�n� sürdüren enerji verimlili	i dan��-
manl�k � rmas� TARU Mühendislik A.�. 
ad�na kat�lan Özgür Ceylan’da � rmalar�n 
bu alanda fark�ndal�	�n� artt�rmak anlam�n-
da bu projenin son derece önemli oldu	unu 
söyleyerek sözlerine ba�lad�. Ceylan, � r-
malar� enerji verimlili	i alan�nda yat�r�m 
yapmaya ikna etmenin son derece zor bir 
süreç oldu	unu belirtti. Bu yat�r�m� ölü bir 
yat�r�m olarak gören � rmalar�, bu yat�r�m� 
yapt�klar� taktirde enerji tasarrufu sa	laya-
rak karl�l�klar�n� artt�racaklar� konusunda 
bilinçlendirmenin güç oldu	unu ifade etti. 
Ceylan � rmalar� ikna süreciyle ilgili �u 
örne	i verdi: “Bu durumu � rmalara �öyle 
anlatmaya çal���yoruz. Size her gün 5 va-
ril petrol versek ve her sabah ilk i� olarak 
bu 5 varil petrolü soka	a dökmenizi iste-
sek ne dersiniz? diyoruz. Tabi ki tepkileri 
dökmeyiz oluyor. Bu noktada da � rmaya 
dönüp diyoruz ki, ‘sen zaten �u anda enerjini 
verimli kullanmayarak, israf ederek bu söy-
ledi	imizi her gün yap�yorsun’. Bu örnek 
onlar için çarp�c� ve ak�lda kal�c� oldu	u için 
ikna sürecinde oldukça faydal� oluyor.”
 TTGV ve KOSGEB ad�na toplant�ya 
kat�lan yetkililer de, KOB�’lere enerji ve-
rimlili	ini artt�rmak için yapacaklar� proje-
lerde verdikleri desteklerden ve ba�vurma 
ko�ullar�ndan bahsederek destek süreçleri-
nin i�leyi�ini anlatt�lar.

“Çevre sorunlar�n�z� kâra 
dönü�türebilirsiniz”

 Eleen Enerji Verimlili�i ve Uluslararas� ��birli�i Etkinli�i, ODTÜ 
OST�M Teknokent’te yap�ld�. Toplant�da OST�M’li KOB�’lere 
enerjiyi verimli kullanarak hem do�aya hem de i�letmelerine nas�l 
art�lar katabilecekleri örneklerle anlat�ld�.
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Azerbaycan Milli Prodüktivite 
ve Rekabetçilik Merkezi, ülke-
lerinde olu�turmay� dü�ündük-

leri organize sanayi bölgesinin kurulu� 
a�amas�nda OST�M modelini örnek al-
mak istediklerini belirterek, OST�M’in 
organizasyon yap�s� ve yönetimi hakk�n-
da bilgi ald�lar. OST�M OSB yönetim 
binas�nda gerçekle�tirilen toplant�da 
OST�M OSB Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Orhan Ayd�n ve Ostim Yat�r�m Proje Ko-
ordinatörü Abdullah Çörtü konuk heyete 
OST�M’in kurulu�undan bugüne kadar 
geçirdi	i süreçleri ve �u andaki yönetim 
sistemini detaylar�yla anlatt�lar. OST�M 
OSB Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan Ay-
d�n, dost ve karde� ülke Azerbaycan’�n 
geli�imine katk�da bulunacak her türlü 
çal��man�n içinde yer almaktan, destek 
vermekten büyük mutluluk duyacaklar�-
n� söyleyerek, Azerbaycan için en uygun 
sanayi bölgesi modelinin OST�M oldu-
	unun alt�n� çizdi. 
 Ayd�n �öyle konu�tu: “Azerbaycan’�n 
ihtiyaç duydu	u model OST�M mode-
lidir. Azerbaycan’�n, büyük fabrikalar-
dan, sanayi i�letmelerinden çok, burada 
oldu	u gibi küçük i�letmelerden olu�an, 
bireysel giri�imcilerin oldu	u, giri�imci-
li	in kolay yap�labildi	i bir sanayi bölge-
si olu�umuna ihtiyac� vard�r. Ekonomiyi 
ayakta tutan as�l küçük i�letmelerdir. Biz 

�u anda Kazakistan’da böyle bir uygula-
ma yap�yoruz. Var olan büyük bir fabri-

kan�n içini tamamen bo�altt�k, o binalar� 
küçük i�letmelerin yerle�ece	i bir sanayi 

bölgesine çeviriyoruz. Azerbaycan’�n 
Sumgayt �ehri de bu uygulamay� yapmak 
için son derece uygun oldu	unu görü-
yoruz ve uygun �artlar olu�ursa birlikte 
çal��maktan, tecrübelerimizi ve bilgi bi-
rikimimizi aktarmaktan büyük mutluluk 
duyar�z.
 Azerbaycan’da organize sanayi böl-
geleri kanununun 4 y�l kadar önce ç�kt�-
	�n� ve �u anda OSB kurmak için resmi 
olarak her �eyin haz�r oldu	unu söyle-
yen Azerbaycan Milli Prodüktivite ve 
Rekabetçilik Merkezi Ba�kan� Alakbar 
Mammadov, uygulama a�amas�na gelin-
di	inde s�k�nt�lar ya�ad�klar�n� belirtti. 
 Azerbaycan’da bir sanayi bölgesine 
çok ihtiyaç duyuldu	unu vurgulayan 
Mammadov; “OST�M’in yönetim ve i�-
leyi� yap�s�n�n bizim için uygun oldu	u-
nu dü�ünüyoruz ve bu yüzden sizlerden 
bize öncülük etmenizi, bilgi birikiminizi 
ve tecrübelerinizi bize aktarman�z� isti-
yoruz” dedi.
 Olu�turulmas� dü�ünülen sanayi 
bölgesi için birlikte çal��ma karar�n�n 
al�nd�	� toplant�n�n ard�ndan, ODTÜ 
OST�M Teknokent’i de dola�an konuk 
heyet, Teknokent’in yap�s�, i�leyi�i ve 
� rmalara sa	lad�	� avantajlar konusunda 
da bilgi sahibi oldu.

CHP Genel Ba�kan� Kemal K�l�çda-
ro	lu, Ankara 2. bölge 1. s�ra mil-
letvekili aday� Sinan Aygün ve Ye-

nimahalle Belediye Ba�kan� Fethi Ya�ar’�n 
da aralar�nda bulundu	u heyetle OST�M’i 
ziyaret etti. 
 OST�M Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 

Ayd�n ve yönetim kurulu üyelerince OST�M 
idare binas�nda a	�rlanan K�l�çdaro	lu, se-
çim gezileri çerçevesinde KOB�’lerin sesini 
de dinlemek istediklerini belirtti. 
 CHP’nin bölgeyi ziyaretinden son dere-
ce mutlu olduklar�n� belirten OST�M OSB 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Ayd�n, OST�M’in 

5 bin i�letmenin bulundu	u bir KOB� �eh-
ri oldu	unu ve yönetim olarak KOB�’lerin 
sorunlar�n� çözebilmek ve rekabet güçlerini 
artt�rabilmek için ellerinden geleni yapma-
ya çal��t�klar�n� söyledi. Bu görevin sadece 
kendilerine ait olmad�	�n�, ülkenin kalk�n-
mas�n� isteyen her kurumun KOB�’leri 
desteklemek ad�na ellerinden gelen her �eyi 
yapmas� gerekti	ini söyleyen Ayd�n, bu an-
lamda büyük�ehir belediyesinden istedikle-
ri deste	i göremediklerini, Yenimahalle 
Belediyesi’nden de baz� talepleri oldu	unu 
dile getirdi. Özellikle temizlik ve çevre dü-
zenleme hizmetleri konusunda yeterli ilgiyi 
göremediklerini söyleyen Ayd�n ; “Asl�nda 
her kurumun bu bölgeye olabildi	ince katk� 
vermesi laz�m, çünkü ülkemizin sorunlar�n�n 
çözümünün üretmekten, üretti	imizi bütün 
dünyaya satmaktan ba�ka bir yolu dü�ünmü-
yoruz. Dolay�s�yla burada hiçbir mazeret be-
yan etmeden kim ne katk�da bulunabiliyorsa 
bu katk�y� bekliyoruz” dedi.
 Sanayinin ve üretimin öneminin fark�nda 
olduklar�n� söyleyen K�l�çdaro	lu da, “Bu 
ülkenin insan� üretirse, al�n teri dökerse, 
üretti	i mallar� uluslar aras� arenada onurla 
satabilirse ve bunun önündeki bürokratik 
engeller de kald�r�l�rsa Türkiye güçlü olur 
diye dü�ünüyoruz” diye konu�tu.  
 Ayd�n’�n Yenimahalle Belediyesi ile il-
gili s�k�nt�lar�na da cevap veren K�l�çdaro	lu 
�unlar� söyledi:
 “Yerel yönetimlerle OST�M ve di	er 
OSB’ler aras�nda büyük sorunlar var. Bu 
sadece Ankara’n�n sorunu de	il. Ama bizim 

Yenimahalle Belediyesi’nin yetkileri s�n�r-
l�, çünkü ona anakent belediyesi müdahale 
edebiliyor, benim alan�ma neden giriyorsun 
diyebiliyor. Ben park alan�ndan tutun da cad-
deler sokaklara kadar bu tür kavgalar�n oldu-
	unu biliyorum. Önemli olan hizmetin bir an 
önce verilmesi ve sorunun ortadan kalkma-
s�d�r. E	er o yerel yönetimlerle sa	l�kl� bir 
i�birli	i yap�labilirse sorun çözülür.”
 Di	er bir çözümün de OSB’lere daha çok 
yetki vermek olaca	�n� söyleyen K�l�çdaro	-
lu, OSB yönetimlerinin yetkileri artt�r�l�rsa 
sanayicilerin kendi içinde kendi sorunlar�n� 
çok daha h�zl� ve do	ru bir �ekilde çözebi-
leceklerine inand�klar�n� belirtti.

Fethi Ya�ar’dan hizmet sözü

 Ayd�n’�n hakk�ndaki ele�tirilerine yan�t 
veren Yenimahalle Belediye Ba�kan� Fethi 
Ya�ar da, çözüm için her zaman haz�r olduk-
lar�n�, hatta OST�M, Yenimahalle ve Büyük-
�ehir Belediyesi ile bir araya gelerek sorunla-
r� masaya yat�r�p çözmek istediklerini fakat 
tara� ar�n bir türlü bir araya gelemediklerini 
söyleyen Ya�ar, buna ra	men OSB kanunu-
nun izin verdi	i ölçüde hizmeti OST�M’e 
getirmeye çal��t�	�n� söyledi. �u anda �vedik 
bölgesinde sokak tadilatlar� yapmakta olduk-
lar�n� söyleyen Ya�ar, bu i�lemin bitiminde 
OST�M’e de ayn� hizmeti vereceklerine söz 
verdi.

