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Ça layan, Yat r m Dan ma 
Konseyi toplant s  kapsam nda 
Dünya Bankas  cra Kurulu Di-

rektörü Sri Mulyani Indrawati’nin yan  
s ra, uluslararas  irketlerin CEO’lar  
ve ard ndan IMF Ba kan  Christine La-
garde ile bir araya geldi. Bas na kapal  
gerçekle en görü menin ard ndan Ça -
layan, gazetecilerin sorular n  yan tlad .
Ça layan, “IMF Ba kan  Türkiye eko-
nomisiyle ilgili herhangi bir kayg  be-
lirtmedi mi?” eklindeki bir soru üze-
rine, “B rak n kayg y , gerek Dünya 
Bankas  cra Direktörü, gerekse IMF 
Ba kan , gerekse CEO’lar n Türkiye 
için söyledi i sözler bizi asla mart-
mayacak, yapm  oldu umuz eylerin 
ne kadar do ru oldu unun d ar dan 
da görüntülenmesi, bunlar  yapmaya 
devam edece imiz konusunda bize sin-
yal veriyor. IMF Ba kan ’n n söylemi  
oldu u birçok eyi süzerek sizlerle pay-
la yorum. Size özetin özetini söylüyo-
rum. Biz zaten kendimiz de biliyoruz 
ba kas n n söylemesine de gerek yok” 
yan t n  verdi.

“IMF’nin Türkiye’ye 
ihtiyac  var”

Türkiye’nin 2013 y l nda IMF’ye borcu 
tamamland ktan sonra, ili kilerin nas l 
devam edece ine yönelik bir soru üze-
rine de Ça layan, IMF’ye kalan borcun 
2.3 milyar dolar oldu unu, bu borcu 
b rak n devleti, irketlerin bile ödeye-
bilece ini, ancak borcun vade yap s n-
dan dolay  gününde ödenmesinin esas 
oldu unu kaydetti. Türkiye’nin küresel 
krizden geçti i ortamda bile IMF ile 
herhangi bir anla maya ihtiyaç duy-
mad n  an msatan Bakan Ça layan, 
“Türkiye ç pas n  ba lam  olarak yo-
lumuza devam etme konusunda kesin 
kararl y z. IMF ile sadece para anlam n-
da de il, birçok konuda, birçok ba l k 
alt nda çok çe itli anla malar yap labi-
lir. Birçok ülke taraf ndan da yap l yor. 
Fakat u an için böyle bir eye ihtiya-
c m z yok. unu çok net ifade edeyim; 
IMF Ba kan ’n n bana söylemi  oldu u 
cümle aynen udur: ‘Evet, Türkiye’nin 
IMF’ye ihtiyac  yok ama IMF’nin Tür-
kiye gibi güçlü bir ülkeye ihtiyac  var’ 
diye ifade etti. Aynen kendi ifadesidir” 
diye konu tu.

“Türkiye’nin büyüme 
öngörüsünü IMF ile geni  

bir ekilde konu tuk”

Dünya Bankas ’n n Türkiye tahmini-
nin, hükümetin öngörüsünün alt nda 
oldu unun hat rlat lmas  üzerine Bakan 
Ça layan, bu konuyu hem Dünya Ban-
kas , hem de IMF ile görü tü ünü, an-

cak IMF ile konuyu daha geni  konu -
tuklar n  belirtti. Ça layan, bu hususta 
IMF Ba kan  Lagarde’ye, “Türkiye ile 
ilgili tahminlerini maalesef en çok re-
vize eden IMF. Revize ederken de hep 
yukar  yönlü revize ediyorsunuz. Bu 
bizim için önemli. Bu konuda Türkiye 
ekonomisinin dinami ini her halde za-
man zaman tespit etme noktas nda sizin 
beklentilerinizde farkl  eyler geli i-
yor” dedi ini söyledi.

“Birinci çeyrekte 
büyüme dü ük gelebilir”

Türkiye’nin orta vadeli programda bü-
yüme hede  nin yüzde 4 oldu unu an m-
satan Ça layan, “Evet, birinci çeyrek 
olarak büyüme rakamlar  biraz dü ük 
gelebilir. Gelebilecektir. hracat m za, 
sanayi üretimine, kapasite kullan m 
oranlar na bakt m zda k smen görü-
yoruz. una aynen Say n Lagarde’ye de 
ifade ettim. Türkiye ekonomisi son de-
rece dinamik ve Türkiye art k ihracatla 
büyüyen bir ekonomik modele geçti. 
Biz hede  erimiz do rultusunda Türki-

ye, ikinci, üçüncü, dördüncü çeyrekler-
de büyümeye devam edecek. Dünyada 
çok anormal eyler olmazsa bunu söy-
lüyorum. Orta vadeli büyüme hede   
yüzde 4, ben yüzde 4’den fazla olaca  
öngörüsüne sahibim” dedi.
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Babacan, Uluslararas  Finans 
Enstitüsü’nün (IIF) Akbank’ n 
ev sahipli inde Sabanc  

Center’da düzenledi i, “ stanbul’u 
Önemli Bir Finans Merkezi’ne Dönü -
türmek” ba l kl  konferansta yapt  ko-
nu mada, Türkiye’nin önemli bir dönü  
sürecinden geçti ini söyledi. Ülkede 
demokratik sistemin eskiye k yasla çok 
daha ileri düzeyde oldu unu belirten 
Babacan, ekonomi alan nda da önemli 
geli meler kaydedildi ini söyledi.

“Çok da vaatkar 
olmak istemiyorum”

Kriz nedeni ile Avrupa’daki pekçok 
geli mi  ülkede, bugünlerde birtak m 
mali konsolidasyon bask lar  nedeni ile 
vergilerin artmaya devam etti ini i a-
ret eden Bakan Babacan, Türkiye’de 
ise daha rahat bir durumda olduklar n  
söyledi. Bu kapsamda bütçe aç klar , 
kamu borç seviyesinin dü ük seyretti-
inin alt n  çizen Babacan, “Türkiye’de 

vergilerin dü ük seviyede kalmas n  
bekliyoruz. Hatta seçilen baz  alanlarda, 

sektörlerde bütçemiz elverdikçe, vergi 
oranlar n  a a  çekmeye çal aca z. 
Çok da vaatkar olmak istemiyorum, çok 
hassas bir konu ancak, öncelikle baz  
alanlar  belirledik. Önümüzdeki birkaç 
sene içinde bu düzenlemeler yap lacak” 
dedi.

Hükümetin sürdürülebilir ekonomi 
için orta vadeli program yürüttü ünü de 
dile getiren Babacan, “S k  mali politi-
kam z, olumlu ko ullarda da, olumsuz 
ko ullarda da devam edecek. Merkez 
Bankas ’n n para politikas nda da ön-
görülemeyen zamanlarda bir tak m uy-
gulamalar konulabilir bunlar da devam 
edecek” dedi.

Vergi konusu

Konu mas n n ard ndan gazetecilerin 
sorular n  yan tlayan Bakan Babacan, 
gazetecilerin, “Seçilmi  alanlarda vergi 
indirimi yap labilece ini dillendirdiniz. 
Bu anlamda Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakan  Nihat Ergün de otomotivde 
ÖTV’ye bak labilece ini ifade etti. Bu 
seçili alanlar ne olabilir?” yönündeki 
sorular  üzerine, u yan t  verdi:

“Bizim, bu vergilerle alakal  indirimi 
yapaca m z  belirtti imiz alanlar, s-
tanbul Finans Merkezi projesi strateji 
belgesinde ve eylem plan nda i aret 
etti imiz hususlard r. Orada dedik ki, 
‘e er günün birinde bütçe imkânlar m z 
müsait olursa, o zaman u u alanlarda 
vergi indirimi söz konusu olabilir.’ Fa-
kat bugün için verilmi  bir karar m z 
yok. leriye do ru bakt m z ulusla-
raras  piyasalarla mukayese etti imiz 
indirilebilecek vergi alanlar  aç k aç k 
strateji belgesi, eylem plan  belgesinde 
yer al yor.”

Babacan, herhangi bir sektörle ilgi-
li “vergi dü ecek” söylentisinin sat  
durdurdu una i aret ederek, “Vergi 
incek’ laf  yay ld nda mevcut sat -
lar  daral r. ‘Vergi dü sün ondan sonra 
alay m’ der insanlar. Dolay s yla sektör 
temsilcileri ve ilgililer vergi konusunda 
aç klama yaparken dikkatli olmas  gere-
kiyor” uyar s nda bulundu. Bu konuda 
yeni bir de erlendirmenin söz konusu 
olmad n , mevcut vergi oranlar n n 
devam etti ini bildiren Babacan, “ le-
ride böyle bir ey olursa karar  Resmi 
Gazete’de okursunuz” dedi.

“Vergi oranlar n  indirmeye çal aca z”
 Ba bakan Yard mc s  Ali Babacan, Türkiye’de vergi oranlar n n dü ük seviyede kalmas n  beklediklerini belirterek, “Çok da vaatkar 

olmak istemiyorum ancak, seçilen baz  alanlarda, sektörlerde bütçemiz elverdikçe vergi oranlar n  a a  çekmeye çal aca z” dedi.

Manisa Organize Sanayi Böl-
gesi, MOSB Konferans salo-
nunda ola an genel kurulunu 

yo un bir kat l m ile gerçekle tirdi. Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gös-
teren sanayicilerin kat l m  ile gerçekle -
tirilen kongrede mevcut MOSB Yönetim 
Kurulu Ba kan  Dr. Sait Cemal Türek 
güven tazeleyerek yeniden ba kanl a 
getirildi. 133 sanayicinin bizzat kat l m 
gösterdi i ve tarihinde en fazla kat l m 
sa lanarak gerçekle en genel kurul ön-
cesi bir konu ma yapan MOSB Yönetim 
Kurulu Ba kan  Dr. Sait Cemal Türek, 
Türkiye’de örnek gösterilen MOSB’de 
yap lm  olan faaliyetler ve hayata geçi-
rilecek olan projelerle ilgili bilgi verdi. 
Türek, “Manisa Organize Sanayi Bölgesi 
bugün yeni bir döneme daha girdi. Ülke-
nin en güzide ve donan ml  OSB’sinde 
projelerimiz ve hep daha iyiyi yakala-
yabilmek için sürdürdü ümüz çal ma-
lar m z  h z kesmeden devam edecek. 
Ben ve ekip arkada lar m bu inanç ve 
tazeledi imiz güvenle heyecan ve moti-
vasyonumuzu kat be kat art rd k. Sanayi-
cilerimizin bize lay k gördükleri bu gö-
revi en iyi ekilde yapmak için çaba sarf 
edece iz” dedi. Cemal Sait Türek’in yö-
netim kurulu listesi u isimlerden olu tu: 
Mustafa Zaim, Ömer Yüngül, Mustafa 
Sar gözo lu, Kadir Murat Çam.

Otokar’dan 
yap lan yaz l  aç kla-
maya göre, Kazakistan’da 5 
May s tarihinde düzenlenen KADEX 
2012 Fuar nda Otokar, Kazakistan Silah-
l  Kuvvetlerinin ihtiyaçlar n  kar lamak 
için Kazakhstan Engineering irketi ile, 
“Cobra” z rhl  araçlar n n Kazakistan’da 
üretimine ili kin bir ön anla ma (MOU) 
imzalad . Ön anla ma (MOU) kapsam n-
da iki irket, Kazakistan Hükümeti’nin 
4x4 Cobra z rhl  araç ihtiyaclar n na yö-
nelik potansiyeli kar lamak için i birli i 

yaparak, ortak bir giri im ile yeni bir ir-
ket kuracak. Bu anla ma kapsam ndaki i -
birli i ile kara araçlar  alan nda ilk kez bir 
Türk savunma sanayi irketi, yurt d nda 
z rhl  araç üretimi yapacak.

ki irket aras nda yap lan ön anla ma-
ya göre Otokar, yeni kurulmas  planlanan 
ortak giri ime Cobra araçlar n n üretimi 
için gerekli bilgi birikimini, tüm parça ve 
komponentlerin tedarik ve teslimini, e i-

tim ve üretim denetleme deste i verecek. 
Kazakistan’ n önde gelen savunma sanayi 
irketlerinden Kazakhstan Engineering 

ise üretim için gerekli lokasyon ve tesis-
lerin kurulmas n  sa layacak.

“ lk kez Türk markal  bir z rl  
araç yurt d nda üretilecek”

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, 
yapt  aç klamada, bu ön anla man n 
Otokar’ n askeri araçlarda bir dünya mar-
kas  oldu unun ve yüzde 100 Türk mühen-
dislik ürünü olan Cobra z rhl  araçlar na 
olan ilginin, her geçen gün yükseldi inin 
kan t  oldu unu söyledi. Otokar olarak 
son 25 y ld r taktik tekerlekli araçlar n 
tasar m ve üretimini yapt klar n  belirten 
Görgüç, “Bugün tüm dünyada 30’a yak n 
ülkede 25 binin üzerinde Otokar markal  
askeri araç kullan l yor. Bir Türk markas  
olarak ülkemizin kabiliyetlerini dünyada 
ba ar  ile temsil etmekten gurur duyuyo-
ruz. Kazakistan ile yapt m z bu yeni ön 
anla ma ile de kara araçlar  alan nda ilk 
kez bir yerli savunma sanayi irketi yurt-
d nda yine kendi markas  ile z rhl  taktik 
araç üretme imkân na sahip olacak. Bu ön 
anla ma sayesinde Kazakistan’da yapaca-

m z üretim ile Kazakistan Hükümeti’nin 
z rhl  araç ihtiyaçlar n  daha etkin ve h z-
l  biçimde kar lama imkân m z olacak” 
dedi.

Manisal  
sanayici, yine 
‘Türek’ dedi

Otokar, Kazakistan’da “Cobra” üretecek
 Koç Holding irketlerinden Otokar, Kazakistan’da “Cobra” araçlar n n 
üretimi için Kazakhstan Engineering irketi ile ön anla ma imzalad .

Ba bakan YardmcsBa bakan Yardmcs
Ali BABACANAli BABACAN
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Toplant n n aç l nda konu an 
Bursa OSB S AD’lar  Platformu 
Ba kan  ve DOSABSIAD Ba -

kan  Selim Yedikarde , öyle konu tu: 
“1 Eylül itibariyle yeni bir federasyon 
yap s  haline gelmek istiyoruz Bu konuda 
tüzük çal mam z devam ediyor. Bu ara-
da Bursa’yla ilgili yap lan çal malar  da 
takip ediyoruz. Bursa’da ileri ar tmalar 
yapmal y z. Bursa’da OSB’ler d ndaki 
sanayile menin ar tma tesisi kurmalar  
neden göz ard  ediliyor. OSB’ler d nda-
ki sanayi tesisleri hala at k suyunu çevre 
dereler arac l yla yapmaktad r. Bu ko-
nuya el at lmas  gerekti ini dü ünüyo-
ruz”

Toplant ya ev sahipli i yapan N LS -
AD Ba kan  Yalç n Aras ise Bursa’n n 
Türkiye’nin en önemli kentlerinden birisi 
olmas na ra men otoyolu, tren ba lant -
s  ve havayolu ula m n n olmamas n n 
büyük eksiklik oldu unu söyledi. Yalç n 
Aras “Bursa’da tek planl  OSB, BTSO 
OSB’dir, di erleri kendili inden ve zor-
lama ile oldu. Bizler uzun vadeli planla-
ma yapam yoruz. Gelece e bakmam z ve 
ehir planlamas n  uzun vadeli yapmam z 

gerekmektedir” dedi. 
Aras, sözlerine öyle devam etti: “E er 
önümüzdeki 10 y lda Bursa’n n nüfusu 
5 milyona varacaksa altyap  haz rl klar -

n  bugünden yapmam z gerekmektedir. 

Bilhassa çevre konusuna bugünden dik-

kat edilmelidir. Türkiye Sa l kl  Kentler 

Birli i taraf ndan ödül alan Bursa’da 3 

OSB’den biriyiz. En çevreci OSB ola-

rak plaket ald k. Bundan memnunuz. 

Di er OSBlerin de çevre konusunda çok 

dikkatli olmas  gerekti ine inan yorum. 

Bursa’da her kurum çevreye dikkat etme-

lidir. Üretken olmak elbette önemli ama 

çevrenin korunmas  da bir o kadar önem 

ta maktad r.”

Bursa’da sanayinin gelece i görü üldü
 Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Sanayici adamlar  Dernekleri Platformu’nun 

be inci toplant s  N LS AD’ n ev sahipli inde gerçekle tirildi. Bursa Milletvekilleri 
smet Su ile Necati Özensoy’un yan  s ra, Nilüfer Belediye Ba kan  Mustafa Bozbey’in 

de kat ld  toplant da Bursa’da sanayile me ve sanayinin gelece i konusu ele al nd . 

Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 
Mart 2012 D  Ticaret Endekslerini 
aç klad . Geçici d  ticaret verile-

rinden hesaplanan 2003=100 temel y ll  
d  ticaret endekslerine göre; Mart ay nda 
geçen y l n ayn  ay na göre, ihracat birim 
de er endeksi yüzde 3.3 azal rken, ithalat 
birim de er endeksi yüzde 0.1 oran nda ar-
t  gösterdi. lgili ayda ihracat birim de er 
endeksi, geçen y l n ayn  ay na göre tar m 
ve ormanc l kta yüzde 1.9 artt , bal kç l k-
ta yüzde 6.5, madencilik ve ta ocakç l n-
da yüzde 2.1, imalat sanayiinde yüzde 3.4 
ve hurda sektöründe ise yüzde 28.5 ora-
n nda azald . thalat birim de er endeksi 

geçen y l n ayn  ay na göre, madencilik ve 
ta ocakç l nda yüzde 15.5 artt , tar m ve 
ormanc l kta yüzde 13.7, imalat sanayiin-
de yüzde 2 ve hurda sektöründe yüzde 4.5 
azald .

hracat miktar 
endeksi yüzde 16 artt

2012 y l  Mart ay nda geçen y l n ayn  
ay na göre ihracat miktar endeksi yüzde 
16 artt , ithalat miktar endeksi yüzde 5 
azald . Takvim etkilerinden ar nd r lm  
seriye göre; 2012 y l  Mart ay nda, 2011 
Mart ay na göre, ihracat miktar endeksi 
yüzde 16 artt , ithalat miktar endeksi yüz-

de 3.1 oran nda azald . Mevsim ve Takvim 
etkilerinden ar nd r lm  seriye göre ise; 
2012 y l  Mart ay nda bir önceki aya göre, 
ihracat miktar endeksi yüzde 1.1, ithalat 
miktar endeksi ise yüzde 3.2 artt .

hracat miktar endeksi ana sektörler 
itibariyle, geçen y l n ayn  ay na göre, 
bal kç l kta yüzde 13.8 azald , tar m ve 
ormanc l kta yüzde 3, madencilik ve ta o-
cakç l nda yüzde 9.6, imalat sanayiinde 
yüzde 16.7 artt . Ayn  ayda ithalat miktar 
endeksi tar m ve ormanc l kta yüzde 44.7, 
imalat sanayiinde yüzde 7.3 azal rken, 
madencilik ve ta ocakç l nda ise yüzde 
16.7 artt .

nsanlar  en çok a rtan, hayrete 
dü üren ve oka sokan durumlar 
nelerdir? Bir amaca dönük yapt -

m z eylemlerin amac m z n tam tersi 
sonuç do urmas  insanlar  oka sokar. 
Örne in, inanç alan nda, Allah’a ibadet 
amac  ile yapt m z birtak m eylemlerin 
bizi putperest yapmas . Sa l k alan nda, 
hastal m z  iyile tirecek diye ald m z 
ilaçlar n hasatl m z  daha da art rmas . 
ktisat alan nda da zenginli imizi art rs n 

diye yapt m z birtak m i lerin fakirli i-
mize neden olmas n  söyleyebiliriz. 

Benim alan m iktisat oldu u için yap-
t m z eylemlerin amac m za ula t r p 
ula t rmayaca n  sorgulamam z laz m. 
Komedi alan nda söylenen söz ile amaç-
lanan n manan n farkl  olmas na roni 
denir. Nasrettin hocan n bindi i dal  
kesmesi de yap lan eylemle amac  ara-
s ndaki çeli kiye güzel bir örnektir. roni 
ya da bindi i dal  kesmenin çok s k gö-
rüldü ü alanlardan biri de iktisatt r.

Bindi i dal  kesmeye en iyi örnek 
ülkemizde yap lan tasarruflar n niteli i-
dir. Ülkemizde insan m z alt n ve dolar 
tasarrufu yapmaktad r. Alt n ve döviz 
tasarrufu yapan vatanda lar m z ve bu 
tasarruflar  özendiren politikalar üreten 
siyasilerimiz bindi i dal  kesmektedir. 
Bu olay n mekanizmas n  anlatay m: n-
sanlar çal arak gelir elde ederler. Elde 
edilen gelirin bir k sm  harcan r bir k sm  
harcanmaz. Harcanmayan ve gelecek 
için ayr lan gelire, tasarruf denir. Har-
canmayan her gelir piyasada para dar-
l na neden olur. Para dar olunca, pa-
ran n fiyat  olan faizler yükselir. Faizler 

yükselince yat r mlar yap lmaz, yat r m 
yap lmay nca da i  ve istihdam olmaz. 
Yani insanlar m z i  yeri açamaz i çileri-
miz de çal acak yer bulamazlar. Tasar-
ruflar ülkedeki yat r mlar n kayna d r. 
Yap lan tasarruflarla piyasadan çekilen 
para, yap lan yat r mlarda çal an i çi-
lere verilerek tekrar piyasaya sunulmu  
olur. Yap lan tasarruflar yat r ma gide-
rek piyasadaki para darl  giderildi i 
gibi i sizlere de i  bulunur. Bu sitemin 
kalbi bank ve borsalard r. Tasarruflar 
bankalara yat r l r. Bankalar bu paralar  
yat r m yapacak insanlara satarlar. Bor-
salarda ise insanlar iyi çal an irketlerin 
hisse senetlerini alarak onlar n yeni 
yat r m yapmalar na katk da bulunurlar. 
Böylece piyasada para seviyesini sürekli 
ayn  ritimde kalmas n  sa lan r. 

Ülkemizde son zamanlarda tasarrufun 
azl ndan bahsedilmekte. Öncelik-
le ülkemizde tasarrufun az oldu unu 
söyleyemeyiz. Ancak ülkemizde yanl  
tasarruf yap ld n  ve tasarruf yap l rken 
Nasrettin hoca gibi insan m z n da bindi-
i dal  kesti ini söylemeliyiz. nsan m z n 

tasarruf konusunda davran  ironiktir. 
nsan m z tasarrufunu alt n ve döviz üze-

rinden yaparak ba ta kendisinin sonra 
da tüm ülkenin fakirle mesine neden 
olmaktad r. nanc ndan dolay  banka-
lara mevduat açt rmayanlar ülkedeki 
faizlerin yükselmesine neden olmakta-
d r. Yani faize inanc  gere i uzak duran 
insanlar m z, bu inançlar ndan dolay  
bankadan uzak durdukça faizin daha da 
artmas na neden olmaktad r. Gelecek i  
kayg s  için tasarruf eden insan m z bu 
tasarrufunu bankac l k siteminin d na 
ta yarak faizlerin yükselmesine ve yeni 
i  yeri aç lmas n n önüne geçerek kendi 
ya da kom usunun da i sizli ini haz rla-
maktad r. Bu mekanizma nas l çal mak-
tad r? Tasarrufta bulunan insan m z alt n 
ya da döviz ald nda gerçekte alt n ve 
döviz üreten ülkelere kredi açmaktad r. 
Yani tasarrufu ile kendi ülkesinde faizle-
rin dü mesine, i  yerinin aç lmas na ve 
insanlar n i  bulmas na de il, yabanc  
ülkelerdeki faizlerin dü mesine ve ya-
banc  ülkelerde i  yeri aç lmas na katk  
sa lam  olmaktad r.

Tasarrufunu dolar olarak yapmak iste-
yen birisi öncelikle bankaya dolar almak 
için TL yat r r. Banka bu parayla Merkez 
bankas na gider dolar kar l  TL’yi 
al r, ald  bu para kar l nda ABD’den 
dolar borçlan r. Borçlan r ve ilgili ban-
kaya bu dolar  gönderir. Banka açt  
dolar hesapl  cüzdan  vatanda a verir. 
Vatanda  cüzdan  al r. Dolar için verilen 
TL merkez bankas na ödendi i için pi-
yasadan o kadar TL çekilmi tir. Al nan 
dolar Türkiye’de kullan lmad  için 
ABD bankalar na geri yatm t r. Para, 
ABD bankalar nda oldu u için ABD 
giri imcisi yat r m yapmak için ucuz ve 
bol krediye kavu mu tur. Ülkemizde 
para eksildi i için faizler artm  ve vade 
k salm t r. Paraya ihtiyac  olan Türk 
yat r mc  ABD’den kredi almak zorunda-
d r. ABD, kendi vatanda m z n paras n  
yüksek faiz ve risk pirimi ile kendi ya-
t r mc m za satar. Ülkemiz, faiz, kur ve 
cari aç k olarak soyulur. Tasarrufu alt n 
eklinde yapmak da ayn  mekanizmaya 

tabidir.
Ülkemizde tasarruf zihniyetinin mut-

laka de i mesi gerekir. Bu zihniyetle, 
kendi kendini soyduran, bindi i dal  
kesen, ironik konumundan ç kamay z. 
Zihniyet de i ikli inde de en büyük 
görev vatanda lar m z n % 50’sinin 
sempatisini kazanan hükümete ve onun 
genel ba kan na dü mektedir.

e  k ÇALI KAN

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

Tasarruf 
zihniyetinde ironi 

 2012 y l  Mart ay nda 
geçen y l n ayn  ay na 

göre ihracat miktar 
endeksi yüzde 16 

artarken, ithalat miktar 
endeksi yüzde 5 azald . 

Bu dönemde ihracat birim 
de er endeksi yüzde 3.3 

azal rken, ithalat birim 
de er endeksi yüzde 0.1 

oran nda artt .

Mart’ta ihracat miktar endeksi artt  

Bursa OSB S AD Platformu Ba kan  Bursa OSB S AD Platformu Ba kan  
Selim YED KARDESelim YED KARDE
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ENERJ  ve Tabii Kaynaklar Bakan  Ta-
ner Y ld z, Türkiye’nin nükleer enerji 
alan nda görev yapacak mühendisler 

yeti tirmek için yeni projeler haz rlad n  
söyledi. Y ld z, bu y l 75 ö renciyi Rusya’ya 
göndereceklerini, toplamda gidecek ö ren-
ci say s n  ise 300’den 600’e ç kard klar n  
aç klad . Ayd n, Mu la ve Denizli illerinin 
elektrik da t m n  yapan AYDEM Elektrik 
Da t m A. .’nin dün yap lan toplant s nda 
konu an Bakan Y ld z, nükleer e itim için 
Rusya’ya gidecek ö rencilere yönelik konten-
jan ve ba vuru artlar  hakk nda da bilgi verdi.

5-6 bin ö renci aras ndan

Yar ndan itibaren Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanl  internet sitesinde artlar n aç kla-
naca n  ve yeni al mlar n ba layaca n  bil-
diren Y ld z, öyle konu tu: “Hemen hemen 
5-6 bin ö renci aras ndan bunu seçiyoruz. Her 
türlü s nav ayr nt lar n n duyurular  yap lacak. 
Üniversitelerin Fen Edebiyat ve Mühendislik 
Fakültelerinin matematik derslerinin okutul-
du u herhangi bir bölümü dahi bizim nükleer 
santralleriyle alakal  görev yapacak mühen-
dislerimiz için yeterli olacak. Geçen seneden 
farkl  olarak önemli bir katk  ve ba vuru ola-
ca  kanaatindeyiz.”

Mühendis ücreti verilecek

Nükleer enerji konusunda Rusya’da e itim 
görecek Türk mühendislerin be  y l e itim 
al p, bir ila üç y l aras nda da Rusya’da kendi 
alanlar ndaki bir santralde görev yapacaklar -
n  aç klayan Y ld z, unlar  söyledi: “5-7 y ll k 
bir serüvenden bahsediyoruz. E itimin sonun-
da kendi alanlar nda çok ciddi uzmanlar ola-
rak yeti mi  olacaklar. Kalacak yerlerini, ders 
kitaplar n , burslar n  ve sa l k sigortalar na 
var ncaya kadar her birisini proje  rmam z 
tedarik edecek. Orada herhangi bir Rus mü-
hendisin ald  ücreti de kendilerine takdim 
edece iz.”

ki bin mühendis

2023 y l na kadar nükleer enerji konusun-
daki hede  erini yakalamay  amaçlad klar n  
vurgulayan Y ld z, öyle devam etti: “Güney 
Kore, 1970-1980’li y llarda yurtd na 2 bin 
tane mühendis gönderdi. E itimlerinden sonra 
o mühendisleri istihdam etti. Türkiye’nin nük-
leerdeki gelece ini in allah bu genç arkada -
lar m z biz görevleri tevdi ettikçe yerine getir-
mi  olacaklar. 2 bine yak n mühendisimizi üç 
santralimizde istihdam etmi  olaca z.”

2023’te i letmede olmas  laz m

Karadeniz’de kurulacak ikinci santral için 
müzakerelerin devam etti ini belirten Bakan 
Taner Y ld z, unu söyledi: “Japonya, Güney 
Kore, Çin ve Kanadal   rmalarla görü meler 
devam ediyor. kinci ve üçüncü santrallerin 
ülkemize 2023 y l na kadar kazand r lmas  
laz m.”

Kontenjan iki kat na ç kar ld

Türkiye’yi nükleer konusunda, “Yüzme 
dersleri verilip de havuzu ve denizi olmayan 
bir ülkeye” benzeten Bakan Taner Y ld z, öy-
le konu tu: “Kendi mühendislerimizle bunu 
yap land racak bir sistem kuruyoruz. Bildi i-
niz gibi 300’e yak n bir ö rencimizi mühendis 
yeti tirmek üzere Rusya Federasyonu’na gön-
dermek için kontenjan m z vard . Bu konten-
jan art r ld , 600’e ç kart ld .”

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan  Taner Y ld z, Rusya ile 
var lan yeni mutabakat çerçevesinde nükleer mühendislik e itimi 

için alt  y ll k süreçte Rusya’ya gönderilecek ö renci say s n n 
toplamda 300’den 600’e, y lda ise 75 ö renciye ç kt n  aç klad .

Nükleer’in i gücü e itimi Rusya’dan

Düzce TSO Ba kan  Metin Bü-
yük Düzce’de sanayicilerin 
yat r m yapabilece i bir yerin 

olmad n  söyledi. Düzce Üniversitesi 

taraf ndan stanbul Ticaret Üniversite-

si, KOSGEB ve MARKA ile Uygula-

mal  Giri imcilik E itimi i birli i pro-

tokolüne imza törenine kat lan DTSO 

Ba kan  Metin Büyük, Düzce’de sa-

nayicilerin yat r m yapabilece i bir 

yerin olmad n , fabrikalarda 62 bin 

SSK’l  çal an n oldu unu i aret ede-

rek “OSB’lerimiz doldu. D-100 sa l  

sollu dolmak üzere. Gümü ova’da sa-

nayi için çal malar m z sürüyor” dedi. 

Büyük, birlik ve beraberli e ihtiyaç 

oldu unu söyleyerek “Çal ana i  var, 

mücadele edene para var. Türkiye’de 

ve Düzce’de öyle bir s k nt  var. Aç-

l k s k nt s  yok, çok yeme s k nt s  

var. Bizim birlik ve beraberli e ihtiya-

c m z var” eklinde konu tu.

Düzce’de
OSB’ler doldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan  
Taner YILDIZTaner YILDIZ
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Savunma ve Havac l k Sanayi ma-
latç lar  Derne i (SASAD) 2. 
Ola anüstü Genel Kurulunu ger-

çekle tirdi. Savunma Sanayi Müste ar  
Murad Bayar, Sanayi Hizmetleri Müste-
ar Yard mc s  Sedat Güldo an, Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanl  Sanayi 
Genel Müdürü Süfyan Emiro lu, OST M 
OSB Ba kan  Orhan Ayd n ve SASAD 
üyesi  rma temsilcilerinin kat ld  Genel 
Kurul’da yeni Yönetim Kurulu seçimi de 
yap ld .

Genel Kurul’un aç l nda konu an Sa-
vunma Sanayi Müste ar  Murad Bayar, 
Türkiye’nin dünyada ve bölgesinde artan 
rolünün savunma sektörüne ihtiyac  art-
t rd n  belirtti. Savunma sektörü aç s n-
dan içinde bulunulan dönemin, sektörün 
güvenlik güçlerine nas l bir yetenek ilave 
edildi inin sorguland  bir süreç oldu u-
na i aret eden Bayar, ‘’Savunma sektö-

rünün hede  , güvenlik kuvvetlerinin ih-
tiyaçlar na en yüksek seviyede çözümler 
üretmektir’’ dedi.

Ülke olarak belli alanlarda ciddi ye-
teneklerimiz, belli alanlarda da ciddi 
eksiklerimiz oldu unun alt n  çizen Ba-
yar, Türkiye’nin savunma ihtiyaçlar n n 
%50’sinin yerel imkanlarla kar lanabil-
di ini ancak barda n yar s n n halen bo  
oldu unun göz önünde bulundurulmas  
gerekti ini söyledi.

Türkiye’nin 2023 y l nda dünyan n ilk 
10 ekonomisi aras nda yer almay  he-
de  edi ini an msatan Bayar, bunu ger-
çekle tirecek ekonomik ç kt lar n savun-
ma sektöründen sa lanmas  gerekti ini 
vurgulad . Bayar, savunma sektörünün 
büyüme ivmesini sürdürdü ünü, sektö-
rün bugünkü ekonomik hacminin 2016 
y l nda iki kat artmas n n öngörüldü ünü 
kaydetti.

KOB ’lerin sektöre katk s n n gün geç-
tikçe art yor olmas ndan duydu u mutlu-
lu u da dile getiren Bayar, “Sektörde ana 
yükleniciler, alt yükleniciler, üniversite-
ler bir arada üretebilmeliyiz. Türkiye’nin 
neresinde ne kabiliyet varsa aray p, bulup 
projelerimize dâhil etmeliyiz. Unutma-
mal y z ki ba ar l  projeler ancak böyle 
ba ar l  tak mlar n i birli inden do ar” 
diye konu tu.

KOB ’ler de yönetimde 
temsil ediliyor

Genel Kurul’da yap lan seçimde bir 
ilk de ya and . OST M Savunma ve Ha-
vac l k Kümelenmesi Derne i (OSSA) 
Ba kan  Mithat Ertu ’un da SASAD 
Yönetim Kurulu’na seçilmesiyle, savun-
ma sanayine alt yüklenici olarak hizmet 
veren KOB ’ler de SASAD Yönetiminde 
temsil edilme imkân  buldu.

