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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baka-
n  Nihat Ergün 2011 y l  Kas m 
ay na ait sanayi üretim endeksini 

de erlendirdi. 2011 y l  Kas m ay nda sa-
nayi üretim endeksinin, önceki y l n ayn  
ay na göre yüzde 8.4 artt n  vurgulayan 
Bakan Ergün, takvim etkisinden ar nd r l-
m  endeksin de bir önceki y l n ayn  ay -
na göre yüzde 5.2 oran nda art , mevsim 
ve takvim etkilerinden ar nd r lm  sanayi 
üretim endeksi ise bir önceki aya göre 
yüzde 2.5 oran nda azal  gösterdi ini 
vurgulad . Bakan Ergün, her üç seride de 
2005 y l ndan bu yana en yüksek Kas m 
ay  sanayi üretim endeksi de erlerine ula-

ld na dikkat çekti.

“Sanayicinin  nansmana 
eri imi kolayla t ”

  
Türk sanayinin dünyada ya anan her 

türlü belirsizli e ra men güçlü büyü-
mesini sürdürmeye devam etti ini dile 
getiren Bakan Ergün konuya ili kin u 
de erlendirmelerde bulundu: “Hükümet 
olarak biz de yat r m ortam n  iyile tire-
rek sanayicimizin önünü açmaya devam 
ediyoruz. Türkiye’nin ya ad  yap sal 
dönü üm, piyasalar n istikrara kavu ma-
s n  sa lam , sanayicilerimiz önünü gö-
rür hale gelmi  ve uzun vadeli yat r mlar 
yapmaya ba lam lard r. Sanayi üretimin-
deki art , güven ve istikrar ortam  saye-
sinde yap lan yat r mlar n bir sonucudur. 
Bugün geldi imiz noktada sanayicimizin 
 nansmana eri imi kolayla m , buldu u 
 nansman n vadesi de uzam t r. Yine sa-

nayi üretimindeki bu art  rakamlar n n, 
Türkiye aç s ndan büyük bir sorun olarak 
görülen i sizlik sorununa da olumlu bir 
katk  verdi ini, artan istihdam oranlar n-
dan görebiliyoruz.”

“Te vikler cari aç k veren 
sektörlere göre planland ”

Türkiye ekonomisindeki k r lganl klar  
da yak ndan takip ettiklerini ve bu k r l-
ganl klar için çözüm ürettiklerini belirten 
Bakan Ergün, cari aç k için ald klar  k sa 
vadeli tedbirlerin sonuç vermeye ba la-
d n  ifade etti. Orta ve uzun vadeli ted-
birleri devreye soktuklar n  dile getiren 
Ergün, yeni te vik paketinin haz rl klar n  
son a amaya getirdiklerini bildirdi. Bakan 
Ergün, “Te vik paketinin en önemli özel-
liklerinden birisi, te viklerin cari aç k ve-
ren sektörlere göre planlanmas  ve uzun 
vadede yüksek katma de erli ürünlerin 
üretimine dönük yap sal de i imin ger-
çekle tirilmesidir” dedi.

“2023 hede  erine ula mak çok 
daha kolay olacak”

Orta Vadeli Program’da 2012 y l  için 
yüzde 4 gibi l ml  bir büyüme hede   be-
lirlediklerini aktaran Bakan Ergün, aç k-
lamalar n  öyle sürdürdü: “Türkiye’nin 
yine reel sektör eliyle, üreterek büyüme-

ye devam edece ini dü ünüyoruz. Te vik 
paketi, yerli ve yabanc  giri imciler için 
Türkiye’nin yat r m cazibesini iyiden 
iyiye art racak, büyümeye de 
önemli bir katk  verecek-
tir. Türkiye’de reel 
sektörün rekabet 
gücünü art rmaya 
yönelik çal mala-
r m z da sürüyor. 
Geçti imiz gün-
lerde, kamudan 
ve özel sektörden 
32 farkl  kurum 
temsilcisini bir 
araya getiren Giri-
imcilik Konseyi’ni 

kurduk. Konsey’in 
yapaca  çal malar, 
Türkiye’de giri im-
cili in, özellikle 
yenilikçi giri im-
cili in artmas na 
büyük katk  sa -
layacakt r. Yine 
geçti imiz gün-

lerde, önce asansör üreticilerini, ard n-
dan t bbi cihaz üreticilerini, ba ta kamu 

olmak üzere tüm yerli üreticilerle bu-
lu turan toplant lar yapt k. Bu 

toplant larda, sektörlerin ka-
pasiteleriyle iç piyasan n 
ihtiyaçlar n  e le tirmeye 
çal t k. u hususu hep 
hat rlamak gerekiyor: 
Türkiye gibi genç ve 
büyük nüfusa sahip bir 
ülkede,  rmalar m z için 
en büyük te vik, iç paza-
r n a rl kl  olarak yerli 

ürünleri talep etmesi ola-
cakt r. Böyle bir bilinç ile 
hareket etti imiz takdirde, 

ülke olarak ekonomide 
sürdürülebilir bü-
yümeyi yakalamak 
ve 2023 hede  erine 
ula mak çok daha 
kolay olacakt r.”
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Türkiye’nin ihracat  2011 y l nda 
yüzde 18.17 art la 134 milyar 
571 milyon 338 bin dolara 

ula t . Türkiye, bu ihracat rakam yla en 
büyük pazar  Avrupa’daki daralmaya 
ra men 2008 y l nda k rd  132 milyar 
dolar rekorunun da üzerinde performans 
göstererek yeni bir ba ar ya imza att . 
Kriz öncesine dönen ihracat, aral k 
ay nda ise son 37 ay n en yüksek rakam n  
yakalad . 2011 Aral k ay nda Türkiye’nin 
ihracat  bir önceki y l n ayn  ay na göre 
yüzde 4.5 artarak 12 milyar 69 milyon 
125 bin dolar oldu. 2011 y l nda ihracata 
en büyük katk y  20.4 milyar dolar ile 
otomotiv sektörü yapt . Türkiye’nin 81 
ilinden 52 bin 225  rma, 246 ülke ve 
gümrük bölgesine uzan rken, en büyük 
ihracat pazar  ise yine Almanya oldu. 
Anadolu’nun ihracat  geçen y l kalkt  
atakta h z kazand  ve 1 milyar dolar n 
üzerinde ihracat yapan il say s  15’i 
yakalad . 64 ilin ihracat  artarken, stanbul 
ihracat n en h zl  ili oldu. 2011 itibariyle 
ihracat n ithalat  kar lama oran  da yüzde 
56.9 olarak gerçekle ti.

Gül bahçesinde de il

Türkiye hracatç lar Meclisi’nin (T M) 
aç klad  2011 y l  ihracat rakamlar n  
de erlendiren Ekonomi Bakan  Zafer 
Ça layan, 2008 y l nda 132 milyar 
dolara ula an, ard ndan kriz nedeniyle 
2009 y l nda gerileyen, 2010 y l nda 
ise özellikle AB d ndaki pazarlara 
yo unla ma nedeniyle tekrar yükselmeye 
ba layan ihracat n 2011 y l nda rekor 
seviyeye ula t n  söyledi. 2002 y l nda 
36 milyar dolardan al nan ihracat n 9 y l 
içinde 3.7 kat na ta yarak 134 milyar 

dolar n üzerine ç kartm  olduklar n  
ifade eden Ça layan, “Bu ihracat rakam  
ile bir rekor k r lm  oldu. kincisi, 
Türkiye 2008’de 132 milyar dolar 
ile k rd  rekorun ard ndan ba layan 
kriz öncesine dönmü  oldu. Bu rekor 
ihracat gül bahçesinde de il, siyasal ve 
ekonomik buhranlarla sars lan, rekabetin 
had safhaya ula t  barut f ç s na dönmü  
kritik co rafyalara ihracat yapanlar n 
eseridir” diye konu tu.

15 il bir milyar dolar  yakalad          

2011 y l nda en fazla ihracat yapan il, 
ihracat n  yüzde 15 art rarak 59 milyar 
dolara ç karan stanbul oldu. stanbul’u 
12.6 milyar dolar ihracatla Kocaeli ve 
12.5 milyar dolarla Bursa takip etti. 

En fazla ihracat gerçekle tiren di er 
iller ise zmir, Ankara, Gaziantep, 
Manisa, Denizli, Hatay ve  Sakarya oldu. 
Bu iller aras nda ihracat n  en fazla art ran 
il Gaziantep oldu. 

2011 y l nda ihracat n  en fazla art ran 
il yüzde 339 ile Kars oldu. Kars’  yüzde 
93 art la Kastamonu, yüzde 80 art la 
Nev ehir takip etti.

Bir milyar dolar n üzerinde ihracat 
yapan il say s  ise 15’e ç kt . Bu iller, 
stanbul, Bursa, zmir, Ankara, Kocaeli, 

Gaziantep, Manisa, Denizli, Sakarya, 
Hatay, Adana, Mersin, Kayseri, Konya ve 
Trabzon oldu.

Hedefe ula may  Suriye engelledi

Ekonomi Bakan  Zafer Ça layan, 
Orta Vadeli Program hede   olan 134 
milyar 800 milyon dolarl k ihracat 
hede  ne sadece 228.6 milyon dolarl k 

fark kald n  belirterek, unlar  söyledi: 
“Bu fark üzerinde etkili olan unsurlar n 
ba nda Suriye ve bu ülke üzerinden 
ihracat yap lan ülkelere ihracat n 
azalmas  geliyor. Suriye’ye ilk 10 ayda 
ayl k ortalama ihracat m z 143.3 milyon 
dolar iken, son 2 ayda 158.7 milyon dolar 
oldu.”

1923’teki ihracat  imdi 
bir saatte yakal yoruz

Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) 
Ba kan  Mehmet Büyükek i, öyle 
konu tu: “Avrupa krizle bo u urken, 
Kuzey Afrika’da, Suriye’de halk 
hareketleri olurken Türkiye’de bu rekor 
k r ld . 500 milyar dolarl k ihracat 
stratejisinde y ll k yüzde 12’lik art  
hede   varken, yüzde 18.5’lik bir art  
yakalad k. 1923’te Türkiye’nin toplam 
ihracat  50 milyon dolard . u andaki 
ula t m z rakam  250 i  gününe, ve 
8 saate bölüyoruz, 67.5 milyon dolar 
ç k yor. O zaman bir y lda yapt m z 
ihracattan fazlas n  imdi 1 saatte 
yap yoruz.”

stanbul odakl  ihracat   
Anadolu’ya da kay yor

Ekonomi Bakan  Zafer Ça layan, 
Türkiye’nin 2011 y l  ihracat yla ilgili u 
bilgileri verdi:

28 ülkeye bir milyar dolar n üzerinde, 
47 ülkeye 500 milyon dolar n üzerinde 
ihracat yapt k. 

11 ayl k TÜ K verilerine göre 38 ilin 
ihracat nda tarihi rekor k r ld . 12 ayl k 
T M verilerine göre bir önceki y la göre 
64 ilimiz ihracat n  art rm  ve toplam 

ihracat art nda bu art n yüzde 36’s  
stanbul’dan, yüzde 14.5’i Kocaeli’den, 

yüzde 6.8’i zmir’den, yüzde 6.5’i 
Bursa’dan, yüzde 6.3’ü Gaziantep’ten 
gelmi . 

Bu geli meler ihracat m z n 
giderek yayg nla t , stanbul odakl  
ihracat m z n giderek Anadolu’daki illere 
kayd n  gösteriyor. 2008 y l nda 48 bin 
144  rma ihracat gerçekle tirirken, 2011 
Ocak-Kas m döneminde bu say  52 bin 
225  rmaya yükseldi. 

Yeni Çek Yasa Tasar s ’n n Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’ne sevk 
edilmesi ve adalet komisyonunda 

kabul edilmesi ile ilgili yaz l  aç klamada 
bulunan TESK Genel Ba kan  Bendevi 
Palandöken, çek yasas nda orta yolun bu-
lunarak biran önce yasala mas n n binler-
ce ki iyi rahatlataca n  kaydetti. Ticari 
hayat  boyunca ödeme düzgünlü ü olan 
insanlar n tek bir çekinin ödenememesi 
nedeniyle hapis cezas  almas n n önlen-
mesinin ticari hayat n önünü açaca n  
vurgulayan Palandöken, “Konfederasyon 
olarak bu yasan n biran önce yasala ma-
s n  bekliyoruz” dedi. 

Palandöken ayr ca, yeni te vik sistemi-
nin yat r mda ve istihdamda beklenen ar-
t  sa lamad n  belirterek, “ stihdamda 
kayda de er art  sa lanabilmesi için te -
vikler büyük i letmelere de il küçüklere 
verilmelidir” dedi. 

Palandöken, yapt  aç klamada kal c  
istihdam art  için esnaf ve KOB ’lerin 
desteklenmesi gerekti ini vurgulad . Tür-
kiye’deki i letmelerin yüzde 99.2’sinin 
KOB  oldu unun alt n  çizen Palandöken, 
buna kar n te viklerin yüzde 99.2’ye de-

il binde 8’e verildi ini belirtti. Bunun ol-
dukça s n rl  bir istihdam art  sa lad n  
dile getiren Palandöken, bu nedenle de 
yeni te vik sistemi uygulamaya gireli 2 y l 
olmas na ra men sabit sermaye yat r mla-
r nda da istihdamda da beklenen patlama 
gerçekle medi ine dikkat çekti. 

“KOB ’lerin %95’  
mikro i letme”

KOB ’lerin yüzde 95’inin mikro i let-
me yani esnaf ve sanatkar oldu unu ifade 
eden TESK Ba kan  Palandöken, istihdam 

stratejisi belirlenirken esnaf ve sanatkar 
ile KOB ’lerin göz ard  edilmesi halinde 
bu programdan bir sonuç al namayaca n  
kaydetti. stihdam te viklerinin sa l kl  ve 
kal c  sonuç verebilmesi için sanayile mi  
üretim yapan binde 8 de il eme e dayal  
mal ve hizmet üreten yüzde 95 destek-
lenmesi gerekti ini aktaran Palandöken, 
i verenlerin tamam  için getirilen yüzde 
5 oran ndaki prim deste inin çok olumlu 
bir geli me oldu unu belirtti. Bu destek-
ten esnaf ve sanatkar n çok az bir k sm n n 
yararlanabildi ini ifade eden Palandöken 
u aç klamalarda bulundu: “Çünkü bu 

destekten yararlanabilmek için SGK’ya 
prim borcunun bulunmamas  gerekiyor. 
Yan nda çal an kalfa ve ç ra n primini 
ödeyebilmek için fedakarl kta bulunarak 
kendi Ba -Kur primini ödeyemeyen es-
naf, kalfa ve ç rak çal t rmas  için getiri-
len bu destekten de yararlanam yor. Bu s -
k nt dan kurtulmak için kalfa ve ç raklar n 
primlerine devlet katk  koymal .”

“Çek yasa tasar s  biran önce yasala mal ”
 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Ba kan  Bendevi Palandöken, ticari hayat  boyunca 

ödeme düzgünlü ü olan insanlar n tek bir çekinin ödenememesi nedeniyle hapis cezas  almas n n önlenmesinin 
ticari hayat n önünü açaca n  vurgulad . 

hracat 134.5 milyar dolarla tarihi rekor k rd
  Afrika ba ta olmak üzere alternatif pazarlara yüklenen ihracatç lar, 2011’de tarihi rekora imza att . Geçen y l 134.5 

milyar dolarl k ihracat yap l rken, bu rakam 2008 y l ndaki 132 milyar dolar  da geride b rakt . hracat n ithalat  kar lama 
oran  yüzde 56.9 olarak gerçekle ti. 1 milyar dolar  a an ihracat yapabilen il say s  da 15’e ç kt .

TESK Genel Ba kan  TESK Genel Ba kan  
Bendevi PALANDÖKENBendevi PALANDÖKEN

Ekonomi Bakan  Ekonomi Bakan  
Zafer ÇA LAYANZafer ÇA LAYAN
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“Mîllî mücadele ekonomik anlamda yap l yor…”

Ekonomi Bakan m z Sa-
y n Zafer Ça layan bir 
konu mas nda ekonomi 

alan ndaki mücadeleyi böyle 
tan ml yor.

Hükümet stratejik hedeflerini 
Cumhuriyet’in kurulu unun 
100. Y l  için kavramla t r lan “2023 V ZYONU” çerçeve-
sine oturtmaya çal yor. Ça layan, Türkiye’nin ihracat -
n n rekor seviyelere yükseldi ini, ancak, 2023 hedefleri 
için daha çok çal arak 500 milyar dolarl k ihracata ula-

lmas  gerekti ini belirtiyor. Yat r m yapman n cesaret, 
gönül, özveri i i oldu unu, bu nedenle aç lan her tesisin 
önemini bildi ini söylüyor.

Ça layan, art k milli mücadelenin ba ka bir boyutunun 
ya and na dikkati çekerek, unlar  söylemi :

 “Türkiye, art k, her hangi bir ekilde ba ka ülkeler ta-
raf ndan i gal edilmi , gündemi ba ka ülkeler taraf ndan 
belirlenen bir ülke de il, Milli mücadele art k ekonomik 
anlamda yap l yor. Bizim ekonomik milli mücadele-
miz, 2023 y l  hedefleridir. Ba ms zl k mücadelesinin 
sonucunda elde etmi  oldu umuz Cumhuriyetimizin 
100. anl , erefli, anl  y l dönümünde 500 milyar dolar 
ihracata ula may  hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. 
kurulu  y l dönümünde, yapaca m z bu tür yat r mlarla, 
dünyan n bugün 16. s ras nda bulundu umuz ekonomi 
liginde Türkiye’yi ampiyonlar ligine, ilk 10’a sokaca z.”

Bu tespitler sadece ekonomi dünyas na, sanayicilere, 
üreticilere de il toplumun tümüne moral veriyor.

Ancak daha yap lmas  gereken çok i  var ve 2023 y l -
na sadece 11 y l var.

Maliye Bakan  Mehmet Say n im ek de yap lacak 
i lere ili kin k sa ve orta vadeli önlemleri s ral yor:

“Mali disiplini devam ettirece iz. 

Brüt kamu borç stokunun milli gelire oran n , daha da 
dü ürece iz.

kinci olarak, yeni te vik sistemi ile yat r mlardaki art  
devam ettirece iz. Te vik sisteminde, üretim, istihdam, 
teknoloji ve Ar-Ge içeri i yüksek yat r mlar  desteklemeyi 
sürdürece iz. Üçüncü olarak, aktif i  gücü politikalar  ile 
istihdam  destekleyece iz. Dördüncü olarak, tasarruflar  
artt rmak, finansal ve sermaye piyasas ndaki ürünleri 
geli tirmek için yeni tedbirler alaca z. Son olarak kay t 
d yla mücadeleyi sürdürece iz.” 

Yeni te vik sistemine ili kin çal malar n devam etti ini 
hat rlatan im ek, bölgesel geli mi lik farklar n n azalt l-
mas , rekabet gücünün artt r lmas , stratejik alanlardaki 
yat r mlar , sektörel kümelenmeyi destekleyen ve ölçek 
ekonomisi kriterlerini öne ç karan te vik sisteminin daha 
da geli tirilerek uygulanmas na devam edilece ini vurgu-
luyor…

 Dile imiz, 2023’e do ru 2012 y l n n ülkemiz 
aç s ndan“ekonomik milli mücadele” tan m n  hak 
eden ba ar lar n sergilendi i bir y l olmas …

Editörden

11 y l sonra 2023, 
daha çok i imiz 
var...

Kemal ÇEKÜÇKemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com

.tr

Gebze’deki TÜB TAK Mar-
mara Ara t rma Merkezi’ni 
(MAM) ziyaret eden Y l-

d z, enerjide çok fazla d ar dan al-
man, transfer edilen teknolojilerin 
Türkiye’de yap lmas yla ilgili ciddi 
bir çal ma oldu unu kaydetti. 

20 milyar dolarl k pazar 

Öncelikle enerji tasarrufuna, enerji 
verimlili ine ve yerli kaynaklarla ge-
li tirmeye önem verdiklerini dile ge-
tiren Y ld z, öyle konu tu: “Rüzgar 
santrallerimizin türbin ve jeneratör 
k s mlar n n imal edilece ini in allah 
hep beraber Türkiye’de görmü  olaca-

z. Bu 20 milyar dolarl k bir pazard r. 
Türk mühendisleri çal malar yla in-
allah bunun altyap s n  olu turacak-

lar.” 

Yerli kaynakla girece iz 

Y ld z, 2023 y l na yerli kaynaklarla 
girmeyi hede  ediklerini de belirterek, 
“Bu cari aç n azalt lmas  ad na da 
önemli. Bor hidrürlü arac m zda ol-
du u gibi hidrojen enerjisiyle hibrit 
sistemle çal an araçlar m z n geli -
tirilmekte oldu unu görece iz” dedi. 
Kömürden ve biyo kütleden s v  ya-
k t elde edilmesiyle ilgili prototip 
çal malar n oldu una da i aret eden 
Y ld z, unlar  anlatt : “Yerli ve ucuz 
enerjiye özellikle yerli enerjiye konu-
lacak katk lar n asl nda bütün mühen-
dislerimiz için bütün bu i le ilgili pay-
da lar için heyecan verici oldu unu 

söylemeliyim. Güne  enerjisiyle ilgili 

de 2012 ve 2013 önemli yular.” Özel-

le tirmeye devam Türkiye Elektrik 

letim A ’nin (TE A ) tamamlanmak 

üzere olan 700 megavatl k bir yat r m  

oldu una da de inen Y ld z, öyle ko-

nu tu: “Elektrik da t m ndaki özel-

le tirmeler devam ediyor. Bu geçi  

dönemlerinde bir tak m aksakl klar n 

oldu unu görüyoruz. Bu aksakl klar  

özel irketler ve sivil toplum kuru-

lu lar m zla hep beraber de erlendi-

riyoruz. Problemlerine çözüm yollar  

ar yoruz.”

F GES A  Genel Müdürü Ta-
r k Ö üt, yapt  aç klama-
da, yenilikçi ve ça da  bir 

Türk otomobilinin tasarlanmas  için 
Türkiye’nin önde gelen savunma sa-
nayi irketleri ile otomotiv sektörü 
temsilcilerinin güçlerini birle tirme-
si gerekti ini söyledi. 