CHP Genel Ba�kan� Kemal K�l�çdaro�lu OST�M 
OSB’yi ziyaret etti. OST�M Yönetim Kurulu 

Ba�kan� Orhan Ayd�n ziyaret s�ras�nda hem 
Büyük�ehir Belediyesini hem de Yenimahalle 

Belediyesini ‘OSB’lere yeterli hizmeti 
vermedikleri’ gerekçesiyle �ikayet etti. 

Azerbaycan Milli Prodüktivite ve Rekabetçilik 
Merkezi, Türkiye’ye yapt��� 5 günlük çal��ma 
gezisi kapsam�nda OST�M OSB’yi ziyaret etti. 
Heyet yetkilileri OST�M modelini ülkelerinde 
uygulamay� dü�ündüklerini ve bunun için de 

i�birli�i yapmak istediklerini belirttiler.

K�l�çdaro�lu’na belediye �ikayeti

Azerbaycan da OST�M modeline talip



ORGAN�ZE SANAY� GAZETES�MAYIS 2011MAY14

Gazetemizin bir önceki 
say�s�nda yer alan yaz�mda, 
ana sanayi yan sanayi 

ili�kilerinin nitelik de�i�tirmekte 
oldu�unu belirtmi�tim. Bu yaz�da 
da konuyla ilgili dü�üncelerime dile 
getirmeye devam etmek istiyorum. 
Geçen say�da yer alan yaz�m�n son 
paragraf�nda a�a��daki dü�ünceler 
yer almakta idi:  
Tüm projeler ve tüm çe�itler için 
üretim altyap�s� olu�turman�n 
olanaks�zl���n� bilen ana sanayi 
firmalar� eskisinden çok daha fazla yan 
sanayi deste�ine ihtiyaç duymakta. 
Bundan daha da önemlisi, günümüz 
ko�ullar�nda bu ihtiyaç yaln�zca do�ru 
parça üretmekle s�n�rl� da de�il. 
Kontratlardaki zaman bask�s� yan 
sanayi firmalar�n�n daha sözle�meler 
yap�l�rken sürecin önemli aktörleri 
olarak i�in içinde yer almalar�n� 
gerektiriyor. ��te bu durum yan 
sanayi firmalar�ndan, mühendislik, 
üretim ve kalite altyap�s� anlam�nda 
haz�r olmalar�n�n ötesinde bir nitelik 
bekliyor. Bunlarla birlikte art�k 
yan sanayi firmalar�ndan, resmin 
bütününü görebilecek kabiliyete 
sahip yönetim yap�lar� olu�turmalar� 
bekleniyor. Bu yepyeni bir durumdur, 
ayn� zamanda da birçok yan sanayi 
i�letmesi için bir f�rsatt�r.
 Yukar�daki paragrafta özetlenmeye 
çal���lan yeni durum nedeniyle, 
günümüz ko�ullar�, yan sanayi 
firmalar�n�, geleneksel üretim ve kalite 
kontrol altyap�s�n�n ötesinde niteliklere 
sahip olmaya zorluyor. Yeni durumun 
gerektirdi�i bu nitelikler üç temel 
ba�l�k alt�na al�nabilir:
 Birincisi, yan sanayi firmalar�n�n 
sahip olduklar� üretim ve kalite 
altyap�lar�na, ana sanayi tasar�m 

süreçlerini daha kolay alg�layan ve 
tasar�m� zaman ve veri kaybetmeden 
üretime dönü�türebilecek kabiliyetleri 
kazand�rma gereksinimidir. Geleneksel 
iki boyutlu (orthographic) teknik 
resimler yerine üç boyutlu modeli 
kullanarak üretim yapabilen (3D 
Annotation) firmalar üretimi hem 
daha h�zl� yapabilmekte, hem de iki 
boyutlu resimleri okuma s�ras�nda 
ya�anabilecek veri kay�plar�n� 
engelleyebilmektedir. Yeni döneme 
daha kolay ayak uydurmak ve 
üretimden daha fazla pay almak 
isteyen yan sanayi firmalar�m�z�n 
önünde duran öncelikli i� budur. 
Geli�mi� kontrollu, eksen say�s� 
art�r�lm�� CNC i�leme merkezleri ve 
CNC tornalar, CMM, profil taray�c� 
gibi bilgisayar kontrollu ölçme 
ekipman� vb. bu dönemin temel 
üretim ve kontrol araçlar� olacakt�r.
 Yeni dönemin ikinci beklentisi, 
bu döneme ayak uydurmak isteyen 
yan sanayi firmalar�m�z�n ‘kalitenin 
kontrolu’ etkinli�ini azalt�rken, 
‘yönetim sisteminin kontrolu’ 
etkinli�ini art�rmalar�d�r. Üretimin 
artan h�z� ve stok maliyetleri nedeniyle, 
günümüz montaj hatlar� ‘ambardan 
talep yapmak’ yerine ‘tam zaman�nda 
ve hatas�z’ parça bekliyor. Art�k yan 
sanayide i�lenen her parçay� bekleyen  

bir montaj hatt� var. Bu durumda 
montaj�n aksamamas� için üretim 
hatt�ndan ç�kan her parçan�n tasar�ma 
uygun do�rulukta olmas� istenmekte. 
Oysa ‘kalite kontrol’ i�lemi, bitmi� 
bir parçan�n uygun olmama olas�l��� 
üzerine kurulmu�, uzun erimde 
maliyetleri art�ran bir etkinliktir. Bu 
döneme uyum sa�lamay� dü�ünen 
yan sanayi i�letmeleri bir önceki 
paragrafta yer alan geli�mi� makine 
ekipman yat�r�mlar�n� yaparken, 
uygun insan kayna�� temini ve insan 
kayna��n�n sürekli e�itimine de 
kaynak ay�rmak durumundad�rlar. (Bu 
gereksinim ne yaz�k ki her dönemde 
ikinci plana itilmi� ve sonunda sanayi 
bölgelerimizde neredeyse teknik 
elemandan daha çok makina var 
olmu�tur. Bu ba�lamda, mevcut 
te�viklerin ve kiralama (leasing), kredi 
benzeri desteklerin bina, makina, 
ekipman için verilmesi ve e�itim için 
ayn� oranda desteklerin olmamas� 
yad�rgat�c�d�r.)
 Üçüncü gereksinim ise, yukar�da 
s�ralanan iki ko�ulun olu�tu�u yan 
sanayi firmalar�n�n uygun yönetim 
yap�lar�yla yönetilmesidir. �çinde yer 
ald��� projelerin niteli�ini kavramayan 
ve yaln�zca bütünün kendi yapt��� 
parças�yla s�n�rl� kalan i�letmenin 
sistemle bütünle�mesi de zor olacakt�r. 

Projelerin ana yürütücüleri ile ayn� 
dili konu�abilen, ana yürütücülerin 
öngörülerini do�ru alg�layan, onlar�n 
vizyonu içerisinde kendi i�letmesinin 
yerini görebilen yöneticiler 
i�letmelerini gelece�e daha kolay 
ta��yacaklard�r.  

 Üç temel ba�l�kta s�ralanan bu 
niteliklere sahip olmak ve bunu 
geli�tirerek sürdürmek hiç ku�kusuz 
zor ve maliyeti yüksek bir i�tir. At�lmas� 
gerekli ad�mlar�n bunlar oldu�unu 
bilen ancak öz kaynak yetersizli�i 
nedeniyle bu ad�mlar� atamayan 
birçok yan sanayi i�letmemizin 
oldu�u da bilinen bir gerçektir. ��te 
bu noktada hem kamu yöneticilerine, 
hem de ana sanayi firmalar�na 
önemli görevler dü�mektedir. Bu yeni 
dönemde ana sanayi firmalar�m�z 
her dönem oldu�undan daha fazla, 
yan sanayileri ile bütünle�menin 
ve aradaki fiziki mesafeyi ortadan 
kald�rman�n yolunu bulmal�d�rlar. 
Ana sanayi firma yöneticileri yan 
sanayilerinde çal��an herhangi bir 
çal��an�n maa��n� kendilerinden 
ald���n� unutmamal� ve kendi çal��an� 
için dü�ünüp öngördü�ü e�itim, ki�isel 
geli�im programlar�na yan sanayi 
çal��anlar�n� da katmal�d�r. Bunun 
yan�nda özel tak�m, aparat, mastar 
gibi projeye özel ve maliyeti yüksek 
gereksinimlerin kar��lanmas�nda 
ana sanayi daha fazla özveride 
bulunmal�d�r.

 Çünkü, içinde bulundu�umuz 
dönemde, ana sanayi ile yan sanayi 
her dönem oldu�undan daha çok 
kader birli�i içinde olmak zorunda.

acinar@
etik.com

.trAtilla ÇINAR
Makina Mühendisi

Ana Sanayi Yan Sanayi 
�li�kilerinin De�i�en 
Karakteristi�i II

DPT ve Ankara Kalk�nma Ajans� 
Do	rudan Faaliyet Destek Prog-
ram� çerçevesinde desteklenen 

ve OST�M Vakf� ad�na OST�M Dan��-

manl�k ve E	itim Merkezi taraf�ndan 
yürütülen “OST�M OSB’de Yer Alan 
Kümelerde Derinlemesine Analiz” Pro-
jesinin kapan�� toplant�s� OST�M Ç�rak-

l�k E	itim Merkezi Toplant� Salonu’nda 
gerçekle�tirildi. 
 Ankara Kalk�n Ajans� Genel Sekreteri 
As�m Balc�, Çankaya Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç ve 
OST�M OSB Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Orhan Ayd�n’�n kat�l�m�yla gerçekle�ti-
rilen toplant�da, öncelikle projenin olu-
�um sürecindeki gerekçeleri kat�l�mc�-
larla payla��ld�. 
 Ostim Dan��manl�k ve E	itim Mer-
kezi Genel Müdürü Burcu Öztürk, 
projenin ç�k�� noktas�n� �öyle anlatt�: 
“Bizler OST�M’de yapt�	�m�z çal��ma-
lar sonucunda, � rmalar�m�z�n rekabetçi 
olabilecekleri 4 sektörü belirledik ve bu 
alanlarda kümelenmeler olu�turduk. Bu 
projemizde de bu kümelenmeler içinde 
yer alan � rmalar�m�z�n, sürdürülebilir bir 
yap� içinde i�letmelerinin risklerini yöne-
tebilecekleri “planlama”, “performans” 
“bilgi üretimi ve yönetimi”  alanlar�nda-
ki kurumsal geli�imine destek verilmesi 
için çal��t�k. Firma mevcut durumunun 
do	ru ve gerçekçi olarak tespiti, i�letme 

olanak ve yeteneklerine uygun hedef ve 
taleplerinin ortaya konmas�, bu hede� ere 
ula�abilmek için gerekli yol haritas� ile 
risk �emas�n�n ç�kar�lmas� için bu proje-
mizi hayata geçirdik ve bugün sonuçla-
r�n� � rmalar�m�zla payla��yoruz.”
 Proje uygulama sürecinde � rmalarla 
uzman dan��manlar�n birebir görü�me-
ler yaparak, çok detayl� bilgilere sahip 
olduklar�n�, fakat bu bilgileri büyük bir 
gizlilikle analiz ettiklerini özellikle belir-
ten Öztürk, � rmalar�n bilgilerinin güven-
li	ine çok önem verdiklerini söyledi. 
 Öztürk, yapt�klar� analiz çal��mas�n�n 
� rmalara katk�lar�n� da �öyle özetledi: 
“Çal��ma sayesinde � rmalar�m�z iyile�-
tirilmesi gereken aç�k alanlar�n�, kendi 
bulunduklar� küme ve di	er kümelere 
göre konumlar�n�, yeni bir giri�imde bu-
lunmak istediklerinde konumlanmalar� 
gereken ölçe	i ve oran� görmü� oldular. 
Elde edilen bu veriler ���	�nda � rmala-
r�m�z�n somut dan��manl�k ihtiyaçlar� da 
ortaya konmu� oldu.”