Aselsan’dan Cengiz Ergeneman’ n 
Yönetim Kurulu Ba kanl na, RMK 
Marine’den Kudret Önen’in Ba kan Yar-
d mc l na getirildi i SASAD Yönetim 
Kurulu’nda u isimler yer ald : Tuncer Al-
pata – ALP Havac l k, Tayfur Arasl  – s-
tanbul Denizcilik, zzet Artunç – MKEK, 
Recep Barut – STM, U ur Co kun – Bi-
tes Savunma- Muharrem Dörtka l  – TAI 
– TUSA , Ak n Duman – TEI, Mithat 
Ertu  – OSSA, Ahmet Serdar Görgüç 
– OTOKAR, Nail Kurt – FNSS, Selçuk 
Ya ar – ROKETSAN.

Fransa ve spanya’y  geçerek 2011 
y l nda Avrupa’n n 3’üncü büyük 
plastik üreticisi konumuna gelen 

Türkiye’de, sektörün h zl  geli imi sürer-
ken, nitelikli elemana duyulan ihtiyaç da 
o oranda art yor. Plastik sektörünün tem-
silcisi PAGEV, e itime verdi i destekle 
sektörün nitelikli eleman ihtiyac na yan t 
vermeye çal yor.

Plastik sektöründe halen 250 bin ki i 
istihdam ediliyor. Sektörde, her y l 25 
bin yeni nitelikli elemana talep do uyor. 
Plastik üreticilerinin en çok ihtiyaç duy-
du u ara eleman konusundaki eksikli i 
gidermek ve e itimli elemanlar n sektörde 
istihdam edilmesini sa lamak amac yla 
PAGEV taraf ndan aç lan Gebze PAGEV 
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, 2002-
2003 y l nda e itim-ö retime ba lad .

Kocaeli’de Gebze Plastikçiler Organize 
Sanayi Bölgesi’nde aral ks z olarak 10 
y ld r e itimine devam eden PAGEV Tek-
nik ve Endüstri Meslek Lisesi u an 405 
ö renciye e itim verirken, bugüne kadar 
da 430 mezunu sektöre kazand rd . Teorik 
e itimin yan  s ra prati e yönelik uygu-
lamal  e itim imkân  da sunulan okuldan 
mezun olan gençler, ald klar  e itim saye-
sinde i  bulmakta zorlanm yor.

Plastik sektörüne 
e itimli gençler

OST M Savunma Kümesi 
SASAD Yönetiminde

Cumhurba kan  Abdullah Gül’ün önü-
müzdeki hafta ç kaca  ABD seyahat 
program  oldukça ilginç. Uluslararas  

siyaset ve güvenlik konular n n masaya yat -
r laca  NATO zirvesi ard ndan Say n Cum-
hurba kan  ABD’nin me hur Silikon Vadisi’ni 
ziyaret edecek. Dünya ekonomisinin inovas-
yona dayal  giri imlerinin merkezi niteli indeki 
Silikon Vadisi’nin bir Türk Cumhurba kan  
taraf ndan özellikle ziyaret ediliyor olmas  son 
derece anlaml . Nedir bu Silikon Vadisi? Siliko-
nun sanayide, t pta kullan m alanlar  ile ilgili bir 
sürü ey gelir akla. Ama bir vadiyi silikonlamak 
acaba nereden geliyor? 

Silikon Vadisi Güney Kaliforniya’da San 
Francisco Vadi’sinin bir parças  olan San Jose 
yan vadisine verilen bir ad. Zaman nda bu böl-
gede yo un olarak yap lan bilimsel çal malar 
ve Ar-Ge faaliyetleri neticesinde bulunan silikon 
cip ve bu alanda yap lan yo un üretim netice-
sinde bölge ngilizce kar l  “Silicon Valley” 
olan Silikon Vadisi ad n  ald . 

Vadi’nin bugün dünya üzerinde tan nmas nda 
ve yenlikçi, yüksek katma de erli küresel de ere 
sahip ürünleri ile dünya ekonomisinde yer edin-
mesinde hiç üphesiz Standford Üniverisitesi’nin 
ö renci, mezun ve akademisyenlerinin çok bü-
yük pay  var. Standford ç k l  bulu  ve inovas-
yonlar aras nda SUN, Cisco, Google, Yahoo, 
HP ve IP gibi dev markalar  sayabiliriz. Ba ta 
US News&World Report olmak üzere birçok 
listede Standford Üniversitesi dünya üzerindeki 
ba ar l  üniversiteler s ralamas nda ilk üç s rada 
yer al yor. Stadford sadece mühendislik de il, 
i letme, siyaset bilimi, ekonomi, sosyal bilimler, 
do a bilimler gibi farkl  alanlarda yapt  çal -

malar ile de hep ilk üç aras nda. 

Cumhurba kan  Abdullah Gül Silikon Vadisi 
temaslar nda 100 milyar dolarl k de erle halka 
aç lmaya haz rlanan Facebook’u, son verilere 
göre piyasa de eri 530 milyar dolara ula an 
Apple’ , de eri 160 milyon dolar olarak an lan 
Google’  ve k sa zamanda 10 milyar dolar de er 
biçilen Twitter’  ziyaret edecek. Rakamlar ina-
n lmaz. Bu markalar  yaratanlar ise daha ilginç. 
Ço u genç giri imcilerin fikirlerinden ortaya 
ç kt . Henüz üniversite s ralar nda, bazen bir 
ara t rma ödevi ile bazen bir garajda bir gurup 
çal mas  ile ye eren fikirlerle dünyay  içine 
çeken ürünlere ve markalara dönü tüler.  

Silikon Vadisi’nin ba ar s n n alt nda yatan 
birçok gerçek var. Akademik çal malar n, 
ara t rmalar n kalk nmaya sa lad  yarar  her 
zaman sorgulamak gerekiyor. Bilimin kayna  
say labilecek üniversitelerin ürettikleri bilgiyi 
toplum yarar na ve geli ime katk  sa layacak 
biçimde kulland rmas , bilimsel ileti imin bir 

parças  olmas  gerekmez mi?  te Silikon Vadisi 
bu bilimsel ileti imin yo un ya and  bir iklime 
sahip. Ülkemizde de var olan Teknoparklar  
birer Silikon Vadisi gibi de erlendirebiliriz. Bun-
lar n birço u üniversite kampüsleri içerisinde yer 
al yor. Genç nüfus aç s ndan Amerika’dan a a  
kal r yan m z yok. Üniversite say m z her ilde bir 
üniversite kurulmas  ile daha da artt . Kurma, 
donatma aç s ndan bir eksi e sahip de iliz. 
Çok daha fazlas n  da in a edebiliriz. Ama as l 
önemli olan silikon vadisi, teknopark felsefesini 
anlamak olmal . O felsefenin içerisinde yer alan 
bilimsel ileti im ortam n  sa layamad m z 
sürece yeterli ba ar y  yakalamak konusunda bu 
gün oldu u gibi hep eksik kal r z. Bu felsefenin 
yerle mesi için üniversite yap m z n, e itim siste-
mimizin daha çok sorgulanmas  gerekiyor. 

Y llarca yeterince yerle tiremedi imiz üni-
versite-sanayi i birli ini de bu çerçevede ele 
alabiliriz. Say n Cumhurba kan ’n n ziyaretine, 
yak n bir zaman içerisinde milli e itim sistemi-
mize dahil olacak Fatih Proje’sinin uygulanacak 

olmas n n da etkisi oldu u söyleniyor. Asl nda 
tüm e itim sistemimizi Fatih gibi birçok proje ile 
gelecekte bilim, teknoloji ve inovasyona dayal  
bir kalk nma aç s ndan ele almal y z. Özgür 
dü ünceye, yarat c l a, farkl l klar  özümseye-
bilen ve destekleyen, ekip çal mas na olanak 
sa layan bir ortama kavu turmal y z. K sacas  
millet olarak uslu çocuk sevme i b rak p ara t -
ran, sorgulayan, teknolojiyi iyi kulland  kadar 
geli tirmeye de yatk n bir nesil için kollar  s va-
mal y z. 

Geçen gün çocuk park nda çocu u ile konu-
an bir kad n dikkatimi çekti. Çocuk kayd ra a 

ç kt nda kad n birden ba rd . Dur sak n 
kayma! Çocuk a k n öylece bakarken, kay-
d rakta böcek var seni s r r diye ekledi kad n. 
Kalk p bakt mda kayd rakta böcek olmad n  
gördüm ve bunu kad na söyledim. Kad n çocu-
unun üzerini kirletmemesi için bunu yapt n  

söyledi. Çocu un durumu garipti. Gördü ü mü 
yoksa annesinin söyledi i miydi do ru olan? 
Bazen gördü ümüze bile inanam yorsak ve biri-
leri bunu bize özellikle yap yorsa yenilik üretme 
konusunda pek de ansl  olamay z. Cumhur-
ba kan m z Silikon Vadisi’nde, bu ziyaret çok 
anlaml . Bizim de San Francisco gibi vadilere, 
derelere sahip birçok ilimiz, bölgemiz var. Mev-
sim bahar ve gelecek baharlarda vadilerimizde 
bugün açan çiçeklerin yan nda dünyan n do-
kunaca  teknoloji ürünlerinin tomurcuklar n n 
çiçek açmas n  arzu etsek çok mu ütopik dü-
ünmü  oluruz? Çiçek demi ken bu ay Anneler 

Günü’nü kutlad k, bakars n z bir ba ka bahara 
annemize ülkemizde üretilen iphon benzeri ileri 
teknoloji bir ürünü hediye olarak seçeriz. Hatta 
belki bu yaz  bu kez onun ekran ndan okunur.

Cüneyt ÖRKMEZ

Silikon ya da çiçek 
açan vadiler 

cuneytorkm
ez@

tosyov.org.tr

 Türk Plastik Sanayicileri 
Ara t rma, Geli tirme ve E itim 
Vakf  (PAGEV), Gebze PAGEV 

Teknik ve Endüstri Meslek 
Lisesi ile sektörün e itimli ara 
eleman ihtiyac n  kar l yor. 

Ald klar  uygulamal  e itimler 
sayesinde mezun olan gençlerin 

i leri de haz r.

 Savunma ve Havac l k Sanayi malatç lar  Derne i’nin (SASAD) 2. Ola anüstü Genel Kurulu Savunma 
Sanayi Müste ar  Murad Bayar’ n da kat l m yla gerçekle tirildi. Yönetim Kurulu seçiminin de yap ld  

Genel Kurul’da OST M Savunma ve Havac l k Kümelenmesi Derne i (OSSA) Ba kan  Mithat Ertu  da SASAD 
Yönetim Kurulu’na seçildi. Böylece Türk savunma sanayine alt yüklenici olarak hizmet veren 80 KOB  de 

SASAD yönetiminde temsil edilme ans  buldu.
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OST M ve vedik Organize Sanayi 
Bölgeleri’nde faaliyet gösteren ka-
uçuk ve plastik sektörü sanayicileri 

Gazi Üniversitesi OST M Meslek Yükseko-
kulu Kauçuk ve Plastik Bölümü ö rencileri 
ile bir araya geldi. Sektörün Türkiye’deki 
durumu ve gelece i hakk nda ö renc ilerle 
sohbet eden heyet, gençlere alandaki kali  ye 
eleman ihtiyac  hakk nda da bilgi verdi. 

ASO plastik ve Kauçuk Komitesi Ba kan  
Mustafa Korkmaz, ASO Meclis Üyeleri Ak-
man Karakülah ve Turan De irmenci, Anka-
ra Plastik Sanayicileri Derne i Ba kan  Nec-
mi Atalay, Gazi Üniversitesi OST M MYO 
Müdürü Doç. Dr. Behçet Gülenç ve OST M 
ve vedik Organize Sanayi Bölgesi sanayi-
cilerinin kat ld  toplant da konu mac lar 
ö rencilere kauçuk ve plastik sektörünün 
ülkemizdeki durumu hakk nda bilgi verdiler. 

Firmalar ndaki staj olanaklar ndan da bah-

seden sanayiciler, Gazi Üniversitesi OST M 
MYO ile sürekli irtibat halinde olduklar n  
ve e itim kalitesine son derece güvendikle-
rini belirttiler. Geli en teknoloji ile ihtiyaç 
duyulan yeni teknoloji laboratuarlar n, atöl-
yelerin kurulmas  için de her zaman okula 
destek vermeye haz r olduklar n  belirten sa-
nayiciler, buradan mezun olan ö rencilerin 
kesinlikle i siz kalmak gibi bir korku ta ma-
malar  gerekti inin alt n  özellikle çizdiler.

Sektörün kali  ye, e itimli ara elemana her 
zaman ihtiyaç duydu unu belirten sanayi-
ciler, bugün bu ihtiyac n, bölümün u anki 
ö renci mevcudunun daha üstünde oldu u-
nu, dolay s yla bu bölümden mezun olacak 
ö rencilerin kesinlikle i  bulma sorunu ya a-
mayacaklar n , hatta baz  son s n f ö rencile-
rinin imdiden  rmalar taraf ndan payla ld -

n  söylediler. 

Kauçuk sanayicilerinden
ö rencilere i  sözü

 OST M ve vedik Organize Sanayi Bölgeleri’nde faaliyet 
gösteren kauçuk ve plastik sanayicileri Gazi Üniversitesi 
OST M Meslek Yüksekokulu Kauçuk ve Plastik Bölümü 

ö rencileri ile bir araya geldi. Sektör temsilcileri bulu mada 
gençlere “i iniz haz r” mesaj  verdi.

SPK son y llarda önemli düzenlemeler 
yap yor. Bu düzenlemelerle sermaye 
piyasalar  daha da çe itleniyor ve ge-

ni  bir irket profiline hitap eder hale geliyor. 
Bizim irketimiz de bu düzenlemelerden 
nasiplendi ve 10 May s itibariyle hisse senet-
lerimiz MKB’de i lem görmeye ba lad . 

Ostim’li olanlar yak ndan tan sa da ta-
n mayanlar için Ostim Sanayi Bölgesi ve 
Ostim Yat r m A. . hakk nda k saca bilgi 
vermeliyim. 1967 y l nda kurulan Ostim 
Kooperatifi bugün Ostim Organize Sanayi 
Bölgesi olarak bilinen sanayi ehrini kuru-
yor. Yani bugün dünya çap nda bir sanayi 
bölgesi olan Ostim’i ba latan 2000’e yak n 
kooperatif üyesinin al n teridir. Bu üyeler bir 
sanayi bölgesini kurmakla kalm yor, koope-
ratifin gayrimenkullerini aktife koyarak bir 
de Ostim Yat r m irketini kuruyorlar. Bu ir-
kete Ostim’e faydal  i ler yapma, Ostim’deki 
küçük i letmelere i  bulma, proje üretme, 
KOB ’leri d  dünyaya ta ma gibi bölgesel 
kalk nma odakl  bir misyon yüklüyorlar. 
Hatta taaa o y llarda adeta Arap bahar n  
öngörerek bölgemizin ismini Ortado u Sa-
nayi ve Ticaret Merkezi’nin k saltmas  olan 
OST M koyuyorlar.

Ostim ilginç bir bölge… Birkaç ki ilik 
firmalar n dünya çap nda projeler üret-
tikleri bir kaynak… Elinde projesi olan n 
di er imalathaneleri kullanarak hiç yat r m 
yapmadan projesini hayata geçirdi i bir 

entegrasyon merkezi…  sürecinde çözüm 
orta n n hemen yan nda olmas ndan do-
lay  stok ve tedarik maliyetlerinin minimum 
oldu u dinamik tedarik merkezi… Ölçek 
ekonomilerinden dolay  dezavantajl  olan 
küçük imalatç lar n bu dezavantajlar n  orta-
dan kald racak ve onlar  büyük i letmelerle 
rekabet eder hale getirecek mekanizmalar n 
bulundu u bir sanal fabrika… Küçük olmak 
gerekti inde küçük olman n avantaj n , bü-
yük olmak gerekti inde büyük olman n art  
de erini kullanan bir esnek model… En alt 
çal an n bile bir gün kendi i ini kurman n 
hayalinde oldu u do al bir müte ebbis ku-
luçka merkezi… Bu arada küçük kalman n 
kader olmad , büyümek isteyenin önünün 
aç k oldu u bir sanayi ortam … Böylece 
sanayile menin odak noktas  haline gelen 
canl , dinamik, ya ayan bir sanayi sistemi…

Ostim bölgesi KOB ’leriyle ve çok ortakl  
irketleriyle sermaye piyasas yla tan yor. 

SPK’n n önce G P (Geli en lemler Piyasa-
s ), sonra da S P (Serbest lemler Platfor-
mu) ile irketleri ölçek olarak ya da ortakl k 
yap s  olarak de erlendirip, onlar  sermaye 
piyasalar na açmas  bu irketler için büyük 
avantajlar sunuyor. Ancak do al olarak 
uygulaman n baz  s k nt lar  da yok de il. En 
önemli s k nt  yükümlülükler. Bu yükümlü-
lüklere bürokrasi demeye dilim varm yor. 
Çünkü haks z rekabeti önlemek, normal 
yat r mc y  korumak, haks z kazanc n önüne 
geçmek için sistem irket çal anlar na ciddi 
yükümlülükler getiriyor.