Türkiye’nin, dünya ölçe inde bir 
bilim ve teknoloji merkezi olabile-
ce ini ifade eden Ö üt, bunun için 
Ar-Ge faaliyetlerinin önemli oldu-

una i aret etti. Tohumlar  50 y l 
önce at lan Türk otomotiv sanayi-
nin, üstün üretim kalitesi ve dünya 
ölçe inde rekabetçi ürünleri ile çok 
önemli bir düzeye ula t n  ifade 
eden Ö üt, yerli savunma sanayinin 
de son y llarda büyük bir at l m için-
de oldu unu, bu iki sektörün ortak 
ak l olu turmas  gerekti ini kaydetti. 

‘’M LGEM ile millet 
olarak özgüven kazand k’’

stanbul Tersanesi’nde kamu-özel 
sektör i birli i ile tasarlanan ve üre-

tilen M LGEM Korveti’nin bu geli -
mede adeta bir kilometre ta  özel-
li ine sahip oldu unu anlatan Ö üt, 
‘’Bu proje ile kendi sava  gemimizi 
yapm  olmaktan öte millet olarak 
çok önemli bir de er kazanm  ol-
duk. Bu de erin ad  özgüvendir. te 
millet olarak en çok eksikli ini his-
setti imiz bu konuda adeta en zoru 
ba ard m z  söylemek yanl  ol-
maz’’ dedi. 

Türkiye’nin gündeminde milli oto-
mobil, milli motor, milli uçak, milli 
tank ve di er birçok stratejik mil-
li ürünün bulundu una i aret eden 
Ö üt, ülke güvenli i anlam nda 
ba ms z ve ayn  zamanda sa lam 
ekonomiye sahip olabilmek için bu 
ürünlerin yerli olarak yap lmas  ge-
rekti ini söyledi. 

Bu ürünlerin ithal edilemeyece i-
ni, aksi taktirde ambargolar ve cari 

aç k sorununun daima Türkiye’nin 

önünde bekleyece ini belirten Ö üt, 

öyle konu tu: ‘’Teknoloji üreterek 

ürünlerimizin katma de erini artt ra-

ca z ve cari aç k sorunumuzu kat-

ma de eri yüksek ürünler yaparak 

çözece iz. Ortak amac m z, üretim 

aç s ndan çok güçlü oldu umuz oto-

motiv yan sanayinde bir basamak 

daha ç karak kendi ürünümüzü ve 

kendi teknolojimizi geli tirdi imiz 

bir düzeye ula makt r. Sadece oto-

mobil de il, Türk imzal  yenilikçi 

ve ça da  mobilite araçlar  yapmak 

istiyoruz. Bunun için otomotiv ve 

savunma sanayimiz daha yak n ça-

l mal d r. Savunma sanayimizin 

çe itli alanlardaki ileri teknoloji tec-

rübesi otomotiv sanayimize transfer 

edilmelidir. Otomotiv sektörünün 

ise güçlü yan sanayisi savunma sek-

töründe yerini almal d r.’’ 

Enerjide yerli üretim 
mesaj

Milli Gemi tamam, s ra otomobilde

• Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan  

Taner Y ld z, rüzgâr 
santrallerinin 

özellikle türbin ve 
jeneratör k s mlar n n 
Türkiye’de üretilmeye 

ba lanabilece ini 
belirterek, “Bu, 20 
milyar dolarl k bir 

pazard r. Bu pazar n 
yerli üretimle beraber 

kar lanmas n  
hedefliyoruz” dedi. 

 Türkiye’nin milli sava  gemisi olan M LGEM Projesi’nde, mukavemet ve 
su alt  patlama analizlerini gerçekle tiren mühendislik irketi F GES A , 

imdi de milli otomobil tasarlanmas  için harekete geçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakan
Taner YILDIZTaner YILDIZ
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OST M Organize Sanayi Bölgesi, bi-
lim ve siyaset dünyas n n önemli 
isimlerini a rlamaya devam ediyor. 

Son y llarda h z verilen Kümelenme çal -
malar  ile özellikle Savunma Sanayi alan n-
da OST M’i önemli bir marka haline getiren 
OSB yönetimi, son olarak Milli Savunma Ba-
kan  smet Y lmaz’  a rlad . Y lmaz OST M 
Yönetim binas nda OST M OSB Ba kan  Or-
han Ayd n, Ba kan Yard mc s  S tk  Öztuna, 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Savunma Kümesi 
üyesi sanayiciler taraf ndan kar land .

OST M Savunma ve Havac l k Kümelenmesi 
(OSSA) ev sahipli inde düzenlenen toplant  
ile OSSA üyesi savunma sanayi imalatç lar , 
Y lmaz’la sektörün gelece ine ve kendi bek-
lentilerine ili kin görü lerini payla t lar.

“Bu insanlar kahramand r”

Milli Savunma Bakan  smet Y lmaz da, 
“Ülkenin güzel gelece i için çok önemli ça-
l malar yapan siz sanayicilerimiz birer kah-
ramans n z ve ben her birinizi gönülden kut-
luyorum” dedi. “Türkiye’nin geli mesinin 2 
yolu vard r, bunlar üretim ve tasarruftur” di-
yen Y lmaz öyle konu tu: 

“E er ki üretemezsen kesinlikle geriye gi-
dersin, kaybedersin. Tasarruf yapamazsan da 
yine üretemezsin. Nedir israf; hak edilmemi  
tüketim israft r. Türkiye u anda k smen ona 
gidiyor. Çünkü kredi kart yla yap lan al ve-
ri lerin birço u bu hak edilmemi  tüketime gi-
riyor. Dolay s yla bizim daha çok üretmemiz 
laz m, üreten insana daha çok destek olmam z 
laz m. Ayr ca tasarrufu da te vik etmemiz 
laz m. Bugün Almanya di er ülkelerden çok 
daha farkl ysa bilin ki 2 kriteri var; üretim ve 
tasarruf. Avrupa’da en fazla tasarruf oran na 
sahip ülke Almanya, yine Avrupa’da en fazla 
üreten ülke de Almanya’d r. Dolay s yla bi-
zim de ülkemizde bu iki konunun te viki için 
elimizden geleni yapmam z laz m.”

Üretimin ard ndan di er önemli unsurun da 
üretti ini satabilmek oldu unu vurgulayan 
Y lmaz, “2023 y l nda bir hede  miz var, 500 
milyar dolar üretebilmemiz laz m. hracat m -
z  artt rabilmemiz için üretmemiz laz m. Hem 
 yatta hem kalitede rekabet edebilir olmam z 

laz m. Dolay s yla bizim 500 milyar dolarl k 
mali üretebiliyor olmam z laz m. Bunu ürete-
bilmemiz için de milli güç laz m. Her biriniz 
milli gücümüzün bir parças s n z. Bu bilinç 
içinde el ele vererek, Türkiye’nin bu bölge-
de kendi kendine yetebilen, kendinin d nda 
da çevresindeki birçok ülkenin de hastal na 
çare olabilecek hale gelmesi için çal aca z. 
Bu amaç için yapt n z tüm çal malar için 
de te ekkür ediyorum, bu anlamda tüm kahra-

manlar  kutluyorum” dedi.

OST M OSB Yönetim Kurulu Ba kan  Or-
han Ayd n da konu mas nda, OST M olarak 
en önemli dertlerinin yerli üretimin önemine 
vurgu yaparak, artt r lmas na katk da buluna-
bilmek oldu unu, özellikle “terli katk ” olarak 
bilinen Offset uygulamas n n artt r lmas  için 
fark ndal k yaratmaya çal t klar n  belirtti. 
Savunma Sanayi Müste arl ’n n bu konuda 
di er tüm kurumlardan önde bir yap lanmas  
oldu unu ve Offset konusuna büyük önem 
verdi ini söyleyen Ayd n, bu duyarl l klar  ve 
çal malar ndan dolay  OST M’in bir savun-
ma sanayi merkezi haline geldi ini, OSSA 
kümesi alt nda birle erek daha da güçlendi-
ini söyledi. Ayd n; “Enerji grubumuz rüzgâr 

santralini yapmaya talip, savunma kümemiz 
motoru yapmaya talip,  ve n aat Makineleri 
Kümemiz metroyu yapmaya talip. Biz bunlar  
yapal m derken i in içinde bir  rmam z yok 
ama bizim bu grup ile Türkiye’nin gücünü or-
taya koyabilme kabiliyetimiz var. Bu anlamda 
her türlü görevi almaya haz r oldu umuzu siz-
lere iletiyoruz” dedi.

OSSA Küme Koordinatörü Hilal Ünal da, 
kümenin olu um süreci ve bugüne kadar ya-
p lan çal malar hakk nda bilgi verdi. Toplan-
t da, savunma sanayine çal an alt yüklenici 
KOB ’lerin beklentilerini içeren bir konu ma 
yapan OSSA Yönetim Kurulu Ba kan Yar-
d mc s  Ali Han, “Müste arl m z ve ana 
sanayimizin deste iyle olu an küme  rmala-
r m zdaki kabiliyetleri bir üst seviyeye ta -
mak ad na küme  rmalar nca belirledi imiz 
beklentilerimizi 3 ana ba l k alt nda toplad k” 
dedi. Han konu mas n  öyle sürdürdü: 

“Bu 3 ba l k; stratejik, sürdürülebilir i  ve 
çözüm ortakl , Ar-Ge yerlile tirme ve tek-
noloji aktar m , uluslararas  pazar ve i birlik-
lerinin geli tirilmesine destek. Stratejik sür-
dürülebilir i  ve çözüm ortakl  dedi imizde 
ana sanayide yürütülen projelerde uzun süreli 
ve sözle meye dayal  i  aktar m  bekliyoruz. 

u anda ald m z i ler daha çok parça par-
ça geliyor, biz bu anlamda önümüzü görmek 
istiyoruz. Ar-Ge, yerlile tirme ve teknoloji 
aktar m  konusunda ise KOB ’lerin ara t r-
ma geli tirme yetene ini artt racak destekle-
rin olu turulmas n  talep ediyoruz. Bir tak m 
savunma sanayi ürünlerinin hibe eklinde 
destekleri maalesef yok. Yurt d ndan temin 
edilen kompanent ve alt sistemlerin yerlile -
mesi konusu,  ana sanayimiz birimlerinde 
de tart lan bir konu ve biz de burada aktif 
görev almak istiyoruz. Uluslararas  Pazar ve 
i birliklerinin geli tirilmesi için de KOB ’le-
rin yeteneklerinin uluslararas  pazar için en 
iyi ekilde kullan lmas , bu yolda olu abilecek 
i birliklerine destek verilmesini bekliyoruz.”

Toplant n n sonunda OST M Ba kan  Or-
han Ayd n, Bakan Y lmaz’a ziyaretlerinden 
dolay  te ekkür ederek, ziyaret an s  bir plaket 
sundu.

 Milli Savunma 
Bakan  smet Y lmaz, 
OST M OSB’yi ziyaret 
etti.  Savunma sanayi 

kümelenmesi üyeleri ile 
toplant  yapan Y lmaz, 

“Ülkenin güzel gelece i 
için çok önemli çal malar 
yapan siz sanayicilerimiz 
birer kahramans n z. Sizi 
kutluyorum. Türkiye’nin 

geli mesinin 2 yolu 
vard r, bunlar üretim ve 

tasarruftur”  dedi.

Milli Savunma Bakan  OST M OSB’yi ziyaret etti:

“Sanayicilerimiz birer kahraman”

”Faiz Lobisi” kavram  son zaman-
larda ekonomi gündemimizin ko-
nusu. Bir grup ekonomi yorumcusu 
faizlerin artmas  gerekti ini yoksa 
cari aç n finanse edilemeyece ini 
söylemekte. Finansmanda sorun 
ç kar endi esi ile de kurlar n yük-
seldi ini ifade etmekteler. Faizlerin 
yükselerek tüketimin, enflasyonun 
dü ece ini ve tasarrufun artaca n , 
yüksek faize yurt d ndan da talep 
olaca n  böylece ülkeye döviz gi-
rece ini cari aç n hem dü ece ini 
hem de finansman n n kolay olaca-

n  iddia etmekteler.

Hükümetin siyasi kanad  ve onun 
taraftarlar  da bu yorumu yapanlar  
“Faiz lobisi” olarak adland rmak-
ta, yükselen enflasyon ve faizlerin 
ekonomik gerçeklerden de il,  faiz 
lobisinin spekülasyon ve manipülas-
yonlar ndan kaynakland n  iddia 
etmektedir. Hükümetin ekonomi 
kanad n n da faiz lobisi gibi dü ün-
dü ü ancak, siyasi kanattan (Ba ba-
kan) çekindi i için u anda kar ym  
gibi durdu u kanaatindeyim. Ger-
çek, faiz lobisi ve hükümetin ekono-
mi kanad na m , yoksa hükümetin 
siyasi kanad na m  yak n durmakta?

Faiz, biyolojimizdeki tansiyona 
benzer. Yani faiz, sebep de il sonuç-
tur. Ya am biciminiz f trata uygun 
de ilse, f trat n za uygun yemekler 
yemiyor, düzenli uyku uyumuyor-
san z, içki sigara gibi zararl  al -
kanl klar n z varsa tansiyon hastas  
olursunuz. Faiz de bir ekonomi için 
tansiyon gibidir. Ülkenizi iyi yönet-
miyorsan z, verimli yerlere yat r m 
yapm yorsan z, verginizi düzgün 
toplam yorsan z, gelir da l m n z 
adaletsizse, insanlar n za tasarruf 
al kanl  edindirmemi seniz, tasar-
ruf diye alt n, döviz ve gayrimenkule 
para yat r yor iseniz faiz oranlar  
yükselir.

Faiz lobisi, faizin yükselmesini is-
ter. Faizler yükselsin ki, ülkeye döviz 
aks n. Akan dövizle ithal mallar 
ucuzlas n, ucuzlayan mallarla itha-
latç lar para kazans n, kazand klar  
paray  yat r ma çevirmeden devlet 
tahvillerine yat rarak bir çifte kavrul-
mu  kazanca ula s nlar. ayet faizler 
dü erse kur yükselir, kur yükselince 
ithalat pahal la r. Ülkede üretim 
yapmak istihdam yaratmak cazip 
hale gelir. nsanlara i , a  yeri aç l r. 
nsanlar ihtiyaçlar n  kredi çekerek 

de il, al n teri ile kazand klar  gelir-
leri ile al rlar. O zaman da ithalatç , 
yurt d ndan döviz borçlananlar 

para kazanamaz. Faizlerin dü mesi 
kurlar n yükselmesi durumunda 
ülkemize mal ve para satan yaban-
c lar kârs z kal r. Faiz lobisi, ABD, 
AB, Çin, Japonya ve petrol ihraç 
eden ülkelerin kulaklar ndan dahi 
döviz f k rd n  görmezden gelir. 
Ülkemizde döviz k tl  olacakm  
gibi yaygara ç kar r. Öküzün alt nda 
buza  arar. Faiz lobisi ülkemize 
bakarken, ülkemiz ve dünya ger-
çeklerinden bakmaz. Atalar dinine 
dönü mü  bat  medyas ndan al-
d klar  bilgiler ile analiz ve sentez 
yapar. Dü ünce sistemati inde bat y  
merkez al r. Oysa ABD, AB, Japon 
ekonomilerinin içinde bulundu u 
k s rl  görmez. Görmezden gelir. 
Faiz lobisinin varsay mlar  ve bilgile-
ri yanl  ve yönlendirilmi tir. Gerçek 
faiz lobisine yak n durmamakta.

Hükümetin siyasi kanad n n kana-
atine gelince… 2003’ten bu yana 
uygulanan ekonomi politikas  cari 
aç a dayal  saadet zinciri politika-
s d r. Dünyada paran n bolla mas , 
Çin’in dünyay  ucuz mala bo mas , 
2001 krizinden sonra ekonominin 
anatomisinin k smen düzeltilmesi, 
tek ba na ve güçlü bir siyasi iktida-
r n olmas  cari aç a dayal  saadet 
zincirinin devam n  sa lam t r. Ül-
kemizin kronik sorunu olan yüksek 
enflasyon ve faiz, bütçe aç  cari 
aç k hal s n n alt na süpürülmü tür. 
Dünyada kriz (Çin’in üretim ve ta-
sarruf fazlas , ABD ve AB’nin para 
basmas ) devam etti i sürece saadet 
zinciri ülkemizde devam edecektir. 
2012 y l  da bu saadet zincirine ek-
lenen halkalardan biri olacak gibi 
durmaktad r. Yurt d nda ekonomik 
hava bozuldukça cari aç k hal s  ha-
valanmakta ve alt ndan yüksek faiz 
ve enflasyon ç kmaktad r. 

Hükümet bu güne kadar kapitü-
lasyonlar n yeni ad  olan cari aç a 
köklü çözüm olacak tedbirleri bir 
türlü almad . Tedbir almay n n 
bedeli faiz ve enflasyon olarak ç k-
t nda ba kalar n  suçlayarak ya da 
ba rarak durumu kurtaraca n  zan-
netmektedir. Ülkemiz bu gün de il 
1950’den bu yana cari aç n (=ka-
pitülasyon) sa lad  saadet zinciri 
ile idare edilir. Zincir koptu unda ya 
da kopaca nda da ihtilal yap l rd . 
Gök kubbe alt nda yeni bir ey yok. 
Olan yine garip gurabaya olacak. 
Faiz Lobisi ile “M  Gibi” yapanlar 
aras nda kavga, kay kç  kavgas ndan 
ba ka bir ey de il.

e  k ÇALI KAN

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

Faiz lobisi ile 
“m  gibi” yapanlar 
lobisi aras nda sava
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Ergün, Türkiye Giri imcilik 
Konseyi’nin kurulu  töreninde yap-
t  konu mada, Türkiye’nin, son 

y llarda gerçekten çok önemli de i imler 
ya ad n , y llard r birikmi  birçok sorunu-
na çözüm üretirken, gelece in güçlü Tür-
kiye’sini in a edecek ad mlar  da atmaya 
ba lad n  kaydetti.

Geçmi te siyasi ve ekonomik aç lardan kro-
nik sorunlar  bulunan Türkiye’nin, gerek 
kamu, gerek özel sektör olarak sürekli günü 

kurtarma hesaplar  ile me gul oldu una 
i aret eden Ergün, son 9 y lda Türkiye’de 
olu an güven ve istikrar ortam n n, birçok 
sorunun çözümünü sa lad n  anlatt . Ba-
kan Ergün, bu güven ve istikrar ortam n n 
en önemli meyvelerinden birisinin de, art k 
bu ülkenin ve bu ülke insanlar n n orta ve 
uzun vadeli planlar yaparak, bu planlar  ha-
yata geçirebilmesi olaca n  söyledi.

Mevcut durum do ru analiz edilir, gelece e 
ili kin sa l kl  projeksiyonlar olu turabilir 

ve buna uygun eylem planlar n  devreye 
sokulabilirse, Türkiye’nin her aç dan çok 
daha iyi günler ya ayaca n  vurgulayan 
Ergün, “Bu nedenle, kamunun, özel sek-
törün, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, 
bütün bir toplumun birlikte hareket etme-
si, sorunlara birlikte çözüm aramas  gere-
kiyor. Giri imcilik Konseyi’nin yap s na 
bakt m zda, i te böyle güçlü bir mozaik 
olu tu unu görüyoruz. Konseyin yapaca  
çal malar ile ortaya ç kacak olan sinerji ve 
enerji, ülkemizde giri imcili in geli mesi-
ne ciddi katk  sa layacakt r” dedi.

Bakan Ergün, Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu’nda önemli bir karar ald klar n  
belirterek, unlar  kaydetti: “Art k üni-
versitelere yönelik giri imci ve yenilikçi 
üniversite endeksleri olu turaca z ve üni-
versitelerimizin bu alanlardaki performan-
s n  ölçmeye ba layaca z. Üniversiteden 
kaç giri imci, kaç patent ç km ? Kaç  li-
sanslanm ? Kaç  sanayi için ticarile mi ? 
Bunlar yeni kriterler olacak. Bugün kurulan 
Giri imcilik Konseyi, giri imcilerin  nans-
man n  çözmek için, yerli ve yabanc   nans 
kaynaklar na ula m  kolayla t rmaya, risk 
sermayesi fonlar  ve i  melekleri gibi alter-
natif  nansal araçlar  geli tirmeye yönelik 
eylemler haz rlayacakt r. Yapaca m z ça-
l malarla, ilkö retimden üniversiteye ka-

dar e itimin her a amas nda giri imcili in, 
müfredatlarda hem teorik hem de pratik 
olarak daha fazla yer almas n  sa layaca z. 
Geçen hafta gerçekle tirdi imiz Bilim ve 
Teknoloji Yüksek Kurulu’ndaki en önemli 
kararlardan biri buydu. Milli E itim Bakan-
l  ve YÖK ile çal ma yaparak, bu konu, 
ilk, orta ve yüksek ö retimde müfredat n 
ayr lmaz parças  haline gelecektir.”

 “Konseyin görevlerinden biri de i letmele-
rin ömrünü uzatmak’’
Ergün, teknoloji odakl  giri imcili i art-
t rmaya da ayr  bir önem verdiklerini, bir 
yandan KOSGEB’in giri imcilik destek 
program n  yürüttüklerini an msatarak, 
unlar  kaydetti: “Giri imcilik e itiminden 

yararlanan arkada lar m za, kendi i lerini 
kurmalar  için 27 bin Lira’ya kadar geri 
ödemesiz hibe, 70 bin Liraya kadar da faiz-
siz geri ödemeli destekler sa l yoruz. E er 
bu teknolojik alanda ürün geli tirecek birisi 
ise 100 bin lira hibe, ikinci fazda 500 bin 
lira daha, üçüncü fazda da risk sermayesi 
irketlerin devreye girmesi. Art k 4. fazda 

biz yokuz, irket bu fazda dünyaya aç la-
cak. Bu programla sadece e itimden yarar-
lananlara para veriyoruz; çünkü i  kurmak 
da bir bilgi ve metot gerektiriyor.” 

Türkiye Giri imcilik Konseyi kuruldu
 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan  Nihat Ergün, kurulan Giri imcilik Konseyi’nin, giri imcilerin finansman n  çözmek 

için, yerli ve yabanc  finans kaynaklar na ula m  kolayla t rmaya, risk sermayesi fonlar  ve i  melekleri gibi alternatif 
finansal araçlar  geli tirmeye yönelik eylemler haz rlayaca n  bildirdi.

