




TEMMUZ 2011ORGAN�ZE SANAY� GAZETES� 1

Ostim Medya A.�. 
Ad�na �mtiyaz Sahibi

Orhan AYDIN

Genel Yay�n Koordinatörü
Kemal ÇEKÜÇ

Yay�n Kurulu
Orhan AYDIN
S�tk� ÖZTUNA

Bünyamin KANDAZO�LU
Ümit GÜÇLÜ

Editör
Selin DO�AN ATAK

Görsel Tasar�m
Bar�� YURTSEVER

Prodüksiyon : 

REKLAM REZERVASYON
0 312 385 58 20 - 21

Bask� : Dünya Yay�nc�l�k A.�. 

YÖNET�M MERKEZ�
Uzayça�� Cad. Uzayça�� Ticaret Merkezi 

No:29/47 Ostim/ANKARA
Tel : 0 312 385 58 20 - 21
Faks : 0 312 385 78 37

www.ostimgazetesi.com

Veli SARITOPRAK

 9’da

Yolsuzlukla 
mücadele

Abdullah ÇÖRTÜ

 6’da

KOB�’lerimiz 
sermaye 
piyasalar�yla 
tan���yor

�e� k ÇALI�KAN

 2’de

Gol sesi

Cüneyt ÖRKMEZ

 12’de

Yeni kabine
eskimeyen politika

Atilla ÇINAR

 5’de

Büyümek her 
zaman m� iyidir?

Emin AKÇAO�LU

 16’da

Rekabet gücü 
nas�l artar?

“�hracat rekoru k�raca��z” 

Bal�kesir 
Üniversitesi’nden 
güne� enerjisi ile 

çal��an araç 

Ekonomi Bakan� Zafer 
Ça�layan’�n ihracat rakam-
lar�na ili�kin yapt��� yaz�l� 

aç�klamada, �hracatç� Birlikleri kay�t 
rakamlar�na göre Haziran’da ihraca-
t�n geçen y�l�n ayn� ay�na göre yüzde 
25.2 oran�nda artarak 11 milyar 507 
milyon dolara ula�t���n� an�msatarak, 
“Aç�klanan veriler gösteriyor ki, ya-
kalad���m�z bu h�z� koruyabilirsek 
dünya ekonomisinde ola�anüstü ge-
li�meler olmad��� sürece y�l sonu iti-
bariyle hem orta vadeli program he-
de� ni a�aca��z, hem de 2008 y�l�nda 
gerçekle�tirdi�imiz ihracat rakam�n�n 
üzerinde bir ihracat gerçekle�tirerek 
ihracat rekoru k�raca��z” dedi. 

2011 y�l�n�n ilk çeyre�i büyüme ra-
kamlar�n�n da ihracatla birlikte Tür-
kiye ekonomisinin vites büyüttü�ünü 
gösterdi�ini belirten Ça�layan, “2011 
y�l�n�n ilk çeyre�inde gerçekle�en 
yüzde 11’lik büyüme dünya rekoru-
dur. Sürdürülebilir ihracat art��� ile 
birlikte büyüme rakam�m�z�n y�lso-
nunda yüzde 7 civar�nda olaca��n� 
tahmin ediyorum ki, bu da dünya 
ekonomilerinin en yüksek büyüme 
rakamlar�ndan biri olacakt�r” ifadele-
rini kulland�. 

Yeniden düzenlenecek te�vik siste-

minin ihracat temelli ekonomik bü-
yümeyi sa�larken, bölgesel kalk�n-
may� da destekleyece�ini vurgulayan 
Bakan Ça�layan �öyle devam etti: 
“Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir 
büyümesi, sürdürülebilir ihracat ar-
t���na ba�l�d�r. Bu ba�lamda, ihracat 
odakl� büyüme, ihracat odakl� üretim 
stratejisi ile mümkün olacakt�r. Tür-
kiye ekonomisinin ihracat odakl� bir 
yap�ya dönü�türülmesi 2023 y�l� için 
hede	 edi�imiz 500 milyar dolar ihra-
cat rakam�na ula�mada temel görevi 
üstlenecektir.”

Bal�kesir Üniversitesi Maki-

ne Mühendisli�i Bölümü 

Proje Kulübü taraf�ndan 

güne� enerjiyle çal��an araç imal 

edildi. Ça��� kam-

püsüne giderek 

arac� inceleyen 

Bal�kesir Vali-

si Y�lmaz Ars-

lan, test sürü�ü 

yapt�. �zmir P�narba- � � 

pistinde yap�lacak TÜB�TAK For-

mula G yar��lar�na haz�rlanan arac�n 

tasar�m� Formula G yar��� kurallar� 

çerçevesinde yap�ld�, kullan�labile-

cek güne� paneli büyüklü�ünün 9 

metrekare, pil kapasitesinin bin wh, 

araç a��rl���n�n ise 300 kiloyu geç-

memesi gerekti�ini söyledi

Ekonomi Bakan� 
Zafer Ça�layan 

Haziran’da ihracat�n 
geçen y�l�n ayn� ay�na 

göre yüzde 25.2 
oran�nda artarak 11 

milyar 507 milyon 
dolara ula�t���n� 

belirtti. 
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Son y�llarda, özellikle bölge-
sel kalk�nma stratejilerin-
de son derece s�kl�kla sözü 

edilen üniversite sanayi i�birli�i 
kavram� OST�M’de gerçekle�tiri-
len faaliyetlerle somut ç�kt�lar�na 
kavu�uyor. Bu kapsamda 2011 – 
2012 ö�retim y�l�nda ilk ö�rencile-
rini alacak olan THK Üniversitesi 
ile Ostim Savunma ve Havac�l�k 
Kümelenmesi (OSSA), sektörün 
geli�mesi için yap�lacak çal��ma-
larda i�birli�i protokolü imzalad�.

 Törende konu�an THK Üniversi-

tesi Rektörü Ünsal Ban, üniversite 
olarak birçok hede	 eri oldu�unu 
söyledi. Ö�renci yeti�tirmenin bu 
hede	 erden sadece biri oldu�unu 
söyleyen Ban, bunun kadar önemli 
bir di�er görevlerinin de havac�-
l�k ve uzay sanayinin geli�mesine 
katk�da bulunmak oldu�unun al-
t�n� çizdi. Bu sebeple “savunma 
sanayinin geli�mesi için neler ya-
pabiliriz?” sorusunun her zaman 
zihinlerinde olaca��n� söyleyen 
Ban, OSSA ile yap�lan bu i�birli�i 
protokolünü de bu amaçla att�klar� 
en önemli ad�mlardan biri olarak 
de�erlendirdi.

 OST�M OSB Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Orhan Ayd�n da konu�ma-
s�na, OSSA’n�n çal��malar�ndan 
al�nan ç�kt�lar�n önemine de�ine-
rek ba�lad�. Ayd�n, “�u anda sa-
vunma sanayinde yerli sanayi kat-
k� pay� artt�ysa, Savunma Sanayi 
Müste�arl��� ‘Sanayide derinle�me 
zaman�’ diyerek alt yüklenicilerin 
önemine vurgu yap�yorsa, Ankara 
Kalk�nma Ajans� kalk�nma plan�-
na ‘savunma sanayini geli�tirmek’ 
ba�l���na yer veriyorsa bizler do�-
ru i�ler yap�yoruz demektir” dedi. 
Ayd�n sözlerini �öyle noktalad�: 
“Bizler bugün Nuri Demira�’� na-
s�l minnetle an�yorsak, umar�m ki 
yapaca��m�z i�birli�i çal��mala-

r�yla gelecek nesillerin de bizleri 
minnetle anacaklar� i�ler ortaya 
koyabiliriz.”

 OST�M ad�na OST�M OSB Yö-
netim Kurulu Ba�kan� Orhan Ay-
d�n, OSSA ad�na Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Mithat Ertu�, THK Üni-
versitesi ad�na da Rektör Prof. Dr. 
Ünsal Ban’�n imza att��� protokol-
le Türk Hava Kurumu Üniversite-
si, OST�M OSB Bünyesinde faali-
yet göstermekte olan Savunma ve 
Havac�l�k, Medikal, �� ve �n�aat 
Makineleri ve Yenilenebilir Ener-

ji kümelenmelerinini bir üyesi ve 
çözüm orta�� oldu. ��birli�i çal��-
malar� kapsam�nda üniversitenin 
ö�retim görevlileri özellikle OSSA 
üyesi � rmalar� ziyaret ederek, da-
n��manl�k faaliyetleri gerçekle�-
tirecekler. Ayr�ca ö�renime ba�-
layacak olan ö�rencilerin stajlar� 
konusunda da OSSA üyesi � rma-
larla ortak çal��malar yap�lacak. 
Ö�rencilerin yeni � kirlerini hayata 
geçirmek ve te�vik etmek için de 
baz� yar��malar düzenlenecek. 

OST�M THK Üniversitesi ile kanatlan�yor!
 OST�M üniversite – 

sanayi i�birli�inde somut 

ad�mlar atmaya devam 

ediyor. Bu çerçevede 

OST�M Savunma ve 

Havac�l�k Kümelenmesi 

(OSSA) ile Türk Hava 

Kurumu Üniversitesi 

aras�nda i�birli�i protokolü 

imzaland�.

1950’den bu yana iktisat politi-
kam�z�n ruhu, enflasyon, cari 
aç�k, faiz, rant ve dolayl� ver-

gilerle milyonlarca garip gurabadan 
onlarca iç ve d�� zengine kaynak 
aktarmakt�r. Çok �ükür! 60 y�ld�r 
yola devam ediyoruz.
 Son sekiz y�lda Avro bölgesinde 
reel ortalama faiz s�f�r olurken, ülke-
mizde % 7,7 olarak gerçekle�mi�tir. 
Dolayl� vergilerde yani garip gruba-
dan al�nan vergiler ise Avro bölgesin-
de % 40’larda gezerken bizde top-
lam verginin % 72’ sini olu�turmak-
ta. �ehir rantç�l���nda ise nerdeyse 
dünyada bir numaray�z. Göç dolays� 
ile garip gruban�n b�rakt��� köy top-
raklar� be� para etmezken yat�r�m ad� 
alt�nda �ehrin geli�im alanlar�ndaki 
arazileri kapatan zenginlerin arazile-
rine güç yetmemekte. Buralara % 50 
ile ev yap�lmakta ve garip gurabala-
r�n ev için biriktirdikleri paran�n yar�-
s� zenginlere gitmektedir. Ya da garip 
guraba zenginlerin yerine bankalara 
ev kredisi ad� alt�nda borçlanmak-
tad�r. Rant i�ini en ba�ar�l� �ekilde 
1994 yerel seçimlerden sonra beledi-
ye ba�kan� olanlar becermektedir. 

Ekonomi gündeminin en ba�at 
konusu cari aç�k. Son sekiz y�ldan 
önceki sekiz y�l�n ortalamas�n� al�p, 

bu ortalamaya göre son sekiz y�l�n 
cari aç��� de�erlendirdi�imizde; y�ll�k 
cari aç�k ortalama art�� h�z� % 52 
ç�kmaktad�r. Garip guraban�n 60 
y�ld�r de�i�meyen kaderi cari aç�kta 
da kendini göstermektedir.

 Son sekiz y�lda ki�i ba��na dü�en 
iç borç % 59 artarken d�� borcumuz 
% 101 artm��, 2002’de bireysel kredi 
borçlu köle say�s� 1.275.000 ki�i bor 
cu ise 2.600 TL iken, 2010 y�lsonu 
itibariyle köle say�s� 11.301.000 ki�i-
ye borcu da 10.800.-TL’ye ç�km��t�r.

2002’de i�siz say�m�z 2.344.000 
ki�iydi. Y�llar�n kötü yönetiminin 
sonucu olu�mu�tu bu rakam. 2010 
y�lsonu büyüme rekoru k�rd���m�z 
dönemde ise 3.046.000 ki�i i�siz. Bu 
rakam da son sekiz y�l�n iyi yönetimi 
ile olu�tu. Son sekiz y�ldan bu yana 
i�sizlik oran�m�z %10’dan a�a��ya 

dü�müyor. �statistik yaparken birçok 
ki�iyi kay�t d��� çal��ma alan�nda gös-
termemize ve liseleri dört y�la ç�ka-
rarak 600 bin genci i� piyasas�ndan 
çekmemize ra�men.

 Büyümede koydu�umuz tüm 
hedefleri �skalad�k. % 5 hedef koyu-
yoruz %10 oluyor ya da - %4,8. �yi 
olunca bizden kötü olunca dünyada 
kriz oldu�undan. Son sekiz y�lda 
büyümemiz ortalama %4,8 olmu�. 
Cumhuriyetin kuruldu�u günden 
2002’ye kadar ise ortalama %4,5. 
Son sekiz y�l�n büyümesi sa�lan�rken 
cumhuriyet tarihindeki tüm birikim-
ler sat�lm�� 47,9 milyar dolar özelle�-
tirme geliri elde edilmi�, ülke devleti, 
özel �irketleri ve bireyleri ile iç ve d�� 
borca bo�ulmu� cari aç�ks�z büyüye-
mez hale gelmi�tir.

 Bütün rakamlar ortada iken, bir 

de ülkemiz siyasilerinin ve özel sek-
tör temsilcilerinin bütün rakamlar iyi, 
sadece cari aç�kta sorun var demeleri 
yok mu? �nsan akl� ile dalga geçi-
yorlar. Sanki iyi gidiyor denen gös-
tergeler ba��ms�z de�i�kenmi� gibi. 
Halk�m�z aras�nda bir deyim vard�r. 
Allah�n sopas� yok ki diye. Bunun 
anlam� yarat�l��a, f�trata, ilime, ahla-
ka ayk�r� hareket ederseniz bir gün 
mutlaka cin çarpm�� gibi uyan�rs�n�z. 
Gerçe�in tokad�n� surat�n�zda öyle 
hissedersiniz ki kendinize gelemez-
siniz. Biz de kendimizi aldatman�n 
bedelini 1950’den bu yana ç�kan 
krizlerle ödedi�imiz gibi bu defa 
da kaç�n�lmaz biçimde ödeyece�iz. 
Uluslar aras� piyasalardaki lehimize 
olan geli�meler sadece süreyi uza-
tacak ve fakat gerçe�in tokad�n�n 
�iddetini de art�racak.

Bütün bu rakamlar� neden yazd�m? 
Yeni kabine aç�kland�. Kabinenin 
ekonomi kurmaylar� de�i�medi. Sa-
dece bu kabinede de�il, 1950’den 
bu yana ayn� kabine görevde esa-
sen. Milyonlarca garip gurabadan 
onlarca iç ve d�� zengine kaynak 
transferi kabinesi. 1950’den bu yana 
zaten yolda hiç durulmad�, devam 
edildi. Bu kabineyle de gök kubbe-
nin alt�nda bir �ey de�i�meyecek.

�e� k ÇALI�KAN

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

Yeni kabine
eskimeyen politika
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Adalet Ve Kalk�nma Partisinin kurdu�u 61. Hükümet 
seçim öncesi ilan edilen 2023 vizyonu çerçevesinde 
program�n� olu�turdu ve Meclis’ten güvenoyu ald�. 

Sanayicinin, esnaf�n, üreticinin, giri�imcinin,  i�adamlar� ve 
mükelleflerin yak�ndan ilgilenecekleri alanlara ili�kin say�n 
bakanlar�m�z� bir kez daha hat�rlayal�m: 

Hayati Yaz�c� ticareti, Zafer Ça�layan ekonomiyi, Faruk 
Çelik çal��ma hayat�n�, Cevdet Y�lmaz kalk�nmay�, Mehmet 
�im�ek maliyeyi, Mehmet Mehdi Eker tar�m�, Nihat Ergün 
bilimi, sanayiyi ve teknolojiyi, Taner Y�ld�z ise enerjiyi 
yönetecekler.

�lk kez haz�rlanan 2011-2014 dönemini kapsayan ve 72 
eylemden olu�an Sanayi Strateji Belgesi uygulanacak. Bu 
belgenin hedeflerine göre Avrasya’n�n üretim üssü olunacak, 
yat�r�m ve i� ortam� iyile�tirilecek, mesleki ve teknik e�itim 
özel sektöre aç�lacak, sektörel yol haritalar� ç�kar�lacak, 
OSB’lerin ula��m sorunlar� giderilecek, yeni OSB’ler 
kurulacak, yerli otomobil markas� ç�kar�lacak, uçak fabrikas� 
kurulacak, akredite laboratuarlar kurulacak, KOB�’lere daha 
fazla destek verilecek, Ar-Ge desteklerine bir milyon lira 
pay ayr�lacak, �irket kurulu�lar� kolayla�t�r�lacak, savunma 
sanayine özel önem verilecek…

Bakanl�k yap�lar�n�n de�i�mesi ve alt birimlerin farkl� 
bakanl�klara geçi�leri bürokrasinin sahaya ç�k��lar�n� 
geciktirebilir dü�üncesi vard�. Ancak hemen sahaya inenler de 
var. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan� Say�n Nihat Ergün’ün 
elini çabuk tutarak, ekibi ile birlikte “hemen ba�la” düsturu 
ile Ostim’den start alan KOB�’lerin borsaya giri�ine yönelik 
kampanyaya öncülük etti�ini gördük. 

Hükümetin, önceki Sanayi ve Ticaret Bakanlar�m�zdan Ali 
Co�kun zaman�ndan beri üzerinde çal��t��� ve ön haz�rl�klar�n� 
yapt���, ancak bir türlü kamuoyu olu�turamad��� ‘küçük 
i�letmelerin borsaya aç�lmas�’ konusunda sonuç almak 
istedi�i görülüyor. 

KOB�’lerin tereddüt etti�i borsaya giri�, biraz KOSGEB 
arac�l��� ile maddi te�vikle, biraz da etkin bilgilendirme süreci 
ile a��labilir gibi. Bu konuda ayd�nlat�c� olsun diye biz de 
Ostim Gazetesi olarak EGE KOB�DER yay�n� olan KOB� 
GÖRÜ� dergisinde yer alm�� bir makaleyi yazar� Halil 
Karakaya’n�n izni ile yay�nl�yoruz. 

***

Can derdimize gelince;

�ehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz... 

Türk Milletinin ba�� sa�olsun! Dökülen kanlara can 
dayanacak gibi de�il ve sab�r ta�� çatlamak üzere! Bilinmeli 
ki milletin art�k bir damla dahi k�z�lc�k �erbeti içecek hali 
kalmam��t�r.

Türk halk� ad�na görev yapan yasamaya, yürütmeye, 
siyasete, yarg�ya ve bu ülkenin güvenli�inden, huzurundan 
sorumlu olan kurumlar�na sesleniyoruz; 30 y�ld�r insafs�zca 
süren bu musibetin, bu illetin sonunu getirin! Bu fütursuz 
illegal �ebekeyi bitiremedi�iniz sürece, lütfen kürsülerden 
sosyoloji, psikoloji, antropoloji dersleri vermeye kalk��may�n! 

Say�n Meclis Ba�kan�m�z Cemil Çiçek’in dedi�i gibi; “art�k 
herkes saf�n� seçmelidir.”

Reaksiyonlar sonsuza dek demagoji ile yönetilemez.

Halk siyasi istikrar�n devam� kadar üretim, istihdam ve 
rekabetçi Türk ekonomisi ad�na  kurgulan�p vaat edilen 
hedeflerin gerçekle�mesi için can ve mal güvenli�inin, 
huzurun bir an önce ve ülkenin her kar���nda tesis edilmesini 
bekliyor.

Acilen!

Editörden

Mal derdimiz,
Can derdimiz!..

Kemal ÇEKÜÇKemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com

.tr

T�SK: �stihdam tedbirleri 
�imdiden belirlenmeli 

Sanayici “istihdam�m 
azalacak” diyor

T�SK, öngörülen büyüme azal���n�n i�sizli�e yans�mamas� için istihdam 
tedbirlerinin �imdiden belirlenmesi gerekti�ini vurgulad�.

 Sanayiciler aras�nda istihdam�nda azal�� ya�anabilece�inin sinyallerini verenlerin 
say�s� art�yor. Son 3 ayd�r her 100 sanayiciden 6’s� istihdam�nda azal�� ya�anabilece�ini 
söylerken, Haziran ay�nda istihdamla ilgili olumsuz tablo çizenlerin say�s� 8’e yükseldi. 

Türkiye ��veren Sendikala-
r� Konfederasyonu’ndan 
(T�SK) yap�lan aç�klamada, 

uluslararas� likidite hareketlerindeki 
de�i�imlerin, yüksek cari aç�k ne-
deniyle Türkiye’yi de tehdit etti�i 
vurgulanarak, “Merkez Bankas� ile 
BDDK’n�n ald��� önlemler cari aç�-
�� ve büyümeyi azaltmaya yönelik. 
Yeni Hükümetin de bunlara ek ted-
birler getirebilece�i anla��l�yor. Za-
y�	 at�lacak büyümenin i�sizli�i ar-
t�rmas�n� önleyecek istihdam te�vik 
tedbirleri �imdiden olu�turulmal�” 
denildi. 

 Türkiye ��veren Sendikalar� Kon-
federasyonu Haziran ay� Ekono-
mi Bülteni’ni yay�mlad�. Bültende 
uluslararas� likidite hareketlerindeki 
de�i�imlerin, yüksek cari aç�k ne-
deniyle Türkiye’yi de tehdit eti�i 
vurgulanarak, “Merkez Bankas� ile 
BDDK’n�n ald��� önlemler cari aç�-
�� ve büyümeyi azaltmaya yönelik. 
Yeni Hükümetin de bunlara ek ted-
birler getirebilece�i anla��l�yor. Za-
y�	 at�lacak büyümenin i�sizli�i ar-
t�rmas�n� önleyecek istihdam te�vik 

tedbirleri �imdiden olu�turulmal�” 
denildi. 