Bu vesileyle ac  bir gerçe i dile getirmemiz 
laz m. Haks z kazanç konusunda hiç hassas 
de iliz. Mesela özel bir haber alarak hisse se-
nedi fiyat ndaki de i iklikten para kazanmak 

kimseyi rahats z etmiyor. Ömründe h rs zl k 
yapmayan, kul hakk ndan çok korkan insan-
lar n hisse senedi al m sat m nda kural kaide 
tan mamas  ve haber pe inde ko mas  an-
la l r gibi de il. Ortaklar m z n hisse senedi-
mizi satal m m ? Kaçtan satal m? Ne zaman 
satal m? ler nas l gidiyor? Yeni projeler var 
m ? Gibi sorular na kar l k suskun kalma-
m z  anlam yorlar. Kap (kamuyu ayd nlatma 
platformu) gibi uygulamalar n geni  kitleler 
taraf ndan bilinmesi ve kullan lmas  gereki-
yor. Bence bu platform yak n ilgililer d nda 
çok bilinen bir platform de il.

Bu arada hisse senetleri serbest i lem 
platformunda i lem görecek irketin çal an  
olarak bu uygulaman n irketimize fon sa -
lamayaca n  belirtmek isterim. Bu anlamda 
KOB ’lerin yararland  Geli en lemler Pi-
yasas  ile çok ortakl  irketlerin yararland  
Serbest lemler Platformunun tam z t olmas  
da herhalde bu pazarlar n aç lma felsefesi 
gere i olsa gerek. Biri (G P) sadece irketi 
dü ünüp orta a hiçbir fayda sa lamazken, 
di eri (S P) sadece orta  dü ünüp irkete 
hiç fayda (fon giri i anlam nda) sa lam yor. 
Son olarak çok ortakl  irketiyle S P’le tan -
an OST M’in, KOB ’leriyle G P’le bulu ma-

s n  temenni ediyorum.

acortu@
hotm

ail.com

Abdullah ÇÖRTÜ

Ostim Yat r m. A. .’nin
hisse senetleri borsa’da

Microsoft Türkiye Genel Müdü-
rü Tamer Özmen, irket olarak 
Türkiye’nin büyümesinin sür-

dürülebilirli i konusunda devaml  kafa 
yorduklar n  ve Türkiye ekonomisinin lo-
komoti   olan KOB ’leri güçlendirmenin 
Türkiye ekonomisini güçlendirmek anla-
m na geldi ini gördüklerini vurgulad . Bu 
sebeple Anadolu’da belirledikleri 10 ilde 
KOB  bulu malar  düzenleyeceklerini söy-
leyen Özmen, bu bulu malar ile KOB ’leri 
bilgi teknolojileriyle bulu turacaklar n  be-
lirtti.

Özmen, Türkiye’nin u anda çok güzel 
bir büyümeden geçti ini dile getirerek, bu 
büyümeyi sürdürebilmesi için büyüme-
nin, Brezilya, Rusya, Çin gibi ülkelerle 
ayn  kademede gitmesi gerekti ini vurgu-
lad . Bugün bu ülkelere bak ld  zaman 
Türkiye’nin KOB  taraf nda zay f kald na 
i aret eden Özmen, Türkiye’de KOB ’lerin 
yüzde 77 istihdam sa lad n , ekonomi-
ye katk lar n n yüzde 23 oldu unu ancak 
ngiltere’de KOB ’lerin yine ayn  istihdam  

sa lay p, ekonomiye katk lar n n yüzde 63 
oldu unu anlatt .

Özmen, Türk ekonomisinin lokomoti   
KOB ’leri bili im teknolojilerinin i  so-
nuçlar na katk s  ve rekabet avantaj  elde 
etme konusunda bilgilendirmek üzere 
Anadolu’da tura ç kt klar n  bildirerek, 
sözlerini öyle sürdürdü: “Türkiye’nin dün-
yan n 10 büyük ekonomisi aras na girebil-
mesi için KOB ’lerin bili ime odaklanmas  
gerekti ine inan yoruz. Bu nedenle büyü-
mekte olan irketlere bili imin gücünden 
yararlanarak uluslararas  rekabette yeni 
ve önde olabilecekleri teknolojileri tan t-
mak için ‘Gelecekle Bulu ma’ seminerleri 
düzenliyoruz. Microsoft Türkiye olarak 

Anadolu’da belirledi imiz 10 ildeki KO-
B ’leri bulunduklar  ehirde ziyaret ediyor, 
onlara bilgi teknolojileri alan nda günü-
müzde ya anan yeni geli meler ve bu tek-
nolojilerin irketlerine sa layaca  katma 
de ere ili kin bilgiler veriyoruz.

Bursa, Ankara, zmir, Konya, Antalya, 
Antep, Eski ehir, Samsun, Kayseri ve Ada-
na olarak belirledi imiz bu 10 ehri özel-
likle elektrik tüketimlerine, asl nda üretim 
güçlerine göre seçtik. Hede  miz bili im 
teknolojileri sayesinde en h zl  geli imin 
sa lanaca na inand m z bu ehirlerdeki 
KOB ’ler aras nda bili im ile rekabet güç-
lerini nas l art rabilecekleri konusunda bir 
fark ndal k yaratmak.”

Hedef 1 milyon KOB ’ye ula mak

Tamer Özmen, Microsoft Türkiye olarak 
hede  erini i letmelere bili imi kullanarak 
nas l daha çok gelirlerini art racaklar n  
anlatmak oldu unu dile getirerek, geçen ay 
içerisinde hem Konya hem de zmir’deki 
KOB ’lerle bulu tuklar n , yak n bir tarihte 
ise Antalya’daki KOB ’ler ile bir araya ge-
leceklerini kaydetti.

Halihaz rda belirli bir potansiyele sahip 
oldu una inand klar  bu illerdeki i letme-
lere bili im ile büyük bir ivme kand rabi-
leceklerine inand klar n  aktaran Özmen, 
“Bize bu hede  mize ula mam zda yan -
m zda yer alan pek çok i  orta m z da yar-
d mc  olacak. Bizim ula amad m z nok-
talarda onlar daha fazla i letmeye ula acak. 
Amac m z i  ortaklar m z n da deste iyle 
1 milyon KOB ’ye ula mak ve bili imin 
gücü ile onlar n yeni ve önde olabilmelerini 
sa lamak” dedi.

Microsoft Türkiye KOB ’leri 
bilgilendirecek

 Microsoft Türkiye, Anadolu’da belirledi i 10 ildeki 
KOB ’leri bulunduklar  ehirde ziyaret ederek, onlara bilgi 
teknolojileri alan nda günümüzde ya anan yeni geli meler 
ve bu teknolojilerin irketlerine sa layaca  katma de ere 

ili kin bilgiler veriyor.  
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Küçük sanayi sitesi yap  kooperati-
 nden çok ortakl  bir irkete dö-

nü en OST M Endüstriyel Yat -
r mlar ve letme A. . MKB Serbest lem 
Platformu’nda i lem gören ilk  rma oldu. lk 
i lem sebebiyle düzenlenen “Gong Töreni”ne 
Ostim Endüstriyel Yat r mlar ve letme A. . 
Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n ve 
 rma yöneticileri, SPK 2.Ba kan  Emir Özer, 
MKB Ba kan Yard mc s  Ayd n Seyman ve 
MKB çal anlar  kat ld .
Gong töreninde konu an Ostim Endüstriyel 

Yat r mlar ve letme A.  Yönetim Kurulu 
Ba kan  Orhan Ayd n 1967 y l nda kurulmu  
ve vizyon olarak kendisine Orta Do u Sanayi 
ve Ticaret Merkezi ismini koymu  bir küçük 
sanayi sitesi yap  kooperati  nden çok ortakl  
bir irkete dönü mü  Ostim Yat r m’ n bugün 

borsa’da i lem görmesi nedeniyle duydu u 
mutlulu u dile getirdi. “Bu mutlulu umuzu 
payla mak üzere bir araday z” diyen Ayd n 
irket hakk nda unlar  söyledi: “ irketimizin 

kurulu u 1967 y l na dayan yor. Daha sonra 
2000 civar nda orta m zla beraber bir koope-
ratiften bir irkete dönü üyoruz. Ayn  zaman-
da bulundu umuz bölgede be  bin i letmenin 
bulundu u bir OSB’yi temsil ediyoruz. Be  
bin KOB ’nin bulundu u ve bütün dünyaya 
ürün sat lan bir bölgede bulunuyoruz. OST M 
sadece küçük i letmelerin bulundu u bir yer 
de il, bu küçük i letmelerin bir araya gelerek 
sinerji olu turabildikleri, sistem entegrasyo-
nu yapabildikleri bir bölgeden bahsediyoruz. 
Ayn  zamanda bölgemizde savunma ve hava-
c l k, medikal, i  ve in aat makineleri ve ye-
nilenebilir enerji konular nda da bölgemiz bir 

odak noktas d r. Yeniliklerin takip edildi i, 
kümelenme çal malar n n yap ld  bir böl-
gedir. irketimizin böyle avantajl  bir bölgede 
faaliyet gösteriyor olmas n n yat r mc lar n 
ilgisini çekece ine inan yoruz.”

Uzun zamand r bu çok ortakl  irketin 
borsaya aç lmas n  hayal ettiklerini belirten 
Ayd n sözlerini öyle sürdürdü: “ MKB’nin 
ve Sermaye Piyasas  Kurulu’muzun katk -
lar yla bugün biz de sizlerle birlikteyiz. Bize 
bu süreçlerde katk  veren kurumlar m za çok 
te ekkür ediyoruz. Çok de erli MKB yöne-
ticilerine bize yol gösterdikleri için te ekkür 
ediyoruz. Bizim daha ileri noktalara ula mak, 
daha büyük projelere imza atmak üzere ha-
yallerimiz var. Bölgemizdeki  rmalar n kat-
k lar yla irketimizi çok iyi yerlere getirmeyi 
hede  iyoruz. OST M olarak bunu yapabile-

ce imize inan yoruz. Öncelikle üyelerimize 
ve bölgemizdeki tüm i letmelerimize hay rl  
olmas n  diliyorum.”

Törende konu an SPK 2. Ba kan  Emin 
Özer ise Serbest lem Platformu (S P) hak-
k nda bilgi verdi. S P’in ilk irketi olarak 
i leme giren OST M Yat r m’ n halka aç k 
300 irket aras nda borsada i lem yapabile-
cek yeterlili e sahip oldu u tespit edilen 84 
 rmadan, MKK’da kayda alma i lemlerini ve 

gerekli yükümlülükleri ilk tamamlayan irket 
oldu unu söyleyen Özer, bu sebeple S P’de 
i lem gören ilk irketin OST M Yat r m oldu-
unu belirtti.
Törenin son konu mac s  MKB Ba kan 

Yard mc s  Ayd n Seyman ise irket hakk n-
da u bilgileri verdi: “Bugün serbest i lem 
platformu için ilk irketimizi kabul etme nok-
tas nday z. 3 Haziran 2011’de SPK karar yla 
ba layan süreç bugün ilk meyvesini verecek. 
84 tane SPK’da kayd  bulunan irketten en 
h zl s  OST M oldu. 16.2 milyon lira serma-
yeli B Grubu paylar n i lem görece i serbest 
i lem platformunda OST M’in 1760 tane 
orta  i lem yapabilecek. Kooperati  n gayri-
menkullerinin aktife konularak 1998 y l nda 
kurulan irket, u anda 5 i tirak, 2 ba l  or-
takl k ve 2 dolayl  i tiraki ile bugün sermaye 
piyasalar m za girmekte.  irketin kurulu  
amac  geni  bir faaliyet alan nda olup son 3 
y l itibar yla in aat, proje ortakl klar  ve ihra-
cat üzerine yo unla makta.”

Konu malar n ard ndan OST M Endüstri-
yel Yat r mlar ve letme A. . Yönetim Ku-
rulu Ba kan  Orhan Ayd n, SPK 2. Ba kan  
Emir Özer, MKB Ba kan Yard mc s  Ayd n 
Seyman ve Ostim Yat r m Yöneticileri hep 
birlikte i lemleri ba latan Gong’u çald lar. 

 Küçük sanayi sitesi yap  kooperati  nden çok ortakl  bir irkete dönü en OST M Endüstriyel 

Yat r mlar ve letme A. . MKB Serbest lem Platformu’nda (S P) i lem gören ilk  rma oldu. OST M 

Yat r m’ n S P’de i lem görmeye ba lamas yla OST M KOB ’leri de Borsa’da temsil edilmeye ba lad .

              OST M Yat r m Borsa’da “Gong”u çald
KOB ’lerin Temsilcisi Art k Borsa’da

OST M YATIRIM A. . 
Ba lang çta, kendi mal varl n  kirala-

yarak ve arsalar  üzerine i yerleri in aatlar  
yaparak ticari faaliyetine ba layan Ostim 
Endüstriyel Yat r mlar ve letme A. ., 
zamanla Ostim içinde ve d nda alt yap , 
üst yap , ticaret merkezi, in as  ve anahtar 
teslimi endüstriyel tesis kurulumu konu-
sunda birçok projeye imza atm t r. Kendi 
mülkiyetinde bulunan i  merkezi, imalat 
merkezi, ticaret merkezi ve farkl  konular-
daki hizmet merkezlerinden kira geliri elde 
etmekte ve kendi gayrimenkullerini yönet-
mektedir.

irket, ayr ca Ostim Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren 5.000 KOB  
aras nda dinamik bir i birli i meydana 
getirmek, bu  rmalar n üretti i mal ve 
hizmetleri iç ve d  pazarlara satarak  r-

malar n i  hacmini artt rmak çabas  içinde 
proje tabanl  yönetim anlay  ile faaliyet 
göstermektedir. Projeleri sistem entegras-
yonu yakla m yla yöneten irket birden 
fazla KOB ’yi bir araya getirerek sinerji 
olu turmaktad r.

irketin enerji, imalat, turizm, d  ticaret 
gibi farkl  sektörlerde be  i tirak, iki ba l  
ortakl k ve iki dolayl  i tiraki bulunmak-
tad r. Bünyesinde olu turdu u d  ticaret 
ekipleriyle önceden belirlenen ürün grup-
lar nda birçok ülkeye ihracat yapmaktad r. 
2011 y l nda 20 ülkeye 13 milyon dolar n 
üzerinde ihracat yap lm t r. Irak’ta ubesi 
bulunan irket, Irak pazar nda anahtar tes-
lim tesis kurarak, baz  resmi kurulu lar n 
tek tedarikçisi olarak, ihalelere kat larak 
Irak pazar nda yo un bir çal ma yürüt-
mektedir.
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Vibromak Yüzey lem Teknolojileri 
Sanayi Ve Ticaret Ltd. ti. 17 y ll k 
sektör bilgi birikimiyle Ankara mer-

kez ve stanbul kitelli pkas Sanayi Site-
si’ndeki ubeleriyle yüzey i lem sektöründe 
hizmet vermeye devam ediyor. Vibrasyon 
makinesi imalat nda Ar-Ge çal malar na 
önem veren ISO 9001-2008 kalite yönetim 
belgesine sahip olan  rma, bugünlerde ayr  
bir mutluluk ya yor. 

Birzamanlar Çin’den makine ithal eden 
Vibromak, bugünlerde zaman nda ithalat 
yapt  Çin’e makine ihraç etmenin guru-
runu ya yor. Konuyla ilgili görü tü ümüz 

irket Müdürü Aygün Cabar, yat r mlar m z  
tamamlay p yerli üretime geçtikten sonra en 
çok kar la t klar  problemin rakipleri tara-
f ndan sürekli gündeme getirilen “ Çin mal  
sat yorlar ” sözleri oldu unu ve bu sebeple 
büyük haks z rekabet ya ad klar n  ve mü -
terilerine y lmadan              V BROMAK’ n 
yerli üretim yapt n  anlatt klar n  söyledi. 
Bu sürecin devam nda gerek yerli makine ka-
litesi ve kendine özgü geli tirdi i yüzey i lem 
teknikleri ,gerekse de erli mü terilerinin ver-

mi  oldu u destek ve güven sayesinde yava  
yava  pazar pay n  büyütmeye ba lad .Bugün 
MKE Gazi  ek Fabrikas ,Ni de Bor Ana 
Tamir Fabrikas ,TTK, zelta  El Aletleri gibi 
yüzlerce kamu ve özel sanayi kurulu unda 
V BROMAK yüzey lem makinalar n n ve 
yüzey i lem tekniklerinin ba ar l  bir ekilde 
ve yüksek mü teri memnuniyeti ile kullan l-
d n  ifade eden Aygün Cabar,en çok önem 
verdikleri konunun sat  sonras  hizmet ve 
mü teri memnuniyeti oldu unu söyledi. Bu 
arada da ihracata ba lad klar n  ifade eden 
cabar, Almanya, Tunus, Ukrayna, Suriye, 
Pakistan,Hindistan gibi ülkelere ihracat yap-
t klar n , bu sene de Çin’e ihracat ba lant s  
kurduklar n  ilk parti mal teslimat n  may s 
ay  ba nda yapt klar n  ve  Çin’e makine ih-
rac etmenin , bizim için ve ülkemiz için çok 
önemli ve çok anlaml  oldu unu  söyledi. 

Cabar sözlerini öyle sürdürdü: “Çin’de yar  
 yat na birçok makine olmas na ra men, bu 
 rma üretmi  oldu u ürünlerin yüzey i lemle-

ri konusunda dünyada da birtak m ara t rma-
lar yapmakta iken bize de Çin’den numuneler 
gönderdi, biz de makinelerimizde  rman n 

istekleri do rultusunda istedikleri yüzey  i -
lemi yapt k ve tekrar Çin’e gönderdik.Sonuç 
olarak yüzey kalitemizi çok be endiler. Sonra 
mühendisleriyle birlikte geldiler ve ayn  pro-
sesi yanlar nda getirdikleri ürünler üzerinde 
gözlerinin önünde tekrarlamam z  istediler.  
Onlar n stedi i gibi ayn  prosesi ba ar  ile 
uygulad k ve 2000 litre kapasitesinde 5 adet 
makine ihracat ba lant s  yapt k.  Çin ihracat  
bizi 2 yönden mutlu etti, hem Çin’den mal 
al rken art k Çin’e mal satar hale geldik, hem 
de bizim hakk m zda rakiplerimiz taraf ndan 
piyasada olu turulmu  olan negatif imaj  da 
silme ans m z oldu.”