Bir ehir için söylenecek çok ey 
vard r mutlaka. Ankara için henüz 
söylenmemi , yaz lmam , tasarlan-

mam  çok daha fazla ey oldu unu dü ü-
nüyorum. Ankara zaman n dolu dolu akt  
bir ehir olmak için çok fazla de ere sahip 
olmal , var olanlar n yan nda.

Y llarca kravatl , devletin, resmiyetin, 
memurun ehrine yak r bir giyim ku am 
içerisinde, i inden evine evinden i ine gi-
den bir delikanl yd  Ankara, ona d ar dan 
biraz sayg yla bakanlar n gözünde. Genç 
bir ba kent olmak onun kentsel tasar m na 
yans m t . Daha planl  büyüme için bu 
bir avantajd . Bir ehri, insanlar n gözünde 
de erli k lan, özellikle d ar dan bakabilenler 
aç s ndan, öncelikle gözleri ile gördükleridir. 
Göz görür gönül sever. Gözle görülür bir 
de i im var Ankara’da. Kentsel dönü ü-
mün son 10 y la s an gözle görünürlü ünü 
yads yamay z. Tepelerinden vadi, dere ve 
göllerine, yerle im yerleri caddeleri, al veri  
merkezleri, parklar , spor merkezleri, rayl , 
sistemleri, OSB’leri kamu ve özel sektör 
yap lar  üniversite yerle keleri, turizm tesis-
leri ile kentin geli ti ini, de i ti ini gözleri-
mizle görüyoruz. Ankara’ya hava yolu ile 
ula anlar n ilk ayak bast  Esenbo a Hava 
Alan  bile bu de i imin güler yüzünü size 
gösteriyor. Oradan ehir merkezine ula r-
ken geçti iniz güzergâh n yeni halini sihirli 
bir de nek de mi  sayabilirsiniz, eski haliyle 
k yaslad n zda.

Ankara’ya i  dünyas  gözüyle bakt m zda 
de i imin farkl  bir yüzünü görebiliriz. Bü-
yüyen yenilenen, yenileri kurulan OSB’leri, 
AVM ve  Merkezleri, dikkat çeken, kümele-
necek kadar öne ç kan sektörleri ile Ankara 

sanayi ve ticarette de Ba kent’e yak r bir 
de i im sürecinde. De i imi yönetmek için 
Ankara’n n önünde yap lacak çok s k  i ler 
var. Bu tasar msal bir bak  aç s  ile ama 
sürdürülebilir olmal . Tasar m geçmi ten 
gelece e bir kentin kimli ini olu turur. Neyi 
tasarlarsan z tasarlay n mevzu bahis olan 
bir kentin kimli ine etki edecek kararlar ise 
o karar  kentin ya ayanlar n  ve bir ya am 
boyu hayatlar n n içerisinde yer alacak 
sonuçlar n  dü ünerek vermeliyiz. Ankara 
insan  rutin ve düzenden yana olarak ta-
n mlan r... D ar dan gelenlerin söyledi i 
bir s k c  yön gibi söylenen resmi ve düzenli 
ehirliler olarak görünen Ankaral ’n n kentin 

geli imi için at lacak ad mlardan haberdar 
olmas  yan nda daha kat l mc  olmas  gerek. 
Bu anlamda Ankaral ’n n özenle izlemesi 
gereken bir kurulu  var. 

Ankara Kalk nma Ajans . Tüm 
Ankaral lar’ n Ankara Kalk nma Ajans ’n n 
internet sitesini yak ndan izlemesi gerekti ini 
dü ünüyorum. Ankara’n n kalk nmas  ve ge-
li iminden bahsederken bu konuyu kendine 
misyon edinmi  bir kurumun varl n bilmek 

çok çok önemli. Ankara Kalk nma Ajans ’n n 
Yönetim Kurulu; Ankara Valisi ba kanl n-
da, Ankara Büyük ehir Belediye Ba kan , 
OST M Yönetim Kurulu Ba kan , ASO ve 
ATO Ba kanlar , l Genel Meclisi Ba kan , 
Ankara Ticaret Borsas  Ba kan , KAR-DER 
Genel Sekreteri’nden olu uyor. Kalk nma 
Kurulu ise ilçe belediyeleri kaymakaml klar  
ve odalar , üniversiteler, teknoparklar, sivil 
toplum kurulu lar  ve sendikalar, ilgili mü-
dürlükler ve medya kurulu lar n n bir araya 
geldi i geni  bir yap . Ankara Kalk nma 
Ajans  icra organ  ba nda yer alan Genel 
Sekreter yönetiminde ve özenle tercih edil-
mi  profesyonel çal anlar  ile Ankara’y  21. 
yüzy lda Türkiye ve Avrasya’n n teknoloji 
ve bilim merkezine dönü türme arzusuyla 
çal malar na devam ediyor. Ankara ile 
ilgili planlamalar ve kararlar konusunda 
söyleyecek sözü ve etkisi olan tüm kurum 
ve kurulu lar n temsil ve karar alma meka-
nizmalar nda yer ald  Ajans n, Ankara’n n 
kalk nmas  için önemli bir merkez olaca  
imdiye kadar yapt  çal malardan anla -

l yor. Ajans, daha ya an l r ve kalk nm  bir 

Ankara için projesi olanlar aç s ndan sa la-
d  desteklerle hayalleri gerçe e dönü tür-
me olana n n da adresi. Yani kat l mc l k 
esas… Geli mi  bir ülke olman n göstergele-
rinden biri de, vatanda lar n n ya amlar na 
etki edecek de i ikliklere yön verme konu-
sunda karar alma mekanizmalar na olumlu 
yönde etki edecek fikir üretebilmeleri ve bu 
fikirleri projelere dönü türme kabiliyetleridir. 
Ajans n proje ça r lar na ra bet aç s ndan 
göstergeler Ankaral lar n bu konuda biraz 
a r kald n  gösteriyor. Bu kadar f rsat n, 
Ba kent olman n avantaj  yan nda acaba 
yap lacaklar  birileri yaps n diye mi dü ünü-
yoruz? 

Ankara, bugünkünden çok daha fazla 
ürün ve hizmet üretecek potansiyele sahip. 
Ankara’y  24 saat ya ayan ve üreten bir e-
hir olarak hayal etmek çok da ütopik olmasa 
gerek. TÜ K rakamlar na göre 2010 y l nda 
Ankara’ya hava yolu ile gelen yabanc  uy-
ruklu ki i say s  406 bin civar nda Bu bir y l 
önce 290 bin idi. 2011’de 500 bini geçti i 
tahmin ediliyor. Gelenin gideni, u rayan  da 
artt  Ankara’n n. Gelecek dönem Ankara’da 
sosyal, kültürel ve ekonomik hayat  ehirde 
ya ayanlar ve ehre u rayanlar aç s ndan 
titizlikle de erlendirmek gerekiyor. Ankara 
için karar almak ve uygulamak birçok aç -
dan çok daha kolay olmal . Bir ülkeyi yöne-
ten ba kent olman n bu kadar da avantaj  
olsun art k. Kar alt nda bir Ankara ak am n-
da ya ad m z ehrin asl nda ne kadar da 
de erli oldu unu dü ünüyorum. Kar manza-
ras  insan  bir ba ka dü ündürüyor. Biraz da 
duygusal… 

Cüneyt ÖRKMEZ

Ankara’da ya amak

cuneytorkm
ez@

tosyov.org.tr
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Özye in Üniversitesi, KAG DER 
ve ANG KAD’ n i birli i ile 
Türkiye’de de hayata geçecek olan 

proje, 3 Ocak 2012 Sal  günü Özye in Üniver-
sitesi Altunizade Kampüsü’nde düzenlenen 
bas n toplant s  ile kamuoyuna aç kland . Ba-
s n toplant s nda Özye in Üniversitesi rektörü 
Erhan Erkut, KAG DER Ba kan  Dr. Gülden 
Türktan ve ANG KAD Yönetim Kurulu Üyesi 
Arzu Özyurt’un yan  s ra projeye destek veren 
kad n milletvekilleri, projede yer alacak kad n 
giri imciler ve i  kad nlar  da haz r bulundu.

Türkiye’de kad n 
giri imci say s  artacak

Toplant da 1 milyon Euro bütçeyle top-
lam 17 ülkede uyguland  belirtilen projeyle 
aralar nda ba ar l  i  kad nlar n n oldu u 13 
ki inin, i  hayat na yeni ad m atan 26 kad n 
giri imciye mentorluk yapaca  aç kland . Ba-
ar l  örneklerin toplumda ön plana ç kar lmas  

ve desteklenmesi yoluyla ülkemizde kad n gi-
ri imcili inin özendirilmesi ve kad n giri imci 
say s n n art r lmas n n amaçland  “Avrupa 
Kad n Giri imcileri Mentor A ”na; ba ar l  
birer giri imci olma potansiyeline sahip, bir 
y ldan fazla dört y ldan az bir süre önce bir 

i letmeyi devralm  ya da kurmu  ve yürüt-
mekte olan kad n giri imciler kabul edilecek. 
“Avrupa Kad n Giri imcileri Mentor A ”na 
2011 y l nda Türkiye’nin yan  s ra dahil olan 
ülkeler ise öyle: Arnavutluk, Belçika, Hollan-
da, spanya, ngiltere, rlanda, talya, K br s, 
Makedonya, Macaristan, Karaba , Romanya, 
S rbistan, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

“Giri imcilik ekosisteminin 
güçlenmesinde kad nlar n 

dönü türücü gücü 
önemli rol oynuyor”

Proje ile desteklenecek olan kad n giri im-
cileri seçecek olan Özye in Üniversitesi’nin 
Rektörü Erhan Erkut, Türkiye’de giri imcilik 
ekosisteminin güçlenmesi için üniversitelere 
çok önemli sorumluluklar dü tü ünü söyle-
di. Erkut, “Özye in Üniversitesi’nin amaç-
lar ndan biri hayata geçirecekleri yenilikler, 
yaratacaklar  yeni i  hacimleri ve istihdam 
ile her anlamda kalk nman n, sürdürülebilir 
refah n öncüsü olma görevini üstlenebilecek 
‘ba ms z’, ‘kurumsal’ ve ‘sosyal’ giri imciler 
yeti tirmek ve toplumda giri imcili in pozi-
tif alg lanmas na destek olmakt r. Bu hedefe 
ula mada kad nlar n dönü türücü gücünün 

ve bu projenin özünü olu turan mentorlu un 
çok önemli rolü oldu una inan yorum. Avru-
pa Kad n Giri imcileri Mentor A  projesi ile 
bir kez daha kad n giri imcilerin yan nda yer 
almaktan ve KAG DER ve ANG KAD gibi 
iki güçlü ortakla çal maktan memnuniyet du-
yuyorum,” dedi.

“Hede  miz Türkiye genelinde 
kad n giri imcili ini art rmak”

Toplant da bir konu ma yapan KAG DER 
Ba kan  Dr. Gülden Türktan ise unlar  söy-
ledi: “ ini yeni kurmu , büyümek için men-
torluk deste ine ihtiyaç duyan giri imci i  
kad nlar na, uzun y llard r i  hayat nda dene-
yim kazanm , kendi i ini kurmu  ve geli tire-
bilmi  i  kad nlar  taraf ndan destek olunmas  
sa lanacak ve böylece kad n giri imcilerin i  
yönetme vizyonlar n n ve hacimlerinin olum-
lu yönde geli tirilmesine destek olunacak. Bu 
proje kapsam nda en az 5 y l ba ar l  bir e-
kilde KOB  tarz  bir i letmenin sahibi olan ve 
yöneten kad n giri imciler mentor olarak be-
lirlenecek. stanbul d ndan da en az 5 mentör 
seçilece ini söyleyebiliriz. Proje kapsam nda 
ülkemizde toplam 13 mentör 18 ay boyun-
ca 26 giri imci kad na dan manl k yapacak. 
Yani her bir mentor iki giri imciye destek ola-
cak. KAG DER olarak misyonumuz do rultu-
sunda proje ile Türkiye’de kad n giri imcili i-
ni desteklemeyi ve art rmay  hede  iyoruz.”

“Kad n giri imci mentor a n  
Anadolu’da yayg nla t raca z”

Bu projede kad n giri imci mentor a n n 
Anadolu’da yayg nla mas n  hede  ediklerini 
söyleyen proje payda lar ndan ANG KAD’ n 
Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Özyurt, “Dola-
y s yla kad n giri imcilerimize bal k tutmak 
yerine onlara nas l bal k tutulaca n  ö retiyor 
olaca z. Böylece i  hayat n n zorlu ko ulla-

r nda ayakta kalacak donan ma ilk elden sahip 
olacaklar. ANG KAD, 2007 y l ndan bu yana, 
öncelikle ülkemizde, i  hayat nda ve sosyal 
hayatta kad nlara f rsat e itli i yarat larak, yö-
netim erki içerisinde kad n n etkinli inin ve 
pay n n art r lmas  ve kad n giri imcili inin 
desteklenmesi konusunda çe itli çal malar ve 
projeler yürütmekte ve bu projede kad n giri-
imci mentor a n n Anadolu’da yayg nla ma-

s na katk  sa lamay  amaçlamaktad r,” dedi.

Avrupa Kad n Giri imcileri 
Mentor A  nedir?

(The European Network of 
Female Entrepreneurship 

Ambassadors)

“European Network of Mentors for Women 
Entrepreneurs” projesi Avrupa Komisyonu 

letmeler Genel Müdürlü ü nezdinde duyu-
rulan ve 2009 ve 2010 y llar nda gerçekle ti-
rilen “Female Entrepreneurship Ambassadors 
– ENFEA” projesinin devam  ve onun tamam-
lay c s  olan bir projedir. “ENFEA” projesi ilk 
duyuruldu unda 2009 y l nda Türkiye Avrupa 
Birli i üyesi olmad  için proje kapsam nda 
yer alamam t . Ancak 2011 ça r s nda 22 
üye ülkenin yan  s ra projeye Türkiye de dahil 
edildi ve ba vurucular n mevcut olan ülkeler-
deki “Female Entrepreneurship Ambassadors” 
i birli i a lar ndan yararlanmas  hede  endi. 
“Female Entrepreneurship Ambassadors” 
projesi ile i birli i a  kuran ülkeler aras nda 
Arnavutluk, Belçika, H rvatistan, K br s, Da-
nimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, Ma-
caristan, zlanda, rlanda, talya, Lüksemburg, 
Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, 
S rbistan, Slovakya, sveç ve ngiltere yer al-
m t r ve yakla k 270 kad n giri imci bu a n 
içindedir.

AB’den Türk kad n giri imcilerine destek
 Temelleri Avrupa Komisyonu taraf ndan 2009 y l nda at lan ve bugüne dek yakla k 270 kad n giri imcinin 

mentorluk yapt  “Avrupa Kad n Giri imcileri Mentor A ” projesi ilk kez Türkiye’de uygulanmaya ba l yor. 

çinde yer almak için u ra  verdi imiz 
Avrupa Birli i’nde makina tasar m ve 
imalat sektörü,  birli in olu mas ndan 

bu yana hep önemli olmu tur. Birli in en 
önemli yeni yakla m direktiflerinin ba nda 
Makina Emniyeti Direktifi (en son reviz-
yonu 2006/42/EC) gelir. Bu direktifin giri  
bölümünün ikinci maddesinde öyle bir 
kesin ifade yer almaktad r: “Makina sektörü 
mühendislik endüstrisinin önemli bir parça-
s  ve birlik ekonomisinin en önemli endüst-
riyel dayanaklar ndan biridir.”

Özellikle tasar m süreçlerini de kapsayan 
makina imalat n n, imalat alanlar  içerisinde 
katma de erin en yüksek oldu u alanlar-
dan biri oldu unu söylemek yanl  olmaz. 
Çünkü komple bir makinay  tasarlamak ve 
ortaya ç karmak hem bilgi yo un mühen-
dislik süreçlerini hem de birçok alanla ilgili 
altyap , deneyim ve hassasl k gerektiren 
imalat süreçlerini içerir. Bir makina yap -
lamad nda ya da makinas  olmad nda, 
endüstriyel birçok ürünün de yap lama-
yaca  yal n bir gerçektir. Bu nedenle her 
hangi bir amaç için tasarlan p üretilmi  her 
makina ço u zaman k ymetli, dolay s yla da 
yüksek fiyatl  olur. 

Ülkemizde ve Avrupa Birli i’nde makina 
sektörünü yak ndan tan yan uzmanlar n 
ba nda gelen, Makina malatç lar  Birli i 
(M B) Koordinatörü Makina Yüksek Mü-
hendisi Say n Arslan Bekir San r’dan Avru-
pa Birli i’nde makina imalat na ili kin baz  
rakamlar geldi. Burada bu rakamlar n bir 
k sm n  payla mak istiyorum:

2008 y l nda AB üyesi 27 ülkede makina 
imalat sanayii sektöründe faaliyet gösteren 
91.800 firma 3,2 milyon ki i istihdam etmi  
ve 598 milyar �’luk bir imalat gerçekle -

tirmi tir. An lan dönemde makina imalat , 
toplam sanayi imalat n n % 9,1’ini olu tur-
maktad r. 2009 y l nda ya anan ekonomik 
kriz sonucu imalat %20 kadar azalm , 
2010 y l nda azalma e ilimi sürmü  olsa 
da, 2011 y l  öncü rakamlar  bu alanda bir 
toparlanmaya i aret etmektedir.

Bu arada, sektör içinde yer ald  belirti-
len 91.800 firman n tümü komple makina 
imalat  yapan firma de ildir. Bunlar n 
büyük bir ço unlu u 10 civar nda çal an  
olan küçük, yaln zca makina parças /yedek 
parças  imal eden firmalard r. Bu firmalar n 
tasar m süreçlerinde rolleri olmad ndan 
olu an katma de erden ald klar  pay da dü-
ük olmaktad r. 27 AB üyesi ülke içerisinde 

çal an say s  20’den fazla olan ve ‘komple 
makina’ imal eden firma say s  20.000’in 
üzerindedir ve bu firmalar n 6.000’e yak n  
da Almanya’da yer almaktad r.

Hem istihdam edilen çal an say s , hem 
de ortaya ç kar lan imalat n sat  de eri 
göz önüne al nd nda sektörün önemini 
korumay  sürdürdü ü ortadad r. Bu durum 
yaln zca Avrupa için de il, dünyan n geli -
mi  bölge ve ülkeleri için de geçerlidir.

Ülkemizde çal an say s  20’den fazla olan 
ve ‘komple makina’ imalat  yapan firma 
say s  ne kadard r bilmiyorum. Ayr ca, 
makina imalat  yapan firmalar n yapt klar  
i e hangi oranda de er katmakta olduklar , 
tasar m n ne kadar n n kendilerine ait ol-
du u ve ortaya ç kan i te ithalat n pay n n 
ne oldu u konular nda güvenilir rakamlar 
var m d r bunu da bilmiyorum. Net rakam-
lar olmay nca birçok konuda oldu u gibi 
yaln zca gözlemlerimize dayal  dü ünceler 
üretebilmekteyiz.

Buradan, konuyu içinde çal p ya ad -
m z OST M bölgesine ta yacak olursak, 

çevremizden birçok insan n u sorusuna s k-
l kla muhatap oldu umuz aç kt r: Ostim’de 
i ler nas l? 

Bu soruyu s kça duyar z çünkü birçok in-
san OST M’in önemli say lacak bir gösterge 
oldu unu dü ünür (veya böyle zanneder) 
ve kimi zaman ald  yan ta göre de kararlar 
verir.

OST M’de i ler nas l sorusuna son birkaç 
y ld r verilen yan t, i lerin yo un oldu udur. 
Son y llarda ‘üretim’ yo unlu unun daha 

da artt  ve bunun da istatistiklere ‘büyü-
me’ olarak geçti i do rudur. Ancak üretilen 
nedir ve ürettiklerimizin ne kadar  kendi 
yönetti imiz tasar m süreçlerinin arkas ndan 
gelmektedir. Çok basit bir örnek verecek 
olursam:

Bir i  makinas n  tasarlay p üretmek ve az 
say da da olsa satmak m  daha çok kazan-
d r r, yoksa ba kalar  taraf ndan tasarlanm  
i  makinas n n parçalar ndan fazla say da 
üretip satmak m  çok kazand r r.

Yaln zca k sa vadede kazan lan paraya 
bak lacak olursa, bir i  makinas n  tasarla-
mak, üretmek, tan tmak ve satmak zahmetli 
bir süreçtir ve çok da satamazsan z fazla 
para kazand rmaz. Buna kar l k birilerinin 
tasarlam  oldu u çok sat lan bir i  makina-
s n n herhangi bir parças ndan çok say da 
yap yorsan z en az ndan ‘sürümden’ kaza-
n rs n z. Atölyenizin kap s n  kapat r, tezgah-
lar n z n ayarlar n  de i tirmeden hep ayn  
parçalar  y llarca yapars n z. Birço umuzun 
istedi i de genellikle budur ve son y llarda 
‘artan imalat’ da bu tür parça imalat d r.

Ama bu durum bizi zihinsel olarak ne 
kadar geli tirir, tasar m kabiliyetlerimizi ne 
kadar artt r r, dü ünmeliyiz. Her zaman as l 
de erli olan ürün zihinsel faaliyet (buna 
tasar m da diyebiliriz) sonucu ortaya ç kan 
ürün olmu tur. Bu nedenle ‘komple ma-
kina’ tasarlay p imal edebilmek önemlidir. 
Ba lang çta çok kazand rmasa da, uzun 
erimde esas de erli olacak olan budur. 

As l kahramanlar n, parça üretmenin 
ötesine geçip tasar mla birlikte ‘komple 
makina’ imal edenler olduklar n  dü ünmek 
laz m.

acinar@
etik.com

.trAtilla ÇINAR
Makina Mühendisi

Makina tasar m ve imalat  
neden önemli?
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OSBÜK, 2011 y l  Ola anüs-
tü Genel Kurul toplant s  
Ankara’da gerçekle tirildi. Ola-

anüstü Genel Kurul’un toplanma sebe-
bi ise 04.08.2011 tarih ve 28015 say l  
Resmi Gazete’de yay mlanan yönetmelik 
de i ikli i ile OSB Uygulama Yönetmeli-

inin 164’ncü maddesindeki OSBÜK Yö-
netim Kurulu as l ve yedek üye say lar n n 
9’dan 11’e yükseltilmesi olarak bildirildi. 