Küme firmalar�na analiz karnesi
OST�M Dan��manl�k ve E�itim Merkezi taraf�ndan yürütülen “OST�M OSB’de Yer Alan Kümelerde 

Derinlemesine Analiz” Projesinin kapan�� toplant�s� gerçekle�tirildi. Toplant� sonunda OST�M’li 
� rmalara eksiklerini ve önerilen yol haritalar�n� içeren karneleri verildi.



MAYIS 2011ORGAN�ZE SANAY� GAZETES� 15

Ankara Üniversitesi koordina-
törlü	ünde, üniversiteler aras� 
i�birli	i ile yürütülen Türk H�z-

land�r�c� Merkezi Projesi kapsam�nda in�a 
edilen H�zland�r�c� Teknolojileri Enstitü-
sü ve elektron h�zland�r�c� tesisi hizmet 
binalar�, düzenlenen törenle hizmete 
aç�ld�. Törene Gölba�� Belediye Ba�kan� 
Yakup Odaba��, Ankara Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr Cemal Talu	, OST�M OSB 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n, 
Ankara Üniversitesi ö	retim görevlileri 
ve ö	rencileri kat�ld�. 
 Aç�l��ta konu�an H�zland�r�c� Tekno-
lojileri Enstitüsü Müdürü Ömer Yava�, 
enstitünün kurulu�unun k�sa tarihçesini 
ve Türk bilim dünyas�na verece	i katk�-
lar� anlatt�	� konu�mas�na, ne kadar geç 
kal�nm�� olsa da bugün bu tesisin aç�l�-
yor olmas�ndan duydu	u memnuniyeti 
dile getirerek ba�lad�. Yava� Sözlerini 
�öyle sürdürdü: “21. Yüzy�l�n do	urgan 
teknolojilerinden olan h�zland�r�c� ve 
dedektör teknolojilerinin ülkemizde bi-
limsel ara�t�rma ve teknoloji geli�tirme 
çal��malar�nda daha yo	un kullan�lmas�n� 
hede� eyerek, Devlet Planlama Te�kilat� 
deste	iyle Bo	aziçi, Do	u�, Dumlup�nar, 
Erciyes, Gazi, �stanbul, Ni	de, Süleyman 
Demirel ve Uluda	 Üniversiteleri’nin i�-

birli	i ile yürüttü	ümüz Türk H�zland�r�c� 
Merkezi Projemizin yol haritas�nda bugün 
önemli bir dönemece ula�m�� durumda-
y�z.”

“OST�M bu binan�n kalbinde”

 Binan�n aç�l��� yap�ld�ktan sonra kat�-
l�mc�larla birlikte binay� dola�an Ankara 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Cemal Ta-

lu	, binan�n yap�m sürecindeki OST�M 
imzas�n� üzerine basarak vurgulad�. Talu	, 
“OST�M bu binan�n neresinde?” sorusunu 
“OST�M bu binan�n tam kalbindedir. Bu-
rada yer alacak olan parçac�k h�zland�r�c� 
mekanizmalar� biz OST�M’de üretiyoruz. 
OST�M’in yerli üretim gücü, mühendislik 
ve emek birikimiyle gerçekle�tiriyoruz. 
Bu sebeple biz OST�M’e çok �ey borç-
luyuz” diyerek cevaplad�.

 OST�M’in tesisteki rolü hakk�nda daha 
detayl� bilgi veren H�zland�r�c� Teknolo-
jileri Enstitüsü Müdürü Ömer Yava� da 
yerli üretime verdikleri önemi vurgula-
yarak �öyle konu�tu: “Burada teknolojik 
bir yap�lanma oldu	u için ve yüksek tek-
nolojiye dayal� üretimler içerece	i için, 
bizim Türkiye’de ilk kez üretti	imiz elekt-
ron kayna	�ndan tutun da tüm so	utma, 
kontrol, mekanik üretimlerde yerli en-
düstri kullan�m�na çok önem veriyoruz. 
Bu sebeple OST�M’in kendi içindeki 
kümelenme yap�lar�n� çok önemsiyor ve 
faydalan�yoruz. Türkiye’nin h�zland�r�c� 
teknolojilerinde yapt�	� ilk yat�r�mlardan 
birinde yerlilik oran�n� yüksek tutmak is-
tiyoruz, çünkü bunlar ileri teknoloji içeren 
pahal� yat�r�mlar. Bu sebeple OST�M’in 
yeterlili	ini bu yöne yönlendirip ba�ar�l� 
olmas� bizler için son derece sevindirici-
dir. Buran�n yat�r�m boyutu yakla��k 45 
Milyon TL, OST�M’in �u andaki katk�-
s� ise %15 düzeyinde. 2013’den sonraki 
projemiz bunun yakla��k 50 kat� büyük-
lü	ünde bir yat�r�m olaca	� için yerlilik 
oran�n�n da artaca	�n� dü�ünürsek bizim 
hede� miz 2020’li y�llarda yakla��k %50 
yerlilik oran�n� yakalamak olacak. Bunu 
ba�arabilirsek üretilen katma de	er çok 
büyük olacakt�r.”

OST�M’den h�zland�r�c� teknolojiye destek
Ülkemizin ilk H�zland�r�c� Teknolojileri Enstitüsü ve Ar-Ge amaçl� ilk parçac�k h�zland�r�c� tesisi 

hizmet binalar�n�n aç�l�� töreni Ankara Üniversitesi Gölba�� yerle�kesinde gerçekle�tirildi. 

Ak Parti Genel Ba�kan Yard�mc�s� 
Bülent Gedikli, 12 Haziran genel 
seçimleri öncesinde OST�M’li 

sanayicilerle bir araya geldi. OST�M 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n 
Gedikli’yi OST�M’de a	�rlamaktan bü-
yük mutluluk duydu	unu belirterek, “2001 
krizini ya�ad�	�m�z s�k�nt�l� günlerde de 
Say�n Gedikli bizim yan�m�zda olmu�tur, 
deste	ini esirgememi�tir” dedi. 
 Türkiye’nin kalk�nmas�nda önem-
li rol oynayan sanayicilerin isteklerini, 
önerilerini, sorunlar�n� dinleyen Gedik-
li, Ankaral�lar’a da birçok müjde verdi. 
Gedikli, Ba�kent’in önemli eksiklikleri 
aras�nda yer alan fuar ve kongre merkez-
lerinin k�sa sürede tamamlanaca	�n� be-
lirterek, Ba�kent’te serbest ticaret bölgesi-
nin kurulmas�n�n da gündemde oldu	unu 
aç�klad�.
 Bülent Gedikli, Ankara, �stanbul ve �z-
mir ile ilgili baz� projelerin AK Parti seçim 
beyannamesinde yer ald�	�n� vurgulaya-
rak, “Bu �ehirlerde hangi projelerin yer 
ald�	�n� net olarak ortaya koyduk” dedi. 
Ankara’n�n Cumhuriyet’in kurulu�unun 
100. y�l dönümüne, 2023’e haz�r oldu	u-
na dikkat çeken Gedikli, �öyle konu�tu: 
“Seçim beyannamemizde de yer alan bir-
çok proje var. 2 y�l içinde Ankara’ya fuar 
merkezi kazand�r�lacak. 2 kongre merke-
zi yap�lacak. Ankara-Eski�ehir h�zl� tren 
aktif çal���yor. Yeni hayata geçirilecek 
projelerle h�zl� tren Ankara’y� dört bir 
yöne ba	layacak. Ankara-�zmir, Ankara-

Kars, Ankara-Konya h�zl� tren projeleri 
haz�rlan�yor. Konya’dan sonra h�zl� tren 
Suriye ve Halep taraf�na da ba	lanacak. 
Tüm bunlar� ise yerli üretimle yapmay� 
planl�yoruz.”
 OST�M’li sanayicilere ‘Serbest Ti-
caret Bölgesi’ kurula ca	� yönünde de 
müjde veren Bülent Gedikli, bu bölge-
de y�lda 10 milyar dolarl�k ticaret ya-
p�laca	�n� kaydetti. Ankara’n�n ula��m, 
pazarlama gibi konularda alt yap�s�n�n 
haz�r oldu	una dikkat çeken Gedikli, 
Kazan’da savunma ve havac�l�k sa-
nayisi ile ilgili bir bölge kurulaca	�n� 
kaydetti. Gedikli, tüm bu projelerin ha-
yata geçebilmesi için “istikrar�n” olmas� 
gerekti	ini vurgulayarak, yeni dönemde 
istikrar içinde de	i�imi yakalamay� he-
deflediklerini söyledi.
 OST�M Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Orhan Ayd�n da, Kazan’da kurulacak 
savunma ve hava sanayi bölgesinin çok 
önemli geli�me oldu	unu söyledi. Sa-
vunma sanayinde yeni yeni uygulanan 
‘offset’in önemine de	inen Ayd�n, “Off-
set uygulamas� ülkenin kalk�nmas�nda 
çok önemli. Örne	in Türkiye yurt d�-
��ndan bir ürün al�yor. O ürünün bedeli-
nin yüzde O ürünün bedelinin yüzde 30, 
yüzde 40, yüzde 50’si kadar o ülkenin 
de Türkiye’den herhangi bir ürün almas� 
�art� isteniyor. Savunma sanayinde uy-
gulanan bu sistem tüm sektörlerde yay-
g�nla�t�r�lmal�” dedi.

Gedikli’den Ankara hedefleri
AK Parti Genel Ba�kan Yard�mc�s�        
Dr. Bülent Gedikli, seçim gezileri 

kapsam�nda OST�M OSB Bölge Yönetimini 
ziyaret ederek, KOB�’lerin s�k�nt�lar�n� 

dinledi.



ORGAN�ZE SANAY� GAZETES�MAYIS 2011MAY16

Bat�kent Endüstri Meslek Lisesi 

Yenimahalle Belediye Ba�-

kan� Fethi Ya�ar ve OST�M 

OSB Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 

Ayd�n’�n da kat�ld�	� bir törenle 2010 – 

2011 mezunlar�na belgelerini verdi. 