 Bültende, Nisan 2011’de ayl�k 
bazda Sanayi Üretim Endeksinin, 
Sanayi Ciro Endeksi ve Sanayi Sipa-
ri� Endeksi gerilerken, �malat Sana-
yii Kapasite Kullan�m Oran�n�n yük-
seldi�ine i�aret edilerek, bu durumun 
imalat sanayinde önümüzdeki aylar-
da stoklar�n artma olas�l���n� ifade 
etti�i kaydedildi. Sanayi sektörünün 
önümüzdeki dönem için ekonomiye 
yeterince güven duymad���na dikkat 
çekilen bültende istikrara ili�kin �üp-
helerin oldu�u belirtildi.

 Ödemeler dengesindeki bozulma-
n�n artt��� kaydedilen Bültende, “Cari 
aç�k 29,6 milyar dolara, d�� ticaret 
aç��� 28,3 milyar dolara yükseldi. D�� 
ticarette AB’nin pay� artt�” denildi. 
May�s’ta en	 asyonun art�� e�ilimi 
gösterdi�i belirtilen Bültende, Hükü-
metin Seçimlere ra�men Bütçeye sa-
hip ç�kmas�yla bütçe aç���n�n önemli 
ölçüde azald��� dile getirildi. Merkez 
Bankas� ve BDDK’n�n para politikas� 
aç�s�ndan önemli kararlara imza att��� 

belirtilen Bültende; “Merkez Banka-
s� kanuni kar��l�k oranlar�n� art�rarak 
bankalar�n fon maliyeti büyüttü. Ni-
hai amaç, bankalar�n kredi faiz oran-
lar�n� yükseltmesi. TCMB hem bü-
yümeyi s�n�rlamak, hem de cari aç��� 
azaltmak istiyor. Bunu en	 asyon he-
de� nden vazgeçmeden, maliyeti ban-
kalara yönelterek yap�yor. BDDK da 
TCMB’ye destek verdi. Otomotive 
ve konut d���ndaki tüketici talebini 
dü�ürmek için bankalar�n sermaye 
art�r�m�na gitmesini istedi. Banka-
lar faiz oranlar�n� art�rd�, üretimin ve 
tüketimin maliyeti yükseldi. Al�nan 
önlemler, KOB�’leri zorlayabilece�i 
gibi i�sizli�i de art�rabilir” ifadeleri 
kullan�ld�.

Haziran ay� Merkez Bankas� �ktisadi 
Yönelim Anketi verilerinden yap�lan 
hesaplamalara göre, �ktisadi Yönelim 
Anketine kat�lan her 100 sanayiciden 
20.5’i gelecek 3 ayl�k dönemde yeni 
istihdam art��� ya�anabilece�ini söyledi. 
Bir önceki ay ise her 100 sanayiciden 
21.5’i yeni istihdam ya�anabilece�ini 
belirtmi�ti. Sanayicilerin böylece yeni 
istihdama bak��lar� bir ayda 1 puan ge-
rilemi� oldu. 100 sanayicinin 71.3’ü ise 
gelecek üç ayl�k dönemde istihdam�n�n 

ayn� kalaca��n� belirtti. Mart, Nisan ve 
May�s aylar�nda her 100 sanayiciden 
6’si istihdam�nda azal�� ya�anabilece-
�ini söylerken Haziran ay�nda istihda-
m�nda azal�� ya�anaca��n�n sinyallerini 
verenlerin say�s� 8’e yükseldi. 

Sanayiciler talep 
yetersizli�inden �ikayetçi 

 Sanayicilerin bu ayda en büyük �ika-

yetleri aras�nda talep yetersizli�i geldi. 
Bu y�l�n ikinci döneminde sanayicile-
rin yüzde 39’u talep yetersizli�inden, 
yüzde 4.4’ü i�gücü yetersizli�inden, 
yüzde 7.5’i hammadde-ekipman ye-
tersizli�inden, yüzde 4.4’ü mali im-
kans�zl�klardan ve yüzde 6.6’s� di�er 
nedenlerden dolay� üretimlerinin k�s�t-
land���n� belirtti. Söz konusu dönmede 
sanayicilerin yüzde 38.1’i ise üretimini 
k�s�tlayan bir faktörün bulunmad���n� 
söyledi. 

Sipari� miktar� 
beklentisi de�i�medi 

 Sanayiciler aras�nda gelecek 3 
ayda sipari�im artacak diyenlerin 
say�s� Haziran’da geçen aya göre 2.3 
puan azald�, sipari� miktar�n azala-
cak diyenlerin say�s� geçen aya göre 
yüzde 2.6 artt�. Sipari� miktar�n�n 
ayn� kalaca��n� söyleyenlerde ise 0.3 
puanl�k bir azal�� meydana geldi. 



ORGAN�ZE SANAY� GAZETES�TEMMUZ 2011TEMM4

Hisarc�kl�o�lu: Üretim yap�m�z� de�i�tirmeliyiz

Kaynak makinelerinde Türk damgas�

Hisarc�kl�o�lu, öncelikli bek-
lentilerinin, özellikle sanayi-
nin ithal ara mal� gereksini-

mini azaltacak, cari aç��� risk unsuru 
olmaktan ç�karacak ve üretim yap�s�-
n� de�i�tirecek ad�mlar at�lmas� oldu-
�unu kaydetti. Hisarc�kl�o�lu, sürdü-
rülebilir büyüme için üretim yap�s�n� 
de�i�tirecek ad�mlar�n h�zla at�lmas� 
gerekti�inin alt�n� çizdi. 

 TOBB Ba�kan� Hisarc�kl�o�lu, 
Ba�bakan Recep Tayyip Erdo�an 
taraf�ndan aç�klanan Yeni Bakanlar 
Kurulu’na ili�kin yapt��� aç�klamada, 
“Yeni Bakanlar Kurulu’nun ülkemiz 
için hay�rl� hizmetler yapaca��na 
inanc�m�z tamd�r. Türkiye ekonomi-

sinin gösterdi�i sevindirici perfor-
mans� devam ettirmek ve sürdürüle-
bilir büyüme için yap�sal reformlara 
devam etmeliyiz” dedi. 

Türkiye çok önemli bir 
ivme yakalad�

 Yeni Bakanlar Kurulu’nun hay�rl� 
olmas�n� dileyen Hisarc�kl�o�lu, Tür-
kiye ekonomisinin son dönemlerde çok 
önemli bir ivme yakalad���n� vurgula-
d�. Y�l�n ilk çeyre�inde dünya rekoru 
bir büyümeye imza att���n� belirten Hi-
sarc�kl�o�lu �u mesajlar� verdi: 

 “�imdi öncelikli beklentimiz, özel-
likle sanayinin ithal ara mal� gereksi-
nimini azaltacak, cari aç��� risk unsuru 

olmaktan ç�karacak ve üretim yap�m�-
z� de�i�tirecek ad�mlar atmakt�r. Yeni 
Kabine’nin de bu konuda gereken 
de�erlendirmeleri yapaca��na yürek-
ten inan�yoruz. Bunun yan�nda daha 
demokratik yeni bir anayasaya büyük 
önem veriyoruz. Yeni Hükümetimizin 
ve ekseri kabul ile seçilen yeni Meclis 
Ba�kan�m�z�n bu konuda ciddi ilerleme 

sa�lamas�n� umuyoruz. Türk i� dünyas� 
ad�na, yeni hükümetin kurulmas� vesi-
lesiyle, ba�ta Ba�bakan Recep Tayyip 
Erdo�an olmak üzere tüm Bakanlar 
Kurulu üyelerimize, Cumhuriyetimizin 
100. Y�l� için koydu�umuz ekonomik 
ve sosyal hede	 ere hep birlikte ula�a-
bilmemiz için yapacaklar� çal��malarda 
ba�ar�lar diliyorum.” 

Koray Sanayi Ürünleri, y�llard�r 
metal kaynak sektöründe faali-
yet göstermenin getirdi�i bilgi 

ve birikim ile 1998 y�l�nda Bu�ra Kay-
nak Makineleri’nin üretimine MIG/
MAG kaynak makineleri, Redresörlü 
MMA kaynak makineleri, ark kaynak 
makineleri ile ba�lad�.2002 y�l�ndan iti-
baren Bu�ra, ayr� bir kurumsal çat� al-
t�nda metal sektörüne hizmet vermeyi 
sürdürdü. Bugün Koray Sanayi Ürünle-
ri, Bu�ra markas�n�n yetkili distribütörü 
olarak onunla birlikte h�zla büyümeye 
devam ediyor.

 Koray Sanayi Ürünleri, imalat sana-
yiinin önde gelen kurum ve i�letme-
lerine tedarikçi olarak hizmet veriyor. 
Bunlar aras�nda Türk Silahl� Kuvvetle-
ri, demiryolu i�letmeleri, kömür i�let-
meleri, termik santraller, üniversiteler, 
otomotiv fabrikalar�, tersaneler, demir 
– çelik endüstrisi, in�aat sektörü, maki-
ne imalatç�lar�, mobilya imalatç�lar� ve 
otomotiv yan sanayii bulunuyor. Firma, 
kaynak sektöründe Türkiye’de ilk defa 
Sanayi Bakanl��� onayl� garanti belge-
sine ve servis yetki belgesine sahip.

 Türkiye’deki kaynak sektörüyle ilgi-
li görü�lerini ald���m�z, Koray Sanayi 
Ürünleri D�� Ticaret Koordinatörü Alp 
Çetiner, Türkiye çelik sanayiinin tale-
binden çok daha fazla say�da irili ufakl� 
� rman�n sektörde olu�unu en önemli s�-

k�nt�lardan biri olarak tan�mlad�. Çeti-
ner, artan � rma say�s�n�n kaliteyi ve re-
kabeti artt�raca�� dü�üncesinin aksine, 
bugün pek çok � rman�n, gerek teknik 
gerekse bilgi ve beceri olarak Türkiye 
demir-çelik endüstrisine yeterli derece-
de hizmet verecek nitelikte olmad���n� 
söyledi. Üretici olarak kendi özele�ti-
rilerini de yapan Çetiner; “�çinde bu-
lundu�umuz sektörün hizmet sektörü 
oldu�unu dü�ündü�ümüzde, öncelikli 
olarak mü�terilerimize hizmet verecek 
olan bizlerin, dünyada bir bilim dal� 
olarak kabul edilen kaynak teknolojisi 
konusunda her türlü yenili�i ve bilgiyi 
takip etmemiz gerekti�i aç�kt�r” dedi.

 Çetiner sözlerini �öyle sürdürdü: “Ül-
kemiz çelik sanayiinde pek çok kaynak-
l� imalat yapan � rman�n, siyah metal 
d���ndaki paslanmaz çelik, alüminyum 
ve bak�r gibi metallerin kayna�� ile yeni 
yeni tan��t��� günümüzde, biz ve bizim 
gibi � rmalar�n, satt��� ürünler konusun-
da kaynakl� imalat yapan bu � rmalara 
gereken deste�i vermesi gerekmekte-
dir. Gerekti�inden fazla say�da � rma-
n�n mevcut oldu�u bu ortamda, yurt 
d���ndan ithal edilip iç piyasaya sürülen 
pek çok ürün bulunmaktad�r. Rekabet 
edebilmek için birçok � rma uzak do�u 
mallar�n� ithal edip iç piyasaya sürme 
yolunu izlemi�tir. �ç piyasaya sürülen 
bu mallar�n yeterli kalitede olmay���, 
ancak � yat olarak çok cazip olu�u, bi-

zim gibi kaliteli mal ithal edip iç piya-
sada satmay� hede	 eyen � rmalar� sat�� 
noktas�nda s�k�nt�ya sokmu�tur.”

 Ülkenin mevcut ekonomik durumu-
nun da k�sa vadede iyi göründü�ünü 
fakat uzun vadede e�ilimin ne yönde 
olaca��n� kestirmenin güç oldu�unu 
söyleyen Çetiner, “Siyasal konjonktür 
ne yönde de�i�irse de�i�sin ekonomik 
istikrar�n ve üretime dayal� ekonomik 
büyümenin de�i�meyece�i bir ortam 
dü�lüyoruz. Biz bu do�rultuda � rma-
m�z için do�ru ve gerçekçi hede	 er 
koyarak bunlar� gerçekle�tirmeye ça-
l���yoruz. Önümüzdeki iki y�l için ön-
celikli hede� miz ise daha fazla ihracat” 
�eklinde konu�tu.

 OST�M Organize Sanayi Bölgesi 
içinde bir � rma olman�n da kendileri 
için büyük bir avantaj oldu�unu söy-
leyen Çetiner, bu avantajlar� �öyle de-
�erlendirdi: “OST�M OSB oturmu� 
yönetim �ekli ve hizmet anlay���yla 
bünyesinde faaliyet gösteren bizim 
gibi � rmalara deste�ini de esirgemiyor. 
Altyap�, fuar organizasyonlar�, tan�-
t�m, e�itim ve dan��manl�k hizmetleri 
gibi farkl� alanlarda OST�M yönetimi-
nin deste�ini arkam�zda hissediyoruz. 
Farkl� kurumsal yap�lar alt�nda örnek-
lerini gördü�ümüz “ürün / talep e�le�-
tirme” türü faaliyetlerle biz üyelerinin 
daha somut ticari ba�ar�lar�na da destek 
olmalar�n� bekliyoruz.”

TOBB Ba�kan� Rifat Hisarc�kl�o�lu, Türkiye 

ekonomisinin gösterdi�i sevindirici performans�n� 

devam ettirmek ve sürdürülebilir büyümeyi 

sa�lamak için yap�sal reformlara devam edilmesi 

gerekti�ini vurgulad�. 

�malat sanayiinin önde gelen kurum ve i�letmelerine tedarikçi olarak hizmet veren Koray 
Sanayi Ürünleri, kaynak sektöründe Türkiye’de ilk defa Sanayi Bakanl��� onayl� garanti 
belgesi ve servis yetki belgesi ile hizmet vermeye devam ediyor.

YÖK Ba�kan� Yusuf Ziya ÖZCAN Ostim ziyareti s�ras�nda YÖK Ba�kan� Yusuf Ziya ÖZCAN Ostim ziyareti s�ras�nda 
Bu�ra Kaynak � rmas�nda tamamen yerli üretim kaynak Bu�ra Kaynak � rmas�nda tamamen yerli üretim kaynak 
makinalar�n�n ba��na geçerek kaynak yapt�.makinalar�n�n ba��na geçerek kaynak yapt�.
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��birli�i protokolü sayesinde, bankac�-
l�k sektörü ile reel sektör aras�ndaki 
ili�kiler geli�tirilecek. TOBB Ba�ka-

n� M. Rifat Hisarc�kl�o�lu, “Protokolü 
sayesinde Anadolu’nun pek çok ilindeki 
� rmalar�n sahiplerine ve yöneticilerine 
Türkiye’de hangi � nansman imkan� varsa; 
o � nansman imkan�na en k�sa yoldan nas�l 
ula��laca��n� anlataca��z” dedi. 

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�i Ba�-
kan� M. Rifat Hisarc�kl�o�lu Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birli�i – Türkiye Bankalar 
Birli�i ��birli�i Protokolü �mza Töreninde 
yapt��� konu�mada, uzun süredir özel sek-
törün daha güçlü olabilmesi için çal���ld�-
��n� belirterek, “�mzalayaca��m�z i�birli�i 
protokolü sayesinde Anadolu’nun pek çok 
ilinde � rmalar�m�z�n sahiplerini ve yöne-
ticilerini; Türkiye’de hangi � nansman im-
kan� varsa; o � nansman imkan�na en k�sa 
yoldan nas�l ula��l�r; anlataca��z. �� dünya-
s�na mevcut � nansmana eri�im imkanlar� 
ve i�lerinin kolayla�t�r�lmas� için bilgilen-
dirme seminerleri düzenleyece�iz. Yat�r�m 
projelerinin ve ihracat�n güçlü � nansman�, 
ihracat sigortas�, türev enstrümanlarla kur 
riski ba�ta olarak üzere piyasa risklerini 
azaltma, sermaye piyasalar�ndan kay-
nak sa�lama gibi konularda üyelerimi-
zin bilgi birikimini artt�rmak, ufuklar�n� 
geni�letmek istiyoruz” dedi Türkiye’nin 
üretim kapasitesinin KOB�’lerin üzerine 

kurulu oldu�unu vurgulayan Hisarc�kl�-
o�lu, Türkiye’de her y�l kapanan �irketten 
birkaç kat daha fazla yeni �irket kuruldu-
�unu, ancak, bu �irketlerin büyüyemedi�i-
ni, ileri gidemedi�ini kaydetti. 

Türkiye’de 1 milyon 
civar�nda faal � rma var

 

 Bir süredir TOBB bünyesinde “Ticaret 
Sicil Gazetesini Elektronik Ar�ivleme” 
çal��malar�n� yürüttüklerini anlatan Hi-
sarc�kl�o�lu, “Bu çal��ma Türkiye’de ku-
rulan bütün � rmalar�n tarihçesine kolay-
ca ula�may� sa�l�yor. �lerleyen günlerde 
aç�klayaca��m�z bu proje adeta Türk Özel 
Sektörünün röntgenini çekiyor. Bu çal��-
ma kapsam�nda ilk ç�kt�lar� de�erlendir-
di�imizde; Türkiye’de 1 milyon civar�nda 
faal � rman�n oldu�unu görüyoruz. Her y�l 
yakla��k 100 bin yeni i�letme kuruluyor. 
Firmalar�n ömrü yakla��k olarak 5-10 y�l 
aras�nda de�i�iyor. Halbuki Bat�’da ve 
Do�u’da as�rlard�r ayakta 
duran �irketler görüyor-
sunuz. Oralarda 200 y�l, 
300 y�l, hatta 500 y�ll�k 
�irketler mevcut. Neden 
bizde durum böyle de�il? 
Sorunumuz �urada: kolay 
�irket kuruyor ama bun-
lar� büyütemiyoruz. Çün-

kü sermayemiz yeterli de�il. Çünkü mali 
sistemimiz yeterince büyük de�il. Çünkü 
kurumsal yönetim ilkelerini �irketlerimiz-
de geli�tiremiyoruz” ifadelerini kulland�. 
Hisarc�kl�o�lu, bu duruma mevcut � nans-
man imkanlar� ve risk azalt�c� yöntemler 
noktas�nda bilgi noksanl��� da eklenince 
KOB�’lerin faaliyetlerinde güçlük ya�ad�-
��n� kaydetti. 

�irketlerin yüzde 74’ü politik risk 
ve ihracat sigortas� konusunda 

yeterince bilgi sahibi de�il
 

 Hisarc�kl�o�lu konu�mas�na son 
günlerde yapt�klar� çal��malardan bir 
örnek payla�arak devam etti: 

 “Malum son dönemde Orta Do�u ülkele-
riyle ikili ekonomik ili�kilerimiz h�zla geli�i-
yor. Müteahhitlik gelirlerimiz ve ihracat�m�z 
h�zla art�yor. Ancak, bu pazarlar ayn� zaman-
da zorlu pazarlar. Türk giri�imcisi evelallah 
her zorlu�un üstesinden geliyor, ama son dö-
nemde bölgedeki siyasi istikrars�zl�k �irket-
lerimizi tehdit ediyor. Bu sorunu çözebilmek 
için D�� Ekonomik �li�kiler Kurulu ve Exim-
bank ile bir çal��ma yürütüyoruz. �irketleri-
mize daha uygun ko�ullarda ‘Politik Risk ve 

�hracat Sigortas�’n� nas�l sunar�z 
diye ekiplerimiz çal���yor. Bu 
kapsamda orta ve büyük çapl� 
�irketlerimize yönelik bir an-
ket çal��mas� da yapt�k. Ankete 
kat�lan �irketlerin yüzde 74’ü 
Politik Risk ve �hracat Sigortas� 
konusunda yeterince bilgi sa-
hibi olmad���n� söyledi. Dü�ü-

nün, bunlar belli bir büyüklü�ün üzerindeki 
�irketlerimiz. Küçük �irketlerin durumunu 
siz dü�ünün. Oysaki biz ihracatç� say�m�z� 
art�rmak zorunday�z. Mevcut giri�imcileri-
mizi güçlendirmek zorunday�z. Türkiye’yi 
zenginle�tirmek zorunday�z.” 

 2023 hede	 erine ula�mak için bütün po-
tansiyellerin en verimli �ekilde kullan�lmas� 
gerekti�ini belirterek, “Mevcut imkanlar�-
m�z� sonuna kadar kullanmak için en geni� 
bilgi birikimine sahip olmal�y�z. �irketlerin 
ihtiyaç duydu�u � nansal araçlar�n geli�tiril-
mesini ve tüm �irketlerimizin bu araçlardan 
haberdar olmas�n� sa�lamal�y�z. ��te bugün 
bu yönde bir ad�m at�yoruz. Yapaca��m�z i�-
birli�i sayesinde bankac�l�k sektörü ile Reel 
Sektör aras�ndaki ili�kilerin geli�tirilmesine 
yönelik ufuk açaca��z. Anadolu’nun dört bir 
kö�esinde gerçekle�tirece�imiz toplant� ve 
seminerlerle özel sektör ve bankac�l�k tem-
silcilerinin aras�nda kurulan güven köprü-
sünü güçlendirece�iz, bilgi al�� veri�ini art-
t�raca��z, Türkiye’nin zenginle�mesine hep 
birlikte katk� sunaca��z” dedi.

TOBB ile TBB el s�k��t� 
  TOBB ile TBB aras�nda bankac�l�k sektörü ile reel 

sektör aras�ndaki ili�kileri geli�tirmeye yönelik “��birli�i 

Protokolü” imzaland�.

Hat�rlanaca�� gibi, içinde bulundu-
�umuz Temmuz ay� ba�lar�nda, 
2011 y�l�n�n ilk çeyre�inde ülke-

mizin büyüme h�z�n�n % 11 oldu�u bilgisi 
aç�kland�. Çin’in ayn� döneme ait büyü-
me oran�  % 9,7 iken ülkemizin kaydetti�i 
oran neredeyse bir dünya rekoruna i�aret 
etmekte idi. Böylesine önemli miktar-
daki bir büyümenin bu ülkede ya�ayan 
herkesi sevindirmesi beklenirken haber 
çok da fazla yank� bulmad� ve üzerinde 
fazla durulmad�. Ekonomi ile ilgili uzman 
kö�e yazarlar� ise, ‘Rekor K�rd�k Ama…’, 
‘Büyüyor muyuz, Bat�yor muyuz?’ ya 
da ‘Hormonlu Büyümeye Devam, Ucuz 
�thalata Selam’ gibi ‘ku�kulu’ ba�l�klar 
içeren yaz�lar kaleme ald�lar.