Genel kurulda, Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanl ’n n 21.09.2011 tarih ve 
1621 say l  oluru çerçevesinde; OSBÜK’ 
ün 2013 y l n n ilk alt  ay  içinde yap la-
cak olan Ola an Genel Kurul Toplant s na 
kadar görev yapmak üzere seçilen 9 as l 
ve 9 yedek Yönetim Kurulu üye say s n  
11’e tamamlamak amac  ile 2 as l ve 2 
yedek Yönetim Kurulu Üyesinin seçimi 
gerçekle tirildi.

Süheyl Erboz ve Nihat Tunal  
OSBÜK yönetimine seçildi.

 
OST M OSB Ba kan  Orhan Ayd n’ n 

Divan Ba kanl ’nda gerçekle tirilen 
Ola anüstü Genel Kurul’da, iki adayla se-
çime gidildi. Seçimde oy birli i ile MES 

OSB Ba kan  Süheyl Erboz ile stanbullu 
Dudullu OSB Ba kanvekili Nihat Tunal  
OSBÜK yönetim kurulu üyeli ine seçildi. 
Çank r  abanözü OSB Ba kan  Ali Çapc  
ile Mustafakemalpa a Mermerciler OSB 
Temsilcisi Zafer Beyaz ise yönetim kuru-
lu yedek üyeli ine seçildi.  

Seçimin ard ndan te ekkür konu mas  
için söz alan MES OSB Ba kan  Süheyl 
Erboz, OSBÜK yönetimi ve OSB tem-
silcilerinin kendilerine göstermi  oldu-

u teveccühten dolay  
te ekkür etti. Erboz, 
“OSB’lere en iyi e-
kilde hizmet etmeye 
gayret edece iz” dedi.  
stanbul kitelli OSB 

Ba kan  Nihat Tunal  
de OSBÜK yönetimi ve 
delegelerine te ekkür 
etti. Tunal , “OSB’lere 
hizmet etmek için bu 
göreve talip oldum. Bizi 
bu göreve lay k gören-
lere te ekkürlerimi su-
nuyorum” diye konu tu. 

OSBÜK yönetimi se-

çimin ard ndan, yönetime yeni seçilen 
iki isimle birlikte ilk defa 11 ki i olarak 
toplanarak görev da l m n  gerçekle tir-
di. Görev da l m nda OSBÜK’ün yeni 
iki ba kan yard mc s  da belirlenmi  oldu. 
Buna göre Bursa Ticaret ve Sanayi Odas  
Meclis Ba kan  lhan Parseker ve Gazian-
tep OSB Yönetim Kurulu Ba kan  Cahit 
Nak bo lu OSBÜK’ün iki yeni ba kan yar-
d mc s  olarak belirlendi.

“Bat  Yakas ” OSBÜK Yönetiminde
  OSBÜK Yönetim 

Kurulu as l ve yedek 
üye say lar n n 9’dan 

11’e yükseltilmesi için 
ola anüstü topland . 

Yap lan seçimle Kocaeli 
ve stanbul’dan OSB 

temsilcileri OSBÜK 
yönetimine girdi.

YEN  YÖNET M 
KURULU 

• M. Nurettin Özdebir – Ba kan - ASO.1 OSB 
• lhan Parseker - Ba kan Yard mc s  - Bursa TSO OSB
• Cahit Nak bo lu - Ba kan Yard mc s  - Gaziantep OSB 
• Tahir Büyükhelvac gil – Üye - Konya OSB
• Ahmet Hasyüncü – Üye - Kayseri OSB 
• smail Kad o lu – Üye - Konya OSB 
• Bekir Sütçü – Üye - Adana OSB 
• Mustafa Ya l  - Üye - Çorum OSB
• Hakk  Ataro lu – Üye - zmir Torbal  OSB 
• Süheyl Erboz – Üye - Kocaeli MES VI OSB 
• Nihat Tunal  – Üye - stanbul kitelli OSB

Türk Mal  
‘Bor Mobil’ 

110 kilometre 
yap yor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan  
Taner Y ld z, Kocaeli’nin Gebze 
lçesi’ndeki TÜB TAK Marmara 

Ara t rma Merkezi’ni ziyaretinde, bor-

hidrür yak t pili ile çal an ’Bor Mobil’ 

adl  araca binerek gezdi. Enerji ve Tabi 

Kaynaklar Bakan  Taner Y ld z’ n TÜB -

TAK Marmara Ara t rma Merkezi’ndeki 

(MAM) Enerji Enstitüsü ziyaretine TÜ-

B TAK Ba kan  Prof.Dr. Yücel Altunba-

ak, Bor Enstitüsü Ba kan  ükrü Öztürk, 

Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Kocaeli Bü-

yük ehir Belediye Ba kan  brahim Kara-

osmano lu e lik etti. Enerji Enstitüsü’nde 

bilgi alan Bakan Y ld z daha sonra Batar-

ya Laboratuvar , Yakma ve Gazla t rma 

Uygulama Alan , Gaz Teknolojileri La-

boratuvar  ve Yak t Pili Laboratuvarlar n  

gezerek bilgi ald . Y ld z, a rl  1100 kilo 

olan, maksimum 110 kilometre h z yapa-

bilen yak t pil sistemi ise 4.5 kw olan bor-

hidrür yak t pilli araç Bor Mobil’i kulland . 

Bakan TÜB TAK Marmara Ara t rma 

Merkezi çevresinde TÜB TAK Ba kan  

Prof. Dr. Yücel Altunba ak ile birlikte ge-

zinti yapt . Bor Mobil’in 3 kiloluk yak t pili 

ile 150 kilometre yol yapabiliyor.

 DUYURU
OST M ENDÜSTR YEL YATIRIMLAR VE LETME A. . YÖNET M KURULU H SSE SENETLER N N MKB’DE LEM 

GÖRMES  SÜREC NE L K N OLARAK A A IDAK  DUYURUNUN YAYINLANMASINA KARAR VERM T R

Hisse De i ikli inde Takip Edilecek Süreç Hakk nda 

1. Ortaklar m z hisse senetleriyle birlikte irketimize ya da Deniz Yat r m ile yapt m z anla ma nedeniyle Denizbank Ostim ubesi ba ta olmak üzere Denizbank ube-

lerine ba vuracaklard r. Bu ba vuruda orta m z n belgeleri eksiksiz olmas  halinde kaydîle tirme (pay gönderme) i lemi on-line olarak yap lacakt r.

2. Ortaklar m z n ba vurusunda gerekli belgeler: kimlik fotokopisi, adres ve telefon bilgileri ve bir hesap numaras d r.

3. Bir tutanakla ortaklar m z n hisse senetleri teslim al nacakt r. Bu tutanak iki nüsha düzenlenecek olup bir nüsha orta m zda, bir nüsha irketimizde kalacakt r. Bu 

tutanakta, teslim edilen hisse senetlerinin tertip ve numaras , nominal tutar  bilgileri yer alacak, ayr ca bu hisseye kar l k MKK’da A ve B grubu halinde kaydî i lem 

yap laca  hususu yer alacakt r.

4. Bu ba vuruda orta m za hisse senetlerinin S P’te i lem görmesini isteyip istemedi i sorulacak ve istemesi halinde ilave kotasyon için dilekçe al nacakt r. Dilekçe 

örne i irketimizde bulunmaktad r. Orta m z, hisse senetlerinin S P’te i lem görmemesini tercih etmesi halinde bir i lem yap lmayacakt r. Bu konuda ortaklar m z n 

karar n  olu turmas  gerekmektedir. Bu karar n olu mas  için bilgiye ihtiyaç duymas  halinde irketimizde ya da Denizbank ubelerinde orta m z bilgilendirilecektir.

5. Deniz Yat r m (Denizbank) taraf ndan toplanan hisse senetleri, tutanaklarla birlikte irketimize teslim edilecektir.

6. Hisse senedini teslim edemeyen ortaklar m z n paylar  MKK nezdinde Kayd  Bilinmeyen Ortak Havuz Hesab nda kalacak, daha sonra hisse senedini getiren ortak ad na 

bu hesaptan kendi hesaplar na pay gönderme i lemi yap larak hissesi kaydîle tirilecektir. Bu süreç bütün ortaklar m z n senetleri kaydîle tirilene kadar devam edecektir.

Ortaklar m z n bilgisine sunulur.
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Sürdürülebilir kalite yönetimi 
anlay n n bir devam  olarak 
yüksek performans sergileyen 

tedarikçileri serti  kaland rmak sure-
tiyle “FNSS Onayl  Tedarikçi” bel-
gelendirme sürecini ba latan FNSS, 
düzenlenen törenle tedarikçi  rmalara 
belgelerini takdim etti. 

FNSS Savunma Sistemleri A. . ayn  
törende, mükemmelli in temel kav-
ramlar n  kendi kurulu unda benimse-
me ve ya ama geçirme konusunda ka-
rarl  oldu unu belirten; “Ulusal Kalite 
Hareketi yi Niyet Bildirgesi’ni” Tür-
kiye Kalite Derne i (KalDer) ile im-
zalad . Savunma Sanayii Müste arl , 
Milli Savunma Bakanl , Türk Silahl  
Kuvvetleri, SaSaD, ASO ve OST M 
temsilci ve yetkililerinin kat l mlar yla 
gerçekle en törende at lan bu imza ile 
FNSS gelecek vizyonu için ilerledi i 
bu yolda kendisine yön gösterecek pu-
sulan n; “sürekli iyile me ve mükem-
mellik prensipleri” oldu unu vurgula-
m  oldu.

FNSS Genel Müdürü Kadir Nail Kurt 
törende yapt  konu mada, bu  rma-
lar  serti  kaland rmaktaki temel ama-
c n, tedarik yönetim sürecinin, etkin, 
verimli, sürdürülebilir ve sistematik bir 
yakla m olu turarak, tüm tedarikçiler-
le kar l kl  güven duygusuna dayal  

bir ortak kalite kültürünü yaratmak ve 
ileriki dönemde s f r hatal  malzeme 
al m n  sa lamak oldu unu söyledi.

dari yap lanma, kalite yönetim siste-
mi ve uygulamalar  ile üretim ve ope-
rasyonel yetenekler  çerçevesinde üç 
ana kategoride yap lan serti  kaland r-
ma sürecinin ilk a amas nda toplam 15 
tedarikçi  rma, iki y l süreyle geçerli 
olacak; “FNSS Onayl  Tedarikçi Fir-
mas ” belgesini almaya hak kazand -
n  söyleyen Kurt, yeni ba vurular için 
serti  kaland rma sürecinin de devam 
etmekte oldu unu, FNSS Kalite Gü-
vence Bölümü taraf ndan serti  kalan-
d rma i leminin sürekli ve dönemsel 
olarak icra edilece ini belirtti.

15  rman n 11’i OST M’den

Törende konu an OST M OSB Ba -
kan  Orhan Ayd n da, geçmi te sa-
nayiciye “sen bunu yapamazs n” 
dü üncesinin empoze edildi ini, üre-
ticinin buna inand r ld n  söyleyerek 
FNSS’in yapt  çal malar n “Türk in-
san , Türk mühendisi bunu yapabilir” 
denmesini sa lad n  belirtti. Ayd n 
sözlerini öyle sürdürdü: 

“Biz üretime odakl  bir küçük sanayi 
bölgesiyiz. Yerli sanayinin savunucu-
su ve temsilcisiyiz. Fakat söyledi im 
bu “yapamazs n z” zihniyetinin bürok-
raside ve birçok alanda halen geçerli 
oldu unu görüyoruz. Biz yap labilir 
derken örne imizi de hep savunma 
sanayinden, FNSS, Aselsan, TA  gibi 

büyük kurulu lardan veriyoruz. te 
bir Türk savunma sanayi irketi, teda-
rikçileriyle el ele vermi , dünya irketi 
olma iddias n  ortaya koyuyor. Bu al-
k lanacak bir ba ar d r. Biz yan sanayi 
temsilcileri olarak ana sanayimizin bu 
ba ar s yla övünüyoruz. Kendisini ala-
n nda ak nc  ilan etmi  bir kurulu a biz 
de OST M’deki ak nc larla destek ve 
güç vermeye haz r oldu umuzu belir-
tiyoruz.”

Serti  ka alan OST M  rmalar :  

Aral Havac l k San. Tic. Ltd. ti., 
Cetek Makina San. ve Tic.Ltd. ti., 
Dizayn Makina San. ve Tic. Ltd. ti., 
Grup Teknik Mak. San. Ltd. ti., Hasa  
Metal ve Yedek Parça Mak. San.Tic. 
Ltd. ti., mtes malat Teknolojisi San. 
ve Tic. Ltd. ti., Küçükpazarl  Kal p ve 
Makina San. ve Ltd. ti., Medsav Me-
dikal Savunma Mak. malat San. Tic. 
Ltd. ti., Mefasan Makine Ot.Tic. Ltd. 

ti., Mikron Makina San. ve Tic. Ltd. 
ti., Mikron Mühendislik Makina San. 

ve Tic. Ltd. ti. 

Serti  ka alan di er  rmalar: 

Akana Mühendislik, Demsan Makine 
San. Ve Tic. A. ., Has-El Teknik Ma-
kine Savunma San. ve Tic. Ltd. ti., 
Nurol Makine ve Sanayi A. .

OSBÜK, 2011 y l  Ola anüstü Ge-
nel Kurul toplant s  Ankara’da 
gerçekle tirildi. Ola anüstü Genel 

Kurul’un toplanma sebebi ise 04.08.2011 ta-
rih ve 28015 say l  Resmi Gazete’de yay m-
lanan yönetmelik de i ikli i ile OSB Uygu-
lama Yönetmeli inin 164’ncü maddesindeki 
OSBÜK Yönetim Kurulu as l ve yedek üye 
say lar n n 9’dan 11’e yükseltilmesi olarak 
bildirildi. 

Genel kurulda, Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanl ’n n 21.09.2011 tarih ve 1621 
say l  oluru 
çerçevesinde; 
OSBÜK’ ün 
2013 y l n n ilk 
alt  ay  içinde 
yap lacak olan 
Ola an Genel 
Kurul Toplant s na kadar görev yapmak 
üzere seçilen 9 as l ve 9 yedek Yönetim Ku-
rulu üye say s n  11’e tamamlamak amac  ile 
2 as l ve 2 yedek Yönetim Kurulu Üyesinin 
seçimi gerçekle tirildi.

Süheyl Erboz ve Nihat Tunal  
OSBÜK yönetimine seçildi.

 
OST M OSB Ba kan  Orhan Ayd n’ n 

Divan Ba kanl ’nda gerçekle tirilen Ola-
anüstü Genel Kurul’da, iki adayla seçime 

gidildi. Seçimde oy birli i ile MES OSB 
Ba kan  Süheyl Erboz ile stanbullu Dudul-

lu OSB Ba kanvekili Nihat Tunal  OSBÜK 
yönetim kurulu üyeli ine seçildi. Çank r  

abanözü OSB Ba kan  Ali Çapc  ile Mus-
tafakemalpa a Mermerciler OSB Temsilcisi 
Zafer Beyaz ise yönetim kurulu yedek üye-
li ine seçildi.  

Seçimin ard ndan te ekkür konu mas  için 
söz alan MES OSB Ba kan  Süheyl Erboz, 
OSBÜK yönetimi ve OSB temsilcilerinin 
kendilerine göstermi  oldu u teveccühten 
dolay  te ekkür etti. Erboz, “OSB’lere en 

iyi ekilde hizmet et-
meye gayret edece-
iz” dedi.  stanbul 
kitelli OSB Ba ka-

n  Nihat Tunal  de 
OSBÜK yönetimi 
ve delegelerine te-
ekkür etti. Tunal , 

“OSB’lere hizmet etmek için bu göreve talip 
oldum. Bizi bu göreve lay k görenlere te ek-
kürlerimi sunuyorum” diye konu tu. 

OSBÜK yönetimi seçimin ard ndan, yö-
netime yeni seçilen iki isimle birlikte ilk 
defa 11 ki i olarak toplanarak görev da -
l m n  gerçekle tirdi. Görev da l m nda 
OSBÜK’ün yeni iki ba kan yard mc s  da 
belirlenmi  oldu. Buna göre Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odas  Meclis Ba kan  lhan Par-
seker ve Gaziantep OSB Yönetim Kurulu 
Ba kan  Cahit Nak bo lu OSBÜK’ün iki 
yeni ba kan yard mc s  olarak belirlendi.

Milli piyade tüfe i 
Haziran’da haz r

• Milli Savunma Bakan  smet Y lmaz, önümüzdeki 
Haziran ay nda milli piyade tüfe inin seri üretimine 

ba lanaca n  söyledi.

‘OST M’in Ak nc lar ’na kalite belgesi
  Türk savunma sanayinin önemli  rmalar ndan FNSS Savunma Sistemleri A. ., yüksek 

performans sergileyen tedarikçileri serti  kaland r yor. lk a ama için yap lan sertiföka 
töreneninde 15  rma serti  ka al rken, bunlar n 11’inin OST M  rmas  oldu u ö renildi. 
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 Ankara Metrolar nda kullan lmak 
üzere al nacak 324 adet araç için aç lan 
ihale 14 ubat’ta yap lacak. Ula t rma, 

Denizcilik ve Haberle me Bakanl  324 
metro arac n n en az yüzde 51’inin yerli 

olmas  yönünde karar ald . Karar rayl  
ta ma sistemleri imalatç lar n  mutlu 
ederken, RAYDER Yönetimi Ula t rma 

Bakan  Binali Y ld r m ve Bakanl k 
bürokratlar na te ekkür mesaj  çekti.

ULA TIRMA BAKANLI I ANKARA METRO ARAÇ ALIMINDA 

%51 YERL  ÜRET M ARTI GET RD
CESUR KARARA AÇIK TE EKKÜR

Rayl  ula m sistemleri sektör üre-
ticileri, Rayl  Ta ma Sistemleri 
Derne i (RAYDER), Ostim OSB 

ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuru-
lu u gibi kurulu lar n metro araçlar nda 
‘yerli imalât’ veya ‘yerli katk ’ talebine 
ili kin yapt klar  ortak çal malar ve giri-
imler meyvesini verdi. 
Rayl  Ula m Sistemleri Derne i (RAY-

DER) Genel Sekreteri Ahmet Gök, 
Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me 
Bakanl ’n n Ankara’daki metro in aat-
lar n  yüklenecek  rmalara metro araçla-
r n n yüzde 51’inin yerli olarak üretilmesi 
art n  getirdi ini bildirdi. 
Gök, metro araçlar  al m na ili kin ihale-

de Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu-
u (OSBÜK) Ba kan  Nurettin Özdebir’in 

koordine etti i ve sektör imalatç lar , OSB 
yöneticileri, sivil toplum, meslek örgütle-
ri ve Ula t rma Bakanl  bürokratlar n n 
kat ld  OST M isti are toplant s ndan 
sonra bu noktaya gelindi ini hat rlatt .  
Gök, al mlarda %51 yerli art n n getirme-
siyle ilgili “Demiryolu sanayicileri olarak 
sektörümüzün geli mesinde çok önemli 
olan bu karar  alk l yoruz. Destek veren-
lere te ekkür ederiz” de erlendir-
mesinde bulundu.

Potansiyel 16 
milyar dolar

Bakanl n ald  karar ile 
Ankara’n n ihtiyac  olan 324 
metro arac , yüzde 51 oran n-
da yerli üretilecek. Karar , “çok 
olumlu ve cesur” eklinde de-

erlendiren Gök, yakla k 480 
milyon avro tutar ndaki ihalenin 
yerli üretim ile Türkiye’ye büyük 
miktarda döviz kazand raca n  
kaydetti. Türkiye’nin, ihtiyac  
olan metro ve tramvay araçla-
r n n büyük bedeller ödenerek 
yurt d ndan ithal etti ini be-
lirten Gök, 2023 y l n n sonuna 
dek Türkiye’nin toplam metro ve 
tramvay arac  ihtiyac n n 5 bin 
500 olarak hesapland n  söyle-
di. Gök, Türkiye’nin önünde 16 
milyar dolarl k metro ve tramvay 
araç potansiyeli bulunmaktad r” 
yorumunu yapt .

Gök, Türk demiryolu sanayicilerine gü-
venerek al nan “önemli ve tarihi” karar 
için de Bakan Binali Y ld r m’a müte ek-
kir olduklar n , ayr ca TCDD Genel Mü-
dürü Süleyman Karaman’ n da projeye 
büyük destek verdi ini sözlerine ekledi. 
Ankara’da yar m kalan metro in atlar n n 
tamamlanmas  i inin Ula t rma, Denizci-
lik ve Haberle me Bakanl na devredil-
di ini an msatan Gök, konuya ili kin iha-
lenin Bakanl a ba l  DLH n aat  Genel 
Müdürlü ünce 2011 y l n n Aral k ay nda 
yap ld n  belirtti.

‘Karar ülkemize 
döviz kazand racak’

Bakanl n, ‘’çok olumlu ve cesur’’ bir 
karar alarak, Ankara’n n ihtiyac  olan 324 
metro araçlar n n üretilmesi i ini yüklene-
cek  rmalara üretimin yüzde 51 oran nda 
yerli olmas  art n  getirdi ini hat rlatan 
Gök, aç klamas nda u ifadelere yer verdi:

‘’Bu önemli karar DLH’nin 29 Aral k 
2011 tarihinde metro araç al m  ihale art-
namesinde yay nland . Demiryolu sanayi-
cileri olarak sektörümüzün geli mesinde 

çok önemli olan bu karar  alk l yoruz. 
Yüzde 20 ke if art lar  ile yakla k 480 
milyon avro tutar ndaki bu ihalede yerli 
üretim ile ülkemize çok büyük miktarda 
döviz kazand r lacak. Bu karar, bundan 
sonra ihtiyac m z olan metro ve tramvay 
araçlar n n art k yerli demiryolu sanayi-
miz taraf ndan üretilece i anlam na gel-
mektedir.’’