ç pazarda uzun ödeme vadeleri ve merdi-
ven alt  üretimin engellenememesi  sebebiy-
le olu an haks z rekabet gibi birçok sorunla 
kar la t klar n  söyleyen Cabar, bu sebeple 
ihracata ve özel proseslere yöneldiklerini 
belirtti. Ar-Ge çal malar na büyük önem 
verdiklerini de belirten Cabar; “Her sektörde 
üretilen her türlü malzemeden mamul  parça-
lar n imalat sonras , boya ve kaplama öncesi, 
çapak alma, ya  ve pas alma,kö e k rma, par-
latma ve polisaj i lemlerini hiç el de meden 

makine ortam nda yapabiliyoruz. Bununla 
ilgili proses çal malar , Ar-Ge’leri  yap yo-
ruz, bu proseslere yönelik de makineler üreti-
yoruz. El polisaj n  tamamen ortadan kald r-
mak oldukça s k nt l  ve zor bir i . Vibrasyon 
makineleri ortam nda yap lamayan parçalar 
var. Biz özellikle bu tür parçalar üzerine Ar-
Ge  yaparak çözümler üretip, bu çözümlere 
yönelik makineler üretmeyi hede  eyen bir 
 rmay z. Yüzey i lem Ar-Ge’si bizim için 

çok önemli” diye konu tu.

Medikal sektörüne yönelik çal malar -
n n da oldu unu söyleyen Cabar, özellikle 
ortopedik parçalar, kemik ve di  implantla-
r  konusunda de i ik bir makine ve proses 
ürettiklerini ve kemik implantlar nda mü-
kemmel bir ekilde yüzey i lemlerini yapa-
bildiklerini söyledi.Bu ça l malar n n des-
teklenmesi amac yla TÜB TAK’a AR-GE 
projeleri verdiklerini de ifade eden Aygün 
Cabar,Türkiye’de ilk defa  fason yüzey i lem 
atölyesin de kalite kontrol laboratuar  kurmak 
için gerekli çal malar  ba latt klar n  söyledi. 

OST M Kümelenme’de de örnek oluyor

Günümüzde bölgesel kalk nma modelleri 
aras nda ad  s k s k geçmeye ba layan 
“Kümelenme” kavram n , bünyesinde 

olu turdu u 4 farkl  sektördeki kümelenme ça-
l malar yla ba ar l  bir ekilde yürüten OST M 
Organize Sanayi Bölgesi, bu alanda birçok farkl  
sektöre ve bölgeye örnek olmaya devam ediyor. 
OST M OSB bünyesinde yürütülen kümelenme 
çal malar  hakk nda bilgi almak ve kendi çal -
malar  konusunda destek istemek üzere birçok 
heyet OST M OSB yönetimini ziyaret ediyor. 
Son olarak büyükba  hayvanc l k alan nda Kas-
tamonu Üniversitesi önderli inde kümelenme 
çal malar  ba latan Kastamonulu bir grup üretici 
OST M OSB’yi ziyaret ederek, kümelenme ça-
l malar  hakk nda bilgi ald . Kastamonu Üniver-
sitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dekan  
Ya ar Akta ’ n da aralar nda bulundu u heyeti 
OST M OSB Ba kan  Orhan Ayd n, Bölge Mü-
dürü Adem Ar c  ve kümelenme konusuna birçok 
platformda önderlik eden Çankaya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç a r-
lad .

Toplant n n ilk konu mas n  yapan ve 2010 
y l  haziran ay nda büyükba  hayvanc l kla ilgi-
li kümelenme çal malar na ba lad klar n , bu 
süreçte birçok toplant  düzenlediklerini belirten 
Kastamonu Üniversitesi ktisadi ve dari Bilim-
ler Fakültesi Dekan  Ya ar Akta , Türkiye’de 
büyükba  hayvanc l kla ilgili birçok yerde birçok 
giri im oldu unu fakat henüz kümelenmenin 
gerçekle medi ini söyledi. Kendilerinin bunu 
gerçekle tirmek konusunda çok istekli olduk-
lar n  söyleyen Akta , “Hayvanc l k konusunu 
seçmemizin temel nedenlerinden biri Kastamonu 
ekonomisinde tar m ve hayvanc l n özellikle 
çok önemli yeri olmas d r. Ziraat odam z ve ala-
n m zla ilgili sivil toplum kurulu lar n n bizlere 
verdi i deste in de çal mam z  ba latmam zda 
çok büyük etkisi oldu” dedi.

 u anda kümenin kurulu  a amas na geldi i-
ni belirten Akta , tüzük olu tururken de OST M 
Kümelerinin tüzüklerini örnek ald klar n  söyledi. 
Örgütlenme biçiminin de yine OST M’de oldu u 
gibi dernek eklinde olaca n  söyleyen Akta ; 

“Buradan almak istedi imiz bilgi u, biz küme-
lenmenin ba lang c nday z, her ne kadar toplan-
t lar yap p kümelenmenin ne oldu unu tart m , 
konu mu  olsak da birçok eksi imiz var. Kurulu  
a amas nda nelere dikkat etmemiz gerekli, hangi 
ad mlar  atmal y z, nas l atmal y z ve üye say s  
ne kadar olmal , üyelerimizde belli kriterlere dik-
kat etmeli miyiz gibi birçok soru var kafam zda. 
Yani kümelenme kavram n n detaylar yla ne 
anlama geldi ini ö renmek için geldik. Bize bu 
yönde verebilece iniz yararl , yönlendirici bilgi-
ler bizim bundan sonra ataca m z ad mlar  do ru 
atmam z  sa layacak” diye konu tu.

“  birli i, güç birli i” 
OST M’in genel mant d r

Bugüne kadar yap lan çal malar sayesinde bir 
bilgi birikimi olu turduklar n  ve bunu payla -
maktan da keyif duyduklar n  söyleyen OST M 
OSB Ba kan  Orhan Ayd n ise, bu süreçte ihti-
yaçlar  olan en önemli eyin yap lacak i e inan-
mak oldu unu söyledi. “Böyle bir birlikteli in 
önünde duracak hiçbir engel yoktur” diyen Ay-
d n; “Bu kadar insan ayn  konu için gönül birli i 
yapm , emek vermeye ba lam  ve inanm sa, 
bu kümenin hayata geçmesinin önünde hiçbir 
ey duramaz. Tam inanm l k haliyle bir i e ba -

larsan z o i ten sonuç almaman z imkâns zd r. 

OST M’in genel mant  da i  birli i güç birli i 
ilkesidir. Bizler burada OST M olarak bir eyler 
ba arabildiysek, devrald m z de erlere art lar 
katabildiysek bu tür i birli i çal malar na çok 
ey borçluyuz. Kümelenmenin özü de budur. Ki i 

tek ba naysa bulundu u ortamda sözünü dinlet-
mesi, bir gruba dahilken dinletmesinden daha 
zordur. Kümelenme size birlikte olman n gücünü 
katacak” diye konu tu.

Kümelenmenin bireysel de il bölgesel, toplum-
sal ve ülke ç karlar n  göz önünde bulunduran bir 
kalk nma modeli oldu unu söyleyen Ayd n ken-
di bölgelerindeki sürecin ba lang c  hakk nda da 
unlar  söyledi: “Bizler sürecin ba nda bölgemizi 

nas l daha rekabetçi yapabiliriz,  rmalar m za na-
s l bir katk  sa layabiliriz, OST M’deki  rmalar  
nas l bir araya getirip uluslar aras  pazarlara nas l 
ta yabiliriz, buradaki sorunlar m z  kamuya na-
s l iletebiliriz gibi sorularla yola ç kt k, çünkü bu 
 rmalar m z n kalk nmas  ülkemizin kalk nmas  

demektir. Bu sorular m z n hepsini kümelenme 
modeliyle a maya çal yoruz. Sizler bireysel ola-
rak kap lar  çald n zda derdinizi dinletemezken, 
bir araya geldi inizde sesiniz çok daha yüksek 
ç k yor ve birileri mutlaka duyuyor. Bir sektörde 
çal an insanlar bir araya gelip, kendilerine baz  
hede  er koyup, bölgelerinin geli mesi için baz  
çal malar yapt klar nda sizi dinlemeye ba l yor-
lar. O zaman sizin söyledikleriniz, yapt klar n z 
çok daha anlaml  hale geliyor.”

“Önce basit problemleri çözün”

Kümelenme çal malar n n nas l süreçlerden 
geçmesi gerekti i konusunda bilgi veren Çan-
kaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burha-
nettin Güvenç ise bu süreçte öncelikle sab rl  ve 
kararl  olmak gerekti ini vurgulad . Ayn  sektör-
den ekmek yiyen insanlar  beraber daha rekabetçi 
olmak konusunda ikna etmenin çok zor oldu u-
nu bildi ini söyleyen Güvenç; “Bu i in formülü 
önce basit sorunlar  çözerek i e ba lamakt r. Bu 
ekilde ki ilerin kümeye inanc n  sa lars n z. Bir 
eylerin çözümlendi ini gören ki inin kümeye 

inanc  artar, kat lma iste i artar” dedi. 
“Bir araya geldi inizde gücünüz kat kat arta-

cakt r” diyen Güvenç öyle konu tu: “Küme-
lenmenin sa lam olmas  gereken 3 aya  vard r. 
Bunlar; üretici, yerel yönetim ve üniversitedir. 
Gördü üm kadar yla burada 2 ayak zaten ha-
z r ve istekli. Üreticilerimiz yan na Kastamonu 
Üniversitemizi al p gelmi ler. Bu noktada e er 
yerek yönetiminiz de sizlere destek oluyorsa 
i iniz kolay demektir. Çünkü belediye o bölge-
nin en önemli gücüdür. Bir ürün alaca  zaman 
durup kendi iline bakmal d r. Benim ilimde bu 
var m ? diye sormal , yerelden temin etmeye 
çal mal d r. “

 OST M Organize Sanayi Bölgesi, bölgesel kalk nma modelleri içinde ad  s k s k geçmeye ba layan “Kümelenme” 
çal malar yla da örnek oluyor. Büyükba  hayvanc l k alan nda Kastamonu Üniversitesi önderli inde kümelenme çal malar  

ba latan Kastamonulu bir grup üretici OST M OSB’yi ziyaret ederek, kümelenme çal malar  hakk nda bilgi ald . 

 , ithalattan ihracata…
 Kuruldu u 1994 y l ndan 2001 y l na kadar bayilik faaliyetlerini sürdürüp 

, 2001 y l ndan 2004 y l na kadar  Çin’den makine ithal ettikten sonra, 2004 
y l ndan buyana V BROMAK markas  ile yerli üretime geçen Vibromak Yüzey lem 
Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Ltd. ti., bugünlerde zaman nda ithalat yapt  Çin’e 

makine ihraç etmenin gururunu ya yor. irket Müdürü Aygün Cabar, “ hracat 
yapma sevincimiz Çin’e ihracat yapt m z için ikiye katlan yor” diye konu tu.



MAYIS 2012ORGAN ZE SANAY  GAZETES 13

OST M Spor Ankara kincisi

Türkiye’nin dünyaya model olan sana-
yi bölgesi OST M, spor kulübüyle de 
önemli ba ar lara imza at yor. OST M 

Spor A Futbol Tak m  2011-2012 futbol 
sezonunda Ankara ikincisi olarak Amatör 
Süper Lig’den Türkiye Bölgesel Amatör 
Lig’e yükseldi. 1986 y l nda kurulan OST M 
Spor’un Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel 
Kaptan  Murat Kandazo lu, futbol ve masa 
tenisi alanlar nda faaliyet gösterdiklerini be-
lirtti. Futbol alan nda A tak m ba ta olmakla 
beraber U14-U15-U16-U17 ve U19 katego-
rilerinde Ankara Amatör müsabakalar na ka-
t ld klar n  söyleyen Kandazo lu, 30 Haziran 
2012 tarihi itibariyle de futbol okulu açmay  
planlad klar n  belirtti. “Alt yap da U16 ve 
U19 da Ankara ampiyonlu umuz da var” di-
yen Kandazo lu, “En önemlisi kulüp olarak 
260’a yak n sporcu say s na ula mam z oldu. 
Bu da gelecek ad na daha büyük ba ar lara 
imza atmak anlam na geliyor” diye konu tu.

Kulübün bu ba ar lar  almas nda ba ta OS-
T M Ba kan  Orhan Ayd n ve yönetimin çok 
büyük emek ve gayretleri oldu unu ama daha 
büyük hede  ere ula mak için yeterli olmad -

n  söyleyen Kandazo lu, “Ba kan m z n ve 
yönetimin d nda da OST M’in di er birim-
leri ve OST M’li i  adamlar n n da destekleri-
ne ihtiyac m z var. Bizler bu kulübe herkesin 
sahip ç kmas n  istiyoruz. Çünkü OST M 
bir markad r ama bu markay  büyütecek ve 
yükseltecek olan unsurlardan bir tanesi de 
OST M Spor’dur. OST M’liler olarak da 

elimizde bir spor kulübümüz var ve biz bu 
avantaj m z  çok iyi ekilde de erlendirme-
liyiz” dedi.

Ostimspor kulübünü herkesin benimsemesi 
ve sahiplenmesi ad na çe itli projeleri oldu-
unu söyleyen Kandazo lu, bunlardan bir ta-

nesinin esna  ar aras nda OST M Spor futbol 
turnuvas  di erinin ise haziran ay  içerisinde 
açmay  planlad klar  OST M Spor Futbol 
Okulu oldu unu söyledi. Kandazo lu, “Bu 

iki proje esnaf karde lerimizi biraz daha spor 
sahalar na çekmek ve birlik, beraberli i olu -
turmak için planl yoruz” diye konu tu.

Ostim yönetiminden öncelikle bu projelerin 
hayata geçebilmesi için tesis beklentileri ol-
du unu söyleyen Kandazo lu, “En büyük s -
k nt m z çocuklar m za antrenman yapt raca-

m z ve e itece imiz alanlar n olmay . u 
anda Yenimahalle Belediyesi’nin bize tahsis 
etmi  oldu u Bat kent Sahas ’nda ihtiyaçlar -
m z  kar l yoruz ancak zaman zaman s k n-

t lar da ya yoruz. Biz istiyoruz ki OST M 
s n rlar  içerisinde tesislerimiz olsun… Orada 
gençlerimize sadece futbol oynatmak d nda 
hayata dair almalar  gerken temel bilgileri de 
akademisyenler taraf ndan aktarmak istiyo-
ruz. OST M esnaf ve çal anlar n n çocukla-
r n  bir araya toplayarak gelecek ad na yeni 
yetenekler bulmak istiyoruz. Daha güçlü bir 
OST M yaratmak için biz de sporun gücünü 
kullanarak emek vermeye çal yoruz” dedi.

 OST M Spor A Futbol Tak m  2011-2012 futbol sezonunda Ankara ikincisi olarak Amatör Süper 
Lig’den Türkiye Bölgesel Amatör Lig’e yükseldi.

Aktif Sanayici ve adamlar  Der-
ne i, mart 2012 tarihinde An-
kara merkezli bir sivil toplum 

örgütü olarak çal malar na ba lad . 
Dernek ANFED federasyonu, dolay -
s  ile TUSKON konfederasyonu çat s  
alt nda faaliyet gösterecek. Dernek, 
Ankara merkezli  rmalar n yöneticile-
rini bir çat  alt nda birle tirmek sureti 
ile i  dünyas n n sorunlar n  gündeme 
ta mak, Ankara ve ülke ölçe inde eko-
nominin temel ta  olan 
i adamlar n n taleplerini 
kamu yönetimine ve bü-
rokrasiye aktarmak gibi 
temel amaç ve hede  ere 
ula mak için faaliyetlerde 
bulunacak. 

Konuyla ilgili görü leri-
ni ald m z Aktif Sanayi-
ci ve adamlar  Derne i 
ba kan  Ufuk Bayraktar, 
Ankara merkezli onlarca i  dünyas  
dernekleri içinde bir fark yaratmak, ge-
rek üyelerine ve gerekse kent ve ülke 
ekonomisine bir fayda sa lamak amac  
ile derne in kendine özgü yönetim e-
killeri gerçekle tirmeyi hede  edi ini 
söyledi. Öncelikle dernek üyelerinin 
ticari geli imlerine destek olmak, ihra-
cat potansiyellerini geli tirmek, arge ve 
inovasyon projelerine daha fazla kay-
nak ay rmalar na destek olmay  amaç-

lad klar n  belirten Bayraktar, yönetim 
sistemlerini öyle ifade etti; “Üyeleri-
miz meslek ve üretim gruplar na göre 
kümelendirilerek her bir küme dernek 
merkezinde bir teknik yönetici ile tam 
zamanl  olarak temsil edilecek. Bu 
yönetici küme üyesi  rmalar n analiz-
lerini yaparak i  potansiyelleri, kabi-
liyetleri ve bunlar n sonucu olu acak 
ihracat olanaklar  ile ilgili  rmay  bilgi-
lendirecek. Sonraki a amada  rman n 

d  ticaret ile alakal  potansiyel pazar 
ara t rmas  yap lacak ve ürünlerinin 
tan t lmas  ve serti  kasyonu ile alakal  
bir çal ma yap lacakt r. Tüm bu çal -
malarda  rman n ihtiyaç duyabilece i 
kaynak ve devlet destekleri yine der-
nek bünyesinde tam zamanl  çal an 
dan manlar m z taraf ndan haz rlana-
cak rapor ve dosyalar ile h zla sonuç-
land r lacakt r. Bu a amada KOSGEB, 
TÜB TAK, Sanayi Bakanl  ve di er 

yurt içi ve yurt d  kaynaklar i adam-
lar m z n ve üyelerimizin bilgilerine 
sunulacakt r.”