Ekonomik i�leyi�in karakteristi�ini mak-
ro rakamlara bakarak de�erlendirecek 
ölçüde ekonomi bilgisine sahip de�ilim. 
Ancak ekonomik büyümenin esas gös-
tergesinin ülkede yap�lan üretim olmas� 
gerekti�ini bilen biri olarak mikro düzeyde 
ya�ananlar� ve üretim alt yap�lar�ndaki 
hareketlili�i gözlemleyebiliyorum.    

Yapt���m i�in gere�i olarak ülkemizin bir-
çok sanayi bölgesine gidip üretim yap�lan 
yerlerde çal���yorum. Hem içinde bulun-
du�umuz OST�M’de, hem de gidip gör-
dü�ümüz di�er sanayi bölgelerinde hep 
h�zl� bir büyümenin i�aretlerini görüyoruz. 
H�zla büyümekte oldu�umuzun en aç�k 

i�areti, neredeyse küçük, orta büyüklükte 
veya büyükçe olan tüm i�letmelerin mev-
cut yerlerini büyütebilme çabas� içerisinde 
olmalar�d�r. Ç�plak gözle yap�lan bu göz-
lem bile gerçekten a��r� h�zl� büyümekte 
oldu�umuzu göstermekte. 

Üretme yetene�inin ve üretebilmenin bir 
ülke için ya�amsal öneme sahip oldu�u-
na inan�yor olmama kar��n, aç�klanan 
büyümemizin ne kadar sa�l�kl� oldu�u 
konusundaki ku�kulara da kat�lmadan 
edemiyorum. 

Sahadaki gözlemlerime dayanarak be-
lirleyebildi�im, resmi aç�klamalarda çok 
fazla yer almayan, ancak çözüm bulun-
mad��� takdirde ba� a�r�tacak olan baz� 
sorunlar� s�ralamak istiyorum:

- H�zla artan üretimi gerçekle�tirebil-
mek için gerekli olan tesis, makina ve 
ekipman�n özellikle ileri teknoloji ürünü 
olan önemli bir k�sm� (CNC tezgahlar, 

ölçme ve test ekipman� gibi) ile üretim 
için gerekli olan nitelikli hammadde ve 
malzemenin (nitelikli çelik ve alüminyum, 
baz� önemli kimyasallar gibi) bir ço�unu 
ithalat yoluyla kar��l�yoruz. Bunun do�al 
sonucu olarak büyümeyle birlikte cari 
aç�k ve d�� borç artarken, bu borçlan-
ma kar��l���nda kayda de�er, yeniden 
üretilebilecek bir teknolojik kazan�m da 
sa�lanmamakta. 

- Büyümenin motoru olan üretim 
yüksek oranlarla artarken, üretimin 
temel öznesi olan nitelikli insan kayna�� 
ayn� h�zla büyümüyor. Küçük veya bü-
yük neredeyse tüm i�letmelerin nitelikli 
ara eleman ihtiyac� durmadan art�yor 
ancak bu problemin çözümü için köklü 
ad�mlar at�lm�yor. Mühendislik fakül-
telerinin y�ll�k kontenjanlar�n�n 50,000 
rakamlar�n� a�t��� bir dönemde bu ra-
kamla oranlanamayacak kadar az say�-

da teknik meslek lisesi mezunu çal��ma 
ya�am�na kat�labilmekte.

- Nitelikli çal��an say�s� art�� h�z�n�n 
büyüme h�z�n�n alt�nda kalmas�n�n 
do�al sonucu olarak eldeki yeti�mi� 
elemanlar�n i� yükü sürekli artmakta. 
Böylece say�lar� durmadan artan mil-
yonlarca niteliksiz ve i�siz insana kar��n 
az say�daki nitelikli ve i� yo�unlu�u 
durmadan artan insan�n olmas� gelir 
da��l�m�ndaki adaletsizli�i art�rmakta. 
Ekonomideki büyümeye kar��n i�siz 
say�s�n�n azalmamas� da bu durumu 
aç�kça göstermekte.

- Artan üretim bir yandan da çal�-
�anlar�n sa�l��� ve i� güvenli�i, çevrenin 
sa�l��� ve güvenli�i problemlerinin de 
artmas� anlam�na gelmekte. Büyümede 
elde edilen h�z, bu türden problemlerin 
çözümü için de yakalanmad��� takdirde 
i� kazalar� ve çevre felaketleri kaç�n�lmaz 
olacakt�r. 

Burada dile getirilen sorunlar�n hepsi de 
devletin el atmas�n� bekleyen ve yaln�zca 
onun deste�i ile çözülebilecek büyüklük-
te sorunlard�r. Sosyal devlet de esas�nda 
bunun için vard�r. Ekonomik büyüme 
vergilerin, dolay�s�yla da devletimizin 
gelirlerinin artmas� anlam�na geldi�ine 
göre, bu büyümeyi sa�layan taraflar�n 
devletlerinden hizmet beklemeleri de en 
do�al haklar� olmal�d�r. 

acinar@
etik.com

.trAtilla ÇINAR
Makina Mühendisi

Büyümek
her zaman m� iyidir?
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Ostim önemli kat�l�mc�larla 
önemli bir toplant�ya daha ev 
sahipli�i yapt�. �çinde KOB� 

geçen her konuda Ostim, pro-aktif 
bir rol oynuyor. KOB�leri ilgilendiren 
yeni bir geli�me oldu�unda hemen 
kollar� s�v�yoruz. Konuyla ilgili kendi 
üyelerimizi bilgilendirmek amac�yla 
yap�lan programlarda ayn� zamanda 
kamuoyunda bir fark�ndal�k da yarat�l-
m�� oluyor. Gündemimizdeki son konu 
Sermaye Piyasas� Kurulu (SPK) tara-
f�ndan düzenlenen Geli�en ��letmeler 
Piyasas� (G�P) ile KOB�’lerin borsaya 
aç�lmas� ve alternatif finansman temin 
etmesiydi. 14 Temmuz’da Ostim’de 
yap�lan toplant�da SPK Ba�kan�, �MKB 
Ba�kan Yard�mc�s� ve KOSGEB ba�ka-
n� bu konuda Ostim’li KOB� sahiplerini 
bilgilendirdiler.

Para piyasalar� k�sa vadeli fonlar�n 
i�lem gördü�ü piyasalar iken sermaye 
piyasalar� uzun vadeli fonlar�n i�lem 
gördü�ü piyasalard�r. Para piyasalar�-
n�n en önemli aktörleri bankalar iken 
sermaye piyasalar�n�n aktörleri borsa-
lard�r. Ülkemizde borsalar ve sermaye 
piyasalar� büyük i�letmeleri esas alan 
bir yap�dad�r. Bence sermaye piyasa-
s�ndaki aktörlerin dikkatini KOB�’lere 
yönlendiren düzenleme devrim niteli-
�indedir. Çünkü sermaye piyasas�n�n 

kurumsal ve kaliteli olan aktörleri 
(arac� kurumlar, ba��ms�z denetim 
kurulu�lar�, piyasa dan��manlar� gibi) 
art�k KOB�’lerle ilgilenmek zorundalar. 
Bu ilgi KOB�ler için de bir kalite art��� 
demektir. Nitekim toplant� sonras�nda 
yan�ma gelen bir arac� kurum yöne-
ticisinin Ostim’de yap�lacak olanlar� 
görü�mek için randevu talep etmesi 
art�k sermaye piyasas� aktörlerinin de 
KOB�’lerle yak�ndan ilgilenece�ini gös-
termektedir. 

Toplant�da özellikle SPK Ba�kan� 
Prof. Dr. Vedat AKG�RAY’�n pratik 
ve çözüm odakl� yakla��m� dikkat 
çekiciydi. Bu yakla��m�n KOB� sahip-
lerini cesaretlendirdi�ini gözlemledim. 
Kurulu�undan itibaren SPK’y� tan�yan 
biri olarak gündemi tamamen dar bir 
çerçevede büyük �irketlerden olu�an 
ve buna göre refleks geli�tiren ve 

yap�lanan Kurulun KOB�’lere aç�lma-
s�n�n önemini vurgulamak istiyorum. 
SPK’ya paralel olarak �MKB de art�k 
KOB�’lere yönelik düzenlemelerle yeni 
pazarlar açacak ve piyasada bir çe�it-
lilik sa�layacakt�r. Kosgeb’in boryasa 
aç�lacak KOB�’lere sa�layaca�� te�vik-
ler ise bu kurumun misyonuna tam da 
uyan bir uygulama olacakt�r.

Elbette her �ey güllük gülistanl�k de-
�il. Nitekim toplant� sonunda Ostim’li 
KOB� sahiplerinin sordu�u sorulardan 
baz� problemlerin ya�and��� anla��ld�. 
En kritik soru 4 �ubat 2010 tarihinde 
faaliyetine ba�layan gip’te neden sa-
dece bir firman�n bulunmas�yd�. Bu 
al�nacak tedbirler aç�s�ndan da cevap-
lanmas� gereken önemli bir sorudur. 
Yetkililer halen 4 firman�n daha s�rada 
bekledi�ini ifade etmi�lerdir. Ancak bir 
buçuk y�l çok uzun süredir ve G�P’te 

halen sadece bir �irketin hisse senetle-
rinin i�lem görmesi olumsuz bir göster-
gedir.

Baz� prosedürler KOB� sahiplerini 
dü�ündürmektedir. Özellikle �effafl�k 
ve resmi prosedürler KOB� sahiplerinin 
çekingen davranmalar�nda önemli 
etkendir.

Toplant�n�n sonunda ben de bir soru 
ve öneriyle toplant�ya kat�ld�m. Acaba 
gip’te i�lem hacmini art�rmak, piyasay� 
cazip k�lmak, dolay�s�yla KOB�’lerin 
halka aç�lmas�n� te�vik etmek için baz� 
fonlara portföylerinde gip’ten hisse se-
nedi bulundurma zorunlulu�u konula-
bilir mi? Ya da KOB� hisse senedi a��r-
l�kl� yeni fonlar kurulabilir mi? Asl�nda 
sadece bir firman�n hisse senetlerinin 
i�lem gördü�ü piyasada bu tip uygula-
malar�n çok erken oldu�unun ben de 
fark�ndayd�m. Ama yine de tarihe bir 
kay�t dü�mek istedim.

Çok faydal� bir toplant�n�n motivas-
yonuyla i�imize odaklanm��ken ayn� 
gün on üç askerimizin �ehit oldu�u 
haberini duyduk. Ac�n�n tazeli�iyle bu 
yaz�y� yazarken hepimizin güvenli�i 
için canlar�n� kaybeden bu fidanlar�n 
manevi huzurlar�nda tazimle e�iliyo-
rum.

�stanbul Ticaret Odas� Ba�kan� 
Murat Yalç�nta� yapt��� yaz�l� 
aç�klamada, ekonominin ilk çey-

rekte yüzde 11’lik rekor büyümesini 
de�erlendirdi. Yalç�nta�, 2009’un 
son çeyre�inden itibaren 6 çeyreklik 
kesintisiz yüksek büyüme oranlar� 
gerçekle�tiren Türkiye ekonomisinin 
bütün dünyan�n ilgi oda�� olmaya 
devam etti�ini kaydetti. Yalç�nta�, 
“Beklentilerin bile üzerinde gerçek-
le�en bu büyümede özel sektör sabit 
yat�r�mlar�n�n yüzde 38.3 artmas�, i� 
dünyas�n�n ekonomiye güvenini ve 

gelece�e ümitle bakt���n� gösteriyor. 
Aç�kça söyleyebilirim ki büyümeyi 
Türkiye’de özel sektör s�rtl�yor. Daha 
önceki dönemde oldu�u gibi bu dö-
nemde de özel sektör yat�r�mlar� çok 
önde. Hükümetin ve ekonomi yöne-
timinin çal��malar�n�n özel sektörün 
önünü açmas� bu ba�ar�n�n anahtar�-
d�r” dedi. 

 Yalç�nta�, çevre ülkelerde ya�a-
nanlara dikkat çekerek, “Portekiz, 
�spanya ve özellikle kom�umuz Yu-
nanistan a��r bir ekonomik krizle 
bo�u�uyor. MENA (Kuzey Afrika ve 

Ortado�u) ülkelerinde de siyasi ve 
ekonomik kar���kl�klar var. Hal böy-
le iken bizim rekor büyümemiz çok 
anlaml�. Türkiye bölgesinde bir istik-
rar, kalk�nma ve huzur adas�d�r. Çev-
re ülkeler için ya�ad�klar� krizlerden 
kurtulmalar� yönünde model ülkedir” 
ifadelerini kulland�. 

Özel sektör Türkiye 
ekonomisine güveniyor 

 Aç�klanan büyüme oran�n�n baz et-
kisinden ar�nd�r�lm�� oldu�una dikkat 
çeken Yalç�nta�, “2010 y�l�ndaki bü-
yümeler, baz etkisi olarak de�erlen-
diriliyordu. Bu y�l ise net bir büyüme 
oldu�unu söyleyebiliriz. 2010’un ilk 
çeyre�indeki yüzde 12’lik büyüme 
göz önüne al�nd���nda, 2011 y�l�n�n 
ilk çeyre�indeki rekor büyümede 
baz etkisinin olmad��� görülmek-
tedir” dedi. 2010 y�l�n�n son çeyre-
�inde de özel sektör sabit sermaye 
olu�umunun yüzde 49.5 yükseldi�ini 
hat�rlatan Yalç�nta�, “Türkiye bu ya-
t�r�mlar�n neticesi olarak ilk çeyrek 
itibariyle dünyan�n en h�zl� büyüyen 
ekonomisi oldu. Bu dönemde ABD 
yüzde 0.4, Fransa yüzde 1, Almanya 
yüzde 1.5, �talya yüzde 0.1, �ngiltere 

yüzde 0.5 büyüdü. Türkiye rekor tab-
losunda ise yüzde 9.9 büyüyen Arjan-
tin, yüzde 9.7 büyüyen Çin’in önün-
de bulunuyor. Bu neyi gösteriyor? Bu 
elbette Türk özel sektörünün, Türkiye 
ekonomisinin gelece�iyle ilgili güve-
ninin tam oldu�unu gösteriyor” dedi. 
Yalç�nta�, büyüme incelendi�inde hane 
halklar�n�n yurt içi tüketiminin yüzde 
11.6, devletin tüketim harcamalar�n�n 
ise yüzde 6.7 artt���n� belirterek, bura-
da önemli olan konunun, kamu sektörü 
sabit sermaye yat�r�mlar�n�n yüzde 4.9 
artarken, özel sektör sabit sermaye ya-
t�r�mlar�n�n yüzde 38.3 büyümesi oldu-
�unu kaydetti. 

Harcama e�ilimi yüksek
 

 Yalç�nta�, sanayi üretimi, yat�r�m ve 
in�aat sektöründe çok güçlü bir har-
cama bulundu�unu belirterek, “Hem 
reel kesimin hem de tüketicilerin yani 
hane halklar�n�n harcama e�ilimi yük-
sek. Bu da ekonominin gelece�ine 
olan güvenlerinden kaynaklan�yor. Bu 
kesimin beklentileri ekonominin ge-
lece�ine ili�kin hayati önem ta��yor. 
Türkiye’nin büyüme dinamikleri halen 
kuvvetli kalmaya devam ediyor” ifa-
delerini kulland�. 

 Yalç�nta�: Büyümeyi özel sektör s�rtl�yor 
  �stanbul Ticaret Odas� Ba�kan� Murat Yalç�nta�, Türkiye’de büyümeyi özel sektörün s�rtlad���n� vurgulayarak, “Daha 

önceki dönemde oldu�u gibi bu dönemde de özel sektör yat�r�mlar� çok önde. Hükümetin ve ekonomi yönetiminin 
çal��malar�n�n özel sektörün önünü açmas� bu ba�ar�n�n anahtar�d�r” dedi.

Abdullah ÇÖRTÜ

acortu@
hotm

ail.com

KOB�’lerimiz 
sermaye piyasalar�yla 
tan���yor
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Borsac� KOB�’ye 100 bin lira hibe 

OST�M Ç�rakl�k E�itim Vakf� 
Konferans Salonu’nda gerçek-
le�tirilen “KOB�’ler �çin Al-

ternatif Finansman �mkân�: KOB�’ler 
Borsaya Aç�l�yor” konulu bilgilen-
dirme toplant�s�na Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakan� Nihat Ergün, SPK 
Ba�kan� Vedat Akgiray, KOSGEB 
Ba�kan� Mustafa Kaplan, �MKB Ba�-
kan Yard�mc�s� Ayd�n Seyhan, ASO 
Ba�kan� Nurettin Özdebir ve OST�M 
OSB Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 
Ayd�n kat�ld�.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan� 
Nihat Ergün, toplant�da yapt��� konu�-
mada KOSGEB taraf�ndan, KOB�’lere 
verilecek yeni destekler konusunda 
bilgiler veren Ergün, borsaya aç�lmak 
isteyen KOB�’ler için özel bir destek 
program�n� devreye ald�klar�n bildir-
di. Bu program kapsam�nda, KOS-
GEB arac�l��� ile borsaya aç�lacak 
KOB�’lerin yapacaklar� masra	 ar�n, 
100 bin liraya kadar olan k�sm�n�n 
kar��lanaca��n� belirten Ergün, bunun 
ise KOB�’ler için çok önemli bir f�rsat 
oldu�unu kaydetti. Ergün, söz konusu 
imkânla KOB�’lerin borsaya aç�lma 
maliyetlerini ciddi oranda dü�ürdükle-
rini bildirdi. KOB�’lerin bu maliyetle-
rinin onda 1 e kadar indirildi�ini belir-
ten Bakan Ergün, “Ba�ka bir � rma 10 
lira masraf ediyorsa, bir KOB� 1 lira 
masraf edecek. O 1 liran�n da büyük 

bir bölümünü KOSGEB vas�tas�yla 
biz kar��lam�� olaca��z’’ dedi. 

Ayr�ca Ba�v�ms�z Denetim Des-
te�i ad� alt�nda bir ba�ka program� da 
devreye ald�klar�n� anlatan Bakan Er-
gün, bu program kapsam�nda ba��ms�z 
denetim yapt�rmak isteyen KOB�’lere 
KOSGEB arac�l���yla 10 bin Türk Li-
ras�na kadar geri ödemesiz destek sa�-
lanaca��n� aç�klad�. Bu deste�in ise 
KOB�’lerin borsaya girip girmemele-
riyle ilgisi bulunmad���n� belirten Er-
gün, �unlar� kaydetti: “Borsaya girmek 
istemeyebilirsin. Daha �artlar�n müsait 
de�ildir. Henüz kafanda olgunla�ma-
m��t�r. Ama ben bir ba��ms�z denetim 
kurulu�unun denetiminden geçeyim. 
�öyle bir check up yapt�ray�m kendi-
me. Ben nas�l bir � rmay�m bir göre-
yim. Hem ben kendimi tan�yay�m hem 
ba�kas� tan�s�n diyebilirsiniz. Bunun 
için de destek program�m�z haz�r.”

Ba��m�z denetim yapt�rmak is-
teyen � rmalar�n kurumsalla�mas�, 
�effa	 a�mas�, yönetim kabiliyetinin 
geli�mesi, kendisini iyi tan�mas� ve 
nerede eksiklikleri oldu�unu görmesi 
için böyle bir destek vereceklerini be-
lirten Ergün, söz konusu 10 bin liral�k 
deste�in tamam�n�n ise hibe �eklinde 
gerçekle�tirilece�ini kaydetti. Ergün, 
KOB�’lerin ba��ms�z denetim için 
yapaca�� masraf�n da belki 10 bin lira 

belki de bunun biraz üzerinde olaca��-
n� söyledi. 

KOSGEB Ba�kan� Mustafa Kap-
lan da, “Geli�en ��letmeler Piyasas� 
pazar�nda yer alacak KOB�’lerimizin 
halka arz maliyetlerini geri ödemesiz 
bir �ekilde desteklemek üzere 7’inci 
destek program�m�z ‘Geli�en ��letme-
ler Piyasas� KOB� Destek Program�’n� 
olu�turmu� ve uygulamaya alm�� bu-
lunmaktay�z” dedi. Bu program ile; 
KOB�’lerin halka aç�lma sürecinde 
piyasa dan��man� dan��manl�k hizmet 
bedeli, ba��ms�z denetim hizmet be-
deli, SPK kurul kayd�na alma ücreti, 
�MKB Geli�en ��letmeler Piyasas� 
Listesi’ne kabul ücreti, Merkezi Ka-
y�t Kurulu�u masraf� ve arac� kurulu�a 
ödenecek arac�l�k komisyonu giderle-
rinde, KOSGEB taraf�ndan geri öde-
mesiz olarak toplam 100 bin liraya 
kadar destek sa�lanaca��n� aç�klad�.

 OST�M Ba�kan� Orhan Ayd�n 
ise, KOB�’lerin ekonominin önem-
li bir parças� oldu�unu vurgulayarak 
bu toplant�n�n bir KOB� kenti olan 
OST�M’de yap�lmas�n�n önemine i�a-
ret etti. Ayd�n, “Türkiye ekonomisinde 
KOB�’lerin yeri çok büyüktür. Ekono-

mimizin büyümesi ve küresel anlam-
da rekabet edebilir hale gelmesi için 
KOB� desteklerini artt�rmam�z �art. 
Bu sebeple KOSGEB’in KOB�’lere 
yönelik bu yeni destek program�n�n en 
büyük destekçisiyiz” dedi. 

 ASO Ba�kan� Nurettin Özdebir ise, 
“Sermaye Piyasalar�ndan istifade et-
menin önü aç�ld�. Bu f�rsat� iyi de�er-
lendirmek laz�m. Talep yönünden s�-
k�nt� olmayaca��na eminim” �eklinde 
konu�tu.