Ankara Metrosu araç 
al m  ihalesi 14 ubat’ta

Ankara Metrolar  Araç Al m  ve let-
meye Alma i al m  4734 say l  Kamu 
hale Kanununun 19 uncu maddesine göre 

aç k ihale usulü ile ihale edilecek. haleye 
ili kin ayr nt l  bilgi öyle:

Teslim tarihleri : Araçlar n teslimat  
850 (Sekizyüzelli) günde tamamlanacak. 
Araçlar n teslimat  i e ba lama tarihinden 
14. ayda ba layacak ve 29. aya kadar ta-
mamlanacak. 14.ayda 75 araç ve sonras n-
da geri kalan araçlar partiler halinde 29. 
aya kadar tümü teslim edilecek ekilde 
yüklenici taraf ndan belirlenecektir. Bu 
artlar n yüklenici taraf ndan yerine geti-

rilmesi zorunludur.

OST M Gazetesi 
Yak ndan zledi

Metro araçlar n n yerli sa-
nayicilerden temin edilmesi 
yönünde haberler, röportaj ve 
makalelere yay nlayan Ostim 
Gazetesi, “Metro Araçlar -
n  Neden Biz Yapm yoruz”, 
“Rayl  Sistem Milli Davad r” 
ve son olarak, “Metro çin 
Haz r z” ba l klar  kullan-
m t . Yay nlarda yerli imalat 
ya da yerli katk  konular nda 
yurtiçi potansiyelin yeterli 
oldu unu vurgulayan Ostim 
Yönetim Kurulu Ba kan  Or-
han Ayd n’ n, Ostim Vakf  
Yönetim Kurulu Üyesi Doç. 
Dr. Sedat Çelikdo an’ n, 
RAYDER  Genel Sekreteri 
Ahmet Gök’ün ve rayl  ula-

m sektör imalâtç lar n n  gö-
rü lerine yer verilmi ti. 

TE EKKÜR
Sn.Binali Y ld r m
Ula t rma, Denizcilik, ve Haberle me 
Bakan
 
De erli Bakan m,

DLH n n Ankara metrosunun araç 
ihyac  324 adet metro araç al m  için 
29 Aral k 2011 tarihi itibariyle ç kt  
ihalede %51 yerli üretim yap lmas  
art n n getirilmesi demiryolu sana-

yimizin önünü açacak muhte em bir 
olayd r. Büyük gayretleriniz ve cesur 
karar n z için size minnettar z. 

Türk demiryolu sanayicilerine gü-
venerek verdi iniz bu büyük karar 
ve destek için hepimiz ahs n za ve 
de erli ekibinize çok te ekkür ederiz. 

Kamu ve Özel sektör demiryolu sa-
nayicilerimiz birlikte bu projeye, hep 
birlikte ve sonuna kadar sahip ç k yo-
ruz 

Demiryolu özel sektör  rmalar m z, 
Tuvasa  ve Tulomsa  la birlikte, %51 
yerli üretim oranlar n n gerçekle me-
si için neler yapmam z gerekti ini be-
lirlemek üzere çal malara ba lam  
bulunuyoruz.

As l arzumuz Türkiye’nin 15 y l 
içerisinde ihtiyac  olacak, 5250 adet 
metro - tramvay araçlar n n bundan 
sonra yerli sanayicilerimiz taraf ndan 
üretilmesi ve ba ka ülkelere de ihra-
cat edilmesidir.

Demiryolu sektörümüzün geli me-
si için sa lad n z bu büyük f rsat  
Kamu ve Özel sektör demiryolu sana-
yicileri olarak en iyi ekilde de erlen-
direce iz.

Sayg lar m zla

Demiryolu Sanayicileri ve 
RAYDER yönetim kurulu ad na

Ahmet Gök
Genel Sekreter

Ankara Metrolar  Araç Al m  ve 
letmeye Alma i

Sözle me tasar s
“Teslim program  ve teslim tarihleri 
Araçlar n teslimat  850 (Sekizyüzelli) 
günde tamamlanacakt r. Araçlar n 
teslimat  i e ba lama tarihinden 14. 
ayda ba layacak ve 29. aya kadar ta-
mamlanacakt r.
14.ayda 75 araç ve sonras nda geri 
kalan araçlar partiler halinde 29. aya 
kadar tümü teslim edilecek ekilde 
yüklenici taraf ndan belirlenecektir. 
Bu artlar n yüklenici taraf ndan ye-
rine getirilmesi zorunludur.

(…)
Madde 44 - Di er hususlar
44.1. lk 75 araçta gövde dahil mini-
mum %30 olmak üzere geri kalan 
araçlarda gövde dahil minimum %51 
yerli katk  pay  sa lanacakt r.”
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Ostim OSB yöneticileri, Çan-
kaya Üniversitesi Rektörü ve 
Ostim’de kurulu sektör kümele-

rinin yöneticilerinden olu an bir heyet 
Eski ehir’de sanayiciler ve Anadolu 
Üniversitesi kapsam nda yürütülen 
projeler çerçevesinde çe itli inceleme-
lerde bulundu. 

Eski ehir Havac l k Kümesi üyeleri ile 
de bir araya gelen heyet, Eski ehir’deki 
havac l k alan nda yap lanlar hakk n-
da bilgi ald . ESO Meclis Salonu’nda 
gerçekle en görü mede, ESO Ba ka-
n  Sava  Özaydemir, projeler ve ehir 
sanayisi hakk nda kat l mc lara bilgi 
verdi. Özaydemir, Eski ehir’deki sana-
yicilerin Türkiye’de büyük i ler ba ar-
d n  belirterek, tüm çabalar n n ehri 
daha ileri noktalara ta mak oldu unu 
bildirdi.

Bu kapsamda ESO olarak yapt klar  
çal malarda Eski ehir sanayisinin ile-
ride öne ç kacak sektörleri belirledik-
leri ve bunlara yönelik özel çal malar 
yapt klar n  anlatan Özaydemir, ‘’Se-
ramik, makine, havac l k ve rayl  sis-
temler ehrimizin gelece inde de öne 
ç kacak sektörlerdir. Kurulmas na ön-
cülük etti imiz kümeler yo un olarak 
çal malar n  sürdürmektedir’’ dedi.

Özaydemir, Eski ehir’in özellikle ha-
vac l k alan nda sahip oldu u yüksek 
üretim kapasitesi ve gerçekle tirdi i 
projelerle önemli bir havac l k kenti ol-
du unu belirterek, bu alanda her türlü 
i birli ine aç k olduklar n  vurgulad .

‘’Eski ehir ve Ankara aras nda hava-
c l k vadisi olu turulabilece ine’’ i a-
ret eden Özaydemir, ‘’Sizler Ankara’da 
uçak gövdesi üretirken biz burada uçak 
motoru ve parçalar  konusunda üretim 
gerçekle tiriyoruz. Gelin bir sinerji 
olu tural m ve bu iki ehrimizi ülke-
mizin havac l k alan nda en üstlere ta-

yal m. Bunu yapabilecek kabiliyete 
sahibiz’’ diye konu tu.

“ birli ine haz r z’’

OST M OSB Ba kan  Orhan Ayd n 
da Eski ehir OSB’yi yak ndan tan d k-
lar n  ve burada yap lanlar n takdire 
ayan oldu unu, çok fazla ortak yönle-

rinin bulundu unu söyledi.
Kurum olarak havac l k ve savunma 

alan nda her türlü i birli ine aç k ol-
duklar na da i aret eden Ayd n, ‘’ -
birli i içinde her türlü rekabete aç z. 
Kendi uça m z  üretme konusunun 
konu uldu u bu günlerde birlikte yapa-
bilece imiz i birlikleri ile bu i in ucun-
dan tutabiliriz. Ayr ca yerli metro ve 

tren üretimi gibi konularda da bir araya 
gelmeyi ba ar rsak güzel projeleri ha-
yata geçirmemiz zor de il’’ dedi.

Eski ehir Havac l k Kümesi Ba kan  
Ak n Duman da Eski ehir’deki hava-
c l k faaliyetleri hakk nda bilgi verdi. 
Kümenin Üyesi Kenan I k ise Eski-
ehir Havac l k Kümesi’nin üyelerinin 

kabiliyetleri ve üretimleri konusunda 
sunum gerçekle tirdi.

Toplant ya Çankaya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ziya Güvenç, Anado-
lu Üniversitesi Rektör Yard mc s  Prof. 
Dr. Mustafa Cavcar, OSSA Havac l k 
Kümesi Ba kan  Mithat Ertu , OST M 
OSB ve ESO Yönetim Kurulu üyeleri, 
sanayiciler ile akademisyenler kat ld .

Heyet üyeleri daha sonra Anadolu 
Üniversitesinde Mühendislik Fakülte-
si yöneticileri, Seramik Ara t rmalar  
Merkezi, Havac l k, Uzay ve Deprem 
konular nda çal an bölümlerde incele-
meler yap p, bilgiler ald lar. 

Kümelerde i birli i aray
 Ankara OST M Organize 

Sanayi Bölgesi (OSB) 

Yönetim Kurulu Üyeleri, 

Çankaya Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Ziya 

Güvenç ve OSSA Savunma 

ve Havac l k Kümesi üyeleri 

Eski ehir Sanayi Odas ’n  

(ESO) ziyaret etti.

Örencilik y llar m Özal döneminde 
geçti. O y llarda iktisatla tan an toplu-
mumuzun gündemine baz  kavramlar 

yeni yeni giriyordu; borsa, devalüasyon, 
konsolidasyon, konvertibilite gibi kavramlar 
moda haline gelmi ti. O günlerde tart t m z 
bir kavram daha vard : Arz Yönlü ktisat… 
Hatta okuldan mezun olduktan sonra kaderimi 
belirleyen i e giri  s nav nda “arz yönlü iktisat 
nedir ve hangi ülkelerde uygulanmaktad r” 
sorusunu hala unutam yorum. 

ktisat tarihine bak ld nda Ortodoks ya da 
heterodoks anlamda birçok teori geli tirilmi tir. 
Asl nda ekonomik teoriler toplum ç kmaza 
girdi inde iktisatç lar n geli tirdikleri çözüm 
yöntemidir. Çünkü ekonomi ç kmaza girdi ine 
göre mevcut teoriler yetersiz demektir. 

Arz yönlü iktisat, 1970’li y llarda talep yö-
netimine dayanan Keynezyen yakla mda 
kar la lan s k nt lara kar l k arz  esas alan bir 
yakla m olarak geli tirilmi tir. Teorinin uygu-
land  ülkelere Reagen Amerikas  ve Teacher 
ngilteresi örnek olarak verilmektedir. Arz yönlü 
iktisat, dar anlamda vergiler azalt larak arz n 

artt r laca  varsay m na dayan r. Geni  anlam-
da daha karma k olarak maliye politikas yla, 
verimlilikle, enflasyonla, reel büyümeyle te -
viklerle, i  verimlili iyle, tasarruf ve yat r mlarla, 
piyasalar n etkinli iyle vs. ilgili yakla mlar 
içermektedir. 

Arz yönlü iktisad n teorisyeni Arthur Laffer’e 
göre “Arz Yönlü ktisat temel olarak te viklere 
dayan r. Te vikler de i ti inde insanlar n 
davran lar  da de i ir. E er bir ki i daha cazip 
bir aktivitede bulunursa di er insanlar da bu 
aktiviteyle ilgilenmeye ba layacaklard r. Ayn  
ey tersi için de mümkündür. Vergi, dolays z 

kontroller (regülasyon), hükümet harcamalar  

ve devletin ekonomi üzerindeki bütün faaliyet-
leri üzerinde yap lacak kapsaml  de i iklikler, 
ki ileri te vik eder ve davran lar n  de i tirir.”

Türkiye’de vergi oranlar , kay t d  ekono-
mi ve üretim kapasitesi aras ndaki ili kiyi arz 
yönlü iktisat çerçevesinde de erlendirmek 
ba l  ba na bir çal ma konusudur. Gündeme 
bakt m zda devlet te vikleriyle ilgili bir çal ma 
konusu da ilginç olabilir. Ancak ben arz yönlü 
iktisat penceresinden daha farkl  bir konuyu 
gündeme getirmek istiyorum.

Yerel Yönetim - Sanayi birli i, Türkiye’de 
yerli imalat , dolay s yla ülkenin arz kapasitesini 
art r c  önemli alanlardan bir tanesidir. Bu say  

dahil son üç say d r gazetemizin kapak sayfa-
s ndan gündeme ta d m z metro araçlar n n 
yerli imal edilmesi zannederim dikkatinizden 
kaçmam t r. Bu konuda Bursa Büyük ehir 
Belediyesi’nin stratejik bir plan çerçevesinde 
özel sektör ile i birli i yaparak üretti i tramvay 
arac  takdire ayan ve örnek bir proje olarak 
dikkat çekmektedir. Metro araçlar  ba ta ol-
mak üzere belediyelerimizin ihtiyaçlar n  ihale 
mevzuat n n s n rlay c l  çerçevesinde de il 
de proje bazl  çözüm ortakl klar  kurarak, bu-
lunduklar  ehirde özel sektörü de geli tirmek 
misyonuyla yerli imal ettirmeleri karar vericile-
rimizin üzerinde çal mas  gereken ve çözüm 
üretmeleri gereken bir husus de il mi?

Yukar da yazd m gibi Laffer “e er bir ki i 
cazip bir aktivitede bulunuyorsa bu di er in-
sanlar  da etkiler” diyor. Ki iler için söylenen 
bu yakla m kurumlar için de geçerlidir. Bursa 
Büyük ehir Belediyesi’nin tramvay ve metro 
projesinin di er belediyelerimize de örnek 
olmas n  bekliyor, bu uygulaman n di er be-
lediyelerin de davran lar n  de i tirmelerine 
sebep olmas n  ümit ediyoruz.

Abdullah ÇÖRTÜ

acortu@
hotm

ail.com

Arz yönlü iktisat 
ve yerli imalat...

Hava ikmal 
i çileri yerli 

uçak yapmaya 
talip

Ula t rma, Denizcilik ve Ha-
berle me Bakan  Binali 
Y ld r m’ n “ stersek üç ay 

içinde kendi uça m z  yapar z” aç k-

lamas na, hava ikmal i çilerinden 

“Yerli uça  biz yapar z” yan t  geldi. 

Milli savunma i yerlerinde örgütlü 

Türk Harb-  Sendikas  Ba kan  Bay-

ram Bozal yapt  yaz l  aç klamada, 

imkan verildi i takdirde, Türkiye’de 

yerli uça  milli savunma i çilerinin 

yapabilece ini söyledi. Bozal, “Hü-

kümet irade ortaya koymas  halinde, 

milli savunma i çileri böyle bir pro-

jeye imza atmaktan gurur duyacakt r” 

dedi. 

Ba ta Hava kmal Merkezleri olmak 

üzere milli savunma i yerlerinin, ni-

telikli i gücü aç s ndan Türkiye’nin 

gözbebe i kurumlar  oldu unu belir-

ten Bozal, “Her y l Milli Prodüktivite 

Merkezi’nin seçti i y l n i çileri bu 

i yerlerinden ç kmaktad r. Üyeleri-

miz, savunma sanayiinde d a ba m-

l l  azaltan say s z projelerle, ülke 

ekonomisine milyonlarca dolar katk  

sa lamaktad r. Yerli uçak konusun-

da ba ka adres aranmas n. En az  20 

y ll k tecrübeye sahip savunma i çi-

leri ba ta uçak yap m  olmak üzere 

savunma sanayinin tüm ihtiyaçlar n  

kar layacak donan ma sahiptir” ek-

linde konu tu. 
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Ankara Valili i l Genel Mecli-
si, Ankara ve ülke sanayisinin 
önemli kurumlar ndan OST M 

OSB’yi a rlad . OST M OSB Ba kan  
Orhan Ayd n ve Bölge Müdürü Adem 
Ar c  Ankara l Genel Meclisi Ba kan  
Ahmet Arslano lu taraf ndan kar land . 

Asaro lu, Ankara’ya ve Türkiye’ye 
de er katan önemli sanayi bölgelerin-
den OST M OSB’nin ba kan n  a r-
lamaktan mutluluk duyduklar n  dile 
getirdi. Ankara l Genel Meclisi olarak, 
Ankara’n n bu gibi önemli kurumlar n  
tan man n kendileri için çok önemli ol-
du unu belirten Asaro lu, kendilerinin 
de en k sa zamanda OST M’e bir ziyaret 
düzenlemek istediklerini belirtti.  

Meclis oturumunda, OST M Ba kan  
Orhan Ayd n, dünden bugüne OST M 
sunumu ile meclis üyelerine OST M 
OSB’nin geçmi ten bugüne yapt  ça-
l malar  anlatt . 

Sunumunda OST M’in art k bilgi bi-
rikimini di er kurumlarla payla r hale 
geldi ini belirten Ayd n, özellikle sek-
törel kümelenme konusunda yapt klar  
çal malar n, kümelenme çal malar  
yapan di er kurumlar taraf ndan örnek 
al nd n  ve kendilerinin konu hakk n-
daki tecrübelerini payla maktan büyük 
keyif ald klar n  dile getirdi. Adana’daki 
medikal kümelenme, Eski ehir’deki ha-
vac l k ve rayl  ta t sistemleri ile ilgili 

kümeleme ekipleri ile sürekli ileti im 
halinde olduklar n  belirten Ayd n, OS-
T M olarak bu alanda çok yol kat ettik-
lerini söyledi.

OST M Yenilenebilir Enerji Kümelen-
mesinin, Enerji Bakanl  ile bir (KA-
MAG) projesi haz rlad n  ve rüzgar 
türbinlerinin yerli imalat  için çal ma 
yapt n  belirten Ayd n, ayn  ekil-

de metro ve rayl  sistem araçlar n n da 
yerlile tirilmesi için çaba sarf ettiklerini 
söyledi. 

Ayd n öyle konu tu: “ u anda An-
kara Metrosu için 354 adet rayl  ta t 
al nacak. u anda biz bu rayl  ta tlar n 
tamam n  yerli yapabiliriz ama zamana 
ihtiyac m z var. Biz bunun mücadelesi-
ni veriyoruz. Ula t rma Bakanl m zla 

çok verimli görü meler yapt k, bürokra-
si ile çok u ra t k. u anda bu rayl  ta-

tlar n %51’ini OST M ve vedik’deki 
 rmalar m zla yapmay  öngörüyoruz. 

Yani Ankara’da bindi iniz metrolar n 
yar s n  biz yapaca z.  ve n aat Ma-
kineleri ve Savunma Kümelerimiz bu i -
leri yapacaklar. Ayr ca yerli motor üreti-
mi için de kafa yoruyoruz. Amerika’dan, 
Almanya’dan ve Fransa’dan gelen Türk 
uzmanlarla bir çal ma grubu olu tur-
duk. Bu grubumuz u anda yerli motor 
üretimiyle u ra yor. Bizim gelecek için 
tasar mlar m z bunlar.”  

“Üniversiteleri sahaya çekiyoruz”

Üniversitede üretilen bilgilerin ger-
çek hayata geçmesi konusuna da vurgu 
yapan Ayd n, “Üniversitelerimizdeki 
bilgileri daha çok sanayinin içine çek-
meyi ba arabilmemiz laz m. Üniversite-
lerimiz eskisi gibi de il, art k onlar da 
sahaya, hayat n içine inmeye çal yor-
lar. Bu konuda da OST M olarak büyük 
çaba sarf ediyoruz. Üniversitelerin sa-
haya inme gerekliliklerini sürekli dile 
getiriyoruz. Ankara’daki hemen hemen 
her üniversite ile yürüttü ümüz proje-
miz, imzalad m z protokollerimiz var. 
Bunlar  daha da geli tirmek, Ankara’ya 
daha fazla yararl  olmak istiyoruz. Ül-
kemizin sorunlar na çözümler üretmeye 
çal yoruz” diye konu tu.

2012’yi dönüm noktas  olarak ilan 
eden Enerji Bakanl , enerji verimlili i 
alan nda büyük ad mlar atmaya haz rla-
n yor. Enerji verimlili i alan nda geni  
bir te vik paketi de haz rlayan bakanl k, 
ilk etapta beyaz e yac larla i birli ine 
gitti. ‘Beyaz E yada Enerji Verimlili i 
için Verimli birli i’ ad n  ta yan hare-
ket, Türkiye genelinde enerji canavar na 
dönü en 15 milyon beyaz e yan n de i -
tirilmesini amaçl yor. Kampanya kap-
sam nda dü ük enerji tüketimi sa layan 
ürünlerde yüzde 60’a varan indirimler 
uygulanacak. 

Enerji Tasarrufu Haftas  da dikkate al -

narak Türkiye Beyaz E ya Sanayicileri 
Derne i (TÜRKBESD) i birli iyle dü-
zenlenen toplant da konu an Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan  Taner Y ld z, 
2012 y l n n ikinci yar s ndan itibaren 
yaln zca A s n f  ürünlerin üretiminin 
yap laca n  belirterek “Bu anlamda 
enerji verimlili i için 2012 y l n  dönüm 
noktas  olarak görüyorum” dedi. 

Bakan Y ld z: De i tirmemiz 
gerekiyor 

Y ld z, sanayiden konutlara ve tar m-
dan sokak ayd nlatmalar na kadar enerji 
tasarrufu konusunda geni  bir paket ha-

z rlad klar n  belirterek “Biz bu paketi 
önce Say n Babacan’a, sonra da Say n 
Ba bakan’a arz edece iz. Ondan son-
ra bu konudaki çal ma ekillenecek” 
diye konu tu. Halen Türkiye’deki ev-
lerde yakla k 15 milyon beyaz e yan n 
A etiket s n f  alt  ve çok enerji tüketen 
e yalar oldu una i aret eden Y ld z, 
TÜRKBESD ile kurgulayacaklar  bir 
kampanya ile bunlar n de i tirilmesi 
gerekti ini dile getirdi. Y ld z “TÜRK-
BESD bunun 7-8 y ll k bir programla 
yap labilece ini söyledi. Belki s k t r -
larak daha k sa sürede bunu yapabiliriz” 
dedi. 

Türkiye’de buzdolaplar n n yakla k 
3’te birinin, bula k makinelerinin 5’te 
birinin 10 ya  üzerinde ve daha fazla 
enerji tüketen grupta yer ald n  ifade 
eden Y ld z, bunlar n de i tirilmesiyle 
çok ciddi tasarruf elde edilebilece ine 
vurgu yapt . Üreticilerin bu konudaki 
kampanyalara haz r oldu unu, ayn  za-
manda tüketicilerin de buna yatk nl -

n n sa lanmas  gerekti ini kaydeden 
Y ld z, s rf enerji tasarru  u beyaz e -
yalar ile 6-11 milyar kWh aras nda bir 
enerji tasarrufu yap labilece ine dikkati 
çekti. 