Dernek olarak ana amaçlar n n üretici 
 rmalar n Ar-Ge faaliyetlerini geli tir-

meleri ve ihracat potansiyellerini art-
t rmalar  amac  ile sihirli sözcük olan 
Üniversite – Sanayi i  birli ini geli -
tirmek oldu unu söyleyen Bayraktar 
sözlerini öyle sürdürdü; “Türkiye’de 

bir ilk olarak Hacettepe Üni-
versitesi vedik Teknokent 
yerle kesinde bir temsilcilik 
açmak sureti ile üyelerimi-
zin üniversiteler ile ortak-
la a projeler geli tirmesi ve 
üniversite ö rencilerinin üye 
 rmalar m zda ortak projeler 

gerçekle tirmeleri giri imci-
li in geli mesine de destek 

olabilecakt r”. 

Aktif Sanayici ve adamlar  Derne-
i, bu kurulu  vizyonu çerçevesinde 

Ankara’da sanayinin kuluçka merkezi 
olan OST M’de OF M  Merkezi’nde 
420m2’lik genel merkezinde üyelerine 
e itim ve seminer hizmetleri de dahil 
olmak üzere yakla k 9 ki ilik tam za-
manl  çal anlar  ve dan manlar  ile 
hizmet verecek.

Ankara’n n aktif sanayicileri 
dernekle ti

Maliye Bakan  Mehmet im-
ek, Batman’da KOSGEB, 

TÜMS AD ve MÜS AD 
taraf ndan düzenlenen Uygulamal  
Giri imcilik E itimi serti  ka törenine 
kat ld . Burada yapt  konu mada, 
istihdam n yükünü KOB ’lerin çekti-
ini kaydeden im ek, “KOB ’lerin 

istihdamdaki pay  neredeyse yüzde 
78�dir. TÜ K’in 2010 verilerine bak-
t n z zaman ihracat n yüzde 60� n , 
ithalat n yüzde 42’sini KOB ’lerimiz 
yap yor. Ancak KOB ’lerimizin bir-
tak m önemli sorunlar  var. Bunlardan 
en önemlisi de  nansmana eri imdir. 
Toplam kulland r lan kredilere bakt -

n z zaman KOB ’lerin pay  yüzde 
26 civar ndad r” dedi. KOSGEB’in 
sadece i  kurmay  ö retmedi ini, faiz 
deste i verdi ini ve  nansmana eri im 
konusunda da çok önemli destekler 
sa lad n  belirten im ek, “2010 
y l nda toplamda 69 bin  rmaya 348 
milyon liral k destek sa land ” diye 
konu tu.  Bakan im ek, hükümetleri 
döneminde toplamda 204 bin 292 i -
letmeye 11.3 milyar lira kredi faiz des-
te i verildi ini söyledi.

“KOB ’nin sorunu 
 nansmana 
eri imdir”
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Ankara’n n ve Türkiye’nin en aktif 
organize sanayi bölgelerinden 
OST M Organize Sanayi 

Bölgesi, düzenledi i koordinasyon 
toplant s yla tüm idari birimlerini ve 
ba l  kurum ve kurulu lar n  bir araya 
getirdi. 

Toplant da OST M OSB Müdürlü ü, 
OST M Kooperati  , OST M Vakf , 
Ba kent TV, OST M ODTÜ Teknokent, 
OST M Radyo, OST M Medya, 
OST M Yat r m A. ., OST M Spor, 
OST M Gayrimenkul, ODAGEM, 
OST M Dan manl k ve E itim 
Merkezi yöneticileri ile  ve n aat 
Makineleri Kümelenmesi, Savunma 

ve Havac l k Kümelenmesi, Medikal 
Sanayi Kümelenmesi, Yenilenebilir 
Enerji Kümelenmesi Koordinatörleri 
kurumlar n n i  planlar  ve yürüttükleri 
projeler hakk nda sunumlar yapt lar.

OST M OSB Yöneticileri ve kurum 
çal anlar  d nda Çankaya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin 
Güvenç ve Sinerjitürk Ba kan  Abdullah 
Ra it Gülhan’ n da kat ld  koordinasyon 
toplant s n n aç l nda konu an OST M 
OSB Ba kan  Orhan Ayd n, k saca 
OST M’in kurulu  döneminden bugüne 
kadar geçilen süreçlere de indi. “Günlük 
i  tela ndan tüm kurumlar n i leyi leri 
hakk nda benim de kaç rd m noktalar 

olabiliyor” diyen Ayd n, bu sebeple 
bu tür koordinasyon toplant lar n  son 
derece faydal  buldu unu belirtti.

“Hepimiz ko turman n içinde çok fazla 
birbirimizi takip edemiyoruz. Bazen 
ayn  konularda beraber çal abilecek 
olan arkada lar m z birbirini fark 
edemeyebiliyor” diyen Ayd n, bu tür 
toplant lar n kurumlar  aras  ileti imi 
artt rarak daha ba ar l  i ler ortaya 
ç kmas na yard mc  olaca n na 
inand klar n  belirtti. OST M’in 
itibar n n tüm kurumlar n çal malar  bir 
araya getirildi i zaman ortaya ç kt n  
söyleyen Ayd n öyle devam etti: “Biz 
sizlerin çal malar n  topluyoruz, sunum 

haline getiriyoruz, sunuyoruz, sizlerin 
bu anlamda temsilcili inizi yapmak bize 
dü üyor. Ben sizlerin temsilcisi olarak, 
OST M’in yapt  i lerin de erini ve 
itibar n  kar da görebiliyorum. Biz 
kat ld m z her ortamda kar  taraf n 
bize bak nda OST M’e verdikleri de eri 
görebiliyoruz. Bu de erin arkas nda 
sizlerin çal malar  ve emekleri var.” 

Toplant da üç müjdeli haber payla ld
Tüm kurumlar n çal malar n  ve 

projelerini payla ma imkan  buldu u 
toplant da 3 kurumdan 3 müjdeli haber de 
kat l mc larla payla ld . OST M Yat r m 
A. . Projeler Koordinatörü Abdullah 
Çörtü OST M Yat r m A. .’nin 10 
May s 2012’den itibaren MKB’de i lem 
görece ini söyledi. 

OST M Savunma ve Havac l k 
Kümelenmesi  (OSSA) Koordinatörü 
Hilal Ünal ise sunumunda, OSSA 
Ba kan  Mithat Ertu ’un SASAD 
Yönetim Kurulu’na seçildi ini 
belirtti. Ünal, bu seçimle birlikte art k 
KOB ’lerin de SASAD yönetiminde söz 
sahibi oldu unu ve bunun KOB ’ler için 
çok önemli bir geli me oldu unu söyledi.  

OST M Spor Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Genel Kaptan Murat Kandazo lu da 
OST M Spor’un Amatör Süper Lig’den 
Bölgesel Amatör Lig’e yükseldi ini 
söyledi. Bu ba ar n n devam n n da 
gelmesi için OST M yönetiminden 
saha deste i isteyen Kandazo lu, 
yeni kat ld klar  ligde de ayn  ba ar y  
sürdürebilmek için ellerinden geleni 
yapacaklar n  söyledi.

OST M koordinasyon toplant s nda 3 müjdeli haber
 Türkiye’de özellikle vizyon sahibi ve yenilikçi yönetim sistemiyle örnek olan OST M Organize Sanayi Bölgesi, 
sinerjisini artt rmak ad na tüm kurumlar n kat ld  bir koordinasyon toplant s  düzenledi. Bilkent Otel’de 

gerçekle tirilen toplant da 3 müjdeli haber payla ld : OST M Spor’un ampiyonlu u, OST M Yat r m A ’nin borsaya 
aç l  ve OSSA Ba kan  Mithat Ertu ’un SASAD Yönetim Kurulu’na seçilmesi…

nsan; hem üreyen, hem de üreten-
dir. Üretmek, bizzat tüketmektir. 
Üretim, gerçekle ti inde, katk s  

olan herkesi maddi ve manevi anlam-
da mutlu eden bir eylemdir.
Üretimi üç s n fa ay rabiliriz.
1-Fikir üretmek  
2- Hizmet üretmek   
3- Ürün üretmek
Fikir üretmek: Zihinde ba lar, tasar-
lan p yorumlan r. Burada en önemli 
unsur, üretilen fikrin tüm insanl n 
yarar na sonuçlar do uracak mahiyet-
te olmas d r. Üretilen fikir, konunun 
uzmanlar  ve muhataplar  ile enine 
boyuna incelenip, ara t r l p art lar , 
eksileri, yararlar  ve zararl  yönleri 
irdelenir, geçmi teki uygulamalar n 
sonuçlar  gözden geçirilir. Filtrelenir, 
projelendirilir ve uygulamaya haz r 
hale gelir.
Hizmet Üretmek: Kainatta her saniye 
de yap lan bütün i ler bir hizmet üre-
timidir. Canl  cans z her eye uygu-
lanan i lemler bir hizmettir. Hizmet, 
faydal  ve kaliteli olmal d r. Faydas z 
ve kalitesiz hizmet bo a kürek çek-
mektir.
Ürün üretmeyi 2 guruba ay rmal y z.
1- htiyaçlar  kar lamak üzere s f r-

dan tasarlanm  tüm üretimler.
2- Daha önce üretilmi  bir ürünü 
geli tirerek yap lan üretimler. (inovas-
yon)
Fikir ve hizmet üretimini özet olarak 
yorumlad ktan sonra, ürün üretimi 
konusu üzerinde biraz durmak istiyo-
rum. Kalk nm  ülkeler denildi inde 
akl m za hemen iyi tasarlanm , yük-
sek kaliteli ürün üretimi gelmektedir. 
Yüksek katma de erli, yüksek kaliteli 
ürün üretimi yapanlar yükseklerde yer 
tutmaktad rlar.
Okyanus ötelerinden gelip ba ka bir 
ülkeyi i gal edip yeralt  ve yer üstü 
zenginliklere el koymak, mevcut yöne-
ticileri idam etmek, ülke insanlar n n 
tamam n  etkisiz hale getirerek diz 
çöktürebilmenin bir tek izah  vard r. 

O da gece gündüz çal arak fikir üret-
mek, hizmet üretmek ve yüksek kali-
tede ürün üreterek denizde, karada ve 
havada ezici ve cayd r c  bir üstünlü e 
sahip olmakt r.
Bu üretimler, istihbaratta, savunma-
da, taarruzda, elektronikte yaz l mda 
en önde ise; son sözü söyleme, her-
kesi korkutma, sindirme ve yönetme 
hakk na ula mak anlam  ta r. Ayr ca; 
Birle mi  Milletlerde veto hakk na 
sahip olunur, kar l ks z para bas l r, 
onay makam  olunur. Hiç kimse he-
sap soramaz.
Arge yap l p, tasarlanan ve üretimi ya-
p lan özelikle savunma sanayi ile ilgili 
yüksek teknolojik silahlar kar s nda, 
di er ülkelerin önünde üç seçenek 
var. 

Birinci seçenek; çok büyük, ödemeler 
yaparak bu silahlar  sat n almak.
kinci seçenek; bu silahlar  sat n alma 

gücü yok ise bu süper ülkenin, bir 
eyaleti olmay  kabullenmek.
Üçüncü seçenek; kalite üreten insan 
yeti tirerek gece gündüz demeden 
fikir üretmek, Arge yapmak, proje-
lendirmek ve yüksek teknolojik ürün 
üretmek için çal mak suretiyle onurlu 
bir ekilde güven içinde ya amay  hak 
etmek.
Savunma Sanayinde bu yüksek tek-
nolojiye ula mak, alt yap  olarak di er 
tüm üretim konular nda da haz r hale 
gelip kendi kendine yetebilme imkan -
na kavu mak demektir.
Tam ba ms z ve kalk nm  ülke ol-
man n yolu; vatansever kaliteli insan 
yeti tirmek, kaliteli hizmet sunmak ve 
yüksek katma de erli yüksek teknoloji 
üretmektir.
Sonuç olarak; bo a zaman harcama 
lüksüne sahip de iliz. 
Birbirimiz sevmeliyiz, çok çal mal y z, 
çok üretmeliyiz.

Behzat ZEYDAN

info@
dizaynm

akina.com
.tr

Üretmek
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 
bünyesinde 2009 y l ndan beri faali-
yet gösteren Genç Giri imciler Ku-

rulu, ülke genelinde giri imcilik bilincinin 
artt r lmas , giri imcili in özendirilmesi ve 
yayg nla t r lmas  için birçok faaliyet yü-
rütüyor. Kurul “Gençli e birikim, birikime 
dinamizm” ba l  alt nda gerçekle tirdi i 
etkinliklerle tecrübe sahipleri ile gençleri 
bir araya getirerek aralar nda etkin bir ileti-
im kanal  olu turmaya çal yor. 
Kurulun geçti imiz gün düzenledi i tec-

rübe payla m etkinli inin konu u OS-
T M OSB Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan 
Ayd n’d . TOBB Ankara Genç Giri imciler 
Kurulu Ba kan  Üner Karab y k, OST M 
OSB Ba kan Yard mc s  S tk  Öztuna ve 
Genç Giri imciler Kurulu üyelerinin ka-
t ld  etkinlikte Ayd n, genel olarak yerli 
üretim vurgusu yapan bir konu ma yapt . 

Sözlerine ülkenin e itim sorununa de i-
nerek ba layan Ayd n, “Ülkemizde maale-
sef çok az say da insan e itim alma ans na 
sahip olabiliyor. Bu sebeple ben e itim ala-
bilmi  olanlar n, e itim alamam  olanlara 
kar  da sorumlulu u oldu unu dü ünüyo-
rum. E itim al p belli noktalara gelemeyen 
insanlar n i  ve a  bulma sorumlulu u bir 
noktada e itim alm lar n omuzlar ndad r” 
diye konu tu.

D  ticaret aç n n çok fazla oldu u ülke-
mizde yerli üretim konusunda da baz  ön-
yarg lar n varl na de inen Ayd n, ‘Türk 
insan , Türk sanayisi bu ürünü yapamaz, 
yapsa da yabanc  muadili kadar kaliteli ya-
pamaz’ gibi bir tak m dü üncelerin Türk 
insan n n üretim gücünün artmas n  iste-
meyen güçler taraf ndan bizlere empoze 
edildi ini söyledi. Ayd n, “Bu dü ünceler 
kendi ürünlerini bize satmak, bizi ebediyen 
pazar olarak görmek isteyen d  güçlerin 
dayatmalar d r. Ülkemizin üretim gücü ve 
kalitesi ortadad r. Bugün fark nda de il-
siniz ama bindi iniz Boeing uçaklar n n 
birçok parças  ülkemizde, hatta OST M’de 
üretiliyor. Bizim yaln zca ‘biz de yapabili-
riz’ inanc n  zihnimize kaz maya ihtiyac -
m z var” dedi.

Giri imci gençlere, 1936 y l nda yerli 
uçak yap p uçuran Nuri Demira ’ n OS-
T M OSB taraf ndan haz rlanan k sa  lmi-
ni de izleten Ayd n; “Gördü ünüz gibi bu 
ülke 1936 y l nda kendi uça n  yapm , 
uçurmu , dünya havac l k literatürüne gir-
mi  de erli giri imciler yeti tirmi tir. Biz 
1936’dan bugüne halen kendi uça m z  
yapma u ra nday z ve gerçekten çok za-
man kaybetmi  durumday z” diye konu tu.

Günümüzde yap lan çal malardan da çok 
umutlu oldu unu da sözlerine ekleyen Ay-
d n, “Türkiye bugün kendi görev bilgisa-
yar n  yap yor. Bu savunma sanayimiz için 
çok önemli bir konudur. Bizler art k kendi 
mühendislerimize, kendi sanayimize güve-
niyoruz” dedi.

Ayd n son olarak, OST M olarak genç-
lerle yap lan i birliklerine son derece aç k 
olduklar n , Ankara’n n hemen hemen tüm 
üniversiteleriyle, ö renci kulüpleriyle gö-
rü tüklerini, bir araya geldiklerini, e itim, 
staj, proje gibi ihtiyaçlarda ellerinden geldi-

i kadar destek olduklar n , genç giri imci-
lerin de ihtiyaç duyduklar  takdirde kendi-
lerinin kap s n  rahatl kla çalabileceklerini 
vurgulad . 

Genç giri imcilere “Yerli Üretim” ö üdü

Bir yerde okumu  ve çok be enmi tim; “ 
yeri yoksa i  de yoktur”. Gerçekten de 

öyle de il midir? letme (i yeri) olursa i  
olur. yerini de giri imciler açar. Giri imci; belli 
bir amaç do rultusunda kendi sermayesi ile belli 
bir risk alarak i  kuran ki i veya ki ilerdir. Giri-
imcilik için fikir ve tecrübe de önemlidir ama 

sermaye olmazsa olmaz öncelikli bir faktördür. 

Bütün dünyada yükselen de er olan giri imcilik; 
ülkemizde de yo un bir ekilde gündemde. 
Ekonomi dünyas  Türkiye’deki giri imci say s -
n n artmas  için projeler geli tiriyor. 