  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan� Nihat 
Ergün, KOB�’lerin borsaya aç�l�rken yapacaklar� 

masraflar�n, 100 bin liraya kadar olan k�sm�n� 
KOSGEB’in kar��layaca��n� bildirdi. Ergün, ba��ms�z 

denetim yapt�rmak isteyen KOB�’lerin de 10 
bin Türk Liras�na kadar geri ödemesiz �ekilde 

desteklenece�ini söyledi. 

Akl�m�za gelen ilk soru herhalde 
bizim KOB� borsas�na aç�lmak 
kim olmu�tur. Korkman�za hiç 

gerek yok. Endi�eleriniz ise çok yersiz. 
�nan�n bana bunu zamanla ya�ayarak 
görece�iniz. �stersek sadece KOB� Borsas�na 
de�il, IMKB’nin birincil piyasas�na bile 
aç�labiliriz. Bir zamanlar hemen hemen 
bütün �irketlerin KOB� oldu�unu KOB� 
olarak kurulup, KOB� olarak i�e ba�lad���n� 
unutmayal�m. Neden KOB� Borsas�? 
Sorusunu sormadan önce isterseniz 
KOB� olman�n, sorunlar�n� bir akl�m�zdan 
geçirelim. Bu sorunlar�n tamam�n�n 
KOB� borsas�na aç�lmakla çözüm 
yoluna girece�ini göreceksiniz. Lütfen 
yanl�� anlamayal�m; borsaya aç�lmakla 
sorular�m�z�n hepsi hemen çözülmeyecek, 
sadece çözüm konusunda bize yard�mc� 
olacak. Di�er bir anlam�yla sorunlar çözüm 
yoluna girecek.

KOB�’lerin sorunlar�na dönersek, herhalde 
hepimiz i�imizi büyütmek istiyoruz. 
Hepimizin bu nedenle finansman temin 
etmekte güçlükleri var. Yine hepimiz 
belli büyüklükte olmad���m�z için rekabet 
etmekte zorlan�yoruz. Pekti hepimiz i�imizi 
yönetecek sistemleri kurmakta zorlanm�yor 

muyuz? Özellikle aile �irketlerinde ortakl�k 
sorunlar� ç�km�yor mu?

�irket ya da i�letmelerimiz yeterince �effaf 
ve kay�t içinde mi? Peki geriye do�ru birkaç 
y�l içinde hiç inovasyon faaliyetimiz oldu 
mu? Resmi ya da yar� resmi kurumlar�n 
desteklerinden yeterince yararland�k m�? Ve 
belki de en önemlisi KOB� olarak kalmaya 
raz� m�y�z? Krizlere dayan�kl� bir yap�m�z var 
m�? �irketimizi ve ürünlerimizi tan�tmak için 
ne kadar para harc�yoruz?

Tüm bu sorular�n cevab�n� IMKB’de i�lem 
gören �irketlerin durumundan alabiliriz. 
IMKB’de kapanan �irket say�s� eminim 
yüzde birin çok alt�ndad�r. Kapanan bu 
�irketlerin kapanma nedenlerini tahmin 
etmek hiç de zor de�il. Peki kendi 

i�letmelerimizin de dahil oldu�u KOB� 
konumundaki i�letmelerin ortalama 
ömürlerinin 4-5 y�l oldu�unu biliyor muyuz? 
Bu bilgilere göre i�imizin yar�n devam 
etmeyece�ine dair önemli bir istatistik var. 
KOB� statüsündeki �irketlerin yar�na ç�kma 
endi�esini bir dü�ünün. K�sacas� her gün, 
her y�l korkulu bir ya�am rüyas� görmeye 
devam ediyoruz. 

Nas�l aç�laca��z ve gerçekten bu i� bizim 
boyumuzdan büyük mü? Bu sorunun 
cevab� da alt�ndan kalkamayaca��m�z kadar 
zor de�il asl�nda. Çünkü hali haz�rda geli�en 
i�letmeler piyasas�na aç�lan ve i�lem gören 
2 �irket var. Üçüncüsü ise yolda.  �lk aç�lan 
�irketin 2010 bilançosuna göre geçmi� y�l 
zararlar� 1.104.326 TL. Dönem zarar� ise 

182.086 TL. Sermayesi halka aç�lmadan 
önce 4.000.000 TL. Halka aç�ld�ktan sonra 
8.000.000 TL. Halka aç�ld�ktan sonra 
4.000.000 TL �irkete nakit giri�i olmu�. 
Y�ll�k cirosunu merak ediyorsunuzdur. Aktif 
büyüklü�ü 13.713.583 TL. Yukar�daki 
rakamlara göre ciro beklentiniz biraz yüksek 
ama yan�l�yorsunuz. 2010 cirosu y�ll�k 
cirosunun 7.464.470 TL. 2009 cirosu ise 
6.872.999 TL. �imdi yukar�daki rakamlar� 
bir de�erlendirmeye tabi tutarak kendi 
�irketlerimiz ile oranlad���m�zda nas�l bir 
sonuç ç�kt���n� soral�m kendimize. Özetlersek 
4 milyon TL sermaye,  7.5 milyon TL ciro,  
182 bin TL dönem zarar�.

Halka aç�lmak için KOSGEB’in “Geli�en 
��letmeler Piyasas� KOB� Destek Program�” 
ad� alt�nda geri ödemesiz olarak 100.000 
TL halka aç�lma deste�imiz oldu�unu da 
unutmay�n.

KOB� olarak i�e ba�lad�k ama hiç olmazsa 
yar�na ç�kma endi�esi olmayan, sa�lam, 
rekabetçi, yenilikçi ve krizlere dayan�kl� bir 
KOB� olarak ya�am�m�z� sürdürelim, e�er 
mümkünse KOB� olman�n üstüne ç�kman�n 
da kimseye zarar� olmayaca��n� bilelim.

halilkarakaya@
seyitler.com

Halil KARAKAYA 
Seyitler A.� Genel 

Müdürü

Haydi KOB�’ler borsaya!
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OST�M Organize Sanayi Bölge 
Müdürlü�ü, üniversite – sanayi 
i�birli�inde yeni ad�mlar atmaya 

devam ediyor. OST�M’de faaliyet gösteren 
i�letmelerin endüstriyel tasar�m alan�ndaki 
ihtiyaçlar�n� tespit edip, çözümler üretmek 
amac�yla Gazi Üniversitesi ile i�birli�i pro-
tokolü imzaland�. 

Törene OST�M OSB Yönetim Kurulu Ba�-
kan� Orhan Ayd�n, Gazi Üniversitesi ad�na 
Rektör Prof. Dr. R�za Ayhan, Güzel Sanat-
lar Fakültesi Dekan� Prof. Dr. Alev Kuru, 
Endüstri Ürünleri Tasar�m� Bölüm Ba�kan� 
- Sanat ve Tasar�m Ara�t�rma ve Uygula-
ma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Serkan 
Güne�, Bölge Müdürü Adem Ar�c�, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, Birim Müdürleri ile 
OST�M’den baz� � rma temsilcileri kat�ld�. 

OST�M ad�na Ba�kan Ayd�n’�n, Gazi Üni-

versitesi ad�na da Rektör Prof. Ayhan’�n 
imzalad��� protokolle OST�M i�letmeleri 
için tasar�m konusunda e�itim, dan��man-
l�k, ara�t�rma, yenilikçilik uygulamalar�, 
merkez veya arayüzlerin projelendirilerek 
olu�turulmas� amaçlan�yor. 

Ayhan: “Üniversiteler 
üretimin içinde yer almal�.”

Törende konu�an Gazi Üniversitesi Rek-
törü Ayhan, 21. Yüzy�l�n üretimde farkl� 
önceliklerin öne ç�kt��� bir dönem oldu�u-
nu, art�k sadece ihtiyaç kadar üretme dö-
neminin geride kald���n� belirtti. Ayhan, 
“Art�k üretimde fark yaratmak zorunday�z, 

bu fark da tasar�mda ortaya ç�kacakt�r. Ar-
t�k üreticimiz tasar�m�n önemini kavram�� 
durumdad�r. Bu sebeple üniversite olarak 
bizim bilgi birikimimizi sanayiye aktarma-
m�z, sanayinin de bizdeki bilgileri uygula-
maya geçirme konusunda hevesli olmas� 
laz�m. Üniversiteler � ldi�i kulelerinden in-
melidir, üretimin içinde yer almal�d�r. Bu 
anlamda Türkiye sanayisinin gözbebe�i 
OST�M’i bilime verdi�i önemden dolay� 
kutluyorum” dedi.

Protokolün amac� hakk�nda bilgi veren 
Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasar�m Uygu-
lama ve Ara�t�rma Merkezi (SANTUM) 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Serkan Güne�, te-
mel amac�n OST�M’i bir tasar�m merkezi 

haline getirmek oldu�unu söyledi. Proje-

den elde etmeyi umduklar� en somut ç�k-

t�n�n OST�M’de üretilen yeni ürün say�-

s�ndaki art�� oldu�unu vurgulayan Güne�, 

üretim alan�nda zaten profesyonel olan 

OST�M’in imaj�n�, yeni ürün say�s�ndaki 

art��la da taçland�rmak istediklerini belirt-

ti.

Ayd�n: “Tasar�m konusundaki 
t�kan�kl�k a��lacak.”

Protokol konusunda söz alan Ostim Ba�-

kan� Orhan Ayd�n da bu tasar�m merkezi-

ne neden ihtiyaç duyduklar�n� �u sözlerle 

anlatt�: 

“Son y�llarda yürüttü�ümüz kümelenme 

faaliyetlerinde, � rmalar�m�z�n fason ima-

latç�l�ktan üretime geçmeleri sürecinde 

tasar�m noktas�nda t�kan�yorduk. Bu se-

beple tasar�m o� sleri ve tasar�mc�lar�n 

bölgemizde yerle�tirilmesi son y�llarda 

çok gündemimize gelmeye ba�lad�. Hatta 

yeni yapm�� oldu�umuz OST�M Finans ve 

�� Merkezi’mize daha çok tasar�m � rma-

s� yerle�tirebilmek için çaba sarf ettik. Bu 

çal��malar� sürdürürken Gazi Üniversitesi 

akl�m�zdaki i�leri birlikte yapma tekli�  ile 

gelince çok mutlu olduk. Bu projelerin � r-

malar�m�z�n da ilgi ve deste�iyle OST�M’e 

çok katk� sa�layaca��n� dü�ünüyoruz.”

��OST�M OSB 

yönetiminin, firmalar�n 

üretim kapasitelerini ve 

çe�itliliklerini artt�rmak 

için yapt�klar� çal��malar 

sürüyor. Bu kapsamda 

OST�M Yönetimi ve Gazi 

Üniversitesi aras�nda 

“Tasar�m Merkezi 

Protokolü” imzaland�.

Ostimli KOB�’lere tasar�m ofisi

ASO Ba�kan� Özdebir yapt��� yaz�l� 
aç�klamada, hem i�sizli�i azalt-
mak hem de halk�n refah�n� yük-

seltmek için Türkiye’nin h�zl� büyümek 
zorunda oldu�unu belirterek, “Bu nedenle 
yüzde 11’lik büyüme sevindiricidir. An-
cak, h�zl� büyümenin beraberinde getirdi�i 
yüksek cari i�lemler aç��� da bir sürdürüle-
bilirlik riski olu�turmaktad�r. Bu nedenle 
cari i�lemler aç���ndaki art��� frenlemek 
gerekir. Ekonomi yönetiminin ald��� ted-
birlerin y�l�n geri kalan bölümünde etkile-
rini göstermesini bekliyoruz. Ancak biz, 
cari i�lemler aç���n�n azalt�lmas� için eko-
nomik büyümeden feragat etmek yerine 
cari i�lemler aç���n� azaltacak yap�sal des-
tek ve tedbirlerin al�nmas� ve ekonomik 
politikalar�n buna göre belirlenmesi gerek-
ti�ini dü�ünüyoruz” ifadelerini kulland�. 

 Özdebir, daha önce Türkiye’de üretilen 
ancak TL’deki de�erlenme ve artan faktör 
maliyetleri nedeniyle rakiplere kapt�r�lan 
ara mallar�n�n yeniden Türkiye’de üreti-
mini ve kullan�m�n� özendirecek tedbirle-
rin al�nmas� gerekti�ini vurgulayarak �öy-
le devam etti: “TL’nin de�erindeki nispi 
dü�ü� buna uygun bir ortam haz�rlam��t�r. 
Yerli kaynaklar�m�zdan da daha fazla ya-
rarlanmam�z gerekir. Sadece demir-çelik 
ithalat�m�z�n 14 milyar dolar oldu�u dü�ü-
nülürse yerli kaynaklar�m�zdan yararlan-
man�n önemi daha iyi takdir edilecektir. 

Bu nedenle madencilik sektöründeki yüz-
de 10.9’luk büyümeyi çok önemsiyorum. 
Madencilik sektörü, sa�lanacak destekler-
le üretimini daha da fazla art�rabilecektir. 
Dünyadaki dü�ük faiz ortam�, kendi kay-
naklar�m�zdan daha fazla yararlanmak için 
gerekli yeni yat�r�mlara uygun bir ortam 
sa�lamaktad�r. Bu yat�r�mlar�n da destek-
lenmesi ve özendirilmesi gerekir. Hükümet 
birçok yeni proje aç�klam��t�r. Örne�in, 
ba�ta Ankara’da olmak üzere Türkiye’de 
birçok büyük hastane yap�lacakt�r. Bu has-
tanelerin t�bbi cihaz ve malzemelerinde 
ülkemizde üretilen ürünler tercih edilme-
lidir. Ankara metrosu ihalelerinin pazarl�k 
a�amalar�nda da en az yüzde 50 yerli katk� 
oran� �art� mutlaka aranmal�d�r.” 

“Önemli olan sürdürülebilir büyüme”
  Ankara Sanayi Odas� Ba�kan� Nurettin Özdebir, aç�klanan 2011 y�l� birinci çeyrek büyüme rakamlar�n�n 

sevindirici oldu�unu belirterek, “Ancak önemli olan büyümenin sürdürülebilir olmas�” dedi.

�stanbul Ticaret Odas�’n�n (�TO) kay�t-
lar�na göre, �stanbullu � rmalar 2010’u 
kârla kapatt�. �stanbul �irketlerinin 

kârl�l�k oran� 2010 y�l�nda da önemli bir 
art�� gösterdi. 

 �stanbullu �irketlerin 2010 ticari kazanç-
lar� üzerinden verdi�i beyanlara göre he-
saplanan munzam aidat tahakkuku, 2009’a 
oranla yüzde 21.32 artarak, 77 milyon 453 
bin 980 TL oldu. Geçen y�l bu rakam 63 
milyon 841 bin 455 TL seviyesinde ger-
çekle�mi�ti. 

 �TO verilerine göre 2010’da 166 bin 
234 � rma y�l� kârla kapatt�. Kâr eden � r-
ma say�s� bir önceki y�la göre 11 bin artt�. 
2010 y�l�nda yakla��k 90 bin �TO üyesi ise 
kazanç beyan etmedi. Yasaya göre kazanç 
beyan etmeyen üyelerin d���nda �TO üyesi 
kooperati	 er, yeni �irketler, (ayr� � rmalar 
olarak görünen) banka �ubeleri de munzam 

aidat ödemiyor. 

 �TO Ba�kan� Murat Yalç�nta�, � r-
malar�n kârl�l�k beyanlar�ndaki art���n 
�stanbul’da ekonominin son derece sa�l�kl� 
oldu�unu ortaya koydu�unu savundu. Yal-
ç�nta�, “Rakamlar gösteriyor ki, �stanbullu 
� rmalar kâr ediyor. Yani i�lerini büyütü-
yorlar, daha çok üretip daha çok sat�yor ve 
kâr ediyorlar. Bu memnuniyet verici bir 
durum” dedi. 

 Ba�kan Yalç�nta�, �stanbullu � rmala-
r�n sermaye büyüklüklerine göre munzam 
aidat tahakkukunun da dengeli bir duru-
mu ortaya koydu�unu kaydetti. Yalç�nta�, 
“2010 y�l�nda �stanbul’daki kârl�l�k art�� 
oran�n�n tüm sermaye gruplar�nda hemen 
hemen e�it oranda gerçekle�ti�ini görüyo-
ruz. Bin TL alt� sermaye grubunda da, 1 
milyon TL’nin üzerindeki sermayelerde de 
birbirine yak�n oranda kâr art��� var” dedi.

�stanbul �irketleri, 2010’u 
yüzde 21’lik kârla kapatt�
�stanbullu �irketlerin 2010 kazançlar� üzerinden 
hesaplanan munzam aidat tahakkuku, bir önceki 

seneye göre yüzde 21.32 artt�.
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Ankara Kalk�nma Ajans� “2011 Y�l� 
Mali Destek Programlar�”  Ankara 
merkezindeki kurum ve kurulu�lara 

yönelik ilk bilgilendirme toplant�s� ile tan�t�l-
d�. Türkiye Barolar Birli�i Ankara Litai Otel’de 
gerçekle�tirilen toplant�n�n aç�l���nda konu�an 
Ankara Kalk�nma Ajans� Genel Sekreteri Doç. 
Dr. As�m Balc�, toplamda 20 milyon liray� bu-
lacak mali destekten Ankara’da faaliyet göste-
ren kamu kurum ve kurulu�lar� ile KOB�’lerin 
yan� s�ra sivil toplum kurulu�lar�n�n faydalana-
bilece�ini söyledi.

 Ba�kentin turizm, bili�im ve sa�l�k alanla-
r�nda önemli potansiyele sahip oldu�unu vur-

gulayan Balc�, ajans� bu alanlarda ‘can suyu’ 
niteli�inde destek sa�layaca��n�n alt�n� çizdi. 
Mali destek program� kapsam�nda 20 mil-
yon TL’nin yar�s�n�n ‘yenilikçi uygulamalar’ 
ba�l���na di�er pay�n da turizme ayr�laca��n� 
hat�rlatan Balc�, “Türkiye’de 42 uluslararas� 
akreditasyona sahip hastane bulunuyor. Bu-
nun 8’i Ankara’dan. Almanya’da 5, Çin’de de 
8 hastane uluslararas� akreditasyona sahip. Bu 
say�, Ankara’n�n Almanya ve Çin’in geneliyle 
bir oldu�unun göstergesi.” dedi.

 Bir turistin ortalama harcamas�n�n 5 bin 
dolar� buldu�unu, sa�l�k turizmi için gelen-
lerin yapt��� harcaman�n ortalama 700 dolar 

civar�nda oldu�unu dile getiren Balc�, bu pas-
tadan Ankara’n�n da önemli pay� alabilece�i-
ni kaydetti. Ankara’daki 82 kongre salonuyla 
Ankara’n�n kongre turizmi konusunda da 
önemli bir yerde oldu�unu söyledi. Ankara 
Kalk�nma Ajans� Genel Sekreteri Balc�, turizm 
alan�nda bu iki ba�l���n üzerinde durulmas� ve 
hareketlendirilmesi gerekti�ini vurgulad�.

Program turizm ve yenilikçi 
uygulamalar� destekleyecek

 ‘Mali Destek Programlar�’ndan Ankara ili 
ve ilçelerinde faaliyet gösteren kamu kurum 
kurulu�lar� ile KOB�’lerin yan� s�ra sivil top-
lum örgütleri de faydalanabilecek. Toplam 
20 Milyon TL’lik mali destek programlar�, 
“Turizm Potansiyelinin Harekete Geçiril-
mesi” ve “Yenilikçi Uygulamalar” ba�l�k-
lar� alt�nda uygulanacak. Her iki program 
çerçevesinde 10’ar milyon TL’lik destek 
kulland�r�lmas� ile Ankara’da ‘Turizm’ ve 
‘Yenilikçilik’ alanlar�nda önemli projelerin 
desteklenmesi hede	 eniyor.

 ‘Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek 
Program�’, Bili�im ve sa�l�k teknolojile-
ri alan�nda Ankara’n�n bölgesel, ulusal ve 
uluslararas� ölçekte rekabet gücünü yükselt-
meyi ve sürdürülebilir geli�meyi sa�lamay� 
amaçl�yor. Bu çerçevede, özellikle bili�im 
ve sa�l�k teknolojileri alanlar�nda ürün, sü-
reç, pazarlama ve organizasyona yönelik ye-
nilikçi uygulamalar desteklenecek.

 ‘Turizm Potansiyelinin Harekete Geçi-
rilmesi Mali Destek Program�’, Ankara’n�n 
turizm altyap�s�n�n geli�tirilmesi, turizm faa-
liyetlerinin çe�itlendirilmesi, ulusal ve ulus-

lararas� alanda eri�ilebilir ve rekabet edebilir 
bir turizm kenti haline gelmesini amaçl�yor. 
Bu amaca hizmet edecek etkin tan�t�m çal��-
malar�, hizmet kalitesinin yükseltilmesine ve 
turizm faaliyetlerinin dört mevsime yay�lma-
s�na yönelik projeler program çerçevesinde 
desteklenecek.

 Programlara, KOB�’ler, Kamu Kurum ve 
Kurulu�lar� ile kar amac� gütmeyen di�er 
kurum ve kurulu�lar ba�vurabilecek. Sa�-
lanacak destekler ba�vuran kurulu�un yasal 
statüsüne göre de�i�en oranlarda e� � nans-
man gerektirecek. Ajans taraf�ndan verile-
cek destek miktar� ise proje ba��na 40.000 ile 
350.000 TL aras�nda olacak. Projeler azami 
12 ayda tamamlanacak. 

 Ankara’n�n potansiyelini harekete geçi-
recek söz konusu iki mali destek program� 
kapsam�nda proje haz�rlamak isteyenler için 
Ajans ayr�ca bilgilendirme ve proje haz�r-
lama e�itimleri düzenleyecek.Destek prog-
ramlar� ile ilgili detayl� bilgi Ankara Kalk�n-
ma Ajans� resmi internet sitesi olan www.
ankaraka.org.tr adresinden edinilebilir.