 Bat�kent Endüstri Meslek Lisesi 

Müdürü Adem Öksüz, törende yapt�	� 

konu�mada velilerden emanet ald�klar� 

ö	rencileri bir anne – baba �efkatiyle 
kucaklayarak, erdem ve bilgiyle do-
natarak, kendine ve toplumuna faydal� 
bireyler olarak tekrar ailelerine teslim 
etmenin gururunu ya�ad�klar�n� söyledi. 
Öksüz bu yolda en büyük eme	e sahip 
olan e	itimcilere de özverili çal��mala-
r�ndan dolay� te�ekkür etti.  Ö	rencilere 
her mezuniyetin ba�ka bir basama	�n 
ba�lang�c� oldu	unu unutmamalar�n� 
ö	ütleyen Öksüz, mezunlar�n gelecekte 
okullar�n�, ö	retmenlerini ve en önemli-
si ailelerini en iyi �ekilde temsil etmele-
rini umdu	unu sözlerine ekledi. Hayat-
ta sa	l�kl�, mutlu ve en önemlisi ahlakl� 
bireyler olarak var olmalar�n� diledi	ini 
söyleyen Öksüz, okullar�n� birincilikle 
bitiren ö	rencileri de ayr�ca tebrik etti.

 Mezuniyet töreninde konu�an OS-
T�M OSB Yönetim Kurulu Ba�kan� da 
sözlerine öncelikle mezun gençlere ha-
yatta ba�ar�lar dileyerek ba�lad�. Okulun 
bulundu	u bölge aç�s�ndan çok önemli 
oldu	unu özellikle vurgulayan Ayd�n, 
bir sanayi bölgesi içinde, bütün dünya-

da geçerlili	i olan OST�M OSB için-
de e	itim alm�� olman�n kendileri için 
her zaman bir art� olaca	�na inand�	�n� 
söyledi. Firmalar�n ö	rencilere büyük 
katk�lar� olaca	�n� söyleyen Ayd�n, OS-
T�M yönetiminde faaliyet gösteren is-
tihdam o� sinin de gençlerin hizmetinde 
oldu	unu söyledi. Ayd�n sözlerini �öyle 
sürdürdü: “ Hayatta ba�ar�l� olabilmek 
için özgüven çok önemlidir. Sizlerden 
okulunuza, ald�	�n�z e	itime ve dolay�-
s�yla da kendinize güvenmenizi istiyo-
rum. Bünyemizdeki küçük i�letmeler 
kendilerine güveniyorlar ve yapt�klar� 
i�i de dünyan�n dört bir yan�na sat�yor-
lar. Bu ba�ar�lar� sizler de gösterebilirsi-
niz, buna inan�n.”

 Yenimahalle Belediye Ba�kan� Fethi 
Ya�ar da konu�mas�nda meslek e	iti-
minin önemine de	inerek �unlar� söy-
ledi: “Dünyan�n geli�mi� ülkelerinin 
tümünde %60-70 oran�nda meslek li-
sesi mezunlar� bulunmakta. Ne yaz�k ki 
Türkiye’de meslek liseleri hak etti	i yeri 

bulamam��lard�r. Her mesle	in, meslek 
e	itimini alm�� ki�iler taraf�ndan yap�l-
mas� gerekir, geli�mi� ülkelerde y�llar-
d�r sistem bu �ekilde i�lemektedir.” 

 Törende okulu dereceyle bitiren ilk 
3 ö	renciye onur belgeleri verilirken, 
halk danslar� toplulu	u da kat�l�mc�lar 
taraf�ndan keyi� e izlendi.

Bat�kent Endüstri Meslek Lisesi
mezunlar�n� u�urlad�

Bat�kent Endüstri 

Meslek Lisesi 2010 2011 

mezunlar�, Yenimahalle 

Belediye Ba�kan� Fethi 

Ya�ar ve OST�M OSB 

Yönetim Kurulu Ba�kan� 

Orhan Ayd�n’�n da 

kat�ld��� bir törenle yeni 

ya�amlar�na ilk ad�m� 

att�lar.

Ankara Kalk�nma Ajans�n�n 2010 
y�l� Do	rudan Destek Program� 
kapsam�nda desteklenen ve Mes-

leki E	itim ve Küçük Sanayi Destekleme 
Vakf� (MEKSA) liderli	inde yürütülen 
“�nsan Kaynaklar� Kapasitesinin Geli�-
tirilmesinde Mesleki E	itimin Durumu” 
projesinin bir ç�kt�s� olan “Ostim, Sincan 
ve �vedik Organize Sanayi Bölgelerin-
deki ��gücü Piyasas� Talebi ve E	itim 
Arz� Raporu”, proje hedef kitlesini olu�-
turan i�letmeler, okullar, mesleki e	itim 
kurumlar� ve mesleki e	itimde politika 
belirleyici kurum ve kurulu�lar�n kat�l�-
m� ile Gazi Üniversitesi Ostim Meslek 
Yüksek Okulu Konferans Salonunda  ya-
p�ld�.

 MEKSA vakf� taraf�ndan yürütülen 

ve 3 ay süren projede Gazi Üniversi-
tesi Ostim Meslek Yüksekokulu ortak 
olarak, Ostim Mesleki E	itim Merkezi, 
Ulus Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 
ve BMD Solar Limitet �irketi de i�ti-
rakçi olarak rol ald�. Projenin toplam 
58.864,50 TL’ye mal oldu	u, bütçenin 
yüzde 90’�n�n Ankara Kalk�nma Ajans� 
taraf�ndan, yüzde 10’unun ise MEKSA 
taraf�ndan kar��land�	� belirtildi. 

 Toplant�da konu�ma yapan Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu 
(TESK) Genel Ba�kan� Bendevi Palandö-
ken, MEKSA vakf�n�n nitelikli i�gücü ye-
ti�tirilmesi için önemli bir kurum oldu	u-
nu belirterek, nitelikli i�gücünün neden bu 
derece önemsenmesi gerekti	ini de �öyle 
anlatt�: 

 “Ülkemizde maalesef hala ölüm-
lü i� kazalar� ya�anmaktad�r. Ostim 
Ortado	u’nun en güçlü sanayi sitele-
rinden birisidir. Buna ra	men ne kadar 
dikkat edilirse edilsin, ne kadar özen 
gösterilirse gösterilsin maalesef kaza-
lar ya�anabiliyor. Teknolojiler ne kadar 
geli�irse geli�sin, o teknolojiyi kulla-
nan insan faktörü de çok önemlidir. Bu 
sebeple insan kaynaklar�n�n kapasitesi, 
insan kaynaklar�n�n verimli kullan�lmas� 
çok önemlidir. Maddi kay�plar bir �ekil-
de yerine konur fakat ya�anan kazalarda 
hayat�n� kaybedenler için geri dönü� ol-
muyor maalesef. Kali� ye, i�ten anlayan, 
i� güvenli	iyle ilgili donan�ma sahip i�-
çiler ancak mesleki e	itimle sa	lanabilir. 
Biz Meksa vakf� olarak üzerimize dü�eni 
yapmaya gayret ediyoruz. Hem i� sa	l�	� 
ve güvenli	i, hem de i�ten maksimum 
verim elde edebilmek için çal��anlar�n 
gerekli e	itimlerden geçirilerek kali� ye 
edilmeleri son derece önemlidir.”

“Mesleki E�itimin 
Durumu” projesi 

�zmir Ekonomi Üniversitesi �ktisadi ve 
�dari Bilimler Fakültesi taraf�ndan dü-
zenlenen “Sürdürülebilirlik” konulu 

II. Uluslararas� Giri�imcilik Kongresi’nin 
27-29 Nisan’da yap�ld�. Kongrede Ostim 
bölgesel kalk�nmada iyi uygulama örne	i 
olarak takdim edildi. 

 Aç�l�� konu�malar�n� �zmir Ekonomi 
Üniversitesi ��letme Fakültesi Dekan� ve 
Kongre Yürütme Kurulu Ba�kan� Prof.
Dr.Alev Katrinli, �zmir Ekonomi Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Sezgin,Dünya 
Bankas� Türkiye Özel Sektör ve Kalk�nma 
Direktörü Carlos Pinerua ile KOSGEB1. 
Hukuk Mü�aviri Halil Özgökçe yapt�.  �z-
mir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Attila Sezgin ise inovasyon kavram�yla ya-
k�ndan ilgili olduklar�n� ve giri�imcilik gibi 
konular� ders program�na ald�klar�n� ifade 
etti.

 Kongrede 3 gün boyunca kurum-
salla�ma, kay�td��� ekonomi, sürdü-
rülebilirlik ve çevre, kriz yönetimi, 
bölgesel kalk�nma, inovasyon, haks�z 
rekabetle mücadele, aile �irketlerinde 
sürdürülebilirlik, ortakl�klar ve �irket 
evlilikleri, giri�imcilik becerileri, risk 
yönetimi gibi konularda düzenlenen 
12 oturumda yakla��k 50 konu�mac� 
yer ald�. 

 Giri�imcilik Kongresinin ikinci günün-
de ‘KOB�’lerde Kriz Yönetimi ve Bölgesel 
Kalk�nma’ konulu panelde ‘iyi uygulama 
örne	i olarak Ostim’ sunumu yap�ld�. Dünya 
Gazetesi yazarlar� Kenan Mortan ve Rü�tü 
Bozkurt’un ‘Kobi’lerde kriz yönetimi’ ko-
nusunu ele ald�klar� oturumda Ostim Proje 
Koordinatörü Abdullah Çörtü de sunumun-
da KOB�’ler  için uluslararas� pazarda teh-
ditler ve f�rsatlar oldu	unu söyledi. Ostim’in 
temelindeki kooperatifçilik ba�ar�s�na vurgu 
yapan Çörtü, bölgedeki kümelenme çal��-
malar�, üniversite sanayi i�birlikleri, bölge-
sel kalk�nma modeli olarak Ostim’in di	er 
ülkelerle olan ili�kilerini, bölgenin giri�im-
ciler için laboratuar olma rolünü, yönetimin 
yerli üretim çerçevesinde offset sistemine 
yönelik fark�ndal�k olu�turma çabalar�n� an-
latt�.  Çörtü, Ostim’in vizyonunu “y�ld�zlara 
ula�amazs�n�z ama onlar size yol gösterir” 
diyerek özetledi.

“�yi uygulama örne�i 
olarak OST�M”
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Ankara Sanayi Odas� ve Ankara 
Valili	i �l Çevre Orman Mü-
dürlü	ü önderli	inde Ankara 

�li Entegre Çevre Yönetimi E	itimi Pro-
jesi 2. E	itim Semineri OST�M OSB’ 
de gerçekle�tirildi.

Ankara �l Çevre ve Orman Müdürü 
Zeki �altu, Ankara �l Çevre ve Orman 
Müdür Yard�mc�s� Mahmut Da	a�an, 
Ankara Sanayi Odas� Meclis Üyesi 
Hakk� Y�ld�r�m, OST�M OSB Yönetim 
Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n ve OS-
T�M KOB�’lerinin kat�l�m�yla gerçek-
le�en toplant�da, özellikle KOB�’lere 
yönelik bir konu olan at�k yönetimi üze-
rinde duruldu.

Toplant�n�n aç�l���nda konu�an OS-
T�M OSB Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Orhan Ayd�n, OST�M yönetimi olarak 
çevre duyarl�l�klar�n�n oldukça yüksek 
oldu	unun alt�n� çizdi. Bu anlamda hem 
OST�M KOB�’lerine hem de tüm An-
kara ve Türkiye’ye örnek olabilmek için 
yönetim binalar�n� “Ye�il Bina” olarak 
in�a ettiklerini söyleyen Ayd�n, bu bina 
sayesinde kendi enerjilerini ürettikleri-
ni, karbon sal�n�m�n� s�f�ra indirdikle-
rini, at�klar�n� geri dönü�ümlü olarak 
de	erlendirdiklerini, toprak ve güne� 
�s�s�ndan faydaland�klar�n� söyledi. 