Hükümet, giri imcili in güçlü hale getirilmesi 
için giri imciler için destek paketleri haz rl yor. 
Sivil toplum kurulu lar , üniversiteler, meslek 
odalar  giri imcilik kurslar  düzenliyor ve giri imci 

yeti tirmeye çal yorlar. Bu çabalar içinde en 
çok dikkati çeken de TOBB’un illerde kad n 
giri imciler kurullar  olu turmas  ile o ildeki kad n 
giri imci potansiyelini nicelik ve nitelik bak m n-
dan geli tirilmesi hedefi, giri imcilik kültürünü ve 
prati ini o ilde yaymak ve giri imcilik e itimleri-
ne öncülük etmeyi hedefliyor.

Ekonomik büyüklü ü ile dünyada 16. s rada 
olan Türkiye, kad nlar n ekonomiye kat l m nda 
134 ülke aras nda sondan 4. S radad r (Dünya 
Ekonomik forumu 2010 y l  verileri). 60 y ld r 
üyesi olmaya çal t m z Avrupa Birli i üyesi 
ülkelerde her 100 kad ndan 59’u çal rken bu 
say  Türkiye’de sadece 22’dir. Türkiye statistik 
Kurumu 2010 y l  verilerine göre çal an her 100 
kad ndan sadece 13’ü i veren veya kendi he-
sab na çal and r. veren ya da kendi hesab na 

çal an her 100 ki iden sadece 15’i kad nd r. 
Kad nlar n i  hayat na çok s n rl  olarak kat la-

bildi i ülkemizde kad n giri imcili ini özendirme 
ve te vik etme çabalar m zda oldukça geç kal n-
m t r ama ngilizlerin dedi i gibi “Binlerce millik 
bir yolculuk küçücük bir ad m atmakla ba lar”. 
Türk i  dünyas , gönüllü kurulu lar , yerel yöne-
timleri ve devleti ile kad n giri imcili inin önemi-
ni anlam  ve ilk ad m  atm t r.

Güler Sabanc ’n n isabetli bir de erlendirmesi 
var. “  hayat  zordur. Kad nlar için daha da zor-
dur” Kad nlar  giri imci yapmak, giri imci kad n 
say s n  artt rmak noktas nda yap lan çal malar  
önemsememiz ve desteklememiz laz md r. 
Unutmayal m i yeri yoksa i  de yoktur. Giri imci 
yoksa i yeri de i  de yoktur…

Veli SARITOPRAK

velisaritoprak@
gm

ail.com

Giri imcilik ve kad n

 TOBB Ankara Giri imciler Kurulu Genç Giri imciler Meclisi’nde düzenlenen ve tecrübe sahibi giri imcileri 
gençlerle bulu turan etkinlikte, OST M OSB Ba kan  Orhan Ayd n gençlere tavsiyelerde bulundu. “Türk 
insan , Türk sanayisi bu i i beceremez” gibi dü üncelerin ba kalar  taraf ndan bize dayat lan dü ünceler 

oldu unu söyleyen Ayd n gençlere, “Bu ülke 1936 y l nda kendi uça n  uçurmu  bir ülkedir, yeter ki yerli 
üretimin önemini kavray p, y lmadan çal al m” dedi.

OST M OSB Yön. Kur. B k.OST M OSB Yön. Kur. B k.
Orhan AYDINOrhan AYDIN

Ankara Kalk nma Ajans  2011 
Teklif Ça r s  “Yenilikçi Uygu-
lamalar” Mali Destek Program  

kapsam nda desteklenen, OST M Me-
dikal Sanayi Kümelenmesi taraf ndan 
yürütülen “Sa l k Teknolojileri, Endüst-
riyel Tasar m Koordinasyon Merkezi” 
projesi kapsam nda gerçekle tirilen, 
Medikal Sanayi Kümesi üye  rmalar n n 
ürettikleri ürünlere yönelik yap lan ve 
projenin en önemli ayaklar ndan birisi 
olan “Kullan labilirlik Analizi Saha Ça-
l malar ” tamamland . Saha çal malar  
sonucunda 46 üretici  rman n 61 ürünü 
üzerine kullan labilirlik analizi çal ma-
lar  yap ld .  

Analiz çal malar n n sonuçlar n  sun-
mak, ziyaretler s ras nda olu an sorular  
yan tlamak ve projenin geldi i a ama-
lar hakk nda bilgi vermek için, OST M 
OSB konferans salonunda Medikal 
Kümelenme üye  rmalar n n kat l m y-
la bir toplant  gerçekle tirildi. Toplan-
t da Proje Koordinatörü O uz ÜNAL 

“Proje uygulama sürecinde geldi imiz 
yer”, Proje Teknik Koordinatörü Ay-
berk YA IZ “Saha Çal malar ”, Gazi 
Üniversitesi SANTUM Müdürü Serkan 
GÜNE  “Medikal Sanayi Kümelenmesi 
üye  rmalar n n Endüstriyel Tasar ma 
yakla m  konusunda tespit ve öneriler” 
ve UTRLAB Ara t rma direktörü Ali 
BERKMAN “Kullan labilirlik analizleri 
nas l yorumlanmal ?” konular nda su-
numlar n  gerçekle tirdiler. 

Yap lan çal mayla ilgili bilgi veren 
Proje Koordinatörü O uz Ünal, toplant  
sonunda üye  rmalara ‘Kullan labilirlik 
Analizi Raporlar ’n n teslim edildi ini 
ve bu raporlar çerçevesinde seçilecek 10 
üründe tasar m geli tirme çal mas  ya-
p laca n  söyledi. Çal mayla  rmalar n 
üretti i t bbi cihazlar n ne derece kulla-
n c  odakl  ve fonksiyonel oldu unun or-
taya koyuldu unu söyleyen Ünal, proje 
kapsam nda tasar m  geli tirilecek olan 
10 ürün içinde yer alamayan  rmalar n 
da endüstriyel tasar m yapt rmak istedik-

lerinde ürünleri 
hakk nda pro-
fesyonel olarak 
h a z r l a n m  
bu raporlardan 
faydalanabile-
ceklerini söy-
ledi. 

“Tasar m Merkezi”nde 
ilk a ama tamamland
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Ankara Büyük ehir Belediyesi ile 
OSB’ler aras nda imzalanan i -
birli i protokolü dahilinde birçok 

farkl  alanda i birli i faaliyetleri yürütül-
meye devam ediliyor. Dünyadaki karde  
ehirlerden gelen heyetlerin Ankara sana-

yicileri ile bulu turulmas  ve kurulacak i  
ba lant lar yla Ankara sanayisine destek 
sa lanmas  da protokol kapsam nda ya-
p lmas  planlanan etkinliklerden biriydi. 
Bu kapsamda Etiyopya’n n Ba kenti Ad-
dis Ababa’dan gelen ilk heyet OST M 
OSB’de a rland .

Addis Ababa’n n Belediye Ba kan  
Kuma Demeksa He Tokon, Etiyopya 
Büyükelçisi Mulatu Teshome Wirtu ve 
beraberindeki heyet OST M OSB Ba ka-
n  Orhan Ayd n taraf ndan misa  r edildi. 

OST M OSB’nin yap s , kurumlar  ve fa-
aliyet gösteren sektörler hakk nda detayl  
bilgi alan Etiyopyal  yetkililer, ülkelerinde 
böyle bir sanayi bölgesi kurulmas  duru-
munda OST M OSB’nin deneyimlerin-
den faydalanmak istediklerini belirttiler. 
OST M’in sektörel kümelenme projele-
rinden oldukça etkilenen heyet, bölgesel 
kalk nma ad na yap lan çal malar sebe-
biyle OST M yönetimine tebriklerini ilet-
tiler.

Toplant n n ard ndan OST M  rmalar -
na da ziyaretler gerçekle tiren Etiyopyal  
heyet, OSB’nin üretim alanlar n  da bire-
bir görme imkân  buldu. 

OST M OSB Ba kan  Orhan Ayd n’da 
Ankara Büyük ehir Belediyesi ile yap lan 

protokol çerçevesinde gerçekle tirilen bu 
ziyaretleri, Ankara sanayisinin tan nmas , 
 rmalar n üretim yeteneklerinin görülme-

si ad na çok önemli bulduklar n  belirtti. 

Bu tür ziyaretlerle ciddi ihracat ba lant -
lar  kurulabilece ini de söyleyen Ayd n, 
konuk heyetlerin say s n n artmas n  bek-
lediklerini söyledi.

Etiyopya heyeti OST M sanayisini inceledi

Özellikle son 20 y lda, belirli sektörler-
de projelerin çe itlenerek ço almas , 
nihai ürün adetlerinin artmas , sistem 

tasar m ve montaj  yapan ana kurulu lar n 
‘yan sanayi’ ad n  verdi imiz tedarikçi kuru-
lu lardan daha fazla yararlanmas n  kaç n l-
maz hale getirdi. Sanayinin her döneminde 
ana kurulu  – yan sanayi ili kisi olmu tur, 
ancak içinde ya ad m z y llarda bu ili kinin 
çok daha artm  oldu unu söylemek müm-
kün.

Sistem tasar m  ve montaj  yapan ana ku-
rulu lar, projenin bütününün planlanmas  ve 
gerçekle mesi ile u ra rken, ‘parça imalat ’ 
gibi detay say labilecek ve kurulu un nitelikli 
insan kayna n n zaman n  çalacak i lerden 
do al olarak uzak durmaya çal maktad rlar. 
Özellikle proje say lar n n ço ald , ürünle-
rin çok çe itlendi i, ayr ca da projelerin ger-
çekle me zaman aral klar n n giderek daha 
fazla darald  dönemlerde hiçbir büyük 
kurulu  detay parça imalat  ile u ra mak 
istememekte. Bu nedenledir ki, yan sanayi-
de yap lan parçalar n hem say  ve çe itleri 
artmakta, hem de nitelikleri de i mekte.

Yaln zca ülkemiz için de il, içinde bu-
lundu umuz bölge ve dünyan n önemli 
bir bölümü için de geçerli olan bu durum, 
ya ad m z ve bir ‘yan sanayi üretim alan ’ 
olarak nitelendirdi imiz OST M’i de yak n-
dan ilgilendirmekte. OST M’in küçük büyük 
yüzlerce üretim atölyesi bu durumdan ya-
rarlanmaya ve olu an pazardan pay almaya 
çal makta. Bu çabalar n sonucu olarak, öne 

ç kan, gelecekte daha da önemli olaca  
görünen çe itli sektörel alanlarda kümeler 
olu makta, firmalar m z bu alanlar için yat -
r m yapmakta. Birçok yan sanayi kurulu u-
muz, yapm  oldu u yat r mlar n kar l n  
almak ve makinalar n  i ler durumda tutabil-
mek için bu ili kiler zinciri içinde yer almak 
istemektedir. 

Öte yandan, böyle dönemlerde süreçleri 
etkileyen parametreler de hem artmakta 
hem de daha fazla karma k hale gelmekte. 
Teknolojik altyap , insan kayna , kalite, re-
kabet, zaman bask s  vb. alanlardaki çözüm 
bekleyen problemler hem ana kurulu lar n 
hem de onlara parça yeti tirmeye çal an 
yan sanayinin ba n  daha çok a r tmakta.  

Uzun süredir, ana kurulu lar ile onlara yan 
sanayi hizmeti veren küçük üretim i letme-
lerinin aras nda bir yerde duran biri olarak, 
bu süreçlerde yer alacak olan yan sanayi 

kurulu lar n n temel sorunlar n  görmeye 
çal yoruz. Özellikle ana sanayi kurulu la-
r n n temel beklentileri dikkate al nd nda, 
yan sanayi kurulu lar n n bu süreçlerde yer 
alabilmek, ya da yer alm larsa kopmamak 
için baz  eksiklerini h zla gidermeleri zorunlu 
gözükmektedir. Bu eksikler, özetlenerek, 
öyle s ralanabilir: 
-  Ana kurulu larla çal an yan sanayi 

kurulu lar  kalite kontrolün önemli oldu-
unun fark na varm  olsalar da, bunun 

gereklerinin yerine getirilmesi konusunda 
henüz yeterli çabay  göstermiyorlar. Birçok 
tedarikçi için öncelik hala üretim yetene ini 
geli tirmeye verilmi  durumda ve kalite için 
yat r m ikinci plana itilmekte.

- Birçok durumda, yan sanayi kurulu lar  
muayene ve testler için ilave yat r m yap-
maktan kaç nmakta, mevcut olanaklarla 
yetinmeye çal makta, bu alanda yat r m 

için uzun zamanlara yay lan sipari  garantisi 
beklemekte.

- Yan sanayi kurulu lar nda parça muaye-
ne alanlar  genellikle dar, düzensiz ve yeterli 
ayd nlatmadan yoksun durumda. Uygun 
olmayan ürünün tutulmas  gereken “kapal  
alan” genellikle olmamakta, varsa da yeteri 
kadar güven vermemekte. 

- Yan sanayi kurulu lar , bir sistem dahilin-
de ve yaz l  çal may  tam olarak gerçekle ti-
rememekte. Yaz l  çal may  sürekli yapacak 
yeterli personelin olmamas  nedeniyle, yaz l  
çal malarda süreklilik ve al kanl k olu ma-
makta.

- Yan sanayi kurulu lar  ürettikleri parça-
larda sorun görüldü ünde, soruna neden 
olan hatalar  kay t alt na almaktan ve soru-
nun üzerine gitmekten çe itli gerekçelerle 
kaç nmakta, böylece iyile me f rsatlar ndan 
yararlanma olas l  da ortadan kalkmakta.

- Bir yandan yeti mi  ve deneyimli çal an 
s k nt s  ya an rken, di er yandan var olan 
elemanlar n da çe itli nedenlerle sürekli 
firmalar aras nda gezmeleri yan sanayi fir-
malar n n istikrarl  bir yap ya kavu malar n  
önlemekte.

Yan sanayi firmalar m z bu ve benzeri 
eksiklerini giderebildikleri ölçüde, daha da 
büyüyece i aç k olan imalat sektöründen 
ald klar  pay  mutlaka art racaklard r.

acinar@
etik.com

.tr

Atilla ÇINAR
Makina Mühendisi

Yan sanayiden beklenen

OST M Organize Sanayi Bölgesi 
Sanayici adam  ve Yöneticileri 
Derne i (ORS AD) kurulu unun 

13’üncü y l dönümünü çe itli etkinliklerle 
kutluyor. JW Marriott Hotel Ankara’da, 
Türk Halk Müzi i Sanatç s  Zara’n n verdi-

i konserle de üyelerine unutulmaz bir gece 
ya atan ORS AD’ n 13’üncü y l kutlamas -
na MHP Genel Ba kan Yard mc s  Mevlüt 
Karakaya, Ak Parti Ankara milletvekilleri 
Emrullah ler, Fatih ahin, Ülker Güzel, 
Yenimahalle Kaymakam  Meftun Dall , 
Ankara Sanayi Odas  Ba kan  Nurettin Öz-
debir, OST M OSB Ba kan  Orhan Ayd n, 
OST M Ç rak E itim ve Ö retim Vakf  
Ba kan  brahim Karakoç ile birçok sana-
yici ve i adamlar  kat ld . 

Gecenin aç l  konu mas n  yapan ORS -
AD Ba kan  Özcan Ülgener, ülke ekonomi-

sinin lokomoti   olan sanayinin her geçen 
gün teknoloji ile birlikte geli ti ini, üreti-
mini art rarak dünyaya aç ld n  ve rekor-
lar k rd n  söyledi. Devlet desteklerinin 
de te vik edici etkisi ile yak n gelecekteki 
hede  erinin yurtd na ba ml l  en aza 
indirerek yoluna devam etmek oldu unu 
belirten Ülgener, sözlerini öyle sürdür-
dü: “Bu ülkenin neferleriyiz. Ülkemizde 
zamanla kendi makinelerini, yedek parça-
lar n  ve sarf malzemelerini üretebilen bir 
sanayi ortaya ç k yor. Sanayici Ar-Ge pro-
jeleri yapabilmeli, nakdini, beynini ve gi-
ri imcilik yetene ini i ine ay rabilmelidir. 
Bunun için  nans deste i ve dan manl k 
almal , yeti mi  eleman sorunu çözülme-
lidir. KOB ’lerimizin bu çerçevede onlar 
için çal acak,  kir üretecek, lobi yapacak 
temsilcileri olmal d r.” 

Ülgener, 13 y ld r ORS AD’ n etik de-
erlerinden ödün vermeden çal t n  vur-

gulayarak, “ORS AD, seslerin birle ti i, 
renklerin kayna t , ruhlar n co tu u bir 
sivil toplum kurulu udur. Bizler sanayici-
yiz ve bu kimli imizin alt nda bu ülkenin 

neferleriyiz” dedi. 
Gecede yeni üyeler, milletvekilleri ve kat-

k da bulunan kurum ve kurulu lara plaket 
verilirken 13. ya  günü pastas  kesildi. Türk 
Halk Müzi i Sanatç s  Zara’n n da sahne 
ald  gecede, üyeler gönüllerince e lendi.

ORS AD’ n 13. y l gururu
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OST M’de yürütülmekte olan Av-
rupa Birli i Destekli Yurtd  
Hareketlilik Proje uygulamalar  

aral ks z devam ediyor. Ulusal Ajans tara-
f ndan onaylanan ve OST M Dan manl k 
ve E itim Merkezi taraf ndan uygulamala-
r  yürütülmekte olan Genç Yöneticiler ve 
Stratejik Yönetim, Avrupa’da leri Üretim 
Teknolojileri ve novasyonun Ö renilmesi, 
Medya Sektörü Çal anlar n n Avrupa Staj  
ve OSEP Ö rencilerinin Avrupa Staj  Proje-
lerinde kat l mc  gruplar yurtd  faaliyetleri-
ni tamamlayarak yurda dönmeye ba lad lar.