��Ankara Kalk�nma Ajans� “2011 Y�l� Mali Destek 

Programlar�” ba�l�yor. Ankara’n�n potansiyelini 

harekete geçirecek, toplam bütçesi 20 milyon TL olan 

programa ba�vurular 23 Haziran 2011 – 16 Eylül 

2011 tarihleri aras�nda yap�lacak. 

Ba�kentin potansiyeli harekete geçiyor! 

Yolsuzluklar son y�llar�n çok 
konu�ulan hatta üzerinden siyaset 
yap�lan konusu haline gelmi�tir. 

Yaz�m�za önce yolsuzlu�un tan�m� ile 
ba�laman�n do�ru olaca��n� dü�ünüyorum. 
Yolsuzluk; kamu erkinin ki�isel ç�karlar 
amac�yla kötüye kullan�lmas� demektir. 
Konu kamu erkinin kötüye kullan�lmas� 
oldu�una göre, demek ki kötüye kullanma 
suçunu i�leyenlerde kamu görevlileridir.

Asl�nda yolsuzluklarla usulsüzlükleri 
birbirinden ay�rmak gerekir. Usulsüzlükler 
genellikle adi suçlar kapsam�na girer. Fakat 
yolsuzluklar organize suçlar kapsam�nda 
de�erlendirilir. Yolsuzlu�un üç aya�� 
vard�r. Bunlar, siyasetçi, i�adam� ve 
bürokrat aya��d�r. Bütün dünyada organize 
yolsuzluk olay� bu üçgende gerçekle�tirilir. 
Basit bir yakla��mla yolsuzluklar� önlemek 
için, çal�nacak mallar� sahipsiz bir �ekilde 
orta yerde b�rakmamak gerekir diye 
dü�ünebiliriz. Zira siz havuçlar� orta yerde 
bekçisiz b�rak�rsan�z, do�al olarak tav�anlar 
etraf�nda dolanmaya ba�lar. 

Dünya saydaml�k ara�t�rmalar� konusunda 
çal��an bir kurulu� Türkiye’de bir anket 
yapm��t�r. Ankette yolsuzluklara kar�� 
m�s�n�z diye sorulmu�, al�nan cevapta 
deneklerin %90’�n�n yolsuzluklara kar�� 
oldu�u ortaya ç�km��t�r. Ancak niçin kar�� 
olduklar� soruldu�unda, neden onlar 
yap�yor da biz yapam�yoruz diye kar�� 
ç�kt�klar� ö�renilmi�tir. Bu durum toplumun 
yolsuzluklara bak�� aç�s� yönünden oldukça 
tehlikeli bir geli�medir. 

Yetkili yetkisiz bir çok insan�n  bu konuda 
fikir yürüttü�ünü görmemiz mümkündür. 
Yolsuzluklar konusunda edebiyat yapanlara 
gelin bu sorunlar� temelinden çözecek 
yasal tedbirleri alal�m  dedi�inizde çözüme 
yakla�mazlar. E�er bir sorunun çözümüne 
katk�da bulunmuyorsan�z sonra o sorunun 
bir parças� haline gelirsiniz. Bu sebeple, bu 
i�in edebiyat�n� yapmak, yapanlara zevkli 
gelebilir ama ülke aç�s�ndan yolsuzluk 
yanl�s� kültürün olu�mas� bak�m�ndan kötü 
sonuçlara yol açabilir.

Yolsuzluklar konusunda yap�lacak i�, 
sivrisinekleri öldürmektense batakl��� 
kurutmak olmal�d�r. Öncelikle ekonominin 

kay�t alt�na al�nmas� zorunludur. Kay�t 
d��� ekonomide yap�lan yolsuzluklar�n 
ortaya ç�kar�lmas� bile mümkün de�ildir. 
Di�er taraftan organize yolsuzluklar� 
önlemek için, kürsü dokunulmazl��� hariç 
dokunulmazl�klar kald�r�lmal� ve siyasetin 
finansman� �effafla�t�r�lmal�d�r. Bürokrat 
atamalar�nda liyakati ön plana ç�karacak 
bir sistem geli�tirilmeli ve siyasetçinin 
bürokrat atamalar�ndaki etkinli�i ortadan 
kald�r�lmal�d�r. Kamu erki kullananlar�n 
mal bildirimleri ve bu konuda yap�lan 
denetimler halka aç�k olmal�d�r. Yasama 
ve yürütme erkini kullananlar�n yetkileriyle 
uyumlu ücret almalar�n� sa�layacak 
ücret sistemi geli�tirilmelidir. Yolsuzlu�a 
uygulanan cezalar a��r ve cayd�r�c� olmal� 
bu konuda af kanunu ç�kart�lmamal�d�r. 
Hepimizin bildi�i gibi yolsuzlukla ilgili 
suçlar zaman a��m�na u�rat�larak failler 
kurtar�lmaya çal���lmaktad�r. Yolsuzluklarla 
ilgili davalar�n çabuk sonuçlanmas� 
için ihtisas mahkemeleri kurulmal�d�r. 
Kamu ihalelerinin haz�rlanmas� ve 
sonuçland�r�lmas� �effaf olmal�, elektronik 
ortamda izlenebilmelidir. 2531 say�l� 
kamu görevinden ayr�ld�ktan sonra 
çal���labilecek alanlar� belirleyen Kanun 
titizlikle uygulanmal�d�r. Kamu yönetiminde 
denetim d��� kalan bütün alanlar, denetim 
kapsam�na al�nmal�d�r. Mevzuatlardaki ticari 
s�r, bankac�l�k s�rr�, askeri s�r gibi konular 
yeniden incelenerek “ulusal güvenlik 
konular�” hariç arkas�na saklan�lacak ya da 
birilerini koruyacak engeller kald�r�lmal�d�r. 

��te size Türkiye’de yolsuzluklar 
konusunda yap�lmayan ve yap�lmas� 
gereken i�leri bütün aç�kl��� ile anlatmaya 
çal��t�m. Bu kadar yap�lacak i� al�nacak 
tedbir dururken biz hala bu i�in edebiyat� 
ile u�ra��yorsak, kusura bakmay�n ama bu 
hamur daha çok su yer.

Çal�nan sadece devlete ait mal de�il, 
çocuklar�m�z�n gelece�idir. Hiç olmazsa 
anneler, babalar çocuklar�m�z�n hat�r�na 
kendimize gelelim ve yukar�da anlatt���m 
yasal düzenlemelerin yap�lmas�n�, oy 
vererek seçti�imiz vekillerden isteyelim. 
Hem de öyle bir isteyelim ki ya yaps�nlar, 
ya yaps�nlar. 

velisaritoprak@
gm

ail.comVeli SARITOPRAK

Yolsuzlukla 
mücadele
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Bilim ve Teknoloji Yüksek Kuru-
lu karar� çerçevesinde haz�rlanan 
“Bilim, Teknoloji ve Yenilik 

Politikalar� Uygulama” plan tasla�� ilgili 
kurum ve kurulu�lar�n görü�üne sunul-
du. 

 Taslakta ara�t�rma kültürünün, ara�-
t�rmac�lar�n yetenek ve deneyimlerinin 
geli�tirilmesine yönelik olarak yap�la-
cak çal��malara da ayr�nt�l� olarak yer 
veriliyor. Taslakta bu hedefe ula�mak 
için de al�nacak kararlar, uygulanacak 
yöntemler �öyle s�ralan�yor: “Ara�t�rma 
yetene�inin geli�tirilmesini te�vik eden 
mekanizmalar�n tasarlanmas�, doktora 
sonras� ara�t�rma (post doc) uygulama-
s�n�n hayata geçirilmesi, disiplinler aras� 
çal��ma ve i�birliklerinin desteklenmesi 
ve ba�ar�l� genç ara�t�rmac�lara kendi 
ara�t�rma gruplar�n� kurmalar�na yönelik 
destek mekanizmalar�n�n geli�tirilmesi.”

Taslakta yer alan “ulusal yenilik sistemi 
içindeki KOB�’lerin rolünün güçlendiril-
mesi” hede�  ile de daha çok KOB�’nin 
Ar-Ge ve yenilik yapanlar halkas�na ek-
lenmesi planlan�yor. Bu hedefe ula�mak 
için yap�lacak çal��malar da �öyle s�ra-
lan�yor:

- Kendi bünyesinde Ar-Ge yetkinli�i-
ne sahip KOB�’lerin Ar-Ge ihtiyaçlar�-
n�n üniversite, kamu ara�t�rma enstitüleri 
ve özel sektör kurulu�lar�ndan kar��lan-
mas�nda kolayla�t�r�c� mekanizmalar�n 

olu�turulmas�,

- Ulusal yenilik sistemi içindeki 
KOB�’lerin rolünün güçlendirilme-
si amac�yla Ar-Ge ve yenilik yapan 
KOB�’lerin say�s�n�n artt�r�lmas�,

- Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini kendi 
bünyesinde gerçekle�tirilen KOB�’lerin 
üniversite ve ara�t�rma kurumlar�yla or-
tak proje üretme kapasitesinin artt�r�lma-
s�,

- KOB�’lerin teknoloji yönetimi yete-
ne�inin geli�tirilmesi,

- Ara�t�rma altyap�lar�nda KOB�’lerin 
ihtiyaçlar� dikkate al�narak KOB�’lerin 
bu alt yap�lar� kullanmalar�n�n etkinle�-
tirilmesi.

 Plan mevcut ara�t�rma alt yap�lar�n�n 
sektörler aras� çok ortakl� ara�t�rma i�bir-
liklerine de olanak tan�yacak �ekilde ülke 
öncelikleri do�rultusunda etkin, verimli 
ve sürdürülebilir �ekilde kullan�lmas�n� 
sa�lamay� da amaçl�yor. AB’ye kat�l�m 
öncesi mali yard�m programlar�ndan 
ara�t�rma alt yap�lar�na � nansman ayr�l-
mas�, üniversite sanayi ihtiyaçlar�n� ve 
yerel özellikleri de dikkate alan tematik 
olarak yap�lanm�� ara�t�rma merkezleri-
nin yayg�nla�t�r�lmas� da plan�n hede	 eri 
aras�nda yer al�yor.

Bilim, teknoloji ve yenilik
politikalar� uygulama plan�
 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu karar� uyar�nca 

haz�rlanan taslak plan 2011 – 2016 y�llar�n� kaps�yor. 
Taslak planda insan kaynaklar�n�n geli�tirilmesine 

yönelik önemli stratejiler ortaya konuluyor.

Ostim ve �vedik OSB sanayicilerinin 
üye oldu�u ORS�AD Yönetim 
Kurul Ba�kan� Özcan Ülgener 

ba�kanl���ndaki bir heyet Haziran ay�nda ya-
p�lan seçimde OSBÜK Ba�kan� olan Nurettin 
Özdebir’e kutlama ziyaretinde bulundular. 

Özdebir ORS�AD mensuplar� ile yapt��� 
sohbette Ankara’n�n te�vikli bölgeler ara-
s�nda olmamas�n�n yat�r�mc� kayb�na neden 
oldu�unu hat�rlatarak, “Ankara’da 2023 iv-
mesinin olu�abilmesi için sivil toplum kuru-
lu�lar�, sanayici ve çal��anlar�n hep birlikte el 
ele yapmas� gereken çok �ey var” dedi.

Ziyarete ORS�AD Ba�kan� Özcan Ülgener 
ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri Nedret 
Yener, Veli I��r, Rak�p Seyirt Mehmet Ali 
I��k, Murat Göynük, Bilal Güne�, Murat Tun-
cel, Kerem Kocaer de kat�ld�. 

Özdebir’e yeni görevinde ba�ar� dilemek 
için gerçekle�tirilen ziyarette, Ostim Sanayi-
ci ��adamlar� ve Yöneticileri Derne�i (OR-
S�AD) Ba�kan� Özcan Ülgener, Nurettin 
Özdebir’in OSBÜK ba�kanl��� döneminde, 

Türk sanayisi ve Organize Sanayi Bölgele-
rinin daha büyük ba�ar�lara ula�malar�n� te-
menni etti. Ankaral� sanayicilerin sorunlar� ve 
beklentilerinin görü�üldü�ü ziyarette Nurettin 
Özdebir, “Ankaram�z te�vik bölgesi de�il. 
Yat�r�mc� sanayici te�vik bölgeleri varken 
Ankara’ya gelmeyi ekonomik bulmuyor” 
dedi. Ankara’n�n ya�am kalitesi olarak birin-
ci, markala�ma olarak ikinci s�rada oldu�unu 
ifade eden Özdebir, bundan sonra Ankara’ya 
yap�lmas� gerekenler hakk�nda daha h�zl� ve 
güçlü bir hareketle yol al�nmas� gereklili�ini 
vurgulad�. Özdebir, Ankara’da 2023 ivmesi-
nin olu�abilmesi için sivil toplum kurulu�la-
r�, sanayici ve çal��anlar�n hep birlikte elele 
yapmas� gereken çok �ey oldu�unu sözlerine 
ekledi.

Özcan Ülgener de, bu ba�lamda güçlü bir 
sivil toplum kurulu�u olan ORS�AD’�n sana-
yici ve Ankara için yap�lacak tüm geli�meler-
de ASO ve OSBÜK ile birlikte oldu�unu dile 
getirdi.

Özdebir’e Ostimli 
sanayicilerden kutlama

 Ostimli i�adamlar�,  geçen ay OSBÜK Ba�kan� seçilen Nurettin Özdebir’i, 
makam�nda ziyaret ederek kutlad�lar. ORS�AD Ba�kan� Özcan Ülgener 

ziyaret s�ras�nda yapt��� konu�mada, “Özdebir ba�kanl���ndaki OSBÜK’ün, 
OSB’lerin sorunlar�na etkin çözümler üretece�ine inan�yoruz” dedi. 

Yar�n sabah dünyan�n hangi ülkesinde 
uyanmak istedi�imi sorsalar hiç �üp-
hesiz Türkiye’yi seçerdim. Bu ülkenin 

dinamizmi ve bunun gündemine yans�ma-
lar�na sahip bir ba�ka ülkenin var oldu�unu 
sanm�yorum. O yüzden bu memlekette 
habercilik dahili meslekler kadar tercihi 
önemli ve do�al bir i� olamaz. 

OST�M Gazetesine ilk yaz�m� yazmaya 
koyuldu�umda gündem, s�cak yaz rehaveti-
nin çok ötesinde haber de�erinde olaylarla 
dolu. Seçim sonras� gündemi henüz taze 
fla�larla doluyken gündeme son fla� haber-
ler futboldan geldi.

Yaz ay�d�r, tatil ay�d�r. orman yang�nlar� ve 
plaj s�caklar�, ramazan öncesi g�da fiyatlar� 
gibi muhtemel haberlerin ötesine geçen 
ekstra s�cak bir yaz ya��yoruz. Hastas� çok 
futbol ligleri tatil, spor sayfalar� farazi trans-
fer haberleri haricinde pek renksizken, gelen 
haberler fla� ama pek tats�z. Futbol zevkimi-
ze limon s�kt�ran cinsten tats�z. Yazma ön-
celi�im ekonomi olsa da bir yaz�y� bazen iki 
yakal� gömlek gibi bir yakada ekonomi ile 
di�er yakaya iliklemeye bay�l�yorum. Evet, 
futbol ve ekonomi. Bu ülkede futbol eko-
nomiye her yönden dokunur. �� adam�m�z, 
kad�n�m�z, yöneticimiz, çal��an�m�z çoluk 
çocuk, futbolsuz ya�anmaz. Tak�m kötüyse 
moral kötü, moral kötüyse i�lerin gidi�at�na 
dokunacak insan motivasyonu da kötüdür. 
Verim dü�er ya da artar tak�m yener ya da 
yenilirse. Sektördür Futbol. Çok önemli 

bir sektörüdür. Hem imalat hem de hizmet 
sektörüdür. Üretti�i al�n�r sat�l�r. Sunduklar� 
para verilir izlenir. Reklam� boldur futbolun. 
Ürünü ise goldür, sporun çok ötesinde saha 
içi ve d��� faaliyetleri ile sevdal�s�, taraftar� 
çoktur futbolun.

Önemli sanayici ve i� adamlar�m�z içeri-
sinde kulüp yöneticili�i ile de ad�ndan söz 
ettiren önemli simalar�m�z var. Dünyan�n 
onca i�i aras�nda bu futbola olan merak� ve 
onun üzerine yap�lan yat�r�mlar� ekonominin 
bir parças� olarak görmek mi gerek? Baz� 
i�ler vard�r ki onlar�n kar amac� güden taraf-
lar� d���nda sosyal öncelikleri ön plandad�r. 
O i�lere girerken bu önceliklerinizi göz ard� 
etmemeniz gerekir. T�pk� sa�l�k sektörü gibi. 
Sa�l�k sektörüne yat�r�m yaparken bir girdi 
maliyeti gibi insani de�erlerinizin hesab�n� 

yapman�z gerekir. O de�erlerin bir insan 
ya�am�na özde� maliyetlerini kendi aç�n�z-
dan ç�karman�z belki de baz� durumlar kar��-
s�nda hesab� hiç yapmadan üzerini çizmeniz 
gerekebilece�inizi bilmeniz gerekir. Bu futbol 
konusu bizde de bir çok ülkede de bir spor 
faaliyetinin çok ötesinde bir anlam kazand�. 
Sosyal bir faaliyetin çok ötesinde, devasa 
ekonomik faaliyetlere dönü�tü. Yaz�l� ve 
görsel medya aç�s�ndan kapsad��� alan uçuk 
kaç�k boyutlarda. Tart��ma programlar� sa-
bahlar� bulan cinsten. Yazar� çizeri konu�an� 
ne bol bir i� oldu bu futbol. Rekabetin oldu-
�u her alanda kazanmak güzeldir. Rakiplerle 
yar�� güzel sonuçlar, daha iyi hizmet ve ürün 
demektir. Her alanda ba�ar�l� çabalar sonu-
cu kazanana sayg� duymak gerekir. Hayat�n 
her a�amas�nda gol atmak kadar yemekte 
var. Kaybetmek ya da kazanmay� hayati 

meseleler haline getirip kazanmak ad�na her 
yolu mübah görmemek, zorlamamak laz�m.

Seçimler, siyasi tart��malar, yeni hükü-
met, yeni kabine, yeni yeni bakanl�klar, 
ekonomik ç�karlar�m�z aç�s�ndan yak�n 
ili�ikler içerisinde oldu�umuz arap ülkele-
rinde meydana gelen ve hala devam eden 
geli�meler gündemde yerini koruyor. Bu 
arada ekonomi aç�s�ndan güzel haberler 
de var. Türkiye; ABD, Japonya, Almanya, 
Rusya ve Brezilya’n�n ard�ndan nüfusu 70 
milyonun üzerinde olan ülkeler aras�nda 
ki�i ba�� gelirde 10 bin dolar�n üzerinde 6. 
ülke konumuna yükselmi�. Ba�ka geli�mi�lik 
göstergelerinde de böyle olsak ke�ke . ��siz-
lik rakamlar� uzun bir aradan sonra yeniden 
yüzde 9’la tek haneli rakamlara indi. Her 
iki geli�mede de özel sektörün pay� büyük. 
�ç pazar�m�zda önemli bir dinamizim var. 
Bu d��ar�dan da çok iyi izlenebiliyor. Farkl� 
sektörlerin yabanc� temsilcileri ile yapt���m�z 
görü�meler, onlardan duyduklar�m�zda bu 
yönde. 

Ba�ta dedi�imiz gibi bu ülkede uyanmak 
güzel. Akl� olan s�k�lmaz. Dinamizmi ve 
potansiyel f�rsatlar� ile giri�imciye yeni f�rsat-
lar sunan böyle bir ülke için efor sarf etmek 
spor yapmak gibi, futbol oynamak gibi zevk-
li olmal�. Sanayicimiz, i� adam�m�z antre-
manl�. Yeni hükümet ve istikrarl� yönetimin 
yeni transferleri ile ekonomide yeni goller 
atmak ve hak ederek kazanmak dile�imiz 
olsun. Gol sesi duymak güzeldir. 

Cüneyt ÖRKMEZ

Gol sesi

cuneytorkm
ez@

tosyov.org.tr
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Vali Yüksel ba�kanl���nda, Vali Yar-
d�mc�lar� �entürk Uzun, Mahmut 
Y�ld�r�m, Mustafa Taps�z, Milli 

E�itim Müdürü Kamil Aydo�an, Anka-
ra Kalk�nma Ajans� Genel Sekreteri As�m 
Balc�, Ankara Mobilyac�lar ve Lakeciler 
Odas� Ba�kan� Hüseyin Taklac� ve odaya 
üye esnaf�n da kat�l�m�yla gerçekle�tirilen 
toplant�da, Siteler’in durumuyla ilgili görü� 
al��veri�inde bulunuldu. Yüksel toplant�da 
yapt��� konu�mada, uzun bir geçmi�i olan 
siteler mobilyas�n�n hak etti�i yerde olma-
d���n� belirterek, esnaf�n biraz daha gayretli 
olmas� gerekti�ini söyledi. Siteler esnaf�yla 
Mart ay�nda da bir araya geldiklerini ve ya-
p�lmas� gerekenleri görü�tüklerini anlatan 
Yüksel, �unlar� kaydetti: “Bugün de aradan 
geçen zamanda ne gibi çal��malar yap�lm��, 
bunu görmeye geldik. Siteler’i �slah etmek 
sab�r gerektiren bir i�. Yap�lan çal��malar 
var ama esnaf�n biraz daha gayretli olmas� 
gerekiyor. Burada tra� k düzenlemesi ya-
p�lsa da çözüm yok. Vatanda� gelip burada 
nas�l gezecek, siteler esnaf�n�n da bir durum 
muhakemesi yapmas� gerekiyor. El ele tu-
tu�aca��z. Birbirimizi destekleyece�iz. Biz 
sitelere güveniyoruz, inan�yoruz. Amac�m�z 
Siteler’i organize sanayisine çevirmek”

Ankara Kalk�nma Ajans� Genel sekreteri 
As�m Balc� da siteler esnaf�yla, akademis-
yenlerle bir araya gelerek bölgenin durumu-
nu de�erlendirdiklerini belirterek, Siteler’in 
bir envanterinin ç�kar�lmas� için ODTÜ ile 
birlikte bir çal��ma yapmay� planlad�klar�-
n�, bölgenin bir foto�raf�n� çekeceklerini ve 
bundan sonra yap�lacak çal��malar�n buna 

göre yap�laca��n� bildirdi. Sektör temsilcile-
rinin i�birli�ine ihtiyaçlar� oldu�unu anlatan 
Balc�, esnaf�n bölgeye bir tasar�m merkezi 
kurulmas� yönünde iste�i oldu�unu an�msa-
tarak, “Ama bunun sorunu çözmeyece�ini 
dü�ünüyorum. Çünkü kali� ye elaman so-
runu var. Bir mobilya tasar�m meslek li-
sesinin aç�lmas� daha iyi olacakt�r, tasar�m 
merkezinin de bu okulla birlikte yürütülme-
si gerek” dedi. 