“En çevreci olmas� gereken 
insanlar yönünü k�bleye dönen 

insanlard�r”

Kendilerine ba	l� olan KOB�’lere 
de çevre duyarl�l�	� konusunda örnek 

olmak istediklerini aç�klayan Ayd�n, 
ticaretle, sanayiyle u	ra�an bu insanla-
r�n resmi mevzuatlar� zor anlad�klar�-
n�, o nedenle onlar�n anlayaca	� bir dil 
kulland�klar�n� söyledi.

Ayd�n �öyle devam etti: 

“Ben Ostim’de bacas�ndan siyah du-
man ç�karan bir � rmaya gitti	im za-
man ona mevzuat� anlatm�yorum. O 
insanlara; ‘�u ç�kartt�	�n duman çocuk-
lara, insanlara, nefes alan her canl�ya 
zarar veriyor. Bu do	rudan do	ruya 
kul hakk�d�r. Sen �imdi ba�kalar�na za-
rar verdin ve onlar�n tüm haklar� sana 
geçti. Sen bu hakk� tela�  etmeden Hac-
c�n kabul olmaz’ diyorum. ‘Bana göre 
çevreye zarar verdi	in sürece yapt�	�n 
ibadetlerin hiçbirisi geçerli de	ildir’ 
diyorum. Çevreye, yarat�lm�� olan 
hiçbir �eye, ta�a, topra	a, suya, a	aca 
zarar vermeyeceksin. Üretim yapaca-
	�z, sanayicilik yapaca	�z, teknolojiyi 
kullanaca	�z ama bu hiçbir zaman bize 
ba�kalar�na zarar verme hakk� vermez. 
Çevreyi korumam�z için gerekli de	er-
ler zaten bizim inanc�m�zda var. Kendi 
inanc�m�z�n sayfalar�n� detayl�ca ara�-
t�r�rsak bizim tam bir çevreci olmam�z 
laz�m. En çevreci olmas� gereken in-
sanlar yönünü k�bleye dönen insanlar-
d�r. Bu nedenle fark�ndal�	� artt�rmak 
için kurumlar�m�z�n yapt�	� çal��malar� 
sonuna kadar destekliyoruz.” 

AK Parti Trabzon Milletve-
kili ve Meclis Sa	l�k, Aile, 
Çal��ma ve Sosyal ��ler Ko-

misyonu Ba�kan� Prof. Dr. Cevdet 
Erdöl, özellikle sa	l�k alan�nda çal��an 
KOB�’lerin s�k�nt�lar�n� dinlemek için 
OST�M Organize Sanayi Bölgesi Me-
dikal Kümelenme üyesi � rmalarla bir 
araya geldi.

Ülkedeki istikrarl� yükseli�in devam� 
için özellikle KOB�’lerin varl�	�na ve 
rekabet gücüne ihtiyaç oldu	unu söy-
leyen Erdöl, bu sebeple KOB�’lerin se-
sine kulak vermenin, var olan sorunlar� 
için çözüm yollar� araman�n son dere-
ce önemli oldu	unu vurgulad�. OST�M 
OSB Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 
Ayd�n’da, yönetim olarak kurduklar� 
kümelenmelerle OST�M bünyesindeki 
� rmalar�n piyasada ayakta kalabilme-
lerini sa	lamak ve rekabetçiliklerini 
artt�rabilmek için birçok çal��ma yü-
rüttüklerini ama kendi çal��malar�na 
ek olarak devletin verece	i deste	in 
de çok önemli oldu	unu söyledi. Sa	-
l�k sektörünün en önemli sat�n al�c�s�-
n�n devlet oldu	unu hat�rlatan Ayd�n, 
“Özellikle medikal alanda çal��an çok 
önemli � rmalar�m�z var. Dünyada sa-
dece birkaç � rman�n üretebildi	i baz� 
özel ürünler üreten � rmalar�m�z var, 
fakat bu � rmalar�n en büyük pazar�n� 

olu�turan kamu sektörü onlara yüzünü 
çevirdi	i zaman bu üretimlerin hiçbir 
anlam� kalm�yor. Devletimizden yer-
li üreticiye daha çok sahip ç�kmas�n� 
bekliyoruz” dedi.

Toplant�ya kat�lan, medikal alan-
da üretim yapan KOB�’lerin en çok 
�ikâyetçi oldu	u konular�n ba��nda 
da yine sat�n almada eksik bulduklar� 
devlet deste	i yer ald�. Ayr�ca yurt d��� 

pazarlara aç�lma konusunda da devle-
tin yurt d��� temsilciliklerinin deste	i-
ni beklediklerini belirten � rma temsil-
cileri, yapt�klar� i�te kamu deste	inin 
çok önemli oldu	unu yinelediler.

Erdöl, görü�menin sonunda bu tür 
toplant�lar� yapmaya devam edecek-
lerini ve sorunlar�n ancak birebir ile-
ti�imde kalarak çözülebilece	ine inan-
d�klar�n� söyledi.

Medikalciler sorunlar�n� Cevdet Erdöl ile payla�t�
AK Parti Trabzon 

Milletvekili ve Meclis 
Sa�l�k, Aile, Çal��ma ve 
Sosyal ��ler Komisyonu 

Ba�kan� Prof. Dr. 
Cevdet Erdöl, KOB�’lerin 

s�k�nt�lar�n� dinlemek 
için OST�M OSB’yi 

ziyaret etti.

“Çevreye zarar verenin 
Hacc� kabul olmaz”

Ankara �li Entegre Çevre Yönetimi E�itimi Projesi 
2. E�itim Semineri’nde konu�an OST�M Yönetim 

Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n, KOB�’lere çevre 
duyarl�l���n� anlatmak için çarp�c� örnekler verdi.
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Savunma Sanayi �malatç�lar Der-
ne	i (SASAD), teknik inceleme 
gezileri kapsam�nda Eski�ehirli 

� rmalarla bir bulu�ma gerçekle�tirdi. 
Tusa� Motor Sanayi A.�.’nin Eski�e-
hir tesislerinde gerçekle�en bulu�maya 
Ankara’dan Aselsan, TA�, Havelsan gibi 
savunma sanayi � rmalar� ile OST�M’den 
� rma temsilcileri ve OST�M Savunma 
ve Havac�l�k Kümesi (OSSA) ad�na E�-
le�tirme ve �� Geli�tirme Koordinatörü 
Dolunay Erdo	u� kat�ld�. 

 Programda konu�an Eski�ehir Sa-
nayi Odas� Ba�kan� Sava� Özdemir, 
Ankara’n�n Savunma Sanayi alan�nda 
merkez konumunda oldu	unu belirtti. 
Savunma Sanayi’nin çok stratejik bir 
alan oldu	unu ve hükümetin bulundu-
	u il olmas� dolay�s�yla da Ankara’n�n 

bu alanda merkez konumda olmas�n�n 
do	al bir sonuç oldu	unu söylen Özde-
mir, Eski�ehir’in de havac�l�	�n ba�kenti 
oldu	unu söyledi. Bu iki alan�n birbir-
lerine çok yak�n ve destekleyici alanlar 
oldu	unu söyleyen Özdemir, bu iki ge-
li�mi�li	in birbirini beslemesi gerekti	i-
ni sözlerine ekledi. Bu anlamda düzenle-
nen bu toplant�lar�n Türk sanayisi ad�na 
çok de	erli oldu	unun da alt�n� çizen 
Özdemir, ana sanayiler için alt yükleni-
cilerle çal��man�n çok daha mant�kl� ol-
du	unun art�k tüm dünya taraf�ndan ka-
bul edilen bir gerçek oldu	unu sözlerine 
ekledi. Eski�ehir Sanayi Odas� olarak 
“Kümelenme” kavram�na da çok önem 
verdiklerini ve havac�l�k alan�nda kü-
melenme olu�umunu tamamlad�klar�n� 
söyleyen Özdemir OST�M’in bu alanda 
çok önemli bir örnek oldu	unu ve çok 
do	ru i�ler yapt�klar�n� dü�ündüklerini 
söyledi.

 Programda OSSA ad�na konu�an 
E�le�tirme Koordinatörü Dolunay Er-
do	u� da, kümelenme çal��malar�n�n 
geçmi�ini kat�l�mc�larla payla�t�. Kü-
melenmeyi tan�malar�ndan sektör seçi-
mine, üyelerin ikna sürecinden sektör-
ler taraf�ndan kabul görme a�amalar�na 

kadar tüm süreçleri detaylar�yla anlatan 

Erdo	u�, “Bu i�e ilk ba�lad�	�m�zda 

özellikle SASAD’a kendimizi anlatma-

m�z oldukça güç oldu. Bizim rakip bir 

dernek olmad�	�m�z�, aksine savunma 

sanayi � rmalar�na destek olabilmek, 

rekabetçiliklerini artt�rabilmek için ça-

l��aca	�m�z� anlatmakta oldukça zor-

land�k. Fakat �imdi geldi	imiz noktada 

birlikte çok güzel i�ler yap�yor olman�n 

mutlulu	unu ya��yoruz” dedi.

 Sunumlar�n ard�ndan Eski�ehir’in 

köklü savunma sanayi � rmalar�n�n fab-

rikalar�n� dola�arak, üretim kapasiteleri-

ni ve ürün çe�itliliklerini yerinde incele-

yen kat�l�mc�lar, olas� i�birli	i imkânlar� 

hakk�nda da görü� al��veri�inde bulun-

dular.

Ankaral� Savunmac�lar�n Eski�ehir ç�karmas�
 Savunma Sanayi 

�malatç�lar Derne�i 

(SASAD) teknik inceleme 

gezileri kapsam�nda 

Eski�ehirli � rmalarla bir 

araya geldi.

Kriz f�rsat olabilir mi? Evet! �ktisat 
tarihi bunun örnekleriyle doludur. 
Kriz baz�lar� için felâkettir, 

baz�lar� içinse f�rsat. Dünyan�n geli�mi� 
ülkelerinden baz�lar� krizin etkileriyle 
hâlâ bo�u�uyorlar. Baz�lar�n�n felâketi 
ba�kalar�n�n f�rsat� olabilir.