Uygulanmakta olan projeler kapsam nda 
ilk etapta 8 ki ilik bir grup Belçika’ya ve 
20 ki ilik bir grup Almanya’ya gönderildi. 
Genç Yöneticiler ve Stratejik Yönetim Pro-
jesi kat l mc lar  Belçika’da çe itli kurum/

kurulu lar  ziyaret ederek buralarda gerçek-
le tirilen uygulamalar  yerinde görme imka-
n  buldular. Medya Sektörü Çal anlar n n 
Avrupa Staj  Projesi kat l mc lar  ise Medya 
Sektörüne yönelik olarak çe itli kurum/ku-
rulu  ziyaretlerinde bulundular ve staj uygu-
lamalar  gerçekle tirdiler. 

Medya Sektörü Çal anlar n n Avrupa Sta-
j  Projesi kapsam nda 20 ki ilik 2. grup kat -
l mc lar ise Almanya’ya gönderildi. Kat l m-
c lar di er hareketlilik faaliyetlerinde oldu u 
gibi Almanya’da da meslekleri ile ilgili ku-
rum/kurulu  ziyaretlerinde bulunarak çe itli 
e itim ve seminer programlar na kat l m 
sa lad lar. ODEM yetkilileri, bu do rultuda 
gerçekle tirilecek proje çal malar n n 2012 
y l  sonuna kadar sürece ini belirttiler.

OST M’in yurtd  ç kartmas  devam ediyor

Firmalar n sorunlar na tek noktadan çözüm

OST M Dan manl k ve E itim Mer-
kezi, OST M KOB ’lerinin ihtiyaç-
lar na özel e itim, dan manl k ve 

proje tasar mlar  ile hizmetlerini aral ks z 
olarak sürdürmeye devam ediyor. Firma-
lar n her alan ve her sektördeki e itim ihti-
yaçlar n  analiz eden ve buna yönelik e itim 
programlar  düzenleyen ODEM, tüm OS-
T M  rmalar n  bu imkândan yararlanmaya 
davet ediyor. 

Çok geni  bir yelpazede e itim ve dan -
manl k hizmeti veren ODEM’in faaliyetle-
rinden baz lar  unlar:

E T M FAAL YETLER

 KOB  yönetici ve çal anlar n ihtiyaç-
lar na özgü mesleki ve teknik e itim-
ler 

 (Teknik Resim, Autocad, Solidworks, 
Ölçme –Kalibrasyon, CNC vb.)

 Mesleki Serti  kasyon E itimleri 
 (Kaynak, Elektronik üretimi, Elekto-

nik kartlarda lehimleme, Elektronik 
üretimde tamir ve yeniden i lem vb.)

 Yasal Zorunluluk E itimleri ( lkyar-
d m,  sa l  ve güvenli i)  

 Savunma ve Havac l k Sanayine 
özgü e itimler 

 ( AQAP, AS9100, Kon  gürasyon 
Yönetimi, Kullan c  odakl  tasar m 
vb.) 

 Yenilenebilir Enerji ve Çevre E itim-
leri

 (Enerji verimlili i, Karbon Yönetimi, 
ürün ya am döngüsü vb.)

 Endüstriyel tasar m dan kullan c  
odakl  tasar ma, Sekreterlikten mu-
hasebe-  nans yönetimine, 5S den 
üretim planlamaya, üretim maliyetleri 
hesaplamadan kalite yönetim sistem-
lerine, zaman yönetimden ileti im-
ekip ruhu gibi e itimlere kadar geni  
bir yelpazede temel, teknik ve yönet-
sel yetkinlik e itimleri.

 Teknolojik, hukuki geli meler ile ilgi-
li güncel bilgilerin aktar ld  seminer 
ve bilgilendirme toplant lar

 E itimlerde devlet desteklerinden yarar-
lanabilirsiniz.

PROJE FAAL YETLER

 Avrupa Birli i- Aktif stihdam Ted-
birleri, 

 Dünya Bankas  - Özelle tirme Sosyal 
Destek Projeleri,

 Leonardo Da Vinci- Hareketlilik, 
Teknoloji transferleriKalk nma 
Ajanslar  - Do rudan faaliyet, Teknik 
Destek, Mali Destek programlar

 TÜB TAK- TEYDEB – Ar-Ge/ no-
vasyon programlar

 Bilim Sanayi Teknoloji Bakanl - 
Santez programlar

 KOSGEB destekleri
 DTM – Uluslar aras  Rekabetçili in 

güçlendirilmesi projesi   

vb. birçok ulusal ve uluslar aras  fonlara 
projelerin yaz m  ve yürütümü

DANI MANLIK FAAL YETLER

 Firman n kendini de erlendirmesi, 
sektöründeki yerinin belirlenmesi ve 
mevcut durumunun tespit edilerek ih-
tiyaçlar n n önem ve öncelik derecesi-
ne göre yol haritas n n olu turulmas

 Savunma, Medikal ve di er sektör 
Standardizasyon’a yönelik dan man-
l klar

 (Tesis Güvenlik Belgesi, ISO 13485, 
ISO/IEC 27001,  ISO 14001, OHSAS 
18001, ISO 9001 vb.)

  Sa l  ve Güvenli i merkezi kap-
sam nda  rma özelinde risk analizine 
dayal  faaliyetlerin yap lmas , teknik 
ölçümler, e itimler, dokümantasyon 
olu turulmas  vb. bütüncül sistem 
yakla m  hizmeti

 Yönetim, Sat -Pazarlama, Bilgi – 
Belge Yönetim Sistemi, D  Ticaret 
Teknoloji Takip Dan manl

Dan manl k hizmetlerinde KOSGEB des-

teklerinden yararlanabilirsiniz.

N TEL KL  GÜCÜ, STAJYER, 
TEKN K ELEMAN TEM N

 Koordinasyonunu yürüttü ümüz OS-
T M MYO ve Okul Sanayi E itim 
Programlar  ile  özellikle tekniker, 
teknisyen alan nda  nitelikli personel 
ihtiyac  talebinin  uygun ekilde e -
le tirilmesi 

 Firma ad na özel mesleki e itim pro-
jeleri ile elemanlar n yeti tirilerek 
ba ar l  olanlar n  rmada istihdam 
edilmesi

BÖLGESEL, YEREL YÖNET MLERE 
ÖZGÜ H ZMETLER

 Kümelenme modeli tecrübe payla m 
ve know-how aktar mlar

 Rekabet analizi ve stratejisi belirlen-
mesi ve/veya geli tirilerek bölgesel 
ihtiyaçlar ve hede  erin belirlenmesi

 Üye  rmalar n / bölge  rmalar n n 
yeteneklerinin tespit edilmesi, bölge-
sel veri taban  olu turulmas ,  rma 
veri taban  olu turulmas

Sizlerde ihtiyaçlar n za özel çözümler 
için ODEM ile ileti im kurabilirsiniz. 

leti im bilgilerimiz: ODEM 385 01 66 

Medya Sektörü Staj Program  kapsam nda Belçika’ya giden kat l mc lar, 
proje sertifikalar n  AB Bakan  Egemen Ba ’ n elinden ald lar.
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TEPAV stihdam zleme 
Bülteni’nin 6. say s  yay mland . 
Bültene göre, kay tl  toplam istih-

dam Ocak 2012’de 16 milyon 560 bin 
oldu. Kay tl  istihdam Ocak 2012’de, 
2011’in ayn  dönemine göre yüzde 8.7 
artt . Bu art , 1 milyon 321 bin ilave 
istihdama kar l k geldi. Kay tl  istih-
dam art n n yüzde 75.5’i sigortal  üc-

retli (4/a), yüzde 3.7’si kendi hesab na 
çal anlar (4/b), yüzde 20.9’u ise kamu 
görevlileri (4/c) say s ndaki art tan 
kaynakland .

Ücretli istihdam nda perakende ticaret 
ilk s rada

Sigortal  ücretli olarak istihdam edi-
lenlerin say s  Ocak 2012’de tüm sek-

törlerde 10 milyon 957 
bin ki iye ula t . Sek-
törel bazda istihdam n 
en fazla oldu u ilk 3 
sektör, 1 milyon 74 bin 
ile perakende ticaret, 
869 bin ile bina in aat , 
563 bin ile de kara ve 
boru hatt  ta mac l  
sektörü oldu.

malat sanayinde ise istihdam n en faz-
la oldu u 3 sektör s ras yla; 422 bin ile 
giyim e yalar  imalat  sektörü, 394 bin 
ile tekstil ürünleri imalat  ve 379 bin ile 
g da ürünleri imalat  sektörü olarak be-
lirlendi.

l baz nda de erlendirmeler

Bülten’e göre, Ocak 2012’de il baz n-
da kay tl  istihdam n en fazla oldu u 
3 il, 3 milyon 295 ile stanbul (yüzde 
30.1), 919 bin ile Ankara (yüzde 8.4) ve 
728 bin ile de zmir (yüzde 6.6) olarak 
s raland . Kay tl  istihdam n en az oldu-
u 5 il ise; Ardahan (4 bin 474), Bayburt 

(4 bin 694), Tunceli (5 bin 108), Hakka-
ri (8 bin 301) ve Kilis (8 bin 968) oldu. 
Ocak 2012’de bir önceki y l n ayn  dö-

nemine göre gerçekle en toplam sigor-
tal  ücretli çal an art nda yüzde 29.5 
ile stanbul (294 bin), yüzde 7.7 ile z-
mir (77 bin), yüzde 6.7 ile Ankara (64 
bin), yüzde 5 ile Bursa (50 bin) ve yüzde 
4.5 ile de Antalya (45 bin) en önemli 5 il 
olarak s raland . Ayn  dönemde toplam 
sigortal  ücretli çal an say s  azalan il-
lerin ba nda yüzde 2.7 istihdam azal  
ile Erzurum (bin 600) ilk s rada geldi. 
Erzurum’u, yüzde 12.1 ile Hakkari (bin 
100), yüzde 7.1 ile Bitlis (971) ve yüz-
de 10.1 ile de Ardahan (505) takip etti. 
Deprem felaketinden bu yana istihdam  
dü en Van’da ise ilk defa Ocak 2012 ile 
birlikte istihdam art a geçti.

En yüksek istihdam perakende ticarette
 Sigortal  ücretli olarak istihdam edilenlerin say s , Ocak 2012’de tüm sektörlerde 10 milyon 957 bine 
ula t . Sektörel bazda istihdam n en fazla oldu u sektör 1 milyon 74 bin ile perakende ticaret oldu.

Üniversite ile sanayinin örnek 
uygulamalar  zmir’de hayata 
geçiriliyor. Ege Üniversitesi, i  

dünyas n n s k s k gündeme getirdi i 
‘nitelikli ve kaliteli teknik personel’ ih-
tiyac n n kar lanmas  için, bünyesin-
deki 7 meslek yüksekokulu müdürleri-
ni ve zmir i  dünyas n  biraya getirdi. 
Yap lan toplant larda Ege Üniversitesi 
Meslek Yüksekokullar  Dan ma Ku-
rulu olu turdu, i  dünyas n n 30 tem-
silcisinin istekleri, bilim dünyas n n 
temsilcileri ile ayn  masa etraf nda tar-
t larak bir dizi rapor haline getirildi, 
istekler de tek tek hayata geçirilmeye 
ba land . 

Ege Meslek Yüksekokulu bugüne ka-
dar bu kapsamda 21 i  birli i protokolü 
imzalad . Protokoller kapsam nda, yeni 
e itim merkezleri kurulurken, sana-
yicinin istedi i alanlarda e itimler de 
verilmeye ba land . Üniversite-sanayi 
i  birli i kapsam nda zmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi de ( AOSB), 
e itime yönelik çal malar n  ve haz r-
l klar n  h zland rd . Ege Üniversitesi 
Ege Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Semih Güne , önümüzdeki 
e itim döneminden itibaren Mekatro-
nik ve Sivil Hava Ula t rma i letme-
cili i programlar  ile birlikte 33 farkl  
alanda e itim vermeye ba layacaklar -
n  kaydetti. Güne , Ege Meslek Yük-
sekokulu olarak 1995 y l ndan bugüne 
kadar farkl  alanlarda, farkl  kurum 
ve kurulu larla 21 i  birli i protokolü 
imzalad klar m söyleyerek, u bilgi-
leri verdi: “Son olarak THY Teknik 
A. . ve Menemen Belediyesi ile pro-
tokol imzalad k. Havac l k sektöründe 
faaliyet gösteren  rmalar n 4 bin 500 
nitelikli, kaliteli teknik personele ihti-
yac  var. Menemen Belediyesi ise Ko-
yundere Belediyesi’nin eski binas n  
yüksekokul yapmam z için bize tahsis 
edecek. Ön protokol haz rlad m z 
AOSB için de bünyemizde mekatro-

nik bölümünü açt k.” 

Ege’de üniversite 
sanayi i  birli iHedef üretim olmal d r

Özellikle ülkemizde girdi maliyetle-
rinin yüksek olmas , bürokraside 
ya an lan s k nt lar, konular n çö-

zümünün uzun y llar almas  gibi nedenlerle, 
giri imcilerin do rudan yat r m yapmaktan 
uzakla t n  söyleyen Gökçüo lu, “Küresel-
le meyle birlikte s n rlar n kalkt  bir piyasa 
ortam nda, rekabet edebilmek her geçen gün 
güçle mekte, say lan nedenlerden ötürü de 
Türk giri imcisinin uluslararas  arenada reka-
bet etmesi imkâns z hale gelmektedir” diye 
konu tu. 

Son 10 y lda kira geliri mükelle   say s n n 
yüzde 224 artmas n n, KDV mükellef say -
s n n yüzde 20 azalmas n n kolay kazanc n 
geldi i noktay  net bir ekilde göstermesi aç -
s ndan önemli oldu unu ifade eden Gökçü-
o lu gayrimenkul yat r m n n geri dönü  sü-
resi Türkiye’de 13 y l iken, ekonomik krizle 
mücadele eden spanya’da 19, talya’da 30, 
sveç’te 32, Fransa’da 34, Monaco’da 92 y l 

oldu unu da hat rlatt . 
“Bu gerçe i kan tlayan bir di er gösterge-

nin de, 2011 y l  gelir vergisi rekortmenler 
listesinde; sektörel bazda menkul k ymet 
yat r mlar n n yo unlukta olmas d r” diyen 
Gökçüo lu, “ lk 100’deki vergi rekortmenle-
ri aras nda üretim alan nda 3, ikamet amaçl  
bina üretiminde 4, ticaret alan nda 2, hukuk 
dan manl  alan nda 7, müteahhit 4 ve 3 sa-
natç  gibi hizmet sektörü a rl kl  bir yap n n 
hakim oldu unu görmekteyiz. Bu noktada 
bizlerin tek arzusu, sanayiden uzakla arak, 
hizmet sektörüne s rt n  dayayan ülkelerin 
ak betinden dersler ç karabilmemizdir” diye 
konu tu. 

Türkiye’nin, do rudan yat r mlara bugün 
dünden daha çok ihtiyaç duydu una i aret 
eden Gökçüo lu dünyan n 10 büyük eko-
nomisinden biri olabilmenin yolunun her 
zaman söylendi i gibi üretmekten, üretti i-
ni ihraç edebilmekten geçti ini kaydetti. Bu 
nedenle her platformda te vikli yat r mlar n 
öneminin alt n  çizdiklerini yeni aç klanan 
sistemin eksik noktalar n n bir an önce ta-
mamlanmas n n zaruriyetini ifade ettiklerini 
vurgulayan Gökçüo lu, “Dünya’n n dev sa-
nayi ülkesi Almanya KOB ’lerine özel te -
vikler vererek sanayile menin önünü açmak-
ta, rlanda, Tayvan, Hindistan, Brezilya gibi 
ülkeler verdi i te viklerle yat r mlar  cazip 
hale getirmektedir.

Kapsaml  ve dinamik bir nitelik ta yan yeni 

sistemde, Ege Bölgesi Sanayi Odas  olarak 
alt n  çizmeye çal t m z nokta; KOB ’le-
rimizin yeterince faydalanamayacak olmas  
ve kom u illerin birbirine s n r OSB’lerinde 
haks z rekabetin giderilememesidir.  Zira 5 
Milyon TL’lik bir yat r m örne inde toplam 
devlet deste i I. Bölge için yüzde 26 iken, 
III. Bölge için yüzde 50’dir. Aradaki bu fark 
sanayicinin yer de i tirmesini te vik ediyor. 
Mevcut bölgede faaliyette olan yat r mc n n 
adeta tas n  tara n  toplayarak, s n r OSB’ye 
ta nmas na göz yumulmaktad r. Oysaki sa-
nayinin göç edilmesi ile dengelerin bozulma-
s na müsaade edilmemelidir. S n r OSB’ler 
aras nda yarat lan haks z rekabet mutlaka 
giderilmelidir” eklinde konu tu.

 Ege Bölgesi Sanayi Odas  Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s  H. brahim 

Gökçüo lu son 10 y lda kira gelirlerinin yüzde 224 oran nda artt na, KDV mükellef 

say s n n yüzde 20 azald na dikkat çekerek, “Bu da bize kolay kazanc n geldi i 

noktay  gösteriyor. Ama hedef kolay kazanç de il üretim olmal d r” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odas  Yön.Kur.B k Yrd.Ege Bölgesi Sanayi Odas  Yön.Kur.B k Yrd.
H. brahim GÖKÇÜO LUH. brahim GÖKÇÜO LU