Milli E�itim Müdürü Kamil Aydo�an ise 
mo bilya tasar�m meslek lisesi aç�labilmesi 

için ellerinden gelen deste�i vermeye haz�r 
olduklar�n� dile getirerek, Alt�nda� Beledi-
yesinin de Karapürçek Mahallesi’nde okul 
için kendilerine yakla��k 12 dönüm arazi 
verilebilece�ini söyledi�ini kaydetti.

Vali Yüksel de okulun yap�labilmesi ve 
i�lerin daha da h�zland�rabilmesi için Alt�n-
da� Belediye Ba�kan� Veysel Tiryaki’yle 
görü�ece�ini kaydetti. Ankara Mobilyac�lar 
ve Lakeciler Odas� Ba�kan� Hüseyin Takla-
c� ise Siteler’de son dönemde yap�lan çal��-
malarla ilgili bilgi verdi.

Ankara Siteler organize sanayi bölgesi oluyor 
 Ankara Valisi Alaaddin 

Yüksel, Ba�kent’te 
mobilyac�lar�n a��rl�kl� 

olarak bulundu�u 
sitelerle ilgili olarak, 

“Amac�m�z, seçimlerden 
sonra hükümetimizin de 
deste�ini alarak siteleri, 

ivedik ve Ostim gibi 
olabiliyorsa, kooperatif 

yap�lanmas�na veya 
mobilyac�lar ihtisas 

organize sanayi 
bölgesine çevirmek” 

dedi. 

ASO hain sald�r�y� k�nad�

Ankara Sanayi Odas� Ba�kan� 
Nurettin Özdebir sald�r�yla 
ilgili bir aç�klama yapt�. 

 Özdebir’in aç�klamas� �öyle: “Di-
yarbak�r Silvan’da meydana ge-
len hain sald�r� tüm milletimizi  
derinden üzmü�tür. Bu hain 
sald�r�y� �iddetle k�n�yoruz. 
Bar�� ve karde�lik projesin-
de yol al�rken terörden ne-
malanan olu�umlar�n, terörü; 
karde�li�imizi bozmak ve pazarl�k 
arac� olarak kullanmalar�n� �iddetle 

k�n�yoruz. Milli birlik ve beraber-
li�imizi zaafa u�ratmak amac�yla 
yap�lan bu eylemlerle milletimizi y�l-
d�ramazlar. Türk milleti bu gibi pro-

vokasyonlarla inanc�n� ve terörle 
mücadele konusundaki azmi-
ni yitirmeyecektir. Bu hain 
sald�r�da hayat�n� kaybeden 
�ehitlerimize Allah’tan rah-

met, Türk Silahl� Kuvvetle-
rimize, milletimize ve ailelerine 

ba�sa�l���, yaral� askerlerimize acil 
�ifalar diliyorum.” 

Ankara Sanayi Odas�, 14 Temmuz tarihinde 
Diyarbak�r Silvan’da 13 askerimizin �ehit  oldu�u  

hain sald�r�y� �iddetle k�nad�.   
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Bili�im Vadisi 
Gebze’ye kurulacak

Gebze Ticaret Odas� (GTO) Ba�ka-
n� Nail Çiler, Gebze’ye kurulmas� 
kararla�t�r�lan Bili�im Vadisinin, 

Gebze’nin de�erine de�er kataca��n� 
söyledi. GTO Ba�kan� Çiler, 2023 y�l� 
hede� erinin yakalanabilir ifade ederek, 
“Cumhuriyetin 100.Y�l�nda 500 milyar do-
lar ihracat hede� miz var. �thalat� dü�ürüp 
ihracat� canland�raca��z” dedi.

Bili�im sektörünün Gebze’ye kurulacak 
olmas� nedeniyle bölgenin daha çok 
çekim alan� olaca��n� ifade eden Çiler, 
“OSB’ler ve sanayicilerimiz 2023 hedef-
leri do�rultusunda ellerini ta��n alt�na 
koydular. Ben her yat�r�m yapan i�ada-
m�m�za, sanayicimize sonsuz te�ekkürler 
ediyorum. Memleketimizin kalk�nmas� 
için bu insanlar�m�z�n say�s�n�n artmas�n� 
temenni ediyorum” diye konu�tu.

Kayseri’de i�sizler 
i�, i�veren i�çi ar�yor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde 
� rmalar�n kali� ye eleman bulmakta 
s�k�nt� çekti�i bildirildi. Kayseri OSB 

Yönetim Kurulu Ba�kan� Ahmet Hasyün-
cü, yapt��� aç�klamada bölgede faaliyet 
gösteren 102 � rmada, kaynakç�, mo-
bilya dö�emecisi, terzi, montajc�, presçi 
ve tornac� gibi 25 bran�ta ve vas�fs�z i� 
kollar�nda “elemanlar aran�yor” ilanlar� 
bulundu�unu belirtti.

EPDK güne� 
enerjisinde 
düzenleme yapt�

Enerji Piyasas� Düzenleme Kurulu, 
(EPDK) 2013 y�l�na kadar sisteme 
ba�lanmas� planlanan yakla��k 2 

milyar Euro’luk 600 Megavatl�k güne� 
enerjisi elektrik üretim santrallerine 
yönelik yerli ve yabanc� yat�r�mc�lar�n 
bekledi�i düzenlemeyi sonuçland�rd�. 
Buna göre, güne� enerjisine dayal� her 
tesis için yap�lacak yat�r�m ba�vurusunun 
kurulu gücü 50 Megavat� geçemeyecek 
ve ba�vurular en yak�n trafo merkezine 
yap�lacak. Düzenleme Yenilenebilir Enerji 
sektöründe yat�r�m yapmak isteyen sana-
yiciler taraf�ndan olumlu kar��land�. 

1989 y�l�ndan beri 
OST�M’deki imalathane-
lerinde hizmet veren Burç 

Ayd�nlatma, cadde ve sokak ay-
d�nlatmalar� alan�nda yeni tasa-
r�mlara imza atarak, daha ayd�nl�k 
bir Türkiye için çal��maya devam 
ediyor.

Genellikle in�aat projelerinin 
son kalemi olarak ele al�nan ve 
günümüze kadar esteti�ine çok da 
önem verilmeyen d�� ayd�nlatma 
sektörü, h�zla büyümeye ve önem 
kazanmaya devam ediyor. Bu 
önemin artmas�nda d�� ayd�nlat-
ma alan�nda hizmet veren � rma-
lar�n da etkisi büyük. 1989 y�l�nda 
elektrik taahhüt i�leri yapmak için 
yola ç�kan Burç Ayd�nlatma � r-
mas� da, sektörde ayd�nlatma ala-
n�nda gördü�ü bo�lu�u de�erlen-
direrek bu alanda imalat yapmaya 
ba�lam��. 

Sektörle ilgili görü�tü�ümüz 
Burç Ayd�nlatma � rma ortak-
lar�ndan Burçin Büyükbingöl, 
Türkiye’nin d�� ayd�nlatma ala-
n�nda zay�f ülkeler aras�nda yer 
ald���n� söyledi. Dünyadaki di�er 
ülkelerle aç�k alan ayd�nlatmas� 
anlam�nda k�yaslad���m�z zaman 
ülkemizin maalesef çok karanl�k 
bir ülke olarak göründü�ünü söy-
leyen Büyükbingöl, büyük �ehir-
lerden uzakla�t�kça ayd�nlatmaya 
verilen önemin daha da azald���n� 
belirtti. Bunun sebebinin ayd�nlat-
man�n projelerde son kalem ola-
rak tutulmas� oldu�unu belirten 
Büyükbingöl, “�n�aatta son a�a-
maya geliniyor ve müteahhitler de 
o an ellerinde kalan parayla ne ya-
pabilirlerse yapmaya çal���yorlar. 
Oysa bu i� ayr�ca projelendirilme-
si gereken önemli bir konu” dedi. 

Tasar�m anlam�nda da aç�k alan 
ayd�nlatmas�nda çok geride ka-
l�nd���n� söyleyen Büyükbingöl, 

“Bu anlamda � rmam�z� ‘butik’ bir 
� rma olarak tan�ml�yoruz. Bize 
elinde tasar�m � kriyle gelenlerin 
ak�llar�ndaki görüntüyü projelen-
direrek uygulayabiliyoruz. Daha 
uzun süre kullan�labilecek, daha 
estetik modeller üretmeye çal���-
yoruz. Birçok belediyeyle ve yurt 
d���nda birçok � rmayla görü�üyo-
ruz ve bu alanda büyük talep gö-
rüyoruz” �eklinde konu�tu. 

��in tasarruf k�sm�n�n da çok 
önemli oldu�unu vurgulayan Bü-
yükbingöl �öyle konu�tu: “Ay-
d�nlatmaya çok daha ciddi yakla-
��larak, en ba�tan belirli bir bütçe 
ayr�lmas� gerekiyor. Çünkü ay-
d�nlatmay� efektif kulland���n�zda 
bundan kâr elde edebiliyorsunuz. 
Yani i�in bir de tasarruf k�sm� var. 
Sonuçta satt���m�z armatürün kul-
lan�m�yla gelecek elektrik faturas� 
bizi de ba�layan bir konu oldu�u 
için, buna da çok özen gösteriyo-
ruz. Zaten mü�terimiz içeri girdi�i 
zaman ‘Ben hangi ürünü kullan�r-
sam daha tasarru	 u olur?’ diye 
sorar. Bu sebeple biz bu alana yö-
nelik çal��malar�m�z� da artt�rd�k. 
Güne� enerjisi ve led ayd�nlatma 
alan�nda � zibilite çal��malar� ve 
yat�r�mlar yap�yoruz. Bu �ekil-
de mü�terilerimize en efektif, en 
tasarru	 u ve en uzun süre hangi 
ürünü kullanabilece�i konusunda 
da � kir veriyoruz.”

LED teknolojisi 
soka�a ç�k�yor

Son y�llar�n öne ç�kan konular�n-
dan Led teknolojisinin önemine de 
de�inen Büyükbingöl; “�ç ayd�nlat-
mada senelerdir kullan�lmakta olan 
led ayd�nlatma, d�� ayd�nlatmaya 
yeni yeni geçmeye ba�lad�. D�� ay-
d�nlatmada led kullan�m� daha ma-
liyetli oldu�u için pek s�k rastlanan 

bir durum de�il, oysa led normal 
ayd�nlatmaya göre daha maliyetli 
bir sistem olmas�na ra�men, uzun 
vadede sa�lad��� tasarru	 a bu ma-
liyeti tolore ediyor” dedi.

OST�M Yenilenebilir Enerji Kü-
melenmesi içinde yer ald�klar�n� da 
belirten Büyükbingöl, henüz çok 
yeni bir yap�lanma olmas�na ra�-
men küme üyesi bir � rma olman�n 
avantajlar�n� ya�amaya ba�lad�k-
lar�n� belirtti. Yurt içinden, yurt 
d���ndan birçok � rmay� a��rlama 
imkân� bulduklar�n� da söyleyen 
Büyükbingöl, OST�M’de olman�n 
kendileri için avantaj�n� da �öyle 
özetledi; “Biz buradaki di�er � r-
malarla birlikte üretiriz. OST�M 
bizim imalat tarz�m�za çok uygun 
bir bölge. Çünkü burada herkes 
kazan�yor. Buradaki imalat�n as�l 
mant��� da odur. Ben burada bir i� 
yaparken, dökümü yandaki � rma-
ya yapt�r�yorum, demiri kar��daki 
� rmadan al�yorum vb. Herkes 
birbirini tan�r ve birlikte i� ya-
par. Bu da en büyük avantaj�-
m�zd�r.”

Türkiye’yi ayd�nlatmak
 için çal���yorlar

• 1989 y�l�ndan beri OST�M’deki imalathanelerinde hizmet veren Burç 
Ayd�nlatma, cadde ve sokak ayd�nlatmalar� alan�nda yeni tasar�mlara 
imza atarak, daha ayd�nl�k bir Türkiye için çal��maya devam ediyor.
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Binalarda enerji 
kimlik belgesi 
aranacak

Enerji Verimli�i Kanununun yürür-
lü�e girmesiyle binalar�n enerji 
verimlili�ini gösteren “Enerji 

Kimlik Bilgisi” ni almalar�n�n zorunlu 
hale gelece�i bildirildi. 5627 Say�l� 
Enerji Verimli�i Kanunu ile yeni yap�-
lacak binalarda Ocak 2011 tarihinden 
itibaren “Enerji Kimlik Belgesi”nin 
düzenlenmesi, mevcut binalar için 
ise 2017 y�l�na kadar “Enerji Kimlik 
Belgesi”ni almalar� gerekiyor. 

Dünyan�n en 
küçük i�itme cihaz� 
yap�ld�

Türk � rmas� Ear Teknik, yar�m 
gram a��rl���nda i�itme ciha-
z� üretti. Firma uzun bir Ar-Ge 

çal��mas�n�n ard�ndan üretti�i, dünya-
n�n en küçük i�itme cihaz� unvan�na 
sahip ‘Earnet Nano2’yi önümüzdeki ay 
piyasaya sürecek. Ear Teknik Yönetim 
Kurulu Ba�kan� Mehmet Emin A�aç, 
cihaz�n esteti�e önem verenler için so-
mut çözüm sundu�unu ifade ederek, 
“Cihaz�n ses kalitesi çok yüksek. Sesin 
do�al geli�ini sa�lad�k. Cihaz, ortama 
göre kendini adapte ediyor, analiz 
ediyor” dedi.

Türk Traktör “ISO 
10002” kalite 
belgesi ald�

Türk Traktör’e, mü�teriye yö-
nelik yenilikçi uygulamalar ve 
kalite hizmet anla���� nedeniyle, 

“ISO10002 Mü�teri Memnuniyeti Ve 
Mü�teri �ikayetlerinin Yönetimi Kalite 
Belgesi” nin verildi�i bildirildi. Türk 
Traktör ürünlerin, sistemlerin ve hiz-
metlerin güvenlik ve kalite aç�s�ndan 
belgelendirilmesi konular�nda ulusla-
raras� faaliyet gösteren TUV Rheinland 
taraf�ndan verilen “Mü�teri Ba�vurula-
r�n�n Ele Al�nmas� Süreci” ile ilgili ISO 
10002 Mü�teri memnuniyeti ve mü�te-
ri �ikâyetlerinin yönetimi serti� kas�n�n 
sahibi oldu. 

OST�M �� ve �n�aat Ma-
kineleri Kümelenmesi 
(���M), DTM taraf�n-

dan desteklenen ���M Kümesi 
Firmalar�n Uluslararas� Rekabet 
Güçlerinin Artt�r�lmas�”  projesi 
kapsam�nda çal��malar�n� sürdü-
rüyor. ���M Küme Koordinatörü 
Bülent Çil’in koordinatörlü�ünde 
yürütülen çal��malar kapsam�nda 
39 � rmayla birebir görü�melerle 
ihtiyaç ve swot analizi çal��ma-
lar� gerçekle�tirildi. Firmalar�n 
ihracat potansiyellerini artt�rmak 
amac�yla gerçekle�tirilen proje 
çal��malar�nda, � rmalar�n mevcut 
durumlar� ortaya koyularak, ihti-
yaç tespitleri yap�ld�.

OST�M yönetim binas� toplant� 
salonunda gerçekle�tirilen bilgi-
lendirme toplant�s�nda, Çankaya 
Üniversitesi �ktisadi ve �dari Bi-
limler Fakültesi Ö�retim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Nilay Alüftekin, 
� rmalar üzerinde gerçekle�tirdik-
leri ihtiyaç ve swot analizi çal��-
malar� hakk�nda bilgi verdi. 

Proje kapsam�nda �� ve �n�a-
at Makineleri alan�nda çal��an 
39 � rmayla birebir görü�meler 
yapt�klar�n� söyleyen Alüftekin, 
� rmalar�n ihracat potansiyelleri 
aç�s�ndan mevcut durumlar�n� or-
taya koyduklar�n� belirtti. �hracat 
yapan � rma say�s�n�n az�msana-
mayacak boyutta oldu�unu ve 
� rmalar�n genel olarak bu alanda 
kendilerine güvendiklerini gör-
düklerini söyleyen Alüftekin, sa-
dece istenen kaliteyi yakalamak 
konusunda zaman zaman zorlan-
d�klar�n� dile getirdi. Alüftekin, 
� rmalar�n kalite ve rekabet konu-
sunda Avrupa pazar�nda zorlan-
d�klar� için yurt d��� pazar olarak 
en çok Ortado�u ile çal��t���n�, 
bugünlerde Ortado�u’da ya�anan 
s�k�nt�lar�n da � rmalar� olumsuz 
etkiledi�ini sözlerine ekledi. 

Alüftekin, � rmalar�n e�itim ve 
dan��manl�k konusundaki talep-
lerini de �öyle özetleri: “Art�k 
� rmalar sadece bilgi seviyelerini 
artt�racak e�itimlere s�cak bakm�-
yorlar. Sonuca yönelik dan��man-
l�k hizmeti istiyorlar, çünkü sürek-
li e�itimler verilmi�, dan��manl�k 
çal��malar� yap�lm�� fakat sonuca 
odaklanmad���n� dü�ünüyorlar. 
En çok istedikleri dan��manl�k 
hizmeti, küme olarak yurt d���nda 
bir ortak ma�aza aç�lmas�. Bütün 

� rmalar�n ürünlerinin sergilendi-
�i, i� ba�lant�lar�n�n yap�ld��� bir 
ma�aza istiyorlar. D�� ticaret ko-
nusunda s�k�nt� ya�ad�klar� nokta 
sözle�meler. Yani hukuki aç�dan 
nas�l bir sözle�me yapmal�y�z, bu 
sözle�melerde bir aksama oldu-
�unda nas�l çözüm bulabiliriz gibi 
konularda dan��manl�k hizmeti 
istiyorlar.”

Alüftekin, aile �irketi yap�s�n�n 
da geli�me ve kurumsalla�ma 
konusunda çok önemli bir engel 
te�kil etti�ini, genç ku�a��n baz� 
yenilikler yapmak iste�ine kar��n, 
eski ku�a�� ikna etmekte zorland�-
��n� belirtti.

Üniversiteye güven tam

Proje orta�� olarak çal��ma-
lara destek veren Çankaya 
Üniversitesi’nin, bu tarz projeleri 
bir sosyal sorumluluk projesi ola-
rak gördü�ünü belirten Alüftekin, 
2007 y�l�ndan beri sanayiyle iç içe 
çal��malar yapt�klar�n� söyledi. 
Hatta baz� bölümlerin ö�rencileri-
nin bitirme projesi olarak OST�M 
� rmalar�n�n sorunlar�n� çözümle-
rine yönelik çal��malar yapt���n� 
dile getiren Alüftekin, üniversi-
te – sanayi i�birli�inin bölgesel 
kalk�nmada çok önemli bir ayak 
oldu�unu sözlerine ekledi. Alüf-
tekin, � rmalar�n üniversiteye 
bak���n� da �öyle de�erlendirdi: 
“OST�M � rmalar� Çankaya Üni-
versitesinin kendileri için yapt��� 

çal��malar�n fark�nda. Hiçbir ücret 
almadan, ayaklar�na giderek bu 
analiz çal��malar�n�n yap�lmas�n�, 
gerekti�inde dan��manl�k hizmeti 
verilmesini, ö�renci projeleriyle 
sorunlar�na çözümler aranmas�n� 
çok önemsiyor. Yani üniversite-
miz bu bölgede büyük bir güven 
kazanm�� durumda.”

Alüftekin, � rmalar�n kümelen-
me çal��malar�ndan beklentilerini 
de �öyle dile getirdi: “Kümelenme 
aç�s�ndan bakt���m�zda da sonuç-
larda dikkatimizi çeken konu or-
tak pazarlama anlay���n�n eksikli-
�i oldu. Küme bir genel anlam�yla 
bir ortakl�kt�r, ortak pazarlama, 
ortak sat��, ortak tedarik beklentisi 
var. Kümelenme süreci henüz çok 
yeni. Ortak baz� çal��malar yap�-
l�p net sonuçlar elde edildi�inde, 
� rmalar�n kümelenme sürecine 
daha s�cak bakacaklar� kesin.”

���M Küme Koordinatörü Bü-
lent Çil, çal��ma s�ras�nda � rma-
lar�n çok önemli ve özel bilgile-
rini kendileriyle payla�t���n�, bu 
sebeple � rma baz�nda sonuçlar�n 
gizlili�ine kendilerinin de çok 
önem verdiklerini söyledi. Çil, bu 
sebeple sonuçlar�n her � rma için 
ayr� ayr� düzenlendi�ini ve dos-
yaland���n� belirterek, toplant� so-
nunda her � rmaya çal��ma sonun-
da ortaya ç�kan � rma analizlerini 
imza kar��l���nda teslim etti.

OST�M firmalar�na “ihracat 
potansiyeli” ara�t�rmas�

• OST�M �� ve �n�aat Makineleri Kümesi (���M) ve Çankaya Üniversitesi, 
DTM destekli “���M Kümesi Firmalar�n Uluslararas� Rekabet Güçlerinin 
Artt�r�lmas�” projesi kapsam�nda gerçekle�tirdikleri ihtiyaç ve swot 
analizi sonuçlar�n� � rmalarla payla�t�lar.