Keban Baraj  kadar tasarruf 

Toplant da konu an TÜRKBESD 
Ba kan  Özcan Aydilek ise evlerde-
ki 24 milyon buzdolab n n yakla k 15 
milyonunun enerji verimlili i dü ük 
ürünler oldu una dikkat çekerek “Oysa 
bu ürünler, A+ ile de i tirilecek olursa 
Keban Baraj , A++ ile de i tirilecek 
olursa Atatürk Baraj  ve A+++ ile de i -
tirilecek olursa 2 Keban Baraj ’n n üret-
ti i elektrik kadar tasarruf sa lanabilir” 
dedi. Aydilek, tüketicinin bilinçlendi-
rilmesi ve evindeki verimsiz ürünleri 
de i tirmesi için Avrupa’da oldu u gibi 
te vik edilmesi gerekti ini vurgulad .

l Genel Meclisi’ne OST M brifingi

Beyaz e yada tasarruf de i imi

 Ankara Valili i l Genel Meclisi, OST M OSB Ba kan  Orhan Ayd n’  a rlad . Meclis üyelerine OST M OSB’nin geçmi i ve 
bugünü hakk nda bilgi veren Ayd n, “Biz OST M’de ülkemizin sorunlar na çözümler üretmeye çal yoruz” dedi. Ayd n ayr ca, 

OST M olarak Ankara metrosunun yar s n  yapmaya da talip olduklar n  belirtti.

Ankara l Genel Meclisi Ba kan  Ahmet Arslano lu ve grup ba kanlar , OST M 
heyetine kat l mlar  için te ekkür plaketi sundu.

• Enerjide verimlili i art racak kapsaml  bir paket haz rlayan bakanl k ilk etapta beyaz e yac larla i birli ine gitti. birli i 

çerçevesinde 15 milyon beyaz e ya indirim kampanyalar yla de i ecek.



OCAK 2012ORGAN ZE SANAY  GAZETES 13

Geride b rakt m z 2011 y l n n 
k sa bir de erlendirmesini 
yapan ORS AD Ba kan  Öz-

can Ülgener, 2011 y l n n OST M için 
a r bir i  kazas yla ba lad n  ama çok 
olumlu geli melerle devam etti ini be-
lirtti. Ya anan ac  olay n ard ndan OST M 
OSB yönetimi, kamu kurumlar , sivil 
toplum örgütleri el ele vererek yaralar  
sarmak için çal t klar n , bununla birlik-
te KOB ’leri i  sa l  ve güvenli i ko-
nusunda azami özeni göstermeye devam 
ettiklerini belirtti.

Ülke genelinde ise, yap lan seçimin ar-
d ndan ülkede süren istikrar ortam n n 
sanayiciyi ve reel sektörü olumlu etkile-
di ini belirten Ülgener, 2012 y l nda da 
ülke ekonomisinde bu istikrar n, büyüme-
nin h z kesmeden devam edece i bir y l 
olmas n  dilediklerini söyledi.

Ülke ekonomisindeki büyüme ihracat 
oranlar nda k r lan rekora ra men, cari 
aç k ve ithalat oranlar n n da küçülmesi 
için çal lmas  gerekti ini, bunu ba ara-
bilmenin en önemli yolunun da kamu ve 
özel sektör olarak ula t rmada, enerjide, 
savunmada, bili imde d a ba ml l  
azaltacak önlemleri almak oldu unu vur-
gulad . Bu aç dan Ekonomi Bakanl n n 
haz rlad  Girdi Tedarik Stratejisinin 
(G TES) çok önemli hale geldi ini söy-
leyen Ülgener öyle konu tu: “Uygu-
lanacak girdi tedarik stratejisi ile amaç 
hangi girdilerde yabanc  ürünleri yerli 
kaynaklarla ikame edebilece imizi tespit 
etmektir. Özetle ihtiyaç duyulan girdileri 
kendi öz kaynaklar m zdan temin ederek 
cari aç  azaltabiliriz. Tedariklerimizi 
mümkün oldu u kadar iç piyasadan ya-
p p, d  tehdide kar  birbirimizi destek-
lemeliyiz.”

Ülgener, yerli üretimin ülke ekonomi-
sindeki pay n  artt rmay  en önemli hedef 
olarak kabul eden OST M OSB yönetimi-
nin uygulamakta oldu u sektörel kümlen-
me çal malar n n da bölgesel kalk nma 
modeli olarak ilgi gördü ünü, hükümetin, 
yerel yönetimlerin ve di er sanayi bölge-
lerinin ilgisini OST M’e çekti ini vurgu-
lad . 

Ülgener sözlerini öyle sürdürdü: 

“Savunma, yenilenebilir enerji, i  ve 
in aat makineleri ile medikal sektördeki 
bu güç birli i hareketine biz de ORS AD 
olarak destek veriyoruz, çünkü bu çal -
malar dünyada da kabul edildi i gibi kat-
ma de eri yüksek üretimle KOB ’lerin re-
kabet gücünü artt r c  bir mekanizmad r.”

Ülgener, 2012 y l na yönelik dileklerini 
de u sözlerle dile getirdi: 

“2012’nin birlik-beraberlik, yat r m, ça-
l ma ve yerli üretime dönü  y l  olmas n  
diliyoruz; bekliyoruz. Türkiye’nin sahip 
oldu u potansiyeli ve dinamizmi ile ina-
n yorum ki bizim gibi i inden ba ka bir 
ey dü ünmeyen KOB ’lerin de yeni pa-

zarlara aç larak, yeni üretim ve giri im-
ci karakterini sergileyerek büyüme y l  
olacakt r. Son söz olarak bu y l n OST M 
ve VED K esnaf m z, üyelerimiz ve ül-
kemizin tüm üretenleri ile moral ve mo-
tivasyonumuzu kaybetmeden çal aca -
m z; kazas z, belâs z, bol kazançl  bir y l 
olmas n , bereketli ve hay rl  kazançlar 
getirmesini diliyorum.

Yerli ve yabanc  birçok önemli 
 rmay  bünyesinde bar nd ran 

Antalya Organize Sanayi Böl-
gesi (OSB), olu turdu u katma de er 
ve 9 binin üzerinde istihdam yla hem 
kent hem de ülke ekonomisine ciddi 
katk  sa l yor. Antalya OSB’de bir yan-
dan in aat halinde olan  rmalar birer 
birer üretime geçerken, di er yandan 
yeni fabrika in aatlar  da h zla yükseli-
yor. Toplam 300 milyon liray  bulan 
yat r mlarda, gübre, plastik, makine, 
metal kimya ve g da sektörleri öne 
ç k yor.

Yeni fabrika in aatlar n  de erlendiren 
Antalya OSB Yönetim Kurulu Ba kan  
ve ATSO Ba kan  Çetin Osman Budak, 
bölgede halen 49 fabrikan n in aat n n 
devam etti ini belirterek, “Bu fabrikalar, 
gelece e umutla bakmam za sebep olu-
yor” dedi. Antalya OSB’deki yat r mla-
r n sektörel da l mlar yla ilgili de bilgi 

veren Budak, 2010 y l  içerisinde toplam 
15 adet 186 bin 959 metrekarelik, 2011 
y l  içerisinde de toplam 33 adet 411 bin 
159 metrekarelik parsel tahsisi yap ld -

n  kaydetti. Tahsisi yap lan toplam 598 
bin 118 metrekare büyüklü ündeki 48 
parselin, 41 bin 965 metrekarelik bölü-
münü olu turan 5 parselin gübre sektö-
rüne ayr ld n  aktaran Budak, “10 ade-
di plastik sektörü 181 bin 760 metrekare, 
11 adedi makine-metal sektörü 155 bin 
405 metrekare, 3 adedi kimya sektörü 31 
bin 832 metrekare, bir adedi g da sektö-
rü 13 bin 471 metrekare, 3 adedi tekstil 
sektörü 55 bin 672 metrekare, 2 adedi 
ah ap sektörü 21 bin 472 metrekare, 4 
adedi kâ t  sektörü 37 bin 350 metre-
kare, 3 adedi elektrik makine sektörü 15 
bin 291 metrekare ve 6 adedi de di er 
sektörler 44 bin 170 metrekare olarak 
gerçekle ti” bilgilerini verdi.

Kurumsal yap s yla 
‘örnek bir bölge’

Antalya OSB’nin kurumsal yap s yla 
‘örnek bir bölge’ oldu unu ifade eden 
Budak, peyzaj düzenlemeleri, altyap  ve 
üst yap  yenileme yat r mlar   rmalara 
ya anabilir bir çevre ve kesintisiz altya-
p  hizmetleri sunmaya devam ettiklerini 
dile getirdi.

Budak, her türlü kentsel altyap s  ta-
mamlanm  olan Antalya OSB’nin 1. ve 
2. tevsii alanlar n n dahili yollar n n orta 
refüjlerine prefabrik karayollar  tipi bor-
dür dö enmesi, 1. Tevsii alan nda ayr ca 
renkli kilit ta lar  ile kald r mlar n olu -
turulmas  çal malar na ba land n , 
kald r m ve bordür yap lan bölümlerde 
e  zamanl  olarak da peyzaj düzenlemesi 
gerçekle tirilece ini bildirdi.

Elektrik i letmesi ve ebekesinin ba-
k m onar m n n bölge müdürlü ü tara-
f ndan yap ld n  aktaran Budak, olu a-

bilecek ar zalarda kesinti sürelerinin ve 
etkilenen kat l mc  tesis say s n n azal-
t lmas  için ring sistem olu turulmas  ve 
Scada sistemi ile desteklenmesi ile ilgili 
yenileme yat r mlar na da ba land n  
aç klad . Antalya OSB içindeki havai 
hatlar n yeralt na al nd n  ve bu k s m 
da mevcut olmayan yol ve çevre ay-
d nlatmas n n ise LED’li armatürler ile 
sa lanaca n  belirten Budak, böylece 
enerjinin daha verimli ve etkin kullan -
laca n  sözlerine ekledi.

ORS AD’dan 2012 uyar s

Antalya OSB’de yat r m ata

 OST M Organize Sanayi Bölgesi Sanayici adam  ve Yöneticileri Derne i (ORS AD) 
Ba kan  Özcan Ülgener, 2012 y l nda KOB ’lerin yeni pazarlara aç larak, giri imci 

karakterlerini ortaya koyarak büyüyecekleri bir y l olmas n  diledi.

 Yerli ve yabanc  birçok önemli  rmay  bünyesinde bar nd ran Antalya Organize 
Sanayi Bölgesi (OSB), olu turdu u katma de er ve 9 binin üzerinde istihdam yla 

hem kent hem de ülke ekonomisine ciddi katk  sa l yor.

adamlar ndan 
enerji tasarrufu 

projesi 

Kazan i adamlar  ve Sanayicileri 
Derne i (KA-S AD) haz rlad  
projeyle enerji tasarrufu konusun-

da bilinçlendirme çal mas  ba latt .”Kazan 

ilçesinde çevre bilincinin olu turulmas ” 

projesi için Halk E itim Merkezinde dü-

zenlenen törende konu an Kazan Kay-

makam Veysel Beyru, Türkiye’nin yak n 

gelecekte sözü geçen bir ülke konumuna 

gelece ini ve bunun da gençlerin iyi ye-

ti tirilmesiyle alakal  olaca n  ifade etti. 

Kaymakam Beyru, “ yi yeti en gençler, 

yak n zamanda dünya siyasetine yön ver-

meyle alakal  projeleri, stratejileri kuran 

bir ülkenin vatanda lar  olacaklard r, i te 

bu projeler de bizleri o yar nlara haz rla-

yacakt r” dedi. KA-S AD Genel Sekreteri 

Ayhan Gökta  da proje hakk nda bilgiler 

vererek, proje amac n n enerji verimlili i 

art rmak, do al kaynaklar  korumak, geri 

dönü üm döngüsünü kavramak ve den-

geli bir çevre olu turmak olarak aç klad . 

Ankara Çal ma Ajans ’n n destekleriyle 

ba lat lan proje kapsam ndaki seminerlerin 

15 gün sürece i ö renildi.

Antalya OSB Yönetim Kurulu Ba kanAntalya OSB Yönetim Kurulu Ba kan
Çetin Osman BUDAKÇetin Osman BUDAK

ORS AD Ba kanORS AD Ba kan
Özcan ÜLGENERÖzcan ÜLGENER
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OST M ve T KA’n n davetlisi olarak 
Türkiye’ye gelen ve iç sava  nede-
niyle 4 parçaya bölünen ülkenin her 

bölgesinden i  adam  ve dernek yöneticile-
rinden olu an Somalili i  adamlar  heyeti, 
ülkelerinde kurmay  dü ündükleri sanayi böl-
gesi için örnek modelleri incelediler. Ziyaret 
kapsam nda OST M OSB’yi de ziyaret eden 
heyet, OST M OSB Ba kan  Orhan Ayd n 
taraf ndan a rland .

Heyet Ba kan  Mohamed Ahmed Moha-
med, Ba bakan Erdo an’ n Somali ziyare-
tinden sonra, halklar n n Türkiye’ye var olan 

sevgisinin artt n , kendilerinin de Müslüman 
bir ülke oldu unu, bu nedenle Türkiye’nin 
tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ifa-
de etti. 

Somali’nin ba kenti Mogadi u’da kurmay  
planlad klar  sanayi bölgesi için OST M’in 
tecrübelerinden yararlanman n kendileri için 

çok önemli oldu unu belirten heyet üyeleri, 
OST M yöneticileri ile bölgeleri için öncelikli 
öneme sahip olan sektörleri payla t lar. 

OST M’den e itim deste i

OST M Ba kan  Orhan Ayd n da, Somali 

gibi dost ve karde  ülkelerle birikimlerini pay-
la man n, son y llarda ya ad klar  açl kla ve 
yoksullukla mücadelelerine bir nebze de olsa 
destek vermenin kendileri için çok önemli ol-
du unu, bu sebeple Somali halk  için ellerin-
den geleni yapmaya haz r olduklar n  belirtti. 
Somali’de kurulmas  planlanan sanayi bölge-
sinde yer alacak sektörlerin ve giri imcilerin 
belirlenmesinin ard ndan, o sektörlerde çal a-
cak ki ilerin e itimi konusunda destek vere-
ceklerini söyleyen Ayd n, bal k vermektense 
bal k tutmay  ö retmek felsefesiyle hareket 
ettiklerini belirtti. Ayd n; “Sizler öncelikli sek-
törlerinizi belirledikten sonra bizler o alanda 
çal acak insanlar n z  ülkemize davet edip, 
3-5 ay gibi bir süre o i in tüm süreçlerini gö-
rerek e itim almalar n  sa layaca z. Gerekli 
makine ve teçhizat  da mümkün oldu unca 
sa lay p, ‘ imdi git ülkende bu sektörü can-
land r, üretim yap’ diyece iz” eklinde konu -
tu.

2 gün süren görü me ve çal malar n ard n-
dan ortaya ç kan i birli i modelinden son de-
rece memnun kalan Somali i  adamlar  heyeti, 
yap lan bir iyi niyet protokolünün ard ndan 
ülkelerine döndüler.

TEPAV stihdam Bülteni’nin 2’inci 
say s  yay mland . Bülten’de yer 
alan Sosyal Güvenlik Kurumu 

(SGK) verilerine göre, sigortal  ücretli 
(4/a) çal an say s  Eylül 2010-2011 döne-
minde yüzde 11.1 artarken, kad n istihda-
m ndaki art  yüzde 10.8 olarak gerçekle -
ti. 1 milyon 102 bin yeni ücretli istihdam  
gerçekle en son 12 ayda istihdam edilen 
kad n say s  sadece 254 bin oldu. Böyle-
ce toplam ücretli istihdam  içindeki kad n 
ücretli istihdam oran  da yüzde 23.7 oldu. 

Kad n istihdam oran  ubat, Nisan ve Ma-
y s 2011 aylar nda en yüksek seviyesine 
ula arak yüzde 24,3 de erini ald . Daha 
sonra dü ü e geçen kad n istihdam oran  
Eylül 2011’de yüzde 23.7 oldu. Böylece, 
oran son bir y lda de i memi  oldu. 

Kad n istihdam nda 
en yüksel il denizli 

Kad n istihdam oran n n en yüksek oldu-
u illere bak ld nda ilk s ray  yüzde 29,8 

ile Denizli ald . Denizli’yi yüzde 29 ile 
zmir, yüzde 28,4 ile stanbul, yüzde 28,3 

ile Edirne ve yüzde 27,7 ile de K rklareli 
izledi. 

Eylül 2011’de kad n istihdam n n en dü-

ük oldu u 5 il ise, yüzde 6,8 ile rnak, 

yüzde 7,7 ile A r , yüzde 7,9 ile Bitlis, 

yüzde 8,4 ile Van ve yüzde 8,7 ile de Siirt 

oldu. 

Do u’da kad n 
istihdam  h zla azal yor

Do u’da hem oransal hem de say sal ola-

rak zaten çok dü ük olan kad n istihda-

m  son bir y lda iyice geriledi. En büyük 

azalma Van’da gözlendi. Van’da 6 bin 

642 olan kad n sigortal  i çi say s  2 bin 

566 azalarak 4 bin 76’ya geriledi. Van’  

s ras yla Urfa, A r , Diyarbak r ve rnak 

izledi. rnak’ta 2 bin 438 olan say  bin 88 

ki i azal nca bin 350’ye geriledi. 

Kay td  kad n istihdam  art yor
 

SGK’n n kay tl  istihdam verilerine göre 

kad n istihdam oran  son bir y lda ayn  ka-

l rken, TÜ K verilerine göre oran yükse-

liyor. Ancak kad n istihdam ndaki art n 

ço u kay t d . TÜ K’e göre, Eylül 2010-

2011 aras nda kad n istihdam  668 bin art-

t . Ancak bu art n 319 bini kay td  oldu. 

Buna kar l k 1 milyon 108 bin artan er-

kek istihdam n n sadece 178 bini kay td  

gerçekle ti. Bu geli me sonucunda kay t-

d  kad n istihdam  oran  yüzde 38.5’ten 

yüzde 39.8’e yükselmi  oldu. 

Somali sanayicisine bilgi deste i

Kad n istihdam  bat da art yor, do uda geriliyor 

 Bölgelerinde kurmay  

dü ündükleri küçük sanayi 

sitesi için uygun modelleri 

incelemek üzere Türkiye’ye 

gelen Somalili i  adamlar  

heyeti, OST M OSB’yi 

ziyaret etti. Ziyaret sonunda 

yap lacak i birli inin 

detaylar  belirlendi.

Türkiye ortalamas  yüzde 23.7 düzeyinde olan kad n istihdam oran n n Do u’daki illere gidildi inde 
yüzde 6.8’e kadar geriledi i ortaya ç kt . Kad n istihdam n n en yüksek oranda oldu u iller Denizli, zmir, 

stanbul, Edirne ve K rklareli; en dü ük oldu u iller ise rnak, A r , Bitlis, Van ve Siirt olarak belirlendi.
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Bursa’da üniversite-sanayi bulu mas

Türkiye Gönüllü E itimciler Derne i 
(TÜGED),  bu y l üçüncüsünü dü-
zenledi i ‘Y l n Enleri’ ödülleri ile 

e itim ve kültür alan nda ba ar l  çal malar 
yapan ki i, kurum ve kurulu lar  te vik etmeyi 
amaçl yor. Törende siyaset, yönetici, medya, 
e itim ve kültür alanlar nda seçilen y l n ki i-
lerine ödülleri verildi. Törene siyaset, bürokra-
si, i  ve medya dünyas n n önde gelen isimleri 
kat ld .

Törenin aç l nda konu an TÜGED Ba ka-
n  Yrd. Doç. Dr. brahim Erdo an, TÜGED 
olarak bugüne kadar yetim ve yoksul olan bin-
lerce ö renciye e itim deste i sa lad klar n , 
veren el ile alan eli bulu turan bir arac  kurum 
görevi gördüklerini belirtti. Erdo an ayr ca, 
2003 y l nda ba lad klar  yurt içi ve yurt d  
e itim faaliyetleri neticesinde, 2007 y l nda 
çi leri Bakanl ’n n izniyle “Türkiye” keli-

mesini kullanma iznini ald klar n  söyleyerek; 
“Bir çal an m z ve bine yak n gönüllümüzle 

uluslararas  platformlarda ülkemizi temsil et-
meye devam etmekteyiz” dedi.

“Üniversitemizin duvarlar n  
y kt k, KOB ’lere ula t k”

E itim ve kültür ödülleri alan nda y l n rek-
törü seçilen Çankaya Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, Çankaya 
Üniversitesi olarak üniversite – sanayi i birli i 
projelerine üniversitenin sosyal sorumlulu u 
olarak gördüklerini belirtti. Kültürümüzün 
özünden gelen ‘kom usu açken tok yatan biz-
den de ildir’ sözündeki açl k kavram n n ar-
t k bir tas çorbadan ibaret olmad n  belirten 
Güvenç, bu yüzy lda açl n bilgiye duyulan 
ihtiyaç oldu unu söyledi. Bu noktadan ba-
k ld nda üniversitelerin ne kadar büyük bir 
sorumluluk alt nda oldu unun görüldü ünü 
belirten Güvenç, bu sebeple üniversitelerinin 
duvarlar n  y kt klar n  ve OST M Organi-
ze Sanayi Bölgesi’ne, Say n Ba kan Orhan 

Ayd n’a giderek bu dü üncelerini anlatt klar -
n  söyledi. 