Türk firmalar� eklemlendikleri küresel 
de�er zinciri üzerinde terfi etmek istiyor. 
Bu asl�nda bir zorunluluk: E�er yarat�lan 
nihaî de�er içindeki pay�n�z�n büyümesini 
istiyorsan�z, de�er zinciri hiyerar�isinde 
yukar�lara ç�kman�z, ba�ka bir ifadeyle 
terfi etmeniz �art. O hâlde firman�z 
rakiplerine k�yasla baz� üstünlüklere 
ya da avantajlara sahip olmal�. Meselâ 
daha üstün teknoloji, pazarlama becerisi, 
da��t�m zincirini kontrol gücü ya da 
örgütsel kapasite... Türk firmalar�n�n 
kendilerini bu hususlarda geli�tirmeleri 
gerekiyor. Hem de süratle. Peki nas�l? ��in 
özü ö�renmek kavram�nda sakl�. Yeni 
becerilerin ba�kalar�ndan ö�renilmesi ve 
içselle�tirilmesi amaca ula�mada belki 
de en kestirme yol. Ö�renmenin ve 
içselle�tirmenin de türlü yollar� var tabii… 
Acaba bunlardan biri, i�aret edilen türden 
üstünlüklere sahip olan yabanc� firmalar�n 
sat�n al�nmas� olabilir mi? Niçin olmas�n! 
Yurt d���nda yat�r�m yapmak san�ld��� 
kadar da zor de�il art�k. Ve en önemlisi 
sadece büyük firmalar�n gücünün 
yetebilece�i kadar zor de�il. Görece 
küçük firmalar�n da d�� yat�r�mc� olmas� 
bal gibi mümkün. Daha da önemlisi 
mümkün oldu�u kadar gerekli. Bak�n 
neden.  

Profesör Dunning firmalar�n kendi 
ülkelerinden ba�ka ülkelerde yapt�klar� 
do�rudan yat�r�mlar� (do�rudan d�� 
yat�r�mlar�) “pazar arayanlar”, “etkinlik 

arayanlar”, “kaynak arayanlar” ve 
“stratejik aktif arayanlar” biçiminde 
s�n�fl�yor. Bunlar�n aras�nda özellikle 
“stratejik aktif” aray���n�n üzerinde 
durmam�zda fayda var. Örneklerle 
aç�klayal�m isterseniz. Ülker 850 milyon 
dolar ödeyip Godiva’y� niçin sat�n ald�? 
Cevap basit: Çünkü Godiva markas� 
Ülker için stratejik bir aktif; Bat�l� pazarlara 
aç�lman�n bir arac�. Bu marka de�il 
teknoloji de olabilirdi.

Avrupa ülkeleri ciddi bir nüfus sorunuyla 
kar�� kar��yalar. Nüfuslar� artm�yor 
hatta geriliyor. Bu durum Avrupa’n�n 
ekonomisini de yak�ndan ilgilendiriyor. 
Konu sadece sosyal güvenlik sisteminin 
t�kanmas�ndan ibaret de�il.  Aile firmalar� 
söz konusu oldu�unda, bir firman�n 
yönetimini üstlenebilecek gençlerin 
arkadan gelmemesi hâlinde bu firman�n 
ya�abilmesi kolay m�? Bu durumda bir 
i�adam� olsan�z ne yapars�n�z? Belki de en 
kolay� firman�z� satmak olurdu de�il mi? 

Sözün k�sas� özellikle Avrupa’da (ki bize 
hem co�rafi hem de psikolojik olarak 
hayli yak�n) ve Amerika’da sat�l�k firmalar 
var. �u ya da bu sebeple, ya ekonomik 
krizin yaratt��� ko�ullar ya da demografik 
bask�lar alt�nda sat�l�k olan firmalar 

bunlar. �lginç olan�, bu firmalardan en 
az�ndan bir bölümü Türk firmalar�nda 
bulunmayan baz� stratejik aktiflere de 
sahipler. O hâlde bu firmalar� sat�n alarak 
küresel de�er zincirinde yükselmemizi 
sa�layacak baz� avantajlar� yakalayamaz 
m�y�z? Neden olmas�n? Üstelik, Ülker ve 
Godiva örne�inde oldu�u gibi sadece 
devlere özgü olmaktan ibaret de de�il 
bu imkânlar. Elbette bu a�amada 
cevaplanmas� gereken sorular var: 
Birincisi finansmana dair: “Böyle bir 
devralma nas�l finanse edilebilir” diye 
sorabilirsiniz. Hiç �üpheniz olmas�n ki 
cevap sizi bile �a��rtabilir. Finansman 
konusu uzun hikâye oldu�u için 
müsaadenizle sonraki bir yaz�da üzerinde 
duraca��z.

Ba�ka bir soru �u olabilir:” Peki 
nereden bulaca��z bu sat�l�k firmalar�?” 
Asl�na bak�l�rsa i�iniz eskisinden kolay. 
Ço�u zaman oldu�u gibi i�e internette 
googlelayarak ba�layabilirsiniz. (Misâl: �u 
anda benim önümde aç�k olan bir sitede 
sadece makine ve metal sanayinde 663 
sat�l�k firman�n ilân� var.) �nternet üzerinde 
yap�labilecek bir ilk ara�t�rman�n ötesinde 
ba�ka yollar mevcut. Türk bankac�l�k 
sektörünün neredeyse yar�s� yabanc� 
sermayeli bankalar�n kontrolünde ya... 

(Y�llar önce bu durumun Türkiye’deki 
firmalar�n yabanc�lar taraf�ndan sat�n 
al�nmas�n� kolayla�t�raca��n� yazm��t�m. 
Bu görü�ümün hâlâ geçerli oldu�unu 
dü�ünüyorum. Çünkü “bankac�l�k 
esasen istihbarat i�idir, san�ld��� gibi para 
i�i de�il”!) Duruma �imdi f�rsat olarak 
bakal�m: Türk firmalar� Türkiye’de 
yerle�ik yabanc� bankalardan, faaliyette 
bulunduklar� di�er ülkelerde sat�l�k (kimi 
durumda kelepir) firmalar bulmalar�n� 
isteselerdi acaba ne cevap al�rlard�? Ta� 
att�k da kolumuz mu yoruldu?

Bu söylediklerimi zaten yap�yor olan 
Türk firmalar� var. Onlardan birinin 
tecrübeli patronunun anlatt�klar� çarp�c�: 
Ad� bende sakl� bu firma y�llar içinde 
geli�tirdi�i yöntemlerle d�� pazarlarda 
rekabet edebilen makineler üretiyor. 
Fakat daha iyisini yapabilmek için 
ihtiyaç duydu�u teknoloji küçük bir 
Alman firmas�n�n elinde. Yabanc� firma 
teknolojisini satm�yor tabii. Bunun 
üzerine ilk a�amada bu firmada çal��an 
baz� mühendisler cazip ücret teklifleriyle 
“ayart�l�yor”. Sonraki a�amada ise 
Alman firmas�n�n “sat�n al�nmas�” 
gündeme giriyor. ��te bu de�er zincirinde 
yükselmenin en etkili yollar�ndan biri.

Bugün Çin’den çok korkuluyor. 
Neden peki? Çünkü Çin h�zla ö�reniyor. 
Çin’in  ö�renme sürecinin en önemli 
parçalar�ndan biri Çinli firmalar�n yurt 
d���nda firma avl�yor olmalar�... 

Rastgele!  

em
in.akcaoglu@

ieu.edu.trEmin AKCAO�LU

Yurt d���nda 
firma avlamal�
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�stanbul’un ev sahipli	inde 2. Kez dü-
zenlenen ve toplam 46 ülkeden kat�-
l�mc�n�n yer ald�	� “En Az Geli�mi� 

Ülkeler Konferans�”na kat�lmak üzere ül-
kemize gelen Nijerya resmi heyeti, ülkele-
rinde kuracaklar� organize sanayi bölgesi 
için ortak çal��ma yapmay� dü�ündükleri 
OST�M OSB yönetimi ile görü�mek üzere 
Ankara’ya geldiler. 

 Nijerya Devlet Bakan� Sam Ode, Da-
n��man� Dr. Edemma Udoh ve beraberin-

deki heyeti OST�M OSB yönetim binas�n-
da Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n 
a	�rlad�. Son derece samimi bir ortamda 
geçen toplant�da, öncelikle konuk heyete 
OST�M’in genel yap�s�, � rmalar�n çal��ma 
alanlar� ve yönetim �ekli hakk�nda bilgi 
verildi. 

 Konuk Bakan Sam Ode de, OST�M’le 
daha önce de model ihrac� konusunda te-
maslarda bulunduklar�n� ve uygulama sü-
recini netle�tirebilmek için, bu ziyaretin 

bir de teknik heyetlerle birlikte tekrar edi-
lece	ini söyledi. Ode, kendilerinin politika 
uygulay�c�lar� oldu	unu, burada edindikle-
ri izlenimleri ülkelerinde raporlayacaklar�-
n� ve modelin ülkelerinde uygulamas�n� 
istediklerini vurgulad�. Uygulama karar-
lar�n�n ç�kmas� kadar, teknik donan�m an-
lam�nda haz�r olmalar�n�n da önemli oldu-
	unu söyleyen Ode, gönderecekleri teknik 
heyetlerin konuyu daha da netle�tirece	ini 
kaydetti. 

“Biz sadece bina yapm�yoruz, tüm 
organizasyonumuzu ta��yoruz”

 Görü�mede yapt�	� konu�mada, konuk dost 
ülke yetkililerini a	�rlamaktan son derece mut-
lu oldu	unu söyleyen OST�M OSB Yönetim 
Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n, “Nijerya’yla 
hem gönül ba	�m�z var, hem de ticari olarak da 
o bölgeyle ilgileniyoruz. Orada olu�turulmak 
istenen küçük sanayi sitesiyle ilgili temasla-
r�m�z� da sürdürüyoruz. Bu projenin hayata 
geçmesini çok arzu ediyor ve önemsiyoruz. Bu 
konuda bizim taraftan yapmam�z gerekenleri 
yapmaya haz�r oldu	umuzu söylemek isteriz. 
Bölgemizin özellikleri ve Nijerya’ya uygun-
lu	u konusunu hep birlikte de	erlendirmekten 
mutluluk duyar�z” dedi. 

 Ba�kan Ayd�n, yapacaklar� çal��man�n sade-
ce bir mühendislik çal��mas� olarak alg�lanma-
mas� gerekti	inin özellikle alt�n� çizerek �öyle 
konu�tu:

 “Biz oraya sadece binalar� yap�p b�rakma-
yaca	�z. Biz oraya yönetim �eklimizi, sanayici-
lerimizi, ürünlerimizi, i� ortakl�klar�m�z, i� yap-
ma kültürümüzü yani tüm organizasyonumuzu 
ta��yaca	�z. Biz bu konuyu bu sebeple çok cid-
diye al�yor ve bir an önce uygulamaya geçmek 
istiyoruz.” 

Nijerya OST�M için teknik takipte
 “En Az Geli�mi� 

Ülkeler Konferans�”na 
kat�lmak üzere ülkemize 

gelen Nijerya heyeti, 
OST�M modeli için 

devrede. Ostim OSB’yi 
ziyaret eden Nijer 

yetkililer önümüzdeki 
günlerde teknik heyetle 

gelip, anla�may� 
somutla�t�rmak 

istediklerini belirttiler. 

Çankaya Üniversitesi ö	renci ve 
mezunlar�n� i� hayat�yla bulu�-
turma amac�yla faaliyete geçen 

Çankaya Üniversitesi Kariyer Yönlen-
dirme ve Geli�tirme Merkezi taraf�ndan 
düzenlenen Kariyer Platformu 2011 aç�-
l�� bulu�mas� Çankaya Üniversitesi’nde 
gerçekle�tirildi. Toplant�ya Ba�bakanl�k 
D�� Ticaret Müste�ar� Ahmet Yak�c�, 
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ziya Burhanettin Güvenç, Nurol Holding 
CEO’su U	ur Do	an ve Yakupo	lu A.�. 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Vedat Yaku-
po	lu kat�ld�.