Yrd. Doç. Dr. Nilay AlüftekinYrd. Doç. Dr. Nilay Alüftekin
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Elimin alt�nda iki kitap var: �lki 
‘�srail’in Ekonomik Mucizesinin 
Öyküsü’ (Yazarlar: Dan Senor 

ve Saul Singer, Yay�nc�: Do�an 
Kitap). �kincisi ‘Yarat�c� S�n�f Adres 
De�i�tiriyor’ (Yazar�: Richard Florida, 
Yay�nc�: MediaCat). 
�lk kitapta, çölün ortas�nda ve 
kendisini çevreleyen bütün 
kom�ular�n�n dü�manl���na ra�men, 
1948’de kurulan �srail’in bu kadar 
k�sa zamanda nas�l böylesine 
rekabetçi teknoloji �irketleri 
yaratabildi�i ara�t�r�l�yor. �kinci 
kitapta ise teknoloji ve yenilik üreten 
ve kabaca dünya nüfusu içinde 
150 milyon ki�iden olu�an “yarat�c� 
s�n�f�n” bugüne kadar en çok tercih 
etti�i ülke olan Amerika Birle�ik 
Devletleri’ni niçin eskisi kadar çekici 
bulmad��� anlat�l�yor. 
Her iki kitab�n ortak noktas� 
“yarat�c�l�k” kavram�na yapt�klar� 
vurgu: �srail ekonomi ve teknoloji 
kulvarlar�nda ba�ar�yla ilerliyor; 
çünkü yarat�c�l���, giri�imcili�i, 
kendine güveni besleyen bir çevre 
yaratabilmi� durumda. Öte yandan, 
ABD’ni bir süper güç hâline 
getiren y���nla sebep aras�ndaki 
en önemlilerinden biri bu ülkenin 
�imdiye kadar dünyan�n her 
yan�ndan en yetenekli, en çal��kan ve 
daha da önemlisi en yarat�c� insanlar� 
kendi topraklar�na çekebilmi� olmas�.
�imdi gelelim bu yaz�n�n ba��ndaki 
soruya: Rekabet gücü nas�l artar? 
Bu soruyu hem her Türk firmas� 
hem de Türkiye’de ekonomi ile 
ili�kili alanlarda sorumluluk üstlenen 

siyasetçiler, bürokratlar ve toplum 
önderleri kendilerine sormak ve 
cevaplamak zorundalar. Ve soruya 
cevap aran�rken and���m�z iki 
kitaptaki “yarat�c�l�k” vurgusuna 
da mutlaka yer vermeliler: Türkiye 
yarat�c�l��a ne kadar önem 
veriyor? Türkiye’de okullarda 
ve üniversitelerde yarat�c�l�k (ve 
giri�imcilik) ne kadar önemseniyor? 
Türkiye’de siyasetçiler ve bürokratlar 
yarat�c�l��� özendiren veya ye�erten 
bir atmosfer yaratma gayreti 
içindeler mi? Öyle iseler ne ölçüde 
ba�ar�l�lar? Bu sorular uzay�p gider... 
Benzer sorular� firmalar aç�s�ndan 
cevaplanmak üzere de sorabiliriz. 
�imdi burada durup dü�ünelim: 
Ço�unlukla kurumlardan (örne�in, 
devlet kurumlar� ya da firmalardan) 
söz ederken bunlar sanki ba��ms�z 
canl� organizmalarm�� gibi 
konu�uyoruz. Oysa kurumlar 
insanlardan olu�uyor ve her birinin 
en tepesinde “sadece bir ki�i” var. 
Belki o ki�ilerden biri de sizsiniz. 
Büyük ihtimalle bir firman�n üst 
düzey yöneticisisiniz. O halde 
lûtfen kendinize sorun: Yönetiyor 
oldu�unuz firmada (kurumda) 

yarat�c�l��� hâkikaten özendiriyor 
musunuz? Kendinize kar�� dürüst 
olun lûtfen! E�er cevab�n�z “hay�r” 
ise niçin? 
Bu konu burada bitmez; daha 
üzerinde konu�ulmas� gereken y���nla 
yan� oldu�u ku�kusuz. Fakat hemen, 
bu konuyu Ostim Gazetesi’nde 
daha önce yay�nlanan yaz�lar�mda 
sözünü etti�im bir ba�ka konuyla, 
‘Türk firmalar�n�n yurt d���nda yat�r�m 
yapmas� konusuyla’ ili�kilendirmek 
istiyorum. “Rekabet gücü nas�l 
artar” sorusunun kendisi, rakipleriniz 
oldu�unu söylüyor. Rakipleriniz 
varsa onlardan daha iyi olmak 
zorundas�n�z. Yapt���n�z i�i daha 
iyi yapmak zorundas�n�z. Kendinizi 
farkl�la�t�rmal�s�n�z. Rakiplerinize 
k�yasla baz� üstünlüklere sahip 
olmal�s�n�z. Üstelik konumunuzu 
koruyabilmek ad�na sürekli 
yenilenmeli, gelecek trendlerini 
öngörebilmeli, bu trendlerin 
gereklerine göre bir ad�m öne 
geçebilmelisiniz. Bu istikamette 
söylenebilecek y���nla sözün içine 
gizlenmi� ve asl�nda hepimizin 
bildi�i, üstelik sürekli tekrarlan 
“yenilik” (inovasyon) kavram�na 

geldik yine. Evet evet, e�er rekabet 
gücünüzü art�rmak istiyorsan�z yenilik 
üretebilmelisiniz. Nas�l peki? Tabii ki 
yarat�c� insanlardan olu�an bir firma 
(ya da kurum) olu�turarak... Çok 
ama çok rekabetçi bir firma olmak 
istiyorsan�z e�er, bir “yarat�c�l�k 
m�knat�s�” yaratmal�s�n�z. “Eee peki 
d�� yat�r�m bunun neresinde” diye 
soruyorsunuz �imdi de de�il mi? 
Ne demi� atalar�m�z: “�lim Çin’de 
bile olsa gidip al�n�z!” D�� yat�r�m 
konusu i�te tam burada: Yarat�c�l�k, 
yenilikçilik, rekabetçilik nerede ise 
gidip “alacaks�n�z”. Sat�n alacaks�n�z! 
Paray� bast�r�p alacaks�n�z. Firmaysa 
firma, adamsa adam, çevreyse çevre. 
Yarat�c� s�n�f neredeyse siz de orada 
olacaks�n�z. Akademik literatürde 
buna “stratejik varl�k arayan d�� 
yat�r�mlar” deniyor. 
Fakat, bununla da kalmayacaks�n�z:  
Kendi firman�z�n (kurumunuzun) 
içine yarat�c�l��� ye�erten bir 
hava üfleyeceksiniz. Çevrenize 
yarat�c�, bilgili ve giri�imci insanlar 
toplayacaks�n�z. “Gidip Çin’den 
ald�klar�n�z�” hâkikaten kullanabilir 
hâle gelmek için bunu yapmak 
zorundas�n�z. Biliyorum bu i�ler 
kolay de�il. Kolay olsayd� herkes 
yapard� zaten. Ama unutmayal�m: 
Refah� üreten insan�n ta kendisi. 
Her�eyi insan yap�yor. �srail’de çölü 
ormanla�t�ran da insan, Türkiye’de 
orman� çölle�tiren de.
�sterseniz, önce ad�n� verdi�im 
kitaplar� okuyun. Sonra? Sonras� 
gelecek aya...

em
in.akcaoglu@

ieu.edu.trEmin AKCAO�LU

Rekabet gücü 
nas�l artar?

OST�M Organize Sanayi Bölge-
si Sanayici �� Adam� ve Yöne-
ticileri Derne�i (ORS�AD) ve 

�� Bankas� aras�nda bölge KOB�’lerine 
kredi kullan�m�nda avantaj sa�layan 
i�birli�i protokolü imzaland�.

 Dernek yönetim merkezindeki tö-
rende protokole �� Bankas� A.�. ad�na 
Ticari Bankac�l�k Sat�� Ankara Mer-
kez III. Bölge Müdürü Fuat Cildam, 
ORS�AD ad�na da Yönetim Kurulu 

Ba�kan� Özcan Ülgener imza att�.

 �mza töreninde �� Bankas� A.�. OS-
T�M Ticari �ube Müdürü Murat Hilmi 
Kademo�lu, OST�M �ubesi Müdürü 
S�tk� Arslan, ORS�AD Yönetim Kuru-
lu Ba�kan Yard�mc�s� Nedret Yener ve 
yönetim kurulu üyeleri de haz�r bulun-
dular.

 ORS�AD Ba�kan� Özcan Ülgener 
burada yapt��� de�erlendirmede, der-
nek olarak yerli bankalarla çal��may� 
her zaman tercih ettiklerini söyledi. 
Ülgener, “Bir yanda KOB�’ler, bir 
yanda Türkiye �� Bankas�, biz ikisini 
de Türkiye ekonomisinin temel ta�lar� 
olarak görüyoruz. Bu iki önemli unsu-
run bir araya gelerek i�birli�i yapmas�-
n�n çok faydal� sonuçlar do�uraca��na 
inan�yoruz” dedi. 

 Ülgener, baz� bankalar�n çal��ma 
prensiplerini de ele�tirerek bir ben-
zetme yapt�. Ülgener, “Bankalar keser 
gibi hep bana, hep bana ilkesiyle de�il, 
testere gibi hem sana hem bana ilke-
siyle çal��mal�d�r. Yani ortak yap�lan 
i�lerden hem sanayici hem de banka 
kazanmal�d�r ki, uzun soluklu ticari bir 
birliktelik kurulabilsin” diye konu�tu.

�� Bankas�n� temsilen konu�an 
Fuat Cildam da �� Bankas� olarak 

ORS�AD’la imzalad�klar� protokolden 
dolay� memnun olduklar�n� ifade ede-
rek dernek üyelerinin özel ko�ullarla 
taksit ödemeli ticari kredi ve yat�r�m 
kredisi ürünlerinin yan� s�ra, kur koru-
mal� (opsiyonlu) döviz kredisi, taksit 
ödemeli fatural� al��veri� kredisi, i�ye-
ri kredisi, ticari ta��t kredisi, teminat 
mektubu ve ihracat destek paketi kap-
sam�nda sunulan ihracat döviz kredi-

leri, TL ihracat kredileri, kalite belgesi 
kredisi, yurt d��� fuarlara kat�l�m des-
te�i kredisi ürünlerinden yararlanabi-
leceklerini ve elektronik çek tahsilat�, 
düzenli ödeme sistemi gibi nakit yöne-
timi ürünlerinin de protokol dahilinde 
sunuldu�unu belirtti. Cildam, “ORS�-
AD ile �� Bankas� aras�ndaki i�birli-
�inin ilerleyen dönemlerde de artarak 
sürmesini arzu ediyoruz” dedi. 

Ülgener: Banka testere gibi olmal�
 OST�M Organize 

Sanayi Bölgesi Sanayici 
�� Adam� ve Yöneticileri 

Derne�i ve �� Bankas� 
aras�nda i�birli�i 

protokolü imzaland�. 
Törende konu�an 

Dernek Ba�kan� Ülgener, 
“Bankalar keser gibi hep 
bana hep bana ilkesi ile 
de�il, testere gibi hem 

sana, hem bana ilkesi ile 
çal��mal�” dedi. 
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EBSO Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Yorganc�lar, 
ekonomiyi de�erlendirdi. 

Yorganc�lar, 2010 y�l�n�n Ocak-
May�s döneminde 45 milyar 174 
milyon dolarl�k ihracat�n bu y�l 
ayn� dönemde yüzde 20.1 art��-
la 54 milyar 263 milyon dolara 
yükseldi�ine dikkat çekti 

Ege Bölgesi Sanayi Odas� 
Yönetim Kurulu Ba�kan� En-
der Yorganc�lar, cari aç�k so-
rununun, ithal edilen ara mal-
lar�n girdi tedarik stratejisiyle 
Türkiye’de üretilmesi sa�lana-
rak ortadan kalkabilece�ini sa-
vundu. �talya ile Çin aras�nda 
Türkiye’den ba�ka güçlü üre-
time sahip ülke bulunmad���na 
dikkat çeken Yorganc�lar, bu 
konumun sürdürülebilmesi için 
devletin sanayiciye dünyadaki 
rakipleriyle e�it olanaklar sun-
mas�n� istedi. Yorganc�lar, 2010 
y�l�n�n ilk 5 ayl�k döneminde 
ihracat�n ithalat� kar��lama ora-
n�n�n yüzde 66.3’ten 55.4’e ge-
riledi�ini belirtirken, ara mal� it-
halat�ndaki yükseli�e i�aret etti. 
2010 y�l�n�n Ocak-May�s döne-
mindeki 49 milyar 428 milyon 
dolarl�k ara mal� ithalat�n�n bu 
y�l�n ayn� döneminde yüzde 41.3 
art��la 69 milyar 890 milyon do-
lara f�rlad���n� söyleyen Yor-
ganc�lar, “2010 y�l�ndaki 131 
milyar dolarl�k ara mal� ithalat�-
n�n 38.4 milyar dolan enerjiden 
kaynaklan�yor. �hracat�m�zdaki 
durgunluk a��lmaya çal���l�rken 
ithalata olan ba��ml�l���m�z d�� 
ticaret aç���n� art�rm�� ve yeni-
den ara mal� üretiminin önemini 
ortaya ç�karm��t�r.” dedi. 

Hammadde, Ar-Ge ve �novasyon 

Sunumunda sektörel örnekler de 
veren Yorganc�lar, Avrupa’daki her 
5 buzdolab�ndan birinin Türkiye’de 
üretilmesiyle övünüldü�ünü, ancak 
buzdolab�n�n hayati parças� komp-
resörün ithal edildi�ini anlatt�. 
Yorganc�lar, ev tipi so�utucularda 
kullan�lan kompresörlerin ana par-
çalar�n�n bak�r ve demirden üretil-
di�ini, Çin’in geride kalan 5 y�lda 
bak�r ve demir cevherlerinin bulun-
du�u ülkelerdeki madencilik yat�-
r�mlar�n� art�rd���n� örnek verdi. 

EBSO Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Yorganc�lar, 1990’h y�llara kadar 
Türkiye’nin ihracat�n�n yüzde 90’�n� 
tar�m ürünleri olu�tururken bugün 
yüzde 90 sanayi ürünü ihraç eder 
hale gelindi�ini vurgulad�. Türk sa-
nayicisinin verimlili�i, maliyet kont-
rolünü ö�rendi�ini, inovatif ürünlere 
yöneldi�ini ifade eden Ender Yor-
ganc�lar, ArGe desteklerinden yarar-
lanmak için Ar-Ge bölümünde en az 
50 eleman istihdam edilmesi �art�n�n 
gözden geçirilmesini, bu say�n�n 
indirilmesini istediklerini bildirdi. 
Türkiye’nin bulundu�u co�rafyada 
önemli bir konuma geldi�ini anlatan 
Yorganc�lar, �öyle konu�tu: 

“Dünyan�n ya�ad��� krizlerden 
sonra büyümede önemli bir nokta-
ya geldik. Sanayide Avrupa’da bile 
söz sahibiyiz. �talya’dan Çin’e kadar 
olan bölgede bizim kapasitemizde ve 
kalitemizde üretim yapan kimse yok. 
Enerji � yatlar�m�z yükseliyor, döviz 
kurlar� artm�yor, yine de 130 milyar 
dolarl�k ihracat gerçekle�tiriyoruz. 
2023 y�l�n� beklemeden 500 milyar 
dolarl�k ihracat hede� ni yakalaya-
biliriz. Ancak biz sanayiciler kul-

land���m�z enerji ba�ta olmak üzere 
üretim girdileri ve istihdam üzerin-
deki yükler aç�s�ndan yurt d���ndaki 
rakiplerimizle e�it �artlarda üretim 
yapabilmek istiyoruz. Bundan son-
raki süreçte, yürütülecek politikalar-
da üretimin esas al�nmas�, beklenen 
reformlar�n bir an evvel ç�kar�lmas� 
ve Türkiye’nin hede	 erine ula�mas� 
yönünde ad�mlar at�lmas� sa�lanma-
l�d�r.” 

Yabanc� yat�r�m için gelsin 

Ender Yorganc�lar, yabanc� ser-
mayenin do�rudan yat�r�mlardan 
elde etti�i gelirin kar transferinin 
2010 y�l�nda yeniden art��a geçti�i-
ni, 2011 y�l�n�n ilk 4 ay�nda yüzde 
81’lik art��la 1 milyar 829 milyon 
dolara ula�t���n� bildirdi 

�zmir’in rakamlar� iyimser
 

Yorganc�lar, ekonomik durum 
de�erlendirmesi sunumunda �zmir 
için iyimser rakamlar ortaya koydu. 
Enerji tüketiminde �zmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi’nde y�l�n 
ilk 5 ay�nda; ayl�k olarak 40 milyon 
kw/h’den yüzde 8.9 art��la 47 mil-
yon kw/h’ye, Kemalpa�a Organize 
Sanayi Bölge si’nde ise 19 milyon 
kw/h’den yüzde 9.2 art��la 24 milyon 
kw/h’ye yükselmesini örnek göste-
ren Ender Yorganc�lar, önümüzdeki 
süreçte �zmir’in büyük bir de�i�imin 
içinde olaca��n�, EXPO 2020 hede-
� yle birlikte kentsel dönü�ümü de 
ba�latarak yat�r�m yap�lmad��� ve 
geri kald��� yönündeki söylemleri de 
gündemden kald�raca��n� sözlerine 
ekledi.

“Cari aç���n ilac� üretim” 
  EBSO Yönetim Kurulu Ba�kan� Ender Yorganc�lar, tehlike sinyali veren cari 

aç���n ancak üretimle a��labilece�ini söyledi. Yorganc�lar, “�hracat�m�zdaki 
durgunluk a��lmaya çal���l�rken ithalata olan ba��ml�l���m�z d�� ticaret aç���m 
art�rm�� ve yeniden ara mal� üretiminin önemini ortaya ç�karm��t�r” dedi. 
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Son y�llarda Türkiye’de ve dün-
yada ya�anan ekonomik krizler 
KOB�’lerin rekabet gücünü azalt�r-

ken, küçük ve orta ölçekli i�letmelere bir 
destek de Türkiye Kalite Derne�i’nden 
(KlaDer) geldi. �lki Kayseri’de olmak üze-
re y�l sonuna kadar Antalya, Konya, De-
nizli ve Gaziantep’de temsilcilik açacak 
olan KalDer, verilecek e�itim ve ekipman 
deste�i ile KOB�’leri ulusal ve uluslar ara-
s� pazarda kalite odakl� rekabete haz�rla-
yacak. KalDer Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Hamdi Do�an, krizler ile birlikte rekabe-
tin yerel düzeye indi�ine dikkat çekerek, 
“Anadolu’daki KOB�’lerimiz önce ulusal 
sonra küresel düzeyde rekabete geçmek 
zorunda. Art�k kalite ve modern yönetim 
rekabetin vazgeçilmez birer olgusu haline 
geldi” dedi.

Küresel rekabet KOB�’ler 
aras�nda da ya�an�yor

 KalDer’in Kayseri Ticaret ve Sanayi 
Odas�’n�n ev sahipli�inde gerçekle�tir-
di�i “Mükemmellik Platformu – Yerel 
Kalk�nma ve Mükemmellik Yolculu-
�u” toplant�s�nda KOB�’lerin sorunlar� 
ve çözüm önerileri tart���ld�. Toplan-
t�da konu�an KalDer Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Hamdi Do�an, 2008 y�l�nda 
ya�anan küresel kriz sonras�nda, reka-
betin sadece otomobil ve beyaz e�ya 
gibi büyük sektörlerde de�il KOB�’ler 
aras�nda da ya�anmaya ba�lad���na dik-
kate çekti. Bu süreçte KOB�’lerin reka-
bet güçlerini yitirmeye ba�lad�klar�n� 
vurgulayan Hamdi Do�an, “KOB�’ler 
bugün dünyayla entegre olup küresel 
pazarlara ula��p mal satabiliyor. Ancak 
kalite ve modern yönetim konusunda 
s�k�nt� ya��yorlar. KalDer KOB�’leri 
Kalite Yönetimi’ne uygun bir model 
ile modern bir yönetim yap�s�na kavu�-

turarak, onlar�n küresel rekabete haz�r 
hale gelmeleri için e�itim ve ekipman 
deste�i vererek yard�mc� olacak” diye 
konu�tu.

Be� ilde temsilcilik açacak

 �lleri sanayi ve üniversite yap�lan-
mas�na göre belirlediklerini söyleyen 
Hamdi Do�an, Kayseri’den sonra An-
talya, Konya, Denizli, Gaziantep’de y�l 
sonuna kadar toplam 5 KalDer temsil-
cili�i açmay� planlad�klar�n� belirtti. 
“Art�k bütün dünya bizim pazar�m�z ve 
rakibimiz. Bunu f�rsata çevirmek bizim 
elimizde” diyen Hamdi Do�an, “Ku-
rumsalla�may� ve sürdürülebilir ba�ar�-
y� sa�layan mükemmellik modeli bütün 
dünyada uygulanan bir sistem. KalDer 
bu yönetim modelinin Türkiye’deki tek 

uygulay�c�s�. Anadolu’ya ve KOB�’lere 
bu yöndeki aç�l�mlar�m�z devam ede-
cek” dedi.

Uluslararas� rekabette 
Türkiye 61’inci s�rada

Hamdi Do�an, Türkiye’nin 2023 y�l�n-
da 500 milyar dolarl�k bir ihracat hede-
fi oldu�unu, ancak Birle�mi� Milletler 
�nsani Geli�im Endeksi’nde 126. s�ra-
da, Uluslar aras� Rekabet Endeksi’nde 
61. s�rada bulunduklar�n� ifade etti. 
Hamdi Do�an, “Bu tabloyu düzeltme-
miz için önce i�letmelerimizi düzelt-
memiz laz�m. Böylesi büyük hedeflere 
ula�abilmemiz için, ekonomik ve sos-
yal göstergelerin elekten geçirilmesi 
ve sorunlu olanlara öncelik verilmesi 
gerekiyor” dedi. 