Bölgesel kalk nma gönüllüsüyüz

Güvenç sözlerini öyle sürdürdü: “Üniver-
site KOB ’lerin yan nda olmak zorundad r. 
Herhangi bir kar l k beklemeksizin bunu yap-
mak zorundad r, çünkü KOB ’ler bilgiye aç-
t r. Say n OST M OSB Ba kan  Orhan Ayd n 
da bize güvendi ve OST M u anda Çankaya 
Üniversitesi için bir aç k hava laboratuvar na 
dönü tü. Orada en modern yerel kalk nma 
yöntemlerinden kümele me modelini ortaya 
koyduk. OST M yönetimi bu çal malara sa-
hip ç kt  ve OST M  rmalar  birlikte çal ma-
n n çok da faydas n  gördü. OST M’de at lan 
bu tohum ye erdi, örnek oldu, Anadolu’ya 

yay lmaya ba lad . Anadolu’nun yakla k 10 
ilinde kümeler olu maya ba lad  ve bu küme-
ler bir araya gelerek ‘Anadolu Kümeleri -
birli i Platformu’nu kurdular. Biz de OST M 
yönetimi ile birlikte gönüllü olarak bu alanda 
mesai harc yoruz, bölgesel kalk nma gönül-
lüsüyüz. n allah tüm illerimize bu kalk nma 
modeli yay l r ve ithalat n önünü kesme, ihra-
cat  artt rma, fakirli i yok etme yolunda do ru 
i ler yapabiliriz.”

Törende ayr ca y l n devlet adam  Cemil Çi-
çek, y l n Bakan  Fatma ahin, y l n Milletve-
kili Prof. Dr. Nabi Avc , y l n Valisi Alaaddin 
Yüksel, y l n Büyük ehir Belediyesi Bursa 
Büyük ehir – Recep Altepe, y l n Belediyesi 
de Yenimahalle Belediyesi – Fethi Ya ar ola-
rak seçildi.

Bursa’n n y llard r özlem duydu u 
üniversite-sanayi i birli ine yönelik 
ad mlar h z kazand . Üniversite-sanayi 

i birli inin geli tirilmesi için sanayicilerle aka-

demisyenlerin  kir al veri lerinde bulunduklar  

toplant lar, BTSO OSB’de makine-metal sektö-

ründe devam etti. Tekstil ve otomotiv sektörle-

rinde gerçekle tirilen toplant lar, kimya ve g da 

sektörleri ile sona erecek. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl  eski 
Müste ar Yard mc s  Niyazi lter’in modera-
törlü ünde gerçekle tirilen toplant  BTSO OSB 
konferans salonunda yap ld . Toplant ya BTSO 
OSB Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Tuna, BTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Ali Sürmen, Rektör yard mc -
lar  ve akademisyenler, OSB Bölge Müdürü Fe-
rudun Fer ve makine-metal sektöründe üretim 
yapan sanayiciler ve  rma temsilcileri kat ld . 

Türkiye’nin sürdürülebilir kalk nmas na kat-
k da bulunmak için ‘üniversite-sanayi i birli i 
ve koordinasyonu geli tirme’ amac yla gerçek-
le tirilen toplant n n aç l nda konu an Bölge 
Müdürü Ferudun Fer, toplant ya kat lan tüm 
sektör temsilcilerine ve akademisyenlere te ek-
kür etti. Ortaya ç kacak  kirlerin bu i birli inin 
geli mesine ciddi katk lar sa layaca n  aktaran 
Fer, ilerleyen süreçte önemli i birliklerine imza 
at laca na inand n  söyledi.

Prof. Güvenç y l n gönüllü e itimcisi
 Türkiye Gönüllü E itimciler Derne i (TÜGED), ‘Y l n 

Enleri’ni ödüllendirdi i törenlerin üçüncüsünü Ankara’da 

gerçekle tirdi. Gönüllü e itimciler taraf ndan y l n rektörü 

seçilen Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya 

Burhanettin Güvenç, kendilerinin de OST M OSB ile beraber 

bölgesel kalk nma gönüllüsü olduklar n  söyledi.

1 Temmuz 2012 de yürürlü e girmesi 
beklenen Türk Ticaret Kanunu’nun 
getirdi i yeniliklerin Türk KOB ’leri 

aç s ndan bir uyum sorunu yarataca  gün 
gibi a ikar. Odalar ve Borsalar Birli inin 
ba ms z denetim irketiyle 1000 KOB  
üzerinde yapt rd  ankete göre irketlerin 
%90 a yak n  yeni Türk Ticaret Yasas na 
uyum konusuna haz rl ks z oldu u ortaya 
ç kt .

irketlere internet web sitesi açmak, 
baz  firma bilgilerini siteye yans tmak, 
ekonomik riskleri izlemek ve önlem 
almak, i  ak  süreçlerini belirlemek, 
muhasebe düzeninde Türkiye muhasebe 
standartlar n  uygulamak, irket ana 
sözle melerini kanun hükümlerine 
göre yeniden düzenlemek vs. gibi 
yükümlülükler getiren yeni yasaya KOB ’ 
lerin önümüzdeki 10 ayl k sürede uyum 
sa lamalar  fevkalade zor gözüküyor.

Asl nda çok iyi niyetlerle haz rlanan 
yeni kanun, en ba ta irketlerimizin 
kurumsalla mas , sürdürülebilirli i, 
rekabet gücünün artt r lmas  ve effafl k 
aç s ndan çok önemli bir f rsat ve 
ortam yaratmaya yönelikti. Ancak 

baz  maddelerin 1 Temmuz 2012, baz  
maddelerin 1 Ocak 2013 tarihlerinden 
itibaren yürürlü e girecek olmas  göz 
önüne al nd nda özellikle KOB ’lerin 
bu süreyi çok iyi de erlendirebilece ini 
zannetmiyoruz.

Bu süreçte KOB ’lerin en büyük 
problemi öz varl k s k nt lar  olacakt r. 
BASEL kriterleri ile birle ince KOB ’lerin 
ciddi nakit ak  s k nt s  ya ayacaklar  
a ikard r. irketler üzerine kredi 
kar l  olabilecek öz varl k giri inin 
ya anmad , KOB ’ler de dahil olmak 
üzere ödenmi  sermayelerinde s k nt  

ya and  aç kt r. Hal böyle iken bu 
süreçte irketlerin ekonomik olarak güçlü 
olmalar  çok zor görünüyor. Öncelikle 
irketin kazanc n n irkette kalmas  ve 
irketlerin büyümesi gerekiyor. irket 

kazanc  ile irket sahiplerinin ahsi yat r m 
yapmalar  döneminin tüm dünyada 
oldu u gibi ülkemizde de kapanaca n  
dü ünüyorum.

irketlerin öz varl klar n  artt rmalar , 
koymay  taahhüt ettikleri sermayelerini 
fiktif olarak de il, gerçekten irketlerinde 
ya atmalar  hayati önem arz etmektedir. 
Ancak büyük k sm  kredi ile dönen 

irketlerin bu tip kar l klar  hayata 
geçirmeleri çok zor olacakt r. Bu süreci iyi 
de erlendiren irketlerin kredibiliteleri çok 
kuvvetli olaca ndan ticari itibarlar  da üst 
düzeyde olacakt r. Yine irketlerin yeni 
uygulamalar ile effafla aca  dü ünülürse 
bu durum irketler ile i  yapanlara da 
büyük güven verecektir.

Bu süreçte firmalar n zarar görmemesi 
için asl na bakarsan z yeterli bir süre de 
verildi. De i ikliklerin ilk dilimi büyük 
ölçüde Anonim irketleri ilgilendiriyor ve 
2012 ba nda yürürlü e girecektir. Hal 
böyle iken sürece uyum için firmalar n 
gayret göstermesi gerekiyor. K sa vade 
yap lacak ilk önlemler öz varl klar n 
artt r lmas , irket üzerine ta n r ve 
ta nmaz al nmas  ve irketin kazanc n n 
irkette kalmas d r. Bu ekilde irketin 

bankalar ve di er irketleri nezdinde 
güvenilirli i son derece artacakt r. Ancak 
ekonomi kamuoyunda ve siyasi düzeyde 
TTK’n n yürürlük tarihinin ertelenmesi 
ve KOB ’lere geçi  ve uyum için en az 
2 y l gibi bir süre tan nmas  konusunda 
bir e ilim oldu u görülüyor. Bu sat rlar n 
yazar  da bu görü e kat l yor.

velisaritoprak@
gm

ail.comVeli SARITOPRAK

KOB ’ler ve 
yeni ticaret yasas

 Sanayiciler ve akademisyenler, Bursa Teknik Üniversitesi’nin ‘Üniversite-Sanayi i birli i 
Planlama Çal tay ’ kapsam nda BTSO OSB’de bir araya geldi. Akademisyenlerle bir araya gelen 

200’ün üzerindeki sanayici, üniversite-sanayi i birli inin geli tirilmesine katk da bulundu. 

BTSO OSB Bölge MüdürüBTSO OSB Bölge Müdürü
Ferudun FERFerudun FER
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Pek çok ba ka ülke gibi Türkiye de 
yabanc  sermayeli do rudan yat r m-
lar  (do rudan d  yat r mlar  ya da 

k saca d  yat r mlar ) çekmek konusunda 
büyük gayret içinde. Bu yöndeki çal malar-
da bütün dünyada, öncelikli görevleri kendi 
ülkelerine d  yat r m çekmek olan yat r m 
promosyon ajanslar ndan yararlan l yor. Hü-
kümetler bu konuda öylesine gayretliler ki 
baz  ülkelerde birden fazla yat r m promos-
yon ajans  bile bulunabiliyor. Türkiye’nin de 
2006 y l n n ortas ndan bu yana bir yat r m 
promosyon ajans  var: Yat r m Destek ve 
Tan t m Ajans .  

Yabanc  sermayeli yat r m çekme yar na 
giri en ülkeler sadece azgeli mi  ülkeler 
de iller; geli mi  ülkeler de d  yat r m pe-
indeler. Hatta kimi durumlarda potansiyel 

yat r mlar n pe indeki ülkeler birbirleriyle 
k yas ya rekabete giri iyorlar. Akademik 
literatürde ‘politika rekabeti’ (policy compe-
tition) ad yla an lan bu tür yar malar kimi 
hallerde, yat r mlara ev sahipli i yapmak 
isteyen ülkelerin kendi aralar nda, yat r mc  
çokuluslu irketler kar s nda k yas ya bir 
te vik (belki de taviz) yar na giri meleri 
biçiminde aç a ç k yor. Tabii ‘politika reka-
beti’ kavram  her zaman “ben öteki ülkeden 
daha fazla te vik veriyorum” eklinde olmak 
zorunda de il. Genel olarak yat r m orta-
m n n iyile tirilmesi yönündeki çabalar ve 
‘yat r m oyununun kurallar n  kurumsal bir 
çerçeve içine oturtma’ yönündeki giri imler 
de ayn  kapsamda de erlendiriliyor. 

Peki, geli mi  ya da geli mekte olan tüm 
ülkeler d  yat r m çekmek için k yas ya 
rekabet içinde olduklar na göre “yabanc  
sermayeli yat r mlar ‘her durumda’ iyidir” 
diyebilir miyiz? ahsen bu tür yakla mlar  
yetersiz ve kolayc  görüyorum. Ayn  ekilde 

“yabanc  sermayeli yat r m ‘her durumda’ 
kötüdür” yakla m n n da yetersiz ve kolayc  
oldu unu dü ünüyorum. 

Büyük bir nüfusumuz, ciddi boyutlarda bir 
i sizlik sorunumuz ve h zla ilerleyen ileti im 
teknolojisinin de etkisiyle gittikçe daha çok 
tüketmeyi arzulayan gençlerimiz var. Bu 
taleplerin kar lanmas  daha öncekilerin 
oldu u gibi bugünkü hükümetin de en bü-
yük sorumluluklar  aras nda. Bunlar sadece 
bize özgü sorunlar da de iller. Almanya 
gibi dev bir ekonomi bile benzer sorunlarla 
ba  etmeye çal yor. Dolay s yla istihdam 
yaratan ekonomik büyümeye ihtiyaç var. 
Bu ise yat r m yap lmas n  gerektiriyor. Oysa 
bu çapta yat r mlar n sadece yerel sermaye 
birikimi ile yap lmas  mümkün de il. Zaten 
yerel sermayenin yat r m seçeneklerini de 
sadece yurt içi ile s n rlamak ne mümkün ne 
de do ru. Kald  ki sermayenin do du u ve 
birikmeye ba lad  ülkenin sorunlar na ‘kâr 
ve büyüme saiklerinin ötesinde’ hassasiyet 
göstermesi beklenemez. Bu tür hassasiyetler 
sermayeye hükmeden ki ilerde bulunabilir 
ama sistemin mant  maalesef ki isel has-
sasiyetleri öne ç karmaya hiç elveri li de il. 

Ayr ca dünya ekonomisinin bize dayatt klar  
kar s nda çok fazla seçme ans m z da yok; 
uyum sa lamak zorunday z. Bu artlar al-
t nda, yat r mc  sermaye için gözlerin d a 
çevrilmesi do al. 

Yeniden önceki konuya, yani “yabanc  
sermayenin ‘her durumda’ iyili i ya da 
kötülü ü” konusuna dönersek, her konuda 
oldu u gibi sa duyu esas na dayanan bir 
yakla ma ihtiyaç duydu umuz ortada.  Bu 
ise bir ‘stratejik perspektif’i gerektiriyor. 

San r m tart maya yabanc  sermayeli 
do rudan yat r m n ne oldu unu çözümle-
yerek ba lanmas  gerekiyor. Bazen sorular 
cevaplardan çok hem de çok daha önemli 
olabiliyor. Dolay s yla cevap vermek yerine 
soru sormak belki de daha faydal  olabilir; 
en az ndan bu yaz da. O hâlde sonraki ya-
z larda cevapland rmak üzere bir dizi soru 
soral m isterseniz. Örne in: Her s n rötesi 
do rudan yat r m sermaye transferini gerek-
tirir mi? Yat r m nedir? Do rudan d  yat r m 
nas l yap l r? Mevcut i letme ya da tesislerin 
devral nmas  yoluyla m ; yoksa yeni i let-

melerin kurulmas  veya yeni tesislerin in a 
edilmesi biçiminde mi? Diyelim ki bir ba ka 
ülkede yerle ik bir firma gelip Türkiye’de 
yerle ik yerli bir firmay  ve o firmaya ait olan 
üretim tesislerini sat n al yor: Bu bir yat r m 
m d r? Her türlü yat r m sermaye stokuna 
net katk  sa lar m ? E er sözü edilen devir 
i lemi sonras nda bir yenileme, iyile tirme 
veya kapasite art r m  yoksa Türkiye’nin 
sermaye stoku artar m ? Her türlü yat r m 
istihdam  art r r m ? stihdam etkisi olumsuz 
olan yat r mlar da var m ? Varsa getirisi hem 
i letme hem de toplumsal etkileri bak m n-
dan ne olur?  El de i tiren tesisi satan yerli 
sermaye sahibinin eline geçen mali sermaye 
Türkiye’de bir ‘yeni yat r m’ n finansman n-
da kullan l rsa ne olur; Türkiye’den ç karsa 
ne olur? Yabanc  sermayeli irketlerin 
da t lmayan kârlar n n yeniden yat r lmas  
yurt d ndan içeriye herhangi bir sermaye 
transferi olmaks z n ev sahibi ülkedeki ya-
banc  sermayeli do rudan yat r m stokunu 
art r r m ? Bizim için hangi sektörler öncelikli 
olmal ? Madencilik sektöründeki yabanc  
sermayeli do rudan yat r mlarla, imalat 
ya da hizmetler sektörlerindeki do rudan 
yat r mlar n ülke ekonomisi üzerindeki et-
kileri farkl  m d r? Yabanc  sermayeli her 
yat r m ev sahibi ülkeye teknoloji transferini 
garantiler mi? Peki yabanc  sermayeden ne 
bekliyoruz? Önceliklerimiz neler? Yabanc  
sermaye çekmek için biz ne yapmal y z? 
Tan t m m ? Yeter mi peki? 

Söyledim ya 2006’dan bu yana bizim de 
bir yat r m promosyon ajans m z var. Ajan-
s m z var da bir yabanc  sermaye stratejimiz 
var m ? te bundan pek emin de ilim. 
Oysa, Türkiye’nin bu tür sorulara cevap 
verebilen bir stratejik perspektife; bir ba ka 
ifadeyle bir ‘yabanc  sermaye stratejisi’ne 
çok ihtiyac  var. Her alanda oldu u gibi...

Emin AKÇAO LU

Bir yabanc  sermaye
stratejimiz var m ?

em
in.akcaoglu@

ieu.edu.tr

Sektörel kümelenme çal malar n n 
en önemli örneklerinin hayata ge-
çirildi i OST M OSB bünyesinde 

faaliyet gösteren kauçuk sektörü üretici-
leri tan mak ve s k nt lar n  payla mak 
için bir araya geldi. OST M’de yap lan 
toplant ya, OST M OSB Ba kan  Orhan 
Ayd n, Gazi Üniversitesi OST M Mes-
lek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Beh-
çet Gülenç, OST M Mesleki ve Teknik 
E itim Merkezi ve ASO’dan yetkililer 
kat ld . 

Toplant ya öncülük eden, ayn  za-
manda Özdekan Kauçuk  rmas  sahibi 
Mustafa Korkmaz, kauçuk sanayicileri-
nin bir araya geli  sebebini u sözlerle 
aç klad : “Bir araya gelmemizin nedeni 

OST M’li kauçuk sanayicilerinin tan -
mas , yapt klar  ve yapacaklar  i lerden 
haberdar olmalar n  sa lamakt r. Ayn  
sektörde rekabet halinde olan  rmalar 
gibi görünsek de, bir araya gelmenin 
ve payla man n bize çok ey kataca na 
inan yoruz. kinci olarak sektörümüzde 
kali  ye teknik eleman bulmakta zorla-
n yoruz, çünkü yak n bir zamana kadar 
bu alanda bir e itim veren okul yoktu, 

imdi Gazi Üniversitesi OST M Meslek 
Yüksekokulu’nda bu alanda e itim alan 
ö renciler var ancak  rmalar m z n bu 
ö rencilerden haberi yok.  Bu nedenle 
Yüksekokul Müdürü Say n Doç. Dr. 
Behçet Gülenç’in bu toplant da olmas  
bizim için çok önemli. Ayr ca tehlikesi 

yüksek alanlarda i çi istihdam eden i -
verenlerimizin serti  ka almalar , yeni 
ç kan Türk Ticaret ve SG Kanunlar y-
la ilgili bilgi sahibi olmalar  gerekiyor. 
Toplant da sektörümüzde çal an  rma-
lar n bu konularda da bilgi sahibi olma-
lar n  sa lamaya çal t k. Bundan sonra 
da bu tür toplant lar sürdürmeye devam 
edece iz.”

OST M OSB’nin 4 farkl  sektörde çok 
ba ar l  kümelenme çal malar  sürdür-
dü ünü de belirten Korkmaz, küme-
lenme kavram n n kendileri için henüz 
erken olabilece ini ama ad  her ne olur-
sa olsun bundan böyle OST M Kauçuk 
sanayi üreticilerinin bir araya gelmeye, 
bilgiyi payla maya, alanlar ndaki e iti-
mi olabildi ince desteklemeye devam 
edeceklerini söyledi.

Gazi Üniversitesi OST M Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Behçet 
Gülenç de sanayinin içinde yerle mi  
bir Yüksekokul olarak, OST M sana-
yicilerinin deste inin kendileri için çok 
önemli oldu unu söyledi. “Ö rencile-
rimizin mezun olduklar nda sizin i le-
rinizi görebilir durumda olmalar  için 
sadece teorik e itim yeterli de il, atölye 
e itimi almalar  art. Bu sebeple sizlerin 
atölyelerimizi kurma için bizlere suna-
ca  destek çok önemli” diyen Gülenç, 
kauçuk sanayicilerinden destek istedi.

Kauçukçular güç birli i ar yor
 OST M OSB bünyesinde üretim yapan kauçuk sektörü sanayicileri, sektörlerinin ve 

 rmalar n n gelece i için bir araya geldiler. Kümelenme hede  yle çal malar n  sürdüren 
sanayiciler, önemli olan n birlikte hareket edebilmek oldu u vurgusu yapt lar.

OST M 
stihdam 

O  si 
internette 

OST M ve Ankara’da bulunan 
 rmalar n eleman ihtiyac n  

temin etmeye yönelik çal an 
“OST M stihdam O  si’’ faaliyetlerini 
internet ortam na ta d . Günümüz tek-
nolojisine uygun olarak haz rlanan “os-
timkariyer.com” sitesi, hem  rmalar n 
nitelikli eleman ihtiyac n  kar lamak, 
hem de i  arayanlar n i verenler ile ileti-
im kurmas na olanak sa lamay  amaç-

l yor. stihdam konusunda ihtiyaçlara en 
h zl  ekilde çözüm getirmeyi hede  e-
yen ostimkariyer.com’da, i verenler ih-
tiyaç duyulan i gücü için ilan verebilir, 
kay tl  güncel özgeçmi leri inceleyebi-
lir, ba vuru yapan adaylara ula abilir ve 
arad  i gücüne kolay ve h zl  bir ekil-
de ula abilmektedir.

Firmalar da ostimkariyer.com ‘Firma 
Giri i’ üzerinden üyelik formunu doldu-
rarak üyelik i lemlerine ba layabilirler. 

 arayan adaylar ise; ‘Üye Ol’ bölü-
mündeki formu doldurarak alacaklar  
kullan c  ad  ve ifresiyle ücretsiz giri  
yapabilir, özgeçmi lerini sisteme ekle-
yebilir ve i  ilanlar na ba vuru yaparak 
sonucunu takip edebilirler.
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Form Endüstri Tesisleri, Form 
irketler Grubu’nun imalat  r-

mas  olarak 45 y ld r ayn  ad-
reste çevreye duyarl  ve yenilikçi fa-
aliyetlerini sürdürüyor. Ayn  zamanda 
OST M Yenilenebilir Enerji ve Çevre 
Teknolojileri Kümelenmesi üyesi de 
olan  rma, Enerji verimlili ine veri-
len de eri tüm imalatlar n n ana felse-
fesi konumuna oturtuyor.

Fesklima Endüstriyel Evaporatif So-
utma Üniteleri ile 6 y ld r çok önemli 

referanslara imza atmakta olan  rma, 

Türkiye ve yurt 
d nda 1000’den 
fazla çal an ünite 
ile minimum enerji 
ile maksimum se-
rinletme sa l yor. 
Hava so utmal  
gruplar n, küresel 
s nma sonucu ta-

sar m s cakl kla-
r n n üzerinde ça-
l mas  ile yüksek 
enerji sar  yat , ar -
zaya geçi  ve ve-
rimde dü me prob-

lemleri Feschill Evaporatif Kondenser 
ön so utma üniteleri ile önleniyor ve 
so utma gruplar nda %35 verim art  
sa lan yor.