Toplant�n�n aç�l�� konu�mas�n� yapan 
Ba�bakanl�k D�� Ticaret Müste�ar� Ah-
met Yak�c�, dünyan�n ve Türkiye’nin 
h�zl� bir de	i�imin içinde oldu	unu ve 
Türkiye’deki büyük genç nüfusun bu 
de	i�ime ayak uydurmak zorunda oldu-
	unu söyledi. Bunun için çok çal��malar� 
gerekti	ini de sözlerine ekleyen Yak�c�, 
Türkiye’nin asl�nda en büyük gücünün bu 
genç nesil oldu	unun alt�n� çizdi. Yak�-
c� �öyle devam etti: “Avrupa Toplulu	u 
zaman zaman ‘acaba Türkiye’yi al�rsak, 
Türkiye Avrupa Toplulu	u’na yük olur 
mu?’ diye dü�ünüyor. �nan�yoruz ki, biz-
de bu gençlik enerjisi oldukça, bu istikrar 
oldukça, ekonomide sa	l�kl� bir yöne-
tim sergilenmeye devam edildi	i sürece 
Türkiye’nin Avrupa Birli	i’ne de fazla 
ihtiyac� olmayacak. Türkiye’nin gelece-
	ine, bütün genç arkada�lar�m�zla bera-
ber hepimiz güveniyoruz. Hede� erimizi 
iyi tespit edip o çerçevede her gün yo	un 
bir �ekilde çal��mam�z laz�m. Bundan 20 
sene önce bili�im sektöründe bu kadar 
geli�me yoktu. Bugün bili�im sektörünün 
bütün imkânlar� ö	rencilerimizle beraber. 

O nedenle herkesin Türkiye’nin daha ile-
ri gitmesi, daha geli�mi�, daha güçlü bir 
ekonomiye sahip olmas� için hepimizin 
çok çal��mas� laz�m.”

Güvenç, Üniversite – Sanayi 
i�birli�inin önemini vurgulad�

 Yak�c�’n�n ard�ndan söz alan Çanka-
ya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya 
Burhanettin Güvenç de konu�mas�nda, 
gelecekteki en stratejik kalk�nma mode-
linin kümelenme modeli oldu	u üzerinde 
önemle durdu. 

 “Kümele�meyi ba�ard�	�m�zda, ça-
l��kanlar�n her iste	inin önü aç�kt�r, ha-
yallerin, kariyer ve gelecek planlar�n�n 
önündeki engeller kalkm��t�r, bunu ba�a-
ramazsak, i�te o zaman ekonomik özgür-
lü	ümüz elimizden al�n�r, hayallerimiz 
ve tasar�mlar�m�zdaki özgürlü	ümüz bile 

s�n�rlan�r” diyerek kümelenmeye verdi-
	i önemin alt�n� çizen Güvenç, OST�M 
OSB ile yürütülen �� ve �n�aat Makine-
leri Kümelenmesi’nin de bu alanda çok 
önemli i�ler ba�ard�	�n� sözlerine ekledi. 

 Güvenç Çankaya Üniversitesi olarak 
ö	rencilerinin ka-
riyer planlamala-
r�na destek olma-
ya çal��t�klar�n� 
söyleyen Güvenç, 
verdikleri deste-
	i �öyle aç�klad�: 
“Ö	rencilerimizi 
gelece	e haz�rla-
ma sürecinde, 4 
y�ld�r, son s�n�fa 
gelenleri gerçek 
ya�am problemle-
ri ile u	ra�t�rma-
ya ba�lad�k.  Bu 

çal��malar�n, bitirme projeleri ile ili�kili 
olanlar� yakla��k 10 ay, proje dersleri ile 
ili�kili olanlar� yakla��k 4 ay sürmekte-
dir.  Bu model bizim geli�tirdi	imiz böl-
gesel kalk�nma modeli olan Kümele�me 
sürecinin k�sa vadeli stratejik plan�n� 
olu�turmaktad�r. �çinde bulundu	umuz 
akademik y�l içerisinde yakla��k 150 
ö	rencimizi ve 30 hocam�z� bu modelin 
içine dâhil edebildik.  Hede� miz 700 son 
s�n�f ö	rencimizi ve bütün hocalar�m�z� 
bu modele dâhil ederek, hem ö	rencileri-
mizi gelece	e haz�rlamak, hem de ihtiyaç 
sahibi KOB�’lerin sorunlar�n� çözmektir.  
700 son s�n�f ö	rencimizin, bilgisinden, 
zekâs�ndan ve enerjisinden bölgemizin 
yararlanmas�n� istiyoruz, hede� iyoruz.”

 Bu sistem sayesinde üniversite – sana-
yi i�birli	ini tam anlam�yla hayata geçir-
mi� olmaktan dolay� çok mutlu oldukla-
r�n� dile getiren Güvenç, “Bunu sistemi 
sürekli olarak yapabilirsek, bölgemizde 
i�ini yanl��, eksik yapan KOB� kalmaya-
cakt�r, ö	rencilerimizin de i� bulma olas�-
l�klar� artm�� olacakt�r” dedi.

Çankaya Üniversitesi gençleri gelece�e haz�rl�yor
 Çankaya Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve Geli�tirme 
Merkezi’nin düzenledi�i Kariyer Platformu 2011’in aç�l�� 

bulu�mas� Çankaya Üniversitesi’nde gerçekle�tirildi.
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Dergimizin geçen say�s�nda bilgi 
toplumunda giri�imcili�in de -sa-
nayi toplumunda meslekle�mi� 

olan- teknisyenlik (teknokratik veya us-
tal�k) ve yöneticilik gibi bir meslek nite-
li�i kazand���n�; hatta bilgi toplumunun 
global rekabet ortam�nda ekonomik are-
nan�n en önemli mesle�i olarak ön plana 
ç�kt���n� belirtmi�tik. Bu makalemizde de 
bu üç mesle�e ili�kin olarak yurdumuz-
dan birkaç örnek verece�iz.

Teknisyenlik (ustal�k) mesle�i daha 
bir yap�lan i�e, üretilen ürüne dönük 
bir nitelik arz eder. Yap�lan i�in kaliteli 
olmas�, zaman�nda yap�lmas�, mesle�in 
gereklerinin yerine getirilmesi gibi nite-
likler teknisyenlik mesle�inde ön plana 
ç�kar. Bu gerekleri yerine getirmek üzere 
teknisyen i�i bizzat kendisinin yapmas�-
na, üretimin ba��nda bulunmaya büyük 
önem verir. ��in nas�l yap�laca��n� çok iyi 
bilir. Bu konuda oldukça iddial�d�r. Ba�-
kalar�na güvenmez. Hep i�in ba��nda 
olmak ister. ��i bizzat kendisi yapmay�, 
olmazsa yap�lan i�i bizzat denetleme-
yi tercih eder. Akl� hep i�indedir, gözü 
ba�ka bir �ey görmez. Mü�teri istekleri, 
finansman, piyasalar çokça göz ard� edi-
lir. Fakat kimseye güvenmeyerek her 
i�i ben yapaca��m derse oldu�u yerde 
kal�r, büyüyemez.(örne�in yurdumuzda-
ki ya�� 150 y�l� a�mas�na ra�men halen 
“küçük i�letme, hatta mikro i�letme” 
ölçe�ini a�amam�� olan i�letmeler. Bu 
as�rl�k i�letmelerden bugün çok az� orta 
boy i�letme ölçe�ine, ancak birkaç� da 
büyük boy i�letme ölçe�ine ula�abilmi�-
lerdir. Örne�in; �skender Kebapç�s�, Ku-
rukahveci Mehmed Efendi, Vefa Bozac�-
s�, Güllüo�lu, Hac� �akir, Komili. Büyük 
ço�unlu�u ise bir veya iki nesil sonra 
faaliyetine son vermi�tir).

Giri�imci ve yöneticiye gelince �unlar� 
söyleyebiliriz: giri�imci gelecekte ya�ar-
ken, yönetici geçmi�te ve teknisyen bu-
günde ya�ar. Bu nitelikleriyle giri�imci 
hayal gücü yüksek, vizyon ve misyon 
sahibi bir ki�idir. Cesaret sahibi olarak 
ve riske girmekten çekinmeyen bir ki�i 
olarak belirsizlik ortam�ndan rahats�z 
olmaz. Kaos ortam� bile onu y�ld�rmaz. 
Böylesi bir ortamda tehlikeler kadar 
olas� f�rsatlarla da ilgilenir. Do�açlama 
(improvizasyon) gücü yüksektir.

Daha çok geçmi�te ya�ayan yönetici 
ise ak�lc� ve pragmatiktir. Plana, düzene 
önem verir. Sorunlar� ve f�rsatlar� görme-
ye çal��arak ortal��� toplay�p derlemeye, 
i�leri yürütmeye çal���r. Giri�imcinin ku-
rup hayata geçirdi�i sistemi yürütmeye, 
sistemi bozmadan sürdürmeye gayret 
eder.

��letmenin çok küçük bir i�letme veya 
“mikro i�letme” olarak kurulu� döne-
minde ba�ar�l� olabilmesi iyi bir giri�im-
cili�i; i�i bilme, i�ten anlama ise iyi bir 
teknisyenli�i gerektirir. ��letmenin kuru-
lu� döneminden sonra girece�i büyüme 
sürecinde giri�imcilik önemini korurken, 
teknisyenlik yerine yöneticilik nitelikle-
ri önem kazanmaya ba�lar. ��letmenin 
daha ileriki devrelerinde ortaya ç�kan 
kurumsalla�ma zorunlulu�u yöneticili-
�in önemini art�r�rken giri�imcili�i arka 
plana çekmeye ba�lar. Fakat geli�me 
sonucu bürokratik bir yap� kazanan i�-
letme de�i�imlere uymada, esneklikte 
ve yeniliklere uyum sa�lamada, özellikle 
bizzat yenilikçilik yaratma konusunda 
ba�ar�s�zl�klarla kar��la�abilecektir. ��te 
bu durumda i�letmede giri�imcilik po-

tansiyelini harekete geçirmek için per-
sonelin iç giri�imcilik (intrapreneurship) 
niteliklerini harekete geçirecek düzen-
lemeler yap�lmas�, bu do�rultuda reor-
ganizasyon uygulamalar�na geçilmesi 
ba�ar�n�n devaml�l��� için zorunlu hale 
gelmektedir(Dergimizin geçen say�s�n-
daki makalemizde verdi�imiz Siemens 
örne�i). Bu zorunluluk içinde bulundu-
�umuz bilgi toplumu �artlar�nda ve glo-
bal rekabet ortam�nda daha da öncelik 
kazanmaya, daha da zorunlu olmaya 
ba�lam��t�r. Zira giri�imcili�in arka plana 
itildi�i, profesyonel yöneticilerin ege-
menli�inde yöneticili�in ön plana ç�kt��� 
büyük i�letmeler bürokratik bir yap�ya 
dönü�mektedir. Sonuçta devlet i�letme-
si (K�T, B�T) olsun, özel sektör i�letmesi 
olsun bu dev i�letmeler ekonomik aç�-
dan gerilemekte, katma de�er yaratma 
konusunda ba�ar�s�z kalmaktad�r. Ancak 
güçlü olmas�na, tekel konumuna, politik 
a��rl���na dayanarak faaliyetlerini sür-
dürmektedir. Son global krizde bu tür 
“çok büyük i�letmeler” isabetli bir de-
yimle, “bat�r�lmas�na müsaade edilme-
yecek kadar büyük i�letmeler” (too big 
to fail) olarak adland�r�lmaktad�r. 1970’li 
y�llarda da Federal Almanya �ansölye-
si W. Brand taraf�ndan “s�n�rl� sorumlu 
kapitalizm” (Kapitalismus mit beschra-
enkter Haftung) olarak adland�r�lan bu 
durumdaki i�letmeler, yine isabetli bir 
deyimle, “özelle�tirilmesi gereken özel 
sektör i�letmeleri” ifadesiyle toplumlar�n 
dikkatine sunulmaktad�r.