Ankara Ticaret Odas� (ATO) 
Ba�kan� Salih Bezci, savun-
ma sanayiinde çok önemli 

bir yere sahip olan IDEF Uluslarara-
s� Savunma Sanayii Fuar�n� yeniden 
Ankara’da yapmak istediklerini be-
lirtti.
 ATO’dan yap�lan aç�klamaya göre. 
Bezci ba�kanl���nda bir heyet, dün-
yan�n en büyük savunma ve havac�l�k 
fuar� olarak nitelendirilen ve bu y�l 
49’uncusu gerçekle�tirilen ‘Paris Air 
Show’u ziyaret ederek incelemelerde 
bulundu. Bezci, Paris’te düzenlenen 
savunma ve havac�l�k fuar�n�n Anka-
ra için örnek te�kil etti�ini ve ATO 
heyeti olarak bu dü�ünceyle fuar� 
gezdiklerini ve �ncelemelerde bulun-
duklar�n� kaydetti. Kazan ilçe s�n�rlar� 
�çerisinde savunma ve havac�l�k sana-

yi kümelenme yat�r�mlar� yap�laca��-
n� hat�rlatan Bezci, bu yat�r�mlar�n ta-
mamlanmas�n�n ard�ndan Ankara’n�n 
da k�sa sürede bölgenin havac�l�k ve 
savunma üssü olaca��n� �fade etti. 
Ankara’n�n 8 kez IDEF ATO Ba�ka-
n� Salih Bezci Uluslararas� Savunma 
Sanayi Fuar�na ev sahipli�i yapt���-
n�, 2009 y�l�ndan bu yana da fuar�n 
�stanbul’a ta��nd���n� hat�rlatan Bezci, 
“Geçmi�te fuar alan� yetersizli�i ne-
deniyle dünyan�n en önemli fuarlar�n-
dan olan IDEF, �stanbul’a ta��nm��t�. 
Savunma sanayimizde çok önemli bir 
yere sahip olan IDEF fuar�n� yeniden 
Ankara’da yapmak istiyoruz. Ankara, 
yeni yat�r�mlarla savunma ve hava-
c�l�k sanayinin göz bebe�i olacakt�r” 
ifadesini kulland�. 

ATO, IDEF’i Ankara’ya istiyor
  Ankara Ticaret Odas� (ATO) Ba�kan� Salih Bezci, savunma sanayiinde çok önemli bir yere sahip olan IDEF 

Uluslararas� Savunma Sanayii Fuar�n� yeniden Ankara’da yapmak istediklerini belirtti.

Çankaya Üniversitesi
470 mezun verdi 

Çankana Üniversitesi 11. dönem 
mezunlar�n� verdi. Üniversitenin 
merkez kampüsünde mezuniyet 

töreni düzenlendi. 470 ö�rencinin 
mezun oldu�u törene, Milli 
E�itim Bakanl��� Müste�ar 
Yard�mc�s� Salih Çelik ve 
AK Parti Kars Milletve-
kili Ahmet Arslan kat�ld�. 
Sayg� duru�u ve �stiklal 
Mar�� ile ba�layan törende 
aç�l�� konu�malar�n� Çanka-
ya Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ziya Burhanettin Güvenç 
ve Çankaya Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti ba�kan� S�tk� Alp yapt�. Prof. Dr. 
Ziya Burhanettin Güvenç yapt��� aç�l�� 

konu�mas�nda, “Sahaya inmeyene dip-
loma yok” slogan�n� yineledi. Güvenç 
sözlerine �öyle devam etti: “Üniver-

siteler bilgiye tok ama onlar�n 
bölgesinde her çe�it bilgiye 

aç olan binlerce kurum 
bulunmaktad�r. K�saca-
s� tok olan Üniversite, 
aç olan kurumlara elini 
uzatmak zorundad�r, 
i�te Çankaya Üniversi-

tesi, bu anlay�� ve dü�ün-
ce ile duvarlar�n� y�kt� ve 

Ankara’da bulunan organize 
sanayi bölgelerine giderek, üretim 

yapan ve bilgiye aç olan KOB�’lere bil-
gisiyle destek oldu”

KalDer KOB�’leri rekabete haz�rlayacak
 Ekonomik krizler 

nedeniyle rekabet gücü 

azalan KOB�’lere bir 

destek de KalDer’den 

geldi. Y�lsonuna kadar 

Kayseri, Antalya, Konya, 

Denizli ve Gaziantep’te 

temsilcilik açacak 

olan KalDer, KOB�’leri 

dünya ile rekabete 

haz�rlayacak..
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Türkiye �hracatç�lar 
Meclisi’nin (T�M) 18. Ola-
�an Genel Kurulu, �stanbul 

D�� Ticaret Kompleksi Konferans 
Salonu’nda gerçekle�tirildi. Genel 
Kurula Ba�bakan Recep Tayyip 
Erdo�an’�n yan� s�ra Cumhuriyet 
Halk Partisi Lideri Kemal K�l�ç-
daro�lu, Ba�bakan Yard�mc�s� Ce-
mil Çiçek, Devlet Bakanlar�, Zafer 
Ça�layan, E�emen Ba���, Hayati 
Yaz�c�, Tar�m Bakan� Mehdi Eker, 
Adalet Bakan� Ahmet Kahraman, 
Ula�t�rma eski Bakan� Binali Y�l-
d�r�m ile çok say�da milletvekili ve 
bürokrat da kat�ld�. 

 Genel Kurulun aç�l�� konu�ma-
s�n� yapan T�M Ba�kan� Mehmet 
Büyükek�i, Türkiye’yi dünyaya 

ta��yan, rekabet gücü kazand�ran, 
refah yaratan, ticaretle bar��� yayan 
ihracatç�lar�n Türkiye’nin en k�y-
metli hazineleri oldu�unu söyledi. 
Büyükek�i, Türkiye’nin büyük ih-
racat ailesi olarak 2023 hedeflerine 
haz�r olduklar�n� vurgulad�.

 Anadolu’da ihracat mayas�n�n 
tutmas�ndan mutlu olduklar�n� ifade 
eden Büyükek�i, “Türkiye co�raf-
yas�na çal�nan ihracat mayas� tuttu. 
�hracat yapmayan ilimiz kalmad�. 1 
milyar dolar ihracat yapan 14 ilimiz 
oldu. Bu y�l�n sonunda 16 il 1 mil-
yar dolardan fazla ihracat yapacak. 
Türkiye ihracat� ö�rendi” dedi. 2010 

y�l�nda 250 bin ki�ilik istihdam art�� 
sözü verdiklerini ve 310 bin istih-
dam sa�layarak sözlerini tuttukla-
r�n� kaydeden Büyükek�i, 200 bin 
yeni istihdam sözü de verdi. 

 Ba�bakan Erdo�an’a seslenen 
Büyükek�i, “�imdi ekonomide �ah-
lanma zaman�d�r. Türkite için biz 
haz�r�z. Bir dönü�üm program�na 
ihtiyaç oldu�u aç�k. T�M olarak 
iste�imiz ihracat ve üretim odakl� 
ekonomi politikalar�d�r. Dü�ledi�i-
miz Türkiye ihracat� ve ihracata da-
yal� üretimi cazip k�lan ve destek-
lemek için özel uygulamalar yapan 
bir Türkiye’dir” dedi.

Acilen bir dönü�üm program�na ih-

tiyaç oldu�unu da dile getiren Bü-

yükek�i, T�M olarak istediklerinin 

ihracat ve üretim odakl� ekonomi 

politikalar� oldu�unu söyledi. Bü-

yükek�i, dü�ledikleri ve hedefledik-

leri Türkiye’yi �öyle anlatt�: “Re-

kabet gücümüzü artt�r�c� önlemlere 

yönelme vakti geldi. Dü�ledi�imiz 

Türkiye, ihracat� ve ihracata dayal� 

üretimi cazip k�lan ve desteklemek 

için özel uygulamalar yapan bir 

Türkiye’dir. �thalat� azaltacak des-

tek istiyoruz.”

“Bir dönü�üm program�na ihtiyaç var”
 Türkiye �hracatç�lar 

Meclisi’nin (T�M) 

18. Ola�an Genel 

Kurulu’nda konu�an 

Ba�kan Büyükek�i, 

Türkiye için ihracat ve 

üretim odakl� yeni bir 

ekonomik dönü�üm 

program�na ihtiyaç 

oldu�unu söyledi.

TEPAV Küresel Kriz �zleme 
Grubu’nun küresel üretimin yüz-
de 91’ini ve küresel ticaretin ise 

yakla��k yüzde 87’sini gerçekle�tiren 
45 ülkenin üretim ve ihracat aç�s�ndan 
toparlanma performans�na yönelik ola-
rak gerçekle�tirdi�i izleme çal��mala-
r�n�n ilk çeyrek sonuçlar� yay�mland�. 
Sonuçlar�n de�erlendirildi�i, TEPAV 
Ekonomi Politikalar� Analisti Sarp Kal-
kan ile TEPAV Ara�t�rmac�s� Ay�egül 
Dinçça� taraf�nda haz�rlanan “Büyüme 
Rekoruna Ra�men Üretimde Bir Basa-
mak Geriledik” ba�l�kl� not yay�mland�. 
2010 y�l� sonu itibariyle yap�lan analizde 
Türkiye’nin, incelenen ülkeler aras�nda 
kriz öncesi üretim düzeyine göre üreti-

mini en fazla art�ran 9’uncu ülke olarak 
belirlendi�i aç�klanan Not’ta, “2011 
ilk çeyrek sonuçlar� incelendi�inde ise 
Türkiye’nin yüzde 11’lik büyüme per-
formans�na ra�men üretim düzeyinde 
bir basamak gerileyerek 10’uncu s�rada 
yer ald��� saptanm��t�r. Ancak, bu so-
nuçla bile Türkiye, Polonya ve �srail’le 

birlikte Avrupa ve Orta Do�u’yu içine 
alan geni� co�rafyada en ba�ar�l� ülkeler 
aras�nda yer alm��t�r” denildi. 

�ç tüketime dayal� büyüme

 TEPAV’�n çal��mas�nda, 45 ülkeyi 
kapsayan de�erlendirme sonuçlar�na 
göre, 2011’in ilk çeyre�i itibariyle 
üretim düzeyi aç�s�ndan 27 ülkenin, 
ihracat düzeyi aç�s�ndan ise 21 ülke-
nin kriz öncesindeki üretim ve ihracat 
miktar�n� a�t��� belirlendi. 

 Not’ta �u ifadelere yer verildi: 
“Türkiye, üretim düzeyi aç�s�ndan 
kriz öncesi üretim düzeyinin yüzde 
8.4 üzerine ç�km��t�r. �hracat ise ha-
len kriz öncesi düzeyini yakalayama-
m��, 2008’in ikinci çeyre�indeki de-
�erinin yüzde 92.5’ine ula�abilmi�tir. 
Türkiye, ihracat performans� aç�s�n-
dan 45 ülke aras�nda 31’inci s�rada 

yer alarak ihracat performans� aç�-
s�ndan baz� Avrupa ülkelerinin dahi 
gerisinde kalm��t�r. Bir ba�ka deyi�le 
krizden toparlanma süreci Türkiye 
aç�s�ndan iç tüketime dayal� olarak 
gerçekle�mi�tir. Bu dönemde yüksek 
büyümeyi ve ihracat art���n� sa�laya-
bilen Çin, Hindistan gibi Do�u Asya 
ülkeleri ve bu ülkelere tedarik sa�la-
yan Latin Amerika ülkeleri en ba�a-
r�l� ülkeler olarak göze çarpmaktad�r. 
Bu dönemin en ba�ar�s�z ülkeleri ise 
halen borç kriziyle u�ra�an Avrupa 
ülkeleri ile Mart ay�nda ya�anan dep-
remden büyük zarar gören Japonya 
olmu�tur. Avrupa ülkeleri aras�nda ise 
en iyi büyüme performans�n� Türkiye 
göstermi�tir. Türkiye, krizde en çok 
küçülen ülkelerden biri olmas�na ra�-
men toparlanma performans� ile eski 
üretim düzeyini yakalayarak krizden 
etkilenmeyen Polonya’y� bile geride 
b�rakm��t�r.” 

��TEPAV, 2011 ilk çeyrek sonuçlar� incelendi�inde 

Türkiye’nin yüzde 11’lik büyüme performans�na 

ra�men üretim düzeyinde bir basamak gerileyerek 45 

ülke aras�ndaki s�ralamada 9’uncu s�radan 10’uncu 

s�raya geriledi�ini aç�klad�. 

Küresel s�ralamada bir basamak dü�tük
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Siteler’e Tasar�m 
Meslek Lisesi 
aç�lacak

Ankara Valisi Alaaddin Yüksel’in ‘Mo-
bilyan�n Ba�kenti’ Siteler’in Organize 
Sanayi Bölgesi ilan edilme için ilk 

ad�m� atmas�n�n ard�ndan, bölgenin marka 
gücünü art�racak bir plan�n daha hayata 
geçirilmek üzere oldu�u belirlendi. Buna 
göre Ba�bakan Tayyip Erdo�an’�n seçim-
lerden önce Siteler’e yap�lmas� talimat�n� 
verdi�i Mobilya Ve Tasar�m Meslek Lisesi 
için Karapürçek’te arazi bulundu. Lise bu 
alanda Türkiye’nin ilk ve tek meslek lisesi 
olacak.

Enerji tasarrufu 
�zmir’den ba�l�yor

ABD Enerji Bakanl��� taraf�ndan enerji 
verimlili�ine yönelik yürütülen “S�f�ra 
Yak�n Bölge” Projesi, pilot uygulama-

n�n yap�ld��� �zmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nde (�AOSB) düzenlenen bas�n 
toplant�s� ile tan�t�ld�. Sanayi bölgelerinde 
enerjinin verimli kullan�lmas�na yönelik 
uygulanan ‘S�f�ra Yak�n Bölge’ Projesinin 
tan�t�m toplant�s�nda bir araya gelen Yöne-
tim Kurulu Ba�kan� Hilmi U�urta� ile ABD 
Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, 
projenin enerji verimlili�i ve tasarrufu ko-
nusunda ba�ar� sa�layaca��na inand�klar�n� 
bildirdiler. 

Milli savunmada 
yerli projeye öncelik 

Savunma sanayi ürünlerinin büyük çapta 
Türkiye’de üretilmesi için çal��malar 
yine h�zla sürdürülecek. Bu kapsamda 

tasar�m� tamamlanan ve testlerine ba�lanan 
milli piyade tüfe�inin üretimine geçilecek. 
Milli tank olan Altay’�n konsept tasar�m� da 
tamamland�. �lk defa modern bir tank�n milli 
olarak üretimi için bütün altyap� haz�r hale 
getirildi. Deneme uçu�lar�na ba�lanan Anka 
isimli 10 bin metre irtifada uçabilen ve 24 
saat havada kalabilen insans�z hava arac�n�n 
da seri üretimi gerçekle�tirilecek. Böylelikle 
ABD ve �srail’den sonra stratejik yetenekle-
re sahip insans�z hava arac� üreten üçüncü 
ülke Türkiye olacak. Ayn� �ekilde ilk sava� 
helikopteri olan Atak’�n da tüm yaz�l�m ve 
tasar�mlar� tamamland�. Prototipin üretim 
safhas�na geçildi. 2013 sonu itibariyle 
banda girmesi ve seri üretimin ba�lamas� 
bekleniyor.

2007 – 2008 e�itim döneminde 
uygulanmaya ba�lanan Okul 
Sanayi E�itim Program� 

(OSEP) yeni e�itim döneminde de 
yoluna devam ediyor. OST�M’de 
OSEP projesi kapsam�nda gençle-
rimiz Makine Teknolojileri Alan� 
CNC Dal�nda, Metal Teknoloji-
leri Alan� Kaynakç�l�k Dal�nda 
ve Motorlu Araçlar Teknolojisi 
Alan� �� Makineleri Bak�m Ona-
r�m Dal�nda istihdam garantili, 
uygulamal� mesleki e�itim alma 
�ans�na kavu�maya devam edi-
yorlar. �kili mesleki e�itim sistemi 
kapsam�nda, teorik e�itimlerini 
haftada iki gün Bat�kent Endüstri 

Meslek Lisesi’nde, uygulama e�i-
timlerini haftada üç gün OST�M 
Dan��manl�k ve E�itim Merkezi 
(ODEM) taraf�ndan yönlendiri-
len � rmalarda alan ö�renciler, üç 
y�l sonunda � rmalar�nda istihdam 
edilecekler.

Okulda teorik e�itim, e�itim 
atölyelerinde uygulama e�itimle-
ri ve i�letmelerde i�ba�� e�itimler 
�eklinde sürdürülen program kap-
sam�nda e�itim gören ö�rencile-
rin; ki�isel geli�im, i� sa�l��� ve 
güvenli�i, ilk yard�m vb. e�itim-
lerle mesleki e�itim süreçleri de 
destekleniyor.

Proje kapsam�nda e�itim alan 

ö�renciler i�letmelere gittikleri 
günler için ayl�k asgari ücretin 
%30’u oran�nda maa� al�yorlar. 
Ö�rencilerin meslek risklerine 
ve meslek hastal�klar�na kar�� si-
gortalar� ise Milli E�itim Bakan-
l��� taraf�ndan yap�l�yor. Ayr�ca 
ö�rencilerin okul k�yafetleri, ye-
mek masra	 ar�, k�rtasiye malze-
meleri, e�itim materyalleri gibi 
ihtiyaçlar� da OST�M OSB yö-
netimi taraf�ndan kar��lan�yor.

Projede yer alan ö�rencilerin 
sosyal geli�imlerini destekle-
mek içi de mesleki e�itimlerine 
ek olarak, sinema, tiyatro, gezi, 
fuar organizasyonlar�, hobi kurs-
lar�, futbol turnuvalar� gibi spor 
aktiviteleri de düzenleniyor. Ay-
r�ca ba�ar�l� ö�rencilere meslek 
alanlar�nda yurtd��� e�itim im-
kanlar� da sunuluyor. 

Yetkili makamlarla sözle�-
melerinin imzalanmas�n�n 
ard�ndan uygulama ça-

l��malar�na ba�lanacak projeler 
kapsam�nda çok say�da gencimiz 
meslekleri ile ilgili ya da e�itim 
alm�� olduklar� alanlar�nda yurt-
d���nda staj ve e�itim alma im-
kan� bulacak.

Projeler kapsam�nda yer ala-
cak gençlerimiz Almanya, Bel-
çika ve �ngiltere’de bir yandan 
mesleklerinde kendilerini geli�-
tirirken ayn� zamanda gittikleri 
ülkelerin dillerinde de yabanc� 
dil e�itimi alma imkan�na sahip 
olacaklar. Ayr�ca söz konusu 
projelerde yer alan kat�l�mc�la-
r�n e�itim, konaklama, ula��m 
vb. tüm masra	 ar� (vize ve pasa-
port masra	 ar� hariç) proje kap-
sam�nda kar��lanacak.

Projelerde yer alabilecek kat�-
l�mc�lar�n genel olarak;

Sürekli mesleki e�itimin  �
önemini, projenin içeri�i-
ni ve amaçlar�n� yeterince 
özümsemi� olmak ve bu 
do�rultuda hareket etmek,
Yurtd���na ç�k�� engeli ol- �
mamak ve Ülkemizi temsil 
edebilmek, 
Tak�m çal��mas�na yatk�n,  �
çözüm odakl� olabilmek, di-
namik ve sosyal bir yap�ya 
sahi, insan ili�kileri ve ileti-
�im becerisi kuvvetli, de�i-
�ik kültürel ve sosyal ortam-
lara uyum sa�layabilmek ve 
kendini ifade edebilme yete-
ne�ine sahip olmak,
�leti�im için temel düzeyde  �
yabanc� dil bilgisine sahip 
olmak, 
Kendini geli�tirmeye ve ö�- �
renmeye hevesli olmak,
��gücü piyasas�nda deza- �
vantajl� olmak,

niteliklerine sahip olmalar� ge-

rekmektedir.

Ayr�ca OST�M Vakf�’n�n da 

ortak oldu�u Uluslararas� Tica-

ret ve Genç Giri�imciler isimli 

AB Leonardo Da Vinci Hare-

ketlilik Projesi uygulamalar� 

da ODEM koordinasyonunda 

devam ediyor. Bu proje ile de 

gençlerimizin yurtd���nda ulus-

lar aras� ticaret alan�nda e�itim 

almalar� ve kendilerini geli�tire-

rek mesleklerini icra edebilme-

leri amaçlan�yor.

OST�M’de Mesleki E�itim 

alanl�nda uygulanan projeler ile 

ilgili detayl� bilgi almak ve bu 

projelerde yer alarak mesle�i-

nizde kendinizi geli�tirmek is-

tiyorsan�z ODEM ile ileti�ime 

geçebilirsiniz.

Bu projeyle i� kayg�s� sona eriyor

ODEM’den AB projelerinde büyük ba�ar�

Ankara Sanayi Odas�’n�n i�gücü piyasas�n�n ihtiyac�n� 
kar��lamak amac�yla ba�latt��� Okul Sanayi E�itim Program�na 
(OSEP) 2011-2012 e�itim dönemi, CNC, kaynak ve i� makineleri 
bölümlerine ön kay�tlar ba�lad�.

 Ostim Dan��manl�k ve E�itim Merkezi koordinasyonunda OST�M 
Kurumlar� ad�na haz�rlanan 4 adet AB Leonardo da Vinci Hareketlilik 
Projesi Ulusal Ajans taraf�ndan kabul edildi. 

OST�M OSEP Projesi 
Bilgi ve Kay�t: 
OST�M Dan��manl�k ve 
E�itim Merkezi 
385 01 66

S�NCAN OSEP Projesi 
Bilgi ve Kay�t: 
Sincan OSB 
Müdürlü�ü
267 00 00 / 126-127