Form irketler Grubu, ye il enerjiye 
verdi i önemle imalat faaliyetlerini 
yo un olarak bu konuya yönlendir-
mi  durumda. Firman n Türkiye’de 
ilk ve tek yerli imalatç s  oldu u Sun-
via güne  tüpü, gün  do al ayd n-
latma sistemleri, s f r enerji ile gün 

n  karanl k mekânlara ta yarak 

hem mü terilerin hem de ülkemizin 
ekonomisine katk da bulunacak, ayn  
zamanda Sunvia, LEED serti  kas na 
katk  sa lar.

Türkiye’de 6 farkl  ülkeden 7 farkl  
marka alt nda gün  ayd nlatma sis-
temleri ithal edilmekte oldu unu söy-
leyen Tev  k Cerito lu, “Türkiye’de 
ilk ve tek üretici ve pazarda sektörün 
lideri olarak faaliyetlerimizi sürdürü-
yoruz” dedi. Cerito lu sözlerini öyle 
sürdürdü: “2012 
y l nda pazar n 
büyümesi yönün-
de hareket eden 
pazarlama strateji 
anlay m z içinde 
Sunvia Gün I  
Ayd nlatma Siste-
minin Türkiye’de 
marka bilinirli i-
ni art rmak için 
enerji verimlili i 
ve yap ya yöne-
lik birçok ihtisas 
fuar na kat lma-
y  hedef edindik. 

Migros, Tansa  gibi do a dostu  rma-

larla yapt m z i birli i sonucunda 

yakla k 250,000 kW/y l  enerji tasar-

rufu sa lam  ve yakla k 140 ton/y l 

CO2 emisyonunu engellemi  olduk. 

2012’de söz konusu rakamlar  20 ka-

t na ç karmay  hede  iyoruz. 2012 y l  

itibar yla da özellikle Avrupa ülkeleri 

ve Kuzey Afrika ülkeleri hedef al na-

rak çal malar ba lataca z.”

Gün  ayd nlatmada ilk: SUNVIA
 Tüm imalatlar n n ana felsefesini enerji verimlili ine verdi i de erle bütünle tiren Form 

Endüstri Tesisleri, Türkiye’de ilk yuvarlak ve oval kanal imalatlar , kalitesi ve hizmet anlay yla 
sektöründe lider konumda.
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Olu turdu u sektörel kümeler, üniversite 
sanayi i birlikleri ve sosyal sorumluluk 
projeleri ile model olan OST M, yöne-

tim ekli ile de adeta yeni bir model oldu. Ostim 

Yönetim Kurulu projelerini ve icraatlar n  her 

y l bölgedeki kurulu lar n temsilcilerini de içine 

alan 40 ki ilik heyetle isti are ediyor. Kurul son 

toplant s n  OSB’nin 2011 çal malar n  müza-

kere etmek, 2012 çal malar  hakk nda da ele -
tiri, görü  ve yeni önerilerini  de erlendirmek 
üzere topland . 
Toplant ya OST M Yönetim Kurulu Ba kan  
Orhan Ayd n,  Ba kan Yard mc s   S tk  Öz-
tuna, Bölge Müdürü Adem Ar c  ve OSB Yö-
netim Kurulu Üyelerinin yan  s ra  Çankaya 
Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Ziya Burhanet-
tin Güvenç, Fatih Üniversitesi Meslek Yüksek 
Okulu Müdürü Emrah Ürün, Ostim Gazi Mes-
lek Yüksek Okulu Müdürü Behçet Gülenç, OR-
S AD Ba kan  Özcan Ülgener, OS AD Ba kan 
Yard mc s  Ahmet Kurt, Ç rakl k E itim ve 
Ö retim Vakf  Ba kan  brahim Karakoç, Bat -
kent Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdü-
rü Adem Öksüz, Ostim Mesleki E itim Okulu 
Müdür Ba yard mc s  Süleyman Ta can, KOS-
GEB Ostim Müdürü Mehmet Tezyeti , Küçük 
Sanayi Siteleri temsilcileri ile sektörel kümele-
rin yürütme kurullar  da kat ld . 
sti are toplant s n n aç l nda konu an Yö-

netim Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n,  “Burada 
yönetim olarak sizden övgü de il, tam tersine 
özgür ele tiriler ve öneriler bekliyoruz” dedi.  
Ayd n, Türkiye’deki di er OSB’lerde buna ben-
zer geni  kat l ml  bir isti are kurulu olmad na 
inand n  belirterek, öyle dedi:
“Bu yönetim anlay  da san r m OST M’e özgü 
bir modeldir. Biz sanayi bölgemizin yönetim 

modeline payda lar m z , 50 bin çal an  tem-
sil eden  kurum ve kurulu lar n yöneticilerini, 
üniversite ve meslek yüksek okullar m z , sivil 
toplum kurulu lar m z  dahil ettik. effaf, hesap 
verebilir, ele tiriye aç k bir yönetim anlay m z 
var. Bu yap y  desteklemenizi istiyoruz. Bazen 
bas n üzerinden haks z ele tiriler yap l yor, ca-
n m z yan yor.  Ancak yapt m z çal malar iz-
lenirse, burada ele tiriler  ve öneriler yüzümüze 
dile getirilirse bir yarar  olur. Maalesef bu top-
lant lar m za i tirak etmeden, bizi dinlemeden, 
öneri sunmadan ac mas z ele tiriler yap lmas n  
da do ru bulmuyoruz.  O zaman bunda bir art 
niyet veya önyarg  ar yoruz.”
Toplant da 2011 y l nda 
çevre ve güvenlik, elektrik, 
do algaz, imar, idari ve mali 
i ler, kü at-ruhsat, bas n ve 
halkla ili kiler konular ndaki 
çal ma raporlar  sunuldu. 
Bölgedeki sektörel küme-
lenme, mesleki e itim, is-
tihdam, sosyal sorumluluk 
konusundaki çal malar ve 
önümüzdeki dönemde yap -
lacak i ler hakk nda bilgiler 
verildi. 

Kat l mc lardan Öneriler:

Daha sonra kat l mc lar n görü  ve önerileri 
dinlendi. Söz al n konu mac lar vas   eleman 
temini konusunda daha etkin olunmas , KOS-
GEB Desteklerine ilgi gösterilmesi,  Yeni Türk 
Ticaret Kanununa ili kin bilgilendirme yap l-
mas , Ostim’e proje merkezi aç lmas , Ostim’e 
teknoloji müzesi kurulmas , KOB ’lerin ç rak 
e itimine önem vermesi, Ostim’in ekonomik 
ve sanayi göstergelerini yans tan bir veri banka-
s  olu turmas ,  rmalara ki isel geli im e itimi 
verilmesi, küresel patent varl ndan yararla-
n lmas na yönelik çal ma yap lmas , Ostim’de 
olimpiyat düzenlenmesi yönünde görü  ve öne-
rilerde bulundular. 

OST M Organize Sanayi Bölgesi’nin 
ve OST M’deki  rmalar n rekabet 
gücünü ve katma de erini artt rmak 

için projeler üretmek amac yla kurulan ve 
bir misyon  rmas  olan Ostim Endüstriyel 
Yat r mlar ve letme A. ., yap lan Ola a-
nüstü Genel Kurul ile Borsa’ya aç lma süre-
cini üyeleriyle payla t . 

Yeterli kat l m n sa land  kurulun aç -
l nda konu an OST M Yönetim Ba kan  
Orhan Ayd n; kendilerinin OST M Yat -
r m A. .’nin borsaya aç lmas  konusunda 
çal malar  sürdüklerini, ancak bu i lemleri 
yapmadan Sermaye Piyasas  Kurulu’nun 
(SPK), Türkiye’deki toplam 84 irketin his-
se senetlerini Borsa’ya açacaklar n  duyur-
du unu söyledi. OST M Yat r m A. . için 
bunu çok önemli bir ans olarak gördüklerini 
söyleyen Ayd n, yap lacak çal malar n irke-
tin tüm ortaklar  için hay rl  olmas n  diledi.

Ya anacak yeni süreç hakk nda üyelere 
bilgi veren OST M Yat r m A. . Proje Koor-
dinatörü Abdullah Çörtü de, SPK’n n gerek 
 nansal büyüklükler gerekse ortakl k yap s -

n  göz önüne alarak Türkiye’deki toplam 84 
irketin hisse senetlerini borsaya açma çal -

mas n n, kanunun SPK’ya verdi i yetkiye is-
tinaden irketlerin iradelerine b rak lmaks z n 
zorunlu olarak yap ld n  belirtti. Bu i lemin 
asl nda irketler için de bir avantaj te kil etti-
ini söyleyen Çörtü, borsaya aç lma planlar  

yapan Ostim Yat r m A. ’nin de bu geli me-
yi f rsat olarak de erlendirdi ini belirtti.

Genel Kurul’da üyelerin konu hakk ndaki 
sorular n  da cevaplayan Çörtü, Borsa’ya aç -

l m sürecinde, u andaki irket üyelerinin ka-

zan lm  haklar n  korumak için, 2 çe it hisse 

senedi olu turuldu unu ve bu anlamda do a-

bilecek s k nt lar n önüne geçildi ini sözleri-

ne ekledi. Çörtü ayr ca, halka aç lma ve hisse 

senetlerinin yönetimi konusunda Denizbank 

kurulu u olan Deniz Yat r m ile i birli i ya-

p ld n  belirtti. 

“Geni  Tabanl  OSB Yönetimi”
OST M’de herkese söz hakk

Ostim Yat r m, borsa ile daha da güçlü

 OST M Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) yönetim anlay  da ‘model’ oldu. Yasa OSB yönetiminde sadece 
7 ki ilik bir yönetim kurulunu yeterli görürken, OST M OSB bununla birlikte bölgedeki üniversite ve meslek 

yüksek okullar , meslek örgütleri, vak  ar ve S AD’lar n da temsil edildi i 40 ki ilik bir isti are heyeti olu turdu.

 OST M’in köklü kurulu lar ndan OST M Yat r m A. .,yap lan Ola anüstü 
Genel Kurulda halka arz süreci için ortaklar ndan onay ald .

2
008 y l nda faaliyetlerine 
ba layan Yenilenebilir Enerji 
ve Çevre Teknolojileri Kü-
melenmesi 11 Kas m 2011 

tarihinde dernekle me i lemlerini ta-

mamlayarak tüzel ki ili ine kavu tu. 

Faaliyetlerine daha etkin devam ede-

bilmek, ulusal ve uluslar aras  proje-

lerde yer alabilmek amac yla tüzel ki-

ili in gereksinimini hisseden küme, 

kendisine en uygun buldu u tüzel 

ki ilik sorununu dernek kurarak a m  

oldu. Dernek kurucu yönetim kurulu 

Ostim Organize Sanayi Bölgesi ve 12 

küme üyesi  rmadan olu uyor. Der-

ne e üye olmak isteyen sektörle ilgili 

 rmalar n; dernek tüzü ü, üye ba vu-

ru belgesini kümenin web sayfas  olan 

www.ostimenerjik.com adresinden 

temin edebilirler. Ba vurular n gerekli 

evraklar  tamamlayarak Ostim Orga-

nize Sanayi Bölge Müdürlü ümüzde-

ki ilgili küme birimimize teslim edil-

mesi gerekiyor. Bilgi ve ileti im için, 

Fevzi Gökalp- 385 50 90/1413

Çankaya Üniversitesi RektörüÇankaya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ziya Burhanettin GÜVENÇProf. Dr. Ziya Burhanettin GÜVENÇ

OST M Enerji 
Kümelenmesi 

Derne ini Kurdu
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Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kan  
Fatih Acar, kay t d  ile mücade-
lede bu y l yeni yöntemleri devreye 

sokacaklar n  belirterek 600 SGK müfet-
ti inin bu kapsamda kap  kap  dola arak 
i letmeleri kaçak i çi çal t rmamalar  
konusunda ikna edece ini söyledi. Acar, 
“Kay t d l k konusunda ceza kesilmesi 
son çare olacak. Ben bu yöntemin daha 
ba ar l  olaca n  dü ünüyorum” dedi. 

2008 y l ndan beri kay t d  ile mücade-
le konusunda ciddi çal malar yap ld n  

hat rlatan Acar, bu kapsamda 81 ilde ka-
y t d  istihdam ile mücadele servislerinin 
kuruldu unu, ücretlerin bankalar arac l  
ile yap lmas n n sa land n  ve 15 ayr  
kurumla yap lan protokollerle kay t d  
istihdamla ilgili verilerin kendilerine ula -
t r ld n  bildirdi. Bu bilgileri de erlendi-
rerek yakla k 58 bin i yeri ve toplam 1 
milyon ki inin kay t alt na al nd n  ifade 
eden Acar, kay t d na yönelik mücadele 
konusunda önümüzdeki dönemde yap la-
caklar  öyle anlatt : “Rehberlik ve Tefti  
ba kanl m z  yeniden yap land rd k. 
Biz de 600 tane müfetti  var. Bu yaz dö-
neminde 600 müfetti imiz 81 ilde sanayi 
ve ticaret odalar n , esnaf odalar n , ser-
best muhasebeci ve mü avir odalar  gibi 
sivil toplum kurulu lar na giderek oralar-
da aç klamalar yapacaklar. Kay t d n  
Türkiye’nin gündemine getirece iz. Bu 
müfetti ler bilgilendirici ve yol gösteri-
ci olacak. Ceza keserim de il, cezay  en 
sona b rakan, bilgilendiren ve yol göste-
ren bir anlay la hareket edilecek. Mesela 
OSB’lere arkada lar m z gidecek, maktu 
bir evrak verecekler, oradaki bir fabri-
kan n belli parametrelerine bak larak ne 
kadar i çi çal t rmas  gerekti ini söyle-
yecekler. E er orada 50 ki i çal t r lmas  
gerekiyorsa, oraya bask n yap p 50 ki inin 
çal p çal mad na bakmak yerine ‘ba-
k n burada en az 50 ki i çal t rman z ge-
rekiyor, size bir süre veriyoruz. Bu sürede 

kay t d  çal t rd n z i çileriniz varsa 
bunlar  kay t alt na al n’ diyece iz.” 

Gelece e bakaca z 

Bugüne kadar hep geriye bakarak dene-
timlerin yap ld n , denetime gidenlerin 
birkaç y l önceki defterleri belgeleri ince-
ledi ini, bu yöntemin art k geride kalmas  
gerekti ine dikkat çeken Acar, “Zaman 
zaman elbette geçmi i inceleyebiliriz ama 
art k ileriye bakarak bir eyleri ortaya 
koymam z geliyor. Ceza art k son çare 
olarak uygulanacak. kna yöntemiyle çok 
daha iyi sonuç alaca m za inan yorum” 
dedi. Acar, vatanda lar n her türlü ihbar -
n  24 saat boyunca Alo 170 ihbar hatt na 
yapabilece ini belirterek, hatt n alt yap s -
n  güçlendireceklerini kaydetti. 

26 milyar lira toplar z 

Fatih Acar, yapt klar  hesaplamalarda 
10.3 milyon ki inin kay t alt na al nmas  
durumunda toplanan primlerin asgari üc-
ret üzerinden olsa bile 26 milyar liral k 
prim tutar na ula aca n  söyledi 

SGK Ba kan  Fatih Acar, hlas Medya 
Ankara Grup Ba kanl n  ziyaret etti. 
Acar, hlas Medya Ankara Grup Ba ka-
n  Nuri Elibol, Türkiye Gazetesi Ankara 
Haber Müdürü Akif Bülbül, TGRT Haber 
TV Ankara Temsilcisi Batuhan Ya ar, 

HA Haber Müdürü Zafer Çakmak ile 
muhabirlerimizden Yücel Kayao lu’nun 
sorular n  cevapland rd .

Hastane vatanda a hesap verecek

SGK Ba kan  Fatih Acar, Türkiye’de 
son 10 y lda sosyal güvenlik alan nda 
önemli aç l mlar oldu unu, bu aç l mlar n 
sa l k harcamalar n  10 milyar liradan 45 
milyara ç kard n  söyledi. Hastanelerde-
ki suistimalleri ve ilaç israf n n önlenmesi 
için yeni tedbirleri hayata geçirdiklerini 
kaydeden Acar, “ laç israf n  önlemek 
üzere aile hekimi reçetelerinden 3 lira ka-
t l m pay  al nacak. Reçetedeki üç ilaçtan 
sonras  her bir ilave ilaç için 1 TL al na-
cak. Katk  pay  vermemek acilden giri  
yapanlar n önüne geçmek için acil ve acil 
olmayan hasta kavramlar n  de i tirdik. 
Yeni y lda tedavi ile ilgili anla malar m -
z  yeniledik. Avuç içi damar sistemini 1 
Temmuz tarihine kadar kurmak için yasal 
zorunluluk getirdik. Hasta haklar n  koru-
mak üzere belge verilme zorunlulu u ge-
tirdik. Mesela siz bir hastaneye gitti iniz-
de ödedi inizin paran n kar l nda ne tür 
tedaviler uyguland n  gösteren bir belge 
verecekler. Sosyal güvenlik kurumu sizin 
için ne kadar ödeme yapm , siz ne kadar 
ödeme yapm s n z. Bunlar  görebilecek-
siniz” dedi.

SGK kay td na sava  açt
 SGK Ba kan  Fatih Acar, i letmeleri kaçak i çi çal t rmamalar  konusunda ikna etmek için 600 

müfetti in 81 ilde kap  kap  dola arak ikna toplant lar  yapacaklar n  söyledi.

OST M Dan manl k ve E i-
tim Merkezi 2012’de de kobi 
ihtiyaçlar n n adresi olmaya 

devam ediyor…
Kobilerin ihtiyaç ve beklentilerini 

uygun maliyet ve yüksek kalite ile 

çözmeyi hede  eyen ODEM geçti i-
miz y l vermi  oldu u 43 e itim 16 
seminer ile toplam 1140 çal an ve 
yöneticiye ihtiyaçlar  do rultusunda 
uygun çözümler sunmu tur.
ODEM 385 01 66 

Kas m ay n n 15’inde ba layan 
e itimler  Sa l  ve Güven-
li i Temel E itimi,  Sa l  

ve Güvenli i Risk Analizi E itimi ve 
 Sa l  ve Güvenli i Mevzuat E i-

timleri ile paket 
halinde 2 ay bo-
yunca OST M 
Bölgesi ba ta 
olmak üzere tüm 
KOB ’lere kap -
lar n  açt .

E itimler OST M’de yeni kurulan 
Halk Bankas  OF M binas nda ger-
çekle tirildi. Toplam 21 saat süren 
bu e itimlerden Kas m ay nda 33 ki i 
yararlan rken Aral k ay nda 53 ki i-
nin kat l m yla sona erdi. Tüm kat -
l mc lara verilen kat l mc  belgesinin 
yan  s ra her e itim sonunda gerçek-
le en kura çekili i ile Kas m ay nda, 
Hidropol Mühendislikten Mahir Sel-
çuk, Medsav Medikal’den M. Do an 

Türkmen ve e itime bireysel kat lan 
Sami Özdemir Aral k ay nda ise, 
Medsav Medikalden Mustafa Kaya, 
Dens Mühendislikten Elif Günel ve 
Günhan Makinadan Özgür Adsay ol-

mak üzere toplam 
6 ki i  Güvenli i 
Uzmanl  Temel 
E itimi almaya 
hak kazand . 

OST M Dan -
manl k ve E itim Merkezi (ODEM) 
çok uzun süre önce ba lat lan SG 
çal malar  ile hala önlemini alama-
m  KOB ’lerin sorunlar na çözüm-
ler üretmektmeye devam ediyor. 
KOB ’lerin, OST M’de hizmetleri 
aral ks z olarak sürdürülen ve ça-
l malar  ODEM koordinasyonunda 
yürütülen OST M  Sa l  ve Gü-
venli i Merkezi’nden tüm SG hiz-
metlerini oldukça uygun maliyetlerle 
alabilmesi mümkün.

SGK Ba kanSGK Ba kan
Fatih ACARFatih ACAR

Ücretsiz SG e itimleri 
büyük ilgi gördü

ODEM 2012 y l
e itimleri ba l yor!...

• Halk Bankas  ve OST M i birli i ile Kas m ay nda 
ba layan ve geçti imiz ay son bulan ücretsiz  Sa l  

ve Güvenli i e itimleri büyük ilgi gördü.

SATI  PAZARLAMA E T M  (%70 DEVLET DESTEKL ) 19 OCAK  2012

LKYARDIM E T M 27 OCAK 2012 

KURUMSALLA MA VE DE M YÖNET M  E T M 01 UBAT 2012

DI  T CARET E T M  (%70 DEVLET DESTEKL ) 09 UBAT 2012

CNC E T M 10 UBAT 2012

LKYARDIM E T M 25 UBAT 2012

NG L ZCE E T M 07 MART 2012

IPC A – 610 E T M  (%70 DEVLET DESTEKL ) 16 MART 2012

TEKN K RES M E T M 16 MART 2012

LKYARDIM E T M 30 MART 2012
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OST M Organize Sanayi Bölgesi 
2012 y l nda, bölgedeki  rmalar  
sektörel fuarlara ta maya devam 

ediyor. Belirlenen 2012 fuar takvimine 
göre, OST M OSB  rmalar  bu y l makine 
ve metal i leme, medikal, yenilenebilir ener-
ji, savunma sanayi, i  ve in aat makineleri, 
belediye ihtiyaçlar , plastik ve ambalaj sek-
törlerinde 15 ayr  fuara kat lacak. Bölgede-
ki tüm sektörleri kapsayan fuar kat l mlar  
Ankara, stanbul, Bursa ve Diyarbak r’da 
gerçekle tirilecek. Ortak OST M stand  ve 

ortak kat l m ile  rmalar n daha uygun  -
yatlara fuar kat l m  yapmalar n  sa layan 
OST M Bölge Müdürlü ü bu y l ayr ca 
KOSGEB destekli olarak 23-27 Nisan 2012 
Almanya Hannover Endüstri fuar na ve 2-8 
Haziran 2012 tarihlerinde Moskova Yap  
fuar na i  gezisi organizasyonu düzenleye-
cek. 

Stand sat  ve bilgi için 
0312 385 50 90 /1316
Mustafa Akta

OST M’in 2012 fuar takvimi belirlendi