A�a��da gerçek giri�imcilerin veya i� 
adamlar�n�n an� ve röportajlar�na at�f ya-
parak veya kendileri hakk�nda yaz�lm�� 
olan çal��malar� dikkate alarak giri�imci-
lik, yöneticilik ve teknisyenlik konular�na 
ili�kin ilginç buldu�umuz baz� de�erlen-
dirmeleri ortaya koymak istiyoruz. 

Önce Çorum’da yapt���m�z bir semi-
nerde Çorumlu bir sanayicinin dile ge-
tirdi�i “esnafl�ktan giri�imcili�e geçi�e 
ili�kin” ilginç baz� görü�lerine yer vere-
rek ba�layal�m:

“Biz birinci ku�ak sanayiciyiz. Esnaf-
l�ktan sanayicili�e geçtik. Bu geçi�i ayn� 
ku�akta gerçekle�tirmenin sanc�lar�n� 
çekiyoruz. Zira ad�m�z sanayici olsa da 
halen esnafl�ktan kurtulamad�k. 

Esnaf muhafazakard�r. Paras�n�n üze-
rinde titrer. Paras� hemen nemalans�n 
ister. Adeta günübirli�ine ya�ar. �stikba-
le bak�� ufku kepengin aç�l�p kapand��� 
süre ile s�n�rl�d�r. Yani güne�in do�u-
�undan bat���na kadard�r. Daha ilerisini 
göremez. Dolay�s�yla yeni teknolojilerle, 
uzun vadeli dü�ünme gerektiren konula-
ra giremez. 

Halbuki sanayicilik teknoloji demektir. 
Bilim demektir. Dolay�s�yla sanayicilik 
uzun vadeli dü�ünme, u¬zun vadeleri 
kapsayan planlama gerektirir. Sanayici 
sadece bugünün de�il on y�l sonras�n�n 

da planlanmas�n�, on y�l sonras�n�n da 
hesab�n� yapmak zorundad�r. 

Ama bizim çocuklar�m�z art�k üniversi-
teli. Onlar� en iyi okullarda okutuyoruz. 
Bir hatta iki yabanc� dil ö�reniyorlar. Ya-
r�n bu tesislerin sahibi onlar olacakt�r.”

Burada esnafl�k, zanaatkarl�k olarak 
teknisyenlikle özde�le�tirilebilir. Sanayi-
cilik ise giri�imcilik niteliklerini içermek-
tedir. Bu anlam�yla esnafl�ktan sanayi-
cili�e geçi�i teknisyenlikten (ustal�ktan, 
zanaatkarl�ktan) giri�imcili�e geçi� olarak 
anlayabiliriz. Örnekte bu geçi� bir nesil 
de�i�ikli�ine kadar uzamaktad�r. Bu ge-
çi�in sa�lanmas� örnekte oldu�u gibi bir 
nesil gerektirebilece�i gibi tek nesilde de 
gerçekle�ebilir.

�kinci olarak da günümüzde çok de-
�erli bir ekonomi kö�e yazar� olan eski 
bir profesyonel yöneticinin, yan�nda 
uzun y�llar çal��t��� ülkemizin önde ge-
len ve 1986 y�l�nda Uluslararas� Ticaret 
Odas�’nca “y�l�n i� adam�” olarak seçi-
len çok ba�ar�l� örnek bir giri�imcimizin 
(Vehbi KOÇ) portresini a�a��daki �e-
kilde çizmektedir. (E. Cansen, Hürriyet 
Gazetesi, 15 �ubat 1987).

“Müthi� bir aktif dinleyicidir. Kendisine 
sunulan bilgileri dinleyerek özümler. Her 
türlü haberle�meyi yaz�ya dökmesine 
ve döktürmesine ra�men, esas anlama 
tekni�i okuma de�il, dinlemedir. Bilhas-
sa raporlar�, yazan�n sesinden daha iyi 
anlar. Dinlerken beyninde sürekli olarak 
bir süzme-eleme sistemi çal���r. Anlat�-
lanlar�n dolgu maddesi tabir edilen laf-
tan ibaret k�s�mlar�n� atar ve özünü bu-
lur. Buldu�u bu özü anlatana” … yani 
sen �imdi demek istiyorsun ki…” diye-
rek tekrar eder ve teyit ettirir. 

Her konu�man�n sonucunda �öyle bir 
toparlama yapar: 

• Konu�man�n (veya konu�ucunun) 
maksad�, 

• Konu�man�n bir i�e yaray�p yarama-
yaca��, 

• Bu konu�madan sonra kimin ne ya-
paca��,

• Ele al�nan konunun nas�l takip edile-
ce�i.

Bu i� adam�m�z zannedildi�i gibi i� ida-
re etmez, adam idare eder. Bu adamlar 
i�leri idare eden ki�ilerdir. Adam idare 
ederken en s�k kulland��� teknik, ö�-
retmen de�il, ö�renci rolü oynamakt�r. 
Herkese bir �ey ö�retme, bir �ey anlat-
ma f�rsat� tan�r.

Bu i� adam�m�z karar almaz, karar al-
d�rt�r. Kendisine karar ald�rt�lmas�ndan 
hiç ho�lanmaz. Akl�n�n yatmad��� karar-
lar� veto eder. Akl�n�n yatt��� karar bu-
lununcaya kadar, yeni alternatifler üre-
tilmesini ister. En sevmedi�i karar tipi, 
yetkili idarecinin “emredersiniz, öyle 
yapar�z” diye ba�layan ifadeleridir.

Bu i� adam�m�z bir i�e girerken, ne ka-

zan�r�m diye bakmaz. Ne kaybederim, 
diye dü�ünür. Muhtemel kay�p, dayana-
bilece�i mertebede ise te�ebbüsü onay-
lamas� mümkündür. Aksi takdirde kü-
çültür. Bu i� adam�m�z yeni te�ebbüsleri, 
insanlar� b�kt�r�ncaya kadar tetkik ettirir. 

Projelerin savunucular� ile kar��s�nda 
olanlar� bir araya getirir. Bu tart��malar-
da taraf de�il, hakem rolünü oynamak 
ister. Kendisini bir tarafa çekmek iste-
yenlere, direnir.”

 Bu örne�imizde giri�imcilik ve yöne-
ticilik ba�ar�l� bir �ekilde bir araya getiril-
mekte, bütünle�tirilmektedir. Hakikaten 
ülkemizin en büyük i�letmesi olan KOÇ 
Holding giri�imcili�i ve yöneticili�i ba�a-
r�l� bir �ekilde harmanlam��, profesyonel 
yöneticilik konusunda ülkemizde ba�ar�l� 
bir örnek olu�turmu�tur. KOÇ Grubun-
da profesyonel yöneticilik hem mad-
di ve hem de manevi bak�mdan g�pta 
edilen bir meslek konumuna ula�m��t�r. 
Türkiye’de en çok gelir vergisi ödeyen 
ilk yüz ki�i aras�nda profesyonel yönetici 
olarak sadece KOÇ Grubu Yöneticile-
rinin girmesi ve bu de�erlendirmemizi 
do�rulayan ilginç bir durumdur. 2010 
y�l�nda ilk yüz s�ralamas�nda yine KOÇ 
Grubundan iki profesyonel yönetici yer 
alm��t�r.

Son olarak yine ülkemizin önde gelen 
çok ba�ar�l� örnek giri�imcilerinden biri 
olan rahmetli Sak�p SABANCI, ba�ar�l�-
�� giri�imcili�e ili�kin görü�ünü “Ba�ar� 
�imdi Aslan�n A�z�nda” adl� kitab�nda 
a�a��daki �ekilde dile getiriliyor:

“Ba�ar�ya ula�mak gün geçtikçe zor-
la��yor. Babam�n zaman�nda pamu�u 
çuvala doldurmak, gün içinde daha çok 
pamu�u çuvala doldurmak ba�ar� idi. 
Tarlada toplan�p çuvala bas�lan pamu-
�u, yabanc� gemiye kadar ta��y�p r�ht�m-
da satmak daha büyük ba�ar� say�ld�. 
Derken birileri basit bir makine ile (ç�rç�r 
makinesi) pamu�un içindeki çekirde�i 
ay�rd�. Bunlara fabrikatör denildi. Fab-
rikatör olmak büyük ba�ar� say�ld�. Bir 
ba�kas� ayr�lan çekirde�i iki cendere ara-
s�ndan geçirip ya��n� ç�kard�. Ba�ar�l� ya� 
fabrikatörü oldu. Derken, pamu�u iplik 
yapan ba�ar�l� say�ld�. �plikten bez doku-
yan ba�ar�l� say�ld�. Bezi �talya’ya gön-
derip boyatan ba�ar�l� say�ld�. �talya’da 
boyanan bezi Türkiye’de boyamay� ba-
�aran madalya ald�. Bugün geri kalm�� 
ülkelerde bunlar hala yap�l�yor. Bugün, 
bunlar dünya ölçüsünde ba�ar� say�lm�-
yor. Dünya ölçüsünde ba�ar�, en iyi ku-
ma�� dokumak da de�il. En iyi kuma�tan 
en iyi giysiyi yapabilmek de de�il. Ba�a-
r�, en iyi kuma��, en iyi çizime göre giysi 
haline getirip, buna bir marka takarak, 
çok yüksek bir katma de�er yaratmak. 
Dünya pazar�nda bu giysi markas� ile 
ba�a güre�mek… �imdi art�k ba�ar�n�n 
ölçüsü, dünya ölçüsü.”

Bu son örne�imizde ise giri�imcilik ni-
teli�inin tam anlam�yla ön plana ç�kt���n� 
söyleyebiliriz. Bu durumda profesyonel 
yöneticili�in ihmal edilmesi i�letmenin 
ba�ar�s�n�, özellikle ba�ar�da süreklili�in 
sa�lanmas�n� tehlikeye sokabilir. ��let-
menin bütünlü�ünü tehlikeye sokabilir. 
Kanaatimizce Sabanc� Holding bu aç�-
dan ilginç bir case study (örnek olay) 
olu�turabilir.
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